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 יוצאי-תה4 למעמכים טטדוגיםחזק )מעהים(, המדינה שיונאחוק
 תש"י-1950משי"ט-1959

 1-זג 1כ סוןםים לעמן סינף בדברהודעה ממכרז סטור בדברהודעה

 pwi 1-1ג 1ג סעיפיס יפי ימיות' נתוקף גי, מורעא"י שירות יתוק 21 סעיף לפי המנותה גתוקף בי בנה,מוזיעש
 - אח מיוי"י  הש-=-ו5י11, 711, יומי למסמנים נוטרימיס "צעת עי-פי הימשיה, ה"יייה ן, השי-ם-1ese )מעוייס(,המדינה
 שמאי, חליתו מז, משה עיזן,  גר ין,ב איי, אבן אריה4,ן שי *' סמקה לוגי ממכרז הצמור חולף את לפרת' השירזה,ובי"
 ביפמ גיח של רשמש לין זיוי בר-אפיר דוד שקד: בייך 2"16, הן'יומ.ג בייחוס פורסמה ,ליה שהורעה הממשלחהעלסת
 היעיפיס יפי  נימנויהי להיהמם בהל-אגוב,השיום  )ו השל-ג  גאדר ס'1 יוד יד 2nDa~S יהלומה  1%52, עם,תפל,
 גתהום שמשריו ווטי.ון התימת אימוה ניגרהאמורים 1572(.גמארס

"שסט ארנוןמיכאל 1512( גינואי )18 תש..ג נשנ?ג'
'ff, 

 ונאר-שנ": גתן-אנהג alvlna"I "משפס גף
צנ,)נ( הימשלהמתגיר . 720805(,הס

 השיום משפט גית של רשמים שוהת, ומריבי מיפני
 וכנסרה-עיית. גהיפה המ"ווייס"משיט 8%5ו. עמ' הש,.א, ,.פן בתי שי השישא גהינום שמשריו נוטריון התימת אימות 88. 7מ' השפיט, "-"1 גירי האמור'ס a1D~Vtn יפי גסמנויוהי ,השתמשנים,
 הפרסומיס נ,ל1וס. שפורימו "אמורים הסע.פיס לאיןהמ,נוייס

 הסמכה עלהודעה: השג-ס, 1516 1674; עמ' תשג-ת, 8!14, 1255; עמ' "נ-מ !26~, 1971 תשל"א- מדש[, ]נוסת הלאיותפקודת
 שפירא ש' יעקב 1912( ג'נפר )25 תשל-ב נשבסז'

 המשפייס שי 3נ702( 4ומ הראיות לפקוזת "( )" 15 איף לפי "מגני שנהוקף "וחע"מ
 אה האמור היעיף יענין "ימנתי הש.-א-treln ,11571עוסה

 18. עמ' השב-ג, ZZ: עמ' השם-1, 141; עמ. תש-י, ס-ת1 מגין הוא עוז יל 'Qna אהד גל יהין, ממוינים ששמותיהםהאנשים
 האוצי: גמשרד וניס ישיקום גלשנה חוקרנהפקיז

 איסייוד ייזמן אלהריון
 )נוסח במקרקעין זכויות הסררפקודת צוקרווה ירחן(י.;יק
 1969 - תשכ"טמדש(, י~רוגקגתה חעמש?%
 הסדר לפקיד עתךמעוי מנקסיויי בר-אל'מימ,)

כבכן'י
( ינאי '6י א  "מ7י7פ,יואיעצ 

ת
 נמורקעין ;כויות הידר יפקוזת 4 פעיף יפ' סגנותו נהוים

 מדיו"  דירי1
 סעיפים לעוין תודר, צו פורסם שגו מהקר הסיר ייק'י ריסיי=יה 421. עמ. תיל-א,  רוי חרש זוית ישראל,

 ניגד. "4 8", 34)ל, 34)אn~QD ,))4( ,"2 ,) למט 26 24,וו,

שינשיאכקמנו( )משמעת(, מטהנמ שיחתתוק

-תשכ"ג-963י  292. עמ' 15, חיש נווו .שראל, מיסות דוי1
  משמעת בועדת חברמילי

ן קמיעה שייו" 4יו 21 'י י1 "'!ש לכ' "מיי%נתק%
 אשש )יציאה תקנות-שעת-תיחם ל;עיקזןיזיק חגר יסתת גרש111ייי את nsan אני תשנ.ו-11955.)משמעת(,
 ,ש4 תשכ"א-'1961 ליצוץ-לאר?(, למוזיני, המוסו קיא "יישלה ראש ימשרז, "סייעהנתזה

; ה"ה, הזתוה, ההקשורה, הנביאות, האוצר, מי~הזים(,והפקידים
 10 עד 8 תקנות של תקפן האךכת בדברהודעה 1נן "עייה קייטת alaDn, הענוי", המשפים, והערגות,מריעו

 לניסו"יחוסי
 הננסה, וגאישור ן, תשנ.1-ן155 יחין-לארן(, יצ.אה אה_",רוס  חזיה שנטל י נ", י מ ל א נ מי ימקוס והזרוס, ירושייסימיו~וה וקעה  ,הוקע ,הנק n~ve 5 יי. "מגהץ גהוקך נ, מיידע"מ ו,;."וה לגטשוה והמוסד התעסוקה שירוה ,אומי,

 )יציאה שעה-ירום להקנות 10 עד 8 הקנות ש, הקפן אההחרגתן סקוס ממלא דיו" ביץ סירק אהרון 711 ואת המזינה,משירות
 ?1%1(.צמבר 1%51, ים.  הש-ל, ן182, הירןומים בילקוט שפורסםהמינזי גד- )וי השי-ו בסנה ב.ז יום עד  תש-ת-11%48,יתוז_יארן(, ייס. 1רשזן גמקום החיזרה נועדה"בי
 דוץןט.('י ,ה. י= ,Tpn 2418, 9מ' "ש-י, 154%, הפריומים ביליוןוהוקז

שי"נט"11שמ1י166( טפירא ש"יעקבנ'גשגםהשל.ב)15ביעאר191%(
)המ8!"72(

*
-שיתמשפניס  ~loe. ימ' תשנ.ח,  ס-ח1

 45. 7מ' 'r'K הוצ' הש-ס, עיר1 56. עמ' השנ.ג, ס.הן

 בו3.2.19 השל'כ, גשנ" ית ש15. ה!י"וס'"'ימס1030
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 , - - - nvDn מסn~pb,, -- ), ,';., 7*19 הטסה, מס_רודת
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 .. . תשכ"א-1961 פיצנ'יפ, 1קד1 רכמ4 מסחוק ,-

-עני מיעצוה ועדות מעף בדברהודעה

- 

. "יאותה פנדהשסק אסעד נניבשפוק ענניה, מ" יפקוות 55א נעוף לפי "מנוהי גש,ף גי מושע, אם.
ן גבננים מאלחפרחאן . הטיב מלאהגמאל רכוש מס ללוק פרג וסעיף 4, הכנסה מס לפקודת 148 סעיף 1ן?194ל  

. 

 פירס פאיזסינית הלני עליחוסיו- . _ _ ששמוהיהם האנשתם אח מיניתן נ, השכ*א-1981 פיצהיסןיקיד~-
 המות נאיץnw~o שפורסמו המיעצוה גוערות נוסייס "גרים יהיוה יהיןנקוגיפ

- ",אמה עלייוסי
 נצר גמרמאלת מעד אחמדפאיז . 970ח; שמ' השקלן tleez הפרסומיםבילקום

 חיר-אלדדין אחמדיוסף גיידן מוטטנהמוחמד
 שיגאן ארעידמחמד חרב אסעידעביחלהגוש-דן

 עא4ר אביהימעל' ינ' הקריייי "נזללהחס איקראח
 קבלן פריסגלף - ~ . היםקוד _:כרוךגגלייטר

רהונוה . שנפסטראמס" ביסטדיזנתן ,.-מ"ויריו , בירקאה
. -  

 ' - לבדפפןיצחק גרלהנין יעקב _ _ __ל__=ן
 -, - --- - ~- . וייגש- , --- --,יימ"5י"5יויה"שלמ4מ;: חבקין יבחש,

-ך--- קלושקמלך גזןמאיד -י
. לוי tvr1SN! אויבייטלאברהם ' רוטברגשמדאל גרוסמןפנחס ,.

 )- לסיד ישראל- "וסטרובר נתן.- כרוברדוד
-) :ייישמיי"מפרגזחופפיז , . ,;

 מואלםיייקאל אידלסמןגרשוןתררת
 מרקארסיי אעלביוםמאסי קנטורמאגר תורמןטייפ

 ). "רהישאל
-

,-שימהטזמשהאשד

- ן - -

--- אסתרצולשמיק --שמאיארגר- --- י- 
ישראלקרני -' בוקעימרדכיאיפה)

- ' - - 

ששואי שפירונ,ן
 רחנשנויזp~nw גיינשי'!אי'ע'י ז-ר רנך,

 , - שחרמשה בן-הראברהםכפר-סבא

% פרהארי" נרקיסרשה מ
 ווזילגסי

 שמעתיוד
 שטיניךייי חיור'הייה- קפלןאינ"נדר פלזימרבמנץן

. יו.אגרפם.רושעם
 - האוצרשר - 72811(לחם בניאןמשה טרוקמןישראל- ספתיפנחס 1912( גימאר )17 השל-ג גשנטא' גיד;נויםאגיהם סמאלהנדור
',. לטיףמשהחי

 מייעצות ועדות חברי מוות ביטול גךבךחיךעה ירושליםמזרת
 מ,,עצנת ג!עזוה נתמדים יחי! נקוב ששמם ""נשים שי"ןנה כאיי-אלה! עגזאייהנוף ""י" "ומקיגף

 תפרסומומ בי"א פור% לליס שתודעה רכישו דמם הכנסן4 %ביר עבד כלילפורדו . עכרה כליל ג'ורג'9.=,.
- 2916 עפ' תס.18624, גצאר בבאר וריע) מפאיעה יומףאליאס  . - בטל: 

.- 

אש 4  "לאיי רשע 
 מ

 .יפי-סנטטייבה דיוס אלגריס עניראשי

-גתגיה אלסיף עגו אלקאדר עכריאדל אלגג'אר המע" יוסף~ =יאינסניר ח,,שעe~tD נץלאמ. עומר"nDDD1 אנו-!"רה השן הוי,איהנ.
 ו-ר ,משטין,מיטג- כהןQtp1 סגיהחמ עינאאבים ינק איינהדמהרי
 גדודה אדיב אדר אלק עכד אבו-עמר אלחלים שבדמותמד

 _חי-אניב - _.-- ,-מרואןמ1היאליץ-אידילי---.- , ' "מיהסן9שר- -----
 סנראליהו גולםאליעור עאכדין מנץר עגדאל "מן-

 שאומרמקס ד-י נברוייתי! ~ 77. 1", 1568, מ", ו, תוספה 1947, ק-ר1
 סי" 126; עמ' תשג-א, 6, "וש נוצה ישיאל, מיינה ד,מנ,.

 גז סינמאחית הש,-א,
 ספירene - מנמרמ9ח מ1 תשיב בשבט ו--- י 64הען

שהוסער --מט1מ2ט--=-"יתתעמא"%*סאי- -.- ---

-----

 .211)4ג. 2ד19;3.2 בוזבנן)ומחל"ג, י"ח 802ג הפרססומיםילקוט-,
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 הכנסה מספק"מ מתקרא על )ממתים סמכמות mswnחוק
 הידעה - חשכ"ד-1964 פחוז(,וקציני

 מיחדות תרומות ~rw ציבור מוסד אהדרבדבר מחח קצע של סמכויות לו ותהיו ציבור עובדקביעת
 את מאשר אוי ן, חנניה מס יפוייה 45 נעיף ינ' יךץיתינתיקף על )ממומם ימגהות הענרת ,הזק 3)א( נעיף יפי המנוהיגתוקף
 "?.גוי שמוגד p~'p אם ה"ג-ד-11554, יצח(, וק"ממסחות

 תרוווה לענין ?ינזר ימוסד נישרא,- גסיטן ימיחמה דאיייה
 מיהדית. קצין שי ו"הפ,ידים "סמנויוה נתוניו יחיו וחזויהסימן)סוג

 ספירפוחס 72יו( ניזמר )28 השי-ג גשנט1' ירושלים. נמהוו 2 (nlaa) "מעזם פק11ה יאורךמחח,
 האמרשי !2נ72()"מ

- ספירמנהם ו197( ביצמנר )29 תשל-א נסבהי-א -  194. עי. השקרא, י," "12; 6,עמ' "וש נויה ימאי, מזינה י"מי והוצרשי 78499(שם

 55. עמ' moi~'-ר, ס-תן
הידעה 74יו. עמ' נ', כרך אץ, הוקי!

 מיוחדות תחמת לערן ציבור טוטד אישורנדבר
 א" מאשי שי ן, "ינן" מס יפקוית 46 סעיף יפי ימייתינת'וף סמכויות לו שיהץ ציבור עובדקביעת

 ג:ג*."-"""'_משנוצהמ.._4נ.ל
-l~Ofilb 

 והתרק.ן,ס הכמנהות ההונעם יהיו שמואלרו"'נשס,ין *
 194, תש,.א,עמ' י,ה 129; עמ' 6, "יש נויה ישראי, מזינת דעי1 המשנוה. ככן 1, )גנ.ה( "מ"יפ עקורה יצורך T7nAm עלממונה

 ספקךלנחס ו157( )25בד?מנר הש,-א גטגת,-א
 תשכ"ג-1963 מקרקשה שבת גוסוקוק.שרהאוצר~מי"784(

 61 סעיף לעמן ציבור מוסדותקביעת 80. עי, השג-י, י-"1
 מח-'שראי"מיתי משכ"ד-1964 גמל(,קופוח דישי- "יתןרוה שי מירידה נמם. חמרה בי-אג"ת מעדת1. ולניהול לאישור )סללם הכנסה מסתקיפת - גי קוגע אני הננסת, של הגימם ועיה ונאישורנן119, יי,2"וק'"-י,ייךמש'א18.

 , "אמור; היעיף יענין צינור מוסד "יא

 הנעיף לעמן ותנור מייד "'א גיי. יחסיה תניס" -ימת ",יית2. מאושרים ערך נירות בדברוודעה
האמור;

 לאישור מלליס היסה מס יהקגוה 2)2( השה יפי סמכות,בהוקף
 היעיי שפיד יינור סויד היא גהר-עציון. -ורשינה5. "חוג איגרות גי PITP אני השג.ז-11564, נס,(, קופותולנשול

 יתמור,
 "197(. גאוע"ט )2ו הש-י נאג י-א מיוםהחי "אמודנה: "הקעה לתמן מאווד,ס קרך נ"דוה "ן יפן"מצהינוה

נמבש72249( לצרנו, המהטעם יקר ,מיד וצמויות שם על רשומוה הזב"'גרות1.
 D~3D"~DD י197( נואי י,ב'15

 156' עמ' תשי-י' י-ה1 נפ. על לצינור ושהוצעו 8ייו-rIe8e נשנ,ס' ,שזיון",מחת
 8~ 151. ים, תשי.ה,

 55(; וקדרה 2?15( גינואר )וו השישי גסנה ג-ד מים השקיף.

 תשי"א-1950 )א(, המקומיות המועצותצו ,צרנן המתידים יוקיאינרוההונרשומוהעלשמוצמודותימזד2.
%אגם  ולמש- י"יהמ גנק ייי על שהוצתו 4י", מלית 7 
 טעותתיקת ישנה, 6,1 של בשיעור ריבות משאוה גע-מ, יישראלכנתאות
 שלצרימה הק,א,ית ,יין," ימי," פק,.. מונף עינהייעה מ' על יצייור 1ש"1צע1 1959-1578, נשנים לייווןעומיוה
 משהי- -משה גמקיפ 469, עם, השל-ב, 1782, וישמים ג,לקיט 2"(. תיזר" 972ן( ג'נואי )11 הש,-ג גטנת י-ד מיצם"שקיף

 :נם72(ש
 .נ"'ם יימקיפ ק""י.' לגלישהב ספירDnSD 1972( נתנמר )"ו 4ב

 י""" צי'י זגיןק'-
 בורונוסף 1972( בינואר )16 השי-נ גסנתג.ט

 "ימם שי , 5918( ;הס 2*12. עמ, תשג-י, 1-"ן

 1~%2.17 תשי.ב, נשנס .'" מלו, "ודיוורםיל;1ס1032



 ,ן,- , - -.,
 ,ן . 1

 ה-

 , תשכ"ה-1965 עהקום, אאיי של -?י מי

-

--- - -  

 ' יקא יי וששייש יישימי. 'שיקם נססיי "ו-ם "מסני ג'ין5. ופעוי לגינר הרשות כהרכב שעי בדבר הודעה.

 "מוסמג'ם. "נויהם נ'י' מרמי ייני נמיעי ' תיקום אזורישל

 ותמני מלצי אהיון גי מזויע,חפי
 הצינור,'ס.סהזס ושנוי יהוק 4 יעיף ימי סיקוס איזורי ש, ופינו, ,נינת. נישוהיפו הש- "מיהרתם הנהים, היירות, שי !אהוה אחוקהשתמהו6. ".-ארע- עירות ראש ינסע

 ~ נהמיאם. יוסף גמקום היכ*ה-11985, שיקים, אזורי שלופינוי)
,

י.
 ושיבוש "אזור תושגי שיקוס ג. 285!, "סריומ,ם גי71יט שפורסמה "דשות ארנב עלן"ודעה

 מגנה יהגםיה גמומה האווי יאניוס ייירא "קיע רישות1.~ ו". ,פ. התוקן 74"2, עמ'השג-1,.
 מפקוס ע, יורו הני,יפ נאוחה. הניתית ורמה מאוון"יית' שרףזאב 72,!( 171בינואי הריי-נ נשנסא'
 שילונו אופן נאזור, הורות ,מש=וה שעצע "הקוף"ייר "שינוןשר 99י74(מס

 תמרן- יבלוס ופרר  באזור שיוקמו הזירות בכלל !ה דיורשל-
 , גאוור. יןשתנן שיגהצו האחרות והמשסהות "מפינתפחת 279. עם. השי.", ס-"!

 - שלר- ורקום~כפר לאיור כללית ופיגר ביעיתמית,, ,"ו ט י:י (םט:י"ימקיי:ג"ייי:יי:,יי?ן:2. שיקום אזורי של ופשי לבינת -הךשות - --- - ל--י
 במרתק או איי קרוב או השנקום אשר בתוך ימצאימפכיפ תשג-ף שוקום, אורי שי ופינוי גינוי לה11 25 לסעיף נהתאס*. - 1",1ראש5,=ע יי"לה.~"ןי5 יקה ל4""6 %4ף -דעי

 . המששעת, גודל עם בהתתשכ ייקבע הדירות נוד) ממנו.סביה. שיקופ לאזור כללית וככנוי גינה תתזית בז" מהפרסמה 1886,.
 ינו,תן מעוי, נשבי, "השיגס תנאיויוסדרו "חוק יצרני שיקוס נאגור עייו שהנחה הל-אנינ-.פו, ~Qg' נפר'

 141. עמ' תש-ל, 1566, הפרסומים בילקוטפורסמה
!  .--- האזור ביגזיח. אי קיימים במבנים דירות לעצמז לבחור ירצו אשר משפהות8.-

 לפיבהירתן) ליירות לעבור יובלו להן, רצויים בשימונים
-[- - 

 ~ymtn__! זעת הולכ_להנחת בסטנדרד יהיו אלה דירות כי בתנאי -- - - ליער - ניכרת בצפיפתו מטרים כרובע *היה האכר יעודושל -1. ,

 אארוב. בעהיו' לשיקום הביועדים באערים יימצאוולא במרחב התעסוקה רינו!י לגני האזור של "גבוההנגישותו ,.'
 במקרקעין זכיותיהן ביד המצויים ישולמו אלהלמשפחות~. תל-אניב. '.):

!, 
-

''שפמו.1
) השמל טום, הספקת "כוללות חדשות תשהיה מערמותיותקגי ט..

 ש, "ניצוע שרג, יפי וננזיש "אגור ש, "ניגף,הננ.ות יקבלו יהץ נההאם הקוף יז,ור והונא,ס השקוםגאוור ג"תאס ,"ין איו מערנות מינדים. ונזוג מקח מ,הק!יוגן נאי" יימצא קייסקי% מיאנה, נת, עסקים, י"ס ורשאנשים4. מרגן טיו,דה ושירות "טיפוסים ישה א, י"יגוי הננוהתו,
 .ו, מהוצת או "שיקופ, נאזור "יוף דגור יתם ותצעפיצף,ס

 ) ויתקנוה. ,"וקגהתאםהשיקום.
 גוממים וכבישיש ראשיים כבישים יוהוולאזור.השיקים2.

.~- 
. ~-(-: -- - 

 - מתואמות משלימות, לפעורות ילוו" "אדר חושנישיקופ5. עם הל-אנינ אח שתהגר הגוייה "דינ.ם מרשת "י,ש,ה,ו
 השוניפ. לשמניו ותתווך, המעזנתהום י"ן1ר שמןרוס "שרים שאדיים י11 "אויר 1מ,,רושים,

~. "עיקום בתהליך שלבים.ג. ונבנית. ההולכה ויבהל-אביב המרכזיהטי?ום'ם., האז- ההגת אל גישה ורכי זו במסגרה ייכללו כן לו.ומזרחה)

 השלמת"יייי"פ,נוישלהתושגיפוקעסק'םמתוננ!תיהקופה!. ישינומם שייייש נפי תותקן הפמפיות "יוניםמעיב"
rmintvilשפיס. המששי נאצור. ןמתוגנמס האהריס 

 בטליית ובההחשכ המקובלים התקנים לפי יוקצו התניחשטחי
 ח11י. וניר" יהוך נשענים ייעקה "פור ש, ההדש"פותו"2. נשיגיק היהד הפניה "הקץ נישיא,. הצפויה הפייסרמת

 יעי, גיצוע י"נמה נמנמה ,חונינו השלמים יפ,הוה,משנה נפן אדיות, ימטרות אלו תשים נדניים שימוש*ותאפשר
 הצף תשירוהים אסמך יאפשר וימימה האניוי הגמה שי ןנ,ה. נשסהי ההקעתם היירש שגו ימיני ער משהק.ס,מנרשי

 _. המשנה. באזורי לחושנים הירושיםבורחם עמדות 18,400 בשטה יהיו והבניה השיקום סעדלות סיוםעם4.

 המר- "צינוי,ים המיהקמם הגשרת ינשפו "ס.תו" שיג. 2 וכן דנ,-קומות או דו-קומתיים ס, "הרקימת במגמםוער
 "ממרים. ארר, יננ,,ת גמקנ,, נמם איה; את יכליו אשר הדרושים, הרוב=ים הוףרותימני
.י האזור; 9ל דתולש כתל ציבורי גזא.

 השיגונבו שי הנויה התקזמוה עס ננד גז תותקןהתשתוה 4.,. היובע; גל נשני) תינון מסר נוהג.

 ונגיפן משיה, יאזור. שייבעו ישלנים גההאם המ=יםרהר' ראשי; מסור, מינן1.

 גמעורנ; וכמבוריס ימספר שישמש מ.המ ח11יד.
 מושלם.פיתת גני- יסוזיים, נהי-סנר "נו,,יס ציפוי ומיהדי מוסרה". עם ירזה משנה ח11ר גי יהווה "אבלוס בשעת ני ,וגטןגו"

 עירינהט מועדונים משחקים, מגרשי ציבוריות, גינותילדים,
 ,אבשרף ט.גסגתהשל.נ)27נזצמגר!97!( ימ,רות קר,ע.ה עתוזה וגן נא,", ונ.וםודנורהם
 ופינוי. לבינוי הרשות ראשיושב )המ16599( ברמת נוטפים שיפורים לשם שיידרשו ציבורייםולשירותים
 שיקום אזורי של בעתיד.המגורים

ך ----------- - -  --- 
..-------------.- - ------------ ---- --------- - -- - -- - ---- --------- - .----- -- - -  

033! 1912.נ3 השל-ב. נשוט י.ת 4~1. הבריומיםילעס

-

.



 בממגרים(, )עיפול הסעדחוק והמכס היצוא היבוא, בענין הסמכהותפקודת
 תשכ"ע-1969 . 1939)הגנה(,

 שיפוטן תחום וקביעת ערר ועדות הקמת בדברהורעה - מוסמכת רשות מעוי-
.

גהוקי ",גרא, נעמן "חגוי" יקווה 2 %ף ,= טנש גההף
 0ע.י י5י ימנות,

 גמחתם(, )טייוי החד יהון 9)י(
 ~'1DID ת")ס את וקונע ערר יעדיה ם מק א ' 1557 -? ,הית "רמן איי" "" nsna אס (, 1939 )";;"(, 1"מנ0"יצוא
,כיהלף נעואר )16 תשל-ב בגבה כ-ס מעם הפקודה, לצורך מוסמכתרשות

 י והדרום: ירושלים מחווות1:.972".

 עשי-יאש -ז-י'.מק'ש~פסמתמשיס,%םיסףאלמתיףי%י""ל-גיוגעמר972"
, חבר - ירח א..ד"ר העבודהיטר 74058()תמ

 הברה -- קרפיולוה"ל
---------

 והמרכז: תל-אביב מחוזות2. 129. 1,עמל187;ס-תהשי"ב,עמ'1ע"ר9ב19,תום'
 עשניאש -ני5טרקשתסמהמשאשינ-

 מעי .ך::::"ת" תשי"-1957 השסק צאד חשיםה1ק
. והצפת! חמה מתו"ה3. שדסי צעד דשם מעף על"ודעה

1 

"פ%ז.דלמ"ששטטמתמשאשים-.חרראש !עז רשש 1"ק %יר2 ,מ סמטט מרשמגטקףאס -  הבר -י-רנפלילמן מלר להיחרטם הרמך אריההמסי,השיא-,ש119,מע"יאח
. הברה --י"רג.ייי,הנריהןלמעסכ*טבטבתחשל-ב)18בעוא19727(.

 ,ןוהרשבציז"נזזינפהי, חיצוני, נרשזן"הימיש,
מיכאלחעינ-סנטנת"שי-נ,19בעואר972"  הסעדשר 780925()חס בסל. .- 1871 עמ' הש-ל, 1614, הפרסומים בילקוטשפרסם

ג
--------יסחאלמתי  בץגטמחשיגי1געחר2ח"

יוהי"נע'ער2י4שרה9יץ-)והגיע

--------
 ס-ח1

 "שה"
  חש"ך-1960  והטגחה(, )גמפול הטערהזק 445 ין

 סעד פקידת מער בדברהודעה
 עכד'מפ העמדתתקעת

 מקידת לזיוה סולרציק חוה אח מעיתי ה הש"ך-1966יהשגחה(, תעו*"ע-1959המבמן(, שטי =תר יזה 39 סיד לי "טמ יתהף מ ןזשאי )עהרותי במכהי
 ירושלים. עירית בתהום הלוק לעניןסעדי

 ש%יימ" יע י יפ ש י י פרד ינד יי "הגר מעוים וביטול לפוער מבחן קציני מעוי בדברחורטה
 זה. לפי התוקן 2, עמ' השמ"א, 793, הפרסומיםבילקוט עברי הטמרת לתקנוה 2 תקנה לפי סמכותי בתוקף כי מודיעאני
 חזרמיכאל 1972( בינואר )8ו תשל"ב בטבתכ-ס - תשי"י--11959 המבתן(, )שירוהי במבחןיינים

 הסעדשר)חמ7893( להיות סי מפורמים ששמותיהם האגשים אה מיציתי)!(
 לציוןמו: שבףן בסתתת אחד בל לנרעד, מכחן ץניק

- ה - - - - - - -

 52. עם "ש-ך, ס-ה1מחח

 יייי"ם -י:מג
9 זשירזתים, מצרכים על הפיקותחיק תשייח-IPsr :ך: ]:::::ן

 כמכלא אצילת עלהודעה הי-אנינ - פי;קלשסיןטריפ
 . תיפה- אולמןדוד

,
 של הפיקוח לתוק 42 סעיף לפי סמכותי בתוקף בי מודיעאני "צפון; - שרי )ירור(צוד

 ה מ 1957והק,אצית ן "ש זימ' פסצינ לסוער. מנמן נקצינו נ, ה י ה של המינה את ניייהימ(
 צ

חת

 וו 10, 0, 5)נ()3(, מעיפים לפי לסמגויה,י רפרט חריקתיפעל שפורסמה מינויים וביטול לגוער מבחן קציני מעוי נדברההודעה
, לחוק.י-12 זה. לפי תתוקז 1694, עמ' תשל.א, 1718, הפרסומיםבילקוט
םנ' "גימיכאל 1572( מיוער "ו תשי-נ מנתףט %  ספירO~SD 1972( יירשי "1 תשנתי 

 ו""עש'ה "מחרשה 14119()"מ "יעישי 911"7( )"מ,

 24. עמ' תשי"" ס"ח1  1442. עמ'  תשכ*ב,  1199; עמ, תשייס,  ק*ת1

 מ2.17ג "שי,נ. נשגע ,'" lsoa. הפיסוגיסלדש4ח1



 תעה"ט-1959 ירקות, של לשיווק לייצור "מועצהט; . , ,ל,;,
 - -', המועצה בהרכב שיתר עלהודעה גמועצה מטי עלהודעה

 ולשייק ,לצור "יועיה הו, י"ויאות בההאם גי מוישים, אנו וילקוק ".צור nse~ni "וק ימי סופיותנו י"וקף בי מו7שיס,"נו

 ,יצור המועצה לתקנוה 2 ולתקנה ו, vfn~-ר-955ו ירקוה,של המועצה להקנות 2 להקנה ונההאס ~, "שי-א96ו ירקוה,שי
 וישיווקייצור

'ff 
 י, הש-ן'ש195 נמויצה(, וממשלה נ?ימ )מיעי 'רקוח שייישיחק )היקוח, נמו9צה( הממשיה נצ"מ ומירוי ירקות

 ' "מינצה "נר ידיות "הקנאות, משרד שמואיי, an~b אתמינ,מ ,היות האוצר, משרד ניעי, סיגה את מהניטהש,ך-959!1,

 . שלמה ש. מטי "ממשלה. ינצע ניקוה, של וישיווקלייצור ל-צור המועצה נהגר - נחזרו - אר,ין שראי של יקימובמלא

 הפתי הועז והנר ירקות שיולשיווק
- נסי. - האמור" nsultn נחכר גרושוי הממשה. ננדנ שיה,

 1 ירמ, דנ שימינוע
- 

 , "פרטמים בילקוט שפויןמה המועצ") הגרי שיזף ע,ההישה גט,.
 ~ה. יפי תתוקן 295, עמ' תש.ך,719, 719, מס' "פרסומים בילקוט שי,רממן המבעצה, מינה עי"הדעה

( שי זה. יפי החיקן 295, עמ'תשומט,
שרהמסהיו"תעיהשי"היאוה"מ719,5(פנחססטירהימיתי סטירonsn נבתיתימ 1972( גינ,אר )2 תשי-ג נקנהם,ו
 ו"העשיה המסר שר ההקיאוהשר 9999"7()"מ

 !". עמ' השג-ג, zzt; עמ' השי-ס, ס."! 222. -י'-
,ק-התש-ך,עמ'8;הש-ך,עמ'94._ 94. עמ'*?ק.תהש-ך,

 1175. עמ' השג.ס, י-פ1
--

 תשכ"ט-1969 פנים(, לתובלת 1כרשהט האמתת התובלהצו
, '- מוזה תנאי אישור בדברשדעה

 . _... לשרת אטרה'. השנ-פ-41569 נניס(, לתובלה ינרייס החרדיה עשייה לזו 6 יעיף י= ממנותי בהקף 4 4%י4 אם

טת=-שץחץאףרפ-מהטרימיחוסילה

~חטו-טקהט1החוף4"שף4ראוק
 .ל

-ץתש--נטסנמטטנתשנטו
. הינהי הוגה ,רבת --טלה--

-טמ4--מש-שעויאהרנע,,ייטהגיהימ*ס"אהרטם,"ממייסאומ"-מס,המלאתטוחאואהנטהו -.
 ליטמאטלטענלשיות"חרמרץן"ע*;.=

 חשי יט קא-
 , אחר, !וק כל או ניהור רשומה, ינגוזה חקק או אגדן השמיאס !i~olsn ש, אחרת בנויה "גיה או יהא.צ'עה

 י"וילת nSaeni "ח" יני" טים גטגלה2.)
~Stoui "מהחה נערי גלתי "לק יהב אשר יחלן, "מסורםימ יהנאים ניף וגגי 

הסוגיה:
ן על ההוכלה)1(  שנ,"1להסילעיהמקיימיי הייצהי" שנעור כתיק. שנקבעו נפי לנזק המוניל לאתריות המגעים .להישלוה ליי.ים נפופה זה התה 

ן פן,יה ממת. ש, mp~li שניב 11ק מין המוגיל  נמקיי וגן הנוסע שי אדרת גביית שנלה 
' -8, נאףר יאומיה נון תוגלה גינר מסותמים נ,,,ס ,"יהוד נאמנה קלנוע ושיעור על יעלה ,א הנוסע, גהוינת איחורשי

 ורשה(. אמנת - ),הקן נרשומות ה'קוניה עם יטי"מה תיקיי-, עי 1929.י12.1 ביום נוורשהשנההמ"
. 

_-- - 
 לא,": נעוסה ההזה זה להווה גההים ושנלה גל )1( יפסקהננטףמ(

. ,ה; כהוה היוראותהננ,,ותא.

 - - - -, -- -.ך- היק והמ"והס גהוקף שהם המוגי, ש, רויהם( חען" יצ.אה שעוה )רוץ a1Jani ולוהוה ההשוה ההעדורים,ג.
 אהד נגל יעיץ גיהמס ואשר ,המהת"

 ממשריי"מוכ,י
 תפעול שמהם ההעונה גשורה

 המוניי
 __ אתשטץתע;

-  והוקף; אשר הממתתיה? וה7דישוה וחצים ההקנות הצוקים,ג. 
 אפייות של הוגיה נ, עי ףמור ,הן יא זה יהוה "אמור דגר שום אתרם, גמןורש ואמר אסמיגו)ג(

 "מוגני
 הקרמה

 - אהר. דין נ, או יצוקוההאם
 נסתיר" עומזה ו" גהצה המחגרוה או הננייוה משיאוה שנוראהכמזה5.

 שאינס ממש,ה'ה זריי או צו הקנ", חוק, יג,
 ן". "ויה ש, או "הוראה שי אהר הלק גני ייצע ,א nsa~i ",ק או "וראה ני של תקפה הוסרנאסור. מנכיי הנאי שאיננה או ישמור גסהירה :nlalv אינה ג;1 שהורא" גמיי" ורק אך "הובל" מסחה והיק nR~tfil נזוקף ;1הוריש הישחי 1, תשג-י-.4"19 האה,ז,ס, פירם נהוק נמשמטחו מיצול ה!אי שהיא ש "?ין.ס, שנין הינם פי על לו"ורזיהוים

 1595. עמ' השג-ס, ק-הן
 י9. עמ' "שנ.ג, סנה!
 tbtr~ .149 תשתמט, ס-ה 55; עמ' השן-ד, ס-ה1

 ש8;, ה"דןומיסיגיס
1035' 2.1112! תש1.ג, בשנס ף"



 מוסמלת ישות שי ורישה או צו הקנ", חוק, לגל מייותו בתוצא" ורק אך נמישרין הנוגע יוק אחראי אימו השנ.ל )א(4.י
 המוניי שי אהי,ותו ההא זה התה לתמוי נגושת ימס. הזויע של מאי-ציותואו

 שלו, Po""i נקוה י1רימהס מוגבית מק יזמ
 ~fiO'D נריפ נהוציאו מוני,, דמיון. "ו הראשן "מוג,, נגז נם הניע" נסוה ,ע0ע שנמנה רשומה ננודה של למקתמדוץ
 סונן. יתור ורק אך נך רושה איים, מיג.ל.פ ש, מנע נקוה ,תוגי" נביו" גריתי%ו

 שלעריה .. או וממסע שנתן יהצהרה גההאס תפיה "יוגין, או ןננוזה2",נ,ה
 הע," ויא גה vollna המשור שיעמיו

 הכוניי שי 11 אחדותו וילבד ורשה, ישות קלנוע השיעור ע,
 111 אם הקיט יא

 האמורה. הגנויה שי ההוגיה ימי אח המשגר או הנונן ישימו לא אס וגן מסרסיה נאהד או נולה נחגה הההיה ומשנר אוהזויע
 שהנא נמש ,גל "נתז" ס".דה נ, בהגאי ינ12זה לרושף( הצויה רלף ימוג-ן תומסר "וזה פ' על המונקת רשויה כנויה5.

 וו. נגודה ג;.ן המוניל של וגי-תוקף מלא שחרור ההתה הנכווה הלוש)י( חלף המוג-זזולה
 יקו יהתאס היעוד שגמקופ התעופה לשוה "אה שנמקום התעותה משיה לתוניה ונוה זה כרסיס מקוה יקף, יו אמתן6.

 ,הד שנעים ליסה כתאריך ,חוניה ,הקדי מיסה ברסיס גל גכתנ. חרת "ותנה אם אקא המיסה למועז עד '5ה ונוהוהמיע
 מראש.מקס

 המוג.,: ניןיהינוה1.
 יזויע; יך על מוקרמת "ויעה גי ליא הליייס נאחרווים או גמונייים להשתמשסל
 נגנון, ימוגי, הזנר ייראה ואם אחר, יצרית ננוזהו את וואו ;polln אה יהענ.י "ושסעה נמשך)נ(

4 הזויע את לחוניי  סוגין, משנר או נורע ב.ד, הננוה סיסה. ואוהה יוביו אשר ההפצ,ס הס ואילו הנותיס "ם ומי יגלו, אשי alsDnnI הסואייו הנוסעים הם "י המוהיט, יעהו שיקוי ימי י"חליס מהמיזה, ימעלה אוירון טעינת גדנר נעיה שוהעוריה גמביה)" * , . א"ר. מזביה נאמצעי יעוזו ימקוס כנוזתו אתו,או
 נתורה. שפייר, זמי אה ולקנל "נרמס אס ינטי נאמיר, נזהההשה,נלהם

 משמשיו יזי ועל יזו על שננ,סו בתנאי "גנויה, תונית או ונונשם חולנת גנייוע איתר נעד גאחר,ות ישא יא "מוביל8.
 באמור. אמיעים ינקים אמרות ני ג.ד,הם היתה שלא או הנק למתעת הזרוש.ס "אמפיס גלוסופיו

, שלהין: יהוראות געיית מתוך הוה, ההוזה את יגסי הנויע גיייהונות9.
 והזיר הויהם", ההתראה שוח לפני לפיו" ימים י של למוניל מוקרמת הויעת ידי על הזה  התוזה אה המיע נסס,"(
 קבוע- נקהי -האדיך ש, 2יס עי יוצא גרטיס ניסו, ש, גמירת  וי15; של בהיכף ההוגלה דסץ את לנוסעהמוביל

 ."ניר
 נקשתו; לסי "תוניה דמי את ינוגע"מוניל
 לפג, אפד .ום מאשר פווה יא אך ימים מ-2 פחות שי ימוניל מוקדמת הויעה ייי עי חק ההווה אה הנוסע גיטי)ג(

 ' zs%i; שי נוינוי התוגלה, זמי את י;ומ המוניל יעיר הייועדה, ההמראהשעת

 יא או "ונועז", "שדא" שעה יפמ ארז ,וט משר ערות ש, מוקדמת הורעה יזי על אוה שוו" אה מסע נפט,ל(
 אונש,מוהס

 צנאות שי איגע פעוית או מיהמה מעשה :apg יגנודה או ,וזיע שיערם נישהו ויום ממין .נזק אחראי ,הא לא "מוניל9!.
 דין. גי. אחרת נ"נע אס איא האהב, של סדיריפ ניטי בוהות אוזר,ס
 האחרים והמסמי,6 ופנוייה היציא מימני נ, את יהמציא המוימנות, הרשהוה דאות נ, אחרי .מלא "יינ ההוא!ר.

 שעה יפני מתז נעוד לנך, קבוע וגן אין אם או, המונ.ל ,וי יל הנקוג נומן "תעופה ישיח ולחריע החוק פ. יל"זרוש.ס
 אתרי לטלא הנוסע ציות מאי בהוצאה או החסד ייי אהיאי איונו "מוג'ל "ימאה. ונוהיי "סיד1ריס השלמת את המאארהיציאה

 המוניי. הכנמה ללא אהר טמוא ימי זה הווה שלא' מקצתן, או יודן הזוגותיו, וגויוהיו את י"עייי ויו" ני למסע "ין12.

 "מובי של גבתג מראשאישור נלי עייה, לוותר או לתקנה אלה, המים מהומוה הוראה ג, לשנות ממנות המוגיל של סבנן או עונד משמש, יגל אין5!.

 קי ,אחריות הוניה או מאתריות פטור נל14.
 ש, ונצריו עונזיו שלמיו, ע, ;ס יחויו "מונ,,

 אהר מוני. גי ושי המוביי
 ההוביה. ביצוע לשם משתמשים שיו הטיהשנגלי

..  , ~ה. "ו~ה עט נקשר נוטריוניוה התראות נמש,וה "צורך על גוה מ~ותריפ הצזזים15.

ש ב"י בעש '4 "שי -מיי יי2נבע:מ2ן  הנ אי זה "תה 
 המש"ס גת, ביני יז'ון יייא "'מני . ,

 פרס11נ1פס !151( בי11יר )9 חשל-ב נמניב-ב
 . מןבוה שי., 55111טו"מ

 ישר תשו.נ, גוני י" 2~1, "ויעמים.י"ס1036



 , ל ,, , ,,
 ן -, ,, , , , . ל

.,;, - ,.,. ,
 ארכיומ חימר -)ביעוד הארכיוניםתקנות תשג"א-A~tavnn 1961תקטת ',

 ,, המקומיות(, וברשויות המדינהבטוסד!ת רשיתותלמתיות מבקשי ט!ן'ן בדברהודעה

חעה"1957-1 !, "%.961-1! "תיייי"' הוא ר"5 9ע יסד"נאט
 להיי מפורטים ומונסששותקם

 איכותי חומר לביעור בקטה הגתי ברברהודעה
 - - ותקנה חש~י-11567, המקוביות( וכרשויות המד-נחבמוסווה המען: לפי מסויט למבקש רשיון: למחן ההנגרות לרשותלהגיש ארגיוני הומר; )ביעור "איביו!," יהקנות ז יהקנהגההאפ אזס גל רשאי גרשומוה וו גויעה הזיום מנוס יום שישיםהוך

 . משמעיל, ומשפטי פליליות היקים וליעור ארכיונים לתקנות)ש)א( ירושלים. ", הללכה הלני רחוב ההעזורה על המפקח,:

 השי'ם המשפמס'גרשסס מבשמשיי אג' ק תעב-ף-י195 מענו ' המנקששפ

 958!-984!; משים אורקלים, ה'1'ם1. 9!, הגניםרמת-גן, געגיסי!

 18ןן-964!; משניס עייייים, ",ק,ס2. 6! מרוותההל-אחג, ש4סנלונרמ!
 בתום שנסגרו 1989-1959, מהשגים לפועל, איצרה היקי3; ' 84 טרדתהל-אניס , - שלמהויטחן
 "חוב(. וצילוק "פעולה טיול לאתרשנתיים 17 משוחררים חיילים שיכוןעוטפייהז ', אגימזאהר

 ט ההת בנץה ;ם:; _ __ '__מבנ"ט
- שקנ8.ש, אלסברג א, !91!( גןצמנר )29 השי.ג םגת ף"  29 נאדר י-א תיון, 

- -)"ן,17954 ----- -  - - - -  - 
 __,מז___

 ---------- - 28 יםמ1מ ,ק"ת טית Ym~) יסףכהז
. 

- 
י; ס4 מא-ה.טי ק"ה2 14 גךמלא ישועיתלשלש, %יןמאביה 1794. עמ' השיט, ק*ת1, 75 אהרועביץחולק, אליחינושאל

. 49 חחיפתוזקיז"פץמשהמשה1(

- 

,

' ט כוריויבו-ברק, יעקרעאמ

 1945 בע*-חחם, מתלתפקודת::ו:::מ7ימא'""1:::::ך-
- צוביטיל 9 עזראירדשלים, שצמןרבם

:נצס .-
מיב2"%-

 _ י%!,ל יעל,-a1%? 4יא"417ןתמ.,: %מי ---ע"ר - "'י.

בה-,ם, ' דןשיום
 הרצי

 --ta_hR~חני-מבטל 24
 נמועט נסר-מישר _an "ח. 1ל "מנהלן

שקרצ-
 ג'ינסס שטיפס "מיקיי' שפי סיע כשא נדייתי%'יי'ת 5 ו'גוס,ניקישדו-הקזה, אניהפ

 הוייתיים "שייירא עיי. מאי()ימ אבירן הראל 1912( גינתר )24 השליב גיבסה. דפני י' 972ט גינדור י היל-ב בובתףס מי"מ"()ננה
 ההעגור" עיהמפק") , 25!י75()המ
 155. עמ' 1, היי 1946ימע"רהרשות 1425. ינ' תשכר, ק-תו

 פטור בדברהודעה..
 !גועת )גמלאות( המדינה וציריםןןיןן תשנ-41961-1 ההיבורת, יהקנות %וfi~pn? 2' לפי נמיותיגהוקף

 ו1ש"ל-ס197 בקשוים[ המוהקנ,ם ההדה פנסי אשר רגב גי 4יי nspn מהויאוה פסישי
 סוהריט של שירות תקופת התקוב בדברהודעה או חלה-אופנוע גרםיהדיאופ1וע, הרשום לרגב חשת סנןי )!(8; להלן: כמפורט הםבו

' ?::עה:עך גב'-ןושש.,:52(ל!:םבמ - - -  
 משמאי המהמשך מאחן קו או הפני, גמרם)

 ,%שו שחיא שרם, שקנ רג-סוהר 253 מס' שי שירוחותקופת !. אור איומה ,מרנו עד
' חדשים; ו-6 שנים ל-25 תדלדל קדשים, ד_6 שתם21 האלומה. למרכז מימין מעלה גלפי 160 של רוווית והממשיךהמעבר

י תלת- כאוטגוע, ברשיונו רשום איבו אשר לרכב חדת פנסי)2(
- 

,-
 )1( בפסקה נמהואר "ס עור, מנוע עם אואזיס אואופנוע

- 
 שהיא רוגינשס,ין, מרדיי ימל 77י מס' שי יירוחוהקיזה 2. בהקוטה

 "זשיפ. ו-1 שנים ,-25 היבזי הזשים, ו-!! שמס !2ימעשה רשית יידוש יום עד או י91!( )!3ג1צמנר השי-ד גסנה 1' יום"1

 המו,ימהמשהך
 גזהא' 972!( בינואר )7! השי-ג כשגס א' יפ' היי 912!(' גזומיי )!3 השי,נ ,והר.גסנת

 ). ' יבקז14ד 1978( ביטאר )28 השל"ב בשבםן,

 היישףישבז !2!756( )"מן
 55. עם. "ש., ס_"!

 828 השכ*ט,ום' י-פי 581. עמי הש-ל, 2518; עמ' תשכ*א, 1425; עמ' תשכזא, קעת ג ')

 037!. םי!נג תי7. גשם ףה א!, "אם'ם;"ט



 חהעל"א-,1971 המעבע(, שער שיגם בעקבות )הסדריםתקנות-שעת-תירום
תוססת 117 מס'היתר

 ג'שר א'סור )הןןריס שעת-הירון יתרות 45 הקוה ,פי ימבוה'בתוקף
-- היהר מיניק אני תש,-א-11971, המטבע(, שער שינויגע7נות  נאחו~יסהנפיש מדירו ע, "עויה נמהיר מצרך ימנור ולקמעונאי ,סיט,נא,ייערן,
 המותר המזירגין "מטנעסים המותר המציר גין שההפיש ונלגד המוהר(, המחיר - ),היןה,יינ
 היצינ המהזריי', ,פס קמעונאי או סיטונאי יצין, ע,-יז, מפוייס מציך יימנישנו
12 אר"-נ שלדילרס התשפה ק, ף נטור הורג המרש יל יעיה לא זה "יתרההין
18 ;רמציםמר,.מ המצרך. ש.לציזו

14.5 שסראנגיייות - מבהיחר

5."1 שנזרםיתר.ם עי-יי, ןןו?ריס המפורטיםנמו"פה, המצרנים מן מצרך -ומצרך-

"1 הו,נך'יספיורינ,ם נע-מ; שמניס העש.ת.שמן-
lsG איסלל'ימלירות מצרנים ע, הפיקות בהוק כמשמעוהם - 1--קמעונאי--סיםוש-

15 שוייצייספרנקיפ !. השי-ש-1957וש,יוה,פ,

15.5 ציפתייםפייויסתורגמת

 ב'מיי-
 !7573(1המ נקיותהרפיש

 1972( י'ניאר '24 י-נ
 * י4 הקנה לפ'הממונה

 המהרי,נרן יישקלהאיחההמצרך
 ה.?יב

 ט4 תקנה לטיתנתך 'זדן, ע,-'ז.נמיביה

-
 נעקנות )הויריפ וחרופ שעת ירקנות "4 גה.פ.גה, קמעונאי "וי,סונאי

 ויצרן, היתר =יע ןמ  חיל.1-4ר11%, "מיגן(, שעימנוי9".;י ;ים0"5ושנוקשמונית
 א' נןור המפ,רסיס מהמצרנים מריך ימנור ,קמעונא, או.סיטונאי177 נרם399סור יתקם,
 ונלכד מוהר( מהיר - )יחלן הייינ מחירו עי העויה גמ"יריתויפח,SO.1 ;רם20ןיהית ציתשמן

 .ף עי נאמור מחו-פ מתרך יימנר שנו המוהר המהיי ניןשההפרש7.29 ק-ני4פחיה פיתשמו.
 'anw נמכר שנו ן,2יג המטיר ,נין קמעונאי או חיסוניי .צרן,אוהו2ו.9 ;רם580גקנוק תירסשמן
 אותי יזי עי9.4911sa נרם0"5גקנוק מדןשמן

 ןה, היתי מהן ימי קמעונאי או ייסונאי יצין,
 של לצוו ההוסית של ג' נטור ה;,1נ ההריש שיעור עי יעיהיא)בותקם

"מייו. בן)דלבוםט' 1972( גי1וחר )7 תשי-ג נטנתב.
"מסונ"יפ,)קנה סי)"מ
תוססת 89!. עם. תשי-א, ס."1
 ב,נזר א'טור 4!. עם, תש'.", י-תי

 ג""יהס תרפיששיעיי 46 תקנה לטיהיתר
 תכותר המהויג'והמציד.'

 המטי נה-ף,
 יפ,

 היהד נותן אוי תשי-א-,1197, "מטע(, קער שיוויגע7יית ה,צ,נ המטיינתן' )"סזריפ נתרוס שעה להקעה "4 הקנ"
- - - - ל - - 5משקמם ימעט שיונא, תיגורה מוער למנור י,מעתאי או יס,סונאיל.נואן,

ש8א5 "לויהצ,נורוה יתויפה, א' נטור "מעוים ןמסנפ יפ' המיונא יאופ1יימ, הייוף"יקי
אשא," נ,י'םס"מ שההפרש וביגד מוהר( מהור - ולהין היצ'נ מהורו עי עולהנמוצר
"מגמדם עידנא, יי"נ,אן, עי תענורה מוריי ימניו שנו "מוהר המתירגין 8 ,ה"הmisr ,גטן, אוהו יד ע. המוצר ;מבר שגו היי'נ המפיר ,נין קמתאיאו

8 יהנה קישורמוסוה ההפרש שנעור ע, יעיה ,א זה היתר מתן ,יני קמעווא, אוששונאי
 המבנע. סו; יצי התוסת. של ב' נגורהקוב

8 להנה נזורייפחגוריי

 תענ,רה. -מוצר זהגהיתר
8 מהנע" ימערנה דאשייס'הזזת מצרנים ע, ""יקח גצו נמלמע1תו -

 נשגע ל' מיום החי ולצמיים בימים 6רס, לנני זה היתרתוקף 1. השנ.ה-!י19 העגורה(, נמוצרי ויתר )ייצורושירוהים
 72י1(. נפניואר )5ו השל.נ 1972(. 2פניואר )1 תשל-ג גשגס ס-ז גיור זה היתר שלהחייהו

נסי.
4

dent~nקהי(
 119. עם, תשי-א, ".";
 189. עמ' תשל-א, ".הו "135. עמ' השג.", ק-ת!

 תשל,ב.ש%2.197 נשגע י,ה מטו, ה"1"ומיפילקוט1038



 תשגע, קאיחוק, , - -,,,, --- --- ),-- - -- -- -- ~ ,..,--,:)~..~~-~
 תשע"1955-1-

 תשל-ב  בשנת חשבה תאי לשמש הרשאים האנשיםרשימת
 - :העיי"שם"עייהשה '"עירהרס

 - ובני-ברק ושמואלגירנבויטרמה-גן דודאלפרוניץ מוצקיןקרית רפאלאבדלס
תל-אביב . יעקבנעורנהגיה אליהואליאינצרת טמיראבו-גטאר)

 ארי" שוזהאלתרננעההס אהיוןאניזונ
"וקן ,שתלנני ייועלים ,

ירושלים רחמיםנכרהל-אביב . יהודהאמירתל-אבינ חייםאבוי
רמת-גן יעקבבלאטתל-אביב שבהאיחגגל -"יפה שלוםאברדם
רמה-גן שאולבלבולהל-אביב יוסףאגגלגדרהל-אביב ) אשראברהם

 ,הל-אביב יאברהמיבבי.,
-

 ';-וסלון אברהםבלבל - -בני-ברק-אגבלנדריוטף

 יהזקא,אנו,שסייזי""-1ןאוין_שמנאל
תל-אניג יוסףב,"א-תקו"

תל-אביב שמואלבלוךפחח-תקוה יצתקאנטוגירתל-אביב מאיר לויאדר
אסלן תל-אביב . ' איתן*אהוזיביז

~'ag 
 -תל-אניב שלמהבלום רמת-גן-

- , - -- := --רמה-גן - - - --אהרואליאס;-  -ן ___קירויך. ______ביזגלגגתנא5__. ._____היפ"_=__ - --אפפיששכה 
הייה ישעירוכלכמן-ירושלים יהונהןאפל .הל-אביב אשר גמגצץקאוהד)

הית" אנינותםאומס,
 יע"גלניתל--אביב  שוועאפ2שסמןהרצייה  שגח*חופי.ר :הל-אנהג פרץנקמורהל-אשג פנחסאפ,

 . :"יפה

הל-אביב נסיםבלפורנתניה שמעקאפרתירמת-גן חייטאשק
- -רמת-הקירון.- בלקמלגרלד-תל-אביב אליהואצלאן ,פחה-הקוה אברהםאורן-

- 
 , - .,ירושלים. אורי,במברגרהל-אביב שלמהאצלאןקריה-כבעע ל איתןאורן

lאקים,חי-אג.נ. אליעזראור, a n v ' 'ישיים ,צ"1נמנרור"ויון 
רמת-נן. ותגןשפה שלמה"קימןבם-נרק עם גז"ורז

 - -יפו. יעקבבן-בסטצפת חוריאראלתל-אביב נמהלי אורו~
נהוהים רמלנן-נרקד טנעוןקריה ראוגןארו .ננעההפ צניאורז

 ,ירושליפ , . חייםכן-דהןגכעהיים אוריארזי -ירושלים מוריסאזולאי
lb'nRתל-אביבבן-דוגגדעוןרמת-גן איהןשרזי 'הל-אביס ישחץ' : 

 אליעזרנן-דוד,חל-שביב - אשרארזיחולון ' ' משהאסוו _,
היפהיהויקיםחיפה דיים ראובןארנוןצהלה שמואלאיגרא
 ירושלים- חייםבן-דורתל-אביב . ישראלארגוןחיפה אלישעאהנגרג

 _רמה-גן מאירבן-חייםגבעתיים- אליעזרארציכפר-טמא איחמראייל)
רמת-גן מנשהנן-חייםירושלים דבאשבלבה-ים. דןאילון-
תל-אביב מאירבן-יהודה חייםאשהיים 'תל-אביב . ברוךאילה - -ח,-אגנונן-סוג,2שיעין ,אי"ה-"שואליהןהי-אגרן "יימזאנרהם)

הל-אביב נעיםבן-יהושע)תל-אביב אליהו אשכנזי.גת-ים אליהואיססרין
 ,קיראון ישראלבז-יעקב-תל-אביב ידסף"שד-הל-אביב עמוסאיצקוביץ -:
תל-אביב נתןבן-יעקב'.ירושלים סבא נמיל יוסף "לי

 'רמה-גן *ריחבן-ישראלחיפת יסףבאבדהמודחית)

תל-אביב יעקבבן-משה -רמת-נ? מיכאלבאיירבני-ברק צביאלבומם
פתה-תקוה יעקבבן-עוזרהל-חביב ' אדםבביץ. , .יפו יעקבאלבלינג
הל-אביב ראובןבן-עוזר פתוחהרצליה אליעזרבנליתל-אביב דודשלדד  :-תל-אניב אלכסנדרגן-עמי מתוההרצליה דןגבליגבעהיימ מנתם מאיר*אלית

:
 - , .ירושלים אמנוןבן-עמרםתל-אביב יצחקגהרבתל-אביב . שמואלאלון

כפר-טנא אבינעםבן-פתחיהבה-ים הרצהגויתן.בת-ים. . עזראאלוני
 .קרית-אוגר ברוךבן-צבי 'היפה ציון בןגוססהל-אביב שמואלאלוני

אשדיי
תל-אברג מעםגן-צג,ימה-נן מעהגו~פ.,ונעטפים יעקג

,ע-אמב משהבדש=ך -"-אסב אלתובקסמה .מ-ש שמשלאלטרי
 .הל-אביב יואלבן-שלום 'הל-אביב ודיםגוקסבאוסבמיברק גדעוןאלט*ולר

חיפה ' יסףבן-מגהמ י.ועפה עדאל-בורוכוףרמת-גן משה אברהםאליאבך
 ...חשה דילק-לריחשיל חמאםמתששן .היארב . חיאלעק:

 .," -איר קלרהבנבמשתיתל-אביב שלמדנישייררשלים הריהלישיב

 -.ה5-אביב יוחנןבנטובהל-אביב יוסףגערהל-אביב יעקבאלכסנדר

תל-אביג - צביבנטיע)חיפה , יוסףנטשתל-אביב יוסףאלפךן
 -"יפה ' קולין-בנסון -ירושלים - אלימלךכיאלה .בת-ים.. - . חייםאלעזר

_..
הל-אביב' ן .. , גדבנטל,תל-אביב אברהם רומןביגלמן-חולון _ _ אנרכים הלעזרי - -

-- ,הל-אניב נפתליבמסלר ., .רמת-גן ליאוןאלפסי

- ירושלים!- נוריאלבממיני [  . 

 , יעקבבסיןהל-אביב ג'ורג'גירו תל-אביג1 אלפיהאלפרד
 ימיט-ימתג,ץגצסהשףב,נתוש%, -. חולון'

. 
-

.
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amnהעירהשם"ריוהשםצעיר

גבעתיים גרעוןדבשני .הל-שכיב מגשתגבירץירושליפ יצחקנצלחל
רמת-גן כדורידה"ן אוזוקרית אברהםגרליה .הל-אביב סלוד.בצלאל
תל-אביב אברהםדוי)הל-אגיב יהואשוהדסי'פתח-תקוה חייםבצר

חיפה מעהדוידהל-אביב אוריגוטהילף .היפה קלמן גק..
הל-אביב יצחקדוידובתל-אביב אוריגולדברגתל-אביב בנימיןבר
).בת-ים מרדכיגולדברגחיפה מש"בר

הרצליה. הרצלדונמקי תל-אביב סוומדונסקיחיפה סניפורדגולדברגהל-אביב אברהם אדוובר-
הל-אדיג יורםדור,תל-אביב דבובן.גולדבדג ..פתח-תקוה . יוסף דייו בר'

 .רעננה יוסףדוהן)הרצליה דודגולדיגגתל-אביב יוסף דייןבר

 . וגלוםדיאמנסןרמת-ין דורגולדמד 'תל-אביב יצחק זכאיבר
 הל-אביג-

היפה . . אליהודיין,תג-אכינ אליעורלולדממיטתל-אביב אליהו לבגר
חולון ד,דדיין .'תל-אביב יוסףנולדשטייזתל-אביב בן-ציוו לבבר
 . א"רןדינר,חולון מאירגולדשסין .תל-אביב בצלחל לגגר

 הל-אביב י
תל-אביב אגרהםדיסקיןיגבעהחם יוסףגולרשמידטתל-אביב גדעון לבבה
תל-אביב נתןדיציאן)תל-אביב משהגולוביירושלים יהודה נחוסבר
הל-אכיר אברהםדיקשסיין .)חולין אליהוגולומב השרוןרמה חורי נירבר "ים,"-אג.גיגנבייבלי:גננ.ג סג,::::

*",-אגיג י יגהולזרק.' רמת-גן ' אפריםפרורירושלים אביהםגורי ,חולון יאירבר-משה
הל-אניב יעקבדלוי אונוקרית דבגורן .היפה דיר ליאון,ברגמן
היפה גדעוןדרסןיהלה יוסףגורןהל-אביב שמואלבדגר
,פהזז-הקוה מאירגורזירושלים כרעיבריידא
פתה-תקוה יגאלהאוזר.,גבעתיים דןגזיתתל-אביב עמיאלברור
רמאללה פואר האוים .'חיפה פוארגיגירמת-האורון רפאלברוך
- ענהזהמפטתל-אביב- חייםגיסתל-אביב ישראלברון ן תל-אביב 
גת-ים עמישיהברמן.גגעהיים דגהמלה.הל-אביב אוריברוק
חולון. משה"דם ..ירושלים ארי"גיניסררמה-גל אמנךבדוק

הליאביב איטרהוברמן,חיפה איזידורגיג,ברגהל-מביב ישראלברוקשטיין
תל-אביב שלוםהוכמן'בני-ברק אחרו).גינתגבעתיים אליהוברזילי
הל-אכיב יהודההולנדר,סביון יוסף צולגיקוכסהל-אביב יצחקברולי
יעו אלכסנורושלצמן1הל-אכיב אהרןגלייברמןירושלים מיכאלברזלי
תל-אביב דודהונעתכסרמת-גן רןגלעדרחובות ויגושברטי
 יהל-אביג פביאןהוגיגווכס:תל-אביב הייםגלדרמת-גן אליה משהביי

 ,רמת-גן .: ישעיהוהופמן,חיפה יעקבגנון.תל-אביב ישראלברמפלד.
הל-אביג יצהקהורוביץתל-אביב יהודהגנים תל-אביב דסמונר הירשפלדברל
חיפ" שלם"הורוניץ -רמת-ק ארי"גנטתל-אביג . הייםגרמן ירישלים אמוק"ודןלשגגה אבגדגמרגהניה יוסףבדמן
גביתייס איתןהורנשטין.רמת-אביב יצחק אליתוגפני אביביםנוה שמואלנרטט
גבעתיים מתנוהושע ,-תל-אביב ניסן גמגי'אשקלון יהודהבתנע

גה-'ם'ננר!שט,לק?צ,א,

גרז"
רמה-!,שיצק ג?,",

,
*nDm , נוזך"ט," הל-אביב יעקבהיגר;תל-אביב יחזקאלגרוסחשה מנחםברנשסין

חיפה . אברהםהיימןתל-אביב זועמהגרוםתל-אביב אריהברוז
נתניה אינן היימן.תל-אביב אפריםגרוסגליקבת-ים דבברקאי
חולון דודדייכן'תל-אביב זלמןנרופלחל-אביב דודברקאי
הל-אני5 . וששכיאילמן'זהמה ליאועולדגרופלגבעתיים דןנרקא,
"יפה ג ".הילס.נתניה אחרןגריסיםהל-אביב ' מרדכיברקאי

הי-אביב יחזקאל"ימלפרבהל-חביב גפחלי הרמןגריגבאוםתליאבינ אברהטברקרביץ
תל-אביב אברהםהירש.תל-אביב תמילגרינברגהרצליה יוסףברקול

'תל-אביב גרעיןהירש ויתקיןכפר טוביהגרינגרג
ירושלים יוסףדירתרטח-ק שיגלגרינברג -יסה-גן אוריגבתי
 )תל-אביב . גרבהכהן'רמת-גן אלכסנדרגרינפלד ,רמה-גן אליעםגבאי

תל-אביב מרדכיהלבורט, שמואלגבות אבגרגרליץהל-אביב אליהוגבחי
חיפה יוסףהלוי.תל-אביב ברוךגרגרתל-אביב . עיראגבאי
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"עיר"שפ"עירהשםהעירהשם

בת-ים ' ) עלוהטלהל-חביב דודזהרחולון צדוקהלוי
-

 "ל-

:,גבעתיים שלמהסלחולון יהודהזוגדר ירושלים- רפאל

 )תל-אביב חליהן צביטלמון 'תל-אגיב בשהויגל ' פתה-תקוה- אריה~להבי
 חל-אבוב, שלמהטלמור;רמת-גן שלמהזיו ':-רמת-גן ריכרד"למרייך
תל*אביב. אליהוטלרוןה5-אביב לואיס,יייה היפה' סורהנדל
ודפה אברהם"פליך

)-חולון - יעקבטנאקיראון אלחנןזילבר.
- 

-חיפה שלמההקשר
תל-אביב- שלמהטפר'תל-אביב מיגאלזילברהרץ

 -הל-אביב . יהירה רביטרגזהל-אביב  עמיאלוילברמיגץתל-אביב דוד קלמןהרטוב '-
-

 תל-אביב' לאתרע  טחי ____ - _ -ירישליט----_ - - אליעזר-- הלברמן -- -תל-אצין,ל'- - - - יהוששהרמו
.הל-אביב - הלייזרטרנרחל-חביב צרוק זילבה -. בהרצליה ' , אוריהרפו יתושיבית, יגאלמריבר -תל-אביב צביזילברמןנתניה ישקגהרנשטט -
 ------- - ____ __. - ____  ------___ -----זיוור-יהורה--------חל-אביב ---- הל-אביב ------ משההרצוד
תל-אביב- יצחקיובל - . -חיסה - לואיפזיבנרירושלים - אליהוהררי- יהל-אביב . דודיהלומי.תל-אביב יצחקוינגר תל-אביב שלהד יררביהרצפלי

ת5-אכיג ישבעםיודילוביץהיפה שמואל אלזיקתל-אביב מאזרהרשויין:
הל-אביב משהיונגרמןהל-אגיב עזריאלזיקוגסקיתל-אביב דודהדשקוביץ
היפוג אריהיונס-בת-ים מהחיהוזיתיתל-אביב יאיר*הרשקוגיז
 -רמת-גן - שמואלולהייתהל-אכיכ ראובןהרשקוביץ

גבעהיים עובדיה יוספן- תל"אביב _ שמעץיילל- רמת-גן- יעקבזלוףהרצלי" ישראל וגנר,ן 1- .תל-אביב יחיאליהיאלניץ ירושלים- , יוסףזלוטניק-
בת-ים- יצחקיניברמת-גן ששוןזמירחיפה גדוולף  ' - 'חיעה . אהרןינירחיפה יוסףומלחולון _ צביתלמיילר-

 -הל4אביב דורעיר-תל-אביב הגםזקם יםבת_ מגחםוהל
תל-אביב- אהודיער .הל-אכיג משהזקןגגי-ברק - יעקבויטקוגסקי

 ,ירושלים- אליהויסההל-אגיב - טריבורויה

 י יהודהוייל).)
תל-חביב אלכסנדריפה ..ירושלים ממיר אמדתאדר - ' 'בופה -

תל-אביב - יעקבירון_רמת-גן ,הקאלחבה .תל-אביב אלכסנדרויינשטין ,' ביארתקריה יוסףירון)יושליס ג'ורג'חאדרחיפה אליהוויינר
גני-ברק - מרדכיירוןMO'-הקוה יעקבחביבתל-אביב a~snI וחם )1

היפה יעקבירוסלגיץתל-אביג אליחגהשלתל-אביב אברהםויימברג
 -תל-אביב, ישףירושלמי פחה-תקוה - - אממןהגיןהיפה מרדניוחסקופף.!

 ,בני-ברק) גאולהיששיה.בה-ים יהודהחודדההל-אביב 'Amוליץ

תל-אביב יעקבתירי 'חולון -_ בנימיןוילנסקי)'
חשה יהודהמדוריתל-אביב יעקבהורנוגבעחיש דודועוגרד)

-:

 _MD'-תקוה עזרתכדוריוזפ" -- יתושעחזןתל-אמיב - עמישור -יינוקוי
. חיפה קריםכדוריגבעתייםחוןיוסף גחגיה- יואל וינטל ..

 ' -תל-אביב - - אגרהםכהן -תל-אביב - - יעקב"ירמת-גן אליהווינשטיין
- 

תל-אביב אוריאלנהלחיפה שמהשלחיוןתל-אניב- ברוךוינשסיין
רהובוה איהןכהורמת-גן לונהשות פתוחהרצליה דןויסבורד תל-אביב. - אריאלכהןהל-אביב נסיםוהים,חיפה - - שמעון  יסבקר*-ו

 ן
ן ) בנימיןכהלמחה-מקוה אליהותייקתל-אגיב יהודה ויסר- י'תל-אניב, "דיהכהן-תל-8ביג - מרדכיחיימובטקי היפה. חיים-,ויסזצקי  .תל-אביב 

 ראובןחהקיןהל-אביב חגי ולנשב-ן)
. 

 'כהןגבריאלחימה

חים" הל-אביב . - דודכהן.רמח-צן אברהםחבםהל-אביב צרוףולנשטין
ידדשלום ' היוצריךבהז חייםקרית זהיםחלשןבת-ים אבנרוקמלבא4ם

גבעתיים ויקסזרכהןחיפה אטגוןחן -תל-אניב חיים ורד..
הל-אביב עטףבהןבת-ים משהחצםטולון מש"ורד

תל-אביב- יחזקאלכהן-תל-אביב ?ביהחסון תל-אניב- יעקבורדי:,
 , - - - הל)אניצ - --כהןיצהקתל-אביב חפץישעיהו,טבעתיים . אריהורדי
חיפה ירמיהוכהן תל-אביב' דווחקלאימתח-תקוא אליהוורך
תל-אביב מאירכהןהל-אביב משההקלסר -היפה נע"-ירנה
 'הל-אניב' מנשהכהן-הל-אכיב צילהחריתל-אביב יעקבודקר

גדרה עמנואלכהן.חוללן אגרהםורשגברוט
 --בת-ים צביבהןהל-אביב עקיבאנוובמן

 _ י"ל"אביב - ראובןכהוירושלים יצחקטולדווגוהל-אגיב יאודהזאביל
גבעהיים יהושע-אליהוכהןבת-ים יעקכטישנקל,הל-אגיב טוביהזהבי

 .1041 2,1914(2 תשל"ב, בשבם י"ח 2)18, הסרסזמיםיפקוס



העשהשם'"עיר"שם"עצלהשם

ד"ת-ק ""רןמגדלבאוםתל-הגיג ירוןליטאי -זחלי? שלמהנק
'.בת-יב . יגאלמגדלטוו.תל-אביב צביליובושיץירושלים שמעוןמהן

תל-אביב ומאלממלי,תל-אביב אמיללינדה ה5-%ניב : חנה עלדשטתןכהן
רמתיגן עזראמני.ירושלים יוסףליסטמוהל-אביב אליהוכהנא

תל-אביב אביגוירמנקר,הל-אביב יצחק הליפיליקוקיתל-אביב דב כהנא'
 בת-ים. משהמטר,הל-אביב יובס שאולליפינסקיירושלים ' משהכססי
רמתיגן ליבישמסרי'ירושלים דבליפמןגבוהים אברהםכץ
הל-אביב ישראלמרחיפה דודלכיש תיפה. . חגןכץ
 מרדכי כץ__

חיפה עאלמרגלית) .ירושלים רותלמברגרבה-ים '
תל-אביב אורימרוןגכעהיים הרצללגגה אביברמה אברהם'כצנלסון
היפה גבריאלמריאן,ירושלים יעקבלגג"גדדי" אילנה ~מהדברמי

הל-אביב דודמרמונציק,ירושלים יצחקלנדאגתל-אביב משה כרמיאל'.
הל-אניב לוימרסיק,תל-אניב  עמבואללגדמן - גבעתיים. גיבוןכרמל

 ,גבעתיים אליהולרנר
תל-,וביג עזריאלמהקוס ,

גבעתיים ' יהושעמררי'רחובות משהלררתל-אביב נמחלילאופד
תל-אביג רונימשעל'תל-אביב גדעון ארילב  8!נעתיים יצא.יאמןחי-אניא הר!' אירימצי""י-יבליגצ:"כימ

חיפה צבינבקות-אביב עלמה מאירי . -ירושלים עמוס5ביטוב
קדית-א"א רפאלנגדהל-א"נ . יצחקסגןרמת-גן דשנןלביץ
תל-אביב . אברתםנוה,תל-אביב - שלמהמגרחיפה צבילבנטל
רמת-גן . דגנוהבת-ים אהרןמויטההל-אניב אנהםלגני
 ירושלים- נתן2ויגרשל) ,תל-%ביג אליהומור רמת-1ן.. . דוךלדר

תל-אביב. גרשוןגוימן,תל-אביב אברהםמועלםרמה-גן רודלדרסן.
תל-אביב זאב דרנוימן , ,רמה-גן אברהםמועלםתל-אביב אוריחללהב
חולון יורםנוצרירושלים - אורימועלםפתה-תקוה אילןלהט

 -תל-אביב דחה דיקקעטייןנהמזון,ירושלים יהודהמועלםהל-אביג יעקבלובליגר
רמת-גן יוסףנתמיאסתל-אביב יחזקאלמועל"ירושלים י. מיכאל לוזן.

 .תל-אביב ריימוגךנטלרפתה-תקוה יעקבמועלסתל-אביב עמילוסקר

קרית-איים עמוסנטעהל*אמב יצהקמורדחיפה אלילוי
פעה-הקוה ישראלנירתיפה ליאוןמוריה5-חביב אמיללה
הדר" יהודהלוי

ראשון-לציון . יעקבנמרודרמתגחן שלמה מיכאלמוריס
הל-אביג נפתלי02תל-אביב אשריםמורםתל-אביב יוסףלוי
תל-אביב גסיםגסים'היפה רברבןמזאירמת-גן . מאירלה
 ) 'אשקלל. ששוןנעים, היפה' משהמזרחיהל-"ביב מנשהלוי

חיפה זאב )קאופמחנעמןרמת-גן נהוםמידד 'רמת-גן. נעיםלוי
הרצ~ה- יצהקנצר,רמת-גן שמאימיטלמןתל-אביב מגדהלויבטר

תל-אביב שאולגצראל אביברמת יסףמיטמניהל-אתיג דודלוין-
רמת-גן שלמהנקשחיפה גריסיהמילנרתל-אביב דןלהן

!ךיאחסה 4,"י,מג:גבש-םמ%:",
18-אמב

תל-אגיב ' אברהטנתנווןנתניה שלוטאימוןהרצליה ל מ.להנקינד
גבעתיים שלמהמיר71תל-אביב אפריטלופטניק

תל-אביב 'שראלסבוראיתל-חביצ ליאוןמלוכגצץק מוצקין קרית' יצחקלוקשינמקי
תל-אביב משהסבוראי.תל-אביב יוסףמלומד ,, ."יפה משה.למנגד
תל-אביב דודסבירסקי'תל-אביב אהרןמלישקביץירושלים אליהולזר
תל-אביב נהוםסגלוניץתל-אביב נחמיהמלר -. תל-אביג , . אמנוןלזר
'גהניה אברהםמגלהתלןאבינ . מיכאללזר

רמת-השררן אלקסדובסקי
הל-אביב צביסדןתל-אביב אלברטמלמדהיפה יואל יגאלל"ר

הל-אבינ רביסובל,רמת-גן משהמלמק 'גבעתיים יונהליבובי,
הל-אנינ ישראל סולגניק-הל-אביב יצחקמןחל-אכינ רפאלשיבורץ
חולון אברהםסולומוןהיפה דןמנדלהל-אגיב חייםליברמן
במר-סבא בנימיןסולומוןרמת-גן מגדלמגדלתל-אביב ידידהליברמן

הל-אביג נורימגלימן)חיפה שבתאימנדלתל-אביב אליעזרליורי
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המר'"שםאיר ) rn~__- ,,-הצר___.. - -- ."ש,

.חיפה דוד מרנקפורטפורתת5-אניב פרד12שו1 -סומן ,'
 : .תל-אביב . פרל.ישעיהו

 -הל*אגיכ יוסףפרנקת5*אכיב גרשים פטרון- המאביב . יאיר סוטר ;'י
גבעתיים יעקב נוקמהפרנקה5-אגיב יעקבפיגיר -הל-אביב נחסופר

 .'הרצליה אליעזר.פרנקלקרית-טבעון ועפרמןהל-אכיב חיים מרדניפוקו~גר
. 

 ;הל-אביב - משהפרנקלתל-אגיג עודד פיינר.'רמת-גו יעקבסודני

.הולוך מרדכיפרפריחולון ' אליעזרפייצמה -תל-אביב מיכאלטזולקיבסקי
רמת*נן - יחוקחלפרז -תל-אביב שמואלטרלובסקיגבעהיים הללסטרינסקי

 . ... --סטרליזמיהם--

 ..נחגו"
. . 

 ~.רמת-גן טרקשנפתלי -- - ---חולון - מאירפינירש ___ .,__
 - ---- - י -- --- כיה-שאןעמק יהוידעשגק,היפה משהסיחרה

הל-אביב אדמונדצאצאגהל-אגיב - יוסףסויקהיפה . דוד סידי-

 -, - -רמת-גן ן - '-צכיא5יהודה -תל-אגיבפישרמןאליעורתל*אביב .סילברסטוןממח"
- 
, 

פתה-הקוה . שלמהצדוקהרצליה מגיהופלאיתל-אביב ~רקוםסילם

 ,חיפה אהרון יצחקצדקהבה-ים מיכאלפלג. 'חולון' מאירסיניי

בני-ברק פסהצהרתל-אביב מיגאל קרניפלגבני*ברק, משהסלומון
תל*אביב' . אבנרצוקחיפה מקוהפלג-בכעתייס חברתםסלהיגי הל-אביב,- ברוך טלרך,

- ,-חוקר-יעקב ---=- -)תל"אכיב ---סלדא5יעור ,-- - -  ךירוהולים 
 ____ ,יץנ -Sיא -- - :

 _%רוי
 '_זהשןן __ -ויהגשיק ___ _,___

 -הה-נו __ -
רמת-גן משהצורף -תל-אביב זהרט5דגףתל-אביב שלמהסמוקסקי
נהריה דןציגולטקיחל-אגיב יוסף פ5דמןירמח-גן עירא.-רלי
 רמת-גן- עזראתיוניתל-אביב יחזקאלפלומיזרמה-גן - דבספיד

הל-אכיכ, "רי5ציטיאטירושלים לאונרדפליקס.תל-אביב ,אב ספיר,
ירושלים אנשלנייטרון-תל-אביב- אהרןפלךרמה*גן הכאלספיר

 ,- -- --חיפה- אלינורציטרומכאום __.__ _ה5-אכיכ __ --_פלמןאברהם___ - . גבעתיים- --פפקסוו-כוריס%ומון-=

בני-ברק אריהצימרמןתל-אביב ח=םמלמןירושלים אפריקמפראי
 . תל-השימרליד דודצימרמןרמת-השרון והים דיר פלק'תל-אביב מיכאלסרכרגיקן

הל-אביב מרוכיצימרמןבת-ים. אבנר.פניני הל-אביב טוב יוםצמתרמח*אבוב מבחפפניניתל-אביב ע"אעבדא ), . משה?מחתל-אביב עמיחיפניניתל-אביג - לשה6שכר 1,
זימה ~

.
 יםקריה משהצנטגרהל-אביב אלברטכנירי1הקטון דמאןעדן ;-

הילון ) דבמרירתל-"ביגשירייבאל -רמה-ין_עובדיח"מר
קרית-בישליק חוהצפרירהל-אביב שרלופ אבבבאפמריתל-אביב דניאלעטיה

, עלונדמנחם-------- -  -_בה-ים דניאלצרפהיתל-אביבססאהרואריץ- . ה5*אגיב- - -- 
. 

היפה שמטץפטסמוגגתל-אביב חהר. עמוסי _ _]
 'חיפה אלשזר,איר

-
 ' - - -חולץ איתןקאוטמן~אשק-לציץ . חוהפסטרגק

- 

חל*אביב זהרקאזש__תל-אביב_פסמןמשה_ ---- זחל-אסב,--ומשאילן------
 --,רששץ*לצען יגאלקארטרל-אמה מיאןפטקרוי%-atat שפא "הייעמית י,

קרטדקכטרמקס-נתמהפטףמשההל-אמבעממאלמשה
משלים - 1מלט4עגרא

טפי
 .וצי-גן צויקבקבהל-אבע- ישראל

כס-ברק - מכ"לקדרבם-בדק "עזר אפפר :ימת-ק יעקבעמא
 יקרוח-בתא עמוםקומטתל-אביב , נסיםפהגתל-אביב מנחם עצביזך

 .,גבעתיים מיכאלקווהוי פתותהרצליה לויפרדריךחיפה אברהם,פרקכם
---

- ,  

-  . 
 - .- - חיפה .-, -קתמאיצחקחיפהפררינרחליעור -- .

תל-אביב - אברהנקולכןתל-אביב עזגדפרוינדתל-אביב התם משהפאהן:
תל-אביב יצחקקוליקהל-חביב שמחהפרומת.תל-אביב יויםהפיגרו
"ה5לאכיג דר אבנרקומרותתל-אגיב' ' גדעוןסרוסטהל-אביב אליעורפאר

תל-אביב יצחקקומשינו"יטה ח5יהופמפמןה5*אביג ן אילןפוגצקי
צהלה אלחנןקונשטדמתל-אביב תילן סרי'רמת-גן - יוסףציכטונגר

 .. תל-אביב. אפרים ס.ס. ד*רקומטהל-אכיב ייון בלפרוברג ,קרית-מריקין מחירפוקקן

תל-אביב מרפלוקוסשקרמה-גן פגחםפריתרמת-גן יגהפתיסונסקי
 .רמת-גן- = ישראלסונציק

 ל
 . -מתח-תקוה אריה'-קוטטרשמןדס -- - -בעתיים -- ח45"י'- פרידמן :--

גנשהיים יוסףקופרמןתל-אביב ' ס"ה ורפרידמןהל-אכיב יוסנןפורמון
תל-אביב' הנדבןקוקילביןרמת*גן אברר"פרירנגלרב 'תל-אביב ארנספפורסת

רמה-בן יואלקורדיירושלים יהודהפריינכרגתל-אביג - יפהקפורר!
רמה-ק יורםקורןירהפלים מרדכי פרידנברג'ה5*אניב יורםשרת-

זפטה הלאל קורץ_הל*אביב נחוםפרידקס דתל-אביב מיכאלפורה

-
ירושלים אברהםקטן-גבעתיים ישעיטומרישקולביק -גבעתיים רבי פרה .

ל
 1043,י %23972 תשל"ב, בשבט ,nff 2וש~, "פרסומים ילקוט -



"עיר"שםהעירהשםהעירהשם

הל-אניב משהיחטטמן)ירושלים שמגאל דררוהבתןהל-אביב בנימיןקיינרסקי
חיפה אגרהםשטטנרתל-אביב ישראלרוחגרימה-גן אלכסנדרזני רמה-1ן אסתנןl"em,גני-גיק מנהם צניר11ןרמה-גן "י.סק.ין
תל-אביב- מיכאלשסיין:חיסה שלמהרותבלוםהליאביב יהודהקינן
תל-אביב עוזיאלשטייגברגבני-ברק דברוזנברגהל-אביד מיכאלקיסרי
חולון מאירשטינמץגני-ברק אברהםרו1נצוייגהרצליה אדוויןקירטון

'

רמת-גן צבישמלצר! .תל-אביג הללרוזנשטוקחיפה ' מרסין קל"
החוגות . אורישטראוסתל-אביב אמנוןרוונשטייןתל-אביב קורטקלופפר
תל-אביב ישראלשסראוס בהרצליה יצחקרוטמןחיסה אוריקלנר
קרית-ביאליק מריםשטראוסירושלים שאולרוטמןהיטה . מנחם אוריקלרמו
 חיפההכרמל צביואסרוליכטה5-אביב מרדכי יעקברוטשיליתל-אביב חברהםקמיל
חיפה יוסףשטריתירושלים שמואלרויצקיירישלימ אריהקנדי
חיפה יוסףשטרןהולון אלימלךרוןתל-אביב מורים מגשהקנה
קרית-טיים ישראלשטרן.חיפה שלוםרוגאלהל-אביג מרדכיקנול
גבעתיים מאירשטרןרמת-גן בנימיןרונןחימה מארכיקמל
תיטה נחמיה מטהשטרותל-אביב יהודיהרונן' -עפולה האיחרקטסל  ~884 -בני-גרק  סלמה יודסטרוגרגתל-חביי  עסףרתןהל-אבע  יופףייירר
שרמת-1ן שיצאשטרנ,ינסהשה .שרא,רונן .פתח-תקוה יסיףקצג
תל-אביב צבישיוביץתל-אביב גדרופיןרמת-גן מנשהקציר
תל-אביב יצחקשיסליםרעננה גיורארוחם 'רמת-גן ישראלקצנק

הל-אבי אברהםשילרהל-חביב אבלהסרזיתל-אכינ יעקבקראחה
יתל-חביב אורישילתרמת-גן ניסןרוגיקרחובות ד"ר חנן, קרגר
תל-אביג אליעזרשילתת5-אגיג אימונורחימאתל-אביב. וזדקרזדו
תל-אכיכ שמחהשיבכרגרמת-ק צבירחלי כורימבהריה נפצליקרטין
גבעהייס אריהשיףחיפה אברהםרייסתל-אביב אפרים ד"רקרטס

 תל-אבע- יציוע"שרתל-אבי4 יירחלרטתל-יגיג צביקרימטל
חיפה חגןשבטהל-אביב אהרןרמוןתל-אביג יצחקקרמזין
היפה . יהושעשכסר'תל-אביב אסףרמיגולסקי שמשבית אלגסנדרקרמר

"ל-אנש משהשנסרראשון-יציק יעלירנרטתל-אגיב יוסף קרמר.
דלפה קרולשכטדתל-אביב מסדרסוליבני-ברק שלזפקרמל
 תל-אכינ. יוסףשליטה5-אביס אגשלוםרצאביחיפה יעקבקרמש

ירושלים. שלם"שלםאיפה "נמהדצקובסקיהיפה- יצעקקרמש*
 בית-דגןדאר ) גיורא טובשםתל-אביב שניאוררצקובסקיבת-ים בנימיןקרן

 -הל-אביג סמישמואל.רחובות מיכאלקרן.
היפה . שאולשמואלירמת-נן דודשאביתל-אביב אשלקרני

תל-אביב יעקב דניאלשמידם,פתח-תקוה אשרשאול
גבעהיים 'רחמיאלשמירט' אונוקריה כשבאלזנבירמה-גן אברהםיאובן
-הל-אביב שמואלזזמידס-חולון זאבשביבתל-אביב פנחסראובן
חולץ מנשהשסיע.הרצליה שלמהשבתהל-אביב יזהרראווני

קרית-ביאליק מאדרשמיר 'יתל-אביג ישראלשגיאהל-אביג ישראלראובני-

ראוננ1
 .ירושלים אליהושמעוניפתת-הקוה יוסףשוגרמלהל-אביב ישראלרגין *7חח-מודוין צרמהשמזרקייאק אורישה0ימת-1ן י מנשה

 . -גבעהיים שמעוןשמעוניחולון אמנוןשולמןתל-אביב . . יאיררבינוביץ

רמה-ק יצהץסמר, נריקיןקרית ראובןשולשטין גבעתחמ, יוסףרכימביץ
 'הל-אביב שמואל רגינוביץ)

היפת משהשמש,נצרת אליושומר '
הל-אביב עזראשמעוירושלים יצחקשוערמת-נן דב יששכררביגק
סביון - משהשד)תיסח גיריט גורג,שוקיירלוד אברהםרגב
ירושלים אבנרשבורתל-אביב . יעקבשורהל-אביב אליהורגואן
תל-אביב. יאירשני.תידה יעקבשורץנהגיה הווארדלדלי
תל-*נוב . גהוטשניאורסוןמגדים ישראלשורקאיהל-אכינ דןודר
תל-אביב  שלמהשחטר אביבתל- "גירובין

,
n'pffגבעהיים בסים

תל-אביב אבגרשעשובתל-אביב אלישעשהמוןקרית-אונו שמואלרובין:
פתה-תקוה עזראשפירתל-אביג מוריםשהמוותל-חביב צבירובינק

ירושלים אברהםשפירא'יזית-חיים יוסףסחרתל-אביב ילמה ריבננקו'

 . גדעונה משי"ג, בשבס י"ח השג, "פרסומיםילקוט-1044



,,,..- , ,,,

העיר"שם"עיר,הרסהעירהשת
phn שמעוןהותתל-אגינ אר,"שחרהל-אגיג נץנהשנירא
 . -הל-אניב וקהורןייושיים אתושעששוןהל-אנהג ישיאישפן

 איעזר ע.שרמאי)
"Dsnרמת-זן יורםהסכוןפה"-תקוה מזעקםששון

תל-אניג זאגתנור"ל-אביב טירשדו)
 - ..תל-9aa דיורהמריהל-אנהג מרוניתורגמן .הל-אניג אריה שרוני -'

,.

) Q8ola"מ
 אשנון פ1עחת,ינאיעשג-ראש - -

vmתשכ"ה-1965 והבניה, התכננן 
 ten~s 1943 לצרכי )רכזתה הקרקעוטפקודת

 לפקודה 19 סעיף לפיהודעות
 והגמיל "הכנת להוק ו-199 189 מעיעימ יפי כמנותהנתוקף והבנה; התננת ~Vm 1-"19 185 סעיפים לפ. ממנוחהבהנקף

sees-n-ולהלן פת,211294 מס' אורסת יהננית ונ"האם ן, תשג-ן-1965 - )יהין פתן""12 מס' מפורסת יתננית וג"תאם ן,השנ - . 
 "מקימיה הוע= ג~" יצאני" י28, עמ' השגוע, 75י,"פרסומים היקימית הועדה בז" מגהירה 1171, עמ' תשג-ה, 1154, הפריימים*; ג.יקוט פורימה הוקף יה לתת הרשאה ביבר שהודעהההבזיה(, ג,ל7יי פוראה תוקף ל" לת" הרשאה גרבר שהוזיה ההנ1.הג~.

 הקרקעות יפקוזת 19 ,סעיף ג"תאס פתן-תקו", ויכמיהיהננון הקיקעות יחוזה 19 יאיי גההאם "תה-תקיה ייגמהי"ינט
)רגיש"

)רביש" "מזו- הקרקע גי הפ1ו1"(, - ),הלן ן "194 צ.נ1ר(, יצרג.
 1-ז 5 סריס ין הוזעה פויסמה אליה נשם. אשר נתוספתארה ו-7 5 סעיפיפ יפ, "ודעה פורסם" א"נ גשם אשי ג"ויפתארת "מתו- הקרקע נ, המא, - )להין ו 1943 צינור(, יצרנ,

 נייקוט,פקוי"
~snlolen 

 וו הויעה פרסום מיס ית"-תקוה עיריה של Dimnn1הנמור 11 "וזעה פריוס מנום פתה-תקוה עירית ש, ושמולס"ומור יקמו" ת"י" י21, עמ' השי-נ, 1772, "פרסומים ניי,וסיפידה יקנייה תותה 214, עמ' השל-נ, 1772,
גרשומות.-גרשומות.

 ת ט ם 1ת
 ת טתגס גנוש מ-רהמ"ווה"יקמ",ק"279 ,14 גשיהשיהסיגתקרקע

 נגוש 5 מהלק" היק "מהתה מ.ר eoo של נשרת קרקע"סגה מה-קוה.!5!6
 פין-הירה.5389,

 יהנויה, ההנמן יתוק ו-י5ו  159 1מימ,% לפי משבהאנתוקי בילקת מזרמיי הוקף לה לתת יט~ת גיבר שהוהוןהת=תז(,ה
 vwin- שרגמה הוקף ," יהה הרשאה גזנד שנחשה"הנמת(, הירקעות יפהפה 19 ליעיף ג"האם ט-הקוה, ולגמהיתנוון - )להין פת,ז29 מס' מפויטה יהנ1ית ומההאםתשנ,ה-11955, המקו=ת הועיה ב1ה מצהירה 1859, עמ' תשי-א, 1721,הפיטמים - .-

 "מקומית הנעה גו" מןהייה 1462, עמ' תשי-ה, 617,"פיגומים ומהו- "קרקע גי "פקוי"(, - )להלן ; י194 מגור(, לסיגי)רביש"
 "קרקעוה לפיזה 19 ,סעוף ג"החס פתו-תקו", חנניהיתננון ו-7 5 שעימס יפ, "ותה פורים" אליה ג.הס אשר נתוספתאיה
 המתו- פורקן ני "פקוז"(, - ולהלן , 1945 פיגורן, יצרנ,)רגישה יקמוה ת"יה 214, עמ' הש,-נ, 1772, הפרסומים ניי,וסיפקויה
 ש, 1"מוהיטהומור

 ו-ן 5 מציפים לפי יויעה פורסנו ולית ביתם איר נהוס1ארח זו תודעת פרסום מיום מ-"קוה  עירי"
 11 הוש פרסום מיום פת"-הקוה עיריה של והממלם=מזי ת ט ס ות__ ,קמע" הה," ן21, עם. השל-ב, 72זו, הפריומים ביליוןייקורה-ברטייה.)

 גש- י4 הלקה  את "מ"11" מ-ר 9977 של נשל" קרקעהמגת
 ~ברשומות.

6 . א  הזג9  טוה-תשל. %זי5 
fiD~lfi

 ו-י19 159 יעי=ם יפי ממיוההבהו,ף
 לתוי

 ביש 4 מחלקה תלן הנגהה מ-ר י655 של בשמת ורקע"סיבה והבניה, התיוון
 - ),הלן פת,5,1151 מס' מפורסה יתנסה ונההאסתיב.ף-11955,

 פהץ-היוה.  *5%%,
ה -.ההנווה(,- '1- א ש  שצהילה-בעךהוידה-הנתמהת-.  ז5י, עמ' תשג-ז, 4?יו.הפרסומים פתה- נעירות המקומיה יוצ= גמשרח מופידים ההבמרחהע"נ. ניל,ומ פורינו הסוף לה ותת ה-שאה כדבר 

  תיהז,--וב-יהמיוניי
-pw~-ויגמה לתחנון המקומיה הועזה ראשאג ל,1.1ה תהי"  214,  עמ'  תשל-ב,  ?171, הפרגה?ש גיללהיפיופה,1 לעברי י' 7%51%(  )הם ר-7 5 סעיפים לפי הועדה פורימה אליה ביתי אשר בתוןא אר". ל 1%72( גיניאר ש השל-ב בסבת  ס-ו המהו- הקרקע ני הפקייה(, - קוהלו 1 4%י4 טנור(, לאבי)רייטת,. הירקעות לפיורח 19 לנעיף בההאס פתת-הוון, ולבויהלהיוון התקא= בטיה7העבוזד  בהם גדנל-ולאו 

פחה-הקוה 11 "הען חיסום מיום יה"-תקוה עייית שי והמשיט"ומור
נדממות.

תוספת
 7"י. עמ' השג-ן, ס.ה1 במש npina 19 חלק המ"ץה מ-י 499 של גשסץ ,רקעהמגת

 32. עמ' 1, הוס' 943ן, ע.ר! פתה-תקוה.6358

5את_ זיג2תנע ף"נשמ %ת=ס2"ג ע"ס.-

-
-=- .,  . . 

- .  = ,, 
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.=- ----------.---.--- 



 חשכ"ה-1965 והבנית, התכמןחוק
 1943 ציכוד(, לצרכי )רכישה הקרקעוממקודח

 לפקודה 7-1 5 סעיפים לפיהודעה

 נקרקע 'npm מיד לקנות מהנותת "ועזה גי הודע" ננה ;מסרתגן יר,ש,'ם ו,גמ" ,הנמן "מקומיה ,ועזה "נהינה ""מנוהנניח
 שלפום הייבוא ,צרני ד"וף נאוין דרושה שהיא מפני האמורה, והגמה, התגנון ,הוק ,-יa'D'V~ 159 19 יפי "ועזב -),הין

1ees-האמויה בקרקע המשיק אים שגל נוה מורה וזועזע ירנשה,עומז.פ -תגוית הנקראת מאושרת מפורטת יתננית ונמאס ן,"שי-ה 
 חיאל, הר"1נ1ת שבין השסו פיהוה - "194א' מימסורסת

 בה. התקה את מ.ד.מיוד שמואי
 ג4י9י, נמשים ואוששכן אויד הני,יטההנמד,

-?9199 
 - ולקלן

 ת פ ס זת 1429, הפינומ'ס נ.יקום יויסמה אשורה נדנר שההייההתננ,ת(,
 נתוספת "מתואר" הקרקע ני הזיעה גוה נמנרת sa,, עמ'תשי-ה,
 9-1"2 255 ויו, "16, 8, מלמקוה היקים המ"ח" קיקעשיה וי,הן ישא מוינה הוידה ונ, ציבור ימיני להיההן יתדהדרושה
 התגנית. בתשר.ס יהיס ירוק גיגעיס במסומן 5"ו39יייט האמורה. "קרקע רגישתעל

 ונ, ירושכם גע,דית חזה גמשרז מ,פקז "הכמהשהק האמורה כקרקע שהן כל הנאה מונה או m~r יעצמו אטובעגל

-
ף ,קנ, ורוצה ח  ההנאה סור" ע. או ונותו על "רפאה - גרשומות ד הזיעה פרסום, הממילוה. הענודה נשתוה גו לע-ן ונאי ג11רהמעונין מעם "ודשים סך - ,ועין יצה וזרש נך, עי 
 1971( גווגמנר )!2 השל.ג גנייוז' את שיגילו הניעתו, לשווק ראיות נצרוף תמורה, גקיקע לואשר

 מך.נזבחיט)ימ"7251( והויעה המקרקעין, רישום גינקיי - ישנו אפ - "ר.שוספר=
 ש ו,גמ" יהנמן המשמית הועזה ראש ,ושג סקופממלא "נהנע הסנש ומשיג הונע ש"מ "שזהים אח יסשפי"ס"משו"ת
מי

- %  

'רו"ח' ומי.

 7י3. עמ' תשג-ה, י-"ן

 תשכ"ה-1965 והבניה, התכנתחוק
 חקלאית קרקע על הכרוה כדברהודעה

 יפ( )ציי השרון חוף האזורית"מועצה הריגומה יהויפה ! סעיף לפי ממנותה גת~קף בי ננהמוהע.ס1.
 "לק 5596; 6595'; מ-6424.; תלק מ-6422; הלק6422; דעה "וות ייוד ועי 1, השב-ה-1965 והגעיה, התינוןלחוק

 ע, ;ק,א,ה קרקע ע, ישמידו "ועזה "נדיש ונומכם,. מ-
 ",1מ-י149.;94 2"56י; 6691;6,97'; הקי-

 השק. יענין קפקאית נקרקע ותוירת המתוארותקעות
 11 רמה ת יע גוושיס המקומיה n1fien בההומ' נמצאות נאמודהקרקעות2.

 מ-6179; ה," 6175; 173י-; מ-6142; חיק מ-6141-; היק .וצ,ץי,צ,דןוםימענצנעירוקגמפוה=הומוהנ,דיושנדןש

' מ-85וי."יר חקלאית; קרקע על ישמ,רה היעזה ראש תשג "ממניםועדה

. חי-אנינ, למהח התננון יושנת ,ל-אמנ-יסו, 5",==ת נני.גרקעירית יהווה רהוב החקלאית, ארד המיפוי, נאוף הספקיו מהןתתק'מ
 ו7"61."יק ועמס הור,שנומי ,יקר ונמהלקה הל-אניב, התמס,ישרד

'pp~pנ, יושרים, "קריה, "פמם, משדד ההנוון, אוף~ 
 קרית-אתאע.יית הס-

 26"11; עז 11934 עשים היקי 11929; מ היק 11995.י האמורים ש"משרד,6 ונשעות נימים בהן יעיין ישאיעתין
8 11542; 11541; מ-*א11; היק 11942; ער *4"1ו מ_39"11ןריק ,קהי.פתתדס  הלק מ-11599; ה,1 94!11ן ~flsa; מ-11543ןה,7 נמפות. המפורס נ"י "ן גנוש,ם מוסדיות שאיון נאסור קרקעוה". 

 מ-1699"
ע  

 המיומןני4.
 ג--

 "לק מ-11699; הלק מ-11698; "יק 11697; מ-5"5ווןחיק "מקונית הישנה גצונר נמצא "ealn הלק יק
 מ-28"ו1. "יק 11627; מ-"2*ו1; הלק מ-11614; הלקמ-"1*11;נמשמע.

 ~b1D ילאשטה הייס,מ'ם ג'יקוט' שיוקסמו הקיאית קרקע ":רוה עלוהודעות5.

 יז 6629 6928י; 6927; מ-6914; ",ק 6913; מ-rh;69)2 'הוקם 1242, עמ' ה"נ-", 1442-1, 997, עמ' השניה,1"14,
 מ-5954.; תיק מ-47*י; חיק מ-6ח6; הלק 8"69; עד eo~s 2ו"6; . ;ה.יוי

ש:ם_ש',95א;62%יישמ;%קי-תצפת  61; יהלך" פיט מ-יו62 ה,1 מ-6235; הי, 5234; מ-"623.;חיק וושים וצקי ה1וש,סמסנרי-

 6489. ?י6"64-
 אווו דווריתהמועצה
 דש יעקבנ,נמנתהשי.נ,וגעואר72י1(. 6175; עד 6176 וושיס היקי מ-6174ן הלק 6172;6179;

 הכלאיה קרקע ע, ישמירה הועזה ראשיושג 76587(4ומ מ-3"52י. תלק 2"62.; מ-6222י; ילק99)6;

 1~9;.2.2 "מי.2, בשב" ל" 2ש;. ה"דן,מ,ןייויס 1046.



,,,,,, , , ,  ,, , , . .,; ,..
 . -. תשכ"ח-965ז התכעס-1הבגיה,חוק

 . ' מטורטת לתכנית שעף הכנת עלהודעה מפורטות לתכניות שיורים הכנת עלהודעה
 הל-אגינ-יפו, ויגס", להננון המקומית ה1ע1ה גיתשנ-ה-965,, ניתנה השנ.ן-965!, וחנניה, "הנט יה,1 77 יסייףגההאם מגמה, "הגוו; .יהוק זז יזעיף גההא6 הוזע", נוהמהנה

 הנמה יגנון 979;( ג"פטמגר )4! הש.י נא,11 יו מיוםג,שי1הה יפן: גמס1רט עריס נמן יהנלוה שטויס לזית"הלים" "הליט" רמת-גן ובמה, יתנען המקומית "הי" ג, הויעה, ג;"

-
- - אחי פדמ'ס --"אותיות-ב";ןעה-"צץ)~ח  

 DA. מס' מפורטה יהנוית שעף - ח156611א'סי'
 "ש.נ,'. שםא.

 ~e1ss. גבש 476, 467, 455, 233,!23, הפ.נו.. בתמס הנכוי.פ הפסחם ב. . -~ הלקוה המ21ע: התנניה שינוי נת"ום הנגייים השטתש "פוחל"

 ."פלד הגמהבני; ש, !97! !נישנת מס' מסה הגמהמס,556! א.!.
 eeoeI. בטש 27! 88,היקוהג. רמת-גןיקשיוהס. ולננ,"- להננון "והךא הועיד ראש תשג- מוייון איפין - מוזלי רגוב 44 מס. מפורטתערים

..!7ש.5!.ג.
 9!!1. גנוש 43 %קחג. - - מ_ןמית מיתאר תכנית קךמ. תפקד, בדברחןךעח - גרסא. עמק רהוב 8!י Db' מסרטת ערים- נגעהים מקומי, הננץמרהג ננץ תנאיה שי !197 לשנת ו מס' שינוי 426! מס' הנמת א.4?.

 מגמד ההגמן ליק 89 *שץ גה"אס ;יחי, מה!מיה. 6נ3ו!.נ
ב בנץ הגניה שי !197 ישנת 2 מס' שיעי :158 מס' הנמהא.1.  מתח יידה, -.יתיגע השה משריי מ 

א מי' -תגניה התורא מהאי הגנותשעוי 6א'. בירנבויס סווג 22! מס' משרטת ערים,  !9.7!.22.ג. אייו. המצויף ההשריט עם ניהד 53-, מס. מקומית 2!62. געוש 84!ו היקהק. מתואר להנ!ית שינה 
 שלס. גפר מבינת ר"וג 897 מס' מעורסהעיים --- -- -- - - -- הלקו,'38ב,991. 8188 ----,"ץו תנמתנ!ין של !97! ושנה ! מס' סמנה 573! "נמה"י' 4.~א. -- ההנמה: נשעה "נמולים השטפסואיה .,

 גיסים תשלום ייא גו לעיץ רשאי התנויח בשינה מיוגיןגי יגוש !-8! הילוה מלק, 29!6 ג'וש 36-33 הלק"?"יקיג.
 יקטל. מהוהים "אמורים ומשרייסובשעוה.45!6.

 את הרויה א"ר הנמס פרט נגל או גבמן גקי"ע, מעוניןגל 71,!!;ג;
 שמרחב מקונית יעיה ביים ה התיי ני ש ישיבעימי גנץ הנמת gff !97! ישנת 2 מס' ק"מ, *53! מס, הגניתא.5.

 ג,ימס. נהוג -,- מי' משיסתערים
 פרסום"

 ההנסת ישייף התננדוה יבויש mnlea, ין הויטה ש,
, 

בווש5523. הצורה. הועדהגמשרי, 495 י9י, 385, 238, 237, 228-222, 9, 3, ונרקיס"יקהג.
 972!( גינואר השל-ב)6ייטגטגת . . . .. 27.ג.~611

 גבין תימה של 971! לשנה 2 מס' שיסר 1558 מס. הגניתא.6.
 הם,

ק %  ופת 
חתי-צע. יים"ייייך-5-"תייחי""'".י.

 .נ

. י
-
 )' אייון. ו!"ל - גק ישראי - איסדליש רהוג - סחה-הקוהדיך בת-ש סיומי, התוןמיהג שנץ פשטה עי "משהיע מומיפיור' משנינות ,"יק הנזיה א. ~7. .

-

 הודעהביטול!7.!!.24,י.
 , הנקראה: התינ'" המקדת יינם ""ייעה יי "ייע" נ'"נמסי" !(. הניון )ק~ע ד, רויע ה'יקו, עיי N1ISZ' מס, הימתא.8.
 7-12!, 2, !, "לק1" 42!7 ויש 87, מס' משיסת עי'ס ימו תנית 1!, י4י-38!, 52!, 54!, 3י!-58!, 213--!!ב, "יויה ב.-----

 9, 8, 7, 3, 2, תלקוה 7145 ויש 59-!*; 46-44, 4!-6!, 6634,8,9.- י, ש, 3, 2, !, הלקות 43!7 עש 89; 79, 73, 79-65, 69--62, 55, געש 4ו 26, 27, ויו, 74!, 4!2, "יקוה והיקי י1 6!,7!,
 47!: 155, 154, 146, 143, 65!, 194, 96, 95, 51, י9, 36, ין,34, 6635. ןנוש 9 !63-7, 84-46, 261--155, 194,היקוה
 59!, "יקו""יקי

~SS, 
, -,' 45 42, !4, 49, 37, 6י, 35, 23, 5!-!2, 9-1!, "יקוה 46!זעש 6635. יתוש 7-8

 נזה. מיומית - 85 עם, ה"נ-.re !48ן הסימומים גיל7וט1פודסמה- 6648. גדש 5ן 76, 11, 2ןו, הלקוה "לק'
' 1972( נינואר )6 השי-נ גחכה"-6 !97!( גזצמגר )!2 תשל-ב גטגהנ'

 רפיהד' רבינוביייהושע
 ולגמה יתנגע המההמו הועיה ראשישג ולגויה יהכנון מקומית הינדה רישוושג

 הל-חנינ נדיוהל-אנין-יעי

1047 השי-ין.112;.2ר נשנס "" מט;, "ןדס;מיג.ידן

--



 תשכ"ה-1965 והבניה, התבטןחוק

 גת-ים מקום., תגנוןמנהג השייה "י, "ימומי%
 תכניות לבטל החלטות הפקדת בדברהודעה מפורטות הבניות אקרור בדברהודעה

מפורטות הבמה, התננ~ן יהוק דוו יסע.ף גההאס "ויעה, נזהנמסרת
 והנמה, התלון ,חוק 89 יסעיף ג",,ס "ותה, גנהנצירת הי-אגש, מחוז פנויה, ,הננון המהוסת הועזה גיתשג-ה-ל196,

 סתות ריגמה, יתנתח הסתו,.ת הועזה שמשרדי כ, תשג-"5"!~, איה: מפורסות תנכיותאישרה
 , הוסקדו בה-ים, וינניה, יהנות "מקומית "ועזה ונמשייית,-אנינ,

 איה: ממורסות תעיות יניסיישיטות שגידעה 25, 15, תילת 6528 ;יש 1972 מס' מפויטת-תשית)1(
- בילקוט פורסמה אליה, המצורף התשריט עם יהד הפקדתה,על

 שהוזע" 89י, מס' מפורסת -הכמת)ו( sse; עמ' תק,-א, 1682,"פיסולים
 ," ,תת קדשה נזנק

 המהזדתתיקנמחהין'עיה חיקות: והלקי חיקות 6525 גוש - "197 מס. מפורטת-תנתה)2(
 92יתנע'

 ת7-ארג, מיי' .נוינמן

 ,7, 14, 15, 56, 4י-56, !5, "2, 19, 116, 129,128, י69-4, תתקוה 7145 נוש נתמית: הגיויים השטהיסואיה היבזות: והילי ",,ות esao ;וש 5" 41, 1"-יי, 9", 49,,
. 124-122, 127, 126, 148, 141, 92, 91, "9, 78,119, י12612

, 
.. 

 יה יתת "רשך נשר שהזעה די-, מס' מיורטה-תבנית )2( עי ששתה 153, 154, "11, 52, 5!1, 77, 5!, 19"5,1!,
 חי-אנינ, מהו, ולננ.ה יתננון המהחית הועזה מאתהוקף גייקוט פורים" א,.ה, "מצורף התשר.ט עם ,"ד""קותה,
שמא "7!1; עם. תשי-א, 544 "פרסומיו נ.י,וספורסמה "7"1. עמ' השי-א, י179,הפרסומתם

 נתנוית: הנ,וליס b~netnואלה
 55. 54, היקות וחיקי 61 69, 17-1, הללות 7142;וש אותן אישרה המגוצית הועדה שגה נזורה האמורות,התננ,וה

 הועדה גמשרדי הופקדו אליהן, המצורפים התשריטים עםביחד
 נתנתי" מעומקכ, "יריה, וינויה ,בגזזן המקומת היהזה נמשייי וגן "אמודה"קרחית

 רשש,
 ונשווה גומזם השנוס ,,א נקע לע"י

 ,7"י. התוניס האמוריםשהמשרדים שהישיויס ובשעות נימים תשיום, ללא גהן יעיין רשאי מעוניןוגי
 את הראה אחר תנחומי פרס בגל או גננין נקרקע, מעוניןנ, יקהל. פ"1ה'םהאמורים

 האמורה יההלטה ה";;יוה ,התיש גדשומות 11 הויעה ש, פרסונה Q1'b וענניה ,תהון "פחחית הועזת ראשיושג תישיים הוך דשאי אוחס, ;וגל או "תנכיות גתחום נקו, שיה"תגנון רזניק ד' 1972( ניווצר )6 השי-נ נטגת,-ס שמרחב מקומיה תי" מהנדם .גן "תנכיות גיטו, יזי עי נפגעעצמו
 האמורה. "מקומ.ת הועזהגארד. ה,-אשב.לקו

 1972( גינואר )6 תשי-ג גטנתי-טן
 ר,ן,יך, הרצייה מיומי, הננוןמרהב

 וינתה יהננון המקויית "תדח רחשיישנ מפורטת תכנית שעוי הפקדת בדברהודעה
 תי-אגיבמחוו ו=מה, ההנתן ,הוק 89 למעיף גההאפ הודעה, נוהנמשית

 מחון וגנניה, ,תנון המהורת הועדה נמשידי גיתשג-ה-1965,
 הויקז "רפיה, ולנני" לתננון המקימית "תדה ונמשרזיתי-אנ,נ,
. " מי. שינוי "י"1א' מא' -תנסה הוקרא: מפורסת הגויתומינוי

 אשו מקומי, תגנוןמיון
 מפורטת תכנית שיווי הפקדת בדברהודעה אייו. המצורף התפריס עם נ.הד 712, מס' ריייסהיחידיה
 וחנניה, התגנון יחוק 89 ייע,ף ב"תאס "ודעה, נוה;מירה התנייה: נש,נוי הניו,יס השמ.םוחל"
 מנוו ולגעיה, יתנוון המחוזית "תיה נמשרז, ני תשג--55!1, 6""1. """ו, 7""1, 991, 99", 989, 479, 478, היקות 6555גוש
 הופקי אכנו, ולפיה, 11 יתנ,,מ' נימיס תשיוס ללא נו, יעיין ריאי יתגנ.ת נשייף סעונ,ןבל
 ,תנכית שיעף תממ1121 מי' -תגרית הוקרא: מפייסת ת היננ יקהי. פתוץם שכמוהם שהמשיייסונשעות

 האמורה. המקומית "וע"הגמשרד יק",. עה!"יס האמירים שמאריס ומשעוה התירית ידף התסווה ,היש נרשומות זו היעה שי פרסומהמיום גזמים השיום, ייא גו, יע..ן רשאי "חננית נשינה מוסןגל חישייס תוך רשאי, אוהו, הפנל או התגמה נתהים ניוי שלההתגנון * "י. י," פי::ב':נ::::ב:נ" כ::ג:"ג::גיי::בעכב:כ:בון
 פרי נגל או ננון נקרקע, מע~ו.ןני

 את ורואה א"ר, תננו1,
 . שמרהג מקומתה ועזה מהנדס וגן התדית, שעוי ידי ע, נציעעצלו החננית הפקדת נדגר ההויעה ג' הוזעה nra נמסית גןנמו

 הוש,יפ תנך רשא., אותו, "נוגל או "תגנית נההום ניוי שיה"תדון מפורטת יתדית 1 מס' שינוי 1942 מס' מפורטת ננסיתהלראת:
 ירסומ"מיום - IO~S-,""1 9"י-1!9, "47, 475, חלקית 65"6 ;~ש 712,מס'

 "תניה ,שינו, ה31זוה לעניש ברשומות, 11 הותה ש,
 "אמורה. "מקומית הועזהנמזרח מגותיה - 1599 עמ' תש-י, 1522 הפרסומ,פ נייקוט פורימהאשר
נוה.

 1972( ג.נואר )6 השי-גבטנת
 , רז3יקד' ףזניק ד' 1972( ג,;ואר )6 תש,-נ נסנתי-ט

 ולגויה יתנון המהוזיה "זעוה ראש ,ושב, 1לנ1יה יתגנון המהחית התדח ראש.ושב
 הי-אגיג מהוו ת,-אגיעמהוו

 90ן.%2 השליג, יעם .." מ!,, "!שימין.י11ס.,1048



 שתם,) אישיה nvim~n הגיד" שגה נצורה האמורים,"שינוקם- פתה-תקוה מקומ', הננוןמרהנ

 נהנ,ה, יינשה, לתנה המקוריה "זעיה נמשרייב,:אניתרהר'י'נן מפורטות תכנוות שטיי אישור בדבר הודעה - _-_ -,_

 ש"ארז,פ ונשעוה נ,נץם השיום ליא בהם ,עהן ישא, 1 מעתיני והנע", "תגמן יהוק 117 יסעיף נ"תאס "זיע", נו"ניירה

 לקהל. פתוחיםהתמורים המרכז, מחח ולבניה, לתכנון המתוהת הרצדה כיתשכ"ה-1965,
 1872( ביגואי )10 תשל"ב בטבתכ"ג אלה: מפורטות הבניות שינויי לאשר הסגים, 4ר- באישורהחליטה,

 ויגנ,ה ,תנוון המהחית "ועדה ראשעשג הפקדתו, ע, שפסיעה פת,111212-, מס' מפורטה הגמתמשינוי)1(
 המרנ,מהת הפריומש מלקוט פורסם" אליו "מצורף התשיים עטנקד

-
 8י8וג עמ' תשל"א,1709, ;

 סבא גפי "~tvbl "גנתמרהב ~urTrDn, על שהויתה סה,2"27,12-, מנ' מסורסה "מיה-שעה)2(

ף 4 " ח ש צ
 ' והבניה, התגנון ,חוק 117 יסעיףתאם 1836. ים א, 1ח1איו,

 טלק: משדירת הנמות ינה, ,אשר הפמם, שר נכדורפלשה, _"~עוץ גמשריי =פקדו אייהם, המצורנים "השרים עפ.נגהי. "מרכז, מהוו ולבניה, לתכגק המחוזית הועדה כיהוכ*ה-1965, אותם, אישרה המחוזית הועדה שבה נצורה האמורים/השינהים

 "פקדנו, ע, שגויעה נס,115א'-, מס' משרטת תנכית -שיגף)1( פתו- ויגנ,ה, ,הננון המקומית הועדה גמשריי זנן ואמורההמעוזית
 הפרסומים בילקוט פורסמה אליו המצורף התשריט עםביתד ובשעות בימים תשלום ללא בהם לעיין רשאי מעונין וכלתקוה,

 2136; עמ' השל.א, 1736, יקה,. סתורים האמוסמסשהמשרדים

 הפקדתן, על שהודעה כסו4,71א'*, מס' מפירטת תכניה שיניי)2( 1972( בינואר  )7 תשל-ב גטבתג'.

 טורסמ" P~a "מאף :תשריט עט="י חית א'ן
 "פיסימים בייקוס

_.'/ 2481. עמ' תשל-א,1746, ולבניה ל"כנון המחוויה הועדה ראשיושב
 הוידה במשרדי אליהם,'הופקדו המצורטים התשריטים עםביהד-. אוחם אישרה המתחית "ועזה שגה נצור" האמוייס,השינויים המינומ"ו,

 כסר- ולבניה, לתכנוז המקומית הושדה במשרדי ובז האמורה"מתחית

(-, - ( 
,תג

 "י"
 י" :ב~ףו:ןס4יגלמ::4זיי - -, - מם" "טי,

 חשי-
 ימי

 יגשעת

 1972( נשאר " תשל-נ יצת,-ט מפורטות תכניות שעויי אהמר בדברהודעה-

 ו, .ן ,תן1 11 ז.,שנ וגנניה, התנוון יהוק 111 יזעיף גההאס הויע", נוההמסיה
ישי המרנו, מהת ולנציה, יהננח ןמ"וויה הועזה גיהשנ-"-1965,

 יא-

 :: : הי
 איה: מפורסות הגניות שינהי ,אשר הפניך, שר גאישור"אליס",

 הןקדהו, עי שהויעה נה,289,"2י, מס' מפורסה תנסה-=ווי)1(
 קת "פרסומיפ ניסקות פורסמה אליו "מצורף "השריר עם2=ד

-
 משרטת תכנית  שינד אהדי ברבךהידעה, ISSS; עמ' תעלץ",1716,

 עקראה: מפורטת הנמה שחוי יאשר הסנט, שי יאישורמ"מ, התטש גייס פורסם" אליו המיורף התשרים עפגז"ד*. "מרנ,, מ"ח וינויה, יהנהן המהוזיה rr~ln ניהשנ."-d~7pDn ,1965 עי שגויעה נת,י4י,17-, מס' מפירמת תנמר-שיוו,)2(
 2,"ד הפקדהו עי שנזויע" ומו34,571, מס' מסורסת חנניה-ש.נף 733. עמ' הש,.א,9""1,

-

 - ייה"1:יי::-י:ף::י,:שיהפין:::1,1:14-, ," --,:

::ן1~

 לזי טי-ף
 ש"מ:

 ניידך

 "פישמ-

 ציי-",- ,171,
 וכן האמורה המחתוזז הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורףההשליט- גציי ,::::ן'צ - - - ,- - - ----1722,אי-4,ש11)יןך,

 רשאי מעובין ונ, ומור", וינייה, יתננון ת ה:יימ ::יה:משיו "שקיהו, עי שהויעה וה,14,117-, סי' מפורסה תנמה -שקנוי0י

 פתהדס "אמורים שיארי.ם ונשעות נתיחס השיים ייא ני:;ם "פרסומים גילקוט פורסמה אייו המצורף "השייט עפי1

 2פ16. עם, תשל*א,1718,:
ק

 1972( גיםר )7 השי-נ אנתנ'

 חיןאן הפקדהו, על שהודעה נת,161843", מס, מטורטים תכנית*שינוי)5(
 ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ראשישב הפרסומים בילקוט פורסמה אליו המצורף התשריס עםביהד.'

. 2944. עמ' הש-ל,861ג,
 המרכזמחוז

 ------049מ- ---- ------ - ----- -.חשח""עמא1.""נשנס,הה-קמ19נ%--------ן--

ן י-.-=, - - - , , - -  --- ---,-- ----- , - - - - .  --=----=-=--------ננ:____444א"44444844 -, 



 תשכ"ה-1965 והמיה, התכמןחוק

 אזהם, אישיה המהחית "ועא שגה נצורה האמורים,השינו-פ רמלה מקומ', תגנוןסחנ

 "עדה נמשיי' "יפויי "ייהם' "מצירופם ששייתם עםגי"י מפורטת תכנית שימי אישור בדברהודעה
 המרכז, ולבניה, לתכנון המקדמיה דזעדה במשריי וכן תימודההמתחיח

 לקהל. atnne"אמורים "מרני, מסוו ולגזיה, ,תננון המנווית "זיוה ג,השנ-ו-965!, ש"משוד," ונשיוה ג'מוס השיום ,יא נסס ,שהן רשאי לעומן ונ, ~rnuan התגנון ,"וק נ 17 ייע.9 בהוסוס הוזעה, נו"נאסרת
 , ח.תא, 972!( 71,גימר יכת"לעי י" " "ךמ מנית שי" םן,"י י %י:4=
 ולגמה ,תנית "מהחית השדה ין"1יישב' תשי-א, 722!, הפרסומים ני,קיט סורסמה אליו, הנצורף"תשריט

 המינימזוז 1754.עמ'
 טס ביהד אוהו, אישרה "מחוזית הועדה שבה בצורה האמור,השינוי
 יסה מותץ, תניתמי"ג האמורה המטווית הועז" באריי "ופקד אליו, "מצורףהתתריס

 שקושית מיתאר תכנית שער המקית כדכי הייעהפתוחים בימתם ההום יקא בויעלן
 והגני", התגנון יחק 59 לצעיף גההאם אה, נוה!מסרתיקפל.

ת חית א' 1972( ביצואי )12 השי-ב גטנתב-ה
 1QSIW מס' -הכמה "נקרא סקונךה מבהארהנמה ולגויה יהג,ון המעווית "חי" ראייושג שעה"ופקד יתנ "מלזיהה

- 
 ,8או של הנץהאר הימת - הפ,2,9 מס' ייננית שיווי המהתה -שחזך המרנומהוו * מ" פאר

 מערים נאחזר הגניה אהחי הוילת - הפ2291ב' מס' ולתנמה"ירה
 אליו. המצורפים והנטפת התשריס עם ביהד --ח"

 התנאיה: גש,נף הניוייס השטכסאיה הדמם ty~lpb הנזוןמר"ג
 א2; 1268 256, 235ן 189-*120 1187-198 תלית 79ח1מש מפורטת תכנית שינוי אישור בדברהודעה

 279. 259, 267, 192, 99!, 89!, תיקית:חיק' שנמה, קטנטן יתק 17ן ,סעיד כמהחס 2יי.הויע",ומסרת
 נימים השלום ללא נו לעיין רשאי ההגניה גשינף 5עו!יןי, המרגו, מהו, וינייה, יהנוון המהורת צתיה ג'השג-ן-955~,

 לקהי. פתוץים האמוייס  שהמערזיםוגשעות הנקרא מפורטה הבנית שימי יאשי הפנ,ס, שר גא,שור ה",יפה,,
 תה ההסה אתר "בזוני פרט בכל או גגנין בקרוע, מעוניןיל ביהר עיהפעדהו, סהזדעה הרן?9יון-, מס' מפורסה חב!יה-שיזף
 שמרהב מקומית וערה מהנזם וגן התגנית שינוי יזי עי !פ"עעגמו תשי-א, nthlol~"I ,1749 גילדס סויימה א,.ו,  המגורף ההשייטים
 "הב!קו לשייף התתהוה להביש גרשוסוה, וו הותה של פרסום"מים עם גיחי אותו, אישרה המהחית התז" שנה כצורה האיור, הש,מ,- יישים היך ישאי, אותו, !וגל או התינית בחיום בלול שלה"הנה 2257.עם.

 האמורה. המקה"ת הןעיהנמשיי' וגן "אמורה "מהווית הועי" במשירי הויקי אליו, המצורמהתשתנס
 ו7י~( נשתגר )1! השי-נ בסגת.-! רשאי מעונין וגי הזרים, ולנזיה, לתנ!ון "מקומית "ועדהנמשחת
 ולנמה לתנע המהחית "ועזה ראשיישגיקהל. אילתינפתלי פתוים "אמורים שהמשרייס וגשעות נימם הש,ופ ייא נולעיין

א, 1972( ב.וואר )6 תש,.ג נטנהי-ם
 חקת

 יפ"מ"ח
 ולגויה יתנוון המפודת הועדה ראשיושג

 המרכזמחוז
 טכריף מקומית חכגוןמלהב

. מטורטת תכרת אקןר בדברהודעה

 הציוד מ"ח ולנפיה, לתנ!ון המוחיה התזו נ,"שי."-1965, מפורטות תכניות עינויי אישור בדברהודעה * והבמה, ההכמן לצוק 117 יסעיף נהתאם הויעד, נזהאיתרת "מרגו מקומי, תנווןמרהב
 "ר - 1220 מם, מפורטת -שכזית הוקראת כפורטת תכניתאישרה

 התשייט עם יחי ההקזתה. עי שתותה סנרי"-, ציון השקוים וזנויה, התגנון ,צוק 7!1 ייע,ף נהמם הותה, נ,הנמסיה
 ניהדתה,' איה: מפורטות הננ,ות שחוי ,אשר הפממ, שי גאישוריה,'סי, 7!. עמ' השל-א, 664!, "פרינציפ ניל,וס פוריסט אליה,המצירץ המרם, מתח ולנמה, ,תנוע המהוויה "ועזה ב'השג-ל!1,5,

 !o7pa$) על שהויעה סמ,!4,11-/ מס. מפורטת תנמר .שימי01
 ונן האמורה תועיה גמשרזי תופקי" אי.ה, "מתורף התשחט!ם

 סברי", שנעירית טנופה, חגויה יתנגן המקימית תיני"-מדיי' "פיטומים ניל11ס פוייסה אייון .המצורף ההשרוט עםביתד
 2217; עמ. תשל-א,1746,

 ישאיוע'יל "מעינ'יייי1 '
 שהמשירים ינשעיה ב'=ם תשיים יקא יה

 קני!י' 1972( גי!מר )9 תשל-ב גסנהג.נ שגויעה קינסואה-, - ממן1,838 מס' מפירטת הנויה .שי!וי,2(
 ולבגיה לתכנון "מחוזית הרצדה ראשיושג. בילקוט פורסמה אלי, המיורף ההשריט עם ניחד דמקדתו,על

 הצפוןמותז 128. עמ' תשל-א, 1688,הפרסומים

 גוענגו תשי"ב, בשבט י"ר 1802, הפרסומיםילקוט .1050
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ל. תשכזה-1965 והבניה, התכנונןחוק
 1499 מס, מפורסת -הנמת הנקראת מפורטה תנמתאישרה הליל ונוף התתהון ;ליל טבריה, מקומי הניוןמרטב

 ששוי -
 "4ית"' על שמדע" סכורי, 19182, יש 9י-8י' פיז" "יןנעיי מפורטת תכמת המקדת בדברהודעה

 1528, הפריומיס גילקוט פורסמה "י"" המיורף ההשדיט עםיתד.'.
 1591. עמ'השנגס, והנס", "הנזח יהוק n~voi 89 נה"אפ התקה, גזהנמסרת

 מהת ולגניה, יהנוו; "מידוית הועזה גמשרדי גיהשג-פ-1965,
 גירד אוהה, אישי" המצתיה ;twtan שגה נצורה "אסירה,שננית ונצרה !צרה שהה, ולגמה יהננון mntpnni השיי ובמשרו'הצשן,
 - 1498 ינ' מפירמה והנויה "נקראת מפורטת הגמה הופקדהעליה,

 אאמנרה המווי" היעדה גמשרדי הופקרה אליה, )מצורף יתשייט עם
 סגריה., עוקףכגיש

 שבעבה מרנת גליי ולבם" ית5נון המקוניה הורדה גמשריייין אלוה. המיורף ותסויט עם גיטי

היקי
 גהנ!יה: הייניים השטוים :"ם

 ו
יי(דו'ןבשא'לקהי'7.

 יה-משיץ גקץ,ץ י,אתשיים גה
 ,. 1972( גנואה )9 השי-ג יסגתי-ג וגשעוה. בימים תשלום ילא ג" ,עוץ רשאי גהנמה מעוניןגין

- . ----ש"משיד'פהאמור'ספתהדםיקהל.
 ק"ג

 ,, ו1גנ יייננ,י 1: 1ש'"י ,"111' אש' היוא"אתעצמו הנטניאהר פרט גני גקיקע'בגמןאו מעוניןג, . לקמיל ל

 הצפם,מהת nsvI "הגטן שמרהג מקומית ועדה מהנדס וגן החנניה, יזי עינסוע

 מגי חו ההנמה גתתםגליי
 סרסומה מיום הישיים הוך רשא', א%,

 ו ע וקו;כםן n~av ו'מקיץי: ו' "עי -*הסקמץההאמור". ,1יר שלתפוח ליויה הממומיתמורידה "ועזה גמשרי, להגמה "הננדוה יחיש גרשומוה, וו "ודפהשל
ילמרכזי  1972( נינואר )7 השן-ב גסנהג'

 וןבויה ההבנין חוק שי 11-18 ליייפים גתתכם - גזהמביקה קויגה
 נטגנת מרהב לכל מקומיה מיהאר הכמה הכית על - השב.ם-m)ait~ 19*5 להכנון הפחחית היפדה רגישיושג

 קהמיר נפי המרגזי, ";,יל עיר ולהגמון יימס המלליץ תחית שי . עפץמחח
 שד ע-י שנהון המרגזה יתייל עני הנווו מסה 'mia בדביב-וי

 . . -- ---- - - - -ך
 הפניסוןורסםגקוגזההקנוה*י18,היב-ו,עמ'י84.

 הבנענקומי,צפתמר"ג
----' - ~. ,- '-- 

 -ן---
-- ט%רטת תכנית הטירת ברבר =י4עי -  ,. "-,, -, -, -,,,,,, דרדיף:נ=נ~נ-

-., 
 עיר ויהנוון לגמה "מקתץה ספייה ראש,חב -,. ..-,, ,.

 __] .,_ ---- מרניריי-'- והגעיה,- ההנמן ל"11 89 יסעיף גההאס גויעה, ג,הנמסרת
 .. . מ"ת ולגניה, לתנוון וניוחיה "ועדה גושריי גיהשג-ה--1965,

-  
__ -,.

. צפת, שנעירה ?סו ולגת יהינון "מקומה "א וגמשרד"צפון,  גשר צפת-, כנעך הר ן, היקה 694י1 !וש ונופש, ימיו!אוהשמת מהחי מקומי תננקמיהב ייוי - 85ג1 מפ' מפורסה -הכניה הנקראת משטוו הכמתהופקיה ',
 מסויטת תכנית אישור בדברהודעה אייה, "מצורף "תשריטעם
 ' יחץ117יההה=יןמגא, מהיה~מ"סמים מישא"ש=ליסגימי-

-
 ..1=התמממיחח%=1שיח%12ימלןtl1DSn 3 מת יגש 4צק שיף" הת= מחשמזואק%שאא%11"3.

בלאיןג=מ"רשיייעגהל%16שב=ןס=א"
י

, "פ"פיאח'חמ-טםת=י1"1ח,ה2-מ(שתם-ם"9יםח1ש*%.
 ~ אי", המןרף יבעטט עם יד עלה=די, 11nvllneנ=, פרסהנטמ,חרהרמהאתעצט ;צמן%ג% ברק"כלמומן ,ן
 ---ייייןט;נ'יקיט:הפיי,מש*1168םשי.א'-עיט שלו "ה%5ן שמרהנ מקוננת זעיה מהנדם וכ1 ההנניה, ידי על נ=ע-

-jase- 977 מס' מפויטה-הנויה)2( "וציה במשרד להננ,ה "תמדנה להמש ירשוסית, 11 הודיהייל - 
 ) רן"2 17946, גווש יעוד שיף

 אליה, המצורף "השרפס עם יה1 "קח", על ושוועהפנה., האמורה."מקימית
 124. עמ' השג.ס, 1482, "פרסומים בילקוטפורסמה

 1972( בעואר )1 "ש..ב בסבהכ'
 ~finti_ התשייטוג_אמצוין,ג גיהר-עס- . י1גניה יהבכן ההחוזית הועזה ראש ישג -- -- ---- ----- -- אהע, אישרה המפודת "ועיה שגה נצורת אשמורות,התנמוה קנ.ני'

ת "ופתמחח - _במשרף-הוויל .להיפקיי  עלית,שננצרת ולנ!," להננון המקומיה ייעיה נמשרדי וגן אמורהא
 בינקם תשלופ ייא גין לעין רשאי המעתין וגי

 - . יקהי. פהוהיס קאמור.ס ש"משרייםוגשעוה
 - , - - מרבוי גליי מיומי, תבנתמרהב

 מ,,, ., 1972( מנתי )9 ב תשי בסגת גנ מפורטת תכנית אמןר ברבר  הודעהה

 ולבניה ישנון הנמחיה הנעיץ ראשיושב והבעית, התנ;11 להט 111 יאיף גלשם הותת, ימוטפר"
 הצפוןידח הינון, מנח ולבניה, לקימו שהוזיה הועיה ביתסנ,ה--1965,

1051 112;.3.2 תשגוג, נשנס י-ם isa, הסיסטמה'י11ס

,---.--.,.- ,---- , -- ------ ..-- 
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 תקג"ה--1965 התכ%ןוהבמה,תה

 %*מה *וט רשא,יד""מס השף" ששי נמש "ישי *שף אי" מרזי"מ
 מחי". "מ.מז" "יעי" מפורמה תכליות אישור בדברהודעה במשרדי התכניה לשינוי התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעהשל

 גו"!מצרה
 1971( נז?מגר )9י הש,-נ נטנת,-ג ו"גמ", "הנען ,חק 117 יתעיף נתבאס הוזעה,

 ארביטד, ה2=ן, מהוו 1ל2ויה, לתנוון המשדת שעדה כיהשנ-ה-1945,
 ולבנים לתכנון המיותדה הועדה ראשיושב אלה: מפורסות תכניותאישרה

תיבות
 - 1100 מס' מפורטת "תבגירלו(

 המצורף התשרים עם יתד הפקחה, על שיתוקה מילואות-,- - נעמן מזרחי תעשיה אוזר
 שמש בית וההחדה תכגוזמרהב 1304; עמ' תשל-א, 707!, "פדסזמים גילקדט פורסמהאלית

 מיחדות מפורטות תכניות שינרי הפקדת בדבי הידעה ומהנוה קיטנות תניונים, אזור - 1941 מס, ממורטת -תנאיה)ט
 ופנמה, ran ,הו, 99 ,סעי גההאס שזע", נוהנמסרה עם זהו הפקוחה, על שוויעה ועתון-, אוויר גמוייהקק

 השנפה-1965,נ,גמשרדהועדה"",ףדת,הננתו,ננ,הגיתסמש, 1798, הפיסומ,ס שתקוט פורסמה אליה, התצורףתישחט-
 הקרי" השיכוןבמשרד 40"1; עמ'תשל-או

 . בית המקומית המועצה ובמשרדי תל-אביב,

 אלה: מיוחדות מפורטות תכניות שינויי הופקדושמש
* מיי" יוגיית :::ננשה ן2 :בבמבןש  וחלוקתן ר-5 4 3, 2, חלקום ארבע איתור ת;27;5,32מס. עמ' תשל"*, ןיינ, הפרסומימ בילקוט  פורסמה אליתהמצורף

.1304.

. 
.

 2,כלקוה,
 3ח-

 ו-4א';
 התכנית: בשינוי הכלולים השטחיםואלה

 התעשיה. איזור 5208, בגושמקרקעין אותה אישר" המהוזיה הועדה שבה נצורה חאמורותןהתכניות
 המשיזיח הועדה במשרדי הופקדו אייהן, המצורפים התשריטים עםביחד

 ,הנהה שעטי - s/att'"eln מס' משוחזה משר"תהנגיה ש( שנקש,, אשרי וינסח לתנוון המקומית הועזה נמשרוי ובןהאמורה
 המגרשים, בצורח שינוי - יוסק )חנת01 חדשה דרךפהוקי . לקהל פהיחים האמוריםשהמשרדים ציבורי שסח למגורים, שטה ייעוד - ת5132,91 מס,מפורסה יבשעוח בימים תעלום ללא בתן לעיין רשאי המעונין וכלעברון,

 ךמת: נשייף הנייי'ם השטה'סיאי" 1972( נשואר )9 השל-ב גטנתג-ב

 נ,",ס הקבס ,,א 2ןם לקייק דמאי "תנמש נטעי מעוניןנ, ויכמה יתפנק הנסחית היעזה ראשיושב
 לקהל. פתוחים האמיריט שהמשרדיםמשעות lesnמחח

 . עצמו הרושה אחר, חינוני בפרט או בבגין במקרקעין, מעוניןבל
 התכנון שמרחב מקומית וערה מהנ"ט וכן ההכניוח, טינוי ידי עלנפגע
 פרסומה מום חדשיים תוך רשאי, התכניות, שינויי בתחום גובלטלה

 במשביי ההנגינה לשיניי התגעות להגיש בדשזמוה, וו "וזפ"של נחשיה מייפי, תכנוןמרהב-
 האמורה. המיוחדתהועדה

 מקומית מיתאר לחכמת שינוי הפקדת בדברהודעה
 אור בן י' 1972( בינואר )5 השי-נ ימנה ףט 411311 ציבורים שיכונים רישום חוקלמי

 שמשביה והבניה החכגון להוק ל8 לספיף בהתאם הוועד בזה נמסרת- ולבניה לתכנון המיותרת הוערה ראש יושב'י

5* ב:: 1:: קיטיי"ד-"ג:ינן:::::בב::'ב:הב:ג  . . שמש בית - ולבניה לשנון המיוהדתהודעה מיוחדה מפורטת טכנית הנקראה מקומית מיתאר לתכנית שינויהופקד

 תכנית ושנוי אישור ניניי ביבי ע" "יי טייי ת"י" יאש, ינייי6' 'נתי ל::ב:::ןונן::ן

 ההנזיה: נשינף הניולתם השגיס הםמי"
 גמערג- 'רושייס; דהוג - נזרום התשריט: לא' -נצפון

 יריה מ מסיסה ת הננ שעף שור א מני.,.הנודעה
 ון: מסןשהה'נ

 bg~ השג-ס, 1529, "עריומיס גיי,וט אוריסה יקיא-;מקת ח"ח'"oa .4,1 גנת. - גמרה חית; אייר2%

 , בנה. בטיט1593' ב.מ,ם תשיום ייא נה יעיין רשאי החנניה, נש.נף מעונ.ןגי
 אור בן י 1972( ניחר )5 הש,.ב בטנת,-ט יקדי. פההדס האמודים שהמשרויסוגשעות

 ולנריה יתנון המ.וחוה הועדת ~ea יושב. עימו הדואה אחר, הנטי נגרס או בגנ,ן במקרקעין, מעוניןיי
 שמשבית, התכנון שמרחב מקומיה וערה מהנדס וכן ההכגית, וכינוי ירו עלנפגע

 23912.% תשל"ג, בשבט י"א 802ע "פרסומים ילקוט..1052



 u~wDn בת'הותרנות , - ,-,ל,--
 המחוזי המשפעבית

- ' - - - - - - בתל-אביב-יפו. - -  

 עזבך מנהלי ומעוי צוואות קיום בדברהזממת-
 לבקשה "מתנני כל להלן. נממ,רט עזגון, מתהל ולמטף צחאה ייום ישים ליחן גלשות רמשפט לנית המשו גי יועלהוט

) בעיניה למיה צר הנמטפט בית יתו כן לא שאם ההגגדוהו1 טעמי את זה אומנה פרטוס סןום יוט עשר אתגעה צידיניש1)

האריך - מגוריומקום, התיקמס'
 המבקקסם"פמרהmSDn rnwnשט)צחאו"(

 -"ניגח-הלפליז71!!1ימה-ק הלפריןצפורה71'1-8948
 כליףרקטוריהירא,' חמטריינרקריסטינהני.פ.2רתת-ת אסטריכרבררמסלב4515,71

, 
-- כליףגנימין17.8.70ימה-גן

-

 --- ---71*1*1 --הל-אביב - -- לייבוביץדגךרה -161,72 - - --
11,89שימה-נו בן-יעישדדך208,72

 בףיע*ש מפדיאמנס .
 ' לוירבקה10.10.71תל-אביב לוירפאל210,72)

 "ויינקי!זט!1.!1!2",-"נלי הורוביץחוץ4,72!2
,8

2!1,72Olb1יטרוי~!ז71.!!.55יקץ
-

 ' -- חשביה יהושע-218,72
_- כהןי"ל1,71ן*

- וסנדלרשמואל -1ין.23ארה-ג nnpwמקס288,92 ..
 ) ברתשסייןאדיה .14.1571תל-אביב פלדבברגפגעה'72"24,;

 etY~) oenlדצה!21157הל-אמב צ'צ'יקיעקב175!25
 שהית.ויק!2.7!24תל-אנטי' שלהבתז'קלין265,72
 בדציוןנאמן23.11.71- אשריוכבד259,72

 נשר$10,71nu!2- בשר הבן '72ן260-
 ;אליהוששון -19.11.71 --. ששוןפרמה72"98 ,,

nOD8*12.71-תקוה מרקובסקימיצךה278,72
 .- גקשמואל.

(,
ד,יך,הס,-

 ירהשות בדבר הזמנות,
 שיש הסוין אדם כל ירושה. על המכריזים צווים ליחן בקשוח להלן, המפורסים בתיקים הריפט, למת המשו כי יגעירי -- --.,.

 - - - פרסום- מיום יום עשר ארבע" "וך להכרזה ההנגרות יגיש לה, להתנגד ורוצה אלץ מהייחסה "בקשוח שאהה בעזבון הנאה 12בהש
 יעדיו. נפב צו התשעט ביה ,תן בן יא שאם וו,אזמלה

החייך ממריומקום. דוייקמס'
 "מנקששט"סמרהתחית . המנוהשפהיושו"(

.יכסף-ולבדד!4579,1--
_ 

4 הייייגט.- _- ) 5 4 1 7 !  -' --- !ידייר!-אנינה!2.4.7פה"-"י" שוקל!דרחוה*

. כהןמאיר2ז,צ3 קלית"גיי.5.4 'ימה-נו קורכדורי!4524,7
 - לוימרגלית5.8.61תל-אביב .

!6.7!"י-"נ,ב ברילשפאול2"77
- 

 .מש"-תייש1.75!.!נגערים ולש לייט~75,12pns גרייאלנס!דיה
 ויאזיניס!25.7.7- דיאןרפאל96,72!
- שמחייעקב9.71עפתת-קוהן קמחיחסן -72"90

 דוררבקה71ג11.1- דור"להרן208172-
, קטינקאיהודיך207/722:

-
 יןיצה11.71!

-  -- _-- ש"מ_ ,במם 53"י8 - - - ---- ----- ראוכויגדש --72"21---- - --- --- --- ש,לע4ער--%נ

1053', "עב%2 תע-ג, פיס הת !מט, "פחיהםלקש)



 בתל-אביבןיפו הםחהי המשפעבית
 )המשך(הנמנות

הארק- מגוריומקום. התיקמס'  דמנקששסרמזורהשהרף שמןשטיית."
 שכסרסו=ה2.11.71הל-אכיגכמי7ושכטר12112?
 פשיהייה-יעז-הקות. ם.שרשתא2וו21%

פררריקה72'2219
 ןיק*שיליי- גולרני

- קרשראברהפ12"21
 ק"ןיריה -, ,

 גיאותיהיאל11.3.71ימה-גו , גיארתסומצת2די21ש
 מיקהיינה4!1ש2יצת-ק רבורמלה222,72

,. 
 וואסרברט1י!10.1- תאסר יהודה . 223,72 ,

 רזביעפניאל71ש.9תל-אביב - הומקשמתה224,72
 מחוריומו%!2,1- מאירמגרת225,72
 אחישי"ההי19.11.7ישתלש שיאלבאליה11יא2

 ייטגשטיואוסקי18.2,71ראשה-לצי11- ררטנשטיןגיססב23417% * 5תנןששק5
-ימת-גן . כיירנושמעע235,72-'

 בג'ונומליטה .
 מורודיאיר-- מרחיאסרת286,72
""ניניוהן*1- מגיופרוס237,72
הייה-- שקדמשה219,72

"pv; 
שרה72(ס24

  אסטרי
 איביגדרשוזנה1?!11.1גהניה

 נה47אל4שלמה2"242
--fi1V1~זהמן 

 דיקטוומיגל-- דיקטורריסה .2דן%*2
--. עמרםלאה44/72?

 כיצאנישרה
: 

 מריןישיאל71ש.1- ורןלאה245172
 ורוגמןמפיה71.,14.1תל-א=נ 1רוסמןאברהם245,12
 מיצרימשה-- מיצרי אליהובן2"847
 מקובקףלונה49/72צ

 . מקובקירהל9.12.71רעם"

 קציראבשלום-- קירדטגיהושע2ד;256
- הפאלשנ2-סרב252,72

 "גזלגרוזיה-.
  אלפגדרשיוסף--  אלפגדרינעמי258,72 *,גני--שבגנ::: נאויספד71!1~1- באראהרע2די264- ן יהלאוגלויהי- .- מזלאוגלודוד2"253

 ' זבידהמיטל-- זבידהיהודה261,72

 התנבליטקלרה--  ריוובבי~טננוזי262172
ינקב-- זילברמןמרגרטהשד81פ%

, נלאטיוסף284,72 זילבימ~
-  

 גלחטמלכה171נ.22
 מזיחינסם%66.0נ- מזרחיאברהםשד,265
 '13.12.71- טויסהשינדה267,72

 מחסהמיקי
 .-נדליהוברוקנר265,72

-

נמחיי'
.י

 לבר יטלקיוטה1יש.23- לכראברהם69,72י
 .' מאיר דיגבינחיים1?.1.4חל-אביב ינברנברוריה288,72

 תם לר,"

 1פן.1.1 השוהם נשג" ף" ש1, "ןי11מיסי"ס16%



 בחיפה המחחי המשפטבית
 עזבע בעהלי ומשי צוואות קיום בדבההזמית

[_[ 
- 

 לנקשה דמהננד גל לצין. ניחרט עיגון, מנהל ומנינך צושה יקום צוהס יכהן נקשוה ששט ינית ענשו גו יזח _ישי ___
 _ __ נמג5מב_ 11 פשתי ניח יחן ימנן יהננדותוןוזאם- "ת,11מי 11, ,,14" פיתם מיס ים עשר ארגע" הוך,ג,ש,

_ .  
--  -___האריך מלוייומקום נגהיקשי'

 המלוקששס"יצירההאהרון msnnשםמוואסל

ירמ,מ71.!2%1שי'"שטעברגשרילט172ש
 ) עשיייי"ניר19.2.71"יפ" אירגהוףשליצקי 171ע-ן

יפוסורמעקי11י.1"ימי ציון בזר*פורס62,12
esl~zהייה ן נחהוולמנווזs.s.vlהימתיהנפיד 

"יל,ונ,ץ"נה71!.21רפ"אבליוביץלפאל _ __.72ש7 __.. _-
".5" אסליהויגר76,72

 -- - -- ל לב 4י'"ד-אינ166,,נ4י-- ---
 "ייעיישיף%71! -איה-י' מוריסשרפשטיז77,72
ו!1מ5 52נ5י גציאיניצוי11.11.71"'י" שרגאאביצור78,72  - - ---,,ץי---

"*---- -ilarn - ------ .----_JUSt11rl~__29.11.71. ?n~i_יהאן ינן 

 ירושות בדברהזסצות
 י - -, -;

 שיש "טוען אדם נ, ירושה. ע, המגיחים צווים ייהן נקשות ,הי4 ומשיכעס ניקרם "אפס, לנ'" "עשי י. .ית לניה
 פרעם מכוס ,ום עשר איגע" הוך יהניוה והעיוה יתש ,", יהתןוד ורוצה אייו מהיהסת הנקשות מהת ינוגע "מה 'fillb,ו

 ןעינע. כנוב צו המשפם גיח lrp גז לא ומס זו,וימנה

תאריך מערילמקוס "היק מס'.
 המנקששםTY1~imn~lwDDn "משתשסלראווה(-ן

 ל) נינ",שקוינ,צקי171שנהריה רפאלשקולרצקי69172 יוזמיהנימיאןיי'ץ.28 'סקיית פרחההכימיאז .59172

 מזיחיסייייה72!25.1ימת . מריםורלף67172
 נחוסקיימי,י4.5!2עני בזלהקררטורו61,72 ~יי שנקרימנע1זה1י!.21 א"אקמה שוקריערל66,72
 ואל שלנילאיידסs.z.ev או"קחת )קמטו( רבקאקרובו68,72

7תג1
_ ונץ"יזה71,!.~2 ______"'פיג'י-ענף- ___עץשלמה_ .. _. --זי,א___,-]
2%8.11מפה אברהםרועפלר71י79 .נפשן

-רהנ5לי
 - פריי,----

 גרשוןססרויט"9י*,2 יריוף" חיםסטרוסטה71,12בשך
 "יתלהה.דננאום%1,71 ישייקמיי". חיםהכס72,72

א --ימר,ימואל -1"14--- - - --- - --ן,-- נ 1 - -  -  
- %%ןנ_.____ףרר__יזמ--__  

 צען גןדק79ש.V'hra~ 21והת דבדיץ79172
אט'אברס1"15'9"ייה ייב אחיתאברם81172
 גררהינה5.1.72"יפה- אהרןוכלזר82,72
 -- גאית2%1%71ep~D"יפה מאירמליבינסקי89,72
 -- - ---- -- ---- ) ,---,, ייישמין71.ין.1.".יה מלכהשטיץ99112

,-

 - י,רזי,ישק--,-
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 -שבע המחכימא המשפטמת
הזממת

ישהטחחתת"%קמעהשממאם""תהיקשק יי טןטת"
 הנט", אוין"טגת"מ" rt)rta~ ראובז סליק חיטוביץ "מנח שדאנעמן

 lxsnni הרו"
שישהעשריטמישעתקותג'חו4ו,שופסרגאשקלןנ,ש8וגאתויט1971, ,"נרץ,,המשהי
 געעי. נטש ט "משפס מת יתן ק לא"שס הששקית העדה הימוביץוהמנקשת "ייטה;עהד,ה%נד%יהנרותהמנקש~

 עי המנריה 2ו ייהן נקשה "משפ" ,נוה השש" גי 'זוע,יהוו'
 רשם ט'יקל,4,

 היבמים הד,1 בתיהזמתית
 בירושלים האזורי הרבני הדיןבית

nllarn

 מוחשית "מהחעטמן טנת 'חט."הטמ "" נק"4"1 ,ל4 ""יים גייס "ד4 לת עהממאו,עי
mmpanקן ט יא שאס ט, מיה גיטם ייס י0 עשר ימשה הן ושטיו ימיר "דן למה עוא לה, לממד א114חצה מימת 

 נ=מה גינ ט הדתגק

 שחטי"בגתישןחס לף, טהממ"אמיקאגט
*שי דקק  1869השי-נה,ק, 1969(. גיפםמגר )11 השג-ס אלולנוה

םמני1"נון לף. אברהםנתנקש: ע  נייישייס שמ!יי כלומנפלד, ינקו בדקו 
 1ז9ר(. נספסמנר )17 תשל-א איוי נ-1גזום

1
 בלומ;פלד. ברטההמנגשת: ג 74"יתשי קת

 ג,נ גיור מגא נגפר שנוסרה מוזס, יחל המנוההגע;'1עונון
 79רותשל.גהיק' 1971(. גאוקס~גר )2! השל.נהשר,

 נ.ה D1~a איושייך שתטי" סעס, רמל המנותה עינוןנעגין וטנשטץ. ברכה"מגקשת:
 השל.ג.השר,

 סמם. אביהמיקש: 75",תש,-ג""
 1576תשל.גצ'ק וי19(. נמרס )1 השנ-ה אדרג-1 ניו" גירושייך שנפןר שטרן, לייב אריה mstnI עעוןמנין

 כירושלים שעטר הקלמן, הים אכךהם הממת עונוןנענין שטרן. :~sruהמנקש:
 6ן9!(, נאונוםט )wen: 1-ז אב י-ונזום

 הקלמן דבורה והמעה"
 971!(. גאוןויט ;,ZQ השירף אנ נ-ס גיוס בירושל.ם שספסרה ?ז"והשל-ג%ק

 )הקלמן(. בר-חים שלמה"מנקש: גינוסר ?! גיום נ~;רנ שנפטר רייס, דשה המה עוגוןיענין
1949

 היאש, המהייי מולה, ז'. מ',.יאה. ש3" בי% נ'%יפק, שגייתה אץז3שדטר %ה %1;מ"

 בתל-אביב-יפו האזורי הרבני הדיןביוץ
יהזמנות

 *15%ג1;"מי-141:--,--=:"
 . 5י9י,תש,-גהיק 19591,הש.-אהיק

 שמסר ךח;שטךיך, )ברם( שמחה המוות .רושתגענ,ן גיום ננאר-יעקנ שנפטר זיס11רלסר1, הקוהים ירושתועמן
1911(. נפברואר )11 תשל.א שבס י-ה ננום בפתה-תקוה ,רוסרו. פרידה והמהוהה 1979( גנונמגר )24 תשי-א pmnניד

 גוף2רק:, 1", ,יושליס יהוג רוזנשטראוך, לאההמנקשת: 976;(. ניומ )8! הש.י סנון י-ד גיוס בגאר"עקבאפסרה
 יוי. 99, ג' הסנון שינון ויסטן, צציליההמגקשת:

 4ד(שוחשל-גהיק, 1546,תשי-בהפק
 ש;פטרה )שריבר(, מלצ'יק טריידה המנוהת ,רושתנענין גזום ברהוגוה שטפסיה איזנבך;, יפה המנווה "רושםגע;ין

 1971(. נאו"טובר )וי תשי-ג השון נ,,פ,-בנפתת-תקוה 971!(. ב0פסמנר )14 החיא א,1,נ-1
 תל-אנינ. 24, מצ'ט מיזוג שריבר אלטר יעקבהמנקש: הי-אניג. 7, רוענאום ר"ונ איעבך1, מענה הסגקשיס:,

 1512ג% תקי-ג, מוגם ף" טא1. "5דסומ'פ.יויס1056
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י,- בתל-אביב-יפו האזורי הרבני הדיל בית.

 )המשד(שמנות

 מהשלד, א. י-י עו.י י-ג ע.י סלטינסקי, יוליה "מנקשים: ו1ווהשי-גורןן
 "לשמי) 2, ""יש'0 י"ונ בייד שמסי כלאה מאיר אברהם המנות ירושתנעמן
 ), . ננוגמגר )29 תש,-2 נסיו ,-א ניוט נאי-שקנ היעליסלביה

 נים גחל-n~ww ysa עזריאל, קיטה שננוה ירושהגסיו ינ,- 11, ממר vtmtn ידע בלאה אלכשדר"מנקש:
 וז19(. בד?מנד )ן1 תשליש ניקו ג-ה . , ,ברק.

2 %ז. =,נ=ך  "תשך* 
 ד:י...י.יךן'-
- ---- - ----- -,- ----- ---- -- -- ---- ---- -- ------ - - - -,- '.י . - - . -  - - - -  

 , חבלות לפירוק בקשות בדברהודעות

 צו נמהן ,תמוך "רוצה "אמויה "הנרה שי משהתף או נרצהגל בתל-אביב-יפו המחתי המשפטבבית
 - המוית. מטה= vtfi"i- ש שת שהיגיש ""בר" שי משתתףניש"וא' עץ מכבל, בערבת דרום קולנוע "הנרה וערוק וגע;ין' לכי יכהן הבקשה מן העתק שלו. הדין עורך באמיעוה או 1nsgs ל פןויה,בנרו", _געו*__ אם ובהץר ביאת להושע רשאי לנך, להחננך או ך בקעה יענין ו294117 מספרזיק

ההש,וסהקנוע. ומשפס.גיח
 גרנטהאי יהז,קאל .המנקשים ----

- A-arorS- נ' ע-י חם;  5-י___ כיע, א' pYm9_'u__? א..אליאטק ----- - 
 "מנקשים גיח הל-אגיר. ו, גרוייי מ"תע1-1

. ,גיה fl~psi "תש" 1971 נאו;וסס וו נסוס נ, הויעד, גוהנמסרה תל-אניג 195, אכנינהוגז
,ע וגי יעיי, הנזגרת התנדה את לפרק נתל-חניב-"ן המתוחהמשפ?

לי , י יימסור בעסנ2נפג- גיין היישג המשפט ניע נפם עירוק11ה'שמענקשת)

51111קייל:
 2-:י-,ף""ד~

 בתל-אביב-יפו המחווי המשפטבבית נע11. "קנועהתשיוס)
,- 

 .. aunn פק11ת גענ,ן "מגקש.סבא-נו"
 ערד ע-י בע-מ, בידוד מפעלי לימוד פריקונערן הל-אביב ו, גדילירגוב

 ה,-אגיג. 8, ימן שמריסו מיהוג ממסגיץ אחיייו

ל כ  גמהן יהמוך "רוצה הנ-י האמויה נתכיה 4י משתתף או 11שה*
 הגירור, נשעת ,הופיע ישאי ,נך, כתמן "י "גוש" נעניןיי. בתל-אביב-יסו המחוזי המשמט בבית - -,

 המוית מט" הההוי מן ואת שידיוש "ו-י הפגיה שי משהתף אוnv~s ,הגרוה, פקודהונעניןל יני יינהן "בקשה מן נעתק שלו. "יין עורך גאמיןון אוגע?% 5171!49 אורחיתיק

 עהד יוזוצרג,ה.'.בע-מ.

-
 2עי-"ג'י יעז :., י-י ן.י לימיטד אי1סרושוול בנק ברקליסוהמגושם
 רןוו11ה. על "ודעה קהי לההום הןואר, ידי לשלות-על אולמיתר, לכה מקשה "ווזה 1971 גדצמבר י2 גיום גי גויעת בזהנמסרה ייתל-אניב.
 1972. גפנדמי ין עם שי 1199 משעה יאהד ין לעילהתהום גכוקי. 9".9 גשת 1975) אי שקיע באוען לאישית או להימיר ינינה נותם, 2אגתהימת גינבתי 4ר גיום גחן העשנ "משסמ גית גפני השמע 11פירו, או .2התימתס העירמה או האיש gff ותמען השם גצ,11התשעה, גקשת וגי ,עיל הנזנרת הגרה את יפיק גתי-ארג "מהחיהמשפט

 ג4נט ,ין משו. הנדנודםיוק,י:
- תשיינ,נו2.11ג, - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - -1 --4057 
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 החברות פקודה .".
 הון הגדלת בדברהודעות

המי5ד.ס
 בה)זפ)"

 בע-מ ושות' קופל1. אית:  5דסיס הצ.יוים
 ישראייות. ,ירות 2zeoo (Q1ttk). התבדהש10.
 ,שרא,,וה. יידוה אלף( ומאה 9"1999". החננה שן הדש)סההע2.
 41e3szlrn. ההון הנדיתמנוס5.
.41gonההיק - ,_

' 

1
2. בע-מ מיכלין את ותיוק1. בע-מ בישראל לרכב אספקה אל-חור1.

 ישראליות. לירות אלף( ומשריס "2 99"
 ח442451,5. ישראייות. יירוה אלף( והמ.שיס מאות )שבע )1SO 9""". ישרא,.)ה. יורות א.י( )"מ.שום "ן ""39. ישראיי.ת. לירות אקף( מאוה והמש אחי )מיייון 1 י"5 י9"2..

 הפן48776.

 בע-מ לאראל האחים1.
 ישראי,ות. י.יית אלעיס( )עשית 9ן ""9!.' בע-מ ובניו מילשטיע אברהם מחצבת1.
 ישראליות. י.יוה איף( )ש,יש.ס "! 99"3. ישראליות. לירות איף( )"משים 2! ""29.
 תפ41"!443. ישיאי,ות. לייות איף( ו"מ.שיפ )מאה "י1 9""3:

ישראליות.
.4

"פ65721י
 . בע-מ בנויופתותבמב1.
 ,שראליוה. יורות איף( )עשי.מ 29 ""29.

 . בע-מ בריסטלס גרינברנ י.ל,.1ן
 ,שראי.ות. יייות אלף( ::שןןמיייס:.

 ח5'445%15' ישראל,1ה. ,ירוה איף( והשעה "שטס ,)מאה 129 99"2.

 יטראל.י". יירוה אלף( ושו.יב משריס )מאה 2?1 ת"י3.

.4ss3ootDn  .1בע )ישראל( דאלישיר 
 ישיחל'ות. ל.יו" איף( ועשרים )מאתיים 229 ""29.

 י! 3199. בע-מ טכני וציוד כימיקלים כ.צ.ט.1.

 '"מיש'-

' 'שרזייית. יייית איף(
 "!'"!4519. ,שראל.וה. לייות איף( מאות )"מש "9ן 9"29.
ן ישראי,וה. יייוה אלף( מאות )"מש ""! "9"3.  ליקהעפולהיארןבע1. הי,5י41.

.2e~oooe שיאל'ות. יריות איף( וארנע.ם מאות )שמ11ה, 

 , ןיע-ייי :ט::מ :שש:::
 1ת

 שיערי". "רי" ן'5( ::ע::ו"":] -
."oao 5001 ישרא,יוה. לירוה איף( מאות והמש 
 ב"מ יארד עפולה ליקה1. "פ,56"42.

 .שיאייות. מות חיף( חימש מן" ותא י% 29%.
 וששים, שי"ל.י". יייי" "לר( יששים מאות ההמש 3seoeeo. , בע-מ ממשנצרת בוטו1.
 הפן454114. יעיאייות. יייות איף( וןישה שלושים nlaa "מ ה5 א29.
 ישיאליות. לירות אלףן וה=שה ששים מאות )ארבפ 5י4 3000.
 ושיוש וכשליוה לייות עשרה ושחיים .Q'DhN נשלשת ! 3.!291. -, בע-מ בתים לבנון בני-ברית ץרן1.. חפ%51וי45.
אזוריה(. בע.מ סיליאק1.
. "ריח ושנע( שמומם מאוה השע אלף ישרת )שש 8716!!. ישראי,ות. יירות איף( ושגלים )מאת "17 "299.

ישראי.וה. ישראל,וה. ייות איף( )"מ.שים 9י ""29.

"נ,!48. "פ4597941.
1  בע-ממאיר1. פךלבע.מ  בנרתיק1.

 ,שיאייות. יירות אלף( )מא" )000laoן. ישיאליית. לייות איף( )עשריס 29 ""29.

 ישראייות. לירות אלףן )מת י19ריי3. ישראלי.ה. ליהוה אלף( )שמוזים י% 9"י3.

חפ454%21.' חפ4591211.

 מחוגג תשל.ג, ישנו י.ה ש!1, הפ1"1מים.יעיפ1058



 הון הגדלת בדברהודעות

. _1. --- -,-) ---- ---ןינוןתעקרתשמוריםבע-מ -- ,- --1לתעשייברגיםבע-מן  

 ישראייות. יירו" אלף( והמ.שיס מאוה )תשע 2959999. ישראייוה. ,,רנה איף( )שלוש.ם "" ""י2.

 . ישראייוה. י.רוה אלף( והמשים מאוה )שש "65 9""3; ישראיייה. יירוה אגף( והמושים )מא" 159 3000.

 הפ4321521. "פ,46715.

 ב"מ )1907( גרנד מטרופול1. בע-מ אילנת שרות -אלפנל-1.

 ישראלית. יירוה אלין וימיש" שנעים מאות לארני 475 99"2. טת"ה. ייי" ושלוש אלף והמשים )מקיים 219 ""29.
 . . ,. ;שרא,יוה. יירוה אנף( והמישה עשרים )מה 5!1 "י"י,- ,' ' ~ ישיא,יוה. יירוה אוף( וששים )מאה "15 9""י.ך

_.. 

 - -. חמ,448123. חפ,30535 4,ו

 בי-מ לניהול יועצים - סיני אימ'1. בע-מ חיפה הכרמל אלור בית ירבולר מלת1.

 'שיאי'וה. יייות "יף( )עשףס "2 """2. ,שיאי.1". י'יוה איף( וא"י נששיס וי 9"29.

 ישיא,.1". לייוה איף( )ששיפ 69 999". ,שיא,.זת. יייות ימאז" "יף והשעה !(a'gfffi 99 ""ןי.

 4s2aselDn. "פ,442147.

) בע-מ נאות1. בע-מ שלייסנר ק.1.

 . 'שראויי". יייו" איף( )מתזים 299 "299. ישמיע". לייו" "לי )עשייה 9"""202.

 ישראייוה. ,ירוה איף( )מאה ""1 9""נ. ישרא,י,ה. יירוה אגף( )הןשיס 59 ""9ג.

 4lsszzisn. חפ,445480.
-.----=.----- - -- -- -- -- - -  -- - - - - - - - - - - - -

--------------- 

 בע-מ -קייטריננ--1. בע"מ אלקטרוניקה מ.ג.1.

 ישיאייי". יייי" ",ו( ואייעיס %ות )שיוש "4" 9""2. ישיא,יות. ,,יי" אגף( )שנע.ם ""2199.

 ישיאיייה. ייייה "ין( a'tm11 )מאריס "26 3000. 'שיאי'ית. יייית אלו( יחמיש" )מא" 5"1 9"39.

 בע-מי הימים -מצמה1. בע-מ דםוס מפעלי 1רפול'ם1.

.29"9 59 
~laan) 

 'שראליזם. יייו" alt~s) געשית א2199. ישיא1'ית. 1ייוה "יף(
 )מא" "5ו 9""3.- 'שהיייי". י'יית א,1( )המ.ש.ם 59 """3.

 ישיאיוות. שרוה אלף( ושמישום
 "פ91ג2"44.' "",451121.

ך --  

 גע-פ עינית מלת1.
. 

 . ואחת( אלף והמישה הנןיים מאנה ועש חהר למילית 1""5!216 ישראייוה. ליריה ימאה( א,1 והשעיט יאוה ,שנע 799 "219. בע"מ חברה לתערובות מרכזי מכון -מילובר-1..
.3ooe 657 שראן,וה.יירוה ישראליות. ,ירות איף( ושגעה חןשיס מאות )שש, 

 ישיאל.1ה. יירוה איף( וגמישה ארגעים )מאינים99"245ג.' הפ,454311.)
"!ן424455. בע-מ וקונפקציה מרינה ,לינת-מפעלי1.

 ישראליוה. לירות חלף( )ושריס 220000.-
."oao 9"" ח3'-מדץ.בע1. ישיא,יוה. ,ייוה איף( ושמומס מחות )"שע

ך 4.-ת1ג5755 - ,-) -  

-  

מ::מבעמ:ן:ש%":)
 mtigvm~i(lvimalne)soooooo ''1.י2. -- ---- - ,."פ421ן'42. בע-מ בישראל חשמל ולחוטי לכבלים החברה1.

 בע-מ ירושלים ממתקיאופנהיימר,1. 'שי"ייית. ישית מיינה( עשי )שמס 12999 ""9 3._,
 --- - -9"9"2)"שייםאלף(,ייו"'שיא,,וה. -2.---- "צי4699.

 י ישראליוה* לירות אלף( עתד )טס 381000.

"פ,454952. יהלומים תעשית ומחקר למיהוח חב' -6'חוח. 1.)
.. -בע-מ

 .- בע-מ מהנדסים טרנר ל. את ב.1. לירות *לף0 וששה שרגעים מאוה חמש מיליון )שתי 28480092.

 .. יסראליוה. לירוה אלף( ושבעים )מאה 170 2000.'ישראליות.-

8. ישראליות. לירות אלף( ומאתיים מיליון שרבעה 4 3006200.
"00 

 יטראליות, לירות אלף( )שלושים 80
- הפ,8351נ4. , .--חפ,46302.

 . . . ן בע"מ משוטענת פלסטיקה אמיר, יי- - - ----- -.-- ' בע*מ תווט תעשיה ------,!.-יןןהןןדמכשירי---
--. -- 

____-- 
 ישיאליוה. י,רות אלף( מאוה ושנע "79 י"9 2. ישיא,יוה. יירוה אמים( קששת ""269.
 ישיאליוה. יירוה אלף( מאוה ;3O*w soo( nalbe), ישראליות. יירוח אלף( ושהנעת )השגים *9 "9יצ.

 , .. חפ,452454.- . 4.,ט,7יו17~,

1059 גטו1ש _anfn, 2יא ף" הא, אי%מש,יעיש

. .
. 

,



 הון הגדלת בדברהודעות
 בע-מ הצורטימ1. לדהידרציה שו.צרית-ישראלית תברה-דקו-1.

 ישראליות. לירות אלף( )שבמס 70 2006..,בע*מ
.2"91

 ישיאל.וה. יירות איף( ,שלמס 9"9"3י. מ"ת( איף וששה ארגעים מאוה ושירש אחי )מיייון 1 46ן
 הפ,204ס41. ישראליות.לירות

, ישראליותר לירות אלף( וארבעים )מאתיים 240 3000.
'~ 

- 

 ' ~. 1:2צ"מ בנצרכי1.~ חפ,420673.

.2"9" soooo( ישראל.ות. יירוה מ',יוה )תמישיס 
 ישראליות. לה-ת מליות ממיש" ~שחס 25 069 3099. בע-מ מתכת מפעלי פל1.
 . חצ49871.. ישראליוה. לירות אלף( לעשרים 20 2000.

. יסראליות. לירות אי" ושנע.ס )סאה 9"31799.

 בע"מ ניפט ישראם1.. "ם,435507.
 ישראליות. לירות אלף( מאות )שבע 00600?2.-

 ישראליוה. לירות ואחה( אלף ושמונים )מאה 180 3001. בע-מ' מכשירים לשווק דזברה1.

 חפ,452858. ישראליות. לירות אלף( )מאתיים 200 2000.

 ההנרות לרשם רחש,עודר ,... 4e1selDn. לויב, 1971( בדצמבר )8 תשל-ב בכסלוט-ד ישראליוה. לירות אלף( וחמישים )מאה 3150009.

*, החברותפקודת הודעה
 יהין, ההגרות שמוח את ההנרוה לפחס יחוויר ציווה גתי-אגיב-יפו המהוזי "משפט גיח יי הודעה, נוה !מסרת-

 מלקה נ611 לוע את 8527,71, המרצם בזיע 10.11.71, פיוס 17. המעלה יסוד מעונות חת 4407,71/ המרצה בתיק 9.7.71, ביום1.
 בע-מ בת"א( 520 8879100. - בע"מ ת"א23

-. 
 . ~ חם155571.

 "י"אהדחהוי'מ"גהמםחי1!4ני"היצהה, "4 מפ71יש4ייק~מראח"79את=רשפחמ-מ-ה
 חפ,29318. -. בע"ממפוארים'הפ,28999.

 72 "לקה פנל אח 111ש7ק המרצה גס; !7!2%;נמם "1. געפ!ושן2,ניקהמרגה!1""5"אתמה~תישמןט~( 3..
 חם325521. -- בע"מ 6959!הדש חפ105191. --בע"מ

 41 %ע" המ אח 71עי45 ~מרצה נמק 1%71!2,געס ze. "47 ה הי וע. את 71ע439 המרצה גי, 11!2%, נעם4.
 תם347951. -- בעש 3790 בשש 4143, הפ258431. ~-~ בע"מ 6045נגרש

געפוז!1!2,ביק~שרצה71עואחתהנ'~ל;"3גכש 21. מוס71ש,2,ניקהמרצה!ז",79,אהגיתברינהירין5.
18034בע-מ--חפ196.375171בעימ~-חפ,18536.

 גמם גחלת נמה את 9642,71, המרצה בתיק !11.11.7, בים 22. 6963 !תוש 49 מעון אח 1974,71, המרצה בתיק 28.4.71,בירם8.
בע-מ

- 
 חס,22635.

 *ו-
 חפ,5פ100. - בע"מ

 אוסיששיז אחוזה את 6780,70, המרצה בתיק 23.7.70,' ביום 23. בגוש 101 חלקה את 8162,71, המרצה בחיק 12.9.71, ביום .7.
 תפ,5731. - בע-מ . . חם,27634. - בע-מ6534

 תל- הצפון מלון חת 9041,71 המרצה בתיק 11.11.72, ביום 24. וגידור פיחות ב.ו, את 6471,71, המרצה בתיק 139.6.71גיוס8.
 . חפ,9629. - בעטאביב "ח,51844. -בעומ

 אמרים השקעות תב' את 8242,71, המרצה בתיק 28.9.71, ביום 25. 259 הלקה חג' את 2638171, המרצה ~תיק 22.8.71,גיום 9.'~
ץ 6121מת מ  

 שןפ71!. -
 ק-צ"

 קפתי מגוש 85 חלקה אח 6498,71, המרצה בתיק 29,8.71, ביום 28. קבלנית חברה ב.ק. את 8642,71, הטרצה בחית 71~12.10,ביום10. ,48 י ט""או. - נדם
 zl~BIISn. - בע"מ6901. י תפ,37558: -לגנירבע-מ

 324 חלקה חב' אה ן8701,7, המרצה בתיק 10.11.71; ביום 27. 6744 בגוש שכונים את 6470,71, המרצה בתיק 80.6.71,ביום11.

 בעץ 3939ביזע חפ,28428. -בע"מ
-  

 ... חפ,2"299,

 בתיק 6.9.71 גיוס נייושיים- המהווי המשפט ניה צולפי "2. )2( ישמן מעונה אה 111!759, המריה בתיק 71."1."1,גיום12.
 בע-מ. 6154 נגוש "33 הלק" את 1342,71,המרצה, -"פ,16609.בע-מ

- 
. 

~
.הפ'14215. )3( פיסמז מעונות אה 7602,71, המדצה בחיק 18.10.71; ביום 13.

. 

בע-מ
- 

.1oeloltn .29גחיפה- המחווי המשפם גית צו לפי 
 10857 טוש הברת את נ7)3048, המרצה בתיק 6.9.71זיום )4( יישמן מעונות את 7502171, המרצת בתיק 1ז.1%10,ביוד14.

 -הפ,16290י בע"מ הוסה 19הלקה ~ הפ,10611. יגע"מ
 לינוא הברה מצי את 2529171, המרצה נהיק 2.7.71גשם השקעה, מפעלי אה 171!5,8, המרצה נה.ק 11,2%, =ש!1.

 הפ,30539. - בע"מ הר? ויצועייצוע . חפ82161. - בע"מ וכניהממון
 ק~"כ' 1971(- ביצככר )8 תשלטט בכסלו כ' 151 68ג חליות אה 7893169, המלצה בהיק %10.69ג, כיום8ג,

 ההברות לרשט ראשיעוזר. חפ,93!18. - בע-מ 7151בגוש

 פ111, תשו-נ, נשא ם,וי." 4יסשיס י"".~הו
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,

- 

 . בשותפויות שינויים עלהודעות,

-
 .. המחלקמאפית אוה; [D'a~g הש.))ךפ את 0צי,)'ס בהזעתהתעמיס

 "שותפות. מן יצא ישהסוויטnlBnlWn '.4שע1.

 '-, !97!(, בנוגמנר )5 תש,-נ נחשת ףז7. "עסקמ'ב2.

 מלכת--המח. , ותע)'הפ D'Dnlenשתוה .4. ,, ש,ן8774. העסק'ס0170נ.
 -, - ::בואן'גןןןןנןש!,19(.:) "תהשות15ת~והתועבשמההס~רשיס1)הו6.)

 ~8fe3el. הפ.))יתאדיןז.

דקורפלסט, "ת.קסמר5.

 יצוע פזמו, מיצי' מי'ית2' למסחר כללי איד-אומס-1.
 ,ייפוי הינסי יייוף עגולו"

AssociatiofiMercatile. uni*a "קרוח., "וכשזז"
ך וימן-טורס1.  ישותיומ. "צטיף ירושייס, !!, פרת נהר רהוג ,=ן,חדWeiman' .4 מאז 
 גנ1ע4מה. השוחפות את מה,יגוה יתז "שותסים שיושתחתימות6. וה,.רוה.נסיעוה2.
 !197(. גיויי )1 תשל-א א1%ה'7. %"נע, אא", 55, המתנדב רהוג 1'ת, עפרת וימהאהוגה4.

ש892941. ). לשותפו".*הצטרפה

 במרס!197(ןהן )27 "ש,-א גו."ן ח' 7. - - ןך;
 יניי.

 יהלומים - המרמן אחים הבמנאת -ויבד-=

 "מצה. של יורשיו עפהשות=ת .,
 1971(. נאוקטוגר )! תש,-ב גתשףי-י7. שלר האחים הישראלית החמצןחברת1.
ש;59497 ואקעות מסקר ,אשקה הנרה קלינע נרניהו, אפנן מ.יי,ניזר6.

 דשאי מחס אהד גל ב "רי-5 תמרה ,וי, רינה גאמצעותנע,מ
 1 חוף-הכרמל כורכר מחפרותשותפות הרנייוה לפעו,וה ההעודות"נעעוה גי עי "שוהפות גשמלהתופ

 - - להה'שגות העונו "11ער קנוצה - ה"והר'ס ישוהפוה: "צטרפו 4. הענדה *'7'ס, שטרות, קג,וה, עי ההימה ננון: ושמהפות,שי

 קגוצה - ציה-אורן "הזהרים; שיתופית אווזה בע-מ,שיתומה את ויחיג הת"יייויות, "11יס, ,Mitfl1) וי'יפ שמרוהונמית
 אנחן גע-מ, ש,הופית יהה,שגוה הסוציא,ייטיה"נהרוה ע."קאות וגי והיייי, ונסי מ"מ גן ש, fllf1Dii נקני"השותפוה
,. מהדס. - ש.תוע.ת nTTanנע-מ, או מנירה רגשה, ננון השוהפוה, שי רגייות גיה'י=ויוה ש'תוןת ,"תישגוה עוגתם מושג - משם "ורן; נ""הון", שיי.י1*ת
 , 1958(ל גזצמגר )1 תשג-ט גנ"לוי'7. נויו יעסק מנייה או 46ם, הל1 א, לידי ד41 ננץ, שןשעגור

 ,.ש,8!895. ירו,1וה שיתוה לשותתיה, אהומם שותשם פרנסה אויאורם,

-,  חוף-הכרמל כורכר מחפרותשיתפ"בב:צב2ב:גביב:ב:
 בע-מ, שיהופ.ת "קיריה לההשב1ת יונקים מושג -יור4. יהי גרניהו אלתנן הרי.פ. המוקז התומת יפ יהד או לוי,יינה.

 אעד"
 ישוהפות. הצטרף דור,שיתוית, יאשקת הברה קיבוע "הזמת עם ,הד א, סייר גרוך התימתעם.

 יוי,אויהי רונה גאמצעוה והשקעותנע-מ,משר - -,-
 - - -- -- -- ~יהקופהג,תימוונ,ת. 5, - עפהתימת_

ש81!895. !97!(. ג1ונמגר )"! תשל-ב נחשוןכ.ג7. י'' 79,!(. געואר )ו הש., גטנת נ-ו7. הרל.פ.המרה
, חוף-הכרמל כורכר מחפרותשתפותש,י59741 8.- ק י פ  שיו, איסר מרדיי, ילע יבהין: bsDnlmn ממני שניםיי6. חעת' כהז*

 - -,- , , - -.~שמואיגץ,מנורדנןיסו.- ן ----44,ג"י4ג,1.4ן5,הי-*ג,ב.4..
 1972(. נ.11אר )1 תש,-ב גסנה '-71. 1971(. בספטמגר 91! הש,-א נאי1לגץ7.
ש,5!895.,ש,י8548.

 פלסטים מוצרים דפנהחרושת זוממן ישראל את בירנבךיעקב
 ארד יי - אייס איתי פ7סר, "ייהם "יימן, יפ"י ומי,זיי5. הימשו הש"ןפ'ם א"י מי" שי סמקי" ממנית; גית,יתק51ה5.

.
 "שותיו". ישם יחתים ישבימהנ.י המנוה., סי יורשי עםהשותפתה ~

 971ן(. גאוקסוג% )24 השל.ב נעשון 1'7. 971!(. גאוקטובר )1 השי-ג בתשרי י-ג7.

-,
 השחר -אילת הארחהבית. לויושות' צ.  א.,

 ושוהדיה. גשםהוט לשותפות. הןטר5ה ניא,,1,קיית יה- חואי מהנ-ל אהד ני - ענהגי שזומי "שנו,, דג תן,גטנו6. 6!, ויצמן ר"21 פנייה, לוק אמהי ארנים,נה נרשי. ,וייוליו"4.

 971!(. 2ח11טונר )29 השי.ג גחון י'7. : !97!(. גיונ, )4 "ש,-א נסיון ,-א7.
ש,89852., ' שו6נ876.ן

 . .... . השי"24ז.%2.1 נחס ף" ייק,ס"!ר"ומיס2(18,,-
 1061 ' -י

ל -



 בשותפויות שיטיים עלהודשת
 את ~ינהי השואפות גשפ לההום ישא.ס מ"שוהמם שי.ם גל6. העצקיםארבעת

עסו'". מי;י'", ינקה שיהוסה; מז .צאו מרני,ת ויוד יוטיצקי יוסף4.
 1971(. ניויי )18 תשי-א נתמו,נ-ה 7. ישותפות. "צסיפה ה,-אשי, י2ו, הל1' ,הויה י"ונ בית,עצרת

ש,6497ן 8. . שלוש" מהוו שנ.יפ גל א;מ., ומע"נ מןיהי מנשה מי1.יה,זוד6.
 השותפות. חותמת בצירוף הנ"ל,השותפים

 כרמלמהנות 1971(. גספטמנר )39 השי.ב נהשרי י.א7.

 "י-אניב, 15, שסי,קי יפוי ישימה, "נסה יע-מ, קפ,.ן י.4. ש,11נ"81.
 השיתפיח. מן יי" ופיו ייף ןשי:ית;"יךינ" עמיר בקבוץ שבבי לעבוד הנדסהמפעלי

 1971(. ים נ '7 א השי ין ני י 7' קרן. רן, נהמם אביהם, חן.ן שאול, גמומן אורי, ישראיי6.

 יוסף- ננשר לאה, ניר רחל, הכהן היים, גיר זאב, בר-תנאיהודה,
ך'השותפות.-- יא_להשותפות גשם לההם רשא, השותתות, הורמת נצרוף מהנ.ל, אחיגל  ' 

 מא-בה1. 1971(. נןןסמנר )22 תשי-ג גהשרי ;'7.

 איי, מסהר עגוזה, ובגלי גמנרשות ומנחר מירשות ייצוי2. ש,819279.
 ויצוא.יבוא

 ףי7. טםןצאא 17urs פורסהולילאנד
 1971(. גאוקטויר )6 תשל-נ ג"שי,

י ש,5,36ו8.- "שוהפות. מן ייא ניתאיט'יור4.
, המסריה הזיון, 1,51, גרוו,ל יהוג גיה, עקרת קיר,פורסתה

 האושר הר ביכורי,לשיירות.
 שו42י819. ש,91נ819. ' 1971(, רוגמני )1 השל-ג גתשון ףו6. 1971(. נאתוסס ן9י תש,-א נאקו, י'7. 1993. ניצמנר 6 ען5, יתוך. אתז ני קור, קיריונה קור, אגזור6.

- Sup~es htedicals; (:hefificos1 רפואית הספקהכימיקוס
 י"ונ3.

 :pa~-ננ.רוי
 לף יעקב .. 1971( ביצמגר )7 תשי-ב גגסיו'.ס חי-אגינ. י1,

 תי-אשק "שי' ניה תשית, יחי" בנ.י"יי םג
'

 "שי"יייתהס

 שותפויות פירוק עלהודשת

~.laaanבישראל פקקש תעשת ובניו דודז,ן רפאל1. "1": 3דס.ס מצףנ.ס נ"יזעןת . 

 גמדס*196(. )1נ השט-ו י'גמט2., השותתתשם1.

 ש,37557. . . השרוקהאדיך2.

 בסיטונות עבודה וכלי טכנית הספקה נוטמן מ.1. . הה.9ממ"ד5.
. הערות ~ 4.,

 1971(. בספטמבר )30 תשליב בתשרי י"א2. ~
 "ניה 1וטמ1 ל-מ. "~עניו "שיחפות של 1""1נ1" דגנייות יל4. . ארניו בז את wrusa~1. ש3911.

 2969(. כאוקסוכר גע תש-ל בתשרי ב"ה2.
~

 בע"מ. עב1ז" וכלי טכניתלהססק"
.35511 

 עפולה פזגז סוכנות1.
 ו197(. נ"יוסוגי )19 תשי-י גתשי' י'2. ישראפלסט1.
 ש'י3984.' 1,71(. ננוגמיי )21 השי-ב בנסר ;,2.
1;. ש,953י.

 -עולל-
 1ן

 . ש,995"1,.. . אעללוקץ1. 1971(י בנובמבר )11 תשלב בחשון כ"ג2..

' 1971,. בספטמבר )8 השל"א באלול י"ס2.

- ושות' ליבדרמ7 בן.1.' ש,33869.
. 1971(. ביתי )16 משע"א V'oa ב"ג2.

 שן99ן3. פרדו ו-ויקטור אברהם עבדי!.

. ש,34746. )1070( הרוצים יד מיסךן 1959(. יאפייי )1 השנ-ס יעיין י.21.
( ) ייי"2

 ן' פרחים דליה1. ש,1.3209

יעקבלוי ,י-סגנס,והשי-נ)7בזצמנר971ה ג-תנהמחהש.י)1נאתוסס976".2.  השותשיתרשם ש3$0371.

 . ותונ%% חשל"ב, נשבט הח 1"8ג "פרסומיםולקוס1062



- .

- 
, , , , , ,  ן ,,. ,- ,, 

 ,ן)
,,-

 - - ---- -- - -- - הדשעי הודעוורמ"%-כ"ס-הנכסית- ----- .-- ן
------- - - --- - --- 

 --=-ן - ---- -=--= ---- ------ החברות פקודת
 . . דיבידנד תשלום על הודעות  ראשונות ואסיטות פירוקצו

 גסירוק. - געית יירוטי קומפמ נוטליע ייטמן החגר":שם נעירוק. - נע-מ אאורס :fialtns ההגרה,שם
 ,11. ףוה, נמן ההעתי", א11ר הרשום: המשרדמון הל-אנינ. 99,191, "השמישים רהוב "רשופ: "א14מען
 57ן84!1. "ורוו היק הי-8גילץפ1, שי: המחוד רוזשפטבית 2525171. אזיקי היק הל-אב.נ-יפו, שי: המהיוי "משפטגיח

 אנותנו. יי.9 לירה: לניהסיום 71!1(. בןצמגר )12 תשי-נ בנטלו נ.1 והפירוק: 3ו האריך)
 ואהרון. שלישי זיב,דנד אחי: או תשתדב.ןנד 71!1(. נאוקפני (zs תש,-ג נחשון ט, הבקשה: הנשההאר.ך
 1972(. גפגרואר )!1 תשל.ב גשנט נ-ה פרעונו:ומן גסברואר )1 השי-ן בשבט ס-1 ראש,נוה: ,אסיפוה al~en1ףש

 _ 57, הרצל רוטב פייוחף, י. ען-1 המסרק: גמשרז סרעונךיקום 59, נמסכן נהלה רהוג הרשמי, הנגסוס נונס במשיי 1972( - )ן'
יוד. ',תל-אנינ.

 אהה-י. 12.99 נשעה גושים 1( האסיפות:שעה
 בפירוק. - בי-מ שץנטרושיונל זיוה שונה:שם אחה-צ. 15.15 בשעה משהתפים2(

ק שיסע ייה הפעו הףטד' 1972( כינואר )25 השתרג נשגםס' ם  4644,66. תגיהי 
(lxoכ הר"מ,. הוניים ננגס wt~v.ש , S1972(. בפברואר )12 איע נכס ףח לתתו:או  ראשות ואסיפות טיקטק צו 

 ,11. 57, הרן, רהוב פ,,וסוף, י. עז-ז "מפרק: גמשיד פרעוממקום
 יפירו,. - בע-מ רהנגרג מוסך ההנר":שם
 "יצוקה. ירך ההעשיה, אסור הרצייה, הרשום: המשרומען
 ו197(. נזצמבר )12 "של-י ינסח ג-י "ירייק: צונחייך דיבידנד על להכרת כןןנח בדברחןדעה 1519,71. א:יהי תסק ה,-אגיי-יפת שי: המהוה המשפטגית

 גפירוק. - נע-מ 6575 נטש 15 הלקת ההגרה:שם 1971(. גאוקטונר )!2 השי-ג גאשון ס' הנקש": "נשההמדץ
 -- - ----- - - סנה-תקוה. 2!, הירש ברון דרוג הרשום: המשרדמען בפברנאר- )2 השליב נשרט הו ראשיות: nwonY זומקו0היום

 46,66י. Sfi-~"i היק ה,-אג,נ-יפה ש,: "מהוד המשפםנ'ה 59, גממין נהלת רגוב "ישמי, הננסס נונס במשרי1972(
 1972(. יפנרואר )18 השל-ג נאדי נ' הוגהות.' יקיים "אסית"ייפהי-אניג.

 תל-אביב. 127, עיף יהודה רקוב ןו-ד, הומטר, אמנון1. 9"-צ. 15.99 גועה נומס 1( האסיפות: שעת1
 סתת-הקש; 1, מוהייגר רחוג עמי, ופין, יונתן2. אח"-1. 15."1 גשע" משהתפים2(

-. --- ,-- ------- ---------- -----------.) הרשמי "1נןים נונססנן הרשמי הננסים נונסינן- - - - -;, הרטד' 1912( גינואר )27 השל.ב בשבטייא הרסד' 1972( גינואר )25 השל-ב בשבטט'

) 1936 הרגל, פשיטתפקודת

 רנל פשיטת והכתת נכסים צו_ובלת __ __ ____ __ __ .._ רנל פשיטת התכרות נכסים קבלת צו - - - .-,---
 - --- מומבית- וחקירה ראשיהאסיפה םומבית וחקירה ראשונהאסיפה

 ,tyaiiilfi_ _הנמה,".ד6199525, גשן השערו,מענו: "תהנ, מושח-שם כמורהן rfilln'R. ,7825555-ז שלמה "'-1-8ח-1מענו:יצה"ט;

 7172. יראי היק באי-שנע, שי: המחווי "מפס גית, 14,72. אורחי תי, נאר-שנע. שי: "מהחי המשפטניח
 תשל-1 גסנת ב-ו רול: פשיטת וננחת הננוחם קנית יותאריך הש,-ג נטנה נ.1 רנל: פשיטה והגרת "נניפ קנית צוהאריך
 1972(. גינתר )14 1972(. מעמר)י1

נקשי
 הי,ב. בקשת י"ג: או גוש"נקשה התיג. 1,שת ה"נ: או נושה

 )15 השי-2 בשגט ל' והמקום: השעה התשוע", האסיפה האריך )16 השל-ג גנדר א. והרקום: השעת  הראשונה, האסיפההאריך
 19.99ארי נשי" 1972(גסידואר

 ל 117. "הלון חוגשגע, 117. החל,, רהונשנע, נבאר- תרשמי הנבשם נוני גושרי 6י.9 תעה 1572( בפברוקי גביר- הרשמי הנבגכם בוסס
 . . )13 גאזר,השי-ג נ.ז והמקום! השעה הפחמנית, ההיית האמך - )15 השי-ג נאיר נ-ו והמקום: פאה הפומבית, "חירר האריך -ך

 בנאר-שגע. המהחי האפס בשה 9י.8 גשעה 1972(מיס נגחי-שבע. "מויד "משפס בגים 29ש גש" 1972(נמרס

 הישם, הננוסס נונסיון הרשמ. "ננסוס ייגס"ין
---- --

.ל11ס
1063 מ3.2:1% תשל.נ, נשגם .." מא:. הלזעומי"

.-,--,. .. 
- -- 
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- -; =



, הרשמי הנכסים כונס מאתהודשת ,.

, 1936 הרגל פשיטתפקודת

  ראשתה אסיפה רנל, פשיטת והכרזה נכמש קבלתצווי אסיפה רגל, פשיטת והכרות נכסים קבלהצו
 ני- 5?' י,-אייעיך שי' סיאמק' שחר ימעני:וי ומענם: הקירס תריב.ס, ומת,

 לתמרי מלנהו(
 71,"355. ":יף תיק "י-אמנ-י%, של: המתהי המשפםגית קרית-סגעון. ז ותמר אמת מר"' "%"248 ת.1,

 )5 הע,-ג גנזיו 1.1 ינ,: ששיסה מניות "ננסים קמה עיהאויד 7 ותמר אממן מרה' וצג, "22877 תן. ,הנגרז מנפרד"
 1971(.בדצמבר~קלית-טבעין.

 החייב. בקשת חייב: או נושהבקשת 13,72. אזרחי חיק חיפה, של: המחוזי המשפטבית
 )9 תשל"ב בשבט כ-ד והמקום: השעה הראשונה, האסיפההאריך )4 תשל-ב בטנת י-ז רגל: פשיטת והכרנה הגבסים קבלה צדתאריך

 הנבכים כונס במשדד אחה"צ, 13.00 בשעה %972(בפברואר.. 1972(;בינואר
 תל-אביב. 39, בנימין נחלת רחובהרשכי, החייב. בקשת חייב: או בושה בקשת-

 ..... )13 השל"ב בשבס כ"ח והמקום: השעה הראשונה, האכיפההאריך

 . רחוב נהב, פקיד, טור, )מוריץ( שמואל ומענו: תיאורו החייב,שם הגבסים כדנם במשרד נבוקר 19.00 בשעה 1972(בפברואר

 . 25,'נ"-ים.אמלניץ ויפה. ra לוין שמרי"ז רכובהרששי,

 3978171. מרחי מיק הל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפטבית )24 תשל"ב בחדר ט' והמקום: "שעה הפומביה, ההקירהתאריך
 (ZO השל"ב מטבת ב' רנל: פשיטת והכרזת הנכפים קבלת צו תאריך . בחיפה. המהוזי הלשפט בבית בבוקר 8.30 בששה 1972(בפברואר

 8 סיע. יאת . נ,:ב יקותיאלי. י' 1972( גי1ואר )"2 תשי-נ גשנםי-ב
... 

 )8 הש,-ג גענה ,.ה המקלס: העמה "שכשזנן, החר"פ"האוצך הרשמי "נניס יתםינן,
 הננג'ס גה" במשרר אהה-צ, 9".1% נשעה 1912(גפנריאר

 . ת,-אגינ. 9!, נתמין וחית רהוג "ישם,, ראםןה אסיטה ר"ל, פשיטת והכרזת וכסים קבלתצווי

 פא-תקוה. 17, צעווג ר"וג עונזיה, אעין ומעתו; ההחגשם !7,1, טי יויף וחונ פועי, ,מסי, ענף ומענו: תיאורו מיג,שם
 ..נחני".

ת.4,205447.7, . . . . . ,
 י . 4994,71. אזרני היק ת,-איית-יפו, של: המהחי המשיטניח . 71,"""4. אזרחי ה., הל-אגיג-יפו, שי: המהון, המשפטנ.ת

 )22 היי-ב גסנה ד' ר1ל: משיסת והגר:" הונקב לגלת צוהאריך  השי-ב בסבת י-ב רנל: פשיסת fvl~n1 הננסים קנית צותאריך
 ההיינ. נקשת חייג: או ;ושהנקשת. החייג. בישת חיע: וו עושהנישה 71"1(.גיצמגר 1971(. 1דצ=ר%4
 )6 השי-נ נשנה ג-א והמקום: השיה הראשונה, האסיפהתאריך )17 השי-ג נאדר נ' והמקוי: השעה הראשונה, האסייה"אריך

 העמים בוזי גמשרד rs-nnH "".12 בשיה 1972(בפברואר הננייח גוני במשרד אהה-צ, "9.%ז נשעה  1972(גפנד,אר
 "ל-אגיב. ין, בנימיו גויה רתוגהרשמי, הל-אסיג. %ן, גנימיז יחלת רתוגהרשמי,

ר מישב חקלאי, מרוום, שלס" ומינו: היאורו סייע,שם אור-יהודר 12!4א', רמו דוד רכוב יפריאו, רט ומענו: "יי,גשב. ן  י5, 

 11171"4, א,יה' היי ת,-אניג-יפו, ש,: "מהון המשפסג'ת 71,%!י%. אורחי הי7 הי-אניג-וסו, של: המטחי המיפטגיח

 )23 הש,.נ גבנת ". רנ,: פשיסת ו"נר,ה ה;ני.ס קנית צוהאריך תשי-ב נגרו נ-ה ר;ל: IID'~D והנית ה1נ".ס קבלת צוהאוסך

 1971(.בי1ינר 1971(. גויינר)"1

 התחג. נקשת "'יג: תו נושהיקשת """נ. נקעת יחי: או נוח" גחי",

 )8 תשי.נ נשנט נ-נ והמרס: "שעה "יאשתה, האיגפההאריך )"1 השי-נ נאיד א' והמ,זס: השעה הראשתה, מסעפההאריך

% הנגייפ נונס גמשרי גצהריס, "12.3 גשעה 1972(נפנרתר הננמפ גמע נכשרד אהה-צ, 9ן!1 נשעה 1572(נענל)אר  

 הל-אגיג. 39, ננ,מ.ן וחלת ר"וגהתמי, הל-מגיב. 3%, נמנמן נהלה רהובהרשמי,
 וזיטר'  1992( בינואר )25 תשל"ב נשבטסי

 הרשמ' הננוסס גויסיתז רמת-הנשיא,  1%9", חצור מימרה ןרשי7, שי.1ה ומי1הז הפייגהים

 ,' ... .. ם. יכה-
 רנל פשיטת והכרזת נכסים קבלת צו חידוש עלהודעה %171ז"%. אורעי היק תל-אגינ-יפו, ש,: "מהוי המשפסגית

 טרומים שינון 11!,54", ת-ו מיול, מימון ומענו: תיאויו הה-נ,שט )"2 השל.נ נתנת ג. רנ,: איטם והנרד הננסים קצת ?יהאריר
 קריה-נה.514"5, 1571(.ייצמנר

 10,71ש.  אזרהי חיק באר-שבצ, שלג המחוזי המטפמגית התייב. געשח הייגן או גושתבקטת
 1971(. נ,ומ )21 הע,-א גהמוו ז' ונסים: יגיה ?1החייך )") תש,.ב נשנט כ-ה DVDn1: השעה הראונה, האותעהמאריך

 1971(. גיפטמגר  (Ez השי.נ בחשרי נ. גיסזיו:האי.ך הגניים גוס נמשדד א""-ע, 99!1 נשעה 1972(נפנדזאד
 . 1972(. גי:ואר )17 השי,ג גשנט א. הויזשו:האריך חי-אגיג. %9, בנימין נהלת ר"ונהרשמי,

 י17?1ו' - 1572( גינואר )24 תשל-ג בשגטת' הרסד'  ?197( גינואר )!2 תשי-ג בשנת"'
 הרשמי הגבסים כוגיטגן הרטמי היכסים כוגססגן

 . %2.1972 תשל"ב, בשבט -" 802ג הסרסומיםילוום .1064



.---------- 4 פ א ~ ע  ו -- - 
 1936 הדגל, פשטיתפקודת

 דיבידנד על להכריז כוהה בדברהודעות דיבידנד תשלום עלהודעות
 1וש. אגו אנרהים, מוהמו רשיד מחמוד ומענו: תטעין החייג,שפ רמה-1ן. 4, לאן ישב תיור, בי1רזון, הגיס השת: התאורו הת"נ,שפ
 271169. אורחי הרק יי~שי.ם, שי: המפחי המשפטגיח 1n~rwi .272167 תיק תל-אניה-יפו, ש,: המסוד הכשפטג.ת

 1972(. נפניואר "2 תשי-ב נאור ה' הונטות: יקייה "אדחהיום אנורוהי 199 יירה: יגל"סנופ

 וגירוי אנן יהוב נחן, מ. עמיאל ומענו: היא~יו "נאמן,שם ויופי. ראשון דיגיןנד אחר: "ו ראשוןדיב'דנז
,6 

ירושיים. 1974(. גפנרואר )12 תשל-ב גשנט ב-ה פיעת1: ומן,
 9נ, יי,ינג,ופ רהוב קוברסוך, ר. עו-ד "נאמן: במשרד פיעוריקום

 רהוב מורה, 5,713522 ת-1 סמף, אגהר 'uvs1; ויאורו "היינ,שטהל-אסג.
 נאי-שבע. י' שננון 22,7":י הרטד' 1972( גיוואר )27 השל-ג גשגטי-א

 164"17. אורחי הנק ירוש,יס, ת,: "פוי האפסזית הרשמ' הננסים נונסיון
 1972(. גינרואר )29 "שי-2 נאזר ה' "ונהוה: יקנלה "אהרוןהיום

 2, יחוזה גן שוב ד,1יקר, ". ד-ר ומעיו: תיאורו הנאן'שם ה,=. 12 "רצל ר"וג גיומנשניין יעקנ ומענו: תיאורו ההגיג,שס

ייישי'ם' 1221,69. אזרחי היק ",5ה שי: המהחי המשפטניח
 יירה:.1י21. ,גיתאנוס
 רהוב פליז, 944171,3 ה-1 מועיס, יפהק ומעש: היאורו "ה-ג,שם ראשון. אתי: או ראשון8'ב'דנד

-- ירישי.פ. 62, רמיםימק 1972(. גפגרואר )11 השי-נ גשנט נ-ו 5דעת1:מן
 מנילמן צגי "ואמן: נמשדי פרע111מקוס

~-aP 
 1oles. אורחי היק ייוש,יס, של: המחווי "משפטגית 16, הנטים דהונ

 1972(. ג5גיואר )ו2 הש,-נ ואזר ה' mnolnl: לקניה "אהרון".יםהיפה.
 2, יחודה גן נהוג צומקי, א. 1-ר ומענו: היאויו הנאין,שם

 י2הק"1יי, 4,אורו,מענו: ש5ה"5%,-
 רהוגהרצי

 --- - ~. --- 'יישי'ם--- היס".~- "6,

 1 הניקצ' 1972( נפגיואר )22 השל-נ בטנהי-ד 627199. אור", הי, "יפה, שי: המחוד "משפ"בנה
 הרשמי הננסים נוןסגנז אמרות. %11 יייה: יני""נום
 טופי. אהר: או ראשץדיבידנד

 ,es~ רו5יייד יהוב סוור, קיינ", שמיחל ומעת: היאויו החייב,שס 1972(. נ5ניואר )11 השי-ג נשבט ג-ו פרעונו:~מן
פתה-הקוה. 4, היים רהוג עו-ד, לאופר י. זב ז-ר 'lhaEn: גמשרד פרענומקום

 תיפתין
 , 8,69"4. אר"י היק הי-אגיב-יפו, שי, "מהשי 1eDmnn,ה - --

 1972(. בסנרואר )"1 השל-נ נפזר י "ונהוה: יקיית מירוןה.ום

 תל-אגיב. 9ןתל-אביב עיג "צק'שס בלבד לעובדים דיבידנד תשלום עלהודעה
 "יפה. 5, יעררת רחוב סאוב, יהורז? ומענו: תיאורו החייבי שם:

 "שנשטין שיי יי"י' יפ5'יט' ססניס'ג נןמתתי"איינ,נ.ימעני: 3ד,ש ש""' איי"'בולן:;בשנ.ת,"

 ;הנל:מנ;9ן(] יק תי-"יע-,פ" 9ff: המי כפגג:נ ". "י גמה; 1ע;גגךנני:נשן
 י, מונט.5.ור, יסוג "1-י, יבשיי, יהוי" ת.א;י11מינ1: השמן,,ם 4, "יים ירוי ע1.י, ,אוזי ,. דנ י-י "1"מ,. ימשיד פתיומ,.ם
 -- ---- ----- -תל-אנהג. -------- - - - --- ..ייי.י,...--
 --- --- -ד,הרט סתמסהמיסהשמי-יץנשאיש"גמ2ממארמי"---- ---=---- -*---- .לי'יקיתיאלי 2יפ1( בימחר )28 תשל"ב י*גבשבטר,

 הרשכץ הגמץם בתםסע

 ;צני - יי"ייששג
-,.", 

 " גני"
 היטה. 4 לזין שמריהו רהוב עושן רבד, ע. ומענו: תיאורו הבאמן1שםאגיב.

- -:. 1852,88. אורתי היק תל-אביב-יפו, של; הממוץ המשסטריח

-~ אשרות. 100 לירה: לכל"סכור
1

 "יים. קייה 77, א. מרגוב אלון, זוד ומענו: תיאורו הנציג,שם וסופי. יאזון הניגנז אהר: או ראשוןזיניינד
 1972(. בפנרואר )12 השי-ב נשנס ג.ת פיעולו:זמן

 ץמהם "משחס תנ
 64,"424 אימהי ה.1 היפה, ש,:

nl~fa1912(. נפנרואר )18 השי-נ באדר ו' וינ"וה: ,קבלה "אחיון ים" "י- *2, ומבנוב יחוג פורת, ה. עו-ד השמן: גמשרד פרעונו 

-  ----1----- - ----~ אביב.-
 יקותיאליי' 1972( גינדור )28 השיתי גשגטי-ג היטד' 1972( בימאר )27 תשל-ג כשגטי.א

 "רשמי "נכסים כונססגן "ישמי הנכסים כונססגן

ם ף" 1%.יקי"1י,א נ מ10 ":.ע אע, 



 הרשמי הנכסים כונס מאתהודעות-
 1936 הדגל, פשיטתפקחית

 %"!י,. יי"י "י, ,נ. 4אלנע:צ::2ם:צויי;"י"תק""""א. דג רה,ג סגה, קהוה, עין )אנקי"( מוריס תשנו: השורו היינ,שם בלבד קדימה בדיולנשרטן ר"ל ופשיטת נכסים קבלת צו בטול עלהודעות דיביד!ד על להכריז כוכה בדברהודעה
 !197(. נז?מנר )23 תש,-נ נסנה ה' גיסינו:הארוך~היסה. ,"196(. 3, לוין שמיינו ר"ונ הרשמי "ננסים נונס ומנו: היאורו המשיש
 יתת- 5, קמו;צקי רהונ הדס, י"ר, אביזר ימענו: תשיח ההיב'" בחיינשליהיאי כ, ות!( ממי )21 "שי.ב גיס",

 957179י. א~רהי היק תל-אבוב-יסו, שי: המצוד "חיטגית
979!(. רגל ופשיטת נכסים קבלת צו בטול עלהודעות1 ב!וגמנר )2 הש,-א נהשון ;' רני: ופשיטת הנניס ,גית 11האייך

 971!(. נאוקסובר )25 נ הכי נכריז ס ג'יייי' האתך , נקז אלי ר"וג פיז, עפני, )טעה( צפיר ומעב: .תיאורו "יינ,שס

 תל9 ",-אניג-יסו, של:יית:נןנ"גי
 8,4 דירה 14, ס.קוס ר"ונ גגי, יחון, ",ים ומענו: תיאורו"היתי,שם 79ן799. אורה,

'פו. נמים )ו תש.י א' נאיר נ-ג רגל: 51שיטת ננסים לבית צוהאריך
 2737,71. אור". היק הל-אניג-יפו, של: המוח, "משפטביה1970(.
971!(. בעלי )26 השל-א יתמת ב-1 ר"ל: ופשיטת ננסים קנית צוהאריך 1,71(. גיצמגר )1 הש,.ג בנסיו ה; ביטולו:האדיך

 1971(. ב11מנר )9 השי.ב נגמלו ג.א ניטולו:האריך
ם ףא 9ית 'יע' %יייית ץ'י ייים' כןת' ב'בנ,ש מ  המט ד' ייי" נימי יי2 תידי 

 הישם, הנגסוס יחסטוו 2555171. אר"י היק הל-אנינ-יפו, של: המתוף המשפםג"
 רגל פשיטת והכרזת נכסים קבלת צו ביטול עלהודעות1971(. ג'וני )24 השל-א נהמת א' ררי: ומשיטת ננךס קבית צ1תאריך
 ר"וג טפסן, !7911נ6, ה.1 יצחק, עמר ומענו: היאורו "ח-נשם 1971(. גי?מנר )1 השי-ג גנינו הי י'סייי:מאיד

ן קריה-גת. 2,ג,909,מרעה

2 א'רה' יאי-שעתוק שי. נח' המשסט נזה יז-אישור רהוג מסר, עם-ניז, יושה ומצו: השרו הריע,שס !  ( 

 2ז9ו(. נותאר )6 השי-ב יטוה ס רזיי. נ ךהאי נאוקטונר )29 תשי.ג ג"שון י רני: ומשיטת גניים ,גלה צוהאריך
.)1971
 275114, ו2985!4, ה-ו גרמי, עטף ומשו: תיאורו ההתג,שס 1971( גדימגר י" תשל-ב גסנה י-ב ניוולו:האריך

לימונה.
 249,79. אורני היק באר-שנע, שי: המיוני המשיטמת

 שרעני, יוסף ומעזו: תיאורו מיג,שם
 פועי

ל )"2 תש-י גחון ג-ב רני: פשיטה וננסות ננסס קבלה ?1תאריך עם=, שייון ,הלומים, 4  

* 972!(. בינואר )17 השל.ג נשנס א' ב.טולכהאר.ך 2923168. אזר", היק תי-אב,ג-יפו, שי'. אמהות המשפטב.ת  הנעצ' 1972( ביגואר )24 תשי-ב בשנסה, ניוחי )7 השג-ת נסיון י-א רני: ופשיטה ננהום קניה צו"אד,ך
 "ננסוס נכפמא 971!(. גזצמנר )23 הש,-ג נסבת ה' ניסויו:הארין

 הל-

 יפו. זב, מס, 58 רחום יסד, כרדיה, אברה ומעגו: תיאורו הטייב,שם !כסים קבלת צו בטול עלהודעה
 רגוב 5959529 הן. גליונסקק מאיי ומענו: היאורו "שי'שם "5ן1919. אויהי תיק תל-אנ,ג-יפה שי: המסוד "משרטביה

הארי
 ע,.ת. נייח917!7 גא5ריל )וו תשג-ה בנין ה! רני: ופשיית ונמס "גלת צו
 . 269179. אזר", ת'1 נצרת ש,: הלתוף המשפטבית"195(.

 976!(. בנונמגר )12 תשי-א י"שת י'נ נבולם: ,ניח ייהארוד 1971(. גי?מגר )23 השי-ב גסגת ה' נשי:החיץ

 1972( גינואר )9? השל-ג נשבטףג הרסד' 1972( גימאה לו2 השל-נ בשגרי-א

-
 יקותיאלי

 הרשמי ale~ln נונססין הישמי mtisn נונססנן

 א%2.1) השליג, נשנס י-ם ~leoa. "15"~מ'פ.ימס1066



____.____.__.____]

 הנכסים טנס
 הרשמי,

( .
 1936 הדגל, פשיטתפקודת

 69.!%. נגרוס: קנית וצו הרגל פשיעת "נחת "אייו לאחר רגל, ופשיטת נכסים קבלת צו בטול עלהודעה
 912!( גמרי )י! השל-ג באדר י-ם ממיפ: "שע, "שקיוי,האייו הפשרהביצוע

 '-- בנאר-שבע; המהחי המשפה ת יג 9".8נשעה המיך שימה רהוג פרסומאי, ג'אנר, אמ!ון ומענת תיאורו ההינ,שם

 הניקצ' 1972( במאי )24 השירג גשגסה' הי-אניג.44,
 הרשמי הננסים נונספון !2844,6. אזרחי היק הי-אביג-יפו, שי: המהווי "משפסגיח

 !196(. גאוקטונר )5 השג-" בחשיי ג-ה ניסיפ: קנית צוהאריך
 !196(. גנוגמנר )23 ה"נ-נ יביל ש-ו הרני: "שיפת יוהאריך
 נאמן שקרור עלהדדעה 1977(. גזצמגר )5! הקץ-נ ננס11 כוו 'ta~ma"אד.ך
 147,ירושיים ב שם- הרסד, 72,!( ביבחר מ2 תשל-ג בשנםי-א

 252165. אורחי ה'1 ירוקלים, שי: "מהחי "משפט ג,ת "רשמי הננייד גוניסנן
 -- "2, ארסי רהוג ר'בובסקייעו.יו הנריק 1מעןו: תיאורן שן, יפ-- -- - - ---ן

ייוש,ים. שתרור בקשת עלהודעה
 972!(. גינואר )9! השל.ג גשנט ג' השחייי: הארוד יאש, רה,ג 11"?98ז, ת" נישן, טדזמ ,טענו: ץ"ייי"%ינ,

 הנינצ' 972!( הינואר )!2 השל.ג בשנס"', קריה-ג".8512%!ו
tDmnn;  - - הרשמי הננסים גונםלנן 6169. "ורה' היק נאד-שבע, שי; "מנתי

 תש"ט-1946 אוצה שטריתקטם תעה"ד-1954 ישראל, בנקתוק
-

 אוצר שטרי של הכוללהסכום. . תשף 'שיה נוו "11 שי 11%( ס1.1 ים. נושגח ויו

 י ב,1 נצניה נסינו נעומת, "O'~tmD ,הננן'ס "מפיז מ",4וי
חס

- 
-. !97!( גאפריל )!תשל.א עין( גינ,חד )וו תשל'נ- נ"ט

ל

_ _
 לפייה גש)!( מצריףעי

999,ויי,5*1 הוט-948! יצר,שטה,-י2'
 נס"שיד'

ע1פ,ועיף1)י()"לפשז"316,ה6.%.1ונ . . . . . . . . . מנזור 6"49,499,9 . ה!ףט.-948! אוצר,שסריe,3sy,sesIי2" . . גמ"ר קס;יס( מסגפה )לדגות",ת

aa4,4oorawמה-כ%1.3וו,מ1.ןפ . . . . . . . . נמשיי "מיי? ייקד

 במן;1-""י ]!1:עינ.),ן
 48499,649עלפיטעיף!נט)ם -- . . . . . . . "1.9.1 ושסוי "~נשייי
 972!( גפברואר )2השל-ב4. נשגם י-ו נמצא,סגמוהורביום4. 111,!21.673.0! . . . . . . . . , . "ננסית גלסד

ses,ooo,ooo )!( ש ! יעיי פ'עי -.מש,י41, ש1 ב,1י !1,י גדיו )מוגן ,נדון סייטת נויל'ין -

 alpln. ודנם ?י ?יל" או שת" ג"כ "נווי "וצג שתנילת1-י
א%א,4יסהיכ

 ומקומה ההגרלה מועד עלהודעה הראשתה ההגרלה ומועד מקום על הודעה- תשט"1955-1 מוסים, נהמא עממימיצרה י"ז סדרה ד-1960, תש נפתותמעווה
 ההקרס תילווה, י"11 )5( י יסעיף בההאפ בי סוייע 'שיאלי11 העשירי השעור לסינון היאשונה ההורית בי מודיע ישראינסק

 ____ _ ואשליב נשנס ג-ה תמשי ב.ום "נ-י, "מילחה של "-59ההנקלה .י", סדיה ךש-ך--leeo~ פתוח ממילגה למוג-ו הזב אינרוה שי __
 מצפו, גנין ישראי, גנק באולם 16.15 שעה 1972(, גפגרואר)9ו גמשרי, 1972(, נפנרואר )!1 הש,'2 נשגר ג.1 שישי, ביוםפהקנים

רהוי 96י!. בשעא הל-אגיב,pta-שרא,,
 ירושלים. יפו,

 ישראלבנק ישראלבנק
 "מיי;" ם,,ו~הס,נ"1

 "מזינה מ,,תהנון",

,-
-- 

------------ -- -- 
067! מ%2.17 תשל.נ, נשני ,-ה נש!. ""דןומיסיל11ס



nlDTlnננו~~תז ע1 העוז" %תו משוס במרמססו וא.ו המודיעים אטריות עז פתידסמוה אזה 

 בע-מ ברזל לשווק חברהשב-ר, בע-מ אביב ארמדות לבניןהברה
 מיציה)יפ'ייו 206 לסעיף בהתאם הסופית האטימה עלהודעה

 מרצת פירוק על הודעה, ההנרותלפקודת
 "הנרה שי "מ1.ן מן שיא הגייית נאייפ" גי הוזעה נוהנמררת שי ההנרימ ש, A111RRR הנייית שהארווה הוזע" בנהניתנה
 ננוקר 5.19 נשעה !197 נפנרואר 15 ניופ תהננס הנ-יהחברה

 ההיטה נתקגיה 1572 לינואר "ן נ,1ם נהינה והועזה שנהננס"
 מיוחדת: הי-אכ,נ, ל", ר%נו%"וף תשנון רואי ושות', אלפיה גרון,גמשרו

 11-" הנשהישם.
 21, רוטשייד משדרות עזרן, יוסף עמך-הוין את יט:" : ב: ביג::ן!:::: ב:בג איי-"מנוה. עי-ייי מרצון נפ,יוק ההברה את יפרק)א( פירוק התג", ניצד המיאה המפי", של סוס,

 גצירוף האתו יגמש הנ.י חביה ביו ניעל מפיק אמרו,איפיה"מפיק.
 הנ-ל. ,מירק זו הוזעה פיגום מיום יום י2 תוך"ינהותיו בע-מטלמון

 מפרק ע1-1 עזרן,וסף.)נפירוקמרצון(
, שי "נ,, מן היוצאת "נייע גאסיפה ני הוזע" נזהנמירת  בע-מהאיעיה*מ ""יזה"" ""':::"::::ג::ךי

 הצחרה. יספיק ע הודעה סיוומ מעםיום
 14 מוך מנ'עיה'י יביש

8 '( - יי)
 התגרה שי הנקי מן יוצאתיייה מפרק "רשגרנ,יעקג

 ""ברה' שי "ישים ימשיי" 1972' ניל"י "2 ג'ים ףנתינ?" י"נ ' )חפ,5457( בע-משראלי1
 מ'הדות: נההיטוה "נאות הההיטיהנתקעי מרצוף)גירה

 ""ייה. מפיוס י",1 תתו :::ץ:ב:ניגקג) המפרקים בהרכב שעוי עלשדעה
 ההפטר" שפיץ יאה הג'התיקת1.

 המירקת תהיה 9, אהיתוניץ רהוג מת,-אג.ב, חלף שרהגג.2. המען: ין ימפיקיס הניעותיהם את יהניש הסנרה נושי ג.ע, 971~. גזצמני 25 גיום
 יום 21 תוך ייושיימ, וו, המינה שיומייון י"ונ עו-ד ארנון,נאי

 "ונוהיהפ. את שיוכיתו יפמשתעשת מפרקה שפיץיאה עמניה.ביי היוק" נגל הנאה מניל יוצאו גן ,א aRe וו, מוזעה פרסוםמנום ההנרה את הח"ג הגיעוית וחת,מהה הנ-י ההנרה ש,הההוזה
 הנונ,ז אנרהם ותקיזנתן

מפיק.ם בע-מ הקרקעות מפתחינכסי
)נפייוק

בע-מ ":נקיןיצקדיתDIN~'S בי::::נ%:יי1::י:ב:::י::ו:ח מרצוי

~ ההסרה. ש, יהיו ימפיקה,-אניג,
 ההגרה של הגיי מן היוצאה הגילית שגאסיס" הוזע" נוה גמירה.

 נ,נואי 4גיוס התקיימה אשר נע-מ, יהשקעוה הגיהוריאנט תונוה."ס אחולהונדה תבתותיהפ את יהניש הנושים ניעין
,1972 

 וגירוי אגןרהוט עו.ד, מיתר יני המען ופי מרצוןימפרק
 מור, פסה אח וימרות מרצון, "הנרה חת לפיק מ.וחזה הפיסהנתקנ," 24,

 "הגרה. ימורק ת,-אנינ, 27 נרוןןגרנ מיהוגעז-ד, וו. התרה פרסופ מוס ,ום 21 חודה,-אגינ,.

 ישיש מנרה, מת ג,שהי nT1r שהונע מי או ההברה נושיעי מפרק עו-ו, מיהר,צני

 ,לפקודתהחברות בע-מ 7146 בגרש 103חלקה 206 לסעיף בהתאם הסוסית האסיפה כיסס עלהודעה
1, 

 )גסירוקמרצוה
ש, סופית ולסיפה עלחזדעח המניות עיי ש, "אהרווה "ניעיה שהאסיפה הוועה נ,הנמסרה
הוגר"

 נשע" 1972 נ5נר~אר ין נ,וס התנת הנ-,
 ההגרה הגיי שי האתרווה "ב,,.ה שהאסיפה הוזעה גוהמתנת ש, יוסי זו." הגשת DV5 גת-'ם, "4, ניפצר ר"ונ ס,~סונ!קי,ו' אצי 9.59ן

 במשרזו בצהרים 9".12 גשע" 2?19 גפנר~אר 15 גיוס תתקים "נ-י, נננס' עשו ומה "עיקים שי הפירוק "תנהי נ.צד המיאההמפי,ימ
 נצצו המיאה המפרק' שי סוסי והשבון ז.ן הנשת ,שם המפרק,ש, ניצו וי"הייט "מסיק'ס מאת מוסמס ניאור,ס ישמוע ונויההנרהי

התנהי "מפרק.פ. ,ש, ההגרה שי ונניירוה נפנקסיפינהוו
 ניאוצם ישמוע ונדי הינגרה בננסי עשו ומה העיתים ותיוק

ו. ונור ז.ג. שי ובניירות נ115י'ם ,1הונ ניצד ו,"הייט המפרק מאתנוספים
"~alovo מפרק. ושלההגרה" 

 מפרק צגיפך,711מסרעס

 . 2ז2.19.נ תשי.נ, נשנס _2? 15%. "!יעמיסיימס1068

 ייושי'ם הממשית', המיפים qp'הודפס אגורות 129המאיר


