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 1968 באוקטובר31 תשכ"ט בחשוןט'

"מנד?מיד

125... . . . , צינורי  רכוש הצייתצו לכנככ'ם נזטריו:יס הזק לפי המלצות לועדת הנריםמינוי

125 1943 ציג,ר(, לצרכי )רכישה הקרקעות חק.דת לטיהרעות116, . , . . , , תש"י-ל195יוצאי-חוץ,

126.... עיריה ראש וסגני עיריות ראשיבחירת116, לזר התעופה רנמל הדליקה לענין חקירד ועדתכינוי

126. . מועצה רחש וסנני מק.מי,ה מנעצות ראשיבהירת ושיריתיס מצרכים על הפיקוח צו ניצוע לצפרך מנהלסיטי

דב:..,. תורפיש המקיצית המועצה רא7:בהירת משב"ז- תירים(. להסעת וס,כ:.יות נסיעות)סונ:ויות

127, . תשי"כ-1952 העט. חוק לפ, דמיון תקופתהארכת116., . . . . , , ..1967

127,..., . ,ב1סר של שירות הקופתחישוב המשוהררימ החי-לים חוק למי רפואיים קעיניםמיסיז

 סימני להם הקבעו חלקיהן א, סחורות קל הדעהתיון115.. . . . תש"ט-1911 ללבידה(,)החרה
127,......,. .זיהוי דסך:ויות טק.דת לפי כוסמגח ייסות כיפי עלהריעות

127...... קרקעות דסדר ברברהנדונת116,. . 1939 )הנה(, ,המכס היצוא היביא,בפיז

128., , תשג"ה-1965 והגיה. דתנ:וו הנק לפיהודעת וש.ר,ת'ם, מצרכים על הפיקוח היק לפי סמכויותאצילת

136,.,,... הישפט, בתידזמנ,ת117.. . , , . . .השי"ח-1957,

ויו....... הרג:-( הוין גת.ד,:ןת תגי(. );שיו:. הזוי;-שן;-ן'י,ן י!. יינני,;,צית
144.....,,  דברות  לפירוקבקיות117.. . . . , , .תשי"ח--195%.

146...,. הרומי הכסים כגס כ"תהודעות סחורות ביתי לפקודת 14 סעיף לענין נוח יפוי בדברצי

ל15..... דבללי האפוטרומום באתהיגעות117.. . .. . מאושריט וראינם ערךניירות

150..... , כספיים טפסים אברן פלהורז,ת115, תטי-1--ך191 קיביציים, הסגנךם חוק לפי הרהבהגווי

נ15. . ..,,. . . . הגרלהמועד121,.. . , ):וער( ~?D דמום בענף הרחנהצ,

151,.,... ישראל בנק של דדיידו.ת בין- הזבלה גרבר מסויכימ כללים לאיחוד לאמהקדדים

151..,. המטבע. מחזו עי ישראל בגקדו"ח122. ,. . ..., באוהרלאומית

י15. ... ""וצי שנוי לי לוייr~rcn 71,'נת יין V1?~ כאירה תולת ית' דוו תותג.11.
152,, .,., . לקנל:ים עבודתכסירת125 . . . , . , . השכ"ד-64וובהצות(.

154 ...,. . . הציבור כאחדימעות125 . השיתופיות דאוודות לפקודת 55 סעיח לפי צו ותיקוןצ.



 )טוכנ.י,ת .ש'רזהים כצרכי: ע. דכיקודצ. יוצאי-דז'ן, לכטטכים נוטדי.:יםהיקן
 ן היירים(, להבעת וטיכנויותשיעותהש"ה_1950ן
תשכ"ז-1961 המלצות לועדת חבריםמינוין

 מנהל מיווי בדברהודעה ,.ן".- ימיימן י.;י.11יב .ין, )"( 2 כייף יי' במגית.נתופף
 וש.יות.ס י?רגיב ע1 סייסות לן. 1 יע.ף ,;. נךנוה.נת.,ף ,שנך ש, ך"ר?ית ,מיעיה המקת וע,-;. תש.-%ני11,הו,,
 ייו. נ.%.ע ,?ויך לו,, ,ץות מ'יאי. הו1 "ת ייויתי :ימתי; ,חיוי: ך., ,יויך הייניות .עד" ינר.ן "וי ן, תשן-ן-7,1% ת"ר.ם(, ,הנעת .נינ1.,ות נויייה ,ייג,..,ת ,"ינן. ,",ן לקרטיב קקלוה',ב ,"נש.ס "ת ממנה אנ. הז.ן,עזרני

 עןו1,,ז-ר
לשו. חיצן, ו, נורו.. ר"ונ ע,-1, ו7ס'

 ניי,ול יויניה עריו שיוועה העיור, דיו .ענ') :זהי
 %ו4 ען' תשגעי, "41)'7[י;,מ'ס ת.-אנ.נ, 4, ,נו1יין ד".נ י).ז, ,גיא,.י,נ

- 
 נסי.

 קולמשה ,"1%( נ"ו,?.נר )"2 תשמן נהיר.נ-" ,ד,שי.ס, 33, .ע, ר"ג עו,ז, דג.:)גי,,5ו"ן
ור"

 הת.יר,תשר וו",וון)יי ת,-אנ.י. ו", נוימין נהקת רחונ עו-ן, שסיאוך,
 217. ימ' תשג.ן, "%"2ן ימ' תש:.ו, ק-הן נ1%%, ,יין,ליס ני,7יט יורטיה עדיו שמדעה התזהלתו.
 נס,. - ,י, ען'השג-1,

 שפ-דא ,,7,יעקר ",1%( נ,,,י)גי )Trni 27-ן נישעןא'
ח._

 ליי-יד-( ור-.דה ה-.י'הך-ים _יישים
תש1ט-1949-

 רפואתם קציניםמינוי 4ן. ען' תשנעו, 141; ען' הש-י, י,ח1
 ,פ. יפנית.נמדף

 סע.י
 דמשהיי.ס ה"..,ין ".ק )2( )ל 42

nr~eן:4י,:;ג:ג:ג הקירה ועדת מינויצ. ז"ר מון-אציף "ה מיג" ";. י, ך;-"-"4"י יעגייז,')זהי" חקירה ועדות:: pns1 ייידי די," ייפית ייי 
 ניש,לית. פינ.מ. מ..! ימינו. תונף מינן אך ן, י,.רי ,עוות י!,,זת 2 נעיף .!. סךנית'ית71ף

 -את
 ש!,ר;ס נ"א., א.קן סדן ,וב ,."ין ללס ;גן-",,ף ק,י'נ,.;

 יגססו) מעדנת ק. ,רגש. "מזע) יון - .יקנ יצן,",.מ
י "",1( ג;;ללנר )ו2 "עךס ותשר.ה' "י"" ";נדי ןסננ,ון - קיני"י1("1נף  בר-לב חייםרנ-איוף %ן',%ו()דן "תיגורה ,משרז ימשיס. היועץ - =1, יצן,י,.ו

 יוהי וזן- גי.יוי
 וו, י:,' תש.ן, ן,ןי ליוחוי[ יה;,'ייס הנ,,,

 וריסגמשרז

 ?ן...- אר.א,י יניא,י
 והמכס היצוא היביא, טענין הטככויותמקידת - שית!,יזה ",.רה ועזת"יות
 1939)ד,נ"(ו נ"ך) נ' ג.וס ער?. אקר הויךסייעת אתיגזוק)1(

 מוסמכת רשותמשי ,"זיז תמי ינ,ת.ויךנ)" %,,ן( נאי,"יני )24ו."

 יייף את והע, אם ו' %,ין 'היין" והינןי'?ה' נעת ישדות'ס ב:ו:ך:ןןךי::::ך:י :ךו:1
)הזקיק":

, 
ן

.אבשר_
 מרש ,גמחות וענני. ויורנ.ס החן?עיס את,גז),)4(

 .ההעשיההמסחרשר ,נ"71()הי
 ננ, "מי. נתן, ווים. נ".ות קוך שייפנה,ויו,עה
 ןן' תש..נ,?ן, ניח 7"); ימ' ,ן,, סי' 1, הס' %"1%, ע-דן .מית7ניב;צ.ון

"?1. ניינן ,זעוה שי.י%ה זה נישא א"י עני) נ,יני.,)"(
 :ן,נ,ת. יחסיהגזילה
 מכת מזב רשותמעוי ית ,י תתיש היעי" 'ע7ג. 'ns? אי.מ .נסן הונן, ~CHנ..שנ
 ך.נ,ח, נענין הילנ...ת ,ן,יזת 2 נן.ף ,!י נמיית.נה71ף ויך.?.הין.לנ,נ.ת.ה
 ישות יהיות 'ריו' 1 י "ת מינה "י ' 1,1% )ק.נן(' י:ן ?.אה נל7ייה. "יסויסות ה:ינו'.ת נ, יעיי,.עזה

 שרףaNT ,"1%( נ",,לונר )17 תשנ,ן נתשר.נ-ן שפ'דא משהחיים leGg) נ%ו7יייי ,27 תשי-ט נחשוןה'
 ון,;ש.ה היערשי ונ"71ן)ין ,סניםשר נ4ן"7()הם

 ס." 7"1; עם. "",, לכ' 1, ק,"' יניף, עיי) ", לס' חק.", ע-י 52); עמ' ;,א, סר, "', נרך א-י "1,,ן
 ;מ' הש..נ, 2",

"12. 22.עמ'

 ,(ון.,ו.ונ תו7.ן, 7,;יו י' ע4ן, "!זוי;,ן.),,ן116

.ן



 ן זלגיחיל לאישור )כללים הכנכה כסהקטה ושיחתים, מצרכים על הפיקיחהזק
 ן ,עשכ"ר-1964 גטל(, קיפיתתשי"ח-1957

 מאושרים ערך נ.ירות בדברהודעה סמכויות אצילת עלהודעה
 י"י- );,ייס "תנה מן ית,:.ת )2( 2 הקוי לעי יךתינתקיף ישיי.ת'ן, מייניס עי "!יקי" יק., 42 יעיף ,ן. :ייית.נתקף

 איגרות כי קובע אני 1, תשכיד-1964 גמל(, קיפוח ולניהולשור ההזק לפי סמכויותי אח רום ליוסף אוצל "גי 1,השי-ה-1957
 האמורות: החקטת לענין מאושרים ערך נהרוה הן להל. שצזיעוהחוב תחיקתי פועל בני צווים לתת והסמכות תקנית להתקין לסמכוהפרט
 ,ירות מ.,..ן "1 ק, נו,, ננ:ונ שם ע, רשימות ק"ג ".;רות1. יפיק. 12-1 1; י1, 9, ו, )!(, );( 5 סעיפיו ,פי הורן,ת או צואו

 ,"וין נ"י"ן,ני )די ::2שנ-עכ
 4;!ן- נומס י!ז.ון עדוייה י'::ה, %ן5 קי נשריירונית ך:נייכגדה שר

 "!(' )ודרה יריו( נץתיןט)27 24. עמ' תש..ח, 249, י."ן
 לייות ביליון 5 של בולל בסכום שם על רשומות חובאיגרזה2.

 נושאות בעימ דיסקינט בנק על להשקעות הכרה ידי עלשהוצאו
 ,וי4,,(, )י4",,*1 ,,ם1נ"יי1טעיג, 1974- כשניט לפריטן עומדות לשנה, 51,4 של בשיטיר ייביה לסיכה( ריתיי.1*יייחא*ך"*.י1'יךן-י4י4*ב!

 1ל; "דה היל נשךן מ2תשי"ה--1958 פיפרוספקטןץוםג'באלולחשביח טללניגור
 תרת י4ת ו ש, ט,, נחוס שס ל ישעי יניץ"נ ממכנתאחלת

ן "עלס לקמ-ע"-דחס 1% הקן ין יממןנתקף ת  ןץ" ק' עימ

 מ-

 ב"מ ,עדה שיד נה שי
 , ,, ין. "תנמטץהי רום ,יויףה,נ"(,השי-"-,!יותאמו.!,

 ו-י1. 2 תנות ,יי ינן:ץות ייעט הסמויות,הרמת
 4;,1-;,"1ן ג"ןס יצוען ועוגוות ,שזן רינית ן1!שי שרףQNT ,""1( נ"1,?.ני )17 תש:.ס נהשריי-,
 פי על לציבור הוצטו האמורות דמדרות משתי החובאיגרות והתעשיה הממחרשר 74044()הס

 )יירה י"י1( נייטמנר )4 תש:-" נח111 י-" ךיוסייו:?,ן-
רוקות(; ו2. ען' תו:-1, ו!; ימ' תש:-1, 175; ;מ' השג-ז, 7"4, ס-תן

 לירות מיליון 5 של כולל בסכום שם על רשויית חוב איגרות4.
 נושאות גע-מ  ומשכנתאות לפיתום ירושלים בנק ידי עלשהיצאו

 75!1- יכיס י!י'יו ייניים יש:"' %י! שי נשיעיי יינית סחורות סיכנינקוית
 )2( 14 סעיף לעוין כוח 'פוי בדברצו תעב-ת באלול כ' מיום מרוטפקט פי צל לניגור ישהוצטו956נ ,י1

 "(; );יי" יצין( ין"יגי)וי
 יירוה מיליי 5 ש, נוי, נבנים שס ע, רקימות הונאצרות י. ימי ן, ייירות נימי י!,.זת )2( 14 נעיף ,ס. נינ.הייתי,ףו

 נושאות נן,מ, לאומי נה ש. .השיעית ךנרה יזי ן.ש;1צ,ו יאסור. הישף .מין רום .ויף ש. ניחו אתממן
 1974- בשנים לפדיון nll~TP לשנה, 51% של בשיעורריביה

 חק:-, נמו, נ-ו מ.יס ליינן,ן !. ;, ,צ.יוי יק"יגעינ,,; שרף .אב ,""1( נ,1,סונר )17 תש:." בתשריג-"
 "ה; )נזרה ,"1%( גנ!?לנר,!1 ויתעקין הין,רשר :"741()ים
 .ן.;, 4 :י יבג "נו; עם. הו..", ס-" !,,ן ית' צ,א, ערל נ', נרך א-י, ":,ין

-',י, "7. עמ'תש:-:,  בנפטמבר )20 השג-ח באלול כ"ז היום פרזסםקט פי עללציביר
 'ועי(; ולניהול לאישוי )כללים הכנסה סטומקזות

 נכי הנים עם ;י ישישת """י'ת7. תשכ"ד-190,1 גמל(,קומות
 יציית י',.ץ ין ק,

 ין.ניי ועךיןע1 74"1-נ,"1 גוייס ,!י'י, עימי.ת,שיק, מאושרים שאים ערך ניירות בדברהודעה
 מן ,תמית 2)1ן ת,נ" ,!י ;שית.גת71ף

 "11( ינשךני '"" הש:-? נתשי. "' סייס ניצן!,? ע'ע, )י,,,ס ונק"
 'י' כ ן'-" איגרות כי קיבע אבי 1, חשב"ד-1954 :מל(, קופות ילניהוללאישור
 ,.רות מיינן !1 קן נ,,, ין:וס שס ע, רשומות ")נ "':יית ". ך".ת ושיען מ.,.ון קדישן ש, נו,, ג;נ,: קם ע, רשויותי1
 51% ש, גשי;.ר ר.נית נוערות :ע,מ, ג.יור .ז. ע,7;.ן"1 ל.י),ן היית ס. ע. עיוגא. ,שנן %" שי רינית נושעת יירוה",ף
 )נזר" מועז7צר

 ,",1( נא.,?ו:ר )2 הש:-ס נתשר. י,א ליום פי.נ?,? וייי והמית. ישי.מח.שריס לצ.נוי ושקוצעו תווו-י,י1 גייס ייייון עיירותין"' עיך נ.ירות אמס תשג-?-"rles ג-"1,!!(,
זךיי:ף "",1( נאי,?יני '9 ;::כין:-?מן ""!י( י"י'סיני '1:22נכנ-? נ-ן(.)נורה

 !"!ו. ען' תשנ,ז, קעתן 2"ו1. עמ' תקנ-ז, !,וו, ,-תן

cTr~1;.117 ,!11.ן..י1 תל:.ן. ירון י. יתן. ויידין



ן

-

 הש'"ז-1937 קי:.יצ.יב, הכככ'ב"וקן

 הרהבהצו

 דךן:ס ד.ר%.ה ש, הךו,ת1 ן. נוה ין.,ה אוי ן, הו..1-ו:,1 7'נו?..כ, הננמ.ס ,וו, ;2 סע.ף !י ע, ימ:.הינתווסף
 ממר" מוערי שי דדי?. ד,-:.ן ,:ין נץי,-.שריו. דעונוין ש, ינ,,.ת ךלסהויות שנ.ן ה",יהקינתי

 מדת[ ג.קיא,,
 זני תויו:, נתותרת, נ::ווס "י,ו""1, לנ"ר .(י דו'ניויים דך:נמ.ם גניהן ויישם ,"!1( במאי )ו תשנ,ה באייי ה'נ.ום

 עינז.ם ימעט נ,מוי, ע.נז ע, מענ.זו 1;, ועיור ד;':ומ ,ן::ס נ' :שיף גומרתו ;ונז נ, ע, ידיי. יאמויותדן,יאות
 ואור ה,.:ו?י יך::ס .-נ סעיף ?nTS-Tn ,נגנז ויי:יזיוס, ,.נון..נ ני::מ.[ י1יזר1 או "ונזרו ענ1זתם שתנאינ"יור
 נאיץ-.שרא,. ד:.נז.ן ש, ך;,,.ת ון2תזי1ת 7, "1,.ם קירת "נר, ;ינד[ ;י זל'ת.,1

ההוממת הנעיףמילי
 המירחבותההוראוהיינם
ה,.נו?י

 ין'?1. וגו ירנ.ס וט נונתן גי".ז ולניס ,מני ום נוצתן ישר גכת"הנות ממים זהנינבטא.

 נין,1: יפורשו ז" נהמם ומ1!.;.סדניס1,יםנ.
 לעמן אלי נש.ר,ה.ס a"r1 ננ:וזת י:1ענ, שנ.ר עונו נ. ימות שמיר", נן:.זת שמר יונן גי --יוגו-
 תן,.ן. ונז, ,,א "שסייהיענף

---עוגא1ךמ-  יי".ן. כנזר ז,ןנר אשר ,;נוזה ימתין, ע1נז 
 נא.י. ןן,נוי[ ש. ונ,.,ת ההן"זרות ע, 7,!ת-הווין -.17!ה-"1,'ן-

 נ:תנ עי," תוז,ע קהן:תורית אפית ,ר1 נ, י. נע.מ ,;.נן,ן ק. לון.",. יניס." כילי ייניים,-מנןבן

 וענר.. 1,7" ין. -..וו-
-"וןש--",1!7ע,"1זשימ.ם,(ין,1"ןור1.יי:::.

 "!,1. וס חווש ",ק' - הוזש.דקקיי
 דויו,ר.%ך. ",1" .:. י.זש קנים-;שר ע, הלויה -.קה.
 1-ס.ו. י.ן ס, ,1(, י ה:ן.ן.ן .ךור%.ת גית,ס המשה." שגר --שנר.

 ו?.:ן, נוננמת ':,ן כח"ה, ,;:.זך עזה;:, ,עוגן רו.י ענוק יום ש, שחתה נ,)1(".
 עסית ן נן.1 זון"

עלז".

 1". ,הננס הן?ורליס ישני נתעיילי דלותי הן;'זו ילי עתון שנר ע1נז ,ני יעיט דמענ.ן)1(ח.
 י?ונויס "ישתלם ,שנר שת"נ 'ל"י נטולן 'ך',, דנו,, ש:יס ך,,יה, ישמ.רה "ו י';נ.יה ש-ומס עזוזים)4ן

 י:. ",יוןט.ת .771 תינית ,יינ.ז ,1.ן וי, ייננ( )1( "' שעיף המנר ,היייף יךה"נ "'נוי שלי ;יוינוס.
 ן, ד:.;, ךייז נין געתין 1יי,:ן קנוןוש.ויר

 נעיי ההמוות .נין נץ.. ,;,נן.ס ש, ד:,,.ת דן:חיר."
 ללמך. .ת,ןל, .ת, תשית .;,ן, ונר ה," י.לי' תומת al~fn יהירך מויו, שנר"העשיה.

 ז,,,1: "זירו .ן. נמר שתית "ויק" יענפו ת.נזיס נ,)2(י.
 עמזך .=12 וראשוניתנשותיים

 7:.זן י:.14 .הרני;.ת הש,.ש.ת דש;"נתיס
 .מ,,1 "שנין.ת "שזהנתון- מין" יכי"1 1דשש.ת ההמיש.ת 17;ןנתפס

 מוו"
 ריי יוב ,אינך ושמי1.ת "עג"נתוס

 21 א. ,טעה שנתעות 4 ש, י,נ.מ,.ת ,דישך ין ;:ון,, 7:ת.נ,

 ענוז".ימי

 נ5. ..-.-

 "%י."י.ונ "ק;'ס. נ"ק,1 ק. 2,(י. ז;ינון."יוהרן118
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 )"יעה המנרחבותההנראות העיףמסהר
ו:,
 נ, ))(יא.

 הנא.ס: הה: ישי י-ם בתשעם "יפשה ממענידו .,בי עזיי
 בשגובות ": י"ס1 "ע:, ראש ,מי2

 בשכית: ג::1 :::
 ..סליהם"

 ל.1 שזנח TTJT~t "ו עהמ ה:,מי
 גן"

 עב71ה. קבר תשנס ימו הל

 :1 אס אקא נצנר, ": "ינקת גיתן וי.נ 7י;ני7 ין.ה ,א ועניון, תלונת ש) העשים ב-" ה: 'י' "ו,יאם)2(

 7ג"'ם: יתק,ון.ם י' ;, ונאות מדונו'.ת עיי:" עונו ג, שי המלא ד'.מ. מישני 11.5% דענ.7הין,.ס נדת"ם מנס"ס ל;:.ף ומסנין יציב .מנסעם- קרן קי תקנותיה ין-י יי?יאי..ם ת:".ם לנס." מות עי)1(,ב.

 הניצות על 1.קוה גניסות מלפייס אים :יים ת"ת אור עוגך,ס .מיי .אומי ג.מוח ין,ר 1.5%.:נפת המעג.ד שאי 1ה מסבוב ותגמוליי. כפייה %! 4%, וליומיים 4'ן., ,הוךשיים פיצויים מהלה, דמי5%.י
לאומי.

 תורפות .רגזה רויי, ינופה ניס שיזה שמשה ניר ין.בי המשתפס תבוית שנר - 1ה ישיף לע.ין יום. עובדקנר
 נותריה. וילת וגת:.ב, בשנהבת ?ב.וה ניו המשתירת שנר החיפת וינג'ס ותק משיתה,יוקי,
 ןם ג,חז 1.1;גר, תשעם בג, "טונז ק, משנרו יתנו אתי !יי'ה, י,,י1 ת:מ.,י,' .קסת 4% ,עג.רדמ;נ.7
 שים. התויויים ייופה הי:נ.ה ינותי '11!1 5! :.י ייי ין,נן.ם י-מנסת'ב-. המ;ב.רהפייות
 ;;.ם דו!מ ייונו ימיג,ן יפיס ,".מי יבייוה מוין ע-. ביגורה בלייה שתוגר בעבודה פוקה יינמקרה
 דמי-פגיי" משתעמיס ע71 ונ, .חימי, ,גיסון "יעז ע-י ד:י:ע יעונן "מ"ת,מיס דיי;" ,ומ. :וסףניד,

 א,,,
 ה!ג,ןן. אי,מ,א .;.נן מעתקם שן.ה יעקור י-(.4? ענוה ,ן,ה איה לים שוי שצ.רוףכך

 י;.נ7ים. ש, D~JT ממלוא 2.1% ש, בשיעור מקני, מ! ".ייס ייונת ישנסדמענ.זי:.

 ןנ.ר הושת לי.!.י יש זה !גוס עי ליום. ":.רות 24 ;ונפת- קא.;" חשה נפז ישלה תשיה לעונו .עים"מ;ב.ןיז.
 לאומ'. ניטוה דיוק גההאס יישים ט'. גמעיף שאמר שתיקנעיוקר

 "ר.1 של למביייוס ?ד ?בודה שעת לגל ליום אגורות  :1 נש.עור ש:ת.ת ותה  הייית יגנז י:, .ש,"""נ.ןסו.
 הותל שוות הישוב ט.. ייעיף בהמאס יוןר "וריח לךון.ף יש "לה מבומים עי ?בודה. שוות "ז יאחר ליוםלירות
 הנ-י. ההתריך ייני ,עבודה ש:בייו  ך?.כדיס .:נ. יןל1  כיו"ר 1 ייוסהוא

 כדלהלן: דמיב,ד חשבון ן. גביה-הבררה לטיש ליזה אחת לצאת זבתי עוכר בל)1(;1.
 יים. 4 - .?בוותר השלישיה  השין לוגי די דבררה  טסות 2יח1
  לרמי יי  ליגויהר ההביניתמהשוה

 ימים. ! -  לעבוייו המחיייה השו,
 ימים. 6 - ,ענ71ת1 דתשיעית ושזה יזמר עז י;נו7ת1 השש.תמדש:"
 ימ.ב. 1- ומ;," היקיייהמדשה
 ,!י1. נעוצר מ-1 ית,.י .וי. ז" בליף להורחות גן,אס הינווה לותה.שוב

 וין,רים ,ניו ;, נסמור ,העמוס הרי דעוגן קי קוהתו ע, :.!ש מקוס ש, קננה אי פיעויתעוזת)2(

 ני17 צוווה אגרות, ננ.רות מן.גות או ;נ1ז", ניזור. עי מניניה 5,.וית גשו" ,יגר"" "!ונד י?"יא)ו(
 לים. ,עתי מער יצתי נ,ה:ת א.:" ינייה nTsT שנשרב. ק, בתשעם ,""דיה גש:" "ברוה,?חת

 "עיייה ששת א. ?נווה "מי י"נ' נא,!1 י.עקה - "קיים ;ונוין ,עי הנראה וימי ומשס"ה "והל' תויפתייש.בי,.
נסס.

 ב-1."! המעניד י.. ינ,יו "סיר, לנבילות ;fT~t ענווי למקים היוכי ;~TS ברבודה  הקשויות :נין" ה.?א.ת)1(נן.
 המןרה. גוייבות ביותר הזוי.ם הההבורן באמ?יי ישהמש שהיוידוגלגד

 ג-).י,. והירה לינודה יון.ין הויות את ךמ?ב.ד יבנה והפיס שרתוחנימי)2(
 ים ?גויה שית לריר ארויית  ובשמ.י" .נובעי מיייים ושי, מן.י - כשמירה ל?רכ. ביהב .לגלוהיובי.בי:.

 יגס. הניתזים הינווה בתיי ווילון לשליות אחראים יהיו העוגדיןוןל.ס.
 היגל. .מי א" השפתית מיורשתו או משברר יבים ואין ליה: בהתרם אגלו נזמן מזבוותו והיעיר רשאיהיפגזגה.

119 יל(.רו.,1 הנגרס. ייעיו ן, ור4). יייוימיס.)ריס

!



 י( )אמל המ.'רהכותההוראות ייע.ףיסרי
ג:,  השכרתעריפי-ן

 והירוה( ייוס '1TD )שנר ..ן,.ב,ע1ני.םא.
4!.5 קןייס ו,.ן נלקרן.נ ננויניב, נעיי ,," סססיתשמידו)1(
9.37 עירוני ט:טמ אזוריה שכינה)א()2(

 גש, עם שמ.רה)נ(
%7., נשמ.רה ייוןך שנות 2 ;ן עייוני או ד,."י נוס"

 ןק, יםשמ.רה)ן(
%"."1 נשן.יד ןנוןך מות 2 ,""י ;.ריו., "ו ן,,"' נקל"

 נ,ירוה( דושי .נון )שגר "הקייב.יונן,ב1.
י%."21 שעריי ו,.ר בישרן,ם ינויויב, נן'ר ,," סססיתקן'רד)1(
נו.,%! ע.ר,מ 2קס" אווזית שייי")"()2(

;1.,2% נשמ,רה שון" שוית 2 עז ;.רוני או "ליאי גשמה נשק עב ומ.רה)נ(
,".)27 נעי.רה עבוזד ששת 2 יצ"ר עירור. ". דקיא' נקלד גש, עסשן.רד)3(
2eo.~s עיירים שי ,ס:ך 7:ינ, ;, יהר". א. י?,מ!י ושוריי נדוורשמ.רד)4(
;9.ן"% ש.ןך'ב. ע, ון,.ך 7נ1?ה ן, חהר,י וו )ך,נ, וי"ונך;י נץו,רשסירו,)5(

 העג.זק שר 11712(צין אלמוגיירסף 1958( באוקטובר ל13 תשב-ט גתכריכ-א

 השי"1957-1 קיביצ'ים, העמיםמיק
 הרחבהצו

 דהסנס הוראות ש, תדו,הן ן. rr1 יצווד ")י ,, הוי.1-ונע ,ינו!..ם, "סימיב ,"71 נ! נעיף י,-!' יונותינתכף
 ;ניף י,,) נתי ךת",ז.ת ,גי1 .רושייס לויי. ישית ג.ן ,ויון נירן )12 ת"נ-ד נאור י.נ נ..ס שנתתב דניייןינ.?י
 מיום יהולו האמורות ההוראות דני תורחב, בתוספה/ כמיורט פ",12:1, מסטר לפי הקיביגיים החטטמים בפנקס ונרשםירושלים

 וייניוייס. 7'גו?ייב נה;גיים .ויורו או ",;ור1 ענ.ן"ס שתנא. גאי,ר ;,נז.ב ,חס נאייר, מינ'זים ש, נוגן.ךסוע, עונן,ב "לישק יינות .ולע;,,יב יתקיים שייה גהן,ס "לדומות נעוף הלעמן,ב ;, ע, 3",ן( נענמגר )ו השג." ג"17ןי'
 .התוסכת

.1
 "ער.י

 )כ,ייותן: השגר
 .ות,ן;ן

 נרפסוגה-נ1,,.47 ,גוזשגר

 אנבל -1";4יי.ו14"ו.4"" נ'ציי "וגי +"י4"!.,!ו"ו.1ג3 א'מיער
 ",נ, ,""%-.7"-.ו"2קויי אוני יי;"-.%ו)-.2%7 ו'מ,?ר
 ."%8T-SO21!.1,2ביביו

 "וגי +י"גינ.וו1י!.,%% "'סנה ארגי
 חוני +,נ3oa.solii.so4 ב'סג"
 אוג, +י"4י!.%!%1!."21 ;'ל2"

 "1נ, ,"4%יי.,נ1";.31" א',נ,"
י2!י1.י"1";."21חזרנית אפני ,-י!"-.11%-.7"2 נ',ניד
 ,י32,;.גי)"י.י21 נ,.)ן;.

 אונ, +",ן-.!!1-.ונ2 ענווה שעות "ס,!1) אמי
 ך,..ס. ,מד)נךהיק מנין בני .,שאר ונתונות יציגות "זז, יטור,. שירות וי, יזין2.

 הץבזרהסר 75232(ידק אלממייסף ,"וו( נ"ו,טוגר )1% תשנ.ט נתקי'נ-א

 תשג-ת, 1419, דירנ.=ם ונ.,קול 433), ;מ' הון-ו, ונ"נ, ךכרקויס גילקוט שקורסמו ההרדכה ?ווי את ובראה. 63. עמ' תשי-ז, 221, ס"ת1
עם.
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 תשי"ז-1957 קיכיציים, הככמיםהזק
 )נוער( בלט דפוס בענף הרהבהצו

 "ו.נ.1. הימס הויא,ת ש, תחולתן נ. מצווה אנ. ן, תשיש-7נ!1 קיג11..ם, ינימ'ס ,היק י2 יע.י י!. ניירת,נת71ף
 והלומד רעובו זעוער של הכללית וההסתדרות הדפוס פועלי של הארצי האיגוד לבין גישראל הדפוס מפעלי ארנק כיביןהכללי

 מספי לפי הקיבוציים ההסכמים בפנקס ונרעם 1988( בפברואר )25 השכ"ח בשבט כ"ז כיום שנהתמהעבריי
 רמפורט 1259,88,

 בגיל בלט דפוס בעף העובדים בל על 1968( בנובמבר )1 תש:-ט בהמון י' מיום יתולו האנןרות ההזראוח וכי תורהב,בתוספת,
 ומעבידיהם. קיבוציים בהטכמיב יוסדרו או הוסדרו עכידתב שתנאי כאמור עונדים למעם ומעביויהם, בכלל( )ועד שנה 18 ער14

התוספת

 יבוא: הניצח במקום ק נגלל )ועד שנה ,1 עז 14 נמל עונזיס עי הצל נלי זעי נעל הגייי הקינוצ.נהסנס

 נ,.רוה(; הומי ינוו )שני זקןענווות1.

 יאוו ס1נגן..ן ט.נגצ.ון מנריקנניוןותם!"

-.!"1-.!י1-.;"1ננגין"

-.11%-."11-."11 הזיגים ין עזמ-7

::ן:::::ן:::-ן::: ::: :: ::בן::
%]:::::]::::]::: ::::: :: ::בון:
ao4.~o"!.4!1-.1%4 "זשיס 42 עומ-7"

 א'נ"נ ור: ~:,%" "זש,סמ-"4

 א'היי

 "ו-1% ננ., גענ.זה שתתהי, =ייני 14-"1 בני. נענוזה שתתקי, מ,י;נ, ניידה: ענוגת2.

 "!]!נ1 "זש.ם י%יר, -]"!ו חזשיס "::רי

-]1,4 הזש]ם "1אתר,ו!]%,1 ::::ן ::::::
 א.בור הישם "%2הר,"!.1,7 "ישע 24אחי,

 -.",1 "זעים "3""רי
 א.י.1 הזקים "3א"ר,

 ששי(. ביום שעוה ו-5 רגיל ביום שעות )7 החניך של רגיל עבודה יום בעד מנם הנ"ל השכרתעריפי

 "חוק,. "יוקר תונחת את נ~י,יס אינם השגרתעייתי

 אלמוגייוסף 1968( באדקטובר )13 השכ"ט בתשריכ"א
 העיזהשר !!!!7()"מ

 2ת. ש' תשח, "י4ו, לי כי,עג,ע,נ; ג:
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 השכ"כ-1eGE חא.:ירית, התוכלםהיקן
 לחוק 15 :עיף לס.הידעה

 וזזים הן לה.1 ךמ!ורן,ת שהמתחות ל.ו.י, "ן. ן, תן:.נ-2,,1 גוו,.ר.ת, התונחה יהוק 13 נע.ף י!. סמ:יח.נהי,ף
 - )להלן 2 9ג19 באוקטובר 12 ביום בוורשה 7ונהתנימ באדויר גין-לאימית הובלה בדבר מסויימים כללים לאיחידל"מנח
 הפרוטוקיל(: - )להלן ! דאמנמ את והדחקן 1935 בספטמבר 28 ביום בהאג שנחתם ולפרוטוקולהאמנה(

 הירוס~,י, , "אמנהן
 ריש:יה , -"נטייית א,שייר ,רי::ךה"?ייפית ,".שיוי

1".9."2:מווזה
24.7."7

ינ.י.!2נ3.,.ו )-(א.יסיייה
ין.ו.נ2!ן.".14או,ר".:ה

33'14.2:)נח
!נ.1.7.332.2

3ו';.4

,!יי12.1::):):2:2:ה
4י.ן.2

4")7)1! אמר.,ה ע,ארה-נ

17.9';"

!י.14.12י4.".25צינר,"
1;.11.,24.11.3,7נ.וךה

1".י."311.י.2גיא~.1
ע.'"י עייייתנ:

4י.2י.י
ת.י'יי

!!.39.9חמניה
ךיפ)ג,,קה=מ),יס

י::יית
!ן.1.,2".11.נ1

2:::(::
9!.,.יו

רי.5.!7.37.!זנ.ה

 רוחיהזיום
22'1!.!4

!1.3.ר
2,'"'17

א.29.11איו

מבג"
ני.7.ן

2%5.7":(;:(::
יי,ן,יי1ו,יי.49י.י.י:ע:,:,י,ת
,!.9.י2 ויסנאם ש,הר!ונ,.קה

!5)וי11:;:ומה
"י.,."2

 מ.ן.917י.5.ין:

 נאורו. ההדשה, גיניאה נורפולק, האי פפואה, דבאים: השטחים כוללמ(
 ל9. עמ' תשב-ב, ס"ה1
 479. ימ' %, נרך 244, נ-אנ

,נ.א244,נרך",עמ,ר2!.

- 
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"לרוטור.ןךאמנהן
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 רכהט )הקניית הטקוטיות הרשיייתחוק בהכות(, )שחיטת היים בעלי כחליתהקנות
 תשי"ח-1958 ציבורי(,תשכ"ר-1984

 החיהצו ערר ועדת מינוי עלהודעהן
 ורשויות י,1, 4-1 )נ( )%( )1( )"( 2 ס;,!,ם י!, ימ..ת,נתקף שיי מ,,.ת ,הקות 1" תמה ,הוראות נהנדס גי מיייע"מ
 וען" ין.ות ימן יפורס.םהיים נקשת "י וו, !, השי-ה-,;"1 כיסויי(, רנוק )_ל:.,ת ה-י...ות ששי.- D'?:Xfi "ת ידיתי ן, השג-ן-4""1 נימות(, )שפיסתהיים

 ;,י, נחה ינרת שלינקה ךה:יר" שזמת מ?..ה ו::. ריחנות,ע.י.ת ;יר:
 יוני ק:יס י4 ש, ,ת;1!ן נע.מ ""רא, ה,,.מת ךקרז מרתנע-מ רטש י.שנ - :ובריןשקמה
 מרן,ר, נסך ק,.ג,ן הן:.ר" קות .גן "4"", נקש 7!1ד"ה יפר - !ר..:ןקצין
 לתקיפה בע%4, לישראל הקיימת הקרן מאח בע"ח שיתופיתאפודה חבר - כורייםיעקב

,ים
 נבתיהתם ""י1( נ%ייסונר )! ינ,!1(תש:-ס

 י"ייית ב:ו:גמ::;ייהדקך,ך'ת זו::י::ן(גני4

 שלירא משה חי.מ יין( נ:!סמני )"! תשנ,ס נתזי'י' 1"". ;מ' תשנ.ז, !4!1, ,-תי
 "!:יםשר 1?!וי()ין

 %1ן. עם. "7.-", ס-"ן השיתופיות האגויותטקייה

 55 סעיף לפ.צו

 טעוינוהיקיז אייש"וענרה
 נה שיניר א:71ה נ, תוסר %:י)1(

 נוי
 ,?רני )ינישה ה,יקעות י!,.ות )2( !2 יעיף ינינךיזעה )%( "1נ נהקן נתמיר

 ירושלים מזרח ניהוה הברת ציון בדבר ונהוסה 1943, ציבור(ז ו-20 13 כעימים מהוראות השיהופיות2, האנזרותלתקנות
 ציבור(, לצרבי )רכישה הקרקעות לפקודת )2( 22 סעיף לצורךבע,מ כצמור אגודה על יתולו האבורות רהוראות כי ומורהלפקודה,

 בכל 20, עכ' תשכ"ט, 1477, הפרסומים בילקי שפירכסו1943, הבא:בשינוי

 .רושפים מורח פיתוח -שרת מ.!.ן נ,ילין ,!17זה 1-"2 "1 נעיסיס פ' ע, הנכית גיניאהממנויות
 נע-מ-

 -!יהזה ?.,

 בע.מ". ירישייםמזרח האנווה בתקנות כך שנרבע גמירה בחמור הגוף בידייהיו
 שרף ואב ,"!1( נ".קסונר )1! הש:-ס נחשר. ג.נ יחיו ל(,.זן ", ריף יפי הנטית יאני!, שסמויות.נינו
 ""וררשי 11נ?7()ך. נר.ךז ,נך "71רה שיא:וזן נג'זה רק נוף ,"ותונתעות

 שטיא"י)!(
 מך.רא,ה ":.ן" נ,

 סניי
 .יורה יןלייה )?( "1

 "נ%: נקבי. אחזה י, ע, יי.,1 1,"מ.רותשהיוראות

__,-"
 19.13 ציביך(1 יצרכי )ריישח _-__"."

 באסיפה כמורטהו בן-ווו את לרות באגודה להבר יהאמוהר
 19 סעיף לפיהודעה הארז". ש,ניקית

 ימייה )!( !2 יעיף ,!י ":מאס ,רשות שניתזה ומיש"עגגי" אלמומ 'וסף ,",1( נ71%סונר ),2 תשג-ט נתשי.נ-"
שך 14,!7()ים

 ה!,.זך(, - )לך,1 ן !4!1 ?ינמר(, ,ירנ. )רנ'ש,ך.י,ע.ת הענוה"
 מצהירה 1969, כמ' תשב-1, 1290, החרטומים בילקוט פורממהעליה שיזע"

 "ךתואית ז,יקע נ, ,;קנז", ?1 ,נעטף נותצן ך:ן,יי, ר7,ת נ"י ,77. עמ' ג-1, ער, א', ;יך %-י, ",ק,ן
 ו-7 ! יעמיס !. ע, ךוזעה !ירימו ",י" גיין ,%שךגה.::ת !;1. עמ' תש:-ס, ,.ת 7!: עמ' "41, ינ' ן תון' 4"13, ע-ר:

 י,;י.:ה תן.ה ", עמ' תק;-1, !י?1, י!רן.ג.ן נ.,,,ן,!קזזן
 גיש.- יו וייעה aTD-e מתעייר ":מייס ישית שי י":י"יס":זיי )1( 53 סעיף לפי צותיקון

מיה. ן. גשיחון..ת ג%)וז.ת ,!,וזת י!)1( סעיף ,!י וסצנותנתוקף

שמענר"
 1 ספ' י'' ,!,1.", )1( !ו נציף ,פ. הני,, ד?1 "ת מהקן אני "י,,

 כגו'"  17  הלקן את המהווה ה?רקעהטיבה ידי יל 91שו, עמ' הע.נ-ו, 1378ז דפרסיסים כילקוטשטרש
 מסולנת תיפהי  10821,

 1:11:1 מייה בןון  יערוך י!,,"1,!,! מס' נתשך'ס %יונ נטן נווט: ש,ן,ן היסע"ונות

 במשרדי מ"7י  האמור התשריט העתק האוצר. שר בידוהחתום הקבע, שיתומי כנפר או עובדים בתושב וכסיוגה אגודה-וארלנז
 ע, המיתן .נישיז. יי.ך,ינ, קרועות, .המזר ר.ש,ס אזףרעש שעת ג, יהק.,ת "וש.ן קמשן תזך ק:הגו;ה ג,,.תג"ס,ן:
 לבך.  היביים ידי על לעיון היפה,המהוו, תהא שהאגודה האשראי של הכולל הסכום את שלה,כמפיס
 ננל'ס שפת אשה נמשך "נירש%.ת

 ו:מ,,ס ישבת ;', צני,,השה, נ2(;": אלמי:י 'noT "",1( ,"2נ%)קטינר תקניט נהשר.נ-"

 2". עמ' !,"1, מן' 1 הון ז1!1, ע-ר1 "7!. ע:,' נ-ד, 5רק א', נרך א-י, הוקי,

1 68ל).10.ן3 תשכ-ט. בח"ז ט' ?י14, הפרסומים,לקוט



 תשכ"ה--ל196 וחבג.י, התכמןחוקן
 1943 ציכוף(, לצרב. )רכי.יה הירקעוהכקורת

 7-1 5 כע.פ.ם לפיהודעה

 .rr1 נמרתנ, רמת-1ן מנן.", יתנון הימיית ,.יון מהונה ינמ:,תנמה
 הון;"
 ג,רקע חמה י.ז ":ות מתנגנת הועזו כ.

 %"1 זע':,ג ע, ע, ז.ייק(, -),",ן
~oo-ו 

 ש,:ן;ס י!.נור י;ינ, יעיף נח1!1 7ר,ק" K'nT ין;.הץ:)יק .ונס", "תמון ,")ק
 האמורה בקרקע דמהייק אדם שכל בזה מורה והועדה לרבונה,עומדים מס' תכנית הנקרח מפורטת הכנית לשינוי ובהתאם 1,תשכ"ה-1965

 בה. השקה שת מידימסור 427, הלקות 6127 גוש "שנו", מט' ממורטת לתרגיה  שינוירג,310
 אישורה כדבר שהודעה התבנית(, - )להלן 690" 688, 437, 428,430,

 הוספת נו, ניגרת ;,,ו, ימ' תשג.", 4"14, ו:רסומ.ם נ.יקוס!ויויה
 שסחה %_ר קייעדיית יצרני י",.ס,ן ..יזה ורושה גת.ססת "מחואית הקרקע גירוע"

 הנולי
 והמצווה נעיך מ-י !2 הוא

?
 ::: ב :ן-:::.:;::ךןגוכ "מ:ן:ן. ושאיה קרל;"ן,ן "ו ינית "!ך ,"ם %
 יל,ויתווה

 י?:
 %ן1%(. גי,. )21 הד:-ןנמר ::::: :ן מ:ב:ט גן, ע,

 ומי" נישךיי י.!,י ית-יין ~rrr , שינקו תגרה,. ,"יו71 ר%..ת גן.רוף ומורה, נקרקע יו %שין
 ן s7r' נזני ומרומן ינ,

 הר)',ות. י;:יזן יקיות י, יעי'1 .וווין "קריעות, ר.שיס ג::7:י 'TiT אס - "רישום !רן.%ת
 ננ,ן ,",1( ג"ו,יוני )" ה::.ס נתדר.ס.ן ומנע י::.ם 1"'ש.נ תוגע ק"ו" הן'ג..'נ "ת ,ון.:'ךןךן5יית
 בן.מימי, ונן.ף. נע.י

 ו,נ;.ה ,השון המ,וך.ת הועזה ראשיישב 7"%. ;מ' תק;.ה, ס-חן
רם,-גן

 ועיריותפקודהי
 עיריה ראש ושני עיריות ראשי בח.רת בדברהודעה1

 שהת- א', בטור להלן מפורטים ששמותיהן הפיריות בי7ז.בית כי הודעה ב1ה נמסרת 1, העיריות לפקוית 132 לכעיףגהתאפ
 ששמוהיהם האנשים וכי האמורה, העיריה ראש להיות ג' בצר נקוב 2:ש:ו האיש ננחר ב' בסיר לצדן המפורומם בהאייכיםקיימו
 עיר.ה: רעש נצי ,הרת ניהרו י' נסר;,.גיס

 תיריות גוהץכ)נ. י?יר.ןרטש ה,ש.נותתארגני "עירנותשמות
 וינברגשמואל סירוקהשמיון 1988( ביולי (ZB תעב-ח באבג'בני-ברק

 שההפטר סירוקה ממעון במקום  שההפטר וייברג שמיאלנמקים
 שולמןצבי 1988( באומסט )11 השב-ח גאב י"גראעץ-לצין

 שהתפטר מיודובסקי חייםבמקום

 שפירא משה חטם %("1( נין?מנך )ן2 השג-ס נחשייז'
 שמםשי 1!,,()ים

 1%7. ;מ' ת"נ-ז, %, "וש ניח ישי%,, מוינת ז.ניי

 תשי"ו1--1954 )א(, הכקופיות המועצותצו
 מועצה ראש וסנני מקומיות מועצות ראשי בחירת בדברהודעה

 נו" נדנית ו, הש..א-,;,1 )א(, "מ,.מ.ית ימ.ע?ות ימי 117 .נייףנן""ם
 היקושות הי.יוות נישינוה ני היזע",

 נהוי ,יזן המן,יט.ן נתאר.נ.ם שהתקיימי א', נסוי ,ן,ן 'D'U-TSQששי.".הן
 ו' ניוי ;,וניס שש:והיהס "":שיט ;:ירו נ',

י,ית: המקו- המועצות ראשי סגני להוות נבחרו ד' בייר נקיבים ששמוהיהם האנשיפ וכי האמורוה, המקומיות ההועצות ראשילהיוה

 מ.ן?ן ראשנ"י וך,;ו.תר"7. "ישיבהך
 ק,ונ;נ. מזיוף י!", %"1%( ~rDIJIN )11 השניח נאני.1א"ר-ע,.גא

 שהתפטר מבלוף יצחקבמקום שהתפטר כהן יונףנס;"
 1'זקדוד בוב:יי:תיאברהם 1933( באוגוכט )14 תשכ"ח באבב'א,זר

 שהתפטר ב:בנישהי אברהםבמקום שההרר ז'זק דודבמקים
 שפירא משהחיים ""1%( גן!:מנר )(2 תש:-ט נהגייז'
 "!ףסשי "1",()ךמ

 ""2. עמ' תש:.נ, ,17: עמ' הוי-א, ק-תי

 ,"")גן.)3 הד:. ךךו "' 2"4,. "ינגש""25)
ל



 הקנין( ,כות )סירות הקרקעותכקירת השי"ג-1033 )כ(, המקוטיות המועצותצו
 בהתאם וכויות לוח הצות בדברהודעות חורפ'ש המקומ.ת המועצה ראש בחירת בדברהודעה
 ):(, יך7וךיות "משצית יצו 117 יתעיףנ""%ס

 תשי-:-ווי
 הדל לפקודה )2( 33 לנע-ף ן,

 נ"י-שנע ,ו,,% )וש ש, ינקיות ,ו" נ. "ן, נוחי._,;.! שוה,יייה הירן,ש ומ,.מ.ת ומוענה נ.ש.נת נ. וזעה נוה:מנית
 כלשבת בתל.אביב; הרדדם לאזור המסדר הפקיד בלביבת לצלוהיצג ח-אלד כעיד מוחמד ובהר 1968( ביולי )25 תשכ"ה בהמוז כ"טביום
 באי- הדרוס מחו, על הממינה ובלשכת יררועלים אזור ה"סדרהפק.ד שהתפור. פאקס כלמאן עבזאללה גמקום המועצה ראש להיותותנאן
 ננ!סמני )ן2 השנג'ס נהער.ז'

 נזי-עמ' י:ע.ד'תשמ שפ'רא משה חקם ,"1%(
 י,.1( נ%.,לוני )1% הש;-ס :השי,נ,א י!1.!שי ין",()ים

 לנקא'
 ,י7;,ת 1"ןזר ריעום אזף ק, נזון,"מוך, %"24. ען' תע:-ג, 1174; עמ' הש,-1, ק-תן

 בגפת ע'בסיה 14163 גיש של הזכוידת לוח בי לקהל בזהמודיעים
 ע'גן.ה. המ,.ן.ת ה"';צה 1:,ש:ת ענו דלךיו ?I~S תשי"כ-1952 הנטש,חיק ג,ק:ת :".!ך; "ייון "1.ר. דמיזר דן"ן גושית ,?.זן דון:?:1

 %,1%( :,,ן:ו:ר )ן תשנ.ס נהעך."ו רש.ון תקופת הארכת בדברהודעה

 נן'י ,"י גינון. שנתוחלף מוזיע,איי
 ןן תשי,נ- ך":, "., ,1

7ך.ן, לעק ,א
 ;,ין שך.ועה )-נצדי.(. %1,11 ורעיון תועף את הלרנתי2"1%ן,
 "נו-נמן, 1sins :)ש ש, חנ.י.ה ,.ת גי "ו, נ....ן,;,ס ת,(:-7, 1111, %""1ן עמ' הק:.ן, 7,"), ויר!ון.ס גי,,וטפייסן"

 דקיי י!7'י ין_.ת . ,? _%1; ע.1 ת . ,ה,,!ה ,"1, ;מ' תקניך, !.14, ווו; ?מ' חק:-ו, "111, %%!ןעמ'
 ,ו"1(. :מלמני )% תשנ,ה נן,1, ס-ו DT'n נקית שנתק, נן'!ך; י%!.ן יאייר,

 אנ.-ננ"). ומעמית המדינך 1:,שנת עג. 7ל7י; ,.יןנענת
 נחשר,נ-ז

 ,"1%( ג".,י.ני )9 השנ.ס נחשייי-, מלח.שלמה ,""1( ג1%,סוגי )י1 השניי
ך;,, "!,!7()"מ

 וסי ;)':'
 7ד7;ות והגזי ר.ו.ם "ל ש, נריע,לנה, לעקא,

 !!%. ?מ' תשי.נ, י-ה1
 1,;,, נושיו ש, הננועת ,.חית נ. יעיי נוןמ,ז,;ים

 הפחיד בלשכת לעיון הוצגו חדרר בנפת ע'רבייה אל באקהד-8781 71;"

 א, .1,,מיה:;ה גידיי תשט"ר-1955 )גיטלא,ת(, הטרינה שירתהיק
 יצרניה"

 וייש:ת הייה "מציי 7צ.1

 ,"11( נח1,ס,נר )9 תש:.ס נחשייי-ם שוטר של שירות תקופת חישוב בדברהודעה
 י, )מי,%.הן, הזן.נה שייכת ,הדק %ן סעיף יני סמ:והיגה.,ף

 לינק יא'
 ה,,!ת י. "יק, י-,1 17 נעורס יעייף סויה, 1%.השן-ו-ו;,11,

 ש, ניע,שוו,
vs' 7י,יית ייסור ר.ש,ם 

 %7"2, מו"מ יישש שי חיית יידית נ' ""י מ" יידדמ 'ייש" ש:'יגיג::."'" ":שכגיג;:ז:ןג::ס:-%
 לעיון הוצנו חדרה, בנטת אום-אל-פהם 20331-1 2032720330,

 היאחוז קצין כלשבת בהיתה; דצףון לאזדרי המסדר המקיד בלשכת קימל כן' 1968( באוקטובר )15 השכ"ם בתשריכ"ג
 אום-אל-פחם. המקומית המועצה ובלשכתהדרה, הכלליהממקח 720504()חם

 968!( באוקטובר ]9 השנ"ט בתשריי-ו

וי:", לינקא' !"1. עמ' תשע.1, ;."י
 נמיי

 קילרית .הנזר ר.שיס %)ף ש,

 %7!נ ניי %,," ייש שי מני'ית ייח נ' יריי נו,מין'?'! זשוריתיכ(, )כשרות קייה כסחוק

 מ. י ש :בתשי"1952-4
 """1( נ1%;!1נז ," תשג-ס נתשי.ף, ענקבעו חלקיהן או מהורות על הודעהתיקון

 למקא' זיהוי סימנילהם
 liGG~ "!יסוך'ס נ',7יס שסויייך ,"יי!, 3גופיף

 7י7יית קניי יביס ";ו שי נעיעי"ממי תשנ-ה,
 - ק"ן!עי,

 המכיי "ן,'ז :,שנת "נ'.1 יוינ %!ת,נמת 7ר1 .ר,.נ יגמא שרזיה. נךן 11, .ין -רח.ננמאס)1(
 נה.!הן "rD1 ,ה.י,

 ר.,)ייה. ימ,1:.ת המועצה ונושנת ומון מ,11 7!'1ניקרת "!.;"';וי
 "%נות .ריונגמקיס)!(

 %ו-
 ,"1%( נ1%קל1נר )" תשנ.? נתשי,..1 ;ו-. הגננת -רהוב ינ,%

 לינקא' פלדז-' 1968( באוקטובר )1 השם-ס בתשריט'
 קרקעות והסדר רישום תגף טל בפועלהמנהל והבלו המכסבנהל !י2330י(נהם
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י
-

 ןן
 ת.:כ"ה-1953 יחצניה, התכהןהזקן

י  גבעתיים מקימי, הכבוןמרחב יל,שלים מקומי, חכנזןמרהב
 מקומית מיתאר תכלית ש.נוי עלהודעה מקומית מיתאר תכנית שינוי אישור בדברהודעה
 :'תחת הש:.ה-"ן,1, וך::.ך, יתזמן י,'7 ;7 ייכףניהרס 1,,נניז. ךת:)ון "1, 111 ,ןע.ף בית"! ורוכך, נוה):;רה

 החליטה גבעהיים, ולבניה, לחכנ.ן המקימית ה.עדח כי הייעהכוה ירישלים, מחוז ולבניה, ותכנון המחימית היעדה כיתשכ"ה-1165,
 תכנית להכין 1958( במפטיבר )ל תשכ"ח באליל ט"מ מיוןב'שינחה מקומית נ,יתאר הכנית שילוי לאשר הפנים, שר באישורההליטה,

 ,תונחת ש.)י. 1,), רן'מגייסת ,ת.נ.ן. !", ךן' י,.מ.ת ךית"י ,ה:1.ת !,,ו ינ' -שינייוקר"

-Kr~t 

 !נ. לנ' י,)ך'ת
1034-  המוצע: התכנית  בשינוי הנכלכם משטעים הםואיה היים", מקור בשנונת דרכיו וסתווית תעשיה אזור הרחבה 

 337, 1194 193, 258, 267, 54, 195, 59, הלקות 6167 ג.ש פ,רכמה אליו,  המצורף  התשריר עם ביהד הפקרהוי ילכהודמה
 344. 115, 343, 618. עמ' תשכ"ה, 1422, קרסומיםבילקוט

 קרייזמןקך2נא ההשריה עם כיחד "ותו אישרה הועדה שכי  נצורה האמורהיינץ
 ולבניה להמנון המקימית הועדה ראשינשב במשרדי וכן האמירה המחיוית הועדה ממשרדי הופקד אלי.,המצורף
גבעתיים לעיין רשאי מעונין וכל ידישלים, ולבניה, לתכנרן המקומיתיועדה
 לקהל. פהוהים האמורים שהמשרדים ובשעוה בימים ה.2לום ללאבו

ג.י
 מפורטת תכנית ש'נוי אישור בדברהודעה ישעיה ב'ש, גת-.ס לעמי, ת:),, מר,נ ,ותו( ג"י,סינך "ן תש:.ט יתמי,

 תל-אביב, מתיז ולאיה, לתכנון המחוזות הועדה כיתשכ"ה-1965,
 הנקרא מפורטת תכנית שינני לאשר הפנים, שר באימרהחליטה,

 ) גושים חלקי 42, מס' מפורטה לחצנית 2 מס' שינוי 93 מס'חכנית חילון מקומי, תגוןמרהב
 ;ךייז" 1!,7-' "!ית' מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה

 ייוייף "תפייס ;נ :."י "!,י".' ?,
 ",,1' ;"' ו' תשי 'יו1' ךלי7י"'ס נ'ווין !יייךן"י'י' ייג)יך, "תיגי) ."71 !, ,יעיף ג"ת"ס דיל;", נו;שגית

tl~GG-נ.,ן איה., א.שרן ומ,.1'ת היתי: קיר י"יי" פלייךשי)י' ס,ו1 ולניך, .תקון וין,וית ךועוה נלשיוי ג.השדה ay. 
 ' י,ן7יק י,,.ן, ויג:.ך, יתנו. ,מ,וך,ת השן, .נמשדן.ת,-א"נ,

 ן ן ,
 1 י ן

 !הו,יס ךחמ)י.ס שימשיויס ינש?ין י'י.ס המיס יי, יי 'י? אריך. וךצויף ךתשי.ט ןס נ.הו "גיויס-, ,גנמת.,א יון. מ?.:.ן ו:, נת-'ס, ייי)'ך' יתמי, ה "),ין השי" יניע וך,1,ה אישר חמ"ן לן' מלורטת .ח:נ.ת ך),ראת מטוילתתשית
 ;י-"7, ;4-וו, ,!, ,1, ",,ה י4,,;.ק יתמ.ת: ךנ,1..ס "שןת'ס ינ.אוה

 ,"!1( ג,,,ס,נך )נו ןינ,! גהקי. יג ;ן-!!1, ):,,(, 4"
 ייננ'ה יתמי) :ות ך , י";ג .7;ן,ת ג.ך.ס תעליס ,.ץ גי 1;.,ן רק". נתג:.ת מ?,;'ןג. ברוידסד' ,!!-4!!. ,1!, 11!-!1!, 2,5-,1!, )הי,(. !,!1-121"1,
 לקהל. פתוחים האמוריםשהמגורדים

 את הרואה אחר תכנוני פרט בגל או בבנין בקרקע, מעוניןגל
 "ין,יה י,.ל', תמןמך,נ ותנאן שךרךנ היייה )רוה מך)ז! .גן ךת:ןת יוי ?. )ז:?ענן
 מפירטת תכנית ה"קדה בדברךהודעה מ'וס חוקים ",ך ר;"., ,.תו זוג, א. "תגן.ת גתנו; נפו,;,ה
ה  ו"נ).ך, גהג),ן ,יו, !, "נייי :ך,,ס יינזל, גי,ילנית ימשיי' 'ת::'ת ךת:)וות 'ן)'ש וחךייינשו:ות' שזיתח

 הרן,.ה, ו,נ).ך, ,תגנון ךן,.ן.ה ייסוך ו::;ךל,תי-יג.ג, """1( ג"71;יגי )"1 תאניה נהדרינ-; מחוז ולבניה, לחבטו המחווית היעדה במשרדי כיתשכ"ה-1955,
 ,,, ה,-"גינינון ",יד. ךלן,רף ךתקר.ט;ס 1,נ)יי יתרון גלה,ו,ה שעו" רחשייונ נ.חי 2ו)., ינ' מגורסת -תנ:.ת ,:7י"ת מורסת ת:1.ת.;י.י. ברוידסד'

מי"נ !,!-",". ,ן4, !47, ""ו-ו,י1, ,יריח ,!!ן'ויק
 "ן,. "תי7,נ ""ךי.ם;"מ;יי.ם מפורטת לתכ:יה שינוי עלהודעה1 וגששת נ.י.ס ת;,,ס ,,ץ גה .ן..ן יש,. גחנןה ין,ני)., יין-נ) מטול" תאוי

 תננונ. !רט נ:, או שיי) ג7י7ן' מי.:.ןיי נימת תשנ,ך-7"!1, )ינניך, ותגנון ,"1, 77 ,שיףניתאר
 את הרוא" אחי

 התכנון שמרחב מקומיה ועדה מהנדם וכן התכניה ידי על נכנעע"מ. ההליטה רמת-גן, ולכניה, להכנין המקומית הועדה כי הודעהבזה
 מיום הדשיים תוך רשאים איתו גובל אי התכנית כהחיש כל,לשלה תבנית לחמין 1968( באוגוסט )12 תשכ"ח באב י-ח מיוםבישיבתה

 במשרדי לתכניה התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעה שלפרסומה 12,11,.5.ץ. מס' מיתאר לתכנית שינוי - רג,ל1,18מס'
 האמורה. המקומיתהוערה המוטע: ההגנית שינוי בתחום הנכללים השטחים הםואלה
 1958( באוקטובר )9נ תשכ"ט בתשריי"ה 15. חלקה 181"גוש

 רזניקד' בנימיני"
 ויפיה הןתגיון ורואו ",ויו יאק.י;נ יינייה יצוגיי) "מיעלית "ימן" יזקיישי

 ,!,י.!י.ן% תינ.י. יעיו ן, !,(י, "!יניתן.יניס128



 השכ"ח--19,5 והבניה, הה?נ.1חוק

 מ,ומ., המוןמיהנ
 1ה:'"

 נהתה מ,ומ', רמןייןנ

 מפורטת תכרת ש-:וי א.שור בדברהודעה מפורטה הכנית שינוי הפקדת בדברהודעה
 נו"נמנרת

 נו";_.רת .ן::ין, וה::.ן "1, ", ,נעי, ניהרס יזע",
 1:נ;יך, ";::.ן ,היק 117 ,נע.ף גתתים יונה,

 ששרן. נ.השניק-!!,1,
 דייו, יקיז יי::'ה. ,ת::11 י.ה1וית ",;זך נ,ה_..ן-.!,ן ייון ו,:).ד, ,הן:,ן ין,.ו.ת "1;ן"

 דקר, מן,רית תשית ק.)ו. "לר דס:יס. שר נ::.ש,רדה,,סן ו,;,ן )שין, ..נני", ,הנמן ":,ציית ד.?זן ונישין'"יינו,
 נ.ךז 1!;וה., ע, שנוענק גת,!!!,!., ינ' ממרסת הנ:.ת.ש,נ., )ת,5י1,"-, מן' י!.רסת ת:ו.ת .שיו1' ומי" ייחסת תנויתק.:1,
 7;14, ך;ינין'ם ג.,ליס ;ורנר" אליו. וך:.דף "תשר.סעם %,י,. המצורף ותשר.ס עבניןז

 4ע!1. עי'השכ.ח, התכנית: בשינוי הכלולים הש?חיכ הםואלה

 עט ניתז "ישו, תעשיה ה:",וית "שיק שנו נצו" ו,ךוד :'::'" 47. ",יון ,27,נ1ש

 ונ1 ומלירה וי,'ו'ת ויעזה כמשין' גו!ןז ח,.1, דייורףמתני'? נימם השמם ,,א נו יעיין יש". והזנית נשיו.' 7:;ו:.ןנ,

 רשאי נ,ע,נין וכל נהגיה, ילבניה, לתגנין הןקימית היעדהבממרדי לקהל. פתוחים האמורים שהמשרויםובשעיה

 תכ:ו:י פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל

 אח-

 פתיחים מאוירים שהמשדדים .בענבות בימים תשל,ם ללא בולעיין "ת הרויה

לקהל. שמרהב מקומית ועדה מהנוט וכן התבנית שינוי ידי על נפגעעצמו

 הלשיים חיך רשאי, "דתו גובל או ההכנית בהדו" כלול שלהההכוין
 התכנית לייפוי  ההננדות להגיש גרשומוה, ;ז הזועה על פרסומהמיום

 יהב:יה, ההכנון להוק  117 לסעיף בההחם הודעה, בזהנץכרת האמורה. המקומית הוערהבמשרדי

 ,!,1( י1%,?1:ר )1 הש:-ס נש:י'ט.
 נ.הש:-ך-7!,ו,

 דירגו, י,.1 1,::י", ,ת::.ן "ך"11'ח ,ועז"

י'
 י::,ז;ק י'נ'ן.' ';'1 .1 ):' ינ"נ,יר4ו'""ן ינילן ת::,ת -;':ץ יינטה ,":מן ה'יז "יעיף: יאש

 -י"ס יץ ;נ נייי סי' וו";י משא' וזת דישו,יסוו
 ה:ן,רי

 גי,,.ס ס.רנ),ה אחיו,
 1490. עמ' תשכ"ה, 1432,הפרכ.כ,ם

 -au ניסו ;Tr:s~ אשד" ייהיו.ה ד.וז" שנו נן,ר" דצמברדש-:וי ותריה תומי, תנזוףמר"ג
 וכן האלויה המהזוית הועדה במשרדי הורקד אליו, המצירףהתשריט ,ן

 רשפיי מ?זנין וכל נתניה, ולבניה, לתכנון המקיליה הוצדהבכשרדי מפורטת תכנית שיבוי אישור בדברהודעות
 !ת,היס ד,ן,ר.ם שן:קרז.ם יקיין מס נ חקיין ייץ י,י;"ן ,ינאי, וה:1.ן ,י., 117 ,סעף ניחמס הוון", נוה;יגרת

",''" המגנז, )'היו זלב7.ה, להכנון המתווית הוסדה כיהטכ"ה-11965
 הנקרא: למובטח תכנית שינוי לאשר המנים, שר באישורהחליטה,

 1953( באוקטוגר )10 תשן"ט בת'ךיי י"ה ביהד הפקדתי, על שהידעה נת,253',,2-, מט, ממרטת הכנית"שגוי

 גוברניק' תש:"ח 1455, הכרכומים בילקוט פירכמה אליי, המצירף הת'כריטעם
 ן

 1424.עמ'
ן אישב

 המרכימחח ביהד אוהו אישרה המהיזיה הועדה שבה בצירה ה(ומורהשתוי
 האמורה המהלוית הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורף התשריטעם

 מעסין יכל נתניה, ולבניה, לתכנון המקומית הרפדה במשרדיומן
 ועמה מלובי, תנגיןמין: וכוייס ש,משיזיט ונשמת נימים תמון יצן ג, ימייןישמי
 ,ל"י.סתוים

 מק,מיה ושהאר הכמת ש.מי אישור בדברהודעה
 1"נ:ין, מהזמן ,",,  111 ליליף ניהמם  הוייך, גזהנמסרה יהנו'ה. יידוי,  לז.7 117 יזעיף ייהדם הוזעה, נוהזמניה

 ":רנו, ידיו וקנני", ,הנתן די"וו.ת הועזך ג.ה"נ,"-!!!1, דצינו, מייו יינניך, ,ת::.1 ויייוית הויו" גיהשג--!י,1,
 הקומית מיתאר הגנית שינוי לאשר המים, שר באישורההלילה, יקרא: ממירטת הכנית שסוי לאשר הסים, שר באישירההליטה,

 שיר;" נת,4,211, ינ' בחרטת המית-שיעי
 ן, שיוונך ר;,%1,1., מן' מומית מ.ה,ר המית .ש,:1.י..ין ניןז דמותו, ;,

 ו!ינ.מיס ני,קיס !.רנטה %,י1, וניפרף יתגייס ;נ נ.הזו,ק7ה1, הש-ך, "147, ו[ינוךין ני,ליס !ודניך %,י., "משרף יהשריןעם
 ר!,1. עם. הןנ.1,י117, 4!14.ימ'

 ים נ."ן "מודויה, "1עון %ות, ",שיה _.. נשרהו%_.י גייר אוהו. %'שרה וךהון'ת ויעזה שנו נצורה העייררטינוי
 נישרזי ולן דיחוייה היעזה נמשרוי "...ן %,י. .רף מ ך%:יר" ד:ן.1ית ךוןזה גמשרזי יוקז %,י1, "מצורף יהשריטים

 ,;ן,. ;תמין הן:,ר.ס שייקרזים יוקעיה נימים ת-יינייא יקה,.נהורס

 1958( באוקטובר )8 השכ"ט נהטריייא 1968( באוקטובך )3 השכ"ט בתשריי"א

 גיברניקי' 1וברניקי'
 ייצ'" יצ.יז "ת:געגת יגש'יי ייי:'" יי2" "יעי:כ' יגשי":
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 השב"ה-5.י19 והבננה, התכניןחוק

 רמרכז מקונץ, תכנוןמרי.ב כפר-כבא מקומי/ הכנוןמרהב

 מפדרטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה מקימית מיתאר תכנית שינוי הפקדת בדברהדדעה
 ג"ת"ב "וזעה, נוךנמסית

 ,ן;,י
 ו"נן,ך, "תנן.) .ן,, י, ,יע., גן",ן "ן:ן, גון;:;ית ,"שיה, ,תמון "1, !,

 מחוז ולבניה, לתכנון המו,ווית הועדה במשרדי כיתשכ-ה-1963, מהוו ולבניה, לתכנין המפיזית היעדה במשרדי כיהשכ"ה-1803,
 היפקר המרכז, ולבניה להכנין המקומית "ועדה ובמשרדיהמרצו, הופקד כסך-מבא, .לבניה לתכנון המקימית הועדה ובמשרדיהמרכז,
 מס' מפורטת הכנית "שינוי והקרא: מפורטת תכניתשיניי מקומית מיתאר תכניה "שינוי הנקרא מקומית מיתאר הכניתשתוי
 אליו, המצורף התשריט עם ביחדממ',9[5',2וא'", אליו. המצורף התשריט עם ביחד בט,1,1",מס'

 התכגיח: בשינוי הגלולים ה;:טהים הםוצלה התכנית: בשינוי הכלולים השטחים הםואלה
גוש 7505, 7604-7500, 7534-"732/ 6423-ג644, 6425,גואים:

 13. 7-3, ו, הלקות 842י
 . בימים השלוב ללא בו לעיין רשאי התכנית בשיווי התעוניןכל בסלחנותם. 7618, 7615, 7807,7614,

 לקהל. פתיחים האמורים מהמשרדיםוב'כצות 08!7, 95!7, 7554, 7533, 7592, 451י, 8427,5447,
 את הרואה אחר תככוני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעווקכל 2-7619?70 7517, 7616, 7613, 17512 00,7505מ7,
 ,וק..ס חיך רק"., ".ת., ו,נ, "ו זתן:.ת יתסס -דיו קוך"-וי, ג.ך.ן תשבוס ,," גו ,ן.ין רש". ךתג;ית גקי;ו. יעויןן. שס,רהב מקומית ועדה מהנדם רכן התכנית שינוי ידי על נפגע פצתובהלקה.

 ךתנ;ית ,שינוי התיזות .ונ.ק :ישייית, יי ייייך קי יקי:;:'ינ ,קד,. סתוך.ס "ץ:,ך.ס שימורן.סמשעית
 העמייך. ת "י,ימ "שיך י -י אן יר."" ",י תיו;. תרן נב, %ו נננ.ן ג,ך"ע' משניןנ,
 1958( באוקטובר )1 תשכ"ט בהשדיט' שמרחב מקומית ועדה מהנבט וכן התבנית שיניי ע"י נפגעעצמו

 "שיה ,תמן ומהחית ו,עךך רגש"עג "תמ.ת ,שינו' התנוית י";.שן:גכןיןןיי.,.-,:םגןה, תיון(1/ חדשיים תוך רשאי, אותו, גובל או התסגית בההום כליל שלהההכנון

 1550 עמ' תשכ"ה, 1453, המרטומים בילקוט שפורכסהוהודתה

 הירג, מעמי, תג;.1מריב גל,".-
 מפורטת תכנית שינוי אישרר בדברהודעה 1968( באוקטוגר )4 השכ.ט בתשריי"ב

 ה:קרא: מפירטת חכנית שיגוי לישר הןגים, שר באיכירההליטה, בו "סו ןם,,, גסינו, ך".ו 1,נ;.ן, ,קאנון ומ".ו.ת ",;זה נ.ה,...ק_.;י,, קנני" ,ת:;,1 הלויית ך,יי" ר"ה..ינ ,ך::,ה, "עמן ,ך., 117 ,מ,ף ניהמת יתז;,, גזךנמית נוברניקי'
 ניהד הפקרהו, על שהודעה 679',2", מס' מס' כמירטת הכית"היגוי

::.7,;;. הלחו מעלי, ענו;מיונ
 ת"נ-ן, י!11. ך(יי.ך'ס נ'י,יט יני::" א,'1' ,:סייף ט

 האמורה המהוהת היעדה במשרדי הרפקך אליו, המצורף התשריטעם יי"י %יתי' "'שיה ימ"י'.ת "יעז" שיי שין" "':יייש':י' מפורטת תכנית ש'נו' הפקדת בדברהודעה
 "ך,.לית ישו" גיירן.וגן .דנני", התנתן ,יי, י, ,נעיף נסתנן ךווען, נוינחית

 ,ת:;,י
 המחוזית היעדה במשרדי כיהשכ"ה-1985, מני;.ן וב, ":רגן, .,מיה,

 לתכנוי
 האמורים שהמשרדים וגדעות מימים תשל.ס ללא בו לעייןרשתי מהו; ולחיה,

ןםו:בם::וג;י'"נ'"היימ'י"""4"ו לקהל.מריחים הוסקד המרנו, ולבניה, לתכנוז המקימית הועדה ובמשרדיהמרנו,
 והבליהם התכנון להוק 117 לכעיף בהתאם הודטה, ביהניכרת

 "יינ,, מתיו .,גוש, ית:נ.ן המחווית "ויזה נ.הךנ,ן-;";1, ההנ;.ת; נשיג.. "נ,1,ים ו;?"ים וםו%,"
 הנקרא: טפדרטת תכנית שינוי לאשר הוים, שר באישורהחלייה, 39. חלקה 3821גוש
 ביהד הפקדתו, על והודעה ממ',415',28", מם' כפורטת הכנית"'היייי בימים תשלוב ללא בו כעיין רשאי התכנית כשינוי המעוניןסל
 1429, הפרכוסים בילקוט פורסמה אליי' הרצירף ההשריטע: לקהל. מתוהים הצמירים שהישרדיםוברעית

 "ש.נו. "ת "יי"" ""י, תגיי:; !יט ניל "י יייי, יוי7ע, יעילי,יי 755. עמ'ה:כ"ת,
 איור" ימיוו.ת 17עוה ש:1 נ12ר" ו,ץ?,י

מ ן י 1 .י ן יתיר. ש:ר"נ מ,וי.ת .;וך יעזן זג, "ת:;.ת, שקוי יז. ע, נענן;ויו נ.ךן אנת.,
נ "זש..נ תנך ין%. ",ת,, ;,:, "ו יתבית נתחוס נ,1, ש,"ךה::ון

 נ_
י ,, , ., נ ,;,,1 י;,. "ת:;.ת ,ק.מי ות;;ן,ת ,";יש גרש,ך,ת, וו ך.וען ע, יין,ךךמ.יס  . ,,.ן וץמורה. ממקומית יומהנלשין.

 1988( באוקטובר )3 תשכ"ט בתשרי1"א 1955( באוקטובר )1 תשב-ט בהשריס'
 היון א' תיוןא'

 נהי מימי י":"גס%;טג'ישג ייי:'" 'מ:י:מ;י י":,גסב;עגייני
 .יננ'ה

 31.10.1965 תובג"ט, בחש,ן כ' 1452, דפרס.כ'כילקזסכ13



 השכ"ה-5"19 :הבנ.ה, ההכנוןחוק

 שנוטפרה מחורטה הכנית להין 1(.6.9 מ,ום 02 מכ'ניש'בהה המרכז מקומיז הכגוןמרהבן

 .,י" יין ךי":ת יסייד מחיש י"י71ת1 "יאת י"'וילין';י1 מיתאר תכ:.ת שתוי הפקדת בדברהודעה
 יך:;'ך' יה:;.1 יד., !, ינעיף ניחמס גוועך, נ,"צינרת

 ".';-ן'1(' נ)יך

 ההאיה: בתחום השןל'םואלה מהוו ולדיה, להכנין המהונית הועדה כמשרדי ביתשכ-ד-1955,ן
 ב;-ניון, ש, ורהיט איינש:ין רחוב 400, 52, חלקות 3753גוש הירקד המרכז, ולבניה, לתכנון המקומית הועגה ובמשרדיהמרכז,

רהוביה, ממ,530',4!-, מס' מיתאר תכנית -שינוי הקרא מיתאר הכניתשינוי
 עיין ,ת דיי,; אדי, תינועי (רט גג, או ti?~-?J מרומז נ, ",ין. "ז?ורף ךהשריס עגנינן

 4נ,7. !-;1,;, "1!7, נכש.[",;, ג:(יז' ה77,ן, ,,ן נהגית ירגן ימי ות::'ת יי. -ן.,.ע ותנית; נקינוי ה:,1,יס ושטן.[ וםו","
ומז"

 גזע,, נשג.;. שוי "מי ;רט '1נ נ, ון,ומיה,
 ,הנמת. וה;;ז.ת וזמשךימ,.ת נג'ס תנ"נ ,,א ני ,;יין רשא, דממת נש.;1, דמ;ונ.ןנ, וןגון"

 ו,::,, ,ת:;.ן ין;ן:'ת העז" רא(,וש: את ,ימך "דר ה::)ץ !ים ירי יי גג).1 ניר,;, יעניןנ, בראלימ' ,;ן,. ע,וייס ו%ר.ריס שך:שרו.םונקן,ת
 ישון וחן מהשית שיקי יעי ע, ומןממו

ר".1,ת קךוה: קויית 1;ן"
 הושי'[ תוך רעץ., ",הו, ;.נ, א) וקמה נתמם ג,,, ק,,יתחנחן
ן התכנית לשינוי התנגדות להגיש בר,צךמות, זו הודעה 17ל פרסומהמיום

במשרו.
 ,ן..1 ר";.ן מ;ינ., תמוןמיחנ ד"מ.יה. המ,.ןית "1עו"

 מפורטת תכלית שימי המקדתבדברהודעה עין א' "ן,1( נ,1,יוני ,1 תש:-ט נתשי.ט'
 ממו י,ייין' לתנאיו ומזיוית ולין" ג"ש-ן':'הש:-ך-נ,.1, משה )ען, זליך,מיין "::'ן' ו,ה:;.1 ,".ק ,, ,נעיף נ:ת,ונ שועך, נ.,.ינית 1,::'" ,"נתן "ן"יי," ותו" מ"ש.1שנ

 ראשין-לציון, ולבניה, לתכון הגוקומית הועדה ובמשרדיהמיעז,
 מא' מפורטת חכנית -ש'מי יקרא הפירמת תכנית שינויהומקד רהיבות מקומי, הנוןנ,רהב

 "לין. המצורף התשךיט עם ביהריג',1,187"ז מפורטת תכנית שינוי אישור בדברהודעות
 ך"ננית; נ7'נ,. י:,1,'ס י7:,'ס ין.א," יה:;'ך, ות::11 ל,1, 17ן יידין נותצם "ירע", י.";מסית

 )י(. 17! ה,,: !!י;;.ק המינה, מך,, י,מ'", ,תקין היגינית ניעי" נ'הד:."-!,,1,
 ן.;ן הנקרא מפורטת תמית שיניי לתשר הפ:ימ, שר באישורהחליטה,

כל ג'הד הפקדהו, על שהודעה רה,93,ו", מס' מפורטת הכנית"שינוי
 המעיניי

 בימים הגילום עלא בו לעיין רשאי התצית ניי נכ'

 לקול. פחוהים האמורים והמוברדיםובשעוה 442ג, הפרסומים בילקוט מורסו,ה אל:ו, המצורף התשריטעח

 את הרואה אחר הכנוני פרם ככל או בבנין בקרק,1, מעונין בל 1205. עמ'תשב-ה,

 שמרחב מקומיה ועזה מהלס וכן התכנית שינוי ידי על )?:עעצמי עם ביהד איתו, אישרה המהווית הנעוה שנו בגירה האמורהש,גוי

 "זש,ינ הוך ישני, %,ת., נו;, א. יאמית נהךוס נ,1, קלןותקין 1:ן קמורך ין"יו,ת יען" ניייזי הזן,ו אליו, המתורףיהשי.ט

 ההכגית לשיניי החננדוח יהגיש גרשו:.ת, זו הזועה של פרומהמיום רשוע מעינין יכל רהובית' ילבגיה' לתכנון המקומית nruinכמשרוי

 האגירה. הלוקימיה היעדה במשירי פת,חים האמורים עהמשרדים ובשטית בימיט השלום ללא בולעייז

 חתן א' ,",1( ג,.;:ונר 11 תש:.ס ינשר.ס.יאי.
 1,ג)יה ,ת::.ן ו:חיו.ת ושלי רעש.ו7נ

 מח:נה וערת הארכז,מחוז והבניה, ההכנון לחיק 117 לסעיף בהתאם הידעה, בורנמסרת
 המרכז, מהוז ולבניה, לתכון המהווית הועדה כיהשע-ה-1355,

 כיהו הכקדחו, על שהידעח רח,41,145, מס' מפורטת הכנית.שינוי ים,-"ני מלון., ח:,.ןמיד. ריר" י(.רסת והננ.ת ש.;1, ,"די יביס, שי נ"י17יהן,י:ך,
 מפורטת תכנית שיבוי אישרר ברבךהודעה 1442, הכרכומים בילקדט פורסמה אליו, המצורף התשריטעם

 והבניה, התתה להוק 117 לכעיף בהתאם הידעה, כזה נמסרת "120. עם.תשכ"ה,
 א.שרה המהווית הועדה שבו בצורה 1,אמורהנציגיי

~ll?1K; 
 המהבז, מחוז ולבניה, לתכון המחוזית הועדה כיהשב"ה-55ק1, עם ביהד

 הקרא מקורנת תכנית שיניי לאשר הכנים, שר בא.שירלהליטה, וכן האמורה המהיקית הועדה במשרדי הומקד אליו, השצירףהתשריט
 7ר,!1,!ן., רן. קורסת ה::.ת-7.מי ד7"' כעיין 1:, רצונות, 1,נ:ין, ,ת2,ן ךמקוי.ת שיזונישרו,

 ק"ווע"
 נ.יו וצקות., י,

ףנ

 עם בירד אוהו, אישרה המהוזית הזעוה עכו בצורה האמורהשינוי גרבנו-ניק י' 1938( באוקטובר )3 תשכ"ט בתשריי-א

 וכן האמורה היהודית הועדה במשרדי הופקר אליו, היצורף התשריט ולבניה להכנון שהוזית היעדה ראשיושב
 מעונין ויל עמק-חפר, ילב:יה, להכגון הבקומית הועדה במשרדי המרכזכחוו

 האמורים שהמשרדים יבשעות בימים תשלום ללא בי לעייןרשאי
 לקהל. פתוחים רהובית מקומי, הכנוןמרחב

 י'נובר:יק,."נתשייהש:-ס)"1נן,,ט.ני,,,1( משורטת תכרת הכות בדברהודעה
 ולבניה לתיק המהוזית הועדה ראשיושב נירת השכ"ה-1953, והבניה, האיון להוק 77 לסעיףבהתאם

 המרכזמהוז ההליסח רחובות, ולבגיה, לתכנק המשנה ועדת כי הידעה,בזה

131 !"!1.י1.ו! ";:.ן, ג"17ן !. !,1ן. וייפוי,!,ישי



 השכ"ח--ל"19 והבניה, התכניןהיק

 יעונין ונ, "ן.ב, .,נן.ך, ,תוי) ,י,,מ.ת ליעי" ייקיי'י:) ייי ך,ין,, ת"י1לי":
 "%מור.ם שהלשרזי" ונשענת ג.ן.ס תשיים יי" :ך יעי)יש"י מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 ,ין.י :זה"! ,וו;,, נ"ךנל:רת ידיי.סהי,,ן.י
ץ .ךמ.ן, ך":),ן ו,,, ר,

ףץ,, זין ייגעה, לת:).1 ולךו,.ת ",זזך גךזרן. נ'חק;-ן-ו",1,
ז, ., "יפז ייי' ייי:ין' ,תנ:.1 :ן7יל'ת ך,עיי י:לקיי',ירו'

ןןןו,:.,י.ן:יי;
ייללי". יי,4,1-, לנ, יייייה תשית ':יי סייי:ן,רי%"י.י.

 גיי.: תקנוס ,." :1 ,ע..ן יק". ,ה::.ת :;.:,, 7יעי:ין:. המריוילין י,. יי, ?4, .1, ון, וי, ?י, ל, "ידיתליע' ייני." ,תנו11 ךמ"יי.ת ייעיה יפש.ישג "5. ,4, 7(, 4ן-%:, י,י" ", ;4,3ייש נוברניק י' ,,,1( נ"י,;יני ,יי תעלול :תעך,;.י "הי:.": ג".:.. ;יי,.ס ' ""ן".! ו;יעי"
 מפורטת תכניה שיפי הפקדת בדרךהודעה %ת ייון ,ו,י תם.). הדס :;, "ו ינגין נ7י7!' ין,נ'ןנ, "ן.נ מתני', הננו)ייינ ,7,י' לת,ך'ן ך"לור.ס קךיוין,ס.:עמת
 :רז:;?לי

' שויך: ל,ין.ת ין)" מקוס י:1 ית:י,ת ".)י. ;,.,:,
 1 ),ז -י יכוייס היך רשתי, %,י. י:, %ו והוית נתיוב ;,1, ש.,והננ1ן
 ,(')., "נוזות ,יןש :יין.", 11 ".זעך ש. ליסור"יזו!

 ןה:)."
ן ה: ז, ולורה. ךמ,ול.ה ",;וה:יארז.

 , , ס ך .ו ,ן.ן,, ילג)יך .היין הך,י,." י.?וה רעש.,ינ אליו. המצורף ההשייט ע:ביחד גוברניק י' 8"19( באומטזבר )16 תשב-ט כתמריכ"י
 %ת ייוא, %די תנ1.מ !רט נ;, %ו :ננ.ן נדיכן, מ;1ו'):י מפירטת תכנית שינוי הפקדת בדברהידעה לקהל. פתוחיכ האמורים שהמשרדיםיבעטות לוד מוךנץ, תכנוןמרחב נ.ן.ס תשבס ,," גו ין...1 רע%. "ה:ן.ת :י.:,. ךמעיו,ןן,

 שליינ מ,ומ.ת ועזה מונוס 1:ן יתננית ק.ן.. .ן. ע. נועעלל. וו:ן.ך, ית:וי1 ,הי, %, ,זעי. ניתסס 17ועך, נוהנלנרת
 "זוייס היך רשאי, %ותו ןנ, "1 יתננ.ת נתיים 7,ו, עזהדת.'י) מתיו וחנניך, ,תננ,ן ומיונית ",עגה נושרן. ג.תשנעו-:"וו,

 ,מניה ,ק.נ.י יתנוז1ת ,הנ.ש ניש.ל.ת, 1. :יזין ש, ליעילימיי! הוללן .ון, ומנמך, ,":)1ן ךי,ון.ת ויעזך 1גךשךז.מרנו,
 יחמורה. ימ;ון.ת "י;1:נמ"ייי ,ז,,,21-, לא' המירקת תמית .יתו. 7ו,י% לכורסה תלויתעלוי
 ולשיה לתכנון המחיזית הולדה ראשיושב רתכגית: בשינוי הגלילים השטחיה הסואלה חילן י1' ,""1( נ%י,לי:ר )] השג-ט נתשר,ס, א,,1. ךליירף ךתעי,ן ;סנ."י

- 4921גוש  נ.זיס "ע.,ס ,," :ו ,ן..ן ישא. והן:,ת נש.ווי ילע.1.ןנ, משנה ושדת המרכז,מהזז 21ל4. 
 ן מפורטת תכנית הפקדת בדברהייעה ב;עגשגי:; :ךךן:מ; ::::ג:י:נהג::ן7;ג,1:; הדרומי השרון מקומי, תכנוןמרהב לקהל, פהוהים האמורים שהמשרדיםובעעות
 וךני.ה, התנוגן ,"1, ,, ,לן'ף נחתים ך.זעך, נוךיאיית יוקצן הוך רש,,, %,הו וינ, 1% "תנ).ת נתרס נ,., ש,"ות::.ן
 מהוו ו,ננ.ה, ,תננו) "מיונית גועזה במשרן. גי ך-ו,,1'תן: ך";)ית לשינו. ית))י.ה לינ.ש נדיילות, וו הוזעך של לרמומהליום

 ךירויי, שרון וקנין, ,תנוון ון,ימ.ת ",עזן .:משרוייעיזו, יאריך. י1,,ול,ת יייזהניערזי
 "". "ון 411"ויש דלתו ין ,י ועלן י!.ץ,. ו,נ),ך ,קרון ךיךוו.ת וועדה רישי,ענ אליה. המצירף התשריט צם גירד מלי", גךברניק י' "195( באוקטובר )18 השכ"ט בתשריכ"ד כפר שד',19 מס' משורטת "הכנית הנקראת מפורטת תכביחהךצקדה
 "",. יה.".ס ,%:וך.בש,משיזיס ,ווים יפן., תמוןמי"נ ונקערת נימים תשלוט ללח גה .ן..ן רשתי יהנ:ית יעייןיי

 את "רשה ""ר תן1.ו' !רט י:, %. ג:ץ1 נ,י,;' יעיך.):, מפורטת תכנית אישור בדברהודעה
 1% יתננ.ת ית,וי :ייישיה ךלינן, דייו ייי1.ה, ,תנן.1 ון,,וית "ועוד נ.הש;.ך-,"י1, "הפון שמריב מלילית ועש מך)ו! ינן ךת:י'ת 'י' עי ינןיעיי יךני'ן, 7ה:נ.1 ירי, ;11 ,גן,, :"ה"מ ,ולן", גוהנמנרת

 י.וס "וק.ים תוך רשא., "ותו וצני
נו.ר., נלשרן. ,הנצית והנ;י1ת ,ך)יש נרש,מ,ת, 1. ך,זעך ש,לייייה :.ת נו,!7 לן, מתורסת .ת:).ת ינקיות מיורטת תניתאשרה

 עיוזע"
 יתשר.ט עם ."ן ךן,זתו, !,

 ומיויי
 ",.ה,

 !ור-
 ""יודך. ךמ,יי,'תהיייך

 המרכזמחוו האמירה הנ'חווית הועזה במערדי הופקן,ה אליה, היצורף יתלליטלל ולבניה לתכבין המח,זית הועדה ראש,ישב ביחד המחומת, הועדה אותה אישרה שבה בצורה האמזרח,זותכניח 1ובך;'ק י' ,",1( י%,,?.נר )11 הק:.ן ;קש.,:.ך ון?. עמ' תו:.ה, 4,7], ו;דיו;.ס :,,,וטנרה

,י13132



 השכ"ח--לם19 והבניך, התסניןה.;

 יע,' ייו:י1 ונ, שיו:.נ. 1,:מ", יהמין ו:;י:ית שיזךנישין. הזינן. "שרון ידיי" הצוןירה:
 :""'ן "%:יי'נ שומשיי'נ ינשנית נ'ן'ס תשיים יין יין:ן מפורטת תחיה שתוי הפקדת בדברהודעה

 נו"נקרת
 ויפימיי, ינ. י!ייית יי,.1.הי)'ה :::"י::ג::,:::יי'"ש'),:ן:גנו, ולבניה לתכנון ההוזית הועדה ראש,1..ב הדרימי, הנשרון ולבניה, להבגון המקומית הועדה ובמשרדידורנו, "רך:יק,, כויו וקנני", ,המון גמיווית התז" נמשרזי נ.תן:-ן-)י1%, "לון גץוקיייי )ן הש:.ל נתשר.,., .ןנ:'ך, יתלול ,:71 י, ,;;יף ג"ת,ס "וזעך,

 ישה la1rn~ תננ,ןינהג ותעית; נשתו, ,נ,י,.ם "קל"ין ךס,%,ך
 "?1. ,11, ,,,ך 721ן,נתש

-
יי נ.:יס המוס ,," נ. ,ן.,ן רן,. גהג)ית ישירי "מן.;.1נ, בר . ,, %ת ורוק ,,ר תנ;ומ עי? א..נ:, נמין נ,י7ע' מעוניןנ, ',',- ,;",. פתוהינ י%ך.ר.ם שימשיוינונשעיה

 ממזן וגן ךתמית שיף. .וי ע, )!;ןעמו
, שמיך: ).,.מת 1;ז"

-  -ן וזן.יס הוך רש"" "יחו נונ, "1 ךת::ית, יהמם נ,,, שלהותינתן
',- מ.,ס

 גרגומ"
 ק,

ל',-. יתדית ,ע.:1. יח;1ז.ת ,ן;.ש גיש,:.ת, ן. "1ן;"
 יצייר". ה:7ין'ת ".עז"נ:שייי

c?rrc:nהל:.ו, נ7?1, י;רנון.נ נ.,7ין נירן:ך %ן.1 י--.רן.ם 
 1111.עי' ,"!1( נ,ו,ך1נר )1ן 1VO-ט נתשר.נין

 7ס נ."ז איה. "ישר" ין"י,.ת "יעי" "י" יייי" וצמייישניי ניברניקי'
 ולגזי" ,תמן "ן'ך11ית י1;1ך רפש.,לנ

 ךו:וך יןשרזי ",;לי א,י1, ייוור:.ס הנ:!,יס ושלשת ותשר.?

 1,::'", יה::.ן "יקירת ,שוך גךקרוי ופן ומורןי:ךוי'ת וירנןמווי
 שהמע- ובשעות בימים תשלום ללא בו לציין רשאי מעונין וכלהיפה,
 "ן,. בהויים ו%ייי.ןרזין

 שיומס מ,ימ., ה::11מרת
 אילתינפתל' מפורטת תכנ.ת שינו. אישור בדברהודעה
 יך:)'ך' והמי, ,,,, 117 ימיי נך",ן ",זעך, נוןניירת

 וענניה ,המון ייתוו'ת "יגיה יץקייש:
 נ.תשניא-ניע,

 הנקרא רןורטה רננית שינוי לצשר הסנים, שר באישירהחליטה, "':"יעיי יזיזו, ידוו י,נץה, ,";:זן ויןווית ךוען"
 חיפה מקומי, תגנק מרחב ביחד הפקדתו, על וכהודעה הצ',9)',,ש", מס' מפורטת הכנית-שינוי

 הרזית טליי הרידה רדבר הירטה י41ן, ך!ייוי.ס נ.,,ון סוררך %ן,,, ושירף "תגריסעם

 מ.ת.._
 ן 1 1%11. 7י'תשג-", מקוב.-,ת

 'CU ניגן צ.ת. איברן גמענית יועז" ש:1 נשי" י,ן,רהש.)1.
 ,דנין, ,העין ,"1, %, שעיף גזת,: "ווין, ג," .יתי.

 מנון י,:;.", ,ת;:.ן י-יימת הינ:" ג--יי' י' "-."!י'ה.- 1:1 ונטורה יידוייה יונו" נמשלן. י.:;1 אריו, ייפיףהתפייס

 קיץי 7י:7ז "יני, ו,:1יך, ,ת;:11 ין,ומית הועזו ייך7ין'"':ה' ,sr' י:ינ.ן ו:, שרפים, 2,1:.ה, יה::.ן ימ,.מ,ת יו?זהנמעיז'
 ך"ג).ת: גש.),י ונ,,,.י השיטיס י"ואיך 1.ג).ך ,הנתן ויה.וית ךו7וך ריש~1VT י,, ווברנ'קי' ",.1. יייורף ,תפריס ;ן נ."ן - 1,14 עמ' תשג-ו, נן12,מיס ,!!1( נ%,,ן,גך )" תש:.ס נתשי.'-% דפרטו- בילקוט כורמיה אישורה ברבר ההודעההגרמנית-בפוניה" הי.שנ" .".:י - "!,1,, ךנ' ,הצית ש.נ.י ןן"י.ך -"):':.י;",. נ"י ניח - הק"ו%, ין. .ת:נ.ת ך)7יץ מקוך.ת י.ה"רת:).ת סת.,ין ך,יור.ס קך:שרז.ס .נשתות נ.מ.ן ה",.ן ינן נויעי'1

 2". %1, 7%, 74, נ4, 44, נו, ", חיקית חילי "י,"1היש וירגעלך,1
 19-17, 15, 7-5, חלקית ה-קי 13; חלקה 19530פש

 נ'מ'ס תשבוס ,,א נו ,;..ן רש,. וה:נ.ת נש.)י. יויכיןגי שרינ.ם יקיז" הגיוןמרןנ
 לקהל. פחותים האמורים טהמשרדיםובשעות

 %ת ורוח %ור תמוג. ירט יגן %. נינן נקך7ע, יע.נ.1 נ. מפורטת תכהה שיתי אישיר בדברהודעה
 נו"נמרת

 שמי"ג מ;.ן.ת 1;ןה מקנזס וגן המנית שיני .זי ן, ):חענן, .ינ'", יה:ךן "1, 117 ,;;'ף נסתקס דווי",
 הרס-ים הוך רשיי, אוהו גובל או הת?1'ה בתרוס בלול שלהההכנון הכו-בו, 1.הוו ילבביה, להכגון המרוזיה הוסדה ביתשב"ה-3(19,

 התכנית לשינוי המנוות להגיש ברשומות, זו הודעה של מרטומהמיום הנקרא מפורכת הנגזת שיגוי לאשר הקים, שי באישורההליטה,
 ה,ומורה. המקומית הועדהבמשרדי ביהד המקות., על והודעה הצ',38,,2", מם' מפורטת הכנית"שינוי

 1958( באוקטובר )11 תשב-ט בתשריי,ט 1114, המרסוסים כילקוט פורכסה אליו, המצורף ההנוריםעם
 אילתינפרנלי 1239. עמ'תשכ"ה,

 ולגניה לתכנון המחוזית הועדה ראשיוטב עם ביחד ציהו אישרה המחוזית הוסדר שבו בצורה האמורהשינוי
 חיפהכהו, וכן האמורה הכהוכיח הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורףהתשריט

1113 31,10.1963 ביג'ש, בישון ט' 4,2ג הפרס.מ'ם'ירט



 השכ"ח--עפו והבניה, ההכנההזקן

י י:1  של השינוט מהחום הנמצא ו-6 1 מהלוית הלק י1313גוש מחוך מקומי, הכגץמרהבן

די"-שמי" מפורטת תכמת הפקדת בדברהודעהן
ן

 הנוצא 7,6ו-8 4, 13 1, מתלקוחגוש93ו13הלקה2והלק
 מ";יורת

 ,ר"ת-שית". שי ךקי!,טנתרס יךימן' "תגן1 ,היק ,, ,גע'ף נית%נ שוע",
 מחיי ולניה, לתכ:ץ המהחיה הועדה במשרדי כיתשם-ה--3"19,

 ,יי" נא.,טוגר ), תקנ-ס יתיי' '.י -תנך" ך;7ר"ה יסורית עמת ך."יי ע"ת, שגנטיתמוץ
 יאובני" ;ס ך"ן :;ך., לאק י4י"], נ;11 'עכז קע,. - ;7" דןלןו:"

 וענניה ,תמו. ימקייית היען" יתשייני ",.ךיףן
סכמני

 בתכנית: הכלולים הי2טהיכ הםואלה
 %"-י". "חות ",7' וב %1, ",,.ת יצו יןבוש
 ביה-שיש סי.ךן, תננ.ןמרהג ,ן. ?%, ניפית ך,7' !4!%וגוש
 מיוחדת מפורסת תכנית שינוי אישרר בדבר ה,דעית ונשית ניליס תש,יס ,.% גל .עיין רה"י גהננית מן.;.ןנ,

 ג,ת%ס י.,;ן, נ"י;ינית "ן,. יתין.ס ",ייי.נעך;,7יי.ס
 ,ןע.י

 .ןנ;יה, ההגנן ,".ק 111
 בית-שמט, ולבניה, לתכנון המיוחדה הועדה ביהשכ-ה-1953, עצמו את הרואה אתך חיוגי פרט בכל או בקרקע, יעוניןכל
 היקראת מפורטת חמנית שינוי לאשל הפנים, שי באישירהחליטה, שלה התכנון שמרהב מקוציה ועדה מהנדס ובז התבוית ידי עלנפ.,ע
 מלאכה הצי 10 עבור - ת',1,,5,32 מס' מיוחדת מפורטת-הכניה פרכומה ריוח הרעיים הוך רשאי, אותו גובל או התכנית בההוםכלול
 שיכוניך ריטום להכגית שינוי 5212 5213, בגושים שלשבבית הועדה במשרדי לתכניה ההנודות להגיש ברשומוה, זו הודעהשל

 דת'טריט עם ביהד המקדתו, על  שהודעה 1',32',3"1 מס'ציבוריים האסורן,.הןרוזית
 ".הו "ישיה המ.וחות יועוה קנו נסוד" ון:ור ךתגנית קי;,. ,י,1( גנ!סינר )21 "ענ,ט גזלך.". 784. עמ' תשב-ח, 1430, הפרסומים בילקוט פורכסה אליי,המעורף

 נושרן. הוצתן %יי., "כג'ירף ותשייט ;ן ביין קנון"
 "ועז"

 המהמית ינוע?" נגשיזי 1נ1 ת,-%ניב, תריה, ";.גנן,כקין ייינ." ,תנן.) ךמי.ויה ".נוה יתש..שב ומיעזת,
 נ,ת.,נזק ו%".ןיווה

 שהמשרדים ובטעות בימים השלום ללא בו לעיין רשאי מעוניןכל
 לקהל. מתוחיםהנ"ל

 עיף ,(, עןלכיע מ נז"ה17גן נתנפית ,ש'1,י ;,ת:;ן,ת,י, נימג. י,ימ" "גנהמיסב
 י.עזה נישית ימאיס ק;ת7נ.", ך":1יות .ייי.ת סשה ,"יד,7,ן מכורסת תכנית הכית עלהודעה1

 יהע'נ., ::גס שי נן:' :::!;ה :;:ין :י יעד::יילדו-נ ;.תלת תש:-ך-!",1. ליגנין, ית:;ו1 יי., 77 .;סיףימאיס
 דמוייה נ?:' יקית "ן "יעיה נישית "י גן"י יימס ;%::נ ו::'"ו וכיסך ;,מגי. 1,גנ.:, ,ה;;.ן הן7ימ'ת :,;זך ;, ייזעק,נוה :ג"

 ייינ'ך' יהי:יןו,ין'ת ין.רית. תנית ,הנין %",,,17 יייס 2% ין'נ,:יגתן
 מט" ךמ!)יס ,קסת 2;." ושר. י".%'א ,% ")תוך י,,.סיגן
 נ,ת%נ י.יעה' גויניניה י"גנ,ת נתיחס 7:נ,,ין כשסייס "ס י%,ה ,(,?1,1ן ,הרייךען

 ,נעי
 יוננ'", הת::1) ,הו7 117

 נ.ת-?~tr 1.1).", יהננ.ן יסית "מ "יעי, נ' י-'",י' תעבי11ן;ת;

 ::נ ג,'שיך:י:','טך' נהק נע,מותס; "1%14 ,1%!1; 7!ו%,; %!1"1; וו1י1;;וש,נ
 "ןי::יגןי:-

 ::גן::
 שינ.1.ס י,ש,ס ,תבנית שיג.. '?ו ",,ה ":ו ;.ק ;יער,יקז,. ",7ית י!, מב"ק 7,1 ,!-7!, ??-"1. 1-4%; ",7ית1%111
 ותור.ס עם יתז שוות., עי קו.זעה 1,!,,!-, ינ,%יג,י:,ן 11144 ;יש 1: יי"ה ",, ?14!1 ;.ש !4; יציעך ו".7,!-"%,
 11-14. !-4,יעות

 %ו7. עד. תצניח, י?11, "סיי.י.ם גי,,.ט ג,רנמך ,,,.,י..,יי
 %.ין %ישי, הי.1"ות י.עוה שנו נן,ר" ו%ן,ר "תני.תש.11י )ך.ר"ך 7!-1! ?!, !1, ?1, !1, ", 7, ן, !, י,,.ת ו11,14.ש

 שעז" ני:יז' יו!,ז %,,1, ":?ורף rl~rtn עןנ.ין ת,-י,;ךגגיש
 ":י."ז",

 המקושיה המועצה נמערדי וב, הל-אגיס/ החרזה, ה'ניבו,,כ-כדד )מזרחה 40-43 37, 32-33, 17, 16, 8-14, הלקות 13146גוש
בית-כך'2. תל-חין;מכביש

 שיישין,ם וגש;ות נימין Tni(aT ,," נו יע"1 י."' ב;1נ') גי מננ.ש )מויין י2-%! 14, 1%, 11, !-י, ך,,ות 11141;.ש
 י:הי' לתי"נ יץ-.ייסת,-הי(;

 גן:גן:נף ג;:).!1ץ2%;:גי::ן: "!; 1!-1%, ;), 11-14, ו-1, ",,ית ,1%11ווש
 נ%ןז, ועשינו) יכניס שד גשי יתדית "'שדר ע, ,ערערו:,,,זת, "ן.ע?, ש.י.ס גת"1ב והלן% %-1 מ,,7ית ,., ?1%!1ווש

 המועצה בפני המיוחדת היעדה ברשות או כאחר עניהב :ציני לבניאו קרים-שמינה;המקומית
 ולבניה. לתכבוןהארצית המרו- המועצה שיפוט בתהום הנמצא 1 מחלקה חלק 13183גדש

 &I~G) נ%,,ס.נר )11 תש..ט נתביי,.ס 2-4; 1",7ית 7י'ת-שמניס.ת
 פבלח:1 1:1%1%4,מ.ת1;;.ש
 ולטיה לתכנון המיוהדת הועדה ראשיוגב של השיפוט בהחום הנמצא 4 2, 1, מחלקות הלק 13183גיש

בית-שמשקרית-טמונה;

 ,,,ן.!ן.1! "שנען, ג"11; י' !%(ן. ו;יייג'ן'ירין134



 ןן
 תשכ"ה--1905 והבניה, התכנוןחוקן

 והיגהת יי,יז, תננ.ןמר"ג גית-עפש מ,1,1, הנצןמרינ

 מיוהדת מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה מייהדת מפורטת תכנית שינוי אישור בדברהודעה
 והבניה, התכון להוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת והמיה, התכנון להוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, נזהנמטרת

 נתיבות, ולבניה, לתכנון המיוהדת הועדה במשרדי בי השכ-ח-1953, בית-ע::ש, ולבתיה, לתכנוז המיוהדת הועדה גימשכ-ה-5(19,
 מפורטת הכנית שינוי הופקד נתיבות, המקירית המרעצהובמשרדי הנקראת מפורסת הכניה 17ינוי לאושר הפגים, שר באישורההליטהז
 "נינ- ישיבה קריה ת,2,"1;4, :ס. מיורות י!ורסת .תינית ה;;י%ת 2 ענוי שהיי שעת %.הנר ה,2,4",נ, מנ' מיורות מפויסת.תבנית
 אליו. המצורף התשריט עם ביהדנתיבות", שיכונים רישום לתכגיח שינוי 82א', 29א' הלקות 213פ גושחגךיות,
ן התשויט עם ניחד הפקדתו, על שהודעה 5,32,1-, מס'ציבוריים

 וה;מ?%ים המשעת ההננ.ת נשיתי ה:,1,יס "עסהיס "ס יעה ו",. עמ' הקנ-ה, 1"14, יורי.מיס נ.,;וס פוייחה %,ין,דל?1רף

ג;נ.,.ה:נ'1 1%ת1 %ימיה המיוחזת יועז" שנו נסורה ךאמוי התריתשינוי
 נתיבות. מיוחד תכנון מיהב גבולצפיו: ממיוחדת, ד,עדה במשרדי הופקד אליו, המצורף התשריט עםביהד

 באר-שבע.עזה. כביש של מוכרז גבולמירח: המק,מית המועצה במשרדי וכן תל-אביבן הקריהן השיבוץמשרדן

 1,"4,1. סי' התייגת ירויי,1 ש"ישרויס משעות נ.מ.! תשבוס יי" נו ,עיין רשאי מעונקיעיי
 וו. תנכית ש, 22, מס' רחוב ע, ומיה רננתמערץ; י,",. !תוך.ס";-,

 יעה,. !תריס ""מויין שימקרזיס,ישתת 11;ו" נרשת רשתים ענה,נ,ך, ההנוות ,זייית טעה ,ינק,""1 נ.מיס תש,.ם ,יא גה ,ע..ן רשן. ההעלית נשיו, מעימןנ, יעיף ,!י שךשמ.ע מ, .:ן נזית" דת:ףת ,שטוי שךתנ:ז1תומ'
 %ה היו%" %הר תנ;ונ. !יט ננ, או גטין נ_ר7ע' ן יעונ, נל"ן, .ישיבתן יעני! שי נשי ההענית אישור ;, ,עימרהמיורות,

 נ!:, ימי.יזת לועז" ברעות או :אתז שניךס נ?.נ, יעניאו
ונ ,- דן,נו"

 מ_
 הוזעה !ינכס מירס שע"נ תרך רש%', "תנית נתרס ג.נ,שקה ענניה. זת;נון"%ין'ת ותגנון שמיהנ ת מ ן ת 1; ן

 האמורה, המיוהרת הועדה במשרדי מתנגדות להגיש ברשומוה,וו 1968( באוקטובר )11 השכ"ט בתשריי"ס

 תל-אביב. הקריה, השיכו7' משרד פבלחנן
 ולנגיה לתכנון המיוהדה הועדה ראשיושב

 נא71ס1ני )" תשג-ט :השרי '.יבית-שיש
 ,",ם(

 פבלחזן
 ולבניה לחבנין המיוחדת הועזה ראשיושב

נהיבות גיס-שמש מיוהד, הכנוןמרחב
 מיוחדת מפורטת תכנית שעוי הפקדת בדברההדעה
 נור-שגע מקוי., ת::.ןמר"ג ויניה, דה:;.ן ,דו, !, ,:עיף ניתסס ג71ע", נוה1:!רת

 ביה- ולבניה, לתכוון המיוהרת הועדה במשרדי ביחשכ"ה-1965,
 ונמשיו.שמש,

 מפורטת תכנית שינוי הטקדת נדבר הודעה תעית עינוי "1!,ז בית-שמש ומרמית ימנע?"
 .הננ.ה. יתמכן יד., ,, יסעיף נסתקס ".זעך, נוה,זירת ית:;ית ש.נ., ת,"2,1ר,י מס' מקורית -תננ.ת "נגיחתי!ויסת
 מהזז ולבניה, לחבטן המהווית היטוה במשרדי ני"שכ"ה-1965, גלם שאושרה 5,82,1 מס' שמש, בית ציבוריים, שיכוניםרישום

 באר-שבען ולבזיה, להמנון המקומית היעדה ובמשרדיהדרום, ניגורי שטח ציבור, בגיני למגורים, שמהיר ייעוד 1963 במרם24
 מפורטת לתכנית 4 מס' "שינוי הנקראת מכזרטת תכנית שינויהופקד אליו. המצורף התשריט עם ביהד וחביה-,פחות

 לתעשיה מגרשים הוספת באר-שבע ועירה תעשיה אור - ד,339מס' המוצעת: התכנית  בשינרי הכלולים השטחים הםואלה
גוש

"211 
 המצורף  החשריט עם ביחד 38949(-, ;גוש חילת דרך לאודךועירה הלק, 120 הלק, 96 הלק, %1 6, 5, 4, 3, 2, 1, הלקוה

אל.ו. חלק. 118 122,123,
 ג'ג'ס הוקום י,% נו יע..ן רשא. גהנמת נשוו. 1 הייי!ני נימין העלו! ,,ן נה יעיי, רש". גתנו.ת נתיניי מעויןנ,

 שך- ונעצרת ילך,. סתו"יס יאמור.ם שךסשרויםונשעות
 "ה,. !הורים "%יוריו שיזים

 תנע.:, !ים ננ, 1% נעין נקרקע, ~tTr'1:י %ת היו%" %"י תעוני !רם ננ, "י נננ.1 נ,רקע' מעניןנ,
 %ת "יואה %תי

 שיר"נ י,.מ.ת ועת" מוו! וגן הה:;.ן ש.:1, ירי ן, ric1 עציו שכיינ ;),ון.ת nluT יינו! .גן רהנ:ית שיו. .וי ע, נרעע"מ.
 יךשיים "זך רמחי, אותו :וגל או ההנית בההופ גליל  של"קהכ:.ן !ינום מיום "ושיי! תוך רש%., יהננית נהמום נ,1, ע,"ההגנון
 ,שינוי "תננו.ת ,שיש גרשייות, ~ו ךוייה בל סרחון,פיוס הוזיה במשררי ההכנ.ת לשיווי ההנדוה לבייש ברשומות, 11כוייר
 ורמויך. הל,ימ.ת ךועוה נךשיז'ושנית ת.-%נ.נ. ",רפן, ושינון, משרו עמור",ון'.יוח

 "י,1( ג%ו,סוגר )וו תש:-? נחשר,נ.: ,,,1( גא.קיונר )י ת;:-ס נתקר.י-7
 ורדימון" פבלחנן

 ויפיה ,תגנון ית המכו עועי" יגשיוענ 1י::יה ,ה:;1ן וגעיית "ועסה יגשיועג

145 ין.11  יצין גון.ן, גין,י י'  111. ו!ין:י,ן,י"ס



 המשק בהיהזמנות

 בירושלים המהוזי הכשפטבית
הזמנות

 ביום בירושלים ששטר בך-רב, יהורה המות עזבוןבענין כעי ביום שנפטרה בורוכוב, רווקה המגוהר עזבךבענין
 1987, ביוני5 1188(, ביולי )23 השכ"חבתץוז

 שפר) אגייס מסייג בר-רב כרמן קלרהייי:,קת 'יישי'ס. שי' ":י11 חיך מי"ינ לוי אהובהווינ,שת
 "מכר" צ. ליחן נקשה דוק דמשסט לבית הוגשה גי ידועלהוזי

 ימנו"" ירושת!, ירי,טלים. יבל, קרית",114,
 קמינו. "ו.,

 הטוען אדב כל בזה מזמין והנני הי-ד, בר-רב יהודה המנוהירושת לחת- והרוצה המנוחה בעוברן הנאה טובת לו שיש הטוען :עוניןאדם !י "שריו יו ,ית) נקש, ":שיט ,ג.ה ךונש" נ' ,17ע,י11. גי :ו" מומן וךי,1י ~r1TJr ממי
 להחגגי והיוצר שגוה כעזבון הנאה טוסה לושיש הומנה פרמומ מיום יום עשר חמישת תוך להגיש הנ-ל, להכרזהנגד

 להגיש למרוה,
 בעניו. כטוב צו הישפט בית יתן כן לא שאםקשח,בעיגיו. הבנו- להכרזה התנגדות זו, הומנה פרסום ציים יום עשר המישהחוך כטוב צו המשפט בית יחן כן לא שאם המבוקשתי להכרזה התנגדותזו,

 רשם וייס,י' רשם וייסק,י'

 ,",!41 ;וגיהת"יק ,",ז!4 עןנ.:ית ת.ו ין
 ג.יי",.ם שנט"ן י,ייש,.נ, פישר 'וליום קני" ?יי"הנ;נ.1 "1. ":,ני." מיטב ה"לפר'ן ל'פמן "מג," עותןנעמן
 .יישער, "ניס,נ.ת

 "וי(, י.י,, ,! "ש:." נתמיך .,QT'1 ,ן!1, גייטמני "2 י.יס נ.ייש,.נ שנטי
 פישר. מילכהוו"נ,שת ,1, ןמ.ן7.ס מיןינ הי.לפרין ,ג,ת פ'נסוד רחלזן:קשה

 צוואת לקיום צו גיתן בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלדווי ירישלים. הכרם,בית
 כל כ,ה מזמין ועני עזבונו, כמנהלת המבקשת ולמינוי הנ-להמנוח על המכריי צו ליתן בקשה חמשטט לביה הינשה כי ידועלהרוי
 לצו להתנגד והריצה הל,נוח בעזבון הנאה טובת לו שיש הטועןארם טובת לו שיש הטוען "דם גל בזה מזמין והנני הניל, המגוהירושת
 'ום עקר ":.שן תוך ודמין ,נ'ת "ן,ש העוגבן 1,-;,,תי,',ג ושך ןי'שן תוך ,"1'ש ,"נינך, ."תנן יךי,ן" דיניך נעונוזהמי

 :יעל. :?,נ !. וצ'לןנות יתהמה ג~נ צו ימשילנבת
 ישן וייס,י' יקם י"ס,"

 א"נ גי נון מ,י.ן ."גני ייזש", ;י ךמנריויס צ11.ג "ת) נישות ,ן,), ו"יורשין גתי,יס ימשיל, ינית ך.;שו נ. ירו;ירוי
 פרסום מיים יום עשר המישה תוך להגיש, לה, להתנגד .הרוצה אליו מהייהסה המבוקשות ההכרזות שאחה בעובין הנאה טובת לו שישהטוען
 , , בעיניו. נטוב צי המשסט בית יחן כן לא שאם הכרוה, לאותה התנגדות זו,הזמנה

 8ט',410 עזבונותחיק 85,,459 עזבונותתיק
 ;שיינ;ו.ן הנריךלרמי"ינ:גן!,ןש",ירוק,יס, ךיניח !ינקגן;.)

 1! גייס קמ"י פרידמן, אברהם וינית
 87מו, באוקטוגר 1958(, יספטמבר )17 תשב-ח באלול ע"ד ביים בירושליםובניסך

 1"1, נ,71 ";גין, קי.", מי,.נ פרידמן מ.!'ר,ךי,:,ש 'ר,1..". י, 7וש ינ?; מי"ונ לך 'רהמ'אלו":נ,ש
 .ר)שו,ס. :',:נינן

 י"" וייס,י'
 בה?-אביב-יפו הכחזי המשפטבית

הזמנות

 ZGCO,:6S 'רושותת', ,",411ן !ויורתת.,
 שיידין )איצקוב.ץ(, וודבוז אלקה ייופה יווסתנ"נ.) ג.ון :נ"י-.ע,נ שתסי חרבי, מהפוך ימנו" ;ינוןנעמק

 1968, במאי 21ביום 1965, באומסט25

 א'צקוביץ(. )וצון :ולדמן אהובה,קךג,ןת חו'בי. שפעהי":נושת
 מנהל למבוי בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלטווי

 צוואת קיום צו למתן בקשה המאפס לב'ה הוגשה בי ידועלהויי בארוי
 או זכות לו שיש הטוען אום כל בזה מזמין והריי התל,ו.מנוהה הנאה טובת לו שיש הטוען אדם כל בזה מזמין והגני הנ-ל הדוחשל

 הנ-ל, לבקשה להתנגד והרוצה הנ-ל, המנוחה בעזבץ הזאהטובת להגיש נמבוקש, ע,בון מנהל למינוי להתנגד והרוצה המנוהבעובין
 זו, הזמגה פרסום מיום יוס עשר חמישה  הוך הלשפט כיהלהגיש המכו- לבקשה התנגדות וו, הזמנה פיסים מיום יום עשר המישהתוך
 געיגיו. בטיג  צי  הישפט בית  יתך כן לא שאם הנ-ל, לבקשההתנגדות בעיניו, כטוב צו המשפט בית יתן כן לא כ'יםושח,

 ים ולך.ר' ישג ולך,ד'

ח135  %!י)."1.1ן תןג.ן. ימיו ;' שי. שהיןק

1. 



 בהל-אביב-ימו המהיקי המשמטביתן
הזמנות

 44, דלי,ח מי".נ )דינב,ר1( ד-נור אברהםון::;ש ,(,"1(2 עומלתתיק

 ה'!". ניונ שטלר )נ'נסברנ(. ובעונ' 'וסף ךי:ו" ייי,תנ!1.ן
 ?%11ת י,י.ס ?. ,יחן "לש"ט יצית נתש" הקש" בי יסעיניתי ,(י1, נ%.נ.!ט5

 .הייני "וורה ש, ,גוע, ,מ.ן.א המללש .,ןיניי ינ-,,הך::ח רלי-;ן. 12, דן ריח מידען כבעוז אולגהוומ:,שה
 והרוצה המנוה בעובין קאה טובת לי שיש הטוען אדם כל בזהמזנ.,ן עשר הגיישה הוך המקק בבית לההייצב אדם בל בזה כזמיןחריגי

 זו, הזמנה מרסוס מיום יום עשר המישה תיד לרגיש להכרזה,להתנגד הקייימ לא תובה, לח מדוע מעם, זליהן וו, הזמנה פרסזס מיוםיש
 כטוב צו המשפט בית יתן כן לא שאם המבוקשת, להכר,ההתגרות העוית הינהן לא ומדוע המפה, של האחרונה הצוואה תירשטולא
בעיניו. מית יגש בז לא שאם בצוראה, תזכרת גבעון לאולגה צוואהקיום

 יעם ולך,ד' נן:,ר. וו מעון" ,יתןומשפן
 יען ולך.ד'

1 %,,!;,2 עו:ינוהה',
 "(,ו7י2 עינינית ,ת

 שנמי ייויין. אדלך נפתלי הרמן דית" עשוןנינך
 נענט נ-; ניוט שופטי" שחר, בן רחל הימיה עיניןנ;:י1

 נ,,1, י-אגייס
 "ן,11, נלניי%י )21הע:.ח "(,1(, נ:!ן::ר )! הש:."

 ית'-ניק, !2, ;ק.נא מיי.נ שחר בן מנחםיך::;ע'ם ן.,י1. ,;, ומזי, "ייה מין.נ אדלר דליהויי:;עת
 נונבר1 וה'ה גן-נר, !1, ,יי1 הינ מי"ינ עתר בןעמינדב ע, ה;::י.1 ?1 .ימן נקעה ו" "לשנס ינית ותשה ן, .יו!יגורי
 בני-ברק. 141 גרונר דבכרהוב הנהלת צו - אולר דליה - לבקשת ליחן ובן ש"ל המנחירושת
 עקר "מ.עה תוך המשנט שית ,ית,י?נ %זס נ, יוד מומיךוי.ני %ן,ר. לזתני וריי המוח ע, ,ךוג.יות וירעע ינ:ניס י,עגנון

 שקר, נן ימרס "נתן ,ץ מין; ס"ס וייתן 11, י"מ ירדוםסיסיוק נעונ11 ונ", טונת ,ו תיש הטיל %ים נ. יון מו:'1ייינ'

 גל יי י11:1 י:ך,ת ?ו מת.-%מג, 11;נרנ ,ן.ה שיר נןעמינונ ישר ייישן תוך ,ך;'ש דמנ.,לת, ,ך;ר1ך י,תנ;ז 1יי.?"וין"
 את ליתן המשפט בית יגש כן לא שאס הנ"ל, שחר בן רחלהתוהה' בעיניו. כטוב צד המשפם ביה יהןכן שי סיר. ומס.נ סו,, מ!.נ יומ,י,ייס "הלנוה "1.1:1ת,"ןס,?,.ן, ין שאס ך:נו77ת' .יניתה ,תוווכת 11, ,ויו, סיס,ן מיו!'זג

 רשם לך,ד, כאכזר. המלהצו קיםד'ולך,

 ,(,;ו(2 עונ.:.תתיק

נעמי
rRTIS' "77(2 עשונותתי, ת,-%ניב, 11, ;יוד, ני ייני: מקס נחמן "יפי,), 

 11, ;עי% יי ךיך1נ 1זסע;-ויינקית'שר,ק
 ת,-,נינ1'

ש.
 נ;;קהונן
 7(!ן, ר וש גיוס נ

 2,!1, יייייו מש.נ.1 אבוהרון )קלאר( קלרהין-.,שה ת,.-ב ," הונ", ,% מ"ע יען, ואיתן 1" מלה נרתום מיון,וי

 היייי". העיזת תינק ,% ,יז,; דג.. "י;," ק, י,:,רונ, ון..%ן הירו!ו,"
 עשר חן,ש" הוך ךמש!ס גנית asllnn)I "זס ן, נוה מזמין"י'י' 1ך 1% ,.תן ךמש:י ג.ת 'וש נן ," קנס י:נלקת, גיירןקיינ

 א' לעי"ד יינתן לא מדוע טעב, וליתן זו, היעה מרסום מיום'יםבאמור.
 נ'ת 'חי 'ה ע" יזי:י"'בנמב?:;ג:ייית ערבון ה:הלח צו הל-אביב, 66, רוכשילד עדרות מרהוב קרמייס רשם ולך,ד,

 יגס שבע,ד' ZGGO~G3 ;1:.ךתתי,

 מרן,;י ,1! השנען נ"נ מינ.,נ
 %(!לדק

 סייען תון וישך נגיח ,יהיי?נ %וט נ, נוך מיין"ר.נ. ,(,!2,7 עונינתת., פודולסק'. עטי,ךמגקקת
'ry; 1,.ת"-ת,.", -אנקן.. ההו,.ם געת ענפ?רה ה,."נינ, 5 י,י", תפייס ,% תפנן, .ן מן,ע סיס, היה, 1., ":יון !ריס מ.ו!..ס אעתיר, סיפג זעיר ,נ.ת וסנר אירנה הן..י" %,."הנע! 

 ,ן,1, נ1%,?.נר 2 נמס תי- ," ומזז; ונ-, !ווו,:,י ננימי1 המנוה ע, ?11ןת1 ת'רשנויא

 אפטקר. דזין:נ'ער."הן
 ע"ר ממישה חוד "ישל ננית ,ית..ונ יזנ נ, נוה מימת'ית' יענ ולך,ד'

 הקויים לא תנכה, לא מדוע טעב, וליחן זו, הימנה מרבים נ:ילםיום
 באו- 1 מיום ונגר אירנה המכוהה של האהרונה הצוואה הירשםולא

 מר את יסגו לא דמדוע צוואה קזזם צו יינתן לא ומדוע 1903, נוסט 58',2664 ומבוניתתיק
 ?1 ייתן ומש"ס נ.ת .;ש נן ,א שחם וירגון, ימגג, נן-עתוניעיו ",י,11 מי"1נ )דינבורג( דיקור יצחק ימו." ?וורה:ינ.ן

כאמיר. ביוני )25 העכ"ח בתמוז א' ביים בתל-השומר שנפמר הל-אביב,18,
 רשם דשך,1-'1968(,
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 בהל-אביב-יפו המה'וי המשפטביתן יי יי
הומסת

 הנ., דמן." נשנון ך1"ה ?.נח יי 'ש נ'"ליק "ו,נ""2 ;יניייתתיו
 יותרו וצי.!"

 ההבניות ,ו, הומנה פרסום מיום יום עשר המישה הוד לה.:ישלבושמת בנובמבר 21 ביום י:עטיה דוד, אטלקה היגוהה עכבוןנענין
 הנ"ל. הרווים את המשמט בית יחן כן לא שאט המבק'זח,לבקעות1967,

 רשן ילך,ד ;, דמ:ר.1 צו ,.תן נקשה "משג? ,גזת דבושה נ. שיועי"11.

 עזבונה, כהנהלה דוד רחליה ולמינוי דוד אטלקה המנוההירושת
 53,,2719 ליגונות תיק המנוהה ברבון שאה טובת לו שיש הטוען אדב כל גזה מזמיןוהגבי
 37, בר-איל, מיהוב רבינוביץ כבוריס המוח יוביןבשין מיום יום עשר חמישה תוך להגיש ,11 להכרזה להתנגד והרוצההנ"ל,
 1905, במברואר 27 ביום ברעננה שנפרר גני-ברק, ה'( )שיכון בית יתן בי לא שאם למינוי, או להכרזה התנגדות זו, הומהפרסום
 ונתנאל נת-ים 2י, .יישומים יי"1נ דסקל הוה 1ד?נ7שים נעיו.ו. נסונ ?1ויקנט

 "11,1. וו, "תית"נ.ס מי"ינדסקל רש[ ולך,ד'
 עזבון מהל למינוי בקשה המרופט לגיח הוגשה כי יריעלהווי

מ:'י,4ין(, ) תפויח ננפץ נ',ת,."יש:(וד"1נעם
 נו" מוייןדי.1.

 ;דר יי.קי תרך "ירין ננ.ת .התיי!נ אוב נ,
 ין

 נע.מו. נסוג צו ך:ונט נ'ת ת. נ'
 שם ' ' 1 ק '' למגקשימ יינתן לא מדוע טעם, וליחן וי, הזמנה מרבוע מיוםיום

 שתירא, ים, גלעד ח' עוהיר ב"ב ע"י אליהו, ועג'מי מכהאקשוטה
 2725,05 צוואה קיום תיק הזביי,ת בגין עזבון הנהלת צו 10, חובבי-ציון רהובמפתח-הקוה,
 ך,1"יונ,ת

 רן1נ", "שזמר, מרחונ אפע:ט'ין צבי המוח ?11,תנ"מ, י!. את ויתן "ין:? נ.ת 'יש :1 ,ן ש"פ "נ.., ימו""
 ,ן)1, נן,ו,ן? ,1 ניזםש::?ר נעמני,ה;.,

 ד17גר, מי"1נ ורי:וולד-אפשט.ין שרלוטהייי:,שת יש[ ולך,ד'
ר?::ן.

 עשר תמיש" תוך המשפט בבית להתייצב אדב מל מזה מזמיןהדיגי

T'1yl,תק"ם ין הינה, :ך:ןכגיען 7::::יבי::נ (ג הייה, ,י,.ננ,ונ, מי"ינ מלר צדוק דשו, ;ובי 
 י'ת1 משון י'ת יגש ין י" ק"ן :להת' י. ך:ב"ה הן(:ע מלר, צני יוסף מלר, אהרק מרומזי, "פ ,"ך..ש
ה

 ישם ילר'ד' ;זר יי=ך תון ומקון ננעת צון,ןתי.!נ ןמןיק:ןה דיי

 ,",27:7 ?.וןה ,.וטת.ק יומה ,י1נ תעוות ה.1ת1 ," .מזוע ד,,רוין ד?ו.,ך ת.רקןוקן
 ייהיג סולקובסק' נ!.מי1 נו אברהם מוו, !ייאתנ;:י1 !מ .ונף מלך, אהרס מיר, מריס ~n'rila נונון ים,ו:';.י
 וצני" סור .;,: סור, ".,,מלי,

 ,""1(, נ"ווו:ט )"1 תש:." נן: נ' נימס nrr:T דן::ה, 17,יין וןשב? גיח .גש נן ין ש"ס בי,
 תעוד"י,ת1

 י;:;ה. 11, ייצ, מי"ינ סילקובסקי :עמיייי:לשת נאשר.
 רש" ילך,ד'

 נשר יכלתן תרן המשג? נ:'ת יוהרןנ ןיס ני נוו יןן',ייימ

י
 הינהן לא ומדוע הנ"ל/ המנות של מצהרונה צ.ואתו תירשםולא

11
 רבם ולךז4, תל.אביב. 93, דיז1גוף מרחוב רדזןב:לט ר.יןוהמבקש, כאמר. זוהעודה ררונבלט, ירןה המוח ע,ב.ןבענין ליחן המשפט בית יגש בן לא שאס למבקשת, צוואה קיוםהע,דת 68'2712 תק

 על המכריו צו ליתז בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי
ע "וס ;, nra יותן 1"11. ;ונין י;", וי.נוי דנ'. דיו"ירושת  והרוצ" השו" נכונתן ":אן טינת ,1 שישילין1

 לין.:ן ךהנ1רוה  11, "ודנה פרסופ מ,)ס .וס עשר "מישה תוךיתיש ניגס ננתר-שנע שזחי נהים, עמוס י_.1" י.,,תנ...ן .ינרון, ,ההון
 Igcs נ_,, 5

 לרונ, שינין ", מן' "1ן' מי"ינ מסיקה י.הרה,י.._שת נ;'נ'ה י?ינ !י המשנס נ.ת 'ת1 נו יא ש"ס"ןנושת'

 !.ותת יקום צו ,:תן נישן המשן? ינ.ת ,וגש" ני יקע,יעי
 העומון, וכמנהל הצויאה כמבצע שוב משה עז-ד ולמינוי הנ"ל המנרה 68',2713 עזבונותתיק

 לנין נעונין ג;," סיגת ,ו ש.ש י?.ע1 "ונ נ, :זך מויין."צי גיום נת,-"נ.נ שניטי זלינור, הלמוט דיקך !.ותתנ?נ.ן
 מיום יום עשר המישה תוך להגיש כ:-ל, צו לכחן לההנגיוהרוצה 1955, ביולי"1

 משנן נ.ת .הן נן ," שאס המנוקש, ,!1 ,הקוות 1., וודעךבין'ס רמה-י1. 14, ז1ו ךץ,.י מי"ונ .ליתר הילדנרדייינ77ת

 ק, ,ע,נוו. ימ.ומ.י,, בעיניי. כ"ונצו צויאה קיום וו למחן בקשות המשפט לבית הוגשו ני ידועלהווי
 ישס ולך,ד' חזם :, יגה מומ.1 1יריני דו.,, "מוו"

 ,",ן.,1.ור ג7נ.נ. יישוו י' 1,(1, וני7י:'ן.)ווי138



ן  בתל-אביב-יפו המחוזי המשפםבית
הזמנות

 ,ן,"4;2 עונו;.תתי, ,ן,2141 17נו;1תתי,
 ."סברם, מאיך( נשר ;ם );יזוע איוד "מנח ?.1,תנע;.ן שניידר, .י'ת וייסברם דוריס ךמ:ייה ייי"תמי.1
 ת,ו"נ.נ. ,ית' היקי. יי"ינ שליצר )זאב( ולטרוומנ,ש ת,ו,נינ. ,וו, גירודן :יעיי שליצר )זאב( ולסרהימקש

 קיום צו למחן בקשה המשפט לבית הגיש המבקש כי ידועלהויי קים צו למתן בקשה המשפט לבית הגיש המבקש כי ידועיהיוי-
 של מינויו צו למתן וכן 1958 במאי 12 מיום המנוח שלהציאה וכןלמתןצומיכויושלהמבקש 1968 במאיהצוואהשלהמנוההמיום12

 האוה. של ענוגו למבהלהמבקש המנוחה. של ערבונהלינהל
 כעזבון הנאה טובת לו שיש הטוען אדם כל בזה נהמיןהריני בעיכון וצאה טובת לו שיש המוען אדם כל בזה נימיןהריני

 .,ב עשר ימ.ש" הנך יך;.ש ו?.ו,ס. ,:תן יותמו ותר.?" mirn ..ם עשר ימ.וה תנך יך;.ש ה?ו..ן, ,מה, ,ות:מ והרוצהדיו."
 בית יתן כן לא שאם לבקשה, ההנגדית זו, הזמנה פרסוםסיים המשפט בית יתן כן לא שאם לבקשה, המבדות זו, הזמה פטוםמיום
 בעיניו. כטוב צוהמשמט בעיניו. כטוםצו

 ישם ולך,ד' ישם ולך,ד'

 "ו,:ןןע:::ץ::י:ונןוג:: :::::ןב':ן";"י:ן"י, '.,':י'ץרשי!"ין' עימומי""ייןש::'::יטץןננונג"י:::ג
 בעיניו. בטוב צי הלשמט מיץ יחן כן לא שאם הכיזהר לאוהה ההנגרות זו,הזמנה

 ,",ר;"2 עונו:.התיק ,י,(;!2 עו:.י,תתי;
 4, מיי מי"ינ פינקלשט.ין שלמה דממת יונו,נעין גה,- ש:!:ר מהי-אניב, ריונס אליהו "שית ITaluנעל
 1558, בסמטמבר 9 ביים ש1פטרראש.ן-לציון, 1958, במאי 13 ביוםאביב

 ,?.11. ראשון 4, דיני מי"ג פעקלשט"ן ברכה.י::;;ת ריימס. לאהיין:ושת
 יייי1, 1,, שיי מידיי שם,רא מלך ,,ש:::,;:%1בנ, ,(,1;4י עויתיתתי,

 שחייו ננסה שנשי .מ:::;1נ:י:נ:ד:ןטקזיתמי'
 ת,- 14, דתונ. שךע,ן ייקינ ה.רובי'ן מלכהוומנ,;ת

 "ג'ג. ,ו;ו(נ2 17נו:ותת',
 בפברואר 15 ביום שנפטר הדבי, נחום המנוח עזבוןבענין
 ,",ונד עונו:.ת היק"ן,1,

 נ..ב נ,ר.ש,יס שעטרה ב.לצקי, לאה המויה עונגןנמי. !תה-"ליה. "", ך:נ.א.ם יי"1נ חבבי וכריהיהגנ,ש
 ""!1(, נושגר )2 השניח ננחלוי,ט

 ח,-אביב. 111 רמגרגט מרהט בילצקי יכליהווהמבקש
 7,68"23 עזבוגיתתיק

 עורקובי, שמעון המנוח עזבוןבענין
 "2657,5 עזנונות תיק תל-מונד. 39, היים מהדר עורקובי רהלוהמבקשת

 ביום נתל-אכינ שסטי ויידל, כנריך המנוהים עזכוןבענין
 אברהמן בת זייךל דנ:דינון 1933( בפברואר )3 תשי"ג ב17בטי"ח

 1967(, בינואר )4 תשב-ז בטבת ב-ב ביום בפתו-תקוה שנפטרה 68',2559 ירושותתיק
.הינקש ה,-"נינ. 1נ, .רמשו מיהוב ז'ידל קלמן.ן::לש ששקן, סמ' יעיה יונ11ניען

~DT 

 סטי.
 ,",יוד !ונו:והתיל

 גנת-ינ שייטיתשיא,
 מע, יי"ש ייי רוזנצוינ:ו לייב יצחק המניה 'V2?rנעין1 נפק

 ""11(, נ,ינ, )"1 תשג-ק נניון נ' ניס ששטר !ת,-תסה,י1, ייה-ו:ש,א. 4,, ..נתל מי"1נ נדנקן 1nA'D,ינ;;ת
ת;י". ית,- "4, מ.1, מי".נ ר,ז:צו'נ רבקה דבירה1,מן,עת

 ,",וון2 ע1:1:1תתי,
 ,",1;י2 עונינתתיק יולפוביץ, 'צחק דמיי, ע,ג..נעין

 )23 תשי-ט א' באדר ט"ו ביום בתל-אביג שנפטרה נוהן, ב:ה מנדם* ידינה חל-אמיב, 15, ציון שיבת מיהוב רוזניצקישלומ תבי- בשם גס הידועה ישראל, דזביבה הנגוהה טולוןבעגין רעננה, 3, ז'בלנוינסקי מרהיב וולפוביץ 2:ביכ,יןיוהמבקשים
 1939(, במכרואר נגע- 4, מנרה מיץב יוננה ויתנזל בפר-סבא ותיקים, משיכוןקין
 הל-אניב. 111 המבבי בארבק מרחוב שעשוע ךינה והמבקשתהיים.

1311 31.15,1968 השג"ט, בחשון ט' 1452, הפרסומיהייק.ן
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 ןן
 ןן
 בהי-אביב-יפו t'rcn~ המשפםביתן

 )הישד( ת 1 נ מ זה
 ,ו,",י2 ?ונגנותתיל 5",1,י2 ;גנונותת.,

 1968(, מירס )21 קב"ה באדר כ-אביום 1967, סיגיי 25ביום שיטי שם.%,, בן פרוכטר זלמן לייט ין;.ך ;צוןנ?נ.1 בת,-,שומך שחסר שינדלר, ו'נמונד המייה 'יישתנ?:'1
 גס-גי,. ,' "ריו. גגי מריונ פריכטך לאהוהמיקשת חי-%ג.נ. וו, נסיי מיניי שעדלר )ריכרד( דבוימקש

 ,",1,"2 י,נונ.תחי, ,",!וו! .ינקיתת.,
 נ.וס ורז עין :".קב שניטר אלפנה, צבי יינק 'ייקח:ונ.1 מות-.ס. ;ולדמן אברהם "מוזה ,רוותנצין

 %"!1, :!נישר" מנת-ים. נולדמן ריזה~המתשת

 .רן. ;ין מיישב אלפנס דכייהיךמנקשת ,",1,"! ?ונונחתתי,
 ר.זנצבי';, מריסה השוה ?ונוןנענין

 2682,68 עזבונותתיק תל-אביב, 11-13, ישעיהו מיתוג רועצב'יג חייםוהמבקש
 14 ביום שנפטרה קראוטבלט, אילנה המנוהה עזבוןבעין

 :'נו:ג: ג,ומ גי ויקטור, בוארון גיזי" עדיויימן
 יל

 קראוטבלט. 'ינ'ייי:"אלכסנדר
ט )"1"שףנ ש ש  ,)1"1 

 %",ו,"! עוייניתת.7 רן,י. 4, ".,, "רב "י"~נ חסן .נית בוארון נעהזגמ:,שת
 שי!- '!י' %%' ?1" יי"ינ י2גמז::ע:ען:ן?ו:נגך

 מ :י שניסיו ושיגן, מייק ;רוממן לאה "מיי"" 'יישתיע:'ו
 '!nrv ',%.1 מייינ '1מ1 שפ א-דהםיךן:,ק

 ,",ןן, ישר., )14 תשנ,ה ננילןט-ן
 2584,68 עוברותתיק רם,-גן. 109, יהלום מרחוב אפרת צביוהמבקש

 מרו,. נית %:,ת מרית לליש אסתר ""יי"ה ;שיןי"מ;
 9 נ..נ ננתר-יי,: שנסיך 7י.ה-"ובו, ,!' 'יישי.מ ישי ,",!2%1 וונ.;.תתי,

 1'י"י !, שיי מי"יי ללוש נייגךג.ם י'יס שת"י מימת-ין'ז :"," ניני6
 מימת-1,. ששון מר'1"ינ7ש"

 ,ולווי! וונונותתי, ,","7,! עונ,נ.תתי,
 11, מוסנזון מרחוב רךזנכאים נפתלי המניח עזבוןבענין 23 ביום שנפטר כיסקטנבלוט, גרשרן המגות עזבוןבעניז

 1968(, בסמטמבר )23 תשכ"ט בתשרי א' ביים שנפץלהל-סיב, 1968,ביוני

 ת,-%ג.נ. ינ' ס.!.נ111 יי,ונ רוזנבאימ ל'ל'ין'מנ,שת מרמת-"שרון. מוסקטנבלוט לאהוממנקשת

 68',2388 ע:בונותחיק 68',2573 עזבונותתיק
 בן-ראי, משה "ינוח עזבהמענין בככרג שנפטרה מכמר.סבא, ריגומן גיטה המנוהה עזבוןבענון

 חולון. 5, במאי "יי משיך בן-ראי וידהוהמנקשת 1965, ביולי 25 ביוםבכא
 מנער-!גא. ןיצמן אהרןזימ:קש

 ין,!,"! ;,בונותתי, ZGTG:6S עו:ו;,תתי,
 29, יפו מכביש בירנבוים קלרה מרי המניחה עז-ו.בענין 4, ההכהורות מיחיב בלה גררסמן המשהה ירישתבעין

 נ%,;.נט )1! תק:.ז :".., ;. ניוט נת,-אני:-י15 ש;!:י;:ת-'!, ,"1%(, נ%.;ו!ט )7 תק;.י נ"נ י.: נ.ים קמציךנת-ינ,
1954(, בת-ים. 4, ההסתדרוה מתחוב ישראלי שלמהוהמבקש

 בת-ים. 29' בל71 חוש, יכביש פולמיוק ליאוןוהמבקש

 י(ן,2579  עובוניתהיק
 65,ח269 ירושותתיק 45, ההסתדרות מינוב מרקום וכמואל המנוח עזבוןבעין
 86, רוטשילד משדרות מך1רי2: בנרדפי המנוה עובוןבענין 1968, ביוני 23 ביום הל-השומר ההילים בבית שנפטרגבעתיים,

 ת,-%:ינ, נ:עת,.ס. "4, י,ןתיי~ת מי"יג מרקום 1'ול'טהוממקשת
 יפת"-הדך. ס:לוב.ץ אביבה.ובקשת

 ,",.%י"! עייי:יתת.7
 2691 68, עזבונותתיק רענה, 5, 7,יצל מיחוב שטין כירידה המניחה עתוןבענין
 ביום בנדרה שמטיה מצא, בתיה המנוחה עיבוןבעין י14 תשב"ז א' באדר ה' ביום הל-השומר ההולים בביתשנפטרה
 1968(, במרס )12 תשכ"ת בארר י"ב 1957(,בפברואר

 ךי!י מי"ינ שטין אבעדורי"ן:וש
 לוי. ?ושנהוריקשת קננה. י,



 ןך
 בתי-אביב-יפו המהון' המשפםכיה

 )המשך(הזמנות

 ,ו,;";2 עוגינותת., ,",11"2 ען:';,תחי,
 ~:nTtr לת.-"ג.:, שפ'רא דבורה יךנ.,ה 1113תגערן נ:!?:נר "QT'1 2 קיניין טיש, יוליה ימנ."" ע11:1ג'נין
 1968(, באפריל )28 תשכ"ח גגימן ל' ביוםבתל-אביב1918,

 מתל-אביב, שפירא י1:1תקוהמבקש הרצליה. 7, האשל כרחוב דרי רויךוהמבקשה

 594,58ן 9.בו:ותהיק
11 

 2708,58 עזגוניתק

 באוגיסט 10 ביום שנפטר אלוף, אלי המנוח 'רושתרעייז בכפר- שכמטרה קירשננוים, טובה המיחה עזבוןבענין
968!, 1958, במרס 4 ביוםסבא

 נח-יכ. 7, הר?, מי"ינ אלוף א.להי,ך:,קת דד:,'". "11,1, י'!ךו מחיכיו קירשנבוים צפורהוה?:ק;ה

 ב כליפה 'הישע ההנוח ;וניןנעי, 2", בפסכן ;ידונ פרי אהרון מאיר "::ית עיניויעמו
 "ר?1ת- ניו-..רל' "ן-"12, מי.,.י. ולרידמן דב .י:;ן,ן

 כל'פה' קליה קייה-נפת

 ""~ן, שנא, )ו2 :;ב:,ךנ?מר תי.2,ן "",,""2 עתוניתתיק
 דרנה, מנית טננב,ים בנימין דן;.ח .רושתנענין

 פלקוביץ. מלכה .ומנושת שנתי
 ,",2711 יו:.;ותתי,7("1(, במאי )12 השכ"ז באייר ב' ביום כפר-סג", מאיר, ההוליםבבית

 לי.ת ;", ימי" ריס.: מעתוק עבוד דינן עייןנן:'1 ירות. מנ.ת טננבוים עלבהוהעקשת
 1957, בדצמבר 21 ביום ומנמטר פחת-חקיה,מטלוז1

 עביך-. אמתךוהמבק,סת
 7, ,שע.יי יי"ינ מרקוביץ אסתר "מניך ע11:1יעיז ,":2114 עונדות הי, ,י,"""2 ;ז:י.יתת.7

 נמגמ:ר )11 הש:.ן גישון י' גסס נת,-א:.נ קמטיהנזי-2יק, י;זיא,, "רן,, מי"ינ yrn 'קות.אל דמי" עייףכעזיז
 מנן,ן,. דר!,, מי"יג מעץ הלנה,יך.,_ת משה ת,-"גי:, UTD' ,12'1 מיה.נ ;ולדבר; מך'ם.דמנקשיס י"מ(ס-נר7ן,1ן, CC1- 1"1 תשנ,ח נ"נ,,,, ג..ס תי-ך!.לי דגו..! ננ.ת שנעי

 מרקוביץ מחזקאל נני-ני, 7, ישעינו כר"גמרקוב'ץ
 ,ן',:271 עונדותתי,

 "~alr פלוטניק לאה "ינ.," עצנו,:ע.'1 ,",ו";2 יי:1:.תת.,
 אסי

 איה-ין' 11,
 ,",1(, גרחי )4 """1ן, גיא. )13 "שג-" נ"..י ס,ו ג..ס שסידרמת-;ן, תש:." נ,..ר 1' ג.ום !תן-ת,וה, השיצן, ד"י,,ס ננ'ת שינויה 11, הירנ.ן מידת ארציאל אליעזר המנח עשיויע:'1

 אלי"ן, .ו 1, ד".., כשזיות פלוט1יק 'שיאל יימנ,שים, ריח-י.. 11, ".ר;.1 יר".ג ארציאל נהמהין::,שת
 21ן', .ננה מידוג פלוטניק ,ג.ת רוטניצקי רבקהה,-"מנ,
 קרית-א.גו. 18, הרקפת מרהוב כיכבת ד,ץאךלתל-אביג

 63',2702 כזברותהיק
 29 ביום ביפו שנפטר ייפו, ישמח כ,שה המנוה עיבוןבענין
 1935,באמייל

י1
 6,68!27 נות עזב ק ת

 נים בה,-"ני: שנשי מיכאל, שלמה י::.ה עי:יזנ;ךן ישמח. פנינה.המנחשת
 תל-אביב. 57, הקישון מיהוב מיכאל זינהודמבקשת 2793,48 ע,בינותתיק loas)~ :.נשר )"1 הש:.ח נדתס'

 רכת-גן, 7, הרות ישיב בוירסקי ז-ול המנוח עזבוןכפין
 רמת-גן. 7, חרות מיהוב בוירסקי טינהוהמבקשת

 ""1, דש,ום מירך מים נן מלר שביאיר ישון עינוזנשי. "',17;2 עיני;יתתיוי
 1968(, ביוני )19 תשכ"ח בסיון ב-ג nrr:T aT'1 הל-אביב, 2194,68 עיבומתתיק

 ת,-":'נ. יי1, "שינם מייך )מילר( מלר שרה 1":"שת 1, ~וו "!י'נ יי"יג יצחקי וי'קטוריה י:;.,ה ,יבשתנענין
 1987(, בבאי )12 תשכ"ז באייר ב' ביום שנפטרהרחובוה,

 ,",,211 ע.נ,נותתיק יה.נות. 1, וןן "!ך.ם מי"ינ 'צחקי 'צחק.דמגקש
 גסס ?ת,-הקון, ניייננון, י,1,.ס נ:.ת שנסרה ה,-א"נ, 1, %",,"27 ;ונפנפתה'7 יוי" ליד.: מרים 1'רנל נס )מיפנה ורנ' וךךד" עשיוין:'1

 ,",ן, ג:!סיני ב בקרמן, בלהה "מזו"" עוננןנענף
 חור" מר"ג זאב ורניוהמנקש רמת-;ן. 1, ההקיר מיןונ בקרמן שלמה.ד:נ,ש

 ת,-אניג. 1,

141 ,ן,1."ן.ן3 "שתי, ילון י. 1,(ן. "יינותי;,יקי;

1
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 ןן
.י  בהי-אציב-יפו המי::,י המשפטבית

 )המשך(הזמנות

 %י,:?27 ;פונותתיו ,(,"?27 יוג,נותת.,

יעניי
 7!,1, נ.ו,. C1'S !1 ש:ן?ר סול, קרול היתן .יו?,נ;ןן ?1, ":גיא 'יון מיוצג 1ליקמן שמדל יחויה 'יישת

הל-א"נ,
 נאם, ג' נ.זמ שנסר"

 גנע:::י )"1 תשב."
 נ:.-pu. 21, "נ.(.ננ,, ייחג סגל ה"מי"ינ7ן 1,"1(,

 כסא. גךט'ז"מנקשת
 "(,,272 :ןניייתת.ו

 לנראי )(ו ת נטנה ישו נ-ס נ?7,-תני"ן:,.ין אמיך מזחם הימה עינוןנמין
,)1!)" 

 ,י.ת וטרויר ויצה רב'נוביץ ,ג,ת ולן 'רדנה.דיבשות הינוס מי"1נ )רוו1צוי1-קיווץ( אמיר פרדלווינ,שת
רכינוכיץ.;תכת-ים.

 .ינר.ת, כזוויות סנדלסון .מלנך רי "ך11,ה נ'ן:ו,נכמן מת,-%נינ, ברין הנה "ן:1", .יושתנתין
 "יניי' אז !!4, יי,ני.י מייד סנדלסון ווילנר נ'."ללש ת,-א:.נ. !ו, %,ונ, מי"ינ ברין ודוד צפורהזילנ,שיס

 "(,(!27 ;זנוו.תת.ק "י!?27 יונקותתיק
 ביום בפתה-תקוה שנמטר הופטמן, סבי המנוה עוביןבענין 32, צירלוון מרחוב ניסן ובזרא דדך הממח ירושתבענין
 7חפ1, בדצמבר22 1965, כיוני 33 ביים כתל-אביב שנמטרבני-ברק,

 תח- 21, .נא. א,נננור מי,.נ הבפטמן שושנה,ן?:זשה רלת-:ן. 1%, נוקו,ונ מרחוג ניסן עזראהמנקש

 ,(,!נד! ;יייייתתיו
 בניה ג07 ו" ".זוע" מסעוד, לאה nm:a ;וגין:;נין ,(;2724 :,נשותת"ק

 4(,1, גנין:נר 24 גיס גך".נות 7:ן:יה מסעוד. נצת ג., גיוס שתייה שמדרה, רחל הית"" 'רשתין:'1
 יהונית. 4!, יכ:.ם מייוי מסעוד שלום .ו::;ש 1(!1ן, גו?ינר )(!השג-ה

 תל- 41, א' גאולה מהחיב שמדרה בנימין מבחםוהמבקש
 רשם ילך,ך.'אביב.

 בחיפה המהלזי המשפטבית
הזמנות

 להיגוי בקשה הוגשה בחימה המחוזי המשמט לבית כי ידועלהווי 65',353צ המרצהודק
 לו שיש אדם כל בזה מזמין והנני הנ-ל, לקטין חמיטרוכום-לדין 67',2555 אורחיהיק

 חרישה תוך להגיש המבוקש, למיניי לההנגר והרוצה בדברגניעה נפאפעה, נאיה אסעד לקטין אפוטרופוס-לדין מינויבענין
 לא שאם העיקש, למינוי ההנגרות ,ו, "ענה פרסום מיום ייםעשי אכו חסן של בהו ע-י עפולה, נצרת, מכביש 53פ1.1.פ1,יליד

 בעיניו. כטוב צו המשפט בית יחןכן וצרת, אלמכורי, משכונתשהבאן
 ישם ריי,ש' ייצרת. נפאפעה נאיף אסעד הקטיןוהמבקש

 בבאר-שבע הכהינוי המשפטטית
הזמנות

 גיונון ";%ה טגנת יו ש.ש יל,;Q'X 1 גי נון י,:.ןסי.די ,(,י,1 יו:ונ.חתיק
 סיים יום עשר המיעה חוך להגיש להברגה, להחגגך והרויה המנוה, איננריד, ך.יז-ל המנוחה עזבוןבענין

 גיח ית. נ, ,% וגס ,מנוקעת, ייברו, התעוות וו, ויו,יינים ישי(. )דוד רידל תומאסוהרנקש

 בעיניי. כצוג בוהנשמט צו ליהן בקשה חג-ל בתיק המשמט לבית הוגשה סי ידועלהווי
 רשם לדין,ר' הנ"ל. המנוח של העזבון והנהלת ירויות עלהמכריז

 ",,ן.(1.וו ;7;.ס. TTTn1 ן. נמי. ";ונילין.ירין142

--



 בבאר-שבע המהוזי המשפםביה
השנות

 נ," יומין 1"11י 'רושה, ע, "מני.ויב ?.וים ,.תן זרעית ,ן,ן, יי?יישיס נת.קיס "יטיס, ינית גושן נ, יזועיק...
 וזג נ,

 פיסכם מיום ..ם !שר היישה תזך ,הנ'ש, יה, ייהדנו והיורה ",י. מתיימנת "ינ.;שות "הזיונה ששה נעונון גניה טונת ,1 שישגט.ין
 בעיניו. כטוב צו המשפט ביה יחן כן לא שאם הכרוה, לאוהה התנגדות זו,דממנה

 6%',795 עזבוניתתיק 102,58 עזבונוהתיק

 14,5, הסירה יוררי מרחוב סילרד אנדרי דמנוח עזבוןכענין דיין, בן לאון המנוח עזבוןבענין

 1968, ביולי 31 ביום שפטר אשדוד, אשדוד. 998,13, המעפילים ירעיב דיין בן כורצדםוהמבקשת

 אשדוד. 5';14, הטירה יורדי משוב סילרד קח אטלוהבקשה
 68',103 עזבונותתיק

 י',2,1, שתון "ימת יי".נ רון יעקב "מ:.ח .יצתשנין
 ,6,,יnlwT-1 1תיק 1%%%, ניין 6 ניזם שיסטרשזרות,

 ענ!סר %שקלון, ,,,1274, מ;וש קטני דיך ,מנה ייושתנהין שורה. 2,1,2, שינון גךל(ת מין.נ שיקרון משה~גמנקש
 %ירו, ניוחי 22ניגס

 טה- חימס מ'" שחי בנ'ית'ליוב:::ב;;י
 ק מזי המנ"ת

,
 ישג לירז," "חייו. ",,ן2, נ' מית.לית בנילנו שמואל ~יממש

 הרבניים הריו כהיהזבנות
 בירושלים האזירי הרבני הדיןבית

הזמנות

 סרס וי.תן 11 הות" !יננם מ.1ס יום !שר ח:.שה חנך עוין ,נית ,י,תש:.טתיק

 יסוג צו "1.ן נ.ת יתז גן ,א שעם ינ.1, גווואה הששר ,א מריע ניום ניייק,.ס קפיר זוללני, אך'ה גממו" .רושהנתין
 בעיניי. 1968(. כאוגוסט )25 חשב-ח באלילא'

 רתק. יקיר פרנק, תנחוםש' ינ." דמעויין נ, את גון מויין גריני ן1.7' נ.ת צוכתוקף

 שאחת בעזבון המטינין או ונאה טובת התובע כל ירושה. צווי למתן בקשות להלן, המפורטים בתיקים הדין1 לבית הוגשו כי ידועלהווי

 יהן בן לא שצם ?1, הזמנה פיטום מיום יום עשר המישה תוך טפותיו וימסור הדין לביה יבוא לה, לההנגד ורוצה אליו מתייחסתבקשות
 בעיניו. כטוב צו הדיןבית

 :ניז-דיד' ::: מו::,: %ירנ' ביי-'יי"' טמ::ןי :נו::%:מ::ס
-USIW 

 י' ניע ג'ייש'ט

 נוו1ן.ימי מי"ינ בן-דוד שרה ממנקשת: ,11,תשנ-סת',
 .רושי.ס. %,

 בב ביום בירושלים שיבטי נגרין, 'בחק המנוח עיוןבענין

 1968(. בספטמבר )23 השכבבתשרי
 רעש. ימיר פראנק, תנהים ש' יר.ש,יס. 17, ""רנין יריונ נקרין לאהגמנקעת;

 בבאר-שבע האזורי הרבבי הדיןבית
הזמנות

 לבקשה להתנגד טיבה לו שיש מעונין וכל הנאה טובה התיבעכל ל128',השכ"חהיק

 ירמוס ייו" .מים !שרה תרך סע:.תיו ויינה גוך ינ.ת יבוא הנ-, מנסוס, ממישנ "ניתם ין אלבז 'חיא "מנו" .רושתנענ.ן
 בעיניו. כרב צו הדין בית יתן כן לא שאס וו, הומנה 1968(. ביילי )26 השכ"ח באב א' בייםשנפטר

 יאשי מזיי קען, מ' ",סייס. .ננ.תיו ננ.1 אלבו, מסודיהמנ,ש.ס:

ן
 31.10.1968 תשכים, בחטן ט' 482נ, הפרסומיםייקוט



 ןן
 ןן
 חכמות לסירוק בקשוה ברברהזרעותן

י  בתל-אביב-יפו המחוזי המטפטבבית בתל-אביב-ימו המחתי המשפטבבית
 4583,68 מטמר חיק 740,55 ממפרתיק

 ההברות, פקודתבעזיו המברות, פקודתביגין

 !7;1ת,-א:.ג,תקו,
 אצ, שמש,: בע,מ, קרבלדוס ההני, קוק 'י;, ז בעק בי,

 גישה ך.;ש" 19GS ג?פ;מני !1 נינם מ תוען, נ,"ממנית נתנ' .מגירך קנת.גהס !ריונס, וע' שך',.נ.ז א'עיייי-"י'1 י"-:יחי ;י-.יי בע,מ, לישראל ד'סקונט בנקי"מגוש
 ,;י,, כנוגדת "חירך את ,;ך, גת,-"ג,נ-יי. ,יעי,. ימרתי,ניח ת,-אנ.נ. ", "מיך עוז שברמת הי":נ.-זין

 25 בילם בדין היושב המשפט בית בפני תיעמע וו פירוק בקשתומין
 08.30. בשעה 8(19ב:וממבר לבית בקשה הוגשה ""9! באוקטובר צ כיוס כי הודעה, ביהנמסרת
 צי ניתן יתמוך הרווה וצינרה הזניה שי משהחף %ו כיש.נ, .נ. ,עי,, "מנרץ ענין את ,עד, נח,-אמנ-ירו, ויחידיהמשפן
ט  %,!. נשוו%

 אם הגירוי, נקעת יסייע רשוי ,נך, ."המז ". ,.__,נ-.,ן גתתר 2 ניע מין awllnI משט מת פי' ע

נ,
 א,מקן צי גמת, ,תמוך "רשה "חמורה היניה שי משתתף או גוש"

 ךקתהי
 ש,

 ישי הנתנם מן יאה "יזי,ש קקני"
 ;י.י מ:דלוביץפ, :ייי. ""יי"שיי בן:י:גן:ג'ג: משי "; :ץ:ביג:ני
 ה,:,ע:עיו."הצום

י ;י,י שמילוביץ.א' מ-ח
 :ץ:ן: !גוגןבן:::'ב:: ך::, "צ"

 או .נ"ת'יהנ הפירמה א. האיש שי וזיען לשן נצייןייייין' "יינ הבמכר" הנקשה גירוי נשקת ~s1DTn הרוצה גיהערה:

נההיךת ,ך. ריננו ע, ",רעה יעיי ,יהרס הזואר, ין, עי ,ע,1" או,מסוד,
 %, שתזיע נקופן ,".ש," "ו ,נימיי צייה ננהנ' ,נתן

 ,"!1. גנונמנר !2 יגס ש, "ן."1 משעה 'איהר ין ישיוההים תו ונ"תייתס הפ.ימה 1% יאיש ש, ויכען השט נן.ו1ההוועה,
 אל שתגיע באופן להישלח הו להימסר צריבה כוהם, באבחתימת
 1908. ביצמבר 1 יום של 13,00 משעה יאוחר לא לעילהחהום

 בתל-אביב-יפר המחוזי ההשפטבבית
 "נרה בע-מ, ובניו יחזקאל סורי הצנרה שייקיג;:'ן ההניחת,נע:י.!קיית ,!,!וי" מתי"., ""ייית, !,ייתגע:.1 בתל-אביב-יפו המחווי המשפטבבית

 רמת-גן, ", יהלום מרחובמרטית שבע בע-מ, טירם" ",נמנואל החברה פירוקובענין

 שהרבאני קילה צראף, '.סף צראף. עקרא,המ:,שיס ת,-חנ.ג, "ו, גן-יה.זה מרחונ ותיירותלניידת
 ש"ר- יורח TUi-~-הז.ן נא-נניס ;,-ין. נחס אברהם.וחכם נץ.-נ,הנ ע,-,י' מאוטנר, וצפורה שר1אוהמנ,ש.ם
 תל-אביב. 72, בנימין נהלת מרחובבאני תל-אביב. 10, קרליבך מרחוב עדיני ות' מעוז פ'עורכי-הדין

 נו"וכסרת ,נית ג,קה עונשה ,!13 ג.ויי " כ.ום ני "71עך, מהנמנית
 ,ע.,, קו,גיה ק"גד" את ,ערק ג",-ץ2יג-,י. ין,.ו. "ן_.ן,מת וג. ,!י,, י,נונרת החניה "ת ,סרק נח,-אג.ג-יטו המהון.יכשען געש" "ווקך ""!1 ננן:מגי 27 נ..ס גי ".ין",

 2 גיוס גיין י.,שג המעין גית ניני תישנ; 11 ן'רו, נזוקת.נ, נופג- 4 י'.ס נוין ךיוקנ ךייסי נית נבני תישסע 11 ע,י,קנקשת
 יו.יי. נעי" "!!1נן;כנר "".,". ישק "ויומגר
 צו נמתן ,מכוך הרוצה האשרה שי,ה"ני" מ:ף ףי וישךני ,ם הנפרפר, נשעת ,"1!.ע רששי ,נך, ייתנו או דיישהגהק

 אס ךגידוי, גשעת ,ה.עיע ישעי ,נך, ,יתוזז או הנקש" 1נ;. ,ן, יינתן "נקש" מן "עתק תיו. הן.ן ערך אוונא:י;ותנעימו

 ,ג, יינהן ונקש" מן העתק ש,1. "זין ,עייי נ"י1;.ת ויגפיי שורת מסה ""תפס מן 1"ת שיורוש "הגרה ש, משתהף א.ישה
 נ;ןו. הלניע"תשבוס

 תנורה מסה קסתתם מן ואת ש.ויוש הצנרה ש, משתתף "ונפש,

 שיי. אקטיען".ייס ;.'ז מעיז,פנחס
 ע..ו שהרבאנ,עקרא

 "כנקשבן-נוה ה,-א:'ב !ו, ,רקנךר"ונ

 חייב האמורה הבקשה בירדר בשעת להיפיע הרוצה גל ה: ר עה חייב האמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצה בלהערה:
 זה. רצונו על הודעה לעיל, לחהזם הדואך, ירי על לשלוח או למטור, זה. רצונך על הודעה לעיל להחדם הרדאר, ידי על לשלוח אולסטיר,
 חו ובחתימתם הפירמה או האיש של והמען השם בצייןההוזעה, או ובחתימתה הפירמה אר האיש של כמען השם בצ.וןההודעה,

 או שתגיע באפפן להישלח או להימטר צריכה כזחם, באבתחימה אל שהניע באומן להישלח או להימסר צריכה בוהם, באבחתימת

 1958. בדצמבר 1 יום של 3.00) משעה יאוחר לא לעילההתום 1965. בנובמבר 3 יום של 13,09 משעה יחוחר לא לעילההתום

 ,ן,ו.ו!.ור ":נין, נעשון ן. ופו. "!יויך'ג'יוון144
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 חברות לפירוק בקשית בדברהודעת

 בחיפה המחוגי המשפטבב.ת בתל-אביב-יפו המחווי המשפטבבית
 ,ן,,ו"1 מייתיק ,,,,!,4 ישית'7

 וןנרות, !,.זחנתין ךך:יות, 7,.ןתנ;:.ן

 ו%ןס,בשמ.ג:גךבר:י::'מ,
 .ש,ר"

 ן "11, "נש.ן משורות בע-מ פ'קי'ק ה"נרהנ,סור במזלג,
 יסונדל. ה'1;ז נא-נמה ע,-ן, '7יאל,,וינק:ג.ךה,-גנ;

 "'!ה. שוקיי' וזן רהוג "ממשקה, בית 1"?ס1ן, הי!,מהן גי- שגי ייין,ת 7מן11 1ר,ן, מ' עורך-הן.ן נו-נ.י.ע,-'וי
 פחח-תקנה. וא, מיגטיפיורי ברחוב הואדין

 ש:יג'גין %י"גיניב7%:יגוג; כ גש יגביי.:%2י:%ע%:,ג
 י2 נימס נן.1 ד..שנ המשוס נית נזני היש-ע יי !'ייקג,.ת 2 נ..ם נזי. ~1TT ךמק!ן נ.ת נ"מ הישמע י. !.רז, נקשת1ני

 "ו."ן. גדין ,"11ניל"י "ו.,". נש;" ""!1נן?יגר
נ,

 11 נמהן ,המוך ירשה האמורה שי,"ך-יה יתכתף אי גי--יי ?ו נמתן יתי,ך ירו?" הצמור" =:יה ק, משתתף או נתש"

 אס ונ.רור, בשעת ,ךו!יע רשאי ינך, י"הננן אי דנ,7ך נציין "ן ונ.ר,ר, נשנת ~Y'r7G רשאי יזך, ,התנון או ךנ,קןנעתן

1 7 71 ,1 ך :ן: י:י .ינת, הנעין מן ך;ת, שי.. יזין עורך נימנעות אושומו
 ש, משתהףניק","1 שורת י?, ךחהיס מן וצת ק.זרוש דינדן עי ישתתף "ונתש,

 וצגך"
 תשיה מסה ""הנס מן ואת שיזיוש

ן יןיי' ןקניעךתשייס נעזו. ןקנ.עןהש,ום
 טיליכםצ' ;1.ז ורץ,משה

 .השין ה.!ה יקו !יפיסי:1 ומנקשנא-ניח
 נ,"ערן: יי י,"-תרה וע', מו:ן.!.ורירחוב

 1". רענו ע. דושה יע', י"תוס ויו,י' 'י' יי יאיין %וימ:וי' ה.ינ יאמורה דיישן נ.יור נשעת יה,!יע "רוו"
 "ו ונ"הייתס ך!.ריה %ו יא.ש ש, .דמכן "שם נשי,יויי;ה' ו". ר?ו:1 ;, ",ן?ן ,עי. ייחוס ךן.%ר, יני עי ישנון %ו,:סור,
 שתויי נאוין ,יין," %ו י:י:!י ?יינה ניךס,נהת.ית,נא או ,ניתימ"ס והיייה א. ""יש ש, ודמע, השם גרון"".זעה,

 א,
 ""!1. נינו%ר י1 יום ש, "ן'ו1 מש;" '"יהר י" יעיישהי" ,, שתקיע ג"ן5ן יה.ש,ח א. יתייסר ורינה נוקב, נונהממת

 '1eGS. נן?::ר 1 ,וט ן, "י.17 משען ידויך ,א ,עייךההין-

 בחיפה המחווי המשפטבבית בחיפה המחוגי המשפטבבית

 ךיןר.ת, 5,.ןת נ;נ.ן ,",,!"1 מיררתיק
י

ן שסו,דני:,,

 דמש!ס. ,.1;ן נ"-יי"" ע,-.י' :שראל, מד.נת י,:ן,7ת , יך7!סי י.י;, י"-ניר" ;.-יי. 'שראל, מך.נתין:נקשת

 ייי ממי %שי י:מ7י.' חייי !רקיין ישנת ".א: יסינ.ם יייירת ישו "שר,מושעה
 מחוו יי,,.י, ימת היא: מ:ינ.ם ית

 ח.!". סוקר., יין רחונ הימשלה. גיח ייי!י,'"ין" "ין". שוקרי, ד!"1 ר"ונ ווילון,חיפו

 נ,7ה ולי ,עי,, ונוכרת ךןנרה את יתר, גתי!, הישים יניה נקשת וגי ישי, ך:ו:רת ""נר" את יתר, נה.5ק ומשפס.נ.ת נישה דיש" """1 נ,1,סזנז OT'1 21 7. ווזע", מ"נינות נ7ן" החושה "",1 נ71%סונר 21 ניזם ני """, נוהנמנרת
 ביגואר 20 ביום בדין היושב המשפט בית גפני הישב:ע ,1פירוק בינואר 20 ביום בדין היושב המשפט בית בפגי תישמפ זוהיריק
 יו גמה יבוך הרוצה דאמורה ""נרה שי משתתף א, נחשהנ, יו ביהן ,תמוך הרווך ה,ן,רה דינרה ש, משתתף "ו נושהנ, 05,33. בשער1969 05,30. בטעה1959
 אם הבירור, גשעת להיפיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשח גדין אם הגירור, בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשהבענין
 לכל יינתן הבקשה מן דעהק שלו. הוין עורך באמצעות אובעצמו לכל ייתן הבקשה מן העתק שלו. הדין עזרך באמצעות אןבעצמו

 ש, ישתתף אונפש" תמסרת ים" ך"ת.ס מ, ס"ת שיורפש דינרה ש. נשתתף %ו1.ש"
 תשית מסה האתוס ין ,,ת שיויוש דבר"

 נון.. ד7יועותשבס נעןו. ולנועןה7,ום
 טוליכסצ' טנליכסצ'

 והצפון היפה מחו, פרקליםסגן והצפק חיפה מחוז כרקליטסגן

 חייב האמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצ:: כל רה:הע חייב האמורה הבקשה בירור בשעת לדופיע הרוצה בל : ההער
 יה. רצונו על הודעה לעיל לחתום הדואר, יוי על לסלוח או למסך, וה. רצונו על הודעה לעיל לדתות הדואר, ידי על לשלוח אולמכור,
 או ובחתימתם הפירמה אך האיש ודל ד1,מען השם בציוןההורעד, או ובךתימהם הפירמה או האיש של והמען השם בציוןההזיעה,
 אל שהניע באופן להישלח אז להימכר צריכה כותם, בא בההימת אל טהגיע באופן להישלח או להימסר צריכה כוהם, באכרתימת
 1959. בינואר 19 יים של 13,00 משעה יאודר לא לעילמהתום 969,, בייואי 19 יום של 13.03 משעה יאוהר ל8 לעילהחתום

145 ",ן.,י.וי "7נ..ן. ידיין י' :"'י. "וינין'ן'יוי(
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 הרשה, השסים כות ~r-sהודעות

 ההברותפקודת

 27, מוא"ה רהוב עו"ד, ליפשיץ, שלמה ויפרק: אשרד מרעוגוכקים ראשונות ואסיפות פירוקעווי
 י' יניי ניייו7' נ;.מ יתרך הנר" הלושנן שנרן:ש[
 וינוגרדש' 1958( באוקטובר )17 הש"ט בהנריכ-ה הל-אביב. קרול, משו, ע.י 22, סוטין רחוב הרשום: המשרדמען
 1958(. בטמטמבר ו3 השכ"ח באלול י' הפירוק: 13תאריך הרשמי הנככיסכונס 1242,0%. אזרחי היק הל-אביב-יפו, של: המהוזי המשפטבית

 ין, יי-1 ירי" יג ץשמיי תבנים ניתןג:י%ן(נ'.:ישיי נ!.רו,. נע-מ ,.מילו ך):ן:ונ צינר":?r י:.נך:ר ),1 "י:.: יךשיו נ." ראשיתית: ,%ן,!ית יהמ(יס",ים דיבידנד על להכריז כוונה בדברוהודעות 68פו(. במרס )5 השכ"ח באדר ה' הבקשח: הגשתהאריך
 !י. ך;?ךא.ת ורך רה", ושית., גר..ז% ע.. "רע.ס: הוסרןיקו

,דן". ךנךר.סן %"ר. י!.1% נשיק ווש.ס 1( ""ן'!ות:עעת
 ומענם: תיאורן רמפרקים,שמות וינדגי'ו.ש' 1968( באוקטובר )21 תשכ"ט בחשתג' י, ךייר.ס. "חי. !4.!1 גתן ישתת!.סגן

 %ייי' ינ' יי ת"י "י, גיי' ג:,::ך ח; גיי.:! "יש "םשנים
ae:ו'נוורדש' ,יי1( נא,7ס1נר )11 הש:.ט יה"ר.י,ך נן.יו,. גע-מ וכשנתה הרנות החגרה 
 "רעצי ".נס.ס;ינן הי-%נ.ג. 11!4, ה.1 7, תי-ין,נ ירו זרך הרשום: המקיןמעז

 ג!'ר1,. נע-מ שיביית "תשת תט" .ישי- ייניותך[גןך%ג:ק:,,ט;:ן;:נג,,ךגםגךנגד
 ת,-%נ.נ. 9' יעי יךי "ישים. 1-.יייעי ,"17(. נ.ויי )17 תשג-ח גהיץ נ,א וגישה: ":שת""ייך
 ננונמגר )י1 הע"ס ימיו יעי "ירית: ייניתךי:ג:ךיו י", נ;.מ,ן ;".: ג,ינ ":שמ, "::;.ם נ"נ ימשרי":,1(: וי,"!"4. אור". תיק %נ'נ-י5), חי שי' ו: ותן יד--ן :ג ג:.נך:ר )17 תן:.ן ג"שש ;.1 ר%שי;.ת: י%ן.!.ת וייטוסייזם

r1P?:-'יימ.יי שייית ;רי' בתיי"' ית:י"נף' "-"ייי ,' ךןמ ם;ג!:21ג::ן::::ס. :: פי :
 ,"!1( נאי,טיני ~; תשנ-ט ידשיןג, ויביגרד"1' 968!( באוקטובר 2 )1 ה':כ-ט בחשוןב.

 הרשמ הנננ.םנ11ן ורשם. alc1in יינם

י ריבידנד על להכריו כהעה בדברהךדעה  :י:שי,ו:י::ב,נ4;!.5נן:י:ג; י, ת,-אנ.נ. נ2, הכינה ש.1מ%.,1 רהוב דרשנם: ויערומרן בלבד קדימה בדיןלנואים נן.ר,7. נע-מ ריי; %ת משוום ;ת ייניה:שם
 5",ו!,ן. 1קיגגב1::ן-'11%י"' ייויוןע (

 ננךנ::י י,,1 תשנס נדשין ;.ן י%שי:ית: ,"י.:.ת 1"י,ום".1ם
 ננונ:נר )"1 הענ,ט נחשון י-ם היייית: ימית"'י:::ךי,

 ל", ינ,מ,ן 1ה,ת ריונ ךי;ו, הנין,ם יתםגגנ,ישדי
 ג, רוסש"ז שזרות ע1-ז, מ,ימ1' זג 11ענ1: ת.1%ר1 ךי!י,,שן

הי-,י'נ' הצריים; א,ר' "".13 נשעה תשים 1( ה%ס.יות:שיה
 "",1( נ"יק:ויר ,"1 ה;:.ס נת;רי,.ן הצהרך. איי, !7.1) נשה ישתת!,ס1(

 וינרגרדש/ 1968( באוקטובר )24 תשכ"ט בחשוןג' ונ:?יסגמ,;וגן
 ההסדר לביצוע נאמן ומינוי הסדר א.ש:ר צו ךיך"' "'נשםנים

 חיפה. 2, דניאל רהוב הרשום: המטרדייז דיבידנד תשלום עלהודעה בע"מ. פסי( )בן נוי גצה הך:ר":שמ
 נייי )!1 "שי-ה נססיי י-ם י"מ.: יךייי "שיר %יע.יה":::: ין,ך.ו. ניתב -.!". יצן,, יניה:שס
 הרשיה, י%ישוי ,ום ," תוך 7יימ נו.ן .:ושכס ,י1 ;' "מזי:מ'נ 7י,"97. "ור". תי, ת,-א:.ג-.!1, ש,: המ"11. ימשך"נ.ג ' . -" יפו. עליה גרעה 152, ימת רחוב הרשום: המשרדמען
 "!שרה. נ7?;ת ",נביס נהמים רני,.ן יעיש.[י-;י"! א:.רות. "1 ,ירה: י:,יסנוט
 י.פ". !!, "ר?, רחוב ;יעז, נו)' י"יוה ומעת: ת.%ור. ";,מ)'שס רבעון. ו,גיז1ז "הר: %ו ייעוץי'ייז:ז
 הרשמי הכבסיםבתם 195%(. באוקטובר )27 תשכ-ט בחשון ה' פרעוני:מקום דינןגרךש' 1968( באוקטובר )10 תשכ"ט בהצוריי-ח 58ל1(. באוקטובר )27 תשב-ט בהשון ה' פרער:ו:,מ1

 8"9,.31,10 השכ"ט, בחשון ט' 1482, הפרסומים.לקוט146
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 הרשמי הנכדים כיש מאתהידקת
 936נ הרגל, פשיטתפקודת

 רגל, פשיטת .הכרזת נכסים קבלתצווי רגל, פש.טת והכרות נכסים קבלתצווי
 ראשונה ואסיפה פומבית וחקירה ראשעהאסיפה

 1 ' ' ;נ;תי,ס2,."11י. 144, נייילון הנרן, "ירי .?"7' ,מתן,. ויענו: תיאורו ךיי.נ,שם נין איי רהוב סיקסורינס, שוחז, משה ומיי.: תי".רו די..ג,שם

 ו :ג,מ:1.יג:ןו:י::עי:בן:ך:י:נ::י::ך:ו ,% ל:::ג:ן:"::,:ג:.יני:;ג::::נ
 """1( גוליינר)2% ,,"1(.נסלטמני

 ת,-אניג. %", תימין נן,ת ר".נ תי."נ,נ( )נגף"ישן, ת,-אכינ. 1%, ננייין נפת רי.נורקמי, הננגין ננס נמשרן "יה-?, "ן."ו נשעה ,",1( ננונמגר דונסין נום נמשרן אסן-?, la,oo נשע" """1(נווקסונר )" השלטן נטרזן ס-1 ו,י,,ב: ~שעה ~ואש.נ" ""וי"" הציין )1" תשנ,ס נעשון ס' .למלון: ושעה דראשי)ה, "אויםתאר.ך "היינ. נקשת ד.יג: או :TT"נקשה דדוייי. נקשת "..נ: אי נושהגלשת
 דיגרגרךש' 1968( באוקטובר )סו השכ"ט בתשריי*ח

 וינו;רד ש' ""1%( נ"1,ל.ני )17 הש:-ס בתשרי נ-ה "רשמי ו)נייננוס

 בפר נהג, בכרי, חסן בן מוחמד טובחי ומענה תיאורו החייב,שם

 תל-אביב. 87י "לנבי רחוב שלמה, שפריר ומעני: דה'יבשם 1295,66. אזרחי היק חיפה, של; דמהווי דמשפטבית
 68',3879. אזרהי תיק ת,-אביב-יפו, של: המחחי המשסטבית תשב-ח באלול ט"ו רגל: פשיטת והכרזת הנכסים קבלת צותאריך
 )9ע תשכ-ט בתשרי ז' רגל: פשיטת והכמוה מנכסים קבלת צוהאריך 1988(. בספטמבר)8
 ,",1(.ננלימנר יחייג. נקשת חייב: "1 טיק"נקשת
 הנושה. רקשת חייב: או נושהבקשת )27 תשכ"ט בפסלו ו, והמקום: השעה הראשונה, האסיפהמאריך

 )22 תשכ-ט בבסלו א' והמקום: רשעה הראשונה, מאסיפההאריך הנעטים כונס במשרד בבוקר, 11.00 בשעה 1968(בנובמבר
 "רשן. הנני.פ נונן גמירת "ן." נשי" ,"1%(,ג:ינןנר "יי". 3, יזין שיייננו רן.נ"רשמי,

 תל-אביב, 39, בנימין נחלפו רחוב תל-אביב(,)סייף )2% תשכ-ס בכסלו ז. והמקום: השעה הפומבית, מחוירההאריך
 בחיפה. המחוזי המשפט בבית בבוקר, 8,30 בשעה 1968(בנובמבר

 הרשן. ";ני.ס נינם ' :1ממרד %""1( נ"י7סייר )24 תשב-ס נליןב, דיניגרזי שי 1988( באוקטובר )17  תשכ"ט בתשריכ"ד

 2, יפר ,ר.ת בית, עקית רייקה, לפולין ויעסו: ת,".יו די,ינ,קט רגל, פשיטת והכרות נכסים קבלתצווי
ת,-"ג.נ.. ראשונהואסיפה

 68',4470. אזרחי תיק תל-אביב-פו, של: המהווי המשסטביה נרדאו שד' אתמלט, קבלן זאב, בוקטבוים ומענה תיאורו דחייב,שם
 השכ"ת באלול י-ם רגל: פשיטת והכרות הנכסים קבלת צותאריך תל-אביב.92,
 1965(. בספטמבר)12 4335,68. אזרחי היק תל-אביב-יפו, של: המחוזי דמשפסבית

 החייב. בקשת הקב: או בושהבקשת )1 השב-ת באלול ד' רגל: טשיטת והגרות הנכסים קבלת צותאריך
 )22 תשכ"ט בכסלו א' והמקום: השעה הראשונה, האסיסחתאריך 1988(.בטפטמבר

 הרשמי, הנכסים כונם במשרד 9.00, בשעה 1968(בנובמבר דהייה. בקשת חייב: או ניקהבקשת
 תל-אביב. 39, בנימיו נהלהרהוב )מג השב"ס בהשון כ"ד והמקום: השעה הראשונה, האסיפהתאריך

 תל-אביב. 39, בנימין נחלת רחוב מל-אביב(,)סניף דינדגרדש' 1968( באוקטובר )17 תשכ"ט בתשריכ-י הרשמי הנכסים כונס במשרד 10,90 בשעה 1968(בנובמבר
 וינונרד ש' ,""1( נ"1,לונר )"1 הש:-ס נתשריניו

ן
 ראשונה ואסיפה נכסים קבלתצו

 הל-אניס. 9נ-17/ שפירגד רחוב היים, שטיינוכיץ ומעת; ההעבשם
 רחוגוה. עזרא, רחוב אדויק, פדרמן ומחו; החייב שם 2274,68, אזרהי ת"ק תל-אכיב-יפו, של: המחתי המשפטבית

 68'3677. אזרחי תיק תל-אביג-יפי, של: המחחי המששבית תשכ-ח באלול י"ה רגל: פשיטת והכרזה דנכסים קבלת צוהאריך
 1968(. בספטמבר )6ג תשכ-ח באלול כ-ג מכסים: קבלת צותאריך 1968(. בספטמבר)11
 גושה. בקשת חייב: או נושהבקשת גושה, בקשת חייב: או גושהבקשת
 )14 ת"כ-ט בחשוז ב"ג והמקום: השעה הראשונה, דאסיפהתאריך )1 תשכ-ט בחשון י' והמקום: דשעה דראשונה, האסיפהתאריך

 הנכטים כונס במשרד בצהרים, 12.00 בשעה 968ג(בנובמבר הנכסים בווט במשרד כבדקרן 9,00 בשעה 1968(במבמבמו
 תל-אביב. 39, בנימין נחלת רחוב הרשמי, הל-אביב. 39, בנימין גחלת רתוב תל-אכיב(י )סניףהרשמי

 וינונרךש' "",1( נ"1,ן,נר )24 תשנ-ט נתקוןנ' וינו;רדש, "יי1( נ"וןסונר )17 תשנ,ס נתשר,נ-ה

 111%%.וי העז ילון ס' %,1. "יהיה,י,"
ח1



 הר'טםי הנככיב כונם סאתהודעות
 1935 הרגל, פשיטתפקודת

 דיבידנד תשלום עלהודעות הרגל פשיטת הליכי ביטול עלהודעה
רמת-גן. רמת-גן. 23, וג רחוב וורשא,שביר, פ;הס ומענו: תיאורו הח.,ב,שם 1',83, הרואה רחוב טוהרן אפשטיין, נח ומעגו: היאורו החייב,שם

 ,""1(. נ"י,ס,גר (ZT הקריס ג"שון ,. ;יעצו:,ין ,"!1(. נניסמגר ),! תש;.? בתשרי 1' המטו,:ה"ר.ך רביעי. דיבידנד אחר: או ראשוןד.נידנד 1957(. בפברואר )5 תשב"ח נשבט ב"ה הרגל: פשיטת צותאריך אגורות. 5 לירה: לכלאסכום 67',620. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של: המתזזי המשפטבית ,2157. 52 תזדהי תיק חל-חביב-יפר,ל:
 108, אליבי רחוב עו"די כץ, וואל הנאמן: במשרד פרעותמקום דיבוגרךש, 1SGS) באוקטובר )10 תשכ"ט בתשריי-ה

תל-אביב. הרותמי הנכסיםכונס

 ועוגרדש' 'leGS) באוקטובר )וו תשכ"ט בתשרי הכ1ו 11
 והצנךשם

 "יקי' ";ננ.סיתם ::ץגמינ!ר ן:ןבבננן'י,נ, ב'סיל על
' , ס יפשת 4",1474. אויתי תיל ".;", ש,: ימקו. קמש!?גיח 11,223. עתיקה עכו טמסו, חרזני, כאסל T:rll: חיוורו החיוב,עםיאם,11'

 1981(. בינואר)14 אגורות. 100 לירה: לכלהמכים תשכ"ה בשבט י"א רגל: פשיטה והכרזת הנבטים קבלת צוהאריך
 4, ידידיה רהוב הרשמי, הנכסים כונם הנאמך במשרד פרעונומקום דינוגו-דש' 1968( באוקטוגר )10 תשב-ט בתשריי-ת 1958(. באוקטובר )27 תשכ"ט גהשון ה' ינו: פר,מן 1908(. באפריל ו25 תשבית בניסן ב"ו הביטול:תאריך

ירזשליק. "רשמי הנכסיםכונם

 וינו:רדש' %ן!1( נ"י,סינר 1 1ן תע:-ן נתשי'יין דיבידנד תשלום עלהודעות
 '' התייר גשר רהוב נהג, לוי, נסים בן שאול ימענו: תיאורו החייב,עם
 ומעים: תיאירם החייבים,שמות 206,67. אזרחי תיק ירושלים,  של: המחווי המשפטכיח

 ירושלים; 4, בית-אל רחוב מלצר, נקרחי, משק1. אגורות. 50 לירה: לבלהסכום
 י ירוע,.ן. 4, גית-א, רן.נ נ.ת, ;,רה יגר"., מז,!. רא;11. וינ.ו:ו א"ר: או רחשכןו.ניו:ו

 66',413. אזרחי תיק ירושלים, של; המהוזי המשכחכית 1968(. באוקטובר )27 תשכ-ט נחשין ה' מרעונו:זמן
 25%. של בשעור ראשון דיביונד אחר: אד ראשוןייבידגד 2ן החבצלת רהוב עו.ד, בצלאל, יעקב הנאמך במשרד סרעונומקום

 1958(. באוקטובר )27 תשכ"ט ITV~1 ה' פרעונ.:זמןירושלים,

 4, .י,י," ר"יי "י"מ,, "::ניב ;וגס הטלן: רמשייי,י:ג::נ ;ייג:נגן, ,!"1( נ"ן,סייי ,"1 תש;.ט נתשי.,."

 וינוגרדש'
 הרשמי הנכסיםבינם 7, וייצברט ד-ר רחוב נהג, מוטקוביץ, לוי ומענו: תיאויו החייב,שם

ראשון-לציון.
 אילת. 9,ב89, טרקטוריסט, לוין, יהושע ומענו: היאורו החייב,שם 62',1217. אורחי תיק תל-אביב-יפו, של: המחווי המשפםכית

 1614,67. אזרחי תיק חיפה, של: המחוזי המשפטבית אגורוה. 7 לירה: לכלהסכום
 אגורות. 15 לירת: לכלהככזב שלישי. דיכירגד אחר: אד ראשוןדיבידנד

 ראשון. דיבידנד אחר: או ראשוןויבידגד 1958(. באוקטובר )27 השכ"ט בתעון ה' פרעונהזמן

 יר' "ייני י"ינ יי,י' גי' .יעי "נ"מ,: נמשיימ"יג,!:::נ
 ",ין. 4,נב:::ןב:::יג:ן::ן:::::,'::::.,יני

 דינךנויזיש' 1958( באוקטובר )24 תשכ-ט בחשקב, וינוגרדש, 968נ( באוקטובר )17 תשכ"ט נתשריע-ה
 הרומי הוכסים.נס הרשמי הנכמימכונס

 14, וחמיה רחוב כבישים, קבלן כגז, יוסף ומענו: תיאורו החייב,שם
 ג'וידיה. כפר נהג, ווספה, איברהים רשיך ימענו: תיאורו החייב,שםחיפה.

 !ו,!"י1. אר"י ה', ח.י", ש,: ימסור. יישחזי'ת 9",,97. אור", תיל חיפ,, שי: המקווי ימשפ?גזת
 אגורות. 100 לירי: לכלהמנום אנורוח. 7 לירה: לכלהסביב
 וסופי. ראשון דיבידנר אחר: או ראשוןדיביד:ד המישי. דיבידנד אחר: או ראשוןדיבידנד

 1958(, בנובמבר )3 השכ"ט בחשון י-ב פרעונו:ומז 1908(. באוקטובר )27 תשכ"ט נחשון ה' פרעונו:ומן
 4, ידיויה רחיב הרשמיי הנכסים כינם הנאמך במשרד פגעינויקים 14, הרצל רחוב עו"ד, אנגל, יונה י"ר הנאמך במשרד פרעונןמקום

ייועליס.חיפה.

 נקש.,ג. וי:ו:רד ש' ,ק"ן( גאיוסיגי 71ן תשב-? נתשי.נ."
 ך:ערדש' ,יצן( י"יויייי )4! תשנעי

 81.10.1965 ברג'יט, בחשון ס' 1482. הפרסומים,יקנט3!14



 הרשמי התמים כונם מאתהגדעיה
 1936 הרגל, r~u1arפקודת

 דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעות דיבידנד תשלום עלהודעות
 רי טרימפלדור רהוב מסגר, אופירה חייט ומעגו: תיאורו היחייב,שם 22,7, הו"ל רחוב מורה, מנוף, אסתר ומעגה: תיאורה החייבת,שם

קרית-מוצקין. באר-שבע. ב',שיבין
 149,63. אורתי תיק ירושלים, של: המהוזי המשיטבית 173,54, אזרחי תיק ירושלימן של: המחוזי המשבטבית

 1958(. בניבמבר )8 תשכ"ט בחשון ילו הוכחות: לקבלת האחרוןהיום אגורות. 5 לירה: לכלהסגדם

 49ן מעצמאות רחוב לו-ד, ברץ, גד ומסו: תיאורו שאמן,שם שני. דיבידנד אחר: א. ראסוןדיביינד

באר-שבע. 1988(. כנובמבר )3 תשב-ם בחשדן י-ב מרעיו:זמן
 1'נ11רדש' "",1( י"י,ט.נר )תל תש:.ס נהשרי;-ה נן-ייון, רייג יו,ן, ?י:',ר, א' י-ר 1:אמ,: ניויז נרעצומקוס
 "רשם, יגייסנונס .רוע,'נ. 7~ור, נמן2,

 1'נמרדש' "יו1( נח71סינר )24 העב-ס נתקוןג'
 דימונה. 592,2, מהסנאי, בן-שושן, יצחק ומענו: תיאורו הבייב,שם הרשמי הנכסיםכונס

 538,66. אזרחי תיק באר-שבע, של: המחוזי המשפטבית
 ,",1(. נ:ונלני )" תשג-ס נחשון .-ו ",;"זה: ,לנטה ך,ךר,ן ך'ונ .רועען. !1, הרן ר"יג יורך, גגן, ,וסף יגע:.: היפויו י""ג.שם
 מסחרי מרכז עו"י, שפירחי אלנסנדר ומעגו: תיצורו הנאמן,שם ן6;331. אורחי תיק ירושלים, של: המחיזי המשמטביה

 דימונה. 65,51,הדש, אגורות. 5 לירה: לכלהסכום
 1'נ11רדש' "י,1( נ"וו?.נר )17 יש:.ט נהמר.נרה יאנון. ויניונן "דר: א, ראשנןז.ניזנל

 הרשם, הנגייסננס, ""י1(. נ:ונמנר )ו השנ,ט נעשון .-נ סיעני:זמן
 -גד" בנין יפו, רחוב עז-ד, גטין, ש, האמן: במשרד פרעו:ומקום

 ירושליט. ישראל", "בנק מילהחדש
 היבידנדלהכריע 1'נו:רדש' """1( נ71%סונר ,24 משניס נוווןב'

 , ::)שיין.7: נ. יושע רי.נ סליו, ינקונין, יע,נ ,מעי: היאורו ה"יינ,שם
 יר.ש,יב. ,!,נון
 )6 תכניס נתשרי י-י נסמן: ימיו. הישרה "ןש:י זן ךה" ון,4י!. אורתי ת., ירועי.ב, שי: ומסווי ומשסםגית

-
יי ,",1(',יא,7ן.ני'' א;ורוה. " ,ירך: ,:,הס:.נ  רנ'1'ב, יייש'פ -:aos י קיומה וין! ~D'rli %"!1 "(עי".סיג י"ש11. י'נ.וון א"י: אי ראשוןו.ניו:ן

 "ו!1(. ג:.גיגי )" ן:-: 1 : 4 ךאןיץ"ייס ב., ""יש י2:::י.גן::ןי'-גגי::ן:,נןןגי

 הג" .רושי.ב. יסו, ר,ונ ישרא,-,.נ:,

 וינונרדש' "11( נ"ו;ט.נר )17 הש:-ט נמיינ_ה 1'ני:רדש' "",1( מ71סינר )24 תע:-ס ישוןנ'

י  שחרורבקשות דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעות
 י1, הקל בית ר"ונ יוי,יור, עו.,, קמינן .ךי:ו: תיאורו וה..נ,ען .נוש,ן ווו רסון ס,7,, גן-יד,, מיעון ,דע:,: תיצורו הויינ,שס

 ת,-"תיג. מינסי7..רי,ו:,:ת .רוש,.ב. :רמ:.ת, מחשנך"1,
 !",4!"". %זרתי תיק ה,-"ג.נ-.סו, ע,: י:ךווי ך:ע(סג.ת !י,!,2. אורתי ה., יר.ש,יב, ש,: המהווי ימשנטנ.ה
 בנוב- )13 תשנ"ט בחשון כ-ב ה:מהרור: בהקעת לדיון והמציםהינם 1968(. בנובמבר )8 תשכ-ם בהשון י"ג הובהות: לקבלת האהרוןהיום
 בתל- המתווי המשפט בבית נבוקר, 8.31 בשעה 1968(מבר 12, בורש רחוב פו-ד, גבנצל, הגריס ומענו: תיאורו ה:אמן,שם

אביב-יפו.ירושלים.
 וימרדש' %"!1( נאיקטייי )17 תש:-ט נהעי.נ.ה ועתרדש' "",1( נ"71?ונר )" השג-ס נהשר,ט-ו

 הישה. הנמיפנונס גרשה. ד::;.פנפן

ש"
 73ן ז'בוטיגסקי רחוב מסגר, מטרמו, יינף ומפנו: תיאורו החייב,שם בית מושב חקלאי, שטריכגרגר, משה ומענו; תיאורו החייב,

תל-אביב.יהושוע.
 !ו,!"22. אורן. "., ת,-"גיג-'סו, ש,: המשו. וידיןנית ו",1,4. "וי". היק ת,-"גיג-יטו, קל: הך"יוי יתאפסנ.ה
 בנום- )13 תשכ"ט בחשון ב-ב הסיחרור: בבקשת לציון והנ:קוםהיום 5"19(. בנובמבר )8 תשב"ט בחשון י"ז הוכהית: לקבלת האחרוןהיום
 בתל-אמיב- 1,מתוזי המשפט בבית בבוקר, 8.30 בשעה 1958(מבר 4, ידידיה רחוב הרשמי, הנכסים כונם ומפס: תיאורו הנאמן,שם

 ירי.ייוקייס.
 וינו1רדש' ,!"1( נא)קיינר )17 תשנ-ס נהשרינ-ה 1'1.1רד ש' %!י1( נא.קסוגר )17 תשנ.ס נהגיינ-"

149 ,,,י.!י,יי הו:.ן. גזעיו ", נעי, "!י;,י.נ.יען



1.
- -  נקו, מנוקך.נ נמם ה:.,, ה;ו:.:.ת יגיש ים :ושיך7:י:ית'י הרשמי הנכמ.ם בינם כזזתהיד;זתןי

 ,זךר.ם. ,יני ,ו.% 7UT1 "יג( י:ונ?ני )1!י;.,ט נאמן שחרור עלהלדעה1 נקש.זן ,' נזום גפרור :ש"י'י','ש"ןנשעת::יןנ.ייע" 1986 הרגל, פשיטתפקידתן
 באר-שבפ. שופט, אלקיים, שלמה ומענו: תיאורו הנחמן,שם הכלליהאפוטרופוס 271,40. אזרתי תיק תל-אביב-יפו, של: המהווי המשפטבית ועו:רדש' '1gGS) נ"71יייי )ו! תשנ,ט נן;ו)%. נס-צ.ז:ך. !יני, '7;'"י' נוים. ומעזו תישר, ה,יינ,שם

 ,""1ן. נן!??נר )%ו תש:.ה נ%,1ל ג." גש,רזר:הצריך
 בירושלים המהוז' המשפטבבית ועתרדש' ,י"1( נ71%?ינר )וו הש:-ס נחשייי-ת

 נ,,נו,יותי, נרשמי ו:נ:יםנמן
 שתויהן כמי *194 משנת הבללי האפוטרופוס פק-דחבענין:

 קורח. )מתתיהו( מתתיה יגיש ינ;ייו: נאמן תלויה עלהודעה
הודעה ",. ,ומנת "' ש.נוז נוחר, ועסוי, !:הס ומן:1: הנאויו ""ייג,שם וימוגג.
 האמור, ברכוש לטובתם המעוניגימ לכל הודעה בזחנמדת 66',316. אורחי תיק באר-שבע, של: המהוזי המשפטבית
 את בירושלים המהוזי המיבש לבית הגיש הכללי ?האפיטרימוט מבתרי מרכז עו-ד, שפירא, אלבכנדד ומענו: תיאורו הנאמן,שם

 יחד כחוק ג!כוקרים כשהם דג"ל, העיון רכוש עם בתרהאמונותיו דימונה. 57,,65,הדש
 הנ"ל הישמט בבית תישמע הנ"ל ושהבקשה לשחרור, בקיץעט 1988(. במפטכבר )3 תשכ"ח באלול י' "בילוק:תאריך
 תשכ"ט בחשון נ"נ ביום הבירור בשעת נוגח שיהיה מי כלבתמד והקזותיה. הפקודה לפי הפקידו מילוי אי הסילוק:ניבח

 ה%יי'ס' יפ:' "%." נ.ן" ,""1( נ:ינ--י,4י וי:ו:רדש' ,"19( ג71%סונר )17 הש:-ס נחשיינעה
 וינןגרדש' 1968( באוקטובר )4 השכ"ט בתשריי-ב הרשני הנכסיםכונס

ן
 ראשונה ואסיפה רגל בפשיטת עזבון הנהלתצו עניייו%!.ליו!.ס

 שטראוס, אליעזר המנוח עזבון לשעבר: ומעגו תיאורו החייב,שם

 סטטיים טפטים אברן על הידעה ת,-א:ינ. "!%1', אפני איתן, שמגג עו.ד ג-נע-י
 ::ג::ג (!(ן, ננ:ךיג:;ך: נ, (ןלי;.ו) 7",!"1!. סורג. ת.7 ה.-%מ:-15, שי: גמקחי גמושםנות

 "%גי!"תקריך
 יקיינן' -.יג .חי- )!! תש:.ס בנסיו א' ולמקוב: השעג דר%ש.:ג,

 %"י1(ננונינר
 ?רוי מון ג,, %ז ג%מורות ה,:,ות נישיהו "ולואי %-י %יס ,רשמי, י;;ן.ם נתן נגשרו 7rTal, 19 בש;"

 זנז.ן. נהו,יך';נש ת,-א"נ. ,", נן.מ.ן נן,תרגוב
 כספ'צבי שתרדש'
), "נ,,. ג"קנ%.ף ,ישם, ן:נס.סנ"נ

 )רשיונות( כספים טפם'ם אבדן עלהודעה 1944 הכללק האטוטרוטוםפקודו?
 ימשרן תתנוו גר.מ. גיש'ייית ש;יון' יניניי נ'"ךיי';.ן בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית

 %:,1נ,7" ץ:,"ן,13ת.,
 ,!;.7 ,גהן.רס ה..נ א,הס וךמוגא ייייןי'ס' יךייס יךל,:ית

 ך7ר1נה. יןשסיה ~,r:rr או י%-;י %:,"",111א:,1",,11
 18539 עד 13מ15 ממס' )רש371( יעד תוצרת להמקדת רשיונה35 אס,122,65אכ172,571
 25559 עד כמם,25614 )רש,35( יעור תיצרת הובלת רשיונות37אכ,8,61אכ,67,,40
 14550. עד 14517 כמס' )רש,ל4( עצים כריחת רשימות34אכ41,631

c:s שתו;:", נפי 44"1 משת ג:,,. יא!יייי!יי צייתיעין:
 %ש-

 ",, %ז האמור.ס גרש.ונות טיני נרן,תו ..גשו
 גדעון רגישונעי,:

~lopn 
 שוין. נהוק ~T1i"r ג;1.יתם

 כספיצבי אורבוך )שוך'קה( שרהרגוש
 ג:,,. גישנ%:ף זף בסיען:וו
 שמיל רצי אסתריגוש
 פלומן אהרוןשיש

, 
 תשי"ר--1954 העמכי, המ.יווההקווה

 תדיין-4;,ן, ךן:י., "ן,,ייג ,"י, )י( % ,:;.ףי"מ א'פ יצחק ז-רינוש
 נ..ס תהקי,ס ג:-י גב.,זוה 1, "-41 וגזי," נ. "וי:" גי":,הס מו'סה לסברגוש
 ""."ן, נשמה %יו1( ננונךנר )!1 ת7:.ס נהוון ;,%ש..ש,, פופקו אידהרנזש

 ת,-אנ.נ. ""' הייי, נך,ת רהוב ישר%,, ננ,נ,1,סהודעה
 ישראלבנק ה,ך.ר. נרנוש י?ונהם הכעו1י:יס ינ, ה11;ג נו":מירח

 המדינה מילוותמיהל אח בתל-אביב-יסו המהוזי הכשפט לבית הגיש הכללישהאפוטרופוס

 "י,.ין.ון "7:.ן. :"1.7 7, רגו. "יייין,ן.)ויש159



 תשי"ד--1931 ישראל, כנקהיק

 1968( בספטמבר )30 השכ,ט בתשרי ח' ביום העסקים סיום עם והתחייבויותיו הבנק נכסי על וחשבוןד.ן

 ות"ייני'י"1ננ.ם

י'רית,ירות
 ן--

-."ין.","'"1 מ',וא'ס7ך1",.""1,"ו7,,7 נו,נ ונין-,"ון'ת יזסנע נקי,גשההי.ת
 נשווי ו:;.ה גנף1UT'7%.וו4,ו"4,ר,ו,2 נמ?נ;-י.,ננשם

"ר."י",4"1,"4ו,)
-,7,763,164 תשלומים להכבמי בקשי סילוקיןהשכונות-.20,032,133 השלומים להסכנוי בקשר סילוקיןחשבינות

83,32ן,4;3,4  בין-לאומיימ במפךם  מוסריתפקדונית18,234,108.86 בין-לאומיים בכפיים במוסדותהשתתפות

 ג,וסדות )גולל בנקאיים מנכדותפקדו:.ת-.93,020,000 אוצרשטרי
469,019,241.43 יו"ש בחשבוןכספיים(1%5,10,15,54% אחרים ערךניירות

 מוסדות )כולל בנקאיים מומווחפקדונות197,424,599.78 לממשלה מועד ארובותמקדמות
-.""","4","ן4 1117 יזיןננל"ב(ו".41ן,112,"2נ ימיש,ה "רע.והךקון)ת
89,832,55",1,827 בנ,טבע-yTn בנקאיים מוסדותפקדונות327,684,469.83 ישראלי מטבע - והלויאות שנוכושטרות

1Pe2 1",,,7,"4".14 "ינה הימן - "מלשעהי,וונ,ת"ן.4,441",,וו1 מטנ;-הנץ - שנונואביב
 "לאומיים והמיסדות הימשלהפקרו:ית30,027,317.01 זרים ובנקים למרינותדלוו"ות
27.60,97%ת,34במטבע-חיץ08,563.14כ,ן8 התחייבויות( )ראה מצן עודפידשגונוח

 מון עודפי על להסכמים נקשרטקךונות-,1 ובציוד במקרקעין הבנקנבטי
82,308,863.14 נכסים()ראה שקויימו או שנפחתו, ד.קומנסרייםאשראים

 דוקומנטריים %שראים בעדהתהייכ.יות273,08,ש73,50 התחייבויות( )ראת תשלומים להסכמיבקשר
 להסכמי בקשר שקויימו אושנפחהי,72,292,061.02? התהייבויוה( )ראה שניתנוערבויות
75,502,273.06 נכסים( )ראהתשלומים126,534,036.40 אהריםהשבונית

272,292,051.02 נכסים( גרתה שניחנו ערבויות בעדהתהייבריות

182,236,898.03 אהריםחשבונות

- - ז
יו.ן,,,וו7,נ"נ,44

 תש"ט-1948 אוצר, שטריתקנות תשי"ר-1934 ישראל, בנקבוק1
 י!. ;";ייןי.,

 אוצר שטרי של הכוללהסכום ";..-4י,י. .;יחי. ירק "י; ;י ,יין נ;.י

י.'י-' י;נ,ןג נ;'.ן ימינן, גיי",1'ן ו";;ז'י מזנן ך"ויןוי
 נ. גיזר נ-א נ.וס נמ,ווי שן'ו1. "וכן נ,ו,יינו ,,נ "זנ.ן ג,;11 ,,י,ין

 - 7""1( נאיי,ל )2השנו
;,מנעיף1)נ()1(,!7יזת ,-יא;.ן

lt$,oooroooה::ן:נ;2י:יית ) ) ) ) ) יהנ;1תןון)1ג;1יי1לשש

"1.,,,.ר,ן.ן,נ . . . . . . . . נן",ור ייינן גייד

""ן""""נ2ע,פ,נע,י1)נ()1(י,ן.1יו.י,1וו . . . . . . . . . ן,ז.תי.תנ:יג;
".",,"4,"4עלפ.יע.י1)נ()2(-- . . . . . . ":ישי" קי ן,יו;'1שריי
 ;יוואהיי"האריךו%מוי-נ-- . וממקי" וי ן"תץנ,ה ,;ןו' %.וושנן'
""ן,יין,"נ2;יפייע.י1)נ()1(-- . . . . . . . 1;ןוין1י;.ו ן,נשןרי
""",,"4,י4עיפ,נע,י1)נ()2( ן,.,.,,,,],ו,ווו . . . . . . . . . . גיונננ'ניך

 בחשון ח' ביום במחזור נמצאים4,
 - 1988( באוקטובר )30השב-ט
115,000,000 )1( )ס( 1 סעיף פיעל

 נעיי פ'עי
""",""4,"ן )2( )נ( 1

 ון",""1,4,4מה-נ

 31,19,1968 תשכ"ס, גחשוז ט, 1482, הפרסומיבילק.ס

---- 



 עקדה כטירה בדביהורעת
 ,"!1. נן:?רגר ,ו יגס ען ,",1 נ.1,. 1 י.וס נת,.(, מניויסן,ע, "ו.נון מקרו ייי ;י שתתמו "יניס גזנר היקר :זה יתירן:ת )ת:-:, ויש, ננ!יס יענש. ,ה,:,ן "11.1 ינ;.ףנןהחס

 "חוהנגיס
ג,.דות ך;נווה!.ירט ומשו ",נתןשם
30,099! מלאכי בקרית וניתוחבבישים תל-אביב 47, הלוי יהודה רחובהטולל,

427,909 במעלות מקלט ל דיור יחידות22 חיפהסולל-בוגהז

 "1, 'שרף, (17ה יע.מ.שייט
~laR-4 :רמנה ו..י "יצת7! תי,,"""

""",!17 גקזרות ניעת ,גי.ן :תניה שלז,מ'
"ן,,3,2 :ושימת ג.ה,ת ,:י-ם נה:.ה שלז,ע'

"24,!,י יי'ת-עזן וייר 'יייית!! חייהסו,,-יעה,
88,003 בטבליה פיתיתעב' עכו 17, רסקו מסחרי מרב, רון,גדרוה
292,500 בירושלים שו"פ לסטודנטיםריהוט שדרות 12, ח"דמ.ב.י.,

"יי,"4! נ"ש,..ן:נ.ק.ס ת,-"ג.נ 111, "יקי רי.ני.,,-נונן,
748,703 בבאר-שבע שו"פ מרכ, דיות יחידות32 תל-אביב 111, אלנבי רחובסולל-בונה,
""1,""5,4 ומזריית גירוש,.ב ויוי .ח,זות,"1 ה,-%נ"נ 111, א,ננ, רחובס.,,-גתה,

2,621,960 בבאר-שבע דיור יחידות134 רמתיגן 3, הטייס שדרות רוטשטיין,ד'

223,000 בעכוישורים עכו 11, רסקו ממחרי מרכז רון,גדרות
4,1,000 בקרית-מלאביפיחות אשקלון מ3, חסכון שיכוןהמפתה,

99,000 באשדודסיתות תל-אביב 9, שרון רחוב שלום,מימון
47,000 נאשיודפירוד אשקלון 35, "סכון עזכזןהמפצח,

""",1" :נ"ר-.;7נ!יתו, ימת-;ן !ון' י'%י'ו יחיי י"יי'ין 183,030 נקרית-מלאכיפיתוח תל-אביב 47, הלוי  יהודה רחובהסולל,
"וו,!1" ננצרהנג.ק.ם "זרה "!, .ר.ש,יס רחונשומרון,

*
 ;,-נ, נ.נרנו,,-נונה,

""","11 נעימה:ג.ק.ס ",("
VK11 90,390-העיןכבישיב :תניד 4, בנימין שד' נס, אחנררט

3oa.aoo דמויה ועת ין(ו,ך,נ.ת-אדן ישה נ..נ, ניגרי.,,-נונה,
""",!"7 ןלי'ת-:ת נ.,,:. ג.-ןושימת ת,-"נ'נ 111, אוני' י"1נ17,,-נונה,

"",,זן גי;,.ת נ"ר:ויונן ייגה ששן, נון 7, קמי ר"ג נדגמן,"'
""ן,1,1 ,דמם ניר רמן :ישך מ,.ן.ס4 נאר-שנע "4, ו;,מ." רחונ שו.רז, את:,ען

310,285 כבית-שאן דיור יהירות11 היפת כונה, סולל כיבדסולל-בונה,

27,200 בקרית-גת סדקים,יקון הל-אביב 11, בן-ציון שד' פריטונה,הב'

120,000  מלאכי בקריתנבישים הל.אגיב  111, אלובי רחוגסולל-בונה,
270,009 מלאני בקריתכבישים תל-אביב 4, פריש דניאל רחובחירם,

55,692 שונים גמקומותאנווסטרום תל-אביב 234, בן-יהודה רחוב בע"מ, סוכניותדיל

50נ,673 שמריהו בקרית דיור יחידות42 היפה 48, הנמל רהוב רום,אבני
"!",?יד דיי גן ששר וייר .,.ן,ת4,1 ויעה יו-נ, נינר"ו,,-נונ",
1,405,203 אחא בקרית חלב טיפה .4 דיור יחידית1'7 חיפה טו"ב, ביכרסילל-כונה,
1,027,200 דוד במחנה דיור יחידות64 חיפה סו"ב, כיכרמולל-בונה,

145,330 באשרורכיה-כנסת תל-אביב 88, ויצמן רחוב ספרושטרוך
115,000 הכרמל כטירת כבישיםפיהומ תיפה סו"ב,  ביברסולל-נונה,

",",4!7 נןז.ר ויבר ,ח.ז1ת4! היפה ;..ג. ניגרידיי-יונה,
13,140צ בתל-השומר דיור יחידוה;(1 תל-אביב 7, לילינבלומ רחובמשהבי

%93,930 בשדרות דיור יחידות25 תל-אביב 111, אלנבי רחובטולל-בונה,

 עירותים -ל התעמלות אולם כיתות, 8בי"ס טבעין 5, האורנים רחוב אריה,טנצר
279,009במגדל-הכס,

108,000 בעפולהכביעיימ תיפה סו-ב, כיכרטולל-בונה,

 ,י")."ן.1" תענ.;.נקעי, ן, 1ו(ן. ";ינ.מ,(יימן152



י
 ןנ,.ר,ת וינתהסירוס יסע;, הלגי,שם

130,003 גראש-העין בי"ס כיהות4 הל-אביב 111, אלנני רחובסולל-בונה,
י"י,;"ו נערו ג'-ן ניהול8 ה,-%נ.: 111, א,ננ. רי.נ!,י,-גינה,
rTr'1 היש !1, אמני יהונשרנ.נ, 9",,",2 נעמית סיה.ר ","'וו 1TiiTS1i מיגרשה יחן-מיה 4", שטמ!יר רהוב מיס,,1.
,"",", נזימומ ןיסרשת הי-אנ.נ ו, .!ו זיךחרות,
40,990 בזימונה ביוברשת תל-אביב ו, יפו דדךודות,

31,000 באשדודפיתוח הל-וביב 111, אלנבי רחובסולל-בונה,

נעומי
9s~ooo נמ:זי-העם,גיונ עלית נמית ",, 4, ,.זס, ר"וג סונ'", %ת
194,199 בנצרת התצמלותאולם תל-אביב 27, סוטין רחוב המאוהד,הקיבוץ

72,000 בקרית-גהפיהוח רמת-גן 112, ביאליק רחוב נאור,דן
54,000 בשדרות ביוגרשת תל-אביב 13, יצהק לוי רחובא.ב.כ.ד.,

21,099 בכרמיאלביוב חיפה 2, הבנקים רחובאופק,

5s~ooo נקרית-שמינהס.ת.ח ענו 17, ריקו מנערי מרב, רון.נורות
""",נו נן:ז'%,ערר ה,-אנ.נ 1", 1,,!ן,ןובז,

"י1,"1ר נ,ר.ת-שיונה שעזו. + זיור י".1,הין "יפי סוף, גיררסו,,-נו:,,
103,000 בקריה-יםניקו, תל-אביב 13, יצהק לוי רחובא.ב.ם.ד,,

00,009 בקרית-שרתפיתוח הל-אביב 61, וולפכוןרבד,
",",14 העהי,ה :יר.שי.סש.!1?ים יר.ש,,ס 4!, הן,ך חוקינו ר".נ ,.!ש.,, מ'%'
""",!4 ננתינות ענתהישנת ;תניה שקו,מ'

",ן,",ו נ:רמ.%, שה.הנר.נת י.!ה ס.-נ, ניגריו,,-נו:,,
"",,44 שתיניתנניע באר-שבע ע-. עמי, "! עטם ר".2;רנ.:,

""",""4 נ.7ייס ןנויות " + זיור 'י.ןות,1 ן'!ה ;נ, "ן?ין,ת ירך נני.'"ית1
89,000 בקרית-גתפיתוח הל-אביב 47, הלוי יהודה רהובהסולל,

145,000 גמעלות 1"יהוחכבישים חיפה מו"ב, כיהטולל-בונה,

 ,"1י," נ.!.!.תו" תי-אדיג ,12, הע! %"זיונקר,)
""7,7"",ן גמ;ז,-נעמק 7יזד .".זנת1" השן 1, ןדצ, י"ינני,ן,

 נ.-נ, ג.נרי,,,-ננה,
,"ן,,27 נסנרין זיור .ח.יות12 הי!"

",4.,11 נ.ר.שייס זויסש נ.נר!יחו" .יוש,יס 4!. המקך שקיהו ריונ ,.!שי,, ומ'%'
 זיור .חיווה,1 ת.-%ך2 !1, קר,.:ך ר"וג נע-מ, ריסהנ'

 נשרותי
",1,4,,,2 נייוש,.ס השי%

 ג.נ, נ.ני!וי,-י,נ",ן
 חין"

"יו,,"י נחית זיור יה.דיה ", ",",ר4 נן!.י,סיתוח נורת הק.שי, !%.יון רהוב יאיץ,נונ.
",,,;,2 גשרתג.וג ח.!ן 2, הננ,יס רה,נ %.!,,א'
ל674,29 העהיקה בירושליםביה-ספר ירושלים 24, המלך ושקיהו רהוב ליפשיץ, ומ'א'

73,009 בקרית-אחאפיתוך חיפה 51, יפו רחוב חנני,מנוק

 ע:, 17, ין,, ינחי, מרף רנן,;זרוח
"1",42 :יון,-תמקליש"

259,009 המירחית בירושליםבירב הל-אביב 7, יפו-תל-אביב רחובחרות,
",,,", גיננה "ו:,הזר ת,-"ג.נ 111, א"נ, יה1ננו,,-נצה,
""ן,,;1 נ:רמיא,ננישיס חיפה יו-נ, נינרסו,,-נונ",
",ן,"17 נטנר," שור י".זוה24 היפן !ו-נ, נשרנ.,,-גונה,

608,590 בנתיבות גיתות 15בי"ס נתניה שקד,מ.
",117,2 נרעע" זיור ,יידה"2 ה,-%גי: 111, א"נ. קויירי-נו:",
",",52 זוז נעונה ושיהיהנן.ש "י:" נ.-ג, גשרסו,,-נעה,
0,995נ בעפולהגיוב נצרת-עילית 8014, יודפת רחובבאומי,

DS 1,719,009'1 בעכו ילדים גן -ן דיור יהידוה96 חיפה סו-ב, כיכרמולל-בונה,

 78902()חס

153 ו,,ן.ין.ונ ה7ףי. נ"1.7 7' ],14. ז(ינ,;'("קון



 הץודיעיס אהר,ות לל מתברממ.ת איוהופעותן
 ]נ,],תן )1 תלוה ית) ךנ)ס :יושמו)"ין

יי  מחבל בערבון -קורצ'ון. ליבואחברה בע"מכבנייר1
 ' מרצו.(,נן.ריק

 )2( 5"2 לסעיף בהתאם הסופית האם'פה ע?הודעה ייייינ' גימיני.:ךי,ך,ג::%:;::נ:::::::"ן:"ך

 ש, האחרונה "געיית שהשינה ".זעה. נוה;ן:ית יהתך ין",יי 2 .;, ייא דעניניס ננ, ויכרה ניס הנתייקותת
 גתנר"

 lnes~ נתימנה 9 גיוס תגרן ונ-, "יני, ש, ינישינ()ן!1 "ינרי. ".תית נע.ר,ף ועי,ירשימי

 דניי ,ן",סה גי מ%:רדקי
 ,קוי; "ה:ך"י,נן. ג;ננ. ,;ק',ת ג:יג:ג:::ן:: נזיק. נתקנתן

 וגניירוח בפנקסים לנהיג ביצי ולהחליט המפרק מאת נוכפיטביאירים עו"ד שליט, 'מ
 המפרק, ישל ההברהיל

 בע-מ.אלקטרופלאן בע,מ ל:ומסמטיקה ישראלית חברה-שקל.
 ":" "'יוסג"ן %יג:הי נ' מ",ץה"' ::ךת, סיי::ו'י".ג:::י:::::גןןמלת:יל::ןלי

 ד:.נ.ס.נ., ך:ן,.ם 2 ,נ, "יא ךע;.;.ס גג, ",ניה CV1 שתיין,נצת
 מ" ימיאני המנרה. "1.:מת גויר)ף ינ.,, ךישימדמה,7

 ע;7, עז קניון פ:ךי יונק ונ,,, ע"מ,

 יען" יזי ע, שסי%.נ .שרא, %ר.ך נהי:" ,נמקיי,הייי נן'ן. נ",ג," ד1.י "קמטה ג, יאשרו:מ
 ::גש ךן יז:;י ש:ישת",ג""%ם "יני" שי ":'ם דייקי יי,י יי.ס,מ.

ן:ר"
 ,"זו. נ::ט:ני נו ךה"ר.ן ץ, ,נעץ

 עיר יזט' י'יעי בע-מאמנוגרף

 פרלברג, גדליהו ה"ה הם הדברה מנהלי כי הודעה, בזהניחוח
1 

ינון"
 בע,מ ב.א.ל.השקעית מ.,נ.. 17ן נ,ין%וו, נדייש ,.נרסן, ארוין צי;ס,

 השקעות של הבלל מן יוצאת כללית באסיפה כי הודעה, בזהגיחנת מתזך מהלים 2 לכל היא הענינים בכל ההברה בשם ההזימהזכיה
י הההלטה נתקבלה 1968 באוקטובר 11 ביום שהתקיימה בע-מ,ב.א.ל. ההברה. חותמת בצירוף חג-ל,הרשימה
 ,;-, "הפקסן נ. מבשרומי

 ינץ,. יהיתי- נוין. נתקן,"

 דן2ר.ס. ע-י מר1.2 גייי.ק ך,:רה %ת ,ניק1. ןן
ל ;יין, 1,ן, ש' ,7-ר שרץ ,' ועי %ת שנר, מור, 1":ר יעות2.  ת,-%גינ. ", בית "וזתר,.נ

 "יי. נ,י בע-מ )מדפיסים(, צדוק אתאמנוגרף
 ן ושי" %ת י,.ינ "ית..מר %"י נ"נ "י מי.ד ש.י

 המוטבע, בפירוק ההברה קל גומה את גביי על ישא באםיחייבה הם: ההתרה מנהלי בי הודעה בזהניתנת

 התברה. ממפרקי אחד של Tr~lnn בצירוף הכתוב, אוהיודמט ליברמן. ארוין צינם, ירודה ה-ה - א'קבוצה
 מזימן מהחברה היאה טובדת התוגע אדם כל או וגם גושהבל מאיר. צווק - ג'קבוצה
 11, הוזתן מרייס מייס יום ע,וקיס תנך תגיייתי. את ישיש י'" קיווה, מג, %יז מנן,ינ, ישני "יא ",נרה נשם ד"תימןומה

 תת- ש, 3יה ארוזת רהדב ?ו-ד, פלד, ש' ור-י עי"ד שירל' ו' לד-ר ההברה. הזהמתבצירוף

 ית;:י, יינאי 'א ךי'ינ יייעי חיך יומי שיא::::ך גז'ן. ;"קייה ונ., "ן,סן ן. לעשרגנזי
 מסר, ?1.י, ~ty1T י.יעי ?ו-ז שיים,מ,

 "ון.,י,וו "שי..ן. יציין ר. יין. "מיליליייימין154

 יר'שייפ הממשיתי, המוסים ;.'היופז אנ.ר1ח 124המח.ר


