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 השכ"ז-1967 זכועל, ההוצאהחוק
 לפועל מוצ'איםמעוי

 מ1?י"-,יון, י"יות ש,ן,ן ו":שים %ין נ, את ממ:ה "ני השנ,ו-7",11, י!וע,, וןו?אה .י1ק 4 סע.ף יפ, יזנותי נהו,ף,
 שלו: ,יו '~r1TS הש,וס מק!ט נית ש,יז ה"1י"ה-,ן,ן,נ,שנת

 דימ.:ה - וע,ום ישיס נית שי ור"שייךוניר ירוש,.כ - ין,ה:נריא,
 הזיה - יע,.ם משפט גית שי ור"שיהךו:יר י,-"ם- ;ר:זשז:
 ס:ריה - הק,.ס מטיס נית ש, ךר,שידמו:יר הימ- רויאצגי
 ן:ו - דש,ום ין!ס גיה ש, ןרץש,הרןנ'ר נ,נ,ה- .:יאציון
 ;ךר.ה - ךק,1ס משיט יית ש, וראשיהחניי יהח-הק.ה- אש,זן

 צלת - הק,.ב ~UDS:1 יית שי יד,שיהמ.ניר ר,י:ות - ושי.םמקלס נית ש, "ר"וי"מו:'ר
 ;?רת - ןש,וס משיס נית ש, יר"שיהןוניר רמ,ה - "ש,יסמש!ס נית שי הראשי"כן:יר
 ן15,ה - וע,ום ךשלס נית ש, גר"שיד:וניר רות-ון - הש,.םמשסס נית ש, הר%שיהמוניר
 נית-שאן - ה",ום משפס ניח שי וראשיה:ונ.י נ"י-ן:א - הקיוסמש?ט נית ש, הראשידיו:יר
 "ר%שי. ימוניר ש, ה!,יזו את שיה אותהשיי,א אש,,.ן - ד:,.םמש!ס נית ש, הך"שיהיוניר מי נמוי.א-,פועי ינין נ.נה, מ:, ר"עי, יוניר ע,נ,עזר1 נ"י-?gJ - ךשיוסמקלס נית ש, הר"ק.היוניר
 ההוק. תקי,ת מיום המי:וייסת71ף אי,ת - ןש,.םכשיס נית ש, "ר"שיהךוניר

 אשז1ז - יק,וסמשיט נית שי הי,שיהמוניי
 שפירא ש''עקכ "ו"1( ג"ו;ונס ,ןנ הענ,ה נ",י,ג'

 רמשמטיםשר 709013()"מ 116. ימ' תשכ-ז, ס'.ח1

2097 "[1.%.21 ה'::.ח. נא,11 ה' י147, ה[רס.מ'נ.,י'ל



 ולניהול לאישור )כללי,: השמה מטתקנות השכ"ג--ISGS )משמעת(, המרינה שירות חוק!י

 תשכ"ד-1934 נמי('קיסית המדעה עובדי של למשמעת הדל בית חבר'מיניי1

 מאושרים ערך ניירות בדברהידעה ייר:יייס ניל"י שפורנס ימשמ;ת, דין זית דנריגמישין
 1574 עמ' השב-ד, 1453,ן

-  
 )כללים הכנסח כס לתקנית 2)2( היקץ לכי סיכותיבהזקף

 איזרחת נ. קיגע %:י :, ""1 תשי.ו-י ימן, ושית יי:יךמ..ריפי ע"ר,; -צ, יניא ;"י. -צ, נעליס,י(ו

 .שלי נמקים)?(ן
 ,%מוריה; דהיית ,ן:.ן מ%.שי.ן ;רן ;..ר." הס יען שסייעוייונ ,ינ,ונ.ן.; .יע,נ ינו% ק'ניניז.

 לירות והליון 5 של כולל במבום שם פל רשומות הזב א-גרות1, - הצדינה ט,שירוה פרו אשר וירטונסקי מרדכי שי מינויי)3(ן
 ג1שאות בע"מ, לאומי בנק של להשקעות הברה יר' עקיחךצאובסל.1
 בשנים למריון עומדות לשנה, ~31 של בשיפורריביתן

 תשכ"ח בסיון ט' מיום פרוכפק? פי על לציבור ישהוצעו3[19, שפירא ט' שבקב 1958( באוגוסט )19 תשכ"ח באבכ"ה 1974-
 45(; )מררה 1958( ביוני)5 המטפטיםשר 72350()הם

 יו51 גךל ריביה נושאות גע"מ, ביצור ידי על סהוצאולירותן מיליון 20 ומל כולל נסכום שם על רשומות ב' טוך חוגא'גרות2.
 על לציבור ושהוצעו 83-1974פ1, בשביט לפריין עובדותישנה, תשכ"ג--1es5 הדרוזיים, הרעיים היין נכוציצודק

 23(; )סדרה 968!( ביתי )7 השכ"ח בסיון י"א מיום פרוספקטפי
 יירתת י..'.ן יו שי גול נימס שב עי רשימת ".ג %..יית ר מד'הב קאדי למות הצורך עלהודעה

 ;ושהת ג;.מ, נ.שרא, ,"שלעות שרה - נ,, .וי ן,שיון,. דורו,,.ם, הותיין דוין גת, .ן,ק )ץ( 12 לשיףנ:ה"ס

 74!1- גש:יס ,;11.1 ;יריות ,ש:" ~1ן ש, ישרוריינית יון. .יית מי'ינ ,%וי ישות יש נ. מירע %:י ן,הש:.:-!ן!1
 תשב-ח בהמת ו' מיום פרוספקט פי על לציבור ושהוצעו1953,

 %"!1( ג.ו,י)2 ודהפט,:זרה ,ןי1( נא,:וסט 141 תש:.ה נ"ננ'
 "(ן )נזו"

 לירות מיל-ת 5 של בילל נטיות 7:ם יל רשדמות הזב י1י:רזה4. דדויהזד 77811()המ
 דיכית בושאזת בע-מ, חקלאי למילוח יעד בנק ידי עלט"וצאו

 4ע1985-19, כמניס למדירן עומדוה לתגה, 31% שלנ?יעור 23. עמ' משכ"ג, 383, ס-מ1
 )18 השכ"ח ישהו כ, מיום מרוספקט פי על לציבורושהוצעד

 22(; )טדרה 195%(ביולי
 :ך:::ן ם" :כ:יבןיבןעגךגתשי"ג-53טו .וי ע, שהונאו י.י.ה כעיון 1 ש, נוי, ננ:ופ ג.נ ציירות3. העבריה, ללשון העלייז המשרהיק
 נ.וי, )!ו הש;.ח גהמ.ו ;-: י.יס היימוט פ' ;יי:.:.י העברית ללשון האקדמיה החלטת עלהודעה

 !(; )גוי"יעי;( ממוחבעייני

 מי,י.ן י1 שי נ..י :ן:וס שן עי רשומות ב' ס.: דוגשנרוח "' תש'.נ- געביית, ילשון הקריון המוסן יהדק "1 יעייףב"תאפ
 נושאות בע"מ, להשקעוה הברה -געולי ידי על י:היצאויירוח הפליטה העברית ללשון האקדמיה מליאת מי מודיע, אני 3,1!19
 1974- בשנים לפדיון עדמדות לשנה, לן5 של ב?יעךרריבית האקד_ליה בהוצאת ההמרים חוק למונחי שבמילון המונחים אתלאשר

 תשכ"ח בהמוז כ"ז מיום פרוספקט סי על לציבור ושהומו1953, לישראל. טבנולוני מכון - והטכניון העבריתללשון
 26(; )סדרה 1958( ביולי)כ2

 מ.ליי, "! ש, נ.,, נננ.ס שנ עי ישימית נ, נ.; דינץ.;י.ת 7. ארן,למן ,"1%( גאו:וסט )% השגיח נ%:,-ו
 גושאות בע"מ, להשקעיה הברה כגעול" ידי על והוצאוליררת והתרבות החינוךשי 73324()המ

 1974- בשנים לטדיון תומדות לשגה, 54,1 של בשיעורריבית
 השב-ח בתמוז כ"ז מיום פרוסמקט פי על לציבור ושהוצעו19%3, 8(1. עמ' השי"ג, 133, ט"ח1

 27(; )סירה 1958( בילי)23

 בשיעור ריגית :השת יע-מ, ו",,י.ת ,משתמות-,עוין. תשי"ר-1934 העבידה, על המייוה ארגוןהיק נכל יני ש"ו~1%ע, "רות יידיין 1 ש, גו,, נ;נונ ".נ%.;רות%.

 ,שקמעו 1,74-;""ן, יש:ימ 'ןז'יז ;)מיית ,ק:"' .!!ושי במועל איורי עבודה מפקח מעוי ביטול עלהודעה

 במורטט )7 השכ"ה בדג י"ג מיום פרוספקט סי עללזיכורי
 7י; )?דרה58פ!( תשי"ר- העבודה, על הפיקות ארען לחדק )ג( 2 לסעיףבהתצס

 נשיעיר ר.נ,ת נחשפות נע-י, ננ!.ן ות ויזיק. י._.;ך%.תנ:, ,ור. ( בוזה מיקח ידיות נראייוני,י ייבא, ש, מימיואת ייי ע, שתיאו י.ר.ת, ושייון 3 שי כ,,, גבוס י,כן...,ת י %(י1( נ%,)וסס )1 תשר" נ%: 1' מיום שניית. מופיע, %:י ן,ו!י1
 ושהוצעו 1935-1974, בשנים למדיון דות .ה ל,"51בפועל!.

 נ"נ נ' מ'יס::מך)ןו:(ןיינ!,טיוכרשמי:' ,"9!( נ1%:.סס )(1ד::ממך,"
"-'srn 

 נציגיי" )14
 שרףזאב 1958( באוגוטט )16 השכ"ח ב.ובכ-ב

 האיצרסר 723113()המ 202. עמ' השיעד, 154, ס"ה1
 1302. עמ' תשב"ר, ק"ת1 954. עמ' השכיה/ 1434, וזפ2

 8(9ו.20-8 ה'טמ"ה, באליל ה' 1470, הפרם.מ'םילקוט78(20



 1 תש"ט-510ג היריה, כליחוק תשי"ג-1953 הנוער, עכסתחוק
 רישוי מקידמינוי הרשאה בדברהודעה

 ן, תשען-"4"1 היריה, נלי ירו, 1 יעיף יפי הנצנות נתקף הש.-ף 1;1ער, ענ.ות יתו, )נ( " סע.י יפי ימנותינת71ף
 ההן,יריס נישאי את ממנה אנ, ו, יניס שי יזי ע, ",ישללועגיך קעריא:,, יינ.ו וער ש, נוחו "ת ייפיתי גי יוזיע אני ן,!1,1
 במקומות רישוי פקידי להיזח להלן המפירמים ישראלגמשטרח השלישי הפרק פי על רפוייות כריקוח לעשות היפה, 26, זירםרהיב
 ירוק ו-נ 4 נע'ניס יר' רשימות מתן ישרך ייה,ט!ייכש'"7.
 שגועי.ס: עי תעי" שי" קתלי!"ייסרי.ס ברז'ל''שראל "",1( נאו)ווס )! תש:-ח נ"נס-ו
 צירים ןןון - נ"י-שגע נזפת ןי,ד ,שכתיכש הגריאותשר ו,)5ו()ים

 הדרום מחוו - באר-שבע בנפת סיור לשבת ראשטוזר
 אשקלון. נפת - "שעון תשתמסי 115. ;מ' תסיעו, י,ח,

 בנפת הגסה מפקד ושל אשקלון בנפת שפה כפקד שלמימים
 - 237 עמ' תשב-1, 1312, הפרסומים בילקוט שפורסםנאר-שכע,

 נסי. הכנסת של הכטסים ועדתההלטת
 נרי ל' .נ.,נתן1יתש:.ח)!!ני1לי,"!1( לשוטטיט גיטלאותבענין

 לי ע, ינית ע,-.וי הנן!.ן יויות שהועקה ונמנותגתוקף
 מ'ויז'פ ית!7'י'ס ענייי ימילנין שויי()הם

 ביריבתי הזעוה, החליטה תשי-ג-11933, השומטים, לחוק 18סעיף
 הפגיםבמשרד

 וזו. ימ' תש-ן' ס-הן יסמור; "",1( נח1:1נס )" תשג-ח נ"נ '-ןמיום
 יזע. עמ' תשנ.;, י,פן

 תשי-ע א' כאדר ב' מיום הכספים וצדת להחלטת 10בסעיף)1(
 - בם,פן העיקרית(, ההחלטה - )להלן 2 1959( בפברואר)10

 תשי"ב--1952 הנפט, קח' ישיש נחמור, בחישור ש.ש.ינ, הרי), שיעור-1ח1,ם
 רששות הקופת הארכת בדברהידעה ני נעו ימיי- שני! מ-"1 יותר שייהן ,"יישהמסר
 שנים, ל-10 משל שכיהן שנה לכל ב-1,4 - כהונתותקופת
 תשי-ב- הנפט, לחוק 18 סעיף לפי סיכותי שבהיקף מידיע, אני ה"הרונה ההרשית ממשכורתו 22,1 על יעלה שלאובלבד
 99-1;ונ1 )"פתח-חקיה-( 1,98גג הרשיונךת תוקף את האיכהי י, 1952 )15 תש-ח באייר ו' מיזם בהונהד הדשי באמפרכפול

 תשב-ה, 1208, הפרסומים בילקוטי פורסמה עליהם שהודעה)"יבנה-(, 1948(".במאי

 העיקרית. ההיטה תיילת מייס תךי,הה וו, הך,סה)!(
 זך, נוגפת שיה שי ו":הני!ה ען' תיון י-!נ!ן' 7(נ[ עמ'

 ~ם:ןש ייישן מע"י יי;:נען-" כני" ועב מש,ישב
 149. עם. תשי-ג, ט"ח1
 !!". עמ' השי-נ, י.ח ן , "ן!!. עמ' תשנ-ו, !4"!ן ימ' תשעך, וי,; ;ן' תשי-ס, ,.פו

 העירייי?ט-יריך
 209()סעיף

 1988,09 הכספים לשנת נתניה עירית תקציבתמצית
1

י.יותתשיומ,םיירותתקיו,יס
.1

- -
נ"7,,!,,1 נילפתשהלה"."22,47ן,7

""",י4!,4וירותיימ,ומי,ם7.""",!!5 מבנקניקיי1.
7,771,193 ממלכתיים שירוהיח1,963,100.8 מקומיים שירותים2.
%36,97פ,1 מפעלים9.3,833,90% מהלכתיים שירותים3.
600,000 רגילים לא תשיומים1,707,700.99 מפעלים4. __

70ג,15,648ע"ב13,648,270סה"כ

נתאשר.
 שפיראט משה ה"מ_ """1( גאונונס ),1 תשנ-" נ"נג-נ
 י!ן.סשר י;,"()הן

2099 י"לו.ן."? תשנ.ה. נא,., ה' יו14. ה?ררימיסייז,ט



ן
 ' ישובים שמותרשיתו:

 הממשלתית השמות ועדת ידי עלטנקבעו

הודעה
 שמזת רשימת כוה מתפרסמת ממטלהיתן, שמזה ועדת מיסי בדבר להודעהבההאם
 בהמשך באה זו רשימה 1955(. ביוני )27 תשכיח בהמוו א' עד הועדה ידי על שנקבעוישובים
 1553. עמ' תשב-ו, 1279, הפרםוי.ם בילקוט שנתפרסמה ישובים שמותלרשימת

,י
 בירןאברהם 1958( ביולי )4 תשכ-ח בתמוזח'

 הועדה ראשיושב-

ב.אוריס:
 השט-ו; י,4, הפינימיס ג.,,וס ש:ת5ר7יה "יש.ן'ס שתת ירך.ן, ותי;י:'ס שייו.יס הוניות, נ1,,ת ו,רשיי"א.

 הש:.ו. "ו!1, ה7:.ך; י114, תש:-זן 71", תש:.אן י!,, תש-ך; נ"7, תשי-";72",

 ישוג יימקיםנ.
~iTIa 

 'l1DS- לי מניעות שמש:%, מוש שירן יכרות " נע,. נמן-.ס ה:17;.;1ת נ,ואורזינטות
 ?:~rr. מרה-מזרנ ,ו - שימין ו"ש,1ש שנמי,,ורוס

 אורית. מוזן" -מ,אנ.
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 ן ודרכי התיאום ועדת )הודעות שעד( )הודאת ציבוריים שיכונס רישתתקטת
 תשכ"ד-1954 בכייה(, מעוניניםייצוג

י
 ן

 והומנתמ למעוניניםהודעה

 נתין(, Q'1'IIPt יי?11 וזרנ' התיטוס .;ות )ן,1עית שע"( )".יאה ציגור.יס קינוניב רישום יהקנות י יתההניתאם
 "!, מס' נניח גתוססה, הלפעילות צינויי, שינון נתנניוה יראשונה תוון התיטוס ועות בי מלזיע א"יתשג-ז-4",11,

 ""."1-!12.4. השעות נ.ן "י,1( נ:יטמנר )11 תשנ-ח :iT)SS י-ה רניעי, גיופ ת,-אניג, הקריה, ז',ריוג

 מיו?:.ם נשנס יוני" טע~.ת."ס את ו,"שייע "חלויה נישינה יוופיע רשאים האמורות, מההנניוה נתגנית"מעונימס
נלהין;
 טענ,היהס; את יהשמיע הרוצים נוין נאותומשהנוים שי "רזוי המספר את ימ.י?נ יראש, ננתנ יויוה ע"ז שהוזיעו אחי נ?.; ,וי עי בתכנית וננ,, בנניןמקתנניפ)1(

 מעיה: ימי ישיות יש 11עזה גויעות מיאש. יוערה וסו שי,זייו נא-:וה, עי-יז, "ו אישית - אגריםמעת.ניב)2(
 ת,-אגיב. ",ריה, ו', רח,נ השינון,משרז
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 1943 עסקים(, )מט המקומיית הרשויותסקורת )סמלים(, המקומיות "רשייותחזקן .ין
 )ן;.ות דא נע.ף .פ' שנוהן נתו,ף גי "ייע", י'"יסית מקומיות רשויות שלסמליםן עסקים למם דין בית הקמת בדברהידעהתשי"ח--195%

.ן
". השיצן-!ניו(:, נירנג עגק.ם ,מס דין בית יפקייה, זג ל7;'ף נסתנן י' ענ-)זש- ):יי'2(, י:;.ייות "רשי..ת ,חוק )ג( 2 יעיף ינימהגרסםן האחורית הרועצה הקימה 11945, עסקים(, )מם המימיותהרשויות1

 הנר - החננך:מא.ר

 יייריניית"
 ,יינני יין

-שיייי( נ:ן22"1",,". א,נן בי,,,ט שסייסי" י"ני;:ייב, ן
 ןן. 1

 "117י
 1ןי. עה,

נן,
 המו;?"

 המריריתפקזדת המרמית היויכיןמן, ומקומית
ייחםי,-'נו"

 למודד רשיון מתן בדברהודעה
 וא..ך. ,"ו,( נ.ו.' )נ2 תע:.ה גתיוו כיסי'.ס שייו" גי;1יע יעי,, ~IT'T .יושייין ,;ד רתתי ךוזיע"גי

 1 אלסטרי' ,רן1( ג.1,' ,נ2 תתנצח נהך1ונ-ט-
 1"1;7()י1 1,9. עמ' השיצח, 1(2, ס-ה11

 1 ":1'1ות יניקתךיןי

 השכ7ה-1963 והכ:יה, ההכניןחוק

 תל-אביב-יפו מקומי, הכגוןמרחב תל-אביב מחוז מקימי, תכנוןמרחב

 מפורטת תכנית שזנוי הפקדת בדבר הודעה מפורטת תכנית המקדת כדברהודעה
 וישי", "האון ,"וק 7" ,מיף נךה"ס ונח", גו"נמרת .יומן, ותגרן ,".ק %" ,נעיף ג"תאס "וזען, נו"1י7רת

 מחוז ולבניה, לתכנון המחוזית הועדה במשררי כיה7כ"ח-1955, מהוו ולבניה, לתכנון המחוזית רועדה במשרדי כיה17כ"ה-1963,
 הל-אביב-יפו, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיהל-אביב, תל-אטיב-'?ו, ולבניה, לתכנון המקופית הוערה וכמשרויהל-אביב,
 1 מס' שינוי 1119, מס' "הכנית הנקרא מפורטת תכנית שימיהועקד הנע',345"/ מס' משרטת "הכמה הנקראה: מפורטת הכניהמפקדה
 אזויים לקריעת מאוהבת תבנית 44, מס' מטורית לתכנית 1558ל7:ת אליו. המצורף התשריט עםביהד

 אליו. המצורף התשריט עם ביהד 1%11-,תיקיןן
 בהכגית: הכלולים השטחים דםואלה
 התכנית: בשינוי הכלולים ה7:טהים הם יאלח 23-33. 13-פ, הלקות חלקי 14-21, חלקות 5484גוש

 6932. בגוש 155חלקה

 יייעית נימים תשיים י'" לע.נ" מיינג:ג:גמ: י'שך
 נשים תיקיי 'י" )ון;ןי בג יש':ינ:::ךזג7:נ:ני

 "ת "רו"ח א"י תכנוני סיט גג, "ו נננ.ן ג,י,ע, מי,1.ןנ,
 את "רפא, "יר תג;.;. סרט גג. או גנוין ג,ר,ע, I~TY1 ני

 קיר"נ מלוזית וגן" מקנזס .גן "תנכית, ש"נ.. .ן. ;, uJcJ;ן_1 יהנמן שיי,נ מיומית ומה מצנין 1נן ךהנ1ית יזי עי נסועעציי
 1 הזשייס ק71 רמאי, אותו נ"נ, ", "חננית נתקנס נ,., שלךהתננו ייונ "זשייס סין רשני, אית. 1,נ, או "הנכית נתסוס נ,,,שנה

סרנוך"
 ש,

 נינים"מיונ ייקיוי ,תנ;.ת התניות ,הנ.ש נרשומ,ח, ,ו מלע"
 ן התגנית יש.נוי קת::11ת ,שיש ברשויות, .י ".ויה ש,

 ""יור", "מלפומיההלעזה
 ""מוין. "ן,.מית "יעיןנ:7רזי

 1958( כאוגוסט )19 ה':כ"ת נ.,כנ-ה 1968( באוגוסט )18 השט-ח באבע"ד
 ברוידס ד' ברוידסד'

 ולהיה להכגון המחוזית היעדה רישיושב ולכניה לתכנון המחווית הועדה ראשיושב
 הל-אביב מתוו תל-אביבמהוז

 ,(,1.%."2 הש:.ח. נאוי י' ין11, י1רנ.ס.ם,י"ס2152
ו



 תשכ"ה-1965 והבניה, התכנוןחיק

 "ו-"מ5-2י מיס,, תמוןייינ
 מפורטת תכנית שעוי הפקדת בדברהודעות

 "תנית: גשתו. הנגייס "שספין הםוא,, ון::יה, דתמון יחו, י% מעיף נסתרס "וו;", נוןמנרה
 308. חלקה 6212גוש מיעז ולטיה, לתכנון המרוזים הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1961,

 ניייס תשלם, ,,% נו יעיין רשאי יתמ.ת נשווי יעניןג, ת,-%נ.ן-יפ,, ולנסיה, 'לתמון היל.מ'ת ".;זה ונמשרוית,-אנינ,
 יין,. פת.".ס יאיוריס שימשיז.ס ,נשעות ש':.. %!11, מן' .תנית המי%: ממרטת, תגנית שי:ו'"1!,ד
ןן התשריט עם ביהד 650"/ מס' מפורטת לתעיה 1968 לשנה 1מס'

מצורי
 %ת דרמה א"י, תג:.:י פרס ג:, %ו גטין, נקר,;, מעוניןנ, אייו.

 שמרחם סקומיה ועדה מהנוט וגן התגנית, תיגוז ידי על נטנעעצנו

 מוני או התמית נתמם ניל שלהותמון ההנית: גשי:וי ו;,.ייס השסהיס הםומה
 "ושיים תיך רשני. %ותו

 פר(.מ"מיום "", !1. 1", (2, !ו, 11, (1, י, 7, 1, ",17ת - 7ן"ונגש
 ש,

 ןתננית ,ששוי ןת::ןות ימיש נרשויוה, וו הוון"

 האמורה. המקומית רועדהבמשיוי 38. 32, 41,42,

 133, 147, 146, 43!, 163, 125ז 124ז חלקות י- ע910גוש
11 101. 68, 1156 139, 135, 153, 72,135נ,

 !~. 11, 1%, !1, י2, !ו, 15, 5, 1, 2, חלקות - 11.זויש
 מחה וענניה, נךת%ג!ו::"גגי",יתנ:ץ י,זין' תשב"נוה

 תל-אביבליפו, ולבניה/ לתכנון המקומית הועדה וגמשרדיהל-אביב, 51. 19, 80, חלקות - 7104גוש

 שווי 1228, מס' -תכגיח דגקרא: מפורטת, תכניה שדוי"יפקד בימים תשלום, ללא בו לעיין רשאי החכגית בשינוי מעוניןלל
 לקביעת מאוחדת תכנית 44 מס' מפורסת לתכנית 1968 לשנת 4מס' לקהל. פתורים האמורים שהמשרדיםובשעוה

 את הישה %יי, תמוי פרס נב, %ו בנמן, נקרקע, מויןבי
ף ( 1 ק)א

 "תמית: נשינו, "נלקים דשסהים הס.ן,ן שמר"נ מקומית .;ז" מקנזס ובן ההמית, ששוי יזי ע, :!:ע;וסו
 6926. בגוש 28הלקח חדשיים הדך רשאי, אותו הגובל או דתכנית בתחום כלול שלה.ההכנון
 י ןיו1 התכנית לתינוי התנגדות להגיש ברשומות, וו הודעה של פרסומהמיום

 בימים תשלום, יקא בי (ךיץ מאי ךןכי:ת "שי-יי מעקך!יל האמורה. המקומית הועדהבמשרדי
 לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות

 %יר, תננו;' פרס ינ, 1% ננניו' נ7ר,;, מעויןני
 את הרו%"

 ,זש-ם הנך רקא., אנק, ה;,ג, או קבלית גהץ.( ג,,, קי,ךת:;,ן וינו.", דהנ:.ן יחו, י, ייסף ג"ה%ס הומן, ג,":מורת
 ערסומ"מ..ס י"11 וישיך, יתנון המשוית ".עז" גמשיזי נ.תשג-"-!י!!,

 ישתו, ההתזות ,מיש נרשמות, 11 זוועה ש,
 "%מור". המקומת ישן" משרזיהתחית ת,-אניג-tTS1 וקנני", יתנגן דמווית "זעוה ונמשיי.ת,-"גיג,
 שינוי 1182, עמ' -הכנית הנקרא: ממורטת, תכנית שינויהופקד
 ההשריג עם ביחד 759", מם. מפורטת לתבנית 1968 לשנת צמס'

 והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף גהחאם הודעה, בזהכממרת1 1 י , אליו.המצורף

 מחוז ולבניהו למכוון המאוייה הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1953, ההבניה: במינוי הכלולים השטחים תלואלה
. 250. חלקה 6106גוש

 ופל-אמיב-יפו, רלבניה, לתכנון המקומית הוערה ובמשרדיתל-אביב,

 שינוי 1260, מס' "חננית הנקרח: מפנרטת, הכבית שינניהופקד 23. 24, 13, 12, 7, 6, חלקזה 6107גו17

 אי'י'ין?,יף ניסי( הקייס' ייא "ה,.יי ה%מוי:ךעהוו'ס שהמרמסונשעה
 ההשייט עם י'"י .0.-' מס' ממורטת יהנ:'ת (י1

 התמיה: נש.:.י ":יו,.ם דשטה.ס דםוצי" אח "דשה איר, תממי פרס ננ, %ז נמין, silr1' מ;ו:.ןנ,
 496. הלקה 6111גוש שמרהב מקומית ועדה מהנדס וכן התכנית, שינוי ירי על פגעעצמו

 ""'. תתי":: :"ימם ::ךיי: ימיך "=מת 'ש'ני' '"ממתח":ןכע:ן:בת' בימים תשבוס, יי% נו יעיין רשאי "הניה גקי:.י מעוניןנ, הזשיי( תוך רשאי, %ותו ונוג, או "תשיה גתיוס ניל שקההתנון
 את הרוחה אחר, תכנוני פרט בכל או בבגין, בקרקע, מעוניןכל
 שמרתב מקומית ועדה מהנדס וכן התבנית, שינוי ידי על גפגעעצמו
 חדשיים הוך רשאים אותו הגובל או התכניה בתהום כלול טלההתכנון

 התכנית לשינוי התנגדות להגיש ברשומוה, וו הודעה ידל פרטויה שיים והטיה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרה
 האמדרה. המקומית הועדהבמשרדי מהוו ולבניה, לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כיהשכ*ה--1965,

 הל-חביב-יפי, ולכניה, לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיהל-אביב,
 ד"מרדידס 1968( באוגוסט Is)r באבתעמ-דכ-ד שינוי 1195, מס. -תצית הנקרא: מפורטתי תכנית שינויהופקד
 ולבניה לתכנון המדתית הועדה ראשיושב התשריט עס ביחד 117", מס' מפורטת לתכניה 1968 לשגת 6מס'

 .. תל-אביבמהוו חליו.המצולף

2103 68פ293.1 השכ"ח, באיזי ה' 1470, הפרסומיםיליט
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 השכ"ח--5~19 והבניה, התכני:חוקן

 ד;,ר%: מעורלה הכנית ש';1. ידקר e':?r, שר נא.'!1ר7-,י,[", ה,-אניב-יפו מק.?,, הנעןמוחנןו

ךין:::ב:ג::ן::י:ג:ןן:::ג מסורסת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעותן
 638. עמ' המב"ח, 24(1, הדמומים בילקיט פורסמה אליו,דמצלרף יהב:יה, התכנע להוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, כזהנמסרתן

 אותוביהועם אישרה המהלוית הוערה שבה נצורה דאךורהשתוי מהיז ולבניה, להכבון המחורת הועדה בכשרדי כיתשב"חי9,1965
 ובן האמורה המחוזית הועדה במשרדי הופקד אליו, ריצורףהתשריט הל-אביג-יתו, .לפיה, להכנון המקימית הועדה ובמשרדיהל-אביב,5

 מעונין זבל תל-אביג-יפו, ולבניה, להבנון המקומית היעדהבמשרדי מס' שינוי 1247, מס' "תבנית הנקרא: יפירטת, ה תכ4 ניי קוהיפקרש

 לקהל. פתוחים שהמשרדים ומסטרת בימים השיום ללא בו לצייןרצחי לקביעת מאוהדת תכנית 44 מס' מפורטת לשגית 1968 לשנת17
 אליו. המצירף התשריט עם ביהר 1941(", )תיקוןאזוריםן

 1908( באוגוסט ן12 ה:'נ"ח באבי"ה
 ברוידסד, "ת:נ.ת; נשעני ה"ו,יס השביס הסורה

ש
 הל-אביבמחח בים-ם תשלום, ללא בו לעיין רשאי ההכנית בשינוי מעוניןכלן ולבניה לתמבון המהוזיה הועדה ראש,דשב 8913. בקיש 22הלקה
 לקהל. ~alnTfi האסירים שהמשרדיםובשעות

,ש

 יית-ק י,י:י, עזיזסיע :::ן::י: ::ך::ג י :רגג:נין,ע%:זן:י:
 ממורטת תכניח שינדי אישךך כרבךהרדעה הדיים תוך רשאי, אותו הגובל או התכנית בתחום בלול שלהההכנון
 ין'.זנ;"' 7;ייייי, ייב ניהומם יע"' י נ;" ניחכ הימייה. המ,1:.ה המענהנושרו, י ז התכמת לטיגוי ההננדות להגיש ברשומות, זו הודעה של פרסומהמיום

 שי.ןב ר נ,= '-ן'יי ,"!;( נ%תונס 111 השג." נ"ני-1
 ך:::ג:ן:ב ש'-ץ 7,ו:ר

 ע'תשייב1ךי?.יף ::ך :::כ 'גן,7:: "! ".' , י 1,:;י" l?:?ni ":"ע"ה ",עזה רישיתנ

 האמורה המהווית הועדה במשריי הופקד אליו, המצורף התשריטעם

ן
 מעונין וכל רתת-גן, ולבניה, להמנון המקומית הועיה במשירי ומן

 מתוחים שהמשרדים ובשערת בימים תשלום ללא בו למייןרומיי והבניה, הת?:.ן לחוק 89 למעיף בהתאם הודעה, ברהנמסרה
לק-ל, מהן, ולמגיה, לתכנון המחווית הועדה במשרדי כיתשכ-ח-1961,

 הל-אמיב-יפו, ולבניה, לתיון המקימיה הועדה ובמשרדיתל-אביב,
 1958( באו,ךסט )12 חיכ"ח באב י-ח מס' שינוי 1249, מס' "תכנית הנקרא; מיורת, הכנית שינניהופקד

 בייידסד' המצורף והשחיט ביחדעס 833", מס' מפורטת לתכנית 1968 לשנה1
 ולבניה לתכנון המחוזית היעיה ראשיישגאליו.

 "הגמה: נשינו, "ניוי,ס השס"יס דםומה
 ת,-אנ'נ מ"1;

 6214. נתש 634,דלקה

 רמת-;ן ירמי, ענוןמרי: נין.[ תשיכן, י,% נו יעיין רשאי התעית נשינף מ!.:'ןגי
 ב2פדד.טת תכנית שינרי אישך,* בדבר*ךדעה לקהל. פהוהים האמורים עהמשרדיפובשעות

 צ,יגן; ג:גי:ן:נ.ך11ימ ך:: גך:":;ה ג:ן::ג: ::~ב::: י ::ר:;יי:2;גייצב:
 "זה. ימ2, %ו השגמה נתפזם נסי, שפההתנ;.ן

 הדר%; מורטת חננית ש..יי יא_י נ.שן יל:..ס ה,7 רשאי
 ש, עדס.מהיימס

 .1 ש ",!' ההננ7וה,שי:;יהה:;ית ,המש נרשו?ות, ,ו "71ע"
 1" .7.תן י%יויה. המקימיח ה.וךןגמשידי אבי" לוש רנ,,4!, מס' מ;.ר?ת ,ה.'

 מציקה חקק 1,1ן 1וש ;ן מיקה יי, 4,;( ;.ש ,.
 "ךי 'זחי11י %!!;( נאונויס תש:.ה)נ1 נ"ני-ת

Tv~r: ף , ך 'נ
 1717' "נינימ.ם נ.יק.!יי" ברוידסד'

 142י. ע:; "שדי,
 ואדויה "עווית ".?וה נמשיתי השקו א,'1, ?.רי ד- ? יךשיים ת,-אנ'נמי.; נייי אשו אישרה רמהו;ית השוה שנה נחייה דךךיייי"ני' וינ:." ית::.ן הנתווית וועדה ראש.תג

 מעיניין וכל רמת-גן ולמיה, להכנון המקומית הועדה במלרדיופן
 פהוהים לממשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בו לע.יןרץ'אי

 הל' י1
 הל-אביב-יפו מקומי, תגנוןנורהב

 ברוידס ד, ",";( שימח 1?; -." ה' ג'-.'" מפורטת תכנית ששי אישור בדברהודעה
 ולבניה לתבכון המהווית הועדה ראשיושם והמניה, ההכנון להוק 117 לסעיף בההלים "ודעה, בו"נמסרת

 הליאביסמחוז הל*א?.ב, מתת ולבניה, להכנון המחוניה ריעדה כיהשכ-ה-1965,

 יהין.5,ה2 ה.2כ"ח, באלול ה' 1470, הפרכומים'לקוט2104



 תשכ"ה-לה19 והבניה, התכניוחוק

 הר?,.ה יקומי, הננוןמיינ רמת-גן מקומי, תנאןמר"ג
 מפורטת תכנית שי;ו' הפקדת בדברהודעה מפורטת תכנית שיבי אישור בדברהודעות

 והגדיך, התמון לתוי י" לסע.ף מהאם הותה, נוהניירת ותניה, ךתן:ין יצוק 117 למעיף נהת%ם "ומעה, גוה;מסרה
 מחוז ולגניה, לתכנוז המחוזית הועדה במשרפי כיתשכ-ה-1965, תל-אביב, מחוו ולבניך, לתכנון דמחווית הועדה ביתקיכ*ה-1985,

 הופקר הרצליה, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה ובשרדיתל-אביב, הנקרא; מפורטת תכנית שינוי לאשר המגים, שי באישורההליטה
 לחבגיח 1 מס' שיניי 13ן, מס. -הבניח הנקרא: מפורטת, חכגיהשינוי 5145, גוש 'RiS1IZ, מס' ממורמת לתכניה שינוי 344 י"ג מס'הבבית
 אליו. המצורף התשרים עם ביהד 480", מס'מפירטת אליו, המצורף התשריט עם ביחד דפקדהו, על שהזועה 218",חלקה

 )ילק( ין ץל_ה .נו5;וש עס נשי אנתו %ישר" ךך"ין'ת "1;ן" שנה בנורה שמורוש.:1. התנית: נש.נ.. הני.,יס alnDWn הם1",ה 3"21. עמ' תשנ.ו, ,""1, "עיס.מיס ני,,.ס!ורימ"
 וכן האמורה המחוזיה הוערה במשרדי הופקד אליו, המצורףהתשריט
 השינס, יקא נו י;.ין רקאי "ענית נשלוי יעוין בל רששי מ;ונ.ן )נ, רמת-;ן, דגניה, ,הכנרן הן,)מית שעזהנמשיזי
 לקהל. פהוחים האמורים שהמשרדים ובשעותבימים פתיחים האמורים שהמשרדים ובשעות נימים השלום ללא בולעיין
 את הרואה אחר, תכנוני פרט בכל או בבגין, בקרקע, מעוניןבללקרל.

 שמרחב מקומית מהגדם.ועדה ובן התכנית, שינוי ידי על נפגעעצמו
 ת,ך"זשייס %ותודשני, ה"נ, או הרננית נהק,ס ניו, שקה ךהנ;,ן ודנני", התנתן ,"1, 117 ייפיף נתתעב "יו!", גוהנמיית

,1aGS--:תננ'ת לשתו. ית;;זות לך;.ש 11נרשומות, זוועה של ;רשיהמ'וס תי-"גינ, מהת וינסה, ימנן ~11'ה הועדה כיתש" 
 האמורה. המקומית הועדהבמשרדי הנקרא: מפורטת תעית שינוי לאשר הפנים, שר באישורההליטה,
 מס' מפורסת לתכנית שינוי 47נ ר"ג מם'תכנית

 6158, גוש -י13-
 "",ו( נ"תוסס )"1 השג-ן גאנ נ,ז %לי, וישורף ךהשריס ים נין הן,יהו, על שהון2ה 7"7-,תיקה
 ברוייםד' 3רו2. ימ' השנ-ו, 7,ן1, ןןרןומיס ני,,.ספ.ר!מ

 כלבניה לתכנון המהווית הועדה ראשיישב ביהר אותו אישרה המהווית הועדה שבה בצורה האמורהשינוי
 ת,-א"נ מתו, ה"ך.רה "מתוית ךו!לה נישרזי הורקד אייו, "מתרף ההשריטעם
 משנין ינ, רמת-ןן, 1,נ;יה, .הננון "מ,.ס,ת "הייו נמשרייוגן

 מאמורים ומהמשרדים ובשעית בימים תשלום ללא בי לעייןרשאי
 "ר?,'" מקומי, תגנון ור"ג ,,",.!תוך'!

 מפורטת תכנית שינוי אישור בדברהודעה
 והבניה, התכנון לחיק 17ג לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 והבניה, התכנון לרוק 117 לסעיף כהתאם הודעה, בזה נמסרת הל-אביב, מתו, ולבניה, לתכנון המחווית הועדה ביהשכ-ה-1905,
 תל-אביב, מתיז ולבניה, לתטנוז המחווית הועדה כי תשכ-הי1965, הגקרא; והפורטת מבגיח שיגוי לאשר הפגים, שר יאישורהחליטה,
 הנקרא: מפורטת תכנית שינוי לאשר אפנים, שר באישורהתליטה, 6205 גוש -131", מס' מפורטה לתבנית שינוי ר*ג,358 מס'תבנית
 הלקות 6546, גוש 201, נוט' מיורדת לתכנית שינוי 606 מם'תכנית אליו, המצורף התשריט עם ביחד הפקדהו, על שהודעה 145*,חלקה

 הפקדהו, על שהודעה )קטע(-, 418 416-411, 403-400,409-407, 121. עמ' השכ"ח, 1403, הסרסומים בילקוטפורסמה

 1297, הפרסומים גילקוט פורסמה אליו, המצורף התשרים עםביחד ביחד אותו אישרה המחוזית "וערה שבה בצורה האמורהשינוי

 2148. עמ'תשב-ו, האורורה י:וחו~יח הוערה במשרדי הופקר אליו, רמבורף ההשריץעם

 ביחד אותר אישרה דמהוזית הועדה שבה בצורה האמורהשינוי מעונין וכל רמת-גן, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה במשרדיוכן
 האמורה המחוזית הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורף התשריט עם האמורים שהמשרדים בשעות בימים תשלום ללא בז לעייןרשאי
 מעוין וגי ורפיה, וינייה, ,תמון ה;ן,מית הועזה נמשיזי 1נן יפל.!תוהים
 יקדי. !הפיס ש"משרזיכ ונשפת מיס נ תשיים יקא גי יעריינאי בר1'דס ד' "5"1( נ"1;ויס )12 הק:.ה נ"ני-ח

() קנני" יתננ.ן המ,וץת ".עיה ראשי)שנ
 ברוידסד'

 תי-אנ.נמחוו ררת-;ן מחומי, הננוןמיינ וחנניה יתננ.ן "מהוית הועזה ראשיהב
 מפורטת לתכ1.ת שינוי הצעת עלהורעה

 "יני משק ";תמן": מגבעגי::ן:ע1עג: מגגגי"וג
nna~rlaממורטת תכנית שעו' הפקדת בדביהידעה מס' תננית לקנין ,",1( גסיי )י2 תשג-ה נ"נ א' מימם 
 גנניה, ההינון ישק !ן יתעיף ניתש הכזעה, נו"נמייה ,ם. מג, מסייסת יהננ.ת ש.ניי -ינ,3!4
 פחוז ולגניה, לתכנון המתווית הועדה במשרדי כיהשכ"ה-1965, המוצעת: ההכנית שיגוי בתהום הנכללים השטחים התואלה
 הופקד אתו, ולבניה, לתכנון השקומית הועדה ובמשרדיתל-אביב, 6158. בגוש 693חלקה

 יתננ.ת שינוי תממ,י"א' מס' .הבנית הנקיא: מ!.ר!ת, תבנית שינוי קרעיציא'
 התשריס עם כיחי 314313", ר.ש.צ.- ותבנית תממ',66 מס' מפורטת ולבניה לתכנון המקומית הועדה ראשיושב

 אלע. המתורףרמת-גן

2105 ,(י1.,,,2 הקנ-ח, נאו, ה' "117. ה!יס.סיס.פוט

----- ----- 



 השכ"ה-1965 והבניה, ההכנוןחוקן1
!
 ביהד הפקדתה, על שהודעה 19393", בגוש ולמלאכה להעדיהעוור התבנית: בשינוי הכלולים השטחים הםואלה!

 תש:.,, ?rlss ה(ייומינ ג'י17ס יייןןן "י'", ומכייף יתשי'סין ו"-;י, נד-!י, ז(, 7"-ין, יי, יי, "ימת; - "י1י יושן

 154-153. 132-119/ 116-113, 05-106ג,95,!
 1513.עם,

 האמורה המחוזית הועדה גמשררי הופקדה אליה, הכצורף התשייטים ao ,93 ,96 ,104 ,105 ,112 ,97,85,ן ביהר איתה אישרה המחווית הוערה שבה בצורה האמורה,התמניח 81, 85, 64, 56, 22, 18, 17, 14, חלקות:חלוין

 במתץ גני הג'יין, rn1Sa5T י"ימז "מ7'יי'נ הין:: י:?יי'ינ, ;. !,מקוה: - 1"1"נגש!

 6492גושן
- 

 לקהל.a~":tr  בשלנית. %לו%,  יוש 7. חלקה:
 0נ-53, 46-43, 7,-37, 12, 10-1, -הלקות: 6497גוש!

 1968( כאוגוסט )19 תשכ"ה באבכ"ת 113, 112, 109, 198, 98, 97, 94, 91-55,93,!

 ן כ:הנאב!' 142-115,185-144,!
 ולבניה לתכנון המחוזית היעדה ראשיושב ,,,%
. חיטהמחוז ביצים תשלום, ללא בו לעיין רשאי התכנית בשינוי מעוניןכלן

 לקהל. סה,דים האמורים שהמשרדים יבשעוה!
 את הרו,:ה אחר, תכנוני פרט בכל או בבנין, בקרקע, מעוניןכל
 דימונה מיוחד, תכנון מרהב כמרהג מקומית ועדה מהנדם רכן התכנית, שינוי ידי על נרגעעצמו
 מ.וחדת מפורטת הכנית הטקדה בדיך הן__ה "יש..: ת.ך רשאי, א.תו הנוב. או התנכית נתשם גי.י שי"התמון
י ה,כגית לשינוי התנגדות להגיש כרשומית, וו הודעה של מרמומהמתם

 והבניה, התכנון לתוק 89 לעיף בהתאם הודעה ברהגךכרה האמורה, המקומית היעדהבמשרדי
 דימונה, לתב:וןולבניה, המיוהדת הועדה במשרדי ביה?כ"ה-3[19,

 מפורסת תכנית הומקרה דימונה, המקומית המועצה ובמשרדית'באבתשכ-ח)2באמוסט1988(
 מס' מרש 35505, בגוש מיוהד לבי"ח מגרש - ת,4,14,7הנקראת: ברוידסדן

 4,14,1 מס' ציבוריים שיכונים יישום להכנית כירום המהווה917, ולבבית לתכנון המתווית הועדה ראשיושב
 "ישרף "תשר.ס עם ניו מהש, יתמן נוסן ושם" מקין ג" ת,-אנ'נמקוו

תליי.
 המצוייצים הגבולות בין נמחא המוצעת גחכנית הכלולהשטח נתניה מקומי, תכנוןמרחב

 יעיה מפורטת תכלית אישור בדברהודעה
 מיינ. ,1

 רזיי
 ,;"."ן )וי, 1 בן,

 201, ומגרש 21, מם' דרך ZIZ~ מגרש מזרה:דרוס והכביה, התכנק לחוק 7!1 לסעיף בהתאם הודעה, בצהנמסרת

 ו-213. 212 261, ומנרשים פתיח ציבירי שטת צפון:מזרח היתרכז, מחוז ולבניה, לתכנון המחווית הועדה כיתשכ"ה-1985,
 הערבה( )הח' 11 דרךמס' 201-1, 202 מגרשים דרום:מערב נח,ך47", מס' מפורטת "תכנית הנקראת מפורטה הכניתאישרה
 ,קן,. ית.".ג ו,י.ייסשך:לרן,ס 1?14. עמ' תשנ,ה, "י14, ופרן,:יםג.,,וט וגועות ;י:ינ תרקום ,,א ג" ,;,,ן רש", ;ת;;,ת י..ן,ןנ. פ.י;ךה rn~ix ךך?.רף "תשייט עג ."ו המקוהה, ע,שיועק

 אק הרואה אחר, תכנוני פרט בכל או  בבניו בקרקע,  הסוניןכל ביהד המתד,ית  הוערה אות" אישרה שכה בצרה האמודה,ההכגית
  האיורה המחווית הועדה  במשררי הוטקדה אליה, המצורף תלרהעמ

לךמי
 "תכנון  שמרהב מקומית ועדה מהנום ובן החבגיח ידי על גפנן

 ברשומות, זו יודעה פרסום מיום חדשיים תוך רשאי, איתה גובלללה רעינין וכל נתניה, ולבניה, לחכנרן ימקומיח הועדה במשרדי-וכן
 האמורה, המיוחדת הועדת במשרכי ההכנית לעיבוי התנגדותלהגיש הארורים שהמשרדים ובשעוה בימים תשלום ללא בה לעייןרשאי
 הל-אניב. הקריה, השייכון,כתרד  לקהל.פתוחים
 103 כעיף לפי שהשמיע, מי וכן נדחתה לתכנית שהתנגדוהומי
 ותו" נרשות רשא.ס שיתקג,ה, ךת;;ווה יוח..ת טסהיחקק,

 ת-- נץ- ח י
 יין( נא,;ו:ס )12 ח

 פבק2ן לחכגון הארצית המועצה גפי התבנית אישור על לפרערהמהצויח
 עגניה יתנון גמי,יוה היעיה יגשיישבלעין.

דימונה
 1958( באוגוסט )14 תשב-ח באבכ.

 גוברניקי'
1TT'דימונה מיוחד, תכניזמרחב ולגניה, לתכנון המחוזית הועדה ראש 

 מיוחדת מפורטת תכנית שינוי הפקדת ברבךהן7.עה המרכזמחוז
 והבניה, ושכגין להוק 89 לסעיף בהתנוט הודע" בזדנמסרה

 דימוגה, ולבניה, לתבגון המיוהדת הועדה בישרי כיה?ב"ה-1953, ובולון מקומי, תכנוןמרהב:

 :רתנ:'תכ[:יל"מ""ן" ין'י'ע!"".הימ'תךמת""י?'י1.- מפורטת הכנית אישור בדברהודעה
 ציבור לבניני לבוטח וייעודם תעיד ללא לשטח ותוספת 4,14,1מס' והבניה, התכנון לחוק 117 לסייף גהתאט הודעה, בזהנמסרת

 המצורף התשריט עם ביהר 911,  חלקה 3903, בגוש יסודי(,)בי"ס חיפה, מחוז ולבניה, לתכנון המחוזית הופדה כיתשכ"ה-1965,
אליו. - 1ב,11א' מס' "תכניה הנקראת מפורטת חיובית לאשרהחליטה

 8מ0נא."2 ההש"ח, באיני ה' 14-0, הפרכ.מיב'לוט106?:



 תשכ"ה-5"19 זהבנ'ה, התכננןחוק

 אוכלים מיוהד, הננוןמרן: וינמ!אים המהע, "ענית נש.נ,י "נ,1,,ס "ש?",ם "םיא,"
 1 מיוחדת מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה דגנייות:נ';

:lTDS320, 921, 322, מגרשים של הדרומי הגבול 52, רגוב 
 והנני", הפננתן "1, ,ו ינעיף נהת"ן הפז;", נו" ימנית לעינן. ייחג ;יש" זורך7"2-2"ו,

 א,ס,'ס, ייננ'", יה-יין השכיהית יתעין נישין' ג' "-1",ן'הן' ש, יערני ו?!.:י מ;נ.,ו ;יינית, יה.נ 3"3, מגרשמני":
 1"3. ממרש שי"ורויי אייו. המצורף "תשריט עם ני"7 נ-, ר י.י, ! 1"זר,.ם מ:נ.,ו מ' "ן שי .מרי, עז זרום" נ"י ננילן"31 תסורס, לאיפור שט, ת4,12,31 שי' מיוהרה מ!.רית _ה...תן.קיאת מרש ש, ייוי"' ,מין ויאורך ";3, ,מרש 319מרש

 העיב" יר,.נ מלגי, מעיב ,וי.ס נ"י בניוון ,שי נ,1דרוס;
 2'ן 1"נמיאים היוצעת נהנית ":,.ייס "ש?היס הביאיה

מנולות: ,ננ., עז יעינ" ,רח.נ מנר" מזרום מ' "11במייק

 ניר-עוז, באר-שבע הראשי הבבישמצפון: הדרומי בחלק התנייה מישטח של מישטח שלהדרומי
 !2. מספר דרךמדרום: 52. רחובשל
 ו415-41. ~מהרש הנעי מישמיורן: הנ, 4-1ו3; 21,24 מ:רשיס ש, ומ~רהי.ם ובנויותמעינ:

 מתונן. ,א שטחממעיב: וייצרף. גתשייסגמגומן
 וגטאות נ'מ'ן תשבוס יקא נ" יעיין רשאי נתעית מעייןגי גיתים תמים ,,א נו יעיין רשא. התננ,ת נשלוי מעונ.ןנ,
 לקהל. פתורים האמוריםשהמשרדים לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות
 את הרואה אחר הכנוני סרט בכל או כבין בקרקע, מעיניןכל את הרואה אתר הכבוני פרפ בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל
 שמרחב מקימיה ופדה מהגדם וכן התכנית שינוי ידי על נפסעיצפו שמרחב מקימית ועדה מהנדס וכן התכנית שיניי ידי על בפגעעימו
 פרסיה מיום תרשיים חיך רשאי, ההבניה בתחום כלול שלההתבלין חדשיים הוך רשאי, איתו נוגל או החכניח נתוים גובל שלההתריח
נמשר7, המיו- הועדה במשרדי לתכנית התגגרות להגיש ברשומות, זוהזרעה התכנית לשיניי התנגעות להגיש גרשומות, 11 הודעה פרסוםמיום

 ת,-אניב. ",רי", השיגון, משרז ""יורה,וזת ת,-"ג.נ. הייי", יש.נון, משרד האמור", "מ.7,1ת תוען"
 ,יו1( נ"תוכט )י2 תשג-ת נאננ-ו "19( נאתוסט )ן2 השגית נא:נ-ו

חנן פבלהנן
~aD 1,נ:יה ,תמון המיוחזת "זעוה רחשיושג 1,נ:יה ,תעין "מיעזת ".עז" יאשיושג 

א.!,'ס1'מ1:ה
 אופקים לייחד, תלעזמרהב שדרות מייחד, תכנקמרהב ין

 מיוחדת מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה מיוחדת מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה
 והנהיה, יתננין יה., 9, ינע'ף נהתאס "ות", נוה:מיית ~השיה, יתרון ליד, "" לנעיף נהת"ן "1.;", גוהנמנרת

,1eGS-אופקים, ולבגיה, לתכנון המיוהרת הועדה במשרדי כיתשכ-ה-1955, שדרות, ולבניה, לתכבין המייחדת הועדה במשרדי כיתשכ-ה 
 הנקיאה מפויסת הנתת קו!,זה א51ק.ס, ":,ומית הם.;?"~נישרפי הקראת ממרסת תסית "ושן" חזיות, ךמ;ומית המויצ"ו21:שרוי
 צבור, למוסדות מגרש ת4112141 כם' מיוהדת מפורטה-תכנית ציבורי וסיח לספירט שסח יעור ת;1,4ין4 מס' מפורמת-חגניח

 ןונ.יות נין ."נמ?איט ומוצית נתננ,ת ה:,ו,י! השטויב "סואלה "י'י'וייייף אליו. "מטורף התשייט עם ניט נוער-, .ימ.עז.ני יגח.-נקר התעריי ;ס גירן נשזרות-, 1SS6 1,,"-1 מ":ושיס נחי,פת."
 153,י: נטשהמ,ר,ע.ן המוצעת: נתנ;'ת הנ.וי.ם השסהיב הםוחיה

 418-423. מס' מגרשיםמצפין: הגבולות: בין והנמצאים 1889 1886, בגוש:המקרקעין
 י436-44. נ,ס' מנרשיםכדרוס: השואבה. בית סמטה -מצפון
 פתיח. פרטי ושטח דרךממורה: ת"א-באר-שגע. ראשי בביש - מורחמדרום
 גלויוה. קיבוץ רחובכמערב: צה"ל. שדרות -ממערב
 1נשע1ת גימ.ס תשבוס ייא בה יעיין רשאי נתנות יעגיןג, 1נשע1ת גיתים תגייס יקא נו ,ע,.ן רשא, נתגנית מעוניןנ,

 לקהל. פתוחים האמוריםשהמשרדים לקהל. מתוחים האמוריםשהמשרדים

 מדוון וגן ותנ;.ת ירי ע, שוע;ימו שמרהב מימית 1עןה מי:זס וזן ותננ.ת שיי., ידי ;י ושעיייו את הרוקה "קר תבנוני תרס גג, א. נננין נקרקע, יענין ני את ויוא" אחר תננוני פרט ננ. או ננגין גקיקע, העיניןני
 התהון שירינ מקומית ועז"

 ~נ הוזעה מרכוס מיום הישיים תוך רשאי, התשית נהמום נינישלה מרמום מיום ה-ס תלך רשיי, ההנצית בתהום ;.גי שלהההרון
 האמורה, המיוהדת הועדר במשרדי התבנית המגדות להגישברשימות, המיוהדת הועדה גמשרדי לתכנית התנודות להגיש כרשומות, זוהודעה
 ה,-א:ינ. ",יי", ושיון, ישרר ת,-אניב. הקר.ה, תיבון, משרןתיור",

 ,"15( נא.:.יט )"2 הש:.ח נא:נ-ו "י~( יא,;.יט )"2 תשג-ה נ"ננ-ו
 פבלחנן פבלחון

 וחנייה יתננון ימיוה7ת הנעוה רחשיגש: ולנני" יתמין הייויזת "1;ד" ראשיושנ
אופעםשירית

2107 ,""ו.,.ו2 תנ:."; נ"111 ה' יזר. ":זסומ'נ',,וט



נ
 המשיט מתיהזמניתן
 בירושלים המהרי המשפםביתן
הזמנותן
 אדם כל בזה מזמין ומני ירושה, על המכריזים צ-וים ליחן בקשית להלן) המפורטים בחיקים המשפט, לבית הוגשו כי ידדעלהווין
 נג'זי.. נ:!.נ וו ומפס ניח יתן גן יא .aNT הנרה, יאות" ותאוות 11, המנהן פרכות מיום יום עשר המישה תוך להגיש לה, להתמד והרוצה אליו מתייתרה המבוקשות ההכריות שאחת בערבון הנאה טובת לו שיש דטועןן

 'ר1ש,.ס. !1, .?ק: וזיזן ייהונ כהן משה,ין:;[ ,7'.",[ ;ומנ.תתיק
 שופטיה מייושלים, ארנשטיין קלרה המנוחה עזבוןבעניןן

 335,68 ע,בוגותתיק 1958, גיוגי 12 ביוםבירושלים
 י'יישלימ, כהן מיכאל בן דהמים המפח ,רומתנתמן מייישלים. ארנן  שכלוסוהמכק,ס

 1988(, ביולי )14 תשכ"ח ברמח י-ח ביוםתפטר
 .רשי.!. !1, .?,י שרון מיהוג כהן משה .ן_נ,ש %ן,71ר עו:1:ותתיק

 מ.ייש,.ן, כהן משה בנימין בת מזל ה::1"ה .רישתנסין
 רשה גייס,., rl-crn ננהו נ-; גיוסשעטיה

 בהי-אביב-יפו המחווי המשפםבית
המגות

ן
 2118168 עזבונותתיק 2551,58 ע,מךנותתיק

 ברמת-:ן ש;!:ר מ:ת;.ה, קפקה איסקר הן:1" ?:ואתנמין 27 נ..נ שתחרו מעירייה, יילף פרל יונייה יונכןנענין
 59ענ(, כאוגוסט ))3 השב-י בלול ט"וביים 1988,ביוני

 נתחה. "7, יתן בי"' קפקה, )מ'רל( מך'ם .דיךשת בערכיי". וילף ברנרדההמגלש
 צוואת לקיום בקשה הכשפט לבית הגאוה המבקשת כי ידוע,להווי של ציו~.ד קיום צו בקשת המשסט לבית היגובה כי ידועלהדי
 הצ.ואה. למבצעת ולמתויה הנ-לחך:." הנאה טיבת לו שיש הטוען אדם כל בזה מזמין יהנני דצ"להמנוהה
 בע,בק הנאה טובת לו שיש הטוען צדם, כל בזה מזמיןהראי עטר המישר הוך להגיש להכרזה, להה:גד והרוצה המנוחה,בעזבון
 עשר הבישה תוך דתנגזזת כהב להגיש דנ"ל, לבקווה לה.תנגדוהרובה כן לא שאם המבוקשת, להכרמה התנגדות זו, הזמנה פרסום מיוםיום
 כיזב צו המשפט בית יתן כן לא שאם ,ו, הזמה פרס.ם מיוםיוד בעיניו. כטוב צו "משחט ביתיחן

בעתיד. רשס דלך,ז4'
 ישם ולך,ד'

 %",2111 עונו:יתתי,
 %י,1"ו? ע.:1:ותהי, ש:!:ר נרציסנפלד, (DnID) פיליפ המנח I1NTT1נענין
 או )אומנליק אמוליק ):וסל( נתן ה"מ" ע.:'ןגדין %"יecTITN1 ,1 1 ניוטנת,-אנ.נ,

 """1, נמין 21 נ.ים נת,-אנינ-כעי 7;7יי:ליק(, ה,-%:.:. 5, ט.ייק'ז מי"ינ נרציסנפלד שרהוהמנתשת
 נתפיסת גי., יי' י:!' עי ננאם, עי-י, נטר, 'עקבירך:לש ךן7ה ח.ך ומשן? גג.ת ל"תיי?נ "ו2 גי נוה יעיןהייני

 תל-אביב-יפו. 80, אלנבי רחוב שימו:רגל, הקויים לח תוכח, לא מדוע נעם וליחן 11, הזעה פרסום מיום ידםעשר
 כנגד המוען אדם כל ברך כרמיןדמיני צץאק קיום תעדדת תיגתן לא ומרוע האחרונה הצוואה תירשםולא

 ירושה צו מתן של הבק;("
 לבית הוגשו חשר עזבון מהל למינוי הבקשה וכגד הנ"ל דיוחויל מצל- נרציטגפלו לשרה לפועל, ומוציא עזבון מנהל של מינויוכתב
 עשר חמישה תוך להגיו( הנ"ל לבקש.ח להתנגד והרוצה זהג'שוט כאמיר, זו תעודה ליתן המשמט בית אבי כן לא שאםאביב,

 ,",ן"21 ע,נו:ותת., ננתן-הלי" ששטר" עזרא, טובה "שחה שי "מיי""נע:.1
 וכנפטי שאול, סלרב,ת לנוח עזב'ןבע:.ן 957נ(, מדצמבר )6 השכ"ח בכסלו ד.ביום

 ביום בפתח-,קיץ
 58"1(, ביוני )יו תשכ"ח בסיון כ"א דלאל. י.דז.והמבקש
 רדזנכרג. גניהוהמבקעת קיים צו מתן בקשה המשפט לבית הגיש המבקש כי ידועלהווי
 על המכריז צו ליתן בקשה הכשסט לבית רוגשה כי ידדעלדווי הנ"ל. המגותצוואת

 ן טובת לו ומיש הטוען אדם גל בזה מזמין והנני הנ"ל המוזהירוסס בהבק הנא" טוגה לו שיש הטוען אדם כל בזה מזמיןהריני
 עשר המישה הוך להגיש להכרז", למתנגד והרוצה הענוה בעזב-ןדבב, עשר המישר חיך לרגיש הצוואה, לקיום להתנגד והרוצה הנ"להאוהה

 ?1 "בש!סנעת
 י נן ,א שנן ך:נ.קשה, יינשה התעיות ן, זומנה נוסתן מ..ס "נ '"ן נן, ין שאס יי.י ינקש" נסונ7עעעףנ;י.ת

 רשם ילך. ד' רשס ולך,ד'

ן ן ריו.,.,: ה'::-ח. :ץ,1, ,' "117. י:ונוי'ן,ושט8"21



ן

 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבית
הזמנות

 2165,68 עזבונותחיק 68',2154 עזבונותתיק

 )הישע קורל אלגרנטו ועיים דץ המנוה של הצוואהבענין מרחוב קלקא, טוביה בן יהושוע המוח של הציואהבענין

 23 ביום טסרד, בברצלונה, שנפטר אלגרנטו(, ג'יבוי בשםגם ביום -אינילוב- רחולים בבית שפטר תל-אגיב, 3, הנשיאיוסף

 1967,בפברואר 1968, ביוני25

 מקאל" פרז, מנזה טומסהוהמנקשת תל-אביב; 3, השיא יוסף מהחוב קלקא, נ:לרב"הוהמבקשות
 11, איירם גוא:ום

 ספרד.ברצלונה, תל-אביב. 15, שטרוק מי"וב מטומובס"י,ואביבה
 עשר חמישה חוך המשפט בבית לההייצב אדם כל תוה מזמיןהרי., עשר המישה תוך המשפט גבית להתייצב אדם כל בנה מזמיןהריני

 לצוואה תוקף יינתן לא מדוע מעם וליתן וי, הזמנה פרסום מגםיום לצוואה הוקף יינתן לא מדוע טעם וליחן זו, הזמנה פרסום סיוטיום
 הנ-ל, לצוואה קיום צי יינתן לא ומדוע הנ"ל המגות שלהאחרינה ומן דג-ל לצוואה קיום צו יינתן לא ומדוע הנ-ל המנוח שלדאחרונה
 בעיניו, כטוב צו המשפט בית יחן כן לאשאם המנוח, של עזבונן למנהל ליבומן יהודה ימוג" לא מדוע טעםלירן
 ישם ולך,ד' ישם ולך,ד, בעיניו. כטוב צו המשפט בית יהן כן לחשאס

 אום כל גוה מהמין וענגי ירישה, על  דמכריויס צווים ליחן nlr?t להלזן "מפודטיט בתיקים ממשפט, לבית הוגשו כי יצועלהווי

 וריסס aT'nI יום עשי "מפשה תזך ישיש ,ה, ,"הנו .,רשה אליו מתי'חנת "ינוקש.ת י"ני;.ת שאתת נעונון שאה ספנת ,ו שישדטזען
 בעיניו. כטוב צו המשפת בית יתן כן לא שאם הכרזה, לאוהה התנגדות ,ו,הזמנה

 2155,68 עזבונותתיק 1418,88 עזבדנוההיק

 נמרס 9 ביום שנפטר קחמצידק, גוזרים המוח ע,גון בענין ביום גנחניה שנסטר מוכטמן, מרדכי המנוח עזבוןבענין

1963, 1967, גספטמבר23

 .פעת. מ,.נ., קןשצ'וק( )יש;נד קושחם מיכאלהינקש :היה. 1, צני "שנונת פוכטמן, הרמןוהתנקש

 "", ע11ונ.תהיק
נעניןי1  נ.ולי 1! נפם שלויה מורחי, ציותה היי."" יירשתניס., יייי'ס ינית שתסי אברמוב'7, צמקה וממו עינון

 השם(. )חקנזר מזרח, אשר"",נ מי":'ה. אברמוביץ לאון ייסף1,מנ,ש
 118,68? ערבונותתיק

 "",""1נ עונו!,תתיק "1,.ן. 11, יפש-ן':ה מיח.ג אלט דב יממת עינוןירין
 ר",נ שלוט, תקרית וקסלר אהובה הממטקה ע,נ1,נען.ן וט"ו, נ"מ ן2 גייסשאסי

ן
 4988(, מייל, 68,ה214 עובונותהיק

 ינצר-סוג.". וקילר, אלדד .ולנקש 17, הי-!נו מי".נ מןלצ'צקי רחל ומיחה עזנ.ן נסין,
 1958, ביגואר נ2 ביום בילי:סון ההולים בבית שנפטרהה,יאביב,

 מולצ'צקי. טלייםוהמבקש
 2180,68 ע1בינית"יק 2145,68 עזבונותהיק

 צ'רגי- מרהוב שלזינגך זיגברט גימשת המנוח דבוןיעניו בבני.ברק, שנפטר נונו, בן דבורה ילוהק המנוה עזבוןבענין

 סבא, כפר "ליעזר, שכונת 4,חוגטקי 1968(, בינואר )26 השב-ח בטבת כ-הביום

 "יתעזר, שנות 4, צ'רנ.הזני,י מי"ינ שלזימר צב'י"מנ,ש ,1, יייינינ מיאים יצחק, נו דבורי אליעזר~המנקש
כפר-סבא.בנ-ברק.

)
 68';2162 יזבונוחהיק 2133,68 ערבונותתיק

 אותר, אירמה הירח"נ;!,1עינון הני 7, י".טי,י מרהוב שורץ. רחל "מתיזה ייושתג"!.ו
 יפ'וטה אדבר אריאל קליביצקי, יהיד'ת1,ינקקיס "ן,1(, נלץ. )14 תשנ,ה נץ.יר ט-ו ניוט שפטרה"שרון,

 'א.:.ך השרון. יני 7' הווט"קי מי"~נ שורץ, 'וסףוומנקש

 68;2166 שבונותתיק 2154,68 עזבונותתיק

 8, הורגיה שביל מרחוב ברזני שנזמים המנות עזבוןבענין בבית שנפטרה מיפו, ביידר רבקה המנוחה ירושתבענין

 1968, במרס 13 גיור שנפטר הל-אביב,רמה-ישראל, באפריל )9 תשב-ח בנימן י-א ביום בפתת-הקוהו רגקה" -ביתהתילים

 רמת 8, החרצית שביל מתחיב ברזני ומרחביהיהמבקשת1968(,
 תל-אביב.ישר"ל, יסו. 13, עורליך ד*ד מי"יב ביידר אלכסנדרוהמבקש

2109 8"ח8.1.ל2 ה'"כ"ה. באייל ה' 1470, הפרסומיםיילוט

---



ןי
 )המשד(הזמנותן בהי-אביב-יפו המהיני המשפטביתן ן

כ;נ.ןן ,(,2171 עונ,;,ת".ק ו,21 ,( ע1:,נותת'7ן
~Taru 

 גיתם נתי-%נ.ג ועיי" להט, לזכי ומע"ה עומןנגדן נ:.ת ש:?ןר סטר'קיבסקי, בטים "שיח
 נן7י.יי ,ו,1, נמאי 12 ניוט נ,.נןוןהןו,.ם

 ,ווו,
 1ון-מון. 24,%, ההנמר מי"ונ ובר דודr;21TT תי-%גינ. %%' "ירקיע מי".נ קפלן בלהווינ,שתן

 ,",2172 עייינ,תתיל ,י21 ,ו' עיייייתת'7
 ויון עוניןנענ.ן

~OT' 

 27, %יצוה א"נ; מי"ונ אסתר, פירה r~r,ייג7ות tisss נ"!ר,1 11 גיונגיס. אדלה, ארבנסטל ,י;."" עווןנעמן וויו,. "שיים גנית שורטי חסון,
 ת.-%דג. שיין, ויה ייי, זיו 1!, י,י" %2 מגהיק חמץ אסתריך:ג7שת
תי-א:ינ.

 יתן-ת,וה, ן, יון-וימה ITDP מלכה היניחה ;ונוןנדי) :ZIGO %י, ע~מנות"י, ,ו,2174 ;ונונ.תת,,
 t(lOGi נ.וני )2% תש:." נ!..ן ג.1 ג..ן שיורן "י-,ונ.ג, 1%, נרויתי מי"ינ חיים פליקס יסף, .רישתנדין
 קפון. מסף,י::,( ,",1(, גמא' ),% תשגיח נן.ון 1. ג.,סקודר

 ,",21,7 ע1:ווותת., בת-ים. 22, זנ.א, מי"ינ חים. משהי"מנ7ש
 נתי-אחג-ילו שפסי בן-עזרא, חיים היוון 'יישחשין

 ותו(, ני!:יגר )! תשנו נ,: ,' ניגס ,ן,"211 עונ,נ.תתיק
 הווון. 77, היסתזרות יי"ינ בן-עזרא לאורסהווינ,:ת שוסי שרן. גן וניער ישר נתן ןע'רי דיג," ענגתןנענין
 ו""1, ג.נ. יניו

 רשם ולך,ד, .רזו.... ", הירש הגרזן סי"ינ אסתר, ועירי1"מנ7שת

 ריפה המחוו. המשפטבית
הזמנות

 גו" מומ.ן והנני ינ-., דן:'ח,רשת ,ן,!1! 'רישותת.7
 ספנת ,. שיש "טוען QIS נ,

 עשר "מישה תוו ,שיש ,"נרה, ,"תוון י"יויה ךיץ" נעוניןי"" קמרי מת,-יינו, טבצ'ניק ישראל היגיח 'יישת,נעדן
 גן י" שאג המנוקשת, ,ךגיוה ךתווז.ת 11, ",יזה י-~a:a מ.,ם..ס %4?1, נאוו,נס 1% ניזםנת,-יוגף

 גע';'1. נס.נ %. ":שח י'תיתן ת,-יוסף. ייש, טבצ'ניק יפהשמנקשת
 רקס רזי,ש' ע. היגי.ו צו "הן נקש" ימש!? .ניח הנשה כ' .זוע,יהוו'

 בבאר-שבע המחיזי המשפטביון
r~lnrn

11 
 %"ן%2 עו:ווותתיק %י'%1 ;עניניתת',

 5 נ.וס ננגר-.ע7נ ש;!?ר lTU'1. נעם "רויה ;1נ,ןנן:.ן רמח-ו., 42, עזיא, יייינ להר מלך "יוון ,יושתנענין
 ,",1'גיייי רמת-ןן. 42, עיויא, יי"ינ להר, ,וסטה.ומנקשת
 %שצת. %,241, ו' שהון משינון ביטון עליה.,י:,שת ן, הן:ר,ז צו ייתן גישה הפרט .ניח המשה גי .ן,ע,הוזי
 עי המנר.ו צו ,:תן גלשה נהסס ייית !י,היישה 'ייעיהוי' סדת לו שיש וטוען "יס ני נוה מתמין וצון. "נ.,, "מתח'רושת
 המיש, תוך ,";'ש י"ניוה ,המוז .היוצה המוח נעוניןותא"

 מונה ,ו שיש הטוען אזם י, כוה מומ.ן יינם ך):י הם:)"עציי עשי
 ביישה תוך ,הגיש "נ., ,הגרתה ,יתדן יורצה ישיח יזויין"חן גן יץ שצם "מנוקשה, יינרוה "תצווות וו, הומנה 5רג,ס מיום'.נ
 ניתיתן

 המשלי
 ש"ס ן:נ,,שת, ,"נר,ה "הן)ז,ת וו, הימנה פיסים מ'יס יוםעכי נעי;.ו. גס,נ צו

1
 געיותיו. נמכ צו הישפ? ת נ הן יןי,

 רשן לוץ,י' -ש[ לוץ,"

ן
ן

 ן ,(,1.,."2 תשג-ח. נאוי ה' "147. ו?רבומ,ס";.טכ211
ן



 העניים הריו בתיהשנות
 בירושיים האזורי הרבני הדיןבית

הימנות
 שחהת נעונין שעונין או ":א" מונת ותשע נ, ,יושה. צ11. ,מהן נישוה ,ן,ן, ין!ויטיס נהורס "זין, ,נ.ת "תשו נ, יזת,יוני
 יתן כן לא שאם זו, הזמנה פרסום מיום יום עשר ממישה תזך טע:ותיו ויסנור הדין לבית יבוא לה, להתנגד ורוצה אליו מתייחנתהבקריזת
 בעיניו. כטוב צו הדיןבית

 2312,תשכ"ח תיק 12282השכ"התיק
 ביום וירושלים שנפטר כוררש, שנו-וך' הרוח ירושתבענין א' גיוס בירושלים ש:פטרד ךרזץ, ,-גלל המנורה ירושהבענין
 68~1(. באוגיטט )ב השב-ח כאבם' 1908(. במאי )27 תשב-חבסיון

 ירושלים. מרדיי, גבעת 3, גולד יחוב בורוש, אדלהמבקשת: יתושיים. 5, הנציב רהוב רוזיז, בזאירהמבקש:

 ",,2,תשנ-התי,
 א' ניב ניר~ש,יס שניסי לבל, פרץ וינו" ייבשתניתן ו!!?ותשנ-הה.7

 %"!1(. נ.1:י )27 השג-ה בהמון נירוש,ין ש;!?רה זימר. שרה היה המון" ירושתנעצן
 יר~של.ס. 4, אניעור ין1נ מרתי, ;נעת לבל, 'ימואלןן:לש: %!!1(. נינרו"ר )!1 תשג-ח נסנט נ'ניגס

 י"שי ממיי פרנק, תנחוםש, .רוש,יס. "", יונונ יעי: חזן-זיקר, ראובן חרםימנקש:

 גתי-אביב-יפו האזורי הרבני הדיןבית
הזמנות

 שאחת נע~נון ומעוין או הנחה סוגת ותונע נ, ,יושה. צווי ימתן נקשות )ן,ן, ומסויטי! נתפייס נזין, יג.ת "משו גי ישעיהווי
 "ייו מתייחסת"נקשות

 יתן גן ,א שאס 11, שמנה DTD-ei פיוס "bT עשר שישה היך סעניתיו ~ימיור הזין יגיח ,נוא ,ה, י"ת::ז 1ר1צ"
 נעציו. נטונ צו וזיןניח

 נדהה-ת,1, ששטר קסט:בנד, אדריאן היתה ירישתנע:.ן גנת-ים שנטר )יצחק'(, 'pns :והזר "מנו" ירושתנענין 1"?9,תש:-"תיק !;,12תש:-חהי,
 ב196(. ביאי )20 תשכ"ה באייר י"חביום 1901(. בנובמגר )25 השכ"ח בחשון ב"ב ביום.

:m~lrnת,-אנינ. "!, אייווורונ מי"ונ קסטנסנד ל'ל' "יאשת; יצחק. ניסן 

 ןן "4!7,תשנ,הה.,
 7"4,,תשנ-ן הנק

 נמס ":" נפייס שפסיו ארליך, פדל ושויה ייושתנעין טרו ניון נתל-אניב ששטיה בר, רחל ומנונה .יישחנעי.ן
 "",1(. נ!ניואר )17 הש:-ח נשנטי-" "ן!~(. נ:ונןנר )"2 השנ-1נננ,ו

 רמת-ון. !1, רשיי מי"ונ שטרמר שמשיןש"ש: יית-:ן. "4, וי, אנא מריוס בך, ןעפרידהמנקש:

 !!,,,שנ."י,

 7ו!ן" נמנמני ,,zs " תקג מ=ןנ-1
 שילם"גניבת.

 יאשי מסגיר נון קרבו, " ,"!1( נאו:וסט ),1 תשנ,ח נאננ-ו ימת-:~. ", "'"מי י". שרף, שאולהמבש:

 בחיפה האזורי הרגני הדיןבית1
הזמנות

 שאהת נעונון המעותן או הנ"" סונת ההונע נ, 'יושה. ציי' ,מהן נקשת יצן, היסורטיס נתסיס וזין, ,גית "1:ש1 ני יזועיהוו,
 יתן כן לא שאם וו, דרגה פרסום סיוע יום עשר רמישה תוך טענותיו וימסור הדין לבית יבוא לה, להתנגד ורוצה אליו מתייחסתהבקשות
 בעיניו. כטוב צו הדיןבית

 3922,תשכ"תתיק 3873,השכ"תתיק
 ז' נ.וס נרתח-תקור שבסמר :רמיה, משה ימיה ירועת נענין ג.נ ניוס נתת שיטר לסמי, מכליף ומנו" ירתתנענין

 !ן,1(. נןרס ),2 תשנ-: ננינן "ו!1(. נמין )14 השנ.ונתי
 ינונו. ומיל פטיויץ בגדיה גך.סיה, רגינההמבקשיך: לזימי. ורפאל אוחנה תמר לזימי, אברהב[המבקשים:

2111 ,יי1.,,"2 תשחח. נא,11 י' 1179. ה:וס.ס'םי,;.ס



ן
 בח.פה הא.ור' :,רב:' הך'ןביתן
 )המשך(הזוונות1
 1-.נש:קר ץ, נ.,ן ני.ן: ששיי מנדל, שלמה ך:נ.ה ייישתנעיןן ופ":א נתי רונה גתי, וחיים יהושע :חי, ?רהד:,נ,7.:: ":י",הע:-חחי,ן1

 1967(. בנובמבר )4 השב-חבמשון
 2,י:,תש:'"ת';. הגר. וחנה מנדל וסנדו אברהםהינקעיס:

 ואס, מוריץז,.נדל משה האיריס ה12"יס 'יישחיעסו
 צרורי. ימרים אליז מרדכ' ס.7::י,

 נ:ןיה וך,ן UeG8 נראי )נ2 תקנ." נאי.ר נין ניוט ;"סרה"נ

 נינותי ):ן 'ש:'" נזרןקק עקואהרן,ש'ס'
 "נ מנם ננשי :חסי" '(!וגמש'

 שמש. ונכת שחר 'ךלנה של'ןי נייע.: נחי!" ששטר שפלר,אחיאם1

 "2"1,הש:.חת,, וויו(. יאי,סינר )ו תש:-ןיאייי
 נ:.:ןב:'ן:זן. הזני, עטן מנ מם בןום:ג, ס' כייס 'ס יריית שחייי קרבן, הרמן ימי" 'יישחנידו ליאו ו.י שפלר. דוריאן 7,י שפלר, אליהדינ,קיס:

 קרבן. אהרן

ן שפלרי. מרטין א )גת שפלרחיה

 יי_
 נש.17ן שפסי נויטרה, אדע אדוארד .

l'1uaע;!!י:ה'!ה פדידה, שמואל ומס" 'יבעת CT'1 'ו 
 :אוטיה. בתיטיה מאיטיה ייסףךן:יי.'::

 7",1(. נאיקסיגר )! הש:.הנתשני

 ו ש"ב%:: כהנוביץ, יה.אל הי:.ת .רעתנן:.ן פד:ה דוך עטף, ע"מי'אל הנה, משהאדרי,וחנינהך
 ,(י1(. נ,1.י ,1 תש:-ח נתנוו פדידה אליהו אימת 1":ס שנשי( מדידה אליהו)ננ.
 אהרן כהנוביץ, דב צבי כהנוביץ, הניהיך:;ש.::הנ-1.

 צפורה כהן, כהנוביץ מנחם כה:וביץ, אריה כה:וביץ, 3(יו,תע:."תיק
 כהנוביץ. ,נ.ת סאוב וחזה אפוני :י"ס נתת ש:::ר א'זיקוביץ, מנדל המיי" ייושתנענד

 4;19(. נאו,ע,נר )21 תשית נתפריכ,ו

 ם נ, "'.ס שנןטי:,י.ת רריטש, pnst הממה ההתי;..-.ו א'ויריביץ. הצל איויקוביץ ליב אריה ורדי,זהבה

 ט-1 ניר יך'!ך ששטי נבון. רקטור יך:.ן ייישןין:.ז בונהקר. וברכה בינהקר מריםהמןלשיס:
 נבון. וחיים שמואל נבון, ר:':הג:נלי'נ: ,,,ו,תשנ-הת', 3ן,1(. נ,1;.:? )וו ת7ן-גגן:

 נ,:.ן ,-" נ.זם נ"י!" שנסי נת', יוסף ומג." ,יושה2עףן
 נריע, וראשי ד:ו:.ר וטרמן.א, 7ו"1(. )21נ:.נמנרהשג-ח

ן  באיטקלין האזירי הרבני הדיןבינק
"~מנזת

 ה:ח, t~TD גתינענ, "ןי,הו7,ךתי,
 ,:;שך ,יתקן נ.נה ין ש.ש תמין ודי

 מיון יו" עזך ין.קה תוך טפותיו ויצור "דין ,:ית .נוא ג;., נעיט ;' נ.,ס עציי" יוליוס, אנטה הצה" עוננןנענין
 ומג-נזר נפזלה ש.ץ יוליוס, ומנשה הרשקוהמיקש.נ: ן נעימו. נסוג ?ו "דין גיח .תן נן ,א שחן ,ו, דוך:"!-:.! "ויו(. נ5נרו"ר )1תשנ,ן
 י"ש' כינני סרל1אי, מ'שמואלשלימה,

 ,!:1.,.1, ה'::.ח. ג,ןו1, ;' ";11. י!יסוס'נ,יחס2112



ן
 הברות למירוק כקעזות כדברהודעותן

 בתל-אביב-'סו המחווי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית
 דן:רוה, יבייתנע:ין והורית, עיוותשנין "י,י7," ייערתי, ,י,:ו"1 מנייהי,

l'J~aTלבנין קבלנית תברה און- .דיור היגרה ס'ייוינן:'ו , מתבל בערבון חברה -באופק- הנגרה !.רוק 
 נהנ.ה. 2, שסידי י"ינ בע-מ, משותפיםולבתים תי-%נינ, "2, הרך דוד שורותמר,.נ

 למ.שרתים ת1מוליםלפעילים דן', ].ינ. נ%.-נויו על-.וי ביע-מ, שיתופיתלהתישוות
 ז במילואים.ק

 ,בית נקשה ורש" ,""1 נ..יי 17 ניונ גי הנוטן, גן,;מפת ת,-%נינ. 5, !ריש ווי%. מריונ ניון וצ' שויומ'
 נקש" יתש; ,ן,1 נגניותי נ2 ג..י ג, הצעה, גו"שסרת

 וגי ,ייי, "נשית בנרה %ת ייר, גת,-%נינ-יטו, ימ,'ויד:ש!ס
 12 ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוקבקשה לעיל, הנזכרת החברה את לפרק בתל-אביב-יפו המחויי המשפטלבית

 בבוקר. 08.30 בשעה 1968,בספטמבר ביום בדין היישב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשתוכי
 צו במתן ים הרוצה האמורה החברה של משהחף או :זעיהבל ה8,3. בשעה 1968, בספטמכף3

 אם הבירור, בשעת להיפיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשתבענ'ז צו במתן להריך הריצה האמורה החברה של משתתף או גושהכל
 לכל יינתן הבקשה מן העחק שלו. הדין עורך באמצעות אובעצמו אם הבירור, בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשהבענין
 המורה מטה ההתום נ,ן ואת שידרוש ההברה של משהתף "וגושה לכל יינתן הבקשה מן העתק שלו. הדין עורך באמצעות אובעצמו
 בעדו. הקבועהחשלות המוית מטה הההום מן זאת שירמוש הפגרה של משתהף אווושה

 עיפך-דין בוטון,נ,שה בעדו. הקבועהתשלום
 המבקשים כיחבא עורך-דין ב:רדן,:ב'

 לאומי לביטוח המוסד המבקשחבא-כוח
 תל-אביב 15, מנריקבכי תל-אביב 8, פריש דניאלרחוב

 חייב האמורה הבקשה בירור בשעת להומיע הרוצה בליערה: חיים האמורה הנקשה בירור בשעה להופיע הרוצה כלהערה:
 וי. רגשו ?י הוינה לעיי ינהום הווני, .יי יי יתלוה %ו למיור, ,,. רגעו עי הודעה לעיל לחתום הדואר, יי' ;ל לשלוה אוימסור,
 או ו:,ת'יתס הן'רמ" או "%יש ק, .הרען ושנ נצייןהרוזי", %ו ,נסתימתם שירן" %ו האיש ש, .המען "שם נ?..ן""71;ה,
 א, שקיע נשפן ייישנו %ו .נימיי ייפה נונס, נ%ניתיית א, שתניע נ1%!ן ין.ש,ן %ו ין.מנר ?רינה נוסס, נאג"ה.מת
 ,י1%. גנ!סמנר 11 יגס ש, "ן.וו מ"ע" ".יר י" יעי,""הגס ",,ו. נניטיני 2 יום ש, la.oo משי" ירחי יא יעי,""ת"ס

 ההברות, פקידתבענין החסרות, פקידתבעניןן ,",",ו" מזירתי, "ו,,]"ו ינידתי, בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית1
 משרו מוגבל, בערבון ודרך בוץ השיה !יר.,ונע:.ן שזרות בע,מ, לכל אלקטרוניקה היברה !ירוקימנ'ן
 קוכן. 42, נ.לייינ ריונ נסין, .?,ני..ח ת,-%נינ, "2,רוססינו

 השיואה וקרן לאימי לביטוח המוסדי"מ,;ש'נ: , השוואה וקרן לאומי לביטוח המיסדו"ינקשיס:
 במילואים. למשרתים תגמוליםלהשלום במ.לואים. למשרתים תגמוליםלתשלום
 האש" ,ן,1 נ.ויי QT'1 11 ני "ורעה, נוהשנרה ינית נקו" ".:ן" "",1 ניייי 17 נ..ב גי הוזען, נ,":ינית

 ,נית נחש,
 וב, ,?.., ה:1;ית "ונך" %ת יסר, נת,-אני:-יחי ד:"ווידגשתן וגי יע.ל, שונרת יתגרה %ת יירק גת,-%נינ-.!1, המדוד"משגס
 12 ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע וו פירוקבקשת 12 ביום בדין היושם המשפט בית בפני תישמי זו פירוקבקשת

 בבוקר. 08.33 בועה 1968,בספטמבר . בבוקר. 08,30 בשעה 1968בספטמבר
 צו במתן להמוך הרוצה האמירה החברה של משתתף או נושהכל צו במתן לחכוך הרוצה האמורה החברה של משתתף או גושהכל
 אם הבירור, בשעת להופיע רשאי לנך, להתנגד או הבקשה בעגין אם הבירור, בשעת להופיע רופאי לכך, להתנגד או הבקשהבעגין
 לבל יינתן הבקשה מן הפתק  שלו. הצין עורך באמצעות א.נעצמי לכל "גתן הנקשה מן העתק שלו. הדין עורך באמצעות אובעצמו

 חיורת מסה "אתוס מן %1ת שיורות היברה ש, משתתף או נמש" תמצית מ:" "יתור מן 1,ת שיגרוש הסנרה ש, משתתף אומוש"
 בעדו, הקבופהתשלים בעדו. הקגועההשלוב

 ?.יד-י'! בוטון, משה יציד-י.1 בוטון,משה
 המבקשיםבא-כוח המבקשיםבא-כוח
 לאומי לביטוחכמיסד לאומי לביטוחהמומד

 תל-אביב 15, מטריקככר הל-אכיב 15, מסריקככר

 "יינ ך%י.ר" "נקש" נייצר נשתת ייי!,ע "יו2; נ, הקרה: ה"נ יתמירו תקשו נירתי בשעת ין.(.ע ויוי" נ,"ער":
 זה. רצתו על הודעה לעיל לההום הדואר, ידי על לשלוח אולמכור, 1ה. רצונו עע הויעה לעיל לחתים הדואר, ידי על לשלוח אולממיר,
 או ובחתימהס הפירמה או האיש של והמען השם בציןההודעה, או לבחתימתם הפירמה או האיש על והמען השם בציוןההידען,
 אל שתגיע באיפן להישלח או להימסר צריכה כוחם, באבחתימת אל ופתויי באופן להישלח או להימסר צריכה כוחם, נאבחתימת
 1958. בספטמבר 11 יום של 13.00 כיעה יאוחר לא לעילהחתום 1968. בספטמבר 11 יום של 13.00 משעה יאוחר לא לעילהתחום

i-~S-l?lGS 2113 ה'::-ח. נאי, "' "117, יניבומ'נ'לעיט



1י
 הברית לפיריק בק.טוח בדברהודעות

 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית
 ,!,י!%% ינצרחי, %ן'%1!% מנצית.7ן
יעזיין

 ך,נרות, ן,.ןתמוין הצייצת, י7יזת

 פניי"'נעמי,1
  ינית נמש" n~'alr %ו;1 ג'יי' 3! פיס נ' "ייע", נ'הישית במילואים. למשרתים תגמולים לת'נלוםי ה"וואה ומרי לאימי לביטוח המוסד1ייג,ק,ס.ן דניאלי. ויורם ווטמן משה.,י.לשיס ה,-אנינ.ן בע,מ, הוטים שז.רת יזרם שיי" י'ייקוגן:,1 'יו, .רך בע.מ. והשכלה תרבות ""גיה

דמדמי
 1% נ.וס נוין הי1שנ הישיל גית נ"מ ת.שת 11 סיר., נ77ת ,ג,ת ג'ק" ".;שה 19SS ג.ו,י 11 נ..ס גי ".יעה, נ"ךומסרת וגי יע.,, "ן,גרת החגר" את ,פי, גת,-%גינ-יתו ת"ו,.

 .נ. ,עי,, הצנרת יינרה אח ,5יק גת,-אניב-יסו, ימ,וויהמשבט
 גשו" %(!ונ:::ךני

,.3. 
.,. !ו נ.,ס גיין "..שנ ,משקט ניח גשי תישמו 11 !ירוקנקשת  אס הגירור, נקעת ,ך,5.ע יו,. ,:ך, ייתוון "י ךגלש"נ:וו.ן ננועי. "%.,ן ישיה ,י,1רנ!ן:נר
 ש, ישתתף או נושךני

 ע ה 'נ,_;; אנתן. צו נ:,ת' ,תיוך ךר.צ" ךאיורה ך"נר"
' , ,', 

 ש, ף ית ן;1_, "ס "גירוד, נקעת ,הון.; רקאי ינך, ,"תפוז א. ךג,שהבשין
"תש..ן"7נ, נ, , י.ןת1 ןנ,ש" י1 העתך ש,.. "וין עורך גא:ןעות אונען:1 ' "עייית כתת מי י4 ש'ייש נמ."יי"ם:

 דיאי,יו
 י-

 ן

 ' ::::ך'-ש'" ""יי"ינ עייך-י.1משנןון;

 ישך. יניט1""ן1ןז
 הנקש" ג.י.ר גשעת יהו!.ע דיייי יי "עין: ת,-,ג.נ י1, ונר.,גני

 ח..נ דא:ורך
 ,ן. יתווו עי ".1;ך ,ע', ,חתים ךוואי, 'ן, ן, ,ש,1, א.,:יגר,

 או ונהת'יתס ון'ריה ץ. "ן.ש ש. ודיין "שם ייוןיחיי;", ך..נ יאמורך "נישה גירור בשעת ,".ניע הרויה ג,יערה:
 ,;', ,קת,ס "ן,"י, .ן. עי ,ק,," אוייספי,

 א. שהסע 2ח1;ן ,"'ש," או ,".מנך ?ר.נ" גוסס, גאייהיית וו. י?,ו1 יי ",7;"
 %"!ו. נס!טינר ,1 'וט שי "".1% ישרך '"וגר י" ין',יךתיס "ו ,נ"ת.ייס ך!.ריה או ך"יש שי וסיען השם כיוןשוועה,
 א, שתן.; נאין "ישנן "ו .".מנר ?י.גה גרס, נאגיתיית
 %(!1. גנ!ייגר 11 יגס שי "ן."1 ישעה 'אוחי יא יעי,ויתונ

 בתל-אביב-'פו המחווי המשפטבבית ,!,"%וי מחיחי, בחיפה המחוזי המשפטבבית
 היזרות, !,.יתניי.1 ,,,7:2(% ימרת,,

 בקרית קבלני משמד ופיתום, בנין שייה !'ר71ונעמן "הנרות, פאזתנענ.ן
 חוש, מרגו י"יית, נ"י ויעיו, 7י'ת בע-ם,כבעין בע,מ, אלמיניום. -פאר חרושת התניה !.רוקונעוץ

 במילואים. למ'י:רתים ר:מוליםלתשל.ם השווי1ה וקרן לאומי לביטוח המוסד יענרן,ס:י
 ז ק

, במילוא.ם. למשרתים תומול'םלתשלום
 נקשת וני יעיי, ינ,נרת היגרה "ח ,ירק גי.!ה ךיי"י"מכן ינית נקש" "וושה ,"19 ג..יי 17 גיוס ג. יזיע", נוה;מנית
 את ,סר, נת,-אנינ-ירו ":ייוי"משיט

 כנר"
 נ",7?1נר 4 נים נזין ךיושנ יךע!ט ג.ת גשי השמע 1.!.יי, 'מ ,;.,, הזונית

 נגלי. %%., יכה%(11, !1 ניגס נז.ן י.1שנ הלשפט גית נ!ו' תישם; 11 לירי,נקשת
נ!!סמ:י

נ, ננגר. %%," נשעה %ן1%,
"TTI צו ניתן יתמוך ךיוו" ואן,ר" קהניה שי ישתתף %ו 

 אן הבירוי, נשעת ,סייע רש". ,נך, ,הת"ז ץ. דנ,שןנ;:'ן ?ו גמה1 .תמוך ירשך האיהדק הצנרה ש, משתחד א. תשוני
 יג, ייטחן הגלש" י1 יעתל שלו. הוין עורך גו,::ע,ה אונו?:, "ס "ניטר, טמעת ,"וכע רשאי ,נך, ,"הווו או וכש"גערן
 ינ, יינהו ךג7שה מן העתך שי.. הז.ן יורך נאמ?עות אונעציי

 "ונתש"
 משתהי

 שורה :ס" ההתונ דן וחת שיזיוק ךונרה ש,
 אונושה

 משתתי
 נעיי. "קניע"תשייך גון.. ך,:1ע"תשרן המרת מטה הפתוס ןן ואח שיןר1ש הצנרה ש,

 ;ייך-י'1 אריאל,ח' עייף-י'ו ביטון.משה
 "מקש,סנא-גיח יןנ,שיןג%-נו"
 ירמי יייסיחךיייי ,",די ,נ.סוך"ממז

 קמה ;4, יממו.סשזד,ת ת,-":ינ !ו, מ!ךי7וגר

 ,עתו" או ,מזי, ו". י"מ ;, "וזען ,עי, "חוס "ז1אר, .7, ע, .שרו" או.מנוד, יייג "%מזר, "געש" נידיר ru~1 "יפ.ע "רירה נ,"עי": ח.ינ יציריה "נכש" גירור נשית יה.!יע היוצן גיהעי":
 ,ה. יו111 ע, ",.ע" ,;י, ,"ת"ס הזקי, .וי ע,

 או .גהתימהס ךייימ" %ו הן.ק ש, 1ה:;1 ישג נ!..ןוזוועה, %ו ,נחתימתן יפיימה ץ. התיש שי וימען ושם גציוןוהוזנה,
 א, שתזיע גא.:1 ין'ש," "י ,ן.מ!י ?י.נה נוה!, ג"ג,".מת %, שתן.; ג"ו15 .ךיש,ח או יתיסר צר.נה נוהג, גאנסתימה
 ,",1. ג"ו7?,נר % .,פ ש, "ן.1% ישעה ."."ר ," .;.,וןת.י ,(,1. נני?יגר 11 יום ש, ""."1 כשעה ינוקר יא לעי,י,תוס

 ,י"1.,.)? ת"נ-". יקו, ,' "147. י!וסומ'נ"ווט2114



 מקרקעין מכירת ברברהזרעית

 הרכושתיאור של לפועל ההוצאהמשרד
 נ,1,. גיתי רהונ רכונות, 22, !,י,ח רתונהמרס. ;י,,12;! הו?,-!ה., בתל-אביב-יפו הטשפטבית

 2,1. ",קה ""37 נחש ךיישונ:מנ!י' נידי דלא נכסי מכירת בדבר שלישיתהודעה

 מירי. ד,ר7ע:סוד החייגי!, שי ימן "מתיאר הרגוש !ומנית ,מנירה נוהמשע

 מ-ר. י:יש.,"1"1יש:" ,נוי ושורה %נרים ;-י נע-מ 4 "!שס.ין נרחוג ניתצנרה

 2,ו - הענר יזייהיונ;יית' %,!.י )ענעת """,7 ש, ה1נ ,ניפוי ה,-%ג'נ 4, %!שסייןמרהוג

 ג'ו - :ייני,יפי ;,-יןיג%י-נו".ע,יני- שמעני י?", ,'רותיסיית נשה(וןמש
י

 מרתף 71ימת קימ.ת שתי ש, י'יית ננס 7הי7ן יי ::סי'קפאיןי ה,-א:ינ. 4", ק7ק .ין, מר".נ ימון וניני ,ינ:ל:ונ,ג', אין"זין
ן

 יייי.ת' היי' 4 הלי "י,.ת ש,,ןין נישך גת,-%ניב-י!1 הנן,.! נמשכן תתקיים ין:.ר"
 2"7ריס. ש, יית 7 ו י;ינ ז!ימ גזעיתייי ,ו. הידעה פרסום יייסיום

י מורצי ?!יני מיתיתרזי י!נ, ""."1-"".11 השעטת נין ישנטע יוס ננץ יה,נ,1"?;ית  חורים. 2 שי יירטת 4 

 חיייס. : :: יני:: : - ::יי: זכיני י7רי:תחיי "רנ.ש. מש.., יי1 "!,דת ,%ירד?ךרים
 חזריס. 2 ע, דירנת 4 - דיומ.-מעינ, מוי:.תהוי ",1;". ;י ",.ת ה"ענרה".!%ות

 תת-קרקעי.ומקלטו

ן הרכושתיאור
 מידוית "יייית יי תי"::מ' :טנ" "ייי: 2 שי י.י:ת :1:י.;

 מזוין בטין קונסטרוקציה בנוי הבנין כחוק. מוגגים דיירים יויעל
 מקובל. בסטנדרד הבניה רעפים. וגג בלרקים וק-רות תל- 4, אפשטיין רחוג 823,8 הלקה 6226, גוש הרישום:מספר
 וכמיהזק ל"י 220,000 בסך וחפשי במנוי מוערך הנכס ההערכה:אבים,

 ל"י. 113,000 בסך מוגנים דייריםיל-ידי 9;820. בהלקה הלקים 801382 ,. מ"ר 80השטח:
 63,500 נסך הנכס את לרכוש מושה מאת הצעה נמצאת בחיק מוסדר. שטחגבולות:

 השניה. ,יזם ושעננו הגג מני נקי נשניא י." קרשת משיחף נגית יירה מן..ה ד:.יבךס::בינג

 בחוברחייבו בן טיח של לזית ג' בקומה נמצאת הדירה משותפיט. בתיםבפנקס
 בתל-אביב-יפו לפועל המוציאמים מגורים מביכת זזת שגיא. 8 לפני שהוקם לוקסום בית קומות,4

 דירות כלל ובדרך קומות רבי הבניינים של והלק ראשונהממדרגה
 מטבח, הדרים, 4 כוללת: זדונה הדירה לוקטום. ודירותגדילות
 של לפועל ההוצאה ונשרד ושתי מגורה המטבח יד על אחת שמהן מרפסות ו-3 נפרדתנוחיות
 63',36258 הוצל"פתיק בתל-אביב-יפו המשמטהית טלפיו מרטזיים, חסם מים יש הזה בבית הזרה. תריסי עםהאחרית

 במקרקעין בעלות זכות מכירת בדבר יב'ע'תהידעה:ן:ן:ןג:ומגםן:ג::נג:גן
 יינית השייך ימן, "יתשר ,רנ.ש !.יג.ת ,:ניר" ג,"ייצע הקין. ניצג ווזיר" ינית ישי. וציור" אנרוס נד.סברירן

 שלום מרהוב פרסיקו דיר מנהלה ע"י בע"מ ~3GS בגוש 103הלקה הבכס: של הוצל"פ משרו מטעםהערכה
 1".%9ן,"12 !ך ע, יקרתה( )נוין הגג נירי. ,שם גת-ים, 2,;,יגס ייי.ת. אקף( )שימס ""","7 סך !:וי: נמ?נ1.
 עניך-וין סרית ושנר הישבס ".?אות השקית, ור.ןית נויי,ףי-' ,ירות. אלי( .ש,.ש" )ישדיס ""ן,,2 סך ה!ונ: נן?ג2.
 בע"מ. דיסקונט בנק לגושההמגיע למועל. ההוצאה נתיק דפרטיםיהר

 תי-%נ'נ' 1' י'ומו גי"ינ :הירי-! נדשין :ך(:'[הי-:י: בחוברמסם
 11. הזעה cTD-a מ'.[ :ן! שיישים ימשל ,!,;,,נח,-אניג-ישו :K'YTCnס.מ

 לאחר לפנה"צ 11,00-10.00 בשעות יום בכל יתקבלוהצעות
 הקונה. על יחולו העברה ממי ההעררה, משווי 10.1 שלהפקדה

 של לפועל ההוצאהמשרד
 הרכיש ר2'אוך 32315,66 הוצל"פ תיק בהל-אביב-יטו המשפטבית

 ננינ. תוש 1"1 ,.,ה "ישם:!יס' מקרקעין מכירת בדבר שלישיתהודעה
gy'~י. יע יו%5 יגיש ;"1 הי," היית הןין;:יני דקיינין שי יזין היתואר ייניק פומבית ימ:ירה ננה 
 ראשית" משננתה ך.נ ינייתי ח:,נר ומאן הענרנז,'הו

:aTr~n.יהינית 
 י. מהש:ק:,::ן:ן ניס יוסת מרתונ נע-מ ישו71 מקירית יגרה -'שראמר.יוונית

1 

 %' ד.1 ;ורני נא-נויה ע,-ידי ימיו?:ת תל-%נינ, "1,וש.ץנה

 דונם 9 של בשטח פרי עצי נטושה אדמה חלקת הנכסים:היאור בסך תל-אביב, 21, רמברזדט מרהוב גרוס י' ור-רבןלנפתלי
 במרחק יבנה דרך לאורך מ"ר כ-60 של חזית עם מלבן בצורךבערך עזרך-דין. טרחת וסיכר הוצאות ריביה, בצירוף ל"י07,452.31ג

 ויצמן". ל"יד הכניטה מול רחובות, סול הראשי מהכביש ,"מכמעט הל- 1, וייצמן רחוב לפועל, ההוצאה במשרד תתקייםהמכירה
 רהוב התדש הכביש בצד נמצאת מ' כ-150 באורך השגיההצלע 11. הודעה פרסום מיום יום שלושים במשךאביב,

 הסמוכה ההלקה את החוצה מ' "5 של ברוהב המהובנןרו1'נסקי, לפני 11.03-10.03 השעות בין בשבוע יום בכל יתקבלוהצעות
 במרחק דגמצא חדש אורתי לרב, ים יבנה דרך את והסתבר 104מם, הדבוש. משווי 10.1 של הטקדה לאהרהצהרים,

 חולים קופת מהבז המשפט, בית של הבנינים הוקמו בו מ.כ-33

. 20,8.1968 ת.2כ"ה, באלול ה' 0~14, הפרכ:ם'םילגיט
15נ2



 פקרקעין פנ'רה בי'ברהידעותןי
 ברסיס נונר הקונה, יי הקן nrTnKn סנר. נמורן ייני" מז. נ.ן ךיייון 194, בהי,, 7-ע ?רה רצייה וכו'. הנייאש,,שנת

 נן.פה. יצועי ךה,ן," .יק.ן יצות %יי- נ.ו1'ס ה.ן דרוג מ?1 ,הרה אתית )ישה ילוש. ון;:יש !19הווה!
 ןם נהרן:ה ה;ונ, ".רנך רה.נירך1

 )נוי
 לן )מן%.ס ניח ירקה.

ג,!
 ן:י,,ן נ.יד_-,נ: בני,7'ם ישן משק ;C"p יננ" זרך ין עי מערני ג?!1ני נחןמזוח.י הרכוסת'אוך נם?: הזי !די ;?י גנמו;.ת קק,ק)ת ע, גשט"יס ע, 1:ם ושל"

 גש7א" nl~T:S סה.נ.מ1
 הייפית. מיר. %יצה חליה שנע ירנין) 1ה.,.רו.ו ,שן". מנ,עין

 1:;זן ,..,י" ג.,?;.; ךן(,,ס רצין יין.:.ך-_, שש-ן )ך,ן 9"ן,!י1 נלך ישמתי ע.. ייערך ה;:נךערנן:
 גיערגה !,1, יי,קים 7ו:ן, ;1",י! ה"ה !2, ה,,, ".. 2""[ ,ן.;ז. ההועק נתי, ניניו סרן'םחיה) יערנה ,111, ךק,קיס ו,ונ, aso,71 יש:" וי, ק"ןי-ם-.;:ש. ,ירות. אוף(ושלישה גגערנ"

 גיערנו !11, י,,.ס זיום, !ין," "ש" ע, "י7ה י-.יון'! בחוברחיים
 12212. נמש ינ.. ה",,'ס שתושת יי י.י.",ן," נת,-ן:'נ-יקו ישע, ה:1?.אמ,מ

 rl~s י,,.ם זום, !27,י! משסן !"121, נקש ונ,ג,7"
 ,.,. C-oO,4התונה

 י1,1, ה,,'ם זוזי, ,;ן,21 השע, 4"!12, ויש "'יי;" של לפועל ההוצאהממשרד
 י.'. ,9ןיעיין ,",1;"4 "1?,-!תיק בה'פה המשפטבית

 מקרקעין מכירת בדברהודעה
 י'1' ס "ין יי.ם' 7!ן'") גש." 'ן!2ן';_.1י,ן"ן(:)ש

 ,.י. "(,4ה-?רנ, י': י:י:וי נשאקגי ינ.ג אנרךים דן" ,יונתוהישרטש, 2,29, יגייס זום, 11tuiz השרק "1!12, ווש 1!,העק ז,ן,ן נרש.ךה ה:;ויסין ו:,ך,;ין סוממת ,מירה נוהמנן?
 ;14," נפךמפנק-וין

 גורת. דאן.1ה שרי גושרן רק,מיס "ו-, ך:,,.ת;, ;דית 1ש;ר היחוה רינית, נ?יר,ף ,',
 %:שר ה:.. ך):סים תיאיר ע, יוין.ם ליס.ס נוניורר") שר.סי. שרך, ,1:1ת1 ,ןש!י יין'עעירך-זין
 יי.;, תודאהטייה

 נק.!". .סיע, ההונאה נת., ,שרן, ש, ,ן..ח אןייחית יון ננ. נחירך יטע, יה1י%ך נישרי
 ששך ,ן.!1-"ן.ין הטעות נין ישנתית פרט ישוועמימית

D'U1~?ן אלקא"ם י'א' 11. ן1זעה ןרןונ מעם ייס 
 ניירה יפיי, י"ו?אקשיי ויעינ:. ירון %"1 ננד !,יין השרם יתור .הדניוהך?עוה

 ןן
1

 השותפויותמקודת
 מחבלות שוהכן-ות רישם בדברהודעה

 תוארך תהה. ,שיה ,ויו( נ.ווי )1! תקיעה נן..ו י." יחס" : ,)ה יימ'ס "י,).ע נ"1יעית"ףייי'ס
 ,מנהו יון,י הש1הןיס אחן אן %,א )1נ!ן, ימהיןז.יל'ת "ש,ת!,תשן(.
 ",י!ת ": ייפיתי "יגיייי "שחמ"ן. ירי"ייש,.י.ס "י.עיס ת,1,1ן
 שותיו גהיותה גשית!.ת סיר71 א, ,וריש רש,.ת אקנה".,ן יווני עתו ]1 ע,])'ן"ן],45. תך" ,א נתיון השיהן,ת תקטן עין תוך ה.י.י. ,_.זךד",.,"פסדה3.
יוונית. "]וי'.ס ,ש)תי'ת שןש")ת'"[י.
ק'י.י',5.12. הס)1]1.ס "שותקן שושן,ת'"ע".
 "שתיי" עלקי ,ת כהו ,",דש,[ "))פייס"עות!.[,.

 'r~wl' הלי "ר1-המכ111. ]ש"עי)"ת)ס
.,r?~lpn 1(. נ,1;ו:ן )1 ה;:." ח:2.1. ,שפתיית"", 
 ,גיו,ג.מזן". "ת'ק תמו!.

 ננזד,י נעה די,יך(, )ןךמ;ית ,-י ;ooo,2 ךשק';" "ן'ליןנ.;.ן4.
 ירו.ן(. )נן:ונות ,.י י",,ןrr';T1 אלקטרוניקה פ" היי1.
 שתוקמן.ין,י. רי',.,,ה!. %"!1(. ג..י' )!1 תשנ,ח גה:11,-ל2.

 ן רייף.ך,ה7. "יע.ן 7, ,רנות ונווי" ,שר ,ו, וונרת שן'עה,",,טה, ן' שורי,. נ;: בד'ור,,7.).ן". י:ו':", %יקטיוו.'ס ומנשירים ?.,ז שי 1ג!?"
ש,:י1,1!9.1. ס,..י,י". ,ן,,סי ".יה 1,"1 ראיהישייר יין. ננו:ינר "" עז %""1( נ,,ו1נט )1 הש:." נ,: ו'מיום". )שיירים ינג'ס ש, וגן הטי, ,וינטיריס 71.27 שיושיורים

 נמ,ומו.ס. ,.י ""," ושליען אינן%הנה4.

 דנצ.ורא, "יי1( נאיו1:ן )11 ךן:.ך בן::. .וזה. איווי!.

 ימרותרטן %.,ן. אינ"9.

 בוונטות שיהן:י1ת דשםנהיר י1נ". %,.מ7.

 ן ,(וו1.,.,נ ת'::.ח. נ",1, ק' ")11. ":1ל1ס'ם.,קיט2116



 השותפייותפקודת
 בשותפויות שינויים ;יהנדקות

 נסטר. קפלן מיכאל 4. : איה גפרטימ הש.נו"ם את מצי,נים גהודעותהמספרים

סיג:,
 41, נחי' יחוג ג'ת, עקית הין, %ייי" ת.ה,-"נינזשיתס העסקנית

 ה,-%גינ. ?",ה, 27, דך?ני%ים הונ בית, עורית יכין,הן'ז" "עעק'סחק,"ן.
 תל-אגיב. אפקה, 14, שלומים רחוב זיו,שלייה ומהע העותפ'םטפות4,
 חי-אנינ. !י, נארי רת,נ ג.ת, עקרת יחן,תמר ,ותקעד)תתקשת5.
 להוד. מהם אהד כל מקלד יעקב גילן, אליעיר". בשמה ולחתום השותפות את לנהיהחורשים6.
 1958(. ביולי 221 השי-ת באב ה'7. השינויתאריך7.

 ש',85429. התיקמעפר5,

 .אורי.מכבסת Transport Saris ס(,יי(5 להובלה שרות-זריז.
 ןק.תן.ת. מן י"א ייי ייכף4. "שותקת. דן .?א מ.נא,,ס רי,נד1,ד4.
 "?טרף נו,-ברק, rs %רונסון ישג מנן,, נ;, יז,י'%ין "11(. גמאי )ן תשג." נתייר י'7.

 ,"!ן(. י.ייי )2י תש:-" ין.יןט-י7. אברהמוףאחים
~G6GSi". שסר. אגרדי,ף יסהיי4.

 נזני. אנרייוף י'%,רה".

 ,""1(. נמיט )21 תשנ-ת :::ן"זר:)
.4

יון-

 ין שאו %י.%ס ע.ימועו~.
 ישוה!.ת.ק

 ישי- "שיף %ש,ייו, "!","!!1, נ' es~7 "יכה, יט'נ,שימ" י(ק"ווו"עפלאימפקס
תפית' שסי. פינקישסיין 'אנס4.
 '"י. דשיתן'םשיי". 7"י1(. נפייואי )1 תש:-י גשנה נ-א7.
""7"" 

 "",1(. גמא' )22 תש:-" יאפיי-ז7.

ש,"י71".
co.1 Sondak ס. 

 ש.ס.ה..-שותפות ושות' סונדק ד'1.

 דוו," רגישה, נ"י,מיער2.
 חיש 171-"7 נן,ק,ת הרנ.ש וויןו,

 האובן את שט,עמן 1
 גשי":)ת) מ! 'ן"ךן 7 4' י"נ'ה' 2י. נידין "ינ י"ינ ניקיי-סיני,, זנייה"!,3.

''" ',ריש,יס.

 דרו%" רהוב סיקסיר'נט' מינה'ימיני
 ן?סרף רמה-;ן, 7!,

יש)ח:)ת' """1(. נציי )!1 תש:-ת במח'.ס7.
 דשו"פות. נשם ,פתוס רשעים יקז מ.נה 1ק"וגן ח)1שטרמן

 8םפ1(. במרס )1 תשכ"ח באדר א'7.

 ש,ז744". דוקטוררדיו

 ושוחפיו אהרןכהן %""1(. )ן2'נסנרחור הזעיה נשנס נ-ו7)
 לשו- הצטרף בנימינה, הכרמל, רחוב וחקלאי, מורה מאיר, כהן4. ש,8240.

 מיינית. נית' ירי!"י. K~ffolk 1954 - 1954קופולק
 מריס. גין או אבין 1". ו':,. ?' ג' ז-ר עו-ז "ן, ת,-%נ"נ, !5, בנימין נתת ר"1נ3.

(%
 %!1(. מ, תשנ-ה,)1 ק,,14%

 'ע7.
 נמצי

 ""1(. מ"י )1 תשךז

 אפרתי- -לחם בחולוןמאפיה מורוז -רבובסקי
 השותפות. מן יצא אינטרטור יעקב4. מורוז. מאיר אצל תל-אביב, 13, שטרוק רהוב3.
תשת. ש,"!,5".. ,שן- "?סיף ה,-אני:, "2, מיינן ריינ חשן; שנר,ני;יז ""!ו(. ניר! )ו תשנ,ח גיזר א'7.

 1קי"' י11
 "",ו(. נניס )22 תשנ-" נחייי-נ7. וקלצקי קפלרמקלר,

 ש,87698. גולן. א' אצל הל-אביב/ צהלה, 27, המצניאים רהנכ3,

2117 "(י1.%.,2 ת'ידח, נאפי ה' 1470. ג!י!.ס'ם.1,.ט



 בשוהפייות שיר"ם עיהודעות
 .חן.מרית מכנ. מלאכה בית-הל.קס,

 השוהדות. מן ~'SS ירוי יעף4. חציין. "תעשיה, אזור "1ן ו1%!ן ר"וג%.

 ועת- השותרת נשב יההוס רשאים "שותפ.ם משלשת שניסגי6.
,ן.ח[:ת. נשיה."..נ ,ן?ריה שנע, גמי ,!, י1 המיך וצן רח,נ נית, עלית ין,שיש;:

שיין6' ,ושן. נמא. )"! תשנעי גא"רנעה7.
 רששם ישותיות הותית ג?.רוף הן ושישוה וו,ונרוי

 "קיתן,ת. ישן,"תרסעו21;87.
 1957(. באועטובר )15 תעכ"ח בתשרי י-א7.

ש,נ7,'. ליהלומים חרושת בית קלמן,-אחים
 ושות' דעואללוץ,, תכלת יהלומי1.
 ד.ן. עצרני ישרןהיייי2' %ו!1(. ניע. ), הש:.ח ננווון ,-;7.
 "שותפות. מן '?ץ יר;מ1ו,:4. ש,"1!%7.

 1568(. באפריל )ו תשכ"ח ריסן כ'7.

ש,17,," אערא דפוסבית
%. %"!1(. גיץ. 241 תשנ.ה נא..רג.ו7. 1"!1(. ג.%11ר )11 תשנ.1 גקגס ז'7. ישי":ית. גשם ,"מיס רש%. ,".ד ;י.",%,גרסי "שוה!.". נשם ,חתכם רש". יו,תר.ס מהש,תייס אקז י,". "שות:וה. ין .ןחה ,ירשרנ,ה4. השותפות. מן .ןץ 1%נ,ר אשר4. לל

 11,%% שן14%"

 הארץ.-מכפי .ורקור.'הלומ'
11

 ?711, א.רים4 ישותפות. נשם ,"ריס רעתי ישותפים משנושת אפז נ,". ירדשלים, י2, פרידמז דוד רחוב3,ו-
 !ירי

 '._._,.ת ,ו,1(. יי1;, )1 תשג-ח נסיון ה'7. הנסיר .רוש,.ס, ,4, צפניה יחוג וסוחר,

.%
 שן7!%"

-אופטרוניקס-
 הךנ,, al~cs'n ניסך שהםנ:נינינ

 ש,% נןניס ןשותןות, שי
 , "ו"'1 ;י';ין רמת-ו1. 11, 7י%ו1נר רחוב3.
 יסגום נפשר השיתן,ת ש, הינ', י;:,.ם נמקך ע"סעיע'ס %"!1(. ג.1נ' )"1 תש:.ה נסיון ג'7.
 - שצו% ן:.ן ננ, מנהק גוף ישונת ינז י.' ן צין ע,יקה ש,י1ן".".

 tlpD~n נסבן שחיוו ;נ,1י, ושות' 1בירץי'
 מ".יג "קרתנות שי הרויי

 קשות!ות. "ותרת נ%ירוף "שותפים שמשת נ, ש,חתיה "זר. 1ענירת חשנו;.ת הנמת2.
 נו" יינייםגמי,ג יעטר. ונירץ י"71א,4..

 ,ענ.1'ם 1ה ,צורך ."שגו ליומו "עי.מס קנ,
 ה,-%נינ, 1%, זוננונ רחינ השנון, רויה ;נירץ,מנכה

 התטרי
 יחתימה ינal~lplnli 1 "שותכת ש, קר;., ";י,.ס ניעךע,.יס

 ושותפים. שקושת נ,עייעות!.ת.
 "שותיוה. ש, סונן או עונן ש, פט,ר'ן א. קייה%' .יון. %"ת ג, ונ.ר, מיים ;ניר,,טונה5.
 %. אזם יג, "ע.תפ.ת נשם "..1,,נ. %""1(. ניתאר )!2 תשנ.1 שנטי-א7.

 11י
 %,י.

 ::ו:,:גי:לעיב::נףג שלי".
 עות "ינ יני

D~-DOt"ישית:'ת. מירובסק' אח
 עיר. %מטיים ".,ס4.

."
 הייים" ין", 42, ףת,בין.ייז ;ית %נן?יש,

 ליגע, 44ק כ1-יחיי" יייי מ'%:"' :~ן::פב'4.
 %"!1(. גמאי 211 תשנ,ה נצייר נ.,ו.

"  ען"וו%.י.
(

 ש,!ין,%.-אוודה.

,עוה[.ת. תי-%נ'נ. יה,", 4!, ששר רחונ יעזן, מייגיום,%,ימיך "יתרפה רמת-;1, 1", ת,-חי יחונ גיח, עקית י.,וגיון אזרה4. נניו1. %, "צ'ייס גרס מך1זס, שט..וגר;,,ח,,%, 1ן ךמת קדרית,קן1ךיטוך'ה תי-אנ,נ. "2, יוס.ן ר"ונ מהזזי, ימר,צני
 ""י1(. ניו;, 1"1 תש:-" ניכיוןגיס7. %"!1(. נמאי ),2 תקניה נניוןא'7.
ש,נ!1י%. שעונן".

 8וי1.י.,2 תק:.". גאלנו, ה' 1170. י!רנ.מ'ם";לס2118



 בשותפויות שיניייס עלהידעזת
 -Pearls " Diamonds OTOfi אורון ופצנייהלימי ויצוא יבוא סחרסיאט-כרמל

TradeExport Import Ciet-Carmel .1אורון. יהלומי- Diamonds i.OT"~- 

 בן-ציון אגל חולון, 16, ההגנה רהדב יהלומן, פיזתלוב, יהודה4. היפה. 43, העצמאות דרך3.

 לשישיות. הצטרףפוז=ליב, 1968(. במצי )0נ תשב-ח בסיון ג.ל.

 פוזיילוב יהודה או פיז"לוב פנהט או פוזיילוב גן-ציון חתימת6. ש,89359.
 נמס "תו" ישעי "מותעות ".תמת נ?יר,ף יעין יהנ., ""י נ, ירושלים הנצחוןמסעדת

השיתפוה. השותפות. מן יצאו ברימר ויהודה ברומר לאה4.

 1968(. ביולי )12 השנ"ח בתנו, ט-ז7. יחד. כוכבי וצבי  כוכבי אהובה5.

 ש,32ג89. 1968(. בפברואר )13 תשב-ח בשבט ט-ו7.

, כרכור .המחיש- מסורית ש'4!4"".
 שניים רפיי מרכז

 היטיף נח-.נ, י.7!ן,,"1, רחזנ ק:י.ם, רובץ מנו, גרורוו ז"ר4. השיתעות. מן .נו ?יון מש"4.

ישיה!ות. ידן. יע,וננון 7:1" י;,ונ:ון מו"נ5.

 1968(. ביולי )1 תשכ"ח במוז ה'7. 1968(. ביוני )26 תשכ"ת בסיון ל'7.

 ש',89149. ,ן,432פ8.

 א,נננזי;'וויץ4.
ק ק

 ק ק , 'ק נ!סררק זזו"1,.4.

שר" %"19(. גענריאר )נ2 ה':נ-ח נשנס נ-ו7.
יש.ת!.ת. ש,3!54". הוידנ" מעניקי, נשי, מקדירי נ.ת, ערית קיר, זה "?ק.

 תש:-י ננחלו ,-י7. מנופקצוררסדיאמונד
,( 

 ;"!1(. נושני
ש'!42"". "7יהעית TQ 'ן" אזין ונר4.
 קו. מיייס זש.!יז אוניי יניוו5.
 ן-גציגרא' 1968( באוגוסט )13 תשכ-ח באבי-ט 1968(. באפריל )נ תשכ-ה ריסן ג'7.
 השותפויותרשם ש,89499.

 שוהפייות פירוק עיהודעית
 וצלום שגרפיקה מכון סלי'דם טכויקולור1. אז": 9י5.ס ה1,.].5 ]",זע"""5"י.5

 ,""1(. נמתי )וו הש:.ח נתיזי י-"2. העיתיותשט1.

.2i'Tsnש,4!,3%. "9'ו)ק 

 "תזקתיר3.

 לאלקטרוניקה מעבדה -יעד-1. "עיזת,.
 "ו5ן(. י"יי', (ao תש:-" י""י י'!' פרוידנטל את סימון1..
 נ.2.

 שי1,"35' ,וין(. גמא. )1 "קנ-" נ",,י
 קלים למשקאות אמכ-ו בזח-רן. 1!,1!.
 %"י1(. נאויי, )1 ה'::.ן יניין ר,2., -שב. שותפות1.
 ",4!ו!3. "ו!1( ניודי )"! הש:.ה נצון ז'ן.
 שן"121ן.

 .המאור- לנרות כיח-רן.
 יהלומים מלטשת ךש:הז:'

 ש11י355. ש,[!!!נ %י!1(. שירואי )1 תש:," נשנס ג,2.

 -השרון. צעקמרפיה1. ובנו כרמי אליעזר1.

 %""1(. גירנ 11! תש:-" גו.נן נ'2. ,""1(. גיייי )!1 הש:-ה נהמו, ט-21.

.3
~GG2JT 

."94GO~T 

 בכר ד' - דעך מ'1. ועץ מתכת רהיטי ייצור .מרכו.1.

 1968(. ביוני )נ תשכ"ח בגיסן ה'2. 1968(. ביולי )1 השן-ח בתמוד ה'2.

 ש,35512. ש,37642.

 דץ עורכי מבקץ, את 1ניכ,ריגג1.
1-2

 דנציגרא' 1968( באיגיסט )2! תשכיח כאבי-ח 1987(. באפריל )1 תשכ"ז ב' ב"די כ'
 העותפויותרשם ש:38188..

2119 ,ן,1.י.י2 ת"נ.". נא,11 ה' "147. י1יבומ,ן.,,,מ



 מפרק מינוי עלrTg~:n ראשונות ואסיפות פירוקצון ההברותפקודתן התממי ":ככיר כונם כחתהופעותןיי
 נ5.רו7. נע,מ "שרון שנוק -יינית- גהניד:שם גפיר71. גע.מ ושות' פד1ק יייס ההרן:שם
 יית- ס.קי,1נ רהוב השיון- -פינן, ין?ות הישוב: הןשיויי'1 ה,-אנינ. "2, ,נידיין רח' הרשום: "משיומען
 %",ו2ו1. אורהי חי, ה,-אנ.נ-י!1, ש,: המחווי המשוטנ'ת %"ין(. נ..יי )ו ת"נ-ח נהמה ו' הפירוק: ?1תאר.ד י,"שייז. %"ן!",1. אןרהי תיק ת,-אנ'נ-,!., שי: המהווי המשפטנית

 24' יינ:ינ רן'נ י' עו עיית' האס ימעני. תחייי ירחיק-ן %"י1(. נשיי, )9 תש:-ה נ;.:ן יין הנקש": רשתתאריך

 %"י1(. ניו,. )% השג-" נתרו: ן, ין.ו..:תגייך ננ!לייר )11 תש:-ה נחיוי ג-ג ר%שו:ות: יחן'5.ח ממקוםחוב
 י'נינידש'~נ'נ.

שלי נצהייס. יאיידת: נוש'ס 1( האיידת:שעת
 הל-אן'נ. "2, דוי7'יז שזרות דדש,ס: ןןקיז?17ן נדרו,. נע,מ י.ר.'.ן. דנין:ש! הדיין. "דרי נ12.1 נשעה משתח!יס2(

 ,",ו,7. א.רה' מיק הי-אנ'ג-יפו, שי: דןהין' הד:ןסנ'ת ועתרךש' ירו( )21נח1:1יס השנ-" נ"ננ-ח
 רוסש'יז שורות עו.ו, סיוינז, אהרן ומענו: היאירו הן!ר,שס ירשני הניניםנו;ס

 ה,-,נינ.נ12,
 יוי1(. גיויי )7 תש:." נהמוז ,-א ירמי:ה,י.ך

 ן ועירדש, ,"ין( נחו;וסט )21 יש:-" נ"ני-י דיביד:ד על להכריז כמנה בדברהודעה1
 יישמ' ":יניסיייס בלבד קדימה בדיןלנושים

 נשרו,. גע-מ ונרן מעי,, העניג:ש! נוירון. נע.מ הכמוס ימוגר. הנרה היגרה:שם
 יזין שיריי יחונ ?ועז, שמנטי, אי.ךו הרו הרשון: "ישרןרפן תי-איינ. "ו, איית רחוג הרשיו: המשרדמען
 ה.?ה. 2,ן %",;י". אורי. תזק הי-אנ,ג-,י., שי: דמהווי המש"סבית
 7י,%ו14. א:רהי ת., ה.!ה, שי: הן,,:י הפורסניח %ויו(. ננפטמנר )1% הש:.ה נאיוי נ' ה.:".ת: יינית ואחרוןהיים
 ננ, הי?:א,ת רחונ ע1.1, ומאיר', ,הוזה ולעזו: ה.,ורוימי,שס ן, יזייין רהוג הרשם., לננסים נוני שיוו: היאורו המפרקשם

נפר-,הא.ירושלים.
 lesa). גיויי )3 תשנ-ה נהמום 1' המ.נף:י"-'ך

 ועתרךש' %%~1( נ,יןונס )!2 ישנ.ן :א:נ-ח 1ע1:רדש' %""1( נ"מוןס )21 השנ-ה נ"ננ-ו
 ירשבי ה::ן'ןנמס הישם. הננסיםנתן

 סמפנ הרגי, משיטתפקודת
 )י1 "ש:-ח גאייי נ-1 1ה:ק,י: השעה הר,ש.נה, ה%:י!הג"-,ר ראשנה ואסיפה וכסים קבלתצו

 תל-:וניב. וי, שימין נן,ה ריונהישמי, הרזייה. 9, 'ימיןר". התסים גוס נמשיו ננוקי le.oo נשעה ,",1(נם:ינר יימךנ'נ.ב, שינון טגנאי, ,יגרמן, אי.מ,ו ומיוו: תיאורו ה"י'2,שס
 1 וינודנדש' %""1( נ"ו:וסס )22 ישתעה נ"ננ.ת .ון"174. מן' א:רהי תי, תי-אניג-יפו, שי: המהוי המשסטנית

 1 הישמי הננן,סנימס נושן. ניןות "יינ: או כזףןמש:1
י )1ן תש--" נאיוי '-" יהמ7יב: גשעה הינשינה, nslo~n""י'ו  ר1ל, פשיטת והכרות נכסים קבלתצו יכניס נסס משרז אהה-צ "".14 גשעה ,י19(ני!טמנר

 יאשונה nb'DK תי-%ניג. 29, נ:.מ.ן נוית רהוגהרשמ
 4, מן. 2!, רח' גדין, פוע. יער,,, צתם ומעש: החורו ו"לנ'דת זינן1רךש' %י"1( גאו;ומ )21 תשי-" נ"ננ-1

'יי. היש:. הוגן.םגוון
 ,",ניד. מן' אויתי היק ת,-אנינ-י!1, ש,: דיהיתי ייש:סג-,

 ן השנ-ה גהמוו נ-ט רני: !שיטת והנרוה דננס.ס 7נ,ת ?יהזיזן רגל, פשיטת והכרזת וכסים קכלתצו
 %,19(. ייייי )21 ראשונהאסיפה

 יחיי:. נלשת היי:: אי נישינ77ת מס' 22ן רהונ גיח, עלית ישראי, איתי וישה: היאורה העיינתשס
 )"1 תשנ-ה ג",1, נ-נ 1המ,ומ: נשיה הי"ש11ה, י"י'!הי,י'י' י!..4,
 גנטים נתן נישרו ננהי 11."1 נשתה ,ציי(,ושטמני יו',"2,2. מס' א:יהי הנק תל-אניב-יפו, ש,: המצווי ee~tnIכתת

 ת.-א"נ. 5", ננ.:.ן ניית רהזנירשיי' ה7:'ה גתתות גין ר1.: פשיטת והנרות הנטים לניה ציתאר.ר
 ועו1רדש ,ן1%( נא,:וןט )22 הן:.ח י,:נכח 1eGe). ג'ויי)ו2
ן גישמי הוננ,םגונס החייגת. נקשת ת"ג; או נושהנקשת

 1 ין"1.%.29 השנתח, גאו, ה' 1470, ה?גנ.מ.ם";,[2120

ן



 הרשם' הנכסים כונם מאתהידעך
 1938 הרגל, פשיטתפקודת

 ומעש: השגיס "נ"י;.םשמות ר"ל פשיטת והכרזת וכסים קבלת צו ביטול עלהודעה

 ",-אניב. וו, יואיל ינ' יו.ד, אתיאש, צ'יף נז1. נ, נינק יקע, שינון בנין, לנין גנר, משה ומשו: הנאורו ה"יינשט
 ת,-אנינ. ו, מנא-ה רח' עו.ז, נרן, ספה2. ותה-תבה. %,ז'יה

ביה
 "ךשיס'

 "י1(. נ"1;1סס )!1 תשג-ה נ"נ י-ח המתיי:תאייך "",!71. א,יהי היק ת,-אנינ-יסו, שי: המ"11י
 תשנ,ה נ"נ נ-ה ניב- )ן! תשנ-ו נחזר נ. הרג,: I1b'TD1 ה;נייס קננת ציתאריך

~z)r 
 1'11;רדש' ""1%( נאונויט

 "רשמי ה;נ"יסאנס ""1%(.ריר
 ,""1(. ניניי )14 תשנ,ח נתמו י-ת "נימול:תאייך
 ר"ל כפושט חרב הכרות וצו :אמן מינוי עלהודעה ו';ו;רדש' %"19( נ%ינ.יס zl)r תשנ-הנ.1נאנ

 י5י. ", אורנך רה,נ ם מש" ומעת: ו",ינ,שט
 %","242. אורחי תי, ה,-אנינ-יפו, ש,: העוזי המשדפית

 ביולי )7 תשכ"ה בתמוי י-ה רגל: בפושט החייב הכרזת צוהעיר דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעות
 ,1%%(: בת-ים. 4, האשל יה' יו"ר, ש,, ליינ ומונו: היאורו ""יינ,שם

 . 1%%%(.רך ג ג' "ונהות.. יצוגיתהי,סהמש!סן
 ת,-אגיב. 4%, ",וי יהיןן רחוב עו-1, (ןי;נט,קי.מ.-מזי: י ןו'

 נ אנ הי 4' יי ייטש שייית י' ע. י"י' נקיינ2' 4, יזידיה רח' הרשמי, הנניס ~O:T ומענו: ה.אורו הנכיןשם

 ומתרדש' ,",1( נןונוסס )ר2 ה"נ-ה נרי סנ 1'נמרדש' 1%%%( נאונונט )1! תשנ-ה גאגנ-ן
 הרשמי "תסיסנונס הרשמי ו;נס,סנוס

 נאמן מינוי עלהודעות חייט, ליבטנשטיין, משה עזבון לשעבר: ומעגו תיאורו החייב,שם
 ש5ינ.:ה רח' אימה, תווהי סויר קיסר, יני ויטו: תיח.יו החיינ, שס תי-אניג. 17, מרש, יוא,ריונ

 גאפ, נ' "ונהות: יפנית הזהרתןהיום
 7",%,,4. א:רהי תיק ה,-אנינ-י15, ש,: מי11,נית"' ,"1%(. נניטינר )וו תשנ-"

 י11, "דגי י"' יי-י, ייעש""%יי. ייחג ייני: ההיייי יעיישס 4' ,יין" הינ "ידק ממש י" ט"מ: "י"ייי ניציצ

 7",1(. נמנמני )"2 "שב-ן י"שיו י-י "ממיי:האייו וינונרדש, """1( נ",מסן )21 השניה נ"ננ-1

 ומתרדש' ,",ו( ן,.נ.ןט )1! הש:." נ"ננ.ז
 הרשמי D'DQ1fiנסן

 רגל כפושט ח-ב הכרזת וצו נאמן מינו' עלהודעה
 ירוש,יס. ן, ילתון ר"ונ יוסי, ירי, אפרים ומענו: הנאורו 1,"ג,DV "1, גן-נון .",שע רח' קנקן, ייינסי' .עלג ומשו: תיאורו הה,ינ,שס

 ,י,"7". אניה, היק ,רושייך, ש,; המהעי הן1!?נ.תת,-א:ינ.
 ", ירזה נן רהוב ע.-1, מצא, מאיר ויענו: תידרו שאמןשס %"ן1,4%. א:יח' היק ת,-אגינ-י5ו ש,: המחוד המשפטנית

,רוש,יס. ג'וני ),2 השג." נהמון ג' רבי: נ!.שס וייינ הנתת צותאריך

 ומעש: ה.".יסשמ.ךגי"1;,ס
 %"וו(. ג"ו;וסט )12 "שנ." נ"נ י-" "מתו.:תגייך

 _._ _ _ דיניירדש' 1968( באוגוסט )12 חשב-ח באב כ-ז -- תל-אביב. 12, ברזילי רח' עו-ד, שגי, י'1. --

 הרשיי הנכניסכונס הל-אביב. 3ו, ג'ורג' המלך רח' עו-ד, דורם, א'2.
 1958(. נאומסט  )14  חשכ"ת באב כ' הסיגיי:האריך

 רה. ע1:, גוה שינון יוחר, "יין, ברק. וישו: תי1%ר1 "",.נ,שם ושערדש' ""1%( נ"ו:ווט )1! תשג-ה גאנב-ו
אשי הרשמי עננני[נונס

" 
 פתה-תקו". 7 ש

 6048,67. אורחי תיק הל-אביב-tTD1 של: המהוזי המשפטבית

 תח- ,", כעס א"ז י", עו"י, י'נמי, יו ידיי: תחייי ";%מז ש[ רגל כפושט חייב הכרות וצו ;אמן מינוי עלהודעה
 "י,1(. נאררי, )! תשנ-ן נסיין ז' המינוי:הפרפך ה,- "", הנקין רך תעשין, נסס, יננך ומעג.: ת'חויו , י הש
 1?ינרדיד ""1%( נ"ווויס )21 תשנ-ן נ"ננ-ו %7,1!2ן. ",ראי הי, תי-אנינ-tTD1 שי: "מ"1:י "ישנסי.ת

 הרשמי הנכסיםכונס 1968( גיולי )11 תשכ"ח בת"ס ט"ו רגל; כפושט החייב הכרותמאריך

2121 "י1.,.,2 ת,נ.ח. נ1:1% ה' "147, "!ר~ומ.י,1ו.ם



 הרשמי ה:ככ'ם כונם כרתהודעותן
 1D3G הרגל. פ'טיטתפקידת

 נאמן שחרור עלהודעות נאמן מינוי עלהודעות
 7, יייי' ית' נידי, תיי:.מ), מייי. ימיי: היא.יו ד"י.נשב ידו: ייז, ),ם.א,(, קם.א, יניהס ויעני: רואיי) ישיב,שט

ת,-":ינ. גת-יס. !,%תרוו
 1",!!!%. "ורך. ה., ת,-%נ.ג-.י., ק.: ךמ".ו. ונעגןניר ,",,!!2. "ור". ת., ת,-אגיג-י!1, ש,: "מ",,י דימוסגית
 ר.סשי,ו קורות עו-ז, !ראיין, איפיון .מערו: ת.אירו ורזןש( רוסשי,ז שזרות ע.-ן, %מוזן, !,,יונ%,ס ויקו: תיצורו I'S:Oiש;

 ת,-%ג,נ.%!1, ת,-אגינ.4,
 1958(, באוגוסט )6 תשכ"ת באב י"ב הבחרור:ההריך 1958(. באוגךטט )12 חשב-ח באב י"ח המינוי:תאריך

 י':1:רד ש' %"י[( נא.:.נס )ו2 ת"נ-ח ן%: נ-, ועו:רד ש' ,,,[( נא.;וסס )1! תשנ,ח נאננ-ו
 הישמי ך;גן'סנמס "רשך "וגלן;ווו

 1%. יר,:.ת מ,שנ עןגאי, ס,ן,יו, "יי; .משו: תיאורו הייינשנ
 תת- l'~sTn ,14 רח' ו";, זרוי, עמ'"11 י-עבו: ת.אייי ין"7קנ

ל ""ייבשם  יו,"2י. %ריי י, חי-טי-.יי, שי. טו. ט-סית "'"וי. "ייי יד ליי-עי, 
)'ך' זנ: י"'ך"שמיו".ןו"ו,ת,-ץ:.נ. ףקייי.%י,יי.ן.

 -שי'."ייי י: היפותכריך
(י %!.י(. .. .א ,,,

 קיע:. הופנם;י"ס 1'נו)רדש' ",1%( נאו;ויט )2! תש;.ת גץנב."
ן  החלטי שחרורצווי

 זוית 7?", נ.ת נעת שסינ?יז, ?,ניו ויתנה: ת,",ד. וז'גתעם rrT'-:1. %, הנצר ית' 7נ,), :'ווי, והוקא, ויעבו: תיא)יו ""י.נ,שס
 59,1.עילית 55;3445. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של: המהוזי המשפטבית

 64;1151. אזרחי תיק חיפה, של: המחוזי המשפט בית 8, ריסטילד שדרות ע,-ד, עירה, שאול דמענו: תיאורו הנאמןי"
 1958(. ביךלי )5 תשכ"ח בתמוז ט' הטהרור: ויהעריךתל-אביב.

 החלטי. שהרור הצו:מהות 1958(. באוגוסט )12 תשכ"ח באב י-ח המינוי:תאריך
 באופטי )22 תשנ"ח באבב"ח

 ןינךגך.ז.ש' 1958( באוגוסט )21 תשכ"ח באבכ", ן.ןךני'ז'ש' 1958(
 הרשמי הגבסיםכונס הרשי הנכס.םפונס

 ו'ז.ן'". מר ה, ,תם, שמ"ש יעז יסדי: ראויי ך",,נעגן
 !"ן2!11. "וריי תי, י.!ה, שי: התווי דולםי.ת שהתפטר :אמן במקום נאמן מינוי עלהודעה

au,ושן. ג'ון' )"% תשן-ן נתמוו ז' "שירור: י.הרייך )7הש.,ש(. מיינן "ליאי, עומר, ירסין ).,נ וישו: הישרו ""'יג, 
 "ריסי. שהריר ד?,:מ"ת 2",11". א,ן"י חיק ח,-אנ.ן-."1, ",: ויקרי "מרטניע
 ועמרךש' יון( נ%.ו.;ס )21 הש:.י נתןנען נ4, 'ס. רח' עתן, שיה, סלמן ומיג.: ת.אור. שהתססי "וכמןשס

 ורשמי הנגניבנזוןת,-%ניב.
 נ:ין.ן שית ?י,י' יי)י:'ק, עייי ימעיי: תרנייי ""וש "יעמושן1

 חיפה. 6ד, מוריה רח' טרברב, איזק, סימון ומענו: תיאורו החייגשם תל.אביב.52,
 !",י,%. %,רחי תי, ךי!ה ק,: ימ"..י דממתןנ.ת ,ויו(. גיציי )% תע;-, גתמ,ו 1' היטוי:ה%ר.ך
י ןך ועירדוא' %!י1( נ")ו,יס )1! תש;-ק ג"ג;,ו

()

 ךרקמי ק1נ;יב;,נס
 נ,:ג.. ' ירי! ך,יס ק"יור "לי.ידית

 ועהרדש' %",1( נ"ו:ינן )1! תשנעי

1  !אמן שחרור עלהודעהן
 תש"ם-1%19 העממי, הצלייה ".._.ן עיי שנ.ן אי:נטיסור, קיטי. אחיצור ולעסו: תימויו נ הו.שנ

 ומקומה ה-79 המרלה מועד עלהידעה zo~s-ei. אזרתי תי, תי."נ.נ-.ין לי: "מתיי,ג.ת.דיוצ
 המייו.ה ,!,.ות " ,סעיף ג"ת%נ ;י נו" מלזיע .שר%,נ., ו, קן(ן, ר"ונ ע1.ן, זויין מרס.ן ומעוז: ה.%.ר. "שמןשם

 ן,שץ "ימיי ומילווך שי י,:ר,ה תתק..ס תש-ן-!ווו, קע_:,ת,-אניב.
 ננ!סינר )% תש;.ח גא.,י ,, 'ען,ק, 'נ,וס ),,ין-lgeg)"י;.; ,"!1(. י'.,י (ao תשי-ן נ"נ "' "קהרור:הדייך
 69, כבימין נחלת רחוב ישראל, בנק באולם 1s.ao, בשעה1958( ועיגידש, 1968( תשב-הל21גאוגוסטכ-זבאכ

הל-אביב. הישמי ה:כטיםכונס

 %,יו.%.ק2 ת:?.". נאקו, ך' י:11. "יו;וכ'ס',,:ס2122



 ן תש"ט--1948 אוצר, שטריתקנות ת12"י--"195 העממי, הטילווהחוק
 ן אוצר שטרי של הכולל הסכום ג'טהרה

 ומקומה ה-50 ההגרלה מועד עלהודעה
י-ייץ גיימי, גמי,ו.ן יציק 7 .סעיף נהתאס גי מלזיע ישרחינמק

 ב' באדר כ"א ביום במתזדר שהיו 1. ביוט הנ"ל, המילווה של ההגרלה תתקיים ב., סדרהתש""1510
 - 1967( באפריל נ2תשכ-ז 00!1, בשעה 1968( בספטמבר )10 תשב-ח באלול י-זשלישי,
 י!,וזת )1( )נ( 1 יי.ף פ.ע, יין". נ", העימ"ות ורך .שרא,, נזקנאוים

115,000,000 תש-ט-1948 אוצר,שטרי

 , ףצ תשי"ד-1954 ישראל, כנקחוק
%,4%,"%

 ן""",9"4,4"1טה-: משטו-עכי1, 'שראו, ננ; הו; שי א5)1( סי', ,!' וישנוי'ו
 דענזדה בסיים לעוסת, הס.דןקים ודנככיס דטכגע טדזודעל

 האמיר. הוצעואחריהתאריך2. א"15( כא1נ.מט )~2 תשנ"ח באלול ר'ביום
 %י מ עי 4יאנ

 %ן%",",2 )!( )נ( ן
;%,"1(.י% . . . . . . . . פעוי מ"במד'

%ן4,4%'י!'ה'ף1)י("(
נןי,"הריהתאריךה"מור-"."ון.ז",.ון55 . . . . בסתוור ;סננת( )סטנצותסגת
""",""","ו2ע,מ%יף1)ג()1(1,גג1,.,1.11ש . . . . . . . נפחו.ר גטסנ; ניסך

;מצאיסנמח11יניוסז'נ%,ו,4."22.מ,,.,נן24 . . . . . . . . חוץ נססנ;'תיק
תש:.ח)"2נא.)ויס"""1(--- . . . . . המפיה שי כ;ד;;'ו!טד.  פ.על-- הממשיה קי "תח,ינות ושסי. אשדשטרי

 סקי
""",""",5וו )1( )נ( 1

""",""9,4"ע1פ.ס;.י1)נ()!(- . . . . . . חייטיו .שמדי ח"נשסד, י"9,"י4,4"ויה,ג ,741.]4י."ו1.1 ש . . . . . . . . . . הנ:ס.ס נוכן

 ב!דן,מ1 ג'ו הס71'ע.פ אןר'ות עז מהכומתות "וו")7ע)ת
elmnנכונותן עי תעודה מתן 

 מוגבל בערבון חולון ממתקי הפועל עובד' של כללית תגמוליםקופת
 מיווה)נפירוו בע-מ בישראלהמורחי

הודעה ייצ11()יפ'יק
 נ, הושה נו"ניתנת טעותתיקול

 ש, שיי מן היויאת הנילית נשי!"
 גהנרה "ת יגר, הוחיס "ו19 באווויס 8 גייס שגה,יימההסנרה עינדי שי ניי.ת הנ:1,ין ליית ש, דהנרה פירו, ע,ניוזעה
 גהגרה. יידקחויוה הפס," צ-י שפורסמו, האהרו)ג השקה נמרס "ן,1, ימ'השג-", 44, שנקר מרחוב רפו!.יס י.שראל ירום יעקי את הימנותמיצון ו"14, הפרסומ.ס ני,ליט ש!ורימג נע,מ, נישרת, גי,רחיגרועי

צ "משם, %נע צ י, "יין" יחר יש יש חיי" ת-)צגי כןהנ, 'למפרק,סשי: גונהוה נ?ירוף תנ,עוהיהם אחיהנדס ימורק הגיע.ה,יס חת יהנ.ש מיג, י"ס  ק  נ"מיית הייי"י,גייי"שי"ייעי תייויישרתפ%שח"" " יי י" 
 ר!ויורס ישיאי ורון ,ע,ג מפרק רז-ה, קרמר,י' המועד. לאמרשיוגשו .עגן

תיקים
 בע"מ חשמל לעבודות מרכזיתחברה
ן

 בע-מ 7135 בקוש 50 בחלקה מורש שליש מרגון( )נ!.רו,
 מרצון()בפירוק 206 לסעיף בהתאם הסופית האסיפה עלהודעה

 סופית אסיפה תל הודעה החברותלפקודת
ת יננ:דג,  %  היירה הנר, שי החהרו!ה הניקית שהאס.פה הויעד ביה:ישה נמשרד ננוך %."1 בשמה %ין מ%מנר 
'HT1המהריס, .פני 9".9 נשעה """1 יאתוסס "" נ'ים 1ס החק י הי "", נעם "הן גריונ ושות' הרמונ ראונני, התרה, שי הלשנון 

 דין יושת ישם ת,-יניג, 1", ,,,יננ,וס נרה,נ המיר, עינמשיךי התנה, נ.?ו היראה המרי, ש, היוסי היו-ח השה ישםה,-אנינ,
 עשו ומה הען,ים פירו, התנן, נתז המיאה הופר, ש, יי!'י,שניQ'CCT1 1 ניאוריס לשמוע עזי דינרה נ;::. עשו ימה העסיסעיר.;
 -ת ניסי'ס נ'איי'ס 'שסיע שיי ]הנרהני:: ההברה ש, ושיירות נ!נ,:,ם ישע נ.?ו ויין,.ס גיזר,מאת

 עפ-

 המגרל. וו, היגרה שי ונן,ייות נינקסים ימי;ניוד היפר,.וש, למיס
 מפיק עו,ז, מנ7יוב.ז,מ' מפרקים ושות', הרסוגראינו.,

2123 ,"19.י.ש השניה. נ",1, ה' "117. ה!דסוסיסי,;,ס



ן
 ן אותה עיש :אצן( יעם ),ס ",:ר" ;;ז תך?" ,י ש.ש ל':י ,י ב; 7133 בגוש 50 מטפר חלקה אחיותחברת

 זו, יודעה טרט.ם מ.וט יים 21 חיך ה:"ל מעט לטי -מט-ק מרציה)בפירוק

 "תקני' י" יעיי "נג'זת rrT~nn צ'ט ישי ?rJ't ע" ":ג, סיפ.ת אסיפה עלהודעה
 מיק עי,י' נ'יי:יי'ירוד צניה כניי ק, וץ:ר,נה ::ילית שיאן'!: ".זן: 11"נ'תנ:

 רך,ריה, לסני 9.00 בשעה 1968 בא,גוטט 30 ביום תתקייםהנ-ל
 1 בע.מ )א( מספר הליי יהודה רחוב מעתית ז.ן גמת ידן ה,-":יג, 11, יי,י;ג,,ס גר"ינ "ר(ר, 7,ג:7רזו
 מרצון( )בפירוק ע17ו ומה העסקי" סירוק התנהל כיצד המראה המפרק פול טופיוהשכון
; ויה-ליס היפרק מאת נומפיב ביאורים לדימוע וכדי החברהבנבטי

ו סופית אסיכה עלהודעה ' גחי,. 71, וצנרן 7י ונ;יייות נ(:;י'ב י;:.)ניון

 נ. היגי.ת, ימיות ""! ייע'ף שתאם רייע:' נמה)'תח מריק ע.-ו. מנן,.ני,,ן.
 באיקטיבר 15 ביוב תתכ:ט ההברה של ה:1חרונה הכלליתריט,פח

 דצם אחז דה,ב עו"ד, דודי, נחים במתרי לסנה-צ 12 נ-ע" י1,6'1

 המיאה המפרק, של סופי והשבון דין הג-" לשט ה,-":יב,45, בע-מ וסימון לימשץ אחים-
 לשמוע ובדי ההברה מנטי נעשה ומה הסיקי:, כ.ריק הההלכיעד ביכ.כה כי ההברות לפקידת )1( 216 כעיף למי הודעה בנהניתנת
 מן שלא מיוהדת ההסטה קגלת לשם וכן המפרק מאת נ-ס?-םבר,-ריר בן-מ, וטיפין ליפשין אחים החברה יבל הכלל מן היוצאתהכללית

המויי מילהדת ההלמה נהקבלי 1958 באוגוסט ל2 ביוט בתל-אביבש:חקחמה
 הכפרק. ושל ההברה של ובניירות באקסים לנהוג כיצד

 נבעת'עה 2", נצ:,נץמריונ
 ק ',

 ת.ך לזפ-ק להגישה מההקש ההברה נגד תביעה לו שיש מיכל
 בע,מ )ב( מספר הלוי יהודה רחוב מערות וו. הומן בשוס מיום יוםשרשים

 מרצון()בפירוק מפלק ליפשין,יוכף-

ן
 סופ.ת אסיפה עלהודעה

 ש, הער.." ..,י,ת ו"..ל, ירשן()ין.ר,, נ' השרות, ,ל;.דת !"2 ,:עיף גיתית ך.ון, י,";.".ת בע.מ עוז מבטח מפעלי של לשכוןחברה
 ענר"

 נ".;מ.נר 11 ביים תתרן
 48, העם אהד רהיב רודי, נהום בנטרד לאה"צ 12 בשעה3"19,הודעה

 ש, הן:'ן מן שקא נ,,'ת שנ":'ןה ".ועג יעהניחת
ק: ! . .! ה !-! ןן'!'הן דיר"

 נ',ור.ס ישרע יניי יד-י, :נן' .ן:!:-ן !!ןן'נ' ?;יי,7!,"ן 1,.:1- 1, ת7:-ח נאנ יצו ניעם נתל-אניב נינה .גה::::יגוען"
 י:):'1 מ1 שיא ככרזת מיסה קנית ישר 1:1 ייטילמן:';י"ת מיוהדות: נהה,סות הנאות י:היס.ת ;הייי 1DSS)ים

 מרגון. בפירוק ההברה אחלסרקז.

 ידי, זזגקש,נזר ת,-,נ.:, ", נ.",יק ריונ עז-ו, נ.ר;ני:, נרכך "תימרת2.
 החברה.לממרק

 בע"מ )ישראל( השעותהע,בק א.ה,, יגיי: כאלה( יבם )אט ההברה נגד הביעה לו אויש מיגל
 ת;,:. ,ן ,:י, יבונה הת,.!: ה.נ ,אתר נתיש הניעהנ, מרצון()גסירוק זו, הודעה פררם מיום יום 21 תוך הנ"ל מענו לפילמפרק

"...:
 יהנרן ש, יני, מן "..צמת "נ.,.ת נאני!: ג, ".ן-. נ,.

 מרצץ ההברה את לפרק הוהלס 1938 ביילי 26 ביים-התקיימה כמיק עו-ד, בירנברג,ברוך
 למרק הל-אביב, 18, רוטשילד משדרות רו"ח כהן, מ' "תילפית

לן!::' של מיסודם כלכלתם למפעלים הירה ע11--מבטח
ך.י" ש ת נ % ן תי, ן  נהניעות 'יון ין הך:רל 11, ך.וון ברנים מיש יום 21 ת.ןז::,ת בע,מ בישראלהמזרחי ה:-י השן יפי יעי, נוגהות גכיריף ה:י?ותיוס "תי_..ש של הארצי והמרכז המזרח' של העולמ'העוד

 הנ"ל. הנועד לאחרע,1.שו מרצוץ)בפירוק
 יפרק רו"ח, כהן,מ'הדיעה

 השברה של היבין מן שלא כללית שבאפיפה הודעה בזהגיהנת
 באו- 51 השכ"ח באב י-ד ביום בהל-אביב כהלכה ונהמנטהשנועדה
 דפוס טעיתתיקרן מיוהדות; כהחלטות הבאות הההלצות נתקבלו 1965(גוסט
 מרצון. במירוק ההגרה אתלפרק1.

בהודע"

 בדב-

 בט,1,1 רס' מקומית מיהאר תכניה שינוי הפקדת
 במטמרי 1850, עמ' ת'סכ"ה, 1453, הפרומים בילק-ט שצרימה תל-אביב, 6, ביאליק רהוב עו-ד, בירנברג, גרוך אתלמ:ות2.

 -8421". צ"ל "5327" ריקום הנרבים ההברה.לממרק

 ,(י1.,.,2 תשרי. ירו, י' ,זו1. "יי7וס'ס.ושט2124

 ירושלים הממשלתי, דמדפים ע"יהודפם אגורות 84המהיר


