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 ן' חובה(, )תשלומיתקנות-שעת-חירוםהורעה)
ינשי"ה-1958 מר שי נוו) את "ך..פ" ךסי.נ.ת %ישור בי ".זיך נוהניירת
 )תש,.מ. ,תענית-ועת-,.רוב וו תצו יפי ניגות':וג 7""[(. :::ן:בלי:י:!סמירךע":ן סמכ.,והאציית ,:ין Al~ed) Rob~nsola) Focsylh ר,נרסןת סיינייסאחפיז

 :!יס.ס "ליורסיס ,יוג.ן ,;ג,,היות 7,"[( גא.,ס.גי )[1 תשנ,ח נתשר.;'
 "[1,, 1[4", 4[4", ז[1",![1", יקריאארתור "יאי( )"י) 1-"" "! "1, נ]יויס 411"
 אחד לכל 2, תשכ-ה-1954 חיבה(, תשלום )שיעירשעה-הירום הרוץ משרד של הכללי המיהל מקוםממלא ,?ו- ,תיסכת י-,י1" 7[4"

 אהד כל עם ביחד ח' בטור להלן נקובים ששמותיהםמהאנשים1
 ב,: בטור נקובים עשמותיהםמהאנשים

 %, טיי תשי"א-1951 הכרינה, נכפיחוק
 י, טיי

-- הרשאה עיהודעה
תסנור.. גן-ן,איאר.ה ,;וו., "' ;ר.;סטר, [. ךרקיתיאת חק.."-[1,1ן,"מזינה, יוסף!נוחזר "ג,TUTS ינו' "ו7 )"( )"( " סעיף יי. במנותי שנתקף מהזיעאם

שן,הן.,ופ את ,יי?; ."1ז, ך"ם "חן נ. "..ר, ו-ש' אססיייגר['  נצירך"ב ו'ך..," השין ן, "יזמך ,מונת החקוין הלששתה נ!זיוןהממשקן
 דורוןיחזקאל האמורה. לעמקה הנוגעים המסמכים על המדינה  בשם ולההוםקוין
 הס:נ.'ות"ן'ית ספ.רפנחס 7",1( נ1%,ס1נר )י! תשנ,ח גהשרינעה

 השנו, 45"1, "!רניס.ב גי,ליט ע(ורנמ"
' "72,4()ים

 גסיה. - ו,"[עמ' ךא,!רשי
 וךתעשיה "מנהרשר 14"74()"מ !1. עמ' תשי,א, "", נ."ן שרףזאב 1987( באוקטובר )20 תשכ"ה בתשריט"ו

 21. עד. תענ-ן, 2"4, נ.ח 171; ען' תשג-ז, 414, נ-"י
 ,.תנ תשי"א-1951 המדינה, נכסיחוק1

 1217. עמ' העג,[, ",ין, ו.ת 4"; עמ' תשנ."' %7ן'

 1927 הטים,חוק הרשאה עלהודעה
מ? יסי.:ה, ;גסי ,"וק , נעיף ,סי סתותי יגת.,ף מזויע,אניל  עברון אפרים את הרמן, אברהם את הרשיתיתשי*א-11951,

 הטים, לחוק 31 וסעיף ב' להוספת 1 פסקה לפי כמכותי בתוקף הבכם על המדינה בשם לחתום ולחוד, ביחד שמירי נחוםואת
 1, וךיקעס, "שרטון נזרי ,ן,.זת )ז( 1-! 14)"( ונעיס.ס ן, 7!"[ ש, "גר.ת אריות שי נ.;,אימי י!יה.ח וסיניות עגהיובאה
 [" גנג,ס ויייא" ית; ישם זויר ",",י,1," ש. יסניסאמרי,"

ן תעידת הש"ת ,שם "ורן וב, %ת לשה אנ. ו,תשען-,וי[
~: להוראוה בהתאם דעתו, שיקול לפי אישירה, אונושי-סיטה ועל ד., רידינג הכוח תהנה מפעל לביציע לישראל החשמל אביב)

 ידו. על לומן מזמן שייקבעו וההוראות התנאים פי ועלהתוסמך האמור. להמכם הבוגעים המממכיםכל
 יתדי.'.ס ספיר פנחס וי,;( ג"),סינר )"ו תשנ,ה גמשי.נעו

1 כרמי משה 7",1( ן"1,ס,גר )"2 "שנ-" ' "72,1()"מ
1, "תקניי"שי [י"71()"ן ""יחישי - 1 71. ען' הש"י, [,ז, נ"י 11;2: עך' ;', גיך א"י, חוקיי- - 1. עמ' 2, מם, א' תום' תש-ח,מע"ר 52, עם. תשי"א, 1,68ם-ה

הרשאה ולניהור לאי,ט'ר )-ללים ה-יסה מםהקנוח י
 ע!וו

 ןה~נעס ,,חף

ד דבגן:גי:ן,נגןת:ן:ןב::,ן(שתמ: מאושרים שאינם ערך ניירות בדברהודעה "  

-TV'R)

 5 412, !נצוה ית,י"ו,ן' יתוו ל )ן( 2 ":ע: "(:ןי-מ 11: 4:ך: : ק ::]נעי[ ב,(, ,נקדל"ח
 נגנוםו"ונ

 נולי
 ,",7' נ' יתוו:,י-" היית פ. ע, שך.ן"ו ,ירות סימיון ;קרה ש,

 ימ' תשנ-ך, 7,[1, ו!רנומיס ג.,קוס שיורנמה"וישא" עיך ;י.רות א.;ן הש:.ה-17"1, .י;(, )עזרה נסיוןמ.,11ה
 ציה. -י"א התצות. ,עתןמ%.שרינ

 ::זנמן י"!1( י"י"סיני )21 נתאפין;-";.ס פמן:ור 7"י1( )"2נאיוסיני ::םשנ-"ב
 ,ן "7. עמ, תש.י, 31, נעה ונוי; עי' נ', נרך א-י, דו,.ן

 ,, 1. עמ' 2, מן' "', תונ' תשעי, ע.ר : 2"!1. עמ' תשנ,ז, 1,"1, קעתן

 7"וו,9.11 השנ.ח. ג"ש11 1' 14,7. י~יס1סיס,ן,.ט222



 ,ן
תשכ"ד.-1963הרשאהן ן ושייוק(, )ייצוי הלול לענף המועצהחיק 1927 הטים,חוק  ,ן. נמיותינתופף.

-1gD 

1 תש"ה-18לו!, והמשפט, השלטון סדרי לפקודת ו-2)ד(14)8( הקנסות ועדת בהרכב שינוי עץהודעה וינע.!.ס 11,21, וטין, יטו, 1!
 המועצה לחוק 01 סעיף לפי סמבוהגו בהזקף כי מודיעים,"נו דנעיפים לפי בסמכויותי להשתמש שפר מאיר את מרשהאני
 ראש יושג יריות ניל, נפר פון,שוק, עוזו את מינינון. 'מ'נ' 4ן ע' "ייי" יתייג" ה"." י" ""שיי ה;ע.י:ג::ן::;; - , תשכ"ד-1963 ושיייק(, לייצור הלול לערף הרשיו- של תקפם שהפסקת בתנאי - )1( 29 13, ר-)0(, )ג( 10 )2(,5

 קמה, .1נ" ואת "יין, יי' תשנ,ה, וזון,י!יוימינ נלה. -5""ן

 ""מיי"' nTD1,' כרמלמשה 1"15( נ"וקטינר )נ2 השג-ה בתשייי-ם
 ביושב יהושל, כפר רביב, יוסף של מינויו את ביטלנו2. ההחגורהשר י7552()חס
 האמורה. הקנסות ועדתראש 7%. עמ' הש"י, 23, מיה zss1; עמ' ג', ברך א"י, חוקי1
 1. עם. 2, מן' א' ת.נ' הש-ח, ;-רן

 1957( ני?ממנר )י1 תשג-1 גאלו.ו'

.,:גה'גו,:נ:.::געגננשונ
 _בו2.. ::נכ '-'''''"

 י" :ןך:::גניגןי:גב::ןגן::
ן

 חלב(, )יייור ושירותים מצרכים ע' הפיקיח צי - כרמלמשה 7י15( נאו,סונר )!2 תשג.ת נהגר.י-ם

-,
 א"יק

 'יה,ס'א'מנ'2,עמ'
יי_ מ!הל מינוי בדברהודעה !7' 'עמ 1.1!'תש

 ע, ש.זת "וק יני נ(, ללן שניו-%7מ "ינ(
 י י )'' הש,."-;!,1! יש,יית.ןי!ינ,םהרשאה

14
 %ז2:(נ

 "3י. יינץ ת"ייהיית ב::בונ:: :ןג" :ג ל!,1,פית
.. 

_ 
 ישראי את ירש"א;.

", ,1( ,2 יי.ף י,. גייג.ת. .קשתיק ;,1.
 ובת'מתם 1י,1( נ",,ט,ני )12 תשג-" נתשרי

 סמכויות אצילת עיהודעה סמכויוה העברת בדברהודעה
 ,"יק 44-1,"( 42 37, נ;.!.ן ין. ס:נ1,ותי שנתנקף מוז.ןחני )יש.1;ות הין יתעות 1 תקנה יפי נמנותי שגתוקף ממזיע,";,
ה, למועגה אציתי י, תשי-ה-7!?1 וש,רוהיס, מצרנים עי "יינו" "ת,:1ת ,;. נמיויות. את "כנרת. ן, תשם-יי!15 סיר(,י;וגזי
 ,. שע"ה-תורן ו.רק.ה(, י.רית ש, ון',1ק )ינןר שתעיתעי ותקנות. % "י ין א,!מ

 ובתיח.ים 7!!1( נןןס:נר 1,! השנ.1 נאר,נ-, )ן(. 4 תקי" ,;י ,מפק"פפ מ",ייש'ומת - א,11ר,תחוויר
 ן",,"יתשי "7411(1"מ תשתה, 7!11, ןפיס.מים גי,קוס שפ.רןיה הימנ...תהענית

 4!. עמ' תשי-", "4!, נ-"1 כרמלמשה 1557( נא1,מ,נר )!2 ת"נ-ן נתשרי'-ל



'. תשט"ז--ש195 הצוטח, הגנתחוקן
 גנה("

 ן ' "עיית, י"ס "שיי' תערף ניקש "',ך', "נם
וספח ערר ועדת הקמת עלהודעה1
 הזברה תננית נייע יענין ןןרר 1ןות הרננ בי מזויע"נ.י!

תעריי
 שנר

 נ,.יות יזום ייודשני הבא השס.ו-t1l~ss ה!ומ", ";;ה י"71 2ז נעיף ,פי שיוותה,1
נלין:

פועי.ס: המשפיס שר יד ע, שמונה ראש יושג - "פלנו'םארנ,,1ן
 ;?If1ייסףן

- !9.9 שנם 4,אחר9.11 יענווהיי:'נ, הפקלאות שי יןי עי שוונו  י19.1 שנים 5יאחר9.13 הוושים "ימי פריש,אבן
 השי";מען

 האןי
4!."1 5.שנ,טיארר5.44 "הה שנהימר יןו. 5, זרור רהונ ן?ומה, ,המת

?Q-JT 19.5 7יצ"ר9.57 קמם 2י"הי ;בתימקם 7"5;( נאוקסונר )12 הש:-ה יתשר. ח'1
9.19 עין 3יאחר החקלאותשר

 44. סי' תשעו, 475, י-ם יד; עמ' t~ern, "29, י-ם;
1:a'sl~v

::):::::ך::):ו ")ס:: תשי"ז-1937 קיביציים, הטפטיםלוק
 הקרטתז' בענף הרחבהצון
 די,; מנווה ועונני מנומה ת'פי' קילו;'ע'י' ה;,.ו- ק'נו!,,ם, ינגן'ם ,",ק 25 סעיף יר' ימ:ות' יתופף1

12.14 ;'נו;9.53 א,יינ הייי ה,ייוצ' הקננם הוראות שי תוויתן ני מןווה אני ו,7י,1
75.י1 נ'י,; ס, דנ,,ית הונהזרות יגין נ.שי"י התעשיה 1?י, התחהוותשנין

 "י"מ 'י%י בע :%ב:::::גיב::::ג:י:סב בטאי )9 תשב-ו באייר י-ט ביים ינחחם בארץ-ישראל,העובדים
"13.3 ו'סוג!,.י א'נו; 1"מינידים הגונזים ני עי 57!1( נזצמנר )1 השג-ןנחשון
14.79 ה'ים"".11 ג.יוק שת"י ןעונ7'ם יןעט הלרטונו. נעוף ונמ,א:ן נהעשיהג'שרא,
16.85 כעולהסוג12.12 ב'טוב ומעבידיהם. קיבוביים בהסכמים עסדרו חו מוסדרועבדדהמ

התוספת
 קייה; במנינית מימיים. ה;.,י( -"המנס ),ן,ן ; "ליסוד;. ,ענף גנניי הלינוניג'ינס

2י.11 ;'סו11,.9 א'ין; הנאים; "שינו..ס ייונו1
65'"1 נ'סיג ינוא: מעיקיי יךונס 7 יייףגמלות1.

.7.

 "ץ:נ::כןטןתמ::: משת ת':"י
תעיף יי י" שני יקניי ::נ:::ביך ::1.

 מלן 1נה  התיק71ש.
 הקוי

 הןנ-י נחשייג.י ביד 1ם יאמיר תוספה
 היגורהשר 2נ2(7()יםמיה.. אלוןלאל ומי( בחו7מוגר  )ין

 יייא: הייקיי להןןם % ועיף אשרך2.
 החיפושה  מ"כ"מן

י ב % תש:.:ו ::) '-:: הזך: השיתי:
12"י",ן

 תשי"ד-1954 העבורה, על הפיקוח אמגיןחוי12:שי.שית

15:מ.שית
 נפועל ראשי עכורה מפקח טיפי עיהודעה

 מטקת להיוה מייגוס אברהם את שמיניתי מודיע אני ג181954השב'יית חשהד- העבודה, על הפיקות אירגון לחוק גל ש לסעיףבהתאם18השישית
 1957( באוקטובר )22 תשכ"ח בתשרי י"ח ייום במויל ריט4טגידה19הנךמיגית
 1987(. באוקטובר )31 תשכ"ה בתשרי כ"ז יוםעד .26התשיעית
21העשירית
 איתשאל 7"15( נאו,סונר )59 ה;:-ה גושייכ-ו2! עשרה"אזה

al~nrnהגנוז""י 1149;()"מ23 עשיה 
-24 עשרההשלוש  י"2. עמ' תשי-ד, 154, י-"י24 עשרההצינע

 7(י9.11.1 הש:.ת, נחשו ו' 7(11, "פיס,מ'ס'ימס224

י -



 ===-- :15י==י
 5%1שש%ן=24
%  ן :31ן-בי

.ש%1%)
 ,!, , ,),,,,,,ן-,1%

,---.--..



 משי"א--י195 )א(, הטרומיות המועציתצון
 וסטיהם מקומ.ות מועצות ראש. בחירת ברברהידעה,ן
 ה:,.מ. המועיות נ'ש'גוה נ. היזעך כוה ניסית ו, חשי,י"נ1% )א(, ךמ,.יי.ת "מועצות ,11 117 יסעיףג"תאסן

 מ נסיר ;,וניס ששמ,ק,"ם "אנשים ננ"יו ג', נלי יעזן ון:.יס.ם נהאזיגים ק"ת,""ו א', גסני ,"ין מעורט.סששי.היהן
 ךמקומ.וה; המתעיות רפשי ";;י ידיית ;נחרו ו' יסיר ;7יניס שש:.ה',! והחנשים הרמויו", ימ,ומיוה "מוערות ראשייהירת.ן

 ז'סנר ;'סור נ'טיר א'קוך,י
 המועצות ראשיסנמ המועצותראלף הישינותהאריכי המיעשיתשמית1

גתי-'ע,נן
 מנוותו שהוענר 7יי1(י ניו,')1!

 ייי' "' נמאיס '1'
 שרו, נ.רוי" ואנ נמים יוי,.וקף תשג.1 נתמו,י,ו

 המוערה "נריקיות 7"1%( נ.1,י)!!,!

:::בי:;ש::הכנ" ה:ב::ימ,ן  ,.,עמרנ תשג-ו גחנז'בית-שמשן ךמיע?ה רפשטוך_!
 יני,.ע,נ השג-1 נ"נ,._ן 7"?1( נא,י.סן)1%,ן

 ePIA7Na )[%7"] יוטימ; יחומי
 תעיני ;מ%1, ניזון א:ריסון,עמוס תשגו א' נחזר'.;.נון,

 מניו;הושך.ינר 7"י1( נלנרו"ר)?2
 7"1%( נ!נר.אר),! גן-ווי"נוך תשנו א' כאזייעה

 מיי.! מ:.,ך גניוס .ע,נ,שי,", תשגו נתמו,י'יטעם-ענית
 מנךי;תיש".ענרה 7"19( ניוחי),ו

 אר.יגש"ס תשטו נאיירסעונצרת-ערית
 7"י1( קיאי)נ!1
!
 טפירא משה1ןייב( 1557(  בצרקטובר ל9נ תשכ"ה  בתטרייק

 הפייטשר 018"()הס
 %י2. עמ' תשן,נ, 1219, ,-ת ,17; עמ' תשי-א, 7!1, ,.תןן
,ן

 העקרית, ללשון העליון העוטףחוק )ברירות(, האקוטיות הרשויותחיק
 תשי"ג-1953תשכ"ה-1955

 העברית ללשת האקדמיה החיטה עיהודעה ירשו'ות חדש בחירות מועד קביעת בדבר הודעה,ן
 מינוח בעניני מסויימותמקומיות

 ינ;.יגיהנם "ישייות ,"י, י גי., ,יי סמיית. גתי,, גי מודיע,";י
 עשי-ו- "גי.ת, יידוין "י.ין זמייי קיל "ן

 "ריטה העברית י,ש.1 ךץלימ'ה יראת ני ליזיע, %:י ן, וניד מךרש.'.ה אית ,ג, קיעת' תשג.ה-ווין. )געירות(,המקומיות
 "צנרית, מאיימיה גוגר,יית ש;ת!רייו ךנ'1.7 ייי"' ""רשי גיזה: נקמור יג"ירות "וש מועז ,"ין "מטרסותךי7ויי.ת

 )ת"נ.,(. ..ןגיך,!

 ב1( ב ).,י]: כ:-: ב:: :::-:;:;י
 ארןבלמו 7"1%( נאו,סונר )%! ת"נ-ה נתשרנעה

 ותתרנות ""שוושר 4!נ7%()הס ,"1%( נמאי )1! "שנ-ח נתייר נ-;-עראנה
 158. עם, תשי"נ, נ13, ס"ס1 1968( במאי ל21 תשכ"ח באייר ב-ג-כפר-קרע

 )4 תשכ"ט בשבט ט-י -אום-אל-פחס

 בפברוא-

)19"9 

ץ 9"?1(. 2עגיואר )4 "שניס גשגס ס-י-עטייה הקנין( זיית )טירזי *ק".י1 _-סי._,ן י"19( נסנרואר )4 השנ,ט גשנט ס-ו-א.ענייןי

 ()לי
 שיש, גיח 5205 ;וק ינבר ת נ. ן ..ח . "", גוה .סמון ךסריוךיס ג.,ק.ס שוורימה געירות יועז 7נ.עה נזנרךהוועה

 ךן"ן ג,שגת ,;יון".ן, נסוה. - !"ן2 עמ' כשנען,12!1,
 נאוף nss~ln יר.ש,.ם יפורר ךמסזי

 ירושלים מהון ע, הממונה גלשנה ייוש,יס; הקרקעית, ,הנזריישום שפ'רא מישה מ"מ 7",1( גא,,ק,נר )"1 "שנ." נהשרי,.ג
 שכש, נ.ת ייקומיה,ומיעוך "וניםלי "ויו"ר(,"מ

 טרטקובר יעקב 7"1%( ג;.נמנר )1 השניה נתשרינ."-
 הקרקעות רישומוהסדר אנףמנהל 248. עמ' תשכ"ה, 45, מ"ח1

 7"9.11.1% תש:-י. גדשנו ו' 14%7. ה!יס.ט'ם,ושט226
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 תשכ"ה--1965 והשיה, התכנוןחוק1

-1 
- ת,-אנינ-י5ו מ,ומ., תיינןמרחנ ה,-אנינ-.יו מ,.מ', תנוןמתנ
 . מפורטת תכנית שעוי הפקדת בדברהודעה מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה

 וינניה, התגנון ,הו, 9, ייפיף גהתחם מוזער, נוהניצרתי,1
 מחו, וינניה, יהננון המ".זית הנעוה נמשיה ני י-'"19'הש- מחו 1,נ:י", ,תמון ":הוית "ועזה נמשרז. גיהשניה-!""1,;

 ת,-"ניב-יפו, וענניה, ,הנון המקומית "יעזה )זמשיי' %ך'נ'הי ת,-אנינ-יפ., ויגביה, ,תנוון המקיייה "ועזה וגמשרזיהל-%גינ,
 ,תנ- fT:~a 9"ן, מס' -הננ.ת והר%: מפייסת תבנית שמיי יין,י ורינת - ,!" מס' משיטת .תבנית "נקראת: ממרסת תהיתהוסקו"
 מורה אומות - מין תקון -ם--ם., -8.' -1-' י5ייסית שית אייה. ויעויף "תשריר ע! גיהז הירקן-,רהונ

 אליו. המ?.רף משריס ים נייזת-א-,

 הכמת: בשינה הניויים השכיס הס יני" יקי, 1"י(, ""י", י"ו'י::5יי",שגי:ג::בום,ית;

 19!, "1", !"!, 2"!, "27, 271, "7!, 9"71-2!,י,!-4!!. יייי

-
 י!9, "%%-!!ן, ",!-"%!, !7,-577, 72!, "זן,54!-,(5, ,קהי. פתוחים "אמוריםש"משרז,ם ,tSSZ-SSO !54, 521-517, וי5-%"5, !,4, 54!-"!ו,1!!-44", .נשענת נימים תשלום ,,א ג" יע..ן רשפי נהננית מעויןנ,
 נזמים החיום ,,א נ. יעיין רשא. התנסה נש'נוי מ! מע ני מעם "ושים תוך רשאי אכו ינ, 1% "ית"נטני,ת ::ב :ן::' בתל-אביב(. המדינה לככר )תכנית A~e 537, 934,936, את הרוחה אחר תכנוני פרט בבל או בבנין בקרקע, מעוניןכל

 ש,פרי.מ"
 ,ל",. פהוייס הסיורים שיישיי'םינשעך נישרזי .תננית התיזות ישיש נישומיה, ,1 הוזן"

 את הרואה %יר תבנוני סרט גגי א. נגנין ג,רקע, מיריןנ, ' "אמויה. "כימיתהועזה
 שמרחב מקומית ועדה מהנדס ובן ההכגית, שינוי ידי על נפגפעצמו

 נתשי.י-ט
 חושיים תוך רשאי, אוהו חוגי או התאית נתתם נקי שקהיתנון 7וי~( גאו,ט,נר )!! השג-"

 התכנית לשינוי התנגדוה להגיש ברשומות, זו הודעה של פרסומההיים ברוידסז-':
 האמורה. המקופית הועדהבמופרדי ולבניה לתכנון המהיזית הועיה ראשיושב)

 תל-אביבמחוו
 1567( באוקטובר )23 חשב-ח בתשריי"ס

 ברריו-סד'-
 ת,-אנינ-.5, מקוס., תנווןמר"נו ולבניה לתכנון המהזיית היעדה ראשיושבי

 מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדברהודעה
 והבניה, התבגון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 ת,-אנין-.פו מקימי, הגנון מריב ת,- יעיו ולנפיה, יתגחן "מ".1'ת ".;זה במשרד,השנעה-!ן,ו,
:נ;:"ו:םן

 מפורטת תכנית שעוי הפקדת בדבר "ידעה -יגחין; 1:::שי :נן' גשך:ין:;: מ::י
 .השיה, ההגנון ירוק י" לסעיף ניתאם ".זן", נוהגמירה ד:ן,רף התשריט גיחזעס נפר-שלג., ,אזמ,ת מיהיר תננית"ן4-

 מחוז ולבניה, לתכנון המהווית הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1961,אליה.י
 ת,-אניג-ירו, ולגני", יתננון "ן,ומית הועזה .נמשיזיה,-אנינ, גהננית: "ני.,.ס "שסקים הסוכן

 1 מס' שיג., ,י"1, מן' -תמית "נירא: מ15רסת תננ,ת שתייי.!,7 -י1

 התכנית! בשינוי הכלולים השטחים הםובלה 6137, 6135, 4131--,6129, גושים: וחלקי 6151-41536148,- אייי' "יסייףייס a~rll ,"1"2 ,"147: "נוי, ת,-%נ.נ-.!., ע.ר,ת יתחיםמרי, התש- עם ניהר יצ",(., )נן,ת "1" מס' מקורסת יתינ.ת "",וישנת שהוא מורה נויום ,,מ סרט )744( הטייסים זרך ),;7(השחון1
נ, ון;;.ת נימין תשבוס יקא גה ,עיין רשעי נתנ;.ה מעוניןי, "9. 4י, !9, ו%, %", היקור: 1ו"rT~,7: "יפי. 14%", "14"-141",%!ו",ן

1'JTua .נימים תתיחס ,לא נו ,עיין רשאי התגנית בשיני 
 לקהל. פהוחיב האמורים שהמשרייןובשעית לקהל. פתוחים האמוריםשהמשרדים

 אחר תשוני פרט בני אי גנניו נסייע, יעי:'1יי
 את "רוש א"ר, תויותי 5דס גגי או גטין נקךלע, מעי:ין ני "ת הרוא"

 שמר"ג מגלומיה H1u1 מקנוס ונן התנגית, שינ.. .ן. ע, נצעע!מ1 יתרון שמרה: מקויית ועזה מקנזס וגן התג;.ה ירי ע, ~ן;עע"מ.
 חדשייכ תוך רשאי, אוהו גובל 18 ההבגיח בתהום כלול שלההתכנון מיום חדשיים תוך רשאי אותו גובל או התכנית גתחום בלולשלהן

 התבנית לשינוי התנגדוה להגיש ברשומוח, וו הודעה  של פרסומהכיום במשרדי לחננית התננדוה להגיש בר;11מךת, וו הודעה שלפרמיירה
 האמורה. המקומיה הועדהבמשרדי האמורה. הכקיריתהועדה1

 1967( באוקטובר )23 תשכ"ח בתשריי"ט 1967( באוקטובר )23 השכ"ח בתשריי-ט
 ברוידםד, ברוידטד'1

 ולבניה לתכנין המחוזית הועדה ראשיושב ולבניה להכגץ המחוזית הועדה ראשיושב
 תל-אביבמחוז הל-אביבמחוז

 7",1.1ן.9 תשב"". נקשרו 1' 7"14. ה!יס.ם.ס.יקיט228



 תשכ"ה-ומ196 והבניה, התכנוןחוק
-

 תל-אנינ-,!1 מקמי, הננוןמי"ג ה,-אניב-יפו יקומי, הננוןמרחב
 והנמה, התגנון ירו, 117 יסעיף ניתחם ".זעה, גנת נמנית והנזיה, התנתן ,"11 9, לסעיף גהתאם היזעה, נוהגמירת,_ מפורטת תכנית שינוי אישור בדברהודעה מפורטת תכנית שעוי הפקדת בדברהודעה
 נמשיי, נ,השנעה-55"~,

 ונישירהי-אנינ, ת,-אניב, מ"11 ו,גנ.ה, יתנגן המה.ן.ת ".עו" גיתשג.-,(19, מתז ו,ננין, יתננ.ן "מחווית "ועז"
 הלפרא: מעייפת חננית שינני ,חשר "!ניס, שר נא.ש.י"",י;", ת,-אנ.נ-ירו, ויגביה, יתנגן המימית הועז"

 מס' מפורטת )תכגית 1983 לשנת 1 מס' שינדי 90ן מס'-תכנית 1 מס' ריבוי 1107, מס' *תגגית הבקרא: שפירטה תכנית שינויהופקד
-9( המצורף בתשריט עם גיתי %%1., מכ' מסריטה יתנניה 7(19לשכח  הפרסומים uT~Stai: פורסמה אליו, המצורף התשריט עם בידיהפקדתו,אליו. עי שהייעה 5., 4, תלקות 7"י(, נוט הים, שעת פיות הנניח 

 1795. עמ' השכ"ה,1111, התכניה: בשיזף הבלולים השטחים הםואלה
 עם ביחד אותו אישרה המתווית הועדה שבה בצורה האמורהשינוי חלקות: וחלקי 100; 80, 9ד, 82, 60, 8-45פ, תלקות 6981,גוש:

 מע.נ.1 ונ, ת,-אנינ-'יו, .לגניה, יתננון המעמית הועזה ימשייי גימיס תשלום ,,א נו יעיין רשאי התנאיה נש.נוי מעוניןג, וגן האמורה החוזית הופדה במשפדי הופקד אליד, המעורףהתשריט 98. 8ד, 1,59,
!תכל'ס את היואר א"י,ינש:ו;:;;רב:ןאופתיי'ןב:יננ,ני

 האמ.י'פ ש"משיי,ם ובשעות נ'מ'ס תשלם "א לקחיו
 והנית, יתננון .יו; 117 ליע.ף נותאם הייעה, גוהנמסית שמי"ג מלימית nvw1 מקנזס ונן "תגנית, שינו. ין' על נטעעצמו
הקיא: מין לחשר הפנים, שר שיקירה",'סה, "תנית לשנף התנווית )"נקש נרש~י)ה,ו ,ןמנום  המקומית ".עזהנישרי,

י "אמורה.,
 שעי;:ב9"

 "נ 3 מי,
 יע.נ.ןה' יי.ן ",יו. המתורף התשר.טעפ מע.נ.ן וגי ת,-אנינ-ייו, ענניה, ,תנאן המקומית "יעזהנמשרז. ניחי 1,ג-, מס, תננ.ה ושי "25 מי' מסויטת ,תנחת 7(11,שנת ונן "אמויה "מ"11'ת התזה ימשרן. השקי "יי., "מצורףהתשר.ט 1 מי' שינו. "114, מס' -תננית "~קרא: מסויטת תננית שיני"ופקו עם ניחי אותו אישיה המצוויח "זעיה שנה":;:ב:'נ?י" ::כ:::::%::-עו:::::ן:::."ן::עכ:ןו::ך "2"1, "פר"ומיס ניג'וס !.רססה אליו, "משרף "תשרוט עםנין והננ.י, החנג.ן ,חוק י% .סעי גההאס "ידעה. ינהנמייה עלזת., ל שהכתה מז-, ו,

 יקרי.פתי:: יני, יין--"י3, ייך::י, :ן::: י4, פתיית:11124:;
 והבניה, "תננ,ן יהוק 117 ליע.ף ב"תאס יזם",

5=ש34"= 1 1 1  ן 
 מעונין וני ת,-חנ.נ-ירו, ולגניה, ,הננון המקמיה הנעיהנישיר והנויה, התננ,ן ל"י, %9 יסן.ף גההאס ויזר", נוהנמסרת

 "אמ.ריס ש"משרן.ס ונשן.ת ב.מים תשלום ,,א ג, יעףישא' מ"ח וגנניה, יתננון המחווית "ועזה יישימו נ.תשנ-"1"19,
- -- ----- - ---- - יק"י' !ת.,'ם _ ת)-אגיג-י!1, וינניה, יתננון ןמקומ.ת הכעזה ונמשית,ה,-אנ.נ,-  תל-אייב מהוו ולבניה, לתכנון המחווית הועדה כי תשכ-ה-1965, המצורף התשריט עב גיהר 279", מס. מפורטת לתכנית 987נלשבת והבניה, התכנון לחוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, כזהנמסרת 1 מס, שינוי 2"11, מס' "תכבית דגקרא: מפורטת הכנית  שי1ייהופקד 

 ל:גי::::"::ן :::::,ן:ך::נתינן9: :::::ן התגנית: נשינ.י הנפייס השטהיפ "סאייוא,ה
 הוייומ,ס בי,,וס טורייה א,,1, "ייורף ההקריס ען נ."זהדיתי, נימים תשיום ,יא נו ייי.ן רשא, התנניה נש.נוי מעוניןנ, עי ששועה (11., הלקה 4ו"( חוש ),1(. נמס "רז( )הקין7!1% 54(. מתיקה תיק !ן(-ese, תיקיה ז%%(,רוש

 אח הריחה אי תננת' ש :י::ת:::עו:ן
!%

 עם גיהד אותו אישרה המיוד." הייזה שנה גיורה ושמיי "שעוי

"יוק מעימן וני תי-":.ב-יע., ולגניה, לתננץ המייי.ת השוהנמחיז. היש-ם תנך יש"., איתו נוני או ההנוית נתהמם גי,, שקה"ת:,ן
 !רסוס"

 "חמורים שימשרזים ונשדת נ.מיס תשטום יצא גו יעייןרשץ, התגנ.ה ישינה התגנזות ישיש גיש.מ.ת, 11 הניעה ש,

 נתשר,י-ט
 ברוידס ך' 7(,ו( נחו,ן1יר )3יה,-! בר1'דס ד' 7"19( נאו,סונד )ו? תשנ-"

 --;=-7-=ע-



 ן.,ש
 תשכ"ה--1905 ה, יה-נ התכנףחיק,ש
1.  המוצעת: "תבוית שיג., נתפוס "1ג,,ת וה.ל".יין ת,-%נ.נ-יסו מ,ון', תנווןיי"נ~ש

 הנדן" 1.,ן
 19GT ,שנת 2 מי. קיוי, 1177 מן' תנכית "גנת ע,

7

 עד.ס נמן הנויהש,,ן
 שערדל"

ייונ" 5 אנן גן".נ "ז:., נמן י5. מס'
 ש, 5יי1 ,שנת " מס' ש.ו.. 1124 מס' חנניה הנות ע,

17ן 7 מ " ן  גע,מ -חסיון. "נ' ננס 44 ין' ::גזי:1ן!.יסת::: ו.ה;ת תשג--rl~ss -נין, התגכן 714א

נוהי1
 ן  ניחנת חק;."-"""ן, והנרד, ההנכן ,".ק 77 ,סעיףניכנס ת,-%נ.ג-,סו, 1,גו.ה, יתמין המקומית ליעיה גי ייזיה

 ן ה.-אניב-יפו, 1,נ;.ה, ,תכנין "מ,.ן.ת "ועיה נ, הקע,12ן ו,. ,תשית שיו,. ירנין  57י1 ביויי י מיוב גישיגההךהלייה,1
 ן להשיה שינוי .הניו רי.,.7 1".14.2, מיום נ.שיגותיהההליטן "לו?עת; "תנחת ש'יי' גתתם ך1נ,, השסחילין,ן
11. 111". גמוש י43( ,מנודב ן%רמיקה.ן - ק' ריגע "'ילין עיי 1117 מס. תגויה יננת עיהיזעה ן.,ן המופית: ,חננית שינו, נתרוס ךו;יליב ךשט,יס הסי"ה,ן  7ר5%. נתיש זר !4,"יקות ,סע 
תננ11ר.1
 :::וו תטש::ע: ה::!:::ן-"י':םי:::::::ן:]ן:ל::1ין שות-ן.ס ,!ית." תנו.ת "117 מי' תננית ךננת ע,"וזעה 7' ויתלת תשג-ה-ר,1%, יהנ1'ה, ךת;1.ן י"71 77 ,סעיףנךהין'1

 ו'ת;ת תצ-"-r19es י"ינ'"' קט"

 :מ:ב:ן-'סי' ,"נ'ןם.ןט:":חיןןן:ןן: "מ.?ע"ו יתמת שעי. גקת,ס "ננ,,.פ "שי"יס "ס,"י",ן
 ךמו?ית: התנית שינו. נתסוס "::,,ים "שטחים הס%1,ך יר יירקה ויק י1ו, "11, 111, "11, י.,ות 4%וןויש

 בילמות. 6509גושים  215,  195-182, !97-9, 75-60, 59-57,  חלקות 35634יי1
 6519. בגוש 3 1, מהלקותחלק 12-10. 98, 207, 217, 4, חלקות וחקקי218[

 יייי. נריש ן 1, מליליתהי, ,5--!5, י!, %ר, "ר, רר. 42-רר,  ,-"1, ".7ית י5%4פוש

 ויתרת ש::ן1שיג::ב::ה,::נ:ג;: ;2-ו2, ",,ית היו, "7. י5, 4", 4-4%י, ::!ית "י,"ויש

 ע':ב :::: כג1 ביק::ן,:ען:::ך 117!1 ,שנת 1 מס' שימי 4ר"1"' סס. תנוית "נות ע,"רעהן.
 וו..הנויה הפועלות מש7 ,זמנה  !!ן ךן' מגירסת עייס 2ו.ן תנכיתש,1

 הנהן. %זס - ןוקו,.נ - %רלוו.רונרהונ
_,
 י"". :יי "4"," ףת:ת יהיך"זתיךה-יןי" קי" ייי" ה 'י"דצ ימו?עת: התמית שי1וי ותהום .ת הנ.) הי.7ך ן

 -המקיז- בית גדין .ם- יס' משיסת עי.ם בניןהננ.ה "מ.?עת: התנוית שינו, נתפס ה;ני,יפ השסעים דפוא,הן שי  7י,1 לשנת ר מן' שיני'  11,3 מס' תנויה הגנת ע)ה,יךהי ,ו. )תיייח ש.ווי )הכי,  12.4.57  מיוי בישיגהההחליטה
 ש,

 גווש 242 241, ר!לקות
 יהנה ריין, תשנ-, וונך,, ן ותננ י",7 77 ,גע'ףיתלאם 4!,"' יייש "12 י21י.7"1'

1 ע, 7ר,1 ,קנת 1 ין' שיייי ,,י מס' תני.ת "נית עי",יעה4.

 המצית: "תנית ש..י. ית"יס "רזייית """ית "יקי" ע" י,י,ה' מיי" חין בז. יי. יייתת ייישן טי:נ"
 111ן. נמש 7ר4-!"4היקית תי-אניג-'!1, 1,נ1'ה, ,תננ,ן ךי,וסית ך,יזה נ' "1.עהגוה

 יתנת  תענ-ה-ר"י1, ורגמי, ;.ן קה ק , 7; ,ה,ף ס "1 .ת;וית שיני, ,";ין 1.57.!2 5י.24.7, יידם ג.שינ.תי"והעיטה
 הל-שביב-יפו, ולבגימ, לתבנון המקומית הועדה כי הודצןבוהוו'

 הגאיס: ג7יעיב ייגוש ע.. סירב )גוון היב "זיז. כווש %ז מיצה וצק י5 9ן, ,ן, זן,"),ית שמת-  להרחבת חכבית  )הכיו ר6,ן.12  מים  בישיבחההחל,מה המוצצתו החכ!ית שיגוי בההום הנכללים השטחים הםואלה

 (TUT תיעץ' י"4 מך כשייטה עיפם נהמ,סן.גו'יי. '1
iv::u:naii  ,ייייי1. 15:בן:,1י 5ןןן 

 רבינוביץי'  יצת הק;.-rl~&s ירכניך, "הנ;יו י"יל 77 יזעיףג""ס
 הציריה ראשמגן תל-אביב-יפו,  ולב!יה, לתכגין  המקומית הוצדה כי הידכהבוה

 )הבנון1,נניה המקומית ג,יו,רה,עדה שיווי .הנין  7..ן.!1 22.7.57, גיוס בישיגות,ההה)יסה
ת,-אניע-י!1 ו..יתניית

 C.l~.lOGT תשן,ה. י.'!11 ו' ןו14, ה!יכ:י'ס,וריט"23

-
- -

- - - ,  



 ~ימנ11-ו=ל111ן.
ג פפמם8ם" ש ,מ ס 18זשש, 
0נב 4  

ש~
 ---ק--

 ו_ןננ
...--

-  
. 

- -  - 



,ו
 תשכ"ה--ל195 והבניה, ההכמןחוק'1
ו
 . עם נ."ז איה, אישה "ן"וו,ת 'nTPin ש:1 נצורה ן,ן,רו:'ןי והם" י,ימ,, "נמןמישפ
 בג':: ש"משרן,ם נ,מ,ם:שנעות ,ין:ש,.ם,:ןך: ויני", יתנון יח71 %" יגעיף גקת"ם ךוו?ה, נוה ממזית-ן ינו "":יי" "ן"יי'ת "יעי" נישייי "ירך "י'י' י:יויו"ישי'ן מפורטת תכנית שעוי הפקדת בדברהודעהן
לקהל. מהו, ולבניה, לתכנון המחזוית הועדה במשרדי כי השב"ה-1965,גן
 "וענה נרשות רשח.ס שנתקנתן, התבזות ייתרת סענ" ,קו7,""1 ות,7"2,2., מנ' ממרסת הנוית .ש.ווי הנוודא: משרית תנחית שיו.'1 יעיי יעי שהשיי?, מי וגן נויחה התגנית ,שיג.. שיתננזותומי התקז, נתני", ענוי", ,תנוון ין,ומית "ועזן ונישרזי "מיג,,1
 הארן.ת המזע?" גזני "תמית שתוי אישור ע, יעיערהי"ו,'ת .י הה עם "י נ11

 יינני,.יהמ., "חננית; נשינו, הניציים השס"יס ןגוטה

 ייני" 'חנניו "יעהנ"""הית י"ש'יענ נ.מ.0 תשיים 'י" :1גשך:ב::::::בי:'ב,,י:י,,
 "ת הרות א"ר תגווני ירט גני או ננגין גקר,ע, יי.ניןנ,
 המ"כ, מקומי, הכנוןמרהב טמר"ב מקדמית ועדה מהגדם רכן החננית שימי ידי על נפגעעצמו
 ודג, או "תנחת נשאיג נ,1, עקה"התון

 מפירטת תעית הפקדת בדבר הודעה 7זק,ים הוך רשאי, אבהי
 "":"ת ישייי. "שויית ישש י.:ך':בג:ג:ע::יי:ישי.

 גי::; ":; י: י", ך:::"ג:ו:ב גגך:;: ת
 נתשי,,.י

 די,, נאי,יייי ,י2 תשג."
 ולנזיה יןמבה(יתנוון

 ייני:,ן::י'יה יהיני, :2ך בתף::י:ת: העג
 נהנמה; הג,1,יב "שס"מ "ם.ח," ןמינומ"ו1

 11. ",,ה י7,1 גוומיי",)1
 וכשעות בימים תשלום ללא בה לעיין רשאי בתכנית כעוניןבל נתניה מקומי, תכנוןמרהב

 , ""'. a'rllt "רייי'ם ש-מ:ךז;ס מפורטת תכנית שגנוי אישור בדברהודעה
 :ג:"::ן ב ך:::ג!,גיי,:"נ:: :,ען::ב י"ננ'", "תימין לזיק 7;1 לסע.ף נחתים ".יע", נזה1ייית

 נ.המ-"וחי,
~lgTn ::1' ת'גמשריי :ט,תננ ,הזק נ:ש,מ.ת,בב,:ההע וקח: ןתמ.ת'=ומ ךע

 1142, "פיסימיס גייקיס יייימ" "ייי,5בדן::צייף האמורה. המקומיתהיעדה חמקיה., על שדווטה נהגיה-, 16,114א, מס' ממ,דטח ה-נות -ש'ני'1
,

 וינני" יתנוון י":ךע!,"ןןגיישב
 וכן האמורה המחוזית הועדה במשרדי הופקד חליו, המצורףהתשריט

 תירנו מקומי, הנעןמרב רשאי יעונין 1נל נתו.", 1,גו.ה, יתייין ימ,וי." ה.?ז" נמשרזי1
 מפורסת תכנית שימי המקדת בדביהיד-ד יתי".ס ""מיייס ש"משיייס ינויית ג.מ.ם תשיינ י'":עק.ני
 ווכי", "תנוון ייון י, ייעיף נקהאם הזע", נ,"ויסרת ס!.ף ין, ש"שמ.ע, מי ונן ודוה" התנוית ישיגו, שהתמזגת.מי
 נישדד, נ.הו:."-;"י1, יומין נרשות רשחיס שנתקני", "תנ;זוה ,וחיית טענה לחו,,,"1

 מחון ולגני", ,תגנן "מי.ן,ה הועז"
 הופקד המרכז, ולבניה, לתכנון המקומיה הרפדה ובמשרייהמרכז, ד"רצית ומרעצה גפני התכניה שיניי אישור על לערערהמחוזיה
 מי,2;2,4., מן' מן,רסת תגרית -ש.נוי "וקר"; rD1:t1i הניתשתוי כנני".,תנוון
 אליו. המצורף ר1וקריט עםנידד 1967( באוקטובר )23 תשב-ח בתשריי*ס

 "תנית; יש'יי' "גייי'ס "גי"'ס "ס יעיה נובר;יקי'
 "ועזו ראשי.שנ

 המישמתן
 1,1. עז 27ן ד"ה ,4"4 ותנוי-'ן,: .יגעיה ,תגנון

 ,ל"י. סהוייס האיור.ס שן:שרן.סונתעית
 את "יוא" "הר הגמם סרט ננ, וץ ננפץ יקרקע, יעימויי ךמרנו מעמי, מויןמרחק

 חדשיים תוך רטאי אותו גובל או התכנית בתחום כליל שלההתכתן מפזדשת תכמת שינוי איעור הזדכרהודעה
 "תנניה ,שינוי "תננן,ה ,התיש ניקימית, וי "ייע" קי יימין"!'ים ושוי", "תנוון ,ח., 117 .יגיף גתתים rnw~ln נתןתמירת

 ""מורה. ון,.מית הויו"ננשיוי עינו, יצוו וינניה, ,גננתן "יח.ויח הועי, גיתשנ--5ו,1,
 7רו1( נח71טינר )י1 תק:.ח נהשרי.-נ הוקרא; מפייסת תנכית שיו.. יאשר "!נ.ם, שר נאישיר"ן,יסה

 חירןא' הפקדתי, על שהודעה ממ,351;8-, מס' מפורטה הכנית"שינוי
 ישנה ועזה הלבז,מחו, 369. עמ' הע"ז,ש ילבני" לתכנ71 המחוזיה הועדה ראשיוטב 1317, הפרסומים בילקוט פורסמה חליו, המצורף התשרים עםניהד

 7,י11.1.ן הש:.", נ",:11 ו' 7"11, י!יס.מ.ם.יו.מ232
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 תשכ"ה-ל196 והבניה, התכניןחוק

יתננ.' החננית: בשינוי הנ,י,,ס השב"ס דפג'היא,ה
 קמיצות ךמייצת נ5נ' התיי'ה ש'יי' אישיי וי יייך,.י

ונשיי
 מברנ'ק" גימיס תשבס יבא ני יעיין רשאי קהניית נשונץ ילעסו,

 "מינ'מסיי "ת ייה'" ""י ן::ינ כיס יני ::ן:;ג:ג"יגימ:,ב::

 בגנן:51שלל, ::מששפלו: ץ 'י:'ד

 .,פל~:לנךך:נ .,.ף "י מם "...,

 -שעה מ!,רטתה"נ,רא: תוית שעם ולהן4שי שרנא,ש,י
 :יברוק יני" נא,קטיני '21 תשג-" נתשי' נ-א



 השכ"ה--55סנ והבניה. התכנוןהזק,, ן...

-הפ'634 הדרים מקומי, תכנוןמרהב~'  נע-ד פרדסיה איחודה נדבר שהודע" דויד-אל-חליטה, 
 "תפייס ;ס נקז י4'2י'1!' מ'יס!7!) מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה,,

 "י'י' "מחייי
 4-141"1. ",קלת 7!,"1עק .ך::.", "תנתן ,"1, 9, ,!ע.ף ג,תאם מוזער, גו"נמררהזן התכנית: באוימי הכלילים השטחים הםיאוה,ו--

ן ממוז ולבניה, לתכנון המחוזית הועלה במשררי ביתשכ"ה-1983,

 י.מים תש,יס ,,א נו ,עיין רשא' ותנית נש':.י מפיג'יגי ה,!,זה הזר.ס, ויי;.ה, יהנהן היקימ.ה הגיז" .גמשרזישרנו,,'
 ,;ך,. סת,ה.ן האיור.ס שימקרד.סיישרך ?ם גרז יר,1!1-, ין' ין,רסת -תג:.ת ":,ר"ת: מכויסתה::.ת.,

 את "י."" א"ר ה::ו:' ערס גג, א. גנוין גקר,ע, י;י:.ן:י ",'ה. "מתרףההשי.ס
 שמתחב מקימית יעד" מתנדב יכו התכנית שיניי י7י עי יפגעעצמי יי,ש
f?חדשיים ת-ך רשאי, אותו גובל או התבנית בחתום כליל שלההתכוון בתהית: הכלולים השטחים הםיתלה 
 ךאמורה. גמ,ומית קיזוזךי--ייי .בשעות ג.מיס תשבוס ייא נ" .;.ין רשאי נתנות מידיןנ, התכנית לשינוי התנגדות להגיש ברשימות, זז הודעה של פרסומהמיום 129. חלקה 6412גושן
 כה:אמ' ,7"י. !תוניס יאמ.ייסש"משרדים"
 ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ראש יושב. את הרואה אחר תכניעי פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכלן

 מייכ הרשיים חיך רשאי, איתי נזבל או התכנית בתחום כלולשלהץ חיסהמתיז התכגזן שמרחב מקומית וערה מהנדס וכן ההבניה ידי על נפגעעצמו
 במשרדי לתבגיה התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעה שלפרסומה
 מבשה מקימי, תכנון מרהב האמורה. המקומיתהועדה

 מפורטת הכנית אישור בדברהודעה 7!,1( נאי,סוגר )!2 ת"נ-" גתקדי.-ס
 יהנהן, ן"נ:ו, ,יי, 117 יסעיף שת"ס ה.ןעך, נוךשסית :וברקיקי'ן

1TT'ייך, יך,ו ו,גנ.ה, ית:ו.ן היתומיה ך1;7ך :. ה"נ-ך-!!!1, ),היה .ת:::ן ךיך,.יה ,זעו" רפש" 
 ביה - מ,23 מס' -תכנית הנקראת: מפרטת תכנית לאשרהחליטה המרכזמחוון

 התשריט ים ביחס הפקעתה על שהודעה  משמרוה" למ'טקקברות
-ן, 5"23, עמ' תשנ"ה, 1, 198 הערסוסים בילקוט פורסמה צליההמצירף

 ביהד אוהה אישרה המחו,ית הועדה שבה ביורת הטמורה, החמנית הדרים מקומי, חינון מרחבן
 נ"שיל' "ין,י" "י'י' "ייייף ul~L'nriין מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה

~luy' 
 ""צייה "מסיתת

 מעונין וכל מנשה, ולבניה, לתכנון המקומית הופדה במשרדיוכן
 האמורים שהמשרדים ובשעות בימי; תשלום ללא גה לעיין רשאי יהבניה, התכ:.1 לחיק 80 למעיף בהתאם הודעה, גזהנמסרת

 לקר.פה,חים מהוז ולבניה, לתכנון המהונית הועדה במשרדי כי השכ"ד-65פנ,'_
 הופקדה הדרים, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיהמרכז,

 7,!1( גח,,סינר ),2 יש:., גהשר. נען ;ן ירו ךי,1!1.. :ן' מורסת -תשית המר"ת: 'יעודית תנית!
 כה:אמ' א..ך. "מחורףוהשריט

 יייי'ה יתיייז די,.י'ת ויעיה יאש.ישג נתגרת: ך:,ו,.ם "שסך.ס ךסוא,"
p'A.י';"זיו 4!4ן 

 יבשעות בימיט תשלום ללא נח לעיין רשאי בתכנית מעונין בל!
 נאר-שנע מ,ומ', תנון מיהנ ישי. !המים ויעריםשגמשרן.ס

 אח הרואה אתר תכנוני פרט בכל אד בבנין בקרקע, מיוגיןבל
 rD~lCt תכנית אישור בדבי הידעה ךת::ון שיריב סקימית ועי" יתך! .ין "תנית י7' ;י :סיעעימו
 והבניה, התכנון להוק 11נ לסייף בהתאם הודעה, בנהנמסרת מיום חושיים תוך רשאי, אותו גובל או התכנית בתחום בלולשלה

ערן,ך"
 ש,

 ג. העג-ן-!י!1, גישיזי יתבית "תעוות ,ך:.ש גישייות, וו ")זע"
 וזר.ס, י,.1 ),ג:.", ,תגרן "יחו,.ת הויו"

 שהודעה באר-שבע", הנשיאים רחוב 3805% %073ה, בגוש יוכון גוברניק" - ד,553 מס' מפורטת "תכנית הנקראת: מפורטת הכניתאישרה האמךרה. המקומיתהועדה
 בילקוט םורסמה אליה, המצורף התשריט עם ביחד הפקדתה,על ולבניה לתכנון המהוזית הועזה ראשיושב

 ה"ן,רה ימ"ון.ת ",עוד נישיל' "ין,ו" א..ה, יךיורף התשך.סען נייי אזהה אישי" ין"ווית"ן::ךובןןיךנןגשןמ,יה "ייןמניו
 מעונין וכל באר-שבע, ולבניה, לתכנו! המחזזית הועדת במשרדיינן היפה מקויי, תכנוןמרחב

 היורים שייש-ן.ס יישמת גימיק תכיס יי" י" י:ךוישי מפורטת תכנית שינו' הפקדה בדברהודעה

 ותמיד, "תגון "ו, !, ,ן;'ף יךת"נ rnslln גו":יערת
 1967( באוקטובר )2% חשכ"ה בתשריי-ט מחוז ולמיה, לתכנון המהוזית הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1931,

 דך.דימקי' שיניי הפקד חיפה, ולבניה, להכנין "מקימיה הועדה ובמשרדיהימה,
 ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ראשיושב גוה במורד שכון - הפ,,1201 מס' "תכנית הנקרא: תלניתתכנית
 הירוטמהוז מם, להכנית שינוי המהווה 154-141" הלקות 13883 גושויאגל,

 0.11.1907 תשג-ח. בחשו, ר 1407, הפרכוסיםילקים234
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.ן
 כירושלים המהווי המשפטבית.ן

הומטת
 tST11i ,קים צו "תן קש" ~שיי ,ם התשו היון יתץן יתן כן לא שאם המבוקש, הצו למחן התנגדות זו, הזמנה פררםמיום 1967(, ביוני 141 השכ"ז בסיון 1' ביום רושלים ב שפטר פ' רשיא יום עשר המישה הוך  להגיש הנ-ל, להברזה להתנגד והרויה הניל 65, טשרגיחולסקי ייטיב שוורץ אנטרן המנוח גויאתבענין-ן המנות כעזבון הנאה טיבת יי י2.ש "דם כי ביה מימי,היני 350,57 עיבי1יתתיקם!

 רשם ו..ס., 'ty1~P %;ן,ןימנ."
,ן

 נהל-אביב-יפו הכחוזי המשפטבית,ן
הומית

 ?רנ,ס ייין.זן 7!,,!,1 ?.נזניתה.,
 הומנ"

 מקאם ," תינה, יא יייע טעם, היתז 11,

 לא ומריע קליין, פנחס המנוח של האחרונה הצייריה תייעוםיי" ימת 27' היצל מרחיב דרקסיר יצקב דמניח עזייז בעניזש
 מאיר עו"ד יחמנה לא ומרוע למנקש, צוואה קיום העודהתיגתן 1966, בינואר 12 ביום שנמטר ין,ן
 פנהמ המנוח עזבון למנהל תל-אביב, 15, רדטשילד  משדרוהנ:,ליס לשכה ע"י המיוצג האוצר גוש-דן, שומה פקיד יףמבקשש

 באמור. הנ"ל הצו אח ליחן המשפט בית יגש כן לא לאס הנ"ל,קליין תל-אביב. 1, וייצמן מרחוב הפיסקליה היחידה המדינה,פרקליטות

ר ייד,י' ך:ע: כסג דישן נגש: סיש  

 %ה דישן? גיח .תן בן יא ש"ס "נ-., יירה ע1נ1ן מנהיין.נוי
 נבייר. המ:71שהסו

 ישם ויך,ד,
 ::" ןך:ןך%נ,::

 בת,- שפייר 2.ס, :ךטיר

 או ,נגה ,ז שיק כטוען אדם נ. נון מומגן ה::וןיק;',,י,ן;;7, 1ן,7!21 ?,נורותתי,-ן
_.נת 1!, יטיית יי"1נ בלומנצוויג ראובן ":זית %,ומת נעמן,!

 פינחס מיון .וט ;שר הן'ש" "וך יישן,.,ת 7"!1, ניו,. ו! נבוס שנן?ר רמת-ון,! ,שיש "נ., ,נק.ש,ת ייתזז וירויה ימונח נעונין ך;א"
 הש;"

 בעיניו. ;ט,נ ?ו ייתן "לשט גית .:ש נן ,% ש:,; יקי,,.._,ת ו%"'. בלומנצווט הניהוךמן,שים "תקוות 11,
 ::ןין:

 ישם ולך,ד'
 צי ךיש!י י'ת ית, ;ן ." קרס נ..:;י.יי1, רקנן "מקן, )ןשתו

 נמי71ש. צומה,.1"
 פת'פייג:::ך:ב: "'תה י,י::ב:ך:ך יט ייר'ד'

!1
 יזיע סי'יי'תי.ין' ץ יבק 'שראי ב:':ג::יי"

 הון י"?

 עי יייש" צי ,מ"1 נן"יביץנ,ש" קין,יייך:%ן
 ,ן,ע, 1,מ,%הו ,ע"נ., ,ממל ערור, עינין ""י,י 'תלעך,%

ך.ךי יעען כרננם נתוב יום ;שי עוד ו" משיט גנחתשגב שי
 1. : נס.נ יתרשה שי ייללי 'י'צ'א עוני,

 ישם ייך.ד כונון .ן;".ת ,גלוני, יניתה לו," תמתה ,ץ מווי טין 1,'תן11,
 לא שאם המבזח, ירישת על המבריז צו יינתן לא ומדוע הניל,המנוה
 כמבוקש. ירושה רצו ההנהלה צו המשפט בית יתןכן

 7"',,,! עשתנה ת'7 ישן ולך,ד'
 1967(, ביוני )4 משב"ז באייר ב"ה כיום חרית בביתשנטר

 וימין. נתר ,.1 "יצת, מנ.ת ברמן "גהייינ,קת 7(,4,1! עונו;,תתיק
 עשר "מיש" הנך המש!? :נית ,"תיי?נ אום נ, גי" , י':היייי ס. נינם גננני" שצניי קיאן, D":e הממה עוניןג'נין

 'עת, י% ??ם .ייה: גי' קטנן עיניךווים',ן יעין(, נמרי )(" תשג-ו!נרנן
~?Tn 

 יייי%ת
 נו" מזמיןהרינ.

 רעם ולך,ד' עשך ךמ.שה תוך "משיט נגיה יךתייינ %וט ן,

 7(י9.11.1 ת"נ-ח, נושקן 1' 7"14, הנו?וס,ם,1;:ט236



-

ש
 בתי-אניב-יפו המשוי המשרבית

השנות

 הי-אניב. ו, ף,נן מריונ פךצ'וק ךחל ויןנ,שת - 7";,,21 עונ1:1תתי,

 7""1, ינ גתם שנססרןאנינ,
הלנו"

 1 התוען אזם גי נוה יפיפן והרי ה:-י,

ק הווה ב51 הגטץ,גך::גמבצןמבגצ:.2;,::2.בו%"  סעןמזוע ונהה ינייה י"תמזות 

 ' סלי ,ניה __(sl~n וץוצ= "ינינה ושהנון. :בגאה--
 %ף4ן, קיש ניניה_ ין_נינש תילא יי שיש 1

 קן,ןרינה
_1n_'_ משס! נ.ת, 

 טלבנק יביים " :נן:נ::שי,:,.'-'י".,ן
-- '- 

 ימת.ין. ",, וי%, מי"ינ שיכמןנ"יך:גנז::ג:ךבגןבהס,טזבבג:::::2ןגן,":ב:ב זלי -

 "בגע1:::7'::ן,יו!;יגנ:יןבגייב.ל:ך:ך:,נ::2 :הגב :ןג :::שךב:וב:וב:ן:::י:ב;ג
 "לישה תיו ירמש י":ר,ה, )"תקז 1"ר1!ה "יקח, נערנו"ותה ייתן הךשפס מת 'ת ט 4 ךגבח:.:ך:;בך2:;:2

 .ץ__=נ."ל.=ן
בלזו,.

7"""' ,מני." נטה "משנט ינית ה;.שה המנושת ף ,"
 ךון_

 ן מ,נדךי

 ולנויה עונון יל;ה,ת פיהן והמתה יה יי; %יהרת ליי[ עי"ן:י'י שי.", נ, לע( ,, יש אס סרס, ודיתן ע, יומנן לרמו( מעטיוס

ייישן,, ניונ %י "לקרס גזת .תן גן ,ץ שוע נןני"ש, !י י1היבעומל"
 יי'ןת"' שי לסיעי

 כרסום מ.ום י"סעשר ישם ויך,ד'
 וזל;"

 ru~ 1,.תן ;ו,
 ,א הונן, ל, מינע

 םך, נסס ברעווה שפער 1'ךדנובסקק תנתה "מ:1" %11%הנענין
. 

 וו11, י"י"ייר27

 ולנוהך ק, גוץ ,ימי יינ7ש יימ.ומ ררינ,ננ"יהזונו
 "יייח

 הסיד מרדכי הסוה ע;נ.1 גן:,1
 יי"1:';ן,יגימת

 ייית"ן.
% גון::ב:גב: ם,ג:: :1"יב:"בג ש  וני",.(. י4, 1' י ן ך::;י מי[ 

 ע. נע. נליג ה,-"ג.נ, 1, תנד מר,ונ פרצ'וק דוד "לוו" עונןבענין



יש

 בהל-אביב-יפו הכהיוי המשפטבית
-הזמנות,*  הלוין "דם נ, נון מ~ן.ן והנן. ירושה, ע, המנדי~.ס ?.וים י'הז נהית יען, "מ!ורשיס נת',.ב במסנט, ינ.ת 'Tan גי ,ייע )"11יןי

 הומנה "רנוס מיום .וט עשר המישן שך ,מיש, ,ה, ,התעי והרוה א.., מכייסת "מגוקש.ת "העיוות שאתת נעונון ינה טובת )ושיש
 נעיניו. נטונ צו המשפט נ.ת 'תן גן ,א שאם "נינן, ,אושן "תעזות 11,[

 7",!24% ;ינויותתי, 7ן,"ון2 ?ןנונ.תה'7,,*
 ויתל'), נ"י ,,י הרת, מגית ברמן לוה ,ינוה ;.נוןנעוין ""וי.ס נגיחשנטר מלאוט, ארהט המנה יוגוןגרוין

 תש"ך בשבט ס"ד ביום בפתח-תקוה בילינסון הדוליי בניהשנפטרה 1967, במסטמבר 10 ביום הריפא אסףן
 פיאוט' יפהיהינ,שת

 ז",7;,! ע.נונותתיק
 )מ

 1'תו.ו. ירי ,.י "יי", ינית ברמן "סף והייטק
 נח,-,נ.ג עושיה ורינברנ, מלבלעה המכוחה ?~נוןנעניןין
 נ249 67,, י1נונותהיק 1967(, בספטמבר )1 תשכ"ו באב כ"ז בייםן
 1967(, במרם )נ2 תשכ4ז ב' באיי י4" ביסייימיש נה,- שוהי" )סושצין(, ששון כלכה "מיי"" ?,:יןנעי.1 "ייין. ,, ישי"י מלי" יי"יי וריוברן ואב יהינקש"ן

 יגעת.'ס. "ן, 2"-) מי"וי הדר מטים י"יילשת 1",1!24 !ונ,1,תת',

 1יע!24 ות יונות., 'מעגיץדי.!:% יויי:, גת ב::ג,עייוה ךעיל,גניו

 1",1, :!ן"מ:י 11 י.יסשטייה

 !!יגיז,. ס ניאאנוסיפו
 רמה !, יחס ""ין יש7ר.ההנ"ןנקשהואמך'אפיבלט ש:!לרה'מ,! קיבס, 4""ן,)איטה(

 ונותבן'ן
 ק ,נ'ת יוק ךי,יןךטיה

 ס ני גת,-"ג,נ שוקטי וינטרוב, אהרון יינו" יינוןנן:ין

ז- כסטרנק. 171 פ:טרנקציון ק יהידית יינ:יי:י:השג:
 ק עלייה"נ'נ.מג,שה

 4!, ו,י!ו,י מי".ד),"וץ איי~יק אברהם ה"נ." עונוןג?נ.ן

 פתך-תליה, נ'ייייין' הייגס גי'ת שיפתי :י:י.ן:,ן-::) 1י,4,4! ;.נסיתתיל

 אייויק' ייבהי"יג,שת ינו' יייי"י נלימ.ע1,ייימקו::גן:י:ץ

 גנחה כעפיה מת,'אגינ, מלר שושנה המח"ן ;ונוןי?1.ןי?י,ןמי:.:ן.
 1957, בספטמבר 22 ביב בהל-אביב פסההחוליב

 ת,-"נ"נ. -, ",,,י מי"ינ מיר אייעור .ויגלש זן,,;י21 עין11יתןק
 בטבת ב' ביום בתל-אביב שיפיר ולזן, יתכיף המנוח עזבוןבענין

ת

 תשג"
 נהו ס ג. נת,-אנת שנ"ר טורס, יצחק קיר." ;ונתן גננ.ן חזן. מרדכ'

 1967(. במרם )5 תשכ"ו א'באיר 87'486? עזבונותתיק
 ת,-אנינו 7, ועולי" מעילת מדךונ טירם רחל.יינ,ק,ת שטלר ךרן,ין, יורתי, יש.נ,ן ומאל דוך "יונה עונוןנעוין
 ירחיב סירס ירסף גבעתיים; 28/ ויצמן מיהוב טדרסדשה 984ג, ביוני 15 ביוםבהרצליה

 ו:עת..ב. "2, 1.?ין מי"ינ אמר ומול ,נעתייג י1,"יעיו "יי"' יע, יי"י !!2, ין,.ך.ו הרב' דליה1"ןנ,שת

 7",",24 ע.:1ן,תח., 2 7"',ז11 ע,נ,1,ת".,
 ו, "וי,וונ,ץ ייך,נ מ"as 1" הרש קן~ו, י.ניןשוין ", ויו,1.ן לי"ינ ייי.ן ין שילה 'עקב ךינוה ייננןיענ.1
 1157, באוגוסט 20 ביום בהל-אגיב שנטטיתל-אביב, 1951(, ביוני )8 תשב-ז באייר כ-ש ביים שנפטררמת-גן,

 הל-חכיכ, 1, אהרוניבי, כרתוכ כיין מאיל ילוהקוהמבקש רמת-גן, 5, הצנתנימ מיתיכ שילת ב:ניב2יגה)המבקשת

 llIOGT.~! ת':נ.ן. ני':,1 1' ז,(4]. ך(י:י:יב,.17ט233
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.ןש
 ן[
 בתל-אביב-יפו המחוזי המשמטביתש

הומנ
,ן

 7ן,"214 עונתיתהי, 7(,,!!2 עוגונותתיק
 פתיה, 4, אג', מי,יג וזישזץ "fIat "מתה ירושתיסנין גייס נתי-א"נ שיניי פרידלנד, צבי היות עונוןנעין
 1967, ביולי 8 ביום בחיפהשנפטר 1967(, ביוני )1 תשב-ז באיירלב"ב

 19, ;ויוינ מרחוג נוישוץ ,גיח ;ירדין זהבהי":נ7שת חי-"נ"נ. י!, פית מיעיי הנדלר פרירינד תנהויינ,שת

היןה. .,  בז-ביק צרר ךמ[ח אונ' נעני "שש
-(י  רמת-;ן. הרימין, מיתוג נחתומ' עננואץי;ינ7ש בן-ברק. יעל זהמן,שת,ן

 1(,!214 עו:ו;,תתי, חייא,ת מרהוב גנימין נו לראוף ,01ף המוו" עינויוגדין 1, 7(,1!!! ע1נונותהי,
 ,. י'וס שחסי מיינ'ם, אשל משה "מכוח .יושתנעתן נז:מנר ~ן נ..ם גת,-א:ינ -"לג". התוניס גנית שיסר יזוז,י,

 )ע,י.י,'יין4:"1;'ם.ננ':ש מ.",י. לראוף מטילדה(ן,:ןני,ש"
תיקן

 ;(,!!ן" ?121מ"
",."

 7",44!2 י,נ1;ו"

 נים )( "גוץ::נ:ך%ומ,זענ-ז]ו
 7!1' ו(י"ד,ה

 ואן, נא,קסונן 11 ננוםנח,-ןש,ןרןנ:הו-הקוה
 י"יי'ם ננ'ת

 'וכלמן. 11יהיה:נ,שת רמת-;,' ויו, הרוגה ירחוג קקון מריוהמנ7שה

 הונדה מחמ"ן עינוןגרמו
 ה:ס"לוי ".1,ךדנ יוב'א 'יחנן עלו" יקי,!ן"ו 7"'"!1 עינינית רוזנבליטך',

 וט נ :" יה שיר יה:'"' ךית','ן' שיניי !!' :ן:ורן:י.:יליץ רמה-נו. 4, חנני מרח.נ רוזן יעקבויעקש

 בר- זאב חוסן; ור-הנרי,, ", איית מרהטי לוי פדץי,::; 7(,1!!! עוגוןותת',
 ק'אטה וו-ר וסממה 2, "יסנורו ;ע י:יל~נן]!:?1((ליף 7(,וו, נאו,וינר )1ן השניח .'1נהשרי כ.,נשופכן

 ;רוניה. י!, המנורו מ-2 לוי .י.תמאג-:ה יחם ת,-"ניג; ,, י?, מי"ונ וייצר יהודית,ן:יוש.ס.ן
 ובלצך לביה הגיג מיכל תל-אביב; 1, ביוטין ויחיבגילצר

 . י''" י'י מטייחיי מ"ייי' ךן7מןמז7.:נ::ע:: יך"נ ;'יטר 'נוה שיוסי יחיה ,נ.נ,:מ: ויי"5ייי!3!"ו,ךייויי

"(י'7". בנמי פינקלשטין, אליעזר מאיר "מ"י" נוזיונן..1
נ

 !תי- 4"/ ",ן'י מייונ אסוו ר;.נה "מיי"" עיניןגין., תל-%נ"י. !ן, :ן-ייין משייות שלהב חים ,וינקש
 1957, בספטמבר 13 ביום כפטרהנרוך,

 ה,-ניון. 4ץ', "י".י ייטייב אסא כרקן ,המבקשת 7(,7!נ2 ?,נמית",ק
 מרטה "מניחה י""יתי קריבצ'ק אוטו ביי" ייניויעוננו
 בימי נטפו אשר מצ'בוסליבקיה, שביהם קריבצ'ק, לביתשנצר
 2550,67 בינית ע הרק 944-1943ז, בשנים באירופה הנאציתהשואה

 ,.מ,,וסעקתייסן
 ;(,ו' ינן :זייסו. (ו ס נ' שפיי "-'ג' אקס רימה ש, יך,ש,.ס'(ךין, "ן, יה

 21על"קריבצ'ק
 בן " י'"י:"1 שנצר. מרטה הינוי" שי ישעבר

 7(,9,!2 עיניויתה.7
 15, זכרון-יעקג מיחיב ב:ן-שבי 7מד'ה הצוחה טזבוןבענין 9,67ז:23 עזבונותתיק

 תל-אביב, בפתח-מקוה שנפטר סקורגיק, יתנתק המניח עזבוןבענין
 בן-צבי. יךכיףוהמבקש 1967, באוקטובר 13ביום

 ישם ולך,ד' ;נעציב. מ, נ.ני מד"ינ סקורניק יאה שרה1"מנ7עת

 7("9.11.1 תשר". נתש,; laOT '1, "1יס.מ'ם'1ו.ט249

--- -



 בהיתה הפחוזי המשרבית

 גו" מזמין וצנני ייגש", ע, "מנרוים 0.111 ייתן נקשות יען, "מן,רש.ם נתיקים "יקעם, ,ניח המשן נ, ייגעירוי
 'Tv7en "לס נ,

 הזמנה פרסום מיום עם עשר המיעה תוך לרגיש, לה, להתנגד והרוצה אליו מתייחסת המבוקשות ההכרזות שאחה בעזבון הנאה טובת לויעיש
 בעיניו. כטוב 3ר המשפט ביה יחן כן לא עאם הכרוה, לאוהה התנגדותזו,

1ן
 7(,4""1 יר)שיהתיק 7,,47"1 'יישותתיק

 פיה, קוך הרק "מנו" .רושתנענין נ.)ס נ".פ" שניסי מרי!", קפלן מאיך "מנר ירושתנענין

-UDJV, 

 גיוס גפור"
 67י), ניודייו די?), בינירנו

 2נ, העם אתר מרהוב שברך לבית קיבר כדייגהוהמבקשת הילה. 13, בילו מנתוב קפין כ[רץוהמבקש
הדרה.

 שנ:ג שי' '"'יכ יהז 'יימ" "מ"י" 7ב:ן::::שת נ"י" והייי" י"'י"' דייפמן מטה1,2::ב:ג
 מנינה. כהן עליקהיהינ,שה יי!". 11, 1ה., מי"ונ דורפמן 'עקבונינקש

 נוססה שיכלר מג'נה, קוררייך מקם המע" ,רעתגעתן 7",1;"1 ייוש,תתיק

 ענ!טרה מתיר", בולק ,ולדה הדסה המג."" ,רושתנן;,ן 7";1""1 'רושותת',
יו "6?1, נז?מ:ר " גיוס ניר" נתי!" שניסר מ".י", קפפל אברהם ימנו" .רושתנענ.ן

 ן'!". ", ,נונלין מיןya~ 21 יג.ת קטל חנה ,וכממת
 . מתזיה. בזיק אהיון נקשי,

 6 ס גי נקיב מי"ינ1":!, כהן ציון המנוה ,רושתנענין

ן
 ין.!", ימדני אביהו הלניח יירשת נצץ

 שנ!!"
 נאומה

 7,,1' ינ נ
 !רון-,גה. 179, רמנ,ם מרהוב שמעוז בן כהן ןרח

 מניית-",,נ, למדנו תעם)למנקש

 גוזרה עתיר היים, מקררת פ-לבונן זית היות יקתית', IOSG~G7 ,רושת ך,פ::ק

 ייסמ' 'ינ" היני"" נג:ג:71
,~rrla "י.ים גשי" שנילי 

 היים. ,רית 12, מי"ינ פיילבו;ן נ'י:גן'גט"

 מ".ן". המ.ר וצילה מ"מ" 7(ין,אמנט גגו"מני,ש'נ "'!". 21, ךש"י)ר מע," מי"ג פך'דמן רהיב'י:גגת

 שדילר סו,!,, )מ~רח'( דניאלי שלמה ין;." ירוקתנענ.ן ם גי נד,רנ ש"נ, ימר.ה, פרה מנחם .ח יר.נענ.ן

 מ".ן". דניאלי יצחק,"מ:7ש; נמי". י, ךס,ן" לי"ינ פרח לבנה"ה:ג7שת1

 נקודה שנוסרן י".נ רובינוף פונקה וסיכן הירנן 1יענ שנכלר מ1,י'ת-כועזין, כיסאו 'שראי וינו" .רושתנענין

ב
 מא'!". סקיי א איהי"י;,עת ריח-גן. 1, יענן מי"ונ דטאו ,נית שפיל סר,ייינ,שת

 נן.!ה ע';כיר גה.:", נובינוף הנדיק "מנות ירושתגמי) ו"ן2ןי1 ירושותתיק

 1 ברוס שמתה נקייתשנשכר
 נא!ר.י

].---.... מ"יפ". איסקוב אוהומעקשת 7",ן,
- 

... 



 מהיפה המהוזי המשפטבית
הזמנותע

 7",""11 צמא" ,..סתיק 7ר,,,ryw' 4 ";",תתי,
 ע196, באיגוטט 22ביום ץ96נ. גפברזאר- שנפטי" )הקשטוצקי(, הקשטוק ר11ה "ינו," צייצתגעמ1 1] נייר נ"י!" שננסי 11ייס, שנדיר "מכת ע,נ.ןגדין

 4,,,1. נ,1,עי,.ת .ייין, ,",..גס יינתן ," מ11ע 'a~u וניתן וו, הומנה ערסוס מיום..ם י;?רת- הקשטוק ינית שורצמן )אנה( חנה.,מנקשת עשר דייש, תזך "ישפט נגית ייתייינ אום גי נו" מימיןהרינ,,1
 ש, הייי"" יקים נ"א" "ישיט ינית "יגש" ני 1ן,:יחיי ::י:ן:ע::י:;:גען;?:י~ננ':ן:'::י::נ

 י' דיךייי"" נאן,י. הנ., דיו "ת ייתן גמשן?נ.ת,'
% בעזבון  הגאה טונת לי שית הטוען אים כי בי" רמיו":ני רתם רזי,ש/%

 יופ עשר חמישה הוך לרגיש הצוואה, לקיום להתנגד  יריוצההטבוחי
 יתן כן לא שאם המבוקשת, להכרזת התנגדות זו, הזמנה פיטוםמיום 1037 67 צמאה קיוםתיק

 געיניי' בייב צי המשמטבית פניני, )רבקה( ב:קוו המניחה צוואתבענין
 ישם רזי,ש, חדרה. חיים, מם" פניני אלכסבדרוהמבקשע

 עשר חמישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני
 לצוואה תיקף יינתן לא מדוע טעם וליחן ץ, הומנה פרסום מיוםיום-
 1101,67 צוואה קיום תיק "נ"ל, לציואה קיום צו ייגהן לא  רירול הנ"ל, המנוהה של האתרוגה,,

 שנפטרה מחיפה, הרשקוביץ סופיה המנוחה צוואתבעזיז ממבוקש. קיום צו המשפט בית יתן כן לאשאם
 7וי1, נאוחר 7 נ.ונ נו.!" יען רזי,ש'

 בחיפה המהווי המשפט בבית להתייצב אדם בל בזה מזמתהריני
 לא מדוע טעם, וליתן וי, הזמנה פרסום מיום יים עשר המישה חיך 1390,87 צוואהתיק

 תינתן לא ורוע האהרונה הצוואה תירשם ולא תקויים לאתיכח, מנהריה, לסני יהודה זךלטן המנות צוואתכיניןן
 המשנס נות יפש גן ," ק"ת מיץ,, )ן;ן ו,."" ,..סתקות נהרי". וו, יין מיריי לסני רחל קלרה,"לנחשת
 כאמור. תעודהליחן עשר המישה הוך המשפט בבית לההייצב אדם כל בזה מזמיןהריני

 ריס רוי,ש' תקויים ,% תיגן, יא יזוע סעס, וזיתן 11, "ומ;" ורססם מיוםיזם
 תינתן לא ומרוע לה(, אשר )והתוספיה האחרינה הצוואה תירשםולא

 "ושעט ג,ת ,גש ;ן ," שאס ,נ:,, י", .,,רה ?סאה קרפתעוזה
 יגמור. ו. תעוזה,יתן

 ,], "ן;;ה מי"ינ ואלד אירק pnr "י;." ייי"ת נע!,1 ישי רוי,ש'
 יסג " -, .:: לי ופי-,:צןך:?נןיי"ם,ן 27 סיום בגפר-סבא מאיר ההולים בבית שנפטר הדרה, אליעזר,בית

 ך;.י. דיניך !ושת ושר "ן.קך תוך ךישןט גנית יךתייצג אום ן, נזך ך.מ.ן"ריני
 בעזבון הנאה טובת תל שיש הטוען אדם כל בנה ממיןהריני ן,'יים ת לא תינה, לא מדוע טען, וליתן ,ו, הזמנה פרנום מיוםיום
 יום עשר חמישה תוך להגיש הצוואה לקיים להתנדד והרוצה המנוה הינתן לא ומדוע הנ"ל, המיות של האחרונה צ11את1 תירשםולא

 נן .א קחס ניגרש, "%,.את "ייב "תקוות 11, ".ימ ערן,גייוס ,יתן הישיט גית .גש נן ," ש"נ ימגקקת, צ.ואן ,יוםהעוות
 בעיניי. כטוב צו המשסט ביתיתן גאמור. ,ותעודת

 ישם רוי,ש' ישנ רוי,ש'

 בבאר-שבע המהווי המשפטבית
הזמנות

 7","8 'רושותתיל 7","5 .רושוהתי,
 שזרות, 1,,ונ, נצי "י"ינ בן-חמו 'וסף וו;., ירישתנענין מגאי-שנע. ;ורן שלמה המזוח עוגנןיענין

 1967, ביוני 5 ביוב בקרבשנפל באר-שבע. 1, אשלים ייטיב גורן יהודית1,מגקשת

 נ. .ו1עי"ווי
 שורות. ו,,ן2, ג';. מר,1נ חמו ב, ה. אי יל-נמש ע, הינר': צ. ייתן יקש" יישסס ,נית "ותש"

 "נעי המנוה'רשת
 ע, "מגר.1 צו ,יתן נישה "לקנס ימת "יושה ני יזע'ךו,י ספנת ,1 שיש יטוען אית ג, נזה ך.ן'ן .,ננ,

 ,ינוי, ג;.נ,ןהנאה
 וידו?"

 ן ספנת ,ו ק.ש וטוען a1H יי יין מימן יוי:' י' די יינ,, rrl~1 "רישה חין י,ךש ,הנרכך, ,התקן
 "ך.שה תון .שיש ,קרו,, .ן"נ;ו יורוי" תליית נעייך ק"ן :"ס "ינויות, ישרות ךת;;וות 11, "וינה ירסום מיוס ..סעשר
 ש"ס וינו,קת, ,ן:ר," ךתנ;ו.ת יו, "י:;" !ינים יייב 'וטעטי גע.!.ו. גט.נ ?1 ך"שנט נית יתן נןיא

 נעריו. 1TU1 !ו ךוקיט יית 'תן :1י"
 ר"מ לן.ןי' רקס לתן,"

 7וווו1.]9.1 "';;-ך. ניקה 1' ז,,11. ייך:.מ,ס,,,,ט2ן.2



-

ש  הרבניים הדין בתיהזמנות

 בירושלים המוזירי הרבני הדיןבית
הזמנות

 שגהת נ?[כ1ן "שונין או "נאה טונת "תונע נ, ירושה. צווי ימהן נקעית יהדן, המפורמים נתיקים צוין, ,ניח "11ש1 י' יזועידיו,

 מיישיר שפסי" טייייבי' נחם"מיך:ויינו""
 4"ן,השנ-התיק

 1וידשט.י1ן,כ:: )היזה( היה הלוי" ייושתגינין
 7יל. מינך ,2י ":-י מג י, יש

 ן נ.רו- ששני קי'נממן'ע,,:ץ:ןך:::':::ןןץ:ןע'י תר:ן:ז:שמרקי. :גע;;%:ן יפ:::;ן ח1,השנ-הרק
 ש"טי":":,:ן: 'עקב. ריין'ל ""ווי" .רושתנ?;.ן

 ייישי'ם' 3' סי,יייכ מי"יג קי'בנסק' ברינונה"יעשת:

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

,,,,, 

 י",.,;,ר,,, ",,,י, "י,,, ,דן :,"
 - י

 .,,. ץ,,

היק

 14"11,תשנ,[מ

 ,ךו5יע ינ-י, הצ11", יאישור ,"התז מיצןלת נינ" ,1 שיש נמעעין

נ.1
 7""1( גץ.7"יגר )11 הק:-" גתשרי,." ה,-"נ'ג. י2, ".,ת מי"ג אורלנד בתיה"לגעשה

 נ?.נ.י. גליי צי "ייןבית
 7"י1(. גסן?מני )12 "שב.[ יויוי ,, כיוס 1"74,תש:-[ה,,

 ג,1,י 24 ביום ננ,.ו,ק. נוום :ה"1ת,וה שמסי" ויצמן. פיעה "מג."" ייישתנזמן
 שילי" )טיאנו(, nD~ltD ר4יוךה

 ;5י':ב: :סו:ךנןי'
 ת'-"ינ' 47' ייינסיו מי"ינ ארמה ז'יי'הו-קשת'

 124,1,תקנ-[".,
 נני,ן נ' נעם נ7ינ שרפ. מלל, שלמה "שוח ירושתן?ךן

 איפרמן, שמעון ייווני ייושתיענין
 7", נאי7סיני )"2 השניח נחשיי ט-[ שנ5לי,נ:ן'תשנ'[

 ראשי מוניי נ11 קזבז, "



 כהיפה האררי הרגנ' הדיןבית',ש ן--ש
 ת 1 נ מ זה ן,

 נעונין "יעויין %ו היא" טונת התוני ני יירשה. יווי .מתן נקשת ין,1' "מנורט.ם נתיק.! "1,ן, ינית הנשו בי ידועיהובין
~nwe יתן בן לא שאם זו, הזמנה פרסום מיום יום עצך המישה תוך טעמהיו ויממזר הדין לבית יבוא לה, להתנגד ורוצה חליו מתייחסתהבקשוח,ץ 

,י~
 בעיניו. כטוב גי הדיז חב

 29"5,תשכ-זתיק 4862,ת;טכ-זתיקג,1
 ג.ום גן'ע" מ"ר שכצ'ק, אנצי משה הייה ירושתנתין ג.וס נ,.ן" ש;עסר רוז)בלום, הרמן "שוה .רושתיענין י,
 1987,. י"יניטט )פו ת"נ-; נ"ני. 963". במיס )24 "שמז "יינ-"א

 שייניאק. חיגפריד דב שייניק, שרה חיה,"מבקשים: רוז- ורחל רחנבלום פסח רוזנבלום, חנההמבקשים:ןן
נבלום.ן

 ביום בוספה שנפטרה פרחי, אסתר המנוהה ירושתבענין 4979,תשכ-זתיק
 ךרהי חיים משה המיוהים ירושהבעניןגן

 1987(. ביולי )3 תשכו בסיון ב"ה נפטר האב נול,
 1959(. בדצמבר )26 תש-ך בכסלו כ-ו ביוםבהיתהי פרחי. דשו-ה טוב כ,זל כנר-ועי, מך1'נך המבקשיט: נפטרה והאם 1959( באוקטובר )8 הש"ך בתשרי י' ביום בחיפה,.ן

 גבוס י.תויס שטסי ארסן, בן-~r's ימצר קץשהנע;.ןלינדנפלד.

 ז ףזת נאפו, ר נעה נדורנה שנסר ז'סו, חרם המעה ירושהנענ.ן
י, 1!?1(. ג:טטמגר 71 השנ.1,!

 ג' נינם נהק" שמסר פורמן, הרשקו שנוה .רושתנע;.ן סקו. ואסתר ויסו חיה"מנושות:
 1958(. ביוני )22 תשי"הגתמוז

 לאה הוה פרידמן, שושנה שורץ, קרוי'נה הי:קשיג: !!י!,הש:-והיק
 פורמן. ויעקב אורי )פורמן(, פימון קימן פורמן, ש:!?ר פודויסקו, )אפחים( אפים המתת .רושתנענין
 1967(. באופסט )14 השב-ו גאב ת' ביוםבנהריה

 7ן!1( נא~,ט~נר )11 השג-ק יתשרי "' ואסתר סודולסקי אפסי פודויסקי, לאההמנקשים:
 ננועי ראשי מיניר וטרמן,א'אלת.

1י  בפתה-תקוה האזירי הרבני הדיןבית
הזמנות

 שאהה געונון "מענין או ":אח טונה "תנע ני יאש". ?יו, ,מהן נקשות ,"ין, "מע~"ט,ס נהורס "י,,, ינ," "ישי נ, ,יזעידיי,
 יתן גן לא שאם זו, הזמנה פרסום מיום יום עשר המישה תוך טענדהיו וימסור הדין לבית יבוא לה, לההנגד ירוצה אליו מתייהטת הבקשית.

 בעיניו. כטוב צו הדיןבית

 עירוי., פרה י4, גהת נץ,נ,ר,ה ש;"ר;ו 1רא, בן רפאי "י;." ,רושהנענ.ן
 ק ק !תית,,הוב'ץ

ה
 1957(. ביולי )5 תשב-ו בסיון כ"ז ביום י:5טיהמשניות, רהי גשנ ;נ ".ויעה משניות ריכל " "מי. ייי_תן נתי". ממישנ ויואב רות קרא, בן שושנה ימגקעים:

 פתח-תקוה. 7, וולפמון מרהיב משניות ז4ב המגקש: 2706,השכ-זתיק
 ט' גיזם שנפטרה יחזקאל, רבקה המיוהה ירושתבענין
 33,תעכ"ח היק 1967(. ביוני )17 תשב-זבטיון

 נהמו: נ-% aTt1 שעטר" .סיס, צביה השוהה ירוקת נע;.ן "לעיים מי"1נ יחזקאל ויוסף יחזקאל אביבהמנ,שינ:
 7"י~(. ניסי ,%?תש:.ן פה"-הייה.14,

 ?1, הרשת מרהוג 11"ס וטובה שמעין כאל' מ נ."יפש 719ג,תשג.1תיק

 ת,יה' עגת עיי' ני" באג ט. ניוס שתטר פנהסוב'ץ, מאיך הדוה ,רושתנענין
 יאש' מוניי כץ,ש' 1!!1(. נאתוסט )15השדו

 7(יו.9.11 השנעה, נהשו1 1' 117, "ביס1ס.ם,י"ס244
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ן! דודעות,

 מים-

 למיניי נקשו)
 מברו)

 , ?1 נמתן יתיוך "רז?" ממורה החגיה של משתתף או נושהיי בהל-אביב-ימו המהוזי המשפטבבית

היק

 מכם-

 אס  הבירור, בשעה להופיע רשאי לכך, להתנגע או הבקשהבפנין 7פ,,4343

 ,נ, יינתן "נמה מן הסה, ש,1. ווין ;,רך נעימיות א.ג;?:ו ""גרנה, 5,.ות נערן1
 ש, משתתף א.דוקן בע-מ, הול'ל- -1רד ""ירה פירוקונעויןן

 עיה-ך י,נ עיייוןהךב":-."יביימז, תמוית ייה היתסס ין וסת שיוריש ",גד"
נא-נן"ךמנ,ש.ס

 י ה:,:::גבייי::::::םגמ::
 :ןי::
 "רנ :"יי" מ;,ין"מ שת י"י:; ::: ע ן

 זה. י?ונ. ;י זיזי" יעיי יחתים היי:( 'ין ;UT: !:ייי %. יי!ן:' " נ"נ נזין היועג יוקנט נצת ניני תישסע ין 5יר71 נ,סת וגין

 ורנהכי?נ,ש
 א:משתתי

 (יויך'קין "::נך ג"נ,:ך'נן:::הה ?1 נמהן יתיון ,יופה האן,ר" ש,'"הייה
 נדיפי

 %י שינסע
 אס ךניר.-, גשעת ,הוקרע רשאי ,נך, ,יתנוו או ונישה נתין,1

 י יגהת
 ינ, "ותן קג,ש" מן "ית7 שלו. "1'ן עורך י"י?עות אונקוייו,1

 חייב האמורה ךנקשה בירוד בשעת לה"פיע הרוצה כלהערה:=8
 יעי, ,"תנם "זוהר, ,1' על ,שיזח 1%יייור, 1,

 הוד;"
 נקשה לווין 7"11 נח71יייי ,1 !'.ב נ' הייעה' !יה וימי" י וו. רסונו ע,

 וג' ,ע',, קן,נית ההיר" %ת יפיק !" גי ;מיי:; ייךיןיגן: "ו ונ"תימתס "גיייה או "איש שי וגמען "שם נן..ןהתועה,1

r;a~ %, עהו.ע גדופן ,"ישלח או יהימני ייינה גוסס, נ"נ"הימת
 עע ת 'י י!, פ

'

 יז,":.. גש:: :(ן:יז?-:י 7(11. גו?ינר , '.ס ק, "י."1 ישעה 'אוזי .א ,ן',",תום 1
י  צו במתן לתמוך הרוצה האמורה החברה של משתתף אי נושהכלין

 - "ם הבירור, בשפה להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשהבעגכן
 לכל  יינתן  יבקשה כן הצחק טלר. הדין פורך  ביןצפות או בצגמר  1733 87 יסמר תיק  ולחיפה המחויי המע:מט ת בב:8

 '". '-'-יך "ייך,ע-ל,':ןךןי'ל-יזקין"".
 ' י2'ננק,.י: -י " '-

ח vl~Tni ה" ל "": יירי ג-ג נ::ש.' :ב:2ש!7:7י, מ  := :שה קי 1,ר 
 "1 .נהת.מתם ךן.ריה או ךאיש ע, וניען יגס נן.ון"ך,ועה, וגי ,עי,, הנחגרת ""ניה את יסרק גהירה "מן,וי הלש"ט,בית:1

 %, שסייע יאו15 ,"יעבה או ,ך.ייי ?י.נה נכיס, גןג"תיךת י1 ניון נסין "יושנ "מש"ט נית נעני תישמע י. פיו,קבקשת
 ךם19.  בדצמבר  5? יים של  פם.1% משצה יאוןר לן  לעילהיהים 0ב.08. בע.עה 1967בדצמבר)ן

 מקיקעין מכ.ית כיכרהודעות
 59. מסחר:חלקה 6161. מסמר:ייש המשפט בתי של לפועל ההיצאהמשרדשי

 מיי'. המקיקיק:יינ מ.י. 521"שן": 7","71 הי?,.פג'ק בתל-אביב-יפון

7 ' ,' איתו 1 יש "רגיש הומרח ,ינוי, נוןמיצע

 נ": ילננ ה "!ה'"'י 2. ש, סך ע, משננתה מין,ש ,שס נגעה,יס, גן, רייוס יי"21בחר)1
 מישב ישא ר..ננ ריונ "2, ייינן ישג יינעת'.ב, י::ץינ'ן היניע דין עורך אי"ה .שני "1?א.ה "יניה, נ?ייזף ,.י""",21

 הרצי מר"וג אי.;1 שישוהיגוש"
 ::ג,ךייש גיימב העיקה .' י' ייןי רמת-ון. 2%,

ב47ן יום יתקבלובכל הצפות וו. הודעה מרסוס מיום יום "! 1,במשךויצמן8

 וגוה,ס. "'ו באן ,:י"'י'ס ימנז,שת סיגך יךי'ג שייתר"ת י"עיגך. משתי %"1 דסקות יצ"ר "?"ריס יסו. :1-י1נשית

,,.ן "קנה. ע, .ץ,1 יענד"מיי  מרצלות הזזה, ?גרות ומשוכללות, יפות ריר,ח חדרים. 3 בנותו-2

 תרייי נווייות, שנעימית מאה חרסיו" ונסטון, נ"1,ניסיי" הרכושטלאור
 - מסביב חרסינה ליטר, 120 של חשמלי דוד בךרפמוה,הזזה הרישום:פרטי1,

 הדרים נ נח יירה של נס. שית  טיס". ,ל;,ה איו!ותיוסנח, ונעתייס. "2, ימני יחובהמ,.ם:

1,
 e.l1InGT תש;.ה. ג"ש.; ו' 14,7. ה!ייומ'ס'ירט245



- -  מכירת נדברהידעית
 20,000 תפוס במצב ישראליות, לירות אלף( )ששים60,900 מרפסות. מ"ר 18 -ל מ-ר פו הוא הדרים31ן ניו !וי, ימינ ה.א: "ננו ש, "הי?,-! משיי י"עס ""עינ" גת י,י" ", נסו nup ואייי מישות י-י ,ן + מ-י "6"וא. מקרקעיי

 ישראליות. לירות אלף()עשרים ברל. ממקלות מעקה וסביב ובחגית יסה ניגח העמודיםבקומת
7:י". הה.11'פ. נתיל ~a'caTפרט.ס ,נ, ,פיית א"ת חנ.ה ש, חמשיות עם ,מנוזר מרסו" חנ.המיש

 ;:י",, זרום ,!!זן, י!ונ" "זיים 3 נת "ע,יינ" נקש, תחת
ך

 נ-.5ו אנ נתי ין,ןי א"מי? דינתן. יניע,

משרד 3 ,חילי יעי """,41 קי גבוס נשוי" הוערנ" השויה"דר"

 ההוצא_
 המשמט בתי של למועל

:::::ך127בת:ג:יןג י-י. ""","5 שי נ"י גיתי "יעיני ןייתיית ""פיניתש4.
 חמי ינק - "'ש:נ"" ישי יםונ" הציתי יה!יש' וי'נ'"הין"י"' בחובר יחג "י"א" גן, ניס!.ס פיס,נ"?יה: 1 אילן החייבים של המהואל הרכוש פומבית למכירה ברהמוצע ל"י. 30,090 של כולל עטךההפומות

 ""."1-ש".11 השע.ח נין בשנוע יום נ:, יהקנ,והעות 7","ו"" הזן,-פת',בהל-אביב-יפו
 "ינץ. ישיף %~ן שי "תות ,"'יי!נ"'צ וטדי דלא נכסי מכירת בדבר שניההודעה

 הרכושתיאור י-. "4.""4,"1 ננך ".נ ינפנף גי.,, ,וינה ;יי,,שמ"א,

 35, רמנ.מ רי,נ משותי, בנית דיי" יימקיס' "כנימסית מרהוב שכנסר ?' עזרך-ו.ן !,-.ן. נע-מ, מ"מ ויגטוח תיאהיי

 ין'ש"-cg~ נמשו נת,-אנ.נ תתקנסי'י::נ'ר"
 !רגום מיום ',ב

פת
 %"5 - 1'!ניס ותמי %"5 - ק'!ניס אזי, הינן.יעי'

 ןן:ןט:: ווהיזעה

 י_ר. 47"1ס :,נין;:ג:::ן: הרנתה משץ. %"1 ש, "!,זה ,ורת"ד:
 נ-ו לזני שנננ" ק,מית, 4 גן ננגין",,יג, הרכושתיאור

ll~QQ'1 

 צ'ייס וו לעירו
פ

 רמת-זן. י1, "מזור ר"ונ מיין'.
,

:;ש הזר מ-ר, כ-"ל' נמנה הכי נשיתד'י::ה
 ",יי5.

,)

 מזיים,ה,מסיב י-ר. ו"1 הוא וייש,ס ,פי "רי?!" שם""שטה:
1נ,.שמ.ש.י

 וו, ,7.רה ווומ71 מתר ",.וו ש, נושח ה'( נאות נתקיים)המנמן
 הרשום.". הנעליס עי-יי. השוחהןז'רה

 הנכס של לפוסל ההוצאה משרד מטעם הערכה הנכס:ערך "2.10 )5.20 סגורה מרפסה עם מ-ר( )כ-32 סלון כוללתהדירה

 לפרית. איי( עשי" כשמונן "ן","1 ניו 5:,יה נשתיירה הי":. עג ):-י1ימ,ר( יזרישייש' ננ-ל. .צ'א" עם מ-ר( )כ-11שם

 מירית יייי 'י,ש נ.":בגביי" , ר"' בבבי::.םצ.ך:::וב:"-ייב
 "%' "י 5':י"

 "יג ""יי"" "שיי a'Dtll !תש :גן2ג,ך:וגג:גן:2::.ג:::
 ---.. %:נקםמקתי-אנינ-.15 י,שסי" 2ג::י,י::::ג.::::



ש חברות לפירוק בקשות בדברהודעות)
 ההוצאהמשרד

 7"ן4"4% הוזי-ןתיק בתל-אביב-יפו המשפטבתי 7י,2ון4 הותי.!ת.7 בתל-אביב-יפ. המשפטבתי'. של יפועי ההוצאהמישרד של לפועי
 מקרקעין מכירת בדבר ראשונההודעה מקרקעין מכירת בדבר ראשונההודעה

 הח.ינת ש, יהין "מהנאר הינכש ח !ימנז:,'גן :: 2, הה.,נת ש, ,",ן היתותר הרגוש ישנית ימנ.יה ננהמיתי
 %נ. גי-ג::;'ב, ::' :4:ו~לגיי:ש':י:: גייס- א.י ננ, יטונת המנ.ע ;ורך-דן טרחת וש:ר הידית ת' נר יי'ס- %-' בנק ,טונת ךיו.ע עורך-ן,ן סרסת ושני "וצנותריבית, בצירוף י-. ו"7,1! נסך הונ יניסוי נע.מ, נדו נכיש "12"יזה נן.רוף ,-. "ו.""2,וו גסך הונ .נ.יוי נע-י, ""71 נכוש י"היקה,.,

' 
 נישך מ

 ן י, תעיית ,וצאות פיניש, מש11, יי1 "75ית י"היהייייך יי "יות ך,נ:: ,:?"זג :יקש. :ש1:. ך"1 ג:;.: ין":,יךי'םי יפני "ן."1-"י.11 השעותשייןןין:1:יב1:י:', :::. ""."1-"ן)11 ושית ג:י:ה'ן3)ן י5זי::סשיי1155: דשך נתי."י.נ-"1 בברעב, יויתייז:בג,: ~י3שית 1)ה
ה,11

 מקרקעץ -הערכת מקרקעץהערכת
 פ. עי נעשת, זוישיבה

 נתל-אניג-.!1. י!תי הה1?%ה משרז ,י. עי נעשתה זוישימה נת,-%ג.נ-.יו. ,!ויי הנוצא" משרי
 .12. :נ ב:בג:,,ןןנ:ב 7:,1. ימךנ "2 נ.וס .י:שמת(
 "5. ",,ה "י71 1וש ישוב:מימי]

 ן, מיר.. הקרקע:מיי
 ,ץ 2,4%"!-נשימות. ת.ז. אס.,, שימה "קר,;:נ;,

 י
, 

1,,ושן"שינ,הקי,;:""ומ.ר.
 מינוי. שטחך:מ,ות:

 ,.5,ן,שאו_רה' נ1%.ר ך",לה ומן%ת "וין "מ.ת"ר ,תננית נהתאסתנניו:1
ו: קירה.נ;, ויה,נ קים, ננ, גניזה ול"ו מבוישת עמ,ן,ס חמת מ;,קירית ג;י.ה י"% קיסיח שת. ש, ננינ.ס ע..ה ,ננחת ומותר 1'מ;ור.ס ק .,י י

הדוה עט נאס!,ט י,ו,יס ות,-"י יגש-",נ הרנונית תל-ה..~a?n', דוו. מס' חולון ע.יית שי היננ,ת "מחיק" נתיק נוין.רשיון !גת יוקון "1, גוש-",נ נרחונ ומ?% הונס הנננ:תיאור
 14 1 -  י ,נ י1ן,1.1

' ומכיל: עמודים קומת מעלקומית 1 מיודת. עמוזיס קימת מע, ,וינה IUZ) ,7 4 רשיוןד.?%ת שתי ש, נ1.ן ,יים החלה ע, הח"ה. חוית אורך ,:,מזרנה;  עימיייית: בןנק:יןןמזוימיינ: ן.יית: יינ :עו'
 מטבת, הזרים, 21 שי י,יה

 הכויות. וג, מטנץ, הזר.ם, 11 שי ייזרה ד:ון'יתו:י ונוריות. %מנסיה, מסנר, חזריב, " שיז.ר"
 הקיר ננו, ע, זרום.: ה:ייוות"יר 111ח..ת. %מנסיה, מטנו, חור.ם, ,2 שיזירה

 משנתי
 ז"ר" יייוס ונו".ות. איגסיה, סטני, יזרינ, 2 שלי.רה הנונח ההלק" עס

 "נו".ות. ונ, מטנה, הזר.ס, 2 ש,
- ג'נקומי  חדר'ס 21 שי ן.ר.ת4 א': קומה זון:%ות ז.רות שקש 

 הזרים 2 ש. ן.רות4 יזר.ס. ו שי זירות2
 הורים 11 שי גניות4 גוייס. וי שי וירד2
11 יננייה מעוקשת קרקע קומת המזריזת חזר. ישני "מהכנרמ-ר "ון4וי1. נשנת נדה הנגין זה, מנוב משותפים ,נת'סמלוי, נ-"! ש, נשיק תת--,ר,ע. מליטחמנייה אתת יקימומביישת יס?:זרז מווין נסין ונ ;ס מווין בטון ,ונססי71?.ה בנויינגין עמוזים קומת ,ננעת הוצן "".".12 מיום י,1": מן' נו.ןרשיון הזרים. 2 שי זירות2

 י.רות שקש יינחת א,ייה הנן.נה משטה ותה. הנן.יה שיש, ,D'DTS1 המורות פזיקירות
 חוי.ס 21 ש, אחתיירה צזז,ה. מג, יווזרת 1ךהצר .מווזר מסוע" הוןמרוצף,

נ,;., הן.יות. רגישת "שגון ע, תשלומים ושנידו "ז.רות ,רנ.שתווים הדרים 1! של אחתדרה שבידיהם וטוענים דיירים ע"י מוחזקות הדירות כלדייריכ: הזרם ! ש, %חתזירהי
IPv~! ג :1י, "יונשים. "זיירים וונו.ות "רנ.שה "ווי %ת נווי.א הערנה: :יאין: שע;יי,ב מ:, נשו, הנב; שיי, %ת מצריךהננ, נלבד. הראשנה החקרה את ויצקו המפולשת, העמודיכקימת הדיירים. שמועגיםכפי ושיו המקיט 4",%"יו נשנת ",קם ""יק" על ".ם: ננ.ןשקו "רנ.שה מאוני מונעות גנויות %ת ייללתי י% גהערנת."ירנ":

!: הזקה זכויות מכל ופנוי כחפשי הנככ שווי את מעריךהני ל"י216,000 בסך ותויכחפשי מ נשבעים 70,000 גסך הקייב דלקי השלד כולל אחריםושעבוייכ ל-י. 72,000 פטר מוגנים דיירים ע"יכמיחזק  לירות.אלף(
1ן נתל-אגיב-ימו לנע,המציא נתל-%ג,נ-ירו ין,;להמ1ג.א 1רנדשדב גרודידב
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 ן.ש
 בשותפויות שינויים עיהודעות,ן

 רואי-חשבון שות' אהרןראובנ', אברהם את שולםמוסך.ן
 ה,-אניב. 7, ,יי.נך ינוי%. יצחק את ארתור מוסך1.)ן

 7"1%(. גאפי.י ),1 תשג-ו נניע ח'7. השותפות. את יצאו יש.סונר ושנום א,טרן אגרוס4.
 ש,,5%%4. 7"י1(. מרס )%% תשנ.1 2' נחזר י-ם7.נ

 ש,י!571.
 נע,מ גישיא, הפסי1נייייס "מפע,.ם ש, "גייי ימסה,6.,, 19%7(. ג.ו,. )12 תעגל יתמין ז,WorksEthylane Israel .7ן ועוף בשר ומוצרי לנקניק ביח,ר .ממרה.ן לישראל את'יןמפעל' .ממרה- לנקניק חרושתבית

 ש,1י%%3. ינן -
ושא.,'  דנציורא, %7,1( ניפטינר )7 השנ.1 נ,,1,ג' %%י1(. גא!יי, ,1 תשנ-ו ריסן י-א7.ן
,,(.57S3SIC שוהפייותרשם" 

 ;ניחובסקיאחים
 וההמנה למשלוחים ארץ-וכראיית חביה-מאיי- 2ז. צע: 2:)
 "CompanySlorage 4] Forwarding Palcstine Paloff יזו. ;יונן,. וולס )נהיגןל' שיעון".

 למשלוחים ארץ-'שראלית חברה -פאלוף.1. %י1%(. נארר., )1 תשנ,ו גנ,סן 1'4.7
והחסנה שוי57,7.

Company&Storage~ ,ש"ן14ן,הי Israel~ EretzJ "Pa(off"l 

 7"י1(. גיוני )2% תשנ-ן נן'י1 " '7. דליהמטעמ'
 "'אני. עגוא,,ה4.

 הש1תן,ת. את ,צא ןןי"
.5%;75 

 הא"ר.ב. השות!יס משוי אקז עם ."ן ע,ינא אי.הו 1")'י".
-עוב- 19%7(. נמים )%1 תשג.ו נ' נאור י,י7,.  23, ייז,אי ר",נ יש.נה, תכמין. נהן, חניום מרונ. יךווא4. שוריין".

 ,שותלות. ,?טרףירוש,יס,
 ",ן1(. נאוי., )1 תשנ-י נו.ס1 י-"7. גל.-'הלומי

 5%%9,. חי-אניב. 7!, "ונא, יננו רח1ג%.י

 שיו(. גיוני ),2 תענ.1 נסיון ג'7.ן
 ישותפיו חווש, ש,"%47,.

 'שראי אי1 רה,נ%.
 .ר,ש,יס. ",

.שוהיות. ת,-אניב. %4, .ננה רחובי. הרטייה ירוש,יי, 24, ייז שוה רה)נ ניט, עכרת הגיף, .יי"4.מליטקס
 נפגז. הניף'?ק,". 7"19(. נן:ר1אר )17 תשנעו ח' נמר ו'7.
 7"י1(. נאמבט )1% תשג-ו נ"נז'7. ש,,2;5%.

ש,17י%%.
 ושות' אשלצבי

 )ל.ג.ת.( ושות' מנטברנרלאה "שיתדית. את '%ץ מיזגי ט.,י4.ן
 Co. Gunsbergcrand Leaיזס"1מ2::"::ט:צ:ישב6.

, 

 ת,-"ג.3. ,1, ,נאה רךינ3.השותן.ת.
 7"1%(. נאוו,סמ )"2 תינו נ"נ '.ז7. ו"19(. שנתאר ),ן הש:-; נשגםן.7.
 51GOIT"' ש,"ו7,".

 כנף. - ביעף --עמיר -Fuaky -פיגק'
 מוסגות. נבת. יתקון"!. "שיתיית. %ת ין"" נן.מ )",סחיט(!יקס',4.

 ת,-אנינ, 1, יירה רן.2 חברות, מ1,, שיי,מנסם
 "שותפות יותמת ני.רוף הגאים "אנשים מנין ש;ייס "ת.מותי. הנייי

 שיף מניס". ,עק2 מ,ג.ע,'(, )מקנזס רגנת א,,;; זש.ה(,ה: "ת'ז'.ג,יש1תן,ה.
 נצ.ר)י

 י"נו71. שכוםהו,נז, השותתות. נשם יחת,ס רעא' "שותיות "ותמת
 119%7. גא1נוסס )1 תשנ-ן בתמוןג-ן7, %7י1(. נ"נרוחר )1 תשנ,ו גשנה נ-א7.

 D.U.IOST תקג-ח, ניש,; י. 7(14. "!יסים.!"",ס259
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 התי,יחר החושהעם היוםהשב השתויתאייך

הס,2!,2ו ממגי נערנ.ן תנר.ן מ. -ה. כורזי, ב. )יצעני מר.ן- מ. ". ח!~( "תתט " "מ-ו בן"מסי
.4,(ן"1[ מינכ, גער:ון ושות.( טמ,איו;'

~ a g r i n 1  
 .1,.א"

lsso8len ממני נערנו)עצר מעני נער:ין.שיאנריקן-עצר 7"!1( נאונובט )!1 תשג-ו כאבי'
Limited,1,,,4,,י"י[ ,,ן,,ר.Etzer1 

חן,"4171 איקטרומ:ניים יפעייס-ז"א. ",:ךרומ:מיס מפעיין.יית"- 7",1( נאמ,נט )!1 הש:-1 באגז'1
 בווגינערגון מו"נ,ג?רנון

הפ,ו!477 ב,1הייס בוריסג.?ןת ל,זןייס ב. בבר.בהוצאת 7"!1( נח1נובץ )"1 תשנ.1 נן2י']

 ממג,נערנון מוונ,גערגוןי
Limiled.111ן,,ק,,, rtldh~im Limited.P1)blishers~ Feldheun~ 

 מונכי נערכון ושות' נייןשמעון מהכי כערנון ננז,,י:ק' אתניין תון( eDU1~3 )ין משג-ו נאנ"4
"פ,,!447

חפ,י2944 427" נווש ו-!! 24 ה,,ותתרה במני בערגוו ,נתר וקומהמגה 7"!1( נאי;ובט )"2 תשנ-1 נחגי-1-'
 מוזנינערנון

הצ41!!2 ,עצמא,.ס ת:מוייב ,יפת-יימון. ,ן?רן'ים הו:יייב קופת.ר.מון. 7!"1( נאתונט (zs תש:.ן נ"ני,טי
 יאומי נזק ייי שירים1יעוגז,ם ,. י. י;, ,יד שתריס1,עוגן.ס
 מווני נערכוןי.שרא, ממ:, נעינ1ןע,ינסונוי

 נ" ,י פ.שי.ן ,פצו.. מרנו.הקרן נזק ,יז t'-eb ,!צ~י' מרגנית117 7"![( נאמונט )!2 תשנ.1 נ"ני-ט
חצ,"237

 מווני נערנון יישרעיאומי מזוב, נערגון בוינסונ;ר י.י.
חפוי!י,! ממני נערגון אשקייןננסי יוו:, נערנוןפייסרו 7"!1( נ%ויונט (zs תשנ-ו נ"ני-י.

 אע,,.וכף 7""1( נא~מסט )!2 תשג-ו נאני-ם
הפ,7!!"4 ,נמן "ניה"מוי"י,נימן, י1ננ, נעדכ1ן ,נמן ינן"

1
 מוונ,יעינין

הפ,"2""1 מוונ, כעינון נכ,ס,ויק,המצ'ט ו,",ס;ק ,ןןןר "ניןנשר, 7"י1( נאוענן )21 ה"נ-ו נאכי-ם.
 מנוניכירנון

 BrofhersI Svislotaky1.4,י1-ן[

יפ,3"473 לשאנל גערנון משה זגכן מסה יןנוזות הכרה יו,נ.ן -נן-יג 7"!ו( ואוגוסט )י2 תשב-1 נאכי-טן
 ממניגערנון

 דנצינךא' 7""1( גבפטמכר )"1 השנ-ו כאד,,-;
 הנרותרשה

 שקנויים עלהודעה)

 ו, ,Exfilosions, 11 גי: הוזעה ra"נ.הנת
~'incrtdie 

],")" Gt.nernlcs D'nssurances ],"כצרפה, שנתאנזה "נרה, .דיוק 

 ו דנצינרא, 7"19( נןפסיגי ),2 השנ.1 נאץ,נ-;
 הזכייה זשס.)".ן,44"(

 7",111.1 ת,::'ה, נתשו, ו' 7"11, ה?זסום,ס,,ווט252



 ן-:גינ-.ך
 ונוקר; 9ו.9ן נשוו שיר נ 1("גבסות: ט%עצ!ך". '-ו;נבלביז:ןגך:ן:נע"י'":-נ

-בשננ ,נתן__ב,=

 ב:,'ןי::"נלןבהך 'ןןןנ', ע-י4'", 4,.. ._, מן::ןן;גןנ2,
 ןך,ךןמב,וכן::ל",,,,., נוקק::ןגקן.;-1,,,..ילן'

 דיבידנד על יהכריו כוונה בדברהודעה בב:ב2ב.::.:::י. :ושי:מ:י

 י" 7יי" מיניני " תשף" חמשי :י"עוךןקי"ץ:2א בביבכן::הן
ך יי י-י-י-נב,.__,_, נו:::"מ,  

ב5ןןנ.'ןםןופ.--י

ך " "יד- "  ""-'- 

 וייון נניני:י 'י תשי." ""יירט ד:גענב,נך:::ג:י:נ". ::ב'גגמ;בגן
 נ2:::שמי יין

253 ז"9.11.19 תשר", נחש11 ו' 7)11, הפוסומ'סי,"1"
. 



] הרשמי הנבם'ם כחם מאת חידעית

 ו. 936! הרגל, פשיטתפקודת
 פומבית וחקירה ראשונה אס.פה רול, פשיטת והכרות נכסים קביהצו

 חיפה, 3, לוין שמריהו רתובמי, ירושלים. 64,הנביאך הרש- הנכסים כינס במשרד בבוקי, 1.00ג נשעה 1967(בנובמבר שיואל רחוב נהג, שור, דב יעקב אלתר ומענו: תיאורו החייב,שם
בחיפה. 1957(. באוקטובר)ך!ל המחוזי בבית-המשפט בבוקר, 20י בשפה 1967(בדצמבר תשב-ח בתשרי י-ג רגל: פשיטת והכרות הגכטים קבלת צותאריך )1% תכניה גנסיו ..ן וךמ,ום: השע" "פומניה, מהקידהה"ר.ך 7","44. %.ראי חי, .רושלים, ש,: "יקרי המשסטניח

 )%ן תענ'ח נחשון י.1 ופיקוס: "שיה הראשונה, ההיסהתאריך-, ;יעי הנ-ו,צ' ו"!1( ננוגינר )2 השג.ח גת-ר,נ.ס ההיינ. נקשת "ייג: %ו נושהנקשת
 הנכסים כונס במשרד בבוקר, 30.פ בשעה 1967(בנובמבר הרשמי "נננ.ס נזוןמון

 פומבית וחקירה ראשונה אסיפה נכס'ם, קבלת ציי' )"1 השג-ח יסית ט-1 ים. ב' יישי ",4' הי '.ת%
 פ, טליואן רחוב מלאכה( )בית סגל לאו ומענו: תיאורו החייב,שם המחווי כבית-המשמט בצהרים, 12.00 בשעה 1988(בינואר

היפה.בירושלים.%
), תשכ"ח בתשרי ה' רגל: פשיטת והכרות הנכסים קבלה ציתאייך הרשמי הנכסים כונסס1ןי 59,67?1. אזרחי היק חיפה, של: המהוזי המשפטביה עי-ד הנין-ינ' 1957( בגובמבר )2 השכ"ח בתשריכ"ט!

 7"!1(. גא,קל.גי
 נושה. נקשת יי.נ: 1% ;ושהנחשת 19 ר",נ מורן, נירתי, ע,. ;סיב גן ע,. וסעו,: תיאורו יקיינ,שם

 )"2 השג." נחצין ..י וןמ,ין: השי" "ראשו:ך. ופריס"תמריך %,-גרמי. זיית !2,בית
 "ועסיס גוס נמערז בנ"ר "".11 נשעה 7,"1(יוונךגר 7",7,!1. %זרחי הי, ".!ה, שי: המתווי המשרטניע

 ".!ך. ו, ,ו.ן שמריר ר,וג"רש:,, r-)TO נ%,1, נ-ט ר;,: פש.טת והגרות "ננס.ס ,גלת ?1תאריך
 )12 תשנ,ח גנננו ,' ו"ך,,ס: השעה "פוינית, ,ך,.רהה%ר.ך 7"!1(. ג1%,טוגר)4
 געע" 7",1(נוןייר ""יינ. גקשת ח"נ: %ו ששהנ,קת

. "מחיוי גנית-"משיי גגוקר, ין.,
י"'!ך. )27 תשנ.י נישן ג.aT~anT 1: השעה יי%שויך, יוסיפותפריךן

 גוונמני )! תשג-ן נתשר.גיס קוגן.נ נוחס גמשיז נגיקי, ""."1 גשעה 7""1(נ1ונמנר
 הישם. הוגנ.ם נווןסון "ינה. !, יוין שמרינו רחוגהרשמי, עי,י הניו,צ' 7וי1(

 נ8 השכ"ח וכמלו ד' והמקום: השעה הפומבית, מחקירהתאריך
 וייננרנ משכ"ג אצ, פקין, רווים,, זג ומעזו: תי1%ר1 ה"יינ, שט נ".יי. ,ן"ו:י ננ.ת-ומשנט ננוקר, ""., נשעה וצו(נז?:נר

 "נינת יית יו, "%, ךעשירשייית ע1.ז הניו.צ' 7"19( גוונמנר )! תשנ,ה בתשרינ.ס
 ניא,יק, קיית -נניו,ה-

 הרשמי הנכסים כונסטגן
'י'פ,,.

 ל ע1544,5. אזרחי תיק חיפה, של: המהוזי המשפט ת1

 7"!1(. נ71%טינר ), ה תשי נהוי' ן ך;גנ'ס' ,נית ?. ת(,ך'ך יר,1.ור .;ריס, ונעת ווי, וצמיה, יעזי" ומעוו: היאורו ההיינ,שס
.יוש,ים.

 המשגינית
ן1,"י 7ן,,2!. %ורן. תי, .היעליס, שי: המחון.

ת%ק2
 נתקף י,נ ית': עשקת :גבי:1ן"יי1ת

עג ] י'עי;]ן :: :ניצתי יין:, תשך"

 ,'הו1 ; '" ,ך ""י,נ. נקשת "יינ: או נשהנקשה

!, -'". )י1 תשנעי 2"ע)ן ס-: וךי,וס: ןמ" "זיקוקה, "אק,ע"האריז
 ןי,ז הניו, צ, 7י,1( נ1וגןגר )! תשנ-ה יתשרי :-ט ' .יוש,.ס. 4, יןיזיהיחוג הרשמי הנכסים בזנם במשרד בבוקר, 9.03 בשעה 1967(בנובמבר

 "רשמי הוגס.ם גיסנון )"ו תכניה גסגת ס-ו והמקון: "יען ויייגית, החשרהתסריך
 ראשונה ואסיפה נכסים קבלת צו 'ייוש,ים. המחחי כביה-המשפט בבוקר, 1.30ג בששה 1968(ביגואר

 ;וגן )יתייקר(, )יקוזכ גן-%יען .ע,נ )יעם): ת.א,יו ""..נ,ען י..ז הנ"נ,צ' 7""1( נ1ונינר )! תשנ,ה נתשרינ.ס
 תל-אביב. 13, היפה דרךמשקאית, הרשמי הנכסים כונםסגן

 ן, ד6',3673. אורתי תיק תל-אכין-יפו, של: המחוזי המשפטביה
 ג-" הננ;.ס: ,נאת ?ותעריך ;!י ע,;", לאמה, הוניין רעיו גן וו'ינ ומעיו; היאירו הח"ג,עם

 7י"1(. נ%.,סוגר )ו תשגו גצו,
 !.שן. געשת ".יג: או ויק"יקשתמואי.

 הר%ק,וה, "%ניכהתרייך 7","1!1. א:יךי ת.7 י.ן,, שי: "מחו:, המשנטנית
ן )27 השניח נחשון ג.1 וויקי: רקע"

1: נונס גמשדו י?יר,ס, %"ר. י"."1 גשע" 7,!ו(גייג:נר תשנ-: נלוי ג.1 רז,: משיסת והגרות הנננ.ם ,נית ?ותעריך
ן ת,-%י.נ. ,!, בממין נצת ר"ג נרקמי,ךינן.נ 7!19(. נאוקסונר)1
 עי"ד הגיג,1:' 1967( בנובמבר )2 השכ"ח בתשריכ"ט החייב. בקשת חייג: או נושהבקשה
!ן הרשמי הנכסים כונםטגן )33 השכיח בחשון כ-ז והמקום: השעה הדשונה, האסיפהתאריך

 7""11.1~9 ת::-". גךשוו 1' 7ל4). ייי!יס,נ""יט254
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1,1;1 
הודעה כע-מ הדרה השקעות --ענבל.!
 "11ע" נו"ניהמתקן

 11 "" נעין 7",1 ננוגינר 19 נימם נ.
::ד:ין: ייד: 3"' ר ::::נ" ::ך:ש:ך:כ::'::;ן ן . הוריקי, קו.,,סנו 111 רוניט ,י,ונ, ש, יעוכיוונקשי

 קיל;' ינרי.סו יי :ה'הה נ::::ג ::;יי::"
 מי,מ;יס והגרה ש, ו;.שינגי,!

 ,"שתתי
,תזון. נאני!".

IT?תנועות ,וו שק ההש,ם(הריס יישרם :גי ה,ןןי נוהמדת מנה, וייזם,,,"יאי 

 דול רוברט יולוגל של הצוואה למבצעי :ר, הורסה פרכיםמיום:ן

ק " ק גג:ק::::;:::::, בע,מ חדרה השקעות --ענבי.'ן

 תגיע" שוס תזון ייץ הדג,יא ךי:יה, ש, המנין מן שיא נדיה שנאנ.וה הוויה גוהנידתש
 ה"זשים שלוקת טיס "הר,

 ,ישועת שהתשו תניע.ת עם משההשג =וצע העגנון .ן,1,תה!-, המ'ויו.ת יין,ס,ה נתקנס 7"11 נאיר., "נ הופ ונתנגנה שנוערה,!
 כראוי. ושהוכחו האמורה התקיפה תוךההבצעים הבאוח:ן
 ד.ק.או. בנקברקליס. מרצון: ג!ייוק היגרה את ,!רק1.])ן
 נאמנותמחלקת החברה. כמפרק רו"ח אגורי, ברוך את ימנוה2.בש
 ת,-אנ'נ 1"1, א,ננ,ו",נן
 מזר, אנוסי,גיוך:ע
!,
ל!

 ייון()נפוייי, בע,מ אריזה( )בית שילר פ. את ויטראמילש
 מרצון פירוק עלהודעה נושים אסיפת בדבר לנושיםהודעהש
 הגני מן יומת נזייה שבחניפה הויעה נוה;.העת החברות( יפקודת 207 יסעיף)בההאם ,ן,

 ""נרה ש,
 נתדיקה 7""1 נ",,סונר "1 גייס ינייה ייתיננה שניעי"ירו' ש. מימין פ.יי, גובר "נושיט שאפיפת הותה, גוהומסרה,!

"הגר"-ו
 ":אן:"עיינה נמשיו "".12 נשעה 7"19 נ11נינר "1 גיוס יתדיק"נ.,

 ע1.ז, ;וינייק', 'רייס אח ו,ן:ות מיצגן "יגרה "תיייק תי-"ניג. 11, העת אחו ר"ונ nTVI', נויניצ,' י' "זיןתורני[
להעשס%  הובר" ,מירק ה,-חנ.נ, 11, "עם א,1מייוג 1,ך;החף יאני!ה ,הופיע נוה מו,מ;,ם ההמה 

 ה;.י. "פירוק י?רנ.
בה.',!
 מןיק עז-ו, נייייצ,י'יייחט עוין אקראי,יוים!
,ן
!,

 בע-מ שילר פ. את ויסראמיל,ן
 דטוס טעויותתיקון נושים אסיפת בדבר לנושיםהודעה,ן

 ג,י71,'ם, קןנר.ת "א1;.גרס,ס" נעם "ת'מ" ונות נזנייווון" החברות( לפקודת 207 לסעיף)בהתאם,ש

 :סך4,מ:'ך'יריי;:ן: ש, מיצו, 5יר., סיגי הנושיט שארפה "11עה, נוהנדרןק
 סד -עז ?.י """,5- סד .ע, נמאס

 5"ככס במשרד 12,30 בשעה 1957 בנובמבר 19 ביום תתכנס הנ-להחברההש

 תל-אביב. 13, העם אחד רחוב ושית', גירביצקי י' הדיזיורכי,ש

 בילקוטהפרסומים שנירכמו בחיפה, המחוזי המשפט ביתבה,מגות ולה-סתתף לאסיטה להופיע בזה מוזמנים הברה של הנושיבכל

 ""4. תלש ד, '"'7"י-.ן" יי-י "יי""יייסש במקום המנוח שם 997,07, ירושות בתיק 55, ימ' חשב-ר, 1400, בה.-ש
,שןא
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 7י19.,9.1 תש:-ח, נח.נוו 1' ;י11, ה!וב.מ.ם,יו"ט 256ל!

.! יריש,ים הממשתהי, המון'ס ע-'הוזפס אנווות 8"1 הסחירת
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