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 תש"ט-*194 חשה, *מיד ,חוק
 רשמיים חשך מוסדות עלאכריה

 ה';1ך מו"לות "ס יחלן וגקונ,ס היינון שמהמזוה ינד,ן אם ה,ףט-11949, "21", לימוז יצוק 1 סעוף יפי ממנוה,נוזקף
 גהוק: לצורךרשמייפ

 הכש"מ הטיבות הרמןקן התיפך מיסדות.
מישר
המען המוסרשםהמקים )"מונד

- ם ררשלכנחרןפ
 ןממלגתית-דהית הגינויןהטינתשרשם1""ח1)

 אאחה י.נשרינים, "אזורי גיה-"של.7

מחווהצפע
 Q1~a )669ח2.

 הללחי
" שליד הממלכתית "כיבייםחטיבת עפולה . 04סא2- היייי מרום1.נל, פנויי מיום Y11osfiI,גי"-ן הממינתית-זחיה הנ,ני.ם"סיגה בגבננך_.,

 * :4_. ,ל__
 ן שליר הממלכתית הביניים חטיבהי מחולה עמק008ח2

 עייון גליי 1.נ בלום, נפר נהול" לעמק המשותף ""ינוךביה
 -מהתהימה

 שליד הממלכתית רגינייםחטיבתחיפה001א3

 י5ה 27, הל-אניגרח' א' עירוני הפנוןגיד-י
8'- שליד הממלגהית הבינייםחטיבה- 4מה -פ00ח8_ ) היפה שאנן, גוה גדליהו,רח' ג' עירוני תיכודביה-ס .,
 - , -,- שליד הממלכתית הבינייםתטיבהחיפה'ב06א3

 תיפה הביכורים,רח' , ה' עירוני תיכוןביה-ס
 הממיגבעת-ןתית הגעייסהטינה נירמלשית12"גנ

' "גרמי סירה -הכנעה., ניה-סגנתן .אוריאל. תי-יסוזי ניה.סשליד

 המידים כפר דואר הותי, הגרורבפר הממלכתית-דהיה הביניים"סיגת חדתי הגוערכפר666ח8 .
 שייר הממינתיה "יינ.יסהמנהנשר ןנ1"אנ

 גשר אהשכלה, רחוב גשר,גבעת התיכוןביה"ס
 שלכד "ממ,גתיה הניציים"סיגה טגעוןקריה 6""א"-

 טבעון קרית הנרקיסים,רח' גרינברג ע-ש היכווביה"ס .,)

 שליד הממלכתית הביניים"טיבה חשמונאיביה002א4
- רמלה 41,ת-ד -אילוזא האזוריביה"ס

 שליד ר"מ,נתיה הבע"פ"ט.גת "פרעמק4""א4
-'

 רופין כפר החקלאית, המדרשהדואר שש-שבחי אזורי תיכוובי"ס ,
 שליד הממלגלגת הג'מוסהמצגתרהוגוה6""א4

.
. .

 רחובות 68, ונחלת מנוההרת, המאוחד "תיכון ביה-ס- , .
י-
 שליר הממלכתית הבינייםהסיבת -רחובות009ח4 .
. רחובות דניאלי,רח') החדש התיכוןגיהוצם)

09פא4
 , הממלכתית-ותית "בינייםחבובהרהוטות :

-
 ר"וגוה SO/ וייימןית' הןהי התרגון בי"סס שקיד

 87פ.: עמ' תש.טו ס-חג

 ח1.7.19 "שי"א, נחסו, ה, נ111. ה9ו",ס.;.ירון-2118



-רמספמ

, ,. 
 . . י '"מעןשסירוסי "מקים "מוסד,

 תל-אביבמהת
 קי'תאימן ;, seom ,- ,, ן --ן

 = של%ההמל;;קרי"אונרן]ן;,---,-'--- -4י - י- הנשאנןננ;- "יגת"2עייית"עיש
SROOeהל-אגיג fil~Dn שליו "ממלנת,ה "נימים 

.-) - פמפלוציותל-אביב-,רח'מעמטזעיתיז'. . . . -,,
 '- - :,-' "ממלכהיתשליד הניגייםסחיבתהל-אביב 58005י

- 

(-:, 
- אביב,תל-אביב רמת שהגרש,- בירח עירתי בי*סתיכון.: - - ,

 , ';...- ,: שליד הממלכהית הבינייםחסיכת,תל*אביב -007ח5_;,,,
- 

 הל-אביב דן, שיבק -דן4, בי"סבניןי י"ר עירוני תיכוןכי-ם..-,1
ך). שליו הממלכהית-דתית הכימיםהסיבתהל-אביב004ח5

 -, הל-אגיב 164, "הכנהרח' ףג שרוני העוןניע
,מהתהדרום

 ':,. שליד הממינתיה-דהיה הבינייםהסיבה יגואל אבן '694ח6
 שןהגה,רינביה-מהאדרי

 אבןשמואל-

( 
- - , ]אופקים הממלכהית_חטעת"בינייס - אופקים י699ח8 ל',

 .'ך-- .
._ 

ew14שליד הממיגבעת הגיגייהדיבת "נשימעיה :,,
 העג ו-! מנן,לובדן שטוף "משוחף ההחנוךגעת

 הממלכתית-דהית הבינייםהטיבת מזהה -015ח8
 - -ך-

 -~-----נרןמד,א;1רי----,-,;--= -= ","- -ה-יג,גקיונה.ו-יי?י!ן ך-- '-עח 6הא6
___ 

 ' - ,-'-- יגאלז1ל ל'- )--- נ-בגסיוןתשל'א),1גיוני1,71( ,., - . - --.---
(

 , .שייףיווךה,ורגה? ,. )הס564!7( .

 ;, התייקרוחלשבדיםשכעיםהסכפבדברמענק-

 .,' 1971( באםריל )25 תשל-א בניסן ל' ביםתערך

ג,,
 יעוצר ישיג שי "גללי "מנה, אגמון; אגרהם על-יד המיוצג "ממשי"( - )ידען ישרא, ממשית גש" "שצרשי

 ד-ר על-יף דמיצג "מוסד(, - ולהלן לסומי לגיסוההמוסד-ן
 ישראי

[, הניסד. של הכללז המנהל כן,

 ' ולסתי הנחים יפ, הננסה סעורי שגירים ליוגבים המענק( ג ולסין ההייקוץה מענק השיום אישרה ו"ממשיההואיל ;,

- -, "מוסד: nlpsn~ai א," מנק השיומי יביע וגדצ1נה להלן גמשרס"נשיםאל
 יעיף שלפי התנאים מילה ולטהר סמנויוהיו n~sonsI "הינם גדוד גמפורס איה מענק השלומי לבצע מוגן והמוסדושל88'

 ההוך; - ולצין השנ-ה-א196 משוינ(, עוית mle)nI שאסוה ,חט ו26'

 נדיהין: יהסנפ הצדדים הטעו ינךאי
, "המנס. בנוף !פרד גלחי הלק מהומם "מנוא דגר,1. _ "מבואדברי-

 --ב-=--י- ]-----היקמ""סנס
. זה: "מנם לעמן2.הנזרות

 שנ,ר)ו("1שב)ה(ישנ(1ל.שןקיו),ו(גן)ג"(יגאפויאאגאואםליידשסרםסיאול181שנ-. -, - - - -- --- - -----; ----. וגן עובד)ה(, לזינה אינ" נעיו( לאו שאשהו נשויטשואה( ישרתי, )ת( תושג )ו0, שגיר --עוגו-
,' 

 עגיה, לפריון המורה נוסעתם, שעות ענר משתוה, הוספה יוקר, הויטה וחק, הוסגה יסוד, שגר --שגר-
 . ), - ~ ' הכולל ההסדר לפי התייקרה בעטר הפיצוי לרבדת חחדה, קטועה תוספת וכל טביים ילדיקצבת

. 
. 

 '. . התיאום ולשכת גישראל העוביים של הכלליה ההמתדרות הממשלוע ביז ט197 בינואר 31 מיום המוטכם )
8) -

 .' לבכות השב וזהמעכיד הסכות אוחר זה הסכם לפזיז כשכר יקזשב לא אולם הכלכיירם; הארגוביםשל-
' תש"ל-1970ז חסכונו מילוום חוק לפי סבורה, הגנמת פל טייויה תיביי עלמהעובר8
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-עונד-
 לו שמשתלם עו"ד - גמשגודת-

 מס-
 יכונרו עוגד וגן "וישי, גיוס על מלא ענשה הוזש געד

 יפהות גהויש יהרס 29 ענודה, מקים באוהו או מעניד, אותו אצי למעשה וענד יוסי גסים עלמ11שב
 ~Rs; יתויש מוא האגניז עי ימשמע.הקשר

 גשכד-עוגד
 עגייך גמלתם או שיניד רצתו אצל ימעט" עינד זום. בסוס ע1 מדשנ קשנדו 11בד - עמו-

 . ' תאויש; ימים ם-25 פגותאהד
 לנני מרמקובי פחו" לתוזש או ליום עגויהו שעות שניל גמשגורת עונד שאייו עוגד - "לקי--עובי

 ייום. לידוה 44.י2 על עולה אינוששנרו עמי גשנר עונד וגן להויש יידוה 84י עי עולה איוו ששגרו גמשנורה עובד ויא למענק ונאי3. ימענקמגאתם
 ווא: למאי המענק שיעור 0"4. המענקתיעור

 9.69! עי עולה אשו לעם שירו DR או יירו" 499 על עולה אינו לדווש שנדו אפ)1(
 יתם; ,,רות 92.! או יתויש יורות 48 שי סך -יירוח
 עוית יים שגרו אס או יירות, 595 עי לא אך יידוח 499 על עולה לחודש שנרו אםט(
 פרענק. מכום ליום, יירות ls.w עי או לקוזש לירוה 439 ען העויה השכריתית מהייה ג;'גוי 0י, קטן סעיף י", נשיעוד מענק - י,רות 23.44 עי לא "ך יירות ~le.eoעל

 מ"ינייו. שנר, גמקום אחר גססי השיום או שנר נערס קיני, אולקיי, ונאי שועוגד בענ11ה, הפיקה נהם שהיה היים את נס ענווה גיסי רואים זה סעוף לעמן)ל
.ן4 במילואים. שניותו ,הקופה אף יקפלו - גי,וא.ס לשירית ?א"! ערג ,מענק שכא, =)20

ן לזרות א.23 אשי י"וזש לירוה 588 על עויה ",ה שנרו מיאה וגוזה גנז שאולם ",קו עונד וא(3. כגנוזהשני

 למעסק. זנאי יהיה יאלים,"יקיה
 עונד ונן גריאוהו מעב בניי מלא יגוןה יופ לעגור מסוגל שאשו מי רואים - זה סעיף יימןט(
 פלא. עמזה ץס נעונד - מלא n~1asI יום כהן שאין יופותבעבוזות
 נים, או ג"וןש ;Inpatn תקופת להיק,וה יחיי המענק שיעור יהיה - ימתק מנאי הלי מגיפ(
יפיוע!ץ.

עונד
 גמועי

 מקוס ואבהו או אעניד אוהו אצי מיא עב11ה מרס פנות או מלא סגודה מתודש פנות שינד עויד5.
 למעיק ~באוהו יקגעו - =ןע יעודיים ארנון גהסנמה שיעשה העגוזה גה.קף ומכי ימצום מהמתשגויה ענוותושהיקף
 שבע לס,ושיעורו ומנקוצומצם

 גרועי
 לו. המשפיס

 ונדרה בוגר 2 גיעיף אתמור אף ע,7. המגאים ןמיני
 -עוגו-

 שניהם ושנר סוגיים ששייהם ווט בס -
 הדד שיונד ובתנאים בשיעורים למעיק ונאים יהד שנ.הס וניו - ימענק עוגד המונה השני עייויהיצעיק אינו הגולי

 . זה. "יכס ,פ, וו;כחו
1.

 תמגר "מענק יסע" ימענק, הודפס יעונז,הי ה"ןגיי,ס ,וי יל 1DWn יפקס ישונס "מענק 800. ימענקתעלוס
 יד, על במושרין שישולם 7גמהף

 הניסד. ין' עי שת.קיע גדרך המוסי
 . תוני אח המנבה תמעגיד אוהו יזי עי "מענק לו ישויפ - א"י ממעניד יוהר אצל העונד,(

 תתנסה. גמם קירינת הכנסה1 האוב וצורך יו קממעיס האיריסבמנהים

 להם ישולם - לעובריה המניי המינק אולם אהר, מעג,ד גל גיין המדונה זע ;ה המנם לענע9. המדינתזי;
 המוגד. ידי עי יה יוהורו לא אלה ומנהרס "מיגנה יד, עישרין נמ,-

 את וכן המע"ץ "שיומי ימהן המוסד עי-יה שהוצאו הסגהרס בל אה למוסד ההדר המאלה )א(9!. ניצועדרגי

 *ש .' המוסד. יני על יה שיוגש ל"שגון בהתאם זה, "מנם מביצוע המגעות המשהלווה"וצאוהי
ואח שוימו גו נהויש ג-5! שלהם ערך לפ, האשרים הסיומים את למויי יהדר המהנה אוצר%

 המוסד. יהעל
 הוממה מהן נזנר דשיסד, ינון דממשל" שבק יהסנס -שיר-, בהודרת 2 נסעיף אשמור אף על!!. לכב'זציאה

 השכר שי כיכיב המענק avns1 יא 979!(, גווע תו תש-י נסית י-ג טיפ סמוך שכר יבצייייחדתהצפפתה5וותדת
 !מוך. שנר יגעלי mmsanI לתוספה ושיאוה קביעתיצורך נמוך שנרינעלו

 רנ,ש ומס הננסה "ס אוף שי ;yrn נקייה ממנון ,ף עי יעשה המענק "שיומי ביצוע על הפיקוח2!.מקוה
 האויר.כמשרי

צו.הוקף
 )! הש,.א כמסן ו' מנוס יתקופ" היא "הסכס ותפשי

 באפריי
 ש8 השי-א ג"מח ו' ים ןז !97!(

 !97!(.ביום

 ה"הוס: ע, נאוולראיה

 - כ-ץישראל אלמתאברהפ
 ,אהד 1גיםית המוסי שי הגייי "פה, ואזיר שרד של הנייי"מניי 2!5"2!()הס

 ;97;.7.; השי.א, גתמ1, "' !1ז;, "יייון.ס.יקים2120



ו5 איפ גי 2וה 5!מ,ן חציי ירישתו עי הפבייזיס צוהר ל"ק נקשת יבלן, משהש מיקים ששח, יבם םנש 4 יעליף
 פרסופ מיפ יום עשר "מישה הוך יטש, י", 1unbi וזיויה "לי פתילית המנוקשהז ההנרתת שאהה נשנון עש naw יו שיששען

 לחוה" tllssnn !מזפי"
) בעימו. נסוג צו הנצ"מ 2ות 'ה! בן יא שאם הנרוה,  ---- 0,,8ות-71)2914-----ו"י-0בטידרדבמי%נה;111"נייז!,גה-ש. , ---- -, ..----- --,,-

 1971ך:שפחי
 2 ניול. :פסי כז, ה-ברט

29291--- --- - 

 ו1517איו;ע!מו0 -,,
 גקמג"

 ההון-עצבן. 2!, "דים, מיהב דריטש -קורט

 ההוים גנית שנפסרה בראת, פךידה המויה עזגוןנענין

 בצמת, פזלנד man עיייונעמו שמיר. מלכהוהמנקשת-
 מיינ_'4לוי --ואגקשנגמס_מימק ו2914,1- תק?,יינוה - - - - .--- --=; --

, ,!י. 2, ינקה - ~  ] _ _ _ - -  

 !295517 בתיהע 6, הנשר מיהוב שטךישין אופיה המנוהה 'רוש"נעמן

 גביה-ה שספסר הדאר, פינ,ון גן מסף עבה יגוןנענין ים 5גא מיתוג ענבר ואסטה קפטן מדיםאמבקשות

 אסף-הרופא- "י5ה. 12, הנתן 1-א1ס בה-יפ41,
 1971(, ואפריל ;5 השל-א גמרן י' נמס גגאר-יעקג

 2629171 עוגונוהה,ק
 ק

 2957,71 עייייו00יק -- סטשק, אברמוביץ )שולים( שילים m1a1 עוביו נעמי-
 פטשק, ימס בשם ,סמהע

 מום ננסי-יעקי שופסי" ראוך, לובה nm~w עיייוגעייו1

 נאפריי 8נ שילי- ומריה פטשק סממבנה nPnDWמשושי
,1971 

 הל-אגיג. se~ אגן-נמרול מרקוב רינת אלכסנדרהמקש גיית-הרע". ףיש, מחיי י0=ו מאק,חנה

 27 ברמת-נכבים שנפתי: כייי' nSDi אעניש ב:נ:הת מים אעפ"י מפ""-""", סתימה ןיח' msattswpiP1!לל

 רמס-הן. 21, המציד מרוונ סדובניק בילך דותיהמגקשיפ שלביה. זליךממנקשת
 2622171 עינונההיק

 2%2,71 ?זטמת0,ק סנדיק, מךדכ, מעוה עיגוןבעמן

 סל-אגיי, 5!, גוע! מר"וג מך זכךיה מנוה ירושתנעוין הל-אגיג. יד-אליהו, ו, יפת" מרהוב תישני רבקההמנקשה
 979ה, גנוג5גי )י השי-א גרשון ד' ניום גחל-אניגשנפטר

 המרים. מך אנהו"מבקשת 2925,71 ע1בומתהיק
 !7ןר294 עןנתוההפק שקם רהונ ג', מסלמה מנצריאן עזתאלה "מנוה ע!ג1ןמענין

ש,ב:כע גינ;. :'ךים,,ןוצמוש-תי"ןך:םק:: מ ת קלי מ?  א  %"נ'ג י' "ימיי 

 שמסית "יייייץ' יגה ימינ ":;; ~יש

 ייבאי
 נ'יי- ששי מיה " שיך" %יש,:ב:::2"יי': "יוביץ. "שה.מב יפי0יק גת-'ם'

- ----- ---,מ"שמןשעמטשהמוךבשטלך-  נפתה- שנפסי הבך' יעקב גרשה שעוה ירושתנעמן י, ויפנס ששת היהמה מיה. סוךבשטרן אמתך ממנקשת, -ו -- 1ה9,4במק5ש%5 
 רחל מלכה nmlw1 911!(, בינואר 241 בבא-ש גסנה נ-וגיורנ"נ,ה.

 נפגרואר )2 תפליא נשבט !' mla בפת"-מקוה שניסרה הבך 2927171 עינונות0,ק
1971(; נשג יייפ יפת"-תקנה שנפיי כז, יחיאל המגוה 'pltPגענין

 nPID1 =עהש מ, מנלסון מיתעב כץ ישךאלושנקשש
 ה יכרק

 ;291517 ?!גונהזתיק סל-אגיג. ו, %1י מי"ונכץ

 17, איייסון מיהוב שקט משה יהודה נתווה עזבון נעמן !262817 ?!גונותתיק

 _______ __ - _ __ __ _ _ __ - - - - !97!, נמאי 19 גיוס שנפטר תל-אנ,2, _ ימיה,_ 8, סלניקי5י"ונא'5י' המנהנזףקטור בעמן?!בת,--

 ףחןנאג גיום גגה-יפ*נפטרה
ax~-השג 

 ימה-א. 9", המעיל מד"וג שקט !רהשמנקש 1965(, נאו1ויס

2121 1~1.7.19 תשי.". rlena "' %ז1, "ןיים'ס.י;1"

,---- -) , , -- 
,-- --,-- - - - - , -  



 בתל-אביב-יפו המתזזי המשפטבית
 )המשך(הזמנותך

 "1 5, ישבסקי מ" קריסטל פרץ המנוה עיגוןיענין זרבקובסקה ינה נוטרמן היה המנויה עוגוןנענ.ן
 9ן19, 2אוצסס 19 גיוס ש;פםרא"נ, 1971, 2.;וןד 9 ניס 1נפםדה צופה,מפד,",

 קריסטל. חקושנתש יציפ". עטרמן שרלי"מנקש

 ידבסקי, מאיר המנו" עיניונענין
 שנ!',טרעו

 הוקסמה לועה המנוהה עזבוןנענין ,גמרם 7! נכס
 רדבסקי. חוהשמנושת

 מ[ קק

 1956,71 עונשותהיק 975177? עזבונותהיק
 MD1'-תקוו שאפסר בר,ובסקי, יהישע המנוה ירושתנעין גת,-אגינ-.פו ששיה דודזת; נהמה המנוהה עינוןנענין

 7571, גמאי 19ניופ !197, נמצי 325יומ
 ימת-א 23, המענק מיתוג קובורובסקי בתלהושגלשת דודזק. צבי משהוהמנקש

 ן2575,7 ע'גיני""ין
 957171! עייתוהתיו ע1ייאי מיהונ )כהוא( שמדץ צבי ז-ר הטוה עזנון3ענ.ן

 מוש58 קאומנע דוד משה י" הלה השוחה ירושהפ1.ן במרן 2 ניום ננרסנא .מאיר. הגוייס  גנית שנפסר סדים,15,

 נךצמנר )י הש..ט :;,י;פיג::יסל1 י"-ים. 18, יופל מיתוג )כפא( שמרז שוקה71:קשת
 555ו(ךג'ייני,,,

- ג  

 רמה-א. 9, מריס "יינ קאופמן דודועבקש
 71,!298 עזבונותהיק

 ומלב וער דבורה פלהנדלר, ישעיהו1"מגושים
 2199171 עוגתותה,1 1579(. ג"וקטיני )15 תשל-א גתשרי ט.1 גיום אנ.ג~ דמ" פי נ%- יךי:בי אברהם לםקוביץ המנות ירושתנעגין

 71 הייי יי%נ קרזבסקי אברהם המנוה ע,גוןנענ.ן

:גכוו%"ג(דבינ:1
 שינוע
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 ת 71ימ29

,  
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,  

Ss~n '71 גי' ים 

 179!219 עיגינית ק"1 רהונות. 5ר, הנרעןה מי"1נ תלמי )זלי( שלוםוישעיהו
 נגעה שנפטרה יהושע, בת אטל פרנק המנוהה עזגוןנענין

 4י שך ימ "יי ב~צילי"יהישייט
 ש"ב "11ש"ש

 פרג"
 י%נ

 הדי-

 '"ת". 23'.

1 הרצליה. 7,4, צע מי"1נ  טסיסה אליהו אנאומנקשת
1ק

 ויום בתי-אגיב שניטר ברנד, שלמה המוח עיגוןנעמן1.

1"מיקשת

-fiDN. 

 טוו מתי-אנ.ג, משה בן לוסטרן מךדכי המנוה l~argנעמן הווון. 65, ויימן מי"ונ כהן
 (ZO השי-א גניסן נרה ניופ שנפטר 413,אייג

 גאפריי
,)1971 

 . הי-אגה, 413, אניב ממתוו לוסטינ לאהוהמנקשת ו2959,7 ע1גונותהיו
 באב ו' ביים גירושייס שכיסרה לר, שרה אמיתה עיייןיינין

 2199,71 עונינההיק 7579(, נאמוסט )5הש-י
 מיצוי לוי מאירהמנקש

 נגש שנפטי" מצ.ין, r~s אריקה "מנואה ירישהנענק. ינעתיס. 19, גיהצ,יסק,
 965ן. ידצמני27-

 2111171 ע,בונו"הנק 2992171 עיגי;ותתיו

 ואבליט, לאה המנוהה עיגוןנענין צח-, גמערגוה שנפי ארבל, יעקב "ינוח 'יישחיע;'1
 רוטברג זלמן "יג )סרט, מרסטמן דבוהמגקשיס. 1579, גמאי 9ניום

,, וסרסן.וברוד מישש. ינפי ארבל מולי"מנושה

 י;ין.7.ן "שיא, ישח ", יעזי. "ןתינעז"2122
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,1150י

 תייל-ל2":;4 4סד
מ;

 ו'
 י""- - גי'-גח: מיוחס _יהודה ענוה

 שנתירא. )הלנדה( הדסה

 משה, כפוחס ןחע פוקס, מישק "מוות ?וגוןבינין . 971!, נאפיי, 24 ניוד נתל-שומר שנפטךמה-גן,
 ) 1971(, אפריל )19 השי-" גממן 0-ו ביום נפחה-תקוהשננסר רמה-!ן. א, "לקיויים מיתוג מיוחס הדסהוהמנקשת

 מעתר-הקוה. !רכוב האואטוהינקשה

 נעם גתן-אניג שנמסר עציוני, משה "מנו" ?וגוןגממן ימת-גן, 92, מי"ייצל מנע לולו "מננהה ?1ג11בקנין

 _____ש ___... - __ _.______ 15::גקשוןךםעציונימתי-אגינ. - - -4בק?נאפייו!מנעמיהובנמיף4,רמת-ק,

 חרצית ארג? :יוינ ברמה להב שמואל "מוו" ירושתנענין 2115171 ?וגו1וה ",ק ,.
 - הל-אכין, 37, שנפסר ילק, נוה ממושב מתתבה כזעיה המנוח עזבון יעגין;

, ( 

 ' ן197, בטכרואר 18 כיום סבא!כפר
ש תל-אביבל 8ן, גרונימן מרחוב ברמה מליך ן-דדוהמבקשיט.

) הל-אגיג. 4, "היה מי"ג פורמבהומר1לית מתתיה(. קונית פיכמן מדלןהמאש"

 5!, יייש,ים ליפשיץ:"יג מלכה "מיקה עיניובעמו 5י, שיויויי"יי מיג: אורתם ז'ק המנות ?ונוןנענין

 '. 1971, בינואר 28 ניומ בתל-אביב שנפטרהכפר-סבא, 1971, במרם 2 ביום שנפטרתל-אביב,

 ליפש.ץ. ואפרים ליבונטין שרהי"מנקשס פרנקל. ויקטוריןיגח

-;a~a- , ,',ש ?'יתי:,2139__-- תוששה_ 1_",מן __ - - 3____ מים ששד_ ג ח שלמה שהופר ע 

 נ"-ים. 15, ניצג" מיצוב סלים :מ::ולדיס " ",-"ג'ג, 3!, ייים יוריי מ" מתיון יושנויתקים
---- , - - -  ----= ---- - - . -  ------ - - - - - - - - - - - - -  --------------- (-------- - - - -- -- ]----,- 

 ניוק מניה-שרת מיטלמן ממקה "מנוט ירושת נמין 2122171 ירושותהיק
 1957(, ביום )28 השג-ו נסיון ג' גיוס נפת"-הקוה שנפטר"79,14, ת,- 5י, רמגרנזם מרהוג קבעון צבי החוה עיגוןגענין

 79114. בלוק מנוה-שרה מיטלמן משהוהמבקש,)אביב.

ק - -- 2142,71- ?וננוהט,- -,,- י ה ג  19 בזום שנפטי" ענ'מי, פקטוריה "מנותה שיון גרמן 3,71!21 עוגונותי

 1970, באוגוסט יפת בשם גם נ=ימ שמחי דוד בן יפת דשנות עדכון בעבין.

 הווון. 45, הת יג יי"יג עךמי יחזקאלוהמנקש 5, ימן רהונ נהל-אגיג תהה "8תיונ" שיהייהי שרעב",יוד
 חולון. 8ז טחמפלדור מרחוב עתרי צילבהוהמבקשה

 הל- 9, "ויויה מיציג ילדמן אמה המנו"" יחשתמנין 2124,71 ?ייינית%ו
 !97וג גמיס 'י "שן-" נחיי '.ב ינים גתי-אנתב שנפטי" "י'י, יה" ""הייי" שירגת" מדר, חנה "מני"" ?יגיזגענין

 בגירוי אנן מיהונ ברוך הדוהו"מגקשה ' ה,-אניב. !, קיישרלר"וג
 הל-אגיג. 24,

 גבעהיים 41, השלום דרך מעוב מדר אממןדהמבקש
ן

 __ ____ ---תיקירושות.71;2143 --- -- -- - -- ------ ---- --- -- - --.-

 שנטירה איה-י, ממו-יזיק, לבוול סופי המנואה ?יגיףנ?י'1 71,!212 עזיונות",ק

 מ(, 79 יריש,ים מיצוב לבוול איגנאיו"מגקשת 971ן, מאפריל 9! ביס ?עשי" רמה-גן, 27,ארלחורוג

2123 ן1.7.117 תשי'ו. נהןיו "' !נזו, "5ינימיג.יוין

---- = 
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 lme~ ופרסומת ואיו ""וזיע'ס א"ר.ות עו filaol~nn אוו",זעה
 ננוחותו עג nTIDn טפו

 נהי1ח194( כע-מ אספלט תיפאית קבלניתתברה בע-מ וציוד לרכב הירושלמיתהחברה

 שיט ז21שנ1ה נמרי י'גונ י"ינ" התיו"" שניען""נ-י 206 לסעיף בהתאם סופית אסיפה עלהודעה
 על" ""נ"%ו, ;e~ss 'ימני": ייש מני" "" !5י" ע"י" ' החברותלפקודת

ש.א( 41 ה  הניעות, אח ,תיש הנ-ל שנרה עו שעוה יו משמקינה איו 

 תויה::יהו.י."ית'ה' '=רוק התנה. נוצד המראה המפרדס ולמישל שעון ינןתשת
 המס ימשיך 11 הויעה "ריוס גיוס 'ים 21

יתיק. עננת. לא"נ.ל ש1 מן, ש, ונמיות צ,מס ,והונ נ.מ .ש ,,"עם,8
 אגרהמא""יס,?וקקמהי

 מורקיפ מפרק שיף,עקיבא שרנאהלפי יצהקאיונשמיי

,ש

 ים" ע-"שעו"2124
  ותחזן תשיא. נהיח ",

 יחר המפלתך "ןןס דיהתפס "סתתעשיוג


