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י
 והככס היציא היבוא, בענין הכבכויותכיייץ השרים טכיויות בדצרהודעה

 1939 )הגנה(, ,1: נ יננן ,ר,עק,י ילדיי קי .י. "ת ,;," ד",.י""יין,,

 מוסמכת ישותץ';1' :::-:::ן:ן.".::י:;ן:כג:ן::::גימ:
 ינ' נ::יי'נקלף דך7י"ית. שר ש,נייוהיו

 נשי
 ו.:1", נינ'ן ינינו.ות ,ידית 2

מוגירהן::ש,ן)"מ11ן,1( "יקיז". ,!ייך :נג עו,אייעל "י15( נןןןיןר )"% הש:.י גהשיין,ו
 צדוק י'היים "",1( נ:5ן:2ר ,"! הש:-ן :תשר.סין
 ומתעריה "מנזר שר ויו;()דך

,.,,,
", 

 תשי-נ, 2", ס-ח 7"1ן עך' "",, מן' [, ת,נ' !!!1, ;.רו *-"מ"ג ';*' '"וו "1.4,"' ,, ,
 "!ן;". המ.נהלה חבר מינוי עלהודעה

]  נרוה" גתיקף נ. ניןמויייין
 וגזעית ,ן,ייי ,:71 " ;ע.ף ,..

 ז:ר ,ך'ות י"ג ויעין "ת "דמוי" יאת" י, חקי--"נ?[יון,

ח.-
 השי"ה-958! השכר, העת

 מיניי עלהידעה געש ::ות" ענ,:ע י::: ןי:.:ךגןע.מ:בי
 מיזיע ";. ,, תשי-"-,ויו "שני, ךי:ת ,"71 "1 ,:;יףיךה"נ ,ך. ין' חת.17 "!1, עי' תל:-ו, "44,דירנ.ייס

 ךש:ך. וך,ת ן, ךךוןך יניית )ר)גור ראינן "ת7:י)ית.
 עו1אי'על IOGS) נ:נס:נר )נ2 הש:.1 גתשיי,-א
 אלוןישל ""י[( נ:נס::ר ),2 הש:-ו נקשי.'.ג ומושתךמ,:.ית !1"72()"מ

-  ";גודדשי)דמ!,!וו(-

 וש.רותים מח'רימ?רכ.ם לקבועהסמכה השי"ג-1953 השופטיכ,הזק

",. שופט מינוי עלהודעה
 נ.יי,

 ן-
 ן::י:ן:כןן:בג: נןן :י::5

 ועיי7:י ךוזין אזי ן, תשי-י!!י1 "ק.!סיב, ,הו, "2 ,נעיףנהתחן
 ו,:,י.

 ךי:,ךדשי 1ן!ו7(,ד: יקןי ג'ת ק. שין ",,ף, דייי "ת מיניתי ןן,.ו1' ועשנןנית אלון'מאל י"!1( ננן::יר ,"2 הש:.ן נהור.,.ג יניא נ: ונ"ת.יעיית יארור, ,"71 "1 יעיף ישי נשותי גתו,ףבי
 י מ.ו[ נ"ע, ת,-"ניג וך"1,י ךישפי ניס נשופר ,נדןקרוב,

 שם,רא ש' יעקב "!"1( נן:ס:נר )!2 הש:., גושרי''
 חשיתוכי.ה הא:.רזתפיזהי? ומל:ן'ןקר ";",1()הס
,

 נ-"
 )1( 53 סעיף לפיצו ,14. ינ' תקי-;, 1,2,

 נע.י ,5י נזית.ני.יף
 ' יש."1נ..ת ד";ווות ,75יית )1( ;ו

 7ז,טי1 ייי. .ן7יי" )י( 2-1 )"( 4ן יינן'5'ס ךו7יי"( -)יייי
 ,מישנית ש.הי5.ת סייד עיי "ת :.סי ,,":, תע-"-"4ין יןןקןן, ילדיב(, )האת הראיווו דיני לכסיקוןהזק

 נזך - ,יעיו ך נע ":"( :.נן'(ומשט"ו--י95?
 ש'הי!'.

 )י! ,ה 'ן 7ן'ף (1,:'.ןיךת
ע,"י1: וועד היקר מצויביטול

 )זו" ךרא.ות זזי יתי,ון ,הוד 3 ;עיף ,פי נ::.תינתובי
 "ו מיני.ך "דן ,:ץת שיתו;. ויר דשאיה ר":.ר דנ;יףיע:'1

 נ::.ף ליה,:. ויד ע, .ךו,ו ן,:ור ן:ע.ף רור(ץת י.הך ר,,:,"יז י:!.ר יור,נ ש, ":יווי את nfir~l ,ם. כנט, ":יוחמור,,, ג" שנה,ייס אווזך ש, גליה נקניקך גן:נ;י יךלתתד ןיי"זס יקיף ,:י שר71ך" נקז" דתיייגות ויקר ן, תקם--ננץיפויס(,1
 1".ייי:י' ":ייי. ד71ייריות1

 עמותיך; נ7:.ס ךק7'ען שירוי י.ר)1ן עמ' תשי-ן, "2!, ונינ.מיס נ..,וס ששינס ונער "71ריי.נוי

 שיתוןי. ,ניר מןןו:ת היא)ן( ו". ים, יהווון !,"!י

 ן;:וז"שר 11,נ;()ים ימש!:יןשי וזו"ז()הסן אלוןיואל """1( גנ:ץ:ני )"2 תו:., נתור,י-י שפ-רא ש' יעקב lncG) נח71סינר )r~irn 2 בתשרי,-ה

 "!!. עמ' נ.ז, !י7 א' נדך איי ד.,', "!. עמ' תשסעו, 1,4, ס."ן
 1. עמ' 2, יס. א' תון' הש-ך, ע-ר' "2"1. ;ך' תשג,א, "4", ..!!

 ","1."1.י1 השנ.ו. נתשר. נ.ט ,(!1. "(ינומ'ם',,:מ132



ןן
 1 תשט"ו--1955 ערים, איגודיחוק 1947 הכנבה, מםפקודתן
1 ממכרות אצילת עלהודעה הכנסה מםפקודתן  1 ער.ס, "':1זי יהון 117 יעיף י!. כמנות, שנתו,ף מיייע' "גי וינזיפים י, 47"1 רשנה, מי ין7ויה י סעיף יפי ממנות.נהדף1
 1 נמנויותי אח המהוות ע, מהממוניפ און ינ, אלהי 1, השט-1-נ;י1 ו,נ, ;, הש--"4"1 ו"משפט, הקנסו, מזרי ,פ7ןזה )7( 2-1 )א( 114
מנפן. נאו,טונר )! תשב-1 בתשרי נ-א מיום ןןי וננסה מן :עינ סנןיןיותן 1 הו" גו המחון לוני יה.,, ו-!1 12 )ן(, )ל, )א( 11 הנעיציםיפ. שייונ, א,.ע~ר אה משה איי י, הנ"נ" מן יפקוות "22נעיףן  ואינך."",1(

פנחס ן""1( נא.קטוגר )וו תשנ., נחשיינ.,
~'DO 

 הפקסשר !,!""7()"מ ""1!יזי "י!72()ים1 1 שמירא משה הקם "",1( ננפטמנר )4ו "שנ-ו נ"ייינ-ט
 36. ימ' 329)השנ"אי ס-ת 77; עמ' 11568 מס. 1 תוס' 1947,  ע-ר1-

 1.'ע.יהש-ה,הוי'א'מס'2,עמ'
-  נ.ה "12; עמ' תקב-א, ", דוש, נונח ישרא,, מזית זינ.ו 

 7". עמ' תשנ.1, "47, י-ה "4: עמ' תשסו, "17, ניחן !". עמ' השג-ו,";4,

 העיריותטקודת
 209()סעיף

 1966,87 הכספים לשנת לוד עירית תקציבתמצית

יירקתתשלומיםי.רותתקנוייס
---- !2!,""4 גריתהנרה".";;,"",1 סנים1.

1,206/959 מקומיים שירותיםי.1,093,000 בללי מענק10.
2,932,435 ממלכתיים שירותים331,400.8 מקומיים שירותים2.
578/345 מפעלים1,337,500.9 ממלכתייםשירותים3.
424,000מפעלים4.

-
4"2,יו5,1יה-נ!"4,""5 יאנוןאשרחי

4"ן,"17,יגה-נ ,.איתויןי'
 שפירא משהחיים 1ess) נסיטמנר )!? השרו

 "יניםשר "!""()הם

 דעיריותפקורת
 209()סעיף

 1966,67 הכספים לשנת נהריה עירית תקציבתמצית

י.רוהתשלומיםיירוחתקגוייס
""יסו! נמית הנמהי.""2,"יו,ומיטיב1.
",",!4ן,2 שירותיסמקימ..ס7.""",""1 מענקנייי"1.
3,528,900 ממלבחיים שירוהים1,181,800.8 מקומיים שירותים2.
169,100 מפעלים1,264,870.9 ממלבתייםשירותים3.
86,309מפעלים4.

""","5,14ס"-נ"";,""4 ידין"שיאי

נתשר.
 הסריסשי)"מ"!",( שפיראמשהחקם י""1( נניסמנר (zs תשנ-ן גהשר,י-א

 197. עמ' תשב"ר, 8, הדש נוסח ישראל מדינת דיגי1

133 ""י1.,1.י1 תש:.1. בתשו. ג.ט ,יצו, הפובומ.םינווט

--



 1911 הבנק::.ת,מקורתן
 שנתית קרה תשלום בדברהודעהן

 י: ז4!1הכלאון, ,!קוות נו יגעיי ניחאס """1, שנת נרו ושנהית ךא)רה את ש.,וו ,זלן, מ;ורטיס ששיות.י! השי", יי!יית נ, נוה, מיי.?");,

 ני,מ יןשנ:ת"ות נ;,.ניוננקם
 נ;-מ ,:ש:נה"ות גהימיי גע-מ לישראל אזיז2נק
 נ;.מ .שיעי. .אחודתכנק

 קאנ
1 

 יני
 העיני שי י"שרא,".!ר :גבע-מ::: יאשיא. ש'תי;'ית,;יזיח

:ק:במ ג?.מ ;11:!::ךחי::; נ?-מ הידי" צויה נתי-"ביי, ומור",
 נ?-מ וכשהת ןתןת אפז"

נסק
 ו!,?י

 נ;.מ הוזית אווה .;קנ, ~גרון 1"!מןוי"א" נ;-מ דייר",
 2;-מ ןדזית יווה הורה. וןןנוןךיי"ה נע-מ ויון,'ס2נק
 ג;-מ הוית איזן ח'!"' יעניי,ך,י"" גע-מ 5ו,נסונ;י ,. י.נזק
 מש:נמךי":י-:;י"מ אייי" ."יין'"י( נע,מ ה,י.:.ת( אמיליה וםם::::.)י.:"יןב: יי.מןי::::י:יגג11:גן::::ך ם:יג:,,:י:::-מ::; נו-מ דז1ית "ווןה ת,-אךג, יןו וההוןךיואה נ;,מ חלכאי יפיחו" יין2;ק
 1ןיוינ,,:"י:-,,:,.,"%שע1%" ש.ת.ליה פון" גנתנ'" 1"ס:11 ,אשדא' ה,"ומ, וטונזק"ת נע-מ יך,אנהגני

 אוווה נחייה, ,שיא, ":וית פיתיי שי יתימןקיי:;:ן:יה 5.ו"י.( (ps1 ".מ. :::שהעיפיוי::: י," ,

 יי:געי,
 ששי". שיתופ." יי,"ך.:ג,ץי:ה.י יןגייייי.7.נגבי7

 י,ןנוי
 איניון ננו",יעז ני-מ

 נ?.מ ושות' יןתיסוג
 בע"מ ולהוקעות למשכנתאות בנק-איגיש-

נזק
 -"ז:ינ-

2;.מ נ?.מ נ,י' איות'קא,נסק ,הינון הודית ייסיר שית.!,ת אריזה ;ניינ, גע,, ")ור -,נ1- נע,מ ,ה,.)אות ימשנ:ת"ות
 גע"מ איילאנצר בע"מ ולהשקעות למשכנתאות המושביםבנק
 בע-מ מקטלגים"וצר בע"מ לישראל הספנותבגק
 בע"מ המקומי השלטוןא,צר בע"מ ומשכנתאות לפתוח ירושליםבנק
 בע-מ לתעש,האובר בע-מ ההענייה לפיתוח אמריקה ישראלבגק
 בי"ח ושוח. פליאשאלבסנרר בע"מ למשכנהאוח ישראליבנק
 בע"מ תיכון לחינוך הסכון גמול-גחלת- בע"" והשקעות למשכנתאות כרמלננק
 בע"מ להשקעות הברה-גמזי- בע-מ בבגין ולהשקעות למשכנתאותבנק
 בע"מ המכונות יישראליתרכרה בע-מ והשקעות לספנותבנק
 בע-מ לאומי בנק של להשקעותהברה בע"מ בישראל התעשיה לפתוחבנק
 בע-מ מ.ק.ף.הברח בע"מ לישראל ולמשכנתאות לפיסוחבנק
 בע-מ המדיה עובדי קופת-יהב- בע"מ וחסכונות משכנתאותבנק
 גע"מעידוד בע-ט לשיכון משכנתאותבנק
 בע"מ היפה התעשיהקרן. בע"מ ולפתיח למשכנתאות עצמאוותבנק

 נ;-מ ימי"( )צן,סיי.יה נ;-מ יישרתי %י:ת"ית מן-מ""-

 עיהנ)קיסהשקה)ךי214!7( עמ'14.השניו. שמעכניא, "",1( נסיטינר )"! הש:.ן השר.י-ד 172, יעה 1%: עם. 1131, מס' 1, תוס' 1941, ?-רן

 4(14.14.ן) ת,::.ו, גת'!ז. ביט ו(11, ה.1_,ס'ם"11ט 131ן



8ן 8ו
8 תשי".-1063 הטפט,תקנות תשם"ו--1055 )גיטלאות(, המרינה שייות חוקן
ש כללי רשוי מחסן פת'הת בדבר 57 מס'הודעה סוהרים של שירות הקופת הישוב בדברהודעהן
 ירושלים ערובה "מ"ןגי שלהמחסן הקופת מהור חדשים 24 של הקופה כי מורה אני ; תשס-ו-1955ן גי תש:.1-נמיו, המני, יתקוה !י יתקרה נךה%נ גזהמ~ויייב )נימלצות(, המזינה שירות יחו, "" סעיף יעי !מנוגהי נתקףן

 תחנת בשטח הנמצא בע"מ-
 בשבט י-ט מיום ההל כללי רשוי כמחסן אושר בירושלים,הרכבת לצורך תיחשב זליקוגיץ, יצחק רב-סוהר 1477 מס' שלשירותו
 1966(. בפברואר )9תשכ"ן למעשה. משהיתה ככפולה לחו,, 17 הסעיף פי טל זכויותייקביעת

 1"2 תשנ.1 גזיריי"ג
 נ!ןטןגי

 פלדד' "ורן( נ"ןטמיי )2! תשג-י גתשי'"' 1יר א' ' "5"1(
 הת"י נח.נ?ינ)"מ4"""!7(

8מיךי"ינייינ,ו

 173. עמ' תשב-א, 346, ס-ח 135; עמ' תשט-ו, 188, ס"ת1
 הקנין( זכות )מירור הקרקעותפקודת

 קרקעות סידור התחלת בדברהידעה סוהרים של שירות תקופת חישוב בדברהודעה

 ייי הסע" הושה נ. נזה,מוחייים )נימפות(, "מויו" שייות יחו; ר" יע.ף יפי ימיו'~ת':הוקף
~'Pa 

 נוושע ,!קפה, 7
 להלן: המתוארותלקרקעיה הקופת מחוך הדשים 132 של תקופה כי מורה אני ו,השט-ף-1955

 ירושלים. העיר: קביעת לצורך היחשב, אלפנדרי שמואל סמל 651 מס' שלשירותו
 30023. שומה נגוש הנכללוה הקרקעות מס': גוש . למעשה. משהיהה ככפולה להוק, 17 הסעיף פי עלזכויותיו

 ירושלים. החיוור:אזור
 ירושלים. הפידור:לשכת נידא' 1966( בספטמבר )26 תשכ"ז בחשריי-ב

 1968(. בספטמבר )22 תשכ-ז בחשרי ת' ההודטה: "וצאתתאריך המוהר גהינציב)ממ720604(

 באוקטובר )2 תשכ-ז בחשרי י-ח : )בקירוב( הסידור התחלתתאריך
1965(. 173. עם. תצ"א, 348, ס"ה 135; עם. תסס-ו, 188, ר"ה1

 8 הסמוכות בקרקעות או אלו, בקרקעות טובת-הנאה התובעכל
 הפקודה. להוראות בהתאם לפעול צריך אותןזהגובלות

 י,ר,ע~ת ושור ידחוס אזףמ:"1 עתון לאור להוציא רשיון מתן בדברהודעה
 וצו(, נ%ו;,סס )"1 ת"נ-ו ג%נ ,' גיוס גי התעה, גוה:מרת

 העגין( ז-ו י ר' )ם ת 'ר"ע' ה יתפק' :;:גב:::!:ענ יייםש:: מייימ,'גג:מ::
 בהתאם זכויות לוחות הצגת ברבךווךד17ה שידון 14יז(ת" ""ש=ר, בשם הרומנית בשפה עתון לשבוץאחת

 לפקודה )2( 33 לסעיף ):1,זננרל אור!,1 יוסף ביזי ייפויך ושעש~;'ס, התוךנתרנית,
 ירו. "1, יצת נרהונ "ימצא .,'נ1נ,,., ינוס ננ,ת1,יי!י

 "מסור, המקין נושנת (lTfU הומן עמ, fiS1 %נו-סנן;,9"1,1, ון"1( ני!טמני )"1 ת"נ-וז.,נתשר.

ש ונושנת "מה11ענ1; קצין נקשית "ין"; ין, מזיי יעי: הצוין,"ייי' 1ריל' "!;"7()קמ
 אבו-טנאן. ככפר המקומיתהמועצה הפנים במשרד מיותרים לתפקידים הכללי "מגחלסגן

 טרטקובר יונקב 1966( בספטמבר )25 תשכ-ז בתשריי-א
 , הק יי י י ף י בעתון שינוי בדברהודעה

 מתן ע, שה71;ה א,-;,ם. -הוה געתון ני rr~lln נוהנמייה
 הקנין( זטית )פייות הקרקעותמקידת תש:-ו, 12,3, ה!רנומיב נ,,,וס פורסמה ,אני ,"שיאוהישיון
 כהתאם לןח_ןכן.ית הצות בדנך הידעה נען. שקום גיוי מעת" ,יערך -1eco.עמ.

 ."תשנ, שתון נ, הינע", נוהנירית
 ששוי" "רוש-

 לפקודה 33)2(לסעיף מתן י,
 7111 ין' רישות יגוש הגנויות יוח ני יין, נוהמוזילים תש:-ז, ו"11, "!ייימיס נייקי" !ייני" י"יי י"י!'אי"יעזיו
 ת,-אגיי(, ~נ," 4"%ן, שום% מנושי חיקים )קום אניב-יצותי ננושא.ב: ויוון "?ייום- .;יקם נשם מעהה ,וזיע י1,4,עמ.

 יוינ!ק' רהונ "ויום, אווי, הסייר, "פקיו נתקנת ,;יון"1?: ייטוס ;ס ",שור ונומר ג',ומיס מהמריב, תמותה,ר!~רטו'וה,
ש הל-אביב המחוזי על הממונה בלשכת הל-אביב, ד', קומה 76,מם,ומצלמיה.

 הי-אניב-יין.יג;יי'ת ""י~( ננ"סינר )"1 תשנ-ו לשר,ז'
 טיטקובי יעקב "",ו( נ%יקטיני ,! תשני :תשי'י-ת 1ריל' 1!7"7()"מ

135 ""י1."1,י1 תשטו, נת'!ו' גלם ,יי1, ונרבומ'ם'1,,ם
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י  תשכ"ה--ל190 והפגיה, התטנוןמיק

 נתעית: וגהוקים השטחים וטורה יי.ש,יס מקומי, תנוןיי"נ ין

 ינט.,(: )זין 25 4, ידות 1",ק. "ו, י2, 7, ",לית יוקריש מקומית מיתאר תכנית שולוי אישור בדברהודעה
 24. מצקה ",ק עו":.ש

 ונקיות נימים תפקוס ,,א נ" ,עיין רשאי נהנות מע-:יןנ, ודשי", התנ:11 ,"וק 117 ,סעף ייתאם "71ע", נוהניגרה
 .,ה,. לתוניס ונמורכםש"לקין.נ מי,ו'רוש,'ן, 1,נ:י", יהג:,ן ת המחוז ידענה נ,תשג-ה-:ו"ן,

 והאון שךר"נ מקומית ועז" משזן וגן "תעית .7. ע, !!:עעציו 41"1; - ",ו ינ' מקומ.ת ייהאר ,רננית 7!,2 מן' .שינוישקרא:
 לנקזה., ;, ש".ו;ה ,רושלים-, תגורן עלן שמן א,,1 מן'הנית

שן_
 י..ס הבשיים הוך רשאי איתו, :1נ, או התנ:.ת נה"ונ נ,1,

 377. עמ'הש,.ז, נמשיזי ,השית ההנהות ייניש נרש.מות, י. נוזרן ע,פרנויה 1!" הפיסומיס ני,,וס פויס:" אחיו, היצורף התתריס עםנ."ז
ן1ןז"

 האן1ר". "לקווית
. ותשייט עם בירד אוחו אישרה הועדה שבה בצורה האמורהשינוי

 ברדידם וי, 1955( בספטמבר )21 תשכ"ז בתשריז' במשרדי וכן האמורה המהווית הועדה במשרדי הופקד אליותהמצורף
 ולבניה לתכנון דמחו,ית הועמה ראשיישב לעיין רשאי מעונין וכל ירושלים, ולתגיה להכגון דמקומיההנעדה

 תל-אביבמחוז לקהל. פתוחים דאמוריכ שהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללאבו

 ""!1( נ%.קסונר )ו תש:-ן נגשיינ-:
 הל-אניב-יפו מדמי, תכנוןכדאג י'312יה ב'ש'

 מפורטת תכל-ת ש.נוי הפקדת ברבך הודעה .,נסי, ,הנתן היהדות "וע"ה רגשיושג
 והבנין דתכנון להוק 89 לסעיף בהתאם גודעה, בזינמסרת

 מחוז ולבניה, לתכנון המהווית הוערה במשרדי כיתשכ"ה-1903,

1 , ""!. ת,-אניג-ינו מרמי, תגנוןמריב
 ו יי' שימי lloz מנ' -תנויח ן:,י% יןורטת תשית 7':.יןו!7ז

 אליו. המצורף הת_ריט ים ביהד1 )58(-' גסם 1938( )תיקיו 7צ19 מס' מפייטת הכנית 1906ישבת מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה

 גיתשךור"י!ן7

 גמשינ'חקיעי
 יהננית: נעווי וניו,יס יש:היס "סואנה דהו, ו.ננ.ה. ,תפץ המסחתה

 2"%ו. קוש 113ו,;" ת,-%נינ-.!., "נו.ה, יתננ,ן המקומיה "ועז" ונמשר7ית,-אגיג

 ינק מיריית ":נ,ת:ש"י"
 נימים הש,.נ ,,א יו יעיין ושאי "תנית גש,:.י מ;.נ.ןנ,".

 שירחב מקומית ועזה מו:זס .גן ההנ:.ת ש,:.י .וי ע, נדןע"מ. ,"1". נדק 5"2""2, את ירא"אחר גג, זה גג:.ן גקי,ע, מדוריןנ, נתכנית: הנקופים השטחים הם11,ה
 הזשיים תוך ישא, אוהו, :וב, או "תשית גת,.ס נ,1, עקהוהדון .בשעות נימיס ושינס ,,% גה ,עיין ישאי נהנית יעוניןנ,

 פרנו:"מ.יס יקדי. פת.היס בבנישהמשרזיס
 ותריח ישינ.י "החזות ישיש נרש.מ.ת, ו, ק71!ה ש,

 כאמורה. המקומית יתז"נמשיתי %ת "רואה ארי, תננוני פרט נני %ו נצין גקיקע' יעוניןבי

 והננחת נההוםשלהוגני,
 1צןיוגי

 "י,1(קיוני מתום ריש.,ם חיך רשיה אותו
 וקניין ,תנתן הן".וית הוער" יאש.ועב נ:;יזי .הטית "תעזות wllnS נרשוךית, זו "ונעה ש,פרנומה
 ת,-1%.נמנוו הטורה. "יקימיההזעיה

 ננפס:ני 211 תשג-ן גישר.ו'
 ברוידס ד' """1(

 וינניה ,הטון ומחוזית "וענה יאשיושנ
 רמת-:ן מקום,, תמוןמרהנ ת,-אנינמהוו

 מפורטת לתכנית שינוי הכנת עלהודעה
 :יכת תש:-ן-;",1, ויננ.ה, התנון ,חוק 17 ,סעיףגךתאנן

 ההדן" רמת-:ן, ו,נ:.ה, ,תיוון י:,.ן,ה "ועזן ג, "1ו!הג~. ה,-%נ.ב-יפו מק"מ., תגנוןסריג
 שינוי ,סין ""!1( נאוווסס )1 תשנעו נאנ ט-ו מיוםייש'נהה טפורסת תכנית הפקדת בדברהודעה

 .נ.ס. מס' י!.רסת,הרית
 הקקה "משע: "תעית שתוי נתסוס "ננהים "שס"ינ וסודה וודי", "תמון ,"וק !% ,יעיף נההאנ הוזעה, גוהגינית

!rleG~-51. תוש 1111מנ' מן.1 וענניה, ,תנון המיונית הוערה נמשרז, נ, השג-ה!" 
 תל-אביב-יפ., ולבניה, לתכגין דמקומית הועדה ובמשרדיתל-אביב
 קריביצי א' 1966( באוגוסט )0נ ה7וכ"ו באלולי"ר חלק 024, מס' מפורטת  -הכנית הנקראת: מפורטת תכניתהופקדה
 ולבניה לחכמן המקומיה הוסדה ראשיושב המצורף ההשריט עם כיחד רפואי(*, )מרכז -ל" מיתארמתכנית
 רךנן%י.ה.

 """1."17.1 ת'::-ו. נה':1' נ.ם י(י1. יןיסוסין'ירט135
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 תשכ"ה-1955 והבניה, התכניןחוקן

 היזח: גתנמת 7.מ. נהומם ו:;,,יס "שס",ם "םו"," "און יקרי, השוןסי"נ
) תכנית:מפורטת אישור בדברהידעה

 ו58ו )"י,(, ימו )"י,(, ו!64 :!4"' 1וה)"י,(' ,ןש'ם'

 ושנ.ס. וגננית, התגנון יפוק 117 ,יעיף ניתאם הויעה, נוהנשרה

4 בש' !יג4ני לאלון,, הקקי 142 מס' יירטת מנמת הוקיאת: מפורעת תנופת%ישיג מ  ייי"" יצ" טא7.ת "י"ג יפשייצ ""יי מס' "ליח פיז 
-הייים- 2,!!. עם. תשנ.ה, "119, ערן.מ.סגלןס

 דאמורה המחוזית הועדה במשרדי הופקדה אליה, המצורף התשריטעם ביןי אותה %ישיה המהו,יה העיזה שנה נסויה האמויה,התננ,ת
 בדרים מקומי, תכנרן מרחב רשאי מעזגיז וכל חולון, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה כמשרדיוכן
יעי. ש מפורטת לתכנית ש.נוי הכנת על הודעה פתיתים האמאיס שהמשרזיס ונשרות נימים תשבוס ,יא בהיעיין

 ש נ.תנת "שב-י!ו!1, יינני", "תנ111 יפוק 77לסעיף
 ההליטה -הזרים., ויגניה, יתננון "י,ימית היעזה ני הוזי"יי" ברוידס ד' ""ין( ג!פסןגר )21 תשנעו בתשייו'

 בנשיבה" "ננ.ה יהננון ומזווית "ועז" 1"ש,ותג
 שתוי ),נין "6;1( נספטמנר )4 הש;-ו נאקו, י,ס מיום

 הר1"34,"1. מס' ממורסתיתנ:.ת ת,-אניבמהון
ש המוצע: התכנית שינוי בחום הנכללים השטהיכ הםואלה
ש נוה. שיכון - )חלק( 6574 )חלק(, 6661 )חלק(, 6660גושים

 הוד-השרון. מקומית מועצה שיפוט ישטח נאמן גבעתיים מקומי, תכנוןמרחב

 ""19( נספטמנר )!1 ה"נ-ו :",י,י-י מקומית מיתאר תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 ו,נ).ה יתנוון היקרמות עועיה רעש,1שנ ענניה, "הנון ,חוק 9" ,ן?יף ניתסס הוזעה, נוהנמסרת
הדרים מחו, ולבניה, לתננון המהו-ת הועדה במשררי כיחשמ"ה-1985,

 הופקר גבעתיים, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיתל-אביב
 מיתאר למכנית שינוי 119א' מכ' "תכנית הנקרא מיתאר תכניתשיעי
 "מסייף "תשי.ט עט נפז )געתיימ., עירית שי - !5 מס'יקומית

 מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה התננ.ת: נשווי ה:,ו,ים "שסייס הס1",ה
 4!!, 5"!,!2!, !,ו, !4, "!-"4. חקות:",,י

 והנמיה, "תגנון ,חוק 89 ייפיף נסתרס הורעה, נוהניירת ו!1". רוש 4!"
 מנוו וינייה, יהגנון המחון.ת "ועוה נמשין' יי ה-!",1'תש- נימים תחום ייא נו יינן רשאי גהנן.ת נש.נו, מעוניןנ,
 וכטה יקית נזנר ושיווע" 611, בבנ תשי-א, !!1,גירנומ.ם an~nwI מקומית ועזה מהנום וגן התנו.ת ש.11, יזי ע, נקעע"מ. נייק~ט !ורגמה אישירה נונר שהזעה הנים,, יעיות נוקיתחננית את הרוח %קי תנ)ווי פיט ננ, או ננגין נקי,ע, מעוניןגל - ישי" מי תנופה , ירקיד מפתיית הננסת י' ש' תיפקיה'!ה' ,לה,. פת.חיס ואמורים שנישרייםונשיות
 ""!1, ;מ. תש;-ה, rllGa ו!י!ומיס ניירט "ורסס" ניטלהע, הזשייס תוך רשאי "ותו 1ונ, או "תננית נתפוס נלוי שלה"תנוון
 אי.י. החורף התשר.ט ע!גחו ,שינוי התהוות ,הניק נישומות, וי "וזעה שי פרסום"מ.ום

 ,,, "אמור". "מקומ.ת "תזה גמשיזיהתשית
 ",,,-הדוח "12-!12ן 7"112-1, 7-94י, ",,ות 4!117גוש ברי'דס ד' ""י3( נספסמנר )21 תשג-ו נחשי,ו'

 ש5"."10, ולבניה לבנון המתווית הוערה ראשיושב
 נימים תשבוס ,,א נו ,עיין רשתי הענית נש,נוי י;.נ,ןנ, ת,-"ניגמהון

 יקרי. פתיח.ם "אמורים שהמשרויסוגשע~ת
ש את הרואה אחר תכנוני פרט בכל אז בבגין בקרקע, מעוניןמל

 שמנ"נ מקומית נעיה מיקס וין התפנות שעף 'וי ע, נניע ערמו -"זר.ם. מקומ', תננוןמרהב

 פי!ומ"מי.ס מפורטת לתכנית שינוי הכנת עלהודעה
 גבננית ישית, "תעזות ישיש נרשומ1ת, 11 הוועד ש,

 "%מורה. "מח1ו.ת היעיהנמשיי' ניתנת תש;-ה-;ו,1, ו"נן,ן, גת:נון ,חוק 77 ,סעיףגהת%ס

 ננ!טמני )י ה'ינ-1 נאה,נ' הן,יט" .הזר.2-, ויננ.ה, יתננון "מקומית השוה ני הוזע"בו"
 כהנא מ' "ו!1(

 יבגניה .השון ימיוו.ת "ועוה ראשיושב שינוי י"נ.ן "ן,1( נספסמנר )4 תשג-ו נ%יוי י-ט ממסג.שיגה"
 "יפהמ"11 "י,"!2,י1. מס' מפורסתיתדית

,,,..,,,,,.,-...,,.., ,-, ,,," 
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 חשכ"ה-הססן יהבניה, התכננןחזק

 ות-לכיש מקומי, תכנוןמרהב אשקלון מקומי, תכנוןמרחב

 מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה מפורטת תכנית ש'נו' הפקדת בדברהודעה
 נו"עינדת .דתיה, ךה::ין ,ח., "" ,נעיף נךהאם זווע:, נו"שיית

 וינ;.ה, הה::.1 ינוק י8 יזעיף ביה"ס מוזער,
 מחוו ולמיה, לתכננן המהווית הופדה גמשרוי כיה,טכ"ה-33פ1, מחוז ולבניה, לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כיתשנ-ה-1965,

 ושקוה ;ת-,:,ש, וקנני:, ,תמון ד:קו:,ת הויו" ונרשיתי7יר.נ, יו:,ךה אשקלון, וינג'ז, ית::.ן דיקי:'ח השוה .נמשיויהורונ,
 קרית ו' רובע ד,399 מס, מפורטת יתמנית הנקראת מסורסתהכנית מס' מפורטת לתבנית ב' מס' "שינוי הנקראת מפורטת הכיתשינוי
 "ליה. המצורף ההשמיט עם ביחד 1534(, 1831, 1830, )גושיםגת ניהד 393", נ122, גושים חלקי אשקלון התעשיה אדור - י,י2771
 "וי. מתוהים דאץר,[_ך._ין,; נשים תשטום ,,א נו יעיין רשאי הת2.ת נשווי שעוניןנ, ונשענת גיןיס תשנון ,,א גה ,;.ין נשא. נהגית יכוויןנ, ח,י~. דמןורף דתשר.סעט

5 .רון יוייולךי,ישן
 רשו( ננ:סמ:ר ),! הש;-ו נתשי.'-ו ויש( נס:ס::ר )! השגעו %2,1,נ,

 ורדימוןי' ורדימוןי'
 וגנזי" יתנון .ת ":"ו ".ען" רעשיישג 1,נ:יה ,תנאן המהחית התוה ר%;יושן

 הכשפט כיניהזמנזך:
 בירויכלים הטהוזי הכ'כפטבית

הזמנות
 03',250 עזבונותתיק 3ח,231 עזבונותתיק

 שמסר בירוש,יב, שאול בכור בן 'עקב ומוח יוהרת נמין ירו- 14, איר רנ, מי"ינ סקל ברנרד המו" שו"תנעיןן
 10 ביום בירושלים שנפטרשליב,

 כחסריי
 955!, נ-וי' 25בידם 1956ן

 שאול ומשה ג'"ייו מויזת שאול אברהם ייינקש'ס 'יישי'ס. ,?יין, 4ן, מ".י ייי מי"ונ סקל רבקהיךינושת
 כירושלים, ציואת קיום צו למתן המשפט לבית בקשר הוגשה כי ידוע,להזוז

 צוואת לקיום צו ליחן בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידוע,להווי דנ"ל.המגחן
 כמנהליהעזמון. בא.קטובר1933,ילמינייהמבקוגים 17המניההנ-לייחם המנוח בתבון הגאה טיבה לו שיש אדם בל בזה מזמיןהרינין

 הג-ל ולמינוי הצו למתן להעגן הרוצה אדם כל בזה משיןהרי:י מיום יום עשר חמישה תוך להגיש הצוואה, לקיום להתנגדוהרוצה
 למתן התנגדות זו, הזמנה פרסום מיום יום עשר המישה היךלהג-ש בו המשסט בית יתן כן לח שאם לקיום, התנגדות 11, הזמנהפרסוםן

 בעיניך. כטוב צו המעפט גיח יתן כן לא שאם ה:גוקש,הצו בעיניו.כטוב
 ישם וייס,י' ישם וי.ס,י'1

 הטוען בבנ כל בזה מזמין והוי ירושה, על המכריזים צווים ליצן בקל:ות להלן, המפורשים בתיקים המשפט, לבית הוגשו כי ידועלהזוי ין
 דזמנה פרסום מיום יום עשר המישת תוך להגיש, לה, להתנגד והרוצה אליו מתייחמת המבוקשית ההמרזות שאחת בעזבון הנאה טובת לושיש
 במיניו. כטוב צו המשפט ביה יתן כן לא ואם הכרזה, לאותה ההגגוות11,

 ירונ,ינ. 4, ינונ.ע גרקונ זבולו:י רבקה 1יך:77ת "(,211 ייעצהחי,ן
 65,,259 עזבונותהיק )17 תשכ"ו באלול א' ביום ביר,שלים שפטר ירושלים, 31,גורג.ן, המלר מציב בבלי )ברנשטין( אשר ד-ר המנוה ירושהבענין

 שנפטרה מייושלימ, וירשובסקי אסתר המנוהה ירושתבענין 1966(,באוגוסטן
 1966(, באוגוסט )35 ח"כ-ו באלול י"ר ביוםבירו;לים מירישלים. בבלי )ברנשטין( !ב1ס!יהוהמבקשת

 מייושלים. וירשובסקי וקייבו פרופ'יהמנקש
 15',237 ירושותתיק

 261,65 עזבךנותהיק שנפטר ייייויים, צבאג נסים ידכוף הצוח ירושתבענין
 4, שוסן מרהוב פרבק מנחס מדה ד"ר הכנוח ע:בוןאנין 1963(, באוגוסט )29 תשכ"ו באלול י-ג ביוםבירושלים

 1955, ביוני 28 ביום שנטהר ירושלים, מירושלים. !בכאג נס"םוהמבקש

 .יוש,יס. 4, ששן ייה.נ פרנק אילנה יך;,נ,ןת ח"ו! עז:.;,""י,
 בירושלים שנמטר מירישלים, ז12ולוני צ.ון4 המנות עזבוןבסגין

 ישם יייכו,י'. 1983, באפריל 8ביוםי

 03ה10.1.ה1 ת'ט:-1, בהתרי כ-ט 1335, המרכומ'םיל;.טסל!1
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18  בתי-אבוב-יפו המחווי המשפטביתן
השנות

 זרנוק י.,ס .ים עשר ימיש" תנך ישיש ,נ,ק", "תוון 1,י~צ" יי,,7י עונ.:,תתיק

 וו, "ומזה ניחס ני!.,ה שנשיה ליברמן, אסתר "מני"" עיייוגעתן
 הת1ןז1"

 המשגס בית יתן גן יא שאג המנוקשת, .הניה
 נעינ,ו. נסינ?י 4",1. 2!נרואר24

 י'ת י;ש 7, י" ש"ת ";.י' גנ,עוי"" היגחן: י'ג::1:;י, ליברמן למרים יינתן לא מדוע טעם וליחן זו הזמנה טרסום סייסיום 8 רשם 7לך,ן-' עשר חמישה תוך המשסט בבית להתייצב אדב כל בזה מזמיוהריני
 ג,ג:.:ן'ג: הורנשטין ,כ,..ה ויני" גישתנענץ
ציין;,

 עשר "מישה תנך "ישה גנית א7בוות.י?נ ב, נוה רומץותף ותו חמים :שנ וט היווע הכמון D~na ימנו" יובטןייוין
י

 האיור. 11 תע71" ייתן "יעמס גית יסע גן, יא שאן שווי,, ,יזר" עגנון מג", ין.נוי נקש" "משפס ינית הושה נ, .17עיהוו. " צ "א"ר,נה רצוי"" תיישם11א ינעתיים. 47ן ,?נקנין מייונ חלפון אמתך 1"מנ,שת
 נו" מומ.1 "ן.נ.ה

 ישג ילך'ד נעונין שאה na1D יו שיש פסוען "זם נ,
 מירס יום יקי המ.ש" תנך יו;.ש ימינוי, ."קנז ~הר~נ"המזות
 8 66,פ212 עזבונותתיק ביה יתן כן לא שאם המבוקש, למינוי התנגדות זזי הזמנהפרסום

 תירש" 1." הק,'ינ ,א מווע טעם ומתן ,1 י1מ;" !ינה מ.ום יזם נ.~ם נסיין שנפטי בולדי, אוטו מילוש 7;1נ1" עגנוןנענ.ן
%

 העוז" ,יחן המשסט בנה עש בן ,א שאם ימנרולת, "נ.,המנוה בולדי. מ'ליש וימנקש
, 

 רש! ולך,ד, "נ.י. רמני".יועת

 המנית בעזבון הנאה טובת לו שיש אדם כל בזה מזמיןהריני

 מת,ס:נ:ג':::ג מטילד ליי ע"" מיי; ניעךגב::גי:41ת:ןיןסן:ן:::::גיש
נ

 "ע"מ~. מי", יגיעהה"יןגג;:קךג ימס ולך,ד'

נ",1, דע" ,מנקעת יכהן יא מיוע סעם וייהן ץ, לנו "1 שינום מזוםיוס ,.נ ננום כבת-ים שנסיך שקריי, שלמה ויו" עשוןיענין
 "ועז" וזנותית ננס' גי עי עשון הילה ?ו שיווק אייתיוס:יי' !יין(, ננ!סויר )י השג."

 נסיננע'נ'י. "נצית ?ו למעלט נ'ה 'תן נן'יאאניב.
ל

 ע,המנן'
 ה;.,. ימייה כרושת ע, עונץ מנו, יתמי 111 קיק"

 an~ax 8 נן אלתר משה וינוח ש, 77~ואן חשרנתין ךת:וזית 1.. ך,מ;ק יי;ונ י.,ס .מים עערה הנך ,היש הנ.,,"מנזח
 8 ביום בתל-אביב שנפטר גבעתיים, 0 הפלס-ת מרהוב ,מטיעהרט בעיגון. כטוב צויים המשפט ביה יתן בן לא שאםלנקשות,

 ן הס' יי?מני !1 ישם ולך,ד'
 8 בתל- המחוזי המשמט לבית הגישה המבקשת כי לכל ידועלהזוי

הים. ם ב' רננים נונעה שננסי שמואל, און "מנוח עונוןנענין
 ק"ה4 ני טעם יו ,ש אם טעב, וייתן ד ורמנה ממנום מיוםיום ת,ואנינ. 2!, ;.ריון ירחו: מילר, שה ישתקט"

 1' מ' צוימתן
 נותניה נסחב1 ניתן שמנא,. חון "מנוח יע,נון עגנון מני,

 מ"מ.,"י,נ,
 רשם ילד,ד, יעיני, ןן"ה טי2" יי שיש Isicn אים די נן"

.,,,,..,,.,,. ,- .. ,,-, ,,, , ,.- ,, ,,,



1  בתל-אביב-יפו הכהוזי הכשפטגיחן יי ןו
הזמרת

 "י,"י21 עונונ.תתיק "",נ211 עוגנותת,,
 מיתוב יצחק. בן ארדהיים שלמה המנוח צויאתבענין 4, מטרומה רחוב מרי"-נזי מרידוק חי המנוח ירועתבענין
 השב-ו בטבת ט' ביים בתל-אביב שנפטר תל-אביב, 5,ריז:באום כצו- )12 תשי-ה בחשון י"ר ביזם תל-השומר חולים בביתשנפטר
 55נ1(, בתואר)1 1957(,במבר

 הל- 8 רוזנבאום מרחוב פקידה ארדהיים, פן-בה.המבקשת מרידןק, תךפחהוהמנקשת
וביב. על המכריז צו ליהן בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי
 !וואה קיוץ ,?1 ומשש ינ.ת נקש" שועה ני ,זו;,ין,ו, סוגת ,1 שיש "סודן אךס גי נו" 'T'D'D והנוי ה:.,. "יננהירושת
 המנור. של כזבול מנהלימי:וי תיך להגיש להכרזה, להתנגד והרוצה המנוה בעזבוןהגאה

 גןיניו. נט.נ ?ו נית"משןט נןיתן יאשאם נם , , ן ,7, הצו, ימתן השננזפת 11, "ושה סרטים מיון .1ם ;שר חישהה.ך נעיויו. נס,נ ?1 המשנט ניח יתן גן ,אשאס ותאויש י;-, ,נקשה ,"תנן הרועה אזם נ, נוה מ,.,ןורש, ":נ771ת, ,"ניגה ""::זנה וו, קומתה פדורם מ.ונ יוםשהשים
 רשם ולך,ד'

 "",,:21 ;ונוסותתיק
 הצמנט )22 ת"נ-1 נא,,, 1' נ"נאניב

 "","211 עונ,:1תהיק נהי- ק.ססי "ו"ן(ץ"ז'
 24 נ.וס שנהרג מנתקן, שער סעדיה "מניח וווזת נ;:'1 ת,-"נ.נ; 7 יש;י"1 מי"יג ספ'רשטיין פטל1"מנ,ש.ס

 "',הנ"י:ין" ת,-צנת, "" י,י מיניי ספ'רעיטיין ציוןובן

 "ומג" ערסוס מיום'ום
 על המנר.ו ?1 ,.תן נקשה וישסס ינית הותש" ני .17; ,ךו.י ת,ו.ים יא תנגח, ל% מזוע auu) תיתן 11,

 ש, ,יומן ו"תיננת האחרונה השת" תירשם1ל%
 "מזו"

 ,1 שיש ,סוען אים ני נ~" שיין 1"::. הנ-, "ן:.ח ע, ?,.אהוק'1נ גי.,
 "מישה תוך ,"נ.ש יינרוה יקתננז והרועה ימ"ח נן~:ון ":ץ,סייח כעס ו,.תן "נ-,, ימנ,ק.ס ?ווא" קיים תעוזה הייתן ,אומזוע
 יא שאס "מנ71שת, ,הני,ה "ת1ו11ת 11 "~ן:ה ייסו" מיינ ,וב;שי ימני- נ, ע, עגנון שיית ?1 ע..ן, ששר. זוז ,.ונף "נצן ,אמוו;
 כעריו. נסוג צו הישעט ניר יתןנן ין:.ן, ש, מזר, ומש; :iTn? מג.: וומקר7;'1 ושונות "1נ.י.הטין
 רשס ילך,ד' גפרור. הנ-י 7?1 אח .י.תן ננ,שה ,11ן ההנס נ.ת י1ש גן ,אשאס

 "",1"1! ע,גו:ותתיק
 הגדוד מיהוב חיים שטרולך2;יץ ממנוח צוואת קיוםבעין

1
 חשב"ו באלול י"ה ביום בתל-אביב-יפו שנפטר רמלה, 3, העברי 2187,66 עזבונות תיק

 1966(, בספטמבר)3 בתל-אביב שנפטר שברטפימר, ליאת המנוח עזבוןכענין
 3, העברי הבדוד מיחיב אסתר שטרולוכיץיהמבקשת 1966, ביולי 20ביום

רמסה מתל-אביב. בן-דרור ידנןן ד"רוהמבקש

המון
 גן- ז-רתמן שי ים .ימיו ירישה ,?, ,!,ש" יצב 1הר1?"

 נו" ן,ן'1ךי','
 הריש" תוך הסשסס גנית ,"תיי?נ אזס ג,

 ,א תיג", ,א מז.; סע; תן יי גי' "ושה סיסינ .נ ,מ ,סישי י"ס ;שר חמ.ש" תוך "ת:וזותו יכיש עיגון, .מ:ן,י ייי וצי?,דרור
 יא ומזו; ינ-, "מניח ש, ואהילן ו?..או ישם ה יקא ם 'יה י113.ם את ,יתן הישעט ביה יכש גן ,א ש"פ וו, הושה פר.וסמ.1פ

 2155,55 צוואה קיוםתיק
 "",21,4 ירושותחי, שצענו בן-יעקב, פאך' אברהם השוה ?וואתנ;:.ן
 "פי,ק", מזיום יפה, עולף( זאב 'צחק המאה עינ.ןנענין א,ג.,.נ ה,ויימ ננ.ת שטפסר ת,-אנינ, ן, מזיוו נריונ היההאחרון

 1937, במחי 17 ביום פריקה, דרום ביוהנכבורגשנפטר 1966, בספטמבר 19 ביום8

 %יי.,,. מזיוס 'פה, ולקונד אברהם1הי,נ;ש מנוח, וקרוי מנוח 'צחק רמי הקטי:.םויינ,ש,ס
 המשפם ,ניס נ,מ "נ-י קמן,ש יזי ע, קמשה נ. .11;יקו,. ?ווחת ,יזם ?ו ימתן נקשה המשנט ינית הורשה ני .11;,וווי,ן
 יפה. )וולף( זאב יצהק המנוח של מירי בנמסי ירושה צולממן הנ-ל. המשחע

 מזמייחריגי,8
 בדובון הנאה טיבה לו שיש הטוען אדם כל בזה מזמיןהריני בעזבון הנאה טובת לו שיש הטוען אדם כל ביה

 הודה פרסום מיונ יוס שקשין תוך ,וו.ש ינקש" ,יתיזו,י.:ה "מיעה תוך ,ךו.ק הויי, הליופה ,קיבס ,"תנוד וגרופההמנוח,
 "י"ס ית;;ז,ת 11, "ודה ~-alo ייון .ום;שר

 ה?11א"
 ?ו הישסי כ.ת יחן נן ,% שאן וכניקשת, ,דנרוןההעוותוו, שפס דן-,,

 נדניי.נסו: נן.:.1. נסיג ?ו ה:שןט נית יתן נן,,%
 ישס ולך,ד' ישס ולך,ד'

!,
ן

 """1."13.1 ת"נ-1. :תתז, ניס %"י1. הנוב.ס'ס,יפיט149
ם
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ש1  בתל-אביב-יפו הסחותי המשפטביתן
הזמנות

 יטוען "וב גי נוה יומין ~ים, ירוש", עי הןנר,,.ם 12.יס ייתן נ,שזת ,",ן, "מנורשים נתיחס ומשיט, יניה ומשו גי ידועימיי
 הזמנה פרסום מיום יום עשר חמישה הוך להגיש, לה, להתנגר והרוצה אליו מהחהסת המנוקשות ההכרזוה שאחת בעזבון הגאה טובה לושיש
 בעיזנו. גסוב צו המשפט בית יתן בן )א ע"ס  הברזה, ל,.הה ההנויו"וו,

ה
 גזעיים, י, היהור מיהוב אשר אלקוןעי המנות ישוןנעין ,!ן 5י, נקשה

 1985, בפברואר 12 ביים בתל-אגיב שנמטר שנפטר מרד, המכונה מזרחי יובהק המנוח יזבוןבענין

 5, "מאור מי"ינ קפוחי ינ.ת אלקלעי יהידיתגנעק,ים,שת ' מרד.  זהנ7שונ,ן-רביני

ן נפו גיזם :נשירה דובינסק', צילה המנה" ע,נוןנעתן
 ,217 55 ע1נ1נותתיק

 ננפטמגי )י2 השג-הנאקו,
 "7, יוטשי,י מיפוי יטקובסקי שלמה המוית ירשתנענין '" !115(,

 !ת"-הקנה. 21, !יק-א מי"ג ספיר חולדהי"מנ,שת "5,15 ע1נ1:והתי,י
 גיוס 3נת-ים שנמטרה  רמבה, מונטיאנך המנוחח ירושתבענין

 ת,-נ"נ, !, י.נימן מיחונ יוסף, כץ המוו" ,רושתנענין רוז1צוווב לידיהוימגקשתנ-

 נעמי. כץ,"גנ,שת דונן, סלומון אמי המנוה עינוןניניך
 דונן. ,נטה סוניהיימנ,שת

 27 בלוי שהנטר" מימשכה 17רץ לאה המנזף ירושתיענין,

 7 בעם נח,-אנינ שנוטי איתן, בנימין המנזת י1נ1ןנענ.ן.
 5י!1' ני:יאר

1

 נינ,יון מערוג דן כדורי ללוף ומוחה ירושתכעכן 2172,55 יונויותתיק

 -,ך ::4:ב.נ
 .' 2.' בן ק25ב ,,ך- ..- ן.,-

 ה מתי-צג, רבד מתתיהו אברהם ומנוה 'רושתנענ.ן תי- נ5, מי"יג:נוט,נס,י בורזין אליהו המנו"נןייזיינון

"ייךמנ,"'י
הי-אנינ. מ"י-"נפה אורנשטין ינית רנד פרידריקה וומנקע', 13, המ,%:ה נ;,. יעיי מי"ננ קאופמן ציפורה שרטת

 :ב:במי:טהת,הנ:צ

 !:י!יין:ל'%יי
 ט' ניים נ"י-"נ"נ-'!י מ"י נ"יץ2::;:ן:ע:2גףם' 7' יעי,' מי"ינ

 ת,-"ניג. ,1, יונ.אים מיהונ עזרא ברוךוהמנקש י,פ!קי יסיג מו1טויליסקי, ויסקעד אלכסנדר1"מנוש

 ת,-אנינ. 71, השיום מייד פפו שלמהו"מגקש הל-אנינ. 9, אנסוק~,נקי מיתוג שבס שרהוהמנקשה

141. 1955.(1."1 תשנס, נתשי. ניס 5י:1, ה!רסומ,ס'יורט

שששששששש-



יי  בחג-אייב-יפו המתיזי המשפםבית
 )הטשך(הזמנות

 וו,""ו2 עןנ1;.תEQ37 p'o (( עו:ונ,תתיק
 ביום שננסר "ורפקך, מזיון וךנט מוך'ס היעז" עומןנענין רון א,,!, ;"מן מניה שלמה יצחק המנו" עינוןנינין
 2"י1, ג.:,"י 27 (,!1, ניוחי 24 נ.,ס חי-"שיי החו,יס בנית שמסרהשיון,

 אפך"ה. מזרום גךנט יות מך'אזיךי2ישת "שרזן. "וו א,"", סחין ינון שלמה הביבהו"יגקשת

ן
 "י,,(21 ע~נונות תיק

 ז ""!ן(, אר ג,נ )ו2 ה,1:-ו נשנס ו'נ.וס שקיר" מ",הבינ, גילדשמידט זהבה המזוהה ייוקתנ7נ.ן
 ",- 4", נזקו,1נ בי"ינ מירמלשטיין, בלומהון:נ,:ת ""15(, ניונ. ~(ao העג-1 נהמו, י.2 גיוסגת,-"ניב
 ":.נ. משי-סג". גולדשמ'ד אלכסודר1"מגקש

' ייה.: דוד, נ[ ויעקב )לו'( דוד בן התןי"ינוש'ס

 הירה. 17."",וז
 "(,!!21 עוממתתיק

 ן"1,ינ ננעת (("ןנעיי קיפרמן, משה השוה 'רושתנענין
 אל
 "2 ניון שזיזי יי'סלי' ט'סז י '

 "?י 'ו מס' ושי י"' מיסת-וע' וטבלר היהוייןעת קופרמן. דובהוהמנקשת
 ננט" "(,1!21 עינונותה'7

 תו,ון. ,1, קוק הךנ מיניב ליפקיז, יעקב,ךן:;ש
 י(,!י21 עשונותתי, נ",1, ו' ניוס שחסר" בוהם, בלה "פות" il~rDנענין "ן,"!וי ע.נו:ותתיק

 ומון" ירואתנינין "י,1(, נאונוסס )22תשג-ו
 נקנא גי מיהוב וירביץ מלכה אמתך

 !ן"1, נו?מנר ,2 נ.וס קחטיו ת,-פין, ,1, ה,-"נ.:. 124, נו-.יוד" מי"ינ בוהם ארנסט ר-רויינקש
 ת,-ינ.2. 17, מרזה מיהונ ,ואביץ אהדקויינקש

ן
 "(,ז!~2 עונינות תיק

 "(,2172 עונוווהתיג רה"י[ פית שניר שלום, איש מךדכ' "מנו" .יושתג?;.ן

 שפמי מונעתיינ, גליזמן צב' משה המוח עתוןנעוין "ויו, נאויי, "1 גיתם נ5ר-ן:ץ.יאיר-
 נ,נואי נו ניון :5ה,-הדי" ת,-,נינ. "2, ".!" זרך מי"ונ  שלום איש דשהו"מ:קשת

,1!)" 

 ונעריים. י4, נורונונ מר"21 גליזמן שדהויידעת

 ,י;ן!21 יונונותתי,
 עזףא "מנו" עינוןגעניו

~ev 
 י.ז נ.ום שנציי יוסף, בן

11 
 ו",2174 עינייית תיק

 "ן,1, נימי 7 ניום שנטר שאול, גבעולי ן::1" ירושתנתין ""!1(, נ:וגינר )12 תש:-1נעשון

 גבעולי. שלמהי'מנ7ש ",-אניע. "4, אצ., מי"ינ 'וסף ra אמהרי"מנקשה
 "ן,!:ן2 חנינותתיק

 נ::י- שניטי מת,-אניג, גלבוע גרשון ":גי" 'ייונתנן:'1 י",:יו2 עינינותת.ק

כ4:ם;":.:הםיבים:י'י
' 

 מת,-א:.נ. 1גז:צע נ:",גן4:ג ~a?-r. יתבן.

 (ן,וו21 ירושותהי,
 גיום בת,-Q'lK שחטר אנכל, 'חזקאל ךן;וה שנוןנענ.ן "",פון עונתותתיק

 ""!1(, ניווי )!1 תשנ-1 נן.וןנעו זהב', בן-חיים-ישראל צב' המנוח עונוןנענין.!
 ת,-אנינ. istn?; ,74 מר"ונ אנכל ממנהוךמ";ת ימת-נן. "י, י71" מי".נ ןהב' שךהו"מנקשת

 וו"ו,ן."1."1 ת::.1. נה':1. :-ט iIJOS ינרכו:יםי1,:ט142',,

48 8 1 8 8 ! 8 ! 8 ! 8



18  בתל-אביב-יפו המחווי המשפםביתן
 )המשד(התנות

 24 ס גי שרפטי לינדה, שבתאי המנוח עוננן נין.ן נ.ןב ניעוצה מעיי אלברטס, סלומון "מצח .וזעתיעיין
 1",1(. נווייגר )24 השג-י נעשוןנ-ט גאומני

 תי-אנינ. "pD~Jil ,1 מי,ונ לקודה יעקב""י~:נקש
 "",,211 ע1ני:1תת.ק

 8 2188,66 עזבתיתחרק 19 ניום כנני-נרק שנפטרה ארפס, רוז "מנזחה ע,נוןבענין
 "",1, נאדי., 1! נשםנרמ:נן ינני-ביק. ערפם אברהם כמנקשניי

8 ר-ג. 15, תלפיות מרחוב הרשקדביץ ומיקהוהמבקשה  0,86א,2 עזבונותתיק

 "",1, :יין "2 ג'ובתלי,"יי1(, נ"ת"- שמטיי י)נעתהק, שדור מיכאל "ינו" עוננן בעוין געי)ו!1 "ו-"נ,נ ;4,ייזקן
 ,,. .,,.. שדיר. ושריקא שדור אברהם~ן:נקק.ס יינוני ךי",נ ה1ר'אטה )רדו'ב'לך( רדןב'לךיהמנ,שת

 .,. .,1ד

88 הומנה פלפום מיום יום עשר חמישה תוך להגיש, לה, להתנגד והרוצה אליו מתייחסת המבוקשות הכרוות שאהת בעיזבון הזאה טובת לושיש

ן ,-ןק 5;------ 
 כירושיים האזורי הרבני הדיןבית

 שאנת געונון ויעוין "ו הנן" טונת התונע נ, ירושה. ?11, ימתן נישפת יצין, המעורטינ נתיקים הוין, ינית ויושן נ, ייועין.1,
8 יתן כן לא שאם זו, הזינה פיטום מיום יום פשר חמישה תוך טענוהיו ויסטור הדין לבית יבוא לה, להתנגד ורוצה אליו מתייהטתהבקשות  בעיניי. יט.נ ?י הייינ'ת

 ,רושיים. 12, ע?.ון כער ריונ "ינו)" קיסר, שלמהונינסע ",תש:-1תי,

גג::::: ,' ' נ2..,"י'1.'ייןןןי.,ן;:יי;
מתיר 1(. נא )"1 תש;-1יאה,

ls.1olooa 143 תש:.1. נהשן, בים ":1, י1יבימ,נ,1,.ט



 בצפת האזדרי הרבני הדיןבית
הזמנות

 שאחת נשנון המעונין "ו יש" טונת דתונע גי ירישה. ?י.. ייהן גקש.ת ין,ן, השייטים נהיל'ם "ן.ן, ינ.ה התק, נ. יזועינוני

 נעונן מונ ?י הזנןנ"

 היורשים. כל בשם כהן ס. אלי ד"רהתבקש:  485,השכ"ותיק
 ו' ביום נתיפה שנסטר גרהרד, קיביט המנוח ירושתבענין

 נ,נ נ-[ נךכת-;ן :!:ך יצחק, סגל ":נוח ,רוש,נענין "מעיה. מיסוי קיביט לאהגבישה:
 תש:-ובתמוז

 QT'1 נ"מ[ שנמיי א~יהה סלים כהן ימנ.ן ,יעשתנינ.ן
 הי.ישיס. נ, נשם סקל יצחקך::7ש:

 מכיר הריס,אשר השי-ט. באיירד

 חברות לנירוק בקשית ברברהגרעות
 ש, משתתף". בתל-אביב-יפו המחוזי המשפט בביתי,

 תשית י;" """י[ ן, "יחי "יייש יאת מני"

 קהלתl'a')a יחגרות, !קוותנענ.ן
 ,מ11,ה וסככי ",ועץנ?,1 בע.מ. דולפלסט "חמה !ירוקונענ.ןן

 )בית-רומנו( 9 יפו-תל-אביבדרך בית ידי טל הנ"ל החברה לפירוק שבקשה הודיה, בזהנמכרת
י, וכי 1966 ביולי 25 ביום הוגשה תל-אביב-יפו, של המחוזיהמשמט  ""נ החימיה הדש" נייוי ,שעת יךיפ'ע ייןה נ! ., ";י" י גז.ן היש: "משפס גזת גי;. תתנרר 11 יירוק שנקשת "~יא"נישה

: '"'ש,"" "ןי"י 'י' י' ':'י" ןניין,י' ו"י1. ננונככר 1 גיוסנתי-אניב  ךו ניסן יהמ.ך "יורה הנאת "מגוה שי ישתתף או נשהנ,,,
 ,ן.ות ?ר,נ" וחיא "ן.רמ קי ,מען יש[ את 1 ה?: ::יי1ן'".

 ינך, ,"תנו או "נקש"בענין
 נעצמי אם "נייתר, גשרת ,הריע יג,י

 או ש יא 7 ע!נהיי,
 ךן'רן"

 שקה או ש,1 הוין עירך ין. ;, או

 - -יי קיניי יחייך 7:י( עיךן 'ךס 'ץ)"[ ינ, "TrJ ",את הנקשה מן ויה, שקו. "זין ;ורך איילותא.י
 ידי עי נשדת 1'א אם

 ,א ,עי, alrinn א, ,עיי שתנפיק נומן ישין"' ך זייפיפי כס" פתוס מן אותו "ןורש ש"ת הנרה ש, משתתף אונות"
 ,ר!1. גא71טינר 1" יום ע, "?"ייס אחי ,"."1 ישו.'"ירי נעי. הלנ"ע "תשל;המוית

 קהלתבנימין
 בהל-אביב-יפו המחווי המשפטבבית ,!מעי" הישמטי "יוע,י?'1,ן

 2953,65 פירוקתיק חל-אגיב מחוז פרקליטלשבה
 ההברות, פקודתבענין )בית-רומנו( 9 יפו-תל-אביבדרךן

 חייב דאמורה הבקשה בירור בשית להופיע מרוצה כלהערה:ן בע"מ. הן לאבני לאומית קב' ההברה פירוקובעגיויי2
 בית ידי על הנ-ל החברה לפירוק שבקשה הודעה בזדניסרה יצאו על הודעה לעיל התחום לאיוו הדואר ידי על לשלוח אולמסור,

 וכי 1966, ביולי 25 ביום הוגשה חל-אביב-יפו, של המחוזיהמשפט להיות צריכה והיא הפירמה של והמען השב את תציין ההודעהזה.1
 בדין היושב המשפט בית ca:~ תתברר וו פירוק שבקשת היראהניאה שלה או שלו הדין עורך ידי על או הזירמה או האיש ידי עלחתומה
 1955. בנוגמבר 2 בייםבחל-אביג ידי על נשלבק הי" אס - או למסרה, וצריך דיי עורך להם ישלאם

 צו במחן לתמיך הרוצה  הואח החברה של משתתף או גושהכל לא לעיל החתום אל להגיע שתספיק בנמן לשלחה, צריך -הדואר
 כעצמו אס הבירור, בשעת להופיע יביל לכן, להתנגד או הבקשהבעיין 1956. באוקטובר 31 יום של דצהרים אחרי 13.00 משעהיאוהרן

-

 הלתבנ.מ. יעי. "יניעהתשי[ בתל-אייב-יפו המחוזי DDe~nבבית. :י:ן::ית~מיי :2ג::ן י"ן:ל"ת::ב::
 5י'1"1% !יייות'7

 י:משיה וישישי רתע,שיי
ם:!1!'ייק  יש:תמ:ן:;ם:י(ו בע.מ. 6100 לוש 73 חלקה אחחת 

 "נ-י ""גרה ,!'רוק nTp3V "ויעה נוהנמנרת1
 נ,"ער": ניר 'ז' ע,

 "ייב וארור" ינקשו ניר~ר נסעת להוקיע "ר,?"
 רצונו על הודעה לעיל החתום לאיש הדואר ידי על לשלוח אולמכיר וכי 1966, ביולי 25 כיום מוגשה תל-אביב-יפוי של המחוץהמשפטק
 להיית ?ריבד והיא הפירמה של והמען השם את תציין ההודעה,ה. בדק היות: המשפט בית בפגי תתברר זו פירוק שבקשת מוראהגית:ה,)
 שלה או שלו הדין טורך ידי על או הפירמה או האיש ידי עלההומה 5"19. בנוביבר 1 ביוםבהל-אביבש
 ידי על נשלחת היא אם - או למסרה, וצריך דין(, עורך להם יש)אם צו במתן להמוך הרוצה דכת ההברה של משתתף או נישהכל..

-

 לא לעיל החתום אל להגיע שתספיק בנמן לשלחה צריך -הדואר בעצמו בשעתהבירור,חם להומיע יכול לכך,בעניןהבקשהאולהתנגד
 1956. בנובמבר 1 יום של הצהרים אחדי 13.03 משעהיאותר יושח לכל יינתן הוצת הנקשה מן העתק שלו. הדין טורך נאמעצוחאו%

ש
4
  3.10.1056ג הש1"ו,  בחשרי נ"ט 1305, הפרם.מיםייקיט144?
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 בתל-אביב-'פו המחון. המשפטבית בתל-אביב-יפו המהווי המשפטבבית
 8 6י,(371 "נרות פיר71חי, 4",4""י שייקת'7

 ייניות, ילוזונעוין צינררת, פקודתנענין
 בע'.מ. ייט.ו. ""וי" פ'יי7'נ;נ'ו בע-מ. אור1ע ""נרה פ.ייו~ג;י.1

 ן
 שנר" ,!'רוק שנקש, שועה נוהומצרת

 יינק.ניץ, ייבאי, עו".ו ;,ין12,ת,-אני2,ע-,נ-נ מרהוננישיא, ניח .ו. ע, הנ-י,
 ת,-אנינ. "4, "יוי יהווה מיה.נ ושות'ר;ו!ורס וגי "ן19, ג.1,י נ2 ביום "ונשה הי-%נינ-יפו, ש, ון".ויומשפס
 8 ידי על לעיל מנזכרת ההברה לפירוק שבקשה הודעה, בזהנמסרת בדין היושב דמשפט בית בפני תתברר זו פירוק שבקשת הוראהניהנה

נ, 8 בספטמבר 80 ביום הוגשה תל-אביב-יפו, של המהוזי המשפטבית 1956. בנובמבר 2 ביוםבתל-אביב
 נוין צמרי ו~יונ,סק, מ. יזי ;י יייי ונוגר המשפס ,נ.ת"""1 ?ו נמתן יהמוך "רוצה הנאת ""ניה שי משתהף או פוש"

 ::: י::י;י:ם::ן:ךך:ן:::::י:(::)::::: :;:,ישריין גסן :::ן :ה, :בן::יג:4::גי
 2;ךה לגוע התלוןץמ.רת

 סגבב:::ג:::: ז'י בחף נ:::4 מן, "הת"ס מן אותו יז.יש "ואת יה
~?ע

-  

ל מש"ף וו:naT נצגי%"  _נק,ד -'""-'",יננגנג סמה "ההום מן אותו היורשוצצה 
 "ווו" ,;.י "המס ,איש "ז~אר יזי ;י ,ש,1" אוימיור,

 רגעו ע, המזעה ,;י, ""תום יאיש וזנאי, .וי וי ,שיות אוישור, ייונ. ע,
 את !יריה ,ו אס או, "איש ש, וייען "שם את ה?,.ן היוזנהזה. יהייה ורינה וקיא הקיימה שי וקמען השם את הליין מיוזע"וו.

 או 'arlen יוי עי יתומה יקיוה ?ריגה והיא היירמ", ש, וניעןarn יין או שיו הן.ן קויך יוי עי או "סירס" או ואיש יוי ;,יהומה
 זין(, עורך ,הי יש )חב שקה או שקו הזין עורך ,זי ;י אוה!.רמה .וי ;י נשיפת ו'א אס - או ימייה, יחייך 1.1(' עויך יהם יש)אס

 .ן. ע, ושגהת "יא אס - או ימייה,והייך ," ,עי, ""הום אי יביע שתי5.ק גרמן ,לחה, יריך -"זואר
 ,שגהה, ?דיך - הוואי

 אביב רמת תחנת צינרה פ'ייו.נ'יננך:ן

 "('ת"ו! !יייו "ין
 )1963( סקלי את גרשונוביץ של בניה מפעל'בעז-ענת

 הצני" ,דייו, שנ,ש" זווע", בן,נמצרת
 נע-מ, מהנזנים ות אילן יו, ע, יעי, ה:1:ר ומשנס יניתו6"1 וני (",1, נ,ויי "2 נ.וס "יכש" הי-אנינ-.!ו, ש, "שוויהמשי 2עי ב"א :::ב :ךם~עץע, נ.ת יו, עי ונ-,

נ, ןןי::ג:ונ'י:יין:::ג::ב שי ::בש:,' :ך::::::: ניט "'שב "ש% בית ני:' :בעייה::,::ב:
 ,3."ן. נשעה "5"1 ננונמני 14 נ.וס נת,-אניג-יזו נזין"יושג ?. נמתן ,תמוך "רוצה הנאת ""נרה ש, משתתף או תוש"

 ?ו נבהן ,תמוך ורויה "ואת הסנרה ש, מותהף או נושהנ, אס ":ייזר, נשעת יהו!יע ינו, ,:ך, י"תנ)ן או הנקש"נענין
8 בעצמו אם דבירור כשעת להופיע רשאי לכך להתנגד או הבקשהבענין יינתן הזאת הבקשה מן העתק שלו. דדין עורך באמצעות אובעצמו
8 נושה לכל יינהן הזאת הבקשה מן העתק שלו. הרין עורך באמציותאו מטה החתום מן אותו הדורש הזאת ההברה של משהתף או סשהלכל

 )נית-דיי)י( " ,;ו-תי-אנ,נייך
 נ,העיה:

8 ק"ג יחמורה "ניפשה נארור בשעת ,הסיע "רן?"
8 רטונו ע, ה11;ה יעיי "התרס יאיש "זנאי, יזי ;1 ישל" אן,מסוי, ה..נ "אמורה הנקש" נ.רור נשעת ,"ופיס הדוצה ג,העי":

8 את פירמה זו אם או, האיש של ויטען השם את תציין התודעהזה. רצונו על הודעה לעיל החתום לאיש הדואר ידי על לשלוג אולמלור,
8 או האיש ידי על חתומה להיות צריכה והיא הפירמה, של וחמיןהשם להיות צריכה וחיא הפירמה של והמען השם את תציין ההודעהזה.

8 דין(, עורך להם יש )אם שלה או שלו הדין עורך ידי על אוהפירמה שלה או שלו הדין עורך ידי על או הפירמה או האיש ידי עלחתומה
8 לשלחה צריך - הדואר ידי על נשלחת היא אם - או למסיה,וצריך ידי על נשלחת היא אם - או לממרה, וצריך דין( עורך להט יש)אם

8 צהרי אהה משעה יאיתר לא לעיל החתום אל להגיע שתסמיקבזמן לא לעיל ההחדם אל להגיע שהספיק כנמן לשלחה/ צריך -הדואר
 1968. בגובמכר 13 יום שלהצהרים 1965. בנובמבר 1 יום של היחרים אתרי 13.00 משעהיאךחר



י  כחברותטקודתן 14 י1
הודעה

1

 או נמ,1"1 קקוי:1 ךן:יה, ,.י 1 נתת .דיי, ונ.תן,תי;תתיוה ניוט ?ו "שיא נכיתן ך:".וי ד:שיס שנית יוזמה נו"נימת
 במלואן, כמערלמותהנהשךות הון הקמת את המאשר 1855,59( המרצה )חיץ 1956 באוגוסט22

 דינרה, ש, הישנס דן:.ות ה11 יהיה 11 תרשוךת רישיןין 11: הרשוית ,פי נ;-מ S'CSDIC1 גימ.ק,,ס "חברה ש,"מניות
 מיויק ,.י י-",",,ונ"נ המסן נ!.מ ,!ו!ן:ים נימ',,,םדנן

 שיות ו-""",,"",!1 מניה י.. 1 נות יניקות מיינת";1,,7",1"
 וייון "מ;.ה י., 1 ש, ,"מיה .נימות כשהמות ו:ייותנמרה מתות ו-""",""",!1 דיני" ,-י 1 קוה רגילות שיות,-""ן,"",,,"

 ךך:יה ,-, 1 ש, יג.,וה ינ.ות 1"","",,11 ין.,דן,יא דימין ,-. 1 שות ,ומרה וניתנות מקתהיות ?נירותננ,יה
 הות יזמיה וניתנות משההיוה ?מרות שויה שיות1-;4ן,נ1,,11 י-י 1 נות י;י,וה למות י-"11,,%7,1" מ"1,ק י-י,-""1,"7",ן4

 המניה. ל-י? להמרה וניתרות משתתטות צבירוה בבורה מניוחהמניהי-12,090,000
 דנצערא' """1( נ"71סי:י )2 הש:.1 נקקייי-ן שיות ,12,"!,,21 ך:-, היגינת מ1 ה.?"1 ן, הישוות ר.קוםי!;. דקיה. ל"י 1בטת
 החברותרשם צבירות בכורה מניות 11,843,643-1 המיה ל"י 1 שליגילות

 )5( 20 לסעיף בהתאםהודעה
 של: תזכיר נרשם כי הורעה, בזהנמנרה1

 הפלטה ידי על ששינה כפי מתבל, רשומים.בערבון יפת 9, הדת מחזיקי תורה התלמוד בית בדני חברת1.

 כיוהד" נמי מוגבל, בערבון בתל-אביב בעלזאוחסידי
 1963. באוקטובר 13 מיום

 חפ,12578 מס'היק 1953. באוקטובר 12 מיום מיוחדת ההלטה ידי עלששונה
11 "פ,3נ1נ4 מס'היק8  כפי מוגבל, בערבון לנהיגה ספר בית ריימן אר-ה19.'ן

 נ!. מוגרל, בערבוןנמריאן.
 ששונ"

 מיוזמת ההגסה 'ז, ע,
 "",1. גינוני ,2 ים מ ירית מגנוי::,:::יה

 11,1. נ.;%1ר !מ.ום
 ימסה .וי !, ששונה נ!. מוגבל, בערבון מוניבו'ישית11. י!,"4"17 מנ'חי,

 1955. ביציבי 23 מיידמייהד"ש

 ין.ה', שרונה יר' מוגבל, בערבון 6128 בגוש 126חלקהן.
 י"י1. גוץ. " מי.!,.,.הן,. הן,4",21 מס'תי, החפה יוי ע, שששה ירי מוגבל. בערבון נפטמיכליות12. נים. נס!סמנר "1 מיון ייו"זת דפסה .ן.", ה!,1נ"

 ה!,21177 יס'הי,
 נ!' מוגבל, בערבון דלק לאמות ישראליה הברך11. 1"11. נפוייי 1 מיום מיויית החיטה ,ן. !, ששינהנ!. יי י; מחבל, בערבוז לשכוןוהעשיה חברה חרש, .עולה4.

 "?,"",1 מן'ת., 5י!1. נ"!י.י "י מיום מיעזת הריטה 'יי ?יששון "י,,741 ינ'תי,,1
 ששו:" יפ' מתבל, בערבון תמנע נתישתמכרות 14. !, ששוך נפי משבל, בערבון משולם ערובהמחסני".

 י,
 ךן,4",7 מס'ה',- ח",,י41 מן'תיק

 נ1%;טינר ;2ןצ:ום".
 הינסותרשם דויטה 'י' עי ששייה נוסעך-י

 חפ,"117 ן!'ה.,
 n1UDת'קין

 ד!דיומים גיי,ון ש:הייסמן "איות ש, שם שי;1.י 1,נאוון, מיוךזת הך,טה יזי !, ששוה נ!' מוגבל, בערבוןניר7.
 ההברה שי השם את יעיי" ש 3 בייר 2193 עם י' רש.1295' 1965' יי י ייסייםש

 בך:ח.?.-6z?rsn 35988 מס קת1ש

 מוגבל. בערבון מ. פ,עסקי81

 דנצערא' ""11( נניטמני 1,1 יש:-ן נהדרי1' ועסה ידי ;, שויה :פ, מוגבל, בערבוןהאוטובוס".
 החניותרשם ""ין. לנמרן מ.וםמ.והןת',1

 הן,7"2"4 יי'היק
1

,י
=8=8==י"=ח8._,,,.א5א



 "תיקמניי ""יש"שס "קזזם"שם "ש,מ,ה"י.7

חם,47001 מיגבל בערבון )גדרום(השורו מוגבל בערבון )נדרוב( האורזחברת 1988( ביוני )2 תשכ"ו בסיוןיעד

חפ,417,1 ממני נעינוןאסיריו 1!ה~ח הננון נוננ~יותאטיי, ""19( נ.ו;י )! תשג-ו נסיוןי.1
 ",,,וזג,Limiled מיני2ערנון

4
limilea. Devalopmcnt~ 

ין,441וו התינון הים קויאיי "תינון היב נתיני-"י,- ון19( ציוני )2 תשנ-1 נסיכןיעז
 ~Sea~vays"Eyar'Mediterranesa מינינערנון מתגינערנ,ן

 "ן[1,

 מוני נעינון ~שות' שפיצי"זית ו"19( ניו;. )2 השג-ו נייוןי-ן
.שניצר

חפ,,4"41 ממגי נערנון ושות'-
limiled.]יק" 1 .י,,,, Chevrat~ 

8חפ277311 מוגבל בערבון קיוםנחלאיות 6190 בגוש 331,1 בחלקהדירה 1968( ביוגי )2 תשב-ו בסיוןי-ד

,42421 ג.יט חנרךם זי,י.וס ""19( גיוני )ו השג-ו נסיוןי-1

סול,..,,,..,...
 מו"נ, גערנין ושוה..זניא,. """1( ניוד. )ו העג-ו נייוןי.1

הפ,41129 מוג, נערנ.ן.י.אנסי-

ה;,4י4י4 התי:ון הים ,1.עיזןותמין "י,1( נ.וני )" תשנ-ו נייוןי.ח

 " ..,ו,,ן,מתיי-:ע,י,נן:,"ה,,,,,ןן4,אע"[-

8ש"פ,"2ו"4 משני גערגון ש,111ניקו מוונ, נערנון שיווקנוקו ""י~( גיס. )7 ת"נ-1 נעיון,.ס

8!"ן,וו""4 יהבי רגון סנר" ך--שמנלמ,.נ ""19( ניוני )7 ה"נ-1 ג'ייןי-ע

ש!147 "",1."1."1 תשרו. נתמו. נ,מ """1. ונינ~מ,מי,,~מ

ששש!8ששששש-

"



י
 התיקמגלי ה,לשהשם י7וובהשס השי;ויתאייך

"כ,נ""42 ,נ,סוה וסוננימ ,וע?יכr.v. מ,נ:, בעי:ון )בסוה,כןש.כ. ,ן"1( ניונ, )7 השנ.1 נניו,,-ן
Limiled.(Insurance) " 5 יו;בי נ?רנון1הש,ע1ת 

Lirnited.Aavi~ers and. Agents; 

ה!1"44!4 .תעשיות "ינחר חברתאי1סרר,1 "ושיות ה::יי הברת אינסר171 ""!1( ביוני ,7 תשנ.1 נייון,-ס  מו;ב,נערגוןמווג,

Limited.CoepanyI 

יפ,?;!!4 מו;נ, נערגון ר1,!ין".%את ושרות ,ש..וק ינרה ,ורנן שיות !"י~( ביוני )7 תשנ-ו גס'ון,-ט
 Lirnited.Publicalions~ DolphinI יו;נ, יערגון,ק,ר

hiar-Directi Ser~ice,1 Coniumcr'si 

 ;~anai kelin ,;1.,,5 .,[4,ןיי1[

"!,,,422 מוןני גערגון!.א.ר. ן.ו:, גןרג,ן אקירהךש,ע,ת "י,1( נ.ו;י )ז תקנ.1 גסיון,-ס
 As~ir0 ,,,,",,,,".,,,ן"מ2

 מ,וגי גערנון התיגון "ים,ו. מו;נ, בערנ., התינון היםנתיני 'l~SS) נ.ו;י )" תשג.1 ננ'וןב'
י!ן4י"!1

 כו::י נערנון 1תניךייוות "",1( ניוני ), תשנ-1 נביוןנ'
 בעינון פ.רןט.-%חים

 מונני
חפ,1!,?1

י!ן"!,44 מו;נ, בערב,ן יירמעת )~וון, נערב,ן ייר-אשר1ןהוות ין!1( נ'וני )" תשנ-DQ 1?11ב'

 אינסרנש,ו;יקובמוסויי IDGG .הווי( נן )ייוגקו!מוסורס ",!1( גיוני )! תשנ-1 ננ'וןנ'
הל,!~"!4 )"""1(

 מוננ,גערנ.ן מווג,געיגין

limited.

 נ.ה-אר.". ינוי:ה נ!י נית ריימןאריה ""!1( ב,11. )!1 תשג.1 גנייןנ."
-DQ. 

יפן,,1!4 ינ"ינה
נערנון יו;נינערגון

 מווגי
יפ,!!!11 מו:ני ביינון בי - ג;יןרונ, לו;נ, ב?רנ,ן ננין מ. רונ,נית יי!1( גיוני )!1 תשנ-1 יניוןנ,ה

ו!,;1"21 מיונ, בערנין ברוי חרושח,ךס, Litited.Works~ Iron' LahitJ """~( ג.י;. )!1 תשג-1 גסיוןנ-"

הפ,471,4 מו;נ, יייגון רגגה,!י ן,ק' ושיווק ,ינין וברה רנב",פי """1( ניוני ,17 חשג-ו ג!יוןנ-ס ו יי י ,.1

דפן!24"4 ותונ,ה נח,.ם מ,נ,,מנת ותפויית ייס נ. מינ,יבנת י!י1( ניוני )17 השנ-ו גניוןנ-ט?

4, Bulkand liqudd; AIana~j lianspc-4",י liquid: ,1"י,ת 

 מונגי נערנוןיו,ייוס י~ונ, יעייון-פינרו-מקן. ""י~( נייני )17 תשנ-1 גבייןי-ט4
הפן,"!25

נ-ל4
~l'Da 

 מו;ני ג?רגון ),י!1( ב':תיהנ יו;נ, נערגון "נר1( ב:ת.תנ "",1( נ.וני )11 תשנ-ו
הפ,!"""1

 מונבי נערנון .~נה--ן,ון יוונ, נ?ינ,ן רמנ-ב- .ננעתמוט, ","1( 2'1;. )17 השג.1 בי'וןג,ספ
חפן"!"!4

Limiled.hlolelI ך,"ז,ן" "Givhs~ 

 "י"1."1.י1 תשנ.1. נתשר. י,ט 5"13, "ייי,מ.ם,,,וט4148
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תאך.ךן ן--ן
 ק.:,.-

י "",,סייר ""ישהשב חוייבושם
 גןרנו1-לתוית- ,"ן5 נמש ""1 ך,7קטית "",[( נ.1:י )%[ הש:-1אג'נתמ11

"י,""2,2 מץנ,

"!',"""42 מ,;:, גערג.ן ןה:ת ן!ע,. ,:;,צ. ךה:ה מרע,,להטט,-,._; 5""1( ניוד )"[הקנ., גהיוןא.

חי,"4," נין.א,י ,נסוה מיסינזך-יגי"ים יוונ, בערנון עםמה ""1%( ג.1;י )![תש:-1 בתיו[א'  מתנ, בעינון העונן.םש,

 יוונ, ניינון גמעני.ושלזעוה "",1( ניימ )!1תשג-1 גתמווא'
י!,ו,455 ין,ר ;יננסית יגרה --כללינה-

"ס,י3112 מיוני נערגתןנויו "י1%( ג.וני )"2 הקנ-ו נתמוךי'

ךל571"7נ י"ן,,ה ,ענת י "נר"-ניחר- י"ש7ע,ת וק,ת' "ישס.ןלנף ""1%( ניונ. ),2 השג.ו גתמ,ןי'

ך!,ז4214,ור- "יין, הנרן, ור .",,ר,נית "5י1( מוג. ,ז2 תו:-ו גהיווט'

ששה5;27""4 )גוייה נרגמתרהוטה מ,::) גערג,ן סוננרוהרסניה ""1%( נווך );2 תשג.ו נאמוןט'

ך!,ו"ינ4 ,נווית הגרה גר-עראקנך ,ניוית ד:ךה ושית', מ,!,ס אתיוי ""!1( ג.ווי )27 הערו נהיוןס'

ין,,ז4"4 ןו;גי נעינון אשי. את.:ןורי ןו::י ניילון לויוי ש נו וו7ך,,ה ו",1( גיוו. )זן תענ-ו גהלו1ט.

 נרטון ההן,..דית 5"1%( ג.ין )27 "שנ-ו :"מי,ס.
 מוו"

4eeooi~n מיוני נעשון טרה?.ז.ע.

ין,2,%י4 י:יסוח נוטות ע.1מגיר מוו:, נערנ,ןמטר-עזו "ינו( ניונ. )27 הש:-ו יהמייס'

ך!41ניו4 3נ:ג יתעעיות נמס7:יוה' ,העק'ות גייס ,שרותיהגרה ""י1( נ.1:י );2 תקן-1 נהלו[ס'

Stryices],,,,,,ץ ,,,,ח זל,!,. s~[viccs,עז ]"א י,,,8 ,.4,,,. 
liailtd.Corporaciou Lirni~cd. 

.
"י'"5%%" משיי ימ:י:ית::ן:ג: מ,:נ, :!ריין י::ן,ס "נרה,.ן. 5"1%( נ,יו, ,27 הש:.י יתייק ט,
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י
 תשי"ז-1957 עולימ, שינון מ.לזזהתק:.ה הישמי ה:כטים גזנס כאתהודעזת

 ההורלה תוצאות על הידעה ההבריתפקודת
 ך:.-,- י,,י", ,שינון "זי,ו,ך ,ת;)ות )ן( % ,ה,:"נךת,נ מפרק מי:וי עלה.דעה

 ש)., נ.ין עךתן.ימ" ה-7ן, ךדיי,ה ת,?,.ת נ,י יך:רין.,;1!1, ::י,-,;. :ן-: ע;, )ךויי. ןיי)ת )תעע.לת אנזר-אי,יוה דךנר";שם
 ""1%(. :נ!:ן:ר ),! תש:.ו נת;י''.: הי-"נ'נ. "2י' י'יקי1 ר"1נ "רשוס: ומקרןיען
 הן".ויש,;ת,-"נ.נ-ין.,"יל"יין'""'4"12 ומעיטנית

ניך _.הי ,.ת ,. _ן.)%
 א"ת. ., ,.."ן4 ו'1.עי,ן ייינ רו-", יי.'ניי, גן-ג',1 )לן;,: ת.".יו הן!ר,,ום

,45.?1r-.ה 
 %7וין י[1%!1 נ7,ו2ן ,%1",1 22נ!11%י",7ןת"ייךןיי:וי;.-ןנ".ו,הקג.1)"ונ"ן;ונןו"י1ן.

 נ:י:ן :::::ן ::::ב1 :::ן:1 :::::1:::ן:: 1'נ.ורד ש' נן!סןנר,",1( ),2 תש:.ו נתשדי.-ז)
 4%!2, 5,נ%7 4[571 %?זו ,4"%7ויו"]1:יוין.:(יסייעיי

lleo1G],!ז% 42,],1 !ן7%% %,275 ]ינ,!, 
 "14"ן ,"1%!1 47]!2 2%21, 7"י""ן ין[ייי השי"ד-1934 ישראי, ב:קהזק

 ן;:ויי ננ'ונ ,;.סה: ךכ.י:;'? ון)::'ב ךלכ:; ס"1,ךע,
 7414,) ,%!22 17%", ;י,,ן 7ז"!,174,,

 ,4,72 5%711 ,41%% !72י! 41,1,2%,"7] ..יאנ',י

.;,יייי,,י.. . . . נטךו.י (ri1p1ett(c~it)כ;ות
 7,י",:2"ן.],4,".ג47.],ז . . . . . .סרנ,,מב:;ניי11י.1
 ,יי!י. ח:ר.,ן נ;וי, ע,. ,:".ה ך,ונ "'וי,ת עשרה ש,.שנ.,גר.1],.,,גו,44 . . . . . . . . ךו.ו ייסנ;'תיוה1

 . . . . . המי':,ן ש,ש:ך'יויו;.ו
--

::ך"י",1,-ין1א,,:
-- ":1.1שםר.,ת"-:1תע,ןמס.:1ק.;סן'

 ;57,1 1!,,י1 4%",]1 2"4,2 "1!ן]"!וזן
-- . . . . . . 1,'ן'ו ושטן' ח.נשטו'

 5ני!! %,"%1 ",,112 "1,2!,1ן"1"7!

 :נד 1'י!ו. ""ר.,ן נ;וך, ע,1 ינ".ת ה,1נ "'נ-.ת ,ךנעו.
 "יה; נ, ,-."ג,? תש'.ן-11,]. ד!רא,. נ;, ,1, ש, ,1111 ב;'. ,ן' .יענ1:ו.1

 )לל]( בא.קמיבר )2! ה'?:"1 בת'במי :"הב,.כ ון2ו" וו12,5 [נlossss1",1 ,יניוך נ"')נ ,;יטה. ,ט.חן;'ב .ן):ן'ם ומכנע סי,.ןיון

ל' 'אךן
 עית, ""ה -נ ת ,'.י.

 "י","1 גין .תי!ר, ""ך'ין נ).רי
שטי,

4,2,,111,,ע,]ו,; יס":וי :ב"

 ן,הך רנ,ך רןו: ן,;ר,ה.],1,2;1,."11ן . . . . נטקווי ,כ).ק( ,יטנ;.תמי.הן
 י-י: "ן",י2 ןןך ית.?יה ןןר.ה ג)ויי

27,,;,1].11,11]], . . . . . . . נס,ו.ר היטנ; ייבי?

,2,41,,:.ן,"11 . . . . . . . . יוז :מטי;,תרות
 ".)רתןן,נר:"ןן,ההנ)ור,ץ"ר.:.ת'!ןך:ןך""",י%,.י;1.

-- . . . . ייי':,ה ':, ב,ך;1'1':טר'1
7י,]"1

 ':, ,ת"..נית 1.:סיי ,:יך'?טיי4
 נ' ג.ונ ה", _ר.קה, ,יי "נ_1 נ;.י, שע,1 וח,נ",,י.ת-- הךן':,"

 נ,,;ט1נר"",1(.,תן:.1)"1-- . . . . . . ך,'!'1 1':בוי ,ונקטוי

 גיךב1בו ,"'] וב]ז'ע'ב "ן'ית עו תךיוין,ת ,7,,,.ין.תן

. הש"ט-"104 אוצר, שטרית-זת1
1ל)ן

 ]נייית] כי תלייה בתי

 ):?.יי,( בע,מ קליינמןא' אוצר שטרי של הכוללהסכום
1
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4

1'ת" נ;ינן י,א ני.ב נמך,ור שה,11
 "גני" "ניי שי ""חייוה ו:ייית קך"נ'ןר ייין, :י,

 :ןן:ג :מ'ןיי :,ןנבגעמ:עי ו::,,: ע: :ע ו"4,.(-.Iess ,,,1) נא?ר., )ןתש:-1ן
 ,שמון ,:זי דדנרן :..ן, עש, )מה יעןל,ס !,ר.. י-מ,..ין -.""",,"4,%" האן,ך הת"ריך א"רי שה)?או!.ן
 נ::,ניס .נ".ו ;.וז ,7ך,,.ל רליך,.נ י"ה ).;ן,בג,,,י,ן -.""",,"4,%" ",ייי והאר,ן א"ר, ש;נרעו".)

 ש,ונ:ייריה נתשרי נ." ני)ם נ:"1)ר;מיאים4.
 ד"ני"

 "י!ר,,ם. )ש,

 יייק תמ.ר,ואן-...,.יי(.%" ",,1( נ",,ן1נר )!1הש:-1י

 יר.ש,ין הן:ש,ת'. המ51,ס ;.'היןב? א:.ר.ת י6המה.ר
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