
ש
רשומות

 הפרסונויסילקוע*
 19TQ בילי16402 תש"ל בסיוןכ"ח

7:יייתז
י5ו2.... . יהו,י המ'ח רמקד מיגו'עלהודעה2355 . . . . . לחרץ שרים של סיבם עלהנוערת

 הוך- האוורית גךוצצה עתקיו למס דין בית בהרכבשכוי2386 )ן.:ז"מ( הכדיה ומירות חוק למי ממכרז פטור בדברדודעה

---...,, .דכררל וצל משכ,רהם בדבר דכנסת יבל דכספ.ם ועדתדףלט,ת
.2181

 לה,:מלא'ם הבח.נ,ת מועדי על הה-ק.ל תקנות לפיה:דעה הרן בית אופטי  סומכים, דכדי:ה, מנקר דידינה,נשיא

)'39ן.... . ... .מקובןועל5ח23 . מד'הב קאויכ קאוים, דיניי, לעגורן, ק,טטילעבודה,-

 - . 7~,פט מצוי עלוודעהי
ה9ן2.. , 945] בעלי-חתם, מחלות פקודתצו.לפיביטול2157 . ' ' . .

י9ן2 1943 ציבור(, לצרכי )רגישה הקרקעות פקודתלפיהלדעה2387 . . . . . . שופט לכרת הצנרך עלהודעה

)'219. . :תבעו ורלף מציאות מכירה בדברהלמטרדהודעה2387 . תשכל--9"9נ המקרקעי,, דוק יפ' מלמעין רשםמינני

92~2.. ת?כ"ה-955נ .הבניה, התכנון חזק למיהודעות2353 העסה רם הקנות לעין מאו'גרימ ערך ניירות בדברגוועה

2395'..... . . הן:בפט בתיהזמנות2353 טבק לל ולחווק לייצור המ,עצה בהרכב שימי עלהזדיה

2399...... הרבניים דדיו בתיהזעוה2355'. . .. ., . מייעצת( ,מיעצהגלמי

]240...... ההברות מקודת יפיהודעותמה23... . עכקיים הזבלית על גפוען ממונהמיקווי

21,73..,,.. ה,2,תפ,י,ת ט17דח לפ'הודעות2358. . לחוץ-יארץ( )'גיאה חקות-שעה-ח.רומ לפימ':ו'

5),24,.... הי,ג?' הנכסים כוס מאתהודעות באי-צבע. הדתיות במועצות הביים מינוי נוברהודיית

7)(24,-.. . הממבע מחזור על ישראלבזקדו"ח23,8., ונוה-אפרים-מכונון ורמש בית עלומים,טבריה,

7)241..... . האוצר ?סרי 'בלהכזללדככום ימ,עידיב גחינת בדבר המכס כיכנ' חוק לפיהודעה

י,'י2-'.,... . .הגרלהמועד2359.... , ומ,ידיהן מקומן רשויים,לפקידים
י)ל24......, . . הגרלהה:צאזח עי רידמם מחיקה על המכס כוכ:' תיגרת לפ'מדעות

 1240....... . הציבור ת מא ענת ד זה ן 593.. . . . . . , , ס כ מ גי כ וס



 השי"ג-1953 חשוכטימ,רוק הממשלה :הנק-יסוד
 בדבר הכוסת של הכספים ועדתהחייטת לארץ שר של שובו עלהודעה

 לשופט-םמשכורת ד"., שר גי ךךיש,י, י,71-'נו1: "2 נע.ף ירין נוה,מוייע.ס
 חק-י גניו1 א-, נ.ינ ארגהשנ

 ן, תשי-1-%;,ו ד?ון?'נ, ,ץי, ,1 נע.ף י!. ,!ימתיגייס "1%7(. ניחו. ),ן
 ועזת יהן,ט.ת יה,ייף הועזה החי.?ה ו, י:ן!'ם יופיתשן.?-ז ארנץמיכאל ";1%( )21נ,.;. הש-, נניוןי.1
 גשנט נעו ייחס יון(, נ.:1חי )7 הש:-ה C1T1 ז' מיןי::ן.ס הממש,"יוניר "7,41(),מ

 ' ניויאר )27 תש:.ה נשנס נ-1 ון.ום ;יי1( נ.נ,אי ),2ה'!:-י

 יי הייא" הע.ויית(, "וזיעה - )ייי1 'יעין לארץ שר של שובו עלהודעה
-rHi 

 דשי נ. הריש,", יציל-,נייו י! נעיף ,עניו ניד,מון.!ים " יעיו
 תינחת תינית,יתו, יינק יי' ""!?: יר' זזש:יית עי."' "יצן(. נ'יוי ),ן הש-י ינ.11 .-" נ.יס אין" שנ געייהיוי'לת , דן'ייו:ןייין!:

 "117( )"עניוני::נגד-י
 י :ג נ:::ךןן 1::יי::: :שיבץ 1

 נאי.ינ-ס
 קרומןישראל "ויו( גיוסי )4 הש-,

ר.-
 ,"!.ם יעית יאש.וש: 77721( ,." תשי"ט-1959 )כתויים(, המרתה שירות

 14%. ;ן, תשי.1, נ-" י ממכרז מטור בדברהודעה
 %!"1. יי' הש.,, '-?ו שירת ,דו, 21 נ;.ף .!י נמסות" נתוסף נ. נוך,מ,ן.ע.ס
 וו;" פי ;, ךייו,ה, י",.סך ן, תשי-ט-%ו1% )מיוניים(,דייינה

 2"ו. עמ' תשג-ט. ו41ן: ;ך, ה7:.ן, ..יו
fi7PT,ני יינוע השירות rrTn תה., יא יצוק 1% נעיף ,?. התרן 
 תשכ"ט-1959 לעבירה, הייוב"גהו;:,יייבן,.21;,1ןתש-,)1ןנ,1:,";,1( דנש."י-53(ג _ש."יימ-.. והתינ.ת. החינך ימשרן ה,ין' יהיריך וא'ף שיומנאי יאשי"עי
 משכורת נדגר הכנסת של הכספיםועדתהחטטת ",. עד. תש.-?, נ-תן

 לעבודה הדין ביתלשופטי
 יעי י:ן:יתיין: הידתה נשיא :חזק-יטור

~.ro 
 ן, הש.-ו-ווין ושויט.ס, ידיו %ן

".ב משכורתו בדבר הכנסת של הכספים ועדתהחלטת
 י נ: סעיף יזהר .ו דוראה 4 %"1%( גירי )ו הן:-סנ11.2 המדעה נשיאשל

~ler). ,יוזש. י.ר,"","1 י נפוייי )1 תש-י נ' נאור נעו ג.וב 11 יך,לה ש,הה.,"ה תחיה "1%7( נעיי, )1 תש-, ג' נאזר נ-ד ניון ה,,היזי:, 4%.. ש, נשיעור תון!ת השוס י.:!,ך. .ת.:!ת..ור נשיא קי מעויתו נ. יו,עוה ו,י.לה ,, "ני?יס ,ועזתשיויהה תוילת ותק, תויגת ,רגנת 11, ך",סה ,!. דןש:וית ן,-;,. ד?ז,ךן, K~T1 י"י.-,ביי: "י נע.ד ,!, ,ניעתנן"ס
 קרומןישראל "1%7( ניצו. )4 תש-, נ,..רר? קרומן'שראל "ויו( נ.ונ. )4 הש-י נאיירניס
 דננ!.ס יעית יאשי1שנ ו72;7ן):מ יגן[-ס ועזת יאש.יש: 7772()ךמ
 "!"1. ימ' הש-י, י-!ו 14%. עמ' הש..:, ניחן 21"1. ין' הש.,, י.! נ 11%. עי' השנ.ז, נ-ןן

 1617. טמ' ת"כ-מ, ז-פ 4 79. עמ' תסס-מ, ם-ר2

 השי"ח-1958 המריה, מבקררוק
 התעבורהסקורת משילבן]:וטח

 בדבר הכנסת על הכספ.ם ועדתההלסת משכורחו בדבר דכוטת על הכספים ועדתהפלסת
 תעבורה לשופטימשכורת המדמה מבקרשל

 יר' י:ינותיך""ן
~'ra 

 ההענ1ר" ימיות )ו( "2 ננ.ף ,!י .:,:.תנן"ס תש,.י- ומזיזן. מנקר לה.ק 4א
 והועו,ה ן,

 דני!.ם nTvT ,ההמית ,"וטף ".עזק י,,'מ ,, ך:;:יס,תזת ",עז" ק"ן.וה 2, "נדפיס "עזת עז)ע:קה י, משוט[ ,נ"נ"";"1
 הש:.ה גשנט נ-ן ומוג ;,י1( גיווני )7 הן:-" גש:ט י'ל'.ן נארי,. )1% הש:.1 נאסר א' י'ונ ד::!'נ נעות י;".?ותי:ין.ף
 י"ןר ץ דוראה הע.קריתן, =הללז - ),הין , ;,1%( נ.;.,י),! "ייקרך - ).הי1 ו "ויו( ג,ונ' ),2 תשנ.1 ג"מ.1 " ו:..ס1',,ון

 דעיקיית: יהך,ץ 4נע.ף "ע.לר.ת: ,ן",?ה )%( ני.ף יאיר 11 יייאךדייקיית(,
 תקננת ,ה,, תורפת ירנ.ת וו, הן,?" ,!י יךז:ורת ע,-4". ותונחת .וקר תונחת ,רבית 11, החטה ית' 1מש:1רת י,-ת(

 גשיעוי תונית תשונסמשידה,
 ש,

 נטר., )ו תש-י ג' נאזר נ.ד נ.וס 11 וניסה ש,הזירתה נאפי,, )1 תש-, נ. נאזר נ-ד נ.ונ 11 גירסה עיהיי,הה 4,1.- שי נשיי.ר הצננת תוותם ישטה, ותועתיולי 4%.-
.)1%7".)1%7"
 דננ!יס ועזת רפש.ושנ 77721ן)דן ינשים ועזת ראש.ישנ 21;;7()ים קרסמןישראל ,1%7( ניו;. ,4 ה:., נח.ירנ.ס קר:קישראל "1%7( נ.ווי )4 תש-, נאצרנ-ס

"11נ"יזש7,עי'177.- 2,;ס-ד2;ו,תשנ-נ.עמ'".--.-
 2%"1. עי. הש.., '-1י 2%"1. עמ' הש.,, 12"1, י,פן
 4"נ. גי' תש:-ט, 111%: ען' תש:-ך, י.!, %"21. ;ן' תשנ.1, 1147: ימ' הוי-ז, י-ןו

 ,%7י.7.] ,ש.,. ין'.ו ;'" ",,ו. ד!ינומין..,וט2386



-יק תשט"ו--1955 חרייגים,הזק
 העי"-י_

 תשי"ג-1953
 ן בדבר הכנסת של הכספים ועדתהחלטת

 שופט מינ.' עלהודעה לדייניםמשכורת
 כי מופיע אני ו, תשי"ג-1953 השופטים, לחוק 25 לסעיףבהתאם תשט"וי11955, הדיינים, לחיק 17 סעיף למי לכמגותבהתאם
 נשיא עם ובהתייעצות האמור, להוק 10 סעיף לפי סמכותי בתוקף ועזת להחלטות להוסיף הועדה ההליטה הגספים2, לועדתווהוענקה
 בית שופטת פורטונה, לובה את מיניתי העליוו1 דמשפטביה בשבט כ"ג מיום 1965(, ביגואר )7 תשכ"ה בשבס ד' מיוםהבסמים
 בחיפה המהווי המשפם בית של בפועל כשופטת לכהן שלום,משפט ביניאר )27 חשב-ה כשבס כ"ד וסייס 1965( כיגואר )26תשג"ה
 תש-ל בממו, י"א יום עד 1970( ביוני )16 הש"ל בסיון י"במיום " סעיף לאחר וו הוראה העיקרית(, ההחלטה - )להלן 19858(

 1970(. ביילי)13 העיקרית:להחלמה

 תוסר ותק, תוספה לדגות וו, החלטה לפי המשכורת על-5א.
 של גשיעור תוססת השולם משפחה, ותוספתיוקר

-.4% 
 שפירא ש'ינקב 1970( ביוני )15 תש"ל נסיוןי-א

 המשפטיםשר 70070()"מ גאפריל )ו תשיל ב' באזר ב"ר ביום ;1 ההלטה שלההילתה
.)1970- -

 קרומן'שראל ישו( ניוני )4 הש., נ"..רניס
 41ן. ינ' הס'-ו' נ." ן

 הכמפיס ועזת האשיושב 77721()חס
 %". עם. תשן-י, נ."1

 רנעןי"ג---1952 השופטים,חרק 1623. עמ' תש-ל,סי"פ
 שופט למרת הצורך עלהודעה !, 564. עמ' תשב-ט, 1414; עמ' תשב-הי 1"פנ

 מודיע אני 1, חשי"נ-1953 1:שיפטים, לחוק )א( 7 לטעיףבהתאם
 עלום. משפט בית של שופט למנות צורר ישמ הש2"א-1961 הקאדים,חוק
-,ן בדבר הכנסת של הכספים ועדתההלטת

 שפירא ש'יעקב ~lora) בזלני )15 "ש-י בס'י'ה" לקאדיםמשכורת
 המשפטיםשר oo:o:),ים 1, ה"נ.%-leGl ולאייס' יחוק 14 יעיף יעי יסמ;והגיתאס

 בירישלים. השלום משפט בכיה יכהן שיתמנה השופטהערה: ועזת להחלטות להוסיף הועדה החליטה 2, הכספים לועדתשהוענקה
 בשבט כ-ג מיום 1965(, בינואר )ל השכ"ח גשגט ד' מיוםהכספים
 149. עמ' משי"ג, ס-ח 1 3 1965( ביוני )1 תשכ"ה בסיון א' ומיום 1965( גינואר )25תשבינה
 להחלטה 4 סעיף לאחר ;ו הדראה העיקריה(, ההחלטה -)להלן

העיקריה:

 ות~נ:מ,~ןווקר
 יפ'

 ן'
 גינית סי' יין

 ה,ןנת ין,' ה , תו

 גא!ר,, )1 הש-י ג' נאור נ,ז גיס וו הרסה קלהפילה"
 מקרקעין רשםמינוי

.)]970, 
ןן

  ::צויי,'מת:ני::: :'ף ב:י: :ן ";, קרומןישראל "ויו( ניוט, )4 תע-י נאיירג-ס
 118. עמ' תשכ*א, ס-ת1 .י" נ ;,ן י וינפ.[ 1;י" יאש.1"נ 721;7()"מ
 1בפיראיעקבש' )24ביהי1970( תש"ל בסתןכ' 1623. עמ' תש-ל, י"פ2
 תשכ"" י*פנ

 המשפטיםשר 0343ן()חמ 564. עמ' השכ"ם, 2338; עמ.

 25. עמ' תש"י, 29, ט-חי
 תשכ"ג-נ96[ הררח"ם, הדתיים הדץ בתיחוק

 בדבר הכגסת וצל הכספים ועדתהחלטת
 לישראל בצבא-השה הקבע שיריתהיק מההב לקאדימשכורת

(י י ק )() ,סוייף הועיה וומרה ;, הננג'ס ,ונענת 1!::הת"נ-)-נור
אכד,ה נ 1968( בזף )11  השבעת בסיון ט-ו מרם הבספים ועותלהחלטת
 בע.י יני נמ:והיגת71ף 4: יעיף יגהר ווהויא,

 גונ"-תוה ",נע שירות ,".ק )נ( ז2

 שי גש,ע,ר הונעה תש,יס משעיה, ,מתנעתיסקר
 ק. ,. י4.,

 ן " נ":-5"וו . ן

 י י' 1סי,ן1970(.

 דייןמשה "1%7( ג'.מ )12 חק-, נויהן ", קרומןכשראל "7"1( ניר. )4 תש-י נאיייניט
 "גסתןקר 1"7,4( ),מ ה:ןעיס תות דגש.~שב 77721()"מ
 השב*ג, ס"ת1

 1623. עמ' תש"ל, י-פ? 20. עמ-
 88. עמ' תשכ"ה, 528, סיח1 564. עמ. תשרט, 1783; עמ' תשכ-ת, 1-ם3

2387 2.7,1970 תש"ל, בסיון כטה 1640, הפרסקיםילקוט

י -



 ן תשי"ט-1959 העכקייב, ההנבליכהוד ולניחו. לאישיי )כיליב הכנכה כבה-נוה
 תשי"ט-1959 )מיניייט(, המיינה 'טירוה חוק תשכ"ר-1964 נכי(,קיטית
 עסקתם תבלים על בפועל ממונהמצוי מאושרים ערך ניירות בדברהודעה

 תשי.ט- גענ,יינ' "שניים יני, יuo 1,, ינ' ;' :יזיע:ץ ,אישיי )נגטיב יננן לב ,תלונת !)!( תלקת ,יי נזניתינהי,ף
,.,';,1

 "יזיוה קייצת יפי, ףתי!!ת 2% יען י,' :ן:י:[ !;.ינתן,ז 1%:: ",נ א'ורות נ' ,.נע אג' ,, תקן,ן-קין ויין, ,,,!י"

 מ'ייי :יר:נ', ייצגי עי ו'ן"זיתי ית'.!-%ןי)ן':י"ן': נ;, 'ז' ע, קן,?". קייצת ךי,י,; י ק, :ו,, נטוס עג 7,יש.ן,ת
 "יקים שיישך קי יתקיע !;,ים יינקם ין'ין,:' קי"ת:ןין .קון, ~,נ ק, ר.גית נ,ק".ת :ע-ז, ננגין 11"ע,עוה,ןש::ה,,ה

 ";י1(. נ.יי' )14 ,ק.י ננ'י, י'מ'.נ הק,.ד ן. ע, .ן,נור .קוויזו וקן, ";%וי נשנ.נ ,ן7.ון17יוות
 עיד וחיית 7; %,' "ייה:ג:;ננ:נןןי::ןןןע((

 והתעשי" ומושרקי וטו";,,ין
 !,1. על,ס, מפיךפ:הס ";1%( נ..נ, )14.,ננ',1ת'.ן.,

 110, עמ' השכ"ג, 98ה, ס-ה 86: עמ' תשי"ט, 279, ר'ח2

 1392. עמ' תשב-ד, 3ל19, ק-ה1

 לארץג לחוץ )יציאהתשיה-בעת-הירוכ
,:ש"ה-1948

 מינוי בדברהורצה ליישר השעצה כחרככ שיטי עלהודעה
 ,תפית-שגת-,יר,מ גו תוו, .!י ;ינייתי ש"י7ף ייי.ע"ץ כייעצת( )מועצה גלבי טבק שלולע:ייוק

 א.,"ה משה את יינ.תי חק-ק-,1%4י, .דו,-,,י,(,1'!'"ן
 גי; נון מו7י!'םווו

 ,!,רי
 ,"1,- ,?יאה ע, ידיש,.ס ל".; תקני ל"ת ",שית ,:,ת

 ך"זויית. ,תקעת 2 המה ,יי,"י,. יגייס ,יי,ת ,7,ן ומניס שעמ,הי"ס י%וקינ %ת ך'ויו.11(
 מייעצה(: ;מועצה גלמי טבק של ולישיר.ק לייצורבמועצה

ח"מחן'יא "היי( ילן' ',י;:ן::ן".י ך,נ והב "הו,",יאנ,,ליף

 165. עמ' תשכ"א, כ"ת נ4; עמ' 33 מס' א' ת7כ' הש"ט, ע-רו נענה אלטלי, צאלההמד

 היעין :;1,, וקייא",.%נ

 שויי ה"מ,."."
 היהודיות היתיות חכיעציהתך:.ה

 תש-"י--1966 "-יין -י)היי' "ג,-ינךנ "נו'איי;

 הדתיות במועצות חברים מינו' בדברהודעהןו
ת "זית'ונ בבש ד:גג י נוטרנו)2( -  ועלומים שבריהבאר_שבע %; 

 ,ייקורי ייי.זי.ת "פתיית "לין?.ת ,תינית 4 ,תקןניתפס
 2 תיק ,!י נזנותי גתוקף ני מוויע "ו' ן, תו:.,-,1%7 .,י.,, ",נ ו.ש ולי,ו:%
 ,י,עיות לביז' .,ן. "רלן,ק לניי יצן מ:ן,י, ומניקשל,

 ךזת'ג
 ,",ן :דגןב!ירס,ם

 '.נו, שריףעתן,
 !ך"

 ,ס.ייית

 י ןב,י::ךן:ו::ן :):"י-קעי :ן:וג:::,::ו;
 י י.,ס ן.:"י נן,יס ייונ,, ,י,נ ,.ליי,"ו י:י."י ני.;יי,;"י,

ין,וע"
 זולי סג, שן 1,קי,,ק ,ייגעך "י,ן?ה "ני, ך,ו,' ע,

 . יורקי "מן גמקיס "..יר' גג.2.

 לי'!!ה,,1:.ע!ן
 נל,וק .ינ, .,,י"clel~r: ין' תשג-:, ,י,. "פי:.ליס גי,קוס ש!,ן:ל"

 "נוו. יה71"
 זה. ,ן' התקן4%,,

 ";יי( גיינ 'וי ק-י),:::( ו;0% ::,י )21 ת"., נאתרי,.
 "יתמתוישר

 'נ

-

 גן1. ןן' תרניו, 4;יה ...ת ן ן",יישר ךיק,"ותיר

 ;ן12. ןל' תקר.ס, נ141,".! 4גג. ןן' תק:.ו, וו,. ..!י

 1640י דסיסימ.מילקיט2388
 2,7,1970 תשיי, בסבן כ-ך



 תשב"ה-1005 "מטם, טוכגיהתוה היהודיות הדהיית המיעצותתשוה
 מכס סוכן של רישומו מחיקת על הודעה השכ"ז-55פ1 גברי(,)ריליטי

 הש:-ה-"".וי, המט, יוכמ  להיית "1)נ( ,הסקנ:,ץנ הדהיה במועצה דברים מימי בדברהידעה
 תירן., אריזת מרמת הן:ן יומי ש. רישייס מן.,ת על תל.וי אייבית-שמש

  ";,1ן. במאי ),2 הס-ל באייי נ-ג מיום הך:ן, י.::י מן;;סין-י וכרי(. )הייויי היתיות היוךבות לתהית 4  לתרהנהחאס
 פלדדוד lD?Oi) נ'י:' )14 הש.. ינ,ין,, ,ת;;.ת 2 הק;" ,!י נשיתי נה71ף גי מידיע, א"י ן,תש:-1-"",1

מג", ??""74()הס י:יינ ,דיות (,יךנה ואשר עמר אנרהס "ת מינ,היךאיורוה
 1ינ,1 ימני

 מואר" אכי"ר נמ,ון בית-שמש הזתיתניויןה
 סירה, ),,י"1

 ,4"2. עמ' הש.,, ",,2ן עם. הש;-ו, 7"11; עמ' TO'-ן, ,.תן 1. ;ת!;"קמ,ימס
 ורהפטעירח "7!1( נמרן )") הש., נ' נפר1'
 מכם סוכן של רישומו מחיקת עלהודעה הזהוהשי 1",7;()ים

 :ית' )4 תש-, נאייר ניס מ..ם וינן, !וגני משקן נע-ן,!.ת
 "7!ן(. הדתית במועצה חברים מינוי בדברהלדעה

 פלדדוד "7!;( ניונ. )"1 הש., ננ..1,_ן מונוסוןנוה-אפרים
 י,ג,1 הו:!כוך, נ!",74()הס ;:רי(, )הילוני הזתיית "מוען,ה ,הקנות 4 ,תלהנההאם

- ,האות 2 ה,;, ימי סןניהי נתופף ני מוזיו "ני ן,תשנ,ן-,",1
; עמ' ה;." ח"י 2ן' ךךה' ית ):ג:ג:ג:ג":גגג:;וגןגסנ:ג;ב:תי:2 2 S e G '  "פי' ינ' תש-י' 

 ן. יהנהשוליים
 השי"א-1951 האימהית, גניה הדת-'ק ורהפט',1רח "1,7( נמין )"ו הש., ג' שיר..
 מחיק- הנ.א מפקד מינוי עלהודעה "ותות;י 1",;7()"מ
 "יה;י;:ות יה., נקא( נעיף ,!י נמגותי קנתו,ף מוזיןאיי ":1. עמ' תשב-ז,  14!1, ,-תן
 ,דיות, היתן יוסף רנ-ן את מ.;ית' ן, הש.."-אין"",יהית, 1744. עמ' ת"נ-ה, 9"14, ,.ס,

 ".,ת, י:.א מין; מנקז 79!](, נזרם ),1 הש-, ג' נחור נ'מ..נ
 ג',,יט שפיין:" מ"וייינ, ,;-"י-:יגי::'ן:1.י!,י. תשכ"ה-1954 המכס, טיכניחוק

 י". ית' תתיש 1!"1, ען. "ש:-ט,  4!!1,י!ינין.ס רשויים. לפקידים למועמדים בחינות בדברהודעה
 ";י1( יי"י )"2 תש., נ".יי,.ז ומועד'הןמקומן

 ".יף-משיה  אסבר,שלמה 77י"7()"י י, "1:.ה-4"!1 המ::. ייכ:י להיך  )4( )"( י1 ,נע.1נן""ס
 סייע יי " "י:-ןה5י1 הי:" ייני יתדיית יעי י1:?'ית

-
 '%"י"ס

  "12. עמ'  תש:.ד, "7' ען' תש'-א' יעהי במלירט יהיה רשויים למחייים  למוימדים בנהקות השאלותהגמר.

 "240; עמ' השכ"ח, 1לש1, המרסוסים בילקוט שפורסמהבהודעה

 פק ::בגיגית::%:]::;ש;::ג:ז::::גנ.
. 

- 

 5:ד1 עדךנץ,' ודך ". נ
ק ן ד ת ב בהיכב נ' ש בד-ךה'דעה ישר אישה הין ונטיס "מ;ייית יה;'שי""י ,".נ";'שק""נ.

 יזי ע, שהולס ירקים ,:ן "זין נית "רננ ני יוזעה, יו"ידנית נישומות; ;1 השעה של !רגומה מיוס.ונ
 )"1 תש-, ג:ן,ו ו' מ,וס שיה "וף-ונרן.. ""11ייהההע?"

 שעי ךינס,כ.ת
 היפה י, י:מ,

 נו"; נז!ויט ,""1( נך:יני
 ירו נך, "ן:נ,נית
 הני. - פ'י'!ס .יין'1 'נ"א "ני- - ;ייס -יעףנרקיס אשווז מיי ומס,נית
 הני.. - שינין -יע;נ שיח הנר, - מלמז ."כייסונזק,מ )יז העי!", גל, ומ:נ,נית
 יי ירושלים 20, היטוו קרן רחוב ממס,תחנת
 2יי,יט ק!יינמה עס"'ן' יזו :'ן נ', ה;:ת גוייונייעה ן ' א"ת המננ,תיגת

 וה. לעי התוקן 1447, עמ' תשי"ג, 309,המיטוסים
 ,;,1( ניינ )נו הש-י נ' נפייי' י.'ננ!יד. הישנה נגהן יג, שייקבע "נתינן מקום2. .ן דודנה האמורים; המקימות מן אחד בכל לקבל ניתן בקשהסופם

4 ,,,".,ו,%,",,  ,, 
 הזף-הלרעל האוריה היוערהראש פלךדוד "7י1( גיטי )?! הש-, ננ.ון,-ן

 ייגיו הטסיעי ??1ן74()ךמ
 י-פ לזן; עמ' תן-ך, "?7, י.פ  514; ןמ' הסם-1.  4"4, י-םן  "1. ..-.-

 ",!. עי' תשניא,7",, 7י"1. עמ' חק-י, 1?14; בה' תשי,ן,  ז"י1; ןמ' תשיעי 7.ת?

2389 ינ7ן.2.7 הל.י. ינתן נ." נ111, "!י!.כ'ן'י;)"



 תשכ"ה--1935 והכגיה, התכגיןה..; תשכ"ר-1933 )רשיונית(, החשמלת;נ"
 1913 ציביר(, לצרכי )רכישה 1,;ר;עותסתוית מקומן ועל הבחינות מועדי עלהודעה

 הל:.ן- )יק..;ות(, "קש:, ,הקוית "2)נ( ,תקו"והק"ן
הידעהלפיסע-פ'7-150

 .חורם, ה:%7יעי יסתר נזיתיה,ייי. ת,-":,נ- .ינ:.ה, ,תמון י:-.:.ת יועם ה:ת.:ה יו:ץתנרה דץ:ורית "היצת ידי יהש:,"יס ימ.נות גי מ.ו.ן א), ן,!"!1
 ון::.ה, גהיוון ."וק ,-"!1 י"1 נן.ן.ס ס. ע, וי?ז"ן - )ייי1 '!י ננ.ש סינ:%,וגיקי, יז -

[ D-1gi נצין ,ת::'ה ונוהאס ן,תקן,ן-נן!1 ,ן,,ו ךיס.רסים גמוען'ם ת,-אנ'נ, ,2,ו:.'ס'ס -  המניה(, - ),הקן 
 -"קמ,א'-יוסמך- מך;וויס רש'.ו.ת ;גית,ום 2 תוס' נ4!1, הישם נעתון סורסמה ,ן תוף מהן ע,עהין?ה

 1,.הן יישא יןנוה הייה י:, צ.ייי:;י:.:תיין;:בן:ךג,י-."שיקא,-יאן..ו נתינות ומהוקרת וייקע ני הוזלה נוה ושרת 1,, ?ן' %"וו, מן'
 יוק..ם תוך - ישוה יאנון וזרש נך, ע, ל.י.' ,;:, .יוזה הגן:,הירת ה%ן,רה נ;ר,ע שלן נ, ד"ה סוגת "1 זנות לי%:1 גה.נענ, - In;oo עי ,וש ישען "7!1(, ניו,. )14 הש-, נהןוו י' נ','.ס

 המעהו, יה.ו.; ראיות נן.רוף ו,_.יה נ.י_ע .1 %_-1_..,ה ייא:"ינית טונת ן, "ו ו:.תו ע, היראה - גר17:ות וו י.וזה יילוןמטןיענך"
 הלריעות. ד.שוס נ!:;ני - ,ן:ו אם - ברימוס ?-:י את נייי7 - ון:יו עי י!" מקיה "7!1(, נ'1,. )!ו הש., ית:11 י,א ז',ייס

 דנ:יס ין'שיי תינע שהין ם %' ה! את י! ! יען :ת : מיתליהןתידין
,מהנוה
 !:. מי"ן.רה, נקרקע 'n~Tfi מיז ,קות ןהנוו:ת ךועדה ;. דון;, נזק יסית:1 ייאנןונ,ת

 ,רגשן, ?.:ייס - "!ויו ;ן ,"" רקעה י7י1(, נ..יי )21 הש., נהמנו ,.ן ו','.ם ש,:ע:מ דצ'בור ,%רב, זהוף (IDTH זרותה שד'"
 נו. יהוה ו,, מ.1 ין:.ר נעי-בהני.וה דאיורה נ,י,ע המוי, "וט ש" גוה מצר" ויוען"

 1 ספ' 1'' יעש.ת.ועמרהמקנז"
 נשפות. "!1", בויש נ"2 הן"ה %ת ושווה ;רפןך:'נ,

 תי-"ג'נ-'!., נעקשת יעזה נושיי י.;,י ת יה::,דון, -חשים.-נגיר.) מויוי רשיווות ;ניח,שם
 נתיק י' נ"יונ

 - ""(ן עו "וש מקזה צויתן, ני.,, )14 תש-י
 !7!1( י.ונ' 221 הק., .ן י.י." גנתנ ה"שמ,תורת

 מית,:'םתנייך ופניה הויזה'ה:,ומית'יהנוין ראש.ילנ - "":17 עו oa:8 מערה ,7!1(, נילי ,11 הש-י נתמוו י-א ו',יון רבעוב.ץי' י1נ!7ן)ין
תי-אנ'נ-'!י 7!3. ימ' השךה, ו"4, נ-,1  "7!1(, ניוחי )21 תש-, נהלו ,.ו ג','.נ

 מש?"
 בתאריךא. - 1 ""ן עז יפץ

 יתמין י." י.,ייס מציאה(, )ההזרת הכשטרהתק:וונ . ,ן.
 - "ו(1 ?י !"" מש?" )2::1::ןנ הש-י

 רקובר א'מ' !7"1( נ,ווי )21 תש., ננ.1)י-ו נתבעו שלא מציאות מכירת בדברהודעות
 11;מ- מסה ין('ין'ם יעגם י- גינג יר' נ, י.זז' נון נ-.ית ,"לן, ענ.ניינו, !",",7()"ן

 1 ' , "3, עמ' תשב.ז, "14%, ק-הן שקושים תוך המשררן, יה,:.ת 17 ,הקן ג:תחס סין:.ה,,י:ירה

 דימועמן' הרנגיון זבןי2'

"ונצוי::יטה73"ן7,( 15'19 בעלי-חיים, מחלותלקורת
נ4,"1לY71CTN1 מו"רץי,  .-יד""י..וע י..ד,.1 צוביטול

12י".ררני ג"9 איר%'1 ן, !4י1 נ;,,-".ים, מריות יצטיית 17 נוף ירי סי:יתינת1;ף תו,
 מנסי

NSU! 2227""2ק?מענ1,!7" ת[.., י,!1, ופיסומ.ן נילוס שקרנס "ן. את נון
 ;גסים י,שנ עי ינרין קיא נן,וה IGOG,עמ'

 יז""444"3,:גרטה 'רזייי3%' קין.ס שנקט"
:::::וסייך: :::ן :::ן):וו "ויו,סי. גן"ית ;זיע נ"?" נ;..ן:;ין 7"ייך,תומע%"
 נאיירי-1

 תשעי
%"1!ןס,,.ן .רז:, מזיי,ץ.1 דפניי' !;י1( )!12:א,

24!,!י2ספון ירזנ, ין?-,חין זו:יינר,.ם השירותיםמזה, ופץ(),מ

 !,ז שלום, ב1א'-
 מז-פבראש 155. עמ' 1437, יכ' 1 תוס' 1915, ע-ר1

. 1. !,"ן גניתן.,י.ין2390



 תשכ"ה-.1ecs הכודרים,תקנות
 מודדים רשיונות חידוש בדברהודעה

 לאנשיכ הרשיונות את 71;1970 לשת חידשתי ,, תשכ"ה-5ח19 המומים, לתקות )ב( 5 תקנה לפי סמכותי בתוקף כי מודיעאני
 הקפם: ri~r מיום חידש חוך החידוש אגרת אח וששילמו להלן מפורטיהששמותיהם

 אריהפוין,י ישר",ירנר מהןד.יטש '1ayאשנבי
 אנאפגירסקי מטהלזיז ו1 הנמהארגיאט
 חלילפאהום שלמהלוי אוריאלהרמל יוסף אליהואטלס
 נ1-1'1ןיעי איריסיייונ,י מיג","י,ק,ג
 משהצכיקל אברהםלרן יעקבדיס,קר אברהםאקשטיין
 יעקבליפשיץ גדוינשטיין אלברטאוליבר
 יעקבקרינקין זיגמונדליפשיץ דניאלאינגבר
 ץ.'ה,.,י, שינא,וימן ואבאלן

 מיכאלקוט שמואלמוסקיביץ שיואלזונדר דודבלאו
 גרליהרקדר "הרוןמינץ יהודהזהר צבי אדוןבר

 גתקרניכד אברהםמרןוס מרדכיברלינר
 דודקרני יעקבמלי:ובסקי ן דייחאיק צביכר-סוכר

 פטרקובץ שמואלמטטב.ים שאילהירש ייסףכן-יוסף

 יצחקקדרון אריהמשניבטקי שאולחפץ בנימיןברמו
 אהרוןקפלן יוסףמרגולין מאירחובב יהודהברלוביץ

 אהרוןקול יצהקמינין גלעדחפשי זנלמהכק
 מנהםקיפרמן 'אבמנהיו אהרוןטיטלכ.ים והרברונה
 עמיםמנדלסיז ,למןטרויב ~ליג אשרבנקר
 אליהורבדיו יאירמרוקו ישעיהוטרינצ'ר אריהבסמו

 הו גדל נקר משהטופר גסיםברדז'יק
 זלמןרוווב דודנודל חייםבריסקמו
 יוסףרוס יעקכנוישטדט משהיוחנובצקי אליבר-נתן
 שמשוןרוזגבוים רמינישר השיל-הוגויגוב נהןבן-חיים
 אלחנןרוז:נרג יהונתןיששכרי אליהוברגמןי עלידווין דירהנתימן חייםיזיעאלי משה בן יוסףבן-'וסף

 אברהםסלובס משהייליב אמנוזבן-ישי
 משהשפייובסקי אהרוןטמיר רפאליכין רמיברק

 יצהקשנול אברהםסלט  מווומינובסקי דןברלינר
 :.רי,ננו יניהיי,זני יינוןגן-גנט

 ישהשריר ומן ק,מ"

 א,."1שיק :"יינ,; "ניחסנין משה;.י
 שלמהשטיגברג אלכסנדרכץ מנחםניגור

 אריהשחם אלכסנדרעמיר היינץכרוך יורםגר'נפלד

 השעוןשכע"מ אביקוי, י ס ",נהנונ אנר"סט,וננר;
 יע7נשי1",' גיוךהומן נ"נגי, ננין'ן;,;ו
 אריהולהנגר מרדכיפולוס רפאל בן ייסףבהן דווגבחי
 צני:וגו:ן::"ייו :::ין:;: מש";.ישן

 ישקש"נ ":ן!'נק יעקבו1נ.
 שמשוןפישברג "ליעזרלוין אברהםדגן

 אלפרדפולק יע-בליבוביו אליוטדמלין

 אלסטרי' 1979( במאי )29 תש-ל באיירכ"ג
 ךין'ו1ת מחקקתמנך, ייןנל()ןמ

 2498. עמ' תשב-ה, 1755, ק"ת,

2391 ל2,7.197 הש"?, בסיון כיח 1640, הפרומיםילקוט



 ה.כ2"ח-1953 יוו:נ.ך, התכנוןחוק

 "ין- ייישי.ן' ייני,ך, ית::י1 :"קימת "יעי" יגמעיי..ייעי.ן' 'יישי.ס מקימ', תגייךמי"ג
 ינ לסייסת :געת קי" מפורטה תכנית שטוי הפקדת בדברהודעה
 אירן. זיעת - ", ,,' ,,, "הכית ופיתית א.י)ן 1?,ו:וכש מייד "?גי", ,תנאן "להווית ")עדה :משרן. גיה"נ."-;יי1. נתמית: ינ,ו,יס קשסה.ןומך יגנ),ך, "חגנו ,ך,, %1 ,יעיף גהה%ם יווע", נזהזמירת
 'י, הויקד ירושלים, ולבניה, לתכנון קומקומיה הועדה ובמטרדיירושלים,

ן ן י

 וגעע.ת גיסים תשונס .,א נ" ,עיין יקדי :תנן.ת יעיי')!י "1,'ו ין' שילי "י5) מנ' '-תגלה וותר% מתורסת הננץעתוי
 , י,"י' D'"1ID ::ן'י'גע,יקיי'ם %.'י. יל?ויף התשי.ל עם ג.חן 4,%",,., מי' יירטתיתננית

 צה  הרואה אתל תענוגי טפט ככל או נכנין בקרקע, ןעז:יןכל

 "ענית; בעיניי הנקלים "עסהינוץ,"
 עמיה: המקויית ".יז, י")זס ינן ,,,:;ית, ידי !, :יוןנולי

 ייש..ן תנך רע",, אנת. ;.נ, או 7הנ:'ת נתמין :,ו, שדהךתגני. ;; י",,ה ",ק 71113ווש
 415""ווש

 .דנית התנ:ן,ת ייאש נישון,ה, 11 הוו!; ש, !יננן,מיון 41; ,4, לן,ק)ת ",,
 ""ליי,. יי,ימ'ת היעיהגלשיי' יינזר.. יתוו ,עלן ?ינויי ננ.ן לרקמת שן" ייודי!ינת
 לקיד' "1,1( ג..ני 111 תש-, נן..ןו' נונת,. )גית ?.נזר. נוין ,הקמת ,שמת ?ינוד. !תזך עסיון;ינת

 'ית'""י1 גו" תשיי %" יי.מנ:בכנ::::'::בין ומנקיך ,הננון הלקוית הויזה יטש'וקב היינ,. קי.ת גו,יגי מיך.נרערנ,ת
 1,  היואה אחר חינוני פרט נכל או בבניו בקרקצ, המעסיןכל
 ההננ.ת, ש:נ.. יוי' ע, נפחירי)

 וגי
 'ייקו'ם ת::י).",יל"לי"ג קיי"ג מ,,ן'ת ועז, ךהנין

 מפורטת הכנית המקדת בדברהודעות יזו,.ס תון ישאי, %,ת. יוני 1% קהנ!'ת נה"ונ נ,1, שקןותנון
 סינים"לידס

י "תגי.ת ,שיי). "תווייה ,י:.ש בישימות, יי ")זעך ע,  ךלוימ'" ",עז"נמשייי
 מחיו ולבניה, לתכון המהווית רופדה במשררי כיהשכ"ה-1963, ) :וי -ןת"ן ין" יין :ילן ""ייי".

 זון- 'ר)ש,'ס, 1,נו.ך, ,הגנון הן,וי.ת יעזי וגישיז'יך,ש,ין, לוי ר' ";1%( נ.,)י )11 תש', נני,ן1'
 עם ביהד 1552", מס' מפורטת "תכנית הנקראת רפירטה תכניה קדה ולבניה לתכבון המחווית הועדה ראטיושב

 ךתשר.ן יייעייםי"י1
 ך:?ויי

 א,.י:
 נענית; ה:,1,.ם "עריסורה

 ליייינ מייגע"י, .ר)ש,יס י7ימ., תנץ))מיינ
 גמיי

 'ייקי'ן. ליין
 .נועזת נימ.ס תק.,ם ,,א :ה ,עיין רק,. גזענית יעויןגן

 י ";י. סתו,.ן ד"זיי.סש_יקיי,ס מפורטת תמית אישור בדברהודעה
 %ת "ייאך ייר תננ,ני ייס ג:, %ו ננגין גיר,!, ליינןי, והנו.", התיניק ,".ק 117 ,:עיף ניתאם "71ע", מ"נתנוה

 נ.תע:.ה-;יין,
 הוכן"

 ש:דךנ הן,ון.ת היעז: מ")ינ .:ן יתנו.ת, יוי ע, ומע יללו ייוש,.נ, ישו ),גגי", .תן)ון ימ",וית

 "פקיי! תנך וש"., אנתו :,נ, או "תנוית נהרס ל., ש,""קג;.ן "הון - 4!;1 מנ' מתורסת -תשית ונ,יאת משיסת תנחיתאישרה
 ,ה:ו.ת ההנכוית יאויש נרשומית, .ו מזן, ש, !ינומךמידן .יז "!,זהי, ע, ש"71;ה ;,וין., נדיש 45) 144, ",7יתויהוה
 האמורה. המקוית הועזהבמשירי חשכ"מ, 1541, הטרפומים בילקיט פורסמה אליה, המצורך התשריןעב
 5"19.טמ'

 .ך:).ה, "הניפן ,הוק 1" .יציף ניתאם יעזיה, :וו)צנרת חפתה, אישי" המן.,ית ייעוץ שנ" נוויה דאבונה,הה:נ.ת
 התשר.ס עסגיהז

 היחורי
 יך.1 "גוי", ,תגנון "מ,ון.ת יעזה נמעין, ני תע:,,-נוין. המ,,.ית ך,עז, גמשרזי ינילן" אקו,,

 ייוש..נ, ),ננוה, ,תמל ךמק.:.ת ה.;7, ,גלעיוי,ר.שייס, ייוש..", 1,ננ.ן, ,ת:).) י:קון.ת ",ייה במשרן. וב)וחמורן
 ניתז !1,1-, לנ' ין,.סת .תמית יקיאת משיסה מגניתהיןלזך שלישירים ונגערת נימים "שלס ,," גה ,ע..ן יש". מעו;.ןונ,

 א..ך. ין?,יף 7השייסען ,7",. סתותים"%ן,רים
 ית:נ'ת: דנייי'ס ,שנג'סשיך "וין; גישת יקא'ס יתפוזות "תפוזות ,וחיית סשה,ין,, ::ו 3~1 כסיף לסי שהשמיט, מי וכן נדההה להכמיה ,2הרגגדותומי

 ,תנתן "חרסית ימו!וך גשי "חגו'ת א.שור ע, ,עיירךויוו.ת
ו,

 אותי יחו: ,ייו)' ייי ר'" גן:ע:::גי:נ1ו' '

ן
 יגיעות יימיס הש,)נ ,," בה .ייי1 רשפי יתננית יע1:'1נ,

 את הרשה ""י תרניני u?r ביי "י ננני1 ג,ר,ע, לע.:.ןנ, יי:נ'" ,תנ))1 המ"ו,'ת ך,עזה רחש..שג ,7ךי. ןת,"'ס וח:.י.נ;ןלעין.ס לויר' ,ו1%( ניינ. )11 תש-, נעייןן.
 שמזינ "מ,,מ.ה "ועוץ לגנזן ,גן ךתנ:.ת, 'וי ע, "ועע"י. יר)שייסמשו

ןןי:::.:2:ן:י;ז;::ובן
- 1  

 הישקם חוד

 האלירן. המ,,מ,ת ך,עזךנמקיו, .ר)ש,.ס מק"מ., חננתמיהב
 לו'ר' ,ובן( ג.ינ. ,י1 תע., :ג.י1,. מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה

 יי:י'" יתמי) "לעיי." ויעי" יגשייעי יענייך, ךתיני, ,"יק !" ,ן;.ף גיתים יי7;", מ";ינית
 .רושמםל"ו1 להיי וינסיך, .תמין "לה)ו.ת וויזה נלקר7י ניהענ-ה-1%77,

 לד9נ.2.7 תש"ל, בסיון כיח 1640, הפיסזייםיירט!,1239



 תשב"ה-5"כנ והבניה, ההמנוןחוק

 האן,י,פ שהכעיזיס .נעשת נביס תשבוס ,,א נו יע..ןרעני ייוע,יס לקומי, תננ,ןיר":
 י':י.!".הים מקומ.ת מ'האר תכנ-ת שינוי הכקדת בדברהודעות
 נו"נמרת

 "7י1( ביוני 111 הל-, יי.ו,י' .ן::יה, יה:נ.ן יהב )" ינשף בות,ס וירין,
 דו'ר' ינוו .ימיה, ,הנתן דיהווית יוןזה 2ישיזי גיחק:."-",,1,

 וכנזיה ,תנין ומהיו.ת דועכה יאשייש: ייוש,יס, ו,::ין, יממן ון,.מ.ת דו;זן ונמשיו..רושני!,
 'רושני!tre שינוי h-IJOI' ינ' -הנתת דנ,יא מ7ימ.ת מיהיר תמית ש.:.יהיעז
 והקיי? ען ג.,ז נו-, מנ' מעלית ייתחי ,ת::.ת "21,7מנ'

 %,.1.העויף
 טעותתיקין

 התכנית: בשינוי הכלולים השטחיםואלה
 , תנ;:1 2מ.": מי,""1 יס' מ!.זסת תני, אישפז 2ו:ינה1זעה ני,'. רדינ - נ1.ה ~rTrN' שימי - 4?""" צנוע "ו נד,",,ות
י

 .ינוף נמהית - .יושרים. מ"מ., ה:נ., .:רן2 נך;1נ"7"1, נידים השנוס ,,א נו ,ייי1 רשאי ותננ.ה 2שינ1י וןעונ.ןנ, עמ' תש"ל, 1614, הפיטומים בילקוט שפדרטמה ירושלים, מקומי,
 ות ירוח: "הי :גגיגננו:י שגג: ך4:וע ייניג"גוג"י

 מן,-.:.ז:.. מ,.:., תגנון י2 .מ' י"'1ת לי'י -ד'יילן
 ";י1( ניוני )ו הש-, ננתןו' הדייג ו:ןומת ועדה )שזן 1נ1 וה::'ת, ש':1. 'ז. ע, 1!)עעימו
 לויר' דזשייס הוך רעא., ".תו 1.:, 1% "ה:נ.ת נתן,ם ג,1, שטן"הינון
 ייוש,יסייון ופלורה. דן,ומ.ת הויתהנמשרז. יין;'" ,ה:מ, דן"חית "ועזן VK1.וע: גת::ית ,שיחי והחיו, ,ן;.ש נישימ.ת, 11 סוזנה ק. סיכוך,מיום

 '!י ":': תי יפי:" החי,מרד: יהון ו,::יה, ן "ו'. ו ו,ן ,:) רוע נכשין' נ.הדצ'ה--יולי,
 מפורטת תכנית שינוי א.שור בדברהודעית ד,!,ז ייוש,ים, וקנייה, ,ה:111 "ך,.:.ת ",;ז" 1:מקרז.ירוו,.ס,
נ.._ת מ:' ק.נו. 1",1 מן' .השית זמין מ,ייית י.ה"י המיתשי11.

_12 
 הההא[ הוזען,

 ,נעיי
 וינני", דת:נ,ן ישק 117

 ת,-%ניב, מצוו 2,1נין, ית:נ.ן ויה.1.ת דשון נ, ה_..ה-.",1 . ונסויף יתער.ט עם י'ין 2י., מנ' י,.י.ה מיהיר ,הנמת"7,"1
 "היא מקויית מנית שינוי "שר ct:rn~ קר נ,יקורדן,י?ה, "."

 44, מן. י!.יטה ,תמית 4"11 ,שית י יס' שתוי !., מס'-המית ותנכית: נשית, דכ,ו,'! דשת,.! י!ופה

 47, י,,.ת ,",ו )וש 1,41(. )תקן %ויר.ס "ג.זת וחיןזתתמית יהר - דקקה קליתכן מין נמי. ש.נ1י - "4 ",;: 117"")יש

 , התקייט עם 2,"ז "ן;זהו, ע, שסיועה נו-, ,4. 4,, ו,, 1,,2נ, תצפיות. שי' נית,ר רחונ פנה העזנהגיח
 72. עמ' הל:-ו, "::1, ךין זו ימס ה ן לי ] א' 12ד:ן' גידים תשבוס ,,ן 12 ,עי.ן רשפי דה::ית בשיניי דלע.:יןג,

"TUTIT
עם "ן,. !תי"ינ י,:.יים ען:שרזיס

 '. ד'
 ד-
 את דיו%, (,יי העיני פיס ננ, %, נעין נתר,;, מ;,).1נ, ייני הה יךשי.וא n?r1 יתך יין ד' קנן נעה ק ,

 1:. ת,-א:י2-י!., .,נ... ,ה.1.ן _-יל.ת ה י יל
 2 ם ה-,,;. שסרן: מלשיה ,?יה משזן ונ1 והנית, ק.נ.. ייי ע, 1!;עערמו

- 
 ":., ש:משיייס .נקערת ם

 , .' יזש.ים היך רשאי, %'הו נינ, או ותנחת נתרום נ,1, שלהדת::.ן
 . ' ' ,ם " '!' התעית ,ש.:1י דת::זות יןנ,ש נרש.מוה, וו ן1זעה ע, פינ1ךהמי,!

 הסמורן. "ן,ומ.ת "יעזונךשרוי

 1,נ;יה, התמון ייו, 117 ינעיף נותרם המען, 2,הימרת "1,7ן ניני )11 הש,, נ!.ו1י'
 ' ת,-%:יג, מןו1 ומניה, ,תגנון יין,[ית שעז" ני הע:-ה-ו",1, לו'ר'

 :;;יץ מפיילת ת::'ת קשו, ,%שר י!:'ם, שר נץ'ש,רון,'?ה, 1,:ניד ,קמן ומ".ו.ת י1עזה רפק"ו:
 יי:;ב:בגינ:גג די7יתגי:ן,:גענןגע:י:ב'ית. לן' יאורית יה::ית ,,,ן יאת 1 מנ' שיי.. ין" מא' -תאיה ירושתי!מיון

ם התשךיט ;ק גירן ותזה.,ע, 'י.ו,.ם למין" היווןירהנ "  "!ר- גי,;.ס !.רטיה א,י1, 
 ""7. עמ' תענ-ט, ו,"ן'סןל'ם מקומ'ה כ.האר תכנית שינוי אישור בדברדודעה

 א.שך" ך:יוו.ת "ועזן קנך נצורה ו,:.ר,כקינתי
 ניצן ".הו,

 היזין, גוןניסית
 ו"ך,רן זמה.1.ת "וין" נלשיוי יומי ".יו, ןללודף ות;ר.ט;ס ניניי", וה-נון .י., 117 ,נימי נוראי

 1:, ת,-,2י:-'ת., 1,נ:יה, ,קמן י:;.ל'ת יועז, נושרן.,.1 ירון,י[, מניו ו,::י", ,המון דמן.זית ךו;זה ניתש:-ה-;"י1,
 דג-, שזמשין'ם ונשעות נימ'ס תשמן ,,א נ. ,ן"1 רש,'יע.,,ן מ,,ך'ת ליהיר ה::'ה ש.נו' ,ישר ו!נינ, לר י",;ורדווין",
 ,י_,י..ן.ס מ,.מ.ת מ.ה"ר ,תעית ,",נו כן' ש'נו' 1ו)1 מס' -תניתיתרן
 "יו, דמ!ייף והשרין ע! עי"ז "יןזה., ע, שד1יעה ?"-,מנ'

 "]11( נ.1:' ),1 הש.. מיוןיעז ,ו"1. עמ' תש:.ס, 41נ1, דפינויים 2.,,.ן!ורנטה

 ר11'קד' ותל- עם 2י"ן צ.הו, %ישרן "זעיה שנן נצויה דגמני,הש.נוי
 1,מ.ה ית::ו1 "ל,.ו.ת יו]זה יפשייענ 1:1 ממירן יךץווית ו:עזד נישרו. "ון,ז ",יו, דמצויףריס

 ת,-%גיניך,ו מעונין 1נ. 'ריקנן, יי:נין, ,הכנון ון7ייית "נעיהנמקרי.

2393 נ)7ן.2.7 הש... ירון נין tle~e "ניניי'ן'יד,!



 השב"ה-"195 והבניה, התכנוןחוק
 הל-אביב-יןו מל-מי, העיןמרהב

 מפורטת הכמת שינוי א-שיר בדברהודעות
 117 לכעיף במתים הודעה, ב,הנמכרת

 לחוי
 ביחד אוהו, איירה המחוזית הועדה שבה בצורה הץ:ור,השינוי והבניה, התכון

 האתורה היתו,ית הועדה במזוררי הומקד אליו, הןצורף התשריט עם תל-צ-יב, מהת ולבניה, לתכנון המחוזית הועדה כיה?כ-ה-1963,
 וכל הל-אביב-ימו, ולבניה, לינון המקומ.ת היעדה בי'ךרדיוכן הקרא כמורטת תכנית שתוי לאשר הפנים, שר באישירהקליכה,
 חג-ל עהמשררים ובשעות נימים תשלום ללא בו לציין רייכ?.נין מס' מפורטת לתפנית 1968 לשנת 1 מס' שיעי 1037 מס'-הכנית

 ';:'.c~nTrs "'יץ:ןגךםן::יגג:-ג:::ך:גגג
 1202. עמ' תשב-ט, 1318, הפריומיבבילקוט

 האשר,".כינוי
 בצור"

 ,ענניה, התבנק להוק 117 לסעיף נהרתם הודעה, ג,"נמסרה גיחה אוהו, אישרה הכתזזית ד.עדד שבד
 תליאביב, r'rn ולכניה, לתכנון ד:חוזית הועדה כיתשן-ה-1955, השחורה המחווית הועודן במשרדי הופקד אליו, ההצורף התשריטשם
 תקרא מפורטת תבנית שירי לאשר היים, שר בן,י,ב,רהחליטה, וכל תל-חגיכ-יפו, ולבניה, לתננון המקומית היעדה תשרדיוכן

 583 ממ' ממורטת לתהית 1968 לשנת 1 מס' שינה 1992 מס'-ינית הנ"ל שהמיבררים וביעות בימים השלים ללא בו לעיין רמאיכעיין
 התשיעי עם ::ן:ד:ג?: :: ק."יויי, ::.; שגן::ג:גג ימיי.:;.ליס

 ביחד איתור אישרה היהיזית הועדה שבק ב3-רה ה.,ןור,השינוי
 הץ::רה הן"ח.ת הזעיה נושריי קון;ד א,.1, וזרד. ,תיר.ס?[ ,ן::.י, הת:;,ן יי., ;11 ,נעיף נקת,ן קזוזיה, נ,,נחית

 וב תל-אביב-ימו, זלבניה' להתנון המקומית הוערה בי?רדי1כ1 תל-אביב, מחוז ולבניה, להכנון המחוזית הועדה כיהעב-ה-1955,
 הו"ל שהישרדיט ובשעלת בימים השלדם ללא בו ל-יין ריז:יכ?.ני. יקרא מפורטת תכניה שינוי לאשר הפנים, שר באישורההליטה,
 לקבל,מת:ה.ס מס' מפורטת לתכנית 1953  לענת 1 מס' שינוי 1071 מם'-חמנית

 ויו, 89, 88, הלקה 7051 טש 819. מס' מפירטת מהבנית והלק445
 הפקדתו, על וכהוועץ 9", 8, הלקות והלקי הלקות 8971 גיש36!;
 וזבניה, "הכנין להוק 117 למעיף נדהו,ם דודעה, בוטנמייה 4ב15, הפיכומים בילקוט פירסמה אליו, ה"צורף התשריט עםביחד

 תל-אביב, מחח ולבניה, לתכנון המחוזית הוצדה כי השכ-ה-1953, 1390. עמ'השכ"ט,
 הנקיא rt~lrt הנ;.ת ק.נוי ירשי "?:'ג, קי י,.ש'יי-י'-,' נ.,ו ".ת., "יעי, היה.ן.ת יועצה שנה גיויה "ן;:ור,ךש.:ו.

 מס' למורקח לתכנית 1959 לשת 1 מס. שינוי יו13 מםהאית האמורה המחויית הועדה במשרדי הדפקך אליו, הנ'צורף ההע'ריטעם

 הפקדתו, על שהופעה 27", 36, 30, מהלקות חלק 30"5 :יש7?9 וכל תל-אביב-יפו, ולבניה, לחככון המקשית הועדה במשרדיוכן

 1523, המדמומים בילקוט פירסמה אליוז המצורף פריט הה עםגיהר הג-ל ע!המשרדימ ובשעות בימים תשלום ללא ב. לעיין ר:%2ינ:צונין
ן

 1121. עמ'תשכ"ט, לקהל.פתוחים
י

 האמורת  המהוזית ויעדר כישרדי וייקד אל',, ד"גורף דןלריטעם ביהי אותו, אישרה המחתיה הועדה שבה בוורה השנזרזהשינוי
 וכל הל-אביב-ימו, ולבניה, לתכנון המקומיות הוידה במשרדיובןי1

 הנ"ל שהמשרדים ובועית בייים תשלום ללא בו לעיין רשיימעונין והבניה, התכנון לחוק 17, לסעיף בתוצאם הודעה, כוהנמסרת

 כס' מסורסת לתכנית 958נ )שנת 3 כם' שינוי 1277 מס'"הכנית
 .ןנ:י", י"::ין יעיק 117 י:ע.ף נסתרס קצין" נ,ן ;_.רת יבעיתו, עי וסייעה ??1-, י"ל," "יק 1?1, "י;" 1"1ו ;ין.ט..
 "הפויס לסנ.ןז

 הגוייי
 נ,ה_..ן_.וין ,"ו,, ":יניתי" 2,,,.ס ?יונסק ",,1,

 ע:.ת::-ס, ה,-%ניב, כהוו ובנזין, ,ת::.ן "מחתוית ",עו"
~lSG1 הקיא מדורסת תנחית שיתי יאשר "!:יג, שר נ,.ש,ך_,.,מה 

 44 כט' מפורטת להכניח 1959 למונת 2 מס' שינוי ן33נ מס'"תכנית ביחן אותו, אישרה המהויתית היעדה עבה בצורה העמור,העיבוי
 43-, הלקה  6907 מש 1941(. )תיקרן אזורים לקביעת כ,.הדחההגית האמורה המחזזית דוערה במשרדי הויקד אליו, המצורף החשריע011
 פורסמה אליות המצורף התשריט עם ביהד ד-קדתו, עלמשידעה וכל תל-אביב-יפו, ולבניה, לתכנכן ההקומית הועדה במשרדיוכן

 ,?וו. עמ' השנ,ט, 1ר;1, ו!ינ.:.[ני,ק.ן י;-, שיישרו,[ .נשן,ה ג.י.ס תשריק ,ין ג. ין..ן רשאיך:ונ.ן
 . ןי

 גיגגגג:דגג::יגג:גיגוג:ןגח
 :ישרו.וגן

 המ;זן.ה צולל"
~?:?t) 

 י:, ה,-":ינ-י?1, ייגעי",
 "נ-. ש:::רויס r:i'cll נימים תשוכן ירא נו ,:יין רש,. י'ך;'1 11ננ.", "ת:ץן ,"1, 111 ,:ע.ף נקהים שוע", ם"נמית

,IQGG-ילקי.-קי".ן תי-וויתר, מ,.ו ..נו,", יישמן תבוחנה זרעון נ.ת'.':.ה 

 "1"1( נ.וני 1"1 תש., ננ.וןי.1 "1 1 לס. כמרסת ,תננ.ה ,ל"ו ,שנת 1 מנ' שינוי נ:?1 ינ'-ת::'ת
 רוניקגי' על יטהודעה 412", 306, הלקות 5215 גוש 81. 52, חלקות 6952גוש

 ולכניה לתכנון המהוזיה היעדה ראשיישב הפרסומים בילקוט פזרכמה אליו, המצורף התשריט עם ביהדהטקדהו,
 תל-אביבמחוז. 1831. עמ' תשד-ם,1536,

 ה%7,197 תשיל, כס'11 כ"מ 1640, הערסימיםילקוט2394



 השכ"ח-5"לנ יהבניה, התכנוןהיק

 ,,יי
 כ'ל.ס הע"ב ,," ג: ,;"ן דק"' "פנדת 2.;י:.י וךיו;.21, ה,-אניד-י!1 י,.ן', הנעןלוונ

 ".ם,,,ן,~ לת ""לור.ס .ר7.ם שהלו:ש!'ת מפורטת תכרת שינוי אישור בדברהודעה
ן

 %; ך-%1ך ",- ת:נ.ני !יט נב, %ו נ::י1 ג,יקן, יעוניןי,
 קלי"נ ל,.ן.ת ועזה מ,,:זן 1:ן הת::.ה, ש.נ.י ,ן, ען 1",עעיל. ויננן. "תמון ,".ק 111 ,יעיף גיתים tnSITn נוה"טית

 ;.נ, "ו "ת::.ת נת,.ם גנו, ;ןהךתנ..ן ת,-א2.מ ישן ענניה, ,תנון הייפית ד,עוה גיהקג.ה-""י1.
 ים יזש חיך רוזי. %,חי

"",ימן,
 יתנגן ו.. ,: יהנניות ,~:יש נושון.ה. וו ן.ךעה ש, !יןוןהמ,,נ הקרא ייירלת תגנית שתוי ,אשי הצנים, שר נאיקתי

 לן. מפורסת ,ת::'ת 9""1 ,שות 1 מס' שיא. 1,42 לי'-השית
 ו"מ.רה ",ע_הנלשין, -ת-

 ין ניתז "חותו. ע, שיוועה ,"4-. הנקה "21" גוש "194(.)הקון
 "1,1( ציוני 1!1 ה".י ג!.וןי' תשנ,ל, "11. הכרסומים ני,,.ס !.רייה א,'1, היי.יףההשריט

 1,:ני" ,תנמק ימ,.,ית יירזה ר".סי1.:כ מפז %זהו. איעוה ימ",,ית "יזה קנה נצ,זה "אלעד."שיש. הייןח' 1",1.עמ'
 "ן!.די "תשריטעם

 "ליתיהל י"ל,יה ין".וית ",עיה גלקיזי היסקר ארי.,
 ו:, ת,-אניב-'!., וגנניה. ,תנאן המקומ.ת "ויזה נלקרז,.גן

 ש ש"לשרזים ונתעות נייי! השרם ,,א נו ,עיין רשאייענין

 נו"נזידה ר1מק''
 עיר גין ת:נ.ה איק1ר 2זנר הההזעה כ. הגזעה,

 נוד. נען - ""11 עמ' תשג-ל. 3""1. דירנ.לים ג,,.,ט ין" ת,-אניני".ן ק!וי- עי,.ת. קירת וינות שזועת ת,7,!",1. מן, י,ו,ןת ל!.ילת ולנזיה ,תנכן הירוית ה,ןזה רגשיישנ

 חךב,טד, רמת-זן יקומי. ת::ו1מי"נ
 .,נמן ,";;.1 "מ.ו"ות ק.עןה יתש.וש: מפורטת תכנית שינוי אישור בדברהודעה
 ת , ענורת ופנוין, ית:נ.ן .ן,ק 117 ,סעיף נ"תאס הוזען. נוהוירית

 ת,-"ג.נ, ל,.1 1,ננין. יתיון "יגונית ה.ןזה ניהש:-ה-""19.
 . ירויי ליופן, הנמןמיד: ך:;רא לן.רלת תגנ.ת ש.:.י ,"שר היים, קר גאיק1רין,יסן,

 9;1" לוש .1ם.. מס' משילת יתננית שינוי רן,"44 ין..תגנ.ת
 ו,ג).ד. ו,;).ן יד., ." יעייף גוייס יוגין. גוןו.ירת """1. עמ' תש:.ל. 1";1. "!יפייס ג',,,ס יורימהאמו.

 קהל., .,נויה. יתנון ילידות הועז, נמשיו. נ.ת7._ה_;"י1, נ"ר %,ת.. %.שיה הן"ו1ית ".עדה שנה 22.רה "%י"ר,העיני
 וג;,;ך1, ת,-%נ.ג. היייה. דשי:ון. נן;ךדך,.!ן,ס דאל,יה יל,.,ית שעוה גישיך' ".!,ן אייו. ין2.יף התשייםים

 - ת,1,!;,2 מ!. ל..,זת לקאי תינית "ו!.זה ש,ומ,,ומ..מ,ת, ייונין 1:, ריח-:ן, 1,נ:.ן. ,תנתן ימ,וליה היזה נישין.וגן ךלו!!י
 _ ,ן,ון, מ,תחרת...ת הימניים שילקרזיס .גבעות היפיס תשרב ,,א 2ו (r~uרקעי

 ןןי"אר הסית את ןנן,ת 11 )תעית ,,,1
 ניטוס !.שלי ה!,7תה עי שה.ךעה הש:.~2",1, 12;.מס' "",.יתקים
 ",.ו. הלן.יף יתשריס ע! ניתז 4"."."(. מיום ;;"1ד!ר;.ל'ב "7י1( ניוני )"1 תע-י גנתןי-ן

 "נקו ם, "קלך "ןוןה 1,:נ.ה ית:נון .ת ה.ןזה'"לךו ירשי1קנ

 יייי,יך 1-'ס 1ן ה,-%ניבמ"ת 1 י ~
 יייי"י

 ;'ן,ך ה:י11 לרךנ יונייית
 ovn .11.1,88 2108 מב, החקקות בקובץ שסךרבמו כמישליכי1

 1:עעות גיייס תדרוס ,,א בה ,;"ן רשעי גתנ:ית לאניןנ,
 י,",. יה,ן'ס "אל.רים ש_לשרן.ס יערנו מן.לי, "נ11.מיינ

 את ירשך %,י תג:ו:י !יט ננ, או נמין נקרלע' יע.נ.1נ, מפורטת תכנית שיווי הפקדת בדברהודעה

 הת.ו.1 שמרךנ ת' ליון ויו. משזן 1:1 הת:;'ת 'ד' ע, :ן;ע72),ו וזיוי,, התמון יתיק %" ,יעיף ניתחי יון!" 12ןגמירת
 :.2,ק," מ".1 מגניה, ,תנוון ךיהווית ךייז" גמשיזי ניתשנ-"-"",1,

 וו ווזות ש, !רןולה ום מ הךש'.ס היך רקח. חות1'

 ו%יוךה. הייי"ית היריה נמשרי' 'תימת "תירית יקישנרקויןת' הין,ר "לרנו. 1,ננין. יתנמן "מקויית הועזה וניקרזיויסגו,

 "קר'ת' ךש':ו1'גל(רז קר,QO, .-2,,;17' י!,יטת הנניח -ש.;.י ןן,ר% מןורטת הבניתשינוי
 2~ "ג ה,

 "1,1( 2,ןו, )11 תש., נ!,.ן1, אייו. הלשיף ""שיים עםג."ז
 חרב'טד' "תשיה: נשי;וי ה:,1,ים "קלקיב "ב1",ה

2395 !1,ן.2.1 תש.י. ננ',1 נ." ;,"ן, "!י!י:,ם,ישי



 בהיר המהוזי המשפטבית
הזמנות

 עשר חמישה הוך המשפט בבית להתייצב אדב בל בזה מזמיןהריי ו64 73' צמאה קיוםתיק
 11, מס' ודג'יוד רחוב ה.פה, יוסוב, גולדמן יתמה לא ווידועבךשק 1989. בדצמבר 18ביום למ- ירושה צו יינתן לא מדוע טעב .עיתן זו, המנה פרהום סיוטיום בחיפה שנפתר מחיפה, אהרן )דילי( זאב הממח צוואתבעין

 חרישה תוך המשפט כבית להת"צמ אדי כל בזה מזמיןהריני
 ע;-

 טאמור. צויים ליחן המשפט בית יגעי כן לא שאס העובון,במנהל
 ישם רזי,ש' ת,י..י .י" "יכ" י" תיו? טן( וייתן 11. ",מני !ישן מ.וםיזם

 קיום תעודת תינתן לא ומריע הנ-ל המנוה של דאהרונההצוואה

 6ai:voגישה 7'י!חי, נ1 ,א שא! י!1נ,ן, ,ימנת תם.;" ," י,א יייי; %"ין ,!:,?.י""
 יינ., ?יאתי!..ן :אמ.ר. ," ימי:.. וו העיז" ,.תן המש"ס נ.תיקש

~NTt'? 
 נג'סהש1??ר מ".!ה, חסיד

 1969, בנוגרבר 20 גתם רשם רזי,ש'

 מהימד. 3קכ:יד' גן.:בוןוהמבק'?

 !;ר ךמ,ש" תיך ין;!ס גנית ,"ת'.?ג אים יי ידך מו;'1ךי'.' "ז,!1וו ?ווזהת."

 כהנך, ,:'ת כהן אידה "יניה גומתנ?:'ן

- 

 t"1rh ." ת"ח, יץ יייע סרק ת. 'י 'י' הי:-ן !רנן ים ן
 י.יתן '" ימיי; ":." "יני" ש' 7""יי.ק שיי"; יו! יןיי" "ימית- מ:,1-.,י7' ,לסראוס .:ית לוי עליזה.ן::ק;ת

 ,!.ן, משיא נתוי ךינ7ש .מ.נ" ," 1;ך.? ,?יי"", 7.יןתעיית ' 'וביית
 לבית התשה כי ידוע,לדווי

 המשפ"
 בעיניו. בטוב צד ליתן המשפט בית גש בז 'א שאם ל' ד: דמיות"דיל צוואח לקךכ צו ליתן נקשה

 ~er ו'זי,ש' ,9."ן, 1559 מ,ום 11 לצמאה )יהתוספת .8."1 1969 מיזם "נ-ל"מנו,"

 מנהריה, עו"די כהן, רודולף ד"ר 1,או שטראום לבית לוי עליזהומירוי
 79,,679 צוואה קיוםתיק לקיום להתמד הרוצה אדב כל בזה מזמין יינני הצייצה,למבצע
 במאי 9 ביום בחימה שנפטר אברהם, צבי המנוח צויאתבעיון פרטום מיום יום עשר המישה תיך להכיש, חג-ל ולמינויהצוואה
 1970, בן לא שצם העזבון, ],נפלי ולתינוי הצויחה לקיים התנגדות זו,הזונה

 קרית- 32, הצפרנים מיהיב אברהם שלינויתיהמבקטת געיניו. בטוב צו המע:פט ביתיתן
ן רזי,ש' ת ען" 

 תינתן לא ומדוע הנעל, הצווח של האהר.נה _יויאה תיישם.לא 70',855 עזגךניתתיק ת,יייס ,א הגנן, ,ץ ין,! סעי 1,'תן ו., ".:יה !י(.ן י.יייון
 באדי ט"ו ביום בחיפה ותפטרביאליק, העודה ליחן המשסט בית יגש בו לא שאם למבקש, ציצה קיוםהעיית קריה 16, המן מיהוב שוהבי יעקב "מנוה ירושתבענין

 כאמור ז. 1970(, בפברואר )21 תש-ל א.
 רשם דווי,ש' ביאליק. קרי, 16, הנפן מיתוג שואבי לאהוהמנקשת
 של צחאתו לקיום המשפט לגיח בקשה הוגשה כי ידוע,להווי
 ציוריה קיום תיק עזבונו. מנהל ולמנות הנ"להדוח

"80,'70 

 נ.יס נ"י!' שטי מילי) איכם:די העי" ::ך::~) ,1 ::ו(נ:::תן::;יען:::::[:::ך:ך]ן:2 :;:,"
 חיפה. 11, החשמונאים מיתוג סולר קלרהוה?בקשח תהמנה לח ומדוע הניל המנ,ת של האהילה הציואה תירגוםולא

 ?.וצת ,..ס ?י ,יתן נ,:י המקש ,;.ת ":שן :י 'ו.;::: אה ,.ת, "יקרס ג'ת יבש :1 ,ץ ש"ס ךיאת.,ד:72ן:ן:::

 ישר "מפשה תנך ."ת.נ::ן:ין :ץ ::ן ך::ו:ן:' יצג רזי,ש'

 דמעו" של דצהרונהדכ.ואה
 צדוקך קיום צ. יינהו לא ומד,ע הנ-ל,

1
 ליזרוביץ, יצחק המנוח צוואתגע:ין למיציא מחימה, עז-ד, רקם, ע. ד-ר ימצה לפיו וצו הנ-ל"מבקשת 653,70 ת' קת

-c~sw 

 המשמט בית ייש כן לא שאם ל11זבונו, ךמןל המנוח צווא, של לל_. ביב בהיפה
 כאמור. אטה צוויטליתן 1970. גקפריל7

 תקורב לא חיכה, לא מדוע טעם וליחן זו, הזמנה סרסופ מיוםיום ך.,ימן, עשר המישה תוך יטה בבית ךהתייצב אדם כל נזה מזמיןהריני
,

 ?.י", קין תמות תיתן ,% וזז,; "%חיזן, "ן.1"ה תירשםיקץ
 "ו,ו,( !וגנותתיק

 "", ךן"!ס ;.ת .;" ;, ," .?"c "י"א,,,ייני
 גן":יי' "?יין

 נייי,יי,, ערסי יייבריר, בך:גהמ י:%ת ::!:' י'
 ן . ' ' ''

 ?11"ת ,',ס ?ו נ,'(ן','תן 7ן(יו ,מת 7,;(ק ';,;ךנ. ין','
"מזי, "קויי ;,נוו,;ת',

 ין:"ית "'!"' ו' !יי1'1 ייסוג ;יי:ך:ך רנת אח וין;,ת ו~.י
 בעזבון הנאה טובה לו שיש הטוען ארס כל גזה מזמין והנניעוב.ו1, ביום בהיפה שנפטרה ברקיביצי, 1-יץה המנוחה עזבקבענין

 1970, במרס16
והרוצ"

 עשר המישה תיך להגישי העזנה ולהנהלת הקיום לצו לההנגד
 בן לא שאם המבוקשים, לצווים התנגדות זו, הזמנה פרסים מיוםייח 41. יוטפטל רחוב אחא, גרינברג, פרלהוהמבקשת

 בעיניו. נטיב צווים המשעט ביתיתן ילמגות ירושה צו למתן בקשה המשפט לבית הוגשה גי ידועלהווי
 רשם ויזי,,ן' הנ"ל. דמ2וחה לעזבון עזבוןמנהל

 ס97י.ן.2 תט"ל. בסיו1  כ,ח 1640, הפרס,מימילקוט2396



 בחיפה המחוזי המשפםבית
הזמנות

 צוואותיו יקויימו לא מדופ טעם וליחן זו, הזמה פרסום כ.וםיום 1,70"6 צי,א" קייםתיק
 16 ביום בחיפה שנפטר מיין, חיים הממח צוואתבענין

 בי"א-

 צו המשפט בית יחן בן לח שאם בורקין, ,למן המצוח שלהאררו:ות
 הצוואה.לקידם1970,

 רשם ריי,ש' היפה, 5, קלר מרהדב פיין לבית מיכאלזון כורגוטוהמבקשת

 פשר המישה תוך המשפט כביה להתייצב אדם בל בצה מזמיןהנני
 מולק. ל'ל'( QT1 1נ )היוותה ליה דן,."ה ?.."תנענ.ן יינתן ,א 1:ו1ן 1",1, נמסי "1 מיונ "חגרות" י?11"ה תירשנ1,א HOZi70 ?,י"" קייב ת', הקייים ,ח הונן, יא מורע טען וימן 11, ";מרה עמוס רת,ןנ
 אג' 27 נ"נ נק.!ה 7;!:י" נ'א,י7' 7י'ת 12,4, י.ן,.ר יי,.נ ?1 ,.הן ששין בית עש גן ,א שחם ,:נמשת, יוק" ריס?1

 ו,", !יננתי דוו יי"ש א"דלה-ט שמואל אמ.ל~ן:נ,ש ישם רח',ש'
חינה.

 דקר תיק" הנך וישרי נניח יהתיי?: אזן נ, נזה מ::'1ה7'.י "7,י," צוון רוסהיק

 ת,ייים ,א היתה, ,: מ:ןע ,סע: ]י'הן ;י; יין:" היי][ ןן מ י "4, "ק,1, מיתוג פרסקו בך1הרד הן;.ן ?יאתנענין
"יקה,

 ה,,י1:" דווייה ה'יש[ יין ' ""1, :",;ונט ג2 ניגס קתןי
 ת';ת1 ,א מן1ן ה:-,, "מיי"" 7,

 "עניו מהי בתיי הע"ש שיך !ן ]יויע ,יון"" קיםתן]:ת ".ןה. "4, י",י, מיש: קילף ימת פרנקל אללה.יינך(ת
 נעציו. ניינ ?1 ,יהל "משסן ניד 'יש גן יא שאסהי-י' סייחה ריס ?ו ,:תן גלש" המשעט ,לית nviTn גי 'ישעינוי

 דש! רן.ש,"מנוההנ-,.
 עשר המישה הוך המשפט בכית לההייצב אדם כל בצה מדמיןהריני

 תקויים לא הוכה, לא מדופ טעם זליהן זל, ",מנה מרגום מיוםיום
 0ז;696 צוותה קטם היק צוואה קיום העודה תינתן לא ומדוע האחרונה התוואה תירשםולא

 30 ביוב שנמטרה מהיפה, הרס מרי המנוהה צרואתבע"ז בית יגש מן לא שאם י.לף1 לבית פרנקל לאליה עצבון מ:הלומינוי

 1970, באפריל מאמור. ץ תעודה ליחןהמשפט

 י".!". הרט שןבה'ימע:ם תם רוי,ש'
 הכייס יא הכנן, יא :רוע סעס כיהן ;ו. מען !רסוס מי.נ.ים

 הינתן לא מדוע הנ"ל, המתהה  של האהרווה הצוואה תירשם ו'א 655,79 צוואה קיוםהיק
 ' ךע.נ~ן מנן, יחיי "::;ש ':י;" י" ימייע יעיי"" קיי!תעיית " נ.1" נזדעק שע"י יזאכים, הרמן ":מה עונן2ענ.ן
 בעינ.ו. יסוג צי עיתן המשמט בי" יגש נן וא שאםהנ-י' 1979,במאי

 ,...ס רן,"ן, חי!". י:, השרון מי"1נ יואכים הלללנקש
 ";ס ' ' 'ש געי::;::גןיךג:שר,ןסנ::::ן:ן:לע

 י7י,697 ירושיהתיק מיום הק,דיציל עם יחד 24.8,69 מיום האהרו:ה הצוואה תירשםולא
 שנפטר מעכו, חזורי עבדאללה קאסם המנוח עזבוןבענין יגש כן לח שאם למנקש, צוואה קיום צו יינתן לא ומדוע69!4.1,

 70נ1, במרם 22 ביום במחריה כאמור. וו תעודה ליתן המשפטבית

 פ5י עיי בן מיהוב הובישי עזיז עכדול כמוחמדוהמבקש  רשם ר.זי,ש'
עבו.

 עשר המישה תוך המיגיט בבית  להתייבב אדם כל נוה כדמיןהריני
  הקוחם לא הוכת, לא מרוע יעס  וליתן ץ, הומנה  פרטי( ייים יים י417יי  צויא? קיוםתיק

 תירשםולא אסותא ההולים בבית שנשר בורקין.  ולמן היגוח  עובוןובענין
 הצזוא"

 של האחרתה
 הצורי, עבדאללה קאסם המנו"

 עזיז עבוול למוחמד יינתן לא ומדוע צוואה קיום תעודת תינתן לאכרוע 1979, במרס 25 ביוםבתל-אביב
 הצו ליתזאת המשפט ביה יגש כן לא לאם הנהלתהעזנון, דוחיבישי ומשה הדרה, 19, צה"ל מיהוב בנורקין ם[וליוהמבקשים
 כאמור.הנ-ל חדרה. 20, הנשיא מרהובבדו.קין
 ם ר1י,ש' עשר המישה הזר הןשפם בבית להה"שב אדם כל בזה מומיםהריני

 אדם כל בזה מימין והני  ירושה, כל הממרירב  צווים ל"ן בךטי" לגלף  היפירסים  בתייים  היטמט, לבית הוגשו כי ידועלהווי
 פרסום מיום יום עשר המישה תוך להגיש, לה, להתנגד והרוצה אליו כתייהסח המבוקשות ההברגות שאחת בעשון הנאה טובת לו שישהטוען
 בעיניו. כטוב צו המשפט בית יהן כן לא שאם הכריה, לאותה התנגדות 11,הזמנה

1
  79',653 כוברביתתיק  0ר,סנם עזבינית קת

 1979, בינואר 19 ביום שנסטראל-פחם, 1970, כאפריל 9גיום מאום- מחרגה מותמד אסעד כווחמד המנוח עזבוןבפנין במרדמיה:ה שנפעה סוקניק, רחל המנוחה עזבוןבענין

 דום-אל-פחם. מתג'נה מרכ(טפא נזמיהוהמבקשת פיקניק. סדךוהמבקש

1'39:כ  970ן.7,ג תש-ל. בסנתז כ-ח 1640, המרסוכיסילקוט



 בהתה המהדוי המשקםבית
 )הכ'בך( ת ו נ מ זה

 673,70 עזבוניתתיק 657,70 ירוייתתיק
 בלכמן, אליעזר ומין עומלנך:'ן מ.ימון, יזיק גן נתן דמות עוצןנענ.ן

 בלכמן. בוי4יבוודיבקשת חיפה. 122, ארלוזורוב מרחוג מיימון בלהוהמבקשת

 674,70 עובךנותתיק. 70'ן639 עובינותתיק
 ".ין, "",י,,מידוי פדרבוש מיכאל ישות 'יושתי...[ "! נ.ון נ"י!" התטר בוטנסקי, היים די:." 1TU?1נענ.ן
 1"!1, נ",:.:? " נימס נ,.!ן7:י7י rl~TJיי:י"י

 היד. "7, ה:,,, מי".נ פלד ז-יהייך:זש, יי:,. ,:א', נן-.הנזה יייינ בוטנסקי מנינהיענקית

 "ז'"'ן י...ת ק2, "7,""" עתונותחי,
rtiu1געייה שוירה בלים, נעיין נח קלרה יידו" 'ר1?ן ::[ ין נסס נחית שננסר ערף, 'צחק "שוח ;ונון 

ג
 בלום. אפרים פרנץיךךנק'ן  וךךר"י1ך.)ןין,ךבר-ךי.

[ oG1~7e ;ונויתתיק
 "יזו" :ית 17נתוק

 נ",!" שננסי בלום, אטרים סלומון "::1" בוישתי:ז ו"!1, נ..וי ז נביס קיטי ווקסלר, ינק. הדו" ידיןנתין
 .ק'ל.י'בלום .ן.נ' ויקסלר. מרקויהמנקש

 678,70 ירוייתתיק 70',652 עזבונותתיק
 "1, "ן מרהוב פי.נבלט קמן גן חים הן:.ח ;::י[נן:.1 גולדרייך, יצחק התו" עיניןנודן

 969!(, בנובמבר )11 תש-ל בכסלו א' ביום בחימה שנ"ןר הייה, קרית שנ, דשופטיס מציב גולדרייך מרדכיוהמכקשיס
 ".ן". גו, הס כיןונ פי'נבלט יהודיתזיךקךת מ11ק'1. קי'ת %ן' ".סיק1.7 מי"ינ :ולדרייך ואלימלךדין,.[,

 - 682170 עזבונותתיק 651,79 ירושותתיק
 בחיפה ש:פטרד (1ברמוביץ, ד4ב:קה ד:ונוהד ש1121בץנין בהרה שפטר דיניקמ"ן, אברהם מרדכי המנוח לובוןבענין
 1973, באפריל 13ביים 1370, באפריל 21ביים

 ז, שעי-ה,ננ.ן ךל"זנ מבזמיאסט שילמיתו"ינקנ" ".!". נן, "יג, מי"ינ וימקמ.ן שדלגהוהמתשת

 "ו,""ן עו:ו:ותתיק
,1"7"

 :ס נ".:ו ברשינסקי,:יני יצחק יינוח ך::י[י;:'1ק
": "'!". 1, ע!.י" מי"יי גפני ידעוןוימנקס

 )יר...נסק'(. "'נ1'ר_ש,ניתרתי

 ונעיין ררנא:י זרייה הינהה עוניןנ?;.[
 נן,!"

 שפלטור1,ממךי ן נ.
 שפלטורה רבכהnTrC~GT חיה. 1, שנייח מרח21 נפני גדעץ ושמנוף"

 י5,1,7 ע[:.נוהתיק
 15 נ"נ ענבריה שכרנברג, ר11ה הן:."ה עוניןני;.ן

ךן2ןך.-י:ביאונ)ארמץ(,?מנ2:,ך"'7
iorsijin~sאוסטרליץ. ינית בראיז אסתריון:'7ת שויי:?,, מ,י.ת שטרנברג מנית פני הירש 

 "4,7"" יי.שותתיק
 ריקמן, ין". נן ירמ'הי ון:1" ייננןנעףן יו,!זי ירושותתיק

 "י~". "!. שחן 11ה כויך רוקמן רחליי::,לת נ'נףנ מי"ונ רביץ שוש:ה מרגלית "מנותה ;[נוןנענין

 4 695,73 עזבונותתיק חיפה, 28, ניצנים מר"ינ ~yfa ארנסטיהמבקש

 במרס QT'1 13 שחטרה קיטנה, אסהך דיוחה עזבוןבענין
  %ר',2רי ירושותתיק

 ל5"1,
 28,11, דייך הביבה רחוב ריו, מרמזה ידיד נן::הותבקש בינואר 10 ביום ששטר ?דוגי, מרדכ. הממח עזבוןבענין
דימה.1979,

 רשם רזי,ש' שררני. אמתךיהמבקות

 970).2,7 תשף, בסינו כ"ח 1545, הפרסומיךילק,ט2398



 הרבניים הדין כתיהזכנ-ת
 בירושלים האזורי הרבני הדיובית

הזמנות

 שאחת בצ,בון המעונין או תאה טובת התובע כל ירושה. בווי למתן בקשוח להין, המפורטים בחיקים הדין, לבית הוגשו כי יגועלהווי

 :l~ua ם,נ !י ןן:.ת
 יהל :ן .% ע"ב ז., הלנה בינום ב.~ס יום ענר המיעה הוך טן:.ת'1 ~יינוי "וין ,בית יבוא יה, ייתוו יורה

1
 2082י,הש"לתיק 9ו20;תש"לתיק

 י"ה ביים בירושלים שנפטר כהן, דרייב? כצנוח עזבוןבענין בדודנה-ווטרהביום שגפטל קליפר, מאיך עזבווהמנוחבענין
 1970(. במאי )24 הש"לבאייר 1949. ביניאר27

 כהן. 'יסףהותק: קליפר. מוריץהינע:
 9"20,תש"לתיק

 נ,"1,תק', ת', ניגס נ.י~ש,ינ שנטיה עמדי, :אולח "מעי" עונןנעין
 בירושלים שגיטרה גוטבטר, רבקה "מנוהה עזבוןבענין 1968(. גוצמבי )24 תשם"ט בטבתג'

 1909(. בדצמבר )9נ תש-ל בטבת כ"אבי" שבתאי. לויהמבקש:
 ג.טבטך. יחיאבמבקש: 2081,ה::ילתיק

 ניגב ג'יוש,,ס ששטי בלימ1פלד, ייסף ימצה עוננןנע:.ן
 ראשי מזכיר מולה, ז/כא' 1903(. ביוני )10 תשם"ג בסיוןי-ח

 בלומנפלד. פאני"ייבשת:

הזמנות כהל-אכיכ-יפי הא,זרי הרבני הדיןבית
 שאחת Itlrul המעונין או הנאה טובת התובע כל ירושה. נויי למחן בקשוה להלן, דמפורטימ בתיקיפ הדין' לבית הוגותיו כי ידובלהווי

 יתז :) י" ש"ס 'י' "יין" הייים י!'ים ייס ישי "נ'ש" תיל טייית.י י'יניי "ייי 'נ'ת יני" ית' י:":;י טלפיי":1:ו,ע::

 8149':תש"לתיק 4727,הש"לתיק
 בחל- שנפטר ברזילי, יוסף - כ!פו המנוח ירושתבענון גבפר-סבא שנפטרה זקרויציק, פרלה המנוחה ירושתגעג,ן

 1906(. ביובי )12 תשב-ד בס-זן ם"ד בי,םחביב 1969(. בדצמבר )5 תש"ל בכסלו כ-וביום
 , ה,-%:ינ. 44, ו:נ.,ן ..:ה פיהו: ברז-ל' רלה ך::,שת: הין,.ה. 7, פי:" ראש מי"ינ ששמן חיההיגקשת:

1
 513",;תש"לתיק

 ,.; נ",-%נב:: 1ur:v פר'ד, שמעקן הס:." 'רשתכזין
 שעע111ב.בף

 ה,-"ניב. 5, ;ור פי,כ' ירחון שמש נמהסכי.,.,. י",1(. נאו;ונס )1 תש:.ט באג,.1
 28,1. לביב ק. יוסדיי מהדר פריך מלההמבקשת:

 309ק,תש"להיק

 גייס נ;,-:שימר שפטרה קירץ, רחל המעויה ייישתנז:.1 ",",,תג-,תיק

 ",,ין. !, גן-'ימה מייינ קירץ :'מיאל ין.וונ ,7!1(. נסער., )!! תש.,ניינן
 י"שי אייי סגו קוב.,יהודה מ.-:י,. 1!, "ניון מי"ינ תבל ל'ל'המנקשה:

 בחיפה והאזורי הרבני הדיןבית
הזמנות

 שאהה בעוטן המעטין או הנאה טובת ההובע כל ירושה. צווי למתן בקשות להלן, המפורטים בתיקים הדיןז לבית הוגשו כי ידועלהוני

 נערגו. ג:ץנ צו וייןגיח

 3213,,ת'ט"להיק 3210,תש-לתיק

 וד.:ובסקה, מ'כלעה המתו" .רושה שנין גן." ש:ן;ר ויינקלשטיין, ישף דוד "ישח ייקשתנעין
 לנסר"

 נק.נן
 ~ISTO), במרט )10 הש"ל ב. באדר ב' ביום 1970(. באפריל )24 הש"ל גניטן י"חביום

 וב.סטורסק'. מרדי::די:1,ש: ויו:שטיין. קלרההמנקשת:

2399 2.7.1970 תש-ל, בביון כ"ח 1640, הפרסומיםילבוט



 בחיפה הפזורי הרבני הדיזבית
 )המשך( ת ד נ מ זה

 3341,תש"לתיק 3221',חש"לתיק
 ביום בחיפה שנפטר רייכביבד, לעקיבא המנות ירישתבענין ה' ביים בעפילה שנפטר מזךהי, יובן: ההנוח ירוטתבענין

 1970(. גאפייל )15 תשיל ככיסן ט' סייחי,  ליץלה1 יכוין להיגויך 0ן19(,  במרב )13  תש"ל כ'נאדר
 ךייכבינד. עו?ע:נוןהמנקשת: 1951(. בנובמבר )8 תשכ"ב בחשון כ"ט היום באלרואיהנפטרה

 מזרתי. ,בלכ,ההמבקש:
 י-א נ.ון נן.!ה שליטיה אסן, צ'ט. "לליה .יישח ;;נ.ן ,ו2ו,תע.,תי, 3342',תשילתיק

 מיטרה סיפך, סבינה המען, יידעתנזמן
 "ן"1(. נמנמני ),,2 תש'. נ;;,. ג.," גשר"

 ), הע., ניש11נ.1
 ג:1נזני

 אסו. ;.קח"ממש: "",1(.
 סויפר. משה"כנס::

 ב:.נ, ניח נעם נהים" שפמי דהן, אלי הפית יייעתינק נחי, ג'ו נעם גסי!" עכסי סגל, פסה המ:1" 'יישתנעת,
 7"11(. נכ!ט:נר )ן2תשנית

 נ?"' " יי.
 '[,ה'דהן

 גש:ס ", נ.ין נן,ןה עפטר קרפ, אהרן ,:ען ייפהיענין ג.)ן ,ג נקיית שיטר מדייר, אידל "יני" 'ייןתיז:'1

 ,1,7(. נ.מ"ר ):1תע., 9""1(. נ"1,ט.נר ),2 הע., נישען.-ן
 קרפ. ח.הךיג,[ת: פך"ך. חיה אמתךהמנקעת:

 "ויינתש.,ת,, ו,2ן,ת[.,תי,
 י"א בים בחיפי שלפטר קינה, צבטי המנוח ירושתבעבין י-ב ביום בכטר-סבא שנפטר מץ, זםמחה המנוח ירושתבצנין
 1973(. במום )9נ תש"ל נ'באדי 1970(. באפריל  )19 הש"לבגיסן

 קינד. נזריז-ההמבקיות: נכץ. שיידןההבקשת:
 77וו,"ש-,תיק "רן,תק.,ה.7

 נ.1 נ..ס נ;"ר,ה שחייי 'וטוב, שע.'ה יזקן ,י.קתנע,) ניחס עדי, נטיית קולר האוזר, דוד ישוח ידועתנן:,ן
 ";וו(. ניל"י 1,ו תש.לגונן "7",י. ג.:)אר )1% תש-,ו'נ;נס

 'וסף. צ'פךהי:"ע: האוזך. אסתךהכנקעה:

  גיידן-ינה ש:לןיה קרויט,רו, שךה "כע"ה יי.שתנ;:.ן גיתן-תקוה עיטרן מאיךוב'ץ, פני היון"כנעמןירושת
 "7?1(. גמיס  ))1 השעל ג' יייר י.ב..ס  ,ויו(. גכגרויי )?1  תשב-ת כשנט  יעיביית

 קור:שטר. הזהי?נ,שת: מאירוב'ץ. חייםהינקע:

 4,1ן,תש.,תיק ""2"',"ע-,ת,7ן
 ניע מתק-ת,." שנטר טימן, הרסקו ייסח 'יישתנן;,) c17a ים נביית ששטיה היבלמן. הינדה י::.ח .יושתני:.ן

נ-: ?ק"ו(. נ"1,ט.נר )27 תש., ניעוןס.1
 נצן-

 "1%7(. נל"ן )%1 "ש., :'
 טימן. דוברי"יבושת; ויאלמן. דורהירי:

 %י4ן,הש-להיד י%%1,תק-)תי7

נשיי
 ביון נייח; שניטר כוק.לסקי. היים  ןן:,ן ירויחג?;.ן י.1 ניס גן.יי י;ייי ומרמן, ,ברהם המנן .יישת

בייי
 %1%ן(. גממי )% תש.ל גילןג-ט  י!1%(.  ויוני )%  תשג-ן
 מוקולסקי. ולד'סלבהי_.7_ת) תיר-1 בתשרי מ' ניון נת.5ה  כגיטרה  ומרמן, חזהוהכויה

 ן(%ז(. יןןןןני)ו2
 ו4",ישלתק ר:'ואן. רבקההבנתשה;

 בקריה שנפתרה רוזנברגובה,  1.ןויליה ההנויה ירול'ת  במניןן
?'r1965(. באוגוסט )1 תשנ"ט באב י-, ביוםאחא 3321',תשיל 

 גלרט. כפיליפהממש: כ"ד כיוס בהדרה שנמטר טילינון, סלים המנוח ירושתבענין
 1970(. במרם )2 תש"ל א'באדר

 ביום בירושלים שנפטי כהנא, פייביש המנוה ירושתבענין 'י4",תש-ית., סול.מן. מול"ינ,שת:
 1969(. בסצמיבר )14 הש-ל  בתימרי נ' 3329',הש,לתיק

  כ"א. ואברהםייגוש: "יריל יהירת שניירה טייופלד, פרל הכויה ירובהביין
 "7?1(. נשיי, ),1 תש-, נ:.נן ז'נ.ונ

 "יאשי ין,ניר יאשי עתי טול'דא:ו,רפאל ש'ינפלד. משההמנקש:

 ,;1,.1.7 הק.י. ;קיר כ'ה "4,ן. "יונון,נ'י",;9"24



 החביותסקודה
 הון ה:דלרנ בדברהודעות

 בע-מ ר'וטו-שקע1. : איה פרט'מ מציינים בהודכוההממערים
 ישראליות. לירות אלף( )עשרים 20 00כ2. החברהשם1.
 לירותישראליות. אלף( )שלושים 330900. החברה שן הרוןההנן2.
 הפ,445800. ההון הגדיהחוט3,
 התיקמפר4.

 בע"מ פלסטיים לחמרים ביה-ר כרמיאל וולטהן.
 'שראי'ית' ;ייתי:גי:,קת'ב(ים ""2 יען2' י.רות ושת":( ושמו;-ם מח לוש לף ן )ל;; וו "ו2)

 י,,. אש'
46364,  לירות ושלוש( שלישים מאית שליש אלף עשר )ששה316333.

י,?ראלי.ה.
 בע-מ ובניו שטרד אריה1.חפ,424820.

 ישראליות. לימית אל, )עשרט 20 2000.
 ישי"י'ית. י.יית "יף( )ששם ," "ו"נ. בע,מ סטימנקי סוכנת1.

 המ'443989' לידוה ושלוש( מאות שבע אלף ושנים תשעים )מאה 93ן2192..

ישראליות.
 בע-מ אלקטרוניים כ!ם-אלף-מחשבים1. ישראליות. לירות ותשע( מאה אלף ושנים עשרים )מאה 9122כ31.
 ישראליות. לירות ואהה( אלף עשרים )מאה 120 2091.חפ,415364.

 והשע( השעיס מאות ההע אלף יתשעה עשרים )מאה 129 9)39.
 ישראליות. יירות בע"מ שלגר!'
 הפ,443139, ישראליוה. לירות אלף( ושנוונה )עשרים 28 2003.
 ישראליות. לירות אלף( )שבעים 70 נ303.
 בע-מ רפואים למזרקים ביח"ר - מיזלס דרןי1 50421 הפ,4,

 ישראליות. לירות אלפים( )עשרת 0ג 2009.
 ישראליות. לירות אלפים( )עשרת 10 3000. בע-מ בטוחים קוגטינגטל1.
 הפ;422083. ישראליות. לירות אלף( )מאה נ10 2000.
 ישראליות. לירות אלף( )מאה 100 3000.
 בע-מ מלק ; הן ד;,וו",ר4.

 ישראליות. לירות אלף( והמישימ )מאה 133 2000.

 קי"יח' "יית "י :עלעלךב "'י('ן:נ::מג". 111'יבנשי"1]

 הפ,434285.
 הדיור לשיקום עירונית ממשלתית הברה חלמיש,1. יו1

 בע-מבת,א-גפו בע,מ 1951( )'עקבסון תעמולה שירותי;.

 ישראליות. לירות ושמתה( מאתיים מיליון )עשרה 10 000 2208, ישראליות. לירות אלף( )עשרים 20 2000.

 ישראליות. לירות מאות( )ארבע 3433, ישראליות. לירות אלף( )שבשים 73 3033.

 חצ,42392. חפ',429836.

 בע-מ מילץ בניני1. בע-מ מלנט-מץ-הידרון1.

 ישראליות. לירות )אלפיים( 2 2039. ישראליוה. לירוה אלף( וחמימי )::"ה 150 2000.

 ישראליות. לירות אלף( עשר )שמוזה 18 3039. ישראליות. לייות אלף( ושלושה השעים מאות לשלוש 393 3090.

 הכ',9233ן4. הפ;428728.

 בע אילת מאפית1. בע-מ גדמי תעשיות ן7נרבפ1.

 ישראליות. לירות אלף( מאות )ש,( 603 2003. ישראלית. ליפית אלף( יששים צמ"ה 160 2000.

 ישראליות. לירות אלף( )מאתיימ 200 3090. 'שראליוה. לירות "לף( וששים )מאה 60ג 3000.

 חפ,418488. הפ,452635.

 בע-מ רבד1, בע-מ צפת כווסל1.
 71:יחליית. לירים אלף( ועשיה )ה"ה 110 2000. ישראליות, לירית אלף( מאות )שלוש 300 2033,
 ישיאייות. לירות אלף( ושלושה מאות )שלוש 303 3000. ישראליות. לירות אלף( )תשכים 90 3009.
 הפ,48989. חפיי450966.

2491  0ן19.ד,1 תש-י, בסידן כ"ח ל154, יטדכ.ניםייקוט



 הון ההרלי: בדברהודעותו

 בע"מ ולבנין להנדסה הברה כלסיגל1. בע"מ ההיקה  יופיטרנ.

 ישראליות. לירות אלף( יתרעה כמירום מאות תשע )אלף 1 2539. ישיאליית. לירית אלף( )ישיים 20 2009.

 ישראליוח. לירדת עשרה( ואחת אלף ושמיה )השעיט 53 3911, ישראליות, לירות חלף( ושמונים )פאתיים 259 3000.
 הס',421012. דס,071נ3 .ן

 בע"מ להשקעות הברה ישראל אמריקה אריש1. בע-מ אופנה סריגת נ,1יע1.

 ישראליות. לירות מיליץ( )שלושה 3 9נ0 9כ20, ישראליות, לירית אלף( מח" )היש 00נ 2000.

 ישראלית. לירות מיליון( )שלושה 3 9י0 9ך30. ישראליות. לירות אלף( )מפתיים 209 3000.

 הצ',42745. הם:3652נ1.

  בצ"מ  ומכפוא שמים לזרעוני ח"י דב'1. בע-מ גג. נכנסי1.

 ישראליוה. לירות חלפים( (rT~'_?u 10 ככס2. ישראליות. לירות )אלמיים( 2 י209.

 ישראליוח. לירות אלף( )תשעים 59 ל309. ישראליות. לירות חלף( עתר )?ל71:ה 13 3009.

 הפ,9"3ן4. הפ,927י14.

 בע"מ להנדסה גריבשפון מפעלי1. בע-מ נ1לאיבדנט1.

 ישראליות. לירות אלף( ותהד )מצה 101 כיס2. יסראליות. לירות אלמים( )"תשת 5 2090.

 ישראליות. לירות אלף( ומאחים 2,0 ככס3. ישראליות. לירות אלף( והמישה השעים מאות )אדמע נ40 3090.

 דן,497,9. חפ,1;444.

 בע-מ ומכונות טכביח הספקה אבהי מרדכי1. בע-מ סקר אליעזר1.

 ישראליות, לירות אלף( )הטיסים ל5 0נ20. .ישרחליות, לירוה אלף( מאות )"מש 09פ 2900.

 ישראליות. לירות אלף( )המישים 50 ככס3. ישראליות. לירות אלף( ותישים )מאתיים 0נ2 3009.

 חם,,17כ419. הם,ב94ד.

 בע-מ '?דאל שרם כרמה1. בע"מ המעריו יריקת1.

 ישראליות. לירות אלף( וחמישים יאות )שבע כ75 ככס2, ישראלית. לירות ועשרים( ומאה 4:1ף )מאה 0הו 2129.

 ישר(:ליות. לירות אלף( והמישים ימחה תנו כ309.  ישראליות. לירות חלף( )כאח 100 3009.

 הם',440071, המ;38ל430.

 בע"מ קימפדננטס- -טרנספו1. ב.ג-מ ידזבכן1.

 ישר:,ליות. לירות אלף( )מסתיים 209 ככס2. ישראליות. לירות חלף( עשר )"יבעה 14 2000.
 ישראלית. לירות ואהה( אלף וארבעים )ניאה 49[ [ף30. ישראליות. לירות אלף( )המישים 50 3000,
 הס,447932. הפ,437493.

 יקדצ...ת. ,.ינה ,י,ךן ,11ן ישרו,יות. ,ידות אביס, );בית 9[ ",יי. ב."'.מ,.י" :סךןין,:ך:) בגוהו:לןש(י."ןני,י.ית.:)
 ךן,י!"(4. ה;,?",יי4.

 ן בע"מ וברכה מזל יהלומים בית1.

 בע"מ לרטקס1. ישראליות. לירות אלף( )עשרים 00ת229.

 יסראלייה. לירות אלף( וחמישים מגלת )ע:;יש 350 ככ28. ישראליות. לירית אלף( )שבעים 70 ל9ק2.

 ישראליות. לירית אלף( והייננים ):'עה 159 3090. הפ,453319.
 הפ',435115,

 בע"מ מערלים שט"ו שעוני1.

 י:;3.מ טוך.ס ::ים1. ישראליות. לירות אלף( )"רבעים 0כ2490.

 ישראליות, לירות )אלמנים( 2 לכס2. ישראליות. לירוה ושתים( אלף )מאה 190 2ך30.

 ישראלידת. לירית אלף( (cl~ip 29 3000. דפ,35355נ'.
 חפ,427531.

 ותנורים מכובות ממעלי ובניו פאלגליןגריפון1.
 בע"מ ורהול הנדסה שירותי - סרוסי ד' א.:ג'1. בע-מ)1955(

 ישראליות, לירות אלף( ];;דים 20 9כ20. ישראליית. לירות אלף( והפרה )מאה 19ן2000.
 ישראליות. לירוה אלף( )שלושים 29 9פ39. ישראליות. לירות אלף( )מאה 0100מ30,
 הס,ך44312.הפ,כ2נ418.

 7,7.1970 תש"ל, בסיון כ-ח 610[, הפרסומים'י"ס2402



 הון הבדלוף בדברהודעךת

 לתעשיה רעיונות ופתוח לתכנין חברה - כרתן. בע"מ )הלבשה( נלור ש. -וריטט.1.

מע-מ ישראליות. לירוה אלף( ונימונה )שלושים 8מ 2000.

 ישראליוה. לירות אלף( )עעריס 20 2003. ישראליוה. לירות אלף( ושניים )ארבעים 42 3008.

 לירות ושש( תשעים מאיה תשע אלף והשעה )שבעיב 379995. חפ,,444775.
יעראיית.

 הפ,48527*. בע-מ אויר ושירותי הליקופטרים "כוכוךק.1.

 ישראל'ות. לירות אלף( ושלושה שלושים כאוה )שלוש ח33 2000.

 לוינג'  פר15( כמרס )29 הש"ל ב' באדרכ"א ישראליית. לירות אלף(  ושלושים מאות לשלוש 330 3000.

 החברות לרשם ראשיעוור חפ,447883.

 השותכדיותפקודת
 שותפייות פירוק עזהודקיה

 ובניו שוישה אברהכ1. : איה ברט'מ מציינים בהוגעההמס5רימ
 5",1(. נאיר.י ;;2 ה"נ-י י',נא'ןרי. השכתתהשםו.

 הניורקת"ד,21.

 -לי-תן. דפוס1. התיו מ11ר!.
 1970(. באפריל )1 תפל י, נאדר כ"ד2.

 1955(. ביוני )8 תשב-ו בסיון ב'2. ש,2,ו"3. -אוקולוס.1.

 אדן שותפות1. "נ;32.
 968[(. באוגוסט )1 השכ"ח באב ו'2.

 ש,35424. לבישין את ולרן.
 1989(, ביונ. )27 תשב-ט בתמוז י"א2.(

 משרדי ציוד הסמקת לנגב., משרדי -שרות ן. 4~ננ3.
 ג. נאיר ג.נ2.

 ";1%(. נגיס ;1נ הש"י
 ט,38531.

 %"9[(. נממנר ;ו תו, מון נ'2;
 מכופפים לכסאות חרושת בית ושות' ביצור יעקב[. ש;נ5"2ו.

 1970(. ביגואר )31 תש"ל בשבט כ-ד2.
ן

 שן38775,
 יררשלים גיל מזדהית מסעדה1.
 1970(. במאי  267 הש"ל נאייר כ,2.
 עו-ד מגדל, את מיתר1. ש,74143.

 1961(. במרס )31 תשכ"ט בנימן י"ב2.

  ש;39123.
 סודה מי -הגסם"1.
 19:0(. במרס )20 הש"ל ב' באור י-ב2.
 1970(. במעריל )8 הש-ל בניסן ב'2. ארצגך- "פרי1. ש,35082.

 ש',39694.
 קויק[.
 970נ(. במאי )29 הש"ל באייר ב"ב2.
 1970(. במאי )4 תש-ל בניסן כ-ת2. -'ען-רון-1. ש,נ%"ון.

 ש;0065[3.

 קובר" את "גדיכן1.

 השותפויותרטמ  ש,י3611. לוייעקב 970[( ביוני )7 הש"ל בסיםג' 1968(. ביילי )24 תשכ"ה בתמוז כ"ח2.

403!: 2.7.1970 הש"ל, בסיח כ"ח 643ן, הפרסומ'םילקוט



 'טווז?ייות פירוק עלהודעות

 ושות' אהרויי מ. לספרים מם-י ב:ית1. : "דה פרטים מציינים גהוועותהמברט
  1970(. במרב )31 תש"ל ב' באדר כ"ג2. המותכותשם1.

 Oi4?Vנ. "ויירקהדייו2.

 "מדית"1. התיקמפר3.
 1958(. בדצמבר )20 שכ"ט בטבת ט.2.

 2נ95 ש'3, שטינוג את ברוי לבטוח ע:רות מזרח,ג.

 1970(. כמרס )31 תש"ל מ באדר כ"ג2.

 048נ3.
 ושות' ויינוי1.'
 1970(. כאסריל )1 תשיל ב' באדר כ"ד2.

(:
 הוךךף"

 "17](. גירס )]נ
 שחנו"ן.

 סטוצ'י:ר אחים וחלפים מתכת מוצר']. יי"ש3.
 1970(. באפריל )1 תשעל ב' באדר מ"ר2.

 ש'35590. משכית כדן-ענפךת1.

 1568(. באפריל )14 תשכ"ח בניסן ט"ז2.

 ירושלים מדרגית חדרי נקיון שרותי שנוום - שני1. ש',32501.
ן

 9"19(. באפריל ;1 יחניט בניסן י"ג2.
 ש',39553, אריה ביטנסקי את ::יטנסקיזימל1.
 1569(. בדצמבר )13 תש"ל בטבח ה,2.
 חדרה ויסבורט את ח..מוב .אלקט-אדר.ן. ש,ו!!ון.

 1970(. בפברואר )1 הש"ל גנובה ג-ה2.
 ש,39679. הדרה דפוס בית .הדינם"1.
 1970(. כמרס )20 תש-ל ב' באדר י-ב2.
 דין עורכי - צינמת את ליכקין1. ש',34374.

 1959(. ביוני )6 תשמיט במיון מ"א2.

ש2) ן ה ' ו  נ'ניחוב ידי] 
 - ,'1 ע'.

 אל-חלד פלדה מוצרי .אסוקס.ן. ע,"1]"ר.
111 

 ב'תש"ל)גבאצייל970ה. ב"דבגדר2.
 ש;1י397. כללית וסוכנחע רכב סידי-עסקי את אשל1.
 939ל. כוצמבר )31 תש"ל בטבת כ-ב2.
 מדום מיעכת1. ש,39041.

 1970(. נא"ריל )17 תש"ל ב' נאדר י"א2.

 שימיו' ימי". מ"י י2יבי;ין:)
 ק'..לייט]. י,?י]י1

 1970(. בתואר )1 תש"ל במבח כ"ג2.

 שרוו"ר. מרסל1.
 11 1973(. באמריל )1 תש"ל ב, ב(:דר כ-ד2,
 ושות' סול את חלאס1. ש'39154,

 1970(. במרס )נס תשיל ב' באדר כ"ג2.

 ע'7,!!]ר. כהנא וחתנם צוקר משה -מול-טקס-1.

(3
 ש,,לת"
 תשיי 1

 סטריקובסקי אח :ורצן]. "1,1(. מ:ר', 21

11 
 ש,063"31.

 פיגומים להקמת קבלנים עירוני-,רן שפירא1.

 באדי ב"ג3.
 רמית-ים יריית1. 1970(. במרס )31 הש"ל ב.

 1970(. באמייל )1 תש-ל ב' בפדי כ"ד2. ש,35423.
 שי,313115,

 לוייעקב  1970( כמתי )29 תש-י באיייכ"כ 1973(. נ?ביואי )1 תש"ל בשבט כ"ח2. "מאר- מבלות1.

 "שיתדייתקים ש,89310.

 2.7.1973 תש"ל, בטוון כ"ח 1640. הפרסומיםייק.ט2404

--- -  



 הרעומי הסכמים כיסם כ"תהודעות

 ההברותפקודת

 מפרקים מינוי עלהודעות

 כפירוק, בע-מ מזון בוצרי -נדים" ההברה:7ךס בפירוק. בע"מ מפיציט קרן א. כרמל ג.מ. החברה:שם

 לץ'י ע..ו ע.' גי7.ס: יושדויין ר"ת-לשינן. 7!, נונה:"' לחיג "רק)ס: "משרןמען
 תפ- 41, רעם "דו רן.ג ,ס,

, נ.,: י":ן,,2. "מיהי "., ת,-אנינ-ינו, ש,: ":,ין. ךמשו?נית
 ויעזן: תעורס ה:!ר,ינ,שיות ;ן, ",)נ. רדו: עז-ן, ארן., רריה ז,ר .מענו: תיארי. זחייך,וט

 תל-אביבן 40, הלוי יהודה רהוב עו"ד, העט, אדולף1.תל-אביב.
 נת:'". נ, ושק שער ריינ צויד, אין:;, אנידס!. !",1(. ננו:ןנר ),1 תע-, נ:נ,1 "' המאוי:הוייך

 1'1.1רדש' ";י~( :ימי ,,; תע-,ננ'וןי-ו 1'ו,1רדש' ";"1( ניצי ),1 תש., נניוןי-ו

 1935 הרגל, פשימתפקודת

 פומבית וחקירה ראשונה אסיפה רגל, פשיטת והכרזת נכסים קבלתצווי
 ושם יד רחיב בימי, טכנאי אבריוב, יוכף ומעגל: תיאורו החייב,שם שכינת הניוגיה, )אסתכר( לוי מרים ומענה: תיאורה ההיעת,שם

iTJ-T,203,8 .באר-שבע ג' שכ'3, אשקלין 

 ן "7,"ז~. אויתי הי, נ"י-שנע, שי: ":דווי":ש!?ניח ";,,י1. "מיהי תיק נ"י-שנע, ש.: המיוני דימוסניח
. )14 תע-ל במיון י' רגל; פשיטת והכרזה הנכסים קבלה 13האריך )8 הש"ל בסיון ד' רגל: פשיטת ודכרזת הנכסים קבלת צוהא-יך

 1570(.ביוני 1979(.ביוני

 וח"ו. נקית תייג: ", 711הנקע, וחתנת. נקשה "יינ: או ;ושהנזוקת
 ,4ן ת.:-, נהדוק י"א ,ך:7.ס: ד:;ה וראקז:ן, ך,נ'!הת%ר.ך )!ן הש-, נהותם י-א יךן,עך ן::!, ור(ר:עה, והריעהתארכך

 באר-י:בע. 117, דחלוץרהוב באר-שבע. 117, החלוץרהוב
 )14 הש"ל במליל י-ג c~ranl: השעה הפומבית, ההקירההיוריך )14 תש-ל באליל י"ג והמקים: השצח הפומבית, ההקירהתאריך

גנוי
 היקוי היש!? שית ינקי, "".זן נעץ ,;!1(,נך:יני ו:זו,' מעיט נ:.ה במקר, חמן ימו צע.7!1('

 הרשם, הנכסיםכונס הרעמי דנכמיםכו:ס לינינך[-ש' 1970( ביוני )מ2 חש-ל כסיוןכ"א דינןגך.ן.זן' 1979( ביוני )23 הש"ל בסיוןכ"א

 8, ושם יד רהוב כימאי, אברמיב, קריסטו ומענו: היאורו ההייב,שט ב., שיכון 149,32, לולוטוב רהוב ברנשטיין, חיים ומעש: ההתכשם
 באר-שבע, ד"שכ'אשקלון.

 "7,;17. "ורך, ת., נאי-?ra~ ש,: גין"י יכעיסנים ";,!!1. אורעי ת', נ"ר-שנע, ש,: דיייוי ומפיסניו
 111 תו-, ייון י. ר:,: עוית .ה:ר,ת ד::נ.ס קנית ?ו"%ר.ך )12 תע-. נ:..1 "' ר:,: סחיפת )שרות ד::ן.ס ,גלה צותעריך
 0;19(.בייני 1970(,ביני

 החייב, בקלית חייב: או בושהבקשת החייב. בקשת חייב: או נישהבקשת

 )15 הש"ל בהמוז י-א והמקים: השעה הראשונה, האסיפההאריך ביולי )14 הש-ל בהמוז י' והמקום: השעה הראשינה, האניפהתאריך
 הרשמי, רכסים כונס במשרד בבוקר, 13.00 בצעה 1970(,ביולי רהוב דרשתי, דנכמ'ס כונם במשרד בנוקר, 13.30 בשעה1970(,
 באר-שבע. 117, דהלוץרהוב באר-שבע, 117,החלוץ

 )14 הש"ל באלול י"ג ובמקום: השעה המיסביה, ההקירהתאריך )1.1 תש"ל באלול י"ג ודמקדם: השעה הסומבית, התקירדתאריך
 הכ:7ו;י ימע:פט רביה בבוקר, 10.30 בשעה 70פ1(,בכפטמבר המהוזי ד?עפט בכיה גגוקר, 10,00 בשעה 1570(,בספטמבר

 .בבאר-שבע.
בבאר-שבע,

 1.1ן,רךש' ,7!1( ניצי )!2 הש-, גטיןנ-א 1'נונרד~rr ,7!1( )!עניוני תש-, ננילןנ-ץ

2405 י;ין.;,1 ת7... נ;.,ו :.ן !1"ן, ויין,י,ן,יקי(



 הרשמי שבכים כיש מאהוגידעות
 הן19 הרגל. פשיטתפקידת

 4, ינ,נסי1 ר"וג ע..ז, אנרון, קרוא, 1Jual: השיר. י;"ך1,שם רכל, פשיטת והכרזת וכסים קבלתצווי
 ה,-"נ.:. פומבית וחקירה ראשונהאכיפה

 וייתרךש' "ויו( ניחני )נ! הש-, נווןג-א אשזוז. !1,"2, נורונ.נ רחוב ,נ, י,! ו:ענ.: דה..נלנ
 "ישיי הנ:ן.םנונס 79,""1. אץר", הי, נקר-שני, ש,: וקוו, ךןש5סנין

 דיבידנד תשלום על והודעה בתנאי שחרירצן "7!1(.ג,.;. )!1 תש-. נכיון ח' ין,: ru?rt ווניות וננ:.ם 7נ,ת ?.תסריך
 5ו,י, ),ריו( ע,.נא .:ע:,: חירורו גהי.ג,ךס יח.ינ. בקשת חייג: 1% נושןנקשת

 7(ך, נית מנהי
 ASg~63 א:רהי תיק .י.שיים, שי: הידויי י:7??ביה רהונ ירשני, ך;:יים ג1נס יישרך ננוקי' ין." נגוען"197(, ירוש,יס. י1, ך:ויךרקונ נ',.י )14 תש., ית:11 ,' 1המ17ם: השרה "ר%ש1;ך, הפנייהתצריך

 %:ויות. "ו יירה: י:1ד::.ס וךךוו' "מ7!ס נג,ת ננוד, 9"." נועה ~t(IYTנ:יל:גר יפויו(. )4( )י( "2 )נע.ף נשאי שדרור ד!1:ך.., )11 תש.1 נארו, י-; וה:לינ: השעה היוניה, הך,ירהה"ר.ך ~Ue:o. נ%!ר,, )י3 חק-י ניסן נ-ן ד;ייור: ווהיייך נרי-7נע. 117,ך:,וז
 טויי. שוי ו.ג.ונן %"ר: א. ראשןו,נ,ונדמ"ר-שזן.

 י7!1(. ג.ו,י )ו ת"-, גוי., %' י-;.ין:יי1 לינתרדש' "197( ניון. ,!2 הש., נן..ןנ,א
 4, .ן.זיה רךונ הרשן., יננן'ן יי;נ ימין: :זעיי !י:ייייזע הרמי ,נהים:זה

,רועיין.

גגנ:שגגען::געגנ"
נינגם:לשן, זיין ג'ינ' 'יי ת-.י ין י-י-" :;ו::ףייי.

r,~rra 'יי הש-י נעין "' ית': ישמת יקיות "ניסים"%;נ:י9::וג  כוונה בדבר והודעה שחרור
 דיבידנד עללהכריז החייב. n~rs ".ינ: %ו ;זקהנקשת
 ד"ס'5"ת%י,ו

 דיישי:",
 יתמוו ,. יךקוס: רשע"

 תע,י
 ,זורקיו ו1ר רחונ 15עי, "יו, גן שצענן .מעת: ת'ן.יו יחיי:,שן גיורי )14

: 'רוקקים. ודממת, ךוש:ה,ן, ר"ונ הרשם,, שננים נוון נמשרן ננוקי' "ו." ג;;ה"7"1(,  !ון!,2. אוריי תיל .רושייס, ש,: הזהורי הן7!ןגית נ"ר-שנע. 117,"ך,1,
 טיולי )12 תש.ribn~ 1 "' השחרוי: גנקשת ,ורן 1::;וס;יום )11 הש., נטו, י,נ tlrxn1: "שעה 7סוינית, דהקירהה%ר.ך

 נ.יוקיים. דןיווי המשלט גמת נמיר, "ן.יו נ7?הי7"1(, ורהוו' משלט נניח ננסי, י9.9 גרעה נוין(,נן5?מנר
 "197(. ג.ויי )"1 תש., בה:., 1. ",נחנת: ,7ג,ת ד"ץר.ץה"נננהי-ונע.

 י1' נייש רעיי י' עי יי'ני' , "-י י-ן.י' רו 'בהן הנושרדש' "1,1( נ.1:י )21 הש-. ג'ייןנ,א
 וינונרדש' ";י1( ג'וני )29 הטעי נ:..ן:-ן

 אוווז. ,4יו1ו2, נטרום ש.נון נ1סנ1י, עירם ון?;ו: ו"יינקם
 נתוק א,ייו, רמת סג,, גונר.ן, מערני ומשו: יתאירו ע"י,שן "7!1(.ין". )נ2 הש-, יסייר '.ט ר;,: משיסת וינות העסיס 7נ,ת יותדריך נאמן מעוי עלהודעות "7,""1. אזרה. תי, נ"ר-שנע, ש,: הזדו:, המשרןנית

 ישטון-ימען.1נ,"17. הה,ינ. נקפת ה,ינ: א. נוקהנלשת
 "ן,2י. אורחי תיק ת.-אסג-.!,, שי. ה:.1" י-7!?יית ג.וי' )14 חק-, נתמור י' וה:לינ: דשתה "י%"ונ", הייי!:מריך

t(1DTO1"1, ננ.רו, %נן ריונ יו-ו, "ררי. יעקב ותחנו: ה.%.רופאין,שן ר",נ הישיי, שגויס נוגס נישרו ננ,לי' "ו." נשיה 
ת,-נינ. נאר-שגע. 117,"ך,),
 79!1(. ניוחי ),ו תש., ניון .-ז ייפוי:הרריך )14 תו-, נרו, י-ו ו":,וס: רשעך ךיו::.ת, ךך,ירןתרייך

 "ויו(,ננ5?מנר
 ועוורדש' י197( ניון. ),1 תש., נ:.ון..ן ךיך.וי ""ן!? נניף נניע, "ו." נשע"

 הרוגמי הנכסיםכ"טבבאר-שבע.
 דינרגי-ךש' 1973( ביךגי )23 תט"ל נסיוץב-א

 לספסל רהוב מלצר, ממן, )מרסל( סעדיה ומעני: ה.אירו דחייב,לם הרסמי הגבסיםכךנס
 נשיה.7,13,

 70;1215. אזרחי היק תל-אביב-~rTt טל: התחי המשפטבית
 7, המוסעים ריונ עו-ז, 5ו,י%ן, איריל ויענו: היתירו 7:%:1,שן דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעה

( ), נ. א' תי ע-י 1:, !יד ",."', ,1,ך, שי.יר ,שיאי יי;:י: ת."ייי ג:עושס

 1'111רדש' 1979( ניחך ),1 הש., נייחן.-ן נו,9,יו. אורזי תיק ת,-אניב-'ן., ש,: ךיךווי דךש!טנית
 תשיי נתן.1 .-: ה.נךות: "נתת 1,"רון"יה

 ורשמי ה;ננ.סנקי "שון. ניו,. )17

 "וי(.ו.2 ת;.י. ין'וו ג." ",,י, "ייני;'ן..וי?5ל24



 כ"א(, )כררה פיתוח מילויהתקות תשי"ד-1954 יש-אל, בנקחוק

 ין. י"";יוי,י
תש"ך-1900 ";,.י-,,,י. ,;יעי. ::, "י, יי 1,ון זפי

 העבודה בסי1ס לעומהו המוח,קיס וה:כסים המטבע מהזורעל
 תעי ~TI'C נ',ג.,ן

 הראשונה ההגרלה תוצאות עלהודעה "117( נ..י' ,ן
 נורך ך;.,, מך:.,,י" "ינ אתיות יעויין יך,שונהנעך," ,.יאג',

 גנ.,1 י-1 ריקין, נ-ג תי-אנ'נ. ישי",, ננ), ק"תל"יהנ-א, ,ו,,,24,,ע2.ו- . . . . . . , . . ג:,,.ז נ;,;סי'
 ןיתה "ויו(, ניוחי )21תע-, ,,4ז.,,1,2.תוו . . גמ"ו,ר לן:'נ( ייג!ית )ייניתיפת

 נקורי
 )וין(. .ו'- יסית

 ש, ך,ונ איגרות נ,,!ילך 2%,נ2,.ז,ן,ן,ז . . . . . . . . נן"י.ז ";ינן גי.ו
 :י, יקה. אקר הנ-,, ךך.,וו"

נתמווחש.,),2נ'1יי"ו,1ן.17[.11,,,2,.1זן . . . . . . . . . יו1 גיטין.,.,,
 7!י מ;רקע'1;כרי

-- . . . , . , הממשיה
-- . הממשלה של ההחי,בוח ושט-י איצרשסרי
 ]]ךן,),1 ותו המ)ו'ע'5 "תי')ת לו יתנ]יך,ת "11ה)ז;,ת-- . . . . . . . י.',ין ,ירוי "וג?;יי

 ע1 תצוה מתןךש,ס!7,,,2,נ2,1.12.ו . . . . . . . . . . ויהדן גירן
 )7))ותי

.,. בע,מ ש.א.ק.אחוזת
 ינר.ן( עיי לייון)נחירו, -.,ו,,.,ן,,2 ;י נויי ),ינ וין ,עוג( ,נזל ךונן,ת נולי

 ה:קוב. עיכל על עולה א. ווזה בהט הכיול דזהכ שתכולתל"י
 )2( 206 סע.ף לפ. כללית אסיפה עלהודעה

 החברותלפקודת
 גגו,ר, "ן." נקעה ,1,7, ג-.,י "2 גי,נ י' הקעה, נוטתנ.,:ת תש"ט-1918 אוצר, שטריתקנית

 51, ימגן זבד גויידת ומעיל ננ.ת ",ני, ש, ייי'ת "נ'ן" "תיננ אוצר שטרי של הכוללהסכום

 ךתנ". נתז המר", ה:;י7' ן, סירי ד..ח עקת ,שןה,-"נ'ג,יי
 נוספים ביאירים לשמוע ובדי החברה בנכסו ועשה ומה העסקיםמיריק

 ש, ונמנינין גונ7"יס ינהר ניצו 1,"",יט ימפדקיחת ---
,_יאי, תשג-ט נעיין ..: ניס ניחתר עגיו1. ענר"

 יאי, ,י'מ)'ש' יפוייח ן)י('0 יי'ו יי:*
165,009,000 תש-ט-1948 אוצר,שטרי
 יציית )2( )נ( ו סעיף ".ע,

 בע-מ ובנין לפהוה הנדה - .חמל-
 ייייו()ין,יי,""".""4,"ן הש-ט-"4"1 אותר,שסרי4

 החביה של המגין מן שלא הכללית שבאסיפה הידעה, כוהויהנת4,400,000ח2טה-כ
 לפרק מיוחדת מחללה :תי:נלה 1979, בתני 14 ביזם ענ"כנטה"נ-ל, - הקמור ההאריך אחריהוצאו2.

 החברה כמפרק גליקמן ייסף מר את ולמניה מרדון בפירוק החברהאת- )1( )ב( 1 סעיף פיעל
 וה. פירוקלמטרת- )2( )כ( 1 סעיף פיעל

 מטמבים, בצירוף תביעותיהם את להגיש מתבקשים  הנישיםכל - האמור חחאריך אחרייפדו3.

 גליקמן, יוסף המעך לפי זו, הורעה מרמום מיום יום "לושיםתוך- )1( )ב( ! סעיף מיעל

 תל-אביב. 87, יפו-תל-אביבדיך- )2( )ב( 1 סעיף פיעל

 מ5י, קמ1' ייייף ננילן ג-1 ני.פ ניוערנמצאים4.

 - "ו"1( ג'וני )1הש-י
 סןיי פ'עי

""",""",ו"1 )ו( )נ( 1
 בע-מצוארי""",""4,ן" )2( )י( י ןע.ו פיעי

 )2( 290 סעיף לפ' n~elo אסיפה עלהודעה""",""4,4"2סך-:
 החברותלפקודת

 וחרו:" הנמית ג'יין" ני יומך. גו"נצנת תשי"ר-1י9ו "עממי, המלתהחוק
 ש, ""נייי ש,

 e7o~ ר" "חת ." ךתנ::,י7:::;.:ג, ה-48 ההערלהמועד
 חנוק,נ, ק,

 גו"ניצת
 וין. בנרה, נשיי נטע" .מה יענקים פירוק "תג", גייזהירחן העימי, דן',ו.ה יי., ז')1( ,נעיף ניתפס ך,זעה,

 גי:7נ'ס יון.) נינו ו,ן,,יס ימ!ר7'ט מ"ת :וביס גי".זיסיקש; 1.2ס תה,ייס הנ.. ימייווה שי ו-,4 ויוריה נ,תשי,ן-4י,1,
 י:ייקיס. .ש, פניה ק,ובי.ר.ת נאי,ס ו,.וו, בשיה "151(, ניויי )14 הש., נהמוו י'שקיקי,
 ת,-אניב. י", ננ,מ.ן נחנת רה)ג יעיא,,בנק

 ייטבה יאונף נטייוויפיב1קישראל
יפייס המזיון מיימתמיון,

7407 "111ת.2 תשקי, גנ'11 ג." י,([. "וזן,ן'ס"וזר



 )המ';2609( בע"מ דימריסקירס בע"מלאבי

 מיחדת החלטה קבלת עלהודעה )2( 205 סעיף לפי סופית אסיפה עלהודעה
 "חגיי;" ";,,.ת עשן,;; "יי;", גי"י,ה:ת

 )"!,!,!ו( מרצון ההברהלפ.רוק י:., "";י, ;,

 החבר" של המנין מן שלא הכללית באסיפה כי הידעה, בזהניתנת המפרק של גמשרדו 1(12,3, בשעה 1970, בכפםמבר 10 ביוםתחמנם
 ההלטה נחקנלה 1970, במרם 30 ביום כהלכה ונתיכה שנועדה הנ"ל, המפיי של טופי דו"ח הגשת לשם תל-אביב, 31, רוטשילרבשד'

 י"ונ ייני, י; ן :1 "ת יתדיית ייני, "":י" %ת ייי,לזיקית י-ז. ך":ן", :נ;;י ישו "י" ך?;;י: ;.-י, ;ת;".! י,יי"מי,"
 החברה, כמפרק תל-אביב, 22,ילצ'ט כפנקסים להחנה: כיצד ולהחליט המפיק מאת נוספים ביאוריםלשנ.יע

 תביעותיו, את יגיש הנ"ל ההברה נגד תכיעית לו שיש נושהכל המפרק. ושל ההברה 7]לרכ:יירות

 המפרק למשרד ז. הידעה פרסום מיום יום 21 תוך היכחותיה;,בצירוף מפרק עו"ד, כהן, עמנואלי'
הנטל.

 הי"ד תיך נפוייי תניייתיו 'י'" י" "שי %"י %ין "י,ין" )"ע,;41"נ( מוגבל בערבון להשקעות הברהב.;.
 ייעיה. לא"נ"4

 כיר, מלמז,בן-שון ';י' ""מ.י " "י" ;ייית ::;ךגי:.נ:"י" :1:ות

 קתתיייס י;-,. ך,נין ש, ;,סיס ":יאת ן. "וזעך נוך;.הות
 למפעלי א"י חברהוגולמית במאודה, ישיאי רו"ח במשרד 30.א0, בשעה 1970, ביולי 15ביום
 פר,1594 בע"מ כמלט::DCIC 207 כייף לפי החלטה קבלת לצורך הל-אביב, 8נ, בן-יהודהרהוב
 יין,()נן'ר., ,ארות.,;ןיז,

 - ך";ך;-,יית
 05? לסעיף כהתאם הסיעתהאס'פה עלהידעה

 החברותלפקודת
 "ודעה, בואניתנה בע"מ אילת צינור קוהברת

 של החמרים של האהיונה הכללית שדאכיפ"

 במשרד 00_12, בשע.ן 1973, באקצנט 25 ביים התכנס הנ"ל היברק מרצין()בפירוק

 בבן:ן::ן::י;ן::::ך:גג::: חוב לבעליהודעה
 כיצד ולהחליט המפרקים מאת נוכפים ביאורים לשמוע ונדיהחכרך, 1511' הפרסומים בילקוט להודעה בהמשך ה,דעה, בזאתניעת

 המפרקים. ושל החכר; של ובניירות בפנקסיםלהמה: של החוב בעלי כי מרצון, ההברה פירוק בדבר נ195, כלרםמה-7
8ן 0[235'. ת.ד. בולק, באן המפרק, אל לשלוה נדרשים הנ.'להמנרה 6 עו-ד גלר, משה עפייזיצחק ופרטיכ מעניהם ממיתיהם, אח 1970 ביולי 15 ליום פדתל-אביג,

מפרקים חוכך על הזנחות וכן תביעוהיהי, אי להם המגיעים החויותעל

 יהני ולא יכללו לא הם נן, יעשו שלא וכמקרה כאלה, הכינותאו
 "":יד. זיק.רייקה

.ז מסבל בערבון ישראלחופטילוןן
 י מפרק בולק,ז'אן

 של הבלל מן ריוצאת הכללית שבאמיפה הודעה, ב;הג'תנת

 בעף ?? נע; גת,-%:ע יןינה ""יינ" ;"ייך יי-""יייך מתבל בערדוע ביתןףה

 מאחדת: כהחלטה הכאה ההחלטה כתקבלה1970, מרצץ()במירוק

 "ז:!;י:נ" )2( 295 לסעיף בהתאם הסופית האסיפה עלהודעה
 יונןיצחק החברותלפקודת

 )אי ההברה של האחרונה הכלליה שהאסיפה הודעה, בזהגיהות

 :.;". ב:גןג::::::,תן:ן:!;:הן:י::
 י"

 בע"מ ד'פה מלטמחכיי

 ההכרה של המנין מן שלא וכללית שבאסיטה חודיה גזה נוסרה נועי; ביאורים לשמוע וכדי החברה, כנבטי לעשות ומההעכקים

 נהקבלה 1070, במאי 24 ביום ש;תקיינ:ה בע"מ", חיכה פלט"מחסי יע! החברה של יבניירות בפקסים לנהוג כיצד ולהחליט המפרקמאת

 %ת רננות מיוון, ך,נין ,ת יייק לץ,ך,ודיסקוי!ד,':.
~-TU 

 ןני;וור

 האסיה יו"ר פרידמן,אברהםמפיקים

 "י,י.י,ר "ן.יי. IT'en י." ,1"י. "!י;יייניידויי2408
 ירושלים הממשלתי, המדפים ע"יהודפם אגירות 72המהיר


