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 ,קילי
 יי . . . "י;'י:' דייי )ייזמי יוד" ";rr ייייירי;" '7י"י. יגו ",, ,ן.

 בז.. ה,בע'ם להט שא.ן ט.ב'1 קירת ברבך דוכםהודעת 65' ' .... .-1951

 (,.. ;"נ;. ?י, י;.,ית זנית יייי ויקי""יין" "י,- יני וייני" י,; 7) ילין יזי"--יז"

 יד.. . . . . . ,יוזית "-יי ייני"ייון ,( ",ן,י a;~? );י עלי: ?י יקי :.);, ;::ת י,.

 ;." "ין ין, יגיעי, "יין ,י," ז,יןי ן;.,. לתן,,י
 ך7.. . ,ן:.ה-?l~e ,ן::'". ןן:;.ו ויו ינ'":יקית

;י-
 ,,.. . . . . ,ך;, ;שין נוי :.גי' ;יינו;, ,( . ת7.ק)7ו זי,"נ, ,ייית ;,. ",, י;, יפי,
 ן,.. . . . . . "ול"ו ון'1 נת'ועינית ,ינ;.ן יג;;וו י,ול'," יעיו" ,;יין ירו';י:י

83-.... הרעמ'. הנכסי! בונם ?אתהידעוח 63 , . . , תשכ"ה-5"9ן ויננייה, התכ:17.ק

85...... דבללי דאמומר)פיס מהתהידעי ויל ופתוי ב'ניי חוק לפי בהריעה טע,ת היקוו,.ל
86...... ילראי-. גג, :ל הדע.ידוצה 63 ....~ . השכ"ד-1955'ךיק.ם,

 יי . . .'יי"י:ויי"ייייךיי"יןיז ח'ןבין::ןע'":::;",ב:.:ןבן::
. . . . . "היי ??1~ יי ",יי":ש ין. ין.;" ייני יבשיי .ישי" :ייי, היי יייי.:י

87...,-. . ,. הנרל,תה.2אות 1יט' עיריה מס' מקודת לטי פטור לצרכי חיךור בדברי,.

 ,,... . .. יייייתזיזיי ,י . . . . . . ,יחי. ,;יוייו,.,יען)"

 הממשלה :חיק-ים,ר תשי"ר-1954 ישיאל, בנק":ק
 הממשלה ראש של מקום ממלא קביעת עלהודעה 'שראל בנק נן.דמינוי

 נטה מוויייס 1, דמישי" ,י.,-יסטו: )ו(41):( ינעיף ניתפס ן, תש."7-לווו ישיא,, ננ, ,יוק " נייף יני נן:.ת.יתקף
 ומישלה יתש יון גי ד,:.ר, ידוק ,1 סעיף ,!י לנוה,שךימש,, ,ן'ות yltl~Tn זוז "ה יזה מינה הריני דיישתן, ויעזת פי..ן
 ממם דממש,ה, ראש ש, מקומה נמן," ינתן ון,י" יעילתוישר מייפת. נהוי" יתקשת יעילי ננץן

 הממשלה ראש של שובה מד 1969( בספטמבר )21 הש"ל בחשריי"ב שור זלמןשנשור
לארץ. המדינהנשיא

 המדינה נשיא חתימתלקידם
 ארנוןמיטאל ".1( ני!ימנר )24 הש-, נהשריי,נ מאירגולדה

 דישי"מימי "11,;()"מ דממש,"יאש;7(
 "22. ?מ, ה"נ-ת, "וי, נ-ת1 1,2. ?מ. ""י.7.("1,

65 ,(,ן.נ[.נ היי, נהגיי נ' ,,,[. "נונ.:'נ~."



-י ן
 הממשלה :היק-יסיר הממשלה :חוק-ימירן
 שר של מקום ממלא קביעת עלהידעה גזך ב,ן,י.ס ן,ך לז),-'נסה )ן( )נ(41 ינשףיהתכו-

 - נ,, י,ייעים 1, ,::שיה .ה71-':וו: )1( 41)ג( י:ע.ף נהן,ס המירקה רפש ן. דבירר, י"71 ,2 נן.ףי!, דעה,שהייייךי
 ש, יפוייי נן:,אההנון

 1:::::ן::ןןלג:נןש עמו!ןמ:::נ::ב:," ךישיס'סי:ה1 שר ג. ה%ך,ר, ,ח., "! ישף ית' קיע", שי:ן:,ה נבן- 111 הש,. נריר. ;' מירס yT~n שי
 נ,, מוויי.י ן, הממש," י".,-ייעד: )1( 41)נ( לצעיףנהה%ם
 ארנוןמיכאל ,",1( גי!סזנר )1! הש., נהגיי י,נ יפש-דרש," יגן גי ואמצר, יחיק "! נעיף ,יי קגעה,שהממשי"
 הימשלה משיר !1ן,1( )יז י,נ מ-זן די.,, שר ש, מ7):ו נמן,% יננן הדיה לדיסתונשי
 לארץ. הממשלה ראש של ככובה עד ה 959 בספטמבר )24 הש"לבתשרי
 ארגת כ,יכאל 1169( בספטמבר )21 תש"ל בתשריי"ב

 225. עמ' תשב-ח, 549, ם-ה 1 המרשלה מהכיר)תמ8429:(

 השכ"ט-1969 ,:;כירה, הדין ביץהיק
 לעבודה הדין לב.ת ציבור וצינימינוי

 ,יי.ת ,הקן רשומינ שמ.תי"ן %שי הששים את מינים דעי ן, הש:.כ-ן,!1 ייקווה, "וין גיח י"71 !1 נן.ף יחי ימ:.הניבתוקף
 יעגון": הוין נניח ?ינניןצ.ני

 הפרצי הדיןבית
 מעבידיםנציגי סובריםנציגי

 רתת-השרון- %רו.ונס,,י .ד,ש,יס- אנ,נ לסר1-י
 תל-אביב-ימן- אזליךאבנר תל-אביבליפו- אברמוביהזקאל
 תל-אביב-ימו- האזומן יוסףעו"ד חולון- משה בןנפתלי
 .ר.1,.!- 1:'ר יפי,1.ר יי,ש,,ם- נר, "יו1פית'

 'י'גססי ן%ניי-'!י-:ין::גןזני
 בג-

 נרי-יע,נ- ,י:ס1שט..ן%:ידי תי-אנינ-י"1- ימוכן"גה
 ירישלים- רדאיחיים חיפה- קושגיר יוסףסו-ד הל-אביב-יעי- סולללגיבן הל-אמיכייזו- מלכסיהיים נהרי"- מוקר.ונהל ייושי.ס- מריייוסף
- שוקןגרעון תל-אביב-יפו- קרן-צבי ישעיהועז-ד

 שמריהו מפך
 הל-אביב-יפו- שחרואב ירושליכ- רוטנברג פנהטעו"ר
 ירושלים- ערי ראובןבו-ד ירושלים- שוהסמן מאירד"ר
 תל-אביב-יפו- שריר אברהםעו"ד תל-אביב-יפו- שטראוך זרחטו"ד

 ירושלים האיורי הדיןבית
 מעניגיםנציגי עוגזיםנציגי-
 ייוש"ם- %,ק-שמםמויני 'יוש,,ס- %גייס מאיר;1.1
 ;:;יונף ירושלים- אסא %"יוןע.-1

 ת,-"בי:-,יו-
 .ר11,ים- קרי.ש.:" 'רושייס- נרגני,יושע
 יר)ש,'ס- 1.:.!7'דש, ירושייס- הום יניףע..ו
 ירושלים- מחורשכתרי::ל ירושלים- הלרמאיר
 .רוש,יס- יעריין,'די יר)שיין- ויי"ש,יעקב
 ירו?.יס- ניק,גיקיאך,, ירושיים- וי.!יעי,
 ירושלים- קדרשלמה ירושלים- יבוגמקי דניאלעו-ד

 ירושלים- קולמצליח ירושלים- ישראליאליעזר
 ת,-"נינ-י!1- 7)ר"ין,,"ו יר,שלינ- י,גייו,.סף
- שיפמןהגרהם ירושלים- פסטרנק משהעו"ד

 ירושלים
 ענקרשמריהו ירושלים- קובלנובאברהם

-
 תל-אביב-יפו

 הל-אביב-יתו- שעלגיל ירושלים- רישפוןצבי
 ירושליכ- חימוןא, ירושלים- הגשוששלום

 70. עמ' השכ"ט/ ס"ה1

 ,,,1.!ן,1 ה:-י. נהליי י. !יי,. "!י!י:ינ ייניק65
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 תצרח היפה האזורי הדיןבית

 מגניזיםועי;, ;כויסנהיתי

 ne?n- %ימי'עקב ניע,- א,:.ן%ישו

 חי!"- %,ין,רנרתקי ןי!ה- נוני.";ר%.נ1
- בן-יואשיהודית

 חיפה- ארר שמואלעו-ד מיפה
 נהריה- גר-גזי. חימה- גרי:ברגגהמיה
 עתלית- גרופרפסח נצרת- סוטריריב
 היפה-- וינטרפלדש. נצרת- כץזאב
- ינויע:חן עב,-- ,נוס ערףעו-ו ו

 "'יה
 חיפה-- קלנדדמם חיפה-- עציוןחיים חי!"-- ,:צער1. יידה-- רישויןמ%.ר
 היפה-- ראוךמרדכי חיפה-. פלפי יהורהעו-ד
 היפה-- רוי:ברגרשמואל חיפה.- קורינסקיחוה
 חיפה-- רופאמ. היפה.- רחנטלנתן
 חיפה-- שישינסקיב. היפה- שלמחהדוד

י  תל-אביב האדרי הדץבית

 מעבידיםנציגי עובדיםנציגי
זש,,ס%גיס,  מתה-ת;.ה--א.%ונסרתיקי נת"ם-
 תי-%ניב-,!ו-- %,ועגי,ישק ררת-זן-- %תרתי%,נסגור
 ?היה-- אמץינ ריתותן-- און?ריויקי;לנ
 הל-אביב-יפו-' משה בןיצחק תל-אביב-יפו-- ארליךנחמיה
 צהלה-- ברוחץוחמיה תל-אביב-יפו-- בן-בסט יוסףעו"ד
 תל-אגיב-יפו-- גידר,ןא. תל-אביג-יפו-- בר-שירה המיהעו"ר
 תי-ן=1-עו- תעגן צ.ג. תי-"מג-!ו- ממק,;,נ
 ררת-1ן- וימיקינא ה,-%נינ-י15- נקויימק
 גבעתיים- זנדברגמשה תל-אגיב-יפו- דורנאינתז
 תי-אנ.נ-.י.- נ,?נ, יידין- ~!ו,ארןל'משה
 ת,-אניב-יצו- יו'וקסייןא. ת,-אנ'נ-'!ו- אגרוס1,'1

 גבעתיים- לינקרםיוסף בני-ברק- מהנאאברהם
 תל-אביב-יפו- מרדדמרדכי תל-אביב-יפו- יוצקידוד
 תל-אביב-יפו- פינסדוד ירושלים- מיכאלילאה
 תל-אביב-יפו- מהנקלזאב בת-ים- גויימןיחיאל
 תל-אביב-יפו- גולווןא. קדימה כפר- גחמנידניאל
 תי-%ניג-יו.- ק,ינ:א. !ת,-תקוה- !י'1נר;ינה
 בת-ים- קיציבסקיא. תל-אביב-יפו- מרסלרא.

 בני-גרק- קמיניזה. תל-אביב-יפו- קורנבליטישראל
 תל-אביב-יפו- רזיאליהו תל-אביב-יפו- קזנצ'יאולר
 תל-אביב-יפו- רעון'מרדכי תל-אביב-יפו- קנטורלוי
 קעיפוב 3וגישד"ר

-
 חל-אביב-יפו- שוברפנהכ הל-אבים-יפו

 הל-אביב-יפו- שייןצבי הרצליה- שנבלמרדכי
 תל-אביב-יפו- שלייןיוסף נתניה- שרון עמירםעו"ד

 באר-שבע האזורי הדיןבית

 מעבידיםנציגי עובדיםנציגי

 אשדוד- אלדורמ' באר-שבע- אדמוןמשה
 ערד- בר-אשר" באר-שבע- אלקבץדוד
 באר-שבע- יוטמן,אג באר-שבע- בדרישלוס
 באר-שבע- היניקמשה דימונה- בן-נוןסייט
 באי-שבע- הכסאביגדור באר-שבע- ברזניזעים

67 2.10.1959 תה"ל, בחשרי ס' 1555, מפרסומיםילקוט
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 )יינו( באו--עכע יר. הא הדיןביתן
ני,:.מענ.וים עינז,סיצ,נין  נ"ר-שנצ- ;ישן,ןי. גיר-שנע- ה,וווריןזנן ת,-"מג-.סו- סיירנורי גער-שגע- שור,יוןן נצר-שנע- ן.קר.. גצך-שגע- סרחיאירקן וויו- י,י:יו,;)יי),ך.ן אן;.ין- יונו.העונזיהן ז.גווה- ירמי".' נסר-שגע- מימון'.יףן נ"י-שנע- .ולוין;: נאר-שנע- היוקהויצן,ן ת,-ןכיג-.ן.- :רן..יי אוק,.1- ויויל'ן ה,-אנינ-יל.- יי)ינוו, נפר-קנן- נר-ששתנ'.רו'ן

 ןי
 ן דינוזהשר ךןשיי.סער 1ן,77()יםן ן אלמוגייוסף שפ.רא ש''עקב י"י1( גנן?מ:ר )נו תש.י נהשרי;'

 ןן
 ן שיקום, אזייי של ופיטי ביאיחוק הש"י-1930 צבאיים, קברות בהיתיקן
השכ"ח--1955מינוין

 טעות תיקון עלהודעה ?עיי:, ,ניר נת. ,"י, 3"' נעיף גי ?, סטיתינהדף
 ללץ ירי ןי--,ותו

 נתיס.ן ךיריניין הלטון י",יסי אדי גי את גן"
 ,ך,וי_

 ש,ן נלי ש,,.ס %.יר ,.י, ",( ען, ה__.ן נ,:-,ה המתוקר ,רגע ש?" ני ,ן:ר.1 ינ%-rsin'-,ישי",ש, ";1, י?רנ.כ'פ ? ., ש..יס.ה ה..יוית
 איעי. גג"י ,:רות יית 'היה ל';111 יהרוסוךלנוי

 נתשי,ו'
 י"ירף: :"ש 1::.ו)ן( דיץמשה י"1%( ננןןןנר )גו הש-י

.)יש "נחיושי 7a3aar))"מ
 3; היה ן,, ,2; ,2, 'יקית - %1ן"

ויש
 33: ך,7" - 132"

 ן"1; 1ן1, הלות - 137יויש ,,1. עי' השדם, .ו2; ןמ' תש.י, ג.חן
 עז.11; 1"1 ן,,ות - "14י11ש
 %:. חילן ך,7 - ןן1י;וש

 %!וי מוש 3"1 י,7, הקז)!( תש""ח--י195 וחי:יח, ההכלולחוי
 ניוז שימה געלה ו. נסעיף הירנן

 7 י..ןי_י"ן."'"י.:.'ון,ן::גט:,ה",17;;ד-ין לתכתן המקוציה לועדה חבר מינוי בדברהודעה

 ות-יכישויבנה
 ניק.י 1,3ו רוש ;',נזעיף)3(

 24.; עז .2! ?.1 .,24-2.
 ו, השניה-;,"1 ויעין, הת::.ן ישק 2! יציף ,הורשתניהרס

 ,ו1י.ף: יש ז.,r'r~a )4( .יוק ו-21 1%),ן)!( נעי:.ס .לי נמנותי נתו,ף כי מוזיע%ו,
- ,הנין ייוו:.ת נ,עוה הוי ,היות א,קייס סימון %ת ב.:."יהעמור,  ינת'סמיריי הנתיגאייי מני.ן,ו. מלניר שהעי שנר נ1 מון נכ,וס ;ת-,ניש,-חנניה,, 

 ו.ך,סהנ,ה'c~ulrn הךן,נים
 ?s~'r משה הסם ""11( יןי;1סט )"2 הש:-ט נ,,1,י'נ

io12oe-י"אשרו:ןס,ימ",נו7( 1עז41
" ,זרח'

 "2"י' סיין' 3,7. ען' הש:.ה, י.תן
 ;3 ע1וו 1ן עז"1 מרה.

2' מגשת לתכ:ין המקומית לועדה חבר מינוי בדברהודעה
114 

 3ו'

 !ן 'יי,ן יןי". רמת-נ"ב - תמרולברה

11 ;ןי") ן, הש:'"-נמן יךני'", הת::י1 יחו, !2 ןן'ף ,;וירותיךת%ן

 3ו. עזנ 14 עי2 ע;ית' ,ך), ו-21 1%)ץ()!( נע.פ.ג ,!י ספנותי נתכף ני ממזיעאס

 - וו)ייס ינ.תי שתין ישר. נשך ז', שויף );( ,ה;;ו1 יך,וך.ת נותזה הנר "יות נריה זן את מימהיואמיר,

' שפ-רא משה חיים %"י1( ג,י;)סט ),2 תש:.ס נ%,1,'-ג

 ),1 הש.. בתשריc?:rn '1שר ,"3"7()הס
 נ:(ןן:י

 בסטיבמהדבי יוק(
 ישיג,ןשר 77:77()ךמ

 ינ'נוי גרילת ראשירש: 7"3. עי' תש:.ה, ס.חן

 1%1.,ן.! ת;.י. גת;ן' ג' ותן, ו;.7)ן'ןיי,ויל



י
 תשי"ט-1959 )מינ,י.ם(, המרתה שירותחוק

 מכרז בלי המדינה ט,בקר במשרד למשרה למינוי היתרים בדברהודעה

 .ן.:וי.ס- יתיק ו-41 1! נעי!יס ,!י נמנוהה גה71ף נ. נוך,מוויעינ
 ך", ש, 7יע ,שירות ותיי':.ת דהית - היי, ש,

 "",י עננגי.ייי:.:",תש7 שית1:: היי נ" "די" ב"י ייעיעמיי סנףוהיי ך"ן: אחת ע,נ י.שר,, ונ"-ך;נ,ניעת ג:ן!.ס .נות וך,.סך ן, תשי,ס-,ניו )מימ,ינ(, ומזעהשירכת
 ,א נבר ביי, ש, גבע קייות הקון, !ייס)4( ",ה; תנג'ס נ. נהל,"1 "ס,ח.,, ת!7'י; גיסו,)ו( י1 בעיף ןאמ.י עניה עךינרו נקי ,ושרה היי, ,שות וותר1.

 קמע; לשירות הההייבדהו אח 'הדשנתבקש לפהוה; א"ת שגה קבצ שירות שירת החייל)א(

 ומנהמם )כהיגית )מסויים( המדינה שירוה כללי - הנתינות*"כללי  ייירוח  הזימת הוך ההזק למי המדיגה לשירות עובר ההייל)כ(

 4; השכ-ב-1952 המדינה(, מבקר )משרדוסדריהם( יהמבקר מי או המדינה מבקר בין מוקדם הסכם פי על שלוהקבע
 5; המשטרה במקודת כמשמעותם - כלליי ו-מפקח -ע;יטר" מיד או לבך, הסמיכו שהרמטכ"ל מי או הרמטכ-ל לבין לכךהסמיכו

 שוור, נתי ס7יית ,!י יניר נתי שירית עם שניה מי -.7._ר. גריי,; !יסויייאפי
 שירוה נ2ינ קבן זרקת ייננת ,1" ירי 7נע נשירותו,.., ,."111 יכרית היקנינה הזרנה י1 ;:.ך, א.:" וישי" זבת)לן

 במשרד למן'רה )מינוי המדינה שירות כהודעת ייקיא זו להזועה5.המרינה;
 תש-,-ויש.. בני;(, יי' שי').יקי "ך"ש,ן, נזיקין גילוי ונמנעים ננךינ" ע"ז היי,)ן(
 ךנךינות. גווי ש, 1ךינ.ע. "ש,.שיהשנ',

 'ס ה נ, וי".2
 לק, 11 מי שוי לנח נ" ל"מ

 קדמן אי(ישראל מהבי )11נב:7(ן.ט
 ,לךיח; "הת ש;" המשטיה נהי, שיית לשוסי)ן(
 הפי" היך דהו, ,פי ובזייה יש.יות עוגר דשוטי)נ(
 בדבךהידעה ינמינ. שון!,, ;י וי ך:,י. ויניה ,נ.ן ,נך דנן.:,:יינקר
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 במשרד למשרה ממכרז
 המדינהכובקר המשטרה; מהיל ושיטר פיטורי לאחר מיד אולבך,

 ,דו, 41-1 21 נעיל.ס ינ. יפותה נתקף נ. נוה,ן.ויע'נ יפר;, ":ן:.,ה יזר;" מן ::.יה א.;; ךמשיה ירכת);(
"קוטי

 פוייס שוה ",,.וה ן, תשי-ן-,;,1 )זי;.ייס(, "ין';ה ש.י;ת שרוה ;ן'ג ע,גע ותוה ייננת ,,ה ,ס. ומציה נך.,
עיי

 )ה
ל ,עהיוותקף  נלי 

 ך:יייס'ן נה"'ס .י' ,".7; !1 נן;'ף דומעיה הפכיו ו,:ת ,%ה יחשול, פיךס תנךע,ת,ציי

 צמיתה שאיזה במשרה המיטרק אדם לה שימונה משרה)1(
 "נ ע,.ך, ין,: "1 ועי7י..ת ונורישיהיה נזיתך ,ה דש.וה יה1,, י1 ננע.ף נגייר מזרו ניי ,נשרה נויי ,מות מוחי".
 "1 וענווה ,שנה נ"יועות ש:ה7נ, יאחר נ,ן,ר מוענקד"א' אצך; חנני! נ. 1תמ,"1אס

 ישי" נשי קין"יקי ,!תוה: ",ת שנה הייי גהי נש.רית שירת "נוצר)א(
 אתך "דן ,ך שזיויה משרה)2( הקון, תנך "הו, יר' "יז'נה יו'ר,ת ע.נר וסויר)ג(

 גמאך ד:ז':ה, ישזר 7'גי
 גד., גבור משר נל.נז י,ייווין יימך ,לסיח, ",תונ, ד:ן.:ן ינקר גין י.7ים הן:נ סי ע, "נ.ךר נתי נשירותשיר1ת1

 י;'.;ה "ןס "ית. "ס ;, הש.."-,נ1% ;:1::, יךש:,"ייוען" שקוויך מי ", הניר נהי נצינ ,נין ין.ו י, ינך ש,.7יך י'"1
 היודת .,:, ;נ"י "., נ. יךי,ס אנת שוה תוך משך",אוהה ינער: נתי ישירות ייטיייו ,""ר ג'ז ". ,י,1, עייגך

 נעת ייהך..נ,הו נךת,ס מינן, "1ת1 יצת מרוכך "1נופי יוריה ךן7נ.,ה עור;, מן ;נוה: "ינ" ךישרה זרתת)"

 ימי,;:.קנחת היוינ,; ש.רות נ2ינ שלנע ךר;ות ך,נ,ת ,י" ,ן'ךי."ר
 דר"שון, 2!י,יס נביי .נמנינין ינהים" עמו "נוהי)ן(

ה71י
 מתחך'ך ש;ת.,ן ש, ,ה,,!ה גוא )!( ספקה יוני דייר

 ברשומות. זו הסלטהפרסום דבחינות. כללי של והרביעי השלישיהשגי,

 יושרה מ::ר1 פטור נזנר ,ך.זעך נכסף נ.הנת ;1הגזעה - ;1 ניוזעה4.
 תשב-ה, 1145, הפרסומים בילקוט  שמורסמה המדיגה, מבקרבמשרד 2; תשט"ד-1953 הצנחי, השימוט בהוק כמשמעותו --תייל-
 קבע--שירית

 953.עמ' בצכא הקבע עירות בחוק במשמעוהם - ו-הרמטכ"ל"
 3; חשי-ד-1954 )גימלאות(, לישראלהננה

נ-" ",. עמ' תשי-ס, !27, ניחן
 נ",1,

 ,"1%( נס!ס:נר )11 השניי
 קרומןישראל 1,,"72()ים 171. עי' הען.1, 1,9, ן."?
 ביות שי הננסס יעית יתשיישנ !:1. עמ' תשי.1, ו"1, !."נ

 1702. עמ' תשכ"ב, 1214, ק-ת4-
 ",. עמ' תשי,ס, ,27, סין1 4!11. עמ' נ', נרך "".י,1
 1,1. עמ' תש..ח, 1"2, ס-ן2 ". עמ' 2;14, מס' 1 ת,נ' 1,45, עיר!

59 1(11."2.1 תש.י. נתקו. נ' "ין, "!ונדיין,ירי



 כציה"(, )מהירת הכשטרהתק:יוו הככשלה .כב' עיריה בכימקירה
 תשי",-955ן 1938)טכ,רין(,

 נתבעו שלא מציאות מכירת בדברהידעות פטור לצרכ' א.שור בדברהודעה

 .ן:ן?ץ.ן ,ך,ן גי[יימ.ס גומעי גר:נ ניי ני מיזעך, נגזנזרית ע.ר.ן מג. ,מוזת )י( , נע.ף יני מזנית נהדף גי מוייע":י
 ק,יש.[ הזן הכקסדה, לת,:.ת 11 ,תמן נגסס !.ך:.ת,י:נירן א,:.[ - ה"יש.ס .%:.זח "ת %ישיתי ויניסו, שרע,-.ן. 'ירע ת,-":'נ, ]22ן, 1'.::'ף רח:נ ה?!.נית, יעז: היעי[יי, ץ,' קך.;:יך יגעיי,(, - ),",ן ן ,!!ן )ןסורין(, ד:מ;,ךילך,

 נרש.מות: 1] ה.ועה !-:וב מירסיזך ,הקזזך. ! נעיף ,!י פטור ייי:ינישר,,.,
 מן, 7ן:1ע, ס,ו!4)נ(,ן. סילברסס.ןמ' !"!1( ננןסמנר )ו הש:.ט:-ינאץ,

 ידיי, ני., צנע 1!4, - 7"4 ",1"
 ::ו;. ג,. ,וידו., :יהן ,"ייר.סאז, r':rT לעין ש, כ"ימון, "!ו2;()ך:

 תתרת %ווו, ?נו "!"-17], ,ו" ינני i~1:iTX ,נ(,ס,1%!2.-
 נקיך.ש. .%ויריי, ינ' ו, ת,נ' ישו, ע-ר ו?: ען' 2י7, :נ' 1, הון' ,!!], ע-רן
 ונע .סןת, תשרת !!14-4], י,." :ן' 7?:.ע, ),(,0,,7!1ן "1!. ען' השיך, וסו, .-!ן

 לכיהוי. ניחן לא רקילקל,אצר

 );ךון%ק(, מכויץ אזיב, ניבע 74!-,14, %יציע,ס,ןו4)י(,4.

 ".,.י. מהןי" ארכיבי הוכר )כיעור הארכיו:יבותקנות
 פ."ס, מ:י;.ת )"(,ס,.!1]". הכקוביות(, וברשויות הכרתהכטוכדית

 נ"י, ,יי, צם !,%-ן2, ,1" מנוי
 יקי,ו,ת. 71!וו!, סיעמ"יהשי"ז-1937

 דייג, 12-412, יספי יזין תינית י:"י.ת' י:יו.ת )נ('בני". ארכ.ו:י חומר לביעור בקשה חשת בדברהודעה
 717. שלדה מספר 603, זוע מכמר אעכר,דרן

 ארכיוני חימר )בשור ה"רביוגים לתחוח 7 לתקנהבהתאם
 ,זיר, צנע "!ן-"", ",וח ידי ייתן, ך:.1ית )ץ(, ס,7ן12 7. י,ן.ן אך ן, תסיעו-ו!!1 גן;1:.ות(, ונרש,..ת דמזי:הנמ,ןות
 גוני ה.,יס ,ניעור אשך ך:ישג -%,-יי.קינרת

 מזי,,.ת. ,!41, . " מ-יןין- .הלידת, גיס,
% ,1,4-י!!1.לקשנינ

ס,7!"
 פירז, תופרת רנונית )נ(,

 מןפי
 צנע 212-,2, ה,1,

 eo~i-!". מ'יע מ-!יךיי' אלסבר1א' ין!]( נייימנר )17 הע., :חקייי'

 נ,', UIS 4-12%י, ין" מתי ש:יייי, ממןת0,ן!,)נ(,י. ידי מרםמתא 41ן7%()ים

 ,71י. ידןמזי
 מן,, אוסטרובסקי,ן, ויד]. פי' הש..ו, !72, 7-תן

 ן מי.(ייאש

 תשכ"ו-1965 הככה,תקנות
 הקנין( 'כות י'ר )כ ""ר"ע'ת תש,'' תובעים להם שאין טובין מכירת כדברהודעה
 קרקעות ט.דור ההחלת בדבר דעהה' איי ן, הש:.1-נ,"1 גי:נ, יהז:ית )2( )%( יו יתויגנך",ס
י.ויע.ן נהמת ת,נעינ ,,ן י:יגאינ ,ך,ן, גמפירסין וסמן נ,יוז.ע

 נו"
 ן ינ.. י[קוזה 7 סע.ף יל. 11זעג גמאה גי יקה,

 ,ך,ן: ין,1,רות ,:ילפת ניינן ,.ין. ורונ-ת,-%נינ, קרננת השת נמן ינקות, זמיימנן,
 ןי!ה. :rle;~G י.שינ:ו1ש.נרשומ.ת: וך?(11. ".!הי-יין: 11 ".זרה e'a~t מיונ ין'נ שנעו תוך ישוהיר] י% אם,מנירה
 השך. גן.ן,ר:ץיור ת,זן,ת.א,,ו,1". הצי,:מורר

 ".ןה. י:'ייי:ימת י!2!!. וינהיג: מריוןסימן
 יי!](. נ,1:.נס )י2 הק:.ס נ%,1, טעו ךי.ן;ך: "1!,תגידיך ~rr. דם," ותיירן: י,ייוותנן,ת
 ננן!:נר )? הש:.ט נאי, נעו )נ;.י1נן: ך2'ן,ר יהק,היקריך ומזד. ימה ין,, שיניס קירקסים ומירך:מיתר

 ,,ן[ 7:7ArtsJיי:
~loly 

י,!1(.
 יר:1:ות נ,יקעות %ו %,tTU?1;1 ,1 ישג עונת r~trnנ,

 גי.י. גליי" יזיי"ית יךת%ס יגעיי ?י'י "יהי'י:ן:,ית אילנבר:א, !!"1( ניו,. )!2 השנ,ט נאנס.1
 !,!1( נ:[:ז:י )!2 ת_., נת..י.,.; יוניי הי:נ תזי יויבמיצן 24!!נו()"מ

 השכלישראל
 ךמ;י,;.1 פינוי י.(ין "נףי"ג, lzsi. עמ. השון, 214; ען. תש:.1, 7."ן

 ",ן.,),2 ג7.י. נתוי. נ. "יין. גיינ,ז,ן.ימי71
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 הככ"ח-5תעג והבניה, תתכ:וןחוק

 הנקרא מפירמת תגנית שתוי לאשר ~tD':S שר גאיקורדחליטה, ירושלים מקומי, תכניןמרהב
.,-.- 

- 822 ינ' :יירטת יהנו.ת ",1 ),ס' שיתי (11% לב,.ת:;,ת .. .. .-,,.  גג.,, יען 2, %,? .,ה .,""% )ש ומ .._נ..ך .י ט,1 "פו,וו1ו;כנ'ו;מפ,ן ביויויעוו;בי 
 ,תשר.ן ;ם :י,1 ון,ן,ו, ?, עך,ז?ה 1:".., גן .וגנןרגוב וך:;יל, ותנוון ,י., %ן ,!עיף ניתלם ך.ז?ה, נוהתנית

 !2"2. ?ל' תש:.ח, %,14, י!ינימ.מ ני,;,ס !,יעיה "י.,היעויף יקץ 1,נ;.ן, ,השין "מהוית ".עוג נ:קיזי גיתשגין-1"1%,
 ביחד אותו, אישרה המחוזית השדה שבה בצורה האמוי,השיבוי ירישקים, ולבניה, לתכנון הנ,קומית הועדה ובמשרדיירושלים,
 האמורה היחידית היעדה במשרדי הומקר אליו, המצירף התשריטעם - 1797 מס' מפורטת "הכנית הנקראת נ,פורטה המניתהופקדה
 יי;ו;י1 .גי ,ר.ש,.ב, 1.נ;יך, יה::.ן ימ7ימית מעז,במשרדוזן נייז ין,מ-ה., וין,: ימ;!ייי! רך,נ דין נשטן זרים"ררת

 האמורים עהמשרדים ובשעות בימים השלום ללא בו לעייןרעאי אליה. המצורף התשריטעם
 י7ךי.!"."'ם נתגנית; ון,י,.ס "שסתיס יםו",ה
 ,!. שושי,?, ,מי יני ייפתה יתינ'ת ישי:ני חי ע;-גי'מי נד, 17, י1, 12, 1נ,,, 1?ן ( עז 1 ייקדת ך,,' "י""%;וש

' ננ,,; ועז 4, עז 1ן יד,"7,

 גדשת יש%.ס, ק)ת,נ,ה ךה:וו.ת ,והיית 1;יה ירקי ""י;;'י

 ךל.ע%ה גשי ,תג).ת שיר. ",שנר ע, ,;ך,ר ,ין.:ית,ויעיה 212; 211, 177, ינקית 7"",%,י,.:,ש
 71נ)יה. ית:)י1ך"ין'ת %,, ,,, 7,, 2,, ,", דליית הייי 121, ",, ",,ות ",1""וכש

 111, ג:,,, ועז 1,2 יי ", %4, 9%, 2,, 1,,"י,
 .,גניי, אתנוון ,קוק 117 .;ע.ף :לת"ס ךיז!ה, נוהעירתו1%.

 יייש,ין, מרוו 1,:ניה, יה:)ין ולך,:'ת י)עיה ן'תשן,י;",: וגשמית נשיב העקב ינן נה ידיין יעלי נת::'ה יענין:,
 וקן., שמנת ,7 77, 74, יד, ך,7ית ;"",%, וכש נ)י1 :7יי' ע'יי' יייינ "ן,,מ.ת "מזה מך)זן 1:ן ותנאיה, ין, ?, גי)?עיל. - 822 מן' לעוינת יתבית ,"'2 מן ע':י' 1,47 ינתירת %ת "ריי %,י תנ)1;י עיט נ:, 1ה נג:.ן נקרק?, מעונין:, יקי" :פורסת ינית ןינוי יאשי ,ינ'ב' שר 1TT'H1",י'סה' יקה,. !תוניס י%מ.ייבש,מעיז.ם
 !.רגלה %,.1, ךן!.רף יתשר.ט ?ס ניחי יבעיתו, עישיויען ךוש..ס תוך רפ"י, %,ת. ותג, %ו "עננית גתייס ניו, שדהההינכן
 ":. יי' תשג.:, %'11' ה;יני:'סי'י,י: ,חננית ית))זות לקיש נרש.ן,ת, 11 פועה ש, סינומהמסב

 ?ס נגז %ות., "ישר, ךמ"ין'ת היעין שיך ניייך ""ייי'יש'יי' ך%י.רה. ,ן,.ן'ת ",עוהנמקיז'
 האמורה המרימיה הועדה במשרדיהופקף אליו, המצורףהתשריט

ן י' ' :ון , : ני מנויה, יתנ)ין ,ך,ק %, ,סן.ד ניתאר "וזרן, ג.,;מגרת
 נשף ,!. שךקן.ן, ן, וגן :ירתהיתננית ,שמן, 'ן..,תו שךמ, ייוש,.ב, 1,גנ'ך, ,תגנון ומק,ן'ת מעוה וגלשיז,.יוש,.ן, ,7יי.מתוניס מ,ו1 1,ג:יך, ,תמון הן"ווית ".עיי גרעין. גיתש:'"-נין,

ך,!קן"
 נתנניה; "נ,1,'ס ךשס".ב.",ה 1;נ.,היתג..ן %,.ה. יי!ורף "תעייט עבנידן ך"רג,ת ייהגה גטו. דהיית ק.:.י %.שיי ן, ,ירוידיך,ן,ת, 1"4"-, ת.ע. ר,עוס יירני ה,,.7, גחננית ך,לית שסהטית," "ורז" נישוה רק%יב, שית,ג,ההתנוות ,ן",,ת (;.ה ,ן.,",1 - 1 "1ן ינ' ימרסת .תננית המיאת יעילת הנתת

 י 1ינ יקית וך,,' י14,1 י,12,7, %,4, "1"1".יית2,1,;יש
 עג- :לו ,מ).ת וך,7ה "14 י",,ה וותק ," ן"ה 1,1"1)וש

 .רוקמי, מ,11 ייי)'ן' .תיניי ימייו'ת הנייר ל'"שן-י-;,,:'
 מג:ן:ןיא ::ןב:ג ע: ע :ן':':ן ידי ;ו"-ענן. שי' "נ-,ל ,ק,1,התנמת

 ,יןש "שיה ותיהוי 1 4, 3, משיעין ע, משית!.ס )נ.,,תג'!,. ונשענת :ייים תקנוס ,,א נה יי..ן רש%. יתדית מ;יי'1יי
 טס ביחד הפקדהו, על שהודעה תלפיות", התעשיה באזוראהד לקהל. פחותים האמוריםשהמשרדים

 הש:-מ, "11, "!ישמים נ',7.ס !ורימה אי.ו, המצורףהתקר,ט %ת הרקה א"י תננונ' סיט נ:, ץ, ינגין נ,ך7?, משניןני
 נו".י:, ש:ר,נ היעמית הועיה מן:זס ,גן ךה::ית, .1, ע, נ!)?יזמו
 גירז %.תו, א.קרה המיונית יתוה שנה גזורה הנמסר,ושינוי היש.יס תוך רש"., אותו וזן, %ו ות:ו.ת נתרס נקו, שעההתגנחן
 האמורס המחוזית הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורף התשריטעם לתכנית דתנגדוח להגיש ברשויות, !ו הכדעה של פרסולהמיום

 "ןע.:ין ,ל .רוש,יס, וונציה, ,ליין הכלימפה הייפהבמשרד1:1 "%מירך. ךן,ויית ייפז"נמשרו'
 ך"ןוריס שהמורי.ב 1נשע1ת נימים השנוס ,,ץ נ. ,?..ןישאי %",1( נ!!טמנר )11 תש:.ט נרו,:.ה

 ,,,,.!תון'ם לי.ר,
 סע.ף ,!. שישן.?, מי וין שיתה יתנ)'ת ש"ת:)ייהי.1')י'וי 1,ג;.ה ,תנון י:ך,ן.ת הועזה רפש 'ישב מקוסימחא

 ",?יד נישות רש%יס, שנתקננה "הנוןות ,הפיית טינה ,"71,""1 יי.ש,יסי,י1
 הארצית המיעצה בפני התכבית שינוי אישור על לערירהמהונית,
 1,נ)'ה.יח:נון

 יר.ש,יס מ11:י, השוןמרהב
 יזו(לו, ננ!"מגי )יי תש-.ס נ%ייינ-" ממורטת תכנית שינוי אישור בדברהודעות

 נהת%ם הגזען, נזהגינית
 ין?,י

 1,נ:'ה יה::.ן הן,.וית דוסון יקש ..קג מקנםממלא ושמה, התמון ,תוק 117
 ירושליםמחוז ירושלים, מהוו ולגניה, לתכנון המהורת הועדה כיתשב"ה-1985,

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



~ 4 - ו
 "ישי,( הין דש%ק אוהו מ:, א. התנית ~a:rf נ,1, שקו"ן::11 .ייש,.נ מקים., תננ.ןמרהגן ה':כ"ה--1555 והבזיה, התכנוןחוק

 י,::'ת יע':י' "תעיות '"י'( ייש)מית' ,י ךיין' שי לך ליי'יין! מקופית מיתאר תכנית ש.נ,י אישור בדברהודעות
 י(!1( גי-.-גי '!1 תשי -תקי'י' ייייע,:נ) מרו ,ת::ן,.גניי, ",ען"סו,ת נ.הכנסי-nranן האמורה. המקומית היעדהבס-רדי.1

 לייי', יייי., י.הץר ת:;.ת שי;,. ,"שר ך!;ין, וי נ%יש.רהנג'סך,
 ),:גי" יה::י1 י"הי,'ת ,ייזך יגו 'ישי כיןיציץ ין,ן.ת י.",:ר ,תוית %",;ו מן' שינני 1,!1 ין' .הייתך;,ר%ת:

 'יישי'סימיי נ.י., - 1,ו",5 ך;. ר.ש.ן. ,ת;;.ת י1,5 ינ' ותיקון ?ןמן'
 שהיזעת התהמושת', גבעת הנביא, שמואל רחום 30102, בגושדרכים
 תל-אבינ-יפז  מיימי, הכנון מי"כ בילקוט פורעיה אליו, המצורף ההשריט עם ביחד הפקדתו,על

 יתש- ע( ג.וז ,ןתו, אהיה גיה :ן: %.7:ךוי,ין2ך?יןין..ןי,
 מפורטת הכנית ג1' אישיי !:ידידקטית

 תל-ץביב, מהו, ולבניה, לתכנון המהווית הונדה ניה'מכ""-1:53, מעינין וכל ירושלים, ולבניה, לתכנון המקומית הוערהבמשרוי
 הנקרא מפורטת תכנית שינוי לאשר הפנים, שר באישורמהליטה, הןןירים שהמשרדיט ובשעות בימים תשלום ללא בו לעייןרשאי
 ממירטת לחכני, 1987 לשנת 1 יס' שינץ - 1104 מס'"הכנית לקהל.כחוחים

 6937 ויש ציורים. לקביעת מאיהדת תבוית 1911, תיק,ך 44מס,
 א,.ו, וישורף והךר.ס עם נייי "חקיתן, ;י "עיי;" !!.,יסך

 2013. עמ' בני1 1403, הפרכוסים בילקיפפורכיה והמניה, התכנון להוק 117 לכפיף בהתצם הודעה, כוהניסרת
 ביהד איתו, איפרה המחוזיה הועדה שסה גפורה האמור,השטוי ירושלים, מחוז ולבניה, לתכ7ץ היהוזית הוערה כיהש:"ה-1953,

 האמורה המהווית הועדה במיטרדי הון,ד אליו, המצורף ההפריט עם מק,מיה מיתאך חכגיה שינוי לאשר הפנים, שר בפישורההליטה,
 1:, ין., ת,-ןגינ לגניה, ,התון ,ן,,מית ךועזה גן7רן. ותן מן'מי" היהמר יצטית ,י," סי' שי;., ;!14 ין' -תעניתינ;דא
 שהמשרו,ם ובשעות בימים תשלום ללא בו לעיין רשאימעונין :וכר מועדון להקמת לפרטי, מציב,רי סתות שטח הפינת - ב5מס'
 7 יחיל" די, ;14י!נקש

 "ן,. לתיך.ס ון::,ר.נ ימיותי, ;, ק".זעה "ך?ינך., ?:7 -
 ,117, ך(ינומיס גימלין עירנית %,.ו, ויפורף ךהשי.ט עםגירן

;..ית י!. עמ'הש:.ס,
 ין_

 1זנ;'ך, הת::.ן ,ה., 117 ,:ן'ף נוהתן הוויה
 ,.ע' נ,ת_;.._.,!1 ;ן ג.יז אית., "'שיך רועי" שזה נשרה יאשר,לשיניי

 ת,-%גי:, יה., וי:;.ק יה::.ן י_",,ית ה
 מן' שור?, ,ה:נ.ת 7,!1 ,וזת 1 יס' ש.;.י ";11 י?..ת;).ת י,וון'ן ):, יי,ש,יס, וקני,, ,תנ:11 ךמקוי.ת ך.עזך נמשיזיוגן ך;ןר" מגויסת קנית ק.;,, ,"_ר ו-.,ס שר נ,,ש,י .,סך_" יץ!:.ך, ימי..ית ",;זך נמסיתי יוקז אני., יישרףגתשריס
 והשר,ס עס ניון ו.,_ת. ע, ;".וו. 55!. יד,.,,יל ,קה,.!הי"'נ וו51 ;וש ,!1. י"ג 4"51 ;)ש 1,1. ך(. ך_,יית ת..,ת וש.ו.! י,:.ר,ס שימשרזינ 1גק;1ת ג.יין al~rn ,,% נו ,;"ןרשחי

 343. עם. תשס"ח, 1411, המרכומים בילקוט פורכסהאליו, 1909( בסמטמבר )11 ת"כ-ט באלולכיח הן?.די
 ביחד אוהו, אישרה המחוזית הועדה שבה בצורה האמיר,השיסוי לריר'

 האמורה המחוזית הועדה במשרדי הויקד אליו, המצורף התשריטעם ולבניה להכנזן המהוית הזעוה ראש יושב ~?a1ממלא
 וכל תל-אביב-יפו, ולבניה, להכ:ון המקומית הועדה במשרדיוכן ירושליםמחוז

 שהמ,ירדים דכשעות בימים תשלום ללא בו לעיין רפואימעונין
ן

 לקהל. a?nTr~i הממררים
 ירושלים מקומי, תכנוןמרחב

 .זגגיי, ההזמן ,"11 117 יח'ף יחצ"ן "ייעך' י."יי:ית מקומ.ת מיתאר תכנית ש.נוי הטקטית בדברהודעה
מקר" י.;1' לנשך ג;:ינ, קר ג,ךק,רדן,.:ך .יימך, .ךת:נ,1 ,"ו, י, ייעיף גתתכן ,.זעה, ננה;::ית  ךנ' מזרן, ,המית %"!1 ,שעת 4 מן. וינ.. "11 רן..ת.נ,ת :,ו, ונגפי,, ,ת::)ן ךמח.,ית ךויוג גישרו. ;.תשנית-;(!1,
 ניהז חותו, %.שרה ה:ייו,ת ".עז" ש:" נסויך ך,מ.ר"-,.,, %,ין. ":?.רף התשייט עס נבז.מ,.מ.ה-, עמ,47 ת_נ." ..11נ.י,ס מ:;זי.ס שתן ,ן.נת - !" ןן' ן,וליה ליהאר ,תנניח ,(,11ינ' י!ר- ני,;.ס נורמה %,י., יוחרף "תעריי ען ג.ךז י_.זת., ע. קרוי 1;11 ין. .תינית הקיא יעמית מיחחר תניח שילייונקן עה"ז?" eeolI-, קוש ! ןן' הבך ),גן ;ןן תעית י!,1 ת,,.. 7,!1 .רושני:, ו,:;.ך, ,ת;;,ן ,יקין'ת ךועזך .גיוריי,רוש,יס,
 האמירה היהוזית הועדה במשרדי הויקד אליו, המצורף התשריטעט התבנית: בשינוי הכלולים השטהיבואלה
 וכל תל-צבים-ימו, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה נמ.:רדיוכן נעלל, ועד 81 עד 78 בכלל, ועד 70 עד 83 חלקדו; 3119גגוש

 שבשרדים ופשעית בימים תצלום ללא בו לעיין רשאימעיין 118. 114, 113, 82, הלקוח וחלקי117
 ,,,,. !ת,יינ ך,י.ייס %י;.1ך. שכוכת יסך, ,ייגרח'
 !(!1( גן(::נר )5, הש-. גת(רי;' :יך.ן תשבס ,,% גו ,עיין ישמי נתנפית געי;וי י:ע.;יןנ,

 ולג'ין יה::11 י:ך),ית ך,ןזך ר"("ונ י, ךרי,ן חזר ת;;י;י סיס יני ץי יג;'1 ברקע, מטיפין:, ר.נ'קד' ,לך,. a~nTnSi יאז.ר.ס ש,מ7רזינלנשפית
 ת,-%:ינמקון שררה: מבלית ושך מיעזן ונ1 התויה, שתוי 'וי ע. ;!;עעטן.

 ןי
 !,,1.,ן.? "ו.י, נרן. ;' "גן. ו!ון,ייןייון72



ןי
 תשכ"ה-5סי1 יעניה, ןי;כניןהו;

 ה,-":שויפו מקו:., השוןמר,נ

 מפורטת תכנית שיניי אישור בדברהודעות

 יך:נ'ה, ךהנ'.1 שוין 117 ף 'ך :יח"נ ייי?ך' Hicיינין הלפעי:, רריו ו,ננ.י, ךמת.וליה::ץ הזעיה נ.תשג-ה-נ(,1:
 יך,ו ואמה, ,ת::.ן י::י;ת ימיך יבשיכן י' הץ:.ך-:",1; דיין :!ורות השיה ש.;1. "שי ה5;.נ, שי :אישור"",.סך,
 ::;יךו:ן' :ןג:ינ: : :ג:שוג:י :::,::. לשיית ח:;'ת ש'::' :,שי ךן!'ס' שי נמשיי י:יי:ז'תי-אנ'נ' י(ייסת ה:;.ה ש, 19GS יאת ! מנ' שית, - !,11 'ךנ'-תכנית

ith:n'ir~i
 7ניגגגןגגןגג11ג:י:::1:'::י;;:1 ע"ע

 ",'ו, "משוף הן;ך'ס עם נשו ";,יה.' עי 1,.',שייז;:"יקה ' נ,1!. ימ' ה"נ-ה, "147, ו!י!וךיס ני,,.ס!.ר"מ"
 !,11. ימ' תש:-ד, ,111, י!ינ':'ס יי','ס!,י"מ: נ"ר ,ות., חשרה "::.זית ".עור שנה נן,רה דברור,"ש';.,

 :',ז אות., אישי" היה.ו'ת ך.עוה שנה נצוךה ג,-וי'יש':1' ו":.ר" ד:ךו,יח ישלה ג:שךלי הו(;1 ח,.1, ךןצ.רף לתשריט?ס
ן :: די? י,י'י' יידיף 7;7יין!! ונ, ה,-":.ג-'!ן, "::'ק, ,ה:;.ן יי;.ן'ת יניתה נמשרל'וזן

 ונ, ת,-"גי:-.!1, ":נין, (l?::r דך;תןת ,ועזה נ:שיזיי:1 ש,:שרוים ,נשן,ת ניג'ס הש"ס ייא יי ,!ייז יש".מע.;.1
 שיישייינ ששיות נפיס המוס יון ג, ,;..ן ר:,.מ;1:ין יין,. !הוךיסךח:ודינ

 ,,,,. !היה'נך,:,.ריס
 והבניה, התכנון להוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרה

 1ךי:'ך, ו":נ11 ישק 117 ,יע.ף נ,,"נ ייערי, נ," ;דיות ת,-,נינ, ךה.ו .לניך, ,תכנון ךמ,ו;ית הייה גיתשמן-ו"1%,
ק הועדה במשרדי כיהשכ-ה-1965, הוקרא ממורסת הכנית שינוי לאשר הפנים, שר באישורהחליטה, ר ב  מחוז וקבג'ה, )תזוז 

 מפורטת תצית שעיי לאשר הפנים, שר בא'שור הקיטה,הל-רביב, מם' מפירטת לתכנית 1958 לשנת 5 מס' שינוי 1156 מס' "הכניתן
 מפורטה להכנית 1953 לשנת 9 מס' שינוי 5?5 מס' -הכיתהנקרא התשריט עב ביהד הפקדהו, על שהודעה 308", הלקה 6212 גיש117

 6923 גלש lT?'n 11 .19 אזורים לקביעה מאוחדת הרית - 44מס' 104?, עמ' השכ"ח, 1470, הפרסומים כילקוט פךרממה אליו,המיורף

 התשריט עם ביהד הפקדתו, על שהרדיה נ13", 100, 99,הלקות ביעד אלחו, אישרה המהוזיה הלעדה שבה בצורה האמור,השטוי
 2204. עמ' תשכ"ו, 1299, הפרטומיב בילקוט טורסמה חלץ,המצירף דאמורה המדוהת הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורף ההשריטעט
 ביחד אוהו, אישיה הנותוזית תועדה שכה בצורה האמור,ה:צ.נוי וסל תל-אביב-יפו, ולבניה, להכנוך המןומית הועדה במשרדיוכן

 האמורה דמהו,ית הועדה במשמדי הוחלד אליו, המצורף ההשייט עם שהמשרדים ובשעית בינ,ים תשלום ללא בו לעיין רשאייענין
 וכל תל-אביב-.פו, ולבניה, לחכוכן המקומית הועדה בכשרדיוכן לקהל. צהוהיסהאמורית

 שהמשררים ובשערת בימים תשלום ללא בו לעיין רשאימעונין
 לקהל. פתוריםהאמורים

 והמיה, החכנון להוק 117 לסעיף בהתאם הודטה, ב,הנמסרת
 ת,-,:י:, מתז 1,נ:יך, יתנון המך,יית וויו, ניתקנ.ך-ו(,1,

 נ-"
 ,(1%( נס(טמנר )11 תש:.ט נ,,1,

 ר,נ.קד, וקיא מ(.י:ת הרית שינוי יישר דני!, שי נא.שורי",.סד,
 ילבניה לתכנון המה.זית הוצדה ראשיישב 91( מס' ממזרמה להדית 1988 לשנת 1 מס' שינוי 1204 מם'-תכניה
 תל-אביבמהוו ביהד הפקדתו, על שהודעה 73?-, מהלקח והלק 779 הלקה 6133גוש
 תשכ"ח, 1410, הפרסימים בילקוט פורממח אליו, המצורף התשריטעם
 1420.עמ'

 רמת-גן מקומי, תכווןמרהב ביהד א.הו, אישרה המהוז'ת היעדה שבה בצורה דאמור,השינוי
 1":ורה ד;,,י,'ת הזיוה נושרן. דזן;ן ".1, ימיירי ךתקייסעם

 הן___
 ביב-

 מפ,רטת תכן,ת שקנן, אישיך
 והבניה, התכנון להוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזהניסרח י:ה-שידים ובשעוה בי,ימ תשלים ללא בו לעיין רשאימעונין וגי ח,-,ן.:-ין., ,,נןה, ,תפן ייק.:ית ד.עןך נמיריוגז

 לקהל- פתוחיםהאמורים
 תל-אביב, מחוז ולבניה, לתכנון המהווית הועדה ני תשכ-ה-1963,

 הוקרא ממורטת תכנית שינאי לאצר הפנים, שר באי'?ירהחלייה,
 6143 5,51,2גוס מט' מפורטת לתבנית שינוי רג,59נ מם'-הכגיח

 אליו, המצורף ההשריט עס ניהד המקדחו, על שתזוצה 474", הלקה והבניה, התכנון ל.-יק 117 לסעיף בהתאם הידעה, בזהנמסרה
 דה.; 1,נ;י,, .ה:;11 והיווית גאוה פשרן. ניהשנ.,-;יין,

 ",17. עמ' הש:.ח, 14,1, ך(רן.:ינ ג,.;.סס.ך:ך"
 ביהד אדיר, חישרה היהוזית הועדה שבה בצורה דאמור,רשינוי מבירטה הכנית שינוי לאשר הכניב, שר בפשור ההליטה,תל-אביב,
 האמורה השהוזית הועדה במשרדי הומקר אליו, היצורף ההשריטעם מן.רטת לתבנית 1968 לשות 2 מס' ש.:וי 1230 מט' "הכניתהנקרא
 מעויין וכל רמת-:ן, ולבניה, להכוין הכקומיה הועדה במשרריוכן הסקדהו, על ע:הוועה 971(", בגוש 6 והלקה 8,?2 מגרש 590מס'
 האמורים שהמשרדים ובשעות בימים השלים ללא בו לעייןרשאי 1433, הפרמימים בילקדט פורסיה אליו, הנ,צירף התשריט עםביחד

 י;ך,.ס;וי.ס פוי. ימ'השנען,
 ,,,1( ננ!טי:ר 111 הש:.ס :,,1,כעת ו,ךויה י:,ךון.ת דפיה ניטיל. "1ס,ן אייו, המצורף התשריםעס
 ר'זניקו-' וכל תל-אביב-יפן, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה במשרדיוכן

 ולכניה להכנץ המחו:ית הועדה ראשינשב שהמ.שרדים וכ'כשת כימים השלום ללא בו לעיין רשאימעונין
 תל-אביבמחוז לקהל. טתוהיםהאמורים

רד
 2,10.1959 הב"ל, גתשרי כ' 1555, דפרכוכיס'לקוט



-ן  י,כטכט גתיו:וך:ו,:ן
הזמנותן ביר1שיים הסהיזי המשפטביהן
1.

ן
 פייס פיוס .ים ;שי יתיש" הון יעיש, י:., ,נגשה ו:ת:וו:. 1?% )[ ע,:,;,תחי,

 גיס המעפם בית יתן כן לא שאם התעדותו, טעמי את ז., הענה וו2ךטרה מירישלים, ס"נכץ רויץ רחל המנחה עזבוןבעין
 :זך.כן 69י1, רפנרואר 10ביום

עי, ישא .ייס,.' 'י.- %!' 1ש.1::,1 לי".נ ס':אסון מקס מרדכי י"י:7ע,
 ציוח, קיים צו ליחן בקשה המשפט למיה הוגשה כי ידועלהווי
 315169 עזבונוה תיק הצוה כובת לו שיש הטוען אדם כל בזה מזמין והנני דג-ל,התוהה

 הידועה קופר לבית לדב:ייגאום שיילחץ המנוחה צוו:!תבענין ע.ךר המישה תוך להגיש, הנ-ל, הצו למחן להה:גד והרוגהבעזבון
 שורברבוים או לדרברבאים גיין ג'ני, יפ:ץ. בשמות גס יתן כן לא ואם המבוקש, לצו הצנרית וו, הזמנה פרכות מיוםיום
 ביוני 5 ביום בירושלים ל.גט"רה -הבנוהה", להלז י-ללוברבןים. בעיניו. כטוב צו הךשפטבית

כצג, שם וייס,י'
 לירברבוים לבית בלו היה לורברוים, ח"יםיהמבקשיס

 ירושלים. 35/ בר-גיורא מטחוב 69'נ23 ירושותתיק
 ן, דביריו ]1 יבהן נקע" ששעט ,גיח דוש" גי .דמע ."1.' ש::7י ייי.ש,.נ, קרפ'ול צבי אריך ות." ע.ג,1נעין

 ע, יוריי גו ייתן ג17ך ךמש(ס .:ית ".;ש" :י .11ע,".,י ין:- ,יהתל 1די21" "::1"" נן1:.ן י;,, ?יכת יי שיש "?י:1 ,י[ י,יילין. קרפיול מרי שרלוטה.וירשת כל בזה מזמין והנני 1931, במרס 21 מיום הנ-ל האוחה צוו,וחקנם 1959(, ביולי )27 תשב-ט באב י-אכיוס
 וה::ו1ת 11, "1::" נרנ.ם י.1נ יגס עשר יציקה תוך .ק1.1,רן"

 נעציו. נלעג צ. ידשין :'ת '"י גז ,, ש"ס ,מג.17ת,":ר,, לזן ן. ינה י,ך.1 .ן:ו' דו.., "ינן שי ייי"תי ;ייס ייי יייך"יי
 להכרזה לההנגד וקריצה המוח בעונין הנאה טובת לו עישהטוען
 רשם דייםי, להכרזה העג-ות וו, הזמנה פרסום מיום יום עשר הס'שה הוךלהגיש,

 יטיב נו המשפט בית יתן כן לא שאם המבוקש, ולמינויהמבוקית
בעיניו,

 ")711 עונ.:1,ת,, ידן וי'ס,"

 ע1ן7: מין,:מ%,ץנןי:נגיי:: סט,יןנ ימיהן, ,[,,:, ;,ימיתת,,
 %(11,י,:י'. נ"י".נ 1:י:י )לואיס(, לו' הר' מאיר ישי" rxllsTי;:.1

aT~J1 נ".יייט rleGJ .ש, ד:11א, ,שוס י17" 1:שיס ,נ.ת ".)ש" ני .ייע,"יי 
T?2rnT'ךךנו" כ,ע,ס1ן. ש

 עשי ימייה הוו .יש, הנ., ,נ,7ה וך":1ו נ, ,,,. טייס
 בית יתן כן לא שאם התגגדוחו, טעמי את 11, הומנה פרסום מיידיום לצוותית קיום צו ליחן בקשה המשמט לבית הוגשה בי ידועלהווי
 כארור. עזהמחט דייך, יחזקאל ד"ר הרב את ולמנות )לואיס(, לוי הרי ראירהמוח

 רשם ריס, י' דן.,. ה::.ן עוגן ;ך:ךיי נ,;1:.ן ק. ,ן,ר .יחן,"',:"

 גו" בשין וו::. ,עשן, ;י יינר..'ם ]יי'[ יין נ77ח ין,1. דך:.רן'י נפילי[ דיעך?, ,לית דווש. נ' .1,;ין..י
 א7ס נ,

 פייתם י.1[ ,.ם ;שר ":ישן הזך ,ךויש. ,ן, ,יה:מ ,הן,וך ו,,י. והיין7ת ךןגו7ש.ת ""נרזות קמת נעושן ונץן סוגת ,1 עישושען
 בליניו. כתוב צו המשוט בית יהן כן לא עאם הכרזה, לא,ה,ק התנגדות זו,הזמנה

 ,",,%" ע.נו1.תהי, י",יור ;,נ111תתי7
 % נ..ס נ.ר.ש,.[ ש:::ך אמל, שלמה ךן:.ח עונתנמין .י1ש,.ן, ין, "מיי מי"ינ ס.אני חיה דן:.ון עשיונעץ1

 ייי1, נימי ,"י1, נימי .2 ג.וס נ.י1ש,ינשניסר"
 ינ.ת פרלשטין והנ' אקרמן .יית ארל אטל,ן:יךית המד. ס.מהיוי:לןת

 נירוש,יס ש~:ר ביטון, עיי ין ?למה י::1" ע1ג11שנין נ.ר.- ש:ן:יה שלום. ינ.ת כהן מרים די:."ה ;.:י1יעי.ז ,5,"ו" ע1ני:יתהיו י(,11ר ע11:1יתחי,
 1%11, ::רן יגיי[ %"1%, נ..:י ,1 נססשקי[

 מ.י1ש,יס. בדף ס-מה,"לאשת מ.ייש,.ם. שלום 'צחקידן:;ש

 לי"ג פשם'ין ,נ.ת שטיפל ל'אומה המויה 'יושתנ7)י1
 1eGD, באוגוכט 4 כיום בירושלים אפסרה ירושלים, 15,לינקולן כ5',333 עזבונותתיק

 71, ד!,:,ה מרי.נ שטיפל יפת פימר:ץ שושה .יןנז7ת ניוינ.ת שממר מ.י11,.ס, הסין פפי "::.ח .תושתנ;:,ן
aT'111 ר.ש,יס. %[,1, ניניי.

 יש[ 1"ס." יר.ע,.ס. %, נ,1, ךקן,ן, מן." חסין שרהייינ7שת

 ,,,ן.,ן.2 הד... יתמי. נ' ",ין. וייייי.ן..ו.!74



ןי
 בהי-אביב-.פו המהווי הרפטבית

הזמנות

 :!ושה ,.ין !, 7,ת: נ7ו" המש"ס ,:יה דישן גי ין:;7"11י י",,17! ישי:,,תיק
 של עובינו במהל קן הלמה "ת ולמנ,ת רה-גרוס אלכסנדרהמנוח פ6;"95 9,69"4-9 בקשותתיק

 ו:-,."::1, נין :",-א:ינ ש;ןןי" ומלדמן, אדלה ישי""ןן:,1עיגיו
 יר;,; ך.י: י,! יעי ,יושה תון תיש, ד:-, ,:;ע, י-התןנ, !,י1, ניו:.!!

 !,ו,! ולשען נ'ת יה. גן ,ן שמם דה)וו.ת1, סעדי %, .י,י.ן;ן ה,-אני:. :", שיי:;'1 מיתי: פלבעסקי אברהםושמנקש

כעור. על המכריז צד ליחן בקשה המשפט לבית הוגשה בי ידועלהווי
 רשם דלך,ז" עובין כמנהל פלביגמקי אברהם את והימויה דג-ל המנוההירישת
 בע.ב,ן הנאה טובת לו שיש הלוען אדם כל בדה מזמין והיניקבוע,
 מיום יום עטי המישה הוך להגיש, להבריה לההנגד והרוצההמנוהה
 ן בית יתן כן לא שאם המבדקשת, להכרוה ההנצדות ,ו,, הזמנהפרמים

 ~ZTS 53 עזגו:ות היק

 בר:ית- לפטרה דיר, בה בוקה ולדזיז'י המנוהה ע,כיןבענין בעיניו. כטוב צוהמשפט
 '"יו, י"ייי;ס " :.ים "'יי; "י'ת "",י'! ::.ת;1, י"ס ולך.ד'

 יפי. 16, נהל-חשור מרחוב אשכנז. דדךו"מסקש
 עשר המישה חיך הישפט בבית להתייצב אדם כל כוה מימיןהריני

 הקויים לא חדנה, לא נ,דוע טעם ול'תן זו, ה,נ,נה פרסיה סיים ,ום 68,"255 עזבונותתיק
!

 וועודת תינתן לזן ומדוע הקוהה, של הא"רינ" דצוואה תירעםילא 53,09" בקשהתיק
 ",!1(, נאפיי. )11 תשג-ה ננתן ט-1ני.! חע,זו ,יתן "יקז? נ.ת עש :ן .א ש"ס ,ש:):י, יוי7 י,.""7,,ס שתסי" מ"י-,שיין, ורושמן לאה די:1,ה ירישתענין

 נאווך.וי

 "ה צ:. ךלן,:נםב";:,ב~.,
 ישן ילך.ד,

 :י.,, וו :יעם ש:ססר מ11ם. עמדיאל ":)1, ,ימת:;;,ן נאמי. י.ניי יתעלט נית יתן :ן,א !",."7! ע.:ו:,תחי; ש"ס הת:)ן,ה., טעךי "ת י., "ומ)" !יטוס ".,ם יצב ;שר"מ.ש"
"",1,ד'ילך,ישס

 מיישון-,ן..ן. עמנואל אסתרךיקשת
 המכוה צוואת לקיום בקשה המשפט לבית הינשה כי ידועע"ייי 81~_2741 עזגתזתג'ק

 בעובין סאה טיבת לו שיש הטוען אים כל בזה מימין ימני הנ"ל' גבטתייכ, 34, המעל,ח מרהוב בפליי כ,רימ המנוהה עובדןבענין
 מיום יזם עשר חמישה תוך להגיזם, להמריה, להתנגד יהריצההדיח 1959, בדצמבר 16 ביום תל-השומר החולים בביתשנפטרה

 אורית ד,;'י'סי"מ:;ש'ס
~avl 

 ג'ת '"ו נו י" קוס "ייי,ש', ין:י'" י"ייית 'י, ".ן:" ייייס "ייסיי!;יי" ;-י בליי

 נן.ךי. ;:ינ צי"משם שפיר. ודם :רוסו'הודית
 יק! ילך,ד' ;עי "1,.ק" "ין ד:שיס גנית "ת..?ג "וט נ, נזה מויין,ייני

 לציואה הודף יכהן לא מדוע טעם ועיתן זו, הזמה פרסום מיוםיום
 הניל לצוואה קיום צו יינהן לא מדוע הנ"ל, המנוהה שלהאהי,נה
 1 " 1 11 לא שאס המנוהה, של העזסון הנהלת צו שפיר לדב יינתן לאומדוע

 69',2772 ע'ב'נית , ת

 גן איחמר מרטיב גלייכמן )אליהו( אמיל המנוח ע:ב.ןבעין בעיניו. כטוב צווים המשפם בית יחןכן
 ןו' %נ' יו3 ולך,ד'

 :ךףזא_
 ,כמן. ;ל

 עי המכרי, צו ליהן בקשה הישפט לביה הוגר" כי ידועלהוו.
ן

 מזמין והגני העזבון, כמנהלת התבקשת מינע ועל הנ"ל היניח ירושת 2759,69 ע1ב1:1ת תיק
ן

 להאגד והרוצה הנשוח בעזבוז הנאה טובת לו אויש הטועו אדם כלבזה מרהיב קפיטולגיק זיינוו"ל וכמואל המנוח צוואת בענין
 התנגדות זו, הזמנה פרסום מידם יום עשר היישח תיך לתיש,להכרזה השד-ט בהמון א' גיזם גחל-אביג שפטר תל-אביב, 115,סלמה
 בעיניו. בטוב צו המשפט בית יתן בן לא שקם המבוקשת,להכרזה 1939, ביוני17

 עשר המיתה תוך המשפט כביה לההייצב  ארס כל כוה טומיןהריבי
 דתן ילך, ד ח;י"ס י" השן, יא משע סקס 1.יתן וי, דוינה !יסום סירס.,ס
 צוואה קיים תעודת הינהן לא ומרוע האהרונה הצוואה הירשםלא

 בן לא שאס מאירוביץ, דומנסקה בשם גם הידועה קפיטולניקלפרלה
 כאמור. וו העודה ליהן דמשפט ביתיגש

! 
 59;2773 עזביגות תיק

 שינס מ.ש, מיס: )ילדשמידט קטה ון:1"" צ,,"ת :ןני1 דש! ילדך,
 1968, בדצמבר 23 ביום שיייץ, בזבובה, שנמטרה שוייץ, זאבה,14,

 של הצואה לקיים בקשה התשפט לבית הוגשה בי ידועלהיוי
 מיום יום עשר חמישה הוך יגיש, ה:-ל לבקשה המהנגד כל המנוהה, 2:55,59 עזבונותתיק

 צו המשבט בית יתן כן לא שאם ההנגדוהו, טעיי את זו, הזמנהטרמום בטת"- שיפטר דה-גרוט, אלכסנדר המוח צויאתבענין
כאמור. 1359, דמאי 29 בעםתקיר  יש! ולך.ד' ען. ריי קן שלמהי"י:,ש

75 1,1ן.ין.2 ,ו".. נדן. נ' ודו, ";ון,ן.!'י;.!



ןן
הנמנותן בהי-אביב-יפו המהבי המשפםבית

הי,ן קרס 1% ,יחן נקשן רמשיו ,בית ך).ש" המנקשת גי יזון ,יעי יו,וי21 עונ111תת.,ן
 נקו"

 גו" יעיןזייני ת,-ן,ן;, 51, ,1 משיימת ק.לכון משה ":1., ?וגנןגע:י1ן ";.י. דן:.ח ק,ןיו,ת. ין',7,
 r?J1:?a ";א" טונת ,ו שיש ייונן אוב נ,

 יום עוטר חמישה תוך להגיש, הצוואה ~cv צו למתן לחת-:דוהרדצה תל-אביב. 51, חן משדרות קולטון טובהוהמבקשהן
 בית יחן כן לח שאם היבוקש, לצו ההגדות 11, הזלה פרכוםמיום כגבון למינ.ימנהלת בקשה המשבט לבית הוכשה כי יריעלהווין
 בעיניד. כביב צוהימזמט הנ"ל. המניח2:ל1
 ,ן

 ישם ולך,ד' ,נ., "::זן :?,יין ך:," סיגת ,י קיש "ין :י י,ך ן,י,ןך:;.
 לאותה התעדות 1ד, הזמנה פרסום מיום יום עשר המישה  תוךלרגיש,
 !(,,2,7 עגומתת., נעיי.. נס.נ %ו ךיש!ן גית יתן גן י" שאסדנ7ש",

 !,,1, נ1%;1:ט ?1 ניון נח,-,:יג7:?יי

 עלי ימשה תוך ךיש!ל גנית ,"ת.,ן: %זן :י יזך י::י1 ךי'יי 27SGIGO עונו;.תתי7
 ת7.'ים ,א תבנת, ,ן ינוע סוס יי:הן י.' ד;-מ יינוס ייי! יד[ ניון ש;ן:ר מת,-אנינ, קולקה וולטר "מון עינוןנמין

 תוהן ,ן וןל,ע ,ך( %שר )י",1:!ית י"תי1יה י?.י,ה ( ת'יייין %",1, נח1;71ן1%

ת ן. ,ן,עיי - ע  ומקצי ,גיח "משן 
 ו1 ~יום צו י:ה1 גלון

 רשנך' ג, נו; מיץ 1"ר.מ ע1נ.;1, גימעת ""גלות 1מי;.י ון;.ן ?ת"חן

 הזנ:נה פרסום מיום יום עשר המישה ת,ך המשמט בבית להתייצבחדר

 עטיה. רבקה .יני"" ?יין נ7..ן ::תוננ::;] :סן: :::,:ן:מך:בנ:
נ

 משוי ?1 ,:,ן ני:':" ושוטם ,נות המש המנחןגן:ת? ישג ולך,ד'
rT3r~,ואוה". ש 

ין מודייק ,(,מזיח נייינן %נ..נ
 ישם ילך'ד ציוחת 7',ס %ו יךת1 גדשו ושש"מ ,גירם::גת:ה

 לינן יי ש'" "ליד "ים יי יזך מ(ץ,ו י"ג;, "ייך,,, ,י"ישי"

 :נרך:,-ים:: ארבסמך ייוולף תיי 4 ית' "ן:7שת .'"גימ' פיתיתי ייייי" .ייני יי1נ':מ!"
 נ.יץג;ןיגץעןבסמן. יתן ולך,ד'

 עיר המייה היך המשפט בבית  להת'יצב Q7H כל בזד מזמיןדני
 תקויים לא תוכח, לא מדוע כתם וליחן  וו, הזמנה כרכום מייב יוח 6%,ביר2  ?1בוגוהחיק

 צ-ואח קיום תעודת תינתן לא ומרוע האחרונה ה2יואה תירשםילא ביום בבאר-יפקב שנפתרה יהודה, זהרה המנוהה צוואתבענין

 כאמיר. זו העידה ליהו המשבט כיח יגש כן ל% ל%ס  ארבזין,  הלל  3ה9ו(,  באוגומט ול2  תשכימ באלילי-א
 רשם דלך,ד' מאור. ממושם מעיך לצעון-הוהמבקש
 על הככריו לצו בקשח המטפט לבית הגיש המבקש כי ידועלהיוי
 המנוח.ירושת

 י",ונ,2 עשונות תיק ;:ך הן,קך תוך ,מש:? נגית ,יתייגג אום נ, נוך יומיןדיקי
 וו, !:,ן יריזנ "גייס גן וייסמן שלמה יעין ?ייונתנ;;י1 ת,,.,ן ,א ת1ג", ," יצוע טין היתן 11, ך,מן, a7a~e מיוייום
 נ%'%נס 1.1 תש:.ט נא: נעו נ'1" נעת-;ן שתטר7י'ת-1%;ו, ייו(!ן ?'S1 תן,זה תיתן ,א נזויע ,חקיי;" ך?,1"" הייגס1,א

כ"ש1(, באמור. 11 תעודה ליחן המשפט בית יגש בן לא עאמ עטרה,לסעיד

 הי !:רת-ת.ןמן יע:' ן: םו:ם :ךב::ות יי7 ייד,י'
 ציואה קיים העירת המהן לא ומדוע האחרונה הצוויה תירשםולא 2702,69 עזב,בותחיק

 11 הץ.ון ,יתן יישבט נ,ת ';ש גן ,ן ע(ונ וישן, תלמת .:יו,לת יי'7 ברמת-;ן שתסי פרידמן, בנימין ומות %ווזתני;.ן

נןזור. "!1%, נימי71
 ישנ  ולך,ד'  ?הת-ת17ז. 1, "'!י,.נ מי".נ פרידמן א'ל.:ה"יבושת

 7,7י.7י.! י. תן יתויי ג. ,יין. "!יניתי"ייון76



ן

 בחד-אניב-'פו המהוזי המשפטב"ח
הזמנות

1rlu~ינסס וכעס עם ?שר ין'ש" הוך :, ,הג' ,ה, ייתעו וךר%1ן ",'1 ו:( יי:וין.:,ת ידידת שיות ננצנץ תאה הת לו דש! 
 מעיניו. כטוב צו המשמט בית יתן בן לא שאם הכרזה, לאותה המגדות זו,הזמנה

 ,,,4;7! ?:נהותתיק ,",,17 עונתיתתיק
 שנפטר המטובים, מככר זולטן נורה המנוח ירישתבענין 917,59 בקשחהיק

 ~leG, נאיר,, a?'1 21 מיש: שחור זיסק'נד אלכסנדר דך:.ת עונין :?נין,
 המטובים, מכמר אלה 1-זנוקוהמבקשת 9"19, ביניאר 11 ביזם בתל-אביב שנפטם תל-אביב, 8,אלקושי

 תל-אביב. 8, אלקושי מיהוב שחור זעיהוהמבקשת

 פ6,,"77ש לזבינוהתיי
 רן,", [2, שנ." ?,י" יי"1נ חפץ מרדכ' "גוי" ושיןנשי; %ן,"";2 ?י:י;ותת.,

 יט נ'ש גי-ע"נ ש"ינ":וגנךני,ן:ן::י.:נ:שצי'

 שי:הךגני:גזני
 %ייי' נ"י" ין י'ש 1"

 יןת"- שמיי ולצברו, )ברנרד( דב ד:;,ה וינקנ?.'1 ,,,,ו27 עי:יייתת';

 " ב21
IT?r~ ןr'jrltn1ה,- 1, ר,ן,:; יי".נ ולצברך צלינה צפירה 
"נ"נ. ריס-;ן. ""1, ייתן, מי".נ לויטה אל'אסייינקש

 ,",2777 שנויותתזק
 נה,- ששטי דת,-"נ.:, קורמן 1'ליאס דיו, ?,ניןנע:'1 ,",;ו;2 ע.נו;.תהיק

 נח,-ידני: ש;[:י א'צקוביץ(,'חזקאל
 'ץ

 קורמן. סס'ל יחלידן-י'י:ת הנג'ס נו:
 ניי- ", י' ימיני מש.ניז רונ'ק שלמה ךי:.ן ייאותנעין רמת-;1. "ו, ומהייו מרת~נ y'3e היה.הינקשת ,",,;7! יונ.נ,תהי, %"1%(, :,.;.!?)11

 )5 השב-ט באדר מ'1 ביום תל-השומר החולים בבית שנפטרטמא,)
 ,"1%, ניין ,,,!"7! וו:.:.,חי,

 נעך-:נא. ,, ו' מוו,. יש':.ן ר.נ'ק ברברהי"ינ,ע, ה-נ! גין עחןך )קלר(, זחך noy ימת ,יושתיסנין
 ,",1, נניס י-" .נ.ן ,"1%גי;,"ר

 %",,77! ?ונונחתהי, נורה. ,יו ונ, מ:ש;נ זוהר אליעזרו,מ::ש
 החולים בבית ש:פטר יהודה, בן ממרן ידן37ן היניח עכבוןבענין

 1952, באפריל 21 ביום הרופא" "אסף פ5;2763 עזבונותהיק
 יטו. !נ, ייוש"ם חויות ממון ולטטינה ~ימנ;שת נתן. ימת בק אליס המהן עננכןנימין

 רמתכן. יהושפ, נוה יעיב תגר יהודית אודטוהמבקשת

 ,",,,7! עונ.;.תתיק
 נאר-טונ'ך, ירע: רחמ'לביץ 'וסף הים, ירועתנ?נ.ן י,,1ו27 ע;:.:ותה'ק

 7יי1, נמרנ 2% גיוס נירונות כין ד,1,'ס ימת שעיי גן- יי"ינ ;טליכרמן ח'ה פר'דה דמנ.,ת עשוןחנ.ן
 באר-טוביה. מיישם רהמילביץ חייג[ומבקש 69"1, ביולי 21 ביום בחל-אכיר שנפטרה תע-אגיב, 12,יהודה

 ת,-"גי:. 11, ;,ו,, יייינ :טליכרמן דב1"ינ,ש
 .",nTIT1r~ 2;,1ה'7

 נייה- שהר מרצת-:1, ;מצ'וק שבתאי דמי,, וונ.ןנעין יי,,"27 ע.:.:.תתיק
 1958(, בדצמבר )8 תשכ"ט כבסלו י-ה בידם גן הידוח גריס, בלומה( )פרלה, פנינה המנוחה עינוןבעניל

 1958, בנובמבר 3 ביום 25,טרומפלדור רמת-גז- 5, הרמון מבוא ירקיב גרצ'וק טוני והיבקשח רהוב איילים, שיכון בנתניה, שיפצרה גריס, ע1פקוז בשםגם
 ,י,",.2 ע..י.ית ת.; נרים. .מ" 'צחקי מנוחה1"מנ,שת

 דלייכטר. סלהויינחת ,י,2771 ווני;.התי, )בקרמן(, בקרמייסטר איסר ימי" עמיונ"מ;
 גדיה, ", יחניף מרחיג באך אהךד המח עוביןבעמן
 69',2789 עימונות תיק השכ"ט באב י-ג ביום דרה, יפח", "הלל ההולים בביתשנפטר

 מלר, בושה המנוה ערבוןבישין 1959(, מיעלי)28
 מלר. יינקבוהמבקש נקמח. 6, דתנגיף מרחוב )באך( בר מריםוהמבקשת

-ד7 2.10.1959 תשיל, בתערי ע' 1555, הפרסומים'לקנס



-ן  בהי-אביב-ימו ;;כהבי הכשמטביתן
 )המשד( ת 1 נ מ זהן

 !ו,7יי! ע,ג,ו.תחי, ?י,!!7! עזנווותת.ק1
 מיעיי )הרי( הנדר.קוס לנ:די'ק "וו," עיזוזגע).ן זיוו,, ""ומג גנ.ק 7::יי אפטר, ןז:.ן'צהק נ;:.ן7ןנ,ן1
 תל-אביב, 8,אלחריזי 1563י, בוצמבר )25 ת;סב"ט בכבלו כ"ט ביים1

 ,, ",יריו. :יהונ למדייק )בלימה( בלומהוייפו, יודן. 2,, ,"נתגירת מי"ינ אפטר מרדכיו"ן:;ש
ה,-,ףנ.1
 !"!1" גזנמני )ו הך:'ס ננ:,, כ, נגוסן י",ו,7! עזגווותתיק1

 יין, ניוסז!~:נ,וף ש.-סי 'יד' ' 7ןאנגג:%ג יי.ייי "חייי: ני.תי
 . '-' -'י 11 ,י' הילון. בפ, ההכתררות ייחוב תפטר מךדכיוהמבקשן

11
 ח זכים קת

ן
 גייס שוןסרן ןיאשיז-יתיז, מילר שרה ין:.," IT-TYאמן י,,],ןן2 ;,נזורתת.,

 1951, באוגוכט 31 2 ביון שנפטרה לודמיר, נ:לומה המנוחה כנבוןבענין

 מייוון-יתיון. יצחק מילהוונג;: ,"!1,ננ:סןנר
 )לודמיר(. אקסלרד רבקהיןךנק..:ת

 יתז רוי",, "ר2,, יי"ינ חבה ':אל י::1" 'ר.שחנאין י",1ן27 ;ו:.ו.תתי, !י,12,! עיניותתיל
 י,י1(, גיתי 1" תש:-ס נכיתן נ' גתן נו,"-חק," ל.!.יידיין שורר '!1, 4, '!ת מיזוג קרקו משה "י:י" עיניונע:.1

 מי"ינ קרקו רבקהנתייי:ניושת
 "יי-"שייו י:יןי' י:זלןן?י' "י'%, גגנעוא:יךנ;ש .נ,.%!!י(' עגנ

 2! 3י,ס עולסןנתי-ן:.נ ס.די. אירהם יעי" יוגיז....ן ותג, מיי.ג פוקס ולי "י:1"" יריעתנעיין

י',.' יאת-זן. 47, ךו.ו. ןי"ינ רקס קורט1"--שי
 מי,,,, ט,די !!?ן'ן-,ם

 ZSZQ,:G9 ;;:1:1תתיק וי,!'!27 ;ונווסתתיק

 ",- 7, יסיע גי"ינ נדליה תקוה ירו."" ע::11נעמן "4, ,"-ואריי" מי"ונ רשקס אהרן ":יי" .יישתנע:,1
 1959(, ביול' )33 תשכ"ט כאב ט-ו ביום שיפורהאביב, 1959, באפריל 23 ביוםשנפטר

 ת,-"גי:. 7, יירט מייינ :דליה אליהו יי:נ;ש רשקס. .שמעון רשקס רחלויידעי"
 י(,7,7! ירושותתי,
 "",)2,2 עיני:ית"יל 7",,ן;2 ייפיתעל

 ה,-"ג.נ, !ן, ירי מי"1נ ליפש.ץ מך'ם ועי"" ע,:ו1נעין נרמה-ון שכנסין מיספ', הכאבה י::.ח" יי1עתנעין
 1953, באפריל 9? ביום איגילוב ההולים בבית שכפייר 1:!שי מרצפי, עלים המזוח יירושת 1951, ביגיאר 13ביים

 ת,-א:.נ. 4, מנ?ייז לשם רמ' והך:7! !"!1, נימי 7! כינןנק,רא.ן
 דית-ון. !, מ,, מי"ינ שינה מדלין וו?נקשת1

 י",,!,2 עייו:.תת'7
 נה,-"גיג n-Cr:T מלמד. מקטיריה י..."" ע.י,ןנ;..ן 7(,1!,2 ע,נונותתיק

 בז'רני יהודה דן:1" ;ונוןננ:.ן
 1"!1, נז?ןנר 11 נ.1נ גנית ע:!:י מנתי-וסר,

 .15. ,4, יר.שיים יעורי" לכ' ררה.ין:;7, "יי1, 2::סגגר 1 גיום נור-נ:א, מא.ר,יהלים
 בז'רנ בךטהוון:,שה

 מ:גי:::י: ש:1 שכטה, נחים "יופי שייוי-,)! י'ינ " ' נ!'"-ת ש-!יי מ.ר' א-רהם "-:י" גב, גיןנ1
 ן יגונות. 1", דשימי.ן יי"ינ שכטה בלהה '""טיניסעתן :נח"-תזי". )מזר( קדלרון פאולה."ן:;ע,

 ייין!י! ;ן:י:יתת.ו
 ן "","ו,2 עונו:1תתיק "! גיס ענפזי שמילוביץ, משה "::י" ייישתיעצו
 שית י:1" לוי בלו( בש: וט ,"יגוע בלה ן::י" עיניןנ?:.1 !"?1,גו?ינר

 צהלה, 58,42, רן!':זן- 6, רבולנכקי מחיב שמילוביץ n'DiDוהיבקשח
 צהלו, 58,42, שרת מגיה לוי כורתה יהלכק'?תלצינן.

 "1ן.1ן.2 ת:.י, יתעי' ו' "!ו, ויינון,ן'.ויו75



י
 בהל-אביב-יפו המחיני המשפםבית

 )המשך( ת ו נ מ זה

 69',2538 עזבומתתיק 9"',2531 עזבךנותתיק

 נצרה איטי סברדלוב, מאיריצ'1 יינוח ?.נצןג'נין ילת-;ן, ,4, י.י;.ן יי"ינ פויקר יעקב המנגח עונוןנ?;'1
 %ו1%, נ:". 21ניצב """1, ניצי %י נינםשנעטר

 חדרה. 34, הרצל מיהוב סברדלוב קלרהוהמבקשת רמה-:ן. 40, הורגיו מיחיב פויקר אידהי"מגקשת

 69;2532 עזבונותתיק
 %",,"2% עונ.נ,ת תיל !,1, ויונ;.ף מדיונ ניינ, גת ריזן בנה המנוהה עונון:ענ.ן
 יי"ינ טילם בנימין המנון ?ונוןנמין כ.,:, )2 השנת נניזן ט.Q?'1 1 נהתה-תקוה ששטיהה,-"ניב,

 7.ו);יי
 ת,- "2!,

 )סילם(. יהל מאיר1.יג,ש ה,-אניג. ",ו, ויונ;.ף מיי.נ יוון מתתיהו1,מנ,ש
 %","2,4 עונ.נותהיק

 שנפטרה מתל-אביב, הרשנזון שוקקנה המנוהה עזנוזבעיין 69,,2534 עזגונותתיק
 963נ, ביוני 26 ביום בו;ל-אביב גטריאטט, שנמטר מאיטליה, שון אברהם המנוח עוביןבענין
 תל-אביב. 11, שטריקר מרחוב ציגמון נ,רימ .המבקשת 1938, בנובמבר י ביוםאיטליה,

 איטליה, בטריאסט, שנפטרה מאיטליה, ימין שדיך: המנוחהועזבון

 היי,". יי1נךז,י'יזב;:יגשן'ק
 בגב :י"י::.גי:ג פי.די,ד ;זה"

 ;גע""נ. ,4, ט.,גייי"ינ פ טובהיי:נק!ת"נה( ס ני שוטיי רוחאם, עבדלה בן עבד "מטת ייננןנ?;.ן
 ,י1%(, ניתאי )"! תש:-ט נקנט1'

 2842,59 עזבונותתיק חולון. 12, חמש חזית מרת.ב רוחאם (וספירנסיהמבקלות
 תבור, נחמן המוח עזבוןבענין

 רמת-1ן. פ, ידידיה מתחיב תבור רבקה והמבקשת 69',2536 עיגוטתתיק
 מתל-אביב, בכר יוסף המזוח עכבוןצנין

 05,69ט2 עזבווות חיץ מבת-ים. בכך ך2סיב1 מגבעתיים בכך ד.אובןוהמבקשים
 בתל- שנפטר טיצר, גריגור בן כ,כ:אל המנוח ירושהכענין

 1968(, ב"יקטובר )21 בשכ"ט בחשץ ר' ביום אביב 2837,59 עזבונותתיק
 תל-אגיב. 14, בנובמבר כ-ט בחוג טיצר כ,רגדט והמבקשת באדר ה' ביום שנמטרה שורצמן, נפויובוה המנוחה עזבוןכעביך
 1969(, בפברואר )23השך-ט

 יש" ולך, ד' ת,-"נינ. ,"1, ישנס מיין :?צבור; שרה1"מנ,שת

 כחיפה המהא' המשפםבים
הזמנות

 ך:ג,שת ויין.. "נ., ומנפח ש, ?11"הו ;'ינ ע,ומלריו ,,,";" ירישתהת,;
~Tfi1 הגאה טיבת לו שיש הטיען אדם כל בזה מזמין והנני עזבוז,מנהלת 1 ביום בחימה שנמטר שיף, ארבסט התות צוואתנענין 

 פרסך סייס יום עשר המישח תור להגיש, לה להחתר והרדיהבעזבון 1969,באוגוסט
 העזבון, כמנהלת הממקשת ולמינוי הצוואה לקיום התנכרות זו,הזמה היפה, 8, הזמיר מורר מיהוב שיף אלישבעודמבקשת

 בדיניו. כטוב צו המשפט בית יתן כן לאשאם צו ליחן נקשה הנ"ל בתיק המשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי
 . דשם רזי,ש'

 אזם ני נזה מזמ.ן ה"ננ. .רושה, יל ךינייויס ?.ויב ליהק נקשות ידין, ה:!.רש.ם נתיל'ב "משנס, ינית הוושע נ. ,11ע,ויוי
 פיסתם מין" '.ס עקר ומיעז הוך ,";'7, ,", ,ןמ::ך ית"הנת",'וו"י11" ו:נ.,7וה "":ימת קאות iT~rU3 ונא" שנת ,ו ע,ש""זען
 בטיניו. כטוב צו המשמט בית יתן כן לא שאם הכרזה, לאותה הת:גדית זו,הזמנה

 1ן
 חיפה, 23, התשבי מרהיב שלדב,י בקשה המניח ירושתבצנין רחוב מיצקין, מקהי" פרנקל בזךצל הנגוח ייושתבענין ""',2," .יזקותהעק ""',י,, עוגנות היק

 ו",1, ניומ י2 גיזן נךיל"שר"י י%,1, ניוחי ר1 ביוב שמסר "",1י1מן
 היפה. 25, התשבי מרחוב גרוס כזריםוהמבקשת פרנקל. חייהוהמבקשת

 ישם רז",ש'
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ן
הזמנותן בבאך-'טבע המהווי המשפטביתן

 גו" מון.ן .";:י ירושן, ע, גן:ר.וים יוו'י תן י נקוי, ,ך,1' ון:.רשיס נתיקים הישרט, ינ.ת גונשו נ. ירע ירוין
 ויסקס סיום .,נ עשי חייו" הון ,ך)יש, ,ן, ,ךה;;ז )ךר,יך ימיי יתייך:ת ":ניקויה ""נרות שסחת נעונון הנ"" טינת יו שיש "סיעןן אזם נ,

 רעיניו. כטלכ צו דמיפט בית יתן כן לא ודאם הכרוה, לאותה התנגדוה זי, הזמנהן

 %(,,11 ירשיתתי, 7(,"ו1 יוניותתי,1י

 שנפטרה מבאר-שבע, מרקו סימ,ה הכלנוהה ירושתבענין 202,2, ד' משיכין  ארדש בן לנמרם המנוח ירושה בעניןן

 1950, בינואר 10 בייםביצר-י.בע 1957, ביוני %9 ביום שופטר באר-שבע,1

 נאמ- 21',ן"(, ז' מענ.נ" מרק. גניוס בן אן:ל יךייקש נ"ר-שנן. 2,2"!, ז' כש.17ן בן-נעים מרצדס .למנקשתן

 ,(,ינו י.נונ.תת,,ן
 ניוט נתיקת ונשר יאיית, אידן 'עקב ":נ." .י71ת נ-..ן %",7[1 עיניייתתיל1
 1959, ביוני 19 שנמסר 098,9, מס' מאילת, מצליח ידף המנוה ערבון בעניןן

 אידן. גירנהוהאבקות 1989, במרס 17ביום
 רשם לוין,י/ אופיים. 1421, גולימב ייהוב מצליח יך;רזיהיהמבקש

 בנצרת המחוזי המשקבית
הזמנות

 נו" יומין והנני ייוש", ע, ימנייוינ ?יני[ ,יתן l::r?1 ,ו,,. "ן?.רשים נתיקים ךמשפט, ,בית גונש. בי ירע ,ך.1,1
 "זם נ,

 פיכס מ..ם .1: עשר ,מישן תון ,וקיש, יה, ,ךת:;ז .ירו:: "יו מתייך:, ומוקשית המרוות שא", נעונין גמ" מונת יו שישהסוין
 מיניו. כןוב צו המשפט בית יתן כן לא שאם המרזה, לאותה התנגדות וו,הזמנה

 י","1% ע,נ1נותת', %(,,?1 יינומתתיק
 נ.יס ייני," שחטי מו:'לניק, מתתיהו m:rn ייי7ת נחי, נחן ג. י'יס שמסי שמהרי, אריה "מג." עייןנע;.1
 1969" במאי )19תשכ"ט

 1539, במצי6

 נ:ן""1. 1%, "י12נ מין: מינ'לניק אהיבהין-נ'-ת מ:",,. שמחוס רותויינקש,

 ,(,1,1 עי:י;ותתיל י(,12% עו:.נ.תהיק
 נ..ס נתו," שחסר אברמ,ב'ץ, דוד ו::.ה .רשתנן:,ן נעיי," שתטי" חמו, בן )שרה( סועד "מנוה" 'יושתנעמן

aT'312 .1, ניעי1 %(,1, גיונ,)" 
 עפתה. "7, שית מש" מיהוד אנרמוביץ שמואל,ין:,'ן עפ..". 3, "; מ", ",." מעך"" צדוק בהדךונינקש

 י"ס אסא,א'
- - 1

ן

 ימיי :כ:.: י"ס כציי עלהירע"
 י;י בירושלים המחווי המשפטבבית

 ;ו-1, ואר. י'נ" מי,11 אמאווי טהבוב מהמגדיי_:_ש ,('277[ ימין""'1
_ן,ש.נ ' ,ר._ן,םן:רת:תיך"ו(,ו27ן

 טימנ. י,:.ר י1%: ;.תן ש"ז, ון!זם7נ :;:,יון. ניח נ.וך)' ימד יידין כלעדי יעקב ש,:נענין
 ירוש,יס. נפו ואוי .ינ" מקן עיי;ממס %%. י:1 מין,נ ניו.ק וי' ויי, ו' קו,,, י' ווין עורג. נוע גתיע-י
 רהלב עז-ד, יצהק, אני דן מהמנה: הזב:-ם נוני יל ויננוידו ירושלים. יואל,ביה

 ירו.ךלים. 4,רטטי הינקכן-

 ,,,ן.י,.2 "ש.), משו, נ' וחן, ויונתי:.י;.?80



יי
 היקיים הדיז בתיהזרות

 בירושלים האויך' הרבני הדיןבית
הזמנות

 שאית נעונין "יימין או ה"ה טונה ותינע נ, ירתה. ?11. ,מהן נבעית ,ה,1' המ:ורסיס נתריס הוין, ,נ.ת הושו נ. יזיעיווני

 'ת1 גן י" ש"ס גי' 'יין" פי!יס י'ין 'ים ישי "י."" היי סימה'י צניי יסח" ייי" '"' י""י בךת"מגעב

 44"2,תק7-סתיק "1"2,השנ-טתיק
 נערך קוה "2 יקי שניסי אבנך, איהר ותות עינוןנעין נ.ר~ק,'ם שניסי קרוס, מיכאל משה התו" עוננןנימין
 )4י תקן,ס ג""ר ו'ג.,ס

נמי.,.. י"1%(. נ"!ר',
 איתה. גרסיה"מבקשת: גרוס. ובלומה צנניהמבקש:

 2629,,תשכ'טתיק
 "4"2,תקנ,ס תיק נ.לס נ.ר~ק,יס שש"י דוויק, אליהו הם:." עגנוןנענ.ן

 בירושלים שנפטרה פייט, רוקה ך'הל המנוחה עזבוןI':rc 1989(. באוטיסט )28 השכ"ם באלולי-ד
 1969(. בטברואר )27 תשב-ט באדי ט'ביים דךד'ק. וין-דןהמבקשת:

 פייט. י4ןב;רטהמבקש: 2627ייתשכ"טתיק
 ז, ביום בירושלים שנפטר טבל, שמדאל המנוח לבוןבענין
גל,

 ""1%(. מזממן )21 ה'%"
 ו 1

 %;"2,תשנ-ס תיק
 בפרדס- שנפטרה צינלניצקי, זימל חיה המנוהה עיביובעניו סגל. קלאודיההמבקשת:

 1988(, בתואר )5 השכ"ו בטבת י-ז ביום הנה י263,תשכ-טהיק

 צ':לנ.צקי. ט1דר יינקש: ,.ח נ..ם נ,י~ק,'ס ערסי קמחי, יצחק "תוק עוניןגדין
 %",1(. גצי )4 תשג-סנצן

 ראעי מיניר מולה, ז.מ. קמחי. רחלךצ,שת:

הזמנות כתל-אביב-יפי האוירי הרבני הדיןבית
 ע%ךת נן.ג,ן ווע.:.ן %ו ושה יצגת וח~נע נ, ירושה. ןויי ייתן נעילת יצן, "מסייטים נתייתם הוין, ינית הושו 7, ,וזעיתוו,
 לההנגי ורוצה אליו  מהייחמתהביסות

 יחן כן לא שאם זו, רעיגה פרסום  מים יום כשר ימי?ה היך סכותיו  יימסור הדין לניח יבוא לה,
 בסיגי, בטוב צו הויןביה

 ~%,"1,תשנ,טהי, יי"%,הו:-סתיל
 י,: D1'a נריח-:ן שקטר" כץ, סיבה השויה 'רושתגן:'1 "' נמס געת-;ן קריר לילאי, 'עקב "מ;." ידועתנאין
 "",1(. גייס )" תע:-סנאור "",ו(. גנ!סינר ),7 תקנ-טגתקן'

 בני-ברק. 89, ו-בוטינסקי מיהוב כץ יהושעהמבקש: רמת-גן. 3, הירדן מרהוב לקלטי וקנההמבקשה;

 !"112ותש:-סהיק ,;,%,תשב-סהי,
 ביום בהרצליה שנפטרה דנצעך, רבעה המנוהה ירושתבפנץ י-ו ביום בפתח-תקוה שיפטר המטר, ז'ן המנוה ירועתנענין
 1959(. באפריל )21 תשכ-ט באיירג' 1969(. בפברואר )5 השב-טבשבט

 בס-ברק. 5, אשי ר' מעוב דבציגך טוביההמקש: תל-אביב. 11, חן השדרית הפטר כ[נוירמבקש:

 11323,תשכ"טתיק 10042,חשמ"טתיק
 בפתח-תקוה שנפטר דךאך, אבךהם המנוח ירועתבעבין ביים בפהח-תקוה שנפטר ריגר, אלימלך המנוח ירושתבענין

 1969(. ביולי )2  תק'ב*ט בתמת י"זביפ  1969(. בפברו,ר )28  חשב-ט באדרי-א
נר,.. סי- 1', שיון 12. :און הא' מיהונ ויראך מלכהקינאת: נ:'-גי,. 11, סו;ייון מרחוב  פעקלשטיין צפיהכמנישה:

 ,,ו11,תונ.סחי, ,%",1,"ש:-ןהיק
 ניגס גה,-אנין שגיסי פ'?ב"ן, יוסף ויחן ירושתגטין ניגס נסתן-ת,." שהסר דניאל, עןרא ושוה ירוקתנע:.ן
 ","1(. נירי )% תש:-ס נסיירט-ו ,",1(. ג:וגי:ך )2 הו:-י גיוון.-א

 געי- י4, הסננינ ירה.נ דניאל )מורד( מרדכיהינקש:
 פישביין. תדלנה"::,שת.

יניו.
 ט 2י"1ן'תשית',

 יו;"1,הק:-טתי, ביום בהל-היימר 1a?:v קורצברג, ליב המנוח ירושתבענין
 2,1 תקנ-" ןסנת 7."

-NTt1Q 

 ""ן1(.
 שתסי קין, ברקו הירח .רשתנענין

 נ"י-נר,.' %%~, ע,ינא ר' מי"יג קורצבר: המהשנוקת: ניגס ג.נעת-שמי",
 "י1%(. נס%. )ו2 תשנ-ס שיוןו'

 ראשי מזניך סנן קובו,'הודה שמוא,. מינעת קון בילה"מנקשת:
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1-  בפתח-תקנה וואזירי הרבני הדיןביתןי
 ת 1 נ מ זהן
 שאדה בדבון המעובין או הנא, כיבה ההובע כל ירושה. כויוי לתקן בוע!ות להלן, הממורטים בחיקים הדין, לבית הוג17ו כי ידועלהווין
 יחן כן לא שאם זון היצגה פרכים מיום יום עשר המישה חיך טענות.י וימכיר הדין לבית יבוא לה, להה:גד ורוצה אליו מהייחסת דבקשותן
 בעיניו. בטוב צד ז הד ת ב1

 נ"נ ג' ניגס קעור זולפו, ירמיהי יזך" .יוכהנמין גמנ, טעו גידם ~nluri והם, מלכה ךיץין יירשתנעניןן 17"!,ה;דסתיק י1יו,ה7:-סתיקן
 יי!1(. :ידיי ,,]ה'::.ס 7",](. נ"!י,ל ),2תשנ.ו

 ' נח"-תקי". גן, 7,:? כין,נ עולפו רה ו2, גע,-שם-ס.נ יי"ינ והב תילה נתנאל והב,תרצה וצמו- ורדה צבי, יוסף, רות, לאה, אליהו,המבלשים: ערומי, דליה ןהכ, שושנה והב, וצלמההמבקשים:

 ~שיה, נו, נו-;.ן מר".נ ן,ליר ו-לום' מיהי_נל_... נ"ר ס.1 ניוט שיחיד זקובי, מך'ם "יסג" ירשתנע:.ן1 זיליר. יצתה ןי:.ח 'יין,ג?:.1 יוי~,גש:.סהי,1
 'מא'רמן.ו._רה ~IQG). נןיס )"תשג-ס

 1',13, ב' עמידר מפג'" זקובי ונדרה ישנקכהמבקשים:
 728ל,ה.לכ"ט תיק .פתת-הקוה,

 1eGa). נתרן )21 ת7נ.ס 7]!2,תש:.טתי, בנימן ה' QT'1 שנפטר מעודה, יחיא הינוח ירושהבענין
תש צומעי אפרים, שמריה, ע,בד.ה לדוקד_.ק_... נמר נ' נ"נ ש:!?ר עמך, אברהם השיח יירשתנע:.ן

 ראש-יעין. 11%, ו' מש:' מעידה יפרע ד כ"' ית"-הדה. !:.ג, 11,1, יתיחס, מש.נין עמר, סימי ימני.מנ'.
 י"ש, יי:,י כץ,שמעון דורון. ור'.';ה עובדיהפרגד

 בצפת האוירי הרבני הדיןבית
הזמנות

 .רמש" 11 ,מהן נקש" ווין בית גתיהינשה
 ע יסתמן נעה ;'.שע. בעת.ן ונ, תאה טינת יה:נ!נ. י::,ן שנון ע,

 ע,מג, י:ישנ עטיה ינג'ס נושלום
 מ..ס יון עשי שיש" תזך טעייתי. ..שור נוין ,:'ת 'נ." י:.י נץזי ה' גיוס ש:!!י

 בעיניו. כטוב צו הדין בית יהן כן לא שאם זו, הזמנהמרכזם lDSS). במרם )מתשכ"ח
 י"7, מומר שטרית, מ'יוסת ושירן מיכאל רחמים, במוך, עטיה, כאמוומנקשינ:

 בחשקלין האזירי הרבני הדיןבית
הזמנות

 7"חת גיבנון ד:ע1:'ן או ":א" סתת "הו:! נ, ירוש:. :ווי ין,ן נ,7י, ין,ן, ךייייסיס נקיקים דוין, ,נ.ת "והש. גי ייוןישי.
 יהן לן לא שאם זו, הימה פרסום מיום יום עשר המימת ת.ך טענות-ו וימס'ר הדין לכיח יבוא לה, להינד ורוצה אליו מתייחסההבקשות
 גע.מו. נלונ צו הויןנין

1
 67ל1,תשכ"טהיק 30כ1,ה;וב"טהיק

 י-ו נגס 1:!סר אבוטבול, אברהם גן:1" ?::.ןנ?ךן גהזיו ג-י ני.נ ש:!?י חון, אלברט השוח יירשתי!נ.ן

 ושבא אבוטבול שמעץ אב,טבול, סולי:.ך7':: למדח. רות, רחל, סמי, דוד, הע, אטהדךנ,שיס:
 ךבוטבול. הזן. ורחלאליטיה,

 י"ש' לזניי סרל.אי, מ'שמואל

 ןי
1.

1

 "ון.!ן.ן "7.י, נקי, י, ,!ין. ו:יק,:,ן.יעי82



י
 הרש:. הנקים לגם כצתווורעות

 ההבריתפקודת
 1~1!.. כשון ד.ניז:ז rs~: "1 רבוןי'נ.ז:1 ראשונות ואסיפות פירוקצו

 תש., נתשי, נ-נ ירעע,:ומ1 ג!.ר1ק. נע,מ כשדון נרקיס מצעקי השין:שם
 24, ריג-ס ר,1נ עז-ז, רוט,וי, וזז היסרק: ניעיו !רזונומליס ת,-%ניב. וי, י.,.;נ,1ם ריינ 'alwln: הלשרויע. ין.1(. נ1%,טונר )י

 וי1וורדש' %",1( נ!!ימני )4! הע., נחקר.י-נ %י.1(. נ!ניו%ר )4 תשנ.ט :שנס טעו ירירו,: ?1ת"ר.ך
 הרשמי ה:כמיםכעס 1965(. באוקטובר )28 תשב-ט בהשזן 1' הבקשה: הגשתתאריך
 באוקטובר )24 תש"ל בחשון י-ב ראשונות: לאסיפות והמקוםהיום

 בלבדת,-אנינ. 1 קדימה בדיק לנוש.ם דיבידנד תשלום על הודעה "7, ג;.מ'ן ודה ריונ קישט., הנננ.ם גינס נמ'ןדז"""נ(,
 נן'ר.,. נע-מ ".ר.י.!. 7הנרן:ש! נ?הר.ם: !1 נשרך נישים 1( י%יי!.ת:שעת

 ת,-%נינ. "2, רוסש.,1 שורגת הישוב: ך-שרזמען %,רה-%. !12.1 נשע" משתתרים2(
 58,)01ז. אזרחי תיק תל-אביב-יפי, של: המהוזי המשפטבית וינוגרדש' 1969( בספטמבר )24 תש"ל בתשריי"ב

 "איות. בי! יורה: ינ,"ננום ורש:. י:נן,סנ,נ!

 %",1(. נא71ליני )נ תע., נתחיי נ,: יימינו:זרז דיבידנד תשלום עלהודעה
 י)ט;..7 שורכת עו,ז, !י.':ן, ,"י1 ייני,. :ימיי !יע'ץיניס נ!'רו7. נע,מ חניה 7ייישל"ן מסית :;יי" שנרן:שם
 ה,-%נ':.12:1, או,,.ן. איר.זי, ו!, לנמר, מיגו ריונ הרמוס: היקיזמען
 וינו:רדש' ".1( נ!!למנר )27 הש., נתשר.י.; נ","1,4. אויהי חי, ת,-%נינ-י!1, ש,: הן,ווי העשיןניח

 הרשמי הנכסיםכונס אנורוח. 0.5 לירה: לכלהסכום

 1935 הרגל, פשיטתפקידת
 ראשונה אסיפה ר1ל, פשיטת והכרזת וכסים קבלתצו ראשונה אסיכה ר1ל, פשיטת והכרזת נכסים קבלתצו

 פומבית וחקירה פומביתוחקירה
 2.ת iTsr) :נעת עקיז, נרבך, אודיי ,מעץ: תואמיו ההיינ,'וב .ן,זן ישב עמיזי, ש.ג1ן ,.ימ:.מ,, יי)7מ וממו: יוינשם

 ירושלים. אורעי,מסעוד עכו. 5,הלזי
 69;5,. אזרחי תיק ירושלים, של: המחיזי המשפטבית 69י905. א,רהי תיק היפה, של: המחוזי המשפטבית

 )12 חשג"ט באלול כ"ט רגל: פשיטת והכרית הנכסים קבלת צדהאריך השכ"ט באלול י"ס רגל: פשיטת והכרות הנמכים קבלת צותאריך
 1%69(.בטמטמבר 1969(. גספטמבר)2
 החייב. בקשת חייב: או ננשהבקשח החייב. בקשת חייב: או נושהבקשת
 )22 תש"ל בהשזן י, והמקום: השעה הראשונה, חאסימהתאריך )20 תש-ל בחשון ה' והמק.מ: השעה הראשונה, האסיפהתאריך

 ";נרם נו:! במשרד ננועי, "ן, נשעה ""י1(,ג%וקן,נר ך)נן.ס נין נמשיו נ:1,ר, "ן."ו נשעה %ו1%(,י%ו,לוגי
 ירושלים. ידידיהן, רהובהרשמי, חיפה. 3, לוין שמריהו רחובהרשמי,

 )11 תש-ל בכסלו א' והמקום: השעה הפימביה, ההקירהתאריך )29 הש-ל בחשון י"1 והמקום: השעה הפומבית, ההקירהתאריך
 בירושלימ.בתיפת. המחוזי המשמט  בביח נבוקר, 39~1 בשעה 1969(,בטבמבר המהווי ומשפס גבית בבוקר, 9".9 נשעק 1969(,באוקטובר

 ךיק:י ";גניםנות ךיקמי הנפיסגו:! וינו:רדש' "",1( ננ!למנר )21 תק.,נתקי,,.: ועוורךש' ,"1%( נ!י:ינר )נ2 תש.ל גתקייי.ן
 ה,, אנא רהונ !,קר, הזק%,, אנרהס וזעתו: תי"ויו הה,ינ,שס

 ראשונה אסיפה רגל, פשיטת והכרזת נכסים קבלת11ן היפה. שאנן, נוה 39,סילבר
 59',995. אורחי תיק חיפה, של: המחוזי המשמטבית

 "ן.רי רי.: ניון, פועמת ישק, ,?ין, ומענה: תיארה הייינת, ש! )!1 השנגס נ"נ ניח ר;,: !שיטת והנרות ה;:(,ב ,נקה !1תאייך
 אוי-יהווה. 11,?'י, %",1(ג1%;,;ט

 "",1נ"2. %ייה' תי7 ה,-%גי:-ירו, ש,: הי"וו. דין!?נית הךיינ. :,שת "..נ: %ו :.שהנקשת
 )ו2 תשיי נ"נ י-נ רנ,: !שילה ויניית ה::!'! 7גית ?1הדייך )"2 תו., נעשון ה' ,יחויב: יפיה לריקונה, "יילהתאר.ך

 ,",1(.נ.1,י י;:!ים נ.:! נישרו ננהי, "".11 נטע, %",1(,י"י,סיגר
 ",יינה. נ,;ת י'ינ: 1% :ועה:קשת ,.יה. %, ..ין שיי."ו ר,,נהרשיי,

 )24 הק', נזותן '.נ וין7יס: ושעה היקשינה, היניעהתאריך ),2 ת;., ג"ק,ן ..ן והפיוס: "שעה היוונית, הקירהתשדיך

 :::וין :גי:ג;עי:נ ::ך:ן: ז,ן(.ן::::: הישוי היעלס גנית גנו,ר, "ן., נשיה "ו1%(,נ71%ג)נר
 ועירדש' י",1( ננ!סינר ,21 הש-, נתקי'י.נ וינ.:רדש' ,",1( נסיסמני )נ2 תק.ל גתקיי,.:

 הרשמי תככיםכונס הרשמי הגככיםכונס

83 ,1%.ון.2 ,ק.י. י";י' י' ,!,ן, ";ו;ין'ן'יזין
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 הרשמי הנכסים כנם מאתהודעות
 1936 הרגל, פשינהפקודת

 דיבידנד על להכריז כוונה בדברהבדצה ראשונה אטימה רגל, פשיטת והכרזת נכסים קבלתצו
 71, %ינשטי.ן ייון סקי, רייקן-ארי, 1,נ 7:1;,: תשוך, rsl~nnIען 11, .רוש,יס רחונ ע,.ן, נו,נר, גנ. .וענו: תי"1ר1 הךיינ,עט

 תל-אביב, 1יביב,רמת.בח.ים.
 1";,ו"2. ,,רן. תיק ת,-%ג.נ-':ו, ש,; ו:ן,;' ובשנינ'ת ,",1",!. %ייי' תי7 ת,-%:יג-יל., ע,; ג:"ו;י וישפטניח
 נךשו1 ק' ",נהיה: ,7יית וממרין,',ן );1 תש., נתשי. ך' י;,; נשימת 1"גר,ת הננניס ינית ?1ת,ר.ן

 "11(. נ,1,טינר )17 תש.,
 4, ירידיה רהרב הרשמי, הנכסים כעט ומעץ: תיאורו הנוין,שם 1919(.בספטמבר

ירושלים. החייב. בקשת חייב: או גושהבקשת
 וימנרדש' 9ח19( סמפטמבר );2 הש"ל בחשריי"ב )22 תש"ל בחשון ו' והמקום:  השע, הראשונה, האסיפההאריך

 הרשמי הנכסיםכונם התככים כינס במשרר אחרה-צ, 13.00 בשעה 1969(,באוקטובר
 הל-אביב. 99, בנימין גחלת רחוב תל-אביב(, )סניףהישמי

 עם 1'נערד ש' !!!1( נגין:נר )!2 תע., בתשיי,.;

":'": 
 !2, ועי יהוב טנ", נ"נ, לימו !1 שי-" י-ן;י. ת'"ייי

 נ":21,1. אורך. חי, ת,-%:.ג-יסו, ע,. ג.ן,,י ךן_.זנ.ת ,רשתי ,;:ן'ןגון
 (.זך 11, ?.זן אנ'רי סירי, י?ג7, יורא ויענו; תיעורו י""נ,שם

 !,,1(.לסונר -.1 . .. 7 י1:יו1.;ן
 1מעמ; ה'".וו ך;7:ן,ען.ך,ון.

 4, .זיזי" ר"וג ויע:', זמנים גוני

 , ' !יי !ן,2!,2. א,רן. תי7 ת,-%ניב-יסו, ש,: ומסויי ":עבטניח
 גת-י ,;ן הש:-ט נאנ ..נ רני; !שיטת ,הנתת הנננ.ם דית ?והיייך

 ועמרדש' ,"!1( נ:!ט:נר '!2 י תש
 הר"מ. ינ:נ'נ1:ן ,""1(.נ'1,'

I1"nrlln'aia;2 ,ן ק-, ישן '.נ 7שךתבן(":לש 
ס ך   ,", רו:7י,ו רה,נ ניהר, 7י.:ך, שייתי י-:.י. תק'ייי ' 

 4, יז.וי" רךוג ךישמי, הנפיס ~CIT יגעיי: תחייי ד;;):ו,קן 1'נו:רדש' ין,1( ננ!::ני )"2 הש., נהלייי.ד
ירוש,.ם. "רשן, ,;:נ.םנ"נ

 וינ.נרדש, !"!1( גנן::ני )נ2 הע., נגעייי,נ
 דיבידנד עללהכריז הרשיי "::נ.םיונן כיתה בדבר והודעה נאמן, ומינוי פשרה א.שורצו
 י",זך נן ר"ונ מך:ונ, גיגרשן..ן, %,יד, ויענו; תיעורי ךקיינ,שן

היד._
 ת,-%ניג.1"1, דיבידנד ת_לים על

 2',, יוגף רךוג י.ךר, %ור;שש.ן, ידוג, ,:ינו: תישר. דן"נ,ען ,י,,272. %,רך. חי, ת,-%גי:-'tTC ש,: ד:"ו,י "יערןנית
שנך ,4 ת7:.ס ג",,, ג.% ;,מן: .ןי:,י ןןקך, ".שוי גות"ר.ך

 7",,,!. אחיתי תיק "י!,, ע.: יךה.וי ה:':זןנ.ת י"!1(.ננ!סמני
 אזורות, 9 לירה: לכלה:גימ תוך רגילים, לטשים ו-23% קדימה בדין לנושים לל9ל1 המשרה:טיב

 שלישי. דיבידנד צהר: או רחשוןדיבידנד הפטרה. איעיור מיום חודשיב6
 תש., נת7י' ג,נ ;יער,; יז י"ס((. נ"71:יני )17 ך!-, יתעין "' ך1ני1ת; ,7:ית צעירוןהיום

 ""!1(. ג".ק:.נר )"
 14, "ר?, רהוב יו.ז, א:;,, ..גה 1.ר ונחצן; עירי לימיניורן ו.1, 'עדן, מרך רן,נ ע1-ד, 1'נ;רסן, זוז ת'אור11יע;ו: ולאכן,שם

 ו':ו;רדש' !",1( נ:נ:מני )!2 תש., נהגיייעי ו':י:רדש' !"!1( נגוי:נר )!2 הש., יחשר..-;
 הרעמי הנכסיםC:T1 הרשמי הגבסיםכונס

 עניך רן,ג מהנזנ, שאיורא,, מרון. יכערו: תואריו ר"יינ,שס
ה,_ע_

4 ך  בלבד קדימה בדין לנהים דיבידנד ת'.:לום 
 שניך. 2!,הן,ך

 85, ארלוזורוב רהוב סמרן, פלג, אברהם ומענו; תיאורו החייב,7:ם ך134. 65 אזרחי תיק תל-אביג-יפו, של: המחוני המשפםבית

 רמת-גן. א:גלניר'אצל ביילי )19 תשנ"ט בתמוז ב"ר נעמן: ומיגדי העשרה אישור צוהאריך

 13,07. אזרחי חיק באר-שבע, של: המהולי המיטט בית1959(.
 %;ורות. ""1 י'י,: ייישיי" תלך י;י,.נ ~alp1i ו-%נ2 קיימה נזין ,נ1שינ %,י1 שערה:ט.ג

 1rTC1. רן1.ן ן.נ.1;ז %,ר: 1% י,1.7י'נ'יני"זשיינ.

 1,!1(. נן.7:ו:ר )! ת[., נתעבי נ-; IJT1?S;יי1 ")1(. נח71רייי )17 תש., נושרן "' ה,נ".ת: ,דית מירוןקיום
 4, יויזי" רךונ ייגעי, י::ן'ן נ.;! Hrxin גךש.ז לי7.:וינים ,1, ו;." שער יחיג עוין, דני,, נ,".ך ומעת; תי"ייו המין,שס

יי.ע,'ס.נתני".
 1.נ1נרדש' ,""1( נ:ן:ן:ר );2 הש', נתעי.י-: 1.:ו:רד,ס. יתיז( י::::נר ,!2 ת[., נתעריי.;

 יישי, ה:::יבנוח גרךיי Q'~j:Tנסס

 י,,ו.ין.1 "ע... יגעי. נ, !יני. ונ-נ.:.ן.י17ן84
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 1י.19 הכללי, האכוטרוכוםפקודת

 19 סעיף לפיהודעה

,ע,ן:2יסים
 נמוין 1%11, :ימת ד:,7' ה"י.סך'נון .,רות 7: ,י ,וא' "י 'ו ,י ,1 נ;'ן'ס יר' יגיש ין;,ית ג;ן.י.'ן

 ,1%%( גימודי )1% חק:-ן נענסנ.ה : בירושלים המחוז' המשפטבבית
ל 'וון.ס א'ם שנע,.ור:1( ,"י1( ננ.נינר )11 השב-ס ששוןנ-נ ת  ", 'תעיב בלתי ין"!"יס 

 קרוץ; מרים רגיש בוצלר; לבית רהנברגר איה המנוחההירי השיר. בןמלבה
 של ידויים הכלתי ליורשיב והשייך ידועים אינם שבעליורגוש

 "ן), רמש יחצין; "יזם ,מ!ןיס שש:והיין החין יונף המז., ,"1%( ני;."ר )5 תש:.ס גשנטס.1
 ..;טךונ סשה קרין רגיש ן"ןן'י; "י ייס ".ןי7 היק רנ,שמזר: קסר".ס. א,.,נט יונגן 22,%",י, ה.ו. רנ,נונ,, יקףעונן

 שי:פלד. אשר ולצר; רחל רכוש)ויגטיאוב(; 1969( בתואר )27 תשב-ט בשנסח'
 ע77397, ת,ז. הקר חנהע,בון

 1969( כפכריאר )20 תשכ"ט באדרמ'
 רגש ,;ן; "נון רגוש לייויןן !ייוה רמש יפן ;ימן רמש %",1( ג!נרי"ר )"1 תש:.ס מגסג,נ

 שינה. הפחה רכוש לוי; )ע,רא( קאמל רכויט לוין:ורנה גללי. רווה המזוההעזבון
 %",ו( נמרס ," המניט גאזיע.ן "11( נסנוו,ר )!1 תש:.ט נונסנ.ו

 ין.ע.ם ::,חי "..ישים רמש !,ן,1נ,"; ת.ן. רו!ימעזיכן iST1-"1. ;'.ןעונכן
 "יסנט עיגון נ,),: ,.ים רנוש :י:טי!7'; !רמה הכריש, ,",1( גינר)"ר )24 תשי-ס :שנסי'

 עובין שמש; מלמן בן נעים רכוש איצקוביץ; מידה עזבקדורזון; 9029, ח.ז. yl~Tn בן בק פאולעזבון
 קרן,1נה. !יקה עוננן 17;,11"; ה.י. 1 . !י"ך., י",1( גי". )1 כשניס נ"..יי.;

 ,"1%( נמרן ,1% חק:-ס נתורנ.; "ריוית'. ר,ן'ס וירה;;גון
 "ני7נ המגיה ק, ~a?clr "נ,ת' 7'1ו7'ס ,היים7מק %"1%( גיאי ,11 תשג-ס ין..ןנ,
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 של ידועים הבלתי הצצצאים רכוש בכה; אייוכרג ר-ישוי.'ט' אהרונוף, ערה הנעדרתרכ.ש
 אריה המעי של נרךשחו בת רכוש הבן בן-יעקב המיוההירי

 יי"( :נג:.ג:י;י'-י
 גיח-יינו. יני" ש:" 'הי ימי" ,"יקיליי

 %"1%( נאסייל )11 הו:.ס גן י' טג ?%י1( נ"נ, )11 תשמם ייוןמה

 י"ר מיוי' נינן ן גייס' ניחג יתן. יני' כינו:מיי ;יס,. ןן ייזריגש

 1959( במאי )1 השכ"ט כאיירי-ג : בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית

 ולדי; פיש רכיט הזליה, אירמה יזבון מוקרני; לבית חנה רכוס 1968( בנובמבר )8 תשכ-ט בחשוןי-ז
 סביצקה; )מריינ מרים ע:בדן 2מ2491; ת.ז, צוקר דורעימון שרה.שטיל

 1968( בדצמבר )5 השב-ט בכסלוי"ר
 הילק, פיש רכוש

 ש, ,ויעים הניתי יי.ישיב ורעייך י17יים ,.ע שנעייורנ.ש
 ";;',. נר;ימ, "1,17,,%; ת.;. ;.,ן;ס..ן היןע...ן מייל, )לגית המני יונה נמס 1ס היון" ימי, וורה"יצורה ~tlee נלאי ), תו:-ס נכוייי ג'

 רכוש הולצבלט; שרה רכוש שעיבי; יפת המעה ש, אהותושהיה
 ; בחיפה המהווי המשפט בבית ש.",.ב.", צאצאי של ידועים הבלתי ליורשים והשייך ידיעיס אינםשבעליו

 "יי1( נזצן:ר )11 השג-ט נזנקוג' ,"י1( 3ז!מנר ),1 השנ-ט ננייונ-ה
 שלגביהם פיין ישעיהו יהושפ של ידועים הבלחי הידרוליםרכוש טירד. וולף לייזררכוש

 בריש. "גוך המנוחע,כין 1968( בדצמבר ן25 השכ"ט בשבטה. רובין; יעקב ע:בין יציק; לבית מזכיה שבע רכוש הוכהות:אין
 ליורשים והשייך ידדעים אינם שבעליו רכוש פוקס; מריםרכוש
 %,1%( ני:1"י )"2 הע:-ט נשיט א' נעייר. פיטי עיגון וייצמר; יין7אי במנוח ש, יזועיבךנ,ת.

ש י;ינ רנ,ש נה.ין; הפרטי נשם 1ס )ךיזועה 7יקינינס7'!;גין מג::ן:תעגיע:: :ב'1:::ך שנעין;מיש %",1( ניוואל )% תשנ-ס נסנתי,ס
~rCN 

 "רש- )"יריק( ין,7 יעזי רגוש רוון; נתיך ען:.ן מ,.י.נ.ז;,י,.נוגזק'. השר יננכן מיסורן א. רבא. ש, רנוש _,,. סו.
 סערן; וורה עורן ירש,.ני,; !י.ן" רגוש7ינ,,; %".1( ני:1"ר )י1 השניפט נסנתנ-ו

סייי. קרין. "נ"רעונבן ;1,יט)י
 1909( ביבחר רסב השב"ט  בטגטי"א  1969( בפברואר )5 השכ"ט בשבטי-ח

 אלמד7'רגזה פדל. בת-שבערכוש

85 2.111969 תש"ל, בחשרי כ' 1556, המרסוסיםילקוט
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 1044 הכללי, האפוטרופי:פקודתןי

 י,,(( נן"י )!1 השנ,ס נסייךנ,ז %",1( נן:רו"ר )!; הש:.י נשנינ,ז
 השען .ז.ן.ס אים שגע,', רגיש ,ינחת; א'; ,;תלשנישר rT'J רן,ש ירשני;; "גל" רגוע ,;יפר; קיקה רנ.ש%4ו%;"";ן ;רשון קייש ש, ,יוישיו השייך יזועין אינן גזעיי.רגון ת.,. קוויאר ל,ו,י;ה !1ג)) ,ג,ת-,)..: שוי, כקנךרנ.שן
 הוכהוה; אין לגביהם אשר לוריה אופיגקרו המנוהה שלליורשים ידיעיט אינם שבעליו דבוש גריגבר,: אברהם עצבוןהולובןן

 ליויקים יהש"ך ידועים אינם שבטליו רגוש כמי; בלמנפלדרכיש הובהוו; אין לגסיהם אשר קרם אולגה כעיבון ליורשיםוהשייךן
 רנוש הובהות, אין לגביהם אסר בוריד פלוומנץ המנוח שלשים ידועים.הבלחין היור- רכוש הדוהות; אין דביהם אשר רחל קניידל המנוחהשל צמצמיו או וינפלד לאילו והשייך ידועים חינם שבעליורכושן

 לבית מריאנה קדוש רכוש אושרוביץ; אניה רכוש הברפקי;טניהן
 גרצבשטיין. פיטרס עזבוןפולק; 1959( כמרם )3 השכ.ם נאדר י"גן

ג;ך::כ:ן::ןגע::ע::ע::;עבינע;:ןג:ןי'"ןו
 %"%;( גב' ),! (שדן נ:);''."

 )ישן( בתן נשם )ס ה.ז.ע איייס crin יגוש ,ימי' יינייריש י,:"ן. 'TrGN "נעיו ?",ן -~WT ננילן; אס;ז":עיז י
 שטיינברגר. אלמראלבוים;

 ,"%;( ג.,;י )4 תשג,ס גניי;.., ,ן,;( יירו )"! הש:.ס נהי:;,.
 ,ז.שס,ין. "ן,ר יגיר;ונון ח,ך.7ן ינכש ;רי;קי.י); ארסין רעש ".ין; ",נרםענון

 ק,.ז.ע': הבל"י היוראים רנוש שכטח; מוריץ בן אייהן רכושיעדנ;וזן
 1%%%( :.,;י ,11 יק;.ס :נ'י; י : יזי;.ס האתי ה.,יקיס רקק ניסקל. כאיר הים,"

ש,
 .;,ג'ץ. ",:;יירעיין ן.רינ. ~SU'T' ן::1"

 בכאך-שבע: המהא' המשפטבבית יישן נין; ),, תש:.ס גנינןי-א
 %,1%( :"!ר., )1! תשג-ט גזייךס' ",יסך;,. )"1 %'יצנר; tTa'P( רן,ש יסעורן עזהרגיש

 ג"יךיי ),1 הע:-ט נניין,'
 יתר. זון קיש יז%,,2'4' ת'1' יי,ינ;;:י' %",1(

 1'נמרדש' ,",1( ני:::נר נ",י,תש:,ס)1ונ." ילך י:.; ".וחנקן: משה יגיש יינקיקסיי;; ןו!י;;נון
 נישראי ינאייו!יסרולון;:?:רב.

 השי"ר-1934 ישראל, כנקחוק
 1969( באומסכ )ן3 תשכ,ט בזלול י-; ביום העכק'ם סיום עם ידתח.יבויותיו הבנק נכסי על וחשבוןדין

 ךתן.יניי,ת;נזי"

-'י,","ון."1 "יי1י111ן.11נ,י",,ו"1,,ה
-.0פ10,000,0 מילירדיםקרן ~78,750,165.50 ברהב הבין-לאומית הכטבע בקרןהשתחזות
1,230,208,341.54 במחסור ומעות כסףשטרי1.531,163,938,17  תוץ במטבענבטים

;!.;ז",14",11 הקרומים ,ןנ:י. יקשר נ.,וקי),שימיהי!.ו,,,,,,,1; תש,1מיס ,ןנ:מי נקשר ניי1,ין"ש12יות
82,128,832.75 בין-לאומיים כמפייס מוטדוחמקדונומ22,844,348.90 בין-לאומיים כספיים במוסדיתהשתחמות

 מוסדית )גולל בנקאייב כ'כדותפקדונות-.0"133,922,0 אוצרשטרי
433,161,373.22 עז-ש בתשבוןכספיים(71,675.09ן,42 צוהרים ערךניירות
 מוסדות )כולל בנקאיים נויסדותפקדונות50,,1,886,30!65 לממשלה מועד ארוכותמקדמות
-.""",21",,2י ,!1נ ,.ין :יריית, ,%".1!%,2%1,,,% ,מן",ן "יעילתי,יןות 2,213,989,600,98 חוץ במטמע בנקאיים מיסדות פקדינותן374,612,166.36 ישראלי מטבע - והלוואות וחנוכושטךוה

95,"8,423,83 1902 ח,בה חסכון - הממשלהפקדונוה273,197,028.13 חוץ מטבע - שנוכושסרות
 הלאומיים והמוסדות הממשלהפידונות'6:1,227,067.23 ;רים ובנקים למדיגותדלויאות
"74,864.4",34 חוץבמצבע'61,920,570.47 ההח"ב.'וה( )יאה מגוז עודפיה'סבונות
 מזון עודפי על להככמים בקטרפקדוניח-.1 ובציוד במקרקעין הננקנכסי

64,923,570.47 גככים()ראה, שקויימו או שנפתחו, דוקומנטרייםאחראים
 דוקומנטריים אשראים בשדהתחייבויות521,335.83,ב8 התהייבויוה( )ראה תשלומים להססמיבקשר
 תעלומים להסכמי בקשר שקויימו אוש:פתהו,273,917,134.23 התחייבייוח( )ראה טניתנוערבויות
35,80נ,62,524 נככיב()ראה85,276.67פ,100 אחריםהשבונית

 ;נניב( )י"" ;זית;. עיגי.1ת יעיו""..יייית
!%11,114.2,%זי 135,447,308,45 אחריםחיבבונות

1".,!%,"!!,%1,,4 ןון.,ו%,"!%,;י,.4

 נסג:. "גשהת!,ת נ"נ" הינות ).?,, ומן-,,שית, 1:?נן ,רן גוני ."י:ננ ש, " נעיף ה' ינימן ג:ה"נ.

 111ן.";.2 ג:... גתתן. ג. ",!ן. ו:ינון.ן,.,,י85
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 ן r(rt )סררה העמס. הטיליוחתק:יה תשי"ר-1934 ישראל, בזיהיי
 תשי"ב-1952 "ו..ה-1,ו[. .;יני. יי, י,7 ;י ,,,וו נוד ין. יניילןי.י

 "" י' עיי ,'יינן ';.4י',,1 לק -ו' ו',י 9(9ון בא.קטוכר ); תש"ל בתשר, י"סכיוס ד._ף" ד.ף..ף.5וד. ,ייייי,י" יריןף..-יוה העבורה בם'זם לע.מת. הכוהזקים ודנכסיס הכטבע מהוצרעל
 ש,.;י, גיוס שית,'ימה נ'( )נזרה הש..נ-"ווו !-נין,יישא ,1",,ו),..,ו,וו, . ' . . . . . . . ין"ייי ייי;יי. עממי נתלויה של הערלה השאות בזה מהפ-כמות תשי"ב-?193, ל-י ןאג. ב'(, )סדרה דעממי המילווה להקמיח )ב( 11 לתזהבהתאם

 ,, rfi:--ן נ,,1,נ-. ,, ,.; ,ו,; ן,, . . נן,,,ן ,:;ינ, ינן,, ,ייג,תירות
 "",1(. נ:ןס.ני

 מ"ינן'נ ג",ז דינ.ן:ות יתו: "קייה ממש _.1_,ס מ"ת.,נא , ו,,,,_,.,;י . . . . . . . . נמיוון "ן"נע נ)גז
 ן מחדשת ונאהד הכאים הראשיים הסידוריים המספריםושבעה ,יי5,9~0.4(ן13 . . י . . . . . . - . . . .והב
 .י.!ז. נתר, ע,1 ץ יז מ-[ הישיים דנ'ז1יי.סהענניים ,;ן.ן ,יי,,,יי,, . . . . . . . . . "יז נמינויתיש

 ""ת: "ויעינונפך --ן . . . . .ןיייי711עי1ןי"יןק)".
 ו2ו,"1 "רוו ו47"7 ,""," נ1ו1"ו4ויו1 --ן . ""ישי" שישיי,%יןי,שןי,"ת".,יית

 ו",1"1 "7,7[1 """;11 "ק"ן" ",";"7"":" ---, . . . . . . . ")'ן'ו 1שיי' "1נקיי,

 ,"11iiSS "1"71 7417% ""4 11!112ו"ו,י1 -.,,,.,ן(.1 שי גי). ן,ונ ג!.1 ):ויו ן:.,ו ןינ1)ן ו,.י),.
 112444 פ8137 118077 67706 7053876699 הקוב. ערום על עולה או  12ווה בחס הכלול הזהב ומוכללתל.י

 91260 "8156 07470ג 118590 80960515"9
 "","" י1"!"1 2יו,, "ו2,,1ו4""11
 בסכום היפזה 11 משם מידירי לכ' 99069 מס' ה"ומאיגרות

 ייני תש"ט-1948 איצר, שטריתקנות
 י.י. "וי","ו ש,

 ":ש"ב הליויר.'ס המנלך'ם יקמיש, ושהן ":",ב ךי,ש..ם י.,י., י(.זוך.'ן המי!י.ס מישיינ עתד הינ,ן:ות ך"י: ".;יית מ,,ג אוצר שטרי של הכוללהסכום

--
 א"ת: נ, ,.י ""1 גנך וייפזו %,יין נקיי, ע,1 ץ לזמ-1

 ""יון ו","7 "וו," 17ו;ן lo;i~z"ון,וש"יוני",ירגי,סי-נננייןתשי-ס1.
)1נאפיי,""19(-

 %נויי 4",ו" נוו," 1ון,7 "4,;177,ו"1
1 ,פקוזת )ו( )נ( 1 תעיף פיעי

000,000,פ16 הש-ט-1948 אךצי,שטרי  יניי.רי,ס דמנ!ריס משני נתיז הינומות י,.נ ",.דית עש., )ן,יזת )2( )נ( 1 נעיף ",",
 מ-1 ימו:י.ס הל.י.ריים דינ!י.ם מן-שת ,נסקןיר"_.,ם","'""4,"" הש-ס-,4"1 אוגר,שמיי

 אחת: כל ל4י 1,099 בפך וייפדו אחריהן בגורל פלו יעד  מ2%1,419,00סה.כ
 82351104838 - דאמור התאריך אחרידיצאו2.

000,ל165,00 )1( )כ( 1 מעיף פיעל
 הטידו- ובמספריט הראשי במטפי המטומטם החוב איגרות שהין.23,000,000 )ן( )ב( 1 מעיף פיעל

 1[1 4!ו;וו2ו7"1 ",ת;נ, - כאמור ןתאר,ך אורינפן1ן. ל-י 2,509 בסך וייפדי חהריהן בגורל עלו הבגיר המשבייםרייס
165,900,000 )ג( )ב( 1 טעיף פיעל

-
 1)")"ןי!ינעיף

ךך תרמסרת"י",,"ן,נ2

 ",",4 נ"ך והתזך אקרנן שור, !,"ה וגן ה:שמד:'זיי' נתשר. .,ט גיוס גן"וורנייאיס4.
 ע17121י.': - "",1( נ"1קט.ני )1הש.ל
"ון,,,ו,!"1 )1( ):( ו יי'י פ.יל

 ונמסיי קרקשי שיוורי נונתי ה!נומ:ת אח, תונ".:יתee(4o",ooo.1 ו)נ()2( נייף יייי
 10 000 בטך והיפדה אחריה קורל עלהה הבא המשיהסידורי000י234,409סח-כ

 1ז1?873ל-י:

 ",",ו2 גרן ותיחזה ",ריב ניר, ע"ה הנן הישיוביזויי 'י ע, : ן 1,, 1י וניניי בראשי דניז1ר. נישי יינומנת אקח דינאתית1.
ל.,. ן!ן,ים ניוס עם 1ךהתי.נייוהיו ישי", ןנ, ן:ן. !, ונשנוןנוין

";"24
 ין

 הפרסומיט וייקוט שפורטם 1959(, כיילי )31 השב-ט באב ט-זגיזם
 רגי!י, ניוס י,, זר,שה, ,!י י,!יע1 מורי שן,1 ז,.:איניו, יין':ות ה,11,ית גיעיף ה:נייס, בעיוות 2111, עמ' תשנ,ס,"4"1,
 י.'. .;".!,2,2",,.ן נן?ים וריס,שיקרס

 השעי נהירי י,ס -נ".?נ2,?",,ון ציי
 דה)נ .שרא,, ננ;, .א.,ך ,""1(, ג,11,1ני )1

 תל-אביב. 9ם, מימיןנהלתל"י-.

 8; 9"2.10.19 תצל. בתשרי כ' 556ן, הפרסייםילקיט



 ת.:ג"ז-1965 )ן-כיב(, כיליוהממחל
 !,!1 ננ!?:נר 11 גיוס יה,יי:ה "ור נ., נודן ך, ו-:.;ית ונןור,, ינ. ", עיי" )!ינ.ן( ל.ייי" %.;יין ע, "."ןין;י,ן

 רבנית: הא.גרותזכו

 ב-: מסהייךים שךכפרידן האיגרות כל זכי ל"י 83גטך

 ג'סדרה ב'סדרה ש'סדרה

32026103550396נ0991120001810אביב576ן7ב13341225134703"091ב034
1979132813741623ג2023217129593132353912231453147217792006097
209357740874599נ?194,314874215!27193765444844344763239942634
0"156,116712509549875013528386בן5349352333485153 .492-150315303
2811755315834553865718873?364845523659469137193785782ז:6147462
72357?9881359917083080488"13

"911
7313788889410252ג93499913714

 בו- נ,סתיימים שוךמייהן הגערות כל זכו ל-י 105בסך

08277503 6776 8927 9690 151332824?035531613730094833533568"39740

 שמכפריהן: האיגרות כל זכו ל-י 1,909בסך

 62"024 13ן-971 092872097322 072173 013410 033145021174 368981 055834 012115043595
 ן071703093829006573

 כשמממריהן; התיגרות כל זכו ל"י 2,500בסך

 966ל03341208 73נ2ך13120-ן.0 01250.1085289

 הךרסר: זכה ל-י 0רת,גבסך

 גו1"1" רגוז"זין,"ן

 ובניר; ו;" ,.י ll~,a?o:;ך

021912013113022875

 ,ו,גז1ן. ינ' ";רת ;ן,,נ יונ!נ", ךנ' %;רת צתה ,.. ",) הך. :שי::':י:::;ן". בנ ב ב :::: :.; :: ::;:

 תשט".-1955 העכב., הכ.ל,יהחיק ג(, ב, א, )כדרה מיכיב כייווההקנית
 ומקומה הכרלה מועד על הודעההשג"ז-1956

 , , ,),, הגרלות מועד בדבר הודעה,
 ה-,ן שן,וי,ן ילל", יון'ע "הקלת, ע, ז ,;ן..נ"ת,נ

 ':. יתו,נית 1,ן.ר,ה נ', ונויה "' זורן ן:-,, ויילווהש, נמשיי ג'ו תישי, ניגס הנ., "מ,..ן ע, ,_!ו "ן.ריהתתלעס
 ייי- ":יקי, ניו נ",,ס !1."1, נב:: י!!1(, נ".לסינר 1"תשלי

 י. שיק .ת,י.מי י.,!יי"
 ננחלי

 תל-אביב. 3, הפטמן רחוב ימעל-המיס, באולם1%00, ,!י י,.נ יען ;;,ןע,,: נען, ו"!11, נ;.נינך ,,1 תע.,

 ,,,ן."ן.1 ת;.י, יתרי, נ' !תנן, ",יוין'ן.)דיי88
 ירושלים  הממשלתי,  המרפיס ע-יהידפס אגורות 72המחיר


