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 הממשלהחוק-יסוד: הכנסתחוק-'סוד:
 יה11-'י1ד: )1( )נ( !4 יצעיף יהתאס - "מערד מרשימת ז-י עופר מרזיי הנר-הננסת גי גזה ~rnla אם .) שר של מקום ממלא קביעת עלהודעה בכנסת לבריחילופי

 הממשל"
 מפלו- וגיתי "משית הפועיהם מייות הישראלית הענויהמפינה נוה מוייעיס י,

 התהנורה שר ני האמוד, ,"11 29 ת.ף ,ן. קנעה, ש"ממשיה
 "שי-ג נדמין "בצךב;נ י%;תיג:"7:כ:::ן::וש'ש,שיש :ישג מיהי מ 1 "יפ יאי"-שיי: י4 4'ף ייש ב' ב)

 שמש ענ"'"'-ך-" נקושמב:""'-י."'
;

ן 69. עם, תשי-ת, 224, ס-"
 "?2. ץמ' "שי.ת, ס-"

 תשי"ט-1959 העסקי,ם' ההיגלעםתיק בכנסתחילופינברי

 ~1a(eilsnptn בבה? מין'ן'סתש:,"ג,ןזצההע עיתים שביך-היך,י,.ם2צצע::,ל,""וןיןהיו--,):"ץי..

 () "ננסת,השג-ראש 766691()המ * ניד מיכאל ו197( גאוקסונר )21 תשי-ג נחשוןב, ברקת ראובן 1תי( י"י"ימ )27 אי-י יגעיו",
 2י1. עמ' תשי-ט, ס-ה1 69. עמ' השי-ה, 4!2, ס-הן

 749. עמ' הש-ך, י.פ!

 הממשלהוזיק-ינדוד:

נ
 בצב:(י: יה,ף:ייין3(ענו,-ךעייסוןנב":ב :מם

 הקת שידוה ,הנק ו3 0ע,ד יפ. סמגוהה נהוקף כי כוהמודעימ החמור. ,תוק 4" סעיף יפי "תקשורת, שר ייצן מעזידאהש.
 האמרי:הער"ח "ממשיהמ,נ,ר 8419,()הס יעוין נזיפות! צינוייות נקופות יהין המפורטיז הן,פיסקזת ארגתמיכאל 1971( גאוקטונר )28 השי-ג גהשתס' את הממשיה 7נעה ן, השי.54-1"1 בגמיאות(, יישיאליייא-הנו"1י

י  שיקום; א'ור' שי יפ'נף יגפףהיקית 226. עמ' השג-ה, ס-ה1

- "הוז שר גי "ממשיה, יהוק-יסוד: n~Po 29 יענין גוה,מוייעיס הממשלה מזניר מקוסממיא 944נ7()"מ לארץ שרים של שובם עלהודעות ניר מיכאל 1971( גאוקסונר )18 תשי-ג כתשר,ק-ט111  129. עמ. תשי-ד, ס.הן 1971(. גאוקנןגר (SO השי-ג נאשון א' גיום ארג"שג
. פיךמיכאל ו157( גאוקטונר )15 תשי-ג נחשר,י' 2124. עמ' 415, עמ' הש,-א, י-פן

שן!4 הממשי" מיניר מקיםשמיא 78419(מם
תשי"ט-1959,יי  . ממכרז פטוך בדברהודעה נאוקםינר )נ2 אשי-י צי"וב"שת ה,ף יח.,"ת:::::%,

 שייוה יהוק 21 יעיף לפי נימיותה ניעקף נ, גזהמ,י.ע,ם1971(.
 הממשיהטמר 78419(לס עי-עב vfmn,(anlltt)-59י:ביבבשי"'ב" אשטיכאל 1971( נאוקטוגר )24 תשי-ג ג"שוןה'

 ייבאי. היאשיה "רנ11ת מיניר משיה עיההוי
 '19.-1נאקסנ ניר מיכאל 1ז9ו( גא11סונר )18 תשו-ג ישי,י-ם תשי-ג יתשי' י-ם יייס "יי" שג י""ייי"ב:!;ב:נ מינויו. מיום שנתיפ נהום איא קנע ראש ינן ני "ממשיה, יחוק-.סוד: 29 סעיף יענין גו",מובעים שי יועמד ,נא ישה יא שגעוני לנך ייופה האמורההנהית

- ניר מיכאל 71!ו( נאוקטוגר )29 השל-נ נהווןא.  85. עמ, תשי-ט, ס-" 1 "מם,ה מוניי מק,בממנא 78419()"מ

-- י ס" !117 "!ייימ.סויפיס206
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 ש , nmavnn "נהל שי או mn& ונהיקת "4גתא"npinDJ ]טעת )נפלאות( "מחנה נחרזת חה ,'.

( סנר. או הושג ע,-חץ "פקודה היהום וקשר,"שמ, לש איה,ת' inpinnai ,:::ן::ץ "ן:ן יעילי "יה: ימה"מ"יף 1 970 - הש"למשפג[,

 פורסמה עיוה שגויעה הממשלה, יעלית נסוס" ".!ה ,י"רש1 מיוהדים עבודה תנאי בדברהודעת
 754!. עמ' הש-ך, 774, הפרסומםגילקוט =רות יפוק 99! יעיף לפי ימנוהה גהוקף גי גוה מותעים.

 72849(מס =1"ףם. גומאים נענודה אותה ירא, המתחה היקניט של עגומו ', פ; ניר מיכאל 971!( בשקטובר )8! ה1ל-ג גתשריג_ט כי n~enai קגעה !, תש.ל-979! משויג[, וטסה משיאחלה:ךונ"
 5 - המחלה מניי מ,ופממלא-

- 1194, עמ' השי-א, 1794, השטכס גילייך שפורימי"ובזעה  
('5 

 52. עמ' תשי-א, ס-"ו זה. ית'הרוקן

) ניר מיכאל 971!( גאוקטגר )8! תשי-נ גתשרינ-ס

 משי"א-נ19$1 הפדינה, נכסיפוק תממשי" מנייממ,אפהוי)"מ8"7266(
 הרשאה עלהודעה-

 85. עמ' תש.,, ס-ח1
 nplbnt, ננסי לה11 )5( )א( 6 סעיף ינן המנותי שגהוקף מוייעאזי

 tnfv~nתשי-951%!!,
- 

. 
 AmericatStcurity- יץזComp. "4 מ"ת יק~תאשיןף "ט- הרשאה על ודעהה "י המיינה בשם לההום נתר, גשן, אלעזר ואת מיון תוצאן את )!( . 1951 -; תעף"א המדינה, נכסיחוק

י 1 ' ע ו  גאיול ייי ייפ ע1 - הסגם יאותו הנומם "מסמנים גיח
 1עדגניל; !97!( בססטמגרהשי-אכו הש,-א--!1195, רווינה, ננסי יתוק 6)נ( יסעיףבתתאס
 .ו המשלקתן !ובר ואת בזי-,171 "נתקון משרי עשי"ת ראשאת )2( ליצג אינגמן ~אב את יתרשת המליטת הממשיה ב' גוהנץייעים

 , 3יפסמבר )15 השל-א גאלול ב-ה מיום ז"ל - האמורהרסנם הממעים מסמנים עי המדונה גשם ויחרום 3ד,1, הקשורהיסיק, לביצוע הנוגעום המסמרים כי עי המדונה נשם לסתוםגירז, ו-5 4 גסעיסים בהן שמחבר אסקפה עסקה בג, "ממשלאח
 חשלך.!97!( האמורוה. ,עסקאות.
 4;;, מים י .-גיי1,ס דיץמשה !197( גאיקםוגר "1 -,-ג נתשי,ג.נ כרסמה עייר שהויעה הממשלה, יוחייה ניופה ור דיכאה ')

-;1 
- . ניר הכאל 971!( גאוקםוגר )8! השי-ג נחשר, ג-ס, "גרעוןשר)"מ72840( 1,54. עם , ן

. 52. עמ' תשונא, ס.א1 "ממשיה סיביר מקום ממ,",.)"מ72846(

 עליונה(, רפואית )ועדת הנכיסולקנות.- 52) עמ' הש,-א, ס-ת ןן
תשכ"ד-1964

 הרפואה הועדה ראש יושב מער בדברפדעה 19$1 - חעה"א יפואית, נכסיחוק
 העליונה הרשאה עלהודעה

 - )ועדה הננ,ם יתקווץ 1 הקע לפי סמנטי גהו,ף בי מוייעאס מוהרם תשו-4-!95!1, המהה, צני ירץ )נ( 6 יאיףיהמם
 ישראי ברננה המשרוה !ושאי אח לערקות ווויטה המאיה יי בזה,

 פאחנר יגוז" ד-י אח מבננהי תשב-ד-964!1, ע,,ת"(,רפושות

 הועדה ידוש יש3 !97!( נאמוסט )ו השי-א גאב י' סקופיגעת שמדובר מ"עפקאוה עסקה בגי הממשיה את י'ענ יהלוהמפורכס

 !. ~עול "'יפ ד-ר mpa העיצתה,הרשפיה כומהם מסמנים עי המיונה בשס ומהתום יהיק, 5-14 גסעיפ,סבהן
 "בנתוןשר 192!7()קם ונסרס תקייג לע!ימ הסחר עם שד המסהר שומעה מנהל*)!( דיץמשה !97;( בא,קםוגר )5 השי-ב נעשרים-1 יצדם: במסורםייסקאות

- "עחר עם יהד למבוטל הראשי "מקנזס או "הנועה,במעלקת -
 הראשי המהנדם או המנובאות, במזיקת וניפיפ תקציבלעסני

 76!!. עמ' השב-1, 982!, 1-ת 876; עמ' השג-ד, 551!, ק-ה1

 795!. עמ' השנ-ס, 558!, '-פ! ונספים הק?יג לעייני העחר עם יהד הצפון מזח מאידסאו
- הנשתועה מנהל עם יהד הירום מהח מהניס או ההידסה,נדויק;
 לאיתות, הראש. המדניס אוהראשי,

 הרפואית בועדה נוסף חבר מיצי בדברהודעה היחר עס קו ~1ept השמי
 איתו", נמהיקת יאמרגיותנוחשי

 העלפונה מהן פגני - וקשר השמי
 יעדה הנביפ להקנות 1 הקוה לפי סמג"ד שגראף מודיעצי יירות; 6,966! עי עויה יינו שערגה לקנלן, ענודהפיית

 ויגדל ונים ד-ד את מי!ית' תשנ-ד-1964!, עלינו"(,יפיחיה לגני - או או ההשג ע" יני שנוזות, המבצעת מחקה,ריש)2(
 נועדה !וסף הנן !197( בצטוט )1 השל-א נאב י' נזוםישית מננו ,ירות 16,699 על עויה ,nl~Pr יקבלן, ענויה פקויתמהן
 הפריומים גילקוס פורא" מינויה על שנזויע" שייופההראית ןירות. sorooo עיעויה

 795!. עמ' ס' השי6!15' המהנדם ומסור, המעה מהל של המשרוה מנושאי אהדגה,עדר

 מה11 מהניס למבונות,הראשי
 "צש"

 )5 השל.ג גהשר,ט-ו והמהיים הזיום מהת מהנדס
 באוקטוגי

שרהבטתמ.)"מ72162( נאמוד העזוזה סידה הירתם וקשר, השמל ותיהוה,"ראשי "משה !197(
 מנושא, ח"ז זנהיעזר אוה"; שממכת המהלקה משיל-עי.

- -
 876. עמ' תשריד, ו55!, ק-ת! "תנשה, גמהלקה וניפימ תקציב יע!ימ עתר ש,המקרות

תוי 1ז9!.!!ש השריג, גהש11 י.1 רוזן, "ןיי~מ'ם.וקון



 שהפול(, ידרכי ענטזה ושפיטה, הנוערחוק s~fwn-1953 השולטים, חוק,
 ' 1971 - השל"א המינותם ועדת הרכס בדברהודעה

.מעוי מוזיי אוי ן, תשי.=ו!19 האופיס, למק :נ( 5 יסעיףבמאס

 הנר יה,ות הפן עויג, ישבת 'יי עי 0971נאוקטוגר
 "י מן, הננ. האסים, שר ונמנמת קס,ן,(,;ףתש,-א=ן97! בועד"

 1974(. גאופסט )19 השי-ז גאיתי א' פופ D"Rtfit,תקופה הפרסומיך ני,קוס שפורסמת המ,נהיס, ועזה הרגב עלההוזעה
 שמעתאיינט 5!( ר1 . 2 ,י"175,תש,-א,עמ'""25,תתוקןיייזה.

 "עייון המשפט גיחנשיא !3""7()"מ שלנירא ש' יעקב 1971( נאוקמגר )17 תשי-ג גתשייג"
 70079()קמ

~ff
 שפוסס

 ונר. עמ' תשל.א, ".תו 149. ימ' תשי.ו,1"-"

 תשכ"ד-1964 גמל(, קארה ~ניהול לאאעזד נכללים הכנעה מסתקעת
 מאושרים ערך נירות בדברהודעה

 . החוג א,ורוה נ. קובע אנ, השג-ן-1564!, נם,(, קופות ולניהול יא,שור )נגייס "ננסה מפ ,תקנית )2( 2 תקנה ,פי ממנותיגטקי
 "אמורות: התקנות יעניו מאושרים ערך נערות הם ,הקןשצמינו

 ה' מיום תשקיף פי על לצינורושתוצעו לירוה. מיייון 5 שי גויי נסגוס שם עי רשומות חוב איגיות1.
 גאלוי

 בארוסת )"2 תשי-א
 1!(: )מזרה71יו( גשתור רינתה נושאות נע-מ, נקלי אפוהיקאי ינק יד, ילשהויאו

 "רוס, שג'ון 49 ש, נויי גסנ1ס דם קי מיין ק,נ םו' 52(; )יזרה 971!( נאו1וסס )25 השיבא באלול ה' מיוד תשקיף פיעל

 ושהוייו 1991-1989, גשמים לפז.ון עומיות ישנה, 51% שי לנרוה, מניען 19 ש, גוי, נסכום שם על רשומוה הונ פוערות2.
 971[( באמויט )27 תשל.א נאל1ל 1. מיום תשקיף = על לצינור גשיעור ריבית נושאות בע-מ, גייי אפותיקאי גהק יד עישהוצאו

 1%"שי
 ו)יזרה ושריצעו 1991-19,9, גשניפ יפדון עומזות' ,שנה,

 ו7"1( יאמוסט )26 השי-א נחלול ה. מינם השקיף פי י,יציבור
 יירוח, שייון נ ש, גויי ברכוס שפ ע, ש ה ה א.9

 ריגנה נושאות גע.מ, יחי-אגינ משנותאוה גנק יז' עישןצאו יי(, 1,)110
 ושהזיעו 77"1988-1, גשרים ייייון עומזות ישנה, 5% שלגשעור יירות, 9"",""7,5 שי נויי נסכום שם עי רשומות תוג צינררת3.

 1971( באחוים )י2 תשי-א נאיקת "' מ'ומ תשקיף סי עליצ'2ור שי גש,עור רינית נושאות נע-מ, גללי א5והיקא, ג1ק ין' י,שהולאו

 2(;)סזרה על לצינור ושהוצעו 1977-ן""1, בשנים יפי.1ן עומזות ישקה,%"

ם 4, נויי גיגופ שם יי רשומו" חוג איכרות19 54(; קידדה 1971( נאו1ויט )26 השי-א באיו, ה' מקוס תשק.ףפי "  . יזרוק 

 נושאות גי-מ, נננ,ן ויהש"עות ,משג!האוה גנק ידי ילשו.צאז לירות, מיליון 5 של כולל גינום שם על  רשויית התג א,ניוה4.
 8-1977"19, נשויפ יפז,ון עומזוה ,שנה, 6% שי נש'עורריגית נע-מ, המאופז המ;יה' ינק שי השקעוה "ברת יי' עלשהוצאו

 ריניתמשאות
~lrval שי Ey,, ,1977- נשנ.ס לפזין עומיוה ישוה 

 נאמויט )29 הש,-א גאיול ה' מיוס תשקיף סי על יצינורוש"ויעו
 11(; )סזרה1971( )ן2 השל-א באיול ". מיום השקוף פי עי יצינור ושהוצעו""19,

 י,רות, מילוון 2 של נויי נסנוס שמ עי רשומות הוצ א,נר,ת11. 14(; )יירה  !197(-נאווויט
 גנק יד ע,slnm~1 ייראת, Ivifu 4 שי נו,, נסנוט שמ עי רשומתה ק,נ א'נדוה5.

 -אזמם-
 נושאות גע-מ, והיואוה ימשננתאוה

 ש  8-1977"19, ישנים לפריו עמדוה ליזה, Byt יל בשיעורריי'ה בע.מ, המאוהד =מיהי ינק של השקעות הנרע יזי עלשהוצאו
 4?" של בשיעור ייבר!נושאות

9 נאו1וסט )י5 "ש,.א נאהל ט' מיוס תשקיף פי עי .יינזרישה,ןעו ישנים לפתע עומזיח לינה,  

 "1(ן )יזרה1971( השי-א נאיוי ה' מיום השקיף פי עי יציגור ושיוצעו"י91-19י1,
 , יתרות, מ,ייון 1 של נולי גיבוס שס עי ישומות הוג איכרות12. י1(; )יזרה 1,71( גאהויס)26

 י21,549,99 שי נויי גסנופ שם על רשומות "זג איכרות"1.
 6% של בשיעור רונית !ושאוה גע.מ, ניצור יד "י שתוצאוי,רות, יירוה, =,ין 19 שי נולי נ"גוס שם ע, רשומות חוב יכרות7.

 ט, מיוםתשיף 1977-ו198, נשמס לס-ון עומזות ישוה, 5% שי גששויייבית פי על ,?יגור ושהוצעו 1977-,"19, נשמה לסוסון עומדזהלשנן, 1ושאוח ב2-מ, אמועט ג11 ש, י"שקעות הנרה יזי ע,שהוצאו
 2,38(; לסדיה 1911( במפויס )39 השי-א נאיוי

 א3!. עי "שנ-ד, ד"!

 4.11.1%1 "שיע, יחיו ס" 10. גית",ס"ש208



 ן ,),,,,,,,,.
 ן ,)).ל ,; ., .- , ,

 ין
 למורים, )בתי-מדרש ממלכתי 11.11ך t2,s4orooo 1:1 שי כליל גסנוס שם ע, רשוייה צוג איגרות14.
 ע, ,1RS1lt י,יי",;

- 

 ., תעף"ח-*195 זיננטת( יישח ,mR~U מע, mpmn~i תני" חטיה
 1991-1980, בשמם יפזען עומדות ישנה, 61% שינשתמר

 ) ולעטת למורים בתי-מדרש על אכיזה באזבסט סיג השי-א ניפזל ס' מום תשקיף פי עי ישבורושהוצעו

 מחיש לנהי ומלנאי ",נך יט 1 יעיף לפי ימנעו נ"הף , 5,י(; )ייי"1971(

 רשומותיי "וג נהגיו"15.
 ומירש ית' עי "גי", "נ' "שף"--'95ין' %נננית('ימיים nnt)Ivitnea, של יויי נעום שם

 "צו: יצורך מורש בגתי ,"ין ו"מפורטים המו"נ"ייעייה נשיעור וצגיה נושאוה בע-מ, י"נפקוה הגרה "עון" 'יי עישתוצאו
 22, יסף גפי רח' שמענו ערבים, וינננוה ,מויים דנירשי,ת 1שה1?ע1 1991-1980, גשרים לפרין עומדוה ישנה, 61%של

 היפה; 971!( בריימסס )!8 השל-א גאל1ל ף מיום השקיף פ' עייצ,גור
 5, גן-צגי שדרוה שמענו ערניים, ייניות ימייים ךמייש ת י, 6(;)סדנה י ן

הל-אנינ.
 ערבים, ולנעוה למורים הממליחי המורש גיח על "אנרכי, לירות, מיליון 25 שי גולל גינום שם דשומיהעי "וב שונרות16.

 .ספנות- 'די עלשווייך
 הפריומים גייקוט פירסמה אשר תל-אגינ, 5, ירושלים דרךשמעצו משתיה בע-מ, יישראי סשננתאות נצק

 - 786 עמ' "שנ-ד,1970, י991-198!, גשרים יסטון עומדוה לשנה, 61% שי גשיעוריינית
 מיה.

 מהרבוה "ה.יישי, 93!55ז()"מ 35,א. )מיי"971!( אלטיגאל 1971( םוקטגר )15 השי-ג גישר.נשד גאונויט )29 תשל-א נאיו, ה' מעם השקצף פי על יציגויושפוצעו

.
ן ספירפנחס י197( גאוי?יי ש1 "של-ב בנשריי, ,

 586. עמ' השי.", 1-"
 מתישי '*)תט728118(

 חשכ"ט-1968 הדד, פה מיצוי יצואצו

 -ך!:?מנכון יי":גט!סוני,""
י הרצנו דוד "ליפו - בו,רגישמעון- ): '" יסרני 1972( ן"'קןיי לוית"י-י מאושרים ערך נייחת בדברהודעה

ע שרטהעוגיתה לאישור )גילכם הבנסה מס יתקנות )נ( 2 תקנה יפי סמיוהיישוקף  דים אמען הליפו 

ולמקוי
 קרן יצדק "ליפו - גי,יטברס גחנןד-ר החוג איגרות גי קוא אני תשנ-י-964!1, גמל(, קופות

 פר,ןקנץ,ן קלמן הייפו - עלסמהם האמורוה: התקנוה ,ענ.ן מאושרים ערך ניחזה הם יחלןשצהעו
 ,וייינ ייאון הליפו - יויחד

 להנהוןדג לצרבן, המחירים ימדד וצמויות שם עי mmv1 חוב אינרוהז,
 דרור יואל ול.= -

 א,שזי,ן גנימין הליפו - מנזלנום משהד.ר ,"שקעות הנרה יד על 1RS1nm ,.רוה, מייון יff 8' גוללבינום
ף הליפו - סצץקמשה עומדות ישג", 6% שי גשיעור ריגית !ואות 2ע-מ, יאומ. גנקשי ו  פולק 

,' ןוהון יעקנ הלי= - עופרזג, מתם השפף פ. עי ,ציג,ר ושהוצעו 1988-1977, גשמםיפזי~ן"  יורון '1pP הליפו - ואילמןשקג 75(; לסורה 1971( גאוקט,גר ש השי-ב גהשריי-1
 קפיר אגי"פ "יופו פסהנ יאימ לתרנה המהיר"ם ימדד ו?נןדוה שג על רשומות ויג איגרות2.

 סוקויוביקי יונה הליפז - פרנקאתרן יהשקעוה הגרה ייי על שהוצאו יירוה, מיליון 5ו של נזללגמגום
 שמעוג, הליצ,ייס - רוונשס,יןעןןיא, ישנה, 5%, שי ניעור רונית נושאוה נע-מ, לאומי גנקשל

רהקייה הש1'1 פי על יציגור ושהוצעו 1986-!199, גשנים לפדחךעומ11ת ש  יה,שסיין סנהס יה "י 
י, יד(; )מזרה 1971( נאוקטוגר )6 תשל-ב גתשוי י-ןמנום

 סס.ךOnlD 1971( נאיקסוגר )19 "שי-נ גתשרי
 שתעשיה המסהרשר 74663(י"מ יצרנן, המשדרס ימדד ו?מודוה שט על רשומות חוב איניוה3.

 995; עמ' הש-י, 1516; עמ' השנ-ס, 189; עם, השג-ט, ק-ה! יישקעות הגרה יד על שהוצאו לירוה, מיליון 10 של יויי*גסגוס

 ן, 195. עמ' השי-ג, 287ן עמ' השל.א, 68; עמ,השי-א, לש=, 6.5% שי כששור ריניה נושאוה נע-מ, יאומי גהקשי
 השקצף פי עי י?יג,ר שתוצעו 1991-1989, גשמם ירוןעומדוה
 להרץ-לאוץ(, 1*צ*אהועקןןת.שעמ-ח1ךןם , 79(; )סדרה 971!( גאוקטויר )14 תשל-ב גתשרי נ-המים
ן,ש"זן-1948 י?רנן, D~ltfian למדו וצמוחה שס עי רשוניה איורות."וב4.

 סמכתן אצלת ב בחודעח יהשקעוה "גרה ,ף על שיצ* יייו", =לק 20 % געישטם
 שעת-הצרום :m~pni 3ו ",;ה לפ, ממנותי גתףף ג, מודיעאו. מ.ום השקיף פי על יציגור ושהוצעו 1988-1977, גשמםיפי,ון
 nl~mlmI מהלקה ימנהל אציתי י, הש-ח-1948 ,הנן-לארץ(, )יציאה 6ט, )סירה 1971( גשקסזגר )14 השל-ב גהשריג-ה

 העמורות. להקנות 5 הקנה יפי סמגויוהי אח "פניםומשיד

ש
 8וו"

 ספיר Dn3D 1971( מיסוייי )19 יע
 בורגtlor 1971( נילי )וו תשל-א בתפת,."

-
 הפסםשר 59ח7(נום

 166. עמ' השב-א, ס.ה 45ן עמ' א', ,blh' תש-ס,!ע.ר 1392. "מ' השנ-ד, ק.תו

9)נ ;זי!.1!( השי-ב. ג"שון "-; מז!. "שארמיסי"א



,. , ,,,(,( 

 משי"ח-1956 המדינה, מבקרחוק לאיגוד כללנת מועצה מינוי בסבוהודעה
 . a~twn] ]נוסחהשיתופי

 ]נוס""19 גינוין: הוא "מתצההרננ תש,.ה- המהנ", מנקר להוק )2( 6" יעיף על-פ. ימנות,נתו,ף נארץ. י,ואופרצ,ה גגעיות יי, לחוק השביעי הפרק את להחיל ההלטה עלהודעה שנייעץ הש,ת~פ, יאעוו ניי.ת מועיד שמיניתי נוה, מזיע אני,
 לנני יזו, יחו, השמעי שהפר, הלסתי ן, משוגג[

 ,"וק:9 חם ישג הענניה,שר ייעי" ו-8 גפן,אות7 גאמור גופית שהם להיה המיורשםה;וןיס , הממשיה:;ציי)ו(
 , לז,: )7( 9 גסמף ואמור גושם)1( משנהו או הע12יה משרד שי הגלייהמנהל

 והתעשיה. המסתר נמשרד הק,אופיצ'ה סזוןמנהל נע-מ המיגנה עוגו, ,~פת_,הג. השתופיות "אנודנדרפס
 נע.מ ת,ג~ן י".;וך ימת-;ן מפעלי-מרסקיה-

 ""יאיפיסיני:נצ,ג:י:::יי)2(
 ידוק: )8( 5 ייפיף נאמייויפים)2( נ,גר.ס אליאס

מיס גימ'יהזה)
 ;'ר4יס"

 ת,-אנ.2אוניניסיטח
 ,ישיח, טנמ,ומ מנון"טנניון, יונסמקמיי ויטנשו,ןזוד
 למדע ויצמןמנון נסןיעקנ יויטמשה

.'א'נבנצל - טונר571ו( )21 שי.ג,גחשויצהקשגויגהקשפ'רא

,שראי
 ריטונ

 1941 )כספים(, ההגנהולקנוח , קר,?'מןאריאי
 מוסמך כסוחר לפעול לבנק הרשאה בדברהידעה ייני:ם,שיינ ::אןנ::2:-.

 את יימ,טי אעטינשיונל בנק ינרקליי הענקתי 11941,)נספים(, אלישנרנ,צחק לניימן,גה, "הנה להקנות )2( י הקנה ים ממנותי שנתו,ף מוזיעאני יוזנפרוידאריה אושפי,נפתלי
 ,.ב מנוס הה, "אמויוה "הקעה יצורך מוסמך גסוהר יפעויהסמבות ס: א"רי)ו(

 זב"שו. גנק נרקייס נמקוס ונאת 1971( גאוקטוגר )1 תשל-נ נתשר. שורש עמנואל אערעקייא
"יג

 ררפונקי
 קנטרוביץ ד' ) 1571( נאוקסוני )1 תשי.ג גתשר,,-נ אונןאהרון

 פנותישיאל ירתחינסנךר
ץ.,

 89י1. עם. ra הוי' 1541, ע-רן זננ,עמוס ש,נדמןעת'

עמנואי
 ~ייניפרגשלוס פריזינזר

 תש"י-1950 נפקדים, נכסיתוק דרונלסמת=הו שגיסמונה
 על מפקחים של סמכויותיהם והיקף מעוים עלהודעה שמא. א.לנה המתצה:מנגירת
 מינוים וביטול ;פקדיםנכסי פורסמה עליו ש"וזעה הש.תופ., יאעוד גלליה מתיה שלהמינת

 )(ל י חי ועגבייקוס"פרן1מ.ס518],השניט,עמ,1157-נט,.
 ן"ש-""!5ו אלמוני'לסף ו197( נאוקטוגר )" השי-נ גהשריי-ד

6 להיוה ס, ופייס צנינ"יג אסאניק, ,הוינזאו, אתי י מ.)1( הענויהעי)המ9ו"!7( -  
 ,48' ננס, עי מפקסוס 1971( ניפסמנר )5 תשי-א גא,ול ט.ומיום

 ימעט פהוק יפי המנויות, את מהם אחד ינ, והגביהי ;פוייס ) תשט"1956-1 הירעימו,לזונן
 מי,"'ם; יסמיי'סמייך ערר ועדת מעוי עלהודעה

 את 1971( נסססמנר )6 הש,.א גאלי ט-ו מיוםביטיתי )2( תשט-ו-55"11, ה~יעיס, יהוק 4נ' סייף יפי ימבותינתו,ף

 1, עויניי ,ימיש שימתויהם "רננה: ויה החוק, ימין ערר ועדת מינוי עי מודיעאוי
 משה !, אפשם,ין צני שמואי

 ונר-אילן
 ו. אורון וארי"

7-י
 רשע יושג - שפס משש 2,ת DD7t - נךש1מ מרא,
נתגשר. חגר - ארנון יצחקפרופסור
 שפירא שמשת 1971( נאוקטונר )19 משי-י בתשריי' הגר- וקסמןאנר"ס
 הועף:מען

 האני
אפיסייפיס י ספטנחס זרור רתונ "הק,אוה, משרז של הצום" זהמת

 הי-אביג-יפו.5,
- -  1781. עמ' ה"נ-א, 1"8, ףס! י"[,שתשי ל92"ן(ים י8. עמ, תש-י, די, י"1 גבתי העם 1571( גאוקטוני )7 תשל.ב גהשריי-ה

1nye ,22"1. עמ' השג.;, 16"ו, י-פו 55. עמ' השג-ה, 97; עמ' השי-ו 

 . 1~9ו.4.11 וו1ל.נ, ג"שע ס-1 1172, ""דס~מיןייחס210



,,,.,,,,, 

 - , חשכ"ה-nuant 1965, התכרזחוק
,( 

' חקלאית קרקע על הכרוה בדברהורעה,. ,'
, 

 מישנם1.
 ג~

 5015. 15009 עד 6067 גושים"ל,4. . הועק. לענין חקלאית כקרקע גהוספתהמתוארית, ,, _) 92"4ן מ-[499; הלק 99"4ן מ-4987; הלק מ-2249.; "יקר2239ן הקרקעות עי מקנאיה קרקע ע, ישטירו "יעז" הנייגע"מומהיפ, ,) , הלק מ-2238ין תלק מ-42237; חלק מ-2238; חלק מ-2234;חלק ועת חוות יסוד נעל תשכ-ה.-11965, והבניה, התכנון לחוק~י,. מ-יי22; הלק 2232ן עי 2229 2228; עז 2224 טיס הלק'2218'ן הראשותה שסויפת 5 סעיף ים יינית מתף גי

 שמעון בג, אווררמועצ" ננושיס המקומות הישויות גהחומי נמצאות גאמור"קיקעות2.
 הופקדו מהזוהשתקים טגע ושמויוי מאושרות ע.ר גנין הגמות הלוה עליהםלשמדם "קלאית, קיקע ע, לשיערה הועזה רעש 1.ושג המומהיסנזזת מגונש שטייפ ,מעט גמפות, נמפודט "אירית, נמועצה שטהגל חוש ישג גיד רתומות ימפות ירוק 'PISQ וסומנו ,צוןשצויינו

 במשרי
~מוכריהן. יהודה רחוב מיפף, אגף חקלאות,

...  מעון הני אחוריתns~la ועניני התיישבותי יסקי וגהוקה גאי-שיע, הפנים,משרד ,, הדרוס, מחוו המעוזית התגון בלשכת תל-אסיג-יסו, 86,הימיתן

 ' "tsss ;8; 7".; %7,, י"""-; "8.; %-; 'י "י."% יניניי,:תצ:בבנב,בןתבים'מב:בנ

לקני
ב 8%. מ"; %וק8%.; - -,.,., מ8; ןד 875 מ-א8; %ק 2ת; "פ.ן 

,
 ,שמורוה מאושרות גטין הנשות הלוה עייהם ושטחים מגוניםשמהים גמא". המפורט נפי "ן נחושים מויזרוה שאיון נאסורקדקעוה 3.., למעט במפות, כמטורט האודית; במתחה שר שמ בל 0%-;%0;
 ..._ מוניוות.טנע

 אשקיון "וף אוריהמועצהנמשמע.,,, המקימות הישות בההומי נמצא מהחוש הלק רק - = המיומןגי4.

 מ-385; הלק 4"3; 383ן 82יי; [38ן 389ן מ-379; היק 78"; עד376 הפרסומים גיל,וסי שפורסמו הקייצת קרקע הנרות ע,"חוליות5.
 412 411; עד 9א בטים היקי 498; 6"4ן עז [49 397' "9י;86י' יתווו 1242, עמ' תשב-ה, ו-1443, 997, עם, השג.",1435,

 ש.,פ,'
 , -,- .,, ' 1972 נושים הלקי [197; 979[; י42; 429; 419'; 418ן 414.עד1,,

 ' 'D~VU "לקי 1999; ""9!-; 97יה 96"ן.' 95"1' עיי98ו.י9""1 תוספת',' 1087; עד 1085 1080; עד 7?10 גושים חלקי 1076ן 1076;עד.

 מ-1157, היק 1156; עד 1146 ם"14,.; , נושים ותלקי ה,וש,סמיפי,

 ה"
 מ-"16[.; ",ק 165;; 3"11.ן מ-2"[1; היק 1"[[.;מ-1166.; ,1 הי1 מ-1138;

 מ-!י11.; "ל, 179[; מ-""[1; הלק מ-""11; הלק מ-7"1ו.;הלק נאר-סוגיה האדוייתהמועצה
 1182 נישים ה,7' מ-1181.; ",1 1178.ן עד "117. טשיסהיקי מ-157; חל7 1,6; יי1; מ-154-; "לי י15; עז 151 מ-59[;הלק

 272[; עד "127 בשיפ ",קי "26[; עז 1264 מ-1263; הלק1262; !ושיפ היקי 295.; 4"2.; 3"2ן עד 288 79[; עז "17 175; עד166 עי 1259 מ-258[; תל1 מ-1211י; מלק 6"11.; 185[; ח1[;עד נושים ",קי 165; מ-4"!; ה,, 163; 162; מ-1"[; סלק "16; עד155)
 עד ",1ZSO 12; עד 277[ מ-"27[; ה,1 1275ן עד1273 הלק 397; 396; עי 2"3 [ושוס "לקי מ-1"3.; הל1 ימן עי"29

 5יי1; עד 1298 1292; ע1 "729 1289.; 288[; 287[.;"128; הלקי 317; עד 312 ,1ש,ם "יקי 11ן.; עד 399י טשיי היקימ-""3;
 383[, עז 1379 8"13; עד 1,55 מ-1354; הלק 1311; עדM 345 1397$; עד Qtwll 338 הלקי 337; עז 334 333ן עד 319נושיס

 "ו3ו-ן 95י1; עד 1393 92י1; ער 1399 משים היקי 389!; ער1385 מ-"41; הלק 415; 9!3; עד 357 מ-356; הלק ass; 354ן !35; עד'
 הלק מ-1499; הלק 8י4ו; יד 1405 1492; עי 1399 נושפם"ית' הלק MB; עז 441 נף449ן היק "43; 438ן ?42; 1?4; יורי;417;

 הלו 456; 455: מ-454; ",1 מ-י45ן ",ק 452; ע1 447מ-446;
 מ-

 עד 1449 טשם ת"י 1448; עז 1434 יי14; עי "143 בשיםהיקי מ-א4; תיק מ-495; הלק 494ן 491ע7 מ-י49; "לק 489.; "48;*עד 429!, "142; מ-1427; "ל1 "42ון 425[; עד 1422 ששים"יק' 486 מ-5"4; הלק 4"4; !,4; 449; עד 477 נושלג חלקי 458; 457; '. 1421; "142; י141; עד בשי14150 הלקי 5[14; ען 1411 1419;מ
 מ- ",ק 1461; 9"4[; 1459ן עי 1455 נושים הלקי Sos ;]453;1454; מ-5"5; הלק 4"5; 593; עד "59 בשים הא' 9"4; עד497
 , ה,1 "147י, 1469.ן מ-468!.; ",1 מ-464ן; ה,1 1463ן2"14; מ-זויין ה,1 512.: 511; מ-519; "יק מ-599; היק 8"5-;597;
 37"ו 1635; 1536.; 5!5[.ן מ-1481; "יק מ-1480; הלקמ-1472; [54; מ-528; ",ק ~$2e 'sz; עד י52 נח,מ הלק' 522; עד7[5
 73"1ן 1672; ""16ן עז 64"1 מ-י"6[ן הלק מ-2""1; הלק 9ן16;עי מ-557-ן "לק מ-7555 "," 554; עד "!5 בשיפ היקי מ-542;",ק
 "173; ע1 1734 1732; עז "173 1691.; י-"?6[; ה,16881; מ-~es$; ה,, SS6 ;.567; מ-565; "יק מ-""5-; סלק מ-558יןהלק
 מ-1942;הל, [99[; מ-1999ן הלק מ-י198; הלק 1981; עד "197 "92[; עד1922 4"1. ע- "יק א"1; 39"1; 38"1י; ,3"1; ""19,; 1935;34"ן;

;*1oaa 
 הלק מ-143?; הי, 142?; 2141; 2119; יד 2117 יו21;1992; 5"1[.; 5"19; מ:63"[;' 62"1;יהי, 1944;

 ע1 2168 מ-7*21; "יק מ-"216; "יק "215; עד 2155מ-2,44; 2007 בשעם היקי מ-"""2; ",1 1193-; עד 1191. "119ן עד6"11
 מ-2291; תלק 2299; מ-2925י; ילק מ-2912.; חלק 2969;עד

ן , דמוייה אמי ש"ץ נל 2184; עד 1"21 2179; עי "217 74[2ן72[2,
 מבונים' שטחים למעט נמפות, כמחרט מסודר; שאעוהאזורית
 מנע ושמורות סא,שרוה עיר גניך תנניות הלות עייהסושטרנס

 מונחות. 223. עמ' תשג-ס, 7"!; עמ' השנ.ה, ס.ה1

1ן2-י ווקו.!!4 תשוגב, בהילוז ל"ז 2רלנ, לפרסומיםילקוט
.,..,. 



 תשכ"ה-1965 והבניה, התכנ11תוק

 עות" אוריתמועצה יואר א,וייתיגעי"
 783ן 782.; 779י; 778.; מ-!77ן "יק 774; 772; 5"2.; עי2"2. הלק 4!5; ע1 9(5 516; עי 514 מ-!51י; הל1 512-; 295.;294.;
 797 מ-,19.; ",ק מ-795.; ה,r~o ;.,91 ;.792 ;.194 1;789.; יוזו; עז 1169 8"11-; 40!; עז 537 יושים הלsse '1;מ-5י5ן
 וושים הלקי 7""; 6"8.; 5"8.; 894; עי 2"8 וושיס חי,. sOt;עד "139; 1397ן "!!1.; 1145; עז 1142 1119; 1117; 1116;15וו-;
 מ- חיק 1591; 1498; עד 1492 מ-14,1ן היק ""14י; מ-5"14;הלק

 9י8ן מ-838; היק 7!"; מ-"83ן ",ק 814; יז 811 19"; עד"ן8
 הא~ו- גמתצה חהר 'nee גל B4$'-; 844-; 42וה 41"ן מ-"4";"יק מ-7518; ה., 1517; עד 1597 מ-6"י1ן "לק 1595ן עד 93!21"15;
 הלוה ע,.הפ ושטעים מנווים שסרתם ,מעט נספות, נמפורטיית, מ-1523; הל1 מ-1522; היק מ-1521י: הל1 מ-1520.; היק1519-;
 מוניוות. טנע ושמורות מאושרוה עיר נניןהנזית מ-2!!1; חיק 1531; 1529: "ג15; מ-27יו; היק 1526; עד1524

 ";יב שיי ייי'תמייי"גגהבוז%:בנכגו:ןכ:::רכ;ןמנ:;5ככ
 2SO ;2"1; מ-279; ",1 278ן 277; מ-276; "יק tVS; 274.'!י2.' . הלו מ-1822: חיק 1716.; עד 1713. 1661; עד 1659 1636;עי

 עז 3"5 2!5.; מ-591.; היק 9"5.; ",5.; י"ס.; 85!-; עז!28. היק 1829; מ-"82ן.: "יק 1827.; "2"1.; 25"1; 1824;מ-י182;
 ללק 9"7; עד 758 מ-757: ה,1 מ-ן74; ה,1 748; 746; 745;י74; הלק מ-"""1-; הלק מ-!5"1; הלק מ-58"1.; "יק מ-7!18-;חיק מ- "rras ;739  1 מ-ש6.; "ק א5; 1ז SV6 טינ יקד595; 4!18; מ-1851י; ה,1 59"1; 1849.; 1,45; עי 49"1מ-9""ו;

 777; 776; 771; 9"7; עד 5"7 מ-אז; ה,1 763; 2"7:מ-1"7; מ-2"22; מ-1!22-;ה,1 4"18.;היקמ-1"י1.ן2!18;",1מ-63"ו-;
 מ-8"7; הלק 7"7; עי 785 מ-784י; הלק 1"7; 789; 779.;!77.; מ-2222.; ",ק 2221; עד 2219 מ-2417.; הלק מ-2293';הלק
 ' מ-796.; ה,1 מ-7,5.; היק 794.; 793; מ-792י; הלק 791-;7,9.; 4187 25"י; עד "366 מ-3697; "יק 606!; מ-2241; הלקי222;

 מ- אל, 4207; עז 4297 1"42; עד 4196 מ-pbn ;41*5 4194ןע1 ששש*
;.""5;816 ;817 

"19 
ש 830; 829; מ-"82; ",1 827; 26"; 23י; עז  

 מ-8,1.; ה,1 מ-9!8; ",1 מ-849; חיק "84; 847י; 45";1ן"'; שאינו "אזורית גמועגה אחר שט" גי מ-!431; "יק 12!4;4311;
 "86. עו 67".; 5"8ן 62".; 1"8; "6"'; 7י8SS ;-8; ,85;4!8.; הלזת עליהם ושסערם מנונים ש"ס למיס גמחות, נמפורסמוסדר,
 !95; 0יי.; "93; עו 924 מ-!92; הלק 11"; ""9; 997; 881;אר"י מוגרזוה. טנע =מורות מאושרות עיר מיןתגניוה

 מ-1127.ן ",1 "112.; 1125; 1124.; מ-957; ה,1 מ-956;ה,1
1128TP ;1131 ,,1" 72"1; 71"1; מ-70"1; היק 9""ון 8"!1; מ-1867, הל1י177.: מ- היק 1324; מ-323ון היק 1322ן 21!1: מ-20!1; ה,1 9ו!1ן, !177ן ן1771; 1770י; 1691י; 1689ן """1; עי 1674 1671ן"1"1. נ,ש , אזוריתמועיד 1289.; 1287.; 1135; 1134; עי 1133 טשיס 

 מ-88"וי; הלק 1883; 89"1; עי 1875 מ-1874; היק מ-1873;הלק 7"14 ישים היקי ""14.; 34"1; 2!!1; 1י13; "132; 1326;25!1;
 מ-znis; ח,, 8!29ן עז 91"2 92"ו; עי "189 מ-89"1.;חלו מ-1ג15.; "יק מ-1529.; היק 19י1.; מ-1491.; הל1 1499;עד

 מ- הל1SdZ ;.1!43 ;1544 1': מ-41!1; חיק מ-"154; היק1539;
 תלק 5!21; עז 2123 2112: 2111ין מ-7"21י; היק 1sta ;.21"5;*zloe*; ""15.; 7"15.; מ-1553ן ה,1 1552י; lssO; 1548;45!1.; מ- הלק 2194י; מ-3"21; ",ק מ-2162; היק 1"21; מ-9"21;היק

 מ- ",ק "218ן 2175ן 2165; 2164; 2140; עד 2127מ-2126.; "לק ""15ן מ-1585ן חלק 1584ן עז 9"15 1579י; 1578-;1577;
 4"(2 ותיס הלק, 3"22; עו 2253 מ-2252.; היק 7"21;21,6; עו 1593 וושיפ הלא' 1592; 90!1; מ-"!!ו; הלק 1588;מ-1587;
 6"22.; 2284.; 3"22.; 2281י; "228.; 2279; עי 2288 7*22;עד מ-1617; ",ק 1616ן עד 13"1 5"16ן 1664י; 1597י; 96!1.;1595;
 2295י. 2293; מ-2!22: היק 2291ן עד7"22 "יק מ-1711; היק מ-1719;, הלק מ-9"17.; "לק 6"17.;ו"17ן

מ-1712י;
-1713 

 מ-1729; הלק מ-1719; הלק 1718ין 1716י; עז
 שפיר אוורידמו"צ" עז 1846 מ-28"1.; הלק 1827.; 1826.; 1723.; ג1721:172;
 1314; מ-1313; ",ק IOad VP ;Ioas ;1")9 עקיב ",ק.4יי1ן מ-2121; ",, מ-2129; ",1 מ-,211ן ה11 2115; מ-2114:",1 מ- ",ק 1961; "6"1ן עד atelx 19,8 הלקי 57"1; עד 55"541"ו; וו21.ן 2119; עי 8"21 2197.ן עד 5"ו2י יישים "יק'2194.; מ- חקק י5"1ן וו ,164 מ-1947ן "יק 46"1ן 45"ו; "!19.;6!19י; 4"18.; מ-3!8ו; הל1 מ-52"1; היק מ-1851.; הלק 1849י:1848;
 יייו; 0יי1; מ-1327; היק "131; 17!1ן עד !1"1 ווש.פהלקי 2!21 מ-2151ן היק מ-"215; הל1 2149ן ען 2145 מ-2122;הל1
* 2!15.; 1531; 1549; נ35ו; יז 1342 עש.ם הלקי 1341; עז9!13 שאגע שאויית ביועצה יהר שטה ני !216ן עז 9!21 154!;עז  עד 98י1 97!1.ן "159ין 578וין עד *7!1. !157; עו 15691572; מונרוות. מגע ושמורות מאושיות ע.ר נ1.ןהנגעה ש 8"15ין 1367י; 1566; 1359י; 1358; עז 56!1 מ-1555; חלק4,!1; הלות עליהם ושטויס מנומס DIwti ימעט במפות, כמפויטמוניר, 

 4"17; 3"17י; 2"17; 1634; 1612; עי ז"15 4י16-; 1661י;9"16ן
 מ-1712.; הי, מ-"176; ה,1 מ-,9~מ ניל 7"7!' 6"17"1795' מרהבים אזוריתמועצה

 "לות ע,יהפ ושטייס מנונ.ס שמהים ימעט נמפוה, נמפויטמושר, !26ן עד 266 ווש,ם הל"י !26ן עד 263 261; 269ן 258;7!2;
 מונרוות. טבע ושמויוה יאושרות עיר שיןתננעת !,22.; עד !228. מ-2"22.; "יק 2281.ן 4ז2ק י27.ן 272ן יד9"2
ה אהד שט"גל ? ם  1971( גאמויט )!2 תשי,א גאגי-נ טנע ושמורות מאושרות עיר גנין תננעת הלות עלי"ס .ושטהיסנים מכי- שסייס ,מעם גמפוה, גמשדס האווותה, 

 דשיעקב 7"!76()יממונרכי.
 ישמ,ר" מועזה ראשיושג

 חקלאית קרקע ע,

 71י1.1,.4 תשי.כ, שישוו ט.ו מזן. "פי!ומיסיניס212



 ) ,' תשכ"ה-1965 והבניה, התכנטחוק

. 1943 ציבור(, לארכי )רכשנה "קרקעותפקודת
י לסקודה 7-1 6 סעיפים לפיהודעות

 לווין הנתננה הממנוהננוח
 הפררת בקרקע שהו גל הנאה סיגה או ובוס לעצמו התוגעכל ירושלים ויבמיה להנדן השקומ'"

 ועגניה, "הננט יהוק 1-"19 189 סעי5יס יפי ",עד"( -ולהלן
 לקביורות"

 ההנאה סוגה עי או ;נוהו על הוורה - גרשומות !1 הויע"ירסוס מ15רטה -חננית הנקראת מסויטת יתנניה ונ"האםהשנ-ה-11,65, ,, הוקיים'א הוך - יועדה לשלף תייש נך .gg פירף
 שיגללו הניעתו יפוק ראיוה ג?ירוף "אמורה, בקרקע יואשר שמעומ רהוג הרצוע, "רג רהוג 1"הוחית ורהנת - י1י1מספר

ויהונןהי-)יחן-"הננ,ת(,
. וסעיף.סעיף הקרקע כי הודעה בזה נמסרת 2467, עמ' השל"א, 1747,הפרסומים בבי המקרקעין רישום גפנקוי - ישנו אם - ץישוס פימאת גזנרא'שור"ירימהג'יקוט שהוזע"

 בקרקש הזקה 5הו לקנות nall~nai הועדה כי הודעה גזה נמסרתין הועדה וכי ציבור לצרכי לתלוטין לועסה דרושה בתופתהמהמארה
 שלמעש הניבהר לצרכי דהוף באופן דרושה שהיא מפניהאמורה האמירה. הקרקע רעישת על וליהן לישא מוכנהו

 "אמוי" נקרקע שין גי הנאה מונת או זנות יעצמו ההוגעגי
 אויה בקרקע המנהק אים שנ, ביה מורה ומהי" ירנשה,1מי,ם

 גה. נשקה אח מיד להימסור מעף הדפיס הוך - ,ומיה לשלוה נדרש נך, על שצף יקנלדית"
4 ברשומות זו הודעהפרסום ) "היאה טוגת על או ~כותו על הרצאה 

 תיטפח שיחיו הנשתו, יהיזוק ראיוה גיירוף "אמורה, יקרקע יואשי
 הנהנע היבום והישוב הוני שהוא ןפייוים את ל5עעףהם*המפיסה גלוש 5 מהלקה טלק האח מרר eoo של גרסה קרקעהטיגן וגויעה "מקרקעין, רישום ג5נקסי - ישנו אס - הרישום פרטיאה

~tse 
 5הת-הקוה.

 פתח" בעירית המקומית הועדה במשרדי מיטקו ההכנית העתק, וסעיף. סעיףככל
 "ועדה ני הוזעפו נוה נמסיתגן

 מתנווט"
 הרגוז" גועות בו לעין ,גא, בוגר המעומן זני הקוה, ' נקרקע הבה מיד יקמח

 , %וילות.
 1971( =ולי ן2 השיקא גהמח ס, שימורס איגור לקרני דחוף גפופן דרושה ש"א מאישודה,
 ובמה יהווון המקויה היעיה אש,ושג בה. npmnl את מיד ימסורמורה פינברגי' 72519( )המ הא- נקרקע "מהזיק אים שני גז" מורה וסועדה ירנשה,עומדם

פשו-"קוה
תוסכת

 חמניה, ההגמץ להוק ו-י19 189 סמפטם יפ' סמנוההגתוקף
 גדור שהודעה פת2971, מגורסת יתנניה ובההאם ן, השנ-א196 - המחים קיקעשסה'
 5תה-חקיה nus1 ןהנפן המקו=ת הטעיה גוה moln 2י14,עמ' 25י89; גנוש 199 מולקה"יק wo~-ה, 617, הפיסומ'ס ג'יקוס שרעמה הוקף יה קהת"ראה 89924; בגוש ו-37 26 25, 19, 14, 18, 11, ",11תהיק'
fpinיועזה דרושה גתויפת המהתארת במקרקע "וזעה,ולהלן-סועדת 121""; ימוש 49-1 24 21, 19, 18, 15, 16, 9, 6, הצות 
% סוג;" "מזה וב' שנור יגר=יחייכו 9122!; גשוש 11-1 19 9, 8, היקוה ודקי נשימות 197"יקה ל  רגשת עי ולמ 
 האמורה.הקרקע - 80146; בגוש 8 מהלקההלק
 האמורת בקרקע שהן בל הצאה טובת או וכות כצמו התובעכיי 0ע!30; בגוש ו-8 2 הלקותהלקי
 מעפ הישיים הוך - יתי" ישיו" נזיש גך על פיצה יקגלייופה 9171י; י1ת 112-1 ו11 "לקוה"לקי
 ההשה םובת על או ,נותו ע, גויעה - ברשומות וו סייעהפוייס - 9,82!; גרוש 1 מהלקההיק
 שיכילו הניעתו לתתוק ראעת בצירוף תימורה, גקרקע לואשר 59184; גשש mpin' 87 8"-1הלקי

 ומדעה המקרקעין רישום מפנקסי - ישנו אס - "רייסס פרםאת 9185"; מיש 1ר"14 6"1 היקוה"יקי.
 "נהגק "מנום  וחישוב הוגע שנוא הריבתים את לסעיפ,"סהמריטת התנמה. נתשייט אדום נצנעגמסומן

א ב," נהירהגן וני ירושי,ם גע.ד,ה הועזה גמשרד מופקד התנמת"עהק וסעיף. סעיףבגל א מסם =מירה, השילוה. "ענווה גשעות נו יעיין זנאי נדגר"משין tp~pil הנקה מני לענוה מתנץוה "תי" יי  ש  שימעתם הצינור לברני דהוף נאופן דיושה 
 האמויה Pp-~si המהז.ק אים שגל נזה מירה והועיה ירנשה,רומיים 1971( נספסמנר )8 השל.א גא,1לי-ה
 גה. ההזקה את מרד יהמחייי p~'pטדי 72519(מם

 ולבמה לתכנון המשמית הועדה ראע יושב.)

- - תוספתיהלים-
 קרקעהסיבת 597. עמ' תשג-ה, ס-ה1

 גשם"
 גרוש 4 מהלק" הלק "מהות מ-ר 6563 ש,

 פחה-הקוה,588",

 גמשרד. מופקד pnvnnsithn והנמה, lutfin להוק ו-199 189 סע.פ,ם יעי ימימהנתוקף
 פהא- נעיריה המקומיה הועז"

 הרמיות. כנוזה גשעות גו יעין ,נאי בדגר האונין יפי הקיה שהיעה פה,4"5,15, מפויטה יתננית ונ"תאםהשג-י11965,
 1971( ביולי )12 תשל*א גתמחי*ט תשב-ג, 75פ, הפרסומים בילקוט פורסמה הוקף לה לתת הרשאהבדבר

י/כ1י 12610()חם פתח-תקוה ובניה, לתכנון המקומית הועדה בזה מומרת 283, עמ',
 רחת ע. ייתת יפה מיי;" "תמ ינ, אייי ישרי,ע:, וכביה לתכפן המקומית הועפה ראשיושב לועדה דרושה בהיספח המתוארת הקרקע כי הודעה, הועדות -גלהלן

-  
פתה-תקוה

 897. עמ' תשח-ה, 467, י."1

 ,97!.11.* תשיכם, כחשון טעו ב7ד1, הפרמוטיםילקוט
;2115



 חשכ"ה-1965 1הבגיה, התכנ11חוק
 1943 ציבזד(, לשדכי )רכישה הקרקעותפקודת

 לפקודה 7-15 סעיפים לפיהודעות
 בקרקע "ויה מיז ישות מתנוונה "ועזה גי הודע" נוה נמסרתין והגנה, "תגנון יחה ו-9י1 159 ייפוים יפי ימנוההגתוקף

,ll~es-נאופן ייוש" שהיא מפני "%מורה, שהוייה פת,!5,122, מפורטת יתננית וגההאםהש:-ה 
 ש,מענפ "צייור יצרני זהוי

 נח. החוקה את מיד יה.סיור פת"- ונם" יתננון המ,ומ.ת ה=יה גוה מויין 1555, עם.השי-א, בקרקי"אמורה המהניק אזם שני נוה ירגשה,והועיהמורהעולזים 1727, הפריומיס גי,קוט פורסמה תוקף יה יתה "רשאהבינר
 ורושה גת,סיה המשארה הקרקע נ. "וןעה, ולהין-הועזו(תקוה
תוספת על ולתה ישאת מונחה הזעיה ונ. צינור יצריי יהיוס'ןיועזה  האמורה. הקרקערגישת
 נגוש 279 מזיקה ",ק "מהנו" י-ד 145 שי גש-" קיקעכסיגה האמורה נ,יקע שהן ני "נאה נץנת או nT~r לעצמו "הוגעבל
 תקי"- פצח י!93' מיום היש,יפ תוך - לועזה ישיות נדרש נך יי ומצוי יקביורוצה
 געידיח "מקומת "ועדה כמשרוי לופקד "לגנית"עתק ההזאה סוגת עי או גבותו על הזיעה - גרשומות 11 הגדעהפרסום

 !תה-
 הרעיות. "ענויה נשית נו יע.ין ונאי גזני "משנין הניתקוה, שינייו תביעתו יחמוק ראיות נצ,רוף האמורה, נקרקע יואשר
 ישנו אס - היישום פין%ת

 וז15( ניזלי )2 תשי,א נתמוס' והוזיה המקרקעין רימוס נפלסי -
 פינברגי')המ519!7( הנתנע המנום והישוי תויע שהוא הפיצויים %ת ,סעיפיהםהמפרטת

מ
 ני ץןעה נמי ק

 היעש"הבי
 ":י:יי"ש742ימ:י ',וסך

יי-
 י-

 "יסה"-"'-

 'ש! י'מ" ימנת
 97?. עמ' השנ.ה, 457, ס-הי "אמורה נקרקע "מתויק %זם שני גזה מור" והועם יינשה,עומרים
 גה. ההזק" את ייד יה,מסור

 ועגניה, ההגנון יהוק 1se 195-1 סעיפים יי' המנוההנתוקף
 גדנר שהוזע" פת,1י1ו,י, מפורסת ,תננ,ת ונההאס תשנ.ה-11995,תוספת

 :::; ביב;ן7:""יי":יים"'::::ג ", זיתיי 1'::ניינ3~ין:"ז: בש'- 45 "י"" %ת "",י" מ.י מו"1::בבוךג:ייי)
 מוגנה התיג וגי צ.נור יציני יחלוטין לועדה דרושהנתוספת יתח- נערית "מקומית "ועה יושריי מ,פקז "הגנית"עתק

 האמויה. הקרקע רנ.שת י, ולתתישאת הרוי,ות, חנופת בשיות נו יעיין זנאי בדבר המעשין ונ,תקוה
 72519(ים "אמורה נקרקע שגן ני הנאה טובת או סגות יעצמו התונינל 1971( ניולי )2 תשייט ג"חט'

יושג

 ר'

 ההנאה טונת ע, %ו ןניהו עי הרעה גישימ'ת ע וידע"פיסים וינניה לתנין "מקומית ,ע:

 שקה מיד יקווה מתיוונת הועדת ינ הויעה נוה ומסרתי, ויעיף. יע.ףינ, הנהנת פרנוס ו"ישונ ותנע שנוא "פיצוייפ אח ייעיאסהמפלטת 597. עמ' השי-ה, ס-ה,
 וכמנור יצרני ותוף נאופן דרושה ש".א מפס "אמורהגקרקע

 נקרקע המהיק אדם שב, גזה מורה והועזה לרגשה, גומזים שימענס rnlsln1 "תננון להוק ו-Q'DISO 159 199 יפי ימגותהנזוקף
 גה. מוקה את מיז ומעוי המור" בזני שהוזה פת12941, מפורטת לתגרית ונהתאס ~,תשנ-ה-!195

י "שנ'"' גימ' "יהואש ש ב" ידיי" "יד ~ "ת":י~ן7
פוי תיספח  יגיש 19 מ"י"" היק "מפץ" מ-י יי4 שי בשתת "י"ס "ס'ית חייי" יתיש" יתדיית טר"שית הב"י נ' "ייעטו יריי"ליחן,

 פתה- נעירית המקומית "תרה נמשרדי מופקד החנניתיעתק "אמויין ג,רקע שין נ, ";אה סוני או ~נות ~1hSY והונענל
 "ימיות. הנוזה בשעות נו יעיון וגאי נזנר ימעינין ויי תליה, מ.ום חישייס הוך - יועם ישיוח נירש נך עי פינוי יקנ,ורוצה
 גספטמנר )ג2 חשי,ג בןשףד' ההנאה סוגה עי וי זנותו על הודעה - גדשומוה ,ו יוזעקפיסוס

 רפיות ג?ירזף האמורה, נקרקע לו%שר 971"
  לתינוי

 פ?ברני' 72119()ים זינילז הביעחז
 ולבניה  לחיווז המקומית הוידה ראשיושג והודעי המ7ר,ייז רישום בפוקסי - ישנו אם - היייזם פרסיאת

 ןנהבן המיזם זהיןזג הוגי שהן הפיצויים אה לסןיייהסהמפרטה
- -

כהה-חקיה ,
 97י. עמ' השנ.ה, י-הן ויע.ף. יי.ףבבל

 4.11.1%1 תשי-נ. נ"ש11 י'1 מזו. הןייוןס.ינוי214



 ,; , חשכ"ה-965? והגניה, התכנע תוק,,. ",,, ,,,, , ,,,,,,
; 

' 1943 ציבור(, לצרכי )רכושה הקרקעותפקודת
. ; . 

 ), לפקודה 9! סעיף לפיהודעה לפקודה 7-1 5 סעיפים לפיהודעה
 2; תום; 948!, רשם, בעתון פורסם" תוקף יה יתת "ישא"גזבר "פרסומים ני,,וט פורסמה הוקף יה ,תת "ישסה בדגרשיודעה. שהותה התגנית(, -- )להקן נסע משיסת לתג!.ת ובהמס ן,1965 -"הזמו(, ),הקן נס,11! מיתאר הגמה לשיפוי ונהתאס ן,1ses ו,גנ,ה,'תשגעה- "תגנון לתוק 89! סעיף לפ. ימיית"נתופף השב-" שגיה, "הננון ל"וק 89! יעיף י= ימנותהבתוקף)

 נפר-יבא זלג!יה להנהון המקומות הועדה ג,ה מנהייה ~ss)עמ' ולגן יתנוון המקוממה הומיה נוה ~ירת 2259, עמ' הש-י,6"6!,
 )רגישה n1Pplpn ,חוית 9! יסעיף גהתאם הופזה(, -),הין בהוספת המתותרת הקרקע גי "וזעה, הועיה( - ),הקןנפר-מנא
 גיס ואשר נהוספת המתוארה vp~pn מ ,, 943! היגוי(,לציני ומיתן יישא סוננה מועזה וגי ציבור, ,צרן. יחיוטין יוערהולישה
 האמור" וקריע שהן גי הנאה סוני או וטת יעצמו התובעכן הפריותי ג'לקוי ייפויה ו-ו 5 סיימי לפי הוןעה פוייסהא.'ה האמודה. הקיקן דניהםעל

 עיריה של והמגיס הומור ,קמנה תה'" 2654, עמ' תש,-א,1769,
 נישומות. וו הוזעה פריוס סיוטנפר-סנא מיום "ז=.ם הוך - יועז" ,שלוה נזרק נך, ע, פ,?~י יקנלורות"
 "הזאה מבת עי או ונוהו ע, הרצאה - נןשומוה וו הוזעהפיטום

~nDO אה שיחיו הניעתו, לןווק ראיוה נ?ירוף האמויה, יקרקע ין אשי.
 6426:גייש הנתבע מנום ה,בעינשונ שווא היכתים חת "ןפיהם::%מ

 מהלק""לק גקייונ נס-רהשטה ויע.ף, סויף*גנל
,;

 ',857 נקרב הזקה מיז יקיות מתגוווה "חיה גי הוןעה נוה נמסרהגן
874 ש,מענס הצינור ,צרכי יהוף נאופן דיושה ש".א סס1.האמורה, ל875 "אמורה פיקע "מחי, אום שנ, נוה סויה ופועיה ירנשה,עומזיס 6ו!8 גה. "הזקה את מיז.מןור

8!58
59!'8תוספת

)"826- 6427:נתוש
15י" המהווההשסהנמטר,מ "מהוו""שמניסיים  וגל גפר-ינא בעירות הועיה גמשרזי מופקי התנניה"עתק מיקה "לק נעיד מיוגעים מהיקה "יק גערךמר,נעיס

47"649ו59י
 פחחים הדווה שמשיוי ונשעות בימ,פ גו ין,,ן ונאי נדבר:מען1

,,"יי,י1522749348
 !197( באוקטוגר )7! השי-ג שריי."9425349349
 ולרם .)תמ2512ז(59ן"2572544

 ראש יושנ,!192554935!1
 ה111"

גפי-סנא::::::::::: ויגמה יהננון המקההת

 397. עמ' השג.ה, nyo י59י7534455
!ע.ר1943,תוסי,,עמ'34599496.32 .ו3
553461OG497

 י; ') מודדים רשיונות חידוש בדברהודעה מיקה היק נערךמיזנעיפי' תשכ"ה-1965 המידד,פ,ולמניתהמהווההשטהנמטריס
 המוזזים, ,הקנות )ג( 5 הקן" יפי יממה, גתוקף ני מוייעא!,9!2217
 יא!שיס הרשענות את 971172! ,שנת היזשהיתשג-ה--י96!ן,29!75
 הקסנ: שפקעמיופ ונל גפי-"נא נעיררה "זעיה נמשרדי יופקי התנאת"עהק שנה הצי הוך ההידוש אירת אה וששילמז יהלו מפורסיםששמושיהם72153
. פתוהיפ התזה שמשרוי ונשעות גימ.ם גו לעיין ונאי נוגר"מעונן  שמשוןישגרנ אמוןו,סנרו .יקהי.

 זיגמוגטליפשיץ אלכסבדרכהן
 1יךואב 72516()"מ ייאוןגהנא ו197( גא,קטונר )7) הש,.ג גהשריג-ח)

 אדלרר' !197( גספסמגר )26 הש,-ג נתשר, ו' וינסה יתנוון "מקימית "תזה יאשיושנ
 המזיזות מצקהמנהל 75193()המנער-ס1א

 2498. עמ' תשג-ה, ק.ת1 97-. עם, השג-", 467, ס-ה1

 5!2) 4.11.1171 תמרקו, תשן ".ו מ17, ה1דס.מיס ,לקוס,.

,. .



 תשל"א-1971 המטגע(, שער עמנמ בעקשה ןהידויםתקמת-שעת-חירום '1
 46 תקנה לפיהיתר

 =תר מעניק אס ו, תשי-א-1971 המסלע(, שער שיש געקנוה האיריס שעת-הידוס יהקנוה 45 ת11ה יפ' ימיית'ית1;5
 המחיר בין שההפרש ימלכד המותר(, המחיר - )להלן ויציב מתירו על הפולה במחיר מארך למכור ולקמעונאי, לסיפונאיליצרנן
 אוהו על-ידי מצרך אותו ימכר שכו היציב, המהיר לבין קמטונאי או סיטונאי יצרן, על-ידי מסויים מצרך יימכר שבוהמותר
 המצרך. של לצידו התוספת של ו, בטור הנקוב ההפרש על יעלה לא זה, היהר תחילת לפגי קמעונאי או סיפונאייצרן,

 - והבהיתר
 בע-מ; *המצץ* ממתקים העשיה ידי על והמיוצרים נתוספת, המפורטים המצרכים מן מצרך --מצרך-

 ו. השי-ה-57"1 ושירוה.ם, מצרנים ע, m7Dn נתוק נמשמעוהס - י--ומעראי-.היטיתי-
תוספת,ן

 י'טורטור1'טורג'סורא'
 המחיר לבין המותר המחיר ביןההפרש ומציבהמהיר והמשקלהאריזההמצרך

 י'-'י מיי""ת'י" מיייי" יי4 'הגכש:
 לפתחייפיא'יצי,יייז

אשא555"85-9 נשקית ודם 299 של ההחנה ממוחקשמשוס
85-99555 בשקית גרם 200 שלהתיכה ממותק בטנים..

 מנילנוםמ' 1971( נאוקט,נר )"2 הש,-ג נעשוןא'
 . . 46 תקנה לפיהממונה 76735()חס

 46 תקנה לפיהיתר
 הותר מענר אני ן, הש,.א-וז19 המיגע(, שער ש.1וי נעקגוה )הרייס שעת-סירוס ,תקרות 45 תקנה ירי ממנוה,נתופף
 המהיר - )להלן היציב מחירו על העולה במחיר בהוספה, המתוארים המצרבים מן מצרך למכור ולקמעונאי, לסיטונאיליצרה
 "יציב, המחיר לבין קמעונאי או סיפונאי יצרן, על-ידי ממהים מצרך יימכר שבו המותר המחיר גין שההפרש ובלבדדב)וחר(,

 "מציך. שי יצייןהתוכפת
 ז"גינתר
 )המץ(; לטסת כשרים שאינם מצות וקמח מצות, מציות, של יצרן --יצרן-

 בהוק כמשמעותם - ו-"קמעונית""ששונאו".
 הטרקו"

 2. חשי-דר1957 זשידוהים, מצדכיס על

.תוספת

שרז.פר' .מינ'פדא'

 המחיר בין באגורותההפרש היציבהמחיר הנקיהמשקלהאריזההמצרך
 היציב המחיר לניןהמוהר'באגורותבגרמים

 קמעו;ח' סיטונאי.ירןע,-'ז,יצין על-ידיבמכירה במכירהליחידה

'2ר15991חנייהלצות
1919

 לקופסה40916999 קרטוןקופסתמצות * -9ויהגיי"
 לקופסה.25055222 קרויןקופסת .יצהת
 לקופסה151515 .1900135 קרנתןקופסתמצוה
 לחבילה0.555ז1000 נירחבילת מצותקמה
 לק*גד60004304041שק מצותקמח

 לשקיה31313)329 שקית כל800 שקעת 12ממלהעלקמ"מצוה
 לשקית2039808ב שקית כל250 שקיות 12 שלחבילה מצותקמה
 לשקית84024241 שקיה כל150 שקיות 24 שלחבילה - מצותקמח

 מנדלבוםמ' 1971( גאוקטונר )22 "ש,-ג גדשןג'
 "n1?fi 4 יפיהממינה, 5"767()הס
 189. עמ' תשל-א, ס-ח1
 24. עמ' תשיש, מ"ח2

 וד9ננב4 תשרע, גחש11 ס"ז 2זדג הטוסטיםילקח.216



 . ,.,,. ,, ,,,,ן,
 ) ןבנ~רנ גניג,נבב~ג;4ןנ ),) , ),,. .י ),) ,5 .,). ,,),

ntl~ps ;י 4,ןגננןנן')גנל)נגננ;9ן)"ן' 'שע' ןןנ ,,,
 .),ל,',)'היתרלפיחשה46 ),... )ן

 ),ן,,,,. .,,.
 , המייר גין שההא וילגד "מוהי(, המהיי - )ל"לן ",ציב מה,רו יל העולה 2מהיי מציך למנור ויקמעתאי ייינונ1ריערן, ,, ' וי"ר מעניק אמ השן-א--11971, המטיע(, שער שינוי נעקנות )הסזריס שעה-ה,רום יהקנות 46 הקוה יפ, סמנותיגתוקף
 אוהו) על-יוי מצרך אוה! נמנר שגו היצינ המתיר לגץ קמעיואי או ס.טו1אי יייה עי-ודי מסהים מציך יימגד שנוהמותר

 המצרך. של לצי11 ההוס4ת של נ, יסור "נויי "הפרש עי יעלה יא וה ויהר הה,לה יפמ קמעונש. או יייוטהי2רן,

 ,'.יהיהרוה-
(,( , , 

 הנרת עי-ייי והמעןר בתוספה "מפורס מאפה מוצר או ממתק --מצרך-
-rlvan.- 

 נע-מ;
,

 -ייסונן.
 ,,, ר. השי-ה-1957 ושירתהם, מצרגים על m~sni ג"וק נמשמענןם - ו--קמעונאי-

 .,תוספת
 ,טורו'סורנ' ,טורא'

האריוההמצרךן
 לבין המותר המהיר בין m~11Raה"פרש "יק'המשקי

 ' ע,-ייי גמגירת הוצינהמא,רגגרמים,ן

קמעונאיסיזאייו*,
,פ,ים

-.rvJtt~- י?-ג"2-י1669282- לוקי- 1-מ'וית 
 יחג.,ה0555!227-2הנילהופ,ים)
19יהגייה4501916הנייה',ופל,ס)
 יהה,נהו59.99.95י-18"ה,גח.ופ,יםמצופ,סועטופ,ם ,'",

 ,ק-ג"196918192- א"ייםופלים
 -גסמם דרו'הסונהות

 לק,נ81929ג1000- אקס%רם-
) אחרהז דרז'הסוכדיוה

-
 .-20לק-ג ,10002728.6

414געה'1414א4"נייה. ""."עיוית
".3יהנייה2.72.85"9הנילה דררהסונר,ות

9,לק-1 '5ן10009-סוגריוה:דרופסאומנטה , -י
.) יהגי,ה1 1)1991ה2,,הלוגר,ותדרופס

 להגילה1001.51.752,הנילה משי או מנטן, דנש,"ויהוה:
, ,. -ניגוע-, עשפוה: מיוןתסונריות

"2לק-נ , י1)18*1--קיב.,-קפ"-,.מרנריה-,-דפנה-
,,' -ןריין- עסופ1ת: מצופוהסוגרעת

80לק-ג א.7-28ח1000 -- עטוף" "שומשום -שנטיקלר-,.  - לחכילה7 7-',7'409 -חבילה -סוכרעתשטופוה,)
-) אחרוהכוכריוהעטוטות .ן

"2לקקב .1818 . _)1600 . -.,,,,
' .,) לבישולחמקאו .

-2להבילה 8. ):8, ---100 . - תבילה, -,
 להבילה -6 .י ,:2605 ..-"בילה ) )., ך לבישול'צמקאו-

 : )-..20לחבילה 20 -.; 20:. . 1000. חבללה- - ..צמקאולבישול)

 ) יהמלה51""5 הגילה יי 25 הייילה קו"סה ~, 89( )מס,ימקאו

צמקאו:*
 -קרם-

 או
 -גםנים-

 - ),, אמנ,לה קוססה 48( ומס'

 להגייה855 ."19הביל" גטנים גתויפה מי,ר; או ~asnצמי,או
 )19לק-נ . 5ן1oeo(25( ' 2- ,'מניניה,סנעים

 לק"ב"192 '18 .1000-- וכוביים* -םירוהז'ילה
,,1.0לחבילה,,) 0.8 ' ,: 20,0.8 .תבילה בגנה בטפם מצופהממתק

 מדלמםמ,), 1ח1( נווייי )pwa~ rwn' 22(י,
.. 46 הקנה יפ, המהנה, מח7()ק

ן
,

 217, ,. "ן1ן(.4. השי.ק מז5.1א)ג"=ן ה1יסהרםייקא



 תשל"א-נ1971 הטטבע(, שער שינף בעקבות )הסדרפמקטתישעת-תיחס
 46 תקנה לשהיתר

 היתר מעזיך אג' 1, השי-א-971; הממנע(, שער שיט נהליות )הסדרים שעה-הנרום להקנות י4 "קנה ין snl~neיטנף
 המהיר גין שהשיש וגלגז המוהר(, המגיי - )יהלן "יציג מזירו עי "עויה במהיר מצרך למכור ויקמעושי יי,טנאילנצרה
 יצרך אוהו יד, עי מצרך אהע !מנר שגו ".3ינ המחיר לנין קמעונאי או ייסונאי יצרן, ייי על מכוייס מצרך יימנר שנוהמוהר
~illb'Qהמציך, שי ימרו יתויפת ג' גשור ה!קוג "הפרש על יעלה יא ו" היהר תהיית לפס קמעתא. או 

"מצרךזנהוזרוה-
 כע"מ; ובניו רומנטי חג' ידי על המיוצרים בהוספת המטורטים המצרכיה מן מצרך -

 2. תשיזה-1557 ושירותים, מצרכים יל הניקוה בחיק כמשמעותם - 1-"קמעונאי"-טירמה-

תוספת
שי - ב,יי א,סור

 נ,

":נב:נ:יי יע כאוויו""הפיש"ימות"מייך
(rntfקמעונאי חן סימומה 

185ש-שיתהיסייי
.-8 גדם 260קופסה -טודינב

5 נחס 496ויכסהקזר!פיור
2 וים 299קופסהימין 2 נסס 89נקופסהקמני,
1 גרם 89קופי" , ישטהסויה

 מנדלבוםמ' 1971( גאוקסוגר )21 השל-ג גבושוןג'
סממו!" 76735(לס

 ין,
 48 "קנ"

 46 תקנה לפיהיתר
 היתר מעמק אם "שי-א--11971, המטבע(, שעי מתני' געשי" והסירים .finv-מיום לתקרות 46 "קנ" לפי סמיות'גפוף
 ח"ד - )להין "יציב מזירו עי העויה ימתיי שהנירת, המתוארית המיייים מן מציד למגיי ייקמעיש, ימסדוייירא
 ימכר שגו נמירי צמתיי גין שיכעיס 1נ1נךדמויי(,

 מצרי
 שנו 'awm תמיר ינגן קמעונאי או סיטונות יצרן, עי-יזי משחס

 ההויסת שי ד' בסור alpsnI "ערש על יעיה לא זה, "יהר ההיית לפמ קמעונאי או סימומה יצרף אוהו על-'ד' מירך אותוכמנר
 המציך. שללצידו

 ז"הייהר
 נע-מ; פרה הנרה ידי על והמוצדים ~nDeln המערסים "מצרנים מן מברך --שיך-
-ותונאי.

 הש-ת-11957. ושירוהים, מירגים עי הפיקוה ג'וק גמשמעוהם - 1--קמעתא,-

תוספת
*נורד'טורנ'סורג'סורא' קשש. המחיר לביז המוהר המחיר ביןההפרש היציגהמחילהששקלהמצרך

 ,פי= *%% ,יי,עי-יהירן על-ידי במכירה ליחידה באגורותויציג גמכירהבלירות
 פסה %ג, גוגניסנשקווימס:
 עוניה, פוייס, הווה, ירה,*גר,
111!1.9011 גרם1060 כעביטביצים,

 - ך2.40181518וגרגרם*ומותסנזיזחצה,*העתשומקץם

15 .2.201515 . גרם1000 ,רקוםערמות

 נעדלמםמ' הס( גאהטיר מ2 מ%-ג נחשןך
 46 "1מ ל9תאמת 5מ6טמס

 . 189. ;מ, הש,-א, ס-ה1

 24. עמ' תשולח, ס"הי

 4.11.1991. השליב, בתאון סין מדג בפרסומיםילקוט - -211



,,ן, ,  ,,,,(" ( 
, תשל"א-ן1971 המטבע(, שער עהגוי בעקבות )המדהם חקגוה-שעת-הירום) י "), ,, .,ן,ן, ,, ,,,), .פ , ,

 ן, 48ויתרלפיתקמ
 שר"תפש,הש14-ח19קאמנשףקה"ר,גטעחמילי"מ45י"טרשרחישמןרשבעץ"שעה

 מירוהעיגלוין-המיר *ירהייטמף,שתומולממימצרךמן"מ?רמם"מיריםגטססתגמירושלה1,)1
 חשהה,וניבזשהמירהט"רשטימנרמצרךמש-םעיידיצר"י%מיאוקמעתאיימןהןיידבשטנמנראיו,

 ,ן
 . "ח% 4ש" ך פי ת" "איש יאתת% ש ""ר חץ4 ש%1הן4ף יתמי עת, יף%ש מצזעל-

 ,',,עצי.

עצרך---נשרךמןהמצרנים"יפתעףסגהוססת,ימקצרימעיייפריתמנ"גע-מ;מ,ימ--
--ממנן-ר-ששען--נממשעמ""-מ1ימממםושחמשושף-,1%ק

'שספתל

 ג'פכר ב'סור א'סור ין

 דצצהר המהכר גין בכעורות"ערש ויהגמוההמצרך
 עי-דת ימנייה הכצהב שמדינץ אפייי"_.

4',

 וייי-
י,"י"- ייייה

65,55 1-י19קופיההדיים

5555 ק-ג9!קופסהשדמים
5555 ק-ג 9!קרסהשגמנ,וה
5555 ק-נ19קופסהמשמש
5555 1-י19קופסהזיגדנוים

5555 1-י0!קופסהפסל
5555 ק-נ0!קופצה שדהתות

5555 ק-נ6!שמאמעורגה
5566 ק-נ9וקופתההגההם
-5565 ק-ג9!קופסה=נויל

,'.5555 0!ק-גקופיהמעזואונסמוה
55 נרם990קופסההיריפ
nOD~07199056עויפתם

)55 נרם 999 .קופסהאונמניוה

יalleoo5קופיהמישמש 56 נדםeooקופסהזזבזגנים

65 גרם969קופסהעטי
65 גרסא9-ופסה שזהתות

55 גרםeeoקופסהיעורנה
6.5 -6"9נרםקופסההנושים

 , :_: בשבבnnmpב:ונגמ;י"ת48
 פירותסירופ
55 מ-י aloiגקבוק,הדרים

55ניגי6ק-נ
6)5מיגל12ק-ג

156 מיי 679גקגוקפסל
י8סיגל5ק-נ 66נךנ)12ק-ג

 בצדלבוםמ'- !197( גאוקטונר )9! תשל-ב נהשריל-
 46 הקנה יפיממונה י73*7(מס

~ 189. עמ' תשל-א, ס"ת1
 ,נס-הש-ה,עמ'א.

219 (ז4.11.19 היהב. אשוו שיו 2ת!, הפייומשיווה



 תשל"א-1971 המטבע(, שעי עהנמ בעקבות )הסדרםתקנא-שעת-תיחם
 46 תקנה למיאיתר

 טהר מעניק אג' תשל-א-11971, המטגע(, שער שינו' געקיות )היוחס שעת-הירום להק1וה "4 תקנה יי "יית' ביקר.
 הצוי" נמהיר כהרטה, דמהואר,ס "מברייס פ, שרך ,מטר וי,יתונאי ,יצטמדייצרן,

 ומהיד - ולצין היציג מהורו ע,
 התוספת שי ד' בטור הוקונ ההמרש יל יעיה לא ;ה, "יתר תפילה ,פני קמעונאי או ייבואי יצרן, אוהו עי-ייי שרךאוהו נמכי שנו ה'צ,נ, ימהיר יכפן קמיונאי או ספונאי יצין, עי-ייי מסריה מצרך ימיר שנו המסיר נין שהרפיש ונלגדהיתי(,
 המצרך. שי,צייו

שיתרוה-
) גע-מ; פיש,נגר ע., שמעצרים המפרמם המצרניפ מן מציך --מצרך-

-"יסונור.,
 !. השי.-1957 ושירוה,מ, מןרניס עי הפיקוח גהוק גמשמעותם - ו-.קמעונאי-

תוספת
 ד'שרסורנ' ג'סיר א'שר

 לנין תמוהי"מיר גיןיתפיש היציגהמאיר המשק, אוהאיתההמצרון
 גמנירה נאערוה ".?.ב "מניר , גיורותליידה
עי-יז' ע,-ידבמכור"

אקשקמעונאי סיפונאייציןיצרן
אח*,, יוה.ןה,יהודה

שיק-נ29"2.792 נרפ1900 סנזג,ץופ,.ם
 להניק2929"1.752 נרם 259 גה"כוי" וינ מקלותופ,.פ
 יהנ.יה"191"1.501 ,רם 0"5 גתחנייה דירס סודביןופי.ס
 ,"נויה"1 ל"1.05191 ניס 599 כה"נויה במו,איסופלופ
 יהתיכת1.0072722 אהה כי ;a~x "ן של התינומ 5ו גתקופסה לידוופלים
 להתינה2"292"3.3 א"ת גל ורס 79 ההינותשל "1קיפןהנת , אונ,טיםופייס ל ישקית024242".4 ניאהת ורם ~1so שק'ותשןקופיהי"12 קימיופלוסן יק-י"1"1.99101 ורם"ן19 קימלופלים

 בונדלבוםמ' Ue71 נאוקט1גר )21 השי-ג נחשוןג'
 46 "קנה יפיהממתה 76735()המ

) 48 תקנה לפיהיתר

 שייף בעשית )"יזייס שעת-"ירום יהקנוה 45 הוי" ית' סמירתיגפר
~mv' 

 יצין, א,"1 עי-ייי מציד אותו ימיי שט "יריי המרכי יגין קטינא, או סייונאי יציה על-ייי מסהיס מייד יימכי שגו"מותר המהרי יין שההפיש ונינד המו"ר(, המציי - )לניו היצין מקירו עי קיוי" גמעני מירד ימיוי ולקפתאי יסיסונא'לנצר,, היחי מעייק אנ, !, תשי-א-,7"1 "מסיע(,
1R11elaהמצרך. של יצייו ההוספת שי ג. גביר הפוג ההפרש עי תלה יא זה, היהר ההילת י"מ קמעווא, או 

-מתרך.גויהרוה-
 YSI*~; וממהק'ם ישקוייה הרושה באת רני, הברת על-יד, והמיוצרים נתוספה, המיוראים המצרנים מן מצרך -

', 
 השי-ן-11957. ושירוהים, מצרגיס ם הפיקוח גהוק גמשמעותם - ו--קמעונאי--ממונאי-

 =רא',
nDD1fi

 * ,,סורב' -
 ינ,ן המותר המסיר בין גאוורותהפרשהמפרך

 יצרן, ע,-יזי גמנ'רה הכמגהמהיי

 ,' ה"נ-, -שיא -קריסתי-, פרוס-, -טוי מחסומםסוכייו"

 -שופרא-,-מנשי-און-,
 -שומשונןת-

 לקיג20
 יק-491 קרוקנט. -קצה .מיק"-",ג., -שמנת-, מ"סוג'ס סווריות, לק.ג50 -אננס. ציטרון., -שרוה .קרוקוס-, -קוקיס-,ממולא"-,,, -מוסה מוטה-, -קריים, -לימון-, מהסעדםסונריוה
 ישיח2 נטו ורם 0"1 של גאיי~ותסוגריות
 ישקיה5 וזז ורם 155-225 של גאריווהסונרטה

 189. עמ' השיקא, י-תי
 24. עמ' השי-ה, י-םנ

 ח11,17( תשל.2. בתשיו ס.) 1712. הפדס,ם1ס'ימיי220'



 'ים41:ג.4
.-

'-מתפשה שו:וימ-"%ש"זש-מיס"שי199ת ן -
 יחיסה19 נןפ 199 של נהסיסה מיק- -דנישוקויןה

ח מנדלבוםמ' ,. 1971( גאוקסוגר )21 השי-ב נחשתג'
 ') 45 הקנה יעי"-מתה, 5"7"7(י"מ

 ן , ,.,)
,. 

. 
',)היגילפיתקנה46 ; ,

 מהד העניק אם העל.א-11911, "מסם(, אר שין זעקנות ,הס~ףם ,תלמת-שעת-ףרום 46 תקנ" ,יי סמנ1היגת,קף
-) המהיר - ולהין תציג סרו עי העולה נמהיר נהוספה, המהגאיים המגרמפ מן מצרך, יסנור ויקמשנאי יס,טונאי,ערן,

 שנו הנצוג, הי=ר יגת קמיתאי או י,ס11אי יצרה ע,-יד מסףיס מצרך ימגר שנו "מוהר "מדר גין שהופרש ובלנד"מ,ר(,
 ;; התוספת של ד' בסור הנקוב ההפרש על- יעיה לא זה, היתר החילה לפני קמעונאי או סיטונאי יצין, אוחי פל-ידי מצרך אותו נמכר ; ' - ;)

 ; ; "מצרך. שילציזו

 גע-מ; נפר-סבא ניסקתיט יז, עי המי1צר,ס נתוסמה שטורמם מפ" שיף -*עציףכ"'הרוה-

 - 1--קמעונא,--סיפונאי-
 ;' ,, הש.-ה-57"1 ,שירוה'ם, מצרנים עי הייקוה גהוק נמשמעוהס

 ן,'חיטפת
;.

' טר'ד'~פיסוי, ,שיא,-

 ; הבנזיר לביז המוהר המחיר ביןההפרוז הישיבהמחיר אוהאריזה -המצרך

 ,' קמיתאי וצנימי יצרזעי-יי,יירן..; י יי' יי ימינך" יי"ש" י"נייו" "יייי גמניי" יייביה"מש"י,;

, ., קיטה קסטה, ערל,למרסינה,
 6 - _), 5 '1.16-1.665 ; גר"1600 תמר חמססידם, וסגריר, עגדל,ל

).77 .,2.26 גר,1000, - ג.דובשניות 7-

01016נ1.85-1,46, גר'1608 מרי,פתיכר מרגד,)י
..

12,'; -.12 ' ;1.6012-. גר'000?-'דדליגג
;~

 -'- ק ,... מריבים, סימפוניה, מניודוסביון,ן

151515ש9.א1.8 גר'9""1 שוקו המר קרס, קרקררינה,

1818"2.591 ור'"""1פריס

 .22.2222 .2.25--ש2.2"99ונר'קרהש,משיםי
 ,. .; '282626 2.50-2.70 . - בר'000נ שוקו קרט לימון,קרם

 _ן- -434843"4.39-4.5 גר'1009 . ' ' קין צפהצשישגריר,
. 

.~ . שומשום, ברי מתי מרי,מרגו,-

o.se--*.5044' 4הג,יותש,""ו-ש"2ור'קרקרקרס  פהרו, עכול, קסמה המר, קסטה,י,
75555ש--"9.7 9"5-ש125ר' ש,הנייוהדרלינג

י..-). סביוןוסימשניה,) דובשנעה,-
.

- 
 . , לימון,. קרםפריכיב1קין,

..
ל

--
--

8-)68 ,5פ.ם--9.85 גר' 250-880חבילותשל ,' דיגה שיקו,קרם

7 ' -7 .7 -"1.1--ש1.0 גרי 506-480 שלתבילנה. מיניודנרקים,
-.איריס

-
-1.23 גרי 850 שלתביל"

 :.8ל :8.
- 

8(, .
( 

 ;-.';;9-9 .9"1.4 גר' 00נ שלהבילה '; '..,צ2ישגריר .-ך
. 

 ,' -מרט.ן
'73.ט גר': 460חבילהשל- 5 - ,

5-5

). 1971( באוקטובר ו20 השל-ב בחשוןא'-)  ; מגדלבום,מ' 
-( 

 ) 6786י(,"מ
 ' 48 לפי-תקנה"ממונה -_.,

 "18. עם, ס-",השל-א,1
' א, עם, tn~ffnI יו1

 ),221;, ';. וז19.ונ4 השויה לשת ,.ו 1112,יויט""יסומ.:



 ,,ן

 משכ"ה-1965 והבניה, התכנ11חוק
 על שהויעה !719-, 4167, טשים והי1' 7116 !799, נישיםיצוק ,רושלים מלון, הננדמין

 "היייכם, ג'יויס פייימ" KI(~rn "מצייף "תשייט עם :"י "פקית"' מקומיות מיתאר תכניות שערי הפקדת בדבר הודעות)
 1194. עמ' אנ",ת",

 וחנניה, "תגנון יהוק 89 ,"ע.ף גהתאם הודע", גוהנמסרה
 אותה, אישרה המדחית הועזה שנה נצויד "אמורה,התננ'ת מחוו ויננה, ,הינון "מהו,יה ההדה גמשרי, ג,השנ-ה-1955,

 ת,-אנ,ג-יפו, וגנניה יהגוון "מימית הועיד גמשרד ינןואךייה התשריטים עם גירז איה, מיומיות מהאר תנויות שעות הופקזו, המחוז.ה הועזה גמשרזי "ויגיה א,.ה, המיורף התשר.ט עםבי"ד ירוש,.ם, כגניה, יתגנון המקומית הועזה ונמשרזי ירושליפ,,
 שמשייכם ינשיית בימ.ם תשלים %א י"ב::::ו:ע ,יצ:היישק

 "נמ",1(
, מקסמה סונאר ייצמת י24,6 מס, שימי נ., 1252 מי,

. 62.מס'
 71!1( יאוקסונר )8 השי-י יתשי'י-ט

 תל-אגיבמתון נזרום, בנימן רני רח' בצפון, מרצ, שדרות רה.ירושייס, ויננה לתגנון ןמ"וויה הועצה ראש ,ושב מקוסR~na ההננחת: נשים, הגי1לים "שטפיםוחי"
 הרצל- שירות וסיגת נמערנ ן",וץ פינת הרצ, שודותהצטמגה
 נמורח.דופין
 הל-אג'נ-.= מ11=, תנווןמדהי tsO ,52 22, 9, 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1, -היקוה 36147גוש

 ו"ננ.ה, "הננון ידוק 89 ,מיף יהתאס הודעה, 12ה נמסרת 85. 89, 76, 72,74, 8 ממורטות לתכניות שהויתם הפקדת בדבי הידויית ::. ::, בב, :ך, 3יי1, ג : :::;,5:;%
-  מהוו וינמר, יתכנות המתווית היעזה גמשרד' ג,תשנ-ך-!196, 35. 5י, 34, -"יעה 39149גוש 

 129. 1:4, י12, "יקות - !!891גש

י:יב:ך"מפו:מ"סוימי:ב::גןצ:מ::::י "יחס: 98, 93, 92, 61, 58, י!, 55, 38, "יקיתהק'
,101,162 ,198 ,189 ,111 .128 

 מס' מסורסת ,הנן.ת 8"19 לשנת Ob' 1' שינוי 1269, מס' תינית)1( !3, 34, 33, 31, 17, 16, 15, 14, 13, "יקית - 9155?טש
 ת,-אנינ. מזרה אומות -.ת- ייקוה ",1' 75. 68, 58, 4י, 44, 9י, 36,37,
 התנמך: בשינה "נפולים "שם".ס "סואלה יד. 42, 32, 28,36,

 מקומה מיתאר יתנניה וקו מס' שינוי נ', 1115 מן, הנמה)ט
 132. מהיקה 1ה,1 148 "יקה 6976ויש

 מפוריה לחננית 1971 ישנת Ob 1' שינו, 69י1, מס'תננ.ת)2( א'. 1115 ,תנ.ע. 171ן מס' ושיגף 62מס'
 ידי.מן' התגביה: גשינוי הגלויים השטיםואיה

 ההנעה; נשימי הכיו,יפ השסופם הם,אלה מרזנ,. נבעת שג'ירושייפ,
 6. 5, "יקית הל1' 638ייש tsOI ,!1 ,!5 ,55 ,57 ,55 ,!9 ,59 ,61 ,62 ",קות - 1391,3וש

iva::9יי ( ) "יקי 194. 94, !9, 3,, 82, 81, ;ע  ההגנ.ת: נשינמ הניויים השאגיס הסדאיה נימים תשיום ליא בה יעיין רשאי תגניז בשינוי "מיומן גל, 1996.מי,
 1117. 1998, מהלקוט וחק 6 מס, ומנית הלה י1621וש ,1"י. פתוחיפ ואמוריפ שהמשרזיפוגשעוה

 שעוי 1252א; ה'"ניט ש ג::ב יב:ךב י:"י::,נףבןןיךעי:27"?ינן
 מפורסת יתבנית 971י ישנה 1 מס,

 1292.מס' הזשייס הוך רשא,, אוט, טנף ח1 הנמת בתפוס גלול שי"הננון-

 התגנה: ננפנף הניוייס שסגיה "םזבלה חנניה לש.1ף ןהננךות ,המש נרשומות, זו גויעה ש, הפרסוםמום
 839. 828, הקות ~6GZווש האמורה. "מקומית nivhnבמשריי

 גימים השלום ייא בו יעיין רשאי תננית נשינף מעונ.ןגיג-ובתשריתש,-נ)15נאוקטוגר1971(
 יק",. פזי",ב ןאמודיב שקתרזיס ובשעות לרר'

 את הרמה אחר חננתי פרס גנל או בבנין בקרקע, שוניןנל ויגביה יתנוון המהחית ויעיה ראשנושב
 שמי"ג מקומים ועזה מ"נךי וגן הנמת, שנוי ייי עי 1פנע עמו ירושיםהוו

 "זשיס הוד דשאי, אוהו, מנץ או הכמה כסתום כלו, ש,"נמנמן
 "תנמת ישינוי התגנחת ינמש ברשומות, וו ויזעה שי פרסום"מיום

 האמורה. המלימית הועןה נמשרד תי-אנינ-,ןו מקון, תגנוןמר"ג
 1971( יאוקטוגר )8 תש,.ב יתשי,ףס מפורטת תכנית אתפור בדברהודעה

 זממטע' והגניה, הגנתון יצוק 117 לסעיף גהתאס הוזעה, 12הנמסרת
 ' ויננה לתננון "מהויה הועיה ראש 'ושב מקיטממלא הל-אניב, מהוו ולגניה, יתננון המהוויה "ועזה ניהשג-ו-שיו,

 Da 613~ ישרטה -הכנית הנקראת מפוררה הנמהוהשר"-
 תי-אביגוייז  נסלת -

 וז9!,4.11 תשו-ב, fia~11 פיז גודד,  השטיפסירססנשי



,-ן,,,,,,,,
 - ,,) , ,ן ן-

 ,,.,ן,)
( 

 צ ,, ,,, ,), ,ל;,
 י , ל תשכ"הב1965 והבמה, התכנון חוק..

 rK צוואה אהל תג!ומ פרט ,בנל או גגמן נקרקע, מעוניןגי ננעמים מקומי, הנמןמר"ג
 נ:ם ן::: :: :"נן: י:ו ":-!:( :;:: ;ן ן: !:עימ' מפורטת תכנית אישור בדברהודעה

 "הננקוב ישייף "העזיה ירמש גרשומוה, זו הזעה שלפרסומה וענויה, התנאן י"מ 17! יסעיף שהאם =יעה, נוהשירה
 "אמורה. אז"גמשרה הי-אנינ, מהו וינדה, יתנוון המזוויה "ועזה כיתשנ-ל!196,

 ח- ין ,, 8180 גוש 229 מס' משרטה 4תכמת ומקראת מפורטת תכמתאישרה
.

ן  

יןמהן"יץ"""א,שית"עי:קץ~יץצ""ףס"מיףחי4
 %מא הצוה,=מן תקחהי ששב מיפמלא ע=98ם. הש44 שז4 מ"וטפריים%רצ"

 היעשבמח, שי, אשרה "צית "תזה שנה פיה "ציההעמה
Tn~sמהזניח "ועיט במשרדי הופקדה אליה, המצורף התשייט עם"  .~ . 

. 
י י

,-, ובפסים, ולבבה?,  להגון  המקומית הוערת בצררי וכןוחמורהי

 רגעיים מןונץ, הנמןסריג שהמשרדים וישעות נימוס etien יקא ג" יעיין רשאי מעומןונ,

) 1911(י-הגהשריהשי.ב,7נאוקונ

 :Ii_t_s1 נכניע ידיו 77 ייכף ייתאם "יזע"' ג"מ"י" זמושע'
 ו,גמ" יהנהנו "מזווית "ועדה ראש ישב מקיםממלא

 ,ח םתיפ, ויב!יה, יתננת המקו=ה הועזה גי ו1965-4,השג
ו ש מ  !197( גאוקםובר 61 הש,.ב גתשרי י-1 סים ןנהה י סי'י הל-אביבא

 228: מפורטת לתכנינו שינוי י 229א' מס' הכניהלהכין-

 Pslnni; התנסה שיזה גההום "ניודים משסקס "סואיה 1געה'ים מקומ', הניוןמזהי

), 89. הלק" 69ן6גוש מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה
 קריתמןק' והנם", "הנגון יהוק 89 ייעיף נהיכם הדעה, נזה!מסרה

 וללמה לתנ!ון "מדצ'ה הועזה יאשיושב מהח ויגעיה, יהנמן "מתיה "ועדה גמשרזי ניהשג-ה--965!,
 גבעתיים') גגעהיים, דלבגיה, לתכגוד המקומית הועדת ובמשרדיתל-אביב,))

-ל ביהד 243", מס' מטורטים "תכנית "נקראת מפורטת תכניה"וסקרה

 אליה. המצורף התשריטעם
 גת-ים מקומי, תנם,ירקב בהגמה: הנלוליפ משאס הסואיה
 מפורסת תכננת אישור בדברהודעה 32.) ",קה 6168גוש
 ונגח, התמען יפוק 17! יחף ג"תאם שזעה, נו"!מסרת ובשעוה גי=ס תשי~ס לקא בה יענן Ha1' בחנניה חוריןגל

 הועז" ני השג-ה-1965, יקהל. פתוים האמהייםש"משריים
 הל-אניג, מהח ולנמה, להנ!ון המהחית

 36א'-"ל מס. שפורטה -הנפת nw~pan מיורטת הנתתאחר" את "רואה א"ר תג!ומ פרט גגי או ננגין בקרקע, סעו!יןגל
 על כידעה 7140-, 7139, 7138, 7137, 7120, 7119,גושים: החכגון שמר"צ מקומית ופדה וכלמהנדס התכניה, ידי על נפגעעצמו
 הפרסומים בילקוט פורסמה אליה, המצהרף "תשריט עם יתדהפקדהה, מיום חדשים תזך רובאי, אתי, בועל או "הבנית בההום כלולשלה

 260. עמ' תש"ל,1588, בפשרדי לתכנית ה"צבדוה לדיש ברשומות,- 11 הודעה של פרסומה'
 המנוהת הועדה במשרדי הופקדה אליה, המגורף התשריט עםביהד 1971( באוקטובר ]8 השליב בהשדיייס ., אוהה, ארה "מהיריה העזה שג" גצ1יה "אמור",התנמה "אמור". המקונסהתועדה

 זבל בה-ים, ולבניה, להכריז המקומית הועדה גמשרדי וכןהבנורה - זמיש ען . .--)

ן
 שהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללח בה למיין רשאימעונין %בגיח לתכנון המחווית הועדה ראש יושב מקום ממלא)

~,.~ לקהל. פתותיםהאמורים. תל-אביבמתוו
 1971( באוקטובר 71 תשל"ב בתשריי-תי-*. '

ן זמיש137 גבעתיים מקומי, תכנוןמרהב-,1

 יימס יתנמ' :י"" ::: י:: ישב מ9סימיא מקופית מיתאר תכנית חונף הפקדת בדברהודעה
 חק-א"נפתחן

 והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, כוהומסרת
 מתה ולבניה, לחכגון המחוזית הוסדה במחדי כיהשכ-ה-1985,

 . גבעתיים, ילבניה, להכנ71 המקומית זץעדה ובמשרר תל-אביב, - )'
 ,- ) אונו מקווץ, תרגון מרהב

 מפורטת תכלית שכף דת הפ ברבךחודן!ה יהגניה שיגף 233, מס' -הנזיה הוקרא מיתאר הנמה שיטי"ופקד
 1 7וי ' בי בי ע" '"י אליו. התשריטהמצורף עם בע"ד 3י-, מס' מהומיה%האר

.
קף הגנזיה. גשינוי יים הגל השטיפס הםואלה  םםגיצכ:ם ב::ןצ:ג""שי-ן2-י:ג::יגמ"שתיחף !,"4.5:::5.ציפי
 להכנע שימי תממן119, סי' -תנסה עיקרא מפורטה הנוית שיש, גימיס ehn ייא גו לעין רשא, ""ג!קו נשי!ה p11Mגי

1.

 ס.1 מזו, "צסםשיעה
~ena 

ta')rn Lll.1fil 223



 תשכ"ה-1965 "בניה, התכנוןוק

ך ההכגית לשינוי התנגדות להגיש ברשומוה, זו הודעה של פרסומהמיוט- התכנית: גשינוי הכלוליבו השטחים הםואלה  

..~ 310. 301, 300, חלקוה 6493 גוש-
, . . האמורה. המקומית הועדהבמשרדי

. 

 ליין ישני ""גמת נןמי %הץ."
~ 

 1971( נאו,סונר )7 הש,.נ נחשייף" ףמש "שיש ייץ
 ויגעיה יהננון המגויית הושה ראשיושב אח "רואה א"ר תננונ, פרס נגל "ו נימן נקרקע, P)~vaג, חין אז, לקהל. פתוח-ם האמורים שהמשרדים'נשעות
1nssהמרכזמתוו י) שמרחב מקומית רעדה מהנדם וכן התכמת, שינוי ידי על נפגע 
 חדשיים תוך רשאי, אוהו, גובל או התכנית בחחים כלול שלה,הכנון
 התנגית לשינוי ההגברות להגיש ברשומות, זו והדעה של פרסומהישם

 _; נהגיה מקומי, הנמןמדיג האמורה. המקומית שעדה:משרדי

 מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה 1971( גאו,סוגר )7 תש,-נ גהשריי-ם
 והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף) בהתאם הודעה, בזהנמסרת רזניקד'-

 מעוז ולבני", להכגון "מחיצות הזעיה במשרדי כי השס-ד-1965, ' ולבניה להגנזן המתזזיה הופדה ראשיושב
 הומקד נהגיה, ולבני", לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיהמרכז, תל-אביבמחח

 הנקרא משרטת חכניחשינוי.)-,

 "שיג-

 מפורטת תכניה
 נת,4,131 מס-

- 
 שליו, המצורף ההשרין עם ביהד קומות", 8 בן מגוריםביה- -י

8 "1ל ",ק" 8zeeI 1וש התנ1.ת: גשימ, "פוליפ ןשסהיס הס.איה נתנת מקומי, תנווןמרחג
 נימים השי~פ ליא בו יי..ן רשא. התגית נשינה המעומןיל מפורטת תכנית אישור בדברהודעה

 ישי. פהוה.ס ןאמוריס שהמשרויסיישווה והגני", "הגון יפו, 117 יסעיף ג"מס הוגעה, בהההמיית
 את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בגנין בקרקע, Pnaכל' המרכז, מחוז ולבניה, להכנון המחוזית הועדה כיזשב-ה--1965,

 שמרחב מקומית ועדה מהנדס וכן התכנית, שינוי ידי על גפגעעצמו נח,482-, מס' מפורטת -תכנית הנקראת מפורטה תכניתחישרה
 תשביים תוך רשאי, אותו, גובל או התכניה בתחום כלול שלההתכנון פורסמה אליו, המצורף התשריט עם יחד הפקדתה, עלשהודעה
) האמורה. המקומית הועדהבמשרדי- התכניה לשינוי ההנפדות להגיש גרשומוה, זו הודעה של פרסומהמיום - ~ 1851. עם, תשל"א, 1719, הפרסומיםכילקוט

 .. השהוזית, הועדה אותת אישרה שבה בצורה האמורה,התכנית
 1971( אוקטובר נ14 השלנת בתשריכ-ה המחוזית הועדה במשרדי הופקדה אליה, המצורף התשריט עםכיהד

 תירןא' וכל נהניה, ולבניה, לתכנון המקומיה הועדה במשרדי וכןהאמותה
 ולבניה לתכנון המהוית הועדה ראשיו"כ שהמשררים ובשעות בימים תשלום ללח בה לעיין רשאימעונין

 המרכזמרוזי' לקהל. פתוחיםהאמורים

~. 1971( באוקטובר 141 השל-ב בתשרי:"ה

, גתגיה מקומי, תכנוןמתחב חיןא' --

 מפורטת ת11ית הפיית ביביהירע" י'גי" 'תיני' "ישב::: יאשיישב
 והנוי, ההגנת להוק 89 יסעיף נהתאס הויעד, גזהמסרת

 מחון ולבניה, לתכנון המאוזית הועדה במשרדי כיתשכ*ה-1965,
 ".פקןה נהניה, ויגעיה, להנהון "מקומית הועיה וגמשרד' המרנו, ' נהם" יקומי, הנטןמר"ג

 יעוד שיבוי - נח4981 ממי מפורסה -תכנית "נקראת משרטתתבנית
. , אליו. המצורף ההשריט עם ביחד שטה-, ' מפורטת תכמת שעוי הטקדת בדבר הלדעה)

. 197, הלקוה: 9"82, טש נחכמה: הניו,יפ השסורס הפואיה והגמה, "הנמן יוסק 89 ייכפף נתואם יזע", נו"נפסדת
 5. 86, 99,93, - מחוז ולבזיה, לתכנון המתווית הועדה במשרדי כי1שכ-דו-1965,

 יערי רשאי Y~llfil/ מעוניןגל DTn?1 נהניה, ענניה, ,תגוון הסקורות ה=ית ונכשיז.ירנ!,
 ,מויר,ס., ?.ניי, יבמן משטהנטיי יקה,. פתורים "אמוייםשהמשרן,ם נת,1417!ו, מא' מסורסת חננית -שינוי הנקרא מפורסת עננותהינף וגששה גימים השלום ייא יה

 נ."י
 את הרוא" א"ר הננוף D~D בני או גגנין גורקע, מעוניןיי המצירף התשר,ס -פ

111
- התכגון שמרחב מקומית ועדה מהנדס וכן התכנית, ייי עי יטעעיט

 הועדה במשרדי לתכנית התנגדות להגיש ברשומוה, זו הודעהשל 8. חלקה 8271יש פרמוטה  מיוס הדשיים הור רשאי, אותו, גךבל או בתחוס כלולשלה- התכגיח:  בטינוי  הבלרלים  השטים הס מאלה-

 האמוין.המלימית גדמים השיום ייא גו יעיין רשאי החנניה גשי1ף "מעתיקגל
 1911( נ"וקסונר )8 הש,.ג גהשרי..ו ,1"י. פתיתים האמורים שהמשגייםנשתוה
 הזוןא', אה ורואה אחי תבנוני פרט גבל או נגחין נקרקע, מעוניןגל
 ולבגיה לתכנון המחוזית הועדה ראשיושב שמרהב מקומית ועדה מהגדם וכן התכניה, וזינוי ידי על גפגע!צמו
 המרכזמאוז חוש"ם דוך רשש, אוהו, גובל או התכנית בתהים כלול גולה.תננדן

.-
224-, ,- , 

 4.11.1971 תשליב, בחשת ס"ק 2וז1, הפרמוטיםלקוט -
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תו"
 ) , ,,. ).,, תשכ"ה-1965 והבמה, התכמו

, 
,' 

',, .:,"א"שיהקהגי~י,םגתגמה: י%" מל"ג 14נ1; :4"י
' );, 6. "י;" 648גש ממורטת תכנית המקדת בדברהודעה

,(,
 , ל"1ק 89 .ליע.ף ג"האס "יזעה, גוה !מזרת

 יננתי, ינג'ס דתיים יי" י" ""! ישפי ג"נ!'" ~Pnaיי יהנני", התגנ11
 ן~) ' ,, ,קה,. פהו"ים האמיי'פשומן'ם מהוו ולננס, יהגנון המהווית הועז" גמשרזי גיהשנ.ה-65י1,

 ונמשרד,"מרנו,
 את היואח אחר הננוס סרט גג, או גב!ין גקיקע' מעטגי ה1ס1יה רם,", ולגמה, יתננון המטוניה ה1ע1"

 ההכנון שמת"נ יקונןה ועיה יוקרא ינן ההננין' יי' עי 'rSJD1ען היניה - יה1591 מס, מפורסה -הננית הוקראת מפורסתהנגיה

 פרסומה טיס הויתיים תוו ישאי, אותו, עג, או בתהום ייייש1ה אלי. היצורף התשיים 4קדעס נאגור-, הנמוח יתלוםנוי,"

 ,י
 ) הועדה במשרדי להכצית ומתנגדות להגיש ברשומות, ע הודעהיי.

 געףםונשעוה השיום ,יא רשאייעהןנ" מתץנהננ,ה % .,

-

. ' :ווהמרנ!  

 ,ק",. מהוזים "אמורים שהמשרזים'

 מקומ', הננוןמיהב ה:ג!וו שמרכב מקימית נענה מהדס ייןיקר:עה'גני"גו',ונןעצ:שעי
 גפר-!נא,

' 
' - 

 )) ל ,י
in:PP*il

 מפורטת תכניה שינע הפקדת בדבההודעה פרסומה מיום חזירים הסך רשאי, אוהו, סוג, או גהווס נצול
 ., מזמז ולבניה, להכגון המתוזיו2 הועדה נמשרדי כי תשכ*ה--1985, . האמה-ה. המקומיה:- ן והבנינה התכנון לחוק 89 לספיף בההאם הוזשה, בזהנמסרת הועדה במשרדי לתכנית התגברות להגיש גרשומות, זו הודעהשל
 הופקד נפר-טנא, ולגמה, ,תגנון "מקאה הועגה ונמשרדי"מרנ,, !91!( גאוקסוגר )4! קש,.ב נחשר,ג-ה

.
( , 

 כם,6,21 סם' מפורטת תכמת "שיניי "3קר" הכגית'מפורטהשימי חית א' י - , .
-:-: : 

..
( 

 גיהר הדשה", דרך לפתוח לשרותים. מליצנית מפורס, אגורלקבוע ולבניה לתכנון המחווית הועדה ראש יישג !
;(- 

 :י
(,

.
 - מתוזהמרכז ,,-

י-_~ א4ו. המצורף התשריטעם ) . ,,, ,., .
 -חלקות 8427 גוש ותכמת: בשינוי הכללים השטחים הםואלה,

)].--'35'11-5, לוד מקומי, תכנעמיחס ~ ).

 בימים השלום ייא גו ,p'p ישאי "היית ישיף "מעיניויי- מפורטת תכנית עובי הפקדת בדברהודעה
 _'.~ לקהל. פהוחים האמורים שהמפורדיםיבשעות,- ;,

 את הרהר! אהר הנזוני ערס גגי או בנמן בקרקע, מעומןגל והגני", ההגנון ,"וק 89 ייעיף גהתאם "11עה, בנה!מסרת
 עוגי או התנמת גמגום גלול שיההתגנון =!ה "וסקי ,ור, mlsili, יתננון המקימית הוערה ובנושייי"מרכו, שמרהג מקומית ועגה מהנדי וגן "הנמה, שינוי יד, עי נפגעעימו מהת ויג!'", ,תכמן "מהחית n~vm במשרדי ניהשנ-ל1955,

 nslffTn תוך רשאי, מהו,
 התכן ישינוי התננהה ישש גתןה, וו "ודעה ש, פרסומהסיום שיגף NBIZlli מס' מסורסת הנמה -שינוי "נקרא מפורטתהגנית
 ,, האמורה. המקומצה קדה נמשריימת אליו. "מצורף ההשריט עם נתהד יי1!61!א-, הנ!.ההקנות
 .,) 1911( )7נאוקסוגר הש,-ג גהשרי,.ה "הגמת: גשינוי הגלויים הש"פ "סוא,"
 חקא, שונות. היקוה 59יי 4!49, 5969,נושים

 . גיסים השלום ללא לעייזונו רשאי ההכנית בשינוי המעוניןכל)
 ולבניה לתכגק המחוית הועדה האש יושב ,)-.

 ~. '. לקיל. סהוחים האמורים שהמשרדיםובשעוה
) המרנו _מהוו~ -.

.: את "רהבה אחר תכנוני D~D גבל חר בבנין בקרקע) מעוניןכל
.

"( .(, 
 .  שמרחב מקומית ועדה מהנדס וכן התכניה, שינה ידי על נפגע עצמו ), -

- עמק-חפר מקומי, הכנוןמרחב - *22יה

 ני-

, מפורטת תכנית אקשור בדבר"ידע" ית"יסו"תן!'יןפתץעם:נ:נגגגכ::
 ' ו"~י", התגוון pmi 17! יסעיף ג"האם "ויעה, נוהנמסרה, "אמורה. המנומכת הועןהלמשרדי

 הסדנו, מ"ח וינויה, יתננון "מ"ו,יה "ועדה גיהשג-ה--965!, 911ן( נאוקסוברףחבתשייהש,1גן7

 פודחה אלח, "מצורף "הנפריט עם יוד הפקדתה, על ,nvilnv '"נ" וינני" יתננון "מהווית הוערה :אש)נשג
 המהחית, הועדה אותא אישרה שבה בצורה האמורה,"תכמת.,, . ,. -, ) 827. עמ' השל-א, 1692, ה5יסינןםושיקיט "מרנוס"11

 עמק-הפר, ולנסיה, יתנגן "מקומית הועיה גמשר1, וגן n~laRn, . ג5ר-סנא מקומי, הננוןמר"ג דמהת'ת הועיה גמשרד, "וסקסה אייה, השייף התשריט עםגיהד
 ש"משריים ונשערה בימנם השיום יקא גה יעשן ישן מעוייןוגי מםורטת תכנית הפקדת בדברהודעה

' ייחסם השמירים ופנמה, התננת ,חוק 89 יסעיף גהתאס אייעה, גוהנמסרה -  
' 1871( באוקטובר )8 תשל"ב י-!בתשרי מחזו ולבניה, לחכגון המפחית היעדה במשרדי כיתשכ-ז1965-4, ,,( ,rt~bn וזיתא'- הופקדה. כפר-סבא, ולבמה, להכבון המקומית כועדה ובמשרדי 

 ולבניה להכרן "מחוזית ריעדה ראש יושב .~ ציבורי שטח - כס,269 מם, מפורטת -תכנית הנקראת מפורטתתכניתן
 המרגזסרח) אליו. המצורף התשריט עס גיהד ירך-, ופהיהה דוריס אצורש"מ,

, .יי1ש"5ריימיםםץ!)".,י"ש~ןהשי.1,!אג1;2
. 
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 תשכזה-1965 והבמה, התכנוןחוק

 יעוד שעוי - ממeb; 8841' מפודרת -הנוית ונקראת מסורבת"ימת 1tn-pbP  ששה תטויי"ש
 עם י'הי ס'ימ-' ניצי - יתעשיה מי"ג" יעדיי - "ויא'מאייי תכנית'מפורטת הפקדת בדברהודעה

 אליו. המצורףהתשריט'-'י
 . 5. מהיקה "לק 38755יש הומקה עמק-"סר, ולנניה, לתננון המגזומיה התזה וגמשרזי"מרנו, 4ן מצלקה הלק 784י;וש מהוו וינניה, יהנות "מחוזיה הועדה נמשרזי גיתשנ-ה--1555, כחכמה: הניוי.ס פ הש הםואיה והגנ.ה, התמון לצוק 89 לסעיף גהתאמ הודעה, בנהומסרת

צ_
הש ,"ח ., ש  וכשע"; נימים תשלום ללח בה לעיין שי בימה lulwnיי "מיף  

 להל. יהוחים האפסריםשהמןי.םאלי.
 את הו-וכה אחו- הנובובי e-D בכל או גבנין בירץע,  מנ!וייןיי111
 גחכתם: הגלולים משמתים "פיחלה1

 פרמימה מירס חדשייפ חרר רשתי, אוהו, נובל או גיבוס גלולשלה 14.  חלות 8215גושג ההגנון שמר"ג מקומי וענה מהנןס וכן ם ייי ןל נ=יעצמי
 לתויש ברשוייה, זר יודעהשל ובייות בימים "ילעס ללא בה לעיין רשאי באבניה  מיוגיןגל

 הוערה במשרזי לתכנית החשדו"
 האמורה."מקימית יקה,. סתוהיפ "אמוריםשהמשרנים

*ג ולגניה להכפן  מטרת הועבה ראש1שכ י"נמ' שמיאי מ"ימית ן:ם:ה,ו::ן;" נן ם:ם:י 1971( 2אוקסונר )14 הש,-ג בתשייג.ה את הריאה אחר תננוני פרט גני או יגמן נקרקע, מעוניןבי  ציי-השרון מץ1י, חינוןמיתב 1971( מרטיר "1 ה%ע נארי:"
 מפורטת תכננת שוי א נ'דב'הזייה ולבניה  לסייוע הבויזי" הרידה ראשיושב . ..

 והבניה, יתכוון ליוו 117 ליע'ף ניתאם היייי, ביהימירו המרכזסרח
 המרבז, סקו, ,יגףה, יתגען שהוזזה שעזה גיתשג-~8%י1,

 דש,104 מס'  מטורטח "חכניח הבקראת  מפורמת תגביתחיסרה
 המצורף התשיים עם יהד "סקיהה, על שהזיעה יע-ף-, נסיי מרנו שורקות מקתי, תגנוןמיהג -

 52ג1. עמ' "שי.א, 115% היריטים גייקוט פייסמה"ייה, מפורטת תכנית שוי הפקדת מדברהודעה

 הותי, ביהנתירת
 המהצית, הוייה אהוה איתרה שגה בצורה הימורה,החכנית והגניה, התכנון לגוץ 9י לשיף בההאי

 המחוזית הרעדה  גשררי "וסקרה אחה, המצורף "תשריט עם נהי מחוו ולבניין לתכוון המחוזיה =ידה גמשריי בי"שכ-ה-1955,
 צפון-השרוה ולגניו; לגבנון המקימיה הוערה במשרד, רבןהאמורה "ופץד nlp~lr, ולבויה, להכנכן המירדף" הועדה ונמנו-ד'המרגז,
  מס, ספורית הכויה -שינך ונירא  מפורסה הכורזשעוי

 יהמשררים ונשירת בשבס תשלים ילא גה יע.ין ישאי נפויייריי גרון12155-
 לקהל. תווהיםהאמורים פהיהים, שיחים מקיוע, ובעיי ימתישנים מיורים אזוריקיניה
 1971( נ~יתי )14ב-הבתשרי"של,ב איי. המפורף התשתנס עם ב.הי שדמה., - ררייםהקןוו,ז

אחלה  חיתא' ""בניה: גשינוי הבליים קימים 
. ו25. י29, 129-151, "יקוה *495גוש

 nuAit ,הנען המצחיה מועזה ראש"שב
 ייןן

מהוזהמרג,
. 

 בימים משלוט ללא גו לעיין רשאי התכנית בשינף המעוביןכל
 ממורטות תכניות עתר הטקדת בדבר "יע" ;נ;:: :נ::; :שכג,:יצבר ,סורה מקומי, הכעןנ לקהי. פהו"ים ממוריס ש"משרזיפונשענה
 וו ךזעה ש, פיטומהסיום [ן488 והבניה, התגוון יחוק 85 ,יעיף גהתאס הוינה, גזהומסרה עשים "ון ישני, אנתו, נוב, "ו "הגנית גההוס ג,1, ש)ה"תננון

~melru' 
 ירשף מסת 1.ננ,ה, ,תננון כמהחית 1ע1" נמשריי יי' השנ-ה-1555, "המיה )שננה "ולמזוה )"מש

 הופקיו ומורה, ולמיה, יהנוון הועזה,המקומית וגמשרז,המרב,,- האמויה. "מקומית "ועזהבמשרו,

. 1971( נאוקטונר י1 הש..ג גהשייג-"
 אה"ס: "מיורפ'ס ה"שריט.ם גי"דעפ אנה, מיויםות הנחותשיגף,

 הזכיית: בשיני לולים ה a~nimnIש-ס רלבניה לחבנון המחוזית הריהן ראשישב כוביה. בופור וערשי ומןן8,6 סי' מפויסת "מית שעוי)1( חיקא'
 98-11, 75, 55, הלקות: "לקי 195 94-55, הלקוה 15511וש י11נ'סטי

.. . ,100,99 ,104 1111  ,101 ,148 .!10 
מ(שייימתמירט%,שיי5-ןרמל=המ=נ המתימר==מוקטק

שן,%" מפורטת חכמת הפקדת  בדברהורתה  . הה=": דעך  צלבים חט הש 

 89  ייעיי בהתאר רותח; ב1הנתירת
 15. ",קח 514י1וש רהגמה, רתגמו לחחי

גל ן %ח  ,במה ,תסע טרדת תעה נמשרד מהעג-יעיט,
 יבשיתשהמירהםהאמרטפתחיס4יג רמרמ,=בץיתהמתקעמשרףהטטהמוימתיהייימט, ממס חיים  %א מ לדן רשע הם" גשי הטעי

ישסושרטים2סגנץעשטטהי.ג,פנם(226



.,,,,(,,,. 
 ל, ., ,, .

. 
, ,,

 -יקחא , ,,
 תשכ"ה-1965 והבמה, התכנוןתוק

 , "יריבים ניייט %רססה אליה) "מצורף משרוס עם נמד"פליתה, את הרואה אסר תננומ פרט גג, או גנניו קרקע, מתת%
1nsPP1D1 16ן.2. סים1446, שם-חג מקומית ועיה מהנזם וגן הנמה, שינה יזי על 
 עם ביהד nmR, אושרה המיעזת "ועזה שגה נצורה"תימה, הישיים הוך רשאי, אוהו, טגי או היניה D~fffil כלול שלהגרביון
alwגמא הריכזת יועדת במשריי דופקיה אייה, "מצורף ההשחט "תנמת ישינה "גונזות ינמש גרשונה, וו "וזעה ש, קרסומה 

 וגל שלומי, המקווצה, המועןה וגמשרזי ה,-אגיג, הקריה,T1tlmn, האשרה. המקורה הועדרגמשדיי
 שהמשרוי0 וגשעוה נימ.ם "שלום ליא נה לעמן רשאי"מומן חית א' !197( גאוקטונר )6 השי.ג גושייי-!

 : , יתונ. בתוניס פמוהפ ולגמה ,הגנת המפחית ריעדה ראשיושג
 אךניט ד' !197(נ.באזרהש,.א)7!במרס המדג! מ"ח'

 ולגנח לתבנן המיהד" טועיה ראשיושג
:ש,ומ,, אשקלון יקורי, הישןמרעב

 מפורטת תכנית עינוי הפקדת בדברהודעה
 שמש ה נ מיי"ן' הייתמן": והגרה, "תננוו לחיק י8 ייעיף ג""אם "וזעה, גוהנמסרת

 מפחדת משרטת תכנית הפקדת בדביהודעה מחח ולבויה, לתכנון המהחיה גועיה גקשריי גיהשנ-ה--965!,
 ולגמה, יהננון המיומין "1ע4 וגמשיז'"ייון,

 אשקיו"
 והבני", התגנון להוק 89 ,נעיף בהתאם "ויעה, גוה נמסרת הוספד

 יצת-, ולגניה, יה,נון "מיוהזת העזה גמשרי, ני "שנ-ה--1965, מס, מפויטת יתנסה 8 מס -שיסף הנקיא מפויסה הגמהשיטי
 "מקומית האצה ונמשריי תל-אכ,נ, "קריה, השינון, גסשרדשמ*, לאיור mne ציבוי, מאור ועוז שים, ולשקיו, - גינע -*192,4~!
 . מפירית -תגמה הנקראת, מיוהדה מפוייה תננ,ת "וצקיה שמש ג'ת אלי. "מצורף ההשנוס עם ביוד יל4,1-, מן ועגורלגדעי
 , נשם סימר יבגניה "שין" המהוה - ה5172,791 סי'מיעזת "תנית: גשמי קיויים השאגיס הםואיה
 "ע1ד ק2,ןה י, 4, ן, 2, 1, טריים ישרור, שנח "עיי'יה,ייעה 45. מהלקה "לק 1958טש

 יתיון גניהקוף פתוי שטוסםב,,:.,,עוד ביסום השלוט ייא נו יעין רשאי התנמת נשיט, המיחץ.יי
 השט" יסתוההנכיס ,קעי. פץ"יס "אמורים ש"משיי,סוגשעוה

סנרש.ם-. את "רואה א"ר תננומ פרט נגל או גגמן בקיקע, המוניןג, וגדלי "ושוה ",קוה וקניעת גתשריס הניו,  עוגי או "חנניה גההום גיוי שיה"העת יי, שמרגב מקשית ועי" קנזס וגן "תנמה, שינוי יזי ע, נמנעעצם,
 הבנולות: גנן והנמצאים גתגמה "נזולים איידס הפואיה הזעפים תוך רשאי, אוהו,

,). , יחונן -11DSS ההבניה לשעוי משדוה ל=יש גישונצה, י הודעה של פרםומחמים
', 

גדיים ' האפרה. המ,ומ.ה ןעיהימשרדי
- 

 הקיאק. אהיר
במערביגמשףשי.ב)12גא%11בר971!(

- 
 איערהקיא,.

 ,להל. פהוה,ס האמה-פשהמשריים ו,ננ.ה יהגוון "מהנויה הועזה ראש,ושג וגשעות גשם תשיו0 ילא גה לעיין רשאי נהגנית יערכןני ורדימון "')
 הדרוםמחוז

 את "רואת אתר הגנוני גסרט או גגנין גמקרקעין, מעומקגי
 של פריון מיום הישיים הוך רשאי, התניניה, גתחופ רוגל שלה 1,ומ, מיוהז, תגנון מרהג,, ;duinn שמרהב רימית ועזה מהניס וגן ההננחת, יי, עי נפגעעןמו

 המירית "ועיה גמשרזי לחננית התננז,ת לוא גישמת, יי."ייי" מקומית מיתאר תכנית אישור בדברהודעה
ההמייה. והמיה, התגנו! ישק 17! ,סעיף גהרכם הויע", ג,הנמסרה

 אור בן נ' 971!( בספםמגר )76 השי-ב גהשריי-א נאור שלו=, ויבמה, להבנוו הןוהזת "ועזה נ,חשג-"965!,
 ' ולגניא לתנען ה=והית היעדה ראש(am1 מהאר תנכית לאשר הפייטה השינון, שר וג"מלצת הפסם,שר

 , שמשגית עי שותתה ה,!2,521-, מס' מקומית מיתאר הנקראה-הגניתמקומית

ת ר ז ה  u~wan בתי*
 ביחשלים המחוזי המטפטבית1

הז%נוח

 71(44. אבעת"ק !447,1 עשבת""

 ג-ה ניום שנפסיח גךונילד, הרמזנה הממחה ירושתעינין י1 ניום שנפסדה ורביב, פרחי לזוני המשה צוואתנעמן
 !97!(, ביוני )5ו השי-אגזען וז19,מאסר,,

 ירוש,יס. 15, גריין "יג מר"וג נך1נ11לד מךטיווהמנקש זי3.ב. מי 1"ל1המגקש
 עו.ד, מסנר, ק. ד-ר שי וימינכם הנ-י המנגזהירושה באשראי. עוגתה ימנני אנעל אנרהס אח ולמנות"מנמה עי המגרי! צו ,מה, בקשה "משפט ינית "וגש" ני יזועלהיי של "צוואה יק,ופ נקשה המשפם ינית ההשה ני יזועי"חי

 למנחי
 עובתה.

 1-מום נרום יום עשר "מישה הוו יגש, הנ-, לנקשה המתנגדג, פיזום מיוס יום עשר "=שה הוך ינכש, הנ-ל יגקשה "מהגנזגל
באמי. תיקי צו "משסט ב.ת יהן גן לא שאס ""עניותו, טעמי אה !ו,nmrn באמור. צו המשפט ניח יחן גן יא שחם התמזמז, %מי אה ח,זרמנה

 ישם 1.יס,"-) ישם ייס,"

וקוי- ;ז9!.!;* תשועי, גתשוז טא מד!, הןיו,מ,סעלט



 בירושליפ המחמי המשפטבית.,,,
tllarn

 פרכוס מיום יום עשת "מ"ש" ת,ך יתיש, הנ-ל ,נקשה המתננו גי !44917 עינוווהתיק
 נאסור. צו המשפט גיח יחן גן לא שאס "תננווהו, את וו, "ומנה נייושלים שנפטי לויק"ר, ארנסט ז-ר המלת 71sa בעמן.
'

-  
 בירושלים שנפיר פ,ושטיע, אברהם המנוה עונוןגענ,ן "ריוס מיופ יוס עשר המישה תוך שיש, הנ-י יגקשה המתננויל ו45,7 17נ1;ותת., עיגונו. ,מנקרת יויננך אויה אחהמפה "מנו" צוואה ,ק,ןם נקש" המ"פ" ,ניח רואה נ, יחעיזוף רשי ס,י ירושיים. 17, הנמו שמואל מרהונ לועסך אדית והמנקשת

 ירושי.ם. 6ו, קליי מידוי פ'נשטיין ךהלוהמנקשת רשס וחס,., !197, גספטמנר 5 כיום נאמור. צו המשפט גיח ,תן גן יא שאס הבנזותו, אמי את וו,הומנה
 ש, 1וגו;ו נמעניי 1,"~ז ש"ז ניט ~אנד"ם 5ff1 T"US3'Pעי 459,71 עוגועתהנק ,, ולמינוים ירושה י. למחן נקש" המשעט ינ.ת העשה ני ידועיהווי

 גי!ואי !3 נ.ום שנפטר "רה-ג,".1"-%נבי", .ו שיש הטוען אדם גל גוה מיין והני 5,;שטיין, אנרהס"מנוח דבאח עירא ין )יעקב( נ'אקובו המנות צתאתבינ,ן
 עשר חמישה תוך יהניש, לנקשה, י"הנ;ד והרוצ" נעונין "נאהטונת !07!,

 .תן נן יא שאס "!.,, הצו לק"ן "הנזות ,ו, הוינה פרסום מופיום איה-נ. אננ'יי, מלוס דבאח פאןוהמנקשת
 בעי;.ו. ישוב 2ו המויכןניע "י הצוואה יקיום נקשה ששפט יגעת הוגשה כן יזועלהווי
 . רעם ןייס,י' "צוואה. כמנצעה המנקשת וימימה "ניל"מ~"
 הצוין אדם גי נוה מומגן והני ירושה, עי המנרמזים צווים ליחן נקשוה יהלן, המפורשים נתיקים המשפט, יניה המשו ני 'דמעיייו'
 Q1t~D מום ווס עשר האה תוך ,";יש, יה, יהתמד וודואם אליו מתייחסת "מנוקעות מנלווה שוהת מכונון "נאה סונת ,1שיש
 נעיניו. נצוג צו המשפט ניה יתן נן לא שחם הנחה, לאוהה ההננדות זו,הזמנה

 !;,446ע,נומת. ו445,7 שכונוה1הק
 !ו19, ביויי 29 גיורטפסר 5י9!, נמרס "! ב..ם גירושיכם שנפטר, מירושי,ס, היילפרין ישראל ירו"' המנוה עינוןבשין ירושלים, 47, ישכ.ג מרהוב הליקה נסים המנוח ירישתגע!ין

 יר,ש,.ם. 35, הילמ-המי"ונ הישפרץ שלמה ואברהם פרין הגל צמודהוהמגקש.ם ירושלים. 47, רשג.ג מיהוב הליקה מרדוהמבקש

בתל-אביב-יפו המחוזי המשפעבית
 עלבון מוהלי ומינוי צוואות קיום בדברהןמנות

 מנהי וימיעי צורחת יק,ום צוףפ ייתן בקשות המשפם ינית הוחשו י, יבע יהוו,.
 ג, יהלל. כמפורט עינון,

 יכקשה המתנני
 נעימו. נסוג ?ו ומשיט גנה יתן נן יא שאס ההנ;וו"1, טעם, את זו, הוטה פריום מפופ יום עשר ארגעה תוךיגיש,

האריך מנורנומקוס ההזקסי'
 המנקששסהטרההאתרון הרוהשט)צוואות()

 נ, איי :::וה::נ:נבנ::::: נריי0.ד:גבךםאי,,!נ::::
ח יעי

 יחנג,סניס"759.!שיויציי" כנירחנבלטה,א"8
 פייימןסוצומ"!22.9.7גני-יין פרידמןשלוס3196171
!7.7.!5פת"-תקוה שטמרמןלאה3499171

 שממימןצמאי
 ממסאקייץי23.7.7ימה-;ן אודהפדרבוש3194,71

 גרימו)דאפרים .*"2;7נתמה גרינוולדשרה493,71"
 ,, יהושלוס!7.".4ימה-;1 ברנרדגודוולד9171!34
מני-1!6.3.7!ייוש,יס איציקציובוטרו!3414,7
"432,71
. 

2.76ןת,-"ג.ג רוזהפיסיקרו :
 ליוינשטיי~סיי

 פא1ל,נהא5נשלך!7.".5!הל-אי'ג ולמןפוגל!444,7י
 ויייויטגלה!9.7."1"ל-אניי ויסבורטיעקב171"344
!45117י

, 
 צשרגפריומן9.7.71!"11,1 מרדכיפרידמ1

 !ת!.!1( היי-נ. י"שיי י., מזי. "ןייימיסרובוט228



 ן ),)-, נ;וננ"]נ ,,,
,"בג ,משפגי , הנהני, .)מ",צייאון'ק );, ,;))

.
epsnn~m 

 ; )י, ,,
 ן . ביץשמתעזרייי.218ים"-יו נתן-בורצ'בסקי!די%%)

 ' י ,, יע'"ישניי7,68שןהל-אגיב ררטמן~rns!%57,7ן

 לה".ששנוי!22.7.7הל-אייי קופפרויקטוריה!7,ן%6
ו,.- _ - אר4גיורג ןZl.f1כלשביב- אוטו סטוקרט . .1?(8481 ך.
,ן ,) ' אברה טולומון ) ,1.2.71 עהגסנורג - ;, אברמטמדפי11(411ב-]  ),' , *י="פי,%יי7.4.69פרפיי" פרידלנדהימן!7"347 ],

 משהelan!זת.5הענים ממשתמרים ,!7"%8
,,, 

 ., ענייייהמ!6.9.7הל-"יע ועידוניוצבי%81,71
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 בתל-אגיב*יפו המתווי המשפטבית ..

 )המשך(הזמנות

 האריך מהזריזמקוס, דהיקמן
 המנקששטהפצירההאילון המנו"שםמרושוה(

 נפמיהכס25.4.70מכמיסה יוסףהכס8379,71
 ס4אליחנניג!12.5.7!עי" אדלהרהנברג!89,7"3
 אברהםמרשור.%.%הל-אביב מרשפאולינה3381,71
 :.תל-אביב מודאיווייאוי8888,71

 סויאי יטויגעה83(1י
 ניקטתי"מבווי!7.7.7 סג"יפי סבונייעקב!8417"8
 ""קשלעסי5.79.!!פהק-"קוה הילה סרקיעטר!838517
 שמואלשחייי1.3.85גתל-אביב שוורץרבקה!3386,7
 הזהבלפפני7.8.71יפי-מנא יוחנןבלרפדר87171"5

 יגהק!פתלב'ץ!29.8.7רמת-נו נפטלביץמשה!558,7"

*:(::בן::]:ב:2::]:ב: ~ :ם'בזך::;:::: ' הבהמייקר71!*הל-אביב אנהפלאפקק8392/71

 "נשיב,רסמית71י1%הא-"בין וישועה יששכר!ץממוב .יי,93ש8
 אפריםהיפ!8.2.7!"י-אניג אטרים טובש!859517
 מורהישושנ"26.9.79רמה-!ן מזרחישלוס99,71יג ,לצישים"71.י.2הל-"נינ !לצר.לאה!5198,1 אניפייפם"!7.7."2פ""-"ז" תפםאבריאל!3%7,7.
 אבודגתשושנה1ז.8%5תל-אביב אבודנה'יוסף3401171
 יוהינדס"וס!ז.7.י!גגעההם כהןרחל!542,7
 איוהיבריאל7.8.11תשד-לייט רפאלארוה '93,71א
 יוסףפילמיטי71ש.19 .תל-אביב פרלמוטרארוה8408,71
 חסהר כץ. *1 ;1גז"ל-טיבג:ץ-כןאורב3497/7

 אסןשעיחז%ד.14.9גהנו מוחמר תמווכיה  1ד84%81'
 שילשים"גי"מ!15.5.7"יגהק דיאנהטודקלטאוב!7,ש54
 ,ימר ~!ע% יה,5יז!7.!.25"ל-אסיג בתיה. הרטההלצ'ק!7,!1א
 נלגרדעה79!!("ל"גי גלברדנחמיה!7ן2!א
 רחלזרצקי ש2 701עהל-אסיג . ירצקימרדכי13,71א
 פריי"!רסוסיי!9.1ן!נפר-יגא נרפתקליצחק1"טא
 ויקטוריהמיני1י!.28ייישיים מעייצחק .!841817
8 ש"סניקיחפ!8,7!1"ילי" מלמןאברהם7,71נא
 אברהם%לדנברג23.1,68ימת-גן אתץאםפלדצברנ3419,71

 יצחקפרטנר '!6.7,!חי-אניג !רסנרהיים!42917י
 יהשסתר8".!!.5ננע""ס. חנהסילדו!7,!842
 לויאבהר26.5.71עיתים ברכהרבקה!8422,7
'ירישתם שרהשרקסנר8423,71

 . שורקיצחק %71.9 -

 בהרה גולני.20.8.71תל-אביב איירבדךידלה3424,71.
 מרקוספרידה20.7.71פוש-תקוה מרקוםיינקב8425171
 שלגמשה .31.8.66גחיה שלגואברהם!3428,7
 . מריםמרקל31.12.70 .תל-אביב אריהמיקל!342717

 יהודיתקאראט25.12.89הולס , ליאק רסלר ' נ3428/7)
 צמה מישם.;א%.25גי%" שאולמרטש1ז,ט34
 אלי מדברה.1ז.ד.1כבפד-סבא מיארה מימוז "ג3431,7

 ,, וושנ[1.* תשורג, בהצען ש"ז 1712, "פרסימיםייקוש-230



 ן , ' ,1 ל,),, , ן..., ,,ן ) , , , , ,,,,,,ן,,)ן,,,,),
 ,י בתל-אביב-יט המחתי המשפעבית_, ,,ן

. )המשך(הזמנות

'Dbההפק ~vaהאייך מטריו
 המבקששטהפמרהשחרון mlanיפמרושוה(

 וייןניח29.8.71ה,-אייב ויםאברהם71ו5וא
 "ס'"ייניי9.7'26ים"-"ו ברעך ליבאהרת71,אא

, 
 יוגה1רימאיר1.61!2 .פ""-תקוה סלטהצילה71,י5א
65!1,ימה-גז פרושרתלך5455,71

'; היי"קמ'ניק"
 קמינצק"זלנה71ש2%דשו-נ; פרישרשושנה8457,71
 פניהשקוימקnrasi~ee"-היה חיםשקוקניק;2418,7
 י"גפינתי;9.7ן;יפי-סגף בניסעסרנקל5459,71
,, צויררותח!5.1הלעניב מישרישכר9171א5

 יתמתיאר,שסיי;%52.25 "מתצ"נייח אסליהנר-נוולד71,;44י
) פררי"שימו9.9.71;2,נ,ח יעקבליבוב442,71ישש4

 ' ;"ות,מנשה5.71*;שם-יקו" יוסףנהוראי5171(19184ר

 תייאישיתאש!הל-אשג יהודאישמואל5,11אני
 ' '25.8.71"ל-אניב הירשברגמז;6,7אנ

 נרנמז ש4"
קמשזזטיתשטו '71!(;הל-אסב ילדנשטוקיוכבד5441,11
 כשיעידייוימו 87(!8."לענע טאווץנדליהן71"5א %י"*פשת!9.1!2"לןנ,ג ליפשיודב49171(8
 . חנהשנךדט52,71א

'
~ יה"אבייגקי%6י%י שש-נהי"

,71ש.5;ייהליבוביץ !5518א,

י וחיטבת "מ"
 מצלייס11(יס"א-"קיה אלברטיקום5455,71.
 נעשטזקגיא70!;.;1הל-אביב היברוך5458171

 נניחיי"69ן.18ענייי" בכרבשמע459171י
 י"מרןמימ%; ע"זגפר קובסיצחק11,אא שמואיזוגי9.5.71והיייו סוכר יצחקמאיר59111(5

 ילי~ייח.1ו%!יתסמינ פורמן נחוםאביגדור 71"4א,
 שוזרשח1.9.71השו-גן שפרמרדכי71,אא
8.6.71;הל-אנוב טלטניקיוסך65,71א

 ' ישנךאיייס79!1!והעתים, דודלאתר1ז,68א] פלס;"מש"
 נחןרתעים11!!הל-אניב כהןניסיט5469171
טנא::::2::ומע"::;::2ף אייערהמרמי71י:6גפר-תנא אמתךעמרמי11,*ז54
 מייבקאלגברי5.8.70ל1נ11ן פולקוויטקו7ע547
 יצהברהי79י1!2חויו;-ל=ת יצחקכלף5476111
 "מיאייהםא!1%1"ל-"מב חסידשט11,11א
 גג"נהק11!!1שש-ורבא כנהיעקב18,11א
, "ים2יק5.5.71יתרקם גרעברגמלה54,3171

( 

- ל עהק"ופיז71!.4;"לענע זאבעלדשטק5484,71

חנהוייק8ם!,יי ושבןפנחס545,71
:saselvlאלרםגרטה70!!.9הלת אלנקםבנקו 

~ . יעקגרימוז71!;.5הל-אגיב סימתפני5488,71
 משהצורף1.9.71הל-אלב צורהאליהו5499171
 הח1להט71!.25נהניץ רפאלדקק2494171

א 171;, "םין"מסיי"ש 231 . ה11.!;*' הונהג נשבוז 
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 בתל-אביב-יפו המחוזי המטפטבית-
 )המשך(הזמנות

תאריך ממרעמקוס התיקמס'
 המנקששסהפסירההאגחן המנוח:שםמרושות(

 יציק!וגי71.ו!יאשון-יתיון קח2קרו פיעההעדה6492171
. יצתקאהיומנ ,8.19.58נפתה-תקוה משהאהרו!וב י349,171

 ריינריציק!%7.9ימת-גן . רייבריצחק71,"349
 ' יו,יוד!1.9.7חי-אניג לףמאיר5497,71
 ,הוי'"ויופייו7!.8"ל-אגיב גולףבתיה5498171

.5499,71
, 

 י,צ..קש"נ1.71שתל-אניב צ'צ'יקרחל
 אנני"יי""%%7נ"11,1 אברהםהלבה71,"359

( 

 טל,ונגד27.11.79"ל-אניב טל(צחק!559117 '.
 מרושןדנורה19.9.71ת.-אגש פרושןשלום2171"35
* סמםשמייי!26.4.711ת,-אשג שמרלששלומ1595,71  אנרהםמיי1.7.71נתנ" כדורימרד595171י

 ארימלמה%שש2תל-אסב בלאוודרדריךי%7,7י
 . 'י,נא,נר-,1"י.11!1 -נוי-גרקפליקסהרץ!1,7!י5 ישראיהרצונ.ז2,179תל-אביב צבי הרמרדכי)5598,7

 והגהפרידמן1,7.71תי-אביי, יהודיתהמלסקיר7ע~%
. מניאנ,מיל11.7.71!הה-הקוה . חסןמוסא ו"5515.

 קרןיעיי21.8.71י"ינות כעדי עזראאלח!ו!51617י
 ' קי;",יישרי -21.211נסי-יבא סימנז'קדוד7171!35

.,גיהדן1,8.71הי-אניגדלדדן515,71י

,, , !529,71D~lDפרסומןתוה6.11.יוגלי-ברק טדמק1ל1ק 
(!521,71apr'בע'יורה14.11.79גם-ניק ח"ו 

 צרעגרוצהמלנח69!21.1הל-אביב צרעברוצה כעתםשאול .22171"3

-
 אעיב,4י"2111.70"1-"דיג אשרםיוסף(2525,7
 ורדימסורה25.12.68"ל-אגיב ורדישבתי5,11א5
 יינר יודיוצף12.79ש אניג"י לרנהשרה!5676,7

 . כחיפה המתחי המטפטביוץ
_*ל , הזמנות ':

 ק"שח,1
"12 ~ISIifii 

 ", מוםנקיית-גמורן מגפי סעדה חליל אברהים חליל המוי" יייאהגע!ין שנפטי" )אברהמס(, אלפרט שי "מירי צינעתמיין ח")!י צית" יע יןי
 1971, נינואי 7נ בשם ימל נכפר שנפטי 'סיר, 1971(, נמית )5 "ש,.א 2א7י

 ישף. מנפר סעדה אברהים חליל פאייזיהמכקש ליפשץ: פינתוהמנקשת
 הייהוה לקיום ?1 למתן גקשה "משפט יג'ת "משה ני ייועלהוה ימתן גישה גהיפה המהוה המשפט לניה הוגש, גי ידועלהום

 הנאה טונת יו שיש "מוען ארס נ, גוה נימין הריני "!-י. המנוה של מהמין והיי אלסרס, פוי המגיהה שי ~lav ינצל ומנף צוואה קיום12
 המשסט, ינית לתיש כקשה, יהת!גי והרוצה הנ-י המותנעזגון "עינון מו"ל ולמינוי הצוואה לקיום לההמי הרוצה אדם גלגוה

 שאפ ינקשה, המנדוה 11, ",מנה פרנוס פיוס יום עשר המיעההוך יצו "ה!;דות זה ה,מ!ה פרסום מיופ יום 2שר המישה הנךיאניש,
 געעיו. גטוג צו המשפט נית יתן גןיא געי;יו. ~a1D 2ו ומשפס גית .הן נן יא אםהמנוקש,

 רשם רזי, יף' רשם רזי,ש'

 ן11.117(4 תעל-ג גדעון מא מ17, ה"יסום.ס'111ט232



,,,,,., ,, ,, ,, .,,,,

 בחיפה המחחי המשפטבית)
הזבנות

 !64,7!! עונונןההיק !mell~i !!54,7תיק
 השועה בתקופה שנפטר" נוביקוב, קירה המנו"" עזגוןכעמן 18 גיוס גף5ה שנאר קליפר, אשך "מנו" עוגוןנעמן
 השניה, "עוים מאמתגזמן 971!,במעורס

י מדרום-אפריקה. לעובך מוךיס1"מגקש מקריה-מויקין. קלשונך ינית לויו יהודיתו"מנקשת
 על "מגיק צו ליחן גקשה המשעם יכוה המשה בי ז11עלצווי על "מגרח צו למחן המשגס ינית נקשה שעונשה 'ד1על"11,)

 "שמהיירשת tart~. מנהל ימינוי ונקשה "נ.ל המנוהירושה
 "ע,גץ, מנצית גהור נ, רנקה עו-ד מינוי ועי הנני

 "מנורה נמזגת "נאה סוגה לו שיש האן אים ג, נוה יונכןוצנני גע1גון הנא" טוגה יו עיש מסוען אדם גי ביה מזמוןהרנני
 יום עעי אמישה הוך יעיש, ";-, וליעי ל"גתה ל"תננדוהרוצה ולמינה ירושה עי הענדי, ?ו ימתן יהתננד והרוצח הנ-יהמנות
 ל4 ח5ז המנוקש, ולמינוי פגרנה ד.,עזות ץ, nmm פרמתמעם זו, nlarn פיסות avn ים עשי המישה תוך להגיש, עזבון,מנהל

 מנצי ומשוי "מנוקש "צו ,מהן"הנשוה
 געינע. נסוג צו "תשפט גית יתןין .ת, גן יא ש"5 "עזנון,

 ישם ייי.ש' גע,ניו., גט~ב צו "5שפ5נרה
ש'רזהישפ

 1112111 פןבונותתוק 171*י1ר עוכונתוהרק
 שנפיר למפסטר, )ברטהולד( ברוך המנות עיגוןגבין צבי מרוונ תסץ ייי 14 אלכסנדר המנוה צויאהנעמן
 971!, נס5טמגי 5 נזוםיהיפ", מיסה, ל,פעמן

 ן "י5ה. 29,6, רעליה מרטוב למשטטר באהיהמבקשת הסץ. קןךאל*והמנקש
 1 צ11א" הופ 11 ,יחן נקש" "ישפט ,בזת "ינשה י' נייעי"יי' צוואהו עגום צו ליחן בקשה המשפם יסית רוגשה יי י11עלתווי
 - עשר המישה הוך יהמש, יבקשה, יההעד ומדוצה המנו",בעיגון הומנה פרסום מיום נום עשר "מישה תוך לחמש "מגולש, הצוימהן ' "נא" בזבה לו שיש תשוען אדם גל גוה מזמין ו"נמ "נ-י,"מנוהשי י"הננד "רוצה אים גי בנה מוסתן והנני "נ.י, תמנוה שיהאחרונה

 ביה יחן גן י" שאם ינקש", ההנוזות nxern ,11 פרסום מיום'ום גטוג צו הנושפט ניח יתו גן יא שאס "מגוקש, יצ. התנגדות11,
' "משפטייגס'בנע'נ.י. ישםש'ר~י, ,גי-י'

 ש'ר'י'ישס .

 ה בהם רץוג במפה, נבור יאי גן הרברט הממת יייאת נענ'! ש;פטרה7גתיפה מי:ק, לגרפץ בריך המותה טסןבפנץ
' !97!, גערי ;ביש

 !97!' גחוניכם 4! בייםשרפטי

 צמאת קיום צו ייתן גקש" "משפי יגיר ייגש" י' יףי"הי המס סוגה יו שיש ה15ען אדם כל ב"ה שמץ ושני "נ-י,"משה
 הנא" טוגת יו שיש וטוען אזם גל בזה Pnrn מנס י' הנ man עשר המישה תוך יהמש, י"גרוה י"הננד וציוצה "מנואה,מעינון
 טס עשר המושה הוך ישיש, י"ברוה יההינד יהיייה הרניהגע,גת נן יא שאס המנוקשה, להנרוה התננדות ,ו, ",מנה פיסופ מיוםיום
 יתו כן יא קיאם "מנוקשת, יהנרול "המיות זה הינע" פרסיםניים געיניו. כסוג צ1 "משפס גנהיתן

 ש, יע'נ'י' נטיב צי "שפט ת ג רש רזי,קף
tYth רשפ 

 28 בנוםנאיפה
ע נץמנ!97!דמק

 הקורס לא הונה, לא מ11ע ספן וליחן ,1, והמנה פיסום מזום,ים כונת לו שיש המוען שדם גל נזה מוכין והנני הנ.ל, רינונה9של ' אר "מושה הוך "משפט גביה יההיצג אזס ג, ג,ה מזמין"י,מ צומת יום צו ליה; גקשה המשט ינ.ת "ועשה כי ייוע,הום ייפה. רימר )אוה( חוההיחשה פילררמף ארהותמבקש 9692ה8י
 ישם רץקש, רשם רזי,ש, נאמור. ;ותעוזה כביצע. גניג צו "משפט ניתיתן ליהן הנ54פם נצת ינש ין לא אם ימבקשת, צימה קוםתעודת גן יא שאס המבוקש, לצו nabtn: ,11 m~sann נרסוס מיום יוןעוצר תא ש ומזזן ע-ל, "מנות" של "אהרוג" הצוואה הירשםולח "מישה הוך יעניש, amni ישתרד ולזיויה המנואה גינטןהנא"

 78,71!1 עונופתהיק ו6117!!הי1ע1נונות
 מגש", משער ממן ישראל נרודסקי ר' ימנו" עזגוןגעו,ן נחפה שנשר קמעצקק לואיס יהודה החוה צוואהנענין

 !97!(, בינהור )8; תשל-א בסג" ג-אגזום
 ווצפן. שפה 5"ח פ-קליט ע-י ושראל. מדונתמשקש"

 מידני עזה-ד י=נף גקשה המשפט יגית המשה גי ידועידוו, קמעצקי. נהמהוהמגקשה
 "נ-ל, המנור עזבון לתהל ירושלים, 6, ראשהים יורוה מרכובסול המישה-עשר תוך "משפס כנית למייצג אדם גי גזה מרמץהריני
 %"משש "' ג' י" י% עי'שת' 'כיש מצ:ע"עענל" ין"ייה="% '" ,nav ייי " %= מתשיענ"מ פרסום סיום יוס אר גמישה תוך יגמש, למעד, לסננניוהרועה צוהר" ק'וס תע11ת הינהן יא ומזוע האיו;", "צהאה הירשםויא ונעוה בעזבון הנא" מזבה לו שיש Imen ארס גל כות דומיןוהמי תקויים לח הסבה, לא מרוע טעם ילית1 זה הונצח שסיום מיוםים

 ישם רוי,ש' ישס רזי,ש'

233 ;197.;1.( תשי-ג, קשו; י.1 772;, "5דיומיס,ישים



 בחיפה המחוזי המשפטבית
הזמנות

 42,71!! ע,נונותתיק ו1177,7 צ11אה קיום4ק

 זיתהי, אמילי המנוהה צוואהבענין "יפה, 112, נוף יפה מיחוס בוכנר דוד "מיה צייצתבעמן
 ז'תתי. יוסףוהמנקש 1971, נאומסט 6 גיופ בציפהשנפרר

 המזוחה שי צווא" יקייט גישה המשפם ינית המש" גי יצוע)הווי בוכור. שהשנהונתבקשה
 נעוגון הנאה מונת יו שיש הטוען אדם ג. גוה מוין והנניהנ-., ירואה קזוס צן ,מ"ק נקשה eeffnn ,גית תנא ני ו11עלהווי
 מיס יום עשר המישה תוך ,תיש, י"ני,ה, יהתננד והריצההמ11הה ועינון. מנהיה נתור המנקשת ומינוימנוה

 ניח יתן גן יא שאס "מנוקשת, יהגרוה "תנוזוה 11, הנמנהפריוס געונון המה טוגת יו שיש הטוון אדם גל ב"ה מומגןהריני
 נעיני. נסוג ?ואפס תוך המשפט, ינית )הגיש יבקשה, יהתננד והרוצה ע-,המעת

 ישם ריקעד נשתגב::"ג'ש"גשיווייםס'יגיירגך::ג"ה":נץי:"'::::

 ?ו לית! "משפט ניח עש נן יא שאס "עגנון, מנ"רר נתור"מגישה
 !114517 עזגונותתיק ישם רוי,ש' יעמיס.יטב

 17",, יו-'ן'י" יי"וב  אברהם אבולף ולנ," צתאתנענין

)
 1971, ני), 25 גיום שנפסרהיןה, !ז,1181 ?וואה 1ייסת.,

 8 ש,:ב:(:ב:מ:::::עייב::ב ןג::'ב להעשבבהין נהיפה. א', 17 י!-י"ייה מיהיי אברהם רחלוהמנקשת טיפ", 4, נברון מיצוב בלום רם "מנתה צותתבענין
 חמישת "וך )הגיי, הצוואה ייום יצו )ההנגר ודרוגה הסנניסייגון  תוך "משפט ננוה ,"חייג ארפ נ) גוה מימין והייני הנ-י,"מנופה
 נושא חת יפרט  יגו התמרדו יתץ ץ, הרמנה פרסום נץום יוםעשר חוכת, לא סיע פס וליעז זו, הזמני פרסום נץום ים עשיקמיטה
 באמור. גר  המשפט גיס ,חז בן לי שאם עיוולו,התנוריו "ירית תינתן יא ומדון האחרונה, הצהאה "ירשם ויח חיהוסלא
י נאסור. !ו הכויה ליתן הישפט יית יגש ין לא שח צמאה, קעםן

 ישם תזי,ש' ריס ו-וי,קל

 נזמיי וחנני הישק פל המיריזים יושם ליחן בקשות )הלן, "ממוירם גהיקים המשפמ, יגש הוחשו בי ירועלהוי
 הטעין ארם כל בזה

 פרטוס מנוס יום עשר "מ,שה הוך )הגיש, )ה, להתירד והרויה V'R מה-?on" המגוישוח הוכרעה שאחה '~pstt הגאי משת לרשיט
 געיניו. במ"ג צו תמיפט גי" 'תן בו לא שאם "ברןה, יאווה alunn וו,הזגגת

 שנפטר מהי", וידריך יהוקאל קרלו "מה ייה"נעמן 12, המזיוים סריג  ל?דווסר ויקטור.  "מוות יוגוןגינין

 11לו, גסיטמגי י בינינתיפהניריה,

NpaDn1ורתיקהייקוש" לעדןוסר. אירגה - nlmlw 5, מייה מיהוג וירריך! 

 )"יסה. 1168,71 ע,2ונוחתיק

 גנ'תך"'ס ו::יןעןם"מבה;בןן::ינ
P)Paינית mlan ס, :; :ךי ימיש איויף," 

 "יפ". מם, עין 25, "עננן מי"וב ומוש שושנהו"מגקשה"שי' כהן. עשהאלו"מנקש
 1199171 ע,נונוהתוק

 רוידר. חוה,אתרשת
 !"א!1 יתו"חק 179,71ן עינימתת.1ן

 שנפטי" ל?הרט, מייה "מנוסה עיגוןבענין יקוטי, דניאל "מנית ע'י:וגעמן
 גנוחנוס-איירט,

 1559, גספטמגר ח גיופאלננטינה, יקוטה רחמיםשמיקש

1  יקוטב קתץ1לה המנות עיגוןנימן
 !114917 טבועות"'ו יקוטי. רהטים1"מנקש

 5, הנפן יסוג מתיפה, לוציה במיכל המשהת עינוןכעמן 74,71!1 יומניה"יק

 נקרית-טנעון, שנפטרה ששטר חבוב, אחיהו גז וקמיל את "מנוה ירושה געמן;

 נאווי ג.1נוום
 יתן". 5, הנפן מרהוב פייבל 'rm~lוממנקש 1771(, בייי 41! משי-א

 ישס ' רזש "בוכ. ב[ךהוהמנקשה

 911[.1!.4 ,של.1, בעשון מ.1 2וז1, "פרס.סיסייווס .234



 -,,, בבאר-שבע המחוזי המשפטבית

 שמנות,

 צוואת 1ים צו ימהן נקשו ומשסט לניה הונשם גי ייועיהוף 129,71עונונוה
 "נאה טונת לו ש,ש 1ebn אדם ני נוה מוסנן ו"ונ, אנ-י, הנגוהה שנפטיר האפ, )פרידה( פרידל השו"ת יומהגעוע

 לח שאס המנוקש, 4צ1 למת! ,nllauw י, הוצנה פיטום מיום '~םעשי 58, "היתייו" מיפוי האפ )פרידריך( פרץ 1.יוהמנקש ., ימיש"- הון לחנא, המבוקש, הקיום צו למתן ל"העד וכדוצהג'חנון 1971, נ,ויי 31 גיופ גרמניה,לפרנקיודט,
,, נעינע. נשג צו המשפם ביה יתןגןנאר-שנע.

 ך-ם טירקל,"

 ' הסונן אדם נ. נזה מזמין העם ירושה, ע, שמיעזים מים בהן גקשוה להלן, דמפורשים נהורס "אפם, ישה ההשו ני ידועיהדי ,'
 מרדום מים יום עשר המישח תוך להגיש, לה, להתנגד והרוצה אליו מתערסת המבוקשות ההכרזות תלונ בעזבון הנאה שיבת לושיש
 - ) . בעיניו. ,מוב יו המשפט בית יחן בז לא שאם "כרזה, לאוניה התנגדות זו,הזמנה

 דרשה שינון מאש"ל, נעמן שמואל המנוה ,רישהגענץ ו'גוסייסקי מרהוג טלנספנמטל גרטה המנקהי נעמ1עויי'9,

 ;%' "%,) '- , 2אי-שגע. א111, קשין מנגר פלורי אשר*והמנקשה

 אעה"ב-1952 מתה, הצהרותחוק
.

 etse יזה התירוה"". בירושלים המחחי המשפטבית
:~ p1S1תסי"כ--1552, מתה, הצהרות חוק (- -(

 ) .,''-.,)- מנספים: של מוחם על הצהרהשעמן - -,,-

 ישראל. מיפה, בורסוק ו-וזלה אהרת בן )ליובה-אריה( לייב)1(
 )11על11על" לוטי)2()

 ', ישראל. ממיסה, בורסוק 11-1לה אהרת בן
ל נלוכול. זאב שמו הי4 מקודר )אשר מ* זאב"מנקש

 ומשעיים ששלמו הנ-ל "נעורים ש, מותם עי יהצהיר גנקשה מרושיהם ממצוי "שפט בית אי פנה 'tr~abn ני ,זועי4ח.
 גגוקר. 11.30 בשעה 1971 גוצמנר 2 גיור 4נ-י גגקשה ייון "משפס נזה וגי מתו,שהם

 'implnn יי הנצא יפי הנעיצים יי השורםהה

 4אהיוןהתאריר
~' emnנראה שנו 

שעדיי1הית',' ,-שמהבפדר
 . ,גהיסו4מקוםההעסקתו אורחותמקוממנוריומקיסמעריומקוסייד"ו

הרמי יידתווהאריך
 נמיאשנו- D~nsntהקיע

1938, צבאאיש ישעהלא ר.ס.ס.ר1( ישיאלהיפה, ),יונה-אריהייינן1.

-
) , . , tna~mm ) - בבריגדה. ספרד2(מקודם בורסוק ו-וולהבזאהרוז

הבינלאומית א-יפלשחינא ; רוסיה קירב, פלך*כוגסלב,
מצקגקהפרד4מלמהגחי3וא-
 יוראייפה, לועיעותיייוסי2.

1932, ייועלא ייוע,יאר.ס.ס.ר,
 רוסנתנוראהמוסקגהמקודם נורסוק ו-וולה אהרתגן

'מוסקנה,רוי  א.יפישהינה רוסיה קי21, פיךגוגסינ,
ל.1911
 נעתר: הקרונים "משפץה גם של והמעניםהשמוח
, היפה. 16, "הינון דה1ג נולן, ואב ומשפתחו:"מנקש

 וגרן ההוה יעפ עד ננתב יין המשיט יניה ,המציאן נוה מתבקש הנ,, מתפיהם אטד % על mvfll י יש י%
 אמי פורטו ש2" גשיועה הצהרה "שעם יניה ימיור או 4הננדוהו, את הנמק גא-מ=, 'די עי ואפ בעצמו אס לעיי,הנקוג גמועי המשפט נות לפמ יתהצג המוות להצהרה יהעוד הרוצ" מעומק אדם וני לעיי, הנזוג נאד המשעט נית לפנינעי-פ4

 נצרי גפם געע,1." נטינניהיהמש"ס
 - קויים גן יא שאם ההנויוהו, שמי אח יפרט שגה ישראל, שי קווןוליי או י'-יימצר

 רשם 1..ט,י'

2%. 1ה111.1 "שי.י: י"ש1ן "-ו מ17. "1דס1מי5,יווס



-

. 

 חבחת לפירוק בקשות בדברהודעות

 71,",12 י"מחק בחימה המחווי המשפט בבית 71,ן227 מ"מ ין בתל-אביב-יפז המחחי המשפטבבית
 ההגיות, מקויהנענין ההגרות, "קייהגענט
 קולנוע בתי מפעלי נאה- .בידור ""נרה פ'ייוומי.1 בע-מ, מתכות זיקק אשדוד מיה שיהוגפיו
 ה'5", י, D-1DOn יסוג שגיס, קינת בע-מ, שמעון תאו ,ני, סיר עמ.ד ג-נ ע-י סלמה, רקוהמנקש

 ז לת:שןגמיזב%ןממ:ה2'במילואים.ק ב:גצכצהב::בפן::גבכ
 נקשה הוגשה 1971 נספסמני י" גיוס ני הות", נוהנמצרת נקשה "משה 71"1 ג"יטמנר 27 ביום גי "ודע", גוהותרת
 ' וגי ,עיל, הנזנרה ההגיה את יציק גריפה המאוזי המשפטלגזת יעני, הנ,נרת ושנרה את לפרק גתי-אגיג-יפו "מהות המשפטינית

 ' גנונמנר 19 גיופ בדין היושג אביב גסני תישמע 11 "ירוקגקשה 1 גזום בהן היושג המשגס גנה גפני תישמי 11 פירוק נקשתויי

 9י.8". נשעה1571 "י.98. נשעה 71י1גיצמגר

 12 נמתן יתמוך הרוצה "אמורה ההגיה שי משהתף או נושהבי

 צו נמתן להמוך הרודה "אמורה "חגרה של משתתף או נושהגי
 אם הנירור, גשעה להופיע ישאי לנך, להיגנז או הנקשה נעתן אם הנירור, נשעט להורש ישא. ינך, לההנ,ד או הגלשהנענק
 המורה מסה המם מן ,את שביוש "הנרה נוי משתהף אונושה הנירת מיה הפתוס מן זאת קייחק ההנדה שי משהחף שנושה יני יינהן הנקש" מן היתק שיו. היין עורך גאמ2עות אונעצמו יני ינתן הנקשה "ן העתק שלו. הדון עורך באמצעוה אמצמו

- - 4  8ב::ינ ינהלו.י
 הייג האמורה הנקשה גירור גשעת להופיע הרוא נל"עי": היינ "אמויה הנקשה גירור נשית יהומע הרופא גלהער":

 זה. רצונו עי גוייה יעיל להתם "דנאר, ,7' עי לשיוה או ימרור, זה. רצונו עי הויעה יעיי יהתומ הרואי, יה על לשח אולמסור,
 או 1בהתימתפ הצירמה או האוש של ויבין "שם וייון"הודעה, או ונהה,מתס הפירמה או האיש ש, ואמען השם גזרוןהנודעה,.

 1971. גנוגמנד  18 ים על 9יש1  משעה יאוצר יא ,ע',נסתום 1971. גסגמגי 29 יום של ;is.oo משעה התהי יא יע,,נרתום אי שנזיע נאופן י"ישל" או יה,מיר צריגה נוהם, נאנההימת א, שטמע שפן יהישלה או יהימסר צרייה נוה", יאבהוממה

 הרשפי הנכסים כפס סאתהודעות
 התכהותפקודת

 כוהה בדברהודעה

 להכר-

 57, הרצל רהונ עו-י, פ,לויוף, יצהר ומענו: תיאורו "מ5י,,שם דיבידנד על
לוי.

 גפ'רוק' - געימ יימיסד קומתי געלית ליסמן התגרה:ש"
 הרסד' 1971( נאוקטונר ),2 ג השי 11fffi1י יוד. ףוה, גדין התעשיה, אזור הרשום: המשיימען

 הרשה. הכטיפ כוי"יא
 1584167. אזרני היק הל-אנינ-יפו, של: המהו,י "משיטבית

 1971(. גנוגמנר )19 "שי-נ גנילו א' nlnrmi: ליעלת הסהרון"ים
 גפירוק. - גע-מ סרטים יהפקת הג' -הלויה. והגרה:שס11. 8 שנסטר מטרק במקום מפרק מער עלהודפה 51, הריל רהצ  י-י, מיוידע, ימק וחף: ישח קפה,שם
 הל-אנ.ג. 6, התניא יהרג שלשוס: ימשיזנקה הדסד' 1971( 2איקסוגר )27 תש,-ג גרשוןה'

 78,71. אזרחי תיק הי-אנינ-י5ה שי: המהוזי המש"טגזת "רשמי דגנמס נונםסק
 עו.1, ז-ל, ליחשש מתתיהו 1.ר תיאור11מעוו: שנפסח, המפרקשם

 ת,-אגינ. ?, "ר-סיסרהוב
 הר- רהיב עו-ד, נרוי, יתושע ומש11: תיאורו "היש, המפרקשס דינידנד על להכרח כוונה בדברהודעה

 הוה ההנרה:שם
 אינטרנשיוני

 תל-אניג. 2,יריי גפירוק. - נע-מ
 1971(. נ,ויי )8 השל.א גתמח ין המיתר:תאריך ליי. התעשיה, איור "רשום: הנשרןמען

 הרטז.' 1971( 2אוקשבר )27 תש,-ב גהשוןה' 44166"4. אלוהי תיק הל-אגיג-יפו, של: "מהחי במשפטגיח
 הרשמי רוגשים נונסינן 1971(. גנוגמנר )19 השי-ג בנדלו א' הויהות: לילה האהרוןטופ

 4.11.1171 תשורג, נ"ש11 מ1 נוח. ה5וןימיסייני".236



,, , 
', 

 מיננתני
 דיבידנד השלום עלטדשת

 דנתו שהר 9!4354, ה-! יף, 5שה ומעע: תיאויו ה"ינ,שס 34, יועדן יהוב תעשין, ח"ן, מדוג, ומע!!: היאירו התיג,שס
-eSb 

ה"ני5והיב
 :pVK1, אהר: או ראשהדיבידנד וסוף. יאשו! ייגיז:ו אחר: או יאשון ויניתו,

- , ' 1971(. בנובמבר )14 השל-ב והשת כ.ו מרעוע:זמן 1871(. בנובמבר )14 תשלף בחשון כ*ו פרעונו:זמן
:

 "יסוד קרן רחוב עו"ד אני-יצחק, דן נתאמן: במשרד פרעונומקום גחלת רכיב עויות מילאור, ל' משה הנאמן: גמשרד פרעונומקום
 ירושלים.8י,, הל-אגיב. tssבממין

י הגיגצ' 1971( גאוקטוגר פ2 השפג בחשוןד -.
 החייב,,2ם

 תשורי
. משגה, קגלן רבי*כשי, )שוקראלד( דוד ומענו:

 -, "רשמי הגבסים כונססנן-
.. אבו*כביר, 8, מס' 54צרהוב

'- 

 גזילתי 883,9, טרקנלריסט, לוין, יהוידע ומשם: תיאורו התהב,011 1533,76. אזרחי תיק תל-אניב-קצ, של: המחחי המשפטבית
) יטן1814.  חהרזד  חיק איפה, שלג שהוזי "משפשבית' אגורות. 25 לירה: לכל.הסכו" - 10%.  לירה: לבלהסכום. וסופי. ראשון דיבידנד אתר: או ראשון.דיבידנד
 ואחרון. שלינני אחר: או ראשוןזיגידיד 1671(. נמבמבר )14 תשל"ג בחשון ב"ו פרעונו:זמן
 1971(. בנובמגר )12 תשלש באשון כעד פרעונו:זמן 6,  ו'בוטינטקי רחוב עו"ד, גזי. כמר הנאמן: במשרד פריתומקום

וחםי%". ח  יקותיאליי' ו197( נאוקטונר 211 השל-ג בתשן" הרהד' 1511( נןקיבר )ט חל-ב גאןי, מ" שישלח, י"ו? תי, שץע' חיישק: 
 ) הרשמי הנכסים יינםינו הרשיץ הנכסים כמססגן

ן
,ן

 דיבידנד על להכרת כותה בדברהודעות
 אילת. 4,"45, זרי, צני ומעם: אורו ההציג,שם צדיק )פליקס( רפאל "מ:וה ישגר: .פיו השויו ה"י2,שס
י 187,65. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של: המחחי המשפטגהץ תל-אניב. 88, ארצות ארבע רהוב פועל, ז-ל,-

 1971(. כגוכמכר )19 תשליב בכמש צ' ומכהות: לקבלת איחרתהעם 384,48. אתרהי תיק תל-אביג-יפו, של: "מחחי המשפטביה

 ומשנס: תתארס הנאמנים,שמזה 1971(. בגובמגר )19 תשל.ג בכסלו א' הזכורות: לקבלת האחרוןהיום
 תל-אביב; 3, סעמקין רתוג עו*ד, בן-זמר", עמנואל1. בנימין נהלת רחוב עו"ד, קוקס, ירקב ד"ר ומשנו: תיאורו הנאמן,שם

 '. ~ תל-אביב. 82, אליבי רהוב שפיר, יהודהוי- תל-אביג.52,
 הרטדן - -ח'בישתתשל*ב)27באוקטובר1871(ח

 - הרשמי הנססים מונסמגן, 110, אחד-רעם דהוג צורף, אריה, מל ומענו: תיאורו ההחב,שם
 -~-תל-אביב.-

 משנתה "קיאי, נסק, שי= נ! עולא השע: היאורו "!י,כ,שב 69,"165. אורו, היק הל-אחג-t1Ds שי: "מה!!י המשפטנטת
 .' הירה.נחליאל 1971(. בגובמגר )19 תשל-ב גכםלו חז הוכחות: לקבלת החחרון"יום

 239,59. אכרתי תיק חיפה, של: המחוזי המשמםביה מונסיפיורי רחוב עו-ד, בן-ברוך, משה ומעגו! תיאורו הגאמן,שם
- 1971(. בנובמבר ש1 תשליג בבטלו א' הוכחות: לקבלת הפתרוןהיום תל-אביג.2ח1  שמריהו. רהוב הרשמי, הנכסים כונס ומענו: תיאורו הנאמן,שם*

nff,לויי 1972523, ת"ז קרויטורו(, )דורל קרן דו ומענו: היאורו התשב
 חיפה. 3,

 הל-אביב. 9, הנביא יונה רחוב מגורוה,מייצר ,,
 תפריא, "מיפדי", ית' לאופר, קרל ומעגו: תתפרר החייב,שם 1774,69. אזרחי תיק תל-אגיג-יפו, של: המחוזי המשפט בית ,-.

, 1109,88. אזרנה תיק היפה, של: המהוה המשפטבית 1871(. בנובמגר )19 השליב בכסלו אי הכהוה: לקבלת האחרון זמום ";

 1871(; בנובמבר )18 תשליג גכסלו א' הוכחנם: לקבלת אאחרוןהיום תל- 4, העב רוהב עתד, מגלמן, מגחם ומעגו: תיאורד הנאמן,שם

 חייהן 14, הרצל רחוב עו"ד, נובל, יי ד"ר ומשנו: תיאורו הנאמן,שםארג

 הויין. שמעון עינון ישעגי יכ. אייי ה נ' היש: נצנלסון רה!נ נינין, אהרן, ויוציה הרצל ומעף; המאורו טייב,שס
 ה,-"נסג.נ.ה5ו'

 1971(. גמגמבר )19 ה1ל-ג בנסיו א' "ובהוה. יקניה האהיהמום 5197,61. א!רהי תיק אמג-י1, ' '

 ורפה. 5י, המטיס רחוב עו-י, אינמן, !אג ו:חכ; התצרו הנאמן,שם 971!(. גיצמנר )1 תש,-ג גגנ,1 י-: הוגהוה: יקגלת "אחרוןה'!ם

 !י"מ" מי! ומצפ; ואצרו יפחמן,שס
 יקותיאליי' 971!( -א,קטונר )29 השל-ג בחשוןי' 57, אי:גי רהוב עו-ד,

 הרשמי אנכסימ כונססגן~תל-אביב.

231 וש;.!!( תשיי. מ11 ס'! elmown ,110ע"א
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 הרשמי השסים כונס מאתהודשת
 4936 הרגל, פשיטתפקודת

 נאמן וסינף פשרה לאישורצו נאמן, ומינוי פשרה אישורצו
 דיבידנד' על להכרטוכוונה דיבידנד על להכרת כותה בדברוהודעה

 ומענו הגנויו ההי'נ' שם 116, "יסה דרך אמרון, רביהן, ששון ומענו: תיאורו התיג,שם

 6259541, ה-1 ףצמן, שבא,2. אביב.,ן
 מנתי

 7415, ה' שינון הנרה,
נאר-שנע. 789,64. אור". הגק ת,-אניג-סו, 1,: המהחי DDVnnlגיח

 נאר-שגע, ש,: "מהעי המשיט גיח ניויי )7 תשי-א גהמ11 י-י ואמן: ומונף פשרה אישור צוהאריך
 6",5"5. פחי ר1, 2. 2,66י!; "1רח.ת.11. ,1971(.

 )13 הש,-נ נהשרי ב-ד נאמן: ומנף הפשרה אישורצו תאריך רגילים, יפשיר 1-%!4 קוימה נזין לנדפס %""1 הפשרה:טיצ

 ו7"1(.נאוקטונר עשרה. לאישורבהתאפ

 רמלים, ינושים ו-37.5,1 קדימה נזין ייושים 9%"1 הפשי"' ס'ג 1971(. גנונמנר )19 הש,-נ גגונו א' הונאות: לקניה אפרקהאייך

 מהארי 'יי "" חיך 61, ",ף ,ביה יצוג יו-י, rntva טק ומענו: השויו הנאמן,שם
 החשרה. אישור

 וחיו(. גנונמנר )9ו תשי-נ גנבו א' הוגעות: ,דיית האחרוןהיוםהל-אגיב.
 "6, ה"מ-ה רהונ יו-ד, ס,, מרדני ומענו: הנאורו הנאמן,שם

מ "2 -ינ %י1ך - נ  הרש= צע י" ,11 .197( 
נאי-שנע'

'

 8 הרשמי הננסים משתון
 תטכ"ו-afeal 1966), מירה)פמ!הל

 ד., הזרה שי nll~mPni וג"נרלה ג' יירה שי געשיים גהנדיה ו-נ', א' סדרה )פרס,ם(, מיינה איורוה שי העשרים-~שמונהגהוריה
 "ןןנרוה: ,נו 1971, גיעסמגר 15 ביוםשנתקיימו

 נ: מסהימים שמיפריהן האיניות גי וגו י-י "8גיד
דנבא

 2576 45~2 111542"91 1242 "87" 9591!4~9 "195 1י"o21a oz~s 000591"" 9 82~479ן9
 lae~21"9 2188 2%7 34611?544 ?792 4182 1949 .%"ו %131635  2112 0948 0%89%4

% 25%27% %12 2843 ו52%!21 41"3 "4א .2%125%. %  44% "פ4 42% 4216 ן %14 
441346% 49% 59% 3%93seo*-354 ח"% %  "ae~e 5%" ,4%5 5%" 5"% %9 34%א
% %23 !(%61"5 5572 7מ5-521955% %"5 5751 55725539 % % GS20ן  %  7562 %מ 
ח"% %  7767 7769 "762 7575 ן 79% חoe 75% 6"%77% 79*~ 3ח6%67 8ש" 77% 
92%% א  9iSS 9411 77927"17 835" % %  9194 %46 5541 8255 ן %"9 97% "12"81% 
96%9%1 9!%9""" 98799964 19166 957" 

 ג: מזהימים שמיפרי"ן האיוריה נ, ננו ליי 9"1ני
 5421 261! 2,22 י228 ן zset 2873 3642 5687 ן 8175 2"79 "2234611 ן י771 7""7 27775998
81*1&4B99721.ewo

 "גאים: המסירים ונו י-י """,1נסך

"13114
 ,23;926 69""94 "2357" ,32"911 "95984 32"9י9

"39147 
93391" ogse291 

"27746 
 %שא 5"8"92

9651"7

 !"ם-

 ש4 7"68"9 "98""9 1 973959 49711"9 051557 "1"41" ו
 הנאות: האיורוה :נו י-י ""2,5נסך

977!!"
"98167 "3"189OSBISO 92""59677734 91"""49"3779 

 הןאות: האיורות וגו י-י 5,999גיך;
6514989!944669797"914225

 הנאים: המיפריס ונו ,.י ""19.9נסך

"29523
72"4"9""ן2"0228589

הערוה:

-
 מס' האיגרת זיתה י-י "8 גסך

- 
 האערת ובת" ל.י ""1 נסך . האשרת ונהה י-י י" גנך

 האיורת נמקוס 479"94,מס, "!9518 נמקים 997"97,מס. 4!625*. גמקיפ959567,

-
ו72"95. האיורת זנת" י-י "8 בסך
 9"5!99 במקום 2,""94,מס'

-
 האערת ונהה י-י "8 נסך
'Db,97"39355,5 גמגום 2י 

 lff)wn 4.11.1171~ עשון ס.1 2ן11, "ןיי~מ.סייזמי238



 תעין-1!19. 'שעי. ינק היק שי %)1( י1'ף ינ' ו"ענ11 י'1 תשס-ף-55"1, "עממי, המילווה יתקנוה 11)ל יתק!"בהתאם .וב1(11ה-בקבב-'

 1?19( באוקטובר )27 תשי"ב בחשון ח'ביום. בתשרי י-ה חמישי, גיוס שההקיימה ההגרלה תוצאות בזהמתפרסמות

 י., ן.השי.3)7ןאוקטונר71"1(:
5!141.5.!5.ו( . . גמ"ו,ר קסניסן מסנרה ,יינותמ11ת הסייועכם המספרים משיושת ונאהן הגירס הראשייםמיתריים- ש . . 446.ג3נ3ד5,ו 50 - י . . , י .. .. , . במחזור כסף ניסיי . המספרים מחמישים באמד המסומנות החוב אערוה מאה-וחמישים א. .,ן

11וש~ש1וו . . . . . . ,סוני"מסג1ג%ווי."משניים1-ע1,עיונ1ורלויפד1בסך99וי-י:

 :::4 !8י6 5שצ 55ר1ן 98555י'5ע
'"גי

' 

 מיגן
 .. 'י'

. 
""ן14~וי ' ' . . ' "

-- . . . . . שיעמשי". "רסקיוק . "342 58ה16 "י79 5777 9!1""1"1"7 84167
. 

 המחוו. יי "ת"-נ,ת י"ר "=י"ר %"124 א1א so7e8 74555 %7צ
--

- . . . . . . "י.".1. וסעדי ",נזיו'"742141282 5"44" 9ז"67 29"ז545"6"
- 349782108 6708 - 7327 66ח6442811,

- 
1,637,481,002,10 . . . י . , , . . ; הנכסים כלין

12281544894 5773 . 75841 420927822-
.,

;  9"897 17126י,
 -.ו%,41.! קי נ,יי נקט נןוז 1nral) ,יין "ם," טיי י"*.

 היקוב. ערבם על עולה או שתה ב"ס הכיול הזהב שתכולתיא
.,- הטי- המממרים מעשרים באהד המסומנות החוב שישים-"יגרות ב.:

 -.'- - המשגיים המסמרים משלושה ובאהד הבאים הראשייםדוריים

 ., תש"טנ1448 אוצו, nuwועקנ1,ע אהה: נ, י25,-י גסך וייפןו אהרי"ן גמרל עלון=ןם
 .הסכוםהכוללשלשטריאוצר :כ::! ::ם :2ת ::::: :::::1::::4)

% 1  ' יץלץ 11%% 45%1 6ש87 מ"% %"%67
 ש"פ%יבישו,4 711%44787

V'a1 
,-  

 :' 71"1( גאפייל )1תשל-א המספי.ם מששת inaa המסוממה "הונ אערוהשמינה-עשיהג.

 מעל ןייד,יייפ הממפריס משלישה 1גאהו הנאיט "ראשייםהסיזה"יפ
 אי"
 יפקודת )1( )נ( ו

 , %,65,666!, השיט-1945 אוצר,שטרי י-י soa עי גיך וייפדו אהרי"1 נמרי עלו [-וםהאמים
 אתה:נ,

 %י" פיע,
 יפקודה )2( ננ( 1

9"69,499,6שטי,אייי'הש-ם--1945 5821"1 92642 -4""59 191977 76657י16"16
4,469,999"2סהיב

ן דן:(שמור אוי'ההן 2' המשמנם הסייורים המספרים משלתת באהד בש:יניית"נאיסי ייי

1-ן11עלו
 נגורי

"46,499,99 )2( )ג( n~po 1 ס,על אחת: נ, ,-י """,1 יןך 1ייןו אתכהן
 האמור ההאריך אחר, נפיו3. 4975[8411"2

 סע,י =עי הנא הראשי הסידורי ימיפר המיוסנוה יהוב אערוהשלושה. -
9"",""9,6"3 י()1( 1

21וןי
 פ.על במרי עלו 1-וע המשח היידוריימ הממזרים סש,ושה

 סעדי
א6,46,4% )0 )נ( ו

 גהשון ט-ו נים במהדרנמצאים 4. אהת: ג, ,-י "5,99 נסך שיפדואהביהן
4 1971( בנוגמגר )יהשי-ב-49155 -ל 

"%,165,966 )1( י( 1 סעיח פיעי וגמססר הראשי "סייויי' גמיפר המסומות הנאה החוג איורהין. _
%עי "%,19 נסך ותופיה אהדיה גוורל ע,הה "גא המסעי"סיור, *"9,""65,4 )!( )ג( 1 יעיי 
254,499,999סויע,ל.י:

129244ן,,

 ת111י"ד-*19$ ג"ח  וובונ,יב,1ל11ה "וסיורי וגמיפר הראשי הסיווגי נמספר המסומנת וחונ אתרת,.
, ומעדה ה-52 הלמירלה מלום עלהוךטה41?9?1

 עממי, שילווה לחוק רו5( יסעיף בותקם הויעה, גזהנמסרת ובמספר הראשי הסידורי גממפר הממנמכה הגאה הח"ב אייה ח. )
 : בנק במשרוי  1971ג בנובמבר )18 תשל-ב בחשון כ"חשלישי, - )ל-י: ,,, ,, ביום התקיים הו"ל המילתח של ה-52 ההגרלה כיהעמ.ד-54פ1, 20,000 נסך ותיפדה אחריה בגורל ילתה הבא "משייהסידורי._
.) - 1e.oo. בשעה 86, בנימין נחלת רחוב בתל-אביב,ישראל.129244) ;',;

 -_ ישראלטנק-..' שישיר גיום החל דרישה למי ייפרעו בגורל שעלו הושבאיברוה
 1871(. באוקסובר נ28 תשל-ב בהשון"

.
 המדינה מץלוותמינהל. .-

 239) 4,11.1171 הע1.ג, ג"ע1, סתו 2וי1, ""יעמיס ,ימס , ,,-



ח
 ננו1ותז עז תעוזה מתן מפוט ב"רסופו ואיו חפוזיעיס אפייות פג מתפרסמות און"וזפות

 הפיסמפעל
 11971ד' מס' הגרלהתכמת

 ש, קיומה וכארין שסיפר" -ןוםא-, העורלתה 13)נ(הנדרות1.
 אפה גי

 יהלן: זה גגו זה מיורט'סמהן נצדו הניתן הפירוש זה שנסעיף משה יגל ,הוה זובהנסת
 -;ומא-הערל" מהקשר או העוין מהונן אהמעה אהרת כווזה נשאין והואיהלה

 גהאריךשההרפס
 .המנחם:

 1972( נינחר )6 תשי-נ בטנתי-ם 211972מס' . הלה וו תגניה אשי -;ומא-, מרלה ונס,או רגילה נערלה --הנייה. 71יו( נוצמנר )ו3 השל-ב גםנ"י-נ 1,1972מס' מיס; מפעל --המפעל-
 1972( ג.1ואר )13 השייג גלנהנ-ו 972!31מס'עליהן;
 1972( נינדר :(ZO תש,-ב נשגטד' 4,1972מס. 2"ו(; ביע,ף המפ,רטוה מההגרלות אהה גל - חילה..הנרלה

.רישלה
 2)נ(; בסעיף המפורטיה משמריות אהת גל - -דטא--

 1972( גינוסר )27 השי-ב נשבסי-א 511972מס,

 972!( גפנר"אר )3 תשי-ג נשנס,-ה 1972;6מס שיונפק למוג-ו היסלים הקוריה מנרטיס. אהי גל - רגיל.-גרטיס

 :::נובהק-וי*,,-*
 TJ~E-"'"-י-.

 . 1972( נמרס )2 תשל-נ גאזהמזי9ו הרס, שהניטים בין -דוח-, ברומס ושואו רויי נימס -עימק

והברנטס
 -זומא-

 11972 נמרי )9 תשי-ג גאזרנ-ו !11,197מס' יש; אם וגין קריו צמודים

 1972( גמרם )15 כ תשי יייי ;ו; הנוית לפי גנורל שעלה נרוכס גניו nem עגום --פרס-

 1972(. נמרס )23 השל.ב1 72מס מסומן, שנהם ההוריה וסיפר הסינרי הסיפר - "החף--מס5ר'
 רגיליםנרס.סיב 3. .דם-, גינן" וגל רזי, ברמס נל מיומן, יהיות שצריךאו
 נרסס, 96",899 המפעל ינפיק מנילה הזייה ני לנב,)א( מספרה הלק נל או מתונם יצרה בי או איה, ממספגים צלק נלאו

 ימוג-1. רניל,םתריהבזאת;
 גהופסה. -נפומו.

 הרוייה ההנריה גמ"פר פניו עי יסומן ובן נגלי,ועד בנרקיס; עיון מתיך ,גירורמהנס 799,999 עז 6"996,6 הסידוריים המיורים מב.ן סמורי שא.1ה נצורה או משובשת נצורה הוזפסו או בראויהווניו נמספר - היתר נין - פסו עי יסומן יגיל נרסיס ני)נ( יא או נלי הודפיו .א - הדהוי מספיי ,ענץ -
-הגשרנה

 2)א(. לסעיף גהתאם משהחף הואשגה האיקסרונ,ה ואגריה מנשירי שרגת - האיקסר,מת-
 7)ל. במעיףשתוארה

 ברמס 969י59 המפעל עפ,ק -;וסא. חייה גי לוג,)ו(החולה2. -ווסא- נרטיבי4.
 לשוב-;. -זוטא.היייה הגאות: ההוריות יוני תהוי 11תגביה
 ייטיסני)נ( אהה ני שי יומה והאייך שסיפרה הרמאות, הערלוהי!)א(

 ופזורי גמיפר מלנרה ללח בתונו ייומן .;וטא-
 ועי 799,999 עד ooo,ooo הספוריים המספר.םמגין יבלן: זה כצי זה מותרייםמהן

 ההזייה נמספר 5מו על ייומן וגןגנרל,י,.
 -ווא-

 2)ב(. ליייף בנמאסנשתתף נהאריןשתתקיים רגילההנריה הוא שכה

 8 גירס שי :ן:ןהשמאלי ::ב ן:ןייש 1972( נינואר )6 תשי-ג בטנתי-ם 1,1972מס'
 עם נוההסייויל 1,72( בינואר )3! השל-ג גםבתג-ו 211972מס'

~DDO 
 1972( גינתר )29 תשי-ב נשבטד' 211972מס, הנרמוס עי המסומן ההנריה

-;וטח-
1nslnm .אליו 

 נרוסס ני פניעל)ה ' 1972( נ.וואר 71! תשל-נ בשנס,.א 411972מס'
 -זוטא-

 תמה
~D11bi 

 יורה או מרויק קו
 לשם -~וא. "נרמס של לפתיהתו המקוס ייימוןנקודות 1972( גפגרואר )י תשי-ב גשגט,-ת 5,1972מס'
'Db611972 הם'דור'. ימספרועיין 1972( גסנר"אר )9ו השל-ב גשנסנ.ה 
 הנרט,סים 5nsDn. 1972( גפגרואר )17 תשל.ג נאדרנ' 7,1972מס'
 גאר,ן המפעי עי-,יי ימגרו הרגיל,פ"נרטיס,ם)י 1972( בפגדואר י2 תשי-ג נאדרט' 8,1972מס'
 עי-יי, )שיהמרו ימפי?יס ונס,אויצ'יוי 1972( גמרס )2 השי-ג נאורט-ו 911972סי'

 המפעי
 על-ן

 י, ,צ.נ,י ימניים שהמחצים מנת יי ייתר(סיים 972!( ימים " "ש,-י מייג-ג 2""19ם,
 המיעל. של מישורו ממורגם המפוצים עי-יישיהמגו 1972( גמרס )16 השי-ב בויילא' 11,1972מי'
 באמור מסין שי מ5,ן-משנהלרנות 972!(. נמים )"2 השל-ב גניסןי-ג 1311972מס' - גאמור מפין שום ני גמפויש בנה נאמר י5ץ להסירגז,)נ( 1972( גמרס )23 השי-ג גניסןה' 12,1972מס'

- 
 ביוננו שמש אים

 ו;4.11.17 תשייב, ג"שש 5,ו 2וו1, ה"יס~מיס.יקיי240



 ,ן,, ,..,,-,. , ,,-,.. :. ,,,
,% , "הגילות יניצוע b~pbn או "מועד שינוי 8. או %סמך ואונו גל""וא, Svenn ,4 " :ל1"1 

* -ן ד" מזש."(נ:.  -ץ.!ןךיןן4נ-י,בי!:ו.מק י 
צ:א%י%י%-ץתמי-'%ושי%

 "גי א"י, ימים אי: 'יחי - יי-שי" עיי" שי יק'ימ"
,,י,מ.,,. ()

 אחי א51ן גנל ו;ם,או האמור יאו,פ גגמסה הצנתה על-יר' הנרסיס על יחתים רשאי "ש ימל, בהטיס "סיגי מסחש
 ' . ש5ש,

 לפ, לנגוה ימצא של ומע% שמו ביי או עם ומפיץ, של ומזו שמואת
 הנדהה שהמועי וניבד "מוסקט, ועתו שיקוי

 ן, ממועד ,ום מאשרז, ,והר מאוש תה לח ההזילה אוהת שלייומה ןנרםיס. נמגר שנאמיןותומפק-המשג"
 ,עקות.

 "נרסיסמהיר8.
. בערלות "שתחפות9. י-,. 4 סך ";ו - רמי נרוכס ש, מחידו)ז0

 במריר ונמומן רכיי כרטני כל -- רנ.לה הנריה וכי)1( "אמור. "מהיר עי השפת גן' - שתתרו נהנרלות00 תשולם לא רניי נרסיס א, "צמוד -זוטא. הגיטים נעך)ס
 . , ) י; נסעיף יאסור רמלה "הניקה אותה ש,התריה,)

 הגרלת אותי של ההימלהבמספר ופזירכהה גפ,קוהו המרעי, על-ידי, יצת12 השדלוה לס*, '-':י ";רל בישן, עליהן והשקות הערלות גימוע7.
 .ווסא-

 4; במעיף גאטון
 שתקבע יי יהיו וסיחתן נמליהן ההנייות, עדינהאונן

והני
 ' 5הננית- ""פויטים יהנדס וננשף יתראה גהתאם

 , יו., ועיף של )נ( 1ט1 יהוראהו,ספיף גנ5וף ובייהויזה הצוהלם. דעתו שיקול לפי המפעל, על-ידי לובןמומן
!

 נאי"; נפגמו שיוהז=ף 19.55. בשעה2,ן 4קפרי %ר רציי, נרוסס ני - הרני,ות גדשריוה)1( גיע,ף aulpan מה%יינ,ם אחר נגל הל-אביג, י,הפטמן ישתתף.- לא ש(, גיעיף-קטן נאתרימרוה)2( ברהוב תמצא ששל של באוים יתק,ימ1גפומבי,ההגרלות)נ(
 -זומא. נעריות)2( נסתרבה הממעל ,שתמש 11 תעית יפ, הערלות גשת4םש

- 
 מספיי אשר .11סא-) נדרוס ג,

 האלקטרומה- המערכת התא - איקטרת,ים ",רל"מגשייי
' בהיפסה. נעמו שי,קיהוי'

 )%מולנני( יהימ גאוסן 4פועיוה יעזות, מארגעהמורגבת
 ,' ,'. 15וס נרטיט גער 11,5, "; נפתור %א - גיבר אוד ,פתור עי י"יצ" ש%-יףנך,

 ולקבל הזמום החיל הברייס אח לאל ל"%,י זיא.ייי~ ב*- ,י ptrnnni יעה רנ'י, ניט'ס ש, "ויסו, 5ספר' נהורס" ימו'א( %יטיס'6, אותם מונים שלהם הפרסתםמור,יו!נוי
% ,ש !ב ש ,. ה 1  - ש  "צך כחך יויו""ני:: ",תאמיימניי:"ב:ל אח "נץ ה% 

 ,ום )שי,שיפ( "י אשר יאוחר ,א אך ,אהרה, אוהינפ שהפלזה - אשנגים * וגה - 2 ימס, "מסומנת ,",יהנ2(
 העולים הגרסיסים מספיי אתהראוה

) הילה. אותה שי קיומה ylanאהדי בתוצא" בנורי  ' 1; גמס' "מסומנת החתויהמפעילה.

 חתיה ייוסא' ירסיס של החיווי מספרי גהךפ!הישמי'ג( אה לקבוע הוא שת15'יה 3 גמם, שי"נה צדה%
 - ויא' גי"מהחנק מילים %תכרםו%ט אתר כל מחכה שגו התרם שלסכומו

 - נתירתו יפ,
 אשנא * ניח - 4 בא' שומחה יהירה*ל4( יקירה המרלה גרמומ של המנירה המסקה שעת יפמ)1('' .בחורין

- 
 הימגר ה-מל הכרטית להשהיתי עומי שבה הרן,לתההיריה שתפקייה

 כיטין לאותו ntb1sn הנרייסים של הפרסים סכומ' את יהיריההוא
 "ומא-

 תברםיי את למפיי להפצר - =61
 כשהם %ור, הרנ'ל הנרקיס קם ניהד הפגום-זוטא. 3. מס' ויהזה מפיזיה גת1צאהגמרי

ש)ין  לץ(. 4 סך 1ידי.;1'. הרני, הגרטיסשי האיקטרו- המערגת שי ר"ק,נה אזלתה "לה שול 

 - רשאי "מנעל ,%ה "מקרה, נפי ה2ל הגנרל",בגיצוע המיי הגיבוס השהתף שנה השרלה al~p יאתר)ט יהמשיך או י"האיי שהן שיאןגשע
 ניטים יאיתיהצמיי.

 מוץ-
 אך למסעל, לחשוד - פעם

 דעהוהמותים)ימרותהאמורגםייף-קןןע((-,ישיש'קוי
 הניסים אה נח,-אחג, יאש מףיץירק

blaDn "מקיה, י5, גנואה, יהאיך או ה";י,ה אותה אתלגצע -ותאו-
 ולקני

 גרטיס "התפעל יננזו
 -זוא-

 י שהשתתף א"ר,
ג"גר,ה, יקבע. שהמסעל נפי האמצעיה, ונאוהם האונןנאותו

 "והורה, מועד ישי ש"הקיימה "אתיונ" .11א-
 נרטיסישאותו

 -זויא-
 מתנרטיס הלוש אך שור, עדין

 המהדק שי ירישהו לפי - 11ות צמ11, היה שאשו"רגיל הזעירים "והצת עי גמפירש, גזה שר ספק לנסיר נה4י
בברטים דיר ושום זה סעיף ישראות גרוסות ההוינה 15-1 14"1,

 -זוא-
 יום )שיושנם( 5" אשר יאוחד יא השוס,

"xnmהצם. אלמיא מום-זוסא. זה.ביעיל בימיי אוהד משהתף ויה שגה ההנרוק של קיומהיאר הימור יל תתולהו מכלליוה נצורע יפורש לא נתם 

' ;91;.;;.4 השי.ג, 1השrtD 11 "1!;, "5דסומיס'ינוט
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,,ן
 ,~גה מהם אתר שבי -ווסא., נרמסים 99ו,ו - "שצינשלב לא ו-)י(, )א( הקיצים גשע.פ,ם האמורות י;נויותפרסמ(

 ;1, אתר נוו מהן, אתת שבכי קנוגות ב-tRr1. 2 י.י, 19 גסךנפרס שיו היהוי שמספרי .ווסא-, נימ" או רמי, ברויםיקוה
יועלו גי- ונות אחר, אזם יני או נו, למחזיק גהדפןה,!פ;מ1

 גזורי
 -;וטא.; נרןי,פ "86

 -ן' ןס"גה או גזיריה האמור הנרט.ס של א,-"שמפותו עקגשהם מבס אהד שבי -וויא-, נרטיסיס le,ooo - השיישיבש,נ ג,- יפ,יויים ונות נ~" נריקי יקנ" לא וגייהודשהיא,
;ו,יוע,ונערי99",8כרםיס,ם-ןמ נ,-שהוא. והרה יצגהיקי

 הרבע,נשיג "י1ייות גה;רלותפרס,ס11.
 מום אחז שני -,ומא., גרן"יס ""168,9 -

םיונ" 9"9,"" שלניס, נשגעה נזורי, יועקו רסיקה הנריהגני ש  אהד גrlna. 11 אתת שבג, קנ11ות כ-21 תאה )-י, 4 גנך 
 1TU~ 'יעייסי' יאותה שהונפקי הימאיס הנרטיי,ס 9,699"" מהיך רנ.,.סגרמסיס

 -NDTt'-, ניכעסים 8,999

 ל.י, 1,959,259 שי בולי נסך גפרסיס "מנים הרמיה,התוריה
 הרניייס הנרט,סיפ ש, בנור, תע,אתס אופן"ו.כדלקמן:

 e,ooo~ - הראשוןנשלג
 הפריים היהוי הרמיים הניסיונם שי נזור, הילאהם)ח( אחת, רויייסיגקיייה ניט.י,פ

 ע,.יי היעשה וו, איף י= הר1.,ות ב";ר,ות גמזם ,.י; 4 נסך נירי י;נ" מהס אהדשגי
 שאת גוה, ירמס גי שי יודיו שעיה הפרס סניםאת י;י,יס; נרסיסים "8 מגיייוידע הקוגע סיפר זמן גאותו יופיע 4 נמס' המסוסתושניגודה וו, אחי ג;1 מנן, א"ת שנבל קניצות ג-"" 11"ת ,-י, 59 נסךנפרס שמ"'י:י-ו: נל' ןןיקםיונ'ת ושעיניןצ: יןנ" מהם אהד שב, רצייתם, גרטיי,ס 129," - השויגש,ג
. ינה מהס אחד שני ימאיס, נרטייים 9"5 - השיישינשיג

 רעל. )ן( "קמ.ס גששתםנאמד
 הרגיעי השיישד, הש;,, "ראשון, מ"שיג.ס אהד גללובי)2( 11, אחר ג;1 מחן, אהת שננל קנוסות נ-7 ונאה י.', 199 נסך גפרם'

,8", 
 העיאת תנוטע נסךרס, 11, נסעיף המפורנסומהמישי, רמ,יסן נרטימם "8 מורלעילו

 . ,השונים, נאותם המגורעות נקגו?ות ה:םהניסעים מנה מהם אחד ש% תעש, י-מש א2 - "מימיג

 ,הין: נמפורס מנפלות היורנג סופרא. רויי,מ; גיט,ן.ם 8 נפויי,ועלו 2 נמס' המרומות שבירייה נך, הא,,טרו!יתהמעינת זו, אחר נ;1 מנן, ""ת שגגי קנוצוה נ-!2 וזאת ל.י, 259 נסךגפרס
 ספרתו הראשוןגשלנ .;נה מהם אחד שני רויי.ס, נר0,"יס "8 - ההמישיבשיג

גשלנ,ם יו,ייםן נרמןים 8 גוויליתלו מפרוה4 והשי.שי "שוינשלגים 11, א"ר ג11 מהן, ""ת שני, קגי?ות כ-19 ואת י-י, ~eoo גסךגפרס
 ישרתי, מזמנן י5רוהיו ?קי,אה המספי,  אוהו ש,1"ופעהו נדיקמן: רכילים, גרט,סיס 28 - י יש ש ה ג ,גש

 "כהייים הנרט."'ם נ, של בוזרם, האמורים,מושיבים י-,; "יקוגתך אחי גגי וקיוצה ,גועה נגל מור,, נעיייתסהננשב נפיס יוכה מהס אחז שני רויי.ס, ניס.י.פ 21)1(
 נקריתן הסדוריים, מסיר.הם יל  הציפייתיהספרדת בפך  בפרס  יזכה מזפ אהד שכ, רמייס, גרט.י,ס 4)2(

 שיופיע המסקר איתו של ייפרותיו nTnr ישמאי,מימין י-י;"!6,2
 באותו שהויע ממ"ר נאסור, 2 נמס' המנימיתימיה נסך גפרס ,;כה מתם אתד שכל רמייס, ירס,ן.ס 2)"(

ש"ש":ן%:ך:::ן""59,ולץ;-
 י-י; 59,999 גיך גירס שי,נ" רכיי, נרוכס 1)")
 נסייף המפורטים והשגיע,, השיש, מהש,נ.ם אחד ניייני)" רמייס, גרטיסיס 28 לאותם ח"ז נל של העיאתפנשודר,'

 גייד היויליס הגרט.י,ס העיאת תנום בסדרם,11, מקר. הנו מהס, אהד ני יונה שגו "פרס סנוט ש,וגן
 אשחק שי והופעתו ספרות, מ-6 המורנב מחפר יופיע 2גימ' נז,1מ1: רמ,יס, גדסייס 2 - הקג,עי בקיג. המסומ!ת ששהיד" נד האי,טרונית המערי הפעיתיר, עי- שיבים, גאוהס להניקו שיש רמל נרסיס גיייני'' מראש. קנתה ילאטימ
 גי,..הו תיתשכ "מספראוהו ומסירים מגין הוא הסיזורי שמספרו שיל, גרסות 1)"

 השיי הנרטיט שי קורי
 ,אמ,

 . זהה לשמאל, נימין ספיות'ו נקי'את החיזורי,שמספיו יונה - ננפל( )%1ד 9"9,"9" עד ""99,9"הסייורי'ם
 גקרתמ גאמור, 2 נמס' המסומנה גקיןה שהופיעימספר 159,999; גסךגפרס
 המן נאווי שנופיע והמספר לשמא,, l~D'Dספייתנו המופרים מנין "וא "ושיור, l~tone רנ,,, גרןס ו),(

 ננועו שעיה "פרס גיבוס ייהשג נמסת המיימותגץ'ית ינה - נגל,( )ועד 9"9,9"7 ען 9"499,9"ויזורייפ
 גרטיס. אוהוש, ,-י. 15,999 כסךנפרס

 העיאתס אופן4ו.
 געורי
 הברסיסים ש.

 תגריותפריס12. -ווטא-
 הירטיס.ס שי ירי העלחתםש( "749"ו שיניס, נארנעה נורי, יתיז -ישא- עריהיגל -ווטא-

-~Ntllff- 
 ע,-יני תשען 12, יעיף יפ' '-. בהויייתבזע? )אותה שהונפקו .;וטא' הגימלים 'SOO,O~D מתוך -זוטא. כרטיסם, הפריים וחהוד

 גמס' המטוחת שניתכיה נך, הא,קסרומת המעייתהטעית נזיקמן; י-י """,4"8 שי כויי בסך גפרורם המזנתם -;וטא.,הנריה
 נאמור האת ננה, גרטיס נ, שי נווניו שעיה"פרס . א"ר נוו מפן, אפה שננ, קיווית נ-2 ותאה י.,, 9" נסך נפרסי,נה סנוס את הקובע מסיר הימן גאותו יופיע גמס'4המסומות מהם VfiN שג, -;1סא., נדמדם 1,666 - "ראשון12,כ ושמוחייה מור,, שעיד הנרסיייס את המהה מספר יופ.ע2

 יועיווו,.
 גרורי

 .1~1ח.; נרטיניס ""8
נוסעיי

 . )נ(. קמן

 ;1%.;4.1 תשל.י, ב"114 ס.1 ב7ז1, ה"1י,ם,ם,י11ט242



 .-"צורי--י17כ
 7י"יע-79ענהצ '

י85 15(. סעיף יפי גגסלהנושנת כי, וקבוצה קנהוה גי לגגי גנפדד חאג השינים,באותם
-~tvnnnivtnyiP

 נך, האל,סרונ,ה
 88 .נ, המסו- שגיהוצי

 .2נש
 1 מותן מצי, שי," יף,;:י:נן:ך::תק::::יו'יבפיש,'ת5%""ם"י'י"'מףיןןטה'ףיך':':י:,'

: - מ!גה;י הוא שנו השרפ ינום ובן היצילה,משרלה הומן נאותו שהופגע והיספי נאמור, 2 גמי'המיומנת

י' ,י גנוריס שילה "פרס נמנום 4ישג נמס' nlbl~bniגרדי"
)2(יבימופיה "גרסיסיס. אותתשל

.מיויימ,פ גמקיים האלקטרונית המערגת של mvnD "פעיה 15.., ..8 מסכין שנו פרי וגי -יראי שלרלה
 מאמור" במויע" ,עיין גנרטיס "איק עי)י( גיציע הוך אס הרי ו-14, 15 נ5וי5יפ האמור גי,מיוד)א(

 ,גהק על-מנת
 האמורה. ג"נדיה S~lsn עלה נרטיסואם או 11, יענף יפ, היוייים "ניסתרי שי גוילהניאדם),

 הכרטיס של גירי קיאתם ניצועהוך
 -!וצא-

. סעיף ין

 גרס,סיפ גדין פיסים ךשיים 17'נא'2ששומהזאו,והרמואשנניפשב,הייה"מסומוה
 רודי גרטיס עיי 00 יופשו שלח או משגבשת, בצורה סופר או ספ-ה - 4גמם,

 "מקיע, גפ, או רמלה, משרלה גנדר,

 כרופס עלה צריגים ,ו יהנ1ית שבהתאם למרוה מיפי, או ספרהניי
 מגום נשולם -!וטא-, ג"נריה נטרי -דוש-

 ירמס, אשן שן ימיגא נרסיס אוהו מסנה שבו"פרס מספר או ספיה שיופגעו או ימן, 1m~a יהוסשתיו
 אוהו ש, מסורק ובעז נוג-!, אוהו של ירישתויי צריניס היו יא !ו יהנמת שממאס ימוצהייוהרים,
 "הנרי" ש, יומה עם שלמהיה כיוס קי ימסעי,נרסיס מעיה אוה" היתשג - בנלי או המן נאותויתושע
 )מאה 185 מאשר יאופר ולא נטר, נימס אוהו עיהשנ" ו"מערנת ומנוטלת, ננביע "אלקסרונ,ת "מערגתשל

1 אוה" שי ק,ומ האריך אפיי ,וס ממשה(ששנים מהזש. שדלה אוהה יניצוע שנה שופעימיקסרומת  

 תוצאות עי גמוחטה שייקבע גמק,ם יששה התשייםייה' העלאתם ייציע הל אם היי 14, ויעיף האמור ני ימיות )ל-

 "גרסיסים שלגנויי
 נזריז" יופיע 12, איף לפי -ירא-

 "מא,. סקס שתתרימי הסנריה
 נסעיף- הלנוע נמנעי ני-ש"א 5רס שן תשיהם נורש יא)נ( - tobai 2"מפומנת

 הוראות אבר, התשלום דויש מביא לא וש,אוק"ש( נשלג כל-ש ירםיסים קביצת למי מסוים מסור)1(
 12, יעיף יפיני-שהוא)

~Dam "! הופגע נגר a~lp ינ הממעל יהיה יא מקצתן, או נו,; הקט!, "יעיףאוהו לגן'" 
 דורש. יאורו הש-ס ינום אתישלם "שלגן הנוהו ק11מת גרסתכם קבתה לנני "הגרלהגאותה
- 9

 טשממ אני נרמס 9ט אם ;טר4 שעיה שיאיי קטצת יננ. ההריה גשתה "ורעע גנר !ה ומאר"שם, ' גריס טק כי-"מש ,רם ישיט !רב =ק 6חמשי,ם ביב כלשמא גרמים קטיה 4נ. מימש מאר)"

4נרייפוחרתגלשףאושינהראשט;9-
התה~עקיי'קח,נטר9נהבמםשואםמסטץ

 ~alnr טשטשו9 מיס, -:ן::-:ךיי:::הק' נשיג ני"אש גרייפ קטצה 4מ משים מטר"(

 קבוצת לוני ושנריה נאות" הופצע נגר !ה ומסנרהרניע.,

 ומלאו שפיי ינום אח מהמפעל להנוע או לקגלהנות)" - השייש, נשלב גל-ש ארתייי'מס1

תבוסי
 ימוניו ,רק אן נטנה כל-שה81, כרוסס נס, שי יניגי' וימשכנו המספר אוהו 1, נטר, "שניה עיייתו

 , ואין !ולט, אהר אדם ישום ולא ברנים, איתו שינפקי "נרסיס'ם קנוצת יצגי "אלקטיומה "מערגהנתפעלה

 . ל ף:בקהן'ישסיי1 5 5:::5:: מגונב בגן:גע צ::י

 ל :::סך'::,:ן::ןנבי(:::';סי:ך:; ""יה' ני "י "משט' מלי ש'י"'ששביב
 אגדנו שי גמקרה כי גמשרש בש נאמר סי, יחסני גד' 1ה(-

א יא ארל, שלה בי-שנוא נרט,ס שי השסיתואו ה"נר,ות תוצאות ופרסוםרישום16.  
 מ"הוריוה אחת ונב, "רמיזה מהווריוה אהה בגיי(

 י!וסא-
 הקופה הוך יא גמזו, "פרס מנום את ישלם ההבהמפע,

 פיוסוקוי'הנהי
 כ,-שיפ, בטהומת ננד לא ואף יאתיי", ויאהההישנוה) גאות" ש"51יע מיפר ג, הרשמו שנו

 אבותם. למסמנים המנע 1,! גנל האמור גי למרוה -ויאת שהופיע מיפר לי וין 2 גממ' המסימנה נשיהושרלה

 לן

 243- "שו.11ש תשיג, יחשדו ף, מי, "עס"ש י,",

.-- . -
... .  

- - . . .  - - . .  - - - - - . .  



 התיישנותOb .21.-הינסה18.
 -יי4צתשטלסמ,ב

% יפ= 4, פישטתהזצ  אץ % ועלדמץ 
 השתתף שנה ההנרוה ש, קיומה מיום יום 2001 היא 11, מהגניתהנונע לפי גמם התייגת הננמ מסוויפ אים 11 הגנית י5,הפרסים)א(

 ותונענה. נשוא הנרןס ,השתתף נתזאו מס-הגנזה.ונקוית
 גניו כרייס עי הי אינו יע.י )1( נסעיף-קמןהאמור)נ(

 ש, נ.ד,"מ5יצים השאייםנרט,ס,ם
 המתעל משרז22. עסיס. נמחיך המרעי

 ש, הישוםמריו
 חי-איי. נ' "עמ'ניסיי י,.י ץפ, יל.יי, מהייי :שמ41"ו, במבקשם"9י' נמצא - היאשי משר11 נם '~HIH - הממי

 יה5נות ,ש 11 להגויה נקשר ימצע, ;"fillfi פניות או תנ,עות נ, דיג, l~rmii ,",ק 7 סייף יני ,מיע, ש;.תן ""ייי," ייי,יה".הי
ימ5עי השג-ז-4י9ו. ותוחס(, הנרווה אסורים, )משהקיםי12ושין.

 "אמויה. גהונתו ין,
עת.1

 ר,ושב הנונע עוין גי נסין המנעי, נון הונענה יי יני' ם'י,י מקיז
 אייו

 4ח!! גיאודים ישמוע ונזי "הנר", נוגסי נעשה ומה תסק.ם 5.רוק"תוהי בע-מ בישראל לתחבורה שיתופית אנודה-אגד-
 ושש! שי וננ-רות נ5;קס,ם יהתוהנ נשד יי"הי'ט ק המפי. מ"תמי5'פ החייטה 1971 נאוטם 24 מזום גישיגה" ני שזע", גוהנמיות

 הגניזה. נשם ,התום רימנוהשלם
 מזרק סשה, מננסיעונג י. "הנייר ייעמת קייס11 הם '

 גאות ןמןומנת הישימה את ,תקן יש האמורה יפריס"נההאם
1  בע-מ )רית( והורית לתעשית ישראליתהברה 1971, נאמ,סס 12 מיום 1749, ה5רסומ.ם ני,קון ששיימהא/

 מרצון( )גפ,ר11 ק,,םון. המ חח. של שמו fiD01h יד ע, 2נא, עם,!

 208 לסעיף בהתאם סופית אסיפה עלהודעה1
 החברותלפקודת1

 הוןעה, נזהכיהנתישה:ס
 אגדה הבי, ש, הכהלונה הנ,י.ת שתסיג"

11
 של גמשריו 17.94, נשעה 1971, בטמני 12 ג'ים התנגס י"נ

 גנירוי אגן גרהונהמפרק 206 לסעיף בהתאם הסופית האסיפה על הודעה-
 גננני עשה ומ" העיתים ייר11 התג", ניצר "מי"" "מפיקשל החברותלפקודת סופי זו-ה הנשה ישם תל-אניב, 119,

 גיצד וי"ה,,ט ימורק מאת סונפים ייאור.ס ישמיע יני'מירז' של ההנריס של "אירוסה "ניייה שייספה יידה, גוהמהי
 ש, וגמירות יונקריםינ"מ גמשדיה 1199, נשעה 1971, גנונמנר 9? גיום התננס ת.ל"הגרה

 המפרק. ושי ההני"
 מפרק ע1.1, 5וטשגוצ1',ד' נ.12 המיאה המפרק, ש, סוכי וו-ה הגשת ישם ""ברה ש,הרשיף

א

 11.1%1* תשו-ג, עשיו ין מ11, אייס.)1"244
 ירושלים הממשלת', המיפים עיי הוזפס, אגורות 129הסחיר-


