
ש
משופות

 הפרסומיםילקוט*
 1960 בפברואר73811 הש"ך בשבסי-ג

עטור.עטור
856.. וסגניו נצרת עירית ראש בחירת בדברהזרעה 0ג5... . . לק:נסולים סמיכות בחבימהו

 בראלית מקוטי,ח סועצ,ת רא'טי בח.רת ברברהזיעה 850... . יע:בר,ם הפיצ,י.ם רשם*ם.נוי
858.. . ,מגנים ,סוריירם כפר-קרע,אל'כרמל, פוירת לצ,רר מחח יפק.רי סח,ז מ,שיימינוי

 אזורית ט,עצה ראש כנו בחירת בדברהזרעה850.., .. . . )נביה(המסים
6)ש.. . . , . ..יורעאל 55א סעיח לפ' נוספות .ערית מ,נו' ברברהירעה

856.. . . העבר'ת בלסו, בחינות עלהורעה0~8.,. . . 1017 הכנסה, מסלפקעת
856 עורר-ריו ברבר המשסטית המיעצה החלטת עזהידעה850 הפרשנות פק,רת ופי ססכ,י.ת העברת ברברהודעה
857 1938. הדיו, עורט' מקורת לפ' רישום תעוד.חמחו שי .לשיווק לייצור המנעצה בהרכב ש,נ,י עלהורעה
 רשיונם הידשן אשר ריו ע,רכ, של tTCDIJרשימה850... זמנית( )מועצה לבשר ,צא,בקר
857.,. . , . . . 1059לשנת חלט ישיי1ק לי,צור המועצה בהרכב שינוי עלהודעה

 הפיקוח חוק למי מלר,ו להחזרת בקשה כרכרהודעה850. .., מייעצת( )מועצה חלכ זת,צרת..
858... . חשי"א-1051 בימות, עמק,ען של ולשיווק לייצר המועצה בהרכב היגוי עלהידעה

 ו,ש.11ק המ,עיה.),,צ,ר ראש סינו".,ש: ;1היועד
ש8

 ;נ,.ם "::נ:ה:'נס יעי;:דוג,:
.; 

858 

858... נייי וישני סקסו אישיי ייניוישה הסים; חוק ינ' יינצו. ;?,וי ושקסתה,דעה'ונךנו

819... . . הלתכנות !,נות 1!'הכילות851 . . . . . . .תשי-ט--ל95ו

859.. . 944ג מדקקים, פנקסי פקודת יפיהורעה ",ק יפי הס,עצה שי הדבבה שיג,י נרבדהודעה
9)א,,. 1930 ערים, בניו פסורח לפימידעות851 . . תשי-ה-1957 שמפונות, ספני והזנההניקוז

862... ,.. המשפט בתיהזמרת851 השית,מי,ת האזורית לפקורת 55)1( יפי'סעיףצו
809,.... הרבניים הדיז בתיהזמנות הפפ,- החק,פה שי תחייתה יום קביעת כרכרהודעה
870,.. חברות לפירוק בלשות ברברהידע.ח )שימק ושירותים מצרבים עי הפיקוח צו למיי,סת
1;8,.. הישם. העננים סוני פאהה,י;,ת1ג8 . . . . . תש-1-,%קו ניה)ה(,תוס'

 872,,, י:ואי!;יוסקןןי:::נע5ןייתנו !~"1:ן%3עןיבבק,ך::ןן:ן;

873... . ., הציב,ר סאתה,רעות ירושלים, עירית למ,עצ.ת הבחירות בדברהידעוח
847eTd...,, . טעויותתיקו,852.,. קונסו.ה מקומית nSPIDj1רחובות

ב.א.
 מר של כוהו את המייפה הסמיכות אישור כי הודעה, בזהנמסרת מר של כוחו את הביימה הסמיכוה אישור כי הודעה, בזהנמסרת

 כבוד קרסול כסנן לכהן !MaxI (Menahem )"י101 דתן מקס מגחם אל-סאלוואדור של כבוד כקונסול לכהן Hcrmann) )ביאש אלרןהרמן
 ביום מהן תליאביט, מחח סמכותו: )תחום בתל-אביב אקו"דורטל בטבת י-ר ביום ניתן הל-אביב(, מתת ממכוהו: )חתוםבתל-אביב

 1969(. בייואר )1% תש"ך בטבתט-ו 1959( בינואר )11תש"ך

 צוריירקב 1969( בינואר )ז3 תל-א בשבםב, צוריונקב 60"1( בפברואר )1 תש"ך כשנטג'
 וחוץ משרד של בפועל הכלליהמנהל 73300()חס החוץ משרד של בפועל הכלליהמנהל)חמ73300(

1149 ש(11.2,19 תש"ר, נשבט '"ג 738, הפרם,מיםייקום



 הסרשנותסקורתמיעי
_,_,,- תקעך בטנת ג' מירס - יעונזיפ המצוייפ גרק-רשםיצחק

____ ___.,_ _.,.___ 
 1ין .י4' " "44' "' "' -" "' ני;וארי1%(.ש2

 ,!י היונות גה71ף נ. מוז.ע,";י נייקיס שגורפם יעונזיס. הפייויים נרשם שרי ראוגן שלמצנרו
~'ro 

 ן, הפרשנת ,!,ודת ;2
 ,;נו, עמ' השי-ה, נוי,הערסולים

 והמשפם, ישוטען יורי ,פ,יזת )ז( 2 נ;.ף פ. ע, ייז ש"ון!,ה "אמור. מהתאררך גסי
 המעזן, ראש ישג 1;;י. מרזנ. ק,תש,ח,1,,מ.,ץתיאתיר.,')ימ1!11;(

 "ג"1תוה ןה;ף יקיית בפח,:גב" תש"ח-ש194 והמשפן, השלטון טהריפקודת
 ננו, מן. 2 הוס' ~IeJe, "ריי. נעמן שעירייה ה!י:י.ית,יעניתמתנוי

 נטל. - ,1;עמ' יה.זען, )ג( גיעיף הניקה "מהי" החיטת יפי ימנותיבתו,ף
 האנשים את ממנה אני 144, עמ' הש-ח, 23, הרשמי בעהוןשפורסמה
 נפיי1חי )1 הש-ך נשבט ;' מ.וס יהיות. ,",ן מזורמםקשמותיוס

 אשכוללוי ",,,1( נפנרו"י 11 תשעך נשנסנ.
 נני מ"ח מנשיי מ.יי"1%(

 האוצרשר 1,1;()ים ן: );נ.ה( "מסיס יקוות יסורו "מסתות,

 2. עמ' השי-ן, 1, ,שדא,, זינ.1 בן-עמי משהסרן
 'ע. עם. י1' סי' תש-ט' ע.י' אשכוללוי "1!1( יתואר )י! תש.1 נשנטג'

 1. עי. 2, מן. א' תיס' תש-",וע-י ""ינישי.)"מן%ן7(

 ""ני' עמ' חוי" ית' 2 ו01' יו'י' ע-י' מון. aP' וי-י, עיף י', יין ".י,  "יר'י

 ..מימי

 זמנית( )מקצה יבשר יצאז יקי ייייפוייי":נב:נ:ךגן:ז:::ב::ג::::: לייצור המועצה כהרכב שינוי עלהודעה ,הוזעה, )נ( נשיף הנריה יממש," החרסת יפי סמנתעגתוקף
 ייי?יר גמיעתה נסני י ; ד מ , ב א ו "ת שמנינו מון.ע.ס,ץ:ו ן: ,;נין( ומסיב פקוןת יהירך המחות, גג, מח פקין, ממך"%ן(

 מינויה עי שזוועה 1מ;.ת(, )מושה ינשר וסאן 2,ר של 1,ש.וו, אמסיס "גרוססנן

לנוי
 ינן

 "'קני
 יע3 יי תש:' יי" alnlo~na י'"ש5יש"

 "ויו( הינואר (zf תש-ך גננתנ,ז י אינ;נראגרים
 ספירפנחס דיץמשה)"מ""3ן( אשכוללוי ו(11( גינואר )ונ הש-ך גשנטב'

שיהאוצי . .ממו%,;(
 שי"מי"יי"תעש'"שי""קי"ית

 1;נ1. ימ' ק,.1, 5ר, ג', ניד א.., הוקי1

 לייצור המועצה בהרכב שינוי עלהודעה 1947 הכנסה, מט פקודת.
 מייעצת( )מועצה חלב ותוצרת ח"יישיייק 35א בדברמשיועדותנוספותלפיםעיףהודעה
 במועצה כחבר ד -דו ן ב ע ש ו ה י את שמינינו מודיעיםאבו הכנסה, מם לפקודת 55א סעיף לפי סכותי שבתוקף מודיע,אני
 על שהידעה מייעצת(, )מועצה חלב והוצרת חלב ושיווק לייצור אנשים 17ני כל האמור. הסעיף לצורך נימפות ועוות מיניתי11%1,

 73ב עמ' תשי"ז, 511, הפרסומים בילקוט פורסמהמחויה ועדה. יהוו הועדות חברימרשימת

 ,(11( מנועי )1! תשך נסנתנ.ן הועזות; הגיי ש, נזיפתדשימ
r'? afi1Dמשה)"ן,שיו(היפהחי-אגיב-יפו  ספיר

 ו"תעשיה ימיהר שר החקי"יחשר "פריסמסכי, ין"קגרוושיין
 שאזיגז

 שליהיני'.
 יעוגן!ייי,- איסרי'ל'ננ1,ד

 ה:2:גקבמץ%צ""ייהדן'ע"יי:י:11' '"שהשי
 המועפה נחני עופר אגיהס "ת קירינו מודעיםאנו אטימתך;ייני' "ר.ה;יי;פ,ד

 א! נ, סעיף ,סי ;ומות 1ע11ת מתוי נזנרה"וזעות
 ?ור 1חנ ש, מינויו "ת יש:יס,נו ,י! עי' תש-ך' יה'"!יסימ'פ זה.י!, גי,קוט פורייה מינויה ע, שהרעה ייקית' שי ייש'ייק ?יייי יה71יי -

 אשכוללוי "(11( כינרוחי )1 תש-ך גשנטג'
(mllsn)ן( ושמאר )ו! הש-ן נתנתג.7 "אשרשר%" 

מחם דיץמשה ,111;()ין "ש. CY' תש..נ, ,י1, ס-ה 1;ן עמ. ,(נו, יס' 1 תוס' 7,יו, ע.ר1

-'DD 

 %2, ,-פ,
 תשסעי

 והתעייה הינחר קר מראיתשר 712. עמ' תש-ך, !מ, ,.פ דיי; ע,,

 וי1!.11.2 תמר. נשנט י-; T3S, "!ר!ומ,ס',ונס850



 שטפחות, מפני וההגנה הניקוזחוק ירקות של ולשיווק לייצור המועצהחוק
 תשי"ח-1957 1959 -תשייט

 המועצה של הרכבה שהו' בדברהודעה ליצור המועצה ראש יהוב מימי עלהודעה
 , י 'רקות שלולשיווק

 תשי"ח-11957, שטסוגות, מפני וההגנה הניקוז לחוק 2 לסעיףבהתאם ולשיווק לייצור המועצה לחוק )ב( 7 לסעיף שבהתאם מודיע,אני

 pg' תשי"ת, ?59, החיסומים בילקיט הודעה טורסמה הרכבהשעל כיושב ר זפ ע ם ה ר ב א את מיניתי תשי-ט-11939, ירקוה,של
 יוסדיי-. .,יתל - יניא שוגי. -"יי -גמקום 1"ג של מינויו את ונימלתי %! עם, הש-ן, !71, העריתיסנ.,ליס להלן: כמפורט שונה2760, פורסמה מינויה על שהודעה ירקות, של ולשיווק לייצור המועצהראש

 דיץמשה !1%( משאר )!2 תש-ך נםנת "נ דיזמשה !1%( ניוותר )1! הש-ך נטנת7.ז
 החקלאיתשר)המ!!['7( הת,,א,השר)"מ,774(

 ס-"1
 1. עם. תשי-ה, ו!2, י-ה1 20 עמ' תשי-ס, 2!2,

 1מ. עמ' השי-ט, 661, י*פ2
 ומטיב1959-4 המים,חוק
' ציבור נצים רקרמת בדברהודעה

 השיתופיות האגויותפקודת ' י.,ן
 המים, לחוק )א( 141 סעיף לפי סמכותי בתוקף כי מודיע,אני

 )1( 55 סעיף לפי2:ד' של ארגונים ועם המים מועצת עם התייעצות ולאחרהשי*ט--11939,
 1 השיתופיות מעוכת לפקוזת )1( !! ת.ף יפי נמנות, נהוקף מים יל!.מ וין ננסת צינור !2י1י רשימת מנת, מקומיוה,רשויה
 השלטון סררי לפקודת )ד( ו-2 )א( 14 והסניפים הפקודה( -)להלן.כלהלן:

 המסווגות שיתופיות צועדות פוטר אני הש-ה.121918והמשפטן חנה פרדס- רובינזון שלמהד-ר

 קף =עת,ים- צג. גןשמעת

 יוססטלנ-רא ני!וארא( )[! הש-ך נשבטג' גנימי)ה- - איוןמרונ,

-עקה מה מלשיך

 ש~. עמ' כ.1, פוק א', נדך א.' יוק.) פיעל ע', אימ""אר- מג),ים"
 1a~eנאפיל

-
 1. עמ' ?, מן' א' חוס. תש.", ע-ר! סידה

יעקנ
~DD1 -

- אניג ת,
- אידי קיל1.ר

 רמסה-השנים

 חוטי )שי11ק ושירותים ולצרכים על ח יק הצי
 תש"ך--1960כותנה(, מישר ייי- ייסמן צייןגו

1 ברנר גבעת-- דוברתשלוס
' 

 ן

 מהי ממשת- ימס - מהאצגי
 של תחילתה זם קביעת בדברהודעה

 המסויימתהתקופה חיפה- רבעוןדב

זלמן
 ושיר,היס מצינים עי "".7יה יצו ! יעיף יעי ימית,יסייף :יי-ניחך- יה2ב

 שי תהייהה ש.1ס קובע אס ' ,%י ך תש י,תנן(' "יס')שון, א,מ 2'ת- "נהןאחיעזר
 !1%(. נמרס )1 תש-ך נאור ג' הס המסו..מההתקיע" עין-האויש- ורמ"חמיג"

 ספירonle ן(!1( נןגיי )! "ש-ך כשנס". חורה- אסר,אגייס
 י"תיש'" ש"ישיי"ייייה-::גי'בג'

- ;הי,- 1ר.נקררנקה -
 תמירשמואל

-
 536. עמ' תש-ך, 975, ק-תי 17דה-משה

:גבס
-"::42 
-הוסה:::4גריאר

 ע והניק- אנא
 הדשא", ע,גשתה "יפה- ד.-,יאו אנרהסירון'

 הש-ו, !72, הסרס,מיס גייקיי שפורסם"

 יש ניי'- יציוו ומהלקה מ)", עם -א, א"ר, ,י, בנסקה 17!,עמ. . תל-אניב- אל;ירישרתי
 מוסכים-. וציוד לרכב המחלקה מנהל ימ "אולהוסיף

- דיץכקשה 1960( בפברואר )2 תש"ך בצובטד'
 כ.ץכתריאל ' !(!ו( ני)ואר )1! הש-ך נשנטב' ההקיאותשר-)"מן"!7(-

 הממשלהמזכיר)חמש728( 366 עמ' תשי-ט, zss~1ס-ח

DIP~'852 11.2.1950 תש"ך, בשבס י-ג 738, הפרס,מיכ



 היעונין וגל ת,-אניב מתז ע, הממיה יגמשיוי 'יישי'ס,ויצית 1943 צינרור(, לצרטי )רכישה הקרקעותפקורת
  הרגיעות. העכורה בשעות בהם כעיין וכ"יהובר

. ו-7 5 סעןפים דפיהודעה
ן

 אשכוללדי 960ג( בפברואר )1 תש-ך בשבטג'
 האוצרשר )תמ72510( בערך מ"ר 75 של בשטח וההנקה השימוש כי הודעה, בזהנמטרה
' לשר דחוף באופן דרושים בתוספת המהואר בניו מגג חלקהמהווה

י.
 לשאת מוכן האוצר שר וכי שגיח. 5 של לתקופה ציבור לצרכיהאוצר
 1934 העיריות,כ1קןדר2 אותה למשך האמור בשטה והשימוש החזקה זכות רכישת בדברולחת

 ם יישל ת ך ע למיעצת פית הבת בדביהידעה "מזר נשי שנן בי שאה סדנת או שות יעצמו התשעתקינל
 דודעהן בזה נמסרת 11934, העיריות, לפקודת )ז( 44 לסעיף בהתאם והסדר רישום אגף לראש לשלוח נדרש כך, על מיצוי לקבלורונה

 תש"ך בשבט ד' מיום דינו במסק בירושלים, המהחי המפס בית כי הרצאה - ברשומות זו הודעה פרסום מיום חרדיים תוך -הקרקעות
 ו' ניגס משנט ניח איתי ין, ע, שניתן התן פיק את ניעי )[( נפ:לן' - ישנו "ס - "רישש ירט. את שינבלו תני~תי,יהק~, - 53,60 מס' 'המרצה בתיק 0"19(, בפברואר )2 ראיות בצירוף האמור בשטח לו אשר דהגאה טובת על או וכדתועל

 ושבו 786,59 מס' המרצה בתיק 1960( בינואר )7 תש-ךבטבת שהוא הפיצויים את לסעיפיהם המפרטת והודעה הקרקעותרישום
 ירושלים, עירית למועצה הבחירות כינקבע, וסעיף. סעיף בכל הנתבע הסכום וחישובתובעי

 ביום שהתקיימי
 בטלות: 1959(, בנובמבר )3 תש-ך בהמוןב' מיד הנקה לקנות מתנוון האדצר שר כי הודעה, בזת נמסרתכן
 הש"ךן 721, הפרסומים בילקוט שפורסמו נפי ירושלים,עירית בזהי מורה האוצר ושר וההזקה, השימוש זכות את לרכושעומדים ליועצת ~וגבתרו האישיםמבתינת א קבע)2( שלמענט הציבור לצרכי דחוף באופן דרוש עהוא מפני האמורבשטת
 דוה. ע גן בע _-3עם, בו. החזקה אח מיד ימסור האמור בשטח המחזיק אדםשכל

 יקביעת ייישי'מ עירית ימיעצ[ הבתירית ביעיל כדבי ""ודעהתוספת
 תש-ך 733, הפרסומים בילקוט שנתפרסמה תרשות, באיית לקיוםייען 27 בהלקה בנין של מהגג חלק המהוד בערך מ-ר 75 של גגשטה

 בטלי 748עם הום תל-א 4923מש
"Drטיסשי'טרי י"תיפ ~י" מ"י" י"" הייי ""יסח מ':ו:י:ביי ,טפירא מנטהחפים 0909 כפברואר )5 תש-ך בשבטז' גבולות קביעת לשם ולא "הה לשם ממדמן האמור ועג 

 1(. עמ. תש-י, 11, י-" [; עמ. 1[1, מן' 1 תוס' 111[, ;-ר 1 זהור QTT'1 "יי טשייי מיקי," ""יי ""תיק"י",,

 1934 העיריות,פקודת

 רחובות עירית למועצת הבחירות בדברהודעה
 בשבט ג' סיוט שקויימי רחובות עירית למועצת הבחירות על הודעה גזה ימסרה 1934, העירתה, לפקודת 33 לסעיףבהתאם

 1960(: בפברואר )1הש-ך

 שלהלן: הרשימותאושרוא.
 ; א וסימנה מפלגתיים ובלחי ישראל ארץ פועלי מפלגת רשימת)1(
 ; ב וסימנה מפליתץם ובל"י המזרתי הפועל המורהי לאומיה, דהית וחית רשימת)2(
 גז4; וטימנה מפלגתיים בלתי דדתיים ישראל אגודת פועלי ישראל, אגודת תורכית, דתית חזית רשימתמ(
 ; ח וטימנה החרות הגועת רשימת)4(
 ; כ: וסירה יבשטונות במזעריים התימנים העיברים רשימת)ט
 יי לש; וסירגה תימניים סיעת רשיטת)6(

 ; בן וטימנה מפלגתיים ובלחי המאוחדת הפועלים מפלגת רשימת)7(
 ; כבא וסימנה אפרים ושכ' מרמורק למען המאוחרת הרשימה רשימת)8(
 סע; וסימנה העצמאים רשימת)9(
 ; סך וסימה המזרח עדות ובני ספרדים של מיסודם לאומי, אחוד רשירת)00
 פ; וסימנה הפרוגרסיבית המפלגה רשימת)11(
 ן 1נ וסימנה המרכו מפלגה הכלליים, הציונים הסתדרות רשימת)12(
 ; ק זנימנ" מ5,;ת"ס זנקתי הישראלית ";1נ11יי?ית המפשה רשיית),[(
 ן עזם וסימנה והכביבה ברחובות התימנים רשימת)14(
 ן תו וסימגה מפלגתיים ובלתי ציון פועלי - העבודה אחדות מפלגת רשימת)05

 1. עמ' 411, מס' 1 תוס' 1934, ע-ר1

 1.2.1900נ תש-ד, בשבם י-נ 738, הכרסוסים'נקוט.55:2



 בחירות: בהסכמי בעדיהן קשורות היו שלהלןהרשימותב.
 התקשר" 2: סימנה אשר מפלגתיים זבלתי המורהי הפועל המורחי לאומית, דתית חזית בשם ממועמדיםרשימת)1(

 בהמכם
 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל א:ורח פוסלי ישראל, אגווון תירוציה, דתית חזית בשם המועמדים רשימת עםבחירות
 ; נך סימנהאשר

 אפריס ושכר מרמורק למען המאוחדה הרשימה עם כ סימנה אשר ובשנונות בשעריים ההימנים העובדיי רשימת)נ
 מא; סימנהאשר

 : צ סימק אשר ומרת: מ5,:ת ונ,ייי0 "ניו:יס יש.מת ;ם סע ממנה אשר ה;?מא.ס רשימתע(-
 והסביבה ברחובות התימנים רשימת עם סד סימנה אשר מרח עוות ובני ספרדים של מיסודם לאומי, אחודרשימת)1(

 שמ; סימנהאשר
17043 רחובות עירית מועצת בתחום הבוחרים של הכוללהמספרג.
13021 המצניעים של הכולל"מספרד.
103 הריקות והמעטפות הפסולים הקולות של הכוללהמספרה.
 1 - ונפסלו 0 - הוכשרו מהם 1ן - המסופקים הקולותמספרו.
12917 הכשרים הקולות של הכוללהמספרז.

 מועמדים: רשימת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרח.

 הקולותמספי הרשימהשם הרשימהסימן

58וי מפלגתיים ובלתי ישראל ארץ פועלימפלגתא 2149 מפלגהיים המזרחיזבלתי הפועל המזרהין לאומית, דתיתמיהב

905 מפלגהיים בלתי ודהיים ישראל אגודת פועלי ישראל, אנווה חורתיה, דתיתחזיתנ;-

470 החרותתנועתה
395 ובשכונות נשעייים התימנים העובדיםרשימתכ

678- התימניםסיטתלש
711 מפלגתיים ובלתי המאוחדת הפועליםמפלגתמ
537 אפרים קב' מרמורק למכן המאוהדתהרשימהנקא

237 העצמאיפישימהסע
510 המזרח עדות ובני ספרדים של מיסודם לאומי,""יד .סר

%5 הפרוגרסיבית"מפלג" .פ
005ג המרכו מפלנל הכלליים, הציוניםמתדרותצ
9 מפלגתיים ובלתי הישראליה "קומוניסטיתהמפלגהק

"400 והסביבה ברתותות ההימגיםרשימת,ןמ 6GT. מפלגתיים ובלתי ציון פועלי - העבודה אהסהמפלגתתן

 רשימה: כל בו שפכתה במועצה המקומות מספרט.

-
 המקומיתסופר רתימהשם הרש.מה ס"מ,
5 מפלגתיים ובלתי ישראל ארץ פועלימפלגתא

 -3 מפלגתיים ובלתי הבתמהי הפועל המורחי, לאומית, דתיתחזית2:

: מן,:תיים גיה' ווה"ס ישרא, ארוות 9.ע,י ישראל, אווה תירת.ת, דתיתטוית גד'
9. החרותהגועתה

0 יבשכנוות בשעריים התימנים העובדיםרשימתכ:

1 התימניםסיעתלש

1 מפלגתיים ובלתי המאותות הפועליםמפלגתמ

anas .1 אג' מדמורק למען "מאוסת"רשמהמא

9 העצמאיםרשימתסע

1 המזרח עדות ובני ספרדים של מיסודם לאומי,אחודסר

ס הפרוגרסיביתהמפלגהכ!
'נ המרכז מפלגת הכלליים, הציוניפהמהדרותצ

0 מפלגתיים וכלתי הישראלית הקומוניסטיתהמפלגהק

0 והסביבה ברחובות "תימניםרשימתשמ

1 - מפלגתיים ובלתי ציון פועלי - העבודה אחדוהמפלגתתי

853 0)4פ21_11 תש"ר, בשבט י"ג 738, הפעוטים,וקיט



 המועצה כחברי שנבחרוהאהליםי.
 א שמימנה מפלגתיים ובלחי ישראל ארץ פועלי מפלגתמרשימת)1(

 מש:, ניף,ךג
~lswt 'נ4 וישמר, ית 

 11 יון-א:שסיין ר". :ו!~, ציורה, סו:נ

 148 קייין דב רח' יוסף, גן 1913, אנואר, רג~אן4.

 א 173 ברקו שכ' 1921, )משה(, מנפרד שורץ5.
 ב: שסימה מפלגתיים ובעתי המזרחי הפועל המורחיי לאומיתן דומת חויתמרסיסת)2(

 "יייס מ2:טוו:ג,י,2ןוי1ון1:;ן:י.:1נ:)
 וו בי-אין רח' 1,11, אניני, ייש;.נ

 גן4 שטימנה מסיגתייס בלתי ודתיים ישראל אנודח פועלי ישראל, חגוות תורהית, דתית חזיתמרשימת)3(

 1913, משה, מרגליות1.
 75 הרצל רה-

 תייש ןי1י, ייב:ב:::ב:מי(
 מפלגתיים ובלהי המאוחרת הפועלים מפלגת מרשימת)ט

 ותיקים שב. נ4ז אברך הנה 12"1, ישראל, )שחר( גרבוים1.

 %סים יש:' 'מב:::ש:יע:ך: :י,:נ,"יש,י"

מ(
 נו %ר,ון~ר~ב ח. (1!ן יסויג, ע"מ3

 ן!זית עינת ו:י ס

 המרכז מטלגה הגלליים, הציונים המתדרותמרשימת)8(
 41 עזרא רח' 1900, דב, כרמלי3

 מפלגהייס רכלתי ציון פועלי - העבודה אחדוה מפלנתמרשימת)0(
 4. הלקומיץ רח' 1505, )מגיה(, ישראל כצגלסון1.

 זמדשועזריאל 1960( בטברואר )3 תש"ך בשבטה'
 רחובות עירית למועצת הבחירותפקיד)חמ0ו80(

 תשי"א--"195 )א(, המקומיות המועצותצו
 קלנסווה המקומית למועצה הבחירות בדברהודעה

 קלגסווה, המקומית למועצה הבחירות על הרדעה בזה נמסרת תשי-א-ל1195, )א( המקומיות המועצות לצו 30 לסעיףבההדפם
 1950(. בינואר )27 תש-ך בסבת כ14 ד', ביוםשקיימו

- שלהלן: המועמדים אושרורשימותא.
-

"(( 
 'ן; יס"נה היוסר רשימה

 הג2; וסימנה ההדרכה -)ז(_רשימת-

 ; ןוזז וסימנה הצדק רשימת)"
 ןץד; וסימגהה החיים רשימת14
 מ*; וסימנה האור רשימת)5(

 ק; וסימנה מפלגתיים ובלתי הישראליה הקומוניסטית הממלגה רשימת)"
 2במ; וסימנה התקוה רשימתמ(
 כיה; וסימנה הרמותיה רשימת)8(
 נח; וסימנה ההצלחה רשימת)9(
 ד2 ומימנה הנצחון רשימת)סל

 ב"ירוה: בהסנמי ביניהן קשורוה היו שלהלןהרשימותב.
 ; נך וסימנה האור רשימת עם ל וסימנה היושר רשימת)1(
 ; ,נמ וסימנה התקוה רשימת עם אח וסימנה הצדק רשימת)ט

1089 המקומית המועצה בתחום הבוחרים של הכוללהמספרנ.
1060 המצביעים סל הכוללהמספרד.
 נ3 הריקות והמעטשת הפסולים הקולות של הכוללהמספרה.
 0 - הממופקים הקולותמספרו.
1047 הכשרים הקולות של הכוללהמסמרז.

 ל90נ!!ו תש"ר, בשבט י-נ 38ן, הפרכוסיםיוק,ט854



 רשימה: לכל שניתנו הכשרים הקולות של הכולל המספרח.
 הקוקותמירר "רשימהשם הרשימהגימ,

3%היושרל

101ההורכההם

183הצרקאח

005ההייםהד

"ו"%יינר
י

008 מפלגהיים זבלתי הישראלית הקומוגימטיתהמטלגהק

64נהתקוהונס.

007הרטורמהסח

086ההצלחהבוז

000הנצחוןדב

 רשימה: כל בו ותכתה במועצה המקומות מספרט.

 "מקימותמווי "יש'מ"שם "יש'מ"רמו

3היושרל

1ההדרנההמ

2הצדק .אח

 1החייםדזד

1האורנר

1התקוהעם

(פציחה נחי

- מפלגתית ובלתי הישראלית הקומוניסטיתהמטלגהק-
0

0הצורמהסח

0הנצחוןדנ

 : המועצה כהברי שנבתרוהאישיםי.
)י(

 ל סן:זא,חמ.וו.

 עבדאלפתאח עבדאלגבאר פרוגה2.
 אמד עגד%ללה נאטזינ.-

ןטבב:ן)!(
 "זן עגיא,י" ת"י"!.

(
 עגן%ייהיס החר מיי.ן.

 עמ שסימנה התקוהמרשימת)1(
 מוחמד מלמאן קשקוש1.

 "ויין ""מי חדנה ן.)"
ה

 מורמז חלי ~צ" נ

 קי1יווה המ,ומ." ימועצ" "ג"'רוהפקיי)תמיתו,( עבודיחלל א~( גיסתי "2 "ש-י מג"י-"
 178. עמ' 127,תשי-א, ק-ת1

855- 0!11.2.191 תש"ך, נשבם י"ג 788, הסרסומיםייקוט



 אזוריות(, )מועצות המקומיות המועצותצו 1934 העיריות,פקוחת
תשי"ה-1958 וטשו נצרת עירית ראש בהירת בדברהודעה
 ,אל.1ך ,1,1( נו?מנר (zs תש.ד גניו ניו ניוט נערה עיריה גיששתנ. האיורית המועצה ראש סגן בחירת בדברהודעה "וזעה nrai כמירת ~rllon העיריוה, ,5קוזת )"( !ו למעיףנכהים

 ומשות השרק לראש אל-וועבי אל-דין סייףבחר
 ,ייףצמנ(ינוהמו;11תןמימעחיוע1ותאדרעל,בהתחם נזיס"עיף""איורהגעסט'נסנהיש,ךינעוארי%"ננהרו

 מיומי 5;הס מ"יחרעחלמעם1נסנתתש-ךתממאי%ט( השרה ראש ימס א,-11עניאי-עסי, האץ-ת המתצת מש=ה מ ידי מה שסרתשי"-,1%ק ועבד אבו-אתמד קאסם אחמד מחמודבטהיש*
נ'גשגטיש-ך)עמנמר!%"

י"וי"ש"%יי~ךסףבורנ

 ינכו. עם. תש.-ה, 1!1, דתי תשי"א-!195 )א(, המקומיות המועצותצו
 המקומית המועצה ראש בחירת בדברהודעה

 וסביו אל-כרמלדאלית
 )א(, המקוווה המיעצות יצו (1)י"( ,!עיףנךהאס

 תש,-ן-
 1938 הריה עייכיפקירינ

 ן יוחטא ננחר ,נ!1( נזצמגר )ן תש-ך גנייו ז, גזוםיימל העברית כלשויבחינות אל- ואיית הן,ומית "מרצ" גישיגת גי "זן;" גוה ויהרתונ!11,
 הנהינות גי נוה, מוז,ע נזיע, "ישפסית המתצה ראש'ישב כיום החמורה "מוצה ומשינה "יועיה יראש י ג , " ם " ו;

 יקרן,, נז,נ, ינ"ינות ,יו;מזיס "עני.ת נצין ייף נא ן ס,ימא 1גייו !!!1( נזימני ה! הש-ך גננתוג-ו
 עסיתן שזווע"

 ונע,-פ": ננתב ,תצלו 12, "פרסימ,ס נ,,7יט1ה!רסמה המוע?". ראש י!))י עייר 5"1 ועגת,זור

)המ
 !ו!"

 השיך
 ה המא' שירות הכנוה ש, מייצאות נאייפ o~.oo נשע" ,,,1" והעזשר

- - -
 הנגינה ,מן ,רוק,יס. ,פו, י".נ מצה, ני'1 י'י אשיי?יי5יס "!ניס שר מקוםממלא

 שעת"ב'גיתי 1,!1. עמ' הש,-א, ,י), ק-ה ,11; עמ' הש..א, 1נ1, ק.ת1
 התינוך כמשרר 15.00 בשעה יום באותו תתקיים בעל-פההבחינה
 ירושלים. 100, הנביאים רחובוהתרבות,

 המקומית המועצה ראש בחירת בדברהודעה
 קוקיה ירסף 1950( בפברואר )5 הש-ר בשבטז. וסבופוריידיס

 תשי-א- )א(, ומלימיות המועצות ינו )ין( !( ,!עיףנהוסס
 ננבל "ישישת "מרצ" יחשיישב

 פוריירים המקומית המועצה בישיבת כי הודעה בנה נמסרת11930,
 עימא עקאב נבחר 1939( בדימבר )21 בכסלו'תש-ך ב'ביום
 1938 עורכי-הריהפקודת ננסי י' הופ האמירה "ן;צה .נישינת ומוער" ירישנוגס
 ראש ,ס)) מאיה עיי שוגרי ננהר ניימביי1%( )ו!תש-ד

 המשפט.ת המועצה ההלטת עיהודעהומיערה
 )וא( 20 סעיףלפ' בורגיוסף !(!1( בינואר ,! הש-ך נסנןנ.1

 ::ךן':ןון:ן'ב:ך:ו2::ב:"עי:ךבנ תשי"ג-1953 )בג המקומיות המועצותצו
 המשפט ני" אח הסע" שנ'ודעין עי ר"ת, ,;שות שיתנקשמיי: המקומית המועצה ראש בחירת בדברהודעה

 ויינינ";י'מי, קרעכמר-
 דושינסק., אנרום יצחק ננס קמין .ורש ש,

 1;י
 סו סיפי נ7ניתאשהייר הךייהנן5ף,ס- הנ":למיח תש.-ו-ננ!11, )נ(, המקומ.ות "מועצות יצו )"( 1 יעיףייתאם

הגב
~" 

 ":::: שמי יע' ;:ריי גן ניי::י:יג,4חמ, ימן-:זגג: "::ת :ייש'ו:נימ:בנ
לתקות" בורויוסף ,(!1( ניווצר )1! הש-ך נשבטב'

 !1!1( בעשר )1! הש-ן נשנס נ' מיום ו", שנים שיוש ש,
 המעןשי)הם!%,(

- - -
 .lnco) גןנרואר )! תש-ך נשנט"' ה15ים שי מקוםממיא

~oy 
 קוקיה

 נשעל המשרטיה "גועיה יאשיישג 4!!!. עמ' הש,-ס, !%, קעת 1174; עמ' השי.י' !(!, 7.הי

 959נ.112 תש.ר, נשנט '.נ ,3ז, הפי!ום'ס.י"מי856



 1938 הרידו עורכיטקודת
 רישום תעודותמתן

 המקנות רישום תעוזית וקיבלו 0900 ביגואר )13 תש"ך במבה יזנ ביום שהתקיים הסמיכה בטקס הדין עורכי בפנקס נרשמואלה
 ישראל. במדיגת האזרחיים המשפט בתי בפני להופיע זכותלהם

 בפאס"מיערהמקסגשם גפ!,סהגיפרומקרפ"שם

3316תל-אביב צפרוניגבריאל,3266ירושלים מריינוט הירשאכרים

3317הל-אביב יוספוביזניסן67?3תל-אביב אהרוניאברהם

3318הל-אביב רביבייצחק268מתל-אביב בוורההיים

"321הל-אתיג )אילה( סוכמןנרמלה3269ירושלים צליל נרשמעדן
3320צפת- פיילםאליהו 70?3.הל-אביב ברנס זנקיעקב

3321תל-אביב לפידעמנואל .3271הל-אביב גפן-גולדמןחנה

3322חיפה שפיגליוחנן3272ירושלים . דייןשלמה

3323חיפה רדוממקיצבי '3273הל-אניב מאורגדעון

3324נהריה ריינהרטדבורה3274רמת-אביב הומרקין ראובןיטעיהו

3325תל-אביב ענבייעקב3275ירושלים אלדרתגינה

3325היפה וקסלרעמיהוד3278ירושלים ברוידהיזאב

3327תל-אביב נכהה בריראורה3277סהח-תקוה גיטיןעדיאל

3328 -רמת-גן סריימןאברהם3278הל-אביב גלבועשלמה

3329חיפה שבנקאברהס3279ימת-גן גרינברג-דורנרדליה

3330תל-אביב מטמרימשה80?3תל-אביב מגישלמה

3331תל-אביב נוףמרגלית3281ירושלים ויל אהרוןזאב

3332חיפה אגגלנדריצתק3282ירושלים כמלאוייעקב

3333תל-אביב בן-דבוכבתאי3283ירושלים נולדווטר איבזרויויאן

334נתל-אביב דיאמנטיהושע3284ירושלים ריבוןאליצור

3מצהל-אביב בן-דבגדעון3285ירושלים שמוויהודין
3336הל-אביב שסייןאריה3286תל-אביב קרינסקישלמה

!ננוהפה קימר'וו,זרעה,-א2.נ קראט,:,,ן

!3!1רמת-זן ס1ישמנאי,11,ר,ש,.ס רוווגיק, ר,אגרוס

3343פתח-תקוה הכהן מאירצבי3290ירושלים רו,ובטקיעמום

3341 ת"א המעביר,יר גחמיאסשמואל91!צירושלים נייברדב

3342פתח-תקוה טואףשבתאי3292הל-אניב מניאליהו

3343רמה-גן סירקיסמרדכי93!צירושלים השכלישראל

 '3344חיפה המיראורה4מצהל-אביב ויער-מוקוטוברות

 1טרpnst;!עירוש,יס "שיןמישאל
 הדין עורג, פנקס ע,הממכנה -32eeירוש,יס התמאיר
%97ירושלים לויאברהם
 רשיונם חידשו אשר דין עורכי של לוספתיךש.מה(י1נ.משליס עצמוןע11יאל
 1959לשנת32%תל-אביב רודהארגון

1(ננה,-%נסג שמאסמןאייהו
 ::!"::יןק סה

 1!ינהיפה ש,,"ענה

,!!1 אנפיחי שייםאייינ"ערמת-גן ור1'נר-וסייונןקייה~י,ת

א%תי-א"נ שימהייימ!14נהויכן וייןסקי :::::ן-:::: :ם%1בס:ה:י"כני(
ז]1ירושייס גמנרנר מיריהמויפ

!ו!נת,-אניב גטהשמיא

עמנואי
 נטריצחק!!!1.קוית-א,י;,ר ניו

3309תל-אביב דרוויןשאול
 הדין עורכי פנקס עלהממונה-

. 568. עמ' הש*ד 6טן 1*פ33101 המעביריד ויםסלוקו
. 

3311רמת-גן טובירות

 טעותתיקין3312תל-אביב ליסבוגהמשה
 לשנה רשיונם חידשו אשר הדין1 עורכי של הנוספתברשימה3313הל-אביב פואסוןנעמי
 במקום 1, מקום במראה 588, עמ' תש"ך, 726, בי-פ שפרסמה3314,1959היפה הגיגעמוס
 147. עמ' הש"ך, 711, -י4פ צ"ל 368* עמ' תש-ך, 722,-י"פ3315ירושלים נדיבצבי

857 11.2.1080 תש"ר, בשבט '"ג 738, הפרם,טיםילסומ



 1945 עסקים(, )מם המקומיות הרשויות פקודת תשי"א-1951 ביטוח, עסקי על הפיקוחחוק
בפתח-תקוה ~Viennat Company' Insuraace~ Anker~ Der נ. "ויע", ני"זיוית עסקים למס הדץ לבית בקשה אורת בדבר הודעה פקדת להחזרת בקשה בדברהודעה

 ענפ. נעו הכברוה, ,פק.זת 1!1 סעוף פ,ע, יהוו עי וממיה באישור 5תח-ת,1", עירית ני נוה,מ11,ע,ס "נחי ההשג ניד היקיזה אשי כנקיון ,ההורת נקשה ייהנישה
 קבעה המרנו, גיס שעסקה נ,מ~"

- 
 הוויעה,ניא.נהעוסקתגעס,.בארן-,שרא,.""נךה "מלימיות "רשויות ,!,יות ,1( !ג ,סעיף נהת"ס

 עסק.ם ,מס "זין יג.ת הנקשה אגרת "ת 11!11,)מי.עס,,ס( ניורט,. ניסו"
 יה5ויתו נתגעש קנית-"ז.ן מבסנוט%! שי נשיעוינפתה-תקי" ני וו, "ויעה פרסום מיום ימיט "וזש תוך ,פני, תשש יאאפ
 !1.,ן ,א "תתן מ-7 הית ,א הנקשן קדרת לגונזממג-7עסק,ב, יננ41 שאראה נ5י צו %תן נמנוקש, "כקרון ,ההויתהתעזות
 "כנרה תיקרע נאסור, ין!"'תו נתנקש הפין שנית alnonגגקש" לרוןי. !!י1( ניניאי י2 תשיך נטנתנ.1

המס,"
 ע,

 "מנקש. מן שנורש "מי סנוט 5יעי הגיסו"
 הי,נ אינו שהמבקש הס"ט או המס סנופ את ב.ת-הן.ןהפחית

 רשישפ ::יש:נ(ין:::: הנמליפפקוחת
 5תח-תקוה ע.ריתיאש)"מ,'!!י( 13א סעיף לפיהודעות

 !וו. עמ' ,פו, מן' 1, תוס' !4!1, ע-רו,בגוי
 D'peu למס הדין לבית בקשה אנרת בדברהודעה 77. מס' "קש.רהבתום - "י5ה גוי, הראשי ";,ים ,שוני וקשורה "אינה,ג;1

בראשון-לציון - הי5" שמי "ראש. ",ים ישובר הקשור" יעזיי""ישי
 נעונה ~! מן' "קשיר"כמקוס

 נומי
 הממטה באישור ראשון-יציון יירית מועצת נ. נוה,מ,ז'עיס חיטן

 נשווי ניאצין-,צייןען,.ם, האמורה החינה נע, "וא וצתה1",אי, ימס "וין ,ניח "נקשה אוית %ת !4!1ן, ע!,יס(, )מס"מ,ומ.ות ננס,: בשימושמנשו, "יש,.,ת 'פזית ין 'י 'יעזי נןת"ם קבע" המיג" מתייע' "י ישייט יני" "י מנשיי '"יי" ייי'" "נ,י י""י2"ונוציי
 נתנקש "יין שניה מ"סנום s~o ש,

 משקוש הפחת יא "נקשה שפרת וגינת al~DWn. ממסיה!חיתו הרינ' הון,'ס1, ,פיית !~א יעיף ,סי נמייתי WTnיפ,נך
 נמי מתהוי' אתה "שנונך עי ונ., ה"ינ" את ים,, ממךזויש

 נאמור, י"!ח.תו 'e~ans הזין שנית "ננום ננ,שה 1."ן ,אי,רות; ייגה,
 המנקש. מן שנורש ,מי סנום 5י יי "ארההמלנע נ, את ויעשות !!!1( נמרי )!! תש-ך נאור נ,א מ,וס יא.הר,א

 שי נ!,ליחי בנך הקשורים"ס,וורים
 נמי, היינ אינו ש"מנקש "חריט או המס סנוס את "זין ניתה!ח.ת ייהו גא או היזה נס, מג",

 החנכה. ,מנקשתושר הוראותיהויפי
 נין. י"!קיו ממך דורש הנו. גןנמו

 מנסי
 הינן, זל,

אך'ה !!י1( נינוחר )4 תשיך נסנת1. ענוי
~eew ראשון-י?.ון עיריהראש ,%,1()הן ,1%(, גייס "1 הש-ך נאזר ..א מיום יאוצר ,א הנמאיס,רשוה 

 !11. עמ' ןו14' מס' וDTr' מזר.שות.ה. זרדיה או וו הותעה מתנא. הנרד חהרי מ.יויאי

 עסקים למס הדין לבית בקשה אנרת בדברהודעה בר-~אבש. !ו!1( גפגיואי )1 תש-ן נשיטנ'
בקרית-'ם , הגמייםישות)"מ!!ו1%(

 ורשויוה 1!,וזת !ני( יןע.ף גהתחס לנעה "י!", מ,.1ע, הממינה אישור קרה-.ם, ןי,.מ,ת "מועצה נ. נוה,מוז,עיפ !!1. עמ' "שי-;, !!1, סיח (111; עמ' קי.1, 5רק נ', ניך איי, תוקיי
 ימס וין ,נית "נישה אנרת את !ע1ו, עסקים(, )יי "מקימ.ותינגוז
נעי

 נתנקש הוין שנית מהסנור 5o/o שי בשיעור נקיית-ים,ענ,.ס - הירה ב"מ, הראשי הייים ישונר וקשורה האיט,
".אי, משקיש ת5"ת ,א "נקשה ששרת ונקנו "ען,יי, ממס,7!"יהו ע. מן' ",שייהגמ,וס

 והארג"
 - ",!ה בנמן הראשי "1,.ם ישונר "קשייה

 נשור ,"פחית. נהנ,ש הזין שנ.ת "סנוס בנקשה צויין יאיייות;
 נעונה ,! מס' "קשירהגמקוס

 בנמי
 "אסר"ה',2ע השה;

 ע,
 המנקש. מן ששיש המס ינוס !'

 שיג איוו שהמנקש "חייט או "מי aT)o את הזין ניתהיצת או יניווס יננה או מנשו, יהוות ;יויה "ו-1 והארנהוהוא',

מנשוי
 נמס, נהי; שימוש

 ימוקש. הדי" תשוי
 קרית-ים המקומית "מוע?"ראש)"ן,%ן;( הריני הממניסן, ,ן,ווה !וא נע.ף ,5י A71QO' גתיוייעיו פרידמן בנימין !!!1( ננונמנר ),2 תש-ך נחשוןנ-" כאיור": הארנה נ;, הוא וחתהוהוחי,
 הנעי "ארנה את ,ס,1 נוה ימןדויש

 ע,
 ישנוני

 עתי1 מהחומי אתה
 ועשות !(!1( נמיי י2 תש-ו נאזר נ-א מ'וס יחידי יא היי",נם. !11. עם, (!11, מן' 1 תון' 41!1,

 מ1", ש, ג5',,"ו גנך ה,שוי,ס הס'ווי'ם נ,את
 גא או "'י" נמי

 . הרטנם21קג1ת הורסותיו. "'נהו

 מנה, ניו. י"פקיז ממך וורש "!ני נןנמו
 ומי

 כללי רשוי 1onD אישיך ברבךחזדעה ;גיר חשה,
 .;זוח_ ע, במקרה המזינ" ~1STS ,מונת יוחרם וו אזון יירתת. !!! ש,נך שי המשן נ. "מנס, ,הקנות ,2 יתגנה נותסס נוהיון.ן.ס !וסו(, נמרן )(1 תש-ך נאור י-א מיום יאוקר יא ינמנם,רשות

 ימעין ימוך "ניב נע,מ ,"ימ.ק,ים ומ"וי.ס מ,נן.ות
 תשיך נטנת י-א מיום "הי נקיי רשוי גמה!ן "ושר ח.5ההק.ש,ן מירישוהי". ורישה או 11 הורעה מתנאי ת:ח' אירי מילויאי
 ,(!1(. מותאר,11 בך-,אבש. !(!1( נפגריאר )1 תש-ך נשנס1.

 שניש. !י!1( נינוחר )ו2 תש.ך נסנתנ-1 הומניםישות)חמ!(ו%1(
 ופגיו המנימנרי !וו. עמ' תשי-1, !ו1, ס.ח ן (111 עמ' קי-ו, ירק ג', נרך א-,, ה11'1

 י5!11.2.1 חק-ך, גשנט י,נ 5!7, 7;רסוט,ם'וקוט858



 - העתרותפקורת
. עתך לאור להוציא רשית מתן בדברהודעות

 41959 בדצמבר מש תש-ך בכסלי כ-א ביום כי הודעה, ביהנמסרת ס1%(, בינואר )6 תש-ך בטבת ו' ביום סי הודעה, בזהנמסרה
 רשיון 1, מס' ,צנלטון יצ"ק רחוב ירושלים, במה, ידידי לחוג ניתן הל-אביב- 13, מוגסיפיורי רהוב בע"מ, ישראליים" עת ל-כתביניחן
 פעם לאור להוציא ירושלים, מהת על הממתה ביד חהום 167מס' להוציא תל-אביב, מחח על הממונה ניד ההום 1001 מס' רשיוןיפו,
 ההיאטרון, באומנות שידון -במה" בשם העברית בשפה עהוןבחדשיים ה מ ב - בשם וגרמנית אגגליח עברית, בשפוה עתון בחודש פעםלאור
 הנמצא -אחוה" דפוס בבית ויידפס , ר י ג ל א ר ש י בידיייערך בידי ייערך הצרכנים, לציבור הנוגעים בנושאים שידון * ן כ ר צה

י'ן'%
 ייה"ם' נייי' מקים "תיש'"'בשיי ושי 'י יי "ימצא .'שיאק- יפת מזת הלכנ%

 גריגשפעל. 1960( בינואר )24 הלך גטבתכעד
 הפנים משרד למינהל, כללי מנהלסגן. 76720()חס

 1944 קרקעות, פנקסיפקורת
- 4 סעיף לפיהודעה

 לטובוה- כנסכר, והנוגעוה, זו, להודעה הראשונה בהוספת המתוארות לקרקעות בקשר הקרקעות בפנקסי רשומות בי הודעה, בזהנמטרת
 שאין או שאבד קרקעות בפנקס מצויות היו אי בחלש' או בכללן הושמדו - י להודעה השגיה בהוסטת המפורטים וחיובים, זכויותהנאה,

 חדשות. רשומות להכין מנת על חקירות לערוך מתכוון אני וכי בחלקו, או בכללו לשימוש, ניהן שאיבו אולהשיגו,
 ירושלים, הראשית, הלשכה הקרקעות, רישום במחלקת לי, לועיש בנה גדוש מחדש הרשומות של בהבנהן מעונין שהוא הטועןכל
 בכהב. טענהו הרצאת הזאה, ההודעה וחרטום מיום יום שלושיםבמשך

 הראשונההתוספת

מסערתיקה1ושוינרך שט:ינטמ-רמקרםעייסינריי

!!עוין-ו,41-סודעאןנווי!
-

079- ן א ע רסו 09782
---63?15 70. -

963- ן עא רסו מת79
---?1563 13-

1,1 עמוובאב-אל *ירושליםפש2
-

77603000086-
-74211ק19-3113539מגנה-ידווהזרושליב20983
22מחגה-יהודהירושלים2%81
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 2936 ערים, בגיןטקודת

 - אליה המצורף התעריי ושל האמורה התכנית של העתקים כי1936,. ירושלים עיר, בגיןשטח
 "'יטבת "יתס אנשי" שנ"נצי" חלוקה תכנית הפקדת בדברהודעה

 גמשיי' ניתוזי י"2ן

 "1%( גינ~אר )י תשו נתנתא' ייושיים, ש, עיי ומתנני יגנ," ומסיימיה היעיה(ווו?נמשיזי

 עיי ייתינ.ן המ"ה.תענ." "יני" יטשיישיל, "!,מ.", ייגמי.
 התכנית. בתשריט בחול בקי סומנו ההכניתגבולות

 בקרקע, - צחרת מבחיגה ואם כבעל אם - מעונין וכלתעלום, ת,-א"נ-י!1 עיי ננ,ןשטה ,,א דימוי" ו"השי,ט ה"ננ.ה ג"ש 4"ן ע% משמן"
 משפ,;" נחמור" שהתנניה אחר.ם, נננ!יס אוננניניפ

 לתכנית לתיקון תוקף לתת הרשאה בדברהודעה רשאי עתי"ם,
 מפורטת לתכנית תיקת הפקדת על והודעהמפורטת שני תוך האמורה המקומית הועז" נמרזי ,חננית "תננזותלמ.ש
 !רמו! מיוםהזש.ס

 הוו;"
ותשריט גרשומות. ואת

 ינ11, עי.ס, גנ.ן ,פקוזת 11 ,!;.ף נהתאס "ויעה, נוהנמסרת ון,1( ניני~אי " תש-ך נשנסו'
 ,תה "ישתה ה,-"ניב, מחח ע.ר, 1,הננון ינייה המחורת "ועי" גי יש.ניהש.ב.

 ! מנ' תיקון 4,1-א', מן' -חננית "נקיאת: מפורטת תננ.ת יתיקון יר~ש,יסמסוו - נישומות וו ",זע" !ריוס יאפר יון עשר המישה שנור -תוקף ;,ר ופתגמון ,ננ,ה "מהוית "זעיה ראש,ושנ
 מפורסת חב-ע של  1957לשנת

-8- -  
 מורת אדמות של צפוני חלק

 191 156, 148-146, 9ב, חלקות 6212 בגוש - 913, תיקוןהל-אביבי1 ן,
-  ירוש,ים מהו, ודיני, עיר תכנוןשיה 

התז"
 "ן,ומית-,

 שהוו;"
 ע,

 "מפורף "תשרים עם ניתז "פ,זת"
 ת,-אגיג-יפו קי עיר 1,תננון ינני" "מהימית "יפי" נמשךי'"י'"' מפורטת לתכנית תוקף לתת הרשאה בדברהודעה

 עיים' נמ1 2"!ק,ית עם ג תש' ,ונ' מיניכם נ'יויסעייסמ" מפורטת תכנית הפקדת עלוהודעה
 - אטה המצורף "משריס 11, ""יניה "הנמת ש, "עתקים י'ינו' יי.ס, גנין ,ן,,זת )ה ,]א ,ס;.ף ניתאם "זועה, גוהנמיה

 נמשרזי הופקזו - "אמויה המקוית "~עדה אנהם אישרה שנ"גן,ר" הרשתה ירוש,יב, מהת ע.ר, ונתנוון ,ננ." "מזו.ת התו" ני(:,1,
 נרקד- 11 קוזזה ידותם ,אחז ,,ם עשר חמושה נ;12ר - היקד,הה

 Dna ,עיין אזפ כי יוני ושם האמויה, המקומיתהקזה

 .IOGO) נ.נ~אי )11 הש-ך נינתי.1 ו!,ןתה, עי שההזעה אור,-, מרנו צפון- 'נ,ר]1 מס. ,תנניתמות-
 קופרמוי. יתנ111 המקימ.ת "ועדה גמשרזי אליה, המצורף התשריט עםגיהז
 עיר ויתנון 21ויה "מנוויה הרז" ראש,~שג העי-ט, ,,(, "!שחמים נייקוס !ושמה ירוש"פ, מ"ח וייני,עיר

 ה,-אגינמחחעמ,!ננ].
 סרים, בנין לפקוות )2( 18א לסעיף בהתאם הודעה, כוה נמסרתבן
 ן - אליה המצורף התשריט 7TTi האמורה ההבניה של העהקים כי1935,

 ת,-אנינ-י!1 עיר, גיןשסה גמשיז. "1!,זו - האמורה המצווית יועוה אזהם אישר" שגהגמורה
 יוני ומס האמור" המקיצית"ועזה

 לתכנית לתיקת תוקף לתת הרשאה בדברהודעה ניס. ,;"ן אזם ג,
 מפורטת לתכנית תיקון המקדת על והודעהממירטת מנואי"ן,0 )ו2 קשיך נסנהנ'א

ותשריט ישעיהש.ב.
 לתת הרשתה תל-אביב, מחוז עיר, ולתכנון לבניה המחווית הועדהכי י1, עיר ~יתננון ינניה המהחלת הועדה יאשיושג

 - ברשומות זו הודעה פרסום לאחר יום עשר חמישה כעבור -תוקף-

 ישות נ מס' תיקון נוב, מס' -תננית הרקיחת: י!ורסת חנניה ית'7ו1 ה,-אניג-ירו עיי, הננוןשט"
 בךנומיי~-יס'%ןשיג:מיי::ת לתכנית לתיקץ תוקף לתת הרשאה בדברהודעה
 ויתנוון ינני" "מקומית "ועדה נישרוי איי", "משיף "תשי.סע; מפורטת לתכנית תיקון הפקדת על והודעהמפורטת

 עמ' השייט, 635, הפרסומים בילקוט פורסמה תל-אביב-יפו שיפיריד2שריט

,a?s (נו], עיים, ננ'ן ייקיית 11 ליעף ניתאם "וי?", גזהניסית
 ת,-אנינ, משו עיי, 1,הננון ,גני" ומחוית הועז"גי

' ,' ,הת הרשת"
 - נרש~מות ,ו הותה מריוס יאפי יום עשי רמישה נענדי -היקף -,ן

''

י  ס נ ן י , י' י;!י יפויסת ערום נוין -תנחית הנקראת: מחיטת הנדית,ת'17ן
 "(נ* מפורטת לתבנית 1933 לשנת 1 מספר תיקון308י

- 
 6161, בגוש

 1960( בינואר )17 תש"ך בסבת י"1 המצורף התשריט עם ביחד הפקדתה על שכודעה 6-, 1, מהלקותחלק
. תל-אביב-יפוג עיר, ולתכנון להגיה המקומית הועדה במשרגיאליה,

 קרפרמןיי'
 תשי-ג, 296י הפרסומים בילקוטטירסמה

 עמ-
 עיר ולחבגון לבניה המחוזית הועדה ראשיושב 1099.

 תל-אביבמחח עריסי בנין לפקודת 19 לסעיף בההאם הודעה, גזה נמסרת כן-

 60ת11,2.1 הש"ר, בשבט י"ג 738, המרס.מיםייקוט860



 1938 ערים, בניןפקודת

 השיום, ילא האמורה, "ההיסה נועתק יעיין יונל מעתיןגל ה,-אבינ-י% ע.ר הננוןשטה
 אס - יעו1.1ייי מפורטת תכנית הפקדת עלהודעה

 או ייניניס גקרקע' : אחת מנהיג" יאי נבעי
 גו"נמיית רשאי המנירה, התכנית של ביטולה משפיע שעליהם אחרים,בנכסיםי

 שני הוך "אמורה, ומקימית "זעיה נמשרזי יגד, "תמחהלוניש (נו1, עיים, גחן ייקוזת (1 יחריף גהתאם הוו;",
 גרשויות. 11 הוזעה שי חיסומה מיום"ת.ם הי-אגיג-ייו ש, עיר ויתננון ,גניה המקומית המו" גמשרזיגי

 מפויטת ;ריס גנין -תמית הנקראת מפורטת תננית ש, העתקהיקז
 .(!1( גינואר ין תש-ך נינתי-ו ג."ז ג-, 1, הלקית היקי 111( ויש ,1 ן, היקית 171( מש - א5מס'
 "תשריטעם

 "מצורי
 קופרמן.~ אייו.

השבס, תל-אניימווי ייא מירים, ו"תשריט התנייה נועתק' יע..ן ,וגי %וויןג, עיר ו,תננון עננית וכתתית הועדה ראשי~שנ נזה. נהו, נקו המצורף נתשריט מסימנים התנגיתגנוחות
 אם - %ונין וני

 ננעי
 גקרקע' - אחרת מנחיו" ואס

 ימשך "אמורה, "מקומית "ועדה במשרדי ,תנחית "ממזותיאניש רעאי ;ranl~P משפיעה האצור" שהתננ.ת אטרים בתסיס אונננ.וים
 מיון הןשיסשני

. ברשהןה. ואת ןתה שי 5רסומ"
 ננ;ת,יס עיר, ביןשטץ

 %!1( ג.נואר )17 תש-ד גטבתי.1
 מפורטת תכנית המקדת עלהידעה

 נו"ניירת קופרמןי.
 נהתאס הותה,

~'Pai 
 צ!1, עייס. יצין יפקיית (ן

ST1'5,ז ונעתייס של עיר 1,תננון ,גני" המקומית התה נישרה ני ;יר ויתננון ,ננ,ה ומהית וועדה ראש." 
 כש - ני מס' עיר בנין -תננית הביאת מפורטת תננית של "עת, ה,-חרגמ"ח

 אייה. המצויף התשרים עס נין 4;-, הלה5טי
 נהג נלו המגורף גתשריט מסומניפ "תנניתונולות

 "אמוייס, והתשייט ותננ,ת ג"עת,י (pw .וני מעוניןני ת,-אגיג-.פו ש, עיר הננוןשסח
 תשלום,ייא מפורסת תכנית לבטל החלטה הפקדת עלהודעה

 נקיקיו, - אהרה מגניז" ואם נהל אס - מעונין וני
 אי1ינ'י'פ (נ1ג, עייס, גרן יוקווה !ן ייייף ב"ת"פ "וזע", גוהימסרה

 יניסיי
 רשאי ע,יהס, משסייה ואמור" שבחננית איריס

 נמשך המנרה, המלימית הועזה נמשרזי יתננית "תנוזיתיוביש ת,-אניב-יסו של ע.ר ויתננון ,ננ," המקימית "ועזה ומשידינ,

 ש, קע"קיופקז
 גרטומזה ואת  הזייה טל פריזמה כיוס  ידטיםשי' עריס, ולהכרן לגניה  המתווית קוזז" מאה "הלס"

 "1gco) ביוואר )17 תש-ך בטנת,., 11! מס' תננ,ה שיראת: המפורטת ותננ.ת את ינס, תי-אנינ,מ"11
 9 חלקה 6974בגוש

-  
 לה לתת הרשאה מתן על שהודעה כספי-, ש.

 קיפרמןי' תי-אגיב מהוו ערים 1,תננון ,צניה המהו,ית השה מאתתויי
 עיר ~יתננון ,גג," המהחיה ה1ע1ה ראשיישג הש,-א. 1,1, יפריומיס גיי,וטשרגמה

 ת,-אניגמ"ח תשיוס, ללא האמניה, החייה ג";תק יע.ין יונ, מעוניןיל.,
 - אאית מגחיה ,QR נהי אס - מעונין1נל

 או נננינים נקרקע,
 רשאי האמורה, התבנית של נימולה  5%יע שעב"ם אגייס,גנגוים

- 
 אילת ;יר, הננוןשמת ff(, הוך  ואמורה, המהקמיח  צוירה גמסריי לברי החנורוהלהזין
 מפורטת תכמת הפית בדכךהודינה ברשויות. 11 היעה שי 5רי51ה מיוס"ישים
 גו"נסירת (1%( בינואר מ1 תשעך נסנה,-ז

 גמשרז, י, קופרמןי. %!1, עייס, גבין לפרדת (1 ,יעיף בהתאם גויעה,
 של העתק "חקי איה, עיי, יתננון "מקהית "ועז"

 - 1,א1א מס' שפורסת תגוית ובקרנת מפורסהרננית עיר 1,תננון ,נחי" המחחית "ועיה יאש,ושג
 תננית

 ת,-אניגמ"11
 אייו. המצורף התשריס עפ במז !,!1, איית ורתחי

 התשרוט. על בחול נקו מ!ומ1.ם התנמתנכויות

 ליא יחמורים, והתשריט התנסה יועתק' יעיין 'ייי ישמןני 1נעהייס ש, ע.ר תגנוןשסה
השטס,

 - אהרן מגוחנה ואס נגעי אס - שעונין וני
 ג,רקע,

 רשפי ;,י"ס, משועה האמורה שנתנגית אגריס, בננסים או גגניניס מפורטת תכנית לבטל החלטה הפקדת עלהודעה
 שם תוך הנ-,, ומקומ'ה "ועזה גמשרד' ,תננית התנגזוהיעשש (111, ערים, נוין יפק,ןת !1 ייעיף נסתרס התה, ננהנמסית

 "151י =עתי'ס של עיר ולתננון ינניה ומקומית "ועז" ומשרזינ.
 גרשומונ ~את הוזעה פייום מ'יפהיש'ס

ת", י::: :::::':4]נצ:.:: ב:::: צן:::% מ  יש( מנמי י ת"י 
 (נו-, ה, ",,ה 1נ~( נחש - -אם- כפורטת יתנניתהיקון

 עיר י'תננון קנני" "י"ת'ת "יייה יאשיישג ייתניין יננתי "י"ח'ת הייי" מדת תיני י" 'י" תיש"" ית':י ורדימתי. שפוי;"

861 עשנ11.2 מש.ר, גיבס י.; הגיד הסיסוס,סיוחל



 המשפט בתיהזמנות

 בירושלים המהוזי המשפטביוד
הזמנות

 ימים עשרה תוך המשפט בבית לההייצב אדם כל גזה מזמיןהריני 276159 ירושותחיק
 - שהוה כל טעם לו יש אם - טעם וליחן זו, הזמנה טרסום מיום ביים בבית-שמש שנפתר בן-הרוש, תבים המנוח עזבוןבענין

 בית יתן כן לא שאם המוח, ירושת על דמכריז צו יינתן לאמדוע 1959(, בינואר )31 חשי"ט בשבטכ-ב

a !ינ,, יהנה ענר שהין ו-י הדן עוינינמ" v  יימנת 
 ירושלים. 1, בן-יהודה רחים היא:מסמכים

 רשם שמחה,א.מ. 1950( בפברואר )3 תש-ך בשבטה.

 העשתומנרהיע,
 צו ימתן כקשה המש"ט ינית ריש" הממפדח

 נו" ממיןהרו.
1 ימים עשיה חי המש"ט נניח יהתייצנ "לס ג,

ק

 - שנוא ג, כעס ין .ש "ם - סעמ ייתן 11, הומנה פרסוםמיום
 מאי"-נ, אוסמן ישראל המ"ק עונן 1נענ

 ג,וס- שמסי
 1%1' י'יי' , נ'יםאיריס ניח יה, נ, יא ש"ס המנו", .יושת עי המנר.ו ין .יותן יאיו,ע

1
oDtnaנוום נוי ביי ע, אוסמן ישלמה איסמן פנינהומנקשים נעים,. גס.ג ?ו 

 'ר,שי.ם. ", ר"ש,נים דביותר"ונ רשם שמחה,א.מ. ונ!1( נו?מגי 111 תש-ך ננויו,'
 צו למתן נקשה המשפט לבית הגישו המבקשים בי ידוילהווי

 ומתה. ירושת עלהינרין"1,,1

 עי :ימןוהמנקשופנחסיתוחום
 גי'

 - %ם יאק ,:: י"מ :זן:ן:: עירו נוסו נ"
 ציא :זוני ,, 'ש אס

 'ם

 "רבי יחוב הו": מנמנים ימסירה שמענו וירסן, ק"ן.ן
 נית 'הן גן ,א שחס "מנו", ימת עי י "מני די יתק יאמייע "יצת ,ן,

 נעינו. נשב ציהישחט המנרין צו ייתן נישה הישנס ינית שיש "מנקש גי .גועי"11.

 רשס שמתה,א.מ. lafio) ניניואי )2 השיך נשנס1' "מ"ש ירושת!י
 ימים עשרה הוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בנה מוכיןהריני
 - שדשא כל טעה לז יש "ם - שעם זליהן וי, הומנה מסוסמייד
 33,60 ירושוהתיק בית יתן כן לא שאם המגות, ירושת על המכריז צו יינתן לאמדוע

 1 מירושלים חשין זלמן שניאוך ד"ר המנוח עזבוןבענין בעיניה כטוב צוהמשפט

 . !;11(. נו?מנר ~(e? הש.ך ננייו נ-ה ים נ ס יישק נ שנייר רשם שמהה. א.מ. "111( נ!נרתר )1 תש-ך נשנסז'

 המכריז צו למתן בקשה המשפט לבית רגיש  המבקש כי ידועלהווי
 המנוח, ירושתעל

 ימים עשרה תוך המשפט בבית לההתצב אדם כל בזה מזמיןהרים 29,60 ירושותתיק
 שהוא כל טעם לו יש אם - טעם וליחן י, הזמנה פרסום מיום מירועלים, מצרי, רחמים בן מך!-כ' המשח עזבוןבענין

 בית יתן כן לא שאם המנוח, ירושת על המכריז צו יינהן לאמדוע 1959(, בנובמבר )10 תש"ך בתשון ט' ביום בתל-אביבשנפטר -

נ
 נע.ו.ה נ,סנ ?ו"ישבס נא :ף עי אנו-ט,י,:יושייס, "שנ' מצרי מול שמנקשת

 ישג שמהה,א'מ'( 1ן ירושלים. 11, נ'ורו'"סיר

 ן השה למניה

 s~lGO ירושותתיק .מים עשרה הנך ההפט ננ,ת ,התיי?נ אום נ, נסה מומכן"ריסי

 ותיקים שימון היובל, מקפית צבסאני נסים המנות עזבוןבענין - שהוא כל טעם לו יש אם - מעם וליתן וו, הזמנה פרסוםמיום
 נו?מנר ,זן תש-ך ננעלו נ-ז נ.וס נ,רושיים שספסר ירושייס, "י1, נית יתן נן נא שחס המוח, 'רושת עי "מנרין ?1 י.והן יאיוסע

1939ג בעיניו. כטוב צוהמתפס
 110, ותיקים שיכון מקרית-היובל, עןבטאמ שדשנ[ץוהמבקשת

 ירושלים. רשם שמחה, ז1.ב1. ששו( בפברואר )2 תש-ך בשבסד,

 יי ימ"' נקש" "משנס ינית עניש" ::ת ן"יי::י:1::"מנייי
 נו" מייןהריני Joreo ייושההיק

 .ןס עשר" תוך "הרס גנית יהתייצנ אום נ,
 - %ם היתן 11, ",ינ" ירנוסמ.,ס הפתלים י"ונ מיתיים, הרלייף כשראל המנוה עינוןנענין

 שבוא גי כעס יו יש אם
 בית יתן כן לא שאם ומטח, ירושת על דמברי1 צו יינתן לאמריע 1959(, בנובמבר )23 תש-ך בחשון כ-ב כיום בירושלים שנפטר8, -

 בעיניו. כטוב צוהמשפט מייישלימ. הרלה: חנהוהמבקשה
 צו למתן כקשה הנושפם לבית הנישה היכקשת כי ידועלהווי
 -av שמתה,א.מ, 0"19( בפברואר )2 הש-ך כשגטד'. המנוה. ירושת עלהמכריז

 bloeo,11 תש"ך, לשבט י"ג 738, המרסוסיםייל,ט862



 בתל-אביג-יפו lTncn~ המשפםבית
הזמנות

 188160 עתונותתיק 59,19% עזבונותהיק-
 גורונ~נ, מניית בוכיער אלכסנדר המשה עגנוןנעין מננעה..ם, טרכט!בר1 יוסף יצחק הרו" plrPנעשן
 1954(, בינואר )26 תשי-ד בשבט ב"ב ביום בירושליםשנפטר 1957(. ביולי )17 תשי"ז בתמת י-ח כיום בתל-אביבוגגטטר
 נו" מזמיןוריי

 נ,
 נו"" נחי יזי ע, כוכיננר, הילדהוהמנקשת ימים עשי" תוך "משיט גנ.ת ,"ת..ינ אוי

מקוס הוין ;ורב,
~1Q-DI 

 ת,-אניב. 11, אצני מר".נ גיהוקי, ~יאיי גיצי ז.7.ר שבצר ויסר י~"נ .יתן יא מווע ,Quu וכיתן וו, "ומזה
 צו ,מתן נקש" ומשפס ,נות ":יש" "מנקשה נ. .ןועיתו,, "הונות, מנצת, המסיטל,ס, גי עי עגנון הנהלה צו ףסתה

 ימים ;שרה תזך "הפי נניח יהתי.יג אזם ני נון מ,מין"ריי נחמור. ה:-, "צו את ,יתן המשפט ניח ,)ש גן,א דמנוח. ירושה עלהמכריז שאס טרכטגבר1, יוסף יצהק המנות של ומירי מולק מסוגוהמקרקעין.:
 גיח יתן כן לא שאם המנוה, ירושת על המכריז צו יינהן לאמדוע - שנוא גל ס"ס ין .ש "ס - סער ולפתן זו, הומיה דיםחים תם כהןש. וצן( נ.~~אי ,4! תש-ך גטנתנ.1

 בעיניו. אוב צוהמשפט
 . 178,60 עזבוניתתיק~,.

 רשם כהןש. 'l~co) גי:ואר )מ י תש גסנת ג ג וו ישרים מסיע מרחוג מזרחי אביבה "מוחה ;ונוןנענין
 בינואר )19 תשי-ט בשבט י' בידם שנפטרה תל-אביב, שפירא,שכונת
,)1539

 שנ. וו פטמם מיילד מיתוג מירחי, רבי אליעזרשפ.י:"מני:-
 %, "!קין )הרמן(:יייף צביהרטמן

מ

, ימנם עשרה תוך המשפט גנית ל"תייינ אדם נל גזה המין היעי
 היין =רני נחה גאי .ף יל לאה, )הרטמן( וי'ס יהמגקשת

 ת,-אניב 11, אינני מיהינ 2"סק' ימיי י1י'יי י - שות נל סחם יו ,ש אס - ve~ ל.תן 11, ממת פתתסיט
 לא ומיזע "מע"ה, עגנון ע, עיגון ה~",ת ?ו יינקש ייתן יאס17ע

 . צו למתן נקשה המשוס ינית עבשה המנקשת נ דיעיפיף

 המנה. 'יישת ע' "מילי "משפס 2'ת .גש נן לא שחס הממתה, ורושת על המגרע צויעהן
 ימים עשרה תוך "1פס טה י"ת'י?ב אדם נ, נוה המ.ןהררי נענע. נסה "ירושה 1?1 העגנון ")הקת צו אתליחן

 ביה יתן כן לא שאם הנגוח, ירושת על המכריי צו יינתן לא מדוע רשם כהן,ש 1%0( כינואר )26 תש"ך בטבתכ-ו - שהוא כל טעם לו יש אם - מעם ועיתן זו, הומיה פרסוםמיום
 כעיניו. כטף צוהמשפט

 רקם כהן.ש. "!י~( גידמי 1!1 תש-ך נסבת נ-ג %,!,1 ;ונרותהי1
 שנפטרה כימת-השרון, טדרס אסתר המנוחה עזבוןגענין

 7939(. בספטמבר )8 תשי-ט באלול ה'כיום

 מ:וי,1 שמקוס ן, 'ש-אל נן השם המנו" עונוןיעיין י-ר הנין צורני נעה י:א. גננימשנל ,קא,שגת
 חנננה, )שנ' .פו ~מ ס~נ שם געי שד' "'":"אחיין !7. י.יי:נ,~ם רח' מת,-אנינ, כצמן, 1."ויה רשףהיים

והמנכשה צו למתן נקשה "מש"ס לנית הנישה המבקשת גי ייועיהווי
 מודל לאון סבא יזי ע, לוי, שושתה הקטרן"

 סרנוה דון "זין עורו נ,"1 גא ,די ע, 42, א~,:ה !געתמהזיה, המנחה. .רושת ע,"מגריו
 2," מזמיןהריי

 ת,-איינ. 1!, יוסשי,ז קז' "וא: מקפטי.ס מהמניס ימסייתשמיי יפיס 'nlrP תוך "יקיט ננ.ת ,ית.י?נ אוס ג,
 נו" 1,מ'1הייי - שתא ני ס"ס לו ,ש אם - טעם עליהן 11, חתה פרנוסמיוס

 ימים עשיה תוך "משפס נגיס ,התיי?נ א7ס נ,
g11Qמיס? גיס נןיתן "מ:י"ה,שאם,א יאיינתןצוומניהעליי~שתb1rקאס  יי 

 נית ,תן ין ,א שאס השוח, 'יישת עי "סייח יי יצת, יאמהע נעציו. גטונ ?וומשפס. שהיא ני סעי
 רלט כהן,ש. 1966( ביגואך )?2 תש-ך בטבתב-ב

 ישם כהן,ש. ס6ל1( בימאר )24 תש-ד נסבתכ-ד

 187,80 עזבונותתיק
 ר1,!!1. עייפותתיק גשם ום )"יתעה פריים ריתל איטה המזוחה עזנ~ןמזין
 מיאשון-י?.~ן, פרית(רווה

 ברטלבסקי( ),גית מר-אדיה מך'ם ומזז עיניןנהין ב' גיוס נראשוךל?יון שספסר"
 1957(, באוקטובר )9 תשי"ח בתשרי י-ד ביום שנפטרהמבת"ים, 949((1 במרפ )3 תש-טבאדר

 נ". 'יי עי מ4אש1.11ייו דימעי, בלומהי"מנקשת
 נוח"

 זוע הפין ;ורך נוהה גא יד ע, מ.פו, כלך אורההמנקשת
 תל-אביב. 21, רוסשילד משדרותסרנגה תל-אביב. 122, אלנבי מרחוב הולצמן ות. קורן י. הדיןעורכי

 למתן בקשה "משפט לנית המשה המנקשת ני ינועיהווי 11 ימהן נקש" "מטפס ינ.ת היש" המנקשת ני .ד1ע,לחוו.
 המנוהה. ירושת עלהמכריז תמגוחה. ירוטת עלהמכריו ?~

 יחס עשיה תוך מהפס ננית יהתייצנ אזפ ני נוה ממין"רי!י ימים עשרה תוך "משפס ננית י"היי?ג אדס גי מ" מימיןהריני
 - שהוא נל סעס לו יש חם - סעס כיהן 11, הומיי פייוסמיוס

 שהוא נ, D~D ין יש אס - סעס ולזתן זו, וימיה פרסום מיום
 גיח יתן נן לא שאס בעבהי ייושת ;ל "מנרגז ?. .יאן לאמיוי נ.ת בהן ין לא שאס המזונה, ייופה על "מנרם 11 יינתן לאסיוע -

 בעיניו. בטוב צוהמשפט' בעיניה כטוב צוהאמס
 רשס כהן,ש. שאו( בנבאר )א תש.1 גסנתנ-ד רשם כהן,ש. א,( גי:ואר )!2 תש-ך נטיתנ-ג

ייונת
 "פרטוס,י

863 א.2.!! השל, נשנס "ו 14ק



 בתל-אביב-יפו המחוזי הפשפטבית
הזמנות

 200160 עזבונ-,תיק 60,ש1 עזבונותתיק
 ביום בתל-אביב שנפטרה מנחמ, מרים המנוחה עוביןבענין שנפטר מבאר-יעקב, מיקשה, שטיינר המגוה עזגוןבענין
 1959(, בנובמבר )30 תש"ך בתשוןכ-ט 1957(ן במרס )22 תשי-ז ב' באור י-ט ביום סרפנד ההוילםבבית

 מנחם. ויצחק מ1חמ, שמעיןמוחם, ה,-"גינ. ו!, ",ננ. יר".ג גי,י,י ויאיר נ,,1יו. רהמ'מ )מנהם(, עדני רחל מנחם, 'וסף1"ינ,שים 1.ר "וין עוינ. נוהו גאי יה מ1דה,ע,והינקשתל'בוב'ץ
 הימה גרושה על"מנרה

 המנרחה. ירושותל ,,כ.נן.,. וש,; יי פ, ,ו נ,1,נ צו ימתן גלשה "משפט חנית ונפשן "ינקשיס יי יי,;חייי1,
 ימים עשרה תוך המשפם בבית להתייצג אדם כל בזה מזמיןהריני

 טעם חליהן זו, הומנה פרמיםמיום
- 

 ימים  עשרה  חוך המספם  בבית לההייצנ אדם כל כיה מזמוזהריני - שהוא בל טעם לו יש אם
 - שהוא כל טעם לו יש אט - כעס וליחן זו, ורינה פרסום מיום בית יחן כן לא שאם המנוח, ירושת על המכריז צו יינתן לאמדוע

 נ'ת יה, נ, יא ש"ס המניתה, ירושת ע, "יניח ין "ית, יא מיגע נעימית גסת צוומטס

 ם יש  בוהך,ש. מ196( בינואר  )נ2 תש-ך במגתי-ה שים כהן,2..  יו?1( ביניאר )21 תש-ך גסנתי.ד

 60,,196 עזבונותהיק
 201,60 צוואה קיוםתיק ביום בתל-אביב סגפטר רדום, 1:רגט  המטיחים  פוגוןבפנין

 1959ג במאי )5 חסי-ס בניסן כ-1 ביום ביפו שנמר אביב, 1946(, גיוגי )1 תש-ו בסיון ב' ביום בתל-אביבטרה מתל- רשקובסקי בן-אשר דרד המנוח של 'צוואהיעיין שני- רדום היגרה ו-לין-יה 12!1( בדצמבר )28 השיג בטבתכ'
 ,מיס עשר" תוך המשיי נניח,התי.יי אזם בי נזה מומןהרינ, יו, על ת,-אניב וא', מיונדב מי"ינ מלחי רבקה1"מגקשת

 ולא תקויים לא תובה, לא מדוע -טעם וליתן וו, הומנה פרסוםמיום למסירת שמענם עזרן, ויוסף ג'קסון סטנלי הדין עירכי כוחהבאי
 לצוואת צוואה קיום העודת תינתן לא ומדוע האחרונד הצויאהתירשם תל-אביב. 131 רוטשילד שדרות הוא: משפטייםמסמכים
  המשפט בית יגש כן לא שאם 1936, בילי 19 ביום ערך אשרהמנוח צו למתן בקשה המשפט לבית הגישה המבקשת כי יריעלהווי
 כאמור. זי תעודהליחן עזבון. מנהל ולמינוי המגותים ירושת עלהמכריו

 נגנתי." ::דד::ים:גן'י יך:ר::?ג יי 2י"מי1::::""
 תש.י

 ישם כהן,ש. -I~GO) ג'יי"י ')!
 טעם וליהן המגתתים ירושת על המכרח צו יינתן לאמדוע

- 
  לא מדוע

 המטל. כל על עזבון הנהלת צו מחיפה דין עורך ג'קסון  לסמילייינחן
  202160 ירושותתיק של מירי ומסוג מולק מסת והמקרקעים התובות הזכויות,טלית,

 וליריה ררומ  בי1מהמגוחים
 יהובות, 12, חן משד' צימרשפיץ, יונה המנוח עזכיןביייו המשפט  כועשבית לא שאפ  היברהרדו"

 1959(, בספטמבר )4 תשי"ט באלול א' ביום בגדרה נפטראשר בעיניו. כטוב צוליחן

 'יד ית'ח 7י רשם כהן,ש. גינ.אר!1%( )ו! הש-ך גסגתב"ה
 ימים עשרה חיך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןחריגי 60;197 צוואה קיוםהיק

 שהוא כל טעם לו יש אם - טעם וליתן זון פזמנה פרסוםמיום ביום בהל-אביב, שנפטר שוייצר, ראובן המגות ?וזאתנענין
 בית יתן כן לא שאם הממח, ירושה על המבריז צו יינתן לאמנוע 1958(. כנובמבר )16 תשיים בכסלוד' -

 בעיניו. כסזכ צוהמשפט ימים עשרה תוך המשט בבית למתייצב אדם כל בזה יסמיןהריני

 ישם כהן,ש. !וי,( ביו"ר 'נ! תש.ו נינתנ-" :::ס,ל::::::::::"ג:ש~:::ן:::;יי:
 חוטו דיר הדין עורך כוחה בא ידי על המיוצגת מחולון, שוייצראוה
 נאסור. 11 תעוף "הן "ינפט בית .גש בן יא שאסלף,

 נישער, נק הין מיש, בן-בסת, לאה המאו"ם עגוןנענין רסס כהן,ש. !1%( ג.;.אי ))2 תו-ך בטנתג-ה
 ביפריל )0ב השי-רי  בגימן י-ז  ביום  700913 בק חסן גיפי,שנפטרה
,)1954

 ינו. !:1, הגונשיס מישב בן-5סת, ,לסף,כמגלש ,1,!!] עונו1.תתיק

,1בגג:המךי
 "יית, 2"ס::,ו:נית ד5

 "ינית יי יצתן "ש" עש" יי" עש י;::בינ"ש י
 " ''' ימים עשרה תוך המשפס כביה להתייצב אום כל בזה מדמיןחריגי

 ימים עשרה תיך המשפט בכית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני ולא הקויים לא תוכח, לא מדוע - טעם וליהן זו, הנמנה פרסוםמיום
 - שהוא כל טעם לו יש אם - טעס וליתן זו, מזמנה פרסוםמיום ליוסף צוואה קיום תעודת תינתן לא ומדוע האחרונה הצוואהתירשם

 בית יהן כן לא שאמ המנוחה, ירלשת על  המכריז צי ייבתן לאמרוע  זו חעזדה דמשסס גיח יהן בז לא עדם מטלול, קריה אגיס מביתשב"
 בעעיו. בטוב צוהישפטבאיור.

 רשם כק,ש. 1%0( בינואר )נ2 תש"ך בטבתכיה רשם כהן,ש, 1960( בינואר )25 הש"ך בטבתכיה

 תש"ך,-60לנ112 בשבט  '"ג 728,  הפרסימיםייקוט864



ל.

 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפםבית
הזמנות

 קי'ת מיסוי רחום - דרברמדיקר מרוםוהיגקשת !ן,ו% עוניןתיק

-co 
 ניר, מ. רתנשטין, א. הוין עורגי נוהה נאי ידי ע, ה,-אגינ ו, נאום גיח, שתססי" ליקה, קינפורטי "מנוהה עינוןנענין

 מסעים לממרת ,DIYnP ארייוי, מ. גהק, מ. שסיעמן, י. יוונים,י. 1!!1(, גזולי )ין הש,.ו גממתסרו
 חי-"יינ. !, ניח אאיית יעיי RTni:סשסיש 'השיע' שייית מיפ, מורוית יעקב 1'קטוריהו"מנקשת

 צו ,מתן עקשה המשפי ,גיח הישה המנקשת גי ייוע,הווי עממי.שינון

 "מנות. ירושת ע,המניח צו ,מתן גלשה "משפט לניח הנישה המנקשת גי יהעלףוי
 ימיט עשרה הנך המשפט גנית להתיייב אזם גל נו" מממיןהריי המנוהה. 'רושת ע,המברח
 - שתא גו סעפ יו יש אס - טעם וזיתן 11, חמנה טרמפמיום ימיס עשר" הוך "הפט גנית י"ה,ייג אזם נ, מה מזמיןהיעי
 סעס ופיהן ,ו, חסנה בריוםסיום

- 
 ניח ,תן גן ,א שאם המנות 'רושת ע, המגרת צו יינתן ,אסיוע - שעא כל מם ,ו יש אס

 נעיניו. נטונ צוהמש"י נית .תן נן יא שאם "מנוצה, ייושן על "מניח צו יינתן יאיגוע
 רשם כהן,ש. ן1%( גיוואר )י2 תשיך גינת;.ו נעיניו. נטונ ?וומשפט
 ן,1!1; ירושהתיקו' רשם כהן,ש. !!!1( הינואר 24 תש.ך גינהג.7

 גיוס שופר ויסבזרג, חיים ד-ר "מנוח ש, nwllsnגבין י!,ו!2 עונוווהתיק
 הי-אגינ, -הוי". "הסיס נגית !!,ו( ניו,. )? תשיף נהמו, נ' מס'!!, 4 רטוב מיפו אב.נדוך אמתך "מנוהה עונוןגטין

.
 ""שמ, מי"ינ א'לבאום, ,בית 1'0בורנ אסתךוהינקשת !!!", גינרואר )11 תשי.ט א' נחבר ;' גיוםשפטר"

 ל.א, הרמן, י. ז-ר "זין עוינ. גורה גאי יזי ן, ה,-אנ,נ,!2, י. "דן עורך נונו נא יד ע, אביגדור, שלמהמשנקש
 !, ניה אפחס מיהוב יזיר. וא. 5,ד ש. ז-ר שורן 1. ז-רפינקיי, תי-אנ'נ. !ו, רוטשייז שברותנריטנפי7,
 עניני גאמחות ההא משהטייס מומ:יס למסיית ושמענהת,-א2.נ, "מנרם צו ימתן נקשה "מפס ינ.ת עניש "מנקש נ. יזועל"11,

 ונ.ל.המן המנההה. ייזשהעל
 ימיס עשיה היך המשפט גנית י"תייצנ אזם גי גוה מימיןהריני ימים עשיה תוך המש"ט גנית ,"תייצב אגס נ, מה מזמין"ריני

 מם וייתן וו, חמנה פרסוםסיום
- 

 שווא גל סעס יו יש אם
- 

 "1מנ" ורסוס מיום
 וקא הקויים יח תינה, ,א מזוע - טעם ~ייתן 11,

 יאסתר צווא" קיום תעוות הינתן יא וסיוע "אחרונה "צווחהQ~h'lY בנת .תן נן יא שאס המנפה, ירשת על המנרי, צו י,נהן יאמנוע
 נאמור. 11 תעיוה ייתן המשנס גיח יגש נן ,א ש"פוייפרנ, געיניה נסוג צוהמשסט
 ישם כהן,ש. 1(!1( ייווצר ),י תש.1 גינתג.1 רשס כהן,ש. 1%1( גינוסר )ע תש-ך גט2תב-ג

ה,קירושוהו!,aeeleoI ,212 עונשותתיק
 מנשאל נוס נם )".יוע אבישר מושאל המנוח עיגוןנענין א' נאור ,-" ביום שנוטיה קטלן יהל "מנוהה עונוןגדין
מזרחי(, 4!!1(, נפנרואר )21השי-1

-UDt~ 

 !1%(, גח11טייימ1 נחליה. ממ~שנ קטלן אליהוו"מיקש הש.1 נחשיי ,.ג ג'ל ת,-השומי "הכיס גנית
 עם, נסעות מת,-אניג, גיח עלית אבישר, מלכה1"מנ,שת "מנרי, צו ,מתן נקשה "מש"ט לניה "!,ש הממקש ני יוועיסוף

 זורות רהוט מירושלים, נגאי ש. "זין עורך ננה נא יזי עלrNES "מנוה ירושתעל
 נראשנים ימיס עשיה תוך "משיט ננית ,התייצב אזם נ, גוה מומ,ןהייני

 ממג" פרסוםמרס
 שהוא גי טעם ,ו יש אס - טעם וציתן 11,

 ומנו". ירושת עלהמברין נית יתן גן ,א שאס mibn~ ייוונת ע, המניין צו יינהו ,אמזוע צי למתן נקשה המש"ט ,2.ה "נישה "מנקשת נ, יזועיפוי -
 ימיס עשרה תוך המשיס גנית י"ת,יצג ארפ נל מה יומיןהידי געיניה נסוג צוהמש"ס
אמם תם כק,ש. 1(!ן( גיומר "! תש-ך גסנתנ-ו ע ש - %ס ""ן ,1, חטה   - שהם " סעו ,1 יש 

 גית יתן נן יא שאס המנות, 'רושת ע, המנרת צו י.נתן לאמות
 נעיויה ני,נ צוההגס !!,ש2 הניטוהתיק

 נ"""' :בנב:י4:ניישוו, ב:יצ,צב!ייבעב
 ישס כהן,ש. י1%( מניצי ,יי תש.י בטנ"מי

 !,,11! ירושותהיק נאי ירי ע, רהונות, נא,.ה, ממושג קמחי רחל,"מנקשת
 ת,-אג.י. !4, יי,יננ,1ס רהוב הוא: משפסייס מסמ2יסימ"יית מנ5ר- ~IDIDT מכסימיליאן מאיר המנזה עונוןגענ.ן שמנס ,זרונ, יש. ימה י. רוווגר;. K.K~ ו-ר דין עורנינוך

 גןןמןר!:!1(, תש:ך)ןן נני,ו י-א גיוס נותה-תץ,ה שמריןו,שנ"סי

 נרנר- א. דיר הוין עויני נוהם נאי .וי על מניר-והא, קזפלמן "מנוו. ייושת ע,"מייק ושלמה יחי מיניון קופלמן ינ.ת בלום נדיהוהמנקשיס צו ימתן גלשה "משפס ינית ";ישה המנקשת נ. יזועי"ווי
 רהינ הדא: מסמנ,ס ,מרירת שמעת נריר, יעקב 71-רךיג'נשס,,ן ,מוס עשךה הזך המשפן ננסת ,"מפרג אזס נ, גוה ממין"דיני
 הי-אגיב. !,יב~נטין - שנוא נל טעס יו יש אם - טעם וציתן וו, "~מזה ייסוםפיוס
 צו ימהן נקשה המשפט לבזה "נישו המנקשים נ, ייועיאי בית יחן נן ,ח שאם המנוה, ירושת ע, המנאק ?ו יינתן ,אמדוי

 המנו". ירושת עי המנרי, כעיניה נוב צוהאת
 ימיס עשר" היך cr~nnl גנית י"ת,יצנ אוס גן מה מימיןהייני רשס כהן,ש. !%ו( גינ~חי מ2 תש-ך גטגתנ-ו

.,י4:ש.ץן!:ושו
 ,,":ן',יבו~

 בצעצעך
 רשס כהן,ש. !(!1( גי;.אר "ן הש.ך גסגתכ-ו גתו-al~R !1%(גתמנר

865 שש11.2.1 תש.1, גשנט '.; 25ק הריסוסים.חוס



 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפםבית-
הנמנות

 60;ד23 עזבונותחיק מ6י,13? עזבונותתיק

 בתל-אביב שגפור הירש, אלכסנדר המנוה צוואתבענין כקנזס בשב גם )הידוע סלובס משה הירח עזבוןמגיז
 1939(, ב:ובמבר )6 תשיך בחשון ה'ביו"י וילנא, ליד 1513 גאפריל שנמטרסלובס(,

 1, מנדלמון רחוב מתל-אביב, הירש, )לנקה( לנהוהמבקשת בהל-אביב, ריפא סלובס, )סלומון( שלום ד-רוהמבקש

 הל-אביה. 33, לילינגלום רחוב בונה, מ. הדין עורך כוחה בא ידיעל 98. אלגכירח'
 ימים עשרה חזך המשפט בכית להתיזצב אדם כל בזה מזמיןהריני "מכריו צי למתן בקשה המשמט לניח "גיש המבקש כי ידוע,להווי

 ולא חקויים לא הוכה, לא מריע טעם, וליחן זו, הזמנה פרטוכסיים המגוה. ירושתעל
 תינתן לא ומדוע לה( אשר )והתוטמות האחרונה הצוואההיישם יום שלושים תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני

 המשפם בית יגש כן לא שאם הירש, )לנקה( ללנה צוואה קיוםהעודת - שהוא כל טעם לו יש אם - טעם וליהן זו, הזמנה פרסוםמיום
 כאמור. זו תעודהליחן בית יתן כן לא שאם המנוח, ירושה על המגריז צו יינתן לאמדוע

 רשם כהן,ש. -leco) נישאר 111 תשיך נשנסג, גנניו. נטזנ ?1המשנס
 רשם כהן,ש. 1900( כינואר )26 תש-ך בטבתכ.ו

 238,60 ערבונותתיק
 תל-אביבן 4, להגרדיה מרחוב יוניב, מורדכי המנוח עזבוןבעיין 216,60 עזבונותהיק

  1939(,  גספטמבל )14 תשי-ט באלול י-א גידם נהי-אניבשנטטד גרהול- כשם גם )"יייעה בריל גרדה  המירחה  ידגוךכענין

 יזי ע, ה,-אנ'ג, 1, ,"כיה" מהיי ישאיב בוריסוממנקש החוייג גנית שנפטרה פת"-תקון, עת, כיה משנתת  בריל(רעה
 רחוב הוא: מסמכים למסירת שמענו בכר, י. הדין עזרך כוחובא 1939(, באפריל )20 תשי-ט גגיסן י-ב ביום בירושלים'הדסה

 סחת-תקוה, עוז נוה ישב' בריל, )יהרש"3( אוטמךוהמבקש
 תל-אסיג. 94,אלנבי

 המכריז צו למתן בקשה המשפט לבית הגיש המכקש כי ידועלהווי סויסטרז יפי יחיאל, יצחק הררי, ידהר הוין עורבי כוחו באי ידיעל
 המנוצו ירושתעל תל-אביב. 34, העם אחד מרחוב פוריסמן, ודוד ויניגרדאליהו

 ימים עשרה הוך המשפט בכיה להתייצב ארס בל בזה מזמיןהדיגי המכריז צו למתן בקשה המשפט לבית רגיש המבקש כי ידועלהווי
 - שהוא כל טעם לד יש אם - טעם וליחן 111 הזמנה פרסוםמיום המנוחה. ירושתעל

  בית יתן גן לא שאם המנות, ירושת על המכריז צו יינתן לאמדוע ימיט עשיה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בדה מזמיןהריני
 געיניו. כטוב גוהמשפט - שהוא כל טעם לו יש אם - טפם וליהן זו, המנה פרסוםמיום

 רשם כהן,ש. ,%ן( נ.ניאי )1: תש-ך נשנסג, נ'" יתן בז' י" שקם "מיי""' יסתת י'טש%:דנן:ם::'י

 0ן,239 עזבונותתיק רשם כהן,ש. 950,( בינואר )28 הש-ך בטבתכ-ו
 ג' ביום בחולון שנפטר אלמלך, עולמה המנוח עזבוןבענין

  1%3(/  גאוקטוגר  12 הטי"ר(בחשון פ0וד22  עיבתיהתיק

 3י קוגל שד' מחולון, בית עקרת אלמלך, כוריםוהמבקשת ב-ה ביום ביפר שנפטר יוקעיה, גרשת המנוה ערבוןבעגין
 הוא: מסמנים לממירת שמעגו צורף, ג. הדין עורך כוחה בא ידיעל 1935(, בדצמבר )5 תשם-ונשבס

 תל-אביב, 1, העליהרהוב הדין מורני כוחה כאי ידי על 'שעיה,  מרגריטהוהמגיטת

 צו למתן בקשה המשפט לבית הגישה המבקשת כי ירועלהווי תל-אביב. 11, רוסשילד משדריה ושות'כספי

 המוח. ירושת עלהמכריז צו למחן בקעה המדפס לביה הנישה המבקשת כי ידועלהווי
 ימים עשרה תוך המשפט בבית  לההייצב אדפ בל  בזה מזמיןהריני המנוה. ירושת עלהמכריז

 בית יתן כן לא  שאם המנוה, ירושת על המכריז צו יינתן לאמדוע - שהוא כל טעם לו יש אם - טעם וליחן זו, הזמנה סרסוםמיום - שהוא בל טעם לו יש אם - מעם וליהן זו, הזמה פרסיםמיים ימים עשרה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני
 בעיניה כסוכ צדהמשסט בית יתן כן לא שאם המנוח, ירושת על המכריז צו יינתן לאמדוע

 רשם כהן,ש.  1"11( בינואר )1ג חש.ך גשגטן. גן'ניה גטוב צו"חפמ
 רשם כ:הן,ש, 1960( בינואר )26 תש-ך בטבתכ-1

 60',250 עזבונוהתיק
 גת-שבע, משכ' אברהם, בן מרדכי בכ:וך המנוח עוביןבענין 228,50 עזבונותתיק

 1937(, באוגוסט )11 תשי-ז באב י"ר כיום שספסרפתח-תקוה, תל-אביבי מקרית-שלום, נזילה* יךכוף המנוח ערבוןבעגין

 ירי על  מתת-חקוה  בת-טבי, מ"כ, למרדכי, נסיםוהמבקש 1955(, במאי )31 תשט-ו נסיון י-ה ביות בצריפיןשנפטר
 19, יפי מדרך מלמד וא. פרימוב ל. רודיטי, מ. הדין עודני כוחובאי כספי הדין עורכי כחה באי ירי יל  אלום, ב:בררהמבישת

תל-אביב, תל-אביב. 14, רוטשילד משדרותושוה'
 ה"נריז צו לכהן נקשה "משפס לגיס יטש המנ7ש נ. יו.ןליוו. צו  למתן נקש" שש"ט ינפה "ח" המנקשת גי ישע,שוי
 המנךח. ירושתעל המנוח. ירושח עלהמבריז

 ימים עשרה תוך המרטט בבית להתייצב אדם כל בנה מזמיןהריגי ימים עשרה חוך המשפט בגיח להתייצב אים כל בזה מזמיןהריני
 טעם וליתן זו, הזמנה פרסוםמיום - שהוא כל מעם לו יש אם - טעם  וליתו ים הזמנה פרסוםמיום

- 
 - שהוא מל טים לו יש חם

 ביה יהן ין לא  ע'4ם  המוויי  ירוסן על המכריז צו יחתן לאמדוע גיח י"ן בן לח שאם המנוח,  יררשת על המכרת צו יינתן לאמרוע
 בעריו, כסוכ צוהמשפץ נעינו. כטוב צוהמרופט

 רשם כהן,ש. 1%0( בימאר )31 תש-ד בשבסג' רשם כהן,ש. משו( בינואר )26 תש"ך בטבתכ"ז

 4"11.2.19 תשעו, גשגס י.1 ת"ל. "1יסוס.ס,הוט846



 בתל-אביב-יפו המהוזי המשפםבית
הזמנות

 6,60ת  עזגתותתיק 60;271 עזמנותתיק
 יזליאום,ועז.792919, בת יעקובפי אירנה המזוחה עזבוןבענין שנפטך שאול, מקריח פנחס דוד 'ךסף המזוח עזבוןבענין

 16 הזיה רחוב מתל-אביב, בית עקרת סב'רסקי אדהוהמבקשת 1959(, ביולי )23 חשי-ט בתמוז י-ם ביוםביפו

 תל-אביב. 78, אלנבי רחוב ירקוני, שלמה הדין עורך כוחה בא ידיעל הדין עודך כוחו בא ידי על מקרית-שאול, פנחס דךדוהמבקש
 צו למתן בקשה המשפט לבית הגישה המבקשת כי ידועלהווי הל-אביב. 19, לילינבלום מרחוב פרדוברוך

 המנוחה. ירושת על המכריז המכריז צו למחן בקשה המשפם לבית הגיש המבקש כי ידועלהווי
 ימים עשרה הוך המשפס בכיה להתייצב אדם כל בזה מזמיןהרים המנות. ירושתעל

 - שהוא כל טעם לו יש אם - טעם וייתן וי, הזמנה פיטוםמיום ימים עשרה תוך המשפט כבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני
 בית יתן כן לא שאם המנוחה, ירושת על המבריז צו יינתן לאמדוע - שהוא כל טעם לו יש אם - טעם וליחן ", תזענה פדטיבמיום
 בעיניה בטוב צוהמשפט בית יתן בן לא שאם הממחז ידועת על המכריז צו יינתן לאמדוע
 ישם כהן,ש.!ן!;( ;1 . נשנס;, געתי.. נסוג צוהמש"ט

 רשם כהן,ש. 1960( בפברואר )1 תש-ך בשבטג'
 277,65 עזבונותתיק

 ו' ביום שנפטרה אדלר, ארגסטינה המנוחה עזבון בענין 60,2% עזבונותתיק
 1957(, נמרס )9 תשי"ז נ'נאדר שנפטר מתל-אביב-יפו, סקופסקי יךסף המנוה עזבוןבענין

 עורכי בותר באי ידי על אדלר, יבית פוינד כזיד.הוהמבקשת 1939(, בנובמבר )20 תש-ך בחשון י-ט כיוסבפתח-הקוה
 תל-אביב. t~?C החלוצים מרחוב לוי נפיס ור"ר רגון-לוי רבקההדין 4. מס. 80 רחוב מתל-אביב-יפו, סקיפסקי לך2:הוהמבקשת

 צו למתן בקשה המשפט לבית הגישה המבקשת כי ידועלהווי צו למתן בקשה המשפט לבית הגישה המבקשת כי ידועלהווי
 המגוחה. ירושת עלהמכריז המנוח. ירושת עלהמכריו

 ימים עשרה תוך במשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מימיןהריני ימים עשרה תוך המשפס בביה להחייצכ אדם כל בזה מימיןהריני
 שהוא.'- כל טעם לו יש אם - טעם וליתן זו, הזמנה פרסוםמיום - שהוא כל טעם לו יש אם - טעם יליתן זו, הזמנה פרסיםמיום
 בית יתן כן לא שאם המגוחה, ירושת על המכריז צו יינתן לאמדוע נית יתן כן לא 7:אמ המגוה, ירושת על המכריז צו יינתן לאמדוע

 בעיניו. כטוב צוהמשפט. בעיניו. כטוב צוהמתפס
 רשם כהן,ש. 1965( בפברואר )1 תש-ך בשבטג' רשם כהן,ש. IOGO) בפברואר )1 תש"ך בשבט.ג'

 בחיפה המחויי המשפטביה
הזמנות

 60;) ירושהתיק צוואה571,59 קיוםתיק
 אמנון יתיג מסננם;, צוקר )מקס( מאיך "מנוח ענוןנענ.ן נחשון נ-ט גיונ שאסר נקורקר, לואיס "מנו" נואתנעגין
 1959(, כפברואר )15 תשי-ט ח' באדר ז' ביוב שנפטר 4,והמר 1958(, בנובמבר )%הש"ך

 1, ותמר אבנן מיסיי צוקר )אסטר'נה( אסתרי"מנושת יי' 'י "'י"' 'י עי "י'עיי' מומת וייזלר אידס1"מנ,שת
טבעון. שמעגב טובבין, ומרים וורצל חאודור דיר הדין עורכי נוחהבאי

 %ו למתן בקשת המשפט לבית הנישה המבקשת כי ידועלהווי חיפה. 44, הרצל רחוב הוא: מסמכיםלמסירת

 המנוח. ירושת עלהמכריז ימים עשרה הוך המשפט בבית להתייצכ אדם כל בזה מזמיןהריני
 ימים עשרה תוך המשפט בכיח להתייצב אדם כל בנה מזמיןהריני ולא תקויים לא תוכח, לא מדוע מעם וליתן זו, הומנה פרסוםמיום

 בית יחן כן לא ומאס המנוח, ירושת על המברת צו יינתן לאמדוע כזו תעודה עיתן המשפס גיח יגש כן לא שאם הנ-ל, למבקשתיוזאה - שהוא כל טעי לו יש אם - טעם וליתן ,ו, הזמנה פרסוםמידם קיום תעודת .תינתן לא ומדוע המנוח של האחרונה הצוואהתירשם
 בעיניו. בטוב צוהמשפטכאמור.
 ישם סקי,ש. .1!;( נ.נואר );1 תש-ך נצנת,.; רשן רח',ש. "%;( גינואר ;;1 תש-ך נצנתי-ו

 575,59 עזבונותתיק
 ניס גהיצה שמסר מחוה, 1'1ך מרדכי וירח שנוןנענן מכאל שליטה, רוחמה שליטא, יעקבו"ינ,שיפ "רוי יריש"צ'ק )שליטא(, בלוך לילה וינוח" צוואתנענין
 ו1!1(, ננ,נמנר ;! תש-ו נתשי;"' אדלר ברכה שליטה, משה שליטא, זלמןשליטא,

 מהיפה. ןינך ישראליהמבקש ידי עי שליטא(, הנית פיגקלשטין ושלוה שליטש)לניה

 המכריז צו למתן כקשה המשפס לבית הניט המבקש בי יוועלהווי למסירה שמענם אירני, ואהרן עמאר משה הדין עדרכי סותםבאי
 אמנות. ירושתעל חיפה. 61, העצמאות דרך הוא:מסמנים

 ימים עשרה תוך המשפט ביית להתייצב אדם בל בזה מזמיןהריני ימים עשרה חוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מממיןהריני
 - שהוא כל טפם לו יש אם - טעם וליהן זו, הומנה פרסוםמיום ולא תקויים לא תוכת, לא מדוי טעם, וליהן זו, הזמנה פרטוםמיום
 בית יתל כן לא שאם המנוח, ירזשח "ל המנר" צו יינהן לאמדוע למבקשת, צוואה קיום תעוות תיגתן לא ומדוע האחרונה הצוואהתירשם
 בעיניו. כטוב צוהמשפט כאמור. זו תעודה עיתן המשמט בית יגש בן לאשאם
 רשם רן1ש 1960( בינואר )17 תש-ך גכסלויעז רשם רוי,ש. 1939( בינואר )17 תש"ך בטבתי"ז

867 11.2.1900. חש"ר, בשבט י"ג 738,-'"קוי~""רסוסים



 בחיפה המחוזי המשפםבית
המנות

!
 7,69 ירושהתיק 3,69 ירוש"היק

 49, מסי מבית בקמי, יחזקאל הממת ירושתבענין עכו, 3ן 'Db' אי משיב בכר זיבובול המנוחה ירושתבענין
 טירת-

ןהכרמל. ידי על נוה-שאנן, %י מצפה מיהינ אלקבס, ך'ו,לוהמבקשת  

 ידי מס'49180,טירת-הכרמל,על מניה בקסי, ישראלוהמבקש משפטיים מסמכים למסירת שמענו ומרמן, י. הדין עורך כוחהבא
 דוש: משפטיים מסמכים למסירת שמענו וסרמן, י. הוין עורך כוחו4א חימה. 88, הרצל רחובהוא:.

 תיפה. 85, הרצלרתוב צו למחן בקשה המשפט לניח המשה המבקשת כי ידועלהווי
 המכריו צו למתן בקשה המשפט לביה הגיש המבקש כי ידועלהווי דמנותה. ירושת עלהמכריז
 המגות. ירושתעל ימים עשרה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני

 ימים עשרה היך המשפט בבית להתייצב אדם כל ב"ה מזמיןהריני - שהוא כל טעם לו יש אם - טעם וליחן ,דו הזמנה פרסוםמיום
 פרסוםמיום בית יחן בן לא DNV המנודחן ירושת על המכריז צו יינתן לאמדוע

 הזמנ"
 - שהוא כל טעם לו יש אם - טעם וליתן זו,

 בית יתן כן לא שאם המנוה, ירושת על המכריז צו יינתן לאמדוע בעיניו. כטוב צוהמשפט

 י. י נע ימיי ?י"משפס רשם רזי,ש. "1%( נימי הו הש-ך בטנתי-ו
 רשם רזי,ש, 1960( בינואר )17 השיך בטבתיעז

 ירושה4,60תיק
 60!8 ירושהתיק כפר- 1218 הבולגרים משיכון לוי ךנטדר.ה המנודה ירושתבענין

 143 מס' חולים בית ייטב לוי, כורנרטה המנוחה ירושתבעניןאחא,

חיפה. ידי על בפר-אהב, 18?, דנולגריס משיכון לוי, לאוןוהמבקש
 ידי יל קרית-חיים, 36, מס' ס*ו מטיב לוי, אלפרדוהמבקש הוא: משפטיים מסמכים למסירת שמעגו וסרמן י. הדין עורך כורובא

 הוא: מתמטיים מסמכים למסירת שמענו וסרמן, י. הדין עורך כוחובא . חים". 88, הרצלרחוב

 תיפה. 58, הרצלרחוב המכריז צו למתן בקשה הממוסט לבית הגיש המבקש כי ידועלהווי
 המבריז צו למתן בקשה המשפט לביה הגיש המבקש כי יוועלהווי המנוחה. ירושתעל

 המנוחה. ירושתעל ימים עשרה הוך המשפט גביה לההייצב אדם כל בזה מזמיןחריגי
 ימים עשרה תוך המשפט כביה להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני - שהוא כל טעם לו יש אם - טעם וליתן 111 הזמנה פרסוםמיום
 - שהוא כל טעם לו יש אם - כעס וליחן זו, הזמנה פרסוםמיום בית יהן כן לא שאם המנוחה, ירושת על המכייז צו יינתן לאמדון

 בית יהן כן לא שאם המנוחה, ירושת על המכריז צו יינתן לאמדוע בעיניו. כטוב צוהמשפט

 מו' נע נסיג ?יישתעט רשם רזי,ש. 1%1( גי:~אר )17 תש-ך גינתי-ו
 רשם רוי,ש. 1950( בתואר )17 חש"ך בטבתי"ז

 5,60 ירושהתיק
 9,60 ירושהתיק 1, מם' י' מדבוב ישראל )משת( סולומת מנוח ירושתבענין

 משה, שיי נתן, לנבי המנוח ירושתבעניןעכו,
 גא ,גז על תי-יון, 1,1, חטין מש.נון נתן, יעקבו"מנ,ש הוין עורך נוהו נא יחי ע, בענו, ישראל, את'דורוייקש

 הוא: משפטיים מסמכים למסירת שמענו וסרמןן י. הדין עורך כוחו 88, דרצל רחוב הוא: משפטיים מסמכים למסירת שמעגו וסרמןי.
 חיפית 88, דרצלרה.חיפה.

 דמכריז צו למתן בקשה המשפט לביה הגיש דמבקש כי יטעעיזי המכריז צו למתן בקשה המשפט לבית הגיש המבקש כי ידועלהווי
 המגוה, יריקה על . ומנות. ירושהעל

 ימים עשרה תוך דפדפם בבית להתייצב אדם כל בנה מזמיןסריגי ימים עשרה הוך המשפט בניח להתייצר אדם כל בנה מזמיןהריני
 - שהוא כל טעם לו יש אם - סעם וליתן זו, הזמנה פרסוםמיום - שהוא כל טעם לו יש חם - טעם וליתן 11, הזמנה פרסוםמיום
 בית יתן כן לא מאם מממחי ירושת על המכריז צו יינתן לאמדוע בית יתן כן לא שאם החגוה, ירושה על המכריז צו יינתן לאמדוע

 בסיגיו. כטוב צוהמשפט בעיניו. כטוב צוהמשפט

 רשע רוי,ש. %9!( בינואר )17 חשיך בטבתי-ז רשם רזי,ש, 1950( בינואר )17 הש-ך בטבחיקז

 3,60? ירושההיק 5,60 ירושההיק
 נרים, עיר בולגרים, ממדה אריה אברהם המנוח ירושתבענין "ימת-השופר-, מקיבוץ פנחס חיים המנוח ירושתנענין

 "ליה-Dt,fi, 4מ מס' כ"1/ מי"יכ אריה, שמואלוהמבקש -רמת-השופטת מקינה )הירשוביץ(, שביםזהמגקוהוידה
 משפ- מסמכים למסירת שמענו וסרמן, י. הדין עירך כוחו בא ידיעל משם- מסמכים למסירת שסענו וסרמן, י. הזין עורך כורה בא ידיעל
 חיפה. 88, הרצל רח' הוא:טיים תיפה. 88, הרצל רחום דוא:טיים

 ממכריז צו למחן בקשה המשפט לבית הגיש המבקש כי ידועלהווי צו למתן בקשה המשפט לבית הגישה המבקשת כי ידועלהווי
 המנוח. ירושתעל המנות. ירושה עלהמכריז
 ימים עשרה תוך המשפם בבית להתייצכ אדם בל בזה מימיןהריני ימים עשרה %ך המשפט כביה להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני
 - שהוא כל טעם לו יש אם - טעם וליתן וו, הזמנה סרסוממיום - שנוא בל סעם לו יש אם - טעם וליחן זו, הזמנה פרסוםמיום
 ביה יהן כן לא שאם המפוחז ירושת על המכריז צו יינתן לאמדוע ביה יהן כן לא שאם דמנותן ירושת על המכייז צו יינתן לאמדוע

 בעיניו. בטוב צודמשפט בעיניו. כטוב צוהמשפט
 רשם רןי,ש, 1960( בינואר )17 הש-ך בטנתי" ישם רזי,ש. 1060( בינואר )17 תש"ך כטבתי"ז

 11.2,1930 תש"י, בשבט ,"נ 735, הפרסומיםי5"זט868



 הרבניים הצין בתיהזמנות

 בירושלים האזורי הרבני הדיןבית
הלמנות

 ינקשה יותעו ייגה לו ש.ש מעונין ~נ, "נאה סוגת "תינעגי 5ש-ו ית'תי7
 מיום יום עשר המישה הוך סרותיו וימסור "זין ינ.ת יבוא ינ-ל, המנוסה l'a'p עי ירושה ?ו ,מתן נקשה "וין גית נמייתש"
 געיניו. גס21 ?ו "וין גית 'תן גן יא שאס וו, י~מנ"מרסוס נאונויט )י! תשייט נאנ ג,ג גיוס גירוש,יס שנפטרה שבת,נעמ'
ישו(.

 ראשי מיניר פרא;ק, ש.ת. !י!~( בינואר ),! תש-ך גסנתג-ה 11, "מןרנות ר"וג אחים, הגיון שבח, ישראלומנקש:
ירואים.

 בתי-אביב-יפו האזורי הרבני הדיןבית
הזמנות

 תש-1,(4!2היק תש.-ט,!,2!תיק
 המהויה שגון עי ייושם ע1 ,מתן נקש" "הן ניח גפנ,הנשה "מנו"" עגנון ע, ירושה ?1 ימתן נקשה היין 2.ת נפנ,"~;שה
 שנפטר" פפולה,שרה

 ש תשי-ס ג' נאיי ,-ה גיוס ניפו שנפטרה  קירשנר,פנסה גי~מ מן תש,-ס נסיון י' כ'הפ גפרז!יה
 ,!!ן(.נמרס!41%

 "נא" סוגה התוגעג, הי-אניג. !, היי, רהוג  קירשנר, צבי חייםומיקש: מו4.72 קר.ת 11, ?ריף יעייה נבאי, בילההמגעשת:
 ונא" טונת "תונעג, ינקשו יתעזז יונה יו שיש מעונ.ן ונ,

 לנקשה י"תנ;ד סיבה יו שיש מעונין ונ,
 מיום ,ופ עשר "מ.שה תוך סדותיו חמיור הזין ינית ינואהדי, מיום יום עשר הושה תוך סערותיו וימטר "יין לגית ינואהנ-ל.
 געי;יו. נסוג ?ו הזין נית יתן גן יא שאס וו, הומנהפיטום גע.נ,ה נטיב ?1 הדן גית יתן גן ,א שאס 11, תמנהפרסה
 "יאשי ימ,נ.ר עור קובו, י. !1%( גינואר )21 תש-ך בטנתנ-ז הרחשי יסוניר ענר קובז, י. !1%( גינואר )21 תש-ך גטגתנ-ד

 הש-ד1?!ה5'1, תש-ד,%!ןתיק

 ייוש" גו ,מתן נקש" הז.ן גתת בפג."עשה
 המר" ע,נון יל ירושה ?1 ,מתן נקשה הז.ן נ'ת נפ!'התשה המנוה עוגץ ע,

 (ZO תשי.1 א' נאדר י-ו גיוס נתי-אכ'ג שנסי מ!'ק' 'הושע גאו,סוגר "fffi, 1'-ך גישר, רז גזום נשי שנפטר דברה,רחמים

 ',!!~ג
 ן %!1(' נ!נרמי

 תל-איין. ן, יעיו ידיי ;חיק, סלההמיקשת: ת,-א"נ 13, א,י,וס י"ינ דברה, מזל"מנקשת:

 הוא" טוגת התוגעגי
 מיום י"ס עשר המישה תנך טענותיו י'מ!וי הי'1 יאה יייא"נ-י' מיון יום עשר "מיש" תוך טענ~5,ו וימי~ר "דין לגיח יגואינ-י, ינקש" י"תנ;ן ס.נה יו שיש מעונין 1ג, הנאה סוגת התוגעיי ינקשה ,"תננו י'נ" יו ש.ש מענין ונ,

 נעמה נסונ ?1 "יין נית 'תן ין ,א שאן יי' הומנהפרסים נעיניה נטונ צו והן נית יתן נן יא DNC 11, והמנהפייופ

 הראשי יתנסר ע,י קזבן, י. !י!1( ג.נואר פ2 תש-ך יטנתב-ד "יאש' ,והניר עזי קובו, י. %!1( נינתר )א תש.ךג.דגסכה

  תש-ך%1תחי,-

חיי
 כץשה הדין י.ה בפניהזנשת  חש,ךן!11ן

 למחי
 המנוח עיגון עי ירושה ?ו

  )!1 חשי-ת גסנה ,.ח גיזם גלינסון גני-ח טיפסת ץינדה ברוך המנוהה יתכון עי ייושה ?1 למתן בקשה "דין גיח בפניהתשה
 גנמלז י-ג ביום גמי-גרץ שעטה וילבינר,הלריקה

  ,!!1(. גינוסר הש-י

מלתה ייישלים. !י, "לפיי יחיי פיעד,)14סן:!פמל
ק

 לבקשה יהתננד ייגה לז שיש מיזנין וכל הנאה סוכת התובעבל
 לנקשה לההנור סיגן לז שיש מעונין זבל הזאה טובת הוברני

 מיוס יזם עשר חמישת חיך 0יוזהיז 1.מיור היין יגיה ,כס הניל מיום יום ישר "וישה תוך סןנזתיו רמיזר "דין לבית יגואהנ-ל,
 געיויה נטול ?ז הדין גית יתן גן יא ~OR זזי הזמנהפייום געיויה כפוג 11 "דין גית יחן כן יא שאס וו, הימנהפריום
 "ראש, ימניר עזי קובז, י. !י!~( ביצואי 4י תש-ד נסגת ג.1 הראשי ,מייל ע"י קובו, י.  !(!1( גינתר )1ן תע-ך נסבתכ-ד

 תש-ד,,214ת,1. תש-דן4!מת.1
 "סמה עינון ע, ירושה וי ימתן יקש" "דן גית גני"ושה המיות עינון על ירושה צו ימתן נקשה "דן גית נדי"עשה
 ).1 תש'.ט ג' שיי ס' ב'יס נתי-"שימר שנפטר ששת,חיאוי תש.-ה גשכס נ-ס גיוס בתי-אנהג שנפטי דומנקביץ,יעקב
 ,%~גנכיס !1,1(. ג5נרוארפן

 ירק~נ" י"ינ ששון, יצחקהמנקש: ה,-חניג. 4,, 1'נוסיניקי י"ינ ylap)an. פסיהומיקשה:
 רמת-;4 1,

 יג7שה להתשי סינה לו שיש מעונין ונ, שאה סוגת התונעג, ינ7שה ,התגנז סיגה ין שיש מעומן ונ1 "נאה טוגת "תוגעגי
  מיופ יום עשר המישה תוך טענותיו וימיור הדין ,נחת ינואהנ-,, סיום יום עשר "מיש" הוד סעעה,1 וימעד "זין ישה ישאדג-,,
 נעימה נטש גו "יין ני5 ,תן נן ,ח שאס 11, "ומהפריות געיניה נסוג 12 הדין ג'ת יתן גן ,א שאס 11, הומנהפרנוס

 הראשי למזגיר עור קובו. ק !(!1( בינמי )21 תש-ד גטגתג-ז הראשי ינ,ניר עני קובז, י. !!!1( תיתאר 0! הש.1 גטגתנ-ז

ק  "(11.2.19 הש.ר, ישגם י-ם שיה הפרסיסיםייי,ט



 בתי-אביב-יפו האזיר' הרבני הדיןבית
הזמנות

 ינקשה י"הנ;י סיגה ין שיש מעוין ו:, "ואן קינת התונ;גי תש-ו,,,,!ת.,
 מיום יום עשר "מישה תנך מזותיו 1.מסור הוין ,נית יבוא ו:-,, המיה ;ונון ע, 'רושה !1 ייתן נקשה "וין בית ,פזי".נשה
 נעימת 1Ta1 יו "וין נית יתן גן ,א קנם וו, "~מנה !רמם תר-, נסבת "' גירס גה,-"גיג שנסר מאירוביץ,אברהם

 הינשי ,ייי.ר ;יי קובו, '. ~IOGO) נשיאי 'ו; ו תש נסנת י-י .7, ;, פלד, 1-צפורה מאירוביץ, עמניאל המגושים:"
 ת,-%נינ. !, %"חת-נית !,ו ש. ו-ר הוין עירד נ.הסנ%

 ונ, ";%ה טונה ההונעני
l'1Tfn הש-ך,ו~מתיל ינ,שה י"הנוז !ינה יו שיש 

 נאייר נ-ג כנוט אש717 ע-י נדרג שנפי )קיפור(, לוי יהודה נעימו. נטונ צו הכין מה יתן גן ,א זאפ וו, הומנהערס.מ הם:." עינון עי ירוש" ?1 ימתן נקשה ה7.ן נ.ת נ"נ,נוכשה מ.ום יום עשר "מישה תנך סענות,ו ~ייסור המין ,נית ינואהנ-י,
 ,1%(. ניאי )~1תש-ח הראש' ימינ.י ;וי קובו, י. "(!1( נינ,אר )ן! תש-ד גטנתנ-1

 !ו. מן' נ-י יחונ ג' ע"ר% שנ' )קיפור(, לוי 'הושעהמנקש:
 "וא" טונת התונע נ, תש-דן,1!!תוק

 (nepi יההננז מינה ,ו ש.ש מעונין ונ,
 ירוש" צו ייתן נקשה "ד.ן גיח גחי"משה

 מיופ יגס עשר המנקה תוך סענות,ו ,.ייור ווין ,נית יניא ונ.,. המויה ;ונון ע,
 געיניו. גס.: צי הזין גית .תן נן ,ן עאס ,., חיהנרסיס 4נו[(. גן"י )נ תשי-7 גטין י' נעם ג.!ו קנ!סרה אשכנזי,אסתר

 ,אנן הן.ן עורך נוי גא '7, ע, אשכנז', שרהומנקשה:
 "רגשי יתגיר עור קובז, י. !(11( ג.נ,אר )4! חק-ך נטנתנ-7 .5ו. 1, מי. וו, רה~נהנזנה,

 בפתח-חקיה האזורי הרכני הדיןבית
הזמנות

 ין,קה י"ת:נז סינה יו שיש יעיין ינ, הנצה מונת יתינעני הש-ן,ו!4ה'1
 5ריופ מיום ימיט עשרה תוך טע:,תין ~יין,י "וין ינית יניא ":-י, "מיה עגנון ע, ירושה צו ימתן גלשה הוין נית נשייורשה
 נעריה גסונ גו "זין גית יתן נן ,א ש"ס וי,ווינה "~ו. נז?ינר :1 גיוס נ%.1נ,גה מהר: פריימן,יעקב

 ,, ,..,"..,., י%ש' מוניי כץ, ש' "יי IOGO) גזמתי '1! י תש נסנת ינ קז חרם.ייי""שי
 לבקשה להתנגד סיבה יו שיש מעונין זבל הנאה טובה התובעכל
 הש-ך,4!י,4!חי, ברסוס מיוס ימים עשר" תוך מזיתיו וימסור מין ,נית ינוא"נ-,,
 המנוח עזבון על ירושה צו למחן בקשה הדין בית בפגיהוגשה בעיניו. כטוב צו הוין בית יתן כן לא שאם זו,הזמנה
 יוי~(. נתואר )11 תש-ך גסנת ..7 נ.,ם שנסר רטנך, מהם רפשי מזנ.ר כץ, ש. הרג !וו[( נינתר )וי תש-ך נינתנ-ז

 מ שפירא ממחיב שטרנפלד-רטנר ויחל ד"רהמבקשח:
פתח-תקוה. תש-ך,33,399תיק

 ינ,שן יהתכו סיג" יו שיש מעונין וגי החן סונת "תונ;נ, מינוח עגנון עי ירושה צו ייתן נקשה ווין נית יוניהוגש"
חם:".1י,י(. !רמום מיוס .מיס עשרה תוך מנותיו ויין,י הז.ן ינית ינו%ה;-י, ני:יור " תש-ך גטגת ". ג'יפ מיטר מנוו-עור, טיברג'עקב

 נע.מה ביוב צו  "זין =ה  יתן בו לא asr  וו,
 ארנון זבניו פחה-תריה מייה-עזו. טיברר בלההמגןזין:
 ראשי מזכיר כץ, ש. הרב  1560( ביביאר רך2  חש"ך  ביבתכ-ורך.רןייין.

 הברות לפירוק בקשות ברברהודעות
 מס" "חתום מן אנתה הנורש חאג הצנרה שי מקתתף או :ישהי:, !יגו סירוק %~רה. ת., בירושלים המתוו' המשמטבית

 11:1. ""נינה, !,71ת2ענ.ן
 נעוה. הקנוס "תשלום %תנשקן.

 תי-אג'ג ,שראית, מ,1"רזיי בע-מ. באי-שבע אמפיתאטרון "נ' "י%1;,1
 הוזי", נוהנמסרת

 י!ייו" שנקש"
 האמור", "נקשה נ.רור בשעת ,הופיע "יומה נ, : ה י עה 'וי עי ישי שזנית "חגיה

 "ויעה יעיי הפתוס י%.ש הזורר יד. ;י ,שיה אן ימסור, ",,נ תש,ד נסנת 7' נימס התשה ירוקייס, ש, שחווי "ישרטנית
 היא 11 %ס או, האיש ש, 1מ;;ו שמו %ת תציין "הזיע" זה. רוווע, נית נשי תבורר 11 שרו, שנכשת "ייפה נית:, וני "ן,[()4ני%11ר
 ;ודי .וי ע. %ו שירמה %ו המיש ין';, ,י:".?. רן נשעהיוי~( התומה יהיות יר.נה והיא "ן.ימה שי ומ;:, שמה אתשימה, נמין )4! תש-ד נפזר נ-ה aT'1 גיי~;ייס נדין היושגהמשרט

 )"ס שי" %ו שיו הז.ן

 .זי ע, נתמהת ה." אם - או ייסרה ו?ר.ן ויה ערן ,"םיש ?ו  ברחן לתותך  י~"ת.ירוצה התגרה  ש, משתהף או :ושהני
 יא יעיי "התום אי יהמע שתסיק נומן ישכחו ?היד -הזיח אם בירור, נשעת י"1!.ע רשפי ינד 1,תנ)ו או ונקש"נענין
 "ייחג נמרס )!2 תשעך נאור נ-ז יום ש, .ן.נו ישע"י"יחר יינתן nsm הנקשה מן תת, שית דין עיוד נחן?עות %ונתמו

 0(11.2.19 ת.:-ו, ישנס ..י י!7. "פיס,מ.ס,י"ס870



 הברות לפירוק בקשות בדברהודעות
 בתל-אביב-יפו המתווי המשפטבית בתל-אביב-יפז המהחי "משפטבית

 ~miG פירוק תיק 189,60 פירוקתיק
 1929, החכרות פקודתבענין 9?19, החברות טקודתבענין

 י. "מושנות אס ורך - ימת-)ן בע"מ נילואה חברתיי!י,1 יתיג בע-מ לישראל מתלות - .בהירה. הב'ינע1ין
 ' . תל-אביב. נו,הגשר

 ן י י ן

 ידי ע, יעי, "צנרת "חניה לפירוק שבקש" היעה נוהשיית
 ",יעק,שנת:ש_ בוןנ,הנמיית

 האג
 יון עי ,ע', n~arin "חניה יייייק

 ביני תגורר יי יפרוק שנקשת "וראה ניתנה צני l~GO) נשואר)ין תשך בטנת נ-ן ניוט הוגשה חי-אנינ-tley ש, "מהחי ומש"סגיח
 גע:רואר )מ הש-ך א'.גח7ר נ.~ם בה,-"נינ נזין היושג "משחסנ.ת נפני הנויי 11 פירוק שבקקת מראה ניתנה וני l~GO) נתואר)1!
!1%( נפנרו"י ,!! תש-ך נאזר א' ניוס נה,-א"נ נוין היושנ ד~שפסגוה

 או נשהכ,, ,.,ר(,1(',
 משירי

 צו ש, יתמך סאת"רוצה שצנרת ש,
 11 גסתן ,מוך ירוצה "~אח "תרה של משתתף או נושהגל

געתן

 "נקש_
 נעצמו "פ שירור, גשרת 'נ1לל"ופ,ע ,נך ייתמד או

 נושה לנץ יינתן "~אח הנקשה מן ~העהק שקו ןן עורךא1ג".ועזת נתמו אם הבירור, נקעת ,"ופ.ע ינו, ,נך ,התו או הנקשהנענין
 ,:, יינתן ",את "גלשה מן ותתק שקו החן עורך נאמ?עותאו

 יצוה ",ניע"",ום נעיה הקיעהת;,1ס את גש,מו מסה ""הנס מן איתה "וורש יאת והברה שי ןסתתףא, את גש,מו מי" והתום מן אוהה "חרש "זאת החרה ש, משתתףאו רוש"
 "משסס:משיה "עען1צי1 י,טלע ..י-ר

 המדפס, :rmwממג
 ה,-אנינ מהזז ',,ס פריש.ת ,ממש,"

דרי רומת( )בכה י יפו-ה-אדדך
 יימני( )נטת י 'פי-ת-א

 חייב האמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצה כל : ה ר עה חייב האמורה שקשה בירור בשעת להוטיע הרוצה בל : ה ר עה
 רצונו על הודעה לעיל החתום לאיש הדואר ידי על לשלוח או למסור, רצונו על הודעה לעיל החתום לאיש "דואר עיי לשלוח אולמסור,

 את פירמה, היא 11 אם או, האיש של והמען השם את הציין ההודעהזב את מירמה, היא זו אס או, האיש של והמען הום את הציין דדודעהזה,
 או האיש ידי על חתומה להיות צריכה והיא הפייסה של והמעןהשם או האיש ע-י חתומה להיות צריכה והיא דפירמה של והמעןהשם

 דין( עורך להט יש )אם שלה או שלו הדין עורך ידי על אוהפירמה יין( עורך להם יש )אם שלה או שלו הדיז עורך עיי אוהפירמה
 לשלחה צריך - הדואר ידי על נשלתה היא אם - או למסרהוצריך לשלחה צריך - הדואר ע-י נשלחה היא אם - או למסרהוצריך
 אחה*צ 6(.13 משעה יאדיר לא לעיל החתום אל להניע שתספיקבזמן אחה-ג 13.00 מטעה יאוחר לא לעיל ההתום אל להגיע שהספיקבזמן
 66פו(. כפגרואר )28 מש"ך בשבס ל' יוםשל 950ן(. "פברואר )28 תש-ך בשבט ל' *וםשל

 הרשטי הנכסים מקהל מאתהורעות
 החברותפקודת

 זמני נכסים כונס מינוי עלהודעה מפרק שחרור עלהודעה
 דבורה- -תוצרת חברת החברה:שם

 11(ע-ושע ,L~d. )0 בע"מ, סל-בל החברה:שם בפירוק. בע"מ
 תל-אביב. 166, שלמה דרך הרשום: המשרדמען דגוד בית 10, הרצל רחוב הרשע: המשרדמין
 . תל-אביב-יפו. של: המתווי המשפטבית תל-אביב-יפו. של: המחחי המשפסבית

 121,60. האזרחי: התיקמספר 1059,57. האזרחי: התיקמטפ
 כורש רחוב הרשמי, "נכסים מקנן ומיגו: tanm הנכסים כונסובם ידידיהן פיגה כורשה רהונ "רשמי, הנכסים מקנל ומענו: "מפרקקם

 ירושלים. ידידיה,פיגתירושלים.
 !%". גינתר 14 הש-ך נסנה י-1 המינוי:תאריך .1%(. ניוואר )ן! הש-ך נסבת נ-ו השחרור:האייך

 קדמוןה. ,%" גפנר~אר י הש-ך גשגט"' חרשיי הכנסיםמקנ, קדמת ה.. %6ו( גפברואר )1 תשעך בשבט ג',

 סופי דיבידנד תשלום עלהודעה
 הפירוק הליכי העמדת עלהודעה גם הירויה לא,פ, Platers .סי[ בע*מ. פלייטרם בהיר החברה:שם

 התגר":שם נפירוק. גע-מ ציתו, נהירגשת
 .ירושלים-

 . "י של: קמורה "משעים נ;.מ נציא, וענוזות ספרים יסגר גיד
 ייוש,יפ. 31, שסראוס רהוג "רשו": המשרדמען ,נ,יב "אור".: התיקמתר
 ירושלים. המתוזי: המשפטבית אגורות, 5 לירה: לכלהסכום

 lstss:tnlreni. בוכן נן4:ן::::7:י". :ם:ינ::7נ;

 סע.ף ימי הפלס., IDTK31 כיי
 יקביה. )1(7;1 (1, הרצל רהוב ע1-ד, פלפלי, יעה הפיק: נחיו פתשתם
. "יפי.ו

 %!1(. נינתר מ! תש-ך נטגת נ-, ע~:האריך

 קדמוןון. 19%( בפברואר )3 תשיר בשבטה' קדמון,וו, 1960( בפברואר ע תשיך בשבטה'
 הרשמי הנכסיםמקבל הרשמי הנכסיםמקבל

 871.' 00ס1!!1 תש"ר, נשבס י"ג 738, הפרנוסיםילקוט



 הרשמי הנכסים מקבל מאתהודעות

 1938 הרגל, פשיטתפקודת ההברותפקודת
 דיבידנד להכריז כוונה עלהודעה בהצעת לדיון נושים אסיפות על והודעה סירוקצו

 זמענ.: היארי ה"יינ,שם לפקודה 117 סעיף פי עלפשרה
 שמנאי

 הרצי יה' אופה, "יינה,
 !כיה כ,

 חל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפטבית ומוצרי אמל לציפיי קגדית ישראלית חברה -ישקאן* החברה:שם
 1239136. האזרחי: התיקמם?ר בפירוק. בע*מ ומתכתחשמל

 960!(. בפברואר )29 תש-ך באדר א' הוכחות: לקבלת האחרוןהיום הל-אביב. !י, הבטחון רח' הרשום: המשרדמען

 22, לילינבלום רח' עו-ד, שאולן יצחק ומענו: תיאורו הנאמן,שם תל-אביב-יפו. של: המחתי "משפטבית

תל-אביב. 3330,59 האזרחי: התיקמספר
 1959( ביולי )22 תשי-ט בתמוז ט"ז הבקשה: הגשתהאריך

 קדבווןד!, 1960( בינואר )31 תש-ך בשגטב' 1939(. באוקטובר )13 הש"ך בתשרי י-א המירוק: צותאריך
 הרשמי הנכסיםמקבל במשרד 1959( במברואר )19 תוו-ך בשבס כ-א לאסיפות: והמקוםהיום

 תל-אביב. 39, גנימין נחלת דתי הרשמי, הנכסיםמקבל
 האסיפות:שעת
 1944 הכללי, האסוטרופוםטקורת ננ71ה ,נ." נשעה מונטהיס נוה. !ושיטא(
 כבוקר. 8.43 בשעה אישיות ערבויוה להם וגיתנו נושיםנ(

היייה ב:ן"ה בב בב ::::ה
 גיניי"י0% "עץפ 2שמי,

 ה :%יבהן:י:שה קדמון".'
 נ5אתיקךת ימ, ו; מעפש פי

 ימוורסים יעונונזת ננטע שתוקנה גפי ווי;, "נייי,"ץ,.סר1פ1ס הרשם. הננעיםמקני
בזה:

 בתל-אביב: המחוזי המשפטלבית 1938 הרגל, פשיטתפקודת
 y~D: ,ינ"( קאו יונה "יפי'ו; DVi1 ' 7;אתייק דיבידנד להכריז כווץ עלהודעה

 ),ו,,"ן,10(,..ן(,1(ן הירש"ורן ינית א.נינ"קיי יוננו או,.בנת נזי-גרף.נ"י, בחיפה: המחוי המשפטלבית 5?!ו- ניח '"ושע יר' א.י1, מרוקו, יע,נ ומענו: תיאורו "חייב,שם

 ;יך"הני:יין4"ן,י4..,.,3,,-יין-י
 יןןן י4.-..,,:י-(,ןי(:יי,ש

 קזימץח. "096 בפברואר )5 תש-ד בשבסז' קדמוןח. געיחר1969( )!3 הש-ך בשבטב'
 בישראל הבלליהאפוטרופוס הרשמי הנכסיםמקבל

 תש"ט-1948 אוצר, טרטריתקג,.ת תשי"ד-1954 ישראל, בגקחזק

 אוצר שטרי של הכוללהסכום :ב מתחרמ
 ב' באדר ג-ב ביום במחזור שהיו1. 1950( בפבד,אד )10 הש-ד בשבס י"בבחם

-((!,(!1,!!תשי-ס)!נאפר.1!נ!;( י-'א;"

 9.150,304~2- . . . . . . . . בסהזיר גנקשטרי
 -%יתשאלו?שה,נאיאתרשר,ךממור3י2.71"5)075 . . . נפחו.ר לספת( ,קסמותשוה

 ="(ו,פ,,ו! ואמור התאריך אררישפרעינ.",",1.72"2;9 . . . . . . בשווי הססנ; גיכי
 46,037~983 . ...-- .. . .. .זהב

 נקנט '-ב"ימ?א'יימחיינ'.ס1'12".;"".14142 . . . . . . . . "וץ נסטנ;.היות

=אשועשעתש-ךייגןיייאי,ן!1(""י.";77.2- . . . . הססש,ה שי פ,ר,ן,ושסו'

 71,400,000- הטטשלה של התח.יב.ת ושטרי אוצרשטרי

 -- . . . . . חייפיז ושמרי חובשטרי
 ל07294,729,05 . . . . . . . . . הגכסים כ5כד
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 ננ1)ות1 עז תעתה מתו משזפ נ9וס)מ1 ואת "מוו'ע'ן אחדות פל מתקרסמת; אוו חוזעוה,

 הפיטממעל
 הגרלה כרטיסי להגרלתתכנית

 ומחירם ";ריה גרטיס, מנירתג החנניתחלוה1.
 ו;ס,או גמישרין "פיס משל יזי על יימנרו הערל" ניסיתי)א( 11: לתננ.ת גהתחס שייעינו "גזות, ההערלות יהבי ת"ו, 11חננית
 גחמצעות ונב,או הדס מ5ע, ידי ע, שיתמנו מנירה מוננינאמ?עות נן,קמן; רזייית ";רקות בורותארגע)"(

 הימוריי המנירה סונפי יד עי שיתמת משנהעיניי י' נחום שתתקיים !,!11;, הייה ש, רזייה הזיקה)1(
 גאפייי )1 תש-ךמיין

 לץ. ! יך הנו הרלה ברמס גל ש, מירו)י(' !(!1(.
 אליו צמוי חסן נשנרסיס י,נלהו הני," נרסין "ייגש יי'" נ-ד ביום שתתלעס "!!1,", סורה ש, יו.,ה =יי")2(

 נאפר.י )1! תשעךגניסן
 !(!ן(.

 ""נריה נרטיט ,מהיר ווסף השנוס גי יקא ונאת,בשלמותו,
";רלה leeo~. נמאי )! הש.ךנאייר ברסיסי עי ומען שם יה"תים הסונניםהוגת3 ה' ניוט שתח,ייס !י!1,!, סדיה של רזייה הנרי",ט

"

 גרויי המנר מנייהסונן נ-ג ביום שתתלעס "י!1,!1, מזרה ש, רנייה ונריה)ו(
 1מע;1 שמו את עליו 'חתים ";רקה,

 שמו את ;ם הנה, סונן נאמ?עות מנירה ש, ונמקנההכיאים, !!!ן(. במח. )!1 הש-ךנאייר
 גו היקום ש, המלא המען את וגן משג", סונן אוש ש,ייענו נדל,מן; מיתיעוה עריות מזרותארגע)ג(

 !111%, יורה של מפתיעה הוריה)ו(
 ונימן.נמיי עם מיד שתתקי

 נול7מן: ,.י rl,1DO שי גולל גסך יחיוק,נ,ותינס עם מיד שתתאיים ש!11,, הדרה שי מפתיעה ונריהי( ":4י; יי!%' ::ו ן"יי::1י:ןןףיגי?' :גן:ך ג עט מיי שתכייס צ::נע2:ע"( הרגילות רלגז "הנילההרמיהש,יורה!ן!ו,!.יעם
 960נ,ג סדרה של הרגילה ההגרלהסיום
 אהד; יי י-י י יסך קני היריה ניון'4otooo י פרג סורה ש, הרגילה התריהסיום יי ישיייאשי' שתה,ייסמ.ןעס סזרה%!1ן!ן, שי מפתקה הנריה)א

 ש!'שלג
%"ש4נרטייי"נרלהתנוייך2י,יגיאהד; הרגילות להגרלות הגרלה ורסיסיג

 אהד; בל י-, !4 גיך ינו הנזל" נרסייי !4)1( ימונע תרנה נרסייי !ששש ימנירה הפיס מ5ע, יוציאעייהן, שיישי שיג היה 11 שחננית היקיות "הוייות מסירוה א"ת נל י;ג')"(
 ,- י4 נסך קנו תרנה נרסייי !4)2( ";רלה-(. -נרייק, ,הין)שייקראו

 אפו; ב,
 אחז; ני ,ץ !4 גיך טנו הנרעה נרסזן' !4ה( "העילית מסויות אחת גב, "מצאים "=רלה נרסיס)נ(
 אהדן נ, ל-, ,4 גסך חנו תכלה ביאי !4)4( עד !!ן,!!1 ממספר ייורייס גין5רימ יסומנו "אסורותהר;',וה
 אהד; נ, ,ץ !4 גסך חנו תריה נרמסי !4)ט בה משתתקים הם אשר והנרצה כמהם ע, ותצויין בני,, ועזיש,א

"(4! tole-~ אחז; ני ,-י !4 גיך טנו הגיצה 
 אהז; נל ,.י גיך!4 4נו הצרחה גרסיסי !4)7( "מסתיעות לערלות ~ומא ירסיסנ

 אנה ג, ,ץ !4 גיך רבו הירטה גרסיסי א% זוטא גרטיי יותמן 11 תנית ירי שעיא הגרלה נרסיי יגל)א(
 רייעי ג לש ית,ישת. צנרתן,מוג.!
 "סי- המאייס סיזויק נמסיר בתונו יבומן וו, תנית ,ןמהידרות

 אאזן נל ,.י 1% נ"ך חסו עילה נימוסי !!)1(

 אצו; נל ,-י !ן2 נסך חנו הנייע נרס'מ !4ה( הץמויים,"עמ-!!!,!!יעז!!!,אועוננה, ונרט.ן.פ שיזורלס
 אדד; נל ,., "!! ביך חנו שריה נרטיסי !2)ט הוא אשר המרתיעה ההייה הסומן נוה ;וסם נרטיב נל יםוע,

 כהן; יי י %ן'1 נוך קני הגייה ניןס !י)" גהמשתתף

 י.,ן !!!ש1 גיך "גה הסרחה נרסיס 1מ( סמיי גו המיומן הסייורי המסני 'הוה חוטא נרשי גנל)ל
 ל.י. !!ן,% בסך יינה =יקה ניסית 1)" יאפי H'g האמוי המידי את לנחות ניתן יהיה ויא מיגרו,מהעין
 שמספרו הלנרפה כיטיס לגעל ישונס ,-י !! בסך פנוי D-D)ל( האדש הקו יאורך מייתו ייי ען ופה,ההו ~וסא גרטיסהלישת
 הסיזורי קמיניו ההיי" נרסס ללעי ונן נאחז, קמןהסיזורי עטה המסומן"מרוסק

 מורל שיועלה "מריה נרסיס ש, הסיוורי מהמסתר גץ"ז,;יזל
 אהתמורנעה"נרלותהרמ,ימ ג:, הרביעי נשלג )!( רוזהי5' גזבריות השתהויות4.

 יעי,. )א( קסן n'se להוראית נ"תאס וו חנניתלס !ן!1ן,,!י!11י,ן!!1,ן1, י!!1,1, מורוה ש, הר;.לות נ=רי,ת)א(
 שמסירו השריה tlb-a ,יעל ישויס ~P5leo גסך פ.יס פיי);( תנניתוו, ל5י "מוצחיס הה;רלות יאותן הנרזה נרמסי געליישתתפו
 נזו. הסוורי שמן5רו השריה ניטים יגע, ונן נאחד, קסן "סייור. זה גתננית "מ5ויטיס התנאים יפיחאת,
נאהד, "!!11!, !%;,,, !(!7,1, סורות של המרתיעות נשרפות)נ(

 יפי מורל שיועיד "הניעה גרסיס שי הן'דייי מהמסרי
 תמית ,סי הימיות ההוילות מנרגע אחת נ:, "רביעי נש,נ )ן(5ס," ומפתיעות המריות יאותן 1וסא ניייי גע, נל ישתתפו!!!1,!ו,
 יעיי. )א( קסן סעיף י"וראות נהוססזו ,ה גת;נית המסורסים התנאים ייי תאה, וו, תננית ל5י"מוחים
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 הר!ילות יה!רי,ה הקלסיות הנית12, המפהיעות גה!ריות ";ביות,
 -א- יוסי)"( שויי, '1ע,1 11, תנות יפ' ומרתיעות "ן,ות הארגע איתגנל

 ההטריות מארגע אחת גי ש, קיומה יעי 'וסלו,
 ;ה א"ר ג;" "מסומוים ניוריס המישה וו, הגניה ,פי "רגילות יהיו שו:יות.דס %1,4%, מתוך ;ומ נרונ sttoonI שיניפגארגעה

 גני,. הי 4 עי ו ניוורייסנמנפרים נזיקמן: ,-, %ויו; על נוליגסך
 -נ- ,ק,פ')נ(

 ראשוןשלג השניקוה מארבע א"ת נ, של ק'ומ" יכמ 'ותיו,
 זה א"ר גוה "מסומניפ נזורים המישה !1, חננית י ת "רויי

 נגלל. וען ו עז 1 ייזירי.סגמיעריס איזן נ, ל.י 2 נסך טנו ווסא ניסיי %!ש)1(
 "הד; גל י-י 2 נסך קנו ו,מ גרעפס משיה(

ן י, י, , י)ס  ה נס ז' יי אפו; ני ,-י 2 גסך טנו נייח נרוסס מש4ה(

 ;" א"ר גוה "ייומניס נדורים עשרה וו, הננ.ת יפיויויייח "חז; ני ,-י 2 מך קט ;שא נתש אש)1(
 גג,,. וען ו עי ו ייוורייסימנ;ריס "הו; ני יעי 2 נ"ך יזנו ~וטא גיטין י~4),(
)!(ir~w א"ת נ, ,.י 2 בנך .;נו ו'סא נרסיס )החוילות מאיגע א"ת נ, ש, קיומה יפני יוסקו, -ה. יקירי)ה 
 ;ה אחר nra ומסויים נדקים עשרה 11, תנית י5'וי;',.ת "חי. נל ל., 2 בנך 'ן:ו !ומא נרסיס א,4ה;(

 בכלל. ועד 9 עד 0 סידורייםבמספרים
 .1- , י י)י( ווישיי

 םר,,ת א"תמינע נל ש, קיומה יינ, יוטיו
 4 גנך קנו ;,טא נרסיס bOOO)ט ;" א"ר כוה המייממס יווריס ארגעה 11, תנית יפ,הררייות אחד; נ, ,.. 4 נבך קנו אסא נרוכס עווי)1(

 ל-
 ננהג ועי 4 עד 1 סידורייםנמיפרים "חה נל

 ה"ו- מחרנע אהה נל ש, קיומה לשי יוסיו, -,ניוח. ,קלפי)ו( שלישישיג
א)1(  הוגרלה ניטיסי נמנ5ר יתק'ס מנפר ;ו, תנכית לסי "ר;ייותייית אחן; כל י-. .1 גיך יחו ~וסא נרוי 

 ש, הרגיעי גש,נ בזור, יהעי,תסשיש אפו; ג, ל-י 1; נסך חנו ווסא גרסיי 1!4)ט
 ציור," אות"

 "הי נ, וע,
 שנקנע "ונ.ה מיון יאי ייתאיס סוס יבומן ך"מ,ריסמיית,יס איו; נ, י-י י1 נסך טנו ווסל נרסיס "ן4)ה
 זה תנית שי 1)א( סעיף ,וי הערקה אותה ש, ש,נ אותויעי אקז; ני י- 1) נסך חגו ;וט" גרמת 4(4)4(
 ביי 1, או 1 גינדר וינומן ממור.ם מהנזורים עיור נ,)י( "חז; ני י-י "1 נסך חנו ווסא נרוי 4%י(
 שייו המסומן ייספר מת"ת מאחן גז !ס לנך גנויף יסומןהיקי", אחז; ני י., 11 גסך ';נו ווסא גרמס !41מ(
נחמור. אחן. נל ל.י 11 נשך קנו ווסא גינוי ושמ(

 "מפתיעות להורלות הקלפיוה הנ!תגן רביעישיג
 ל,,פ')"( אחו; גל י-י 11 גסך טנו ~וטא נרטיי ש4);(

 -א-
 ההגרלות מאיגע א"ת ג, של קיומה יפוי יוטלו,

אי( ;ה א"ר גוה ימסוכניס נחרים עשרה ;1, תנויח ל5י"י5תש,ת אחו; נ, לץ ו2 נסך יני זויא נרסיס יו4)2(  3נ,ג ועז ן עד 5 ניד,ר,יםג:נ5ריס אפן. ני ,., א גיך קנו ;ומ גרסיי 
 -נ- יקיני)נ(

 המוילות מרנע אהת ני שי קיימה יוני יוסיו,
 זה פר גוה המסויניפ גוורים עשרה וו, תננ,ח ין היסתיעות עיינן והפיקוח הה!רלוה סידורש

 בניי. וער 1 עז 1 ס.דורייםנמ?5ריס יתקיימו ההורלות ונהזרנתו. הפס יןע, יני על ינוטעו"הוילות
 יק,פ.);( היומית. בעתווות הודע" תגוא שעמהן וגשעות גמקוסגפומנ'

-;- 
 ה";ר,ות מאינע א"ת יל של ק'יי" יפ!י ,וטלו,

 זה "הר בכה המסומניפ ניוריפ עשרק ;1, הנויה לפיוממתרעית
 גני,. ועז 1 עז ו סיוורייס ימנ5ריס הה!ריוה דהייה.ן1.

 1alocn ,מיסי מתהת מאון גלו נס יזך הוסף ימוין ייקרן, "יית.;ות מה";ר,ות או זום הרויות מערלות יותר או אהתי,"ס ייי ו, או 1 במיתר המנומן ואמירים מהגזורים נזור נל)ן( =יה אושר אי שין נמשול תקרות שאיון ס'בות תקיגמקרה
 נאסור.עליו בהתפס הונת'ם גמוז או נמווס מפן, p?n נ, או וו, השיתיפי

 מפן הל1 אותו או ";ריוח אותן או יוריה אות" י,-1 וו,יתננית
 בה!דיות הנרטייים שי נ1ורל העיאהס מזי(3 יפורימו אשר "חריט נמועד או גמקוס י,"מ,, הי" אפשרשפי

 ו)א( יעיף ,5יהרכילות "יחס. ממ, מסעםגרג,ס
 ממיגע אהת נל של הראשון גשלנ "":ריח גרסייי הגרלת)ח(

 "עלאת יזי על תיעשה ,עול, )א( ! גסע'ף נאמור "יעלותבינריות ת 1 י פ יק11.
 הכהשג ו" נזור ש, נער, וע,"11 -א-, ק,;' מתזך גונז ""זנזור רעע, 'שש ,ו, הנמה יפ, הרמיזת "ה1ן,,ה קנוס לשם)א(
ח קיסית נ-7הרס  "";רלה לחותה ""נרי" ניטיסי נ, ש, של2 נאותו נכויינעיי.תס ,ת אחי בכו ייומנו, יאשונות ",יייות 

 -ו-, -ו-, -ג., -א..גאוהיות
 -ה-

 שקועיה הנזור על "מיומנה געיה יסתיי=ס "?יוורייסשמ?ייי"ס תשין "שגיע.ת הקיפ' ו--ו-,
 נאמור. .א- 7ל5'מתוך וליפיות יוקעיו ממורות מנמררות א"ת בג, .~ניותםנמיה

 מין, נוה נקי יזי על ש..;תנו יערנות נ"תאסואמורות
 מארגע א"ת גל ש, ושם גש,נ "עילה גרויי "נירת)נ( החיי

 העלאת ,ף על הששה יע.,, )"( 1 גיע'ף נאמור דיוילות ההורלות גפן."גונחים
 ועי,יתו -נ-, קין, מתוך ג,גי אחונזור ישתמש ;ו, תנ!ית ,פי המית'עות ופוריות קיום ישם)נ(

 גזורי
 כבהשג ,ה נגור ש,

 נ, ש, שיג גאותו נווילנעיי.תס .%., ג"ותיות 11, אהה נזו ייומ!ו, אשר קיפ'ית ב-! הפיסמפע,
 "הכרלה ירותה "";ריה נרסיסי

 קהוע,ה "נזור ע, המיומנת נספין מנתיימים ה?יזור,יסשיס5ר.הס החמורות "קיעי,ת יודעיו ויפהיעות מההגריות אהת נגל ו--1-..ג-
 גס גאי יעי .gg שייותוו ליוראותניתאם

 מרעי
 -נ- קיפימתוך נה4 הנונ".ס היים

 . נאמור.

 "יי1!.11 השיר, נשגם '.; 5!7, ה5דס,מ'ס.,"וט4ן8



 הזוטא הכרטיס של גגורל העלאתו סדר 5ג לעיל, קטן)ב( בסעיף כאמור הכדורים העלאת לאחר מיד)0
 המפתיעות בהגרלוה אתת כל וטל השלישי בשלב ההגרלה כרטיסי להנהלת סיגשוולסני

 אחת גי שי ושני הראשנן בשלג זוטא נרסיס  הנריה )א( נסע,ףל)א,יעיי,'וצאוניהכזוריפ סחינע"נריוההימיותנאמויי
 .א-, גליתי שעה אוהההזוהרים

 גשרו תיעשה יעיל, 1 גיעיף באמור המפתוייה הה1רלוה מאריע מהקל- אחה כל לחוך רוטלו ו-.ג-
 יא*ציות

 1--ב-
 ומיד האמור, ההחשון בשלג הנזכרות מהפסקאות פסקה כללגבי 0 סידוריים במסמרים המסומנים בדורים עשרה

 השני בשלב הנזכרות מהפסקאות פסקה כל לגבי בנפרד מבן,לאחר בכלל. ועד 9עד
 והשני -א* קלפי מתוך האתר בדוריס, שני העלאת ידי עלהאמור, מארבע אחת כל של השלישי כשלב ההגרלה כרסיסי הגרלה)ד(
 היחשב אלה בדורים שני של בגורל ועלייתם -ב-, קלפימתוך מיום עם הימשה, לעיל  וא( ד  בספיף באמור הרגילותהךצרלוה
 "ךןודי שמיצרו זוטא נרסוס גל של פן," אוהה י5י צורינע,ייתס מ5ן- רסקה גי ינמ ננ5רד יעיל, ,;( ,מן נשיף "מנרה"פעויה
  כאמור, שהיעלז הברורים על  המסומנות הספרות רשתימסתיים כרורימ ארבתה העלאת ידי על תאת האמור, בשלב  הנזכרותקאות
 היחשר -א- מקלפי שהועלה הכרוד על המסומנת שהספרה כך,וזאה קלפי מתוך השלישי -ב-, קלפי מתוך השני *א"1 קלפי מתוךהאתד
 והספרה האמור הסידורי המספר של ימין מצד הראשונהכספרה כדורים  ארגעת  של בגורל ועלייתם "ד*, קלפי מתוך ומרביעי-ג-
 -ב- מקלפי שהועלה הכודר עלהמסומגת ברסיסו כל של פימקהז אוחה לסי בגורל כעלייתם חיתשבאלה

 השגיה כסטרה היחשב
 מאמור. המידדרי הממפר ע,ל ימיןמצד  המסומגוח  המפרות הארגע  מסתיימים הסידוריים  שממפריהםהיערלה

 לעיי, )א( קמן נסעיף גאטר נווטים העלאת נ, לשר)נ( היזור ע1 המסוטת שזיפיה נך, חאת נאסור, שנועיו "נזמריםעי
 -א* מהקלפיות אחת לכל יוחסר הממפרים של ימין מצד הראשונה כספרה תיחשב -א- מקלפישהועלה

 ו--ב-
 כאמור מחוכה שהועלה הכדור

 האמורים,הסיזוריים
 "נאה "ניוריס להעלאת שתשייפני מקיפ' שנועלה הנהר על המסומנה שתסתר"

 מקלע. שתעלה הנייר ע, המסומנת שהסהרההאמורים, א"ת ג, שי ו"יניע' "שיישי נשיג ,ויא נריע תילתמ( הסיזורייב הממפייס שי ימין הצד "שיה נשיה הי"שג.ג-
 -ו-

 ,ע.,, 1 נסעיף נאמיר המפתיעות הרריות מארנע ה,"שג
~nvv]fi סליתי שנועיה הנדור ע, המימנתשהספיה ומיד =מור, השיש' נשיג "נונרוה מהפסקאית פסקה נ,יוני האמורים האזוריים המספרם ש, ימין מיד הש,יש.הנסחיה גנ5רד 

 -ן-
 -א-, קלטי מהוך "אחי נדורים, שיושה העיאת יד עלהאמור, מאמורים. "סייורייס "מספרים 11 ימין מצו"רגיעית- הנ,נרותגש,ג"ראי יפייקאית ינגינל5ייקה ננ!יי מנן,לאחר נצפר" ת,השג

 בגורל ועלייתם -ג-, קלסי מתוך והשלישי -ב- קלפי מתוךהשני לעיל, )ד( קסן בסעיף כאמור כדורים העלאת בל לאחר)ה(
 מטא  ברטימ בל של בגורל כעליתו  תיהטב אל"  בהורים שלויהשל  טהועלה  הכדור ו-*ד" -ג4 "ב"* *אין מהקלפיות אחה לכליהחר
 הבדורים על המסומנוה הספרות בשלוש מסתיים הסידורישמספרו הבאה. הכדורים להעלאח שינשו לפני כאמורימחוכה

 שהתלה הניר על הממותה שהמפרה נך, חתהשהיעלי,יאמיי מאמן אחת בל של הרגיעי  נשלב המרלה בר=סי =ריח,ו(

 המשר ש,  ימת מצר התשונה ניתרה חיחשב -א., ןיפ'מהיי לנני גנפרד היעיה לעיל, )ח( 1 גופיף באמור ההוילותהה)רלוה

 קיצי מהנך שטועיה וכויר על "מסומנת שוספתה האמיר'ושייה יוני המפויסות ה5סקאוה פי על להורסיו שיש ונרסיס נרסוסכל
 ואמור, "ייטוף ומשר שי ימין מ11 שייה גשי" תיחסיג מתוך ניני אטד גדור ושיאת ייי על rfiNn סעיף נאותו שלגאותו

 -1-, -נ., -נ., -א-, וקלפיות משש א"תגל
 -ן-

 ה',שנ .;- קלטי יהבך שפועלה הנודר עי :מ!~מ)ת ישהספיה ונתק ו--1.
 עכ"פפ -וניבה-. טיפ, מתוך גונזאחן

 נצורי
 ש, ,מין מ11 השלישיתנן5יה הנדורים ששת של

 המסרי
 האפוי. וסיור,

 *ד-, -ג-, "ב"ו -א"1 הקלפיותמתוך
 -ה-

 מפתיעה בהגרלה אם הרי זה, בסעיף החמור יי למיוח)ד( כעלייתו תיחשב 1-"ו"

 הנידונה( הריסקה )ידין מסתימה 5נ7ה י5י נצור, יע," 11 תמית יר' ומתסיס ויורי "מסרר אח ";~שא מהנרי" נרמס שיברורי
 הסי- המיסר עס יהה  הסידירי  שמסמרו ווטא  ברטיס הראשוןישלב  7והססרה בך חאת האמורים, הכדורים תשת על המסומנותלספרוה
 שלב וכאותו ההלה באותה בגורל עלה אשר זוטא כרטיס שלדירי הראייתה כספרה חיהשב -"- מקלפי שהועלה הכדור עלהמסומגת

 ההגרלה כרסיס אותו של הסידורי המספר של ימיןמצד
 הראשונה בגורל עלייתו את יראו הנירתה, לפסקה קודמת פסקהלפי שהמסר"

 את או הנוספת עלייתו ואת בשרירה, בלבד זוטא כרטיס אותושל השניה כספרה היחשב -ב" מקלסי שהועלה הכדור עלהמסומנת
 . הכרטיסים בהגרלת וימשיכו ומבוטלות, כבטלות הגוספוהעליותיו הכדור על המסומנת שהספרה האמור, הסידורי המספר של ימיןמצד

 מקלפישנפעלה
 "נ-

 שמטמרי זוטא כרטיס בגורל יעלה אשר עד הנידונה הפיסקהלפי המטפך של ימין מצד השלישית כמפרה תיחשב
 - בגורל- שעלייתו זוטא כרסיס של הסירובי מהמספר שונההסידורי *ד* מקלפי שהועלה הכדור על המסומנת שהספרה "אמור,הסידורי

 באצור,שרירה האמור" הסידירי המטפר של ימין מצד הרביעית נספרהתיחשב
 מקלמי שהועלה הכדור על המסומגתשהספרה

 -ה-
 הגרלתו ביצור תוך אם הרי זה, בסעיף האמור כל למרוה)ה( בספרה היתיג

 ההגרלוה 7על ההגרלה משלבי שהוא כל בשלב זוסא כרמים של המסומנת ושהספרה האמור "סייירי המספר של ימין מצדהחמישית
 שהיא כל קלטי אחדטחוך מכרור  יעלהיותר זו,  תכבקו לפיהמפתיעות ימנן מצד הששית כספרה תיחשב -ו* מקלסי שהיעלה הכדורעל
 אותה שעלו הכדורים כל עליית תיראה ו-"ג" "ב" "א*,מהקלפיות בו יזכה כרטיס שאוהו היכיה רסבום האמוה המידורי  המספרשל
  "וכיוה- מקלפי שהוילת הפחק  על המסומן כסכוםיהיה

 יותזרי  כך שעלו הכדורים וכל  ומבוטלת  כבמלהשעה  כאמור,
 לקלפיות

 מחיש tslanI הברורים והעלאה ילו, הםשעתונן יי'י' 7ס1)ה גיעיף באמור בדורים העלאה בל לאהר4(

~mv
 הכדור ו-"ו* "ה-1 *ד-' *ג-, 4ב", -א"י מהקלסיות אתת לבל

 ה"גרלה, חוצאוח ופרטוט5נרישוס =חג הכחרע  שיהולהלאתשתע4שתהנאטרלפמ

 ש.ת4 זהא ברמס בי ושל מרלה ברימ נל של מספח4( ירלח =צת %ך אם הף ה, גס=ף הץ=ר גל למרוה"(
 כשתנע א"ת גנל שימתי גי גפררמ .ירשמו ימגן ו=ייתיירי ההנרי" של התרלה משל= שיא בל נשלג ה=רלהברטית
 הכמה לפי המפתיטת ההנרלות מארבע אחת ובכל הרגלותההגרליה בנמדד ההגרלה כרטיטי בהגרלת לרבות י, תכמה לפיהרמלות

 ינוכחים הפיס מפעל הנהלח כוח באי ידי על ושייחתם המקרה' כפיזו' אחד מכדור יותר יעלה כאמירן השלבים מאוהם הרביעי השלבלנבי
 -ד-, 4נ-, -ג-, "א-1 מהקלפיות שהיא כל קלפימתוך

 -ה-
 המש מפעל את  יחמב זה בל פרסי ורקביגרלפ ו-14*1

 מפתיעה תגרלה כל ושל רגילה  הגרלה כל של הוצאותיה)ב( יבל  ומבוטלה, בבטלה טפה  אוהה שעלו הכדורימ כל עלייתתיראה
 מסעל ירי על שתוצא מיוהדת במודעה האפשרי בהקדם יפורסמו סלאת ד1 עיו, הם שמתוכן לקלמיות יחזזרו כך שהועלוהכדורים
הפיס. מחרש. הבוצעהכדוריס

875 0~11.2.10 הש"ד, בשבט י"ג 788, הסרס.מ'םיגקוט



 עית ענה המפתיע" "הנריה קיוט יום שמיר "מתרת מהיום"", עלו %ם יבזוק ווסא ונרסיס ההריה נרסיסי נעיי יי);(
 אחרי. יום .שמריס מה מפשר יבוחר ויא נתורי, NDTT נרטיןאית, הוריה גי יתומות נהת"ם מור, שיהס זוטא נרט.ן אונרסי!,"ס
 ש,יקנעו ובשעות גמ,ום ייעש" "תשיוס "הוריה אותה קיוסתשדיך באמור. שייורייו מפתיעה הניטה ינ,יי'4

 "ן,ש מ"ע, מסיס ברכים שתיוריב ך":ריה מיצאות ע1גנוזי"
 7ט1)א( נסעיף נינוע נמו;ז1 וניה תעי,פ נייק י%)נ( "זריה נרסיסי יפי וניותתשיהם17.

 מ"ע, יפיה יא -ירי הררייות התריית מלרגע נאתת תורי תרנה גרטיס עיה)א(
 ישימה ח.יג הפי"

 נרסס וין וגי" ימס ישים "יינ ."." יא "!.י מ?;,)י( איתו 1, ימוג-1 1נה הוא גה תניה מנום .שיים 11, תגניתי5'
 השרין קיוס יום ,%הר "ש,.ש, מהיוס החיהשיי" ש,1,,י %ו "ושמז או %בז 1וסא נרייק אותו אפ נתר,, שן," ישא גרסיס מייית ונעיז מוג-ו אותו שי זרישץ יפי השרי",נרטין

 "י!ת'עה ""נרוה ש, המזרה מיוי ו:",%ו וניזיר, שמן!יויך' ציה שב"
 צרים. וי שיו ע, עיז גרורים Q1'R נ" ךשההף הוןאיי האריך "ירי יום ושמונים מאה מאשר יבוחר ויא נווייהנרסיס
 ים פקיזת ,וי ךנ;!ה גרן "",ינת הננה מהות איןןן.,1ה יפיס. מין, מטעם ברכיפ שת!.ינס ההוריהh1NS1fiע, ה נ נ נ ן ן מ,1. גייועה שיי,נע. ונשרות נמקות ייעשה התשיוס "הורץ. "ותהקיום

י,רי, ישקמו. ת"נ ןרין משי יגרהיא ווט.ד::;ה' - ),( 7ס1 נצעיף נקבת נגוענו וניה תשיום נורש י")נ(  ש, היזרה מיעי ולס"א. "ס.זורי שמסעיו נךשקו,,, ,%ו. הפ,.,י, ""וק ,פ,יזת )7( 1!1סעיף או "ושמז %ו אנן הנריה גרטיס אותו אס גזור,, שעקההוריה ,"ורשת ג"תאי המשפטים שי מ"ת נרשות יתקיימוי";ר.ות גיסים נ;.ן ,גי" ינוס ,שקם "ייג .היה ,א "פיס מפע,מ(
 ישתית "5'0 מפעי מקיי1!. צינם. זי קויו ע, עוז נרורים a,.H גה "שתתף "וא %שרהרסיסה ידור,"

 הרסוס ןןדז, "יי-,'נ יית:יית ךן'ס י-!יי ,ך.י.ע'ב"':':'! זוטא נרסיס 51י זניות תש11ס,1.

 ת,-"ניב 1ו' אי.י' ניפוי NSe1i 7פ'ן יחי שי ין5תיעות והורסות מארבע נאקת נצי, חטא נרסיס ענה)א(
 לודאומ. אוהו שי ימונ-ו וגה הוא בה חב." ננום ישיים וו, תננ.",5י

 ומנ"ייס מועזת ראש.וצג זוטא, נרט,ס מיירת וננץ מיגו אותו ש, ורישתו ייי רוסןגרטיס

 בפירוק מוובל בערבון .צמח-חברת בע-מ המאוחדותהמצבעות
 יחנרות, י5ק,זת ורטט ,%'ף נהת"ס הוצע", יזהניתרת מרגון()נפירו,

וומ1"
 י"וראות ג"תאס "חניה ש, נטית ינייתה

 נעיי
 !,!1( נמין )י תש-ך גיזר ו' גיוס ת,-אנ.ג, 7 ,נשטין ר".נושית', ייואי 5ימ1' נמשרז, תתקיים ההנחה ש, "!ירית ה:1'תשהחי'!ה ,,!

 טופ, 1"שנ,ן דין ה"!.5ה נשי ישיק נמסין א",-צ, נ גריה "הנרות,5;11ת

 ונזי ""גיה, נ;נ!'ס עשו ימה הען,'ס שרוק "שהי נשיןךיאה תה7.'ם ":-, קירה שי הני,.ת האסיפה ני מויןן, נוהויתנת
 ,התוהן ניפז 1,הה,יס הלהרקים מת :יס!ץ ס %,י י עי.מ נ:ערז %ח".צ !!.1 נשעה .!!1( נמרס );1 תשיך נאזר ס-1ניוט
 "פיר71. וש, החניה שי יניין:'סנ!.,ן'ם ריש נ" אשי ת,-אניב, ו!, "עם %"1 מרחוג "נ.נ משן הזיןעויך
 ושות' 1י1א. , )מן5 "הגרה פ.רוק ניהיי יןנר וחשבון "זין את יוזנו יצחק "חניהמציק
מפיקים ,גה גישר הזרושות ההסנרוה ין.1 ע, ייתנו וגן רמושהוהי71ת - וו. נ"ייפ" ,שתתף מטמנים "הנרה הניינ,

 טעיית תיקת' ינדא1,מ!רקיצח,
 גמ,ופ ין,!מ, ,חנרה 2 נירט ,ונ, עמ' תשעך, ו!1.יירי,מ.ס

 ג,ונ. -)ייי בע,מ מירה( של )מיסודה לרר 'שראליתאנודה
 י1,7(-

 !;!1(.. נ%,וו!ט .)!1 צ-ן

 205 לסעיף בהתאם הסופית האסיפה עלהודעה
 נטנת "ג

 ת;.י
יו:דנצ'גר !(!י( נ';י%י )נ!

 החברותלפקודת
 שי הצנרים שי ואהרוס" "נ,,.ת שהרסיפה הויןה, נוהניתנת

 פרטנית, יניית ילקים ניברגהיי;ה
 ךפריומיס נ,יקוט ומרסן"

"הנר"
 .גווש נמקים "י,כ;?1, ,דירה 1-ג 1 יפיס 21:' עמ' חק-2' ,::ן 11 נשעה lenoI) נמרס ה2 תש-ו נאזר נ-ה ניוס תתסס הנ-,

 ;IG?'-. -נריש צ-ישין. ו, רוסש,,ז שזרות נע-מ, ירןיונ מיי" "בית במשרי. "צפריםייני

 ""נרותרשם, ניאור,ם ,קמיע ונוי ההניה גננסי עשו ומה הע!,.ס צידוקיתו", דנצ'ורא. !יא1( נינו"ר ),! תש-ן נטיתנ." נ.צז "מרחה למפיק שי סופ. ששנון זין הושת ,שטת,-%נינ,
 ש, וגניירות נפ:קי'ס י"הנוג נ.צו ו,"חייס המפרק מתנוניים
 ך?רסומים נ',ק,ט שוירר:ה !רס'ות, ךגרות ר.;ינ נזנרידוזעי המרר,. וש,וחגרה

 גינואר .)1 נמקוס ין;%ן,1, יתגרה ! נפרט ,ן1, עי' חק-ך,::;,
 ,נבן(-. גיזותי -),! צ.י ,ווי(- נתן.יפרק י.".
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