
ש
רשומות

 הפרסועיםילקוע
 1970 בנובמבר167312 תשלוא בחשון י"גיע

273.... ,.נ,ני.ן "ננן.ן "יק ין, וין:,נו,27 . .. . קן 7, יזין ין.% 7נ';ת ;.זוזן"

 ן);2.... . ;וו-ננ" ;יו.ת .ן,; ניויריתיי2. . יזין "יי;י, י,; קי ליין ;י"יי;"

 ןנ,2.... ;ו1ן"דייתיין... יתיז ~C'T די קנן ;י".וזין*

 ";ז.;" 7'.,ת "י, .ן' לקן, ין,י וז11",זקת
יי2 ' '7י,י וין "יד ין' ;'י"י'נ יידית ;י%ניני".;% ,ן':,ינ,

 ""'יי'ן יפו, יתקרן דיגי כניי י'ק'( ;) י;"" )ו;:ן' ""::1,.( ",ו )ן' ;י.'" ,;זח יכש .,קבי.:,
2;!

!י1.'' י:י"י'ן ךייי'ן שי קייה תזוין"'ליי ,ולת "י%'.ת י';' ית.ויו ויו )ן' ;11י יקיכילי
!;נ.. י:וי,ן'ו ,;י,ית ונזי ייני"יי;",11..י..,

276 941] ציבור(, לצרכי )רגישה הקרקעות פקוית לפיהודעהל27, ציבור למקרקע' ייעוד מערקעי הפ'כח בדברא'טורימ

 תפלין--לקי והצביה. ההכטז חדק .לפיהודיות כמתה של המיכרות נתוסת ידח ל, ציבור עובדקביעת
ךו2..

285..... . . הרברט. גה,ד.-.ית271., ..... . . כהזז.יל

נ,2 . . . . . . . "יניינ ון,ן נו.";..,תוו?.. .. .. . וקנן ין :ניב זחוייני
,21..... . . "נינה pl1'D1"וי"ה2.. .ירית ן,יידין, ירויי "ין;;" "י, );.לתן,
299.-... . מקרקעין מכירת נדברהודעות272,. ., . מחוקרים ערך ניירות בדברדוועה

וס3...,. . ההברות פקודת לפ'הודעות272., . . למיישרים בלתי ערך ניירות בדברהודעה

 י,,",ז;,"".נ,, נ;;,ו "ר:;,'ית יון" .י' ייוונת יללתלתו.
117..... "71ן' ";נו.( ;,:"

7";..... "::נע יעיזו ;י '7ן,י נ;"ו,."272 י;;,ין ודני." "11 .ן' לן%.ן, ל.:וי'" וקותי,;1'
;Ti~sn . .....!1 שיי. לי ,:י).ו:;)ן172 .. . . . . . . רען נציותי':י'

,"!..... . . . ויעיי י1תליינית272. . נזייי" יין."ית תדין יי. רי;1גילתה



 ן השי"ע-1959 ,מיניים(, המדינה ,ל.ו,תה1ק הממשלה :ה1ק-'עוד
 טמכרז פט,ר בדברדודעח שר של כקום ממלא קביעת עלהודעה

 ,;. נך:.תה נתכף גי נון,מוז';ין ין" מ,יינ.! י, הנישלך ,יוק-.נבז[ )1( )ג( 11 יבשינעגם

 גן.-

 שירות ,"1, 21
 הצעת עללפי הממשלה, החליטה 1, השי"ט-3נ19 )מינויים(,הצדינה הממולה ראש גי האמור, לחוק 20 מעיף לפי קבעה,שהממשלה

 ההול לא להדק 19 כעיף לפי המכרי חובת כי לקבוע השירות,ועדת באבינר )6 תשל-א במשון ז' מיום החוץ שר של כקומו כולאהכהן

 !.ניי נן.י.נ ":זכינית היתי משין שי גב.נזות משרית;. ."י,. ""1, שר ע, וונג עי ";ין(ן
 תש,." נןשוןס'

היירא-. ארניןמיכאל "זין( ננונןנד ),
 אמוןמיכאל י1%7( נ[ונןנר )ו "ש,.א נאזיןנ' ומה;,,מיניר 71( "1[),מ
 ן-"י

 וין;,"ככמר ג",י;7()יי "22. עי' "ש:-". "11,

 איבה, פעולות לנפוע' החומוסיםחזק לארין דממשלה ראש של שובה עלהודעה
1,ש"ל-1970 רמש :י יממשי,, יתו,-ינון[ 1% נ;.ף י;י.ן יכה,מוי.?י!
 עררים ועדת ראש '.שבמ'1.י "%7ן(. נ;ונ:ני )" ה'נ,.א נ"17ן [' ניוט אין" ש:"ומיקלה

 י.!ז,!;.,.ת .,ס. , ( 11) ,ף ,,,.נ ארנקמיכאלשנ"שיןה-[,-")"נ:)בינר"7"](
 העררים. ועדה של ראש הושב הבר להית מחוזי, מוטטבית ל שומט צ'רנובילסקי, מקם אח ממנה אני תשיל-0?119,אינה,

 ן שפ'רא ש' יעקב ו;%[( ג,ו,:ונך )י! תש,.א ית_י.ג.ס לארץ שר של שובז עלהודעה
 הישן:'סשי 311"1;ן '"י 'יי"י "י י' "ימאי" ."יו-'יי:[ "2 נ;.ף ,;מן נ,",מיז,ע.ם
 5?1. עמ' תשיל, כ63, ס-ה1 ,.  1979 באוקטובר )29 השל"א בתעדי ם-ט בודם שרצה שבוהתקבזדה

 אררן מיכאל 1970( באוקטובר נמ3 השל"א בהיכריל'
 1( ל ) . דך:ן,ק מיניר "[ן,;()ים

..? לארז שר עלשובושלהודעה
 נוער הוקרמינו' שי ;. "מיק,", ,"71-יסיז: "! יעיף ,עמן ג[",מיז,ע.ם

 נעיי ,!י לנותייתו,ף "1%1(. י;.נמיי )2 "ש,.א ג"שון )' 2.וס ארצה קנ";נון"
 )יצת ורא'." י'נ. יתי,.1 ,",7 3

 ,:)::.ך,:.י-, ן"ג:יך :"ן: ::'"::7::ש: :;מיישבן "1%7( ניייייי )"ע:2די."
 ש":פירא יעקב "97[( 2ח71ס.נר )21 ן".א גתשרי:.;

ןס."1,],תשי.ו,ען."". [ 7א, ש, ש7 ,ובו עז ע,,"ו, לאר'ו '.ר ,,'ל ,"וגו ,זל.,
 דינים יר מי דכמשלה, להוק-יסוד: 29 כעיף לענין בזה,מזויעים

 1970(. בגוכמבר )3 תשל"א בתעון ד' ביום ארצהשב

 תשכ"יע-1969 המקרקעין,תוק ארנוןמיכאל ";!ן( נ:.נמגי )4 תק,.ץ נתוןן.
 ציבור למקרקעי ייעוד מקרקעי הפיכת בדבראיש-ר הממלהמוביר- 78413()הם

 ן, הש:.ס-ייי1 ך:7ר7ע'1' ,"וק "[1 שיי ינ' יןנות'נקיקי

 :ג:: ת,1 :גןןןינןוג;ןך7:י::גך:7ן:גרן תשי"ט-959ז )מינויים(, המדנה fill~Wחוק
 צונני ימ,י7ן' יץ";:ייתפייס ממכרז פטור בדברהודעה

 יייוי. י,י,;י שא.נס
rtD?n שיך." ,ק., 21 סעיף .יי נ:ניתה נתו7ף ני נו",מוז,;.!
- לצעמ פי על הנמשלה, החליטה 1, תסי-ט-1959 )מינוייט(/המיינה -  ,נגב. "",7" שס" ",," ,,ק :גןמ:,םגינם עוגן; ן::ג::ג::
___-- שהועסקו עובדים לקליטת המיועדות כמויות אוהן אישרידיות
6329951715899 תפקידיהם הצברת לרב יהחעשיה  המסחר במשרר  הכותגת קלןעל-ידי

 ן8841025נ3ע6529 דמיינו.לשירוה
 שפירא ש'יעקב ";ינו נא.,?ונר )ינ תע,.א נתעד.ניל אמוןמיכאל "1%7( )1נ:1נ:יר הש,.א נישו,נ'
 ומשפסיסשר ;"]";ן,הי טמע,"ע,:.י "","מ(,ימ

 %נ2. ית' ת?:.ס, 1;1, סיחן ,,. ימ' תשי-ט, ג.הו

 י1ין.]].גן תשי.", 7ן;,ו '.נ 3;,1. ק(ונון,ס'י,.ןח27



 .ן
 השכ"ע-י(19 המקרקעך,חוק

 ציבור למקרקעי ייעוד מקרקעי הפיכת בדבראישור ציבור למקרקעי ייעוד מקרקעי הפיכת בדבראישור

 ו, תש:-ל-%"1% ולקרקע'1' ,הו, "11 נעיף ירי יינותינתקף ן, תש:.ט-,",[ הי,י,?ין, ,"1, "11 נציף יני ינ:יתינתקף

 רישום בלשכת והרשומים בת,ספת ההתזאריכ המקרקעין כי מאשראני רישום בלשכת והרשדמים בהוספת המתוארים המקרקעין מי מאשראני
 למימש חדלו דרכים, המהווים ייעוד כמקרקעי בנצרתהדק-קעין לכומש חדלו דרכים, המהווים העוד כמקרקעי ג:צרתהמקרקעין

 ישוו. מירקעי שאיש ?ירי ,מ;ר,;י ויישנוייי?.זם ,יעז. יעיק?. שאינם צינזר ימקי,;י ויישנו,י.?)וב

תוספת
תוספת

11ש

-  

 משימסנגשרים מרונ?יב נמש-,ס:!::דישיקישי.,;,יושמהן",," ח"ה
 מרובפים במטרים מרובעים במטריםמכפר

15"8214 764 764 
27,727,7;ו!""נוווי4[2"7""%"1ן
14"111%1"1!,";)י2"%2%24ו"י"11
47"""ו17!"ונ%%5%2,247171ן11

3""4!1!,1!"";%1"1,91"י1,"11 %3,41,%!י1!ן"נ%711;%71;%1 %4"11ע ב:::::::::::כ;:::::יכ::
4"%2"4נ4י1,";1,ו!;%!"49,"11
2י3ו"1"";י";1!","%4944"11 2"11"",4%2,ן,;1;דו%75נ%4%"11
12"ו,"45,"11

 שפירא ש' יעקב "7,ן( נ,.7טי:י ).2 הש,-א נתשר.נ-ס2,"1274;%7117"11
 "יש!סיסשי 'י1"7()רם,241"711%211,,1ן
 259. עמ' השב-ט, 573, סיח11097119257725771

110971212023542

7י"4הן:"11
 מחתות על )ממסים סמכחת הע-יתחוק

 תוצכ"ד--1964 מהת(,וקעימ"%24,24!1""11

 של הממכרות :;ן::י:מת לי ציבת. עובדקביעת:::::::::::::ן

 )ממונים ילנויוה הצנרת ירו, ")א( ;?יף ,!י נינוהינהדף שפירא ש' 'עקב "1%7( נ,ו,טונר ),2 תש,.א נחשיינ-ם
 ן!יג.י שיגונז קיבע "וי תש:-י-4"11%, מןו1(, 1,ןיני מ"וןותן, ן ו,וי.!!ש' ,ן1".()ו,נ,
 ו. )וניה( דנניב !;וגתבנו,1י!,רך 2GD. ע"' תשג.:, "7;, נ-ה1

 כ;": ציביר למקרקעי ייעוד מקרקעי הפיכת בדבראישור
נתוקי

 זיו' 'קל,ץ'ם אעין נמקי,?' .ירום יינ. תיז,'"י-,::נ:::ע:;ין "". יי' ז,- ן, תשנ,ס-%"1% ין,י,עי1' י,), "11 נציף ,לי נמ:והי
 74!1. עמ' ,י-ו' ליק ג" ייך א-י' יו,'!

 947ן יהסן י'?1ז. יקי,עי שחימס צינור ימ;רקעי וי'"!ן ,ייעווו ישמש"ז,
 הכנסה מספקודתתוספת

 הכנסה מס נציב סקמ.1וי ל"י,"י,,
 יון ידיית ו..וי זב "ת מתה הנ:!:ן,,מ מן ןי,:::גיי,יית נג::ס נסג ילג"""",ם :::גויש

 "1%7(. נאפר., )ו תק-י נ' נעיי נ-י מיים ""י ":ינ" מסשיג2,"1"1[" !1",,"

[!,"1%נ,"7
 ספירפנחס י1%7( נא.,טונר );2 הש,-א נתשי,נ-ה",;1

 ""ינישי "1"72()"מ שפירא ש' יעקב "7"ן( נץ71טינר )"2 תק,.א נתשריךל
 36. עמ' חשב-א, ם-ח ך7; עמ' 1 תוס' 1947, ע-ר1 המשפטיםער 0135י()תם

-------- 
 תש"ל, כ"ח 120; עמ' תשב-א, 0, חדש נומה ישראל, לזית דית2

 %י1.ען, ""2. עם, תש:-ט, r57S ס."ו

271 "7,[.1[.12 תש).א, נישרו י,1 !7"ו, "!ונומ.ן,יווט



.ןן
 והמבט היציא היבוא, בענף הסמכויותפקדת של ולשיווק לייצור המועצהתוק

 1939 )הגנה(, השי"ט-1959'רקות,

 מוסמכת רשותמיניימ.,וי

 י%!1 ".ן:ן::ע;(ן ירקת, עי 1,קי))7 ,יין,י ךי.ע?ק "1, .פ' נמנומוגתי7ף
 "'גיא, נענד "גן-ייית ינ,יזת י ,ף

 ן,השי,ס-י!,1
 ימיך מוינת ישות ין..ה יבור ששו, חת מי;, חני)ן( ,ך7ות ע, 1.עי)ו, ,,ין1ר ןי)ע!ן ית1:7ת ! ותך"

 ;ן7.וקן איתן "ת מל).ן "נו ;, תמן-!!1% גווע?"(, "מיקנה נ?.;.)מינ.'
 נוימ,י שי יימ,ו אח ינן,"ו,)י, "נך "1,7(, נ;יסיגר )1 תק.. נ"נ ,. לויס יהמה,'קיא,'

 י ית' "י:.י' "!!ן' "ייסימיס ני'7,י:::ן.שיייינ ;;י') "'"':::נון::מי::ג:ג;:::ך:::."יתי י,ן- ישות ין.ות בייני,
 פרטשמעיו ן7!1( נניניני )2 ה:י.א.::ך':ן'1 "197( נא.,סונר 41 תש,"א נתשר,ד'
 1 י, כשרפנחס נכהיהיים ",!735()"מ

 %,!. על, הש..י, !;2, ,.!%!1ן

 תשי"ע-1959 העסקיים, ההזבליםהיק 5,עמ.%4. תש-ך,עמ. ;.ת:
4י מתאימה מינהלית רשותמ':1'

 סע.י יקי וי:ית'י"י7ף
 הסמוי. דן:יף לקץ מתאומה יערית ישות תועהההקא),, ולניהול לאישור )כללים הכנסה מסתקנות " תכייס- "ענ7י'ט, ""ויפיס ,"יק י)

 תשכ"ד-1964 גמל(,קומות
":ע-

 ו!יי."ינ נ.,,1י ש!1יסמ" הכאימן מ,נ",1; ושות ש,
 נבתי חיים '1STO) נןגמנר )! תןי.א ג";י, ;, מאושרים ערך ניירות בדברהודעה

 ון7יאוהשר 1!1"י()"ל ,"יקור )ניייס ןננןה יי ,תקנות 2)2( תקנה ,פי סינפת,נזוקף
 141. עמ' תשכ"ג, 4~4, ס"ת lsz; עמ' תשי-ט, 5"2' ס"ה! חוב איגרות כי קובע אני 1, תשכ"ד-564נ גמל(ז קופותולניהול

 ידי על שהוצאו לירות, מילי,ן 10 של כולל בסבוא שב עלרשומות
 תשע",-55"1 ,"ייים(,ימי,י,: חולי קטינים, בעניי דין )סדר' הסעד ז,1ק ,ן:", %,! שי ריגית י1ש"ות גע,מ, ",,אי יניתון יעןגנ7

 מעד פקידת מכי עלהודעה האמורות. ההקנות לענין מאוסרים ערךביירות
 דין )בדרי הטען לחיק פ כעיף לצי סמכותי בתוקף כי מודיעאני

 חת מיניתי ן, תשס,י;1,1 ונעוי.ס(, נ5ש חן,. ,"ינ.ם, נ7נ.ני כמ.ר פנחס "1,1( נח1,ס1נר )י2 תש,-" נכשריג-ה

 fi'1'g נחתום הן"ור קיק ,בנין (;1 י,,יות .ךי,ת !יינ.שרינה ך"וצישר 11%!!7()ך"
,ר,ה-"תא.

 מטוייב .נ.טו, נען 5,.ז, מ,נ., גזנרןךוועה-
 שמרנן"

 ני,ק.ט
 זה. י5י תתו17 744, תק:,ס,'ע". 1!1,י"רנ)ן.ס !,!1. עם. "קמי, !!!1, קעת1

כ'"
 הונימיכאל "57)( נא)קט,גר )23 תק,.א גהקר.

 "נצישי !!7,7()"מ
ן ולניהול לאישור )כללים הכנסה מסתקנות

 שי' עמ' תשט,י' %7ן' !-"
 תשכ"ד-1964 גמל(,קולות

 תשכ"ו-מ196ומא.תת'ם(, מאושרים שא'נמ ערך ניירות בדברהודעה
 יון.ן(:וי "1?י שייי גי ,וגע אני ), תשב-ז-4ן1% ;ן,(, קורותויניעו, רופא הרשאת בדברהודעה יא'שיי )ניי.ס ":ין" ין ית,יית !)ין "די" יע' נמניתינתי7ף

 נ7:.וה גנטי"ות ,תדוה 1 תקנה ,ן' נמרתי קנת.,י
 י1ס"" ,רוק,.ג, 'ונ,, ,ר.ת ג1,יגי, נימכן :יחיגגרווין ""י1ר1ת. ותקנות יעניןמ%ושר.ם "ן," ו-ר "ת "זשיהי השן,ו-!!י1), זמאותתין(, );וור,ץ,ס ;רן נייווה "יוג ,, הש-ס-י4!1 אוצי, שארי פדית ,סיג:וון,'ם

 ש,
 באבץ-ישראי, העובדיכ של הכללית ההטהורות של הוליםקופה

 התסית ,5, רפי"יות נז.קות ,עשית ת;קייתית, ירעו"" המן.7ה מכיר פ:חס "1%7( ננ,נמגר )! הש,.א נחשון1'
עגמויות. :איצרשר 2311%;()ומ

 אלמע.יוסח !197( נ1%,ט1:י ,!! תש,-אנ'1נתשרי
 !114. עי, השנעי, 75!1, 7.ת) 1. עמ, ן, מי, א' תי~' חש-ס, ע.רן! "ענ1ז"שי !%"!7()"מ 3!!ן. עמ' תשנ-ז, rlss3 ו-הן
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 יי .י
 תשי"ז-ן195 קיבוציים, השכמיםחוק

 הרהבהצו
 ,עי נמשת.נתוקף

~'ua 
 י,.נ1צ, דינ:ס ".יאת ק, תיריהן נ, י,ייוה "ץ ן. ה7י,ן-]1!1 קיייוייר' ז;;מ.ן ,"וק 21

 ההסכמים בפנקם וגרשם 1970( כמחי )14 תזך-ל באייר ח' CT'1 שנתהם המחכת, פיעלי של היתרצי האיגוד בארץ-ישראלרים העוב- של הכללית ההסתדרות לבין העכורה ימהלקת חשמל ומוצרי דמתכת אגף - בישראל ההעשנה בעלי התאחיות  עביןהכללי
 בנובמבר )16 תשל-א בחשון י"מ מיום יחולו רא:ורות מהוראות וכי הורהב, בתוספת, כמפורט 7013,70 מספר לפיהקיבוציים

 עלוותם עהנאי העובדים למעט השמל, ומדצתי המהכת בעיף ובמלחכה בתימניה בישראל והמעבידים העובדים כל על70ע1(
 ומעבירים עובדיה על יהולו דתונפת של ו-5 4 הכעימים שהוראית ובלבד ומעבידיהם קיבוציים בהסכמים יומררו אוהוסדרו
 1571(. בינואר )1 תשל-א בטבת ד' מיוםבאמור

תוספה
 המורחבותההוראות

 הבאים: בשימייס יוארך 9 ההען:.ל ומוציי הי,עכ, בתטשיית הכללי הקיבוצי ההיכם שלתקפו

 יגמא: "1 נןייף ושנר תעיי(, ניק.נ1.

 זעווה שנר-י1.שין

 מ,1.עייג: ?ונדים1"ן
 במקצועדת: העמל ומוצרי המתכת בתעשיית מקציע לבעלי היסודי העבידהשכר

 תעשייתיה מההות ומוסך, מיבנית חשמלאות ואוטוגני, השעלי ריתוך וקוזכטיוקציה, בנין ממגפות משגית,מסגרות
 נדלקמן: יהיה ו:פהוה, יציקה להוציא בהעשיה, !אות והשי שרברבות בעבודות ליטוש גיוץ, הקצאה, חריטה,ויומך,

 ליום לירות9.43- ה'סיג
 ליום לירות10,03-- ד'פוג

 ,ץב י'הת",,1-ימך
 14ן",עיר"-טפך
 ,עם"7!1ייחת-מ;א'
,5.ר1יירותל'ון-נינאאו
 ,יום ייי,ת"ן.14- ""2;.י

,1.)1,יךות,י.ס-יוננתן
"1."1.'ר,תייונ-נעמן.,ה

 עיא ארעית, עבדדה במתעל העיגדים בבנין שרברבים או מהזים דשמלאים, על דל איו הנ"ל התעריף :הערד
 המפעל. של ייצירו או עמקולצירך

 ?יר: 1ג?ג1ז1ת נ.,צור מקנו?ייס ביה, י?וני.ם ,.מי .נוי שנך,ג(
 יירוח "4.י- יי1.1הגנן.נה
 "רנת נד."- קושן ",ץ,ר

 גאומ~.ב: ,יצור עונד.מ(

 גזילתן: תון?ות .,:יו !, א שגען" ,וזרות נסתרסי".ינין לעובדים הדרגוה מחמש באחת ישובצו אשר יציקה, בהי כולל השזל, ימוצרי ריתכת בצנף מאומים ייצורעיברי
 יינם פיז ,ירית יי.ן ש, הוזחת ,7:ן 1 נזרנה מאוזן ..:וריעז
 ליום יסוד לירה -,1 ול הוספת יקבל 2 בורגה מאוין ייצורעובד
 ליום יסוד לירה 1.54 7:ל הוספת יקבל 3 בדרגה מאומן ייצירעובד
 ליום יסוד לירות -.2 טל הוספח יקבל 4 נדרנה מ(:.מן הצורעובד
 ליום יסוד לירות -.3 של הוספת יקבל 5 בדרגה מאומן ייצורעובד

 שם. וההערה 423, עמ' ה'ךכ"ז, 1310, בי"פ שפ,רךם דרהבה צו ר"הי
 83. עמ' תשי"ז, 221, ס"ת1
 2065. עמ' תשם-ה, 1188, י-פ2
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.י
הערגת:ן

.1ri7r~Trnעור. וגלנ,זוה ביימי ךלייע"נ נקה, ע,גו,ס 7, ך'::ר ,התוי?. "ן גאי.יוה 

 שי ניקוי] .ינטו .נולם י.זן.ת, יפי ומויו" מ".י1יס י.%ון ,!ת,.ית.ייות2.
 ?-, ש:.:ךוו יתעמת נ,

 ,ך. נקיי "נון, ינ:נ "היית יר' יל:יע"ס גלה. עינן.י ,זני "שי, ומזידי ימתגתיזע,.
 ין,א.ין. שוזיר" ,וו "המנת ת.ש,ס גי, עז גן!ע, ש,.נ, סו, נטיה המיך ,1 המעה ,זעוה כתומן עוגןהוזרנ
 שכרוי יומחת לא שובץ, בה הדרגה לו י:ץל:ה וו על העולה תוספה עובדמקבל

 - גזרות "מ.:" נ..?וי יוש.נ " ינהות 1מ1ה נמן;, ח,, טווך שעת ,%וך !.ע, ,ונץ אעשר מעיון עטן ,זרותן.
 זה. בהסכן המודיעות המקציעיות דההנחיות להגדרות בהתאםמאומן

 וקווית, יירוחו היקין " יאפי יקא לקין עונן קי קנר זרות תקינה,א4.

 ,ענווה י"::ן- -עוגן .ת.ן!ת ונ". קוא נ" אשר נוגווה ו:ח.:ן ,יייוי ע.גז "ת ההו".ה העגיר שנ.גמליה!.
 ךתוגין. "ה .ליי ?,גד אות. ימשיךאצית,

 את "1, יוייף ,ן אסרת, יינה מב, והן רסיא'.ה ךס,גות הן הוא, Tr-_-?1 ,ן. ""ית ,עגמה "יא.ך1 היתןלני".
 ,יא.יו.ב. ,?ונזיס :לטרה %זרת גענ.זה ,;:וו 'יטף אן אדא ימאומן. ",עייןתונית

 ,ארת 1ש'1%12 ,"זדנה. יילוז '"יה איר, יתנת ,ין?, ,;7,ז ו'ע:,י ג:":ס1 יננת נמן;1 "1עס, אקד;.נו7.
 מאדוניס. ,;.גייס ,"וזיות ,הומות גפוף וכה החוש, נוגן, ק"ו ק::'ון rr?~n נתו" מאומות עוגז'ם ש,הויסות

) .אר.,": "ינג" ניידי, קטת, t1T'C-TJOS 2עג1ז1ן .;,נזיב 'ויי .י11שגר)ז(
 ,ירוה ;"."-ננניןה
 ,.רות "1.%- יושיט ","יי
 1'יות "9.1- ךן,דן !1,איר

 )שוליותן: "נ,:.י ,מעט יורן וניג,דוה גייצור ,נטר ..מי ייון שנר,ן(

 ,1: - 15 נו.י ןעיר,ב עוגןין)1(
 לירוה 8.05-- לעבודהבכנימה

 ירית יי, - "יש" י,ח"י
 ,ייות 41.,- ךזשין !ויץ,י
 ,ייון גי.,- יזשיס ו],אחר

 "1: - 14 נו.י ??.ריועונןיס

 ,.רוה "].ן- ךוש.ס 2[.ץ,ר ,.רוה נו."- תישיה ייו"ר ,ירות 1ן."- ,;נדיקנגדיי"
 "רוע ,!.7- יןש." ,].איי

 נ.ין,י ,נער ""יור ךשנרהזייתי)2(
 נ:,

 יייב וקניי לויניי
"1TJUi נסקר" שרוה. " שי 

 ייויש ?שר 1ע1גן
 ענות.. ישעיה יחסי באונן שקו 'ון תנך "ה"נ נשא?(, ימת י4 ינ, ),ייך נשיוע 'מיי " נמשךלענוי

 )"ודך(: יני', ,ן,ך'ן'םתוספת)1(

 א:יר.ת "7 ש. נש.יור מיויות תונחת ),,ימה( %:.ך נענ.ן,ת .ועקו גיס נייינ "נחו י,?1;ייס גיתיע.נז.ם
 "ג.,,. ,שגי,יום

 ו:ין,ת: נין',, י,ו,;"ן יע,:ן'ס יויי יביןשני)"(
 ,ירית נ"."1- ז'י.; 1י

 ,ירכת נ7.!1- נ'".ו ,.יכת 7".י1-נונו'
 .ירכת י1 ,7- "'יון
 .ירכת ג!.14- אא1סכו
 ייאות 77.ו]- ץ%!נוו
 ,יי]ת ני."1- אא"1,;

 יציקו: ננהי רקו.;יין :,תי ,ע.גזיס יומי יס.ז שנר)טן
 לייות י,."1- "זעים ן.אסך .'רות "2.י1- ,עגוזךג:ן.ן,
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 נרן.: ,!.ת,, נזיע,יי ,ע1נן.ס יריי יעוז שנר).(ן .י
 ,.רות !7."1- ,קווה::ניל
 ,ירות -.11- יזעים ",א"י
 ,ירות "11.4- "זקיס 12"יר

 )7יי7'נס'ס(; ימו,;נ,ם ,ים. יסוו שנר)י"(
 ,ירות 3י.י- ,שון,נקניקה
 "רית "!."1- ונניון ה,.!הין,י
 עגות" שית,""י

 יייית ;11.2- נמי!,
 ,ירות.. -.12- הזזיה( )נך:נ:המימך,

 ונג'ס. מ"ר יו"ש" ?נור וט השונס .ו ת,?!ת ":1,,, שגרס ע, 4% ש, תונחת יקנסו האנזים2.

 נ"נ" ראשון ו) ,וס -1ע:1י הן,יס ,.י",ו "1 נשיף".
 וגמ,וין נונת- ו",.נ י: ירי יותר ענבר ,קלם אין נשנת, הן,

 בשבת". הלים הם אם גם האמורים החג ימי בעד השלום לעובדים ישלמו .המעבידיםיבוא:

.4
ננע.י

 "וגא,ב ירינוינ שן הן:יאה נו1!".ת ,שתהם. -ו:ענ'זים יניא: 1::,.ןה )1( יניה הנון, נ. משנה נרעיף ,1,
 "נפיס; נעי;יייב,דו,

 ךני"ה ין, 4 - ועניה ר"שינ" שנןיעיי(
 !'ז':נך,ה -,"ךישנ,;-413-4

 "':יתראה -,א,ישנ""-7-"
 ריר"" ':י 7- %1'יך , ";:,"יר

."
 ניעיי

 ,ירות " ש, !ך - %"1 עייינ, נ,1 ומתה יינוזה ו:ו:יין ייפוי! יקריו -ומן:יויס ;': מקוה יעיף י.ינף ,1

 )מ,,(. יןוזש יירוח 12 היונייה 'גניו - ג'יין( נדני עירת.ות גאו נין-עיר1;7תבנס.!יה

 אלמוגיייסף ";")( 2נ.נמנר )ן הש,-א נחשוןז'
 ועניי"שי 2"2"7()"מ

 תשי"ד-1954 'שראל, בגקחוק העיריותפקודת
 מיוהדים מטבעות עלאכר1ה כפר-סבא עירית לראש סגן בהירת בדברהידעה
 נון ומסית ן, יעיייית י!,יזת 22ן ,נ;.ףניתחם

 הש,.ן- ישר%, נתק ,תוק )א( ןן" :עיף ,!י נימחינהדף גי ווזע"
 מטבעוה יל מטריז אני הממשלה, עט התייעצות ילאהר 1954,1 תש"ל באלול ב' גיוס שהתקיימה כפר-סבא טירית מ,עצתבישיבת

 אשר אג', ו-1 אג, 5 אג', 10 א2', 25 לירה, 1 לירה, 1 עלבשרכים העיריה. לראש סגן להיות אגטמן אלימלך נבהר 1970( בספטמבר)נ

 תש:.א, ",7, 4,4ון עמ' ה'נ,ך, 2"7, 4וו1ן עמ'7עי:ש.ך, בור; ייסף "7!1( נ%ו,טונר ),1 תשן,א נתחיי,."
 זון מנן ~V2UT עלזים משר ","1, עמ' הש:-1, 2-1;"1, ",עם. הלניטשר 1!",()הם

 י1 עמ'1,7. וזש,, 1ו!ן שיא,,-
 הוריביץדיר ו7ו1( ננ1:זני )1 הד,." משיןנ'
 יקי", ננ, ג'ז 72217()ימ

'?"י'"ף"'עמ'"4. תשי"ג-1953 )ב(, המקומיות המועצותצו

 ערערה המקומית המוצצה ראש בחירת בדברהודעה
נ"האס

 ,נעיי
 מיוהדים מטבעות על אכייה ן, השי-נ-ן,.1 )ג(. ומביצ'ית י:וי2ות ייי 117

 תקי,ז- ישרא,, בנק ,ין, )א( "וא יעיי ,!י סז!.תינת71ף קךתל"מ ערער" הן7יי'ת המוייה נ,שינת ני הוזעה ננהנמסרת
 היטבע על מכרי, א3י הממשלח, עם התייעצות ילאהר 1,ג193 ממעוד מוצטפא נבהר 1979( גאימסט )18 תש-ל באב ט"יביום
 כמטבע )ירות, 19 של נקוב בערך תשל"א-1971, הכן","פדיון המקומית. 'המועצה כראש לבהן מצארווהג'מאל

 ד'עץי' י וכע ן יי'מןי"ז בור;יוסף "7,ו( נןיטןנר !(so הש., נ",1,גתן

 .שלא, נ;,נקיז 72217()ימ

 ,4. עמ' השג-ח, 2,ן; ען' הש,.ז, 4"1, ?-הן ",24. עמ' תש:-נ, 1174; עמ' השי-;. 7-תי
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.ו1  )נוסח במקרקעין זכויוה הסדרפקנו;; תשי"ע-1959 העסקיים, הה1בלימה1ק ין
. v"twn-1969חדש(, כובל הסדר רישום עלהודעה1

 "2 'נעיו %:,ס:ן
 וביוץ מן,ת וליה איות י"י:ינ,;,)נ'

ק

-

 ק ק
 נ "י-י שקיי" 9 ?ץ'ף יע' נייעה ::נגקגןגנ!,:::ג' ךיי!.ר. .היוקחן ןן

 rDSn1' ן,ןהךן",ן; הנ; ,"נדרהיןזיב1
 נצרה. הניר של 16336 מס' רישום טש השטח:תיאור בע"מ; יש-אל מצות הברת בע-מ; הברה דננברג, ישראל1.
 יזרעאל. ההסדר;אזור בע-מ; ראשון-לציון מצות2,
 )ן תש,-א בתשרי 1' )נק,ר.נ(: היפזר "תחיתהיר.ן נע.מ. ארזנו ייות4. י י י המכי' ך,ניי' ישית גע,מ; נ,ר,ק..ס יך.זה יי.ת!.

 970](. והחע,זיה, המסהר במשרד הציבור יעיון פתוח האמורההכדד נאוקסוני
 "סמוניך נמ7רקן'1 %ו א,1, נן,ד,עין ונרה טגנת התונע נ, יר)ש,יס. "ן, "ורגן ר"1נ פקס,בנין

 הו.,.הן,ון"הת צייך אית;'ךיייי'נ "ו")( נ"1,נוגר )23 תש,.א נהשריג-ה
(

 ;נ,,..ס ךו:%נ ;, נשי.ךין.)ה
,

 ג:ון,י,יין %ויען :"
 !וו. עמ' תש..ט, ",2, נ-הן

 תשכ"ה-1965 והבניה, התכ11ןהזק
 1943 ציבור(, לצרכי ,רכישה הקרקעותבמדת ]גועת )גמלאות( המדינה שירותחוק

 7-1 5 סעים'ם לפי הודעה הש"ל-1970משולב[,
 הל-%נ,נ- רגו.", ,היונן ומקומ,ה ,.עגך הוה,;ה "נינותגני" שוסרימ של שירות הקופת ח'שום כדברהודעות
 נע.י ,יי ;ינות,נת71ף

 .יבמן, ךתננ.ן ,".ק ו-""1 ע") נע'",ב ,ע, ".עזך( - '1 )יד'!ו ))מקיטת, "מוינה שירת ,"1, ""1

 שג ס;:ג:י:::"ך:ג::::י::: ג;: :נ-::ן'בךן:נגזבגל
 נוה שסית 4!,1, ען' חק.,, "!י1, ייין.:'ס י'י7ון יייי:ך .מיש: שך." rt~v ,;ס% מן,-יוקון 1י,11 ינ' ש,ש.יותו
 "זשינ, 1-י שנין"2

 תתזי
 ,ייני .",וטין ,ועם זרקך נתרשת ךמ"י"ית ך,י,ע :'ייירא "זעיב. 1-, קנ.ם ,-,!

 הי:ן::::::,ך:::!.י:י:::::::: ייינ יי קופל., ם' "7"1( נ%י7סוני )י תש,-% נתשריס'
 השאה טובת על או זנותו על היצאה - ברשומית ,ו ,ורטהפרסוכ

 את ,טיכללו תביפחו, לחיזוק יאיות בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר )גמלאית( המרינה שירות לחוק 0"1 סעיף לפי כמכותיבהזקף
 המקרקעין,והודעההמפרטת רישום בפנקסי - ישני אם  הרישוםפרטי עבירה "נאי בדבר להרדעה יבהתאם 1, תש"ל-1979 משולב[,]נוסח

 g'"o ננ, "נתנע "נניס ון.ק.נ ת"נ? ש"," ע,יו"נ %ת .נעי!י"נ שיו.1- ת,,!ה נ, ,"ו,, "a'n'PDi 22-12 ,עתן מזזך, %בי ;,מיו"ז'נ
.;ע.ף. "! ,ירקך ש"י% נסן, מלניב ויצג-מקזה ";!14 ינ' ש,תו

 בקרקע חויה מיד לקנות ט,תבתנת רועדה כי ה1דטה ב"ה .,.סיחד. הדשים. 10-1 שנים ל-30 תזגדל תרשים, 11-1וןנים
 שלמעגם הציבור ,צרכי דחוף באוטץ דרושה שהיא מפני האמודה, יב-!יצב קדפל, כ1/ 1570( בםמטמבר )22 תש"ל באלולב"א
 האמורה בקרקע המתויק אדם  שכל כוה מירה והועדה לרמשה,עימרים הבלליהמפלח 720604()הם

 בה. החזקה את מידימסור
 3ן. ען' הש.,, ""3, ;-הן

תוספת ,"ו. ען' תש;-ך, "!14, .-ןי

 "יקית י"מ"יית מ.י !'!,! "י% "נייי ש:"1 %"י 7יועיס.:יתן
 ת,-אנ.ג-י!1. י"ר", גהק י-7!4 4!4"!2, סוהר של שירוו; תקופה תיעוב בדברהודעה
 ונאי נוני ייעוו.ן ו:, "';זה נמשרוי י.ן,ז י,:).תהעת, ))מ,%,ק, "יזיק שריה ,ך., ,,1 ספיר יפי למנותינת71ף
 ,יתן יורה %). ,, תש.,-י1,7 משוננן,,נונח

 ;עיי
 ,ר)..ית. ה;:.ן, יגעיה י, י;"1 :. ,יי, "!

 ך;)הי נהינשג 4"ן"72()המ
ה,-%ג.נ-,!1

-- ן ו". ;מ' תש.,, נ-חי
 נ'"

 7,%. ימ' תש;.ה, 7"4,

 ",ן.11,ען ת"..". נוקרו ,"; נ;,1. י;י;,יי;,יזק"27

- -
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 .יוש,ינ, ו,נ:.", ,ה::ו1 ":יינית יתז" וגךשרן.ירוך"ס, ייישייס י!ייךיי ה!:11מץ:
 ת"ת"יתז" מפורטת תכמת שיניי אישור בדברהודעה

 ךי,ימ"
 ",.ך. "יסייף י"7י,סי; נ."י "1.1.' ין. דייסת .המת ד:,י%ת

 ]:יה ניי"י%יח"ח 1:בם%ג:ן:%::,בי:ב:1תשבת:;;
 "". ,,, ד,,זת: - 1?1""תיש ך-רא מערלת תשית קטיי ידקר "!:ים, שי נאיש,ריקי?",
 קיית נק:' 1דק.,ס.ם :ייי הי"י:.ת ךנ.ן השעןירו7ייס, 71,"' מן' ממירטת ית:נית ,(,1 יי' ש.11, 71,:' מנ'-הכנית
שינאי. ד!,ןתו, על שן.זי" דלי-, ניח' "1""1 נתש יי וויקז שן"!.הות
 יען,. !ת-יס ד,י.ר.נשן:שיזינ 11,4. עמ'הש:-ן, .נששה ניי.ם תך,.נ ,,ן נה יעיין רשאי נה:ףת מעויןנ, ו2נ1. ";שומים ני,,.ן !,רן!ד ",'1, ד:ן.יף יהשר.ס ;סניתז
 את ייו"" א"י, תנ:.:י ;י; נ:, 1% נעין ,י"יזי, בתן,.,ני גב:ג:ןגן2,בןב:ביג'בבג::גגיס

 שמיךנ וןלין'ת קיעי" ל-:י2 י:1 יתנ:'ה' די ;: ;!':;יפי ד:עי:י1 1:, .רו7,יס, ו,נ:.ן, ,ת::11 ןן,.!ית יעזה נלשרן,1נ1
 ייש'יס תנן רשפי, אוהו ג.נ, %ו גהנ:'ת !ון',3הקים שיה 1זה-. "%ן,י.ס קי!שרז.ס 1נש;1ת ני!ינ ה7,.ס ,,ן גו ,;ייןישפי
 ,":;'ת דתנ;זות ,ן;.ש נךש1ךות, 11 ד1זע" .י עיי-ה סי ,קן,.!הו"יס

 יע1( יי7ךנר יפי חיי מרייףי יש"נבי:ב: ןעןבשמיני"' ג:ג%,ןןי ענייי". ת ":,ין גציהניקיי נע.ף ,!י שיקריע, מי וגן :ימת" דינית יש':וי שהה::זוה.מיע
 לקיי י,::י".,הנון

 יי1ש,יסךה,ו ";ין( מאי )7 תש-, גא.,רא'
 לויר'

 'י,ש,'ם יק,מ', תנעמיד: יר.7ייסמ"י, 1,נ:.ה .תאון "ך,ווית דהוה ירש,ושב
 יר.שי.ס מקוריי הנרןמיךנ מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה

 טי.":::": יי %גגתגן:"שבנבן מפורטת הכנית הפקדת בדברהודעה
 ירושליט, ולבניה, לתכגוץ המקומית הועדה ובלערדיירושלים, והבניה, התכנון להוק 8% לסעיף בההאם הוזתה, nraנמכרת ".י

 1812-הה-יית מס' מעורסת -תכנית הנקראת עפירטת תכניתהופקדה מחח ולגניה, להכנון המחוזית הועדה במשרדי ביהשכ"ה-1%65,
 עם הרצל שד' - הלה יהודה הדרכים צופה את היחני טבעםבביש ירושלים, ולבנוה, לתכנץ המקומית הועזה וכמשרויירושלים,
 הבצורף התשריט עם ביחד הלו"אנריפס", יהודה הדרכיםצוית ביהד 1354-, מם' מפורטת "תעית הנקראי מפורטת הכניתוזפקדה

אליה. אליך. המצורף התשריטעם

 נתמיה: ד:,ו,.ם דש:קיס ואלן נתנגה: ונ,,,יס דין,,ים,%,"

 ש:ךקנ המק,ג.ת ,הוין מפיס .;ן הן גת:נענמוינפ:ענ;לי'ד
 קק

 44, "4, 42, 41, "4, ,1. (, 5, 4' "יקית. יי, - ".1"!ויש הושייס תוך רן"., אוהו 11נ, או גת::יה גההוס ניוי שיהדתנ:.ן

 !רנו:"מ.וס
 ש,

 ,,. 1,' "4'נ4' יתדית ןת::י,ת ,ןו,ש גרשון.ת, וו ד71ע"
 ובשעות בימים תשלים ללא בה לעיין רשאי כהעוית מעוניןכל דאמורה. דמקימיה ה,עדהגמעורדי

 ,ליי' !תי".ן ג,:.י,ם שיךשיז'ן "7"1( נ"71;1נר )י2 תש-ל נהגייג.1
 %ת די."" "קר, תן:.:' e-e :יי %י ננ:י, נקיפת, ין.:.ןנ, לייר'

 שר"ג ויקון.ת יועזו משזן 1נן דת::'ת. 'י' ;י u:eIעדיי 1.::יי .,:נ11 ןויו"ת פרעון רעש'71ג

 "ושי.ס תנך ישפי, אותו 11נ, א) יתדית נפקוס ג,1, ש," "תנין ,יוש,'נמהוי
 להכנית התנודות להגיש ברוומית, זז הודעה של פרסומהכיום

 האמורה. המקימיה הועדהבמשרזי
 יי,ש,,ס לקוי,, הזנתןמי"ג

 לו. ר, ";,1( 3"יק!יני )(2 % תשי נת-י' ינ מפורטת תכנית הפקדה בדברהודעה
 ולבייה להחן היהתית הועדה ראשיושב יהבניה, התמת לחיק 89 לטיגיף בהתאר יעדיה, בזהבמסרת

 ירושליםלויו מחוו ולבניה, להמון המחוףת הוערה במשררי כיהשב.ה-פ195,

277 "2.11.111ן השי.ח. יאשי, ,.; ,ירי. ";ינ,ן,ן,יקו!
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 את היווה "קר, "נ;ו:' !רם גן, 1% נ:;.ן נקי,ע' מ;.;,ן,:, ,".זה יצן :,,ן., וננוןיר"ג
 ;:דהג ייפיפת ניעיה מתיי( ינ, הה:ךה' 'ז' ;י יתן;י" מפורסת תכנית הפקדת בדברהודעה

נצו,-ן. נהו, ו,נ:.", ,תננ.ן "י"ווית הווה ניקרן. :'הש:.ן-נוו, .תמית ההרוזות .ן;.ש ניק,יות, 11 יקע" שי מינייךי,וס והיתך, התנון ,"1, י% ,סעיף ניתאם "וזין, נוך;יירת
 יהירה, יטה ולבניה, לתכנון המקומית הועד ובמטרדיירושלים, ודוין. "ן,ומית הועד"

 1973( באוקטונר )23 חשל"א .כתשרי ב"ו מה133-, מס' מפורסת -"כנית הנקראה מטורטה הסריתהועקדו
 לדיך, אליה. המצורף ההשריט עםכימר

 , 2'%1!5י

 יינסהמ",ו:ע,,סית-יי,

 !2. !2, חלקות וווי!רוש
 מפורטת תבוית שינו' הפקדת בדברהודעות ו"' 1,' "' ;7' ית' %;' ,"' "' "' ::;ג:ן"' ::::ך; ::;ו ת.-%מנ-,!ו מ,וי', תדוןמר,נ 1נ, "נ, 11, 1", %ו, !ו, א", ,ו, י4, 4%, ",קות "!1!!ווש
 והבניה, התטנון לחוק 89 לכעיף בהתאם הורעה1 בזהנמטרת יערים.קרית
 הייויף יהוך.י ;ן נ'"1 111., ין' מיוראת ,תגרית "7!1.שית %ה ,ר.%" ן"ר, תנון. סיס גגי %ו נגחין ג,רק;' ליגניןג, 1 מן. שי;.. 1411 ךי' -תהוית הני" ייירמת ת.ן,ה ק.1,,יי..ן "ן,. ל,1".ס "%יורישומשווין ת,'יונ'ן-ן,, 1,ג;'", ,תגמן ,מל.ן'ת "1ע1ה .נמקרז'ת,-וגק, ון':ע,ה ניייס השוס ,,א גה ,עיין רשאי נתנמת מעומקג,
אליי. שמרחב המקומית הוערה מהנדס וכן התכנית, ידי על גמגעעצמו 4 :ב:: גובן ינ:"::י:ןבןן2בימ  ":יין געשי, עניש "ח".: 

 גשש ןיש י,.נשעג:ן:::י::::ןב"וי ,1%7( נ%ו,סונר ), תש,.א ג"ח."'

 היעז רמש..שג
 לו' י'

 גע:ם: ן:ן:ב : :בג :גב ::: :' ,,מיה יתג;11
 יהנ:ית יש'יוי "ת::ז.ת י"ו.ש יישימו, יי "ייע" קי סייי:"ך,יג

 "%ן,רי. ךמ,,מית :ועין גמקייי 'הוך מטה י17מ., תנ111מר"ג

 מפורסת תכמת המקדת בדברהודעה
 גיה"ס ".זע", גזה;דרת

 ,מעיי
 1"::.", ךתנ:,ן ,,1, י, יגן.ף נהת"ס ".וע", ג,";ייית ויקי:, התוון ,י., 9,

 ת,-א:ינ-יפו, ו,נ;'ה, יתננ.ן "ךלייית הועזה יגמשרויי,-"ניג, .עיזו,, ים" ו,ג;.ק, ,הנתן הן,.יית 11עזה .גושרן.יר.ש..ס, מקס ,.שין, ,הנון "ך".וית המעוך נמשרזי גי ישג-ך-נ(,1, י,., 1.נ;י", ,תנין המךון.ת "שזה גיערוי גיהונ."-1"19,
- 1547 מם' מפורטה "תכנית הנקראת מפורטת חנניתהופקדה  2 מם' שינוי 1433", מם, "הכנית הנקרא מפורטת חכגית שינויהופקד הרח- 

 ההשריט סם ביחד  777-, מם' מטורטת להכגית 70),לשנת אליה. הכצורף ההשריט עם ביהד גצלאל", רמותבת
 אליו.הכ2ררף

 בתכנית: הכלולים השנרהיבואלה
 התכניה: בשינוי הכלולים ה:וטהיםואלה 68. 30, חלקות: חלקי - 33343גדש
- 0043נגוש  11. הלקה 6031גיש 96. 85, "נ, 14, 113 חלקות: תלקי 
 zss ,232 ,253 .258) חלקות הלקי 2%3 חלקה 830(גוש 353. 354, 53נ, 312, 311, 5, 4,3, מלקדת: חלקי - 14"30גוש

 ג.י.ס הש,.נ ירא נו ,;.ץ י,:%י ת "תה גשעי העי"גי "י, _:~יגש:ענ,עני::1ימ:ןב:, ::::::ע
 ,י,ג1%,"%ן.
 %ת "רן," %דר, תננ,;י ירי 2נ, או יי;'1 ג,י,ע' ךעין'1יל ו,%,, !,%,, 1,, !1, 1נ, !%, ו, ",,,ת: ",,י - "1"1גוש
 שירך: י,.:.ה .בן" בך:זנ וגן "תגרית, שתי. .ן. ן, נ?:;עדי 1"1. ",י!,4,%!,
 וזשיים תלך רשאי, TnTH :1נ. "1 "תגלית נת,.נ נקוי ש."ותמון 17% 175, 174, 17%, י!1, 1"1, 1, "יאת: - 9"1י%מוש
 ירנין"לקם rzii ,211 1%!, 42!, !!2, ו!!, 22%, "1!, נו!, "1!,9"!,

 והן:.ת .שתוי "המזלת .היש גרשומות, וו "11;ה ש,
 "%מוין. ךן,.ך.ת וועיןייפוייי ZS3 ,2,% .!,7, 1,15ן!, ZGTi9 ,!,1,14,7,1ן!,

 רוניקד'
 דגמה ,הנבן "מווניה קוזק ואש"קג ובשמת נימיר תשלוב ,.ן נה ,עיין רש", יתגיית יעייףגי

 ,,-"2יגך"וו .לךי. ;תוךין האמר.סשך:שרןיס

 י7וי.,י.7ו "?י.,, י"1.7 ,.1 וין ויין,נ.י,יני;278
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 מם,רטת תכנית שינוי אישור בדברהודעות מקומית מיתאר תכניה שינני אישור בדברהודעה

א 4
נתב:"

 :בןבגן:ג,::גב5ג:ג':גגג::;:: 7ס בן'גי,גגיג: :ג :;ג:
 וב, ת,-"נ'נ-'!., ו,ן:'ן, ,ת::.ן דן,.מ'ת וויזה נישיי'יי, ,קן,! ,!ת,"'םינ.,

 ייני. פתידיני:-י ";"1( 7",קע.ני )27 תעי-" נמשיי נ.;ז
 ת,-אניברון וקנני" ,תנתן המ"י;.ת ה.ןזה רפש(vT_:1ן רז1יקד'ך

 נו"ניירת
 ניתפס ייזקן,

 ,!ן'י
 מנוין, "תנוון ,"1, 117

 קי שהסטוריק,.סה, ה,-אנ.ג-יסו יקומי, מנון:ר"ג
 ";,ר" יקריה הנמת שצמי .אשך יפנין,

 מס' מעיטת ,השית !"1% ,"גת 3 מן, ".:1. - 1211 מנ'.ת::'ת ממורטת הכנית שינוי אישור בדברהודעות

 ין"הן1ןעצצפ;111ך:5ש55~5151
 מן'  הלימומים ני.לוט י,יימה "בתי, המיודף ?בש.:תשריםנויי ייורמת לצנרת %"1%  לשנת ן ינ' עינוי - "!;א'.הננית'מנ'

 בוש "52.מם.
"925 

 הפקדתו, על שדימעה 105", 100, 99, הלקות

 ניהד אות., אישרה המהווית ד.עדח שבה בצורה האייר, השיניי מס' הסרטומים בילקוט מךרסמה אליו, המצורף התשריט עםכיחד

",!:::ד::ן;
 .נ, תי-אנ'נ-'!ה יינרן' ית:נין "ן,ין'ת סיין" במקין'י-, ניןז איהי, "'שרה די".וית וויזה שב" נהי"

 ק"לשרן'ם ונשקת נ'מיס השיים יי" בי ג?':1 יש"'לעיך1 "%:יי" "מחיתית "י:7" נמשייי :יקי :;:י, "ל:ייי :::גי:?ס

 לקהל' מתיחםהנ"ל וכל תל-אביב-יפוי ולבניה, לתבגון המקומית הזעיה במשרדייכן

 שהמשיד,ם ובשעות בימים השלום ללא בו לעיין רשאימעונין
 לקהל. פהוהיםהנצל

 יהנוין, הת::ו1 ,"וק 117 .ועיף נהמתם הוזעה, נרהנמדה

דיגמן, ה,-"ג.נ, מ,.[ ובנרה, יהנמן ומן,ן'ת ניעיה נ,תשג-חך-"!1"
 ד:קיא מסויטת ת:;,ת שפנוי יאעי ד!;.נ, שר שעשוי

 ינ' מקורסת ,חנניה ,,,1 ,שית 1 מס' שינוי - נ!17 מנ'.ה.;.ת "חרא מ!.ד:ת תננית שינוי ,אשר ויניס, שר נ"יעורי",יטן,
 ך!,זהו, ז, ש"1ז?ה "12., מזי" ו",, "2ן ",;" ",1" גוש ,4.ן מן' מ!.רטת יתננית ו",1 ,ענת 1 ית' שינוי - "2"1 ינ'.תנאיה

 1' עחי:ש' ר"ה !יש" "י'"ב:::ןג::ץ :גהג':: ס;:בךבך":ש2

 י"יור,דש.:1' 2241. עמ'השניו,
 איקר" ומהוסת "ורז" קנה נעור"

 ג."ז אוה.,

 ""מור" ין,,;ית יקז" נמשיו' וון,ז ",יו, המיויף "השייטע!
 "%מזיה המקרית הועזה נמקיז' "1!,ז "ו'ו' מזויף דתשי'סעט

 ,::, יעןיע." 7היקי7'ס .נשענת נימוס  ימנתם ,,א נו ,ע.ץ רל,'מעצמן
 "1,7( נח1,ט,נר )27 הש,.א נתשיי:-י "7!1( :71%טיני )27 הע,.ח נחקרינ-;

 רונ'קד ר1מקד'
 ולבניה לתכנון המהוזית היעדה ראש'ושב ולבניה להכנן המחוזית הוידה ראשיושב

 ב אב הלמהיו תל-אביבמחיו

 7ו![.1[.12 תקי.%. ניקור '.; וו![, 7!ינ,:ין.מון
279



.ןי  ןי
 תעכ"ה-1965 והבניה, התאוןחוק

 ע, שן,ועה 4., ס"ה ,ן,ו עש :וי. - I~ss) )תילון 1?1%מן. הי-ייי:-יני :7י"י, עיי[יי":
 "ירסוי.ס ני,,וט יורטת, אי.., "ייורף "תשריט ען נ.יז"נדיתי, מפורטת תכנית שינוי אישור בדברהודעות

 ;[11. ען' תק-,, ;%;ן,ןן'
 :.תקניך-נ",[, נידל אותו, איקי" "יאוית ך.עוך שנ: נתין קמיי,:שי:.. וגנך:, יתקין ,דיל 117 ,ןע'ף נוה"! "ווו:, :,":ך!רת

 מגן,.1:ה.עגג: גזע :"ג :::ך:ג."ג:ן תרי"ג: "י:ךנו::%גג:;ג;'י::ג:יגג ךאי.יה "ן".וית הוכן יישרן. יובלי אפו, היסויף ןחשריס;ן ת,-י:.נ. ך,י, ו,:;יך, .ת::,ן "יחידית קעו"
 :יש וי:. - 1efii) 1תיוי71?11

"!]2 
 י,ךי. !"ן".סיי., ",.ייי 1,י,., ;ווו. "1,:ת

 7%.[( נא71סייי )"2 תוו'א :,יי.--ו :",'י ייייך" ""י' יייייי כאייי ,י'"י[יסגיי'!'ןת"
 י'ניקד' :.ין אוהו, ".שרה ךל".1.ת קיוי או" נ"י" האמוד,ךקי:יי

 יישרן. "יקי אייי, "ייייף "ת"י.ט;ס
 ייי;יי ,תנ111 ךיחו,.ת שעוה רפש'?1V "ן,רה ,ן".ן.ת ךועו"

 תי-"ביימסוו ו:, ת,-אן'נ-י!), וימין, ,תגונן "ין,יית היעזה נמשיתיוזן
 י7ךי. !תכיס":., צדיקין.: .נקיות נ.י.נ תשונס ,," נו ,ן..1 רקחיךעון1

 רית-;ן י,,יי' ת::11לדיג

) מפורטת תכנית ש'נו' א-נבר בדברהידעה י:.י, י' "הנ:,1 "ון ;[1 ,יעיף :בה"ס "וסע,, נוך:יסרת
 1"נ:.", "תנתן ל"י7 7[1 ,;ן.ף :,ח"ן י.ויי, יזך ::הית ת,-,גי:, ייי1 ולניי,, ,תאון הליווית "יעוד ;.תענין-יני[,

 תל-אביב, מהיו ולבניה, לתכנדן ה:חהית הועדה ניתש:"ה-1955, הנקרא מפורטת תבנית שינוי לאשר הפנים, שר באישורהחליטה,
 הנקרא מפורטת חגיגית והיגוי לאשר הטים, שר באישורהחליטהי מס' מפויטת להכנית 1969 לשנת 3 מס' שיבוי - 1361 מס'"תנכית
 גוש "1)ו-. מב' מפורטת לתכניה שינוי - רג,339 מם'-תכניה התשריט עט ביהר הפקרתו, על שהודעה 320", חלקה 8106 גוש464,
 ע:. תן-י, ;7"י, ין, "!י;יייס יייויס !יימין "ייי,ךייייף

 התשר.ט ים נשו "ן7ית., עי ש"וזעה "ר., 1!], "יקית 2,1"
 עמ' חש",, 1773, מס. הפרסומים בילקוט טורסמד אליו,היצורף465.

453. ניחי אותו/ אישרה המחוזית הוערה שסה כצורה האמור,השינוי
 ביחד אותו, אישרה המחוזית הועדה שבה בצירה הצמרר,השיבוי האמורה המחוזית הופדה במשרדי הופקד אליו, המצורף התשריטעם
 האמורה המחוזית הוערה במשרדי הופקד אליו, המצורף התקריס עם וכל תל-אביב-יפו, ולבניה, להכנון המקומית היעדה במשרדיוכן

 מעונין וכל רמת-גן, ולבניה, לתכנון היקומית הועדה במשרדיוכן שהמשרדים ובשעות בימים תשלדם ללא בו לעיין רשאימעדגין
"יי. סחוהים ה:-ל ומהמשרדים ומשעות בימים תשלום ללא בו לעייןרופאי לקהל. פתוחיםהנ"ל

 "7"י( נח.7סיגי )"! תשי,א משיימ ,;:ץן, "ת:;.ן ל"י, זון ינקיף ג"תאס עוועי, נון:מרת
 למזניקד הל-אבים, מחוז ולבניה, עתככון הממוויןל הועדה כיתשכ"ה-1965)

 ולבניה לתבטן המחוזית הועדה ראש'1WT הקרא מפורטה תבנית שינו' לאשר הפנים, שר באישורההליטהי
 1377 מם'"תבגית

 תל-צביבמחוז מפורטה להכנית 1939 לשנח 2 מס' שיבוי -
 17[,., ",[, יוש.ן )יי!ר.ס 7, י,, ",,ות 7"[י 1וש 77י.מס'

 כמה פון אליו, המצירף ההשריט עם ביחד הפקדתו, עלשהודעה
 רמת-גן מקימי, תכנון מרחב 14~1. עמ' תש"ל, 1602, מם' הפרסומיםבילקוט

 מפורטת תכנית שינוי אישור בדברהודעה ייהי. אוחד, אישרה המהוזיך הרעדה שבה בצורה האמור,השיבוי
 .הלין, "השון ".ק 117 ייע.י לת"ס ךייעך' יזה י:!ו.ת י,.:, תישנק-זעו י,:ףך. ון,,מ'תיית;ו,ו קלעיו בך(יי'יגן

 חי-"יינ, מ"11 "י ייי.1 "ין.:יי,; י;"?ית ג.י,ס ק,ןס ,י" ני ,ע,., יל",יגו:,,
 הקרא ייירסת תפית שייי' יאשי "!"ב' שי י"יקירך,י'ק" "ך,. פת,ך.פךנ-,

 גוש רג,163. מס' מטורטת לתכנית שינוי - רג,429 מם'"תכנית
 "1%7( נ".7סינר )ו2 תשי,א נתשר.נ.:

"]4; 
 עט יי"1 ידית,, ן, שיווון )י,7(., 4"4 4ינ-ן,4, "17ה

 1490, מם' הטרסומים בילקוט פורסמה אליו, הנ,צורףההשריט ז-זניקז4'
 79". ;י,ת"נ,ס, יינ;." ,ת:;י1 """ין.ת "יעי" י"ש.ןשנ

 ביהד אותו, חישרה המהווית היערה שבה בצורה ה::מור,השעיי תל-אביבמחוו
 החמורה המחדזיה הוטרה במשרדי  הופקד אליו, השצירף ההשריטעס

 יעירו :י יוג ייי: יהניי1 יי,ין'ת -ךך ך ק י- ת.-אייג-ייו ר7ימי' היפןירתג
.;-ל. מפורטת תבנית  תינוי אימיר ברברהודעה

 "1%7( גאו,סונר )ז,?  "ש..א גת':וי ;.; ,";ץך, "השחין ,"י,  117 יסעיף גך""ס "ודעך, 2,ה:יסרת
 ובגריך יתנון המשוית ",עוץ רגש יוקנ י-ך" י!.רסת ת:;,ת שקי, י"שי "!;.ס, "י נגשייך"י.ס", רזביקד" תל-אניב, מחוז ולבניה, לתכנין המתווית הוערה כיהשכ"ה-63~11

 ח,-"נ.ניקוו יסווסת ,תגרית י"1% ,שות !1 רח' שירוי - ,;נ] ינ'-הנקית

 ,ו%ן.ון.2ן ת7..,, נ,7.[ '"% ותן, ו!י(,ן,!.ישן250



 .ן

 תשכ"ה-1965 והבניה, התכנןהנק1 ין
מרך:

 הגמי
 רמת-:ן יקימי,

 מפורטת הכמת שתוי א.שיר בדברהודעות
 התשריט עם ביהד הפקדתי, על שהודעה 223", 223, הלקות6,43 תקרא מפורטת היית הזינוי לאשר הפנים, שר גאישורההליטה, גר,מ רג'8ב1. מס' כשרטת לתכ:ית שיג-י - ר;;511 מם,-תאית חל-חביב, מהו. ולבזיה, לחכתן המתיזיה הועדה כיהשס"ה-3"9ז, ומי" יצרן, ה::.ת וי:,. ";י ךי1.ס. יי נ,.ק.ך""..:,, וו::.", דה;:.ן יתק 117 ינעיף ניתפס 17ןעה, נוה:יצרת
m:?r'עמ' הש-ל, 1554, מס' הפרטויים בילקוט פירסמה תליו,היצויף הלקי רג,243, מם' מפורטת לתכנית סימי - ר:,431 מס 
1"7. במצורף התשריט עם ביהד הפקדתו, על שהודעה 6207", 6235,גושים
 ביהד אוה., אישרה המהוויה הועדה בתנ בצנרה הא::ור,השינוי 905. עמ' תש"ל, 1588, מם. הפרסומים מילקוט פורממחאליו,

 האמירה המהונית הועדה בץ;:דדי היפקד אליו, המצורף התשריט עב ביחד איתו, אימרה הכחיזיח הועדה שבה בצורה האמור,השינוי
 מעיגין וכל רמת-גן, ילגניה, לתכנין המקומית הועדה כמשרדיוכן האבירה המחוזית הועדה במיטרדי הופקד אליו, המצורף ההשריטעם
 כו1יהים הנ-ל 7:"מןרדים וכשעית בימים תשלום ללח בו לעייןרשי:י מעונין וכל רמת-גן, ולמיה, לתכגזן המקומית הועדה סמררתוכן

ליהל. פ.לייחים הנ-ל שהמוצדים ובשעות בימים תשלום ללא נו לעייןרשאי יויי'
 תל-אביב, מהזז ולבניה, לתכנון המהווית היעדה בי השכ-ה-55כ1, והבניה, התמין להוק 117 לסעיף נהחאם הודעה, בזה מטיתג ייבנה, הקכ:י1 להיק ;11 לסניף בקהאם הודעה, ב1דנמסית

 הנקרא :'פ.רטה הכית מזינוי לאשר הפגים, נטר באיבזורההליטה, הל-אביב, מהזז ולבזיה, לתכנון המהווית הועדה כי 1965, ה תשב4ר
 גוש ננ,12,יץ. מס' מפורטת להכנית טיסי - רג,513 מס'-תכניה מקרא ממורטת הכנ-ת תינוי לאער המנים, שר באיטירההלימה,
 הכצורף התשריט עם גיהר הפקד,יז על שהודעה 86-, חלקה2"61 ;וש "5כו", מס' מפורטה להיית שיתי - רג,496 מס'"הכנית
 4"7, עם. חי-ל, 1584, מס' הפרסומית בילקוט פורסמהאליו, ה,:ירימ עם בינך הפקדהו, על שהוצעה 343", ה34, חלקות6127
 האנ,ורה המחווית הועדה במשרדי הימקד איץ, המצורף ההפריטעט763. גידי ","1, "'דיך ":י.ן.ה היזך קגק גויר" ידידי, יקי:י' יד. הד-,, 1יו1, מא' ו!ר!יךים ניטווס ?ור"מ, "יין,ויעייף

 אישך" ו:,.1'ת "מזק שנה נווי" ה%:.ר,השסוי
 ממנין .נ, ימת-:1' ו,גנ.ק, ,תנ11ן ":,.:ית ך.;1" משרז. וגן ניחן ".הו,

 דתשי.ט;ן
 ומעויי

 !היצין ":., ק,:שרויס .גשע.ת ג.ייס השטס ,," נו ,;ייןרש". ד%זורה הך"י,.ה ה,ןזה נךןרזי ה.ןלז %,'ו,
י,:י. מ;.ני1 1;, ררת-::, ו,נ:'", ,הנ:.ן ימ,ומית ".עזה נישיז,1:ן

 פתוחים הנ"ל שהמשרדים ובשעית בימים D1i'?n ללא בו לעיןרשאי
 והבניה, התכנוף להוק 117 לסעיף בהתאט הודעה, בנה נמסרתלקהל.

 תל-אביב, מ"ח ולבזיה, לתכנון המחוזית ת-עדה כיתשכ-ה-1965,
 גז"היייה

 הריץ מקורן, ה::'ת ק.:ו' ,"די "?:'ס, וי יא'7.ר ון,ין,' .ומך, ךת;נין ,רוק 117 .2;יף ניהומן "וןע",
 גיש ן12,1',5ע. מט' מחורטה לתכנית שיניי - רג,514 ממ'-תכמת תל-אביב, מחת ולבניה, לחכמן המחוויה הועדה כיתשכ-ה-1965,

 יויירף ה,שר.ן ;ן ג.ךן ך:,ן,י, ע, שזייין ו,., יין"",1" גומרי מ!.רכת המית ש.נוי ."שר השיב, ור גא.ש.רהך,יסה,
 "ק"ן. ;ך' תש.7, !,גן, ךן' י!רסין.פ ג'י,וס ייישן"י'י' 1וש 1,2,,1. ךי' י!.רלה ":ננה שימי - ימי"! מן'-,נניח
 1"2., ",ל")11"

 שרוזן"
 ניקז %,ה., %ימי" ה:קו,.ה ".;זק קנה נשי" דאגי,ךשינ,י ד:!.רף ",שר.י עט ג.הן הלקותו, ע,

 האךורה המחווית הועדה במשרדי הופקד אליו, המשורף ההשריטעם 763. עמ' השח, 1584, הפרסומים בילקוט שרססהאלץ,

 מענין וכל רמת-גן, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה בעירוייבן ביחד איתו, אישרה המהוזית הועדה שבה בצורה האמור,העינוי
 גושרן. ך.!,ז %,.1. המסויף התשייט;ס

 !ת.י.ס "נ.. שך:קרן.ס ונשרות נשי! הת"נ ,,ן נו ,עייןרקדי יצרור" ,:"11ית ך,עז"
י,.י. י;':י1 ,;י ים,-;1' 1.נ:י", ,השין ,לקשית וייזר גיעיז.ונן

 פתוחים הנ"ל שהמשרדים וכשעות בימים תשלום ללא בו לעיץרשאי
 והבניה, התבנין להזק 117 לסעיף בהתאם הודעה, כוה נמטרהלקהל.

 תל-אביב, מחוז ולבניה, לתבון המהוויה הועדה כיתשכ-ה-1555,
 הקיא יקרס, ת::.ת ששיי ,יחיי י:-'ן' סר -.י יא ך,י'ן.' וישיך, ךת;ןן יסק 111 ינן.ף גתתכן "יזעך, ג'קנןלרת

 ויש 11,?1,ין. מס' ::?ורעו יהודיה ש'ייי - י1'21! ב( תגיי, תי-"מן, מרו, וינ;,", יתננון ךמ,ווית ".עון ג.תקן-ה-)ויו,
 ,נו., שי' 4):' "יקית ",'" יקרא מווילת הסית ש.:1י .חסר "לים. שי נאי7ור"",'?",

 קרטוע"
 התש- ;ס גרן מנקזתו, ע,

 הש-,, 2!;1, מן' ופריימים נ'יקיס !יינן" י' %י "יסיףיין .וש !,1,,". מא' מפויסת ,הנוית שיתי - רז,""! מס'"ה?:יה

"141
 1ו"1.ען הייורף ההשרים עם נ'הן י!,יהו, ע. 7ךוייה !21-, י.לה

 נתן %.תו, "'שיה ומךו,.ת ך,עזה שנן נשי" ו,מיי' יייק 4!ו. עמ' חק.,, 11,4, ין. ה!יס1מיס נ.,7יס י.ר!לה%,.1,

 ךאמיר,ד7';וי
 וצמורך ומהו,ית "יןז" ניקרן. ".נקי %,י,, יי:ירף הת7י.ן עס גירז י.ת1. אישי" "מיידית "שזן שב" גשר"

 נישיז.י:1 "":ורן ןמה,,ית "1;1ן ניןרזי "1!,1 א,.1, ךמ?.יף יתשי.סען
 מענין ,נ, רמת-זן, "רני", ,תקון ויקריין "ועז"

 !ת.ך.ס ו;., שך:שרן.ס ונתעית נימית ן הש,, ייא יי יעי,י:(י י;.:ין 1;, רית-גן, וגנזיו, ,ה::.ן ימק.יית ".עז" נ:קרזי,גן
7,'7- פהיהים הנ"ל שהמשרדים דבשעית כימים השלום ללא בו לעייןרובאי  "1,7( ג".,?1גי 11! ת7,.% נתקר.ג.1י"י.

 רן;.קד,
 נו";ירית

 ה.-2%יני"11 ה,-%:יג, מי., 1.נ!.ן, ,גננכן י:",ן'ת וזעוה נ'תשג-ך-!!!1, 1,ג:'" ,הנתן "הק.,'ת ".עור רעש'.שנ 1,ג:'", והתזן ,"1, 117 ,יעיף יוה%ס שועה,

281 י1י12.11.1 תוו.". ג,ש,1 י.1 1ו!1. "יייי:יסייוין



-ןי
 תשכ"ה-1965 יהבניה, התכנןחוק

 ההמית לשינדי התנגדות להגיש ברמזנית, וו הודעה של פיטומהמיום רמת-גן מקומי, הכבוןמרהב
 ""מיי"' "",יאת "יעיה נמשיי' מפורטן תכ:ית שתוי אישור בדברהודעה

 .דיי( TDpT~J:-י ',2 א תסי ייקי'; 1י::ין, והגנון ,"), ;11 ,נשף גךק"ס ךץז;ה. גוהשקרה
 יז-'קד ת,-,:'2, מצו דגמן, .ת:ען "ז,ו,.ת ק.עזק ג'תקן-ה-נ"י,,

 ן ו,:;י" ,ת;ן'[ ייך:ו'ת "יעיי יאשייש: זקרן מפויסת תנו.ת קין,י ,אשר "!:ים, שר :אישרר"חלי:",
 ת,-אנינ~rTr. ווו [[,2[,,ן. מס' ךןויסת ,תצית ק.;וי - רו,נ!נ מ(..תנו'ת
 ה;רו.:'ס ג',,יס ס,רנ:ה",.1, המצורף ההשריט מם ביהר הפקדתו, על שהורעה מ6", הלקה6181

~lSSiI 
 וגן,י.ן י"מ., תנתן יר,נ ("ו. ען' תקעי,

 ביהד אותו, אישרה המחזהת הועדה שגה נצורה האמור,השינוי
 מפורטת תכנית שפנוי א.שור בדבר הידעה היצרך ין"וו.ת צעון יוכרז. ".!לי ",.,, "ינזיף ותקריס?א
 וירין, התקון "ו, 117 .יקף נכתתן ".ז;", נ,,;יקית ך1.7'ן ונ, ריח-)ן, יייי.ה, יצוו) "ןלי"ית "יעיך נן;יי'י:1
 ת,-%נינ, מ,ו1 .יתיך, ,תגוון קיי.,.ת הועזה גי תשייך-ו(,[, יאיין ך:., ק,ישרן'ס ,ייעות ג':'ב הש"ס ,,% נ, ,עתןין"'
 הנקרא מפורטת תכנית שינוי לאשר הפנים, עיר באישורההליטה,לקרל.

 חלקה 6152 גוש 9פ, מם, ימורטה לתכניה שינוי 176 מס'-תכנית 1970( באוקטובר )21 תשל"א בתשרים'

 ך ;ס .נפזען,זען,עיקיןקזה" יייויך ,תננו[ י,עיה'ימץ)ץ י"ס',ק
 4,1 חיקן

 ל ינ-ק ; אי'י' ייף
 733. עמ' תשג-ן, ?ן3), ן?רנ,ך.סנ,,ק.י ה,-":'גך",ו

 ביהד אותו, אישרה המתוויה הועדה שבה בצורה האמור,השייף
 "תגריסען

 המורי
 י,ן,ר, ה:,ו,ית "ונוך גךויוי "ונקד איי,,

 נימיי ת'ייינ ..'יי" יי'קי-" מפורטת ת:ת בדבר:א-נורהודעה
 נ' ינעתי'ס'; יייי'"' )י)

 י?ייי)

 ר.ו. הי"ד, י%יי'ני י"מ תשי" :ת"י'נ. ש::עג:):) ן::;:ג:,מ:::ן::גת7נ.,די:י:71
ב ""י "י"" " אפייי ""-' קלי:'" 1.נ;ין ,הגנון יין,1: י.עון רן;..שנ וו; רו,7ינ. יר' י!ויסת -תשית י),ר"ת מיורטת תמ.ה%ישרן  תי-"ייי"יי "ייייי היהי'" 

 ניהד אוק' אישרה המחוזית פעיה שבה בצורה האמורה,התכנית
 ההשריםעט

 "מרורי
 ונותרן בקי., תגנון :,י"נ ימיני" ימ"ו..ת וועזה נמשלן. י.!לזה ",יד,

 מקומית מיתאר תכלית שילוי אישור בדברית- -I~'TU יוןייייי י,ךי, ן ו יה ""יפת "ייע . נהיג
 והבניה, התכנון להוק 117 לכפיף וההאם הודעה, כוהנמסרה לקהל.פהוה,ם

 תיקוג'נ' כוו וינמי' יתנייע י:"יו'ת המעין יי י-נציה ת.' "11[( נ"וקסייי )"2 תשי-א גהשרינ'

 יאש'ישג
 אדו סייף י- ךןשי'ץ ;ם נפן ין,יה,' "[")שן'יעייעיךי,ה יינתך תייי1 ת,-אנ.נ "ימוצו

 ניתז "יתו, א.לי" "מ"1י.ה תעי" שנ" שיי" ""יוי,"שלי.
 "%יור" ךךן.ו.ה חויי" גישריי ק)!,ד א,.ה ימ:ורף ךתיייט דם רמת-)ן יקומ', תגנוןברינ

 יהי"'ס ש::7ר7.נ וגועות נ.י,ס ושריס ,," יי ,;.,)ר7.ן. מפורטת תכ:ית שינוי הפקדת בדברהודעה
יין,. ."נ;.ן, "רנון ,ה,, י, ,סי.ף ג"תאס הויה, גוהשירת

 "תנכית: נתיניי ה:,ו,יס י7?"יי.ן,ך ."י,נ תיחצו ",.י. "ישרף "תשר.ט עס גי"ז 1,2,,ח., לן'מפורטת ועגני" יה::י1 "1עזו'":יוךת יגש,י;: יזי:::י:נ:,;:]:!:ננ)גמבג;:ג"ג1::, "זין( גאו,סובר )"2 תק,-א נתשר.;. ירו, ו,גנ.ן, יתנון המן,וית ".עוה גישרו. ג'תש:-"-נולן,
 וננ-וננ. )חיל(' 1!1 2[1, 111. "יקות :el~sיטש

 מקומית 'תאר מ תכנית איכ'ורנש,נוי בדבר הודעה -':יס תשיינ ייא יי יקח.. סתימת "%מועצב שהמשרייס,:שיה
 והוגיה, התפגין לחוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת חת הרוצה אחר, פרטתכנוני בכל או בבנין בקרקס, מעוניןכל
 הל-אביב, מהוו ולבניה, לתיון המחוזית הועדה כי תשכ-ה-1933, ע'מרהכ מקומית ועדה מהנדם 1כ1 התכנית, שיטוי ירי על נפגעעצמו
 ;ובי %ו התנוית נתרס נמל 7,הית::.ן

 ה:ליא מיהאר המית שינה .חשר הלין, שר נ%יקור "היים", יזשי'ס תוך רשתי, ",ת.
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 תשכ-ה-1965 .הבניה, התכנןחוק

 189, 187, 186-183, 169, 11, הלקית והלקי ה'!קית 6921גיש 0154 גיש 53 מס' מקומית מיהאר להכנית שתוי 198 מס."הכמת
 542, נול, 133-531, 30ל, 528, 238, 232, 228, 202, 101,192, דפקרתד, על שהודעה )הלק("/ 418 310, 309, 303, 02נ,חלקות
 ומגרשיו 894. 881, 79ש, 870, 869, 854, 335, 137, 343,554, 1592, הפרסומים בילקום פורסמה אליו, המצורף התשריט עםביתד
 7179 גוש ח',3. כמורטת בהזנית הכלולים 11 מהלקה בחלקארעיים 1912. עמ'תש-ל,

 על שהודעת 97-, 96, 99, הלקות חלקי 1113 גוש 217. מחלקההלק ביחד !11הו, אישרה המהמזיח הועדה שבה בצורה האמיר,משינוי
 הכרסיסים בילקוץ פירסמה אליו, המצירף ההפריט עם ביהדהפקדהו, האנ,ורה המחווית רועדה במשרדי הופקד אליו, המצורף התשריטעם
 120.1. ימ' ה:וכ"כז1518, כעונין וכל גבעתיים, ולבניה, להדון המקומית הועדה במשרדיוין

 ביהד איתו, אישרה המהווית הוסדה שבה בצורה האמור,השינוי לקהל. פתוחים שהמשרדים ובשערת נימים תשלום ללא בו לעייןרשאי
 הין וא' יחדת ך ךיעיה ימשילו "י'ילן.!,ו צ'יף י- ךתעי'י עט ";י1( 2"1,טינר )"2 תע,.ן בתשרינ'

 י1ע7" יאש שב"
 קנני" ,תוין ולקין

 יפי.. שתוניס שךישרריס .:עי.ת נין.ן תש,.ן יגן 1נ1ין
 19:0( באוקטובר )20 הכל-א בהשדיכ' תל-"אבימהזז

 רוגיקו-ן
 "נ,י ת, י_,, בה-י; י17מי, תמיןמיינ ולבניה לחסון המפיזית הועדה ראשיושב

 מפורטת תכמת שינוי אישור בדברnlr~Tnג
 יולין יקומי, ת::,ןמיד: ו::;י", התבנתן יד., 117 לצעיף ניתש היזעה, נזה;יקרת%

 מפורטת תכנית ש.נוי אישור .בדברהודעה 1)ייא ביעילת שי;וייה;מת י(ן(ר נ(1.:,ר'עיעךל;ע4הנג'סה,
 והבניה' החבנון להוק 117 לסעיף בהתאם הודפה, בזהנמנרת הלקיח 7147 1וש 47א'. מס' יפורגית לחכךית שיגף 124 יס'-בגיח

 הל-אביב' מחיו ולבנייני להתנון המהיויח העדה כי השכ"ה-1955, על דעה שה ארעי(", ההלקות )ממפר 2 מהלקה והלק 13ימ11,
 הנקרא מפורטת הכיה שיג-י לאשר דפנים, שר באישורהחליטה, הפרסוךיס בילקוט פירסץה אליו, דמצורף התשריט עם ביחדהפקדתך,
 6010 גוש 1275א. מס' מפורטה לתכ:יח שיניי ח,182 מס'-הכנית 6וג1. עמ' הש-ל,מפ15,

 התיפ- עם ביהד המקדתו, על וכהודעה 247", מהלק, והלק 237הלקה גיהר אותו, אישרה המחו~.ת הועדה שבה בצורה האמור,השינוי
 עמ' תש-ל, ע137, הפרסומים בילקוט פירסמה אליו, המצורףריס האמורה המחוזית הועדה במשררי הוחקר אליו, המצורף התשריטעם
613. מע1גין וצל בת-ים, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה במשרדיוכן

 ביהר אית., איערה המחו1יח הועדה שבה בצורה האמור,השינני פתוחים הב"ל שהמשרדים וג'מעות בימים תשלום ללא בו לעייןרשאי
 האמורה המחווית הועדה במשרדי הופקד אליו, דמצורף התלוייה עמלקהי.

 רשאי ניעונין וכל חולון, ולקיה, לתיגכן הכקומית הועדה במשרדיוכן
 נו"ינית

 ,,,,. עתו,.ס ";-, קן:קרדיס תיקיית נ':'ן תקלס יי" יי יעשן ועינין, ההעין י,1, 117 יצעיף נךת"ס ך1ון,,
 1970( באוקטובר )23 תשל"א בתשריכ"ג הל-אביב, מהוז ולבניה, לתנין המהווית הועדה כיהשכ"ח-1901ז

 רזניק7-' הנקיא מפורטת הכגיח שינוי לאשר הפנים, שר באישורהחליטה,
 ולמיה לתכנון דמהויית הועד" ראשיושב מגרש 7151 גדש 38א', מס' מפורטת לתכנית שינוי 137 מס'"תכנית

 תל-אביבמהוז התשרים טס ביהד המקוהו, של שהודעה 38א'-, מפורטת בתכנית84
 עמ' תשב-ט, 1530, הפרסוץיס בילקוס מורסמה אליו,המצורף
 "1,.ן מ17יי, ת.נ.ן יי";4""1.
 גתשריטעמ

 תיורי
 בדברהודעה הןמורה היהובת תוירה במירך' הועד אלי,

~l'D'K 
 מפורטת תכנית

 בת-,ב, ו,נ:'", יינון הן;.ן'ת ויערך נישרז'זנן
 ג:יג::י: :ני"ת' ינ ,' לנסייני גיגג:גונ, ינהג,:ע; עתי",ס הנ-י עך:שרך,ס ינשעית נ,ך,ס השיים ייא ני:ן.,ע.,ן וינגין, "ממן ירו, 117 ,נעיף ניהרס הזע,, נוהנ_.ית ךע,נ'ן 1"

 ",1-, "21-נ21, 2-7"1, ",,יתenzo ";"1( נ"ו,טו:ר 1"2 תע,-א נתחיינ'
 שסיוע"

 נידל ולקותה, ע,
 תש:.:, י",, ה!יסומיס ניי,וס !ימי" ",יה, גמנורף "תקי.טעס רוניקד'

 111.ען' מנמה יעניין המצליית ה.?י" ראש.11:
 ביחד אותה, אישרה המהחית הועדה שבה בצורה דאמורה,התכנית תל-אביבמהוז

 האמורה המחו,.ת הועדה במשרדי הופקרה אליה, המצורף ההשריטעם

 "אלתרכם שונשרל'ס נ,ויסיוני;ע,ת תשטם לא נ" ,יק גו שיית "ש, תליוןייני
 "ן,.עתיך.ס מקומית מיתאר תכנית שינו' אישור בדברהודעה
 נו"נדרת

 ";"1( נא.,ט.נר )"2 תע,-א נתארינ' 1"נ;ין, ררנו, ,הו, 111 י:?.ף ניה"ס ההזעה,
 ר.זניק1י' הל-אביב, מהון ולבניה, לתכנון המחוזית רועיה כיתשכ-ה-1955,

ההליטה,
 ולבניה לתכנק המחווית הוערה ראשיושב הנקרא מיתאר חכית שינני לאור ופנים, שר באישוי

 ע, י,1 ינ' מעידית ליו"ר יהנ;ית עי;., ה,,17 מנ'-תעית
 ת,-"גי: משן רויי"
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 תשכ"ה-1965 והחיה, התכנוןחוק יי י.

 הק::י יק.:.. ":ייי.ס "קע"יס "קיקי" י"1.7-ין,,1 ",ייי, תזייןיי"י
 י42-44ן' "י,.ת %"י".י" מפורטת תכנ.ת הפקדת בדברהודעה

 :ימים תצלוב ,," גו ,ן.ין רש". "תירת נק';י' -"י...ו-י י,י;'ך' "הייו י"י7 %" ין).1 ג"""ן "ייתך, גזך;ייית
 ":,. !תוניס ך,ך,ריס ע"ישין.סיגועך :,., 1.ן;יך, ,תנוגן ךך",.י, ושוך גישרו. נ.תקנ-:-,ן.1,

 ראשון-,ו.11' ונגוזה, .תן;.ן ךן,,ך.ה :ויון וישרן.קורנו,
 אור, תג;.;, !רט נ;, "ו גנזן נ,ר,ע, 1 .7

 עירחנ מ7וך.ת nluT יכון ונ1 ךתניי", ז':י' 'ן' עי ;:יץ ;!י' - וויו ין מא' ייודסת -תעית ו;,ר%ת מסורסת ת:;.ה"!ין, את "רוא"
 ךתקי'ט עב נ.,ן י,',".-, :;יד ,ן,י: שייתךךכ,1

 היירי
 יזש"ס הון ד"%., אותו ינ, "1 ,תן;'ת, יתרוס ביי, איך,תיי'1 ",.ך.

 1( ,וי נ"71סיני ,,2 תש..ץ י,קי' ,: ,גדן,ה ג.ך.ן תעמוס ,1" גן ,ז..ן יק,. גינית :עונ.ן:. 11. ,יק, !ר"%ליק ,"ן.יה. הך,ו1'.ת "יעמקי.."י_, גת:1'ת: ,;,וטס "קס".ס וביפיה התכנית לשינוי התנגדות להגיש נרשימוה, .1 הודעה של פרסומהסיים .ןן
 "":. יתיייני"ייי.נ.גךי,ס

 "ירנןיחוו יה:;ין עיי,: י,ייית יעי" ל-;ין ונ1 ות:נ.ת ין. ע, ;;;ע;ן:1 יינני" ית.יין היין א' -יי. ירש.1-נ
 פרכוסה מיום חדשיים הוך רשאי, אתו גובל או בתהום כלולידלה
 היעדה במשרדי לתכנית התנודות להגיש ברשיןית, ;ו הודעהשל

 המרב, מקומי, תכוון מרהב "אמורה.המקומית

 נתשי.:-ס
 ן מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה 1%1%( נ%י,י.:י ),2 תק,'"

 ,ין.י ייתסס "ישו ין-.ך"ית חיוןא'
 המכ,רף התשריט עם יהד המלדתה, ?ל ההגדעה סיכה", אלביר - ממ,37ן מס' מפורטת "תכנית הנקראת מפורטת תכניתא"!רה המרכ,מחיו המרכז, מחוז ולבניה, לתכנון המהווית הךפדה כית7לכ-ה-1963, .לציה יתכנין המחוייה הועדה ראשיושב . 11.

 [;"1. עם, הש.,, ו%"1, "נרסו:יס :י,,.ט סייטה א,.ן, עינן :,,ימי, הטיןךי"נ
 מפורטת תכנית הפקדת כדברהודעה המחופית, הועדה אותה אישרה שבה בצורה האןורח,,תאית

 עמק-חפר/ ולבניהן לתננון המקומית הועדה במשרדי .:ןהאמו-ה וגבייה, התבון לחזק פץ למעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת , "י "י," "ייייי יתשי,ס זס:,"י
 שהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא טה לעיק רשאי מעוניןוכל מהגז ולבננה, לתכנין המחוזות היעדה במשרדי כיתשנ"ה-1.945,

 לכהל. פהוחימהאמורים הופקדה עמק-חפר, ולכניה, לתכגרן המקומית סעדה ובמשרדיהמרכו/
 1:פר בית - גמ,51ז מס' מפורטת "תכנית הנקראת מפורטתהכנית
 :תקר. :.ן ",.ה. "משרף :תעי'ס עם ניני ;יגן., א,נגיר

 1,1%( ג".,;,נך ,2% ת(1."

n)KT27. ",7ה 1ג",,.ש יא::ן:ג :ת"נ.": ":יימס "שס"ס "י 

 ,:ק,ן.ת ג.רן תקבס ,,ן נך ,ז..ן ר;". נתגרת יעוין:,
 ,7קי. !תרים תמויי;ש,ישרן.ס

 מם,רטה תמית שינוי א.שור בדברהידעה ::ךי:ד:ן::ו::ו:וןכמזתי'יין::ג::::יעקיםו באר-שבע מקומי, תכנוןמרהב את הרואה אחר, תכניני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעיניןכל
 ורגזיה, התליון ,"., 117 .;עיף גות"נ "וו;,, מ";ך:-ת "ן,1,,'ת מעיה ג:,קיי, ,ה;נ.ה יתנון,ת ,ך;.ש נךק,יות, .1"1.עך

 הדודם, מהוו .לבניה, יתכנון המהווית היעדה כיתשכ"ה-355?,האמורה.
 גן:גן:" =נ ל:דגנ7מ:ך:%י:ג:ג ":%י( ג"י7סייי )'י ת"י." י"לי'ניס

.. י,נ:.ך יתנ;יי "ך"ו.ית שעוה רתקיוק: ק דירנומ,.,

 יו:.ורק ייך,ו'ת ך.עוה :מערן. ".נ17 ",.ו. ,ן?.ךף :תשי.ןעם
 המעונין וכל באר-שבע, ולבניה, לתכנון הנ,קומית ג'ניה ב:.שרזיוכן המרכז מקומי, תכנוןמרחב

 מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה
 ה"מיי'ם ש"משיי'ס ינשעית נ'מ.ס תסייע יי" ק,,1י יק".

 והבנ.ה, התכנון לחיק 85 לסעיף בהתאם הודעה, ב1הנמסרת
 1970( באוקטיבר )8 תשל"א בתשיי ח' מחוז ולבכיה, לתכנון המחיויה הועדה סמ'2רדי כיתשכ"ה-1955,

 ךך.ן.יכ,ןןי' הופק המרכ,, ולבניה, לחכנון המקומית הועדה ובמשרדיהנורכב,
 ילבניה לתכנון המחוזית הוערה ראשיושב ממ',635',גא' מס' מפירטת תכנית "שימי הנקרא מפורטת תכניתשינוי
 הדרוםמהוו אל.ו. המצורף התשריט פם ביחד בגבעת-שמואל", בניה אהיזישינוי

 "%ו.ון.2ן תן..", יושן ,..; יי4,, "וינ1נ,נ.ינון4"2



-

-  
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- -  המרצפט בה'-התנותת 
 בירושלים המחויי המשפטבית

הזבנות

 "7,וו4 ?גנונותהיק "י,י1 ציינהת'ו
 .ר11,יס, 14, ,.נקפן יי"ונ ירדני יעקב ":נות עינוןהתנין ישראל. ווט "מניח צווחתנימין
ל, יציאה קיום 12 ימתן המ"פ? .גית גלשן התשה ני ייוןיהוו. צץא,ו זה משסט ,;.ת ~מנרה י;1% גן". " גיוס גי .זוע,"11. 'רושפים. 14, 1.;7יי1 מרן.נ 'רדני דבירה.המנקעת תש;-ה-;"י1. ".יושה, ,יי, "7 ועיף ,ן. ברגי[יוזו,
 ;ו"המט,"

 "יתמד ני ישנון. למלית דמנ,שת א, וימוות הנ-יהמנחש, לקיום". נחה דהוה יא דניס ועז ישרץ,
 כאמור. צו המשפט בית יתן כן לא שאם התנגדותי, טעמי את 1970( ככסטמבר  )7 תש"ל באלולד. ;זן הזמנה פרסים מיום יים פשר המישה תיך יגיש, הנ"ללבקשה

 יחס שכתאי, י' יש[ שבתא',"

 ארם כל בזה מזמין והנני ירושה, על המכייזים צווים ליהן בקשות להלן, המפורשים בתיקים המשפט, לבית הוגשו בי ירוטלהווי
 פינוס מ..ס ..ס עשר המישה הוך ,הנ.ש, ,", ,"תמו ~הרוד" ",יו מתיילת הסנוקרות היצנחות שזהת נעוגון הנאה יונת ,ו v~vהמוען
 בעיניו. כטוב 12 המשפם בית יתן כן לא שאם הכרזה, לאותה התנגעות יו,הזמנה

 מי"ינ ריי אלימלך.המנקש "4:4,1 עוגונותהי,ן
 ניאר"

 יר~ש,.ס. "!,
 נ.רוש,יס שתזין אי~למן, סוליקה המנו"; ייושתגין.ן

נ
 שנעיי" מ,רוש,'ס, יחוקאלי רחל המוקה עיני,גע:ין לוי. מחה ירגיש
 'רוש,,ס. 1י' סשינ.חונסק' מיחונ 'חןקאל' עייאיהינ"ש נש[ ;ס ".ייע קוואנט, אל נ'קילה חנה "סמה יגוןנ2ן.1

ש:,.,ןן,י.ייל(..ןי
 .,י,, .., ,,,

 .,:נ,יןיןג:",י,לםלב:::
 ,רוע,יס. 22. עי.ון נפר מיצג הרץ גרטה 1"מנ,עת ' י7,""4 2וניו.תהיק

 ביום בירושלים שמטר ריא, ב,איר ייסף המנוח מבוןכענין
 1970, בספטמבר10

. 
 יקם שכתאי, 1,

 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפעבית
הזמנות

 על המכריז צד ליחן בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידוע להווי 731,70 טובונוהתיק

 ימוש? הוך 1,1,ש. לועגתה, יהתמי ותהורה ה"מ", נעזנו. צוחה רחל נש" ;ס .זועה שייה" משחם, רחל ימנוהה עגנוןשנין
 נה,-ידיי: ,א שאס המנוקשת, ,הזיוה ההנכוות 11, היה עייים ייוס יום ישי 5"1%, יפרס "2 ניון גה.-"ניב ש:פסר" מנחכ,שמיאל

 יצ ולך,ד,

 --,-"--,5:1ננסי-:5קבבנעג
 ת,-אנ'נ. "ו, עוזי יי"ונ נרום יצחק תמק,! ,?a ולך,ד'

 צ' יהיו(, סייט )ו2ל תש:.ס באיו, ו' ג.נ שיוסרנה-'ס,
 יצ ולך,ד, גת-ים. י4, העיושה מי"יג בבקוף אסתריהמנקות

285 "ז,ן.12.11 השי.ן. גורשיו ..; זזך. טון.:ין,),ח



 בתל-אביב-יפז המהמי המשפטבית
הזמנות

 "7,?7וו ע121ניתתיק "1,7,ון עו2ו11תתי7
 ההולים בבית שיפורה אפטוביץ, פס. המנותה IT-'Dבעמן שקטי דוידוביץ, לאופולד דוד המוות ירושתבענין
 1970. כיולי 2 כיוס כפרדם-כץ מלבין 1970/ ביוני 7נ ביום אפליקהבדריט

 ןיוי; ן. -ירוי:-גן ;, ך~:י.ו ?1 יית, גרה ומשקן ,ג.ת ".;שה גי יצועידויי 1111111 %1ן%'ן
 שגן::

 "וא ךשן?ייס ,לן.'ם ימאית
D1'?י11," כגצעי ,ס.;1י זך,, "ן:ו" צוואה 

 הו:יי.ת המ?,ן,ין, :י עי עונ11 ך:ק,ת יו 12, 7?,1 ךי!ת!-אגינ' ;ון,;ו. .מ:",,
 נעשון השה מונת .. .ש ן. הסלען אגס נ, נון ייי.1,ךנ:י

 הצ, את 1.ה, ":שנס ג'ת ':ש י1 יא ש"ת 7ן:י"ן' שןיך"(יה

"ל'י מ..ן '1ס עשר יריקה תנך ,":,ש, יקער," ,המוי .ורויהוינות
 :"ייי.

 דשם ולך,ד, יית ית, נ) ,ץ שחס היגועשו, ,הניוה ית:נל,ת 11, "וי:"ייטוס
 ג;.1.ו. נס,נ ?1וחין

 ק,..יס ננ.ת שח"י בלום, משה מור המו, גומתננתן ";,זז"" ;,גוועהת., דחס ילך,ר'
 "%1ן, נן"י ,1 י'.ס ריי-;יאמ"י "1,,1 "7' ע,נ.:.תת.ק

 נהניר, צא:ז, מקרית בלום מרידהוהמבקשת ש!פ:,ך בורודצקי, יטראל אברהם המזוח ערבוןובענין

 ק::1"?.ואת ינית ייויש ינ7שה, .ההתו ווי.יה י:.י המוח נן,ג.1התן .,.,: ?1 .מת. יעשה ימחיזי "משגס ,ניח "1;ש" גי ישעיהווי י ,נג ,1 ש,ש היייו א7ס נ, 1"::ט:::ן:ג 1לוזמן. ויצחק סלע מלכה יךיניייסי
 ,;::"11, !רייס מ.1נ 'alf עקר ":.ע" תנך"יעזי, ייגי;' מ,נ., נכ:",י ":נ,שיס ש, ו,י,נ1.ס 7נ.,

 ,נקען "ת1111"
 נע.נ'a1u3 .1 ?1 .מין גית ית1 :ן ." שאןךנ,י, ,נצן סוגת יו ש.ש השען "זס :, נוה מדמין "כני שקי,השיא"

 ימס ולד,ד' 1 ןךץ , מס י::יבןינ,:נ:ן'ל"'": י ג.ךס
 בסימו. כטוב צו המשסטביה

 ,7,י7"ן ?..א" שוםתיק יש,ן ולך,ד'
 חוצן, נ. התריס מית.נ 1ל'קמן מקס המרח ?,,אתנין.ן
 1976, בסרטינו 11 כיום ב,ללאכיב-יפושנפטר

 הווון. 2, יתאים יי"1נ ;ליקמן מליטהין-נד:, בצת"-האן שנויי דאבך, מא,ריצ'1 7ן:וה עונכןנעני,
 נקש" המשן? ,נית התשן נ. יייעי"ייי "1,7, יאוייי 7ייוס

 ?מאת ,יון גו ,מת,
 ך:-,.קיר." גהר-שנע. 2ז, נ.א,יק יי"ינ סגל אסתרי"יי,עת
 .,יום ,"ת:נ7 .וינצה"::וו, ינץר-קנן, "ו., אמר 1ימ.:1י הנ-י הסווה ,;)נ.1 'רושהימת1?1 ג;1.21 הנאה לכנת ,ו ק.ש "מין "7ס גי גוה נ.ן')יי';. גהקך גת,-"ניג-.ן. "י"וו' "מעם? ,יית הקשה ני ייועינו'

 ה?11א"
 שאם ינ-,, "ן..א" ,,,,ס הת::ז,ת 1,, הויה עך")ס :י.ס .1סעקד ישע: nTx ג, גוה מומ,ן הו:. עיגונו. כימיה גי' ב,א,'7ישב ה:.ש" הנך ,היש, ה;.י.

 ומי ג;1נ11 ימה ?.נח יושיש
 געי;.ו. ג?וג ?1 "יש:? נית .תי גן.א תנך ,יו.ק, ,ג,שק ,"תמן וזיויה

 ישס ילך'ד נענשה באר נו י71!ו נ-ו .ת,"גן

ד'ולך,יש:
 "1,7,י" ;וגתותתיל

 5,"1 יעלי,, " סחוס "מגי" צייאת ".י" 13 הגיי, "::י"'יישח קמיניאצקה. אסקרייס מריה אזרנההמקות
 צבי מד למימי .נקפד 1959 בפברואר 11 מיום לצוואהיהחוסלת בקשה בתל-אביב המחוזי המשסט לביה הונסה כי 'וו?להווי
 המנור. טל העוברן ומנהל הצוואה כמבצעביאונשטיין בבית להתייצב אדם כל מזה מזמין והגני חג-ל, המגות צויאתלקיום

 והרוצה בעובק הנאה טובת לנ יש אשר אדם כל כוה מזמיןהנני סייע טעם וליחן וו, הזמנה פרסום aTt~i יום עשר המישה תוךממשפט/
 יום טשר  המישה  חיך להגיש, הג"ל ולמיגוי הצווש למחן  לההננר ומריע הכנות, של האדרובה הצוואה הירשם  ולא  הקויים לא הוכץזלא
 כן לא עתם המבוקשים, הצווים )פחז התנגדות ז., הוכנה פרם,סמידם המשרט גית יתן נן לא עאם הצוואה, קיום העורת תינתן)א
 בעיניו. כטוב צוהם המכםט ביתיתז כאמור.צו

 ימס ולך,ד' ישס ולך,ד'

 ,ן,1.י12.1 ,;י.,. גיסיו '.ו נ1,7. "יניל.ן.יין6"2



 בתל-אביב-יפ1 המחרזי המשפעבית
הוממת

ן
תי" "%4,7ו" ע1נ1;1ת היק

 ";,;%ו% עונ.נ1ת
 תל- גרץ,15, מרחב ויענרגך מגלינה המנוהה צוואתבענין בשט גם הידוע שרמן, קלייב אברהם המנוח עזבוןבענין
 "ביב. שרמן, ליאים בשם גם והיווע שרמן אליהואכרהם
 גבעתיים. 45, הנדיב מיל קינברג אלוהיהיבקשת שרמן, אינה שרה ד::גוהה עזנוןובענין

ף  אבס :, מה לימין וויקי עונתה, מנן, ו,מ,;ה הנ., "" "מגש, ע, השרה יי י.הן נק.:" היערס ".ת ותוו גי :ועל

 %';" שרההינ.""ש,
 7י."].1, יינם המעיה ש. ,!יראת" תוקף יינהן .א יגוע טרם1,.תן שיש ":וען %וט נ, נוה כוי.ן 1ינ;. שרמן,

 :ן ,% שחס ומנון", עיגון ,ו;,,ת קימינ איד" התינה ין1יו1ע הרך ימיש, ,ים ,יתיז ולזיויה הנ-, נ?זנונ,ה ":א" טוגת,1
 המבוקשים. הצווים את המשפט r:?a,תן הכרונה, לאוהה התנגדות זו, הזמנה פרסום מיום ידם עטרחמישה
 לך, נ!.:.1. נ"נ ן. ייפחס נית יחן גן ,%שחם

ד'ולך,ישס
 ניוט גת,-"ניב שכפררה הלל, דתה TT)an יוגן:ע:'1 ";,,,"% ע1נ,:1תת., "7,""7" יו:.:.תה',

 נזי-ניל. "'ש.נה י,י.ת בע: ולבז 'שיבתלמגרת
2

 דבורה. קליירולאה וגואתן "יינ ?ו יתן נקש" היירט יגיה הושה גי .ו1ע."11, סחייק מרסל הלל. יעקב הלל, משה 1.ר :Q'?i1 ין-
 עובונה. מנהל ולמעוי המשההירושת יום עשר חמישת תוך להגיש, הצוו למתן להתנגד והרוצה דג-לבעזבון עי "מכי'1 ?1 ישן נקש" הישרט ,נית יטש" ני ?S11,"וכי "נ"" שנת ,1 שיש וסיען אום נ, כוה ממין "ר.נ, ונ-,.ימנ."ש,
 והרוצה בעובת דנאה טובת לו שיש אדם כל בזה מזמיןהריני יתן כן לא שאם המבוקש, הצו למתן התוגדות זון הזמנה פרטיםמיום
 זו הומנה פרסום מיום יום עשר המיעה תוך להגיש לה, להתנגד בעיניו, בטוב צו המשפטבית

ש י1 בן:"נן;:ן'1:ב יי'":::::ג :תנןה' ולך,י"סד'  
נ!י:יו.

 י"ס ולך,ד' כירין 1"סקופף אנרהם שנון 1?11"ת ירוקתנדין
 י;,נ, ונרוו י1,י"נע,ס

 ננסי שנגסי ר11'ק, משה נן דוד ימנוה ?.%1תנמין ע. המנר.; צו "הן2,ע"' ני .וךעישף
 מ,.,

 11910 באוקטובר 22ביום אדם כל כות מהגוין והמי צוואתוז קיום ועל הנ"ל הממזחירושת

 תל- 18, לוין שמריהן מרהוב רזביק חוה כזדיםוכמבקשת להכרזה, להתנגד והרוצה המגוה בעזבון היצה טונת לו שישדמוען
 אביב. הצוואה הירשם ולא הקויים לא תוכח, לא מדוע טעם ליחן הרוצהאו

 ',ס עשי "מיקו תוך ,י;.ש, ומנוקש "וו ימהו ,יהנו .ייי?ה"נ-י געו: 12 "משרט גזת .הן נן יא קנס י!ו,%ן, י,'.ס 1,"1"מניעת גג עכןני:::ן 2ו:: מינ:;::עו:כזי: שבקבב :::לעבין,::ןג;ן::":::ש
 יתן כן לא ראם זומכוקשז הצר למתן התנגדות זו, הומנה פרסוםמיוםבעיניו.

 געינ.1. גן,נ י1 מקיט גיח רשם ולך,ד'
 י"ג ולך,ד'

 "7,"311 ע,נ,;והת', י"1-יעין, "~, נ' מש.;11 אריה לבנה "ינון" ?11אהנ!נ.ן "2,7,"" עינומהתיק
 הצנהגים מיה,ב רחנברג רוברט ך.כואל המנוח עזבוןבעגין 70פ1, בספטמבר 29 ביוםשנפטרה

 י1%7, כחתוין 22 בעם שתיר 1ניהייס, ?ו, היין. כיאש שושנה ואריה מת)-אניב כהן מזלו"ןנ,ש.ת
 :נעהייס. 12, "י;";,ם מיהינ רוונברו בלימה1ה::,קת ,להן נ7ק" נת,-"גי: ןמ"הי ןמשןס "נ.ת ןו;שה ני '17ן,ך11,

 קירסין
 צ1,"ת קים יו ,יתן גלשה המש"ס .נית "מןל נ. .פון,1"..י ןנ-י. המנו"" עגנון ינן, ולירוי %112"

 הנ"ל.המווץ עשר המישה תוך המשפט בכית להתייצב צרם כל בזה דומיןהריני
 עשר חמישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל נזה מזמיןהריני צו למבקשת יינתן לא ידוע D~U ולירן זו, הזמנה פיטום מיסיזם

 שרעבי, זאב יכונה לא ומדוע הג"ל, המנוהה צוואת אתדמקיימ
 הירשם ולא תקויים לא מדוע טעם וליחן זו, היצגה פרסום מיםיום עפ"י

 ליתן המשמט בית יגש כן לא שאם הנ-ל, המנוח של האחרונההצואה הצווים המשפם בית יתן בן לא שאם עזבונה, כמנהלמפתח-תקוה,
 בעיניו. בטובצו במבוקש.האמורים

 ישב ולך, ד' ימס ולך,ד'

287 "%1ן.י12.1 ""י.". יריו ..י נ7(1. "!ינוי.ן'יון



 בתל-אביב-יפז המהוזי המשפטבית1
השנות  גת,-%ניד שניסי כהוא, מקסימיליאן ימייה ייי"תי;:י1ן "4,7!ו% ;ונוונתתיק ";,,!;1 %ושה ,.,םהיקי

גחיי
 )שרמרודסק'(, הלוי הדסה "חייה עונגן

 רמה-הן. 3, הרשל מרהוב כזרקוס מריבןזוטבקשת 0;9ז, בכפטמגר 28 בזוםן
 טל  המבריז צו  למתן מקשר המשפט לבית הזג'שה כי יחעלהווי כהנא. יורחקיהמבקשן
 ו.י"ןן. ו,..ס ינ., "ך).יה'יישח ך?,.אה DT~p ?) ימתן נקשה ךיש!ט ינ.ת היושה גי .ווטייו.י!

 מעזבון הגאה טונת לו שיש הטוען ארם כל בזה מזמיןהריני הניל, המנודשל

 ;קי "מ.ש" היך "מש"ס גנ.ת .,ת'.ינ אום יי גזה מון.ן"רמי
 סירס יון עשי ךן.שה ".ך ,שיש, ,נקשה ,"תתן 1,יי%ה"בנוהה

 נית 'ת. גן ,א ש"ס המנוקשת, יהגר,ה ךתי:יית יי' ":מזהניייס נ,שךו%, סעס יו יש "ס סעס' וייתן וו, "ומה !רכס מיין.וט
 יתץ" דום 12 '.)הן ,אמונע

 יע';'י. יטיב 1"משין "ל,ן;ץ 2.ת .תן ;ן ,א ש"ס דינו", ש,
 ישם ף' י,ד נעיף). נסוגי)

 "%127,7 עוגייתת.ק יחס ולך,ד'
 ביום בניו-יורק שפטרה ידגרוף, יש,ועה המנוחה צוואתבענין

 1970, במרם30

 עזבונה, כמנהלי המגקשיס ולמינוי הנ"ל המטתה צ1יאה שלקיום צוואתו קיום צו ליחן בקשה המרופט לביה הוגשה כי ידוע,להווי
 הנ"ל בעובון הנאה טובת לו שיש הטוען אדם בל בזחת מימיןיהגני הט.ען אדם כל בזה מזמין והנני הג-ל, המנוח של 30.8.1963מיום
 חמישה הוך להגיש, העזבון ולהנהלת הצוואה לקיום להתנגדיהרוצה הצוךאה, קיום לצו להאגד והרוצה הסווה בעזבון הנאה טובת לושיש

 הנ-ל הצוךאה לקיום התנגדות כתב זו, הזמה פרסום מיום יוםעשי י'צו התנגרות וו, הזמנה פרסום מיום יום ששר תמישה תוךלהגישי
 נעיויו. נט.נ !ו הישיט ניח 'ת. :1 .ץ ש"ס ,;,נון'1.ך;י,ת גיציו. גיוג גו כשיט גית 'תן :1 ,א שמסהמנוקש,

 י"ס ולך,ד' י.ן: ולך,ד'

 "לס ני נו" מימי ישני 'י'ש", עי המני".ס %ייים י'תו נקשית י",1, המיירשים נתיל.ס המשאי, לניה "תשו נ. .ו1על"11.
1vlunפרסום מיום יום עשר המישה תוך להגיש, לה, לךהנגד ונרוצה אליו מתייהטה "מבוקשוה ההכרזות שאהה בעובון דואה טובת לו שיש 
 נע.ניו. נסוג %ו הישדן ניה יחן נן יא שאס הנינה, יאוחה התעיות וו,הזיוה

 3353,73 עזבונותתיק 70;2950 עזבונותחיק
 גתניהן 13, ברוריה מרחוב מנצוד מבקום המנוח עווןבענין ביום שנמטר מרהיבות, יצחק בן כ,רדכי המנוח עזבוןבענין

 1969, בדצמסר 20 ביום בתניהשנפטר 1970(, במרס נ3 תש"ל א' באדרב"ה

 לנין. !1, נרוי'ה מי".נ מעצור צביה ויךנ,שת ר,.נ)ת. 4:, ח..ש מי"ינ יצחק בן ברכה1"מנ,קת

 "7,%י!% ;1:ו),תתי7 "7,%ון" ירושותתיק
 111, י'יייי;נקי ירחוג דכאם אפרים המין ;,ניןנענין נ..ס יע,נ ננסי שמסר בושארי, משה ךי;ו" עגנוןיענין

 1970, באוגוסט 6 ביים שנפטרבני-ברק, 1967, במאי11

 "י,ך,ס: היורקים יגשם נ"מ" נעימה דושאם וימנ,,ת מושארי. :'מילה1המג,;ת
 רגן 'וסף אמל, דיגאם אספרנם, דיגאם שאול, דיגאם לטיף,דיגאם

 )ייי"ס(י ן "7,,יו עליונותת.,
 גי.ס שו!סר מוחמד, נן SKU~ עלי "מות עינ.,נעי.ן

 3537,73 עזבוניתתיק בפתת-תקוה, 1970, במרס30
 )מוסקוביל(' 1'קובס )אוה( וחמה "מיי"" עסיין גמ.1 עאצי. עותמן מיחמד1"כ,ש

 תל-אביב, 10, בן-עמי ברתוב היתה האחרונהשכהזבתה
 מוסקוביץ. מחהיךיני;ת ,ו,1!]ו ע,גונותת',

 ה"),.ס גנית שמסרה רכינוביץ, ליזה המזיוה ע,ג.ןגע;.ן
 3543,70 עזבוגוההיק 935,( בבובמכר )20 תשכ"ו בחשון כ-ז ביום נהל-אביבאיכילוב
 14, נ?נ,:ון מר"ינ כהן אריאס אמתך היטוחן ייונתנענין );ינן י 1'צ;ה ר"ונ )רמת-.ונף( יית-'ס גיהה וא"י.;הונתקהה

 ,1!1, נילן::ר 21 יזום הרולס. .איף הכוייס גנית ששטיה,וו, 1!"(.מן'
 כהן. ליאון אריאסוהמנקש חל-אביג. 134, בן-ידידה מרחיב דבינוניץ דול.והמבקש

 וי,י.11.11 הצי.". י,;,1 יזו ווו. "ין(,:,ןייני288

--



 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבית
 )המשך( ת 1 נ מ זה-

 ";,1",ו עו:ו:.תת', "ו י7,"1 י.יוו1תהיק
 יוד, 11,מן' נעריי 25 נ.,ם שנ!לין מש.טה, פרחה ין:וךה עוננןנע:' י' "פיו תידין צבי בן ישראל כהן "ינק .יוצתנענן

 נז?מנר 7 ג..ן שמצי משיטה, מוראך ימו" וען:'ןשין, "1%7, גנ?טמנר ! נ.ום נרעננה ש:??י
 %"!י, קלטה. כהןוענ17ת

 נח-';. י1, ווימר.נ מיהונ משיטה יעקבוהינקש

 3GGGI~O ;ן:1:והת,, נילוס, דוד איוק המנון וינוןיעמן
 "!, נייזין מי"ינ שלוקקי מך'ם הינויה 'יושתנענף :תני". ",17, רי., ר,.נ נן-צ.ון תקי. נלקוט נ.נהיהמנקשה

תי-"נ'נ,
 "%7[, נ".;,נט י2 נסס קושי"

 ת,-,גי:. יי, גוריון רריה שלונסקי אברהםיהינקש JGJii~a עונותתת',
 לת,-"ני:, דנקוביץ דירה ין;1"ה .יישחנענ.ן

 נ..ס נומת.יס ש:!?י ברזוביץ. זאב המר" עתוןנן:'ן "2, מהן אים מיסיי דנקוביץ אלפרד אפריםוהמגעש "7,7""" ען:ונ,התי, "7י~, נ:בלמנר " =וטנתי-השתר שמסר"
 ";,1,גמאי""ת,-אניס.

 ילטר ררת-זן, ין, הרמון מריוג צותה ריבך,וימנקיות
 1 מייי: יפה ומנדליביל רמו-ון !, גליון ררהונאלישבע "7,,1"1 עונבותת',

 !ת,-תקי". ית' עיניקיין "4, צ',נונ ייייג פ'נקלשטין הוה ימאותה ירושתנינ.ן1

 ית,-"גיי, עוזיאל )סלומון( שלמה ייוו" 'יי"תין:.1 "7,,"," ע~נ,נ,ההיק ה.-אנינ. 17, ד,ננ,ן מיהינ פעקלשטין ישראל יעג7ש"

קבץ ת,-ג:.נ."1,
 נ..ם גה,-אמנ שהמר פתקו, אהרן גאוה יון.ןנ?;.ן ן7,,("" ן~נתותתי, ה.-אנ,נ. 17, ה!נ:.1 ןיהונ פ.נקלשטין ישראליהמג7ש

 פרהנרקל.י"ינ,:ירבקה
 ק

 י7,ןי"1 עיירי"תי7
 קנטר" בוייו, קרין קריסטנמי גינון, ירויתנענין ";,"""" nT11aruתי,

 נ סיו ניס ששערבנא,
 גיצמגי )!2 ! ך ק

 מת,-אנינ. פרמו יצחקייינ,ש יוי~(,
 נפר-ננ". 11. ניון ש.נת מי"ינ ריי~ר יוסףוהמנקש

 "7,!7," עונשותתיק
 גצם בענייה שמתי פירמט, אנדרי ימת" עוייןנן:'1 י7,ןיין י:נו:ותתיק

 !י נ'ה ם:ף" שיפי" פייה, חיבי "יסיך נהב
4 

 י:ע:ש~
.eD--t 

 כהן. היפיהמנקש
 "71,7"1 י1נ1:1תת',

 "7,פ"" ע.נ,;1,התק
 גיים נבת"-תקוה ששסיה מאירי, בעה היהיה ע1נ1ן יע-'1

 "7!ן, נזמר', 25 נץםגוננתהם
 פחה-תקוה. !, רש-. מי"ינ מאירי אברהםוןןני'ש 1 ל

 מי"וג ש:'"ס ליפטמן ויהודה ליפטמן בלהוימ2,שיב
 ו7,!7"2 עונדותת., ונעתייס. 25,נרייצ'ננקי

 נהמה, !5, "יצי מי"ונ דקלו יצחק ייני"נ?מ1?י:יו

 דקלו. שלמהייינלש "7,,""ן עי:ו;יתתיק
 א.ברהים רחמאן אל עבד ונמייה ימני" עונוןנענ.ן

ע
 נולדשטיין, ;רשון "ינץ עונןנעין אל עבד איברה'ם רחמאן עז'אל טמיר וכמגוש

 ו
 נולדשטין. אטל.שקש, יט.ינה.קאדר
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 בתל-אביב-יפו המהווי המשפטבית י.

 )המשך(הזמנות

 נימת-השרון ענחיה פיסק, מלביזה ":נזק" עומןנ;;.ן יית- 1(, ."'י מי"ינ ווליכמן בן-ציון ך::1" עיוןנענ.ן "7,"ו"" עונונ.,תי, ,ו,,ו"ו עונונותתיק
 "~"1, גידי "1ניו: "ו?1, נאו;.נ( 21 נזזת קנן:דזן,

 מומה-"שדון. פיסק קורט.ן:נ,ק ;2עהייס. ""ן, מ,זיע,ן מי"ינ ווליכמן משה."ממש

 יקש," ?2, יו!., מי"ינ לווה נרדה "יניקה 'יישריע;'1
 7:??ר "ר, "7, ,, מינין לוי שמואל קוון" ינוןגעי'1

,בי.

 נ'ת מייני "י'יס" ג:נ:ב.:%:מףב"" בדגג.
 פרלמן )טטיאנה( סאובה זד "יניר ,יישרהין

 ן באלול כ"ג גזזם נידז7:לים  ענפטרה תל-אניב, 72, ענקףןמרחיב רמת-גן. 11, הגה היחיב למטקה מבינהוהמבקשת
 ננ;:ןני )21"ע.י

 "ומן,
 "ו,ו.,ן" ע,נ.;.תת.ק

 קמץ. ושמעון קמץ שבתאיי,יי,ק'ס
 יע::", "2, "י;, סי"זנ סבתי ;יסים "ן;.י עומןנע;.ן

-rrJT

 חשכדל, היד המנוח עזבוןנענין מדר. ומרסל זלאיט צב'חה סבתי, וגזיזהוהמבקשים "7,,ן7" ע,נונ,תתדק "ופן, נ;??יגר " נדוב בנ"י-ננץ
 יית-גן. ו!, %), מי"ינ אשכול הדוהי":י7שת

:'1""",:2ג5%נ.'"
 הל-אביב. 8, הנגיד שמואל מרחוב גרוס כוריםrr;a~nl נייגע" -;נבכו-

 0ע',3557 עזבונותתיק

 "7"1, ג",,טוגד 7 מנם ענשיי ה,-אנ,נ,"4, "ו,2"ו% עווורת ת., ו%.,.ון. ";יגור יי"ינ זלמנובין מרדכי "יגו" :IT3rvנע;.ן
 "1,7(, נ%יייסס )"י תש.י י%נ.,ו ן( )71מנוב אז ,,י ן ,,,,.,.י,ןי נימס נריקה 7;,_ר" רבל ברטה "ין,"ן יד.שתנעתן
 תי-":'נ. ", סיסקי.ני יידוי רבל אצןידויות

 ";,%,ותו עונונותתיק
ג ,ו,ו"7" יוניותת., ?1 נ.ונ שיסך מ"י,י~, ארדוש אמיל "ינון ערמונע;.ן

 "ד"ה ,21י', י גי מרוך -ו,.:"-ייו,ין ה,-ץ:,נ. 22, ,שיץ,,ס מי"יג ארדוש אולרה ךיני,ת
 מנתי". פורטרפליך ברטהי"ינ,.:ת

 "ו,"וין7 עונינתתי,

"
 ניי.. % גיוס שמסי רן'דק, אברהם "ישח עונון נע;,1

 גילון, !מ נמו,ננ,. יי"יבלונה
CiiT~ "'ין' ,2, ייים יי%יו מי"ינ בן-מחם ישראל1"ן"ש

 י,1 ו(," לפף ה נ"ב ג!י'(ץ

 רם,-"שיון. ;."-רסקו, 7, תרן,ן מי"יג מחי שלמהוימקש ליגעת"". הוכרמן צביה חיהי"מ:לשת

 ,ו,ו"וו ע,:ונ.תתי, JceJ "7 עונשותתיק
 ! ג.יס ונסי ית,-א:.נ, אליהו יצחק "נון עוגנן:;וין יךןונין71אי"!,ת,-%מג, פנחס יהודה הן:,"נע;יןעונון

 5"19, ביולי30 1959(, בדצמבר )6 הש"ל בכסלו ב"ו ביום בתל-אביגשנפטר
 הליהו. יע:,ניןהך והמבקש תל-אביב. 23, יחזקאל מרחיב פנדזס שוידווה:בקע:ת

 "זיו.י1.!1 תע..,. נגשיו י.ו ניו. "!קניי."ייווס290
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 בתל-אביב-יפו המרחי המשפטבית
 )המשך( ת 1 נ מ וה-

ן
,2 וינטרויב. הלנה1"מ:,שת נ..ם ש)!:י אולרייך, שלמה וקלף ו:;1" זונ'ןנן:'ן ו.נטרויב, אליעזר ייצח עימןגענ.ן ,;,,2;ן ע.נינותתי, "7,,"]" עוג.נ.תהי,

 נ"1;1"
 ";,ן,

 ריח- 4, עמינונ יי",נ אולרייך )רחל( אדלהין:"שת
ן

 ין. ";,"71" עומקתת.ק
 ,!י, 14. הן,,ין מי"ינ כלפו הרנ' ,:מ, ?::.ןנלנ'1 ,],""7" ע,מ:,תת., ח.-א:.נ. ו7, י,1 רזנ שפס ממי בצלאל ~1DfiJ"מנ,ש בצלאל. משיח יי)., עוניןמנ.1

 ( .!.. 14, "יקיים מיהינ מסעודה ח:':'וימנ7ען יז,11;ן יייי:ו,היל
 ספיר, משה המך" ע1נ11ניחן

 ";,1";7 עונונותתי, קי,ת-"ינ.. 11, "ר?, ייךונ טפ'ך סימהו"זנ,שת
 44, ,רושמיו מר".: :נדלמן שירה ומ;.,ק עוניןנענין

 "ן,717" יו:ונ.תה.,
 נסי-גנ"'

1  נ"ר-ננ". 41, ייוש,יג מיתג )נדלמן משהימי,[ .נסין, ינ.'ריה, עז.ר יעקב יהידה המוו" 1Tarrנז;.ן
 "5!1, נ"עךי, 1% ניחס קנןטר.

 ";,!,;7 יונו;.תת,, עזיר. ו:ע.ם ערר סל'םי":נ,ש.!
 גיא. %! ניס קמטך א.י)ר, מרדכי ושי" יומןנן:.ן

- הז 'יסף אברהם "יעול.ע"יני"כיוס
 תי-"י.י. ינ' "נענשים מי"ינ כהז יחי1ומנ"שת

 נ'י,. 14 ניתם ינותי הימלפרב,לייב

 ת,-"נ.:. 2, "יננת" מי"יג הימלפרב היה,יינקשת %1, ו:ננ,נ "יין נוח רחמני רחמם "מ"י" !יגיונעריו
גי.-ניקו
 4,79ג;ג עינתותהיק גי.-נרץ. 1,, ימ:ג.ס יייינ רחמ1י מיכאליהזנ;ש

 נרות-.ן שננסי" אפרים. בן אהובה "ן),"" זייןין:'1
 "],1, נס". ן2גייס

 נווה-השרון ש:!מ- טפלבו.ם, מאיר ייזנח עעי21עו.1
 ,ה"'.ס. "4, "1:1 ליעוג אפרים ב1 י מאיהיג,ש

 2גיוס
 נ!נרווי

,1%7" 
 תלם. אהרןיהמנוש

 ג.וס נגהה-חזקה ש2 ברכה,ל
 נאמני )!( תשג-ח נוסתוח'

 7וו1(,

 "נ ייש, יזו. ירדן: !ט נץ,; %ן נרום שניסךה לב, רחל ישי"" ענין";בצו
 קוק. רבקה1רמנ,ש

 ננוסלנך "1 נימס קרנסי אירי, דוד "ן:'" ע':'1יימן

 1568, במרט 26 ביום שנפטרהרמת-:ן, ",-"נ.נ. מי7"41;, משייית אירי בן-דוד יצחקויינגש "1. עלי מיציג סבנה (nrTo) וורשה ומ;."" יונוןגן:.ן
 י"1%, נזימנר "1 ניגס גה,-"ני;-,!1 !;,ו72! עונשותתיק שספסר" מנדל. )סם.ליה( צ'ציליה יממה עונוןנעתן "4,7""" עיניותת,, ימת-י~. 4א,, סי,י,1נ יי"ינ טוינה משה.הממש

 ת,-"ג.נ. 7, ני-טנייא תליהר מנדל אלכסנדרויךנלש.ם גת,- שזיהר מיכלשטיין. בויום ברוך השוח עינוןגענ.ן1
 אתי יי".נ מיכאלשטיין סלומון ויינקש"

 תי-חנינ. ",
 י7,7"2% וונונוהתי,

 ימס ולך,ד' ת.-אנינ. י1, יוייא ע.1 מיהינ פרנקל מרדכייהן:7ש
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 ן-ן
 בחיפה המחוזי המשפט3ית1

דומתה

 ביבר, אברהם ימני" ?לאתנערן נ..ס :ק.!ה שרוסיה שפליזך יהודית "ינו"" !,וקתנעתן
 עשר "מ.שה תוך "משעל ננסת .הת.,!נ "יס נ, ב"ה וזויןיי.מ "י;". %, גזו-ע מר".נ שפלוין הר':נתש ביבר. נעהי"ן"שת "%7], נייסמגר22

 "!.."ה תי-ac ,.א ת,י..ס ,א תוני, ,ץ מוזן סעס .י.תן וו, יוינה ירסוס י.וןייס
 החקרוו"

 ת.ותן ," ,מווע ך;,י, השות ש,

ע,'ש ?  עשק :עג: ,קש 
 שאס 1ltrrn~ ני;וית בן. ::וב ,תג.:ך :::::ן ,:ילך :; י; נשם :ניח

י"ייי.
 ישם רו', ש' י"ס רו', ש'

 "144,7] ע1נו1.תת.ק "7,7ו,1] עונ.נוהתיק
 27 ייוס נן.יה שניסר הרטמן, שמעון קמורה עניייגערי. ,1 גייס נחירן ;;!סר הרקום, משה ךן;,ח יייאתגעוי.

 "1%7, נן;ייני "%7].נ;יייגי

ן
 "?.יאה ,קרס ?. ..תן נקשן גןך:ה:זיך'יש"טבנ:::: ק.יס י. ימת, :ךעייךנ,:ם:לן:י:ןךמ:ןט

 חמישה חיך להגיש, צוואה, קיום לצו להתנגד והרוצה הסווה,בעזבון בעזבון הנאה טובת לו שיש הטוען אתר כל בזה מדמיןהדיגי
 שאס הכבוקש, לצד התנגדות זו, הזמנה טרסום מיום יוםעשף חמישה תוך להגיש, הצוואה, קיום צו למתן להתנגד והרוצההמנוח
 בעיניו. כטוב צו המשפט בית יחן כןלא לא שאם הצוואה, לקיום התנגדות זו, הזמנה פרסום מיום יוםעשר
 ישם רוי, ש' י,;ם רוי, ש, יע.ן.י. יסיג "משיט נ.ת .גיי"ין

 ,7,'!ין ייי"" דיי תיון וי'.,ו1י עיגיייתת'ו
 מך יטינ".::!י:י:ב:::בול

 sina~ דפסי "י,ם' תןיי"ים%%"י.ת גןג יגעיי ט יסג

 הג',.הסנה הנ.י. "משה ש, ?וחתו7',ס שי ץ4:י:ן::ב,;גך:;"תי יתץ :ךןך יי י"; גן" ";:,גי::ב ב:בך:ע?ןבג

 תק,י.ס ת.נ"ך,א ,א תלוע cuu ו,.תן זו הווצר לרמום נהם'ים ת,נחך,ה,1:: ." וו.ע יע: .ייתן 1ה חמנה פרסום מ,.ס'.ס
 "אהר.נ" "?ומ" תירשם1.א

 ש,
 נית ית, נן ,א שאם "נ.,, המנזח ש, "",יננה ך!,.אה תיישםייא 'וש נ. ,א ש"צ הנ-,, ימ1וי

 דיו "ת ,.תן ומשיטנית
 הנעי

 נעיני.. נס,נ !וומשיט :"מוי.
 יגס רוי,ש' י"ס רוי,ש'

 ארס גל נוה מזמין והמי ירוש", ע, המנר.ויס !ווים ,.תן יישנת יפי,, "מפורשים נתיקים eDTnn~ ינ.ה "תשו נ. יווע,"ויי
 סרסור מיום יוס עשר המ.ש" תוך י,י.ש, ,ו, ,התנתז .הרוצן אביב ית.יה:, "מ:71קית ההנינות שאית געונון הזאה טינת יו 'r~vהעוין
 בעיניו. כטוב צו המשפט בית יחן בן לא שאם הכרוה, לאותה החגגדות זו,הזמנה

 "1127,7 עונדותתיק "7,"1,1 עונוניתהיק
 מ!,ר.ה, נוימן אברהם "ינוח עונגןנימין

 7"י1,נ;ונמגר ,197, ניוח. ]1 ניון?ה-, "2 ניוט נהיה שניטר שורץ, מנדל המתן יונכןנענ.ן נשיית קרסי
 ,.פ". יו, שניאור ילמו מי"ינ הרר - שורץ היהי,ינ,קת מיי,". אוימן 'יל'הוהיגקשת

 "117,7] ןונונותתיק

 רובינסון. פרץח.ים
 14, ייטשי,7 ב סליקטר אלברט הכנוה .יושתנענ.; ץ ץ

 רבעוביץ.ינית
 ".פה. 11, יוטש..ר משו, סליקטר ויזה'"יני.סת ז1 זן

 ",12.11.1% תשי.". ג"ן,ו '.1 יען, "!יייי'ן..דיי292



 בחיפה המחוזי המשפטביתן ן1 יי -1
 )המשך(הנמנות

 "ן.,יפ גגי! כצמרן  1יי,יילק קם וו ומ: עינוןנעתן ש:!;ר" דרוץ, יפת 'יטנילדנ"יב::1ךן2:ת!ןימה
 וחצם 1ת:.ן, י4, ניייו, יי"יי אונור 'הודה ין:ג;עי! היפ". ", מיניית מי"ינ ווטוולד יעקבו"מנ,ש

 נעיה. 2", המיך שלה מ-יוןאונור
 "4,7"11 עינו:1תתיק

 ו2 נמס ניגעהששי"
 הי!ה' "' א;-י יי"ינ נחעתןטליק

 רהונ א,,עוי, יקיית דויטשלכס:דר
 7,אנטר

 "".נ מסיית-",.עזי, קל:סבלד דויטש 'פהיויגק-, י7,;ו11 ירועותהיק
שפפסי

 יי7. א "'יה' י' פי'שי חש.,זה!%ג: ב ןןגי,.

 1130,70 טובונותתיק היפה, 13 הפרחים מרהט פנקס מת ב"גק1
 ,ביי :; נ. נוזפה שמסר D~TD וקרקש ימר, עוננןנעניןן החולים בבית שנסטר ראובן, ייסף כן'לף הונותבטניךירוסהו

 יא,בני אלקטורוימני, ים
 י,:ג!,

 "וי,.

 "111117 עצומתת', "'!". "3, רועשי,י משז' פוקס אילונהוהמנוכשה
 שט"נברנך, ט:' הינוה עונוןנע:.ן

ו
 "1,7.ננפסמגר י נ.וס ג".!ה שנפטרה אט'נ:ר, ז'סלה ימנוה" עינוןנעי, .ית"7',111,

 יגייס נןע'ה יוי יי 1 ץ ג ן ל מיה 1,57.
 4 ניט נק,!" שרצעי 1"נשט'ן, 'שעיהי ישו" יונ"נען

 "יפן. י11, א,::' מיין1 "2 ! ג, נוען שנן:" קוהה. הלמן ימאותה עויןני:.ן

 ,7"1,יאמון?
 "4,7"11 .יוסווהתיק קין. 4;, אר,ווורונ יי"ינ אלמן רייזלהוייקשת

 2 ביום קנאי ~rcln. צירולניק דוד ויו" '-lTC1נעתן

נוזןני
,11"" 

 מ".פו, פוסט אליעזר "מנון עונוןנענ.ן
 נחוס נוי" שנפשי

 י".!". צירולניק )אלה( הלה יי."שת
 "7"1,"2ננייךנר
 "7,וו11 .רושיתתיק שחיכה. פירוט קטה1"מג7שת

 חיפה, 7,12ז  1145,70 לזבוניתתיק שטרז יאיר מיהוב בלוטברג ציביה הביוהה ,רושתנעמן

 24. היר ווניתן י;"1, !טנאונ
 י:יגוי. הריס שתאי"מנ7ש

 "7,,2;1 עונ.נ,התיק
 מיתוג סנדרוביץ )שלמה( סלומין "ן:ו" עונון נע:.ן "117,1[ 'יושותתיק

 סנדרוביץ,  פכה,ך,-ררן ןןי%ךןלי.  ןמ-ו'4,ן נאתר י.ה ב".!ה:גיוס עיוור"'!",
 הביכורים מיחום בן-ג'ויה לבית רוזנבאום שרהוהמבקשת

 ~au חי,ש' היפי.22,

393 "וין.1[.2[ השו.,, ג"ויו '.ן 1ן![. "!י!.י'!..ויןי



 בבאר-שבע המהווי המשפטבית
יתהזמנ

 בעובין הנאה טובת לו שיש הטוען אדם כל בזה מזמיןהריני "150,7 עזבונותתיק
 יום עשר היידה חיך להגיש, לבקשה להתנגד והרויה הנ"להצנור ביו[ בבאר-שבע ששטר שנפ, דילהלם המוח עזבוןבעין

 יתן כן לא שאם המשפט, לבית התנגדות בהב ץ, הזמנה פרס-םמ-ם 1970(, ביולי )30  תס"ל בתמוזב"ו
 בעיניו. כטוב צו המשפטבית שנפ. ןויוןוהמבקסח
 היצח של צוואה קיום על צו למחן בקיד "וגש" בי ידועלהווי
 רשם לרגן,א' הנשוה, של כעזבון הנאה טובת לו שיש עדם כל גזה מזמיו הגיהנ"ל.

להחגגי
 ההנירוה  זח עטנה מרבכם מיזם זזם עשר המעה תוך ולהגיות,

 בשיו. כטוב צו המשפט בית יתן כן לא שאם 11,לאותו
 ע;;:י מנדלר,ליאופולד-ישראל י"מ לרון.א'

 131 ין,, ע,:ונ,תתיק
 "7"1, נ.ו,אר י1 גייס נלה-תקן

 תל-אביב. 8, יקיז מתתוב טילר יחיאליהךבקש כיוס בערד ינמיך אברהמי, ע,מך(?ל המנוה עזבוןבענין
 ע"ד המים תוך היוסט נבי" להתייצב אדם כל בזה כ.מיןהנני 1970/ באוגוכט13

 צוותה קיום צו ייגח, לא מווע טעם וליחן זו, הזמה פטום מיוםים אברהמי. ןיארלטהקמבקים
4 כנובוקש. צו המנפשט בית יתן כן לא שאם הנ"ל, מניח של כל המכריז צי למחן בקשה דמשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי  ע-ד, מצדה, מלון אברהמי, ויאולט את ולינות רנ"ל המוחירושת
 יתם לרון,א' ע,נימ.ני!,,ת

 אדם כל כוה כזכין והני ירושה, על המגריזים צויים ליחן בזופת להלן, המפורשים בתיקים המשפט, לגיח הוגשו כי ידועלהווי
 פרסים מיום יום עשר ימישק היך להגיש/ לה, להה:גד הרוצ" אליו מתייהסן המבוקשות ההברזות עאחת כעזכון "נאה טובת לו r1Pהטוען
 בעציו. בדב צו המשבס בי" יתן כן לא שאם הכרזה, לאוהה התגגדוה זו,הומנה

 "7,,;נו )1ג,;.תתיק י111,7 ;1:ונ.תתיק
 1970, ב4וגוכם 17ביים 1970, במאי 23 ביום בצה"לשרותו שניי "1,"", מי.י1;" אביטבול שלום המט" יאנוןנעמן נען י:::י 1!14, 14, יא.!,.ס שמון דוך וממח .רושתיענין

 "1,י". מיזמי;" אביסב1ל פורטתה ין::יןת 1,14!11. מ"1!,ים ששון אהרוןיינקש
 149,70 עזבוגוההןק

 158 70' עזבונות תיק ביים ברהובוה שיפטר שיפל, טךביה חיים הימה עיבוובבגין

 נ' ביים בבאר-שבע שנסטר רקשיר, גבבי דלגוח ע_.כיןבענין "196, נפבד.אר24

 נץ~,ןוני ,2 "ו,-" גתנך. זה. מקי.ת שופל בלה.ןיהשת
 "ניון,

 נאו-ענן. "2, "עכס ייחג יקטיי צפייהיין:,:, "ו,hTITarS 1,2תיל

 יייי' ש.:ו1 יחשק,ון בנשתי מכלוף "::ו" ;ונוןגענ'1
 :' גיזר נ-; נ..ס גאע7יי1 שנער1,2,!1,

 השעי
 "1%7 נןיק י1 ;,1!ך.ה ן,ש,,.ן. כנ.שס' ס'מ'1"ינ,שת נ;יז;- ע,1" ננ,," קנוסי לושק. 'עקש ןןנ.ת .יושתנע.ן"1,1(. "7,1"1 נות ;1ק גירן )ור

 ג"ר- "חו"ז, הנשימם rr3Tn לושק אסתר1יינ77'ס ,114,7 עומנוהתיק
 גער-שנע. "1,""7, "נשיא.ס משורות לושק וישראל ;:? מ-S~UDN ,,11",21?' בנימץ דוד ון:1ת ירושתנ;נ'1
 1979, ביוני 14 ביים שמטראילת,

 ישן לרון, א' איות. מ-21,"י11, אססריצק' רוזהיימנזשת

 בנצרת המהוזי utcnnבית
הנמנות

 ן תקו.,! לא תו;", ,א מן,ע טעם, וכיהן וו, "ומנה עיט מ.,ס .ים "1,,1"] נ11"" "1פת.,
 המחיה תיעתק לא ומיזע ה, "ינ ש, "שורתה ומתהוה האיפס וקץ 7, נמס גנוייה שנסטר פיזר, ממטע "יון "1"1,יאתניו,,

ןכצמיי. פיור. וחמש פיור יבית סילאגי שושנהוהמבקשים
 רקס אסא,א' עקר "מיקה תוך "יענן גנית ,"ה,י?נ אזם ן, מה דומיןהייי

 2.11.1970ן השמ"א, בחשון י"ג 1573, הפרסומיםילקוט294



 הדתיים הדין בהי הזמנות.
 בירושלים האזורי הרבני הדיןבית

הנמנות

 שאחת ב;זנין המעונין או ה:"" טונת התונ; נ, ירושה. ינוי ,מתן תשות ידן. וכפזיטים יהיקיס הךין' יגיח "ונשו נ. .ווייתוו.
 יתן גן ,א שאם 11, סשה ייטוס מיום .ומ עשי "מ.שה תיך ס;נית.1 וימן,י "וין ,בית ינ.א ,ה, ,התגנז ורז?" אריו לה"הנח"נקשות
 נעיניו. גטוכ ?ו ""יןגיח

 ן-
 ננסר-יי,נ מנטי אלמסנדר, פיסקר "מנון ;ונוןנינ.ן בירוקליס שומי רחמיפ, ,בך'אלי "מנו" עוגוזמנין "ג~,תש,."תיק 21,תע,-את.,

 א. מזר ז'ניס "11,7. ב"1וווי )14 חש., נ"נ י-גכיוס
 "1,7(. נייי."ר )! תש-י

 אנה. פיסקרהמנמת: הביב. :בריאליהננקש:

 4"1,תע,.אתיק גירושיי[ עמרה כשוב, 11ה משהדי "מנוסה !יכוןירנין
 גיוס נירושייס שתכיר אמרהמ, מקמאל הרות כונוןבשין נ,,1(. נינותי )"ן השג-ה נשנס י'ניוט

 1"%ו(. ביניאי )21 תשג-י נשג!" ומילה. משהדיהזנקקת:
 שרה. מקמאל"מנקשת:

 י-:ן
 וע',.ס י ג. שוטמיה א.רנה, ליצקי מ:הד ן::;ן::]ן לנדנ "מנקנה:

 יצחק. רידל'צקי "לי"ש: 1,,תע,.א".,

 1.קטוריה. לויrir~lan: נ'יי- עבטי שמואל, אברהם פ'נקל ימנו"נענעתןוגון
 1,11(. י;;למני )ו תקי,א נ",1, נ' ניזםש,.ס

 יבשי מימי מולה, ו'מ' פ'נקל. מאיר אליהוהם-ש:

 בחיפה האזורי הרבני הדיןבית
הנמנות

 שאהת נ;ונון "מעגמן 1% הוה טית מונן נ, ייוע". ?ווי ,מהן גקקיה ,לן, המסורמיס נתיל'ס "זין, ,בית "ונשו נ, יזוע,"ין,
 ממג" !ננום מיום יום ;שר ימיש" הוך טינ,תיו 1.מיוי "זין ינית יגוא ,ה, ,התם" ויוגה ",יו מהיי"סתהניקוה

 יחן נן ,א שאס 11,
 נעיניו. גינ צו הן.ןגיח

~הנק
ן "41,הו,י

 4127,תש-,תיק
 ניגס נ".;ה קונטרה קופלמן, דבורה "מנוי" ,יועהנרנין נ"י;" שנטר קנ.אל, יהושע הר"-ג המנוה ירושהגונית
 "7י1(. ניזל. )12 תש-י נהןיןה' "191(. נ.1יי )14 תש.י כתמון .-אנ.ום

 כץ. שרההינקית: קניאל. דינההיגקעת:

 1744,ח;.לת., 1,"4,תש-,ה',
 נקיית שנצר בראונשט"ן, קרול יינו" .רועתנינ.ן שת"י" קליינהנדלר, קילה שרה ומוזי" ירושהנענין
 "7!1(. נוול. )! השיי נייון נ-" ניונמ.?,ין "11,7. נ";י.י )4; תשיל בו.נן י-ח ניוןג".ס"

 בראונשטיין. ניולההירשת קליינהנדלר. לנ.ת רוונבלום אילההינקשת:

חי, 7"ז4,תש.,תיק
 "1.7(. כ.1;י )"1 הש.,נניון ,7"ן(. שאי )י2תש-, .-7 כיום גירסה שנכטר ליפינר, יוסף ימנות .יישחנעיו נאייי נ-י כ.יס שכ"י נחמיאס. יעקב "מנוה ירועתנעתן ג"47,תש,י

 ליפ':ר. איטהימחשב: נחמ.אס. ינית אבנעים ןימבילהמנקשה:
1
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.ןן  בחיפה האתרי הרבני הדיןביתן
 )המיר( ה 1 נ מ וה
 7;4%,,תש-,ת,, 4774,",ן.,ת.7

 "1%7(. ג'רי ),1 תשיינהיוו "197(, נ"ו;ויט )וו תש., גאג ט'נ.ים ..ד ניום גרפה שמסר ליפי, איפק "ן;.ח ירישתנמין בבארת גויית שנפטי או1ווי, מכליף הנו" 'רושתנענין
 לופו. רבקההיתשת: איווי. שמחההמנקשת:

 נ.%ן.ק י,ר.ת שספסר ;רי;באום, ליאון המנוי .יושתנימין נ..ס הנרם. נט.רת ששטר מרקו, דוד הינות 'רושתיענין "4%4,ש,ית,7 "477,ן:..יטל
 "197(. גמא. )"! הש.1 נצייר י,סניונ יו19(. נ%.;וסט )S~cn 21 נ"נג.ז

 נךיננאום. דבוךההמנקשת: מרקו. קלרההמנקשת:
1

 נהמו ,' נייס נ"יפ" שנסר שליים. סלו הינוח ירושהנ?;.ן ג, נישן נהוהה שנ!לרה פיש, לאה "ינוצה ירושהנענין
 זן,[(. נ.1י. ),ן"שנ.: יני[(. ננונמגר )יי "ש.,ננן,ו

 שלוים. רחלהיגוש": פיש. משה"מנכש:
 "נ4%,תש.,חי, "ו"4'הק-,היק

 גיוס נחיפ" ש;ססרה שניידר, פיכה המווזה 'מישתמ;.1 גרס י".יה שופטי בידנוביץ, 1וסטב "מ"י" ייי""2ע;,1
 ,י19(. %2ו:וסץ )ו "עניה נ"נס, "ו9ו(. נמרס ),1 תש,, נ' נאזר,'

 1"דגורן. משה,יג,ק: 3'ד11ב'ץ. לאזקדיהומנמשת:
 4"!4,תש-,תיק 4,41,הק.,תיק

 1970(. ביוני )4 תש"ל בסיון א' ביוםהריה 1970(. באוגוסט )23 תש"ל באב כ"אביום ני- שנסרה בודה, ליאתמקי איטה "מ!1,ה ייונתנימין נגרמי,י שאסי אברמוביץ, אברהם השוה ירושתנענין
 בודה. ליאונסקי מורל "ינק: אברמוביץ. מלכההמנגשת:

 נתיוןי. נ' ביום גהצנה שניסרה למר, מלכה "ין,"ה .רשתנע;.ן ואס :ת,-ך;ן שייך בוגר, ל.יב מים "מ;1" .רגשתנעמן
 9"1%(. :זבנך )21 תן-,:מנת "197(. נ.ויי )14 תש-י
 לשר. ישראלומג"ש: בער. רבקה":נלשת:

 1"י4,ןנ.,תצק ', ו",,,"שתיק
 אחא בקרית שנפטר סמ'לרב'ץ, אברהם הממה ירושתבענין בכמר-30א שנפטר סוירמקי, בוריס המנוה ירושתבע"ז

 1970(. באוגוסט )20 הש"ל באב י"הביים 1990(. במרס )5! תש-ל ב' באדר ת'ביום
 כרמלי. נלו ינו "ךי,ק: סוירסקי. רחלה:גקשת:

 י,ו4,תק-,ת.7 ,ו,4,תש',תי;
 נ.,ס גקין" שנקטר ישראל, אלברט ייננה 'רוותיענין כיסך שכסרה הרשנב"ם, אמתך ה::ו"ה .רושתנעין

 "97[(. נ%.ני"ט ),2 ת"י נ"נ:.ן 19,[(. נ.1;, )21 תשיי נס.ון 7'הגיום
 ישראל. יצחק"מנתש: הרשנבוים. דודימג7ע:

תי,
 וו,4,תש,י

 %4י4,תש.,ת.7
 קובו, שלמה המנרה ירושתנעין

~cs)e "נת,- שנריה מןלומיאן, חירש'ד ומהו"ל 'רושתנעתן יעי 2ייי י".פ 
 "7,[(. 2ךאי )ו! "ש-, נאייר נצא נייס%ניב "1%7ן. גיסי )%! תש-1נתמון

 מ~לומיאן. ח""מיקש: קובו. אלנרה"מגושה:
 ו,"ו,תש-,תי, ין,4,תש-,תי,

 המנוה ירושתנכין
~'QD 

 ניוס 'ס נקיית שנבסר, t"DW, שרה המיו"" 'יישתיענין י-ם גיוס גנ"ריה שספסר ניסן,
 תשייבסיון

 ,"י1(. גא,קסוגי )14 תשג,ט נתשריי-י "197(. ב.,מ חוו
 שט-ן. ;רכזןהינתש: טסן. נורידיג,ש:

 ביום חיט בקרית שוטך קנדלמן, 'יגוף המגוה צוואתבענין ביות בחיפה שנפטרה זדובניק, דבורה המנוחה ירושתבטניו
 1970(. ביולי )4 תש"ל בסייןל' 9"19(. גמרי )10  הן'כ"ט בצררכ"א

 קנדלמן, ארגךהככק,סה: זדיבניק. ניסן יהודההמבקש:

 ",.,.ון.2ן הוי.%, נ,7,ו ..ו נזי. "יי"יסינ.ינוס"29

 ,,י ן1
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.ן-י
 ברובדיה העירי הרשי הדיןבית! יי

התנות
 שצתת נעונון ה:?,:י, או רואן סוגת ,תונע כ, ייושן. T13? ,:ת, מקש.ת ,הין, ימ!ורסיס נתיקים "זין, י2.ת ותשו גי יזוע,הוו.
 ,ה, גן י" שפם 1., הוכו !רון מ.,ם .ום עשר המישה תוך ס;:והיו ויו,סור ודין יצית ינוא .ה, ,התקז ורוצה אריו מתייהרותהנקשות
 נ2.:יו. נ?ונ צו הן,ןבית

 9',תק,.אחי, 4,ה:,.,אתיק

 ש:??ר אן','ם, כ7נו1 לי' נ,.ןןע:נ1ת:י:ן,ץץל,:1]::ן ".ו נצן שתפיה כרקוביץ. סרלוטה עמת עימןנע:.ן

 הלדמי. :':ה.גניות: "ויו(. ב!!ןכנר )"" חק:-וגושרי
 יאשי ךן:יי שטרית, מ'יוסף ברקוביץ. ומרדכ' יוסף ברקוביץ, מ'קלוטומנ,ש.ם:

 באשקלון השורי הז.במ הדיןבית
הנמנות

 שאחת בעזנון היעוין או הנאה טונה יתשע גל ירושה. ?ווי למן נ177ת יהלן. ין;.רסיס גהי7יס ידין, )ג.ת ימשו ני ייוןייי,
 יתו כן לו סים  lrnitrn~ פייוס מיון יום יטר ירישה  הוך ס?מתיו ויררור יכין .בית יגון .ן: .התזוד ורוצן אליו  מתיידית"בלשית
 בןיניו. כמוב צו הריובין

11 
 י%,השל-ץתי7 יו,השל-אהיל

 2;5::2י די ג.ים אורסי אטדי, הל' "יני" ;'יי,ינג'ז " :'י,: קיאי  רוט:שטרי'ך,  לייגעו המנוי יינוןבסין
 "יני.י"יק?ייי"וי1.

 סף, מ._ס . ע .יל ד (
 אהדני. ואעטה :ל'ד:ה, מ.ליטד:ו פאולה רוט:שטרי'ך, כט'לדהךן:7י'ב:

 ראש. כן:.י סרלואי, מ'שמואל רוט:שטרייך.ואורל

 חברות לפירוק גקש:ה בדברהודעות

 בתל-אביב-ימו המחחי  הן?פטבבית בתל-אביב-יפו המוקווי המשפטכביה
 3743,79 מממרתיק 0ז')3553 ממפרתיק

 ",ירא, !;,ית ין:'1 ן"ניות, עיזת2ן:'ן

 ת,העינ. 2ן, מרינ. נרה,נהישום
 .ין תיש בע.מ.' מימסך

 ג.נ ע-' ת,-":'נ. 27, יגיה מייך ל'ב:ה מאה,המגון(
 תל-חניה. 15, :ניריל אנן ירךוג קויכן ו' ו,ןו יהל א'ע,ך,ך ,:.: ע-י בע-מ,  מזון מכומת איונכר:ר, חג'1"ינקשת

 בקשה הוגשה 1970 גאוקטדבר 19 ביום מי הודצה, בוהג:וסרת  תל-חביג. פפ, רוטשילד מיד' כגו ט.טי-ר
 לציל, הנזכרת התברה את לירק בתל.אביב-יפו הזהויי המ':?טלבית לבית בקשה הוגשה 1970 באוקטוגר 3 ביום מי הודעה, בזהנמכרת
 6 ביום בדיו היושיב המשמט בית בתי תישמצ זו פירוק בקירתוכי וכי לעיל, הנזכרת החברה את לערק בתל-הניב-יפו המחוויהמשפט

 03,30. נשעה 1971גינוץר  לדצמבר 8 ביזם בדיז "יושב המשעט בית בפנ'  תישבע ,ו פידזקנקשח
 צו  במח. להמוך הריצד האהורה "חברה על מישתתף או נישהכל 08.30. רעעה1970
 אם הבירור, כשצת להופיע רשאי לכך, להתנגד "1 הנקשהבעין צו במתן לתמוך הרוצה האמורה ההברה של משתתף או גרשהכל
 לכל יינהן הבק?ה כן העתק שלו.  הדין טורך בימצעות אוכעצמו אש הבירוד, נשעה להיפיע רשאי לנך, להתנגד  או דבקשהנענין
 המורת ין; יךה.מ ין ,,ת סידרוש ;,גרה יל ישתתף ,ו  נטש; ,ג. יינתן הכקש; ין העתן של.. ירין יסך נצןציוה %וממו
 ק, משתתף ץו:ודך

 נעזז. "לנפןךתש.וס תיורת יטה ייתפס מן וחת ש,זיוש דקי"
 ן,-ז קן.:ט,ן, נען1. ן7נועהתתקון

 יזנקשנא-:.ה ע-.ן כק,ט.

 :,קערך: ".ינ יאז.י" הנקשה נ.יוך נקעת ,ךו!י; "רוען נ,"עוה:
 "יינ הציורה ונקתה גירוי נשעה ,הקיע הר,צ"

 ,ה. ריוו ע, "וצעק יעי, ."הים "זואר, יז. ;, .;,ו" "1 ,מן,י, ,ה. ריוו ;ל ",ז!" ישל ,התפס ךזו"ר. 'ן' ע, .קלו" א.ימסור,
 או ונךת.מתן גדריה או האיש ש, ושען ישם נ?'11"",זע,, א. .ג"ת.יתס "ייימ" "ו ""יש שי וימען ,ען ניון",,ז;,,
 ב"בדהיתה

 אל שתגיע עאן?ן להישלח או להימסר צריכת גוהם, באבסתימה צל שהגיע עאוסן להישלת או להימסר צריכה כזהם,
 1971, בינואר 5 יום טל 13,03 משעה יאוחר לא לשילההחום 1970, בדצמבר 7 יים של 13.09 משעה יאוחר לא לעילההתום

 ית.יירן ת'ץ.ח, היי -: נשו. "ןןי:ש~(3rlrצ

--  



ן.

 מקרקעך מכירת בדברהודעות
י.

 של לפועל ההוצאהמשרד . של לפועל ההוצאהמשרד
 יו,,1"7 הון,-פ".ו בתל-אביב-'פו המשפטבית ""'["יפו "יוי-פת.7 בתל-אביב-יפו המשפטבית

 מקרקעין מכירת בדברהודעה מקרקעין מכירת בדברהודעה
 הונ ,נ.,1ק יהין המתואייס ימ,י,יין יעניי" נוהמוצעים ננד חינ יי.,,1 יתן המתי"י'ס "מקיליי, ,מנירה נוהמותעית
 !עמעי אהודת מההיינ י:ו.ע 1VT-ט "וא' ,- ,-, "1."7,,3 גנך 1;.ש "" ן"ה הג' מ"ייינ ומניע ושנ-ט "1?"ות , ,.י!4.1"",1
 אנג'ס, גן-ו.ון עו,ו ע-י המיוונת הין,יה עירית יעותנ;-מ ",;'ב, גן-?יון עו.ז ;-' ימי.!ות ירן,יה עירית יינות גן-מ"2"ן
 ואן" וו יישב" ,התש הל,ר,עין נ,;"מ היעוניןע, ת,-"ניב. וו, קריינךיחוג תי-אנש. "1, קי,'נךר"1נ

 נ:תנ "?;ה 11 ירשנה ,ן:'ש י;,י,;'ן נענית גן;וניןע, תוך ינהג
 שמו, את תפרש ההצעה זו. הודעה מרמים מיום יום שלושיםתוך מענו שמו, את תפרש ההצעה זו. הידעה פרסום מיום יימשלושים

 ,פעה 1.יורף sslnn. השוס ויה היייע, ש, רוחו שנסימיצו ;רנון י"?;ה ויגורף "משע, "נגוס ואת דין.ע, ק, קותוומקר
 יצונע. י,ן"יר מ-%"1 .ן,ת ש," נונכן)רנו, ויונע. יךן"יר מ-%"1 ין"ת קצץנסנוט

 המקרקעיןפירוט המקרקעיןפירוט
 "י?,'7."מ,ינ: "י?י'".יפריס:
 7""". רוש "4" ",,ה כיישום:מנירי eG20 קוש "" ה"ה שישוב::שיי
 הוידא יבין מהיש נ"ב: 1קייוש ס'נב ו:ינ' ומ,י7ע'1'תישרן מ-י. נ2"1השטי: מ-ר. 4""1"קט":

 נסורה נעין "ומת גהס: V1~'WT ט.נן נ"נ, ומ,ר7!.1'תיטוי
 טלול, בלתי לרחוב הפונה מזרת לצד בערך מ' 191 של הזית עםמלבן 4י25. קימות, בשתי היא עליו מותרת בניה מוגבל. ב' מנ,ריםבאיזור
 עם התלקה גובלת צפון בצד למערב. ממזרה מ' כ-35 שלועימק מזדהה, הפונה הרצליה ג', איזור של הגבעה במורד נמצאהמגרש
 דרום ובצד אחתן קומה בני מגירים בניבי נמצאים שעליהםמגרשים קטנה. ההתפתרוה המידי גאי,ור הל-אביב-חיפה. הברזל מסילתע-י

 "השח" נת., ר"ה נונ!ינ:פרסים
 בלתי אך טלול צדדי רכוב הנשיא. בתתוב -וולידור" מלוןבקרבת ל-י. 13,000 בסך נשומוהמקרקעין ומשה" "הויך 1,,ות ח11ר היא וגנינה נ, !נו.ה. ,ן:ה י,,ת עס הנ-,. ינוי,

 מגודר השטח המגרש. של הצפונית הפינה ליד מגיע אסטלטמכוסה גרנדשדב:
 "קוווה שתי ע, "4ון מן' - זיון נון הנמונה י",7ה עס יחי בה,-אניב-ינו ,זיעי"מתיא

D'NSt1דיור יהירות 2 לכנות מותר חג-ל באזור מוזנח. מטע שרידי 

 הנ,. גם:2,ך;ימיייי:::::גן:ן ,י,עיי2 ריי.! ".,מבכ"אננו
 1רנדשדב מקרקעין מכירת בדברהודעה

 נת,-%נינ-.!ו ,!וע,המוציא יו2 ין"ו, ,הלן "יתוארים הן7ר,;ין ימנ'רה גגהמ.?ן'ס
 ארסוף עונות מ""יינ היניע ושנ-ט הוצ' + ,-י 3,4,1.44גיך
 אלג'ם, בן-ציון עו"ד עזי המיוצגת הרצליה עיריה לטותבע"מ

 של לפועל ההוצאה משרד ה,-א7ינ. 13, קרבנךר"ונ
 22363168 הוצל"פתיק בתל-אביב-ימו המשפט גלייך תוך בסתם הצעה 1ד ללשכה להניס המקרקעין בקניית המעוניןעל

 מקרקעין מכירת בדברהידעה ירגון יישוה ירפרף המוצע, הינוס חן: המ?ץה ש, וןיתוומנצר
 חוב ,סילוק ,ן,ן המת1"ריס המ7י,!'1 ,מניר" גן"מו?עיס המו?;. מתייר מ-%"1 י!"ת שיאננ:ים

 169 חלקה חכ' מהחייב המגיע ושב-ט הון' ,- ל"י 5,808,58בסך

 יגעתעי נו:::י:גישוס:
 מענו שמו, את הפרש ה"?;ה 11. "וזיה ירפוס מיום יוםש,ושיס מ.ר. :l~OG"שן":

תירוי
 עריון ,שעה וייורף ייוגע, המנום יחת המן;;' ש1 עיתיייסרי ריק ידיש 1"1 גונ: ושימוש tD~TD Q1'U הן,ר,עין,

 ועטני נפק,גניה
 נ!!יסות יינונ" נארור rnin~D היפיה ש,

 ומורע. מתמחיר י'"1 מ !ית שיא יםנן

 המקרקעיןפירוט רגע. נין,ק.ת מוותק ו,,איאננ,-ש!"]ה"ן7'ב ",,י .נרויננגנז
 "ימיה."מטס: שסח %,2 עג נ!1,, או ניג'ז ניח גיורש ינטות מותר הית. מ1ק-מ
 6669. בגוש 189 הלקה הרישום:מטפרי קימות. בשתי 30% או אחת בקומהבמה

 מ"ר. 1002השטה: הנ"ל. לפועל ההוצאה בתיק ראה נוטפים:פרטיב
 ריק מורש הדא וננס ניס: ושתוש טינס טווס, "מ,י,;'ן, תי".ר י-י. """,ו" יסך שומו"ן,י"עין

 הרתק יא הים ינוף נן7ני, שוגר נר"ונ סיתו", נ,רן,יה.נויה 1רנדשדב
 ומירשיך, מן ניר ילק ;, נתיב נגר קיימים שיק, מן ורוה ממת. נהי-"נינ-יסו .!1;,"מתיח
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 ן.י
 כקרקעין מכירת בדברהודעות1 י1

 שמו, את תפיש יהרן" 11. "1ז1ן !יטוס מיום יוםש,וש.נ וינות ש, "1ח ך"י1וי נ,,. יגונה "ינו "שסה - לינ" צסונהאוי!
 א, א,ות זיין נוניב אם היייה משסת 1,י2 "נ. יין ,ננוהוןוהר מעוי

 עינון יוצעה ו.יורף ":וקע, 7ן:ום ואת הי!.ע, ש, והנהו,משי
 המוטע. מימ"יר מ-%"1 יןקת שיאנטי! ן,.,יס. ו"מזרנות הננ.ש ו,וטנ'ו. קימות גשתי נונ.ס "ס%""

 הו.,. ,סוע, ""ישה גתי, ראה נוי!יס:!רסיס
 המקרקעיןפירוט ,.י. ss~OOO ניד ישומוהי,רקע'1

 14. י".' י"ינ ימת-וו'גמיים: ורודןדב
 2,,1%. הקקה ",1" מש "ר.ש,!:ךסייי גת,-"נ':-י!1 ,!.ע,"יוציא

 ס-ר. ",.24ושיה:

 !שיתף, ינית זירה נהם: ושימוש ט.נן ימס, י!קי,ע'1'תשיי

 נו עם "מום ! נו ננ.ה .ימת-;מ.זי- ניית-וו קילענקימת של לפועל ההוצאהמשרד

 צומת נ,,), רו,נ ייננם. ,ש.יין מצנעים ךןןת וחיית עם ייערן 411; "7' 7י?י.ית.7 בתל-אביב-יפו המעטטבית

 7'א הן'רה נ1,,ר. יזו. מנויה ג,ת' וזויה מיסרת זרן שנונן מקרקעין מכירת בדברהודעה

 ,","1". מנר ינות, י י ךיבצב ",.,י הנאו, נננ'י משן ך7ן"נ,ם זיוי? ,.י יני,14נין
 "יי"' "'י'ןן %"'"""ת מי :"'יין,ייייו ש' יד- ד' "יייה ב:ןלתגשנ,י-מ 2גמם

ה תך: """ י. :ג מומחהל1שי12 י ,רן,ן ,הצע" ויצורף "מנן;, "ס:וכ ,"" 7כציע, שי 1"1ת1ומניי,ן ל. יג ונ ש," 
,ן ומיצע. כןכה.ר מ-%"נ יפה ש"אגננ,כ

 של לפועל a~slnnחרד המקרקעיןפירוט
 "%1,1"1 קוי,.פתי, בתל-אביב-יפו המשפטבית !4. יי,ייינ יעיי "ימי,,"שים:ן

 11,""1,י, "י," ""11 ווש היישום:ומסירי
 מקרקעין מכירת בדברהודעה ,,,ים 1-"11,"

 ה1נ ,נ., י,מ, 41,""1,י".נהל"
 מ.ר. "".,1משסן:

 "7" ת"ר "נ' יך"ייב יעי; ,ע:.: ",צ' , ,., "4,44 ,"ג;7
 נן-ציון עי,י ע.' המ'ייות 'ה:ב'::י:מילענ"ה ::: ב::י:ןענ:ןןןגנעמת::ת:ן:נ:]:נ!נךע;

 "זך  נכהן הבלן  זז .,שגה י"ו.ש "יקי,;י1 גקניית "מעוניןע, "1 :נוין ה,נו..ת 1ך1נ שניב מהר מוח ינייה ההניה מ"ת;ונ,ה.'"

 ר=ון )הגעה יצטרף המוצת, כמבום וחת הרגי?, י) ,ישי ורמ. ה:.).  לפוץ)  יךו?ןה נהין רןה נויייןופרסים
 ימוצע. מהממיי  י-1,"1 יפיה ש), נייוב )-'. ,)ף( )ישרים ייי,י2 גיך  ושזיזהיורקן'ן

~lsTNn
 המקרקעיןפירוט גת,-ן:ינ-ייו ,ן.;,

 ךי?י'"."מזי!:
 ,יי". מוש 1%נ ",,ה "י.שים:מי!י'
 י.ר. 12"1זקן,:

 יסה פינת. כגרש נחס: שימוש סינט r~JTD הן,יקע'ן'","יי של לפועל ההוצפהמשרד
 מיזי. יניף, זית, 1.,מ]!י,י!-. ך,יון קרן יייונות נך?ס,:,ת %"'יון "ון,.!תיק בתל-אביב-יטו המשפטבית

 1 ו ב:. :-lso :י 1,א ,ייות 2ינמת  מקרקי'ן מכירת ברברהוריה

 הנ-,. ,פועי ""ויאה נתיק י"ר וון!'ב:ירסיס נוך י.נ ,נדוק ,",ן 7:תו"ר,ס ימקי,ע'ן ,ינ.יה גוהמויע.ס
 ו.ין הך:.ה עונון מן,יינ יןו'ע )., אקף( והינעץ-עקר",",14

 י.י. ו,ן,ן1 ננך :שידיןןלי,ע'י
 )עירית עוינת-וין ;יוז", ג' ע.י ךמיייי "1 נ 'זנן ,ונות 1.,בהן
 ורנדשדב ת,-חנינ. 4, המקךזוז

 נח,-איינ-ייו ,פשיהמ.ן.א חוך ננתנ 7?;ה י. ,.שן" ,ירש "ן,יקן'ן ועניה המעו1.ן;1

 "זי,.נו.וו העיי%, יהע11 י.) תיוו. חקיוס.)דחש3



 התפרותמקודת1
 חברות רישום בדברהודעות

 י1",1ל:'1'1111 ן%:,,..י ,!,י:"4"1. , %וו 9דס'[ מצ-]'[ סה)זע,תהןסיד'ס
%"ת.

 "7!1(. ג.,יי )! תש-י נתןוו "'!. ח!,"2"154.

 ח5נ1 יי110-י"Limited.11 "ויו(, נ,1,י ), תש., געת "'י. ן.י 5יןו-::,";,,י :, י"- " י'' שן',גךן)
 :ןך. מוהאת ,ע!1,נ.

 גי י-י 1 חית רו.יוה ך:,ות "2 י-",ן מתי, ל-י י2 "ן"4. "!,4ע"ינ1.
ל י.% מ נ - ל  ! ntDVn' ניון. תש..)5ניו.. ה'נהיח!. מ"ניו:קן. 1:ף" 

 אהת. כל ל"י 9נ בנות רגילות מביות 2 ל-900 מדולק לעי 29 4003.

 הפ',154532. 11970, ביולי )9 תש"ל בתמוו ה'5.

 מי'כל מגם.בעיביו:) ה!,!2(1!1.

 אהת. בל ל"י 1 בנות רגילית מגיות 23 ל-000 מתייק ל"י 29 4000, מוגבל בערבון השקעות הגליל" "שיא1.

 75מ1(. ביולי י9 תש-ל בהמוי ה'5. השקעות. בשרוהי לעסוק3.

 אצת. כל ל"י נ בגו, רגילות מניוח 9ח לי30ם מחולק ל"י 20 4900.

 יפ,ר3"4"1. 1973(. ביולי נ9 חק-ל בתמה ה'5.
 נ,ב:!"4!:)

ן. מותבל ימרבון ושיייר

 ין')ית"
 מייבל בערביו מייי'נ').

 "ה, נ, ,-. ן ג:,ת ::::5ש:ךגג:ושו-,ינ
 חת גי י י מא' :י זעי ג'יין יכ1::ךת'י,4'

 נתי,..%איח. ינתן מת ו-1 .,%""ת1
 מתבל בערבון -מט"ל'-גת-?. ה!,4:ון"1. ";"1(. )!ג.ו,י תש-, גהןוו"'5.
 11:איה. :,נן.פ ג".נ,ת ,;נסק". יפ,1?"4"1.
 "הת. :, ,.. ,nTJa 1 פייה ,-""! ת"י,, ,.י 2 ין"4. מתבל בערבון ל"ש - פ.ק.ל. חברת?.
 ן,7ה. ,יגושנ.

 "ויו(. נ.1,. ,ן הש., נהןיו "'נ.' "1"]]. נתש 1
 אית. נ, ,-י ,"] נוה מניות ,-"1 מיורק ..י ן ","4.
. "7!1(. גיויי )י תש-י גת:ן1 "'!.

 1"1(י":בננ:2:"" ] 1,י;,י,ן.1ן:י-,.,ןן:;י!)
, חרת :1 ... 1 ננו, י:,,וה ינ.וה "1 ל-e~s מה,,7 ,-י """"42)

 יציית ז::ן:ב ,

.!
 ,7!1(. ניו,, )! תש-, גהרו ".". גך:::;ן::,כ:ן%קת.

 מתבל פעריון הגליל מתפרות?. מוגבל בערבון סמ'ל:ה את שקלר?.

 נ!,ן!.ייס. יימשה ,ת7ש." ונק י"לנ. ו!,ה.ה. י;7;רית מיץ:" גזת יגלנ.

 ";ן ני לעי 1 מות א. רו.יות מזיוה י-" מהוי, י-. ,: יתן4. א"ת גי י.. ",1 נרה מקין מן,ות י-"1 מהוי, ל-י "2 ","4.
 א"ת. כל ל-י 1 במת ב. רגילוח ממות 19ו-997 ארת. כל ל"י נ בטת רגילות מטות 19ז-990

 1575(. ניוי. )! תש-י במוי ה'!. ן7"1(. גיורי )5 תש.. גדמות ה'!.
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 חברות רישום בדברהג'דעית

 ין,[1"51[. ה!,7ן"54[.

 משבל בערבון כפתן!. מוגבל בערבוז )ישראל( ה.ב.מ.סטודיון.
Limited_-(Israel) 1I~B_hf. Siudio ]1ח3ח"ס.3"[הו 

 טקכליל. סזצר' של ."סדר "יזיק בייצור לעסוק3. .גרמי,ה. ציוו בעבוווהלעטיץ2.

אחה כל ל"י 1 בנות יסוד מגיות ל-10 מהילק ל-י 4303000. אחת. כל בנותנל-י רגילות ל-20039מניות כחולק ל"י420009.

 אדה, בל ל"י 1 3נ,ת רגילות מניות 99ו-909 1970(. ביילי )8 ה'2-ל בתשו",נ.
 1970(. ביולי )9 תש-ל בתמוז ה'5,

 "ו,י4"4;[. ":,"""151.

 for Foundtion Zamir 2י2Arts 1. מתבל בערבון ארצנו פרי משווקי2.

 אומנויוה. נהוסה לעתק3. וייקיה. פירות נמסהי לעסוק3.

אחה כל ל"י 1 בנית ירוד מניות ל-40 מחולק ל-י 20 %סrr~ .40 כ4 ל"י 1 בנות רגילות מניוח ל-19000 מחולק ל"י 420000.
 "7,[(. גיידי )% הש., נהיון.!. יד"[(. נ.ו,י )% תש., נהמת ה'י. אחת. כל ל"י 1 חות רגילוה מניות 19י-950 אחת. כל ל"י 1 בגוה הנהלה מניות 1ר-003

:) יוצנח pt-ua ~ןתכעט!' מזובל בערבון כל יצחקנ
 ן ",ת, נ, ,,' 1 נצת רי'ייה כן'יה ט י :וי, י2ןידי4. %:". :ל ,-י 1 גנות ר).,.ת ן;'ית יי :111:::טיי"שקגייי'-:"

 ה'נתכוותש.,)5ני)י."7?[(.5.
'' 

ג:גמנז:::::ג5
 1HG~TICn. "פ,54640,.
 )1070( אקרמן-קונפינו-פרוז'נסקי בנץ קבלני ?. ובנ'ובערבץמזיבל ש;שלר זאב 11לף2.
 מוגבלבקרבין בגזיב. לייצור עסק לגחל3.
 בתים. ובהקמת בתים בתיווך לעןוק3. אהת בל ל"י 1 במח רגילות מניות 9 ל-003 מחולק ל"י 20 4000.

eoo~-90"4. אדח. כל ל"י 1 ביות יסוד מניות 1ו 
 אהה כל ל"י 1 נגוח רגילית מניות 19 ל-0"9 מחולק ל"י 20

 שחת. סל ל"י 1 בנות הנהלה מביותו-100 1970(. ביולי )9 תש"ל בתמוז ה'5.
 "7?[(. ניר, )"[ ""-י :"מי1 י,;.

 קכלמם %ק את הרלינג:.
 כערכי

 מעיל בערבון::היועלתן.:) מוגבל
 אהה. גי י.י "1 נ;.ת רביכות מתזת ! '".;::;ן ,ק.':יתמ:::ל:) אנת גי ,-י 1 נתת ר).,.ה ינקת י ,-ח"ן יי,,, ,-' "2 """4)

 יל. יעניי מע"שי;. ושי:ן'בנ:?ני.ו

 חם',1546.9.
 בערכו, לבסן טכס משרד ויסברט ועקבאי:)'2. ך!,י4"151.
מוגבל מוגבל בערבון -טיס-אריז.2.

:2oao . "יג,א:ת. ר)י,)תנ:ית[,-י,"י!כני,תי!ו("!,.י4. ויק. נ, ,-' 5 ננסת "' חלה חית י-, 
 י),,)" מנינת 1 )-"ו? אתה גי ,.י ; גווה ב' הגציה כזיוה4

 "1?[(. נייקי )"1 הש., נעיוי'י.

 אחת. בל ל-י 1בנות
[. "7?1(. נ.ו,' הש-יגן ".נתכה5.

~io;oirn  מתכת ים לעבודות הברה תעשיה מתקני ב,ל.2.
 מתבל בערבת להעש'הוצוירת

 פחחות. ועבודת למסגרוה עסק לנהל3. חפ,154643,
 "הת נ, ,.י [ נמת א' רן.יוה משת י-,!ז מ"י, ,-, "! יי"4. מעכל בערבון מתכה מפעלי -אלייד-2.

Limited.1Vorks MetaI "~llied" 830-אדת. כל ל"י 1 בנות ב' וגילית מנידת 19ו 
 0ד%)(.  ביולי ו10  תש"ל בתמוד רנ. המתכה. בהעמית לעסיק3.
 , 19 בנוה רגילות מניות  ל-109000  מחולן ל"י  פ09סם410.

 לויינקב 1970( בטעשבבר )14 הש"ל כאיייי-ג אחה.כל
 השיו"ישף "7?[(. נימי )ו תש,, 1תןון ן'5.

 ס97).1ג.12 השי"א, בה,מן '"ג 1,13, הפרכזמיסייקיט302



ן

 הישמי הנכסים בונם מאתהודפותן
 החברותפקודתן.

 ":יז:עט
 נושים לעובדים דיבידנד ת'נלום עלהודעה ראשינית ת,":2,ג-ית

 241=ש=~נ נ;.מ. א,!טי,ה יגוניי יעי"ייה יניה עזתה יעיי:;ס ח,-אניס. ", יחשר, ריש היער: ומעיויע1
 אליקית1ו הרסד' ו7"1( גנונמני )ו תש,-א נדשיןו'

 ן cr:nI~ יתםנ.1 ויעם. 0,0:7 גוםנו1

 מפרק ושחרור פ.רוק הליכי להעמדתצו תירו,. נ;-מ ומקוון "סננן .יעבט- סוגרן: שם%
 גג":]::גג::;גנזם:::י2. גרן י'ן;"' ג'ת "7ץ' מ'"י'ניי ית" י"י:קי:גג.""ש:

 "י"' הב:ג:ג:]גג:(ז:!יי:י:::ן
.) 

ני:וגג~
 '"ן ייסרי ט'"נ"'יי יסה: יי ש"ש-הי

 '",י"יי". יזו ת.5 ינ, ה.ר, י:י::1ג:גגן:(:י :::יני ריי מ:ייג5 ס-'",51::נ':ן5::74:גיי":
 ננ71,ן ""."1 נע2" ו1:,ם 1( כאסיפות:ע"ת

 נוית ייי: -ישן" ה:::'ס בי" הו-"נ,וע:י'ען
 "ו' נימיי

 ננונמגי )" תש,.א נעשיןו'
 הרטד' ,;י1( נ:וני:ר )4 הע,-" נעשוןה' הג':צ' ,;ו1ן

 הרשמי הנבטים כזנםסג7 הרשמי הגכטים כזנםסנן

 מפרק שחרור עלהודעה דיבידוד על להכריז כוונה בדברהודעה
 בפירוק. - בס-מ יציקה ניח הבערה ההברה:שם

 נפירו,. - ג;.מ "לזה ינית הן:י,ןשם נטת "ין,ן" ר"ונ התןש'ך. אזור רמות-יי, היעוס: ומערומען

 ,הד! דוד, בכר אצלהיוצקים,
 57י,3155. אורהי היק תל-אכיג-יפו, יי' ו ה"ה הלשפטבית 7",5163. א;יהי היק תל-אביר-יפן, של: המהוזי המשפטבית

 39, בנימין נהלת רחוב הרשמי, הנכסים כגס י-עני' הנפרקשם 1570(. בדצנ:בר השל-אנמנ בכסלו ייז הוכחות: לקבלת האהרוןהיום

 ";י1(. נחן-נר )י ה_.ן ,,תי-(ל'ן' נ;י:'ן ון,ת רהיג הרשי, ך:ג(ינ נוח ומחו: הי"1ד1 ה:שרל'שם

 ננונןני )4 הע,-ח נדשיןן'
 הרטד' ";ן1( ננונמנר )4 הע,-א נךש.ןה. הרטד' ";וו(

 ויעלי ז::יים נוננני1 ייעלי "מניס :ופןנפן

 1936 הרגל, פשיטתפקודת

 הח'!"ת"י'1 רגל. פשיטת והכרות נכסים קבלתצו
 ), הע,-א י:נ,. " ושליס: ךעעז היתנוון,

 הישמי' הנכסים כלט במשרד בכיקי ל10.3 ג" בע 1970(בדצותי פומבית והקירה ראשיהאסיפה
 "'ן:. 3' יי'1 שיי'ויייינ מין.: תייניי, מר:ינ ליעניי, ישר,, שענו: תיהרו ה,יינ,עם

 )22 הע,.א גנ;,1 נ-1 ועיקוב: ךיעז "ליינית, דילייךהחייך י'!ן. "4,מיג,,

 נשר, ";,1(,נזיתי "7,"1"1. ",רן. היק הי!:, ק,: תיהווי "יעלסניח
 "ו."

 נטייה. ו:",ו, זישיס גנ.ת מנולי,

 תשל"א בהשרי י"ר רגל: פשיטת והכרות הניטים קבלת צוהאריך

 'קות'אל' " "117( נוינ:2י )י תשי." נ,ש11י' "'"י(. 2אוקסיני):1
 הרשמי הגככים כ"סס2, ההייב. בקשת הייה: או נושהבקשת

 מ,ן.1%11 "י", שען, ,.; הין. "!ו:ין,נ,יזוג



.ו1  הרשמי הנכסים כונס מאתהודעות1 יי
 1936 הרגל, פשיטתפקודת

 פומבית וחקירה ראשי:ה אסיפה רגל, פשיטת והכרות נכסים קבלתצוו'
 ןקי.נ. גלשה "יינ: א. משק נלשת 1,"2ן, ;' שי' וי;,. ועף, ני%,,:,;ר ומן1.: תישרו ןהיינ,שם

 )נ2 תשל"א בכסלו י-1 והמקים: השעה הראשונה, הצמיפהתאריךבאר-שגע.
 המחווי המשפט בבית בביקר 9.03 בשעה 1970(,בדצמבר 70'423. אמהי חיק באר-שבע, של: המחוזי המרופטבית

בגצרח. תשי-א מהשרי ב"א  רגל: פשיטת  והכרח הנכסים  קבלת צוהאריך
 בכסלו י"1 והמרוס: השעה הפימכיה/ החקירהתאריך 1973(. באוקטובר)1?

 השל""
13( 

 המחיוי המשפט בבית בבוקר 8.30 בשעה 1970(,בדצמבר החייב. בקשת חייב: או נושהבקשת
בנצרת. )19 תשל"א בחשין כ' והמקום: השעה הראשונה, האסיפההאריך

 ן. עמו נים מיי !ג:ןיגןב,ךב,::.בעי'ו
 י"" קימי " ת"י" מ"י

 ק""ל י,
 המהזזי המשמט בבית בבוקר 0כ,9 בשעה 970ווזבדצמבר

 ר"ינ ש"י, "ייוי,, שיעון ג) ""רן, ומ;:.: ת.א.ך. ",יינ, קןגנדר-שנע.
 ";,1( יייניי. )ו "ש,.א נדשיןי,

ק "וי".גן%: יק "י;", "ג;]i::ur:c:rtl1: "ןשמ, :יב,"נ ;,ן
 "7"1(. נ"71סייי,;ו

 החחי. בקשת חייב: או נושהבקשה 4::3ו, שמשוו שכונה קודה, שלום, עטייה דמענו: תיאורו החייב,שם
 )7 תשל"א בכסלו ט' והמקרם: השעה  הראשונה, האסיפההאייךאשקלון.

 ממטים כדם גמשרד כבוקר, 10,30 בשעה 1970(,בוצמבר  70',409. אזרחי תיק באר-שבע, של: המחוזי המשפטבית
 חיפה. 3, לוין שמריהו רחובהרשמי, תשל"א בחשרי י-ג רגל: פשיטת דהכרזת הנכסים קבלת צותאריך
 )22 חשל"א בכטלו נ"ב והמקום: השעה הפומבית, החקירהתאייך 1970(. גאוקטובר)13
 בשעה 1973(,בדצמבר החייב. בקות חייב: או עשהבקשת

",30 
 בחיפה. המחוזי המשעט בבית בביקר

 יקיהיאל' נ ו;,1( נן'נ:נר ,י '.ן הש 1 :יע""אץנבןנ:וןך:נ:7ע:ך:::;:,:::::י:כ':נן'נ

 ,,ו ת,,-ץ גינת נ' וין,.ס: ישעה י!וינ.ת, ההלירההאריך
 ראשעה אסיפה רגל, פשיטת והכרזת ם נסס קבלתצ'יננאר-שנע.

 14, חננאל רחוב חשמלאי, מאיר, מ,רהי ומעגו: תיארו החייב,שם
 ת,-%גינ. הלי: צ' , ";"1( ננוניני )" "ש,-א ג",?וז1'

 "ז,?ווו. %,ין, ת,, ת,.%ג.נ.,;, ק,. וין,., י,;!ט.יה ךך:ך י:נן'ן יי:?נ;1
 תקל"א כתישדי י-1 רנל: פשיטח .הברזח  הנבסים  קנלת %ותאריך

 970!(,  באומ,ויגר  ל11  34, או-ב שד' חשמלאי, גרינשלג, ברזך ומענ.נ תיאורו דדיינ,עי

 ההייכ. בקשת הייב: או  נישהבזטתתימה.
 יוים  גוים  בעירד %ההא,  "ן.ין לשעה  זכוייי,נדג).גר ואי-1 בתשיי י,: רכל: ירייה וןנר,ן ה)יייב  חית צוהאייך )" "של-ץ ינ?יו ך' והןליס: הדן? הראוויה, ך%יילההיי.ך "ו',י?"1. %יי"' תיל ,יעה. טל: היהווי היכייבית

 ת,-אגיג. ין, נ:ימ.ן ;יפת ר,ונ,רשיי, "ויו(. נ"ו,סונר111
 היךד' ";"1( גנובזןר )1 תש,.א נזקין1' ""י.נ. גלשת "..ג: %ו נשהדשת
 ק. Dlrtnl: "שתן "רישויה, ""ס.!הה%ר.ך

י הנכסים בוגס גמשרד בנוקר, ל10.3 בשעה 1970(,בדצמבר הריצי י;.ן,ג נ,.ןנ;, )" "ק,-% נזיקי

 )!2 "ש,." גוננו נ,ז .יייוס: הרעך "!.מנית. "חקורהתארכך
 המעגי '",וה ר",נ ,גג, ויגינן,', "יי י ייעני' איי, ת נ' ""קט

 (יין.ן'.2ך,וו.'י' נ,.:ן. "ן"ווי ,מק!? ננ'ת נגער ""." נשתי "7"1(,נזצינר
 ";"1(. נ"י,סוני), ןך,ומ. ןיין'ס ייוןיי, תק,-% נתקר. "' ר),: ;;יטת וינר,ה "ענ.ס ,נפת !יתנייך יקותיאל'י' "1,7( ג:.גיגך )" תשי,א נחשוןו'

 "".ינ. נלשת י'.נ: או ;ותהג,קה-
 ""י.נ,שם

 ;,.ת ;ירה !,ן,, עידיותי, 'יושע ומענו: תיאירי
נית51122ן'"מי,ו' .. ,) ה ; ך הי%ק.'י ין ,אנ ך,,

 "., ית, '
 ' ,;7" "ור,.'

 ת,'אנ.נ. יר, גויןץ והית י,.נןי;ן"
 הרסד' 1570( בנובמבר )5 תשל-א בחשוןו' תשל-א בתשיי כ"ט רגל: פשיטח והכרזת היבטים קבלת צוחאריך
 הרשמי הנבטים בונתטגן 1970(. באוקטובר)29

 יי ןן "יצן תמי.". יזמיו ..; ,,"ן. ";יניי,נ.ידן304

---



 ןין.
 הרשמי הנכסים כונס מאתהודעותן

 1936 הרגל, פשיטתפקודת

 ראשונה אסיפה ר1ל, פש'טת והכרות :כסים קבלתצווי

 תשל"א בתשרי י"ב רגל: פשיטת והכרזת הגבסים קבלת צותאריך רהוב עקרה-בית, אוברלנדר, צילה ומענה: ת.אירה החייבת,שם
 1970(. באוקטובר )?1 תל-אביב. 10,לכיש

 החייב, בקשת חייב: אר נישהבקעות 0ן,3154. אזרחי תיק הל-אכין-יפו, של: המחוזי המשפטבית
 )ר תשל-א בכסלו ט' והמקום: השעה הראשונה, האסיפת תאריך )6 תש-ל באלול ה' רגל: פשיטת והכרית הנכסים קבלת ציהאריך

 הנכסים כונס במערך אחה"צ, 13.30 בשעה 1970(, בדצמבר 1970(,בספטמבר
 תל-אביב. 39, בנימין נחלת רהובהרשמי, החייבת, כקשת חייב: או נושהבקשת
 )1 י:,.א נ:!,ו ך 11ן,1ס; ישע" "רא17נה, גווילההזיקך

 הישיי "ינס'ס ייניסי1 ה,-א:ינ. י2, ננייין נ",ת רך,נךישמ',
 הרשד' ";י[( נ;.נמנר ,! תש,-א נהש11ו'

 פסיכיאטרי, מעשי את שפיקת אברהם ויענו: תיאורו החייב,שם הרקמי הנמסים כונססגן
 רן.ה. 22,""ו. ;.ויאיה.נ

 "4,7ון2. ";רני ת.ק ת,-אניץ-יע., ק,; ךייווי יזע!סניר 4, גי,. עינין tfi1'1Tt ביי; !.,י' יקל .ךע;ו: היאר. יןי.נ.שן
 השל"א בתשרי י-ג רגל: פשיטת והכרזת ינססימ קבלת 'יתאייר'נמלה.ר

 ";,[(. נ"ו,סינר)2י "7,ו;"ו. אור". ת.ק ת,-אני:-י!., ק,: "ן".;י דזש!טג.ת
 ההייב. בקשה הייב: או נושהנקשת תשל"א בתשרי י"ג רגל: פשיטת והכרזת הנבטים קבלת ציהאריך
 )1 תוזל-א בכסלו ג' והמקוסז הגועה הראשונה, היצטייתהאריך 1970(. באוקטובר)13

 הבבסיס סונט במשרד אחה"צ, 13.00 בשעה 1970(,בוצנ,בר החייב. בקשת הייב: או נושהבקשת

הרשם" )4 השל-א בכסלו ו' והמקום: השעה הראשונה, האסיסהתאריך
 תל-אביב, 39, בנימין נחל, רהיב

 'loro) ניינמ:י ,! תלי-" י"ש.ן י. יאנוס יים גי:~נדמייי ג:ע;יג,ןמקינגדשך

 דיעזי נ,נן:בבב נון
 הרסד' ":"1( נ:ו:ינר )ו תש,.א נחשכןו'

 ורויי "נקי! גורססנן
 וכמבית וחקירה ראשונה אסיפה נכסים, קבלתצווי

 מנהמן !עיל ויעף: ה'"וי1 ון"נ, שס רמה-גן. ו", י,, אנא יךונ טוב, קם מנשה ומיץ: ו,..:שם
"~aQTO 

 ao אירמאעי,,
 "7,";י2. ";רפי ת.ק ת,-"נינ-ינו, שי; היזורי "מעמסגיח

מקנו:"
 נטרת. ;711,2, יסרנית

 "217"1. אור". תזק נירה, ע,; vlr::n הלקרטנזה ,21 חק.. נ"נ ,.ס ר;,; משיסת .ן:ר;ה ו::!ים קג,ת ?1התריך
 "ו"1(. נ"ו,סונר )ן הש,.א נחקרי ה' יגויס; קנית ?1ה"י.ך "1,7(.נאו;ונס

 גושה. נעשת היינ; "ו תוש:נעשה וךי.נ. נקות "..נ: "ו ושהנקשת
 הע,-" ננ;,1 י' וין,.ס; "שעה גי"ש.;ה, י,!י!התגייך

 )!1 תש,.א ננקדו ,-ן 1ך:,.ב: דמען ךר"ק.:ה, ו,!י!ההחייך ),
 בנצרת. המחוי המשפט בבוקר,בכית 9,00 1970(,בשעהבדצמבר הבבסים כינס במשרר יך.13, 0ך.13 בשעה 1970ן,בדצמבר
 )15 ו7ו:ל"א בכסלו יעד והמקדם: השעה דפומכית, המלירה תאריך תל-אביב. 39, בנייין נהלת רהובהרשמי,

 בנצרת. המחווי המשפט בבית בנוקר 8.39 בשעה 1970(,בדי:בר הרט7.' 1970( כנובמבר )5 השל"א בחשוןי'

 יקדך2יאליי' 1970( בניבמבר )6 תשל-א בהשדןז, הרשמי הנכסים כונססין
 הרשמי הנכסים כונםסגן

 גרבייה. אל גקת טוהר, מוסה, יוסף ומענו: תיאירי ההייב, שם1
 3685,70. "זרחי תיק הל-אביב-יפ., על: המהוזי המשמטבית

 נ" ומעזו; תמחורו גהיינ,שן תו,-א נהירי .-; י;,: !שיטת ,הנרות התסיס קננת ?והיייך 1
 "י!". !ן, מינא, ין1נ ריס, גורשטיין,

 'tlDTO~ נא71סינר )"1 תש,-א נתשי. י-ו שניב; לנות ?ותאריך ההסיע. גן,.ת הטב: או נושהיקשת

ף וג:7.ס: השעה יר"ק.נה, יא!י!התצריך  ות"נ. נקעת ן'נ' "י ניקהיעשת )ן חק,-" נשיו 

 דונייפ (a~T נמחיז ננהר, "!."1 נשעה "7!1(,יי?זגר הי-אנינ. ין, גנימין נן,ת רהינירשךי.

 )22 תעי-א גנינו נען ויימס; "שע" ג!.מנ,ת, דוליי"תסרטך הרטד' ";![( נ:.נןנר )5 תק,.א נ"ן,ןו'
 המחוי "מקרס נניח ננועי, "ו." נקען "157(,גזגמנר הרשן' ה:נן'ן יווןג:1

יה,!".
 אל בקה סוהר, ביאדסי, קחדר ע. פחחי ומענו: תיאדרו ההייב,שם

 ';ינייד.
 ן:ונמני )י ת7,-א גןש11 ;'

 יקוהיאלי " "7,[(
 הרשמי "גננים נינםי;1 וו,ו!"". ";יקי חי, ה,-"נינ-'פו, ש.: ימ,.1' דזשיסגזת

305 !ווי.1[.2ן תוי'%. נקויו י,; 13(1, ו;יו.מ.ס..וין1



,ו1
 הרשמי תכסיס שנט מסההודעות י1 י1

 1936 הרגל, פשישתפקידת

 דיבידנד על להכריז כוחה בדברהודעות ר:4 ופשיטת נכסים קבלת צו ביטול עלהודעות
ת.-%נינ. "רן,יה. י1,,נו"-עם, ,ן, ניפו רהוג נ"ר, חי.ן,נ, ;ן'ס .ליצו: ת."וך. י,י'נ,ךס י':11 מנוצה, ";,ת גיי גיף, ונך.ה ומעזו: תיא.יו ",יינ,שם
 ]",%נ,1. איי"' תיל ת,-חנ.ג-.ן., ש.: ין,11. "ישקטיית 1","2;2. אזיקי חי, ת,-אנינ-.!., ש,: ין,.וי ומשנטניח

 ג:.נינר )י! חק,-ץ נחשון נ." ך.:,.ת: .,נמת "",יוןהצן ,זן,(. ג,וןסויר )"1 ת"נ-נ נתקי' ,, ינן.!: ינית גוהטרמך
1970(. 1מ[ן(. גנובמבך )3ן תשמ"ב ככסלו ט"ו הרגל: פשיטה צוהאריך
 נטת יהוב עו-ן, א:דמוניז, "יק ינ' ון;:.: ת."יי. ":ץ:)' ען ";1%(. נאקי., )"ו תש., נונן י' ניסיתן:תסריך

 נ. א: הי ;,' ' -ג: הרסד' uelo ג;1::נר )4 תש..א נ,?.ןה'
 הרטד' ";,1( ::ינךני ,4 חק,-" נתקרן"' ,רון. D'Ci:n נוין:1

 "ישבי ":::.ס גיסנין
 ות-'מ. 51, ןךא, ר"ג "itr)?i רנטגן .ןעך: ה,..נ עט ו7ןי.ן. ןןי";,,;1, פטרר:כוי אצל נהג, שמואל, גולדשטיין ומענו: תיאורו החהצ,ים
 llle:'aG. "סרחי ה', ת,-":'ג-'פו, שי: דיי" ייעדי'ת ו","4!. אררני תי, נ"י-"גע, ש,: ,ישן, "ןשעסנזה

 4י נ:ונן:ר )", תש,.א נחשון :.א ":פות: יןנ,ת ךץ,י.1ך'.ן נ.ו,' ," תקג.ג גתך,ן ה' ר;.: ,עביטת ,::;.ס קנית גוה,ר.ך
י7"1(.1";1(.

 69, עיינקין רהוב עו-ד, סגל, מאיך ומענו: תיאורו הנאמן,שם 1970(. בספטמבר )28 תט"ל באליל ב"ז ביטולו:תאריך

. די.ינצ' ";",(ן'2"ש.ן"ק,.א)"נ:)נןןי
( 

 ירשמי י:ננ.ם נוןסגן
1

 איד. %,%%,, טי7יוריגי, ,ויו' ."וקע וכע"י: תיקרו ה"'ינ,לס דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעות
 ;י,14"1' "ייח' ת', י'!"' "י,י:יוקי. ך:ק;סי'ה ץ,נ.ק.,.ן, ריונ גבין, ,גנן ;.טמן, סשה וישו: היפויי החייג,שס

 ;",י21%. ".רני תיקי,הי!וי7!;י,ס:בי"ןעי."י,ג..!י,
 נייי-ני )ו2 תשי-א נחפיז --ח ,יייית. יניית "'"ן,'י1ך'י ' '

ע; נ;,נ;:ך )י! תש,.א נחשון נ,א ךו:ךות: ,7נ,ה דוחיתןהיזם
 ןי"1"

 די!". ,וין", שוריך. רן.נ ר;ן,עו.1, ויע-1:ע' "ייו ת
 נ:,גןני ," תק,-א יךקיזן.";,1ן.

 יקות'אלי.' ";%((
 הרטיי סכמים בונםכנן מענם: , תיאדם הנאמנים,שמות
 פתה-"קוה: 39, מונטיפייי רחוב עי"ד, ייליוס, אליעזר1,
 בחר- 815, ד' טיכון פקיד1  פורהי, מרקו  ual~1: היאורו החייב,שם  פחח-תקיה. 9, כץ  י'יןינ-  ב',יירל. פולני, חיים2.

 ךךן-י תי הרכך. ן;:ן.ן נתןן;ן י .  קיי' הרט ד' "1%7( נןוגךבר )1 השל." יתקיןה'
 %(',%י. ",ך, ל ה יישי,( . ש ך-ירך

) 
 4, ירידיה יח.  הרשמי, הגבמים  כובמ  ומענוו  חיאירר  הנאמן,שס

 י' םןז"2יובמר עביגע:;7 ישי"ן:ןיבך ירוע;לים. רעג:ה, 13, יפה רהוב מדריך, אייל, מגסם  רממגוו  תי"ורו  החייב,כם
 השיי

 , -יז
 תעצ' ",1%, נ:'ןיי

 דרש:. רןןרס נווןהוןי1%7(
 ל .נו 1 רה ור אצן 1,%, נ;.ן,ן ;,ית ר"ינ "רקיי, ":גיס 17;ס :ט,:רינו:שס

 ג;1נמני )4 תש,-א נקיוןה'
 הרטד' ";%ו(

 ", שיייא ?נ' רח,נ סיר, אילמן, 'ןלנ .לעיי' השייו "ן"י'קב הישי. ד:גסיס ננססין
ה,-,נין.

 7ט',5091. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של: הממוזי המ,נמטבית
 נין?ינר )ו תש., נץ,11 "' ק"ן: וייפוי ך!שיה ".קוי %ו תאיין רוונ (.וקר, )!יניק( !נ'; "מעה עננכן ,קינר: ויע;. ""..ןקט

,(,י,(. ת,-אנ.נ. 47, העי,הוון
 ד:,,.ס, ,:1ע.ן ו-27% קל,מק יזין ,;,קיד ,.""1 ך,,;ר":ט,נ יוי2!ו!. "זך,' תיק ת,-אניב-ין,, ש,: המשן. המערסגיח
 יונקיה. ,בנ"יג"ה,ס נויני.:ר ).2 תע,.א גיטין :.א "ינייה: "נבת יא,רון"יון

 ";11( ג:ונן:י ,"2 תק,.א נעשון ג-א ךיגן,ת: יןנית ךחךרו)ך,1ס";,ו(.
 תל- 29, הרצל ררוכ עד,ד, ליאון, איי ומענו: תיאורו הנאין,שם ל4, הלוי יהויה רחוב עו"ד, הבט, אדולף ומענו: היאורו הנאמן,שם

אביב.תל-אביב,

 )4 ת'2ל"א בחשון"' הרטדי 1970( בבובמבר )4 תשל-א במשוןה'
 מם'גמבי

 סרטז4' 1970(
 הרעמי הנכסים מובסכגן הרסי הנכטיט כרגםנגן

 י;?,.ון.;ו גוי.ז. גן7יו י.1 וזן. "ווייך,ן'יחי(335
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 ןן
 ןן

;.;י,",נ'תו.זנ;;"סהזימ,נ.מ,ינונ,,. 1936 הרגל, פשיטתפקודת .ן ן "!תי),.,"( ,נ.תר.ון;בב(גע:הןןןח:.נקגקן.,.1 הרשמי הנכסים כונס מאתהודעותן
 ו'ני;רדש' ";,1( גנוגמיי 41 תש,.ן ישי;", ר1ל פשיטת הכרתצו

 ה:יי'י,!יטייסיס "י- נקח סוהר, מזן, אנ, אלו יארס ומענו: היאירו ך"יינ,לם
 י"1,טייי ,,י עעל]נן:ג::גגנ;:י:תי:ג"ג:;ירניין.

 יןש'"ד-1954 'שיאי' ביקחיק
 תשי"ד:--954ג, ישראל, בנק ח11 שי 58)1( סעיף למי 1חוךבוזוי;1970(.

 ורומי ";:נים נקנססין נדג יריי;' יקותיאליי' "1,7( ננ.:מנר )י הש,-א ניוון,'

.], . . יס",יי 7ן1יי( ליין,ת הייי"ין.ת יי"(יי',וו'י- . . ' . ' . ' . ג:"'יי נן"שי' רגל כפושט ח"ב הכסת וצו נאמנים מ.נ.י על הודעה1
1.2,2],,,י  ורענו; היאורו הןץנ,עג

 מן"
 ן ,,ז ,1,,,,י, גי"ויד "ישן ;יו ןרזס- דמין, ןיך יעתר, רנינוני,,

 "4,7;!. אורחי ת', י'ע,, ק.: ויי.,' דיוריג'ת
י,

,י,',יו'וייי4 . ' . . ' ' ' ' '
!;2.,,,.,,2,ן,ו . . . . . . . . . "ין גגוניי'היית-עת"ייךצו":רותן:ייננ!ושסר;,:נ-"נ;'סןתש-.)ונן,י";,1(.

 . ' . ' ' ' זכריי" די יריקו.;ךיי' ניינן; תיקרם ו;"מ;יס, שיותיי
--  . ן:ל7ין קי ןת"ךי,ת ייןי' "יזו7יי' "'!י; ו' ייי; שמר.ןו רתיג עו-ן, וינסר, י'1.ן
--

-- ' . ' . . . ן,'ן.ו י7יי' ייי7:י' רןונ7יי'נן"1,ה,-ןנינ. מ.,ית,יו-ד,2.

,ו".,1,.,,1.;], . . . . . . . . "::!,ן ;י:7 ";";(. ניונמנר )2 הע,.א ניקון נ' "מינוי;תקרין
 יקותיאליי' ";י1( נ;.נמנר )ו הע,.א נחשון;'

 -.0"2,416,8 של בולי נקוב בערד  ינווין:'ן זכרון מטגעות כזלל לא* הרשמי הנכסים כונססנן

 slr:n. ןינס וי 11י" ,ו ?יי" יון "יייי "ן"י ק":1)"יעי

 ר"ל כפושט חייב הכרת וצו !אמנים מינוי עלהודעה
 יועמס; ת.",יס "",,ניס,שם

 u~wn-1948 ארצך, עיטדי,?ק111, ליון-ימי; ונ;.ס, זרך יוקר, "ת רנינוגי, רשיי" ק,ה!.ת1.

 אוצר שטרי של הכוללהסכום "7,"!7. ן"רו' ה., התו, ש,: ומחוך ויריינ,ת
,..י_י ניי;. ;!; ת"-, נניון א' ר;,; נירשף דייינ ינרזת 12ח"י,ד
 ויענף: תאורם ונ"מ;ינ,שמנת
 ב' באדר כ"כ ביום בךהזור שהיו1. חיפה; 5, לוין עמריהו רהוב עו-ד, וינטר, י'נ.

 1970( באפריל )1הש"ל הל-אביב. 10, קרליבך רהוב עי"ד, קרת, מ'2.

 לפקודת )1( )ב( 1 סעיף פיעל 1970(. באיקטובר )4 השל-א בתשרי ד' המינוי:תסריך
 בנובמבי )8 מקל-א י197ז'

165,990,009 תש-ט-1948 "יצי'שטיי יקותיאליי' 0ך19(

 לסקורת )2( )ב( 1 סעיף פיעל הרשמי הנכסים נונםטגן
""",",4,"" הש-ס-"4"1 "ורר,שטר,

ס"_: 1944 הכללק האפוטרופוסמקודת
 - האתי "תגריד ""י' "1?"21.הודעה

""",ויושן" )1( )נ( ו סעיף פיוי המערס ינית ,תיש הנ,,' דאן.סר.ן.ס גועת יש גי יזוען"ווי
""".""4,"4 )2( )נ( 1 נעיף פיעל ""!1- יסקוזת י"א' 5!, "1, נעיף ,!. ?11.ם ימתן נקמותהמצתי
 גן,ן,ן; ":!ורס.ס 1,נעוריס יע;נונ.ת נזורע 44"1, הנתיטי.!וי
 -ן:ו::.ן:ן:ןק:"מיי בירושלים: המחווי המשפטבבית

",",ן",,"זו
",",""4,"4 21( )ג( 1 נעיף פ,ען יני. ין,נניס
 בחשת י.ב ביים במפזיי נמצים4. בתל-אביב-יפו: המחוזי המשפטבבית
 - 1919( בנובמבר )11 תשל-א רכוש מטילדה; רדובסקי רווה; ליגרמן יעקג; - יהודהעזיר

165,999,000 )1( )ב( 1 סעיף פיעל מאירוביץ; דב עוניה בעזבון ששית והמהווה ידועים אינםשבעליו

69,400,000 )2( )ם( 1 סעיף פיעל פ.מפיליו; לידיה ויטי; גלמן קרל; גלמז ,לרה; אלצר שליורשיה

 צופיוף; לאליהו( אליושא צדמיוף; מישאל גרדיאנו;חנה-בלה
"0,00"4,4"2טה-נ צופיוף.אלחנן

307 12.11,1970 תשל"א. בחשון י"ג 1673, הפרסומיםילקיט



.%ן
 ן 1ג]),תן ע1 תע"ה תתו "ל1ן ג"ןל)י] )"'] "רווי;.5 %וי.1ת ;ו תתיון"1ת ",ו"וזע1ת

 1979,ד' מס' הורלהתכוית% יי ן' הם,סבופעלן

 ,' נ"ס שתה,"ב 1;,1,, לסיר ייי,ה :י)ר,ך),( הוור.ת1.
 ) י'י'ן)בנץ;17נ::-' .'"ן,,: :'ןנבב,',.,,וין ;' ג..ב עתתןיינ 1,,1,, מויר זך;.,ה "ן;ז,ה,, מהזער או יע:ין מתי:ן  מסחמלת יירה  רויוה בן,יןלייה:רא 1971(; במברואר )25 תשל"אבשבט בצדו ה:יתן הפירוש זה שבבעיף מוגח לכל יהיה 1ובתכנית

D'D~t--1( ;.; ,תנןה % סעיף ,יי הפ'ן מיע, יזיע. 1%71(; ייין ),1 " תקי:"יי קי,ן?ק ,י,נ.1 ךרו.,.נ ך"ור,ה מנין'נ' "הז י, - רמי!(ב עתתק"ל 1ן1%,!1 לניר ךרן"ן ":;י,ה('חקי."י,יי ומ.נ,; -;יס". ",;ך,ה ינרי'ן' ",ז ני - -[וס"--.נרסיס :-י י zs) נזרן .)71י1 

,
ק זבת מ:'ב "יין ען:י':יי! ::ךו  

י [)
 יי.ן עב מ.ז ""ת,י.ס 1,1%71 ךנןי ןיטא ך;י,ת)ן( י"ין אס יי,ו."י,י
 י1%7 לן:י יה ,י:ך-יייך ז::מן, שגךס הךור,ה ולנלי ךן.ז1יי המנפר - ה;יי1י-.מר?רי

"%' 
 יי)י,ן ,תונוית :"תאס

 ח1 -;יןא- נדסיס ונ, יוי, נרסיס ני יס1ין, ,ה'ות נריך"ו
 117!. ען י' תק 47"1' ופינין'ס י,יט יקיייס:ן

 יי,ס עס י'ן שתת,"ם 2,1,71 ךייי י.יץ ,;י,ת)2( זן:ר, ,י, נ, "ו יתיגס יירה ני ". א,ן, ממס(ייב ",,ני
 1וי1,1; ךןןר ךר).,הך,;ך,הנואת;
 1;2,1%ן יניר ךך..,הךך)ך,ה ז,.וה נ?,רה "1 מש,גקת נ?ירה הוו!נ. או נר"יי"וזפנ. נ.ונ עס ייז קתת,"ב 1ו,1,% יויי ;,ס" ,;י,ת)ז( ,% (!ו נ,, י1זפ:1 ,א - ון."ו. מנ(ר. ,ענ'ן - נהז5נר-נ:::ו

 nT'O עי ייי קתתןייב 4 1,71 -(יי [צ" (יייה)4( ו",,,ור.נית "")י,ה nT:Tia;C יערנה - ,א,לטרונ.ת--"מש-נת

 '%' 1ו,י ל::י ןי.'יה :ןי-י' ;.; ,תנ:ית 1-1% % גס;יפ'בךמה1אית

 ןת5ן,ו.-:5תיר
 נ..ס ען י.ן שתת,..נ 1י,.'" :זלי ;'יץ ל;רית)"( 1% נן,:'ף הלת,אר ן",,יר,ו.ת ךיערנה נפת)ר -

 1;4,1%; ןיןר -י.'יה-,יי.ן ;1;,תנוית

 ינ' -יק.יה %-, ינ' ..היוה 2-, מי' .ין.וה 1., מנ'-.ייזה
-4 -  ניין ינ ייי עתתקייב 1;1%," לנלי ;יל" ו;י,ת)"ן 

 1ו,ו,ין מן:ך הי:',הךך,ר,ה ו:זר". "מת,אית, "ץ,לסיי:ית הלירנת ש, המתאימההיחיוה
 cva ?נ מ.ד שתת,..ס 7,1%71 מנפי ..;א י.ר,ת)_( ;ו. ,תנוית "1 ננעיף ," חו )!( )2(, )1(,נ:נ,"1ת

 [1%7,,; יויר :ין.,ך"ייר."
 ו;ר,,ן,,( החו,ה!.

 a,,o ען י'ז שתת;"ב 1%71," ינפר ;1ט"
 1;1%,;; מו"ר ,י;,,ה,;;ם ו.: ,תנ:'ת נות"י ק"עינ. ןנ",ת "ןוי,ות ,ןנ' ת"), ;ותננ.ת
 CYQ עי י'ן שתתק"ב %71ן,, מניר ;)י, ו,י.ת),( :ן,קין; ד;י,,, vpI:~?,שת'ס)א(

 1;1%,,; :נור וי;'1הו:וי,ך .. :.,נ עת",יין 1;1,1% לן,ך ייויוה "")י,ה)1(
 1;15[; נ'ויו[י  )י הש,.אנסגת

 1,71,%; מניר יר;',הך,;ר,ה '.; נ.,נ שתה,'.ס [2,1%7 יייי די;',ה י,;ך,ה)2(
 1%71(; ניו."י )14 תש,.אנטנת

() 
 1%71,,1; לייר ייג"ןךו,יי,ה :-י :יי" שהת,"ב 1;,1,ז מי(י קר:'," ,";ר,ה)ן(

 1%71(; ג':."ר )21 תש,.ח2סנת
(

 1;,11,1. ךנלי ויוי,ך:ך)י,ה נ' ני.ן שתת,"ס 1;.4,1 מניר "יו',ה הך;ר,ה)4(
 1ויוין נ'ו,%ר ),2 תש,.אנקיט

 נענך1ור )4 ן:,'א1נט
 1ו,ן"

 :' : י' שתה,"ן ':
 יי'י'ב :יט'ן'ס %'

 ניט'ני 8ao.ooo ילג ,:עעי ען'ק :,י מ ינ"ג,; ".ו C'V קהי,Gil~TI "",7 ין:י "ו)',ן ךק;ך,ה)ו(
 %%י,7%% ון י"".,"" הסיזורי.ב המן5ר,ם מן,ן ניזוייגלניר 1%71(ן ג5נר)"ר )11 תק,.ץגקנן
 הוא שבה הרגילה ההג-לה במסמר כניו על יסימן ימן בכללועד כ"ג בזנ: 2ותתקיים 1971,,7 מבפך הרגילה ההירלה)7(

 לעיל. z(a) לסעיף בהתאבמוסתהף ו197(; בפברואר )18 תשל"אכשבט

 ",ן.;ן.רן ילי"ו, ו"?1; ייי: יו,ן. "!יויךיניי,וס308

---  



 הברלה ככובות9. "ווטא"ברסיסי4.

 ךני,ה נ,,וגי
-'NDTr- 

 נתעינת "פוס מהע, ושהמש 11 הננ.ה ,!' הה)ר,)ת קישישה נרסין. """,",ו "פין מ!;1 ישי,
 למחקר המרביי המבון ע"י שגבנתה אלקטרוניות, הגרלהמכונות מלברו( קולא בתוכו יסומך "1ויא" כרטיס כל למוכ-ז. "ווטא",גרעה
 והעשייתי מדעי למחקר המלביתית הנורבגיה היוטצה שלחעשייהי 999,ב79 שד 00,330מ הסידוריים המטפרים מגת טירוריבהספר
 ונעיף לאמור בכפוף - זאת אילם להלן, 19 בסעיףושמה,ארת הוא שבה "זוטא" ההגרלה במספר מניו על יסומן וכן בכללועד

 ;ייינ :, );י.. )נ( 2 ,סעיף ג"ה"ס"שהחף
 יהרן. )ז(17 ?מרז יעי" -11סא-

 עליו המט,ין ההגילה מספר אשר רגיל ברטים של השמאליצדו

 "א,קסי)נית המברנת 19 "נר- !, "ינתן היורקה מתי ען ד"ה "ביזויי( יינסרו)ין:ז,י
 נאובן השתיות יהייות מארני מויננה האיקטיינ'תממירית שכיסן ש, ,!תויתו מ,.ם ינימון התות שוית א) יוקזו

 :.א הייי ן י ה י שיי י' ( )ייהדי? יידעי הייזור.. נמתי) ע.ון ליס.11טא.
 העולים הכרטיסים מספרי אחת ובעתה בעת נקבעים - ההפעולכפתור

יו,,מן: הנרס,י.ם אותי ווניס שנוס הנני" )ן:ומינערל ומחירם ינרטיסיסהתת1.
 את לקנתהוא שתפק.ךה 1 ימס' המיימנת 'היזה)ו( נמ.שדין הביס ישל עי-,1. יייני) ורנ.לים ה:רט.נ.ם)ן(
 ונ"נ- "רני,ות גהור,)ת גמר, העו,יס ונרס,ניןמיקרי "יבם ;,-!י ין.ס מ!!, ע,-.ן, )ש.הינו ,יפוים )וימו,?.ריר
 ני.וניס ,ששה ,שמנה "מהן מת) וכה -,זן".,ייית גין הס, הנתם ע, י?יגור ימנרומ שהמפיייס כזה !ינ;תנ(
 שוווה ". 5, 4, 3, 2, ן, ננחרות יימין, מעי%,המנזמנים המשיביס עי-ייי שיתמהו מפין'-משה, י,מציות וניןנמ,שיין
 את ממשיה האמויות "1?י)ת "ות ,:.11ן ודההמ;נ "5יי. יקע, ש, נאיש.יוואמוייס

 )2( ג[ק,ה המתוצריי 2 מן' ניהיזה ך%ש)נ.פ ש,היע,תס - נ"יוי מזיז ~aT גי ע!ורש נמ מי טל ".י גן,ק

 - נקמור מפיז ש, מ;.ז-משנה ,שות44
 או גנוננו משיש א"נ.

 נז,,מן: ,ה, נשףש,
 מוישה א. מזימך ואינו נ,-שהוא, ,עין "ן'ן מ"ע, ש,כשליו
 אליההספרה מצג כל להציג אז ידיעות כל למסור מטעמו או הפיס כפעלעל-ידי

 המופעליםהאשנבים המחגמכוון את לחייב או מטעמו, או הפיס מפעל של בשמו ערוכה כל ליחןהו
 בדבר המכם כל כי בזה מודגש ביחוד כל-שהיא. כהכות הפיסמפעל
1 %ת מעיי: אינו מי"א, הנינתו או קנון מנ"ר ג;, נרסיסרעישת

-%-
 ו--ג-.א-2 "ייס.מן?י

 ו-.1. -ג.,-א.,3 י-י. 3 סך הנו ר:,, נרסיס נ, ש, מרירו)נ(
. 

 נדטיי אלי) נשומון יעניה. - רוי, נרט.ס הרוש נ,)ט
 -נ-,-%-,4

 1-.ז- -ן-
-11סן-

,5 ;גורו. נזיף תשי)ס גל ללא ויאת לעיי, 4 ג!עיף נאמיר
 ו-"1* -ה* -ד., -ג-, "בץ,-ח",ם ה- י י ' נ ' נ '

 המפיצים ידי על הכרטיסיםהתהמת8.
 את י"דחות הנא שהפודה 2 נמס' המנזמנת 'הייה )2( אח ונרסיס עי יין,.ס רפא. .הי, רנ.,. נרטינ ויתרמתי,

 נתראה ד, תננ.ת יפי נכור, יעויים הויון'סי:5י: ומשנה מרי, שי ,מ;נ) שמו י,. 1% עם גמ!', שי ומ;;)שמו
 ןןןי' אששנה ששה 2 ןן' ו,:'ו'ןן ינ' "'ן'ןןן[עי,ת "נרסין. נמצישנ%!!!.ה.

 עליהן והייק)ה והוילות סיז1ר7.
 נוי,( )זען , )ען 9 שנ.ן ונסיות אחת ,דו!,עעשוי"

 קביעה ללא גרידא, מקרית היא ספרה אותה שלכשהופעתה ובהדרכתו. בפיקיהו הפיט, מפעל ידי על יבוצעוההגרלות
 ווזע, השן שן,ייס ונשעה נן7ים נ!ומנ, יהקיימוה")י,וה

 נ!. הנ. ,הקן, 1-"1 11 ונתינים ,"וראות נשףמראש, נעהו-
דמקרה. הפיס. מפעל מטעם יומייםבים

 הלו.ות שאיון בינית ש;7נ מקיד, בני)א( היהיו" וו. תננית ,!, הוי, שע,) גניטיס.ם ש,"::,.ת. ההפייותדחיית8. ננחמי את יקנ.ע שה!,.זה 3 נ:ס' ומנזמנת ,זיז")ו(
 נמנעי

 בנדרן "מנסמנות, משג" יחיז1ה ישיוש מקמלות 3מן' אי "5.ס,
 הניתן מתג ובה ו--ג-, "ב" -א-, באותיוה לשמאל,מימין כל או וו, תכנית לפי מההגרלות תחר או אחת לקיים יהיהאפשר
 לשמאל, מימין כסדרם המסימנים, כיוונים לבלושהלהכוונה וו, לה:גית בהתאם הקבועים באופן או במועד או במקום מהן,חלק
 "א-,באוהיות אטשר שאי כהן, הלק אותו או הגרלות איהן אי הרלה אורחיקיימו

 -ב-
 המצוי הכוונת ו--ג",

 משלישת ה!הלאחר
 המינה יחידת הפילת את מאפשרת האמוריםה:יוהיס אשר אהה, באופן או "הר במועד או אחר במקום כאמוד, לקיימןהיה

 הכיוון. אותו מסומן שנה האות באות"שסומנת הפיס. מפעל מטעם ברביםיפורסמו
 אח יהדא,ה הוא שת!,.יה 4 גמס' הייומנת .ך.יה)1( שהוא גמל.ס לבכל"ם טועיה ני-טהיא שהריה נמ,רה,נ(
 זו, הכנית לפי בבוחל הכולים הברסיסים של הוניותסכיני 3 הפטון ברחיב הנמצא הריס מפעל של הקפוט ההגרלות לאולםמחוץ

 הקבוע סדרם לפי יצאת 3, מס' היהירה מטעולתכהוצאה יהיה אי-אפשר המיס, במפעל תלויות ומאינן סיבוה ועקבבתליאביב,
 כל לגבי וו, בתבנית הנקובים הוכיה סכומי שלמראש אותה תקויים - מקום באותו כמנה הלק כל או הגרלה אותהלקיים
 ומהערלות הרגילות הההגרלות והגרלההגילה כאמור, מקדם באותו לקיימם שאי-הפשר ממגה, חלק אותו אוהגרלה

 ,זוטא-
 על

 ההגרלות של השישי לשלב פרם כסדרם, צולביהןכל האפשרי בהקדם וזאת המים, מפיל של האמור הקבוע ההגרלותבאולם
 מיאש. קגיעה ייןנריזא, נאמוי. ממנה ",ק איחו או ייפיפה אצתהיגי?1ע מקרי סדר לפי הזכיה סמומי יופיעו שלגביוהרגילוה, והשעה המקום בדבר מחדש מרמום וללא לכך, שנועדה משעהלארר
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י,ן  ואשת;שגג נה1ר,ות"שהלות11.
 אוז נ, י-י " גנך יגו ר;,יינ גרס.ן.ם .,"ו" - ישההיונסוייות)א(

 שגי:שלב יין.; נ::ן, נן:1ר ייה הירתה אית,דונר,מש,
 -11סא. הריה נב,)2(

- 
 נ,

 אחד; גל י.. "4 נסך .;נו ר;יי.ס ייסין'ם"")1( שומן ..וצא. נרט.י
 אחו; כל ל-י 49 בפך הכו רגילים כרסיסזם 89)2( 4 בבעיף כאמור "וזטא" הגרלה אוהה של ההבדלהבמספר
 אןז; נ, י., ו4 נ"ך .ן:ו ר;.,.ס ;ישי.נ ", )"( -ייע'י
 אתר; נ, י-. "4 נרך .1:י רניי.ם נר:יס.ס,,)4( נתמית המפורטים לה;אינ 1נ;!.י1ת יהייא,ת נהתאס1הנל
 אקז; גי ... "4 נוך ישו רני,.ם נרסיס.ס"")1( ז,",ן. )נ( g'eo tUP ,".יאבה נגסיטת ומ,ה)ז;1
 - ישתתף יא יע.ל, )א( ,מן ניעיף דאמ,ר אף"י)נ(

 אחי; ני ,.י "4 נסך ישו ינ.י.ס ניטינ.םי,)"(

 בון מ 2: :נ ::ן ::: :מ: ::ב;:::1:: מי" "י ימי' ניטע ני"!":י::בן;
 :::ן ב ::; :נ בך :: ::::;: :::ב::נב מייי ;הי -יייד' נההצ!"ן:ן:שת::יזי

 אקז; ג, ,., "4 ננך ,ן:ו ימאיס נרט,ס,סו")11(

 ת;", ג:ךב:'י נעזוב:;: עבי ן1ן 1, ןןןן [ןן 11ן ן11 ".קרי ,7. .' [:,-,.'י.',::"שן
 א::; % י-, "4 טך יונו יגש נתעש"י""

 אצן; נל י-. "4 נרך ימו הייים נרסיס.סי")17( ממר .אייר ,א אך י%"ר,ה, או ושם אצמיא ניוחס איתומשהתף*
 אתז; ני י-. "4 ניך .1נ1 ד;יי.ם ירט.סיס",),1( הנרי". אותה שי קיום" תחריך אחרי יום )שיגשים(""

 ארז; נ, ,-, "4 יתך ,ן:1 דמ"ס נרטינ.ם",),1( .י." -זוטא. נרסיס 7, ד;י"1. ינצר. ניזפה ונומו)נ(
 אתז; ני י-י י4 נסך יזנו ין,ל.ס נרסיסיםי,),2( - נ".ית. לפי ונאי, נוהמחיק

 אתז; ני י-' י4 גסך 'היי יתיחם ם ן ייס",)1!( ,;יאת יתר," נישה. ש, המנייה "פנקת שעת ,פני)1(
 עומז שסה הרצייה"הרלה

 י"שההי
 "הן; נ, יעי י4 נסך יונו י;.י.ם ניס'י'ני")!ל דיון הר:.י ונרטין

 פגום "זוטא" כרטיסלאותו
 אהר; כל ל"י 40 בסך יזכו רגילים כרטיסים 83)23( את הכיס למפעל להזיר -

 )הטרטיס דלקיו שני על ההגרלהכרטיס
 "זוטא-

 הנריייים ארר; כל ל"י 40 בסך יזכו רגילים כרטיסים 80)2.1( ביחד הגון
 י;.י ניט,ן.ס "")..( למרע, תמורה. ויקבי א,.1( המון הריי,

ך

י הרי.,ן דניסיס צנור ששילם הנ,ונ נמהיר את"פיס י י
 ארן; ני י., "4 ננד ישו הייים נרט'ן'ס י"),ל -ב הוראסן;:ןבן:::ן2:נב,נ,י"ך ליי י")7.( דר:., ד:רס,ס השתתף שנה היורקה ,.ום יהר)2(

 נרסיס הל'נ ימ?עי נתזו ,זייניהפנוט
 %הד; נ, ,.י י4 גנך יתו י;',.ס נ נ ניס ",)"-( אזי, -;,?ן-

שתשתתי
 גהרנה

 .ווסא-
 אהד. נ, י.י "4 ניך ,1:1 רני"ס נרסיס.ס ",)י"( מועז ,נזי שהקוקיייה התחררנה

 תלוש אך כגור, עדיין -זוטא" ברטים בשאותוהההזרה,
 שלישי: שלב כל-ידי ה:מקחו בשעת צמוד היה שאליז דחלילמהברטים
 א"י; גי י., י"1 נ: 'יני י;'י'ס ניינינ "י,!; :::7 בן:7:::ם :ך:,"י"שמבתת":ג::::דבן: %,ד; נ, ,-י "י1 נסך .1:1 רניייס נרטיי.ם י")1( נ)ין.ן המתיק שי ורישתו י!. - יואת "!ים,לפעל
 אתרן נ, ,-י י"1 נ"ך .;:1 ר;י,.ם ניסי?ים י,)7( הפע. איייאשוס

י, () ,ע.י, י-)נ( )א( הקטייס גנע.!ים יאיוי.ת יונויזת פרט)נ( אחז; נ, ,.י ""1 נסך ,1נ1 רנ.,.ס גרסיסים "")4(  ב'ב:ס בגלשןב:ע

~ 

 אבי. נ, י.. ,") גג; יחו רוייים נרסיןים "י,י[ :ג:ג :ג :עז
 יל אי-משהרפיתו עקב שהם כל למיצויים ,כוה כזה כרטיסיקנה

* רביעי:שלב שהיא. כל אתרת סיגה עקכ הו בהגרלה האמורהכרטיס  אהד; כל ל.' 00? במך יזמו רגילים כרטיסים 8)1(

 1 אתז; נ, ,.י ""! נבן .;נ. רכילים ניטיניס ")י( נדיקמו; ל-י, """,2"7 שי נייי נמך ,הזי ש,נ,ית,הןהרמזיה,

 ")1;.1;.2[ ה:י'", גן-1; ..; נד,, ן,.;ו;.ס..קוי313
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ו-
 בהגרלות הזכיות14. אהד; כל ל"י 209 בסך יזכו רגילים כרטיכים 8)6(ן

 188,800 שלבים בארבעה בגורל יועלו -זוטא* הגרלהבכל אהד; כל ל.י 200 בכך יזכו רגילים כרטיסים 8)7( -ויטא-

 לאיתה שהובפקו -זוטא"ן כרטיסי 890,900 מתוך -יוטא",כרטיכי אהד; כל ל"י י20 בסר יוכו רגילים כרטיסים 8)8(
 נוסי גנך יהיו יתיהנ עיי ' ס" וה)ך,ה ""ן; ג, ,-י וו2 גנך יונו ר:י,.ם נרסינים 5),(

 ,.. ""ן,י,ו ש,
 %"ז; נ, ,.י ""2 גנך ,;בו ר;י,.ב נרסינ.ס 5)"1(

,' 
 ראשון:שיג ,יזק נ, ,-, ו"2 גנך יונו ר;י,'ם נרסינים 5)11(
 %"זן נ, י., "% גסך יונו .ריס%. ניייניס ""5)1( %"ז; נ, י.י ו"2 גנך יונו ימ,.ם מיסירים %)!1(
 חהד. יי 1-י "י גיך יונו .קימא- נרסיייס 9",)!( ארן; ן, ,.י ""2 2יך ינו ר:.,.ם נרסיניס 5)13(
 %"ז; נ, י-' ""ן גנך יוגו ר1י,.ס נרסינים 5)14(
 שן.;ש,2 אקו; נ, ,.י ",2 גנך יני ר:,,.ס ניסיי.ס 5)"1(
 אתר; בל ל"י 10 גסך יזכו "יוטא- כראימים י80)1( אחד; כל ל"י 200 בסך יזכו רגילים כרטיסים 8)16(
 2::1 :ן מ:: :: ::ן ::ן: .;:::: :ן:::: :::),,Hn:E :4 :: ו.: "", :גן :::: יין:::: :ן::::: :,::ן %"ז; נ, יעי "1 גנך ישו -;ויח. גי-'ניס ""ן )!( %,ז; נ, י., ",! ננך יטו ר:י,יס נרטיניס ")17(
 שנישי:ש,נ אן,ן; נ, ,.י ""2 ניך יונו ד1י,.ם גר?.נים ")"!(
a נרסינים 5)וי( ? i l l ~ i  נרסינ.ם "1(",")1( אתז; ג, ,.י ",2 גנך .;נו 

-'NUIT- 
 אחזן גי ,-י " גנך יגו

 אהד. נ, )-י 5 נין יוני -וחטא. נרסיי.ס """,5)!( %,ז; ני י-י ""2 נתן ,ונ1 רמייב נרס,ניב 5)2!(ר'
 %,ז; נ, י-, ",2 ננן .וגו ר:י,,ם גרס.נים 5)ן2(
 רנ,עי:שני "זן; נ, 1.י י"2 ננך יונו תי,.ס ירסינים 5)4!(
))( איי. נ, ,.י ",2 גנן .וגי ר:י,,ב נרסיייס 5)21(

~tOOO 
 %הו; נ, ,.י 3 נתך יונ, -ויסא. נרטינים

 גיטינ,ם """.")!(
 -וולא-

 אקז; גי ,., 3 2סך יוד

 אחז; יי לעי ן גסך יונו -)ויא. נימיותם ,"",,)ו( המישי:שלב
 -;ונא. ניטין.ם """,")4( %"ז; נ, יעי "", גנך ,;נו רני,.ס ניסינים ,)1(

 אפז; ג, 1-י 3 גנך ישי
 א"י; ני ,-י ן גטך יוכו .ויסא- נרסינ,ס ויפן)1( %קד; נ, ,.י ",5 ננך י;:1 ר:י,.ס :יטינ.ם 5)2(
 נרטיס.ם """,5)ן( %"זן ג, יעי "", ננך ,ונו י)י,,ם ןרסיניס 5)נ(

-NCTT- 
 אחז; ני ,.י 3 ננך יונו

 אחד; כל ל"י 3 בסך יוכו-זוטא" כרטיסים 8,000)7( ארד; כל ל-י 590 מטך יוכו רגילים כרטיכים 8)4(
 ברנהסים 8,000)5(. ארד; כל ל"י 590 בסך ייכו רגילים כרטיסים 8)5(

-sulr-
 אחד; כל ל-י 3 במך יזכו

 אהד; כל ל-י 3 בכך יזכו*זוטא" ברטיסים 8,000)9( אתד; כל ל-י 500 במך יוכו רגילים כרטיסים 8)6(
 אחזן כל ל"י 3 בכך יתכו NUTr-i~ כרמימים 8,000)10( אחד; כל לעי 500 בכך יזנו רגילים כרתוכים 8)7(

 אחל; כל ל"י 3 בכך ייכו"זוטא" כרטיסים 8,009)11( ארד: כל ל-י 590 במך יזכו רגילים נרטיכים 8)8(

 אתו; בל ל"י 3 במך יזכו-יוטא" כרטיכיס 8,000)12( אהד; כל ל-י 500 בכך יוכו רגילים כרטימים 8)9(
 אקז; נ, יעי 3 ננן יונו-ווסא- ניסיניס "",.5)11( %,ן; נ, י-י ""5 2נך ,ונו רני,.ם ניסיים 5)"1(
 נרטיי.ם ""ן,,)14( %הן; נ, י-, "", ננך ,ונו ר1י,.ן ניסיים 11,5(

-נוס%-
 א"7; ני י-י 3 2נך יוגו

 אתד; יל ל-י 3 ביך ייכו"יוטא" ברטיטים "8,30)15( אהי. בל לעי 590 במך יזכו רגילים כרטיסים 6)12(
 נרייייס ",,,5)"1(

-וודא-
 אפז; נ, י-י 3 ננך יוד

 אקז; נ, י-' 3 ננך יונו.;וסא- נרס.ן.ס ""י,")17( שש,:שפג

 אהז; נ, י-י 3 ננך יונו-ווסא. נרס.נ.ם """,,),1( אחז; נ, ,-י """,1 ננך ,1נ1 ר:יי.ם ניס.ייס "2)1(
 אחד; נ, ,-י 3 גנך .ונו.וודא- נרס.ן.ס ",.,,),1( %קין נ, י-י """,5 ננך .ונו ר:י,.ם ניסיניס 4)2(
 נרס'נ.ס """,")"!( ארזן נ, ,-' ""","1 גנך יוכו רגילים נרסיסיס 2)"(

-11?א-
 אקז; ני ל.י 3 גנך יוגו

 ניס.ן.ם s~OOO)1!( י.י. 3orooa גנך ,ויה רם, ניסינ 1)4(
-NDTT-

 %"ד נ, ,., 3 2נך ינו

 הרו,יות להוילות "איק?י1נית ייערנת ינות.1 שבייי:שינ
 י:, ה"ן,?יונ.ת "מער.ת י.,תע, "יניר.ס מנין התא החיזויי שצינרו רני,, נימקן 1)1(

 וגן.ת. יסות ,ונח - ננ,,( )וען ,"",",ן עז ""","""וניזורי.ס ההו- יגיעי יגיעה הנר,"

 1,י(

5laoroo 

 נשוע" "ת"ת יוני)ן( המנויים מנין הוא הניפויי שענניי ר:.,,
 - רמלה שייה ני ש,

 יחיי" תנוון)1( י,נה - נגיל( )ועי %"",",7 עז """,",4יס,זויייס
 ג;ור,- הע,%תס חת%נשי שלא נך 1 מג,

 -א.. 2אשננ %"ת יגרה שי אנא - 2 מס' ניהיוה ו"1נן,ן ל.י. ""ן,""1נסך
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 המשיה יהירה הבזון)1( שביחידה כך, 3 מס' ביחידה "א" מן2ה יחידת הכוון)2(ן ין
 "ב-

ן טביהידה כך, 8 מס' גיהידה ן הנקובים הזכיה מטרומי אחד כל זה אתר כוה יופיעו4 כעיף לפי הראשון בשלב הנקוב הזכיה ככום יוטיע 4מס'ן ן הראטק, הזלבים של מהפסקחות אחת בכל לעיל 14בסע-ף מטכ.מי צחר גל זה אחר בזה יופיעו ואחריהם לעיל,13ן  הפני, בשלבים מהפסקאות אהת בכל הנקוביםדשיהן
 רשלי-

ן סבזמי אזהם של הופעתם ניסדר .הרביעי, דשלישיה'טני,  כאמור. 14טעיף ככל הכסקץ,ה אוהן של בסירן דוא זכיה סכומי אוחםשל'ן ן של ושלבים באוהם הפסקאות אותן של כמדרן הו%זכיה הופעהס נשסדר לעיל, 13 סעיף לפי והחמישי הרביעישי,ן
 לשט "נ" לכיוון יכוין 3 מס. כיחידה וקנוע המהג)2( האמורים. מהשלטיםאחל
 הראשון, השלגים לעי -זיטא" הכרטיטיפ הגרלתביצוע שביחידה כר, 3 מס' ביחידה -ג* מינה יחידת תכוון)3(

 לעיל. 14 כעיף לפי והרביעי השלישיהשני, הניקוכיט הזכיה מסכומי אהד בל זה  אתר כזה יוסיעו 4מס'
 למי והשביעי השישי השלב של מהפסקאות אחתבבל
 גג.רי העיאתב יזר 7). ,ע,,. נאייר מראש, קניע, .,% ויירא מקר,".א זכיה טכימי אותם של הופעתם כשסדר לעיל, 13סעיף

 הרגי"מ הגוס.ניט ש,
 תיעשה ,;,י, 12 נעי. יר' "י:.י'ם ה:רס'נ'ם יורקה),, ונרקת שו יר:.,ה ושר," נתכהן P7Y'an הנס,ציי)2(
ולקמן: הגרלת של הביצוע דתחלת ולפי הראשון בשלב הרגיליםהכרטיסים
 נ, ש, הרצשון "שדג ,ע, "י:.,,ס ךנרסין,מ ":ררה )1( ".ייון "117) - ,;'י ר1 נעיף ,9. "שני, נש,נ הרני,.טהכרטיניפ
 ץןגך:כןגגנ, הכ:בץ ען ((1 "7" !שנץ "?2סןי:נ!יים :נ:צ;.תי"י:י:ן
 ,ק נידינה גהו מנ"ר ומן גרותו ,.!יע .גן 2 מס'"'"ייה הני- "זרית שי ינ,י" הפייה נשתה הניקוע הופ ,אחרמ(
 4.בנ' ד:י,,יייס ":ך,ת ניבע "תהית )ל5נ, הרמישי 2שינ הר:.י,טס.".ם

 באשנב שהופיעהספרה ה;,,שנה יחידת תכוון - לעיל נו סעיף לפי השישי בשלבדרגילים
 כעלייתו תיחשב האמור "א-

 דרגילים הכרטיסים כל של האמור הראשון בשלב בגורל תיונים הזכיה סכומי יופיעו 4 מס'  שביהירה כך, 3 מס. ביחידהג'

 שתופיע נקי" .מין יצן מנתיימיב יייוור,.גשמנ!ר.הס ,ע,,. ר1 נ;.ף ,!י "שישי נש,נ מהמוקאות אותנזי

 וכי," נעת" "נ.!.ע תום ,אהר)ן(
 4 מן' ייהיוה וי, נאוהו ש.ו!יע וסמנני ",מכי'י%ש'י ":ייויייב ";יית ש,

:ךיםי:;.יבןךבןי:::):ל:ן:נ:גי:-
 "ינ"ש "גיר::וןעג:י"יבי%י"הע,י.

 ש, 1הש,,ש, השני נש,נ הי:,י.ם ה:יס,ס.ס שריה)2( י:ש,נ הייי המה נכים ימי; 4 מנ' שניחיזה נך, 3 מס'ניחים"
 - זנן לעיל; 13 כעיף לפיהשביעי

 ביתיים "קבוע המתג יכזונת ידי על תיעשה הנדלה,כל
 התייל ניתפר עי ,ן.!ה ין, וע, 4 המעין יי'יי1 1מנ' )1( הכיניה ,ן' "יר', הירטתן יתרות ני2יע ,!),)1(

 ת ר, נ: העיתםתתאןשר
 מןי:יל"ות נ,::ןה י;1. נתין מ:ז' יצחר ימייןץןןר' )ננ, 2 מנ' ניהיןה ו"יע?המ

 מ"ר- ארן ננ, אהת סריה תון.ע :(1'ך' הה!עיי'יידוי ננ,," יעזךי"",1?3
 alair~n אינעה נתוך קיו!יעו "נציות אינע 4ים, )2( וכינין ,;י הדך, ךגוטינ "ניכה utsla 1,!וי,ע., , ,ן 1:ןיד:-:,ית.ך )1( 5'ן,ך יר' "יקי הנרטינ הורית נ'?,ע "הי.)2(

 נק,נ ננקה אשה ,ל' נוי,, נ;,,,הם "חשני""מ.י.ם ש." יך, 1 מן' היייךה  הנ.ון - ךאמור הבניע,2ק,ב
 גער, "עדפתםתתאפשר

 ונרטינים ש, "יעיה, נ!. ךנ, "שייש', נשלג א."_נ, )יי. 2 ין' נ'"'וה 1ה1!;תנ -
 ימק, נ!7 מנשימים "נ,17י,,ם שינ!ר."סךי;.,,ב ין ",",1"1 שנין "יייר,ס ש, אקא - האשננ'נ(ששת

 ך:ופ,;וה "נודרה אדנע אבהן ש, ,שמא, י.מיןב7,י,אהנ ננ,,(. יעייון,י75
 זמן באותו שיופיע והמטמר האמורים, האשנביםבארבעת בך: יווון 3 מס' ביהירה הקבועהמחב)ה(

 מאוהם אתר כל זכה שבו הזכיה כסכום ייהשכ 4 מס'ביהייה להיוין - רגילה הגרלה כל של ביבעה  התמלת לפני)1(
 או השיי בשלג כצמור בגורל שעלי הרגיליםהכרטיסים השלבים לפי הרגילים הכרטינים מגרלת ביצוע לשם"א"1

 המקרה. ינ' יני השקיקי נש,נ נו ועין י:' וכעמישי "רנ.ע. השלישי, "שוי,"יעשון,
 של והתמישי הרביעי בשלג הרגילים הברסיסים הגרלתל3(לעיל.
 מנ' נ.".לה "קני היה; ייונת יל. י, הירשה י:ך,ך, ג, היי," ש, יניקה "נריה נ:, יגייוע חוב ,חחי)2(

 דתפעול, כפתור על לחיצה ידי ושל 5 הסמרה לביון1 לייל, 23 סעיף לפי החמישי בשלב הרגיליםהברסיסים

 הרביעי בשלב הנברות מהפימקאוה פסקה מל לגביבנפרר בשלב הרגיליכ הכרטיסים ערלת דגיצוע התהלתולפגי
 מהעסקאות פסקה כל לגבי בנפרד מכן, לאחר ומידהעמור ביצוע לוטם -ג", לכיוון - לעיל 13 סעיף לפיהשישי
 יל מהלחיצה מהיצאה האמור. ההמישי בשלבהנזכרות לפי והשיבעי דשישי בשלב דרגילים הכרטיסיםהגרלת
 מהמשת אהת בכל אחת מסרה תופיע כאמור, התפעול,כפתור לעיל. 13הסעיף

 היחידה נול גלבר ו--ה' "ד" -ג", -ב", -א",האשנבים

 4.ה:ש יגבס נן ,"י יגעי ע.נא,ה,ומ, 2,::'יי מג -;.יא. יהירוות האל,טי1נית המברנת "נבת"1.

 נשיג או הרגיעי נשלב פנקת אותה יפ. גער,,נען,,הם ,י- יייק. t":~UTiit ך)י,ה ,נ, החיקירו;ית המעינהגהננת
 .אסא. ההורמה ש, ניתעה "ת"תת ,!גי ונאות,עולות

 שמן- "י:,,.ס הנימ,נ,ם שי "מקו", ,יי הניךחי,שי -

 1י
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 ן נ", "שימוש ההריה ל!;, '.טלו, "ינ...ת לקלסי)2( מימין נקי'"תס ,מ.1' נ2י מנת,ימיס ינ.ז.י,.ביישב
 ן לאחי המתאים בסכום מסוטת הממורות מהשיקומיות"הת מחשב 4 הס' ביחידה וין באוהו שיומיע והמכמרהאסויים, ן כשבל לויל, 13 סייף לפי והשביעי השיטי בשלברנורל האשנבים בהמשת הלופיטות הט"רדח חמש אוהן שללזמאלי ן להטלותם שיש הרגילים הכרטיסים במספר שיקימיתמכפר מימין כמדרן כאמור המזפיעית וכמרית בחג,שלשמאליו

 ינ, תחמישי, נשלג או ורביעי נש,ננצור, ן והשביעי השישי השלב אדתו לגבי שנקבעו סכיהמוכומי שעלו הרגילים מהכרטיסים אחד כל זכה וצבו הזכיהכבכום
 ן הוי, 4 מס' ווסתו 3 מ!, ניה.יוה שיהלי" נמיר"א. "עליה. נ5י

 ן לפגי אך, הרגישי, נשלב ההגרלה ביצוע התהלתעאהי ובשלב הכנישי בנצלב הרגילים הכרטיסים דנרלת)4(
 ן ווטרם השישי מהשלג תלק )אותו שלב איתו  שלבין::ו המחב הכוונת עי-ידי תיעשה הגרלה, כל וסלהשביעי
 ן - השישי-( הש,2 "הית - ,",ן ייקרן יה"ב יינינייע 7, יתיצג ייי וע, ", הנגיה ינע.ן 1 מן' נ.היזןהקבוע
נ!תוי

 ר, "1נ1.ות יעילי'ירי ,;;י',ו שיש ר:', נימין נ, ,;:, נעיז ההסעי,
 ן ינרסיניס נינצר שי,ו!יות מנפי

 ן והשביעי השישי כיתרת בגורל להעלותם שישהרגילים השביעי ובשלב דשישי בשלב המפורטות הפסקויותלפי
 כא- ההמעול, כפתור על מילהיצה כהיצאה סעיף.באותו

 ן המתאים בסכום ממוסגת האמורות מהשיקופיות אחתקשכל
 משש" אקז נ:, אהה שיה ת51יעמוי,

 ן בזהרת נכויל י"על.תס נוה' שעון הוניה מן:ומ.י"הי ."', הנשעני[
 והשביעי, השישיהשלב י51,ע וכן ג, מס' היחידה של 1-"1" "ה" "י", -ג.,יב-,
 גל ש, משניעי ו:ש.נ ישישי הש,נ גיהיתהרירו, שי שירי נעיצתו יהשנו האמורים הכשנניס ששהיתיך כפי או השישי, כשלב הרגילים הכרטיסים הגרית)3( שיופיעו הבמרות שש 4. גום' ביחידה אחד מכפר זמןבאותו
 בספרד תיעשה כגמור, מזכויות בקלפי 1c:arr1 שבהק:ייח שספרותיו הבידורי, המקר א" הנושא הדגיל הבדטימאותו

 ":שרטית י5סק"ות ,5י ,הנר.,ו שיש ר;., ניט.ן ג,י;:' משין גנוין "כ5ר1ת, עם הות ,שם",, מימיןנקרי"תן
 ה-שיטי, השלב ביתרה המקרה, כפי או - השישיבשלט והמסמר האמורים, האשנבים בששת המופיעותלשמאל,ק
 ",נג'זת ק,!. מתק ניבו אחת ש';.ן'ות יעליתי~,-ין. וש.שי 2ש,נ שע," הרני, הנרזי! אותו ;גה שנו"וניהן "הפיני נבתור ע, ,ן,2ן ע,-,וי - ונאת השטי.י:ש,נ ננוס ,י"שנ נומסר 4 מי. נ'הייה ;מ1 'נ"והוש.ו!יע%

 כתוצאה ההקרנה. במגשיר עיקופית אותה על רנהיהק תוקרה. כפי הכל השביעי, בשלבאו
 אהת נסיה תופיי נ"רר, התיעול, בחתוי יימ"ל"י2ה

 מיז )"1 ומן נ"1ת1 .51.ע וין ג, יס' "'"יזה שי ו1 "1 נעיף ,!י שין נ, גש,נ וותרי" נ'ןיע תזך ההרעי,ג!תור ."- .ן., .:-, .נ-, -א., "ושצ.ם מששת אפדיני ע, י,ן.2ה נת.2"ה אס הר, 1", נין'ף "אמיד ימיוה)נ(
 מקלפי שהועיהה מהש'ק.!'ת הדוקין ימיני ירך(יריך גאהז ו:ס;,ו 2 מס' ג,חיז" מהאש:מס יוהר או במז יופיעולעיי,
 י"שננ.ב ששת גריך שיו!.ע. היצרית שש 7"ץיי.הירית מעונשת, נצויח מנצי או סניה 4, מס' שנ'".זה מואש1נים יהראו
 מימין נו?אהן שנ!יות': ינ'יויי' יונקי א:?1)%ן, ין5ר שעפ,ע או מייתרת, יפיה טהוריי ,. ימ1, נפצתו להופיעויו "ר1.י ונרט.נ אית. ש, שוי, נתדייתו "";גיו,:יי'[ צריניס וו ענית שלן. ימר.ת משר, או ערה נ,, יו!.ע1 קראאו

 "מופיעות ,שי",, מ.מין ניוין "יקיות, עם ביתישמאי' - גל, או ,מן נמהו י"י!יע צי.מ[ היו ,א 11 הננ.ת ש,!.מסתר,
 מקש',.!.ס שיעיו ודמנער האתריס, הבשנניםrjrj,: תשע, "",,,ימית, ון:ערנה ומנוססת ניס," ינויה אות"הייצג

 רוניה יננכם עושב נכוייי יונץת קיש משיךשהיעי.' מריש.שניתיניצ.עא.הה"!ע.,"

 "אמכר נ, ,גרות)1();(
 גנעיי

 השמעי 1נשי2 "שיש' השים ניתרת ה:קרה' ין'ןן ה"ה הה., אם הי, ו",
יןייי' 4, ין' היחידה ו:ס,ןו 3 מן' שלהייידה התליהנפיולהה

 שזמע,ש"::2::טב:ךב"%ו
 הייס,יים שי נצור, העיטת[ נזר 1%'

 היעשה 1ע.1, 14 יעיף .5י -וו:". שרסיסים הורקת 1ח(, המלרה, ;;י הני ההזילן, גמ?יע יהמשיך או ,ההחי.ניהן -1וטא-
 נזי,מ,; - ומוי,ס ןעה. שיה, ,יי - רשא. "5.ס מרעייה.ה
 הנרס,נ.ם ";יצת11( 1,"קתמש ו-4, 1 מן' הין'ייה ק, !עמהן אתי"ינ',

 -11טא-
 ש, 1"שנ, היאשון בשרג

ני,ומ"
 נקמור .'ירא- הייהגי י"יש,ך ומרה, נ5. או יך;ר,ה, אותה יניצוע

~'vca 
 ע,-יי. היעשה ,עי, 14

 ויל-ייי 3 הספיה לניוון 1 מן' י'ן'יה ךלנין היתיהנייח למי ההגרלה, "זהה להשלית ניתרו  שיור  הפעלותנמ12ע
 - 11חך1'ת

 מהפי;- פיילה בל לגבי נוריד התבייל בפתוי  ןליעצה
שייתי. רשמה השני בשלת נוגדות מהפמייוזגךכללפיוי,ה השנ', הראע'ו, יהשלניס אתר בל לניסוי),*(

 'י%יני
 ג?נ:5לנג5:ין::סן::הב:ןמ ~ובגן נג:  '",ר%ף%ג

 ש, נמרס גער,, ועי,.ס הרני"נ "ניס.נ.סש,
 נ,",ן";,גז

 אוהה י!, נסוי,, נעלית[ Tctn11 החיגרים7"ש.נ,ם מ"ש,ג.ם "הו נב, שנקגעו נ5, אלה ;ניוחמומי שלושת נהגך שיופיעו ימרות שקש 4 מס,
 ך. תמית ש, 13 סי.ף ,פיה:.י

 המקי", נ!, ונ, השיי, נש,נ או "ראשן נש,2;ן,"
 מסתיימים הסידוריים שמספריהם -זוטאו הכרטיסיםשל הגילה כל קל והשנ.עי השיקי השלב לביצוע)גג(
 הספרות שלוש אותן של לשמאל כימין כסדרן כאסר,פיעו המהואו כאופן הזכהות"( ~קלפי זה בסעיף)להלן שהו- המפרות בשלוש לשמאל, מימין בקריניהם ימין,נצר דזכיות" -קלפי במלים שתסונן בקלפי -רמלה

 שיופיע דהמספר האמורים האטנבים בשלושתהמופייות החק- במגטיר וכן וה קטן לסעיף ו-)3( )2(בפסקאות
 זכה ונבז הזכיה כמכום ייתשב 4 מס' ביחידה זמןבאותו הויוייח  טכומי ו1ת הקיר פ2י על וקרין אשררנה,

 בשלב כאמור, בגורל, שעלד "זוטא* מהכרטיסים אהדכל היכויות מקלטי שיוצאו השיקופיוח גבי עלהממומשח

 המקרה, נ!. י:, ושני, גש,נ אי"ראש.ן ,ה. קטן נעיף )2( נפנק"נמתואי
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,ן  הזילה נ, וש, י;.," הזייה גי של ה1?%.ה.ה)ג( ש, וירכי;), תקישי נ1,נ .ווין- הנרסיייס הגרלת)?(ן יי
 -וודא-

 מיטריות ארתנין ן
 -נוטן-

ט יניה "אייה ניחי ת"י די " ::י:4:גנ::ב:הבנ:בן:".;:שן ן "5יס. מ!?1 .ן, ע, שהורא מיוהזת נתון" המשרי נךקוס יי.רייו השש" ,עי,, 14 מעיף ממיר  הו.ביעי בשלב הנזכרות מהפסקאות פסקה כל לזביבנפרדן ן נץ:.ר. ש.!.ינ:ו ך;ר,ה נ, ית.?"ות נוהקם חייי י;ן י"ר ומיד .ך%מור השליש. נשיי ונ1נרותמיקשתן ן ' י_:ע י,1 

עמכ4במ:גינויץ,::ני::י::נ:(י~
 1:יסיסיס ר;,,יס ניסיס.ס י5. ,נתת תקלס "י.

סיט" ניח א17 ממר ומן נאמו .וסיע וגן ג מס' היה.זהשי
 רנתם .שוקם ימי", גך:ר,ה ר;.י נרס.ס נמר, עקה)ן( יא:נן.ם ו:' נתזך ש'1!'עו ,נירוה ית' 4. מן'נ'"'ןה
 דרישהו לפי כרטיס אוהו של למוכ"ז כרטיס, איחו וכה שבוהזכיה בשלב פטקח אותה לפי בגורל, כעלייתם חחשבדהאמורים
 ההל הפיס למפעל ברטים אותו של מסירהו וכגגך מוכ-ז אותושל הכרכים-ם 2:ל המקרה, בפי הכל הרביפי, בשלב אוהשלישי
 ילא בגורל ברטים אוהו  עלה שבה  ההגרלה קיום  יום שלנהרתכהיזם נקרו- ימין, כצד מסהיימים הסידוריים שמספריהם"ווטא"
 קיום יוצריך אחיי יום  )85ג( והמיטה שמוגש מגה נוישריייהר כדבור, המוליכות הטמרוה בטחי  לסמאל,  מימיןןתמ
 הוודית עי יייתות שייללן נן;ונ ,.ערן "תשלוב ךה;ר,ך. %.תך ה:.י'עות "ספרות שת. (:.תן קל יתן, מימיןתירן
 המיס. ממעל ממעם  7וימ.רבמרהחגריה זין בצוחו שיומיע והמטפך האמורים, האשנביםנשני

 צהר כל וכה שבו חוכיה כסכום מחשב 4 מס'ביהירה
מה:רסיס.ס

-'KD1r"- 
 נרסין עי" ):( יאייש., נש,נ נ(::ור נ:ירל שעין

 11, ה::,ת י!, -1.?א. גשרי" תויי .11טא-
 ( ".הו קי ימוג-1 -ן,ין. ירס.ן "יחי ונק שגו "יניה ;ייס'קייי' דן,רה. גן. "נ, הרגיעי, גשינאו

 .יוט%- השי," רוס .1נ שלמפרת מהיים קחי 7ן'נ.יייא.,ימנעי נ?,ג .;:(ן, הראשון נק,נ מסה.מה 5?קה ישי שורי ע,"שהין ל כרצין ,זהו  ממירה יונ-11נ:1ז "ותו ש, ייישתי -עזן-וייי!יסה נ, -11:"'. 2";י,ה אם "די ;ה, גנעיף "איור נ, ,מ"ת)ל
 ייס'ס ץ,תי עיןשעה -ן,ז%. נרסיס - "נ17;ה( "י?,ה - '; 7ט1 ננע(י )יך,1דשנ'

 שיונים מרה מפשר 'איפר יי" גיייי -ליטא-
 נרייס ש, הס,זורי "מריר 'עם ו"" הבעיוריש:ונידו

 תחייי יחי' 'ים !יי1(ייךי:י שנגר -דוכא-
 מ)שפ שישורינו סינריה הונאות עי נמיזעית ג,:ע:::ן "נ.ומ יונקן ,יזמת !נקה י5' -,וטו., הזריה נמהה מור,עקה ..עש" התשבוס המר,". גית" "ים

 ס. י'-מ-4' עלייתו ורק אך בכשירה הי"סב דשני, בשלב וגמ,או הראשוןבשלב

הרגש.:"
 1:כ,או )ת( קטן נעייף נענוע במועמה ונ.ה ;דרשה ,א ),( 1% ":ו:!ה עלייה. %1י,ו .חטא, נרסיס TQTS ש, נשר,

ס'נ'4י
 ניטגן 'ע'".ניי' תשי ען ":יע' ה-:;" '!' יר'

- 
 'י%.

cl~rr?nיו?ה"ייא "י "'יןם"נייי "ין'ן'ן ושהם "יי'ן:'יצןת 
 נאמיר. כשידהנרד,
 הסטור ני ,מרות)נ(

 ננ;יי
 נ, ;רטין נכין 1נ.ה סרס ,שיג ח,ינ יה.ה ,א י!ינ מטן,)ן( ני -ויצן. נךני,ה אם "ר. 1ה,

 נתקלקל, הושהה, הדשמד, אבד, כרטיס אותו אם בגורל, שעלהטהוא ב'ילב וגם,או השלישי בשלב מסויימת פסקה לפי בגורל יעלהשהיא
 או כרטיס, איתו של ה,יהיי מטמרי "ם וגם,או נוקב או ננזרנקרע, "ווי"" כרטיס הנדונה( הפסקה - זה קטן במעיף )להלןהיביעי
 ברכם. די מניו על עוד ברורים שצינם או טושטשו מהם,יהד שכבר "ווט"" מרטיט של המירורי מסמרו עם זהה הסידורישמטורו
 הנדונה לפסקה קודמה מכקה למי "זוטא" ערלה בתוהה בגורלטלה
 רנמ;או הזכיה סכום אח הפיס ממפעל להבוע או לקבל הזכית )ה( על'יתו ורק אך בבשירה  תיחטב הרביעי,  וצס,ארבשלב השלישיבשלב

 בפועל למוכ", ורק אך נתונה  בל-סהיי, כרטים בגין תחר דבר כל או הנוסכת עלייתו ואילו "זוטא" כרטיס אותו טל בגורלהראשונה
 או יש אם מעה גןלא ואין צחר,  אדס לשום  ולא כרמיס, איתושל הבר- בהגרלח  וימשיבו  ומגוטלות  כבמלות ייהשכו הנוכחותעליוהיי
 כרטיס. חזהו לגבי להזקה או לבעלות הזכות גם המוכ"ז לתוהוצין כרטיס בגורל יטלה אשר ער הנדונה המטקה לפי -זוטא"טיסים

 אם לבדוק וגם,או לחקור חייב המיס מפעל יהיה לא לכך,בההצם "זומא" כרטים של הסיוורי מהמכפר כזונה המיוורי שמספרו-יוטא-
 אוהו סל  כרין המחזיק או הכעלים הנו כל-שהוא כרטוס שלהיוכרז כאמור. כשירה במרלשעלייתו
 ה%:.ר גל יידעת)ה

 יגעיי
 "? "ר. זה,

 נתכן""
 נ. נמחיש גון )%מר נק ,"י.ר נוי,י( ,ז,:,: שחיץ יי נשינ :(%: ג,ןכמ היי::ע%!עיי, ניס.ס. 7, מדייתך

 נקר"
 א:7;ו ש,

 4, מס' שניהי7" ןיאש:ניס יעתר או נסיןמס,או
 מגי,-ן!ין .היה ,ן שוי,, שעלה גי-שהן ניס'ן עי -דית. "%י מש.נ':,, נשר"

 יגח י,ח.שנ.ת ת;.ןת תוך ,א חינו, "וגזה שיי גת י.ינ"י"ג "יהה ?י.נה יו תגלית 1D~C ילרות נגר", נגל rltTn שלאאו
 הממור נ, ,יינה - ואת נ,-עךנ, נ?",;ות יא,גנ;7 ,,ףי"7י'"' ,א יו השית ש,5, מיותיה, נקרה שתוקיע או ומן, נ"1ה1,הושע
 אנ71ים. ,ינכנימ =1;ע 7.ןגני 1::ו- ננסות !עו," אוה" תי"שנ - ;ין נאות. ,הוקיע צר,נההיהה
 הא,קסרונ.ת ו"יערנתטית

~rrin 
מקש. ו5ע.," "יעה יניווע שנית

 "ן.ס- מ"ע, ש, יןיעת.ין'ן'סנ "ה1רלוה ת1?חוה וכרססםר,שוס19.
 ש, משרו)א(

 נמן וה..נת הנע?" מקוות אינן 11 תנ;.ת יני "זניית)ץ( .ן נך1, או רויי" נךור,ה שור, ש.ע,ה נרס.י

-וולא-
 ייישמו ,;.ו ,"ונפה

 ג?רוט1,,י
 שיתנ",

 מן-הננה. !,ייתין. מקה;י,,ת קהת נני
 ך, א,נ. ין.י )%( קבן נין.ף הכמער,ג( מרז,- י:ן,ת גר'-ננה יזי ע, וש."הס .11סא-, ומקריותהי;ייות

 שין עניות עי
 מך], את יהיינ זה ערוסוק., ור, השייה גאות" ";ונהייהע.ס

 הריס מגן, של ה:ן,?ים נ.ן. ששחיים ונרצהגרעיני
 ייקם.ייה,ךוחס.
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 "תונענה. :קוא ונרטיט ,"שתהף1PTJ "יין מדע, !,-יז, 'יערכו ע,יך1, די" 11 שתננ.ת והנרי.ת ,1 ן או "שתתף שג" "הרריה ריב מ..י .וב !!2 ".א ו', מתנטתשינע ההגרלות יעי'ית היתי24'
 להוק 7 סעיף לפי הפיס למפעל  שניהן הגרלות לעריכת היתרעליפי
 תשכ"ר- והימוריסג הגרלות אסוריכ, )משהקיט העונשים דינילהיקון
 הפיט מפעל משרד 25. תשכ"ה, 11,5, הסרסומים בילקוט מורעמה עליו שהודעה1964,
 348.עמ'

 תל-אביב. 3, המטמן גרתובנמצא - הראשי משרדד גס טהוי - הפיס מתכל של הרשוםמשרדי
 מסעי :;ז הינעת גל יננ, וש.י.טמלם .ש 11 יתננית גלשי הפיס ין!עי %ירית !נינת או הנ.י.תנ, הששוטסקופ21.

 לבלנות עין נל בנין העין,
 למתעי

 בלבי, בתל-אביב-יפו יהיה !ו, מתכניתמנובע האמגר". בהוגתו לעי המיס

5 ""י,שנות24.  מוירקטוריון ראשירשב ענין בל בגין חפים, מפעל נוו תובענה לכל ההתיישנותהקופת

ןי  בע-מפינלקו מעכל בערבוןאמיקו4ן
הנ-,, מרצון פירוק עלהודעה החניה ש, ה:נ'1 מן ש,% "ניי.תי"ר.!, נ. הצעה, נוה;.הגת מיציהושייריקך

 נתפגלה י7!1, נ%,נ.נס "2 נ..סנ".:ה 1:ה:נסה מועז"
 גו"נךנרת

 ןנ,י מ. יושת נ,,.ת גןנ.!ה ג. דוזעה,
 %ת 1.מנות מרשן "תניה "ת יריק ה'יךן"הקירה "יגר", ש,

 ונב שמשי
 שנרה. גמעי,. ת,-%נינ-יעו, 47, שוס מעה ס';,ינ,1ייי%י1 ני"ונ "הניה ימשיז "7."1."" נ..ס שלתלימה גע-מ,%י',1
 תנ'עות'1, "ה .;,ש ינ-, ",גיה נתז תולעית יי שיש ליש"גי את ,!ר, מיוהזת זה,ס" ;תיג," גת-יס, רלות-ים, 1,ה?וי,.ב
 ,מקיז 11 הוןעה !יינם מיום 'וט 21 תוך הי:,.ת'י1'ישייף מדוקין שציות הון שנערו מ.נליק., יע" את ו,::ות משון"יגרה

 .,י1ה. ,א הב-י "יועז תנך נעמני תני!.תיו %ת1'-,!;::::ה::;יש יתינת יי, ייייל, ::::;יית,"ס"ן'1::ני::;"נן
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 מ: זעוןג, מגן ן ::ןג_:י:ןג: נן.י,ף תנ,'נות.,! א ::ק";יש ::יג:"::ני:7:::ו ד"ר של במשרדו אחה-ע 15.00 בשעה י20,12.70( תשל-אבכסלו מרצין.הכברך נ-ג נ.וס תהננס היגרה של ג,,.ת אן,!ה ני ויזרה גו";,הנת %ת י"ר, חהז 9" "",.ט" "7.י.21 נינם שנהננסה ה:.י"שיה 206 סעיף לפי כללית אסיפה עלהודעה ש, ה:,, מן היוצת "נ,,.ת "%יירה ני יין?ה, גוה;'תנה מיןו"
 ת,-"ניג. !, .קרא, מתני נגרר"ינ

 תיל ייייך'זיי
 בע,מ תל-אביב -איל-בית )"ן,"4,41( בע-מ להובלה משרד אלוניאחים [[

 מרצון פירוק עלהודעה מרצין החכרה לפירוק מיוחדת החלטה עלהודעה
 גן"נ.תית

 נ, "1ז;",
 ש, הנ,, מן ,ן'י?חת הןיי'ת שמן'-" ןי::ן' נו"ייה:1 שני" שי ונק מ, שקא "נ,,.ת יאפי!"

 ינייה: הן",ס.ת :תקניי ,'י1 סיגי מ.הו: ציי;, מרתי אח 1,::ות ייזון היגר" %ת ,!י,מי.יזת נא,ק- די ניוט נת,-אנ.נ נך,נה יית:נ;ה דן'יי" יי-י' וינן" "ן,:ה נתקלפה "7!1.י21.1 נמם נן,נה ונת:1!ה שנוןזה";.,
 תני(ותיו %ת ,נ,ש הנ-י הדינרה ;;ן תנ.וות ,ו ש.ש נושהנ, כרצון; החברה את למרקא( החברה. כממרק הימה, 63,הרצל

ן 'ין.1ן "יריו ימשרי ו" ביזעה ןרניס מ.י! ,וס 21 תיו "י:"יה.ה,:ך:ןף י(

 מפרק נה.' הייםסימה מפר, אי11,,מידנ, וו. ן1.עה מה%ר.ך .וו 21נמשן ייענה. יאהנ.,, תגיעיתייס את ,הן,ש או העגותי"!, "ת יה.גין הסרה נתש.?, "ממז תנך נשור תגי;1תיו .ביש יא אשר %הר, או! %ונישה
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 י בע"מ חברה בע"מ, הייעל אזוד מיצי,()נפ.יוו עובדי טל הגמיליןקיפח בע"מ לישראל יוטהתעשיות יי

 ""ני", ש, "ייי מ1 7,וצ"ת "למת "ג%(,!" "יזע" מ"מ="
 ג, "ייע" ני"ניהלת

 ק, לרירן רירו, ע, קון,ס "19.7."2 ניינונתקיימה ! "":י" שי ":י'1 מ, שנא "נציית נ"ן,ו"
 ךהנר"

,י יני ?,  ;"סרקי ת,-אניג, 19, ל'!מ1 לשי' "יי' צוי ייי(ייייי י:'"י יע1י?נ:;ע:נ:::::,,1 ת! מ"י :?ךנ::ךנב:ן אקעסיין, .שמיו את ירן.11,ן1ות ך,נרה "ת ,!ך, מיוהדת ",,מה "1רני72י, .יון( ;1.ז, עירוי, אורי", ק, י.1ו.ס .ע,"ה:י.ס
 שני קי דתימ,תשת.
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 גננן

 גבייתי
 ""יי:. ון"ייך נתעי, ןיתןה,

 תנובותיו, את יגיש ק:., ההנדה נגז תניע.ת ,1 שיש נושה:י ""הייך ו%.,, ג.נ.!,., יי1,נ או ;ורני, %וייא, ש, תהיהאית
 ,משרז 11 "ונע" aTD-D מיום .ו( 21 הון ך.גקותיך,' יפיוף :.תר. צני או עניון ":נון שי תה,"העניה

 "ג.,.,:יישם ,:!ר- י,ג,".ין "ת 1,יונ.ה תנ.עות'"ם ,";.ש "נושים ג,יי
 ":., המען הוך :אסור תגיעוהיו .נ.ש ,ץ אשר אזם %וזיקן ה.-ן::ינ, זז, מו;ס.!..ר, רהוג ע1.ן, יודני, א' Tsln: ייי7'ס
 ,.ינה. ,א 11. הזעה היניס מ.ינ יום 21תון

 לידן גור זלגפרוינריחיאל אקשטייןישעיהו ע.-ר גורניצק.,ירוחם עו"ד גורגי1אידיאל
כ!יק.ם ע,-ן מיהי,צגי ענרון,עו-דאמנון
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