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-- נ  
 השי"ט-59?1 המ.כ,חוק הממשלה :הוק-י"ר

 מים לעניני הדין בית אבמעוי לארץ שר של שובו עלהודעה
 א:. ן, תש'.ס-%נ1% ימים, ,"ו, ]14 יקף ,ן' ין:.ת'גהו7ף השר ג. ן, "לנשפה ידי,-עיי: ,2 יע.ף יעיט יי",ייי'ע'ס

 ארצ" עב ליןשוערן
 ניח "נ ידיות מזוי, מערס ג.ת ק, קשט זני., קציך ץןרקה "1%7(. ג,ון,ני )%] תש., נ%: י,ו נתן

 נח.לן. מ.ם ,עו.1, הן.ן .ג.ה ושףדיין

 שפ'רא ש'יעקב 1,7%( נ,.וונס )25 תז., גאנ נ-ומ":!מץ 1%7%( יאייייס ,ו2 ::?1.,1;:
 ומשקטיןשר ו7%74(),ן

(
 3"1. ען. תל..!, !."1 "2ן. עם, הש:.", ס-"

 תשכ"ג-1963 )משמעת(, המימה שירו"היק
 עובדי של למשמעת הדין בית הבר'מתוי תשי"ר--1954 ישראל, כגקחוק

 השידוררשות המייעצת ובמועצה המייעצת בועדה חברמעוי
 )ירתה(, יון':" ש.ר,ת ,",, " נן.ף ,!. יי:.ת'גהק, .עי"ז, ינ, ,י., 1-2% "2 ,יריתי" גהרתן ן. נ,ה,י.זיע.ס
 י,.:וך ,קר דך:7,ד רעש רון ;! ,נ,תי.עיות י,ת::.נ-",1% נ.עזה דיר ,ך.,ת ,יין אקנט %ת "תישיה ישתה ן,תקי-ן-ינק

 ;.נו, "ת ילין ץן.,יציגות, ;ורזי 1nlrr1 נו,.! .קר",, ננק ק, וייי;גת ונ:1ע?ןד:יי;?ת
 ו:ן.- "ש.ן,ר ישית .עונו. "מן.וי

 נ"נ ,' מ.ים ,היית ,ך,ןרל'סש:!לר.
 תשיי

 יום ;ז 1,7%( נ:ן?יגר ,]
 השיווי:רע.ת י". ינ' ית71:י - 4%" עי' ת"נ.1, %2%], ד!רנוי.סנעליס ע,נזי ש, "זין נית הנר. 1,71( נא.ו.נס )%1 תש.-" נמי,נ-ז שעויניו י.,ע?ת ]מ1;?" י'יע?ה ועוו מוו. ;.דו1ד;1ת

 ":שןס'ן: שי יי' ;ישיעפץ "יישנהמ,:'י 4ן2!7()ין יעזן" מתיו שיינ' משנט יית שי!ס' י"תז:ית יש'י'ן)ן( ארנוןמיכאל "1%7( נ",ו1נן )"2 ה2., נאגנ-ז

 עייריו""ס דינייךשייך !%י. ;י. תק..י, 4(1, נ-"ן
 ,עין,ר: רשות י71נ-רתק.יי ;, שך,וקה רשיו"יתוך)2(

 גון,רשיו%, ירסין .,וו"י-י
 ערהולעז,-ק:"ו ס.אינדס 1ג,טי"ג-1953 ךשזפ:יימוה-ק

 1, ימינינינו נ"1;"" שופט מינוי עלהודעה
 נ., ןון.ע %גי ן, תשי-;-%1%ו "קיןס'נ. יהוו י2 י:ן.ףנן""ן
 את דמייך ך;וגזין "ייי1 'י' ?י שליושן -'-ה, ייהיך )%( נית נשי" עם .ניתייע2ות דאיור ,",, 1% ;;יף ,!י סמ:וה.נתו,ף

ךמ1;י
 נ:ז'מ: עיני'! שי נזיתי י.יייד-.- מךו,י, למס נרה שמס גהן, יצחן אח יימת, דע,יון,

 %.;ן!,ז "רכןז-ר %1,נ,.ך"י'ה תש-. גאנ ,' י.1נ 1viun) ןמש?ט נית 1, נלו;. נך.!ס,נין
ן ,,.",.אן ,ר.נ'יעף ";י1(. נן!?:נר )2% תש-, נ%,1, :-ח יונ ;ד ,7י1ן נ:!?ן:ר)1

 ויתדי"ג'נה וראנתי שפ'רא ש''עקב "197( נא.וונן ),2 תש., נ,:נ-ז
 ,ן' נהניתי נתגלף כין" "גי:ן ימקיייסשר ,7""7()ן"

~'DS 

 "ת..עצות יאחר ,"י,, 4
 ,מן נלסון י"מ את וךתרנות, ךי.ןוך ושר דיזק,ה רחש ;ו1ים-

ן
 ךן'ן. י,תיחי %(ן. !ל, הע,.;, נ."

 יעקבש'ע'פ'רא .ניושע-,ע2שנתן"ע1(

 2",1. עמ' "שניס, "ינן, ,.פ ,5; ;ן. ת_..ו נ."י תשי"ג-1953 השישטים,הזק
 שופט מ'נ.' עלהודעה

נךת"ס
 השי"ד-2954 כנאצים, הכלהכח נכיהוק מיז,; "מ ,, ת"'-י57,] ן"ייסיס, ,"י" 1ג ,7;.י

 ישיץ ;ן יג"ת..ן!.ת ד"ייי י"י7 1% ;?.ף ין' ;ן:ית' יתי7ףגי,
_.._._

4., " 
_

 ",, ", י1 ,עי נ,' נ, כ'7 ב "' 4"''" גיח שי קון?ת נן-עת., "ומן "ת י'נית' ן;.'11' ד:7!סן'ה
 י:,זמה חני "1, % נ;.ף ייי נהיתי נת.הף :י, ייזיי":. גת,- "יהודי יןל!ס יית שלסת ש, נ!,;, ,:ן.;ה ע,ונ,משה
 תקב.", %"11, ד!רסוי.ס ני,"1ס !ורנמד ;,יו עח.ו;ךתנית, 1%7%(. נ;יסמגר )"%הל., ;שור ועות ש, דך.נ,י חת ייטבתי ן, תק..ו-1ני1גה:ינ, נח... נ-ט יוס עז 1,7%( נ;?סמגר )1 חק-, ג"ג י' ל.וסאניג,

 771.;ן.
 שפ.רא ש'יעקכ "1,7ן :rDIJ1irt )"2 תש., גץג:-1
 שפירא ש,יעקב "197( 11נס נח, )21 הש., נ"ננ-נ המע!סינשי 7%",7()ים

 דמשן?יםקר 71112()ין
 יד. ;:' תשי-ז, 17ן, !.,-ן 14%. עמ' תשי-ן, נ-חן

 "11ן.,.1 תן.., נ,.,1 7, ,,,ן. ";וגוייס"ן1(2810



 ן ולניהול לאהםור )כללים הכנכה כסתקנות תשי"ר-193.1 כנאצים, הטלחיה :כיחיק
 ן ונשכ"ד-954נ גמל(, קופות ערעור ועדוה של המען שימ' עלהודעה

 ן מאושרים שאינם ערך ניירות בדברהודעה מיעיי, ע, קיוויה וירקי .עקת ש, מענן גי מזויע"מ
 מצתה .ך.ה "י1, עם. תש.,, "י1, היריוייס ני,קוס!ודניה

 )נ,,.ס ותנה סג ,ת17ית 2)1( ת,)" ין' ימנני נהי,י
-TWtN)i 

 ן "זג ".;רות ני ק.נע "גי ן, הש;.ן-4י,1 נך,(, "ונותענין,, ת,-%ניב. ךש,)ב, משנס ביתיוניר.ת !
 ן 4 ק, נו,, שמס נע-מ נ"י א!'תי,"י נ:ק ק, קם ע,ישויות שפירא ש''עקב "7"1( נ",:,ןז )24 ת;., נןנ ננ

 ן ;יד של בשיעור ריבית כישיאוץ הברית, ארצות  של דילרמיליון המשפטים7:ר 73112()הס
 ן על-פי לציבור ושהוצעו 1983-1978 בשנים לפדיון עומדותלשנה,

ם תש"י-1950 יוצאי-חוץ, לטכככימ נוטריוניםחוק
 ספירDnSt "1,7( נ%ו:.נס )![ הש-, י"גי, אתראה בדברהודעה

 ך".יישי "י1"72()ךמ ,1?"י- י:נ:נים :.סריוניב יחו" !א סייף יפי סממתינהו,ף
 החוק פי שעל הדמלצות ועדת המלצת פי ועל 1, תש"י-1550הוץ,

 !"!1. ?מ' ה"נ-ו, !,"[, 7-תן ו!, ועג %יז מינו: .ליל אייה ננ.מיי.ן ,יתרות הי,סת'7":וי,
ת,-אני:.

 מאושרים שאינם ערך נ.ירות ברבךהידעה ל-7ע,,נ(ר","שוג'בהימס ש",ן קעה מנמן ם ק,,הרנ:נוסתו
 לאישיר )כללים הכנסה מס לתקניה 2)1( תקנה לפי סמכוהיבתוקףזה.
 ".ג א.;י.ת נ. קינע איי ן, תו:-ו-4""1 :מ,(, לימיתיי:."יי שפירא ש'יעקב "1%7( נ%.;וני )24 חק-, ג,ננ-נ
 ננ:וס 2י,מ ,יקר", י,מש;:הץ,ת ,!יה." ננ, ש, לב ע,רבךית י:ע;סיסקר 15!";()ים

 משיעור ריבית בושא,ת הברית, ארצות של דולר מיליון 1 שלכולל
,

 ס-"
 ,!ידיי וקן.יעי ";!1-;,"1 נקנים י!לי.ן ייייית ישי". 7%קי 141. עמ. "ש-י,

 26(, )סדרה 1970( באונוסס )25 הש"ל באם נ-נ מיום תשקיףעל-פי

 האמורות. ההקנות לעבין מאושרים ערך ניירות ז ן 1י
 ספירפנחס "וי[( נ"ו:ויס )2[ חק., נ"נ,, אייה, פעולווג לגכגעי התגמוייםחוק

 "",ורקר "וון72()"מתש"ל-1970
2"נ1 !"!1ן מענה ועל מאשרת רשות מוקוי עלהודעה

 התגמולים לחוק כ1 סעיף לטי ממלותי בתוקף כי מודיעהנני-
 שר עם בהתייעצות מוניהיז 1, תש"ל-1970 איבה, פעילות לנטגעיי

 יסיח ק *.י י*-ייזח *(אימי יי-יב?.דץ 4**.ן ףי תש-ל בתמוז ב-ו מיום להיות רוטשטיין, חיים אלוף סגן אתהעבודהז
 1 ' האמך. המק לעמן מאשרת רשית 1970( בילי)30

 יחטט"ז--1956 יה" עכ' --געי' י14!. ייד חסך הדקרת: מרקית ק,מעה
 הרפואיים הפוסקים רש.טתתיקיז דיעמשה "7"[( נ1%:.יס )7[ תש., נסגמ,ו
 נכות דרגת )קביעת הלאומי הביסות לתקנות 1 להקנהבהתאם הבטחוןשר 750351()חם

 1 השט"ו-1935 עבודה(,לניעי
-  

 כמשרט ריחיים עוסלכ של  מספ, רשימה קובע אם)0 יין 9ל5זתש-ל,עמ'01.126"ח
 להל"

 ,"::" ",:יתי ולניהול לאישיר )כללים הכנכה מטתקנות
 "ת ,ן..1 נ% יך!י%י! ד!ינ..ס יין:ת פ..א.י..י תשכ"ד-1954 גמל(,קיפות
 ת"ס "ת יפוייי יי" "ייי"י "פייר שי יייי'ייניס מאושרים ערך ניירות בדברהודעה

 יהי'פ? ,אשיר )ניחס וינה מס ,תחית י)2( ה,:" יר' נינית'נת71ף
 ,ך,ן ולמרסיס ך")ו.ס ש, שתוהיהם %ת מגך,אני)2( ין: %ירות ני קינע ":. ן, תש:.ו-4",1 ;יפן, קישות"ניהי,
 הפרסומים בילק,טי שפורסמה דרפיאייכ, הפוסקיטמרשימת שליידי  שהוצאי לירות מיליון 5 של כולל כסכום שם עלרשימות
 "";1: עמ' הש-,, 7-1וו1, 4ו!2 עמ' תק:-ו,""!1, של ריבית נ.""ית נ;-מ, ייאוין ךיויהי ננ, ש, "שלענתהברת

ך.ן"ת,-"נינ ן:ןן::םן::1] ןןגן;ן:מ:ע:
 מ"י יריי-י ימי %יוי,'ז-י ""מויזת. לקיית יענין ל%ושר.ס עיך ;י.ר,תהן
פנחס "7י1( נאו;.סס )[2 הש-, נ"ני-ס

-'eD 

 אלמונייוסף ,7!1( נ%ו:.ם )י1 חק-, יאןיעי
 "?נון,שר ;":";7( )המ "%י"רשי ,11!!7()"מ

 812, ""ה1 2"13. עמ' ת"כ-י/ 1983, ק-ה1
~r'etn '854. עמ 

2311 !וין.1.! תז.י. נציגי נ. וצי[, ויינין'סייני



 השיתוסי:וע האג:ריתכקורת

ה:-

 ן נכש חורי קטינים, בענ.ני דין )כדרי :;כעי
 תשט"ו-1935 י:עייים(, )1( 55 סעיף לפי כלליצו

'
 סעד פקידת מ.נוי עלהודעה , ישיתו!.ית יץ;.זית ,פקידת )]( 5! יע.ף יפ. סונפתי נתפף

 : ::ג: ניניי סנג2ן9 4;גן::::ינן:ג;ני.::' כ:יג::נ::: ::::ן::ן:גינ:י: 1ן:4ןג 2 ,גן
illi:J1urn)T1r נ:!,;ת ""ך,.:י,י, י" י,.ן יתקיםי"::יגיג:הןנ,ינ:ית

 נפסוס דרדור החי, ייי'1 געי בלית ישית

 1ה. יד ההרן 111, ען' השנ.ט, ניר, יזןנ.ן'ןגיטין ח,"; ךנייס שיה,":'ס ונונן "נ, ון.ףי. 7!.ריי" מטוייב, ון.ן,, סין !;.יי י.:,. נמרדך,ן:: יי- רגובי ימן ימת ךךו:ת סכוי" נ,:ן, שייוה,ס י,ייית.זיא
 רורןיוסף( ). ג:ה,ס קוק 7:1מ;,ת ,סרי !:7י.ה ,מ, ממ;':קהיא)1(

 גסי!( .רתם, מ;.ז"גיא)!(
 גססןשר "!7,1()"ן גדד:,", ניזעק קנע 177"

 125. עמ' תשט-ו, 151, ס"ה1 על-ידי שאושר והוצאותיה, ממנסותיה על 7:-חירן-ח

 ש, הין," 1ע1 דץ;.זן; ש, יני,יתואסיע
 ניהלה לא שבגודה הצהרה אליו ויצרף הדו"ח עלירתום ושון"

 7'נ," מבא שין יי ינתן היו." שיתנמשך
 רפואיות )ייי"י,נ " -ע-יי הכטי"י,נתהיית יסיק ע,

 דנשכ"ג-1963 כככטית(, עובדים של נסעיית.ההן.ינוי.ה

 הרשאות בדברהודעות ו:י1ת.ו. נייייף מיקצונך.ת

 ה:ס':1, יתן;וה 1 הבד ירי נןנ'היין-;ף י:ס!ינ. שית ינוס י1שיס ארבעה הין '1;שהוו-"
 )ני,;:ת נןנון"

טוי  7:; :ן: גג 'נלינןי:::':י"ם: י:ןי:':; ן5ע אלמע.'ncT הע מי" Es)i יי 
 הנריחזתשר 1!.נ7()ך;, לבתימקם 7%?1( נרך. );2 תש., י,.'יי,? .ן ן-ן,ען'%ן". פי,ןך1,יא-י,נרךא'
 )]( 55 סעיף לפי כלליצו

י )ני'7.ת ייניק" "נ?ין,ת יהדות 1 תקן ,!. י-:1תינרי-" י דקיתו!'ות ושווית יפ,וות )1ן ;5 נעיף ,!י נינות.נהדף  גי מלזיע א;. י, תש:.;-%"1% ג::!.ת(, ?.נוין ש.ר!,,'ין - ~rlal !.:ר אני ן!17דה(, -),:.ן
 נ."-ששן, %, שין אים רה.נ גן-ייי,, זנ וער "תזרן.הי ,ן,,זן: 1-%נ)%( %נ)נ( "נ, 11, "נ)1(, סעיייסמזויפות)1(
1 ד,יירית. ותקנות ירין דייש" יין, ימי"י.:ן' ,ן7.זך, 5% נע.ף ק, ו-)2ן )1( קשין נעיפיסמיוונות)?(

 1:י," נ:,," הקינו, ש:שסנראי
 שם-טובתקטיר "1%1( נ,.:.סן )% הש., נץ:1' -,:.גן.. "1 -קיבוץ.

 י"יני
_ 

rr))7גני'"1תשי ,נ"נ 

 ?11. לן' השד.;, 7.הן ךנר" ךן,יים ;!יז ,ק1נ קרא יוהיק:יה ";ווו --,ינ,,-
 על הכלל בעלוה של יסדדות על המאורגב, הבריו, שלשיתופית
 קיימן וק, עתית עלזה ש,",נין,

 ותיתוי
 ג:,

 הייייך, ק:ךי
ןצרינ"

 רפואיות )כדיק,ת בעשרה הכטיהורו ו:ק:.ו: ,ייצן 1:ה;ךתיה נ,.נ1ן, ןרןם ע,-יזי וס,1;ה ווקי:.ד,

 השכ"כ-1962 כעשרת(, י,__ים ע.. גוך, ננ, יייש" "י ייי"יה רעיות ""זיז" "י1 ימי"כ

 הרשאות בדברהודעות אלמתי'וכף %ן1%( ),קניוני תש-, נתן11נין

 )נזי17ת נןניוק לנעיצות ירית ] תיק ,!י 7.;1תי ,נרן- ון:.וןשר 1ן,י7()"י
 ד"ר את הרשיוני הי:"ב-11962, בן-פרת(, ט'כדים שלרס!א-ות 336. עמ' כ-ד, פרק א' כרך א"י, חיקי1

 רומא להיית חיפה, דג, אידר רהוב 1ולדבלט, ליצונרדהיים

 'ע תש"ך-1960 והשגחה(, )טיסיל התערחוק
 , ובח.(

 ינרי".תשי יי,;7()ךמ סעד פקיד מינוי בדברהודעה
 )טיפול הבוער להוק 30 כפיף לפי סמכוהי בתוקף כי מודיעאני

 )גזירה נע:יזה ינטייות יתדית 1 היק ,!. נ.ניתי;תן,, !,יז ,"י1ת יוקם יווון את מיו.תי תש-ך-"""11,ונשרון(,
 והצפדן. היכה ביהוזךה האמור rT~n לעניןסעד

ר!.'ו.ו"
 ד"ר את הרשיהי השכ"ב-11562, בעוב-ת(, עיתים 'נ'ל

 ישא ,ויית גיהק, יי"-שאב, י, ו:י1 "וו רה.נ נן-ינ",,זג ק!1ך7י: נעו ופ,יזי רחשי נען !,יז מתוי נזנרהיזע"
 וח:ייית. ו,7.'ת ,ן;.ןרכי?" י". ין' הקו17 2, עי' הש:-א, %!:, "!-:יייןג,,7וס
 שם-טיברקטור ,1,1( נ,.;וס? ), :-, " ין:" בורקיוסף "1%7( נא';1נ? ~(za הש., נ"נ,.ה
 ד:ריא.תשי ו?,ן7(,-י יעזשר %",7(),מ
 ",,נ. עמ' ת7:.נ, קעתן 52. עמ' ה"נ-ז' 11", ס."1

 "וין.1.נ הי,. נ,.1י נ' 1י!1. ויינון'ן'יכין2812
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 ייציר )הכדרת הלול לעגך הטיעצהכללי רכואי,ת )בייקות כעבויה הבטיחותתינית
 תש"ל-1970 ושיווק(, ושרן(, טלק )אובכט, כאבק( עובדיםשל

 הודו תרנגולי שיווק על היטל קביעת בדברהודעהתשכ"ר--1904
 הייעצה י:,,. ,1)"()7( נע.ף ,ן. יה מתונות ינן:1.1תנעייף הרשאות בדברהודעות

 ממועיד י,,.סה ן, הש-ל-"7!1 1שי11,(, "ציר )"ייית הייייעוף )נן,7.ת נענווה הנן.הות להקנות 1 הדה ים. ימנות'גתוקף
 ע, דוס, הה.ן, בי היו,יעף 1, תש:.ן-4ו!1 ואורח, סלק שלננט, ג"נל( עונזיג שלרסיאי1ת

 ,.; ,נ, תימויי-הוזו, עזי ני
 10 הוא 1973,71, מכסחים בשנת לשיווק המגיע העגילי-הידישל 17, אידר רהוב גולדבלט, ליאונרד חיים ד-ר אתהרשיתי

אטרות. האמורות. התקעת לעניך מורשה ריפא להיותחיפה,

 גאיייי-ם
 יית""שה"( כב;';:: ובתיחיים "1,7( נמס. )!2 תש-,

 יום
 יבק

 1,";שיהני.אות)צ""ו7( %% וי '

 """ו. עמ' תשג-ו, ק-הי
 תשט"ז-1935 )תו-תקן(, התקניםתקרת

 בתו-תקן מצרך לסמן היתר מתן עלהודעה )נזילות נענות הנסייות ,תנוה 1 תקנה ,פי תנותינתכף
נהתאם ן, הש:.ן-ן"י1 וצורי, ס,, (tro3TR נאנק( עוגניו שיר!1"יות

 ,חק;_
 !, השע.-י195 )ה,-תלן(, התלמם ,תקעת 5

 ית,;.ס, ידק 11)נ( סייף י(, סמנוהו נהו,ף ";י1(,ניוחי ""מנרות. והקנות יימין מוישה רופא יויותןי!ה, ,12 תשי נתיוו "' ניס נתן "ישר",. והכיס מנון ני מון.ע א:, נוה-שדן, 9, דין "זס יהוב גן-.?הל' זב ז-ר "תהישיתי
 נא:ד

 תנו-י
rrn--וש שים-.Q1Dאקטור "7"1( נאיי.נס )!

 ינמר "זן "'תיתמן' בס:נ; :נן; נגחין
..,,.,

 .לרז"-; -נונה.; הינוניס; ,נשיט א' ית ;מ.עים מתייינ' ין"1. עמ' הש:-ן, 7.ת1

 ""71()ימ שטמונות, ממני nlanr1 הניקוזחוקי נילתא' !ויו( )4נח1:וןט חק-, נ"ננ'
 ,". 2מ, "תל,-נ, ::ן תשי"ח-957ני "מיימיקי

 תכנית הנחת עלהודעהן
 חרש(, )גיטה כמקרקעין ,כויית הכררטק.דונ מסי והינה וני,11 יפוק י1 ירעיף נידם יזעה, נוהנמנרת

תיכ"י-19% ע:נגיגת הלבגדם:::הנ:::-
 57 לסעיף בהתאם זכויות לוחות הצ;ת בדבר הודעה נן?רזי מחה וייה,יס "ניגח ישית נמשיו "ציה !, הנרם,חיף

 24,", ,1,,, ,1,,, מנ' .נושיט ינויות יוהית נ, נוה, מוויייס הניה;. רשות נת"ונ הנני,וה הן,ומיות"רשויות
 :7י:ב::':ב:: י:כ:ןבי:גין;בןי ני2:: צתיהין "ע1( נעי "ן תש,נע1,
 ),1 הש-י נ"נס-; 4. עמ' תש.-ה, "!2, י-ןן

 נא1;וסי
 השכל 'שראל "7!1(

 המקרקעין והסדר רישום "גףמנהל 732. עמ'  השכ-א, 1089ז ק"ת 1874; עמ' חש"ךן 979, ק"ת2

 1947 ברטיאה, המתענקיםתקנות תכנית הנחת עלהודעה
 נו"נמנעות

 שאבד רשיון ביטול בדברהודעה מננ, 1ין;:ה הניקון י,1, ,1 ינע.ף נ"האס "וזעה,
 ן, 47ון נרפיתן, המתענ,יס יחרות !1 ה"ה י"ור"ותנ,ה"ס "2י-ו!-4. מנ' נונחת ;יקו; שהנצית ן. תקיעה-7"!1שיסופות,
 ,רקון-"יפחיזו יי-ר העניקי הנריא,ת ישרו ק, ":יקישן:;ה, נמעיזי ממנה והעתקים "נ.,., ישית גמשרז, הע"ה !,יירעץ, יר,"4," מס' נישנא, גרנוללה ,ענו, שןרש..ן הוזע" נצה צינית קיקן- ;י,.; רשות ע,." שיימסה מנזא, גפך ננ.ש ", מס'תן,ה

 שאבד בעליו ידי על שהודע אשקלון, הבריאוה מיחידתברייטך, הגיקוו. רשות בתהום הנמללות המקימיוחהרשויות
- 2ממנו  בטל. 

 גבתיחיים 70"1( באוגוסט )12 הש"ל באבי'
 הגריות משרז ש, "%,י"מנה, 111;7()ים 11'בין ר' "7"1( נ".;1סי )24 תש., נאנ נ-נ "הדחות שר """751()הס
 270. עמ' 1537, מס' 1 הוב' 11947 ע-ר1 4. עמ' תשי.ח, 236, מ"ח1
 !"". עם. תש.,, ",;1, ,-פ ! !!7. עמ' הקנ.", !""1, ו-ת 7,!; עמ' תש-ר, ידן, ק-"ן

2313 "1,7.!.1 תרי, נהירי ג' ז,"1, ה!וס1ן'נ'ימס



 תשט"י-1955 );י::לא.ת(, המרינה שירותחוק
 שירות תק'מת ,ב היש בדברהוררה

 חזי ,, מיויזים ערוה תמי נזני י:יועה ינךת,ן ,, "4 יו,, ויניע ימי ומזיה ,7.רות קנא 11TU ש, שירגת.ת,.!ת ,מזית תמאיס נמר ,הוזי: ניח"( ן, ה7(.ו-;ויו );י:,,,'ן(, הזויה שניות ידו, "" נעיף ירי סמ:ותינהדף
 הרגזיינת שירוהמ הקופת תיהשכ א' חור להלן לפי-טים שמותירם אשר המדינה עובדי לגבי כי לחוק, 17 סעיף לעניןמורהי
 מ:: אץ ;, ", שתו ירי י, ציי טף.ן יתש", מי"" ינקי" נ,גויר

 ;'כ.ר נ'סור א'לור
 נמזגה האווזית השירותת;ונת י:;ש: נ:ז';ה הש.רותתקשת העונןשן

"ושיםשים"זק.סשוין

 הממשקה רחשמשרז
-"15-2 ונרוותה';;נ
 הנט"וןישין

1291"1 גן-,ורסןג:':'ן
-1121י1יוויהנין 2,5וו21יעקני.סק.,
-י1,52 ענ1א,י".ע7ג -נ2252 שן..ננר;יעלג

 האשרמשיד
",2222 נולןש"11 "1!2"ן21 מוגרומיזגי
trc::u 227277חיים
-,17-2 ,יגסזוז
י17-21 בישמאיר 1912,2 סוויץא,:סוזר
11-17 קט"נניגטונה

 "נייאותמשרד
-"42"נ גק,צ'~קכשה -"1792 נירגןשי.נה
-,2י11 וו,י?,ימרים -י2ין!1ריי1ן,ז.ו 21222 יוזן'י.הישע
922 1[ ינאו, נרוךסרי,
-"1212 נריזמן.ע7נ
27י1!ן ר..נונךברנרד
1711 ששוןאנרהס

 העתותמשרי
-"2-"1 שלניןוהמה
 העוזמשרז
!נ!-"2 חרוךאייה

 העקידותמשין
-"2י!1ינינהאןס'ר'

-[2!,1 ,, ניסקינתוה

 !י1. עמ' תש?-ו, "11, י-"1
 !"7. עמ' תשי-1, 2!!, י.!ן
 422. עמ' יי:כ"מ נ8" י-פ 848; עם. השב-כ, 908, י-פ3

 ,ו"ן.ו.! תש.י. י,..י גי 11!!. ויך:1:יןייני2314



 נ'סיי. נ'טוך א'לור
 נמזיוה "מוו7,ת הקייותתק,"ה ,מעק" נמ7'וה יעייותתקופת העון7קע

a':Tהוויבשנים"ועיס

 'שיא, מקי,עימינךי
יוזנ";

, 
5(2י21

-22ו,1 שיאל"ירךס

 ודתעשיה המי"רמשרז
1257י1הייבנןא,יךו

!21112 ,ו,ןקוק;ה
11"22י2 מצץא,ין,

 "ישין.סךשרז
1%9203יעקגאורן

""2152 "11,"'יאיי 2,4"11! "71אהרן
3נ1112!יייספי,

 "יעזמשרז
9214(1 נ,ו,ו"י
י117"1 רוג'ישלי,1זוו
 "ענוזהיקרז

י4211"2 חשננו'אנריס
3259(2 "יינ;'לין

 ,"ון, ,ניסוחךמוסז
-25י;ו ניופמןפנתס "51!י111 ,",יררי.;ך
י4!י21 ל,;,ן.צחק
 "תינוקהשירות
111114 דנוניןהייס -"1111 חנמו.שרא,
!1111 סיגרנמשה
121 ,ייוימןיצ"ק
11121 ת,סיו;ה

 הת"נורהמשיי
5"11112 אנ.עילשה

212247 א,,ייסיהווה
%5ן3(1הרמןוי.נ

522"1 נהןאנריב
-

214"ו,1 גנ"יישה הזו"ימשרז

:::ן:::עו:גג 215242.שימע,

-"2"י1 ההי'הף
21112211 מינר;רשר;א
215227 ן'ו,נקיאריה
"1,5191 רנ"ק.יע7ג
"241"211 רו~:יילקה

-1,425י"ף4קין

2815  י=1.5.1 תק,י, מטי נ' 1%1, "יה"שיוש



 ;'כור נ'ריר א.כור
 במדינה היוגדלח השירותהקופת לן?:וה בךדי:מ השירותתקופת העובדשם

חדשיםשניםהדע:יסשנים

 המדינה מבקרמשרד

,"1352.פתנד
מ 6"]4"1 ;,ומל

ונ!"ן21 שקוס אישמינא, והתרבות החינוךמשין

י1נ1112!7:רי"ווי,הייס
-4!-1% עמיריונה ?!%7] קוךבאויה

 "נראהעונו,
-,2-י1r1t?" 2רנקן
11"!2111 גיי,צגי
n1TU1121נו ניקין- "4211"! נויומןעה,יה
]1נ1112! יחיא זוןזוז

נ2,"2 ".רג,ןיק1זה
7י!7"1 מוס היויעלוס

-,52"1 "יאי.וגגו
111!,11%1:ק11וינו1רז

a'o,17-23-1 טורי

211!]211 ין,1סהי"
-21-1% יר117יאביהם
ו1!"17 ניןשושמ
-,!-21 ,ויןאריה
77!-י2 ,ויןכונה

1112]2 תור,",יעזה

23-"ן מ,,שט,יןשר"

13!"3] סוקו,1גנ7'אוי'
-1!"ו17 ע.נזיה711

173י1 .15 פוק ז1נ.ח."

5!!111! צ.,ן1"

8::-:: ן רנס

21,"1 קימרוןרות

21112411 ליעיהי"

15-15 7מ'1משה
21112111 עיןמנוהה

-17-22 רענוני,עי" 4%!194 ריס"יה
11!21112 שסייננר:אנהר

212 שקימן12%יס

 - שי שירותו תקיפת חישוג נזנרבהמרחה
 הזש.;. ( C'1T -17 נמקם "74, ימ' ה"נ-ן, ל:14, 1:יי.:'נ נ,י;1ט ע15רןמה "אוצר, מ:ערז ינןשמ;11)1(

 שנ.ס-. -"ייבוא
 הדשים" 3 קים "20 ממקום 491, עמ' תש"ל, 1572, הפטומים בילקוט שפירכמה האוצר, כמשרו בורריהודה)2(

 "זשיס-. 6 "טם "2.נו"

 .,די.,.) תקעי, י,..י ג, ינון, "יייימ'"'.זין2815



 ."2 נמק.ס 2!"1, עמ' תש:.ט, (111, ךירס.ייס נ',,,ט ש!.יניה ,ותעשך, המצחר ממשחז ש!י.נוי '~נף'ו(
 ךזק.ס-. "Q')W 1 -ו! .נ"א "זק.נ- 4שנים

 מגלי ממעיז נתןיעקב)ן(
 יבוא שנ"- -,2 נמ,וס 21"1, עמ' תשג-ט, 1111, ה!רנ,מ,ס גי,ליס שסורית" הכוינן,

 %יז-. ותוש ש~.ס.4!
 11 שנים -19 בם-ים 1044, עם. הש-ל, 1593, הפרסומים גילקוט שפורסמה והתרבות, החינוך ממשרד טהלרצבי)5(

 הדשים-. 6 שנים -22 יבואהדשים"
 הדשים" 2 שנים -21 במקום 1043, 1593זתש-לזעמ. הפרסומים בילקוט שפורסמה הדואר, נ,משרד ונילוברשמואל)6(

 הדשים-. 2 שנים "22יבוא

 " עש .די מ"ש lsiO~ ית' תד" לייז' עהזס עייסיעי"ש ::ג:נע:כ:":ן"ימ',"
 תדשיא". 10 שנים "23יבוא י.זש- 1 שניב -!2 נמק.ס "114, עמ. תשעי, "1"1, יעינ~ן'ס נ',,וט שפורסיה "",,אות, מישיז קימון רוברט"(

 יבוא שניב" -22 במקום 1549, עמ' הש"ל, 1610, הפרסומים בילקיט שפורסמה הדתוה, ממשרד טוכפלדאליעור)9(
 שים"."23

 חדשים" " וכנים "21 בטקום "115, עמ' הש-ל, 1810, דפרטומים בילקים שפורסמה דתעסוקה, מ,'ר7ת חינני משד)10(
 הדשים". 6 שנים -23יבוא

 חודש". נ  שנים "23 יימחק 1349, טס. תש-ל, 1610, הפיטומים בילקוט שפורכסה הדתות, ממשרד ביר נהום)11(

 7 שנים "21 במקום  1714, עמ' תש-ל, 1616, החרטומים בילקוט שפורטמה הדתות, ממשרד צינוביץ משה)12(
 הנשיב.. " שנים -24ינ.א הדשים-

 יזע.ב. " שנים .ין גמעם 1,7!, עמ' תש.,, 12"1, ו!י!.מיס נ.,,וי ש!.ר!מה ונסיון' ממשרז נאוי בנימין)11(

)14(
 קניב-. .1!'נ,א "זש.ן- י קניב ."1 נמלם 1241, עמ' תקב-,, 1441, ו!רנ~מים ני,,.ס שיויסמה "אשר, מיקרו 7ייין נתנתי

 יסויר, :ו::::::ן)נו(
 2 ק~יס -"1 גירס 214, י". תק-ל, ",,1, דירן,מ,ס ג.,,.י קימרון"

 חוק.ס-

ויי1ייי12( ניצןיעקב ";,1( )"2נ',י' תק-, נחיו,נ-ג
~?ss

 היזית שירות

 העתונותפקודת
 בעתונים שגנויים עלהודעות

 הרשיון מתן של שהוועה "א1דישר", העתון כי הוועהז בנה גימרת מהן על שהופעה "התעשיה-, העתון כי הודעה, בזהנמטרה
IT'L-nי"12, עמ' תשנ-ו, ,114, ו!רסומיס נייחס סיר!מה ,"יר י:י1."ו הש:-ו, 5,4, ה!רס.מיס נ.יקיס פורסמה ,אוי ייו?יאו 
 ישראל". -בשורת בשם מעתהייקרא פלץ. נעמי ידי על מעתה ייערך 763,עמ'

 הימיין מהן עי שמזעה -"ירון., "עתדן גי הורע:, ג~: ויתרת הרשיון מתן ע, שהושה .ידי."-, ון,.ן נ. הוועד, ננהימייה
 י76, טמ, השם"ג1 994, הפרסומים בילקוט פורסמה לאדרלהיציאו 2128, עמ' תשב-ט, 1548, הפרסומים בילקוט פורסמה לאורלהוציאו
 "רגע". בשם מעתהיופיע מוריה-. "הדי בשם מעתהייקרא

 "7"1( ני.,, )1 תש-, ננ..ןנ.1 מהן ע, שיוועה ון?וין-, .יה,ע היתון נ. הזעה, גנהנשרה
 גריל' 76721()חם תשב-ז, 1348, הפרטומים בילקיט פורסמה לאור להוציאוהרשיון
 מי.הוים לתפקידים הכללי המוהלטגן 11, השרון רחוב בע-מ, ירום י. הדמום בבית מעתה יודטס 1209,עמ'

 הפגיםבמשרדהל-אטיב.

2817 3.9.1973 תשיל, באלול ב' 1657, הטרסומיםייקוט



 תשב"ה-kcS והב:.ה, התכוווןחוי

 שךוזעה 1חו,,-, שס' יני גריונ aoo~3 תוש 41 1, ן ה,,.ן1?.ך." 'יישרן יעין, תניומי":

 "11. עמ' הש-י, י,"1,ניתן "(י נ'יויי עייימ" "י." היצייף ך'קי'ט עו '"ז 'יי"' :ןע' מפורטת הכמת הפקדת בדברהודעה
 איה", אישי" האיווית ך,עז" שנה ננייה ך"ךייה,r~i??n ,ך:ןה. יתננ.ן ".ק ", )נעיף בהת"פ הוזע", נוהגמירת

 ייי,וית הועגה נמשיזי י.!;יה ",י", ייצייף הלשיין ין נ.זן דיו. 1,:ניה, ,התון המחותת ".עזה ששרוי גיתשנ',-!!י1,
 יר1ע,יס, 1.נניך, ,תעין י:;.:ית צועדן נישיזי ,:1יץ:.יך ןו:קזך ירוש,יס, ו,ננ.", ,הננון ןן,ו:ית מעזה ו::ורןי.רוק,.ס,
 שך:שרזיס ששעות נימי[ הש.,ס ,יא י" ,עיין יורי מן.נין.נ, ין נ."ז 22"1-, ין' ממורטת -תמית הליאת י!.רסתתעית

 ילך,. !;.יי["ן:ייין ",יה. הייויף"העריס
 ,,1 נעיף י!. שישעין, מי וגן נמת: ,הצית שי:::יות. מי, גהנויה; ינ,1,.ן ישסהיסואצה
1,ש

~OIS1 
 ה.עון נרשות ר:"'ס, ש:ת;נ,ק, ההתזות ייי"ת n:ruייי,' נ!, "ן, 2!, 1!, ,", י,, %", 7", "", היקזת ה,;י

 על לדורה:.הווית, 72. 71, 70, 89, 68, 65, 53, י5ן 59, 8פ,ט5,

 אישו-

 להכנזן הארצית המועצה בפי התכנית
ילבניה- שאול. גבעת בשב. ציבורית דרךה-הבת

 ליידי' 73פ1( באוגוסט )7 תשיל באבי' ובגעות בימים תשלים ללא בה לעיין תשאי בתכגיח מפוניןכל
 המתורית היעדה רא'טיייב לקהל. פתיחים האמוריםעהמשרדימ

 לתכניי
 ולבניה

 ירושליםמרוי את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין בקיקי, ממיניןכל
 שייי: ה:,.:ית ".עזך מינוס 1נן יתדית, יזי ע, נסעעליו
 'רושני[ יקז:" ת::,1ירו: הזך"נ ה.ך רש,., אות, )1נ. "1 דה::'ת נתריס נ,1, שקהלהנגין

 .תינית הת..זית ייי'[ מית' ה-ן.יעהמ:-וי". היעזהנ:רז.
הוד._

 מפורטת הכנית שעו' המקדת ביבר

 ו,:;י" ,תקן ה:הו,.ת "וידה רחשטשנ
 ם:::גב ~ןם:ה-

 ";,1 מנ' שתוי i~lzsl מן. .תמיה ";,יא מפייסת ה.נ,ת-.ץ, 'יקי'סמיי
 אליו. המצורף התשריט עם גימד 1251", מס' מדרסתלהכריח

 ותמית: נש.:.י י:,1,י[ ך.י?ךיס ומה .יושני[ מקום., תננ.ןמר"ג

 מפורטת תכנית אישור בדברהודעה
 נ)'ש11ו1י("נ.סןסיי"

 4' י"יקית "'הין
 4, ון,,ית א.י.י !, 5,

 רעימה. ש:. "ן,,י":רך.: .דניך. הקמן י".7 117 יסעיף נהחא[ רוז;", נוה:מיית
 . נימים תשנס ,,א נו יע..ן יש". גח::'ת נשלוי י_י.:'1נ, .יוש,.ן, מחין וינייה, יהן:ון ו:,ו,ית "1ע1ה ניהש:-ן-!יו1,

 יען,. ית.".ם ואעויין ךך:שיז,ן.נ__,ת יי:-;:2ו!:ץ-;רהה::,תמ(ור:ות:קיץהגך
 שנווי" שבוא,-, קרית גע:' ,ובייליס נ.,י "רן,:ותנפינה

 ככן; ,גן התגנית, שווי, ,ן,' ע, 1..;7.._1 ע,
 "זשי'[ הוך ישאי, אוהו 1.נ, או יה:;ית נתרוס נ,1, _,ןי__..ן ה?י:י:'ן ;ewill כייללן אצי", ה:יירף התשרים י[ ייז"!,ית", שיריב מהמית ולז"

 יחסית לשינתי "תצוות ימיש נישנות, 11 יוועד ש, יינסךימס 12,1. עם, הש.,,,"!1,
 "אפורן. י:קו:ית י,_1"נ__רן, אבהי, "ישר" ה:,,;ית היעיה שנ" נשרה ""יצרה,"תנכית

' זמייוי, הועזו נמשרוי הוסקזה אלי", המוירף וחשי.ס עםמפז
1

 לויו.' 1970( באוגוסט )9 ת:"ל בץ-ז' ירושלים, ילב:יה, להכון המקומים הועדה במשררי וכןדאמורה
 ולבגיה לתכנון הןהווית  הוצרה ראש'ישב עדט'ש'דדים ובעעות בימים הצילום ללא בה לעיין רשאי מטוניזוכל

 ירושליםמיה  ל_הל פתוהיםהאמורים
 106 כעיף למי שהשמיע, מי וגן נדהתה לתכניה שהה:גדותומי
 ירושלים מק.נוי, הב:.ן מרחב הועדה ברשדח רואים, ש:תקנלה, ההנגרות לדהיית טענהלחוק,
 ,ה::'ן ו"רן.ת ון.7!ך נ"י "ה:;'ת "ישיי עי "יניילם'הי'

 ה.דע_
 מקומית מיתאר הכנ.ת ש.נוי הפקדת -דיר

 הש-, :אנ,,
 ,ך:;יך, דוהמן יי., י" ,נעיף ניתאם ",ועי' י'";::ית לכ'ר' "1151 נא.:.ס? )"

 מ,11 ו,::'ן, יממן היה.1'ת ויעיה נ:קייי נ'השג.-!",1' 1,::'" יתקון ייה.י.ת היעזה רפש..שג

 י:ן'ין:ו:ןן'ןםע;:1: דבוקתןינ ירון,יםמחוו
 ה:י.יף "תשדיר 'SP ניןז 2"-, ינ' :קומית מ.""י ,הלג'ק";,מ
א(.י ה'.'. ירושלים מקומי, תנגוןמרחב

 ". !4, 12,  "1, מ, :::יז,ןתג"1;כענינ מפורטת תכנית אישור בדברהודעה
 ,:1. גיחנ::' וך:ו.ן, "הנתן ,",,  111 ליפוף ניהרס  הודקן, ניןעירת

 ותיהוד ציבורי לבנין לשט" 1 מגורים מאור ההלקות יזודע:ינוי ירושלים, מחו, ולכניה, לתכנון המחוזית הועדה כיהשכ"ה-1985,
 ה?ן,. גיהור -  1111 ממ.  כבורמת  "הןגין הנקרשח מפורטת הבנית  אייברה:

 70ע3:7,1 חי"י, בארוד ב' 7י5ו, הסרטומ,םילקון18י!:



ן

 תשכ"ה-5ט9ג והבניה, התכננןהיק
 ;יריע"י. נ,מ.ס תש,ונ 1,% נ. יעי.ן רשאי ההננ.ת נשינו. המעוניןנ,

 מינוס .גן החננית, שיני .וי ע,
 שציה: יצמית זען"

 "7שייס תוך רשח', אותו יני א. נתנסית נתחוב נלי ק,""תיון ילך,. !תוניס ך"מ.ייס שךמקר7יס.בשעוה
 התכנית לשינוי התנגדות להגיש ברשומות, זי הורעה של פרסומהמיי: את הרואת אחר תכניבי פרט מכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל
 האמורה.  המקומית הועדהכמשרוי שמרהב מקומית וידה מהנדס דכ1 התכנית, עיווי יוי על נפגעעצמו
 הישיים תוך רשאי, אותו ג.גל או התעייה בחתום גלול שלהההכנון
 באב ו' התרית לשיניי התנגדות להגיש גרשומות, זו הודעה של פרסומהמיום

 תש-
 1970( יתרית )9 ל

 לייר' האמורה. המקומית הועדהבמשרדי
 ולבניה לתכנון המהווית הועדה ראשיושב

 ירושלים מהוו  1910ן באוגוסט נ7 תש-ל באבה'
 ולגניה לתכנון המחווית הועדה ראשיישב לייוי'
 מ"מ. ת;;,ן יריב יי.ק,.סמן.1

 ת,-אניג-,!י
 מפירטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעות

 .הנזיה, התנאן ,ה,; %" ,!עיף נסתרס הכזעה, נו";ינית '"יי" ים" מ,ימ., תעיןמיאי
 מחוז ולבניה, לתכנון המתווית הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1965, מפורטה תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה
 '1, . בעינןתי וינסיך, "וננגן יד., %% ,ני.י ניתסס י71יה, נו"נסירת

 :,11 וקנייה, ,ת;;,ן ךן,.וית י1;7ה בישרן, ביתש:.ה-1"1%,
 1 מן' שינני 5,1% מן' -תנוח החיא מגייסת ת הני י ש:ין,

 המיייף ךתקר.ס יס נשד 224-, מא' ממרטה ת יתננ "1,יישות ין,וך, מסה .ינמך, ,תנ;,1 המקויית יועד" ונישרזייייש,יס,
 7( "יניי מי',144 מס' "תכנית הנקרא מפורטת  תבגית שינויהופקר

 התמית: :ק.נ., ,ן,ו,יס ךשס,.ס1",ה ימנורף ךתקייס עם גידן מי,114., ין' מגויסת יתננית "217מן'
 ,%". ",,ה 111"נפשאקו.

 י'מע תש'" %% גתיבנכ2::י:ביבג "נ"נ2ג:ו;4להש"י

 את ירוא" "הר הנ;,נ' !רם נ:, א. ננגין נקי,ע, מיריןנ, נ,מינ העקם ,,א נו ,!יין רשאי ההננ,ת נשווי "יע.;.ןני
 "נשיים תגך רשאי, אוהו שגל א. ה"נ;.ת נתרס ;,.י שלה"הסין "ת היזח" ",ר ת::,נ' ערס גני א. :נכין ג,ר,ע, "מע1ן.ןנ, שמיהנ מקומ.ת שיה מ"נונ ובן התבנית, שיג.. .ן. עי ;!:עעיין לחך,. פתוהיס ק%י.ר'ס ש"ן"ין'םוגטאות
 התשית ,שינוי "תחזית "ביש גרק,".ת, 11 הנועה ש, סריימקמיון שירךג יריית 1;ן, יתן; ,נן התינית, ק.;.' יוי ן, יין;עימו
 "תשת 'ש"נ" העייית לוה::::יג:גיבך אשמורה.  המקויית הוידהגורררי הדשייס  הוך רש"ק אתתו ג,ג, או יתננ.ת גת".ס נ,1, שנה"תנוון

דו "1,1( נא.וויס )% תש., נאנו'
 "' חיי; ,ה:ץ ש %, ונעיף ניתאם י,יןך' ;יניתיי',

 ת,-אנהג-,!ה ייןיך':ץ , מ , יע'יזי:ת ::ג:. 1,ג~י" ,ה;;.ן "יה,ן'ת ההוה ראש'.שב

 ;ן ניצן ימו(-, )תרן -9. סי' יצירות יהנמת "1%1ישנה ב ייעלמהיי

 התכנית: בשינף הכלולים השטחיםואלה יהודה מטה מקומי, תכנוןמרב

 441. ,"1' "יקית 521%כיש מקומית מיתאר תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 יסייי ניתפס הניע", נוןניירת
 נין.ס תקיוס ,יא נו ,עיין רשעי התמ.ת בשיווי מעיניןני .ןנני", המנין ,היק ,,

 לקהל. פתוחים האמוריט שהמשרדיםובשעות מהוז ולבניה, לתכנון המחווית הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1965,
 את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבבות בקרקע, מעוניןכל מטה-יהודה, ולבניה, לתכנון המקומית היערה ובמשרדיירישלים,
 שמרהב מקומית ועדה מהנדס וכן התכנית, שינוי ירי על נפגעעצמו מי.,140 מם' "תכנית הנקרא מקומית מיתאר תבנית שינייהנפקד
 חדשיים תוך רשאי, אותו גובל או ההכגית בתחום בליל שלההתגנון היקין )"מהווה יג,116 מם. מקומית מיתאר לתכנית 2,70 מם'שינוי
 התכבית  לשינוי  התנגרות להמש  גרשומוח, 1ד  תורעה של  פרמומתמיום אליו.  המצורף  ההשריט עם ביחד  ר.נ.11ן", לחבגית  60'י1מם'

 האמורי. יייומיה הזייהיישיד' ההבנין: בשינף ךנלוליס השמחיםואלה
 עילית.  מונא - 4" ך)לה  יחצ"ן1וש

 נאומה" )(ו הי-ל נאכי-י(
)1";9 

 חנניה ,תננ.ן המהויה הויו" רישacll "ה,. !ת.".ס יאן.ר'ס שךמשין.םמשית רזניק7.ז בימים  חשלום ללן גי לעיין רטאי  התבניח בשיגוי  הנ,עתיןבל
 תל-אביבמחוז אח הרואה אחר חמסיני D-D בכל או בננין בקרקפ, מעוניןכל

 ג, עין. "יי"יס.נ,יזו!
2819 נ , %1ן ";.,. יציבי



 ת.בב"ה-5י10 .הבניה, התכניןחוק
 ה,-,:'2-,:1 ', לקי: המיןמרן2

 מפולטות להכסות ש-:ו' הכנת בדברהודעות
 ון::יך, "תאין ,היק 77 ,סע.ף ג,האפ ך,זעה, נון:ית:ת ;. .ינמך, והנזון ,תוק ו; ינעיף נההאמ יזעה, נוןנ.תנת1.

 שינוי להכין 21,10,69 מ-28.5.61, בישיבותיה ההליכהיפז, שינוי להנין 8.2.70-1 17.6.70 מיום בישיבתה ההליטהיפו, ה,-":ינ- ענניך, יה::ון הן,.מ.ת ך.עזה ן.ת;:-ד-!!ין, ת,-%ניג- ולנציך, .תמון ממקומית ך.עי" נ.תש:."-!ו!1,
 מין תכ:ית של 1961 לשית 1 כט' שינוי 671 מם'לתכניה כנין תכנית של 970ן לשנת 1 מס' שתיי 1243 מס'להכנית
 פ.:סקר ם - גדכ( 1938 )תיקון 1927 מס' ממ.רטחעריס לזיגות שיכון - לירקון מעבר שטחים .ל- מם' מפורטתעהים

 זיו:;.י. ונגר זרויאנונ ריוג שניןגדעצעירים.
 ומיתית; ךתננית קיוי נתיוס י:נ,,יס יוסדים דם%1,ק "ן,?ע,; יתננית ק.נ.. נתפוס ינג,,.ב יש:"יס הסו%,ה
 ,עי,. הכונר ניסע ה:., הרח.נ ,אציך ך;,וי,ת הן.7.תנ, חוו. %2%", !1,ן, יישים ון,7':ושים

 והמיך, י,::ון .חוק 77 יסייף גנתון ".זעה, נון:יהח " ופג;.", "תנון יך.1 77 ,נעיף נסתרס הודען, נוהנימת2.
 ]רים ג;.ן הנית ש, ,1,7 ,ש:ת 4 יס' שיו,. "11-;. ער.ס נ:.ן תגו.ה ק, ";,1 ,שות 4 יר' שיוו. 144%י". ,תשית קיוי ישי. "7.".17 ייחס נ.שיגהה ";,,ס",!, .תגנ.ת שיו. .שין יד.%., מיונ נישינתה דה,יטה,ילו,, ה,-%:יג- וינויה, יה:נ.1 הך,.יית הועזה ניתש:.ן-!ו1%, ת,-צמג- וצגני", .הגט "מקימית וויזה גיתש:.ך-ל"!1,

 מן.לגורד
 14. "יצין דרג - ;זג( "1%% ,תבן ;."1 -;,-..דעת %7,1. נ:ינרגר :.ט רך' - ,%"

י 4"!,. גורש י4היק" 21%י. גויש %;ווי"ק ה:1?עת; "הגו.ת שיוו. גתח.ס ה1:,.ת ",,,ה,".ן "משעת; ךתגנ.ת קיוו. aTnnaI "ננזפת "",,ה,ן,ן  י,נ:.", ותנפט ,הו, 77 ינ'1'ף ניהרס "זיע", נוה היתנ%.
 .ינויה, "ת::.ן ,הו, 77 ,משף תאם נ ע ה.ו" "

 ה.-%:ינ- ענניך, .תנוץ ת מ "מ, היעיה נ ' -leGi "ת-י ית:וית שיתי ,הנין "7.".,! מיון ניקיגהה והעסה.!1,
 ,תעית ש.:.י .ונין ,4.7.2% ום מ יתק ש נ טן "ח!וי' עריו מין תגניז ש, "1%7 ,;:ת " ין' שיו.. 27(1ין.

 ער.ס נ:.ן המית ש, "1,7 ,שעת 1 ין, ש.נ.י %!%1%. י: גיי' גו.ך תכינת - וזן ,1%%( )תיקון 1%27 י.'מן,יסת

 %.נננ'1

 דמיעה; התרית ש'11' נתסיס ס ,נ-יי ס ך--ה י!יעיך וייצע,; "הגייה שינוי גניוס "ננ,,'ס השטחים וטו%,ה

 ,27, י"2, י"2, 5!%, ,%1, ",קות ",קי 111" "11"' ס.יש 1י"7. ג"ש %!הדק
 ?%%. י1!,!ו2,

 ו"נ;.ן, דת:נון ,"., 77 .נעיי נהתאס הכזען, נוה;יתמת4.
 והבניה, התכנון לחוק י7 לכעיף וההאם הידעה, כיה ניתבת 10. תל-אביב- ולבניה, לתכנון המקומית הולדה ביה;:ב"ה-1953,

 הל-אביכ- ולבניה, להכנון המקומיה דזטדה בי הנב-ד-נמ19, לחמנית שיודי להבין 31.8.59 מיום בישיבתה ההליטהיפן,
 לחכנית שינוי להכין 8.2.70 מיום בישיבתה ההליטהיפו, שלם. כפר מאדמות חלק 811מם'
 ערים בנין תכנית של 1970 לשנת ו כס' שינוי 5ק,1מט, המוצעת: התגנית שינוי בתהום הנסללים השטחים הםואלה
 המסגר. רחוב הרחבת - 9ב4 מס'מע.רטת 6163 כגוש 37 5, 1, מהלקוחהלק
 .יעת. י....ת!1.,,.. "!1". נטוש 1% בן"הה,,

 25. חלקה חלקי 6930גוש והבניה, התכנין לחיק 77 לסעיף בההאט הידעה, בזהגיחנת3.
 1", ?%, %1, הימת ,,,י ו1%-"י2, 1,1, ",קנת e~;sויש ת,-%ניב- י,ג;.ך, ,תגונן ךךליבית יועז" ני"ש:-"-!"1%.

 153. 162, 160, 140-136, 131, 129, 128, 114, 86, 71,71, מס' לתכנית שיויי להכין 1.7.70 מיום בישיבתה ההליטהיפו,

 114-"11, 112, %,1, ",,.ת ,,,י ,1%, חדות מין.,ש ממרסת עה.ן גין ת:ן.ת ש, י7י1 ,שכת 1 סן' שיתי"144
 !:7.2!1, יוצף. נןןר Q'1'py ,11וות שיגון - %י12ךי'
 "%-י4. "-,, ", 1, חיקית ",לי 7י"7;וש "מ.ןעת; ךתגו,ת ש.;,י נתיחס ו:נ,,יס "שטייב גםודה
 14. 11, 7, 5, 2, 1, ה,,.ת י"י י1 ",קות 7;"7ויש "" ו,ן, יי, 7!, 4", 1!, 4%, 15, ".קות ~GG1:,ש

 י,,נ.ש"%ן"ח,,1ת"%,!1%,"1%.
' 

 47, 43, צ44-4, חלקות חלקי 70, 41, 43, הלקות 7104גוש

 117. "11, ",, ו,, ,", ,", %!, 7,,,!' וחגויך, הת::,ן ,"1, 77 ,סעיף נסתקס דוון", נצהניטה".

 6.1-61, 11, 0-1, חלקות חלקי 265, 227, הלקצת 7107נוט תל-אביב- ולבניה, לתכנון המקומיה הועדה סיתשכ-ה-1955,

 ווlSG ,1,1 ,1,! ,2!! ,!!, ,2!2 ,2!" .2/121-122, קטיי ,":,ן ,ן."1.,! ל-1".5.,2, ג.ש.נותיה ך"י.ס".!.,

 !"2. !,!, 2"2, ",קצת ",,י TIS9ורש נוין כגוית ק, ו"1% ,עות 7 מן' קיקי "7" ין',השית
 תקון אזורים לקביעת מאוהבת )תכנית 44 מכ' כפוהטתערים
 ן הב.ניביץ י, זרו.%:וג. ורמון אימג' ר"וג שגין נקטע !י:!,ה -רח.ניין(
ת.-%נינ-.;ו צוויו. מדי ג:., יר"ונ נקל? הגדיות התנקותנ, ן ודני" ,תגנן "ן,.מית ".יון רטשי.שנ ךיו?עת; ךתנ;.ת שיעי גת",ס יו:,י.ס "שטפין וס,%,ה

 !;1,.1.ן ת;.,. נ"י, ג' יין. "(י"ין'ג'ירו"י282
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 תשכ"ה-955נ .הבניה, התכני:היק

 המצורף ההש"ט עם ביחד הפקדתו, על שהוריה 85-83",הלקו, תל-אביב-'TS מקומי, הכשןמרהב

 74!ו'בנבג1:נ ,-ן:י:'נ ס'ין:נ'י,יט%י'" מפורטת תכרת אישור בדירהודעה
 יאשיה י:ךווית הועוה נמשיוי ינקז וקו, ך:צ.רף ךהשי.טעג וך:;יך, וה:;,ן ,ה., 117 ינזוף ניתאם nrlTn, נ,";צנרת

 משונין וכל ובעתיים, ולבזיה, לתכנון המקימית הועדה בן'טרדיוכן הל-אניב, מהוו ולבניה, לתכנון המחיזית הועדה כיתשכ-ה-1963,
 פהוחים הנ"ל שתמשרדים ובתעית גיסים תילום ללא בו לעייןרשאי הלק 1088, מס' מפירטת -תבנית הנקראת מפורטת תכניתאישרה
לקהל. 29, 3, הלקית חלקי 3נ-31, חלקית 6138 גוש  שלם. כפרמהדמות

 נ, לסייע :ניג:::ן2.נ:;יןנב:ג:::::ב
 י ד' יציין יניח ,י "חדי

 יייי'ה יתשו, "י:יי.ת ךיעזך ראשיישב ".הה, "ישרה דאבון-ת ה.עוה ש:" נצורה נאמניך,העננית
 ה,-אן'נמ"1, י:ך.וית ד.עזה נמשרז' דהליה %,יה, ון?.רף התשייט עסניתז

 ת,-%:ינ-י:., .ינתה, ,העין וי,1:'ת הולוו יעשין. .יןותמירה

 שךהשרזין פשעיה נימים השייך יי" נ" ;ןב:1[ם
 ;מתייך מימי, הנמןמרך:

 מפורטת תכנית שינוי א.שור בדברהודעה רו!.ק ד' "7!1( נ"1;.נ? )"1 הש., נ"ני-ז
 והבניה, ההסנין להיק 17ג לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמטרת ולבניה לתכנון המהוזיה הועדה ראשיושב

 הל-אביב, מחוז ולבניה, לחינון המהווית הועדה כי השכ-ה-1953, תל-אביבמחוז
 הנקרא מפורטת תבנית שינוי לאשר המנים, שר באישורההליטה,
 5154 גיש ה,77. מס' ממורטת לתבנית שיניי - 179 מס'"הכנית

 אליו, המצורף התשריט עם ביהד הפקדתי, על שהודעה 721-, הלקה רמת-גן מקומי, תכנוןמרהב
 11,2. עמ' תש:.ט, !1;1' ד:י:י:.ס נ'יקיןזיין:" מפורטת לתכנית שרוי השת עלהודעות

 ביהד אותו, אישרה המהוהת הועדה שבה בצורה האמדר,השינוי,ן
 7"מ1רה ייך.:ית נוין" נמשרוי הולוו א,.1, הזוויףיהשיי?ע[ וךנ;'ה, יהנהן .ה., 77 ,נעיף נךה"ס הוועץ, נוהכינרת

 גך,י?ך, ריח-;ן, ומניה, ,המון ימקין'ת הועזה גיתשג-ק-!",1,
 י:.;ין 1:, ונעג"נ, ,י::'", ,תלמן ךמ,'יית "ועוהמשרן.1נ1

 לתריס ";-י שימשין.ס ונשענת נימיס הש,.נ יען נ. ,ע..ןרש%. ":י'ת ,נמן "]!1(, נ?נר.%ר )"1 תש-, א' נשור י' יי.נג'קינתך
- ! י;,7ןמנ' יען, ר;,"!ו. ןן' מירטת ,תנכית קשוי 

 יש הסג
 יהירן נייחי ,",ק(,

 נ%.מן[ ,! תש-י גה-יינ.ס 7"1_114, 4,_,,, קיק(,
 "ת. ,7!וי

 ר,!יק ד,
 ,ת..,י

 %"ו, ,"ן, )ן,ק(, ""ו י;!, "!7-,:ו, !!2-!!1,2"1-;ין. .נריה 1
 )יי,(.""4 ת,-%:י:מהוי

 "]"1( ני.,. )7! תש-, גתךו,נ-;
 ;נעהיים מזים., תשיומי"ג פלדי'

ZTT'מסורטת תכנ.ת שרוי הפקדת בדפךהודעה 1,נ;י" יתננון הןלימ.ת הועזה ראש 
ירמת-;1  והבניה, התכנון להוק 89 לסעיף בחהאם הידעה, בזהנכמרת

 מהוז ולבניה, לתכונן המעוזית הועדה במשררי כיהשב"ד-1953,
 ;:עתיים, וקנייך, ית:;,ן יי,.מית יועיד ו::שרזי ת,-אניב, ,וניה, דהנ:.ן .ך., 77 ירעיף נוהתן שועך, נו"ניתנת

 להכניה שיטי 221 מס' -הכמה הנקרא מפורטה תכנית שינויהופקד "הליסד, דמה-גן, ולבניה, לחב:-ן המקימיה היודה כיהשב*ד-1955,
 אליו. המצורף התשריט עם ביחד 9פ", מס'מפורטת מם' תכנית להכין 1979(, ביולי )13 תש-ל בתמוה ט. מיוםבישיגתה

 התשית; נשי;וי ה:.:,יס גשסייס%1,ה 4ס. ינ' מערלת יהננית שיטי -י,;,74י
 "4ן 4,4, ולית "!)י;.ש ומטע; ההנית שינוי נתפס ג;:י,'ס "שלהים הסויה
 129: מחלקה הלק 121, 115, הלקית 6152גדש 6128. בגוש 58הלקה

 נימ11נ'
 תשיי

 1"ן' "',ה !!וו שי פלד י' !1,7( נידי )24
 בימיך תשלום ללא בו לעיין רשאי התכנית בשינוי מעוניןבל ולבניה להכנין המקומית הועדה ראשיושב

 לקהל. פהוחים האמורים שהמשרדים ובשווותרמת-גו
 את לרואה אחר תכניני פרט בכל או בבגין בקרקע, מעוניןכל
 שמרחב מקומית ועדה מהנדס דצן החכגית, שינוי ידי על נמנעעצמו

 קרך התזמן )ניתייס מין., הטוןמיהב
 "זקיין תזך רש%., %.ת. ).נ, או יה:נ.ת נחלום נתוי

 "ת:מ" ישניי ""היית יידיש יישייית, יי "ייער וי ?מין"מ.יס מפירטת תכנ.ת שיניי אישור בדברהודעה
 האמורה. המקומית הועדהבמקלדין

 יהבניה, התבגרו להוק 117 לסע'ף בהתאם הידעה, בזתנמסרת
 ר.!.ק ד' "1,7( נ"1;.ן? ),1 תק-, נ"נ '-7 ת,-אני:, מדון "נני,, יוניון המהוית יען" ניתשנ-ל;"י1,

 ולב:יע להכנון המחוזית היעדה רעשיישב הנקרא ממירטת הכנית שירוי לאשר הפגים, שר בישורההליטה,
- 113 מם,*הכגית  הל-אכינמהוז נ6 53 טש . 73 מס' כפורטת להכניה 1 מס' שינוי 

21מ 973ג%9 תשיל, גאלול ב' 1657, הפרסומיםילקט



ן

 ת'טנ"ה-ה196 והבניה, התכנוןחוק

 בני-ברק, ולבנ.ה, לתכנון המקומית הועדה וב:-זרדיתל-אב-ב, גבעתיים מקומי, תכנוןמרהב

 4 ךן' tT:~C י1: יס' ,תננ'ת "יקי" י-ייסח :--ית שנני']י-!] מקומית מיתאר תכנית ש-נוי א.שור בדברהידעה
 195", מס' ממורטת לתי.ית ו כט' ושי.וי "6 יס' מ--רטת:ה-זית

 אליו. המצורף התיריט ים ביהד והבניה, ההכנון לחוק  י11 לסעיף מההאם דודעה, בזה:-ירח

 די:ת'ז1"" עןג;ג ,ע:נ 'תמ'ו :י::ן:1;2 ...,ילןמנו:י:"ק.;,
 'תזיזת; יו'ני' "נ'יי.ן

 ;וש י,ייית. מיתאר ית:מת שיתי 1,7 ין'.תריה
"1!1 

 4%. 42, "!, "!, !!, 47-44, קהית :יי"ייש הכה

 סור- %,יו, הכצורף יהשייס עם ניצו ד!,והו, ע, שיוועהויו,,
 ן ני:.ם תשקם י," גי ,ישני ישני התמיה גשי:ו. ין':יןנ,

 לקהל. פהיהים האמורים עיהמשרדיםיביפ-ח 43. עמ' הש-ל, 4ננ1, הפרסומים בילקיטבמה
 %ת "רשה %הר ת::.;. ;יט גגי או ננ:.ן ג;ר,ן, ר;.;'ןנ. גירז איתו, %ישין ימיווית "ויוי שנה נשרה וסמ"ר,ךשי)וי

 שמרתך מלרמית ועדה מהנדם וכן התכנית, ש.נוי ידי על נרעעצכ1 האן-רה היהיוית הועיה במשרדי הומקד אליו, המצורף ההשריטעב
 הדכויים הוך רובאי, אלתו גובל או ההדנית בתהוט כלול שלההתכתן בעונין וגל ובעתיים, ולבניה, לתכנון המק.מיה הועדה במשרדייכן

 התכנית לשינוי ההנגרות לרג'ט ברשומות, זו הודעה של פרכוסהמ.ז" האמורים שהמורדים ובשעות בימים תשלום ללא בו לעייןרשאי
 האיירה. הב--מית הועדהכי'ןרדי לקהל.פתוהים

 הש,, ג,.י. רזניק ד' י7י~( נאו;.נט )! תש', נאנ;'
 רזניקד, י.%ן( י"..,.ס )"

 1,ננ.ה ,תננו הלהוויה דוירה ראשיושג י.ג ת,י
TT~1ה,-"נ'נ 

 בנייברק מקומי, תכנוןמרהב

 הכון מומי, תמן מיה: מפורטת תכנית שיגר הפקדת בדבר הודעהביטול
 :::נ;י"" מיניךה ג4:)ש::ן:1" ::ג::נ:ך:ך'::::עב:::: מקימית מ'האך תכנית ש.נוי א'שוך בדבר הלדעות ך:;ין, ית:;.ת נקזת :ונר ,יזעה ;י "וועד, rr1:יעדת

 1:נ:ו:,:ךי
 ::יגנב::)

 ה,,ות "74( גוש ך,וך.ת. מיהדי ,ת:;.ת שטו. 1 ח,!, ין.-ה::.ת רזניק ד' ,1%7( גאי:וגס )! הש-י י"גנ'
 יט בירד הפקדתו, ,בהורעה.על )חלק(", 212 229-231,262-254, ולבניה להכ?ון המהווית הועדה ראשיושב

 המבכ"ט, 1497, הפרטומים בילקוט פורסמה אליו, הרצורף התטרים תל-אביבמהוו
 553,עמ'

 ביהד איתו, א.ויה העוזית הועדה שבה בצוךה האני]' ]י 21 בני-ברק מקומי, תכנוןמרחב
 האמורה המהוזים הוערה במץרדי הומקד אליו, הךצירף הח?ריטעם

 רשאי מעונין וכל חולון, ולבניה, להכנוז המקומית הוצוה בפירדי .בז מנ!ורטת תכנית שינוי אישור בדברהודעה
 יל.י. ?תורס שיישדזינ וגרע., נימים הש,ונ ייא ייי-יין .יגעי", ות::.ן ,"וק v?ci 117 נגהתם הונעה, גוהשירת

 תל-אביב, מהוז ולבניה, לתכנון היחוזית הועדה כיתשכ-ה-נ196,
 שתוי יפשר השין, שר נאיש.יך,,.לק,

 תנ;ית'
 נו:נ' ייקרא ך!.רסת

 השעי
 רזנ'קד' "דיו( ג,יייסן )!

 ובנזיה ,תנאן ך:קווית הוזה יאשיישב 2י1ו 1.ש 3". מס' מגירסת יה:נ,ת 3 ינ' שינני "י1 מס,-"ימת
 ךתש- עס גירז הכקות,, ע, קיוזעה 55., ו!, נ", 17-14, ",,יתו

 ת,-אג.נמיוד
 עמ' השכ"ט, 1493, דטרסומים בילקוט פורסמה אליו, המצורףריס

 והבניה, התכנון לחוק 117 לסעיף בההאם הייעק' בזהנרסיח יירד אותו, אישרה הכהוויית הולדה שבה בצירה האמיר,השיניי
 הל-אביב, מהוז ולבניה, לתמגין המהוזית היעדה כיהש:.ה-1953, הצמורה ההחוזית הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורף התשריטעם
 מקוצית מיתאר הכנית ע:ינךי לאשר הםנימ, שר נחישייהחליטה' מצזנין וכל בני-ברק, ולבניה, להבנון דמקומית הועדה במשרדיוכן

 ח,1. מס' מקומית מיתאר להכניח שינוי 163 מס' "תכניתהוקי" פתוחים הנ"ל שהמשרדים ובסיעות בימים תשלום ללא בו לעייןרשאי
 מחלק" הלק 7125 גוש 19, מהלקה וילן  21.יךנרסילקהל.

 על שהדעה 1",

 ;מ, ס,:ן[]:יג:ן ר~נ'ק ד' ,דין( נ"1;ום )! תש., ;,נ;'
 פייה-ה אי'י' יתווך-יייף

 ניתז אותו, אישר" ייה,וית גועתן שנ" נתרך הרוי,ו_.).י 1,נ:יה .רוון ימן,וית ",ערה רפש..;ג
 יחצניה ויוונית שען" ג:שיוי ריקן אדיו, ויעויף י._ר.טעס ת,-א:ינמשו

 מעו).ן 1ג, ייצן, ו,נ;.ה, יה::ון ימק1:ית "ורן" יךשיז'ונד
 ,לקי. a'n?ntI שך:שיי'; .נשעות נשים השנוס ,,ן נו ינייןרשא' נכי-נדק ילולי, תנתןמריב

 רוניק ד' "7י~( נ,1;'ן? )2 הש-. נהגיי;.? מפורטת תכנית ש'נו' הפקדת בדברהודעה
 .יננ.ה ,תמון הירוית המזה ראש1TTt והנניה, וה::.ן יי., "" ,נציף ניתאם ".זיע, נוה;ינית

 ה,-א:ינלקוו כ"ז, 1,ננ,", ,הימן יביח'ת ד,עז" נמשרזי גיתשנ,ה-!ותו,

 "]11.י.3 ה;.י. נ,ייי ג' 7י!ן. "נונ.:'ן'י17ס2822
ן



 תשכ"ה-3ה19 .הבניה, התכננןחוק

 הרצליה מקימי, תכגיןמרחב חולון מקימי, תכבוןמרחבי

 מפורטת תכנית אישור בדברהודעה מפורטת תכנית אישור בדברהודעה
 י,ננ.,, יתנ11) "1, 7]1 ינייף נךה"ס ".זיך, נוה"גרת )ינני, יתנגן ליו, ;1] ין;'ף נהה%ב "יזעך, נוהנמנרת

,1ess-תליאביב, מחוו ולבניה, לתכנון המהווית הועדה כיתשכ-ה-1163, תל-אביב, מהזז ולבניה, לתכנון המהוכיח אוצדה ביתשכ"ה 
 גו'? 1024. מט, מפורטת "הכנית הנקראת מפורטת תכניתאישרה "זיר ח,104 מס' מפורטת "רכגית הנקראה מפורטת תבניתאישרה
 ""נו ;וש ]!]ן "!1, .1], %1-וי, ו,, ", ן, כקיאת ך.7 "ו"" 4י%-]44, ,]!-!%!, ".,ות 4%"" ;,ש אוש. ישינוןשיחי
 ,תשייט ;ס יון ך!,זתך, עי שהיועץ "-11-, 7ן2, מחקקותדי; %,'ה, הייייף ,השדים !ס יין "!,זהה, ע, שמוזער )"י7ן.'%""

 1895. עמ' תשכ"ט, 7539, הפרסומים בילקיט פורסמה אליה,דמצורף 131. עמ' תשכ"ג, 969, הפרסומים בילקוטםורממה
 "ות,, "ישיך היהודית "יעזה שנה נשיה ךא:ורה,"הנית אותה, איקיה ומהוית "ונזה שנה נצריה ך%מ.רה,ות:;'ת

 המחך,ית הועפה במשרדי הופקדה אליה, המצירף התשריט עםתיהד המחיית הועדה במשרדי הופקרה אליה, המצורף התשריט עםביחד
 וכל הרצליה, דלפוניה, לתכנון המקומית הופרח במשרדי וכןדאמורה וכל הגלון, ילדיה, לתכנון המקימית הועדה במשרדי וכןהאמורה
 לקהל. פתוחיםהאמורים לקהל. פתוחיםהאמירים שהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בה לעיין רשאימעונין שהמשרדים וכשעות בימים תשלום ללא בה לעיין רשאימעונין

 ";%]( נ".;.סט )"1 "ש.י ."נ,.ן רזניק ד' "1%7( נ"ווינט )ר תש., :אב:'
 רוניקד' 1.נניה .ת:;,ן ךיךו,ית מורוה ר"גיוקנ

 ת,-"נ"נמךו1
 י.,.ן מקומי, תננ.ןמרחנ

 "רעיה מ,.מ., תינתןמיינ מקומית מיתאר לתכנית שינוי הכנת עלהודעה
 מקימית מ'תאך תכנית שעזי אישיך בדבך הלדעות וךנ:'ך, יתנגן יך.ק 77 ,נע.ף ניתאם "יזעך, גוהנימת

 .1. ,.נרת הבסייך, ,ועץ, וונציה, ,תנתן יקדך .יות גיתשנק-ו",1,
 סיוע_

 , , , ' ת;..ינ"%] ע.;.י ,ך:.ן %די]( נ.יני ).2 הש., נן..ן נ-ך יידםניש.נתה .ךנ;.י, ותנוון ,"., 7]1 יןע.ף ""ס
 הנןרא י.ת"ר חננית עיט.. ר יס ר נ".שך,,,סך י,!;!-, ין' -תנית תיקר" "שי מעמית בית"ר,תננ,ת
 253א,. מס. מקומית מיתאר לתכנית 17 מס' שינוי 622 מס'-תגנית המוצעת: התכניה שינוי בתהום הנכללים השטחים הםואלה
;וק ו,; מ".7ה ",, 74]7נחש

 "מש- ךתשריט עם נ.חז ך!,ז"1, ע, שרזיה ",., יי,ך "!ו"
 2232. עמ' תשכ"ה, 1475, הפרסומים בילקוט פורסמה אליו,רף 103. מחלקה הלק 7173גוש

 מעונין וכל הרצליה, ולבניה, לתכנון המקומית הרעדה במשרדיוין ולמיה לתכנון משנה ועדת ראשיושב האמורה המחווית הועדה במשרדי הופקד אליו, המצירף התשריט עם ומדרק ד.' 1973( ביולי )10 תש"ל בתמווי' ביחד אותו, אישרה המהווית הוערה שבה בגורה האמיר,השינוי
 פתוחים ומהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בה לעייןרופאיהולוו

לקהל.

 הרצליה מקימי, הכנדןמרחב

 י"נ;,ה, "ת:;,; ,",, 7]] ,";,ף בתמ"ס ויזע", נדה :מטית מפורסת תכנית אישור כיכרהודעה
תק: 71נ;יה, ~1TS-r ,",, 117 ,(עיף נסתנן ".זעך, נזה;מידת

 ת.-אנ.נ, ישו י,נ;.ה, יתמין "ן,י,;ת ו'ןזה ני ,:,1' ,
 נ.תש:-ה-נוה,

 הנןרא מ,תאי חנניה יי ש קלשי ס' ו!. שי שיי :% ru1)7"י ת,-אנינ, מתו, ":ויק ,תננ.ן ומזיוית הנען"

ה .ו ש לו ךן תה ",נו ;)ש ,יי. מס' מפורסת .תמית הקרית :!ורטת תנכית"יקרה  %"!א' ין' מ,,י'ת י.ת"י י=)'ת "! 

 ::ןלן4י:ס:ן: ~:1ןןצ";ג(י:ג::ן:1:; 1::; י:'.י-ן;י]')ין: :גזי, ::;ק:געןע::;ט:,:לבן:ע
 111. עם. י,שכ"ט,1497' המצורף החשריט עם יחד הפקדתה, פל שהודעה 467", 440,456,

 ביחד איתו, אישרה המהווית הועדה שבה בצורה האמור,השינוי 1205. עמ' תשב-ט, 1515, הפרסומ'ם בילקוט פורסמהאליה,
 האמורה המחווית הוערה במשרדי הופקד אליו, המצירף התשריט עם אותה, אישרה המתהית הוערה טבח בצורה האמורה,התנגית

 מע.;.ן .נ, "רן,יה, "ננין, ,הנתן ךמקי:ית יירוה נמשיזיינ; ון,.;ית ויעות נישרו, ".!,זה ה"ה, הישרף התשריט !םניתז
 פתוחים שהמשרדים וגשעות בימים תשלום ללא בי לעייזרשאי וכל הרצליה, ולחגיה, לתכנון המקימית הועדה במשרדי וכןהאמורה
לקהלי עהמשיוים ובשעות בימים תשלוב ללא בה לעיין רשאימעונין

 לקהל. פתוחיםהאמורים
 1970( באוגוסט )2 תש"ל בתמוזכ"ט

 רזניקד' רזגיק ז.' 1970( באוגוסט )2 תש"ל בהמוזכ-ט
 .,נויה ,ת:;,ן דייו,ית היעוה ראש.1שנ י,ננין יהננון ול,,ן.ת ך1עז, רמשי)שנ

 חי-אנינמיק הי-"נינמטון

2323 ,117.%.3 ח;.י, נ".,י נ' 1,,1, "יי7ין.ן'יפן



 השכיה-1955 והבניה, התכניןהזק

 ימת-"שי11 מרמי, תגנוןמי,נ הר],.ה מ,1מ., תנתןמי"נ
 מפורטת תכרת ש.נ.י אישור בדברהודעה מפירמת תכנית שינוי אישור בדברהודעה
 וווי", הה::.ן ,ג'ק 117 ,:;', נגה%ס הרועה, גו.נך;רת .גנניה, ותגנון ,הנק 7ונ ,בע', נשתנס rnulln ינהנןנית

 ת,-%ניב, מקו 1,ננ.ה, .תאון ךין,וית יעזה ני חי:.,-נייח, ת,-א:ינ, ייו1 ..נ:,", ,תנוון "מ"11,ת "יעוג גיהש:.ג-נ"י1,
 ":;רא מקורסת הני.ת ק.ו.י ימשך ך!:,ס, שך נ,.ש,יהך,יסך, וקרא משרטת תג:.ה ש.ן,י ,ץשר י::.ס, שר נ%יוורו,.,סך,
- 253 מם,-הכית י633 גיש 8פ3. מס' ממירטה לתכנית שינוי - 695 מס'"הכנית  62-(נ)97(. מס' מפירט, לתכנית 4 מס. שינוי 
 נו%, 274-%:!, !;!-17!, ו%!, ,"!-%"1, יוליה ותנן;,ע ,!לזה,, ע, שדוויך "7%., %74, "7,, ,ו%, י"%, וו,,"י;.ת
 התשריט עם ביהד הפקדתו, על שהודעה נ29-, 259, 7"314,282-2, 1344, הפרסומים בילקוט פורסמה אליו, המצורף התשריט עםמיהד

 2134. עמ' השכ"ה, 1389, הפרסומים בילקוט פורסמה אליי,המצייף 2043, עם,תשכ"ט,

 נשרך קיוי,ךק.:וי נ."ן "ות., %ישרה ךיחווית יועזו שנג ניור" הכנוי,ך;.:,י
 ניתז אותו, אישרה "מחווית הזעי" קנ"

 האמורה המחוזית היטוה במשרדי הומקד אליו, המצרף התשריטעם האמורה המהגזית הועדה במשרדי היפקד אליו, הן3ורף התשריט עםן
 מעונין וכל רמה-השרין, לתכני1ולבניה, הועדההמקומית במשרדי1כ1 מעונין וכל הרצליה, ולמיה, להמנון המקומית הועדה המשרויוכן

 פחזהים הנ"ל שהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בו לעייןרשאי פתוחים הנ"ל שהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בו לעייןרשאי

 נ%נ:,
 תקעי

 תשיי נ"ני. "ויו( נ1%;וסס );
 "11.7 נ,ווו:ץ )3

 ר1ניקד' רזניקד'
 ו,נ:." ,תנגין ךיהווית ".ערה ראשי1שנ

 .,שיג ,תן:.ן "מחווית "ייזג רסק'ישנ
 ת,-%:'נלציי ת,-"ניניחו

 ..ז יקון', תזון:ויךג
 ימת-"שיון י,.מ', טווןיי"נ

היך"_
 מפורטת תכפת הפורדת ידיך

י, מפורטת תדית שינוי אישור בדברהודעות
ן

 והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בנתאם הודעה, ביהנמסרת
 מהוו ולבניה, לתכנון המחווית היעדה במשרדי כיחשכ"ה-53ת1, והבניה, התכנון להוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בנהנמסרת

 הדטקדה לוד, ילדוניה, לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיהמרכז, תל-אביב, מחוז ולבניה, להכנון המחווית הועדה כיתשכ-ה.53פ1,
 לצמרי ביה"מ - לד,7 מס' מפורטת -תכניה הנקראת מחורטתתכנית הנקרא ממזמטת תכניה שינוי לאשר הפנים, שר באישורההליטה,
- 2-11 מט'-הכנית  אליו. המצורף התשריט עם ביהדלחץ-, 1וש 163, מם' מפורטת לחכגית 1 מס' שינוי 
 ,תשר.ס עןנידן יי, הכקדתו, על שהודעה ב'", מחלקה וחלק 1173 זמניים מ:רשימ5347,

 קגיויי
 יתדית: ":ייי'ס "וסך'ם ,סי"ל" ו, ,י1 ך;ריומ.ס ני,,יט סויימך א,יו,'

 "41-4, 21, "1, מנילית יעי, 47 ,4' ,"' "יקית 7"י!יי;' 1,;ן. עמ'תש:.ג,

 נייי %.תו, אשרה "מ"ון'ת גיצי" שנה נן1רה ך,מ.ר,ך"ו:1'
 "י. ו;-"4'

 ,גששת נימים השבס יי% י" .;יי1 רה"י גת;:ית :עיי.1:י ",יייה ויךייית "ועזה ניסרתי דו!,ז ",.ו, "ישרף גהשייסען

 ן לקהל. טתוחים התמירים 7והמ'שרדים וכל רנ,ת-השרין, ולכניה, לתכנון המקומית הועדה במשרדיוכן
 אח הרואה אחר תכנוני כרס בכל או בבנין בקרקע, מעונין כל שהמשררים ובשעות בימים השלום ללא בו לע"ז רופאימעונין
 ממזן 1:1 ךתי:'ת' 'יי עי :ן:זעמי ,7"י. !תמיםה:.,

 גה:מן שהרג: מ,.ן'ה ועז"
 מיום חדשיים תוך רשאי, "ותו גובל או התכנית כתחום כלולשלה

 זו הודעה שלפרטומה
 ברטומו"

 במסררי להכנית הת:נרות להגיש
 האמורה. המקומית הועדה והכניה, התכנון לחוק 117 לסייף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 "197( נ"1ו.:ט ).1 תש., .אב ס.1 תל-%:י:, מצוו ,יסיך, ,תקו) ךמ"ווית "וצי" י.ת"נ."-נ"י1,
 ח.וןא' סלד" מקרסת תסית קיווי יתשר rstl~n שר נץ'ק.יהסיס:,
 .יעיך .הוון גן"ו,ית "שזג רעש";. :.ק תסוו!. מן' יע,רסת ,תעית 1 ינ' ק.:ו. ו"2 י:.-הזיית
 שתזי" ,נ%-4,7., גוית"ו:"

 ישיג ועזת וירגז,ג,,1 התשריץ עם יתז י!,זתו, ;,
 1638. עמ' תשכ"ז, 1367, הפרסומיט בילקוט פורסמה אליו,המצורף

 ביחד אךתו, אישרה המהחיה היעדה שבה בצורה האמור,השינוי
 "זר.ם מ,ומ.. תאוןייחנ האמירן ומפונית הועזה נמשרוי "ומן אליו, ד:זייף יהשריסעס
 מפורטת תמית שילוי הטקדת בדבךהיד-י :יומין וב, רמת-"שיון, 1,נ:יג, ,תנון ומקומית מעוך נמשתי1:ן

1 פתוהים הנ-ל שהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בו לעיקרשאי  (י
 ודנני", "תהון ,"ו, ," ,נעיף ניתאם שועה, נזרותרת ו

 מתוו ולבניה, לתסנין המחוזיה הועדה במשירי כיתשכ"ה-1553,

 ה.!;ן הזרים, וקנני", ,תנון וביומית ".עזה ,נמקין'ה:ינ., י1%7( גא,ו.יט ,נ חק., נ,:ו'
 - הי"43ג"3 מם' מסירםת תנות "שיניי "נקיא מפויטת תכניתשיוניי רזניקד'

 ]:וימס 1שס"'ב זקק תחנת ות;ו'", ליציג %ריי - ,שיףך,ן וננהיג ,ת::.ן "מחווית ך.עוך רחק,.שב
 אייו. "ישרף ,תשר.ס ;ן ניעןנגז-";יון-, ת,-%נינמחוו

 ,17ן.,.ן ה:.י, נ%.ו. ג' )נו). ג;.נון'ס')קי:2824



 תשכ"ה-5"19 והבניה, התכנוןהיק

 נימים הודוי יקא נו ,עיין ישחי ההשית נתינתי מעסיןיי ,ת::.ה; נעווי ו:,1,ים "שן,ים דםו",ה
 לקהל. פתיחים האמורים שהמשרדיםובשעות 10; 8, 7, הלקות 6574גוש
 "ת "רוא" ",י הנטף !רם נב, או ננגין נקרין, יעצי.גי G6GO ",," .1:.ש
 : 1 1 ת "י ט ז עי ין.-ין-ו נג'ס השבוס .,ן נו ,עיין רשעי דתננית נש':וי היעורןג,
 "תעית ,שית, התנ;ז.ת ,הגיש יישולות, יי יעה ה שי :ימ ! יןי "ת ךריאה "דר ת:;1:י !ים גג, או גטין נירקע, יעויןנ. יון : : ,יי! "ן,. !תוך'ס דאיוייס ש"משין.ס1גשע1ת
 יחמורה.  המ7,מ,ה גועיהנ-עיי 7:יך: מציית ועז" לך:ונ וגן נתגנית, קינוי יזי ע, ;ן;עעזיו

 יזיר(  גץווזימ  )13 הי-ל י,ני,ץ הדייים  הוך רשיי, ץוהו וויל ץו ך,כנית בההום ב).) עלההתגנון
 אילתינפתלי התכנית לשיבוי ההנוגדות להגיט ברשוומוה, זו הודעה של פרסומהמיום

 ולבניה לתלין היחוויה  הוצרה ראשיושב האמדרה. דמקומית הועדהבמטרדי

  ל7ל1(  גא,נוין  )17 חש,ל ג,גמ,ו
 ךימזמיון

 חיןא'
 ייפו מ?.מי, הרנוןמרהב .לננין )תבען הייו1', הזליה רפטיוטב

 מפורטת תכנית הפקדת בדברהורצה  המיייי,ו1
 מפורטת תמית ביטול הפקדתובדבר

ן1 רעננה מקומי, תכנוןמרחב  והייה, התמנון להוק פ8 למעיף בהתאם הודעה, ביהנעשרתי
 משו וגנזי,, ,"::זן י:יוויה "זעוה נמוין, ניתזר"-נ"!], מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 ניתפס הוזעה, גנהנמנרת
 ,נעיי

 ה.!,ן" הייך, ו,נ;.ג, יתקרן היקימית ךיךיה י,ישיי'ה'!,' וישיך, "תוון ישק י,
 "4, נ,,,.ת שיי - ד(,,144 מן. ה-נ'ת הנעי", י!יייתתשית מיוד 1,::'ה, ,ה:;,ן ומהוו.ה ויעזק נמשרזי נ.תשג."-7"1%,

 "י,"1 יתיק 41"4' הן!,ז יע;;", 1,:;יה, ,הקין ":,.יית ךוען" ונמקיויהמונו,
( 

 מגירסת לתנוי, ב.מול  המקווה - הייה'
 עמ' השנעה, י17נ, ס השינם .ן יג ",'1. "הפירף "העריס ןס ניצן ?נורי-, וננין מעריס"ניר 1 ;" .מ!; - רע,14,1 מס' מ!.ר:ה הנ:.ה משייו. ד:;רא משרטה הגניתשיא,

"[7 
 נתשייט עט ב."ז -,

 ויי וחנניה; T1'al' ו:,1,ים "שן,יס יםוא,"
 ,21. ו,," ",!";וש

 :סי"ל.

 יבהן"
aliTi:n .:'נהיי 

נ, 65. 64, הלקות הלקי 47; ;א" 45, הלקות 10855גוש
 "זן. 7"1, ""1, יעות ",,י ננ,"]מש נ.ייס תשלום ,,א נ, ,עתן רשאי הממת גשעוי "מעמיי

 ישא, נהנמת מערקנ. "ה,. ותתהים יא:ןר,ם שמשיזפםונעעות
 .נשן,ת ניי,יס תעגום ,,א נ" ,ן.,י

 ה: "יירתע י יקיית,י"";עי עיב:עיינם
 "ת שייר ""י ;ע. ת יה "וי, "י,.מ:ע נל י="עיני

 !רנון"מיום
 ן,

 :יום "זוייס תוך רש";, אוהו ;1נ, או דת::ית נתךום נ,.,-,. הקמה ,עתו, ותעזות ,מיש נרקמות, 11 "1ז;"
נמשרז,

 הועז"
 נמשרזי ,תבנית דת;;זות ,ך;.ש נרקימות, וי ך.זעה ע,עינ.;.ה ואמורה. ומקומית

 ד"מורה. הכקומותשעדה 1979( ct1:1ta  )17 תשיל באבט-ו
 ין1%( בץו:וןן )1%  ת7.ל מ: ," פיןא'

 1 חוילתיגפתלי ולבניה )ייזון ךייו1ית  הוזרה רהטיושב
 וגנזיה )הננון דגן.1י, הועזה ראש ,וש: המרנומהו

 י.!ן מחומי, הרוזמרהב
 קריות מקימי, תכניוליהב מקומית מיתאר תכנית שעזי הפקדת בדברהורצה

 נו":מסית
 מקומית מיתאר הכנית ש-לוי הפקדת בדבר הודעה ידני", דת:נו1 ,היק י" ינעיף ניתחם ד.זע,,

 נו" :מרת יהוו ו,::ין, .השין "יךת.ת "ויזה גמשיוי 7.תע:-ה-"",1,
 ,נעיי ניתסס "ורע",

 1,נ;י", "תנתן י"., 9,
 הועז" ונמשריי".זן,

 זפו; ו.::יי, יהנמן יי,יוית י1עזה נמשרזי נ. הש:-ה-;",1, קיוי די!,ז דינך, ולנזיה, ,ה:;.ן המקימת

 ג;;:;,ך;;ו י,ה י:לג":ן נ] ן ' די ג::ין'נ:עו:העמ;:ןעך
 ";לי" מלנגרת והחי

 :ן ":נילך;:ה'
 ,ינן, tlIGGI ננועים 1ך,ק( 1-"?1 ;ן,,( 1ן מ(. ה.7ית,עין נימי -  "11sllr מס' .לצינית זוז, מןנרה  tIOT~l תוש 2מן'
 ומ.ת,ר תסית - 7,"17 יי. ,הרית שית. "מ,11ה - נ.",.,-לי.ת והש- עס נייז -, "ן,י4ן ת.;. ,תננית ש':ו' - זוז במיניתחוש
 ההק- עס ניתז -, קייית ע.ר, 1,ת::ון ,שיה ון,ייית "ועז",שן" אליו. המנחרףריס

 "ליי. ומצ-רףריט התכבית: בשתוי הבלולים היטרים הםואלה
 בשטח מטמיע האמור התככיה שייוי כי היריה,  כוה נמסרתכן פ"; מחלקה חלק 10743גוש
 היד- כביש במורח שיכון - ק,124 מס' מפורטת תכנית עלהתולתו 4; ב, 2, 1, הלקות הלקי 1נ7ס1גיש
סגו. 8. מתלקח הלק 1, הלקה 0756נבוש

2825 ,;11.,.ן תן.). נ,).י נ' 11,1, ,!זנון'7');ין

--



-ק-
 השרה-יהלנ .ההיה, ההמנוןחוק

ן,  11; חלקה 11551גוש ההכנית לשינוי הת:ןדוח להגיש ברחימות, זו בודעה של פר-ימהביים ההכגית: בשינוי הכלזלים השטחים חטואלה
 את הררה אחר תכנוני מרט בכל או גגגין בקרקר, יעוניןכל הדריםמהת לקהל. פחוסים השורים שהמשרדיםובשעות ולבניה לתבנין המהיניה הועדה ראשירכב בימים תטלרם ללא בו לעיין רשאי ההבניה בשינוי מעיניןבל . ןי, 125. יולקה חלק 11599גוש האמורה. הכקימית הזעיה ב?ןרדי

 מפורטת הכו.ת ש.נוי הפקדת בד-ר היתה בוס ;ב"גםבג1:%"ג:ב:ימ:י: %ע'קלון מקוזזי, הגון מרהג שמרהב מקומית ועדה מהנדס וכן התכנית, שיניי ידי על נפגעעצמו
 ויכמן, ה"::ון ,"ו, י, י:?.ף נ"האם ,11?ן, גיןנבית וסמוי". "פומית "1ע1"נ=יוי

 נ%:י'
 יי., יינני", ,הניו ":תיי'ת "ייי" נ?שיי' גי -~tlgGתציין א.לתי נפתלי !7!1( נ%ו;,נט )!1 השיי

 הופז %ש,,.ן, הגץ", ,ך::ון "?,יסית ייעי" ינישיייךייין' והב." יה:;ון ך:"וו.ת רוען" יאשין-נ

 .7ךי. :".,.ס י":.י'ן קי:7יי'םי:':?ית מתהדת מפורטת תכנית אישור בדברהודעה - י' וצרת-עי..ת מ.1"ז, התוןמימן ",.ו. בצורף ההשייט ים גיד 1!1-, מרשרזית
 ג"האם הוזען, נון:מזית

 ,;ן'י
 "ת הר'%" א"י ה-ועי ייץ ייי יץ 1 נ.; ויל" י י'ךמ1-י ."נ;.י, דתננ,ן ."וק 117

rlDGS-r"-י.תיג 
 1 , , שקה ד_נ..1 נורת-עדית, .,נ;.ה, .תגנון קמ.ו,זת הועז"

 7".ן?" )נ.ת-ן:ר%ן('. יונקר. .נן.ן שרו א,ך.זת,,1,,!",1
 והשר.ס ;ס נ.הן ידותו,ע, ! יתדית יש.נ.י הה;;ז,ת יביש ניש.ז'ת' וי "יין- שי יל :ינרקן

 י:?.רי
ןן 1;11. עמ' הד.,, ",!1,;יייס י:ר- ג.,,.ט סיין?ך %,י., 1 א.ת", %ישרק ךיי1"ית ג.עזה שגן נצורה ו,:.רן,ייננית

 המירהדת, הועדה במשרדי הופקדה הרצורףאליה, התשריט עםביחן
 שן?.נ.! מקק., תיוןייךנ'. ';!רה-עיי.ת. המקויית המועצה במשרדי זנן תל-אביב, הקריה, השיכון,משרי
 מפירטת תכצית אישידי בדצךהדדתכן; טה:7:רדים וגשעות בימימ השלום ללא בו לעמן רשאי מעוניןכל
 נךה,ן ".זעך, נ.";בית, יקי; !תיךיסונ-י

- ח"ן 7ע.ף ,ן. שנשיית, י' ,ג1 נזית" ,ה:נ.ת קךה;:תתומ. ון;ץה, יהנהן ילו, 117 ינע'י
1ן1 ,,1.7n:vu ב הימת%,_י" העזן גרבת רש".ק, ו:ת,נ,ק. גת:;וות ,והיית 

-  הועז" נישות "., נאחז וץיס נו.;. ,!נ."י הדיהה, ע. שיוזעף ךז7(-, )תווי 7:י נ.ת יהר-שנע 7?ע 1,מנ' י,"י' "שינוק ך:;.ס דרי גשי התבית י.ןור ע. יירירין'.יה,,
 ן,י, ד._י. לן,_ן ו?1- נן:' ימ..יזת,

, וענניה. ,הנוןע?"
 נ ונןו,..יןנערת-עי,.ת יהיר ע!1._ז וי:נין ,התון ":.לית וודה יתש.ישג ? י" י".י.:י,, %עיטד'

 ,,ף
 ליהל. מתוהים החכורים אשקלון מקומי, הכגוןמרהב שהמשרדים ובשעית בימים תשלוך ללא בה לזיין רלאי כ-ע.נוווכל

נ"י מפורטת תכנית ש-נוי הפקדת בדברהודעה
 גו"כלנית ורדימון י' י7!1( נ.,,י ),! תש,, גתי.,

 1,נ;.ה ,תנין ג:ך.וית "ועז" ~Tx'ישנ .וננ.ן. "תנון ,"., י, ,ן;.ף גיהנם ".זען,
 יזר1סמסון מדוו ענניה, ,תנתן ך:"ווית ",עזה נ?שרז. ניתו:.ן-:"!1,

 הומקד אשקלון, דלבגיה, TT::ni המקומית הועדה ובמשרזיהדרות,
 ג=רמ (תסי." -שעו, ה:7ר2 ב!ייןת "::יתשתיי

 ,שייתי
 )ת-ייאש י-ייי, ":מ1 מךנ

 מ',) מקו מן,)אי ,;כג,יו י,כני1 ע/ שיוויון לשטח רהנויות מבישים מאזר יעיד שינוי 43,1'," מס'ציביריים
 רהב:יה, התכנין להוק 77 לסעיף וההאם הודטה, גוה ניעת אליו, המצורף התשריט עם ביהד מתוה",ציבורי
 לכיש, גת ולכניה, להכנון המקימית הוסדה כיתשכ"ה-וף19, התבנית: בסריגיי הבלולים השטהים הםואלה

 7!ור:ם נד ,:,ש וא,.ר.ת י?וןג, ,הלש ךז.וית ייך,רשנית גייין תשנס ,," גו ,ע..ן -1xy התג;.ת נן.נוי יוע.:.ןנ, ,ךףן ,;,1( ניין )21 תש., י, :"יי ט.1 י,יס נ.ק.ן"ן,.:" 15. 14, ",לית הבי 1:!1חוש הה-
 ?ירו. ען, ת;:-ס, nTJrl ,!171 ,ת 'ירץי ,7וי' לתו".ס י"ויי,נ שייערז.ןומשעות
ית-ינ,ש הי;,,ס תוך ישא,, איתי ;יני אי "ת::.ת נתסיס נעיי ;יההתנגין ולבניה לתכנין המקומי] הועדה ראשיישב טמרהג מקימית ועדה מהנדם ומן ההכנית, שינוי ירי על נטעטצמז כהןיעקב 1979( במרם )5 תשיל בנימןכ"ט אח הרואה אחר תכנוני כרס גבל או בבנין בקרקע, מעיירןכל

25:6,



י
 תשנ"ה-lecs והבניה, התכניןחוק

 נ"נ רפת - תמר לקיט" הננוןמר"ג

 מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה
 אח הרואה אחר הכנוני פרט בכל או בעין בקרקע, מעוביןכל והבניה, התכנון להוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בנהנמסרת

 "תננ,ן קירחג מקמיה קוה יי71ן וגן ו"נףת, ,1. ע, מנע ע!י1 י"11 1יננין, ,רננתן ייי,וית ".עזה נמשיזי נ.תשג--ו%,1,
 מיום חדשיים תוך רשאי, חותו חבל או התכנית כחסום כלולשלה רמת- - תמר ולגניה, לתכזון המקומית הועדה ובמשרדיהדרוס,
 כמשרדי לתכנית התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעה שלפרסומה - ד,738 מס' מפורטת -תכנית הנקראת ממורטת תכנית הנפקדהבנב,
 האמורה. המקומיתהועדה אליה. המצורף ההשרים עם ביחד עבדת", בעין פסלים ין - לאוטיגן

 בתכנית: הכלולים השטחים הםואלה
 ורך,מוןי, "7"%". נשיו, יושיט"יקי
 ו,::יה יתננ,ן המךוו.ת הועמה רעשי1שנ ונשענת נימים תש,." ,,א בה יעיין רמאי נתננ.ת יעוניןגל

 הדרוםמחוז לקהל. מתיחים האמוריםשהמשרדים

 ההשפט בתיהזכרת
 בירושלים הבהיקי הטשפטבית

הזמנות

 333,70 עזבונותתיק 331,79 עזבונותתיק

ו
 ".ייני,. מיייי טלוכרו שעה-ניטל יי!,"" ?..אתגעו.ן נירת- "!!סרה 1ולדשמידט, אלישבע המע"ה ?ראת נעוין
 1970, ביולי 6 ביום בירושלים שנפטרה ירושיים,30, 1970, במאי 6 ביוםשליס

 ד?וואי "..ב נקשה המשיטינ.ת נ. ע .ייי... י.1"תה "יגס ?ו ,יחן נקשה היקמט ,נ,ת "עקה נ. יזוע,הוו, .יוש,.ס. 4%, שיין. 717 יי"ינ קרמר מרדכי ז,ר.,ינקש יר,ק,יס. ", ס"י!,".ננקי מי"ינ ,ולדשמידט יוסף1"יי,ש
 ק,

 הן!.ח"לי
 נו" סומין ."דיני עינונה, מ;", ו,מ.נ.י ינ-,

נ ימ.שה חיך "יטיס, .נ.ת התגנזות ,ךניש הצו ,יתן ,"תנידרשה .מהי וןי1ש,יס קרמי מרזני הו-ר "ת 1,:וות ה..ן -ה.נ. "ןס נ,
- 
 מירס ין" עקר "מ.ק" תגך .ש י -, ה -י ,

נ%-ור יובאה קיום תע11ת תינתן ,א וןז1ע ךאןר.נה הצ11אה תירקם ו,"ייס ?1 המשעט ניר יתן בן ,א שאס "התזוהו, טסיי את . "..1.פרנוס תקו- ," ת.:,, ,א מזיע סעס כיתן ו., ה.ן:ה ערשם מירס י1יעשר  ין:1  שבתאי,., גייויו. יטוו צו ייייט יית .תן נן ." שאסלינ,ש.
 ימם שבתאי,י'

 ן נ' שגסי מ"י""נ' ביקי אביהם "ני"":ךגבי גלי::"::: ""י' "ב ייי ציי" בף ב"ב

 ברזל. אסתריך:נושת 17, 1יןת-ש"1, מי"ינ ויתר )לאה( ליליאןוהמנקשת
 על המכרי, צו ליחן בקשה המשפט לכיח הינשה בי ירוטלהיויירושלים.
 מזמין וחריגי עזבוננו, במנהלת המבקשת ולמייוי הנ-ל המנוחירושת של הצוואה לקיום בקשה המשפט לבית התשה כי ידועלהווי

המש"
 הינ., נעונון "ח"ה שנת ,ו שיש שוין אזם נ,נוה וטפין ני עינונו. ימנן,ת וימר ),אה( יי,יאן 1ימ.11י "נ.,

 סיסות י..ס .,ס עשי ימ.שה תנך ,":יש, העינון וךנך,ת הירושה,11 הינתש "?ו ,מתן י"ת;וז 1הר1?ה "מג." נעונין "ב"ה מונת ,1עיש "תנוי פקרו?"
 המשמץ בית יתן כן לא שאם ממבוקשים, לצווים התמדות וו,הזינה התנגדותו, טעמי את זו, הזמנה פרטזם מיום יום חמישהעשר חוךיגיש,
 בעיניו. כטובצירם כאמור. צו המשפט בית יתן כן לאשאם

 ישג שבתאי,י' ישם שבתאי,י'

 :: : ובי: : שהגביע: ::; : ע; ייצגן "ק גן:4 :בהגשר! :גך ::ג ב::,גך:ין:::
 בעיניו. כטוב צו המשסט בית יתן כן לא שאם הברזה, לאותה התנגדות ,ו,הומנה

 70',33ך ע~כונוהתיק 332,70 עיזבונותתיק

 בגיסן ב-ה ביום בירושלים שנפטרה ירושלים, 8, דירה 4 בלוקרון 1970(, ביולי )5 תש"לבתמוןא. חב- דרך היפייח, משיבוז אליהו רחל המנוחה ירושתבענין ביום שנפטר נ"ניאו, בכור בן דוד עוזיאל המנזח עזבוןבענין
 נשריי 2,1תל., מ.י1שי'ס. עוזיאל אסתרי""ילשת

,)1%7" 
 ירושליב 95, הנביא שמ"ל מתחוב ישראל אליהווהמבקש

27טב 9.1970ן תש-ל, באלול ב' 1657, הפרנוסיםילקוט



 כירושלים המ,:י,י המשפטבית
 )המשד( ת 1 נ מ 1ה

 "ו,"ן3 עונדותתיל "4,7," ע,נ.1ותחי,
 נ,ינ ששיר מ.ייש,.ס, צדיק מיכאל ולו" !,:.1:ן;.1 1 גיזב ;:!סך מ,י.ש,'ב, בכשי ציון היפת ירויתנ::.ן

 צדיק. דן1ו:ג,( בכשי. ארתויוקשת
 311,75 עונו!.תחי,

 נ,נ"1.ן:" מ-נ5נ4 לקיא ראיבן שיכר קךיין עונת:ע:ין
ן

 גייס 7:י"' נךו;(י.,1,, עבטי ,:ו", 25, מ,;;ר.י,., ;,,, ו..;,. "1,נננ ע,ג.:ותת',
 1959, סאיקטיבר 11 83, השלום מדרך מהם בת לאה עטר התוהה עברןבענין
 לדי14. שיכר ד.ן(ל והממקשתהל-!ביב,

 רשם שבתאי,י' חק-צביכ. 83, השלום מדיך מרגלית מטךוהמבקעות

 בהי-אביב-יפו המהזזי המשפטבית
הזמנות

 11, ",ן:ן !י!ונ יין ..ם עשי קיש" תזך "תן;ן,ת, ששן; ,ניד "7,י1" יונ,;יתת',
 ישם ולך.ד' "'!"' 1' %:.,ניו מיונ' מי"ג טמבר ארקד'ושייינ,ש "%יי"". ת,'!ית ;י ויאנס י'ת י!"'י יז ,";": טמבר, %קי ין ליאון ומתן יוגיןנ::.ן

 הירושה, להוק 72)ב( סעיף לפיהודעה
 גזום שוי" קבסי" רוו:ן'ין. שושנה ךן;1," י..%ת:עי'1 "1.7.,2 נ'.! עמהן .יוקן ?aT'~ 2.,.1, r?1~ 1 גי ,י.;,".י, י7,,277 עונשתחי,תשכ,ה-1953

 1970. במריל23 שנפטר טמבר, ליאון המנוה על דין פי על היהירה היורשתשלפיו
 לצווחת תוקף למתן בקשה המשפט לבית הוגשה כי יריעיהיה טמבר, דגיגה אלמנתו, היא )13.1.70( תש-ל בשבט ו' בייטברחובות
 יום עשר המישה תיך התנגדותו את המשפט לבית להגיש עליוהשוחהלן.כהה. ן ' לצוואת תוקף מתן וגד המוען כל העזבון. מוהל ולמינוי הנ-ל הפייה הנדון בעזבון מחלקו הסתלק טמבר, ארקדיוש המגוה, 7:ל שבנולאהד

 תקיפות על המשפט בית יצהיר בן לא שאם 1., ה:מנה פרסוםמנוי שופט שיינבוים,אן
הצ..אה.

 רקס ילך,ד' ,1,,111 י,נ1:1תתי7

 ביום בגררה שנמטר פרידמן, שכ,1[ד1 המניח עזבוןבמין
 73',2805 עזבונות תיק 1959, בדצמבר21

 נת,- שהסר אורבנציק, מ.ציסלב ,::י" ?יי%"יפו נרינבר1. ,ג.ת פרידמן יפהין::ושת
 1973(, ביוני )27 תוי-ל בסיין ב"ה בייםחביב של הצוואה לקיום בקשה המשפט לעית הוגשה כי ידועלהויי

 תל-אביב. 14, ז'בוטינטקי יעיב אורשטינ יוקף י"מבקע. עשר חמישה הוך יגיע, הנ"ל לנקשה המתנגד אדם בל הנ"ל.הצניה
 עוור המישה תוך המעפט בנית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני בית יתן כן לא עאב התנגדותו1 טעמי את זו, ה,מ:ה פרסום מיוםיום

 תקויים לא תוכה, לא מדוע טעם הייתן זו, הזמנה פרסום סייםיום כאמור. צוהריפט
 תערדה ליחן המשפט בית יגש כן לא שאם הנ"ל, למבקש צ,יגיהיי,ב ה?ורח  תינתן לא ומריט  הנ"ל  הינוח של האחרונה הצוואה (ירשם ילא רירם ולך,[4'

 ממוך.זו

 ו-:בר:. צפורה הם:."" ייי%תנ;מ1
 יש! ולך,ד' " "7,ן,ו2 ;'נידית תיו

 ת,-,נ.ג. (1, :%!. מי"ינ ויי:ברנ ואבתמקש
 2311 79, עזבונוהתיק עשר המישה תוך המשפט בבית להתייצב ארס גל בזה מזמיןהריני

 11, ויצאן הנשיא מרחוב טראו מי.דכי המנות עזב.ןבענין תקויים לא הוכה, לא מדוע טעם ועיתן ,ו, הזמנה פרסום מיוםיום

תל-חביה, צוואה ~'DT תעודת הינתן לא ומדוע האהרויה הצואה תירשםולא
 1 י""1 מי"ונ אריה וברכה מאול שאקל אך'ה י-יי,ש'נ :":.ך. ,ו ת"ו" ,יתז ותשרט גיח י;; :ן ," ע"נ ייי;:ינ,י,,:

 עין יו ייתן :7;ן ילקיט ,נ.ת ותש ":..ש :. .ה;,ן.,. ישס ולך,ד'
 לו מיש הטוען אדם כל בזה מזמיו והריני הנ-ל, המנוההציואת

 עשר המישה תוך להביש, לבך להתנגד יהרוצה בעזבון הנאה טובה 2720,70 עובונותתיק
 בזיע טעם .ויהן ך:.,, .ג,קן ותעיית ע, ,וקן !יפיס ך':ן.,ג "2 י.יס וגת-.ס ש;!;י שצברו, 'צחק ,י:." ג..%תנעיז
 צו המשפט ביה יחן כן לא עתם המנוה, צוואת ?C11 צו יינתןלא 1970.באפריל
 בעיני,.כטוב לצוואת תוקף למתן בקשה המשפט לסיח ריגשה כי ידיעלהווי
 רסס ולך,ד' ,איש ך::ו" .?11"ת תכף מתן :;" הסיען גי ע, 1;...יינון

 ן ",,א.ג.נ ת(.י. ג%.י. ג. 1,!ן, וייניך.ן..,וו"82ן



 בתי-אביב-יפו המהצי המשפטבית
למנות

 ושה טינת ,1 ש.ש וט21ן %לם נ, נון יומין 1ינ:י י:-,,המו., "7,""2 ע1נ.:יתת',
 יוב עשר המיווה תוך להגיש, להמרתה להחננו והיוצה המנוחב"בון ביוני 15 ביום שנפטר טורקומ, יצחק המוח צמאתבעגלן
 יתן גן לא שאם המבוקשת, להבריה האגדות זז, הזמנה פרכוסמיום1970,

 נעיני1. נס1נ ?ו ומשגסניח י!1. 11, :,1, ינעש.ט, שן' מיש: טורקוב שורהטינופת
 :. 'וזע,ה.1'

 י"ס ולך,ד' ךן;ו,. %,1,, "י1נ נקשה ייעיט ,נית וטע"
 פרמים מיין יום עשר המישה חיך יגיש, הג-ל לבקשה המתנגדכל

 כאמור. צו המשפט בית יחן כן לא שאם ההנגדוהו, טעמי את זו,המנה
 70',2870 עזבונותחיק

 ננהי-sla שנ"ר ,.11ך, )הירש( צבי ההמח עונין נעין ישם ולך,ד'
 "7"1, נשיי, ,1נ.ים

 השרון. הון !1, ימי מש:' זיור שבהומינקית

 הרצוץ. משה ארתור תמנון ?1ן"הנעין
 עקד "ייש, ~TA היקרס ינית תי'ן2 י' %ים ני בי."י':"מימ'1 "7,!ו"2 עיני:ית

 ה !יבם 1: י! יע::,. עיי ין, יקעת ביס רותין:נלשת
. .

-,  ?ו ימתן נעשה י:ישי! .:'ת הניו" י;,נ,שת נ' 'זוע,ךו1'
 העוות תמהן ,% ון17ע "מנן, ש, ו%ייי:ה י,. ה. ישס היין

 ק, ה%,ו"ןקירס
 ו;-., ך%,ו"ה מנעת 1,%י "עשון נמיו,ת ימ:,קת ייי"העין %ים נ, נין מעין וו:. הילון. ין" ארה.ר הן:,"

 נ' '"""ס 'ות, ייתניי יפוייי" ה:.' השי" ניעיי ";%" 'r-~TD 'י שישטע:
 נאמיר. י1 העיזה "תן ימשל נ," ':ש

 הון;" !ריס י'1ס ,.! עשי הזיוה הנך ,"ויש,יצו
 רוס ולך,ד' התרוות 11,

 בעיביו. כטוב צו המשמט בית יהן כן לא שאס המבוק;:, הצולמתן

 "ו,ו2,7 עי:יייתת'7 ישם ולך,ד'
 הילרוביץ, יולדה המוי" עונוןנענין
 טרא'ט( וט )ומתיירת נרטורדה ומבוטה ?1ו"ת יעין. "?%11" 1ריק1ס "יום נישה ומש"ס ינית ה..ש" נ, ,י1ע.ה.., "1,7ן2% ע1מ11ההי, הילרוב'ץ. אשריוךנ,ש
 וחייי:"

 ן,
 וו.,, היומק ייושת ;, המברין ?ו ייתן וך..ן"

ס'
 יו::::ן:נ:נן גגנו " ם :בג:;גגגיגגך ה,- "ן, %,ירו יונף מר,1נ ליכטנשטיין ארוין יער ייינקש

 המשפט בית יהן כן לא ~asT המבוקשה, להכרוה הכנטופת זג,הזמנהאביב.
 נ, ין1עלירוי

 ן%11ה קיים ן1 ,:תן נקש" ןןש!ט ,ניח ההש"
 ישם ייי'י' (ן:ימג"ינגנ;יג:יגיגן';ג.נ::;:בן:: ין,י,י י_.י?י

 זו, הזמנה פרסים מיום יום עשר חמישה הוך המשפט, לביתלהגיש
 "7,7ו,2 עונונות חי, נעי:'1. נ"נ ?1 האירס נית יהן נו י% שנס ונ-י, יבש"ההעוות

 ששטר מת,-%ניב, דיביץ די ן2:נ,ימןגת,:גג יום ולך,ד'

 ה,-%ג.נ. "2. הנאנסים מישן דוידוביץ זהבה1יךג;שת
 "?%11ה "וב ?ו ,!הן נקש" "מש"ט ,נית "הק" ני יייע יייי' ";,2,11 ע,נ1נ,ההי,

 "י ;:ית יי קרן ";י;1 "7ס גי גן" ךומ.1 י";מ ":-י' "ידי" "י מלברמן, שמעלן הן:.ן ינייתנעין
rril~;1ne'K ם עעי "פשה תון ששפט, ,נ.ה ,וי.ש "מנו" נעויין י:%"טית ת,-%:י:. נ2, ה.1ת ציץ מי"ינ מוברמן.. 
 הומנ" פייומנביים הצוואה לקיום בקעיה הנשפט לבית הגישה המבקלת כי ידועלהווי

 בית יגש כן לא שאם הנ-ל, לבקשה התנגדות זו,
 בעיניו. כטוב צו ליחןהמשפט עובתו. מנהל ומינוי הנ-ל המנוחשל

 רעם ילך,ד' ישך דיקן הוך ה:7!ס בנית ,יהיי?נ אזם נ, יומיןיריי

 תקויים לא מוכח, לא מדוע טעם וליחן 11, הזמנה פרסום מיוםיום
 קיום העודת תינהן לא מדוע הנ"ל, המנזת יל הצוואה תירשםולא

%י1א"
 e8slrTa ע'ניניתתיק, ,% שנס עינין, מון, כתוי 1% ,ה יכהן י" וי17ע יךיושת,

 'יזש 11 נע':י1. ג?ונ וו ויוטס נית יהןנן
 הץ' י

 ך",-%:יי,אלתרוב'ץ ישס ולך.ד'
 )אלטרוביץ(. אלתרוביץ רוזהייךיושת
 צוואת קיום צו לימן  המשמט לבית בקשה הוגשה כי ידועלהווי

 הנעה טובת לו שיש הטוען אדם כל ב"ה מזמין והריני צ"ל, הממח 70,?255 עובובותתיק
 עשר חמישה ה'ך להגיש, הצו לכהן להתנגד והרוצה המניחבעזבון בפחה-הקוה שנפטר וימיסברג, כרשה הרווח צוואתבענין
 י!נר%1י ,1גייס

 יהן נן ,% DNV וינקש, ,?1 הת::ו1ת 11, הומנה !רעו! מין!יין ,ויו,
 בעיניו. כטוב צו המשפטבית יאזור. 14, העם אהד מיהיב קובלסקי רבקהוהמבקשת
 הוגנבה כילהוויידוע

 לבי"
 רשם ולך, ד' צוואת קיום למהזצו בקשה המשפט

2829 ו,וי.ר.נ ה:,י, יפיפי ג, ומי, ";יניך,ן,);יט



 בתי-אביב-יפו המ,,יז. המשפטבית
השנות

 של צמאתו קיוט צו בקשת המשפט לכיח הוגנבה כי ידוילהווי 57,70ין עזבונזהתיק
 ירושתו, על העריו צו ורן הך:ךח 4 צבי שלמה מיהוב זידנשטט תנקב המנוח צוואתבענין
 המנוח בערבון שאת טובת לו שיש חטוין אדם כל בזה מ:ן.ןהריני 979ג, סיוגי 30 ביום בבני-ברק שפטרבני-ברק,

 מיום יום ישר חמישה תוך להגיש, המבוקשים לציוים להסגרוהרוצח ביי-ביק. 3, צבי שלמה מתחיב זידגשטט 1-בנקהוהמבקשת
 רש[ ולך.ד' 1., הויתן !ירין י.ו[ ,ים עור הן.שה תוך ,הן,ש, ה?ויאן,ידין נעי:.ו. נט21 י?.וים א,ריחתן ,;תתז הישה "ז[ גי נגה מ;י.ן ון::י ו",7.1.1, מירס הנ-י,::.ת בית יתן כן לא שצם המבוקשת, להברזה התנגדות ז., ד1ך:הפיגום צובאת לקיום צו ליחן בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלהויי
 בע.גיי. כטוב צו המבנפט ביה יתן כן לא  וקאם הצויאה, לקינםהתודות

 "7,"2,2 עי:י:'תת', ישן ולך.ד'
 ויי",נ?ןן

 י;1-'::"' ר;מוב'ץ גיינ' נו רס"ל ויש"
 969!. בפברואר 23 ביום ברהיבוח קפלן התולים בביתמותדר

 עשר ין'שה היך דרשתן גנית ,ההייצוג "זס נ, בו; יעין דרי;. "7,"",? ע;:1;.ההיק
 הזמני כרמים כיודיום ביים בפתח-הקוה שנפטר רחליך, לצלמה המנזח צוואתנענין

 תקויי! לצ תוכח, לא מרוע טעם וליחן זו,
 צוואה קיום תעודת היזחן לא ומדוע האהרו?ה -צווא, היד-:םולו 1969, מאוקטובר17

 נ%:.י. 11 תע.וה "תן ":ש!? נ.ת ':ש גן יא שתם ר.י.נ',,ייפז ת,-%ני:. 11, י.ו;' ,ן.ית מיהוב רודיך שרהוממנקפת
 יח ייר'ד :נ; שג ן:1ב ::עי נשייף וין גפי, הרוווע,

 יזם עמר חמישה תוך להגיש, צוואהו, לקייב לההנגד והרדצההמנוח
 2932,70 עזכזנית היק יר.ן כ, לא שאם הצוואה, D~y5 ההבגדות 11/ המגה פרסוםציים
 פיו. נ;:י."י ,ן גייס";." יש[ ילר.ד, בפהה- שנפטר סטורקיביץ, סולרכוין המנוח עביןבפג-ן בעיניו. בטיב צו המשפטבית

Cמ.זןין[ T C 1 ~ i  .:ינו, ייונז1ת ,ינהן יא יזוע טפס 1.תן 11, ך;ן:ה 
 עזבון הנהלת צו בישראל, הג'וינט שרותי כלב"ן, נחשלים,בעילים 97,70"2 עזבונותתיק

 נן יא ~Qs ינ-,, המנון א, וכחונפת והיייה ימ?,?,י1'נ,ע, ה,-"ג.נ, 12, מיג, מר"ינ רויכך מינה המתחה ענוןנענין
 כאמור. דג-ל ד?1 את ליעז זמימה ביתיגש 1970, ביוב' 7 ביזם בתל-אביבענפטדד

 מיני מיסיי רויכר אהרןושמנקש
 ישם ולך,ד' הי-"מן. 12,

 1:1 ירושי ?1 ,בהן נקש" י:ש!ס ,נפת nv:Tnv יזוע".וי
 י7,וו"2 ע;נ1;ותהיק ן:.,. דמנוןה ק, ן11אק,י1ס

ן
 "1,7. מרן 21 ג.1ם " סרוג .,..ןנ.,ת.ן..ת ,:::" נרנ1ס ביש .1ם עקר מישה היך ,י;י7, יסו ,מהן,והנד שחייה מנורה, )אלמי1נעו( ,_האל ו_..". ע...ןנ_.,ן ."דו?; ו;-, נשנון החך ספנת ,ו קיש als נ. ג:" משין הנני

 ,ס!., ,מויזות ייתן ין UT1bi סעס ן 1. 11 ה._.ך נ-_.ס_יפן.,[נן,נ.ו. עשר המיש" הזך ךמ7!ס נמה י"תי.ינ "זן נ, נ." ;.,:.ןירש, נוו: ?, המשן? גזת יהן נ1 ," ומס יגרז", ,אוה" ךת;;זות;1
 עזבון הנהלת צו בישראל, הג'וינם שרוחי מלב-ן נ_"ליב, ב_.ל.ם ..ג י , 1 )ק 'י

 כן לא שאם הנעל, המנוהה של והתיבות הנכויות הכמלילין, כלטל

 ת,-":.נ, "י' ך1.7 ייייי טראו חון "ן;1" צייריתיע;'1
 ימס ילד'י' נזמיי. ונ.י דיי את י'הי י-.ח י'ת '.ש

 טראו. אהרןיהמנ,ש
 59;"403 ע,ביניתתיק המוח צוואת קיום צו למתן בקשה הגיש המבקש בי ידועלהווי
 4,79"8בקשה נע:?זן ":"ה ט_יבת לז מיש הטוען "דם כל נוה מזמין והריניהנ-ל,
 בתל-אביב שפטי טלישבסקי, יךאל המנוח צוואתביין עשר המישה תוך להניש, הנ"ל הצו למתן להיגד והרוצה הנ-להממח
 969!(, באוקטובר )7 ת(-ל בתשרי ב-ה ביום כן לא שאם הככוקש, הצו למתן ההנגוזה  וו,  ה:מנה פרסום מיוםהס

 טלישבטקי. ייסף יהמבקש בעיניו. כטדב צו המשפט ביתיתן
 ייי%ת ;'יס ?1 ,ית1 נקש" "תשי? ,נ.ת "נשה ני יזועלזיוי רש[ ולך,ך,

 כמוציאים אייכלר ויעקב טליי:בסקי ידמף של .ליינויים הנ-להימה
 בעזבון מעונין או הגאה טובת התובע גל הנ"ל. רךיואה שללפעל

ן
 עשר חמישה הוך יגיש, לה להיגד ורוצה אליו מתייהסן 11שסק:-ה 70;2913 ע,בונוהתיק

 גיח יתן נן ,א י,[ ,ננקה, "ה:;ז1ת 11, ה;ן:ן מרייס ייגס..ן ניו[ נ!,"-תקו" שתחי" אלקנה, יוסף המנוח עוננןנענין
 בע.ניו. ר נ" צוהמץיט 1970, ביוני27

 ימס ולך,ד' אלקנה. שרה1ומנ,ש
ן

ן
 "11.י,נ ה7.י. נ,.,י ג' ,!"1, ך:ינון'ס');,ןנ283



י
 בתי-אביב-יפו המחווי המשפטבית

הוממת
 און בי ]זה ממין .הוני ירגש", י, המנר.ו,ם צווים ייתן נקשות י,,1' המפ1רש.ם נתיקים "משרט, ,ג.ת ימשו גי .זוע,הוו,
 !רגום מיום ,וט עשי המיש" תוך "ויש, ,ך,1111ה, והרוגה אליו מתייי!ת ךמנ.לקית הנרוות שאית נעונון הנחה טונת ,1 שישהמען
 בעיניו. בטוב צו המשפט בית יחן כן לא שאט הכרזה, לאותה ההנגרות וו,הזמנה

 "7,%י27 עונונ,תת., ;,,4 ?וגומתתי,
 ס-ו גיזם שנפלגה שלזיהור, רבקה דמך"" !ונגןנפנין "7',",2נ,ק"

 תשב-ו, באדר תל-אביב, 23י רש"י מרחיב ברט רחל המנוחה עזבוןבענין
 מבני-ויל. שלוינ)ר יששכר והמבלק 4"1%, נזומנר 12 ניוב בת,-"ניבשנעטרה

 ת,-%נינ. 21, רש-י מייצג ברט נתן1"מנ,ש
 "7ו""21 עונונ.תתיק

 שנמר שלויתור, )'שע'הו( מנדור וןיי" ;וייז:;)י1 ";,,""2 ?1נ1;.תת',

 ק חקי מלכהכנענת
 ינמ-ניו. שלזיקור 'ששכרייינקש ניי-מנא. "2, 11 זג

 ת,-%נינ, ,1, אוץ מייינ זר 1סרולה הי)." עוננן:ענין "1,7,"2 !1נ.נ,תתי, "1,7ין2 ;.נצנותתי,
 זר. יהודהייינקש 14, ,ין-,ךן" מייי: רובינוב יצחק ז-י הן1.ה ייבשתנענ.ן
 1970(, במאי )14 הש-ל באייר ח' ביום ברמתלגן שנפטריהוד,

 "2,7",2 עוניניתתיק רובינוב. )רות( אירנהייילעת
 פואה, מוהר המתח '~DITיענין

 ת,-אניב. 7, "ן,ך ".,.ין מר".נ פואה משהיימ],ש ,;,ז,"2 ע.ניייתת.,
 ביום בתל-אביב עיטר אגרנט, שמעדן המנוה ירושתבענין

 2803,70 ע1בונוה תיק 1970, ביוני25
 ". rT'1 נפי-!נא עייטי" ארז, דינה ךן:ייה ;וייןנן:'1 י11,1. ,11, ?י,י,ונ לי"יג אורנט אליהוויינקף

 1967(, באיקטובר )9 חשב-חבתשרי

 נתנין. 1%' !'נרי יי,ינ ארז 'הידה יךינ,ש "'.,7,,"21 עונתיתתיק
 בפר- 28, הרצל מיחךב חפץ ירחמיאל המנזח עזבוןבעגין

 94,70צ2 עזבונות תיק .סבא,
 ניום שנפאר גינון, מי.עג גרשון אברהם ומג." עינוןנענין נפר-!נא. "2, די!, יייינ חפץ מלכהו"ינ,"ת

 "דון,נן"י"1
 נברון. ממושג גרשון שמחהי,ינ,שה "7,,4;2 י1]1:1תתיק

 תל-אביבו נ, יגחין ייה,ב רשל חיים המוח ירושתבענק

 1 "1,7, נירי !2 ]יו! נת,-%]ינ אינ,,.ג ",.,.ג בניתקנסי
 "7,"",2 ודיינית ת',

 נ!ת"- שנפתי בווינסקי, אליהו מיניה המג." עשיונענ'ו ת,-%]י]. ", מ"'1 מי"1נ רשל שרה1"ינקקת
 נתינן א. גיורתקוה

 "1%1ן, באפיי. )" תקעי
 "7,!274 י.נ.נ,תתי, מיון.א,. ליבנה אהרון אברהםייינ,ק

 נ'יס שיטי ית'-%]'נ' גלסטי דיי "מ;)" גנת ::ו,ן

 נשי
 :ין:י.שיים'ב סרנה אלברט עממת ,יושת
 יי.. 1"1, יייש"ם משי. סרניה מולו"ינ,קת

 "7,"274 יוניותה.ק
 נן"?יגי 4 גידם נת,-אנ,נ".מ,1: "7,,"2% ע,נו;.תתיל ""וליס ננית שמסר ריס, אברהם היונח .יופת]ינ.ן

 "7,%וי2 ?ונוית1ת.ק """1,
 שנפר אליקים, יצחק )כאדי( צדיק גיתה I11rUנענין ו%יי'ס. רוס '11הכמנקש

 אברהם, בת אליקים כ!ורטונה והמגוהה 1953, גיולי 12 ביום 70',2796 עזבונותתיק

 ייי1, נעדן ן נינם שפתי, " ביים שבסרה כץ, )שולה( שולמית הינפה עוננןנן)י1
 תל-אביי. 1, דיז:גוף מרהוב סבסוב אסתרוהמבקשה 1969,בדצמבר

 כץ. יןןתן 'ןנךןוהמבקש
 70',2310 ע,בומת תיק 2797,79 עזבונותתיק

 בניסן ב"ו ביום שנפטר סורוביץ, יעקב המנוח עדכוןכענין ביום געל-השומר שיפטך סרמת', מייס המנדת עובוןבטנין
 1970(, במאי )2השיל 8ו9נ, בדצמברי1

 אמן. ולאה סורוכיץ מוריס ,ומנסע." צרפתי. גדעוןיענק"

 "1.111." ת;.י. נ,.1) נ' 1,,1. "יון,ן,ן.ינן
2831



 בהי-אביב-יפו המהוזי המשפםבית
 )הממך( ה ו נ מ זה

 "1,1:,2 ;;נזנותחי, "2%12,7 יונ.נ.תתיק
 ד:י,.יינ מי".נ דוסטיס ין", ין לאון קיויק ;ינוןנ;נ.1 ג.ון גת,-אמג שנסי ברון, אברהם ":ווי TTS:Uנמין

 1970(, ביוני )1 תא"ל באייר כ"ז סיום שנפטר רמה-גן,10, 1970, באפרילפ

 ימת-ון. "(, הנ.,...י ייי,נ דוסט'ט נקרמהוייגקשת רמת-זן. 2"1, יויייין מי"ינ ברון סבינהוהן:,שת

 "7,,!,! עונוו.תתיק י7,2,1% יוניותתיק
 נן-יתז" יך,.נ שמוחה ..נף גן יואל "ינ." ידנדןגיו.ן ניוי ינעיר" ירן,ן, הורוב'ץ היה "מג."" עונדןדמן

 1973(, במרס )29 תש"ל ב' באדר כ-א בידם שנפטר תל-אביב,151,  1973, במרם6

 ת,-%נינ. 1,1, נן-."~ז" :י"י2 שמוחה יוסף."מנקש רדה. "1, ג.,.נ:.ן מי"ינ הורוביץ אליעזר~ן:נ,ש

 827,73נ עזבונוהתיק 2814,70 ע,נונותתיק
 .י,ש,ינ יר"ונ בלט %ניגס נן --'שכך ":יי" ;ונ11נענין גת.- שמסר מת,-%גינ, 1"נברנ ואב המנח ;ינוןנעצן

 ","~ן, ניגיואר )! תש., :קנס י-1 נ.יס קניי :ת-.ג,14, "1"1, ג.וני נו נייםאניב
 בת-ים. 14, ירושלים מיהוב וולט :!ברחםי"מבקש ויינברג. רבקהוהנבקקת

ן
 2516,70 פזמונאות תיק

 2828170 עזבונות תיק 29,3, ציון שבי מרחוב אנגלברג יצחק המנוה ירושהכינין
 (  47,  החייל מרהוב 'ניב אברהם נן נסים המניח  עוגוןבמגין 9ר%ן, ביוני 9ב  ביום 'כ:מסראייוד,

 1970(, באפריל 101 תש"ל בניסן ד' ביום שנסטר ימת-גז' וגאולה גולדשמיד עילית אעלברג, ניגדהוהמבקשים

 רמה-וו. 47, דק,., מי"יג יניב חברהם י":נ;ששבתו.

 "11,7,! ;לנינותתיל
 ,1,"2,1 עו:ונ.תת'7 יו, התרנ. ניעתן סר",נ ברבלי מרדכי המנו" יקעתנ;נ.ן
 )צירין( צירין אבלהט-יצחק בן אבך המנוח עוביןבענין 1909, באפריל 1 ביוב שפטרתל-אביב,

 גמי )" תש.. ג%..ר ז' מיס שוייר "..,ן, 41, %ר,.ו.י.ניר".נ הווון. י"1, י"נתייית יי"יי ברוילי דינהי":יושת

 "יייו. %ן' מזממן מיסיי שוורץ אביחילייינ,שת
 " ;הניניהג'ו

 מיום ובנפטר מפתה-תקוה, ושדי עלמה המניח ירישתעזיו7
 במרס )17 היכ"ב באדרכ"א

"1953 
 31,70"2 עזבונות תיק

 ן מרהיב )מודהה תעיזי )שלוס( סאלם המנזח מזנוןיימ, ושדי. וכריהוהמקש
 י197, ביולי 15 ביום שנפטר תל-אביב, התקוה, שכונת 14,יחיעם

 תעיזי. ,ךילמית יהמבקשת 9,73ג28 שזנזנותתיק
 באוקטובר 19 ביום שנפטר פורמן, מאיר המעת יזביזבפיז
 73,,2833 עובומה תיק1919,

 נ.וס שתסי" קפלן, )חביבה( אהובה י::י"ן 'IT~TVתוין יוקון. ,"1, "ונתייית ייפוי פורמן ן1ידהיהמנ,שת
 ;:,ו,:זזיגרין

 ן ת,- ",, ",יי .".ז" ךי"1: קפלן )איי~יק( יצהקי":נ,ק
 י:,נ "~,2,21 יוגווותתיק

 גנית שמסרה מת.-%נינ, נעמד רחל "מע"ה ין:.ןנעןן
ן ,",1, נמין :1 ניס ת,-"שירהיויינ

 ,ו,4:2% ע:נ,נ.תתי,
 , סח"ק' הלה ש" ע"ח 1נ': ת,-%גינ. "", ,ן-:יוי" מייינ נאמן ציון בןיה:נ,ש

 "7,נ:,2 ען:וו,תתיק "7,!212 עונ,נ.תתי,
 ניחס שחסר" נרי1בר1. יויי נת תמך "מווזה עונתןענין ;נעתיין, 14, נווך מרי.נ קורצ'ק חיה "חוח" יסניןירנין
7;!סר"

 ";"ןן, נ.ע"ר )13 תע., נ_נס,_נ "1"1(, ניאי 41 חק., נויתן נ-ס גיוס
 מונעת.ין. 1רינבר1 חטם1":ג,ק :יית'.ס. 4י, :,יר :י"ינ קורצ'ק אשרודיוש

 "7,יוו2 ;ייינותתיל
ו

 מכפי דוטברד חיה המנוחה ירושהבענין 70',2524 ינית ק ת
 שנפי" ,יתקי,,

 במבריאי )5 תשב"ע בשבט ס"ה ביום בכפי-סבא מאיר החולים בבית 11 ביום בתל-אביב שנפטר שמולי, יצחק המזוה עזבוןבענין
11957, 70פ1זביוני

 רוטברד. דודומיי," שמקלי. סרנדהוהנקשה

 1 ,י"י.,.י ת7.י. נזיקי י' ייון. "!י:י:.ג'יקי"2832

ן



 )המשך(הזמנוה בהי-אב.ב-יפי המחיזי המשפטכ"ת

 "1,7",2 וזנ.נ.תהי, "7,,;,2 יובלותחי,
 י-ד ביום בתל-"ביב שנפטרה עינ., כקול המנוהה ירושהבענין בספטמבר 19 ביום שנפטר דוד, ברוך דוך המטח עזבקבענין

 סריו(1 באטריל )25 הש"לבגיבן1912,
 חולון. 1, גיאליק מיקב עיני כנשהוהמבקש הל-אביב. 47, בילו מיהוב ברוך דוד כוניהוהמבקש

 ,ו,2""2 ע::.ו,תהיק י7,!ו,2 וזנזנתהיק
?,'ן, ה,- 2, נך7?':נק' מידין צרנוב אהרון "לנ." יותןנצין  "ר- 4, גיידנה מיךיב רעואל טושייו המנויה ייוסתנץיי,

 """1, גנו:יני 14 נינם גת,-"ניב דילר"-'נ, ' ,""1, נן?ינר "" גי." ניר?,,ה ק~יטר"
 הקידם" מרךוג דעואל מיכאלוהינקש

 1 חי-"נינ. 2, ניו?'ג~7' יי"ינ צר1וב בילהייינ7שת הר;,.ן. 4,

 "7,,""2 ;.נזניתתי,
 ט.ן ,,נתזי::::ען נגליל 2% ביהם שנפטר בן-ארי, מטם rTi~n ירושהנישן

, 'עקי !כדיסק נת7ךי::: ק
1ית,-"נינ! לזבנ'ק. paf7 זה:קש

 "4,7"י! יינ.נ.תהי, "7,"%,2 ע;מ11התי,
 בתל-אביג שנפטרה גימיאיליב, רנה הנגוהה עזבוןבענין בהל-השומר שנפטר אגא-נבו, מרו-זרי המנוה עזבוןבענין

 1558(, סטאר )2 השב-ה בטבת א' ביים 1958(, במרס )16 ח"כ-ה באדר ט"זביום
 תל-,:ינ. 17, תימו לי".נ סמ.אילוב יכסףיינקש יני-ני,. 12, ימן משי, מורדי אהרןיךיילש

 "7,;"!2 ע1נוו1תהיז
 אלביט' :י:ך:~שבהי11כק הסינר 7 נ"נ ש2 הלימה, 'עקב "מנו" עונוןצנין

 "1,7",! ;צנונותתיק 2, נייננרו יני: "י?1;, מסיית חלימה חסוןהמנקשת
 rlt:P~ ישף ןך:,ה עיניןניניונוי-גך7.

 "1,ו,,! ;ן:1:יתת.,
 ה,-"יינ. 22, נל"ל "רנדס מיי.נ שבח מתילדהיךינ,שת

י"ן:גק,
--UDJVi 

 "1,%ו2% עויינתת', ~tlee נמך( "2 נ" ך,'ס1','נ:ון מ,ת
נו:', "1,ראש.ן-,ציון. דינרי ןונ, מי"ינ ארד ו.רבנ'מ'ןוןךנ,ש

 נירי 21 ניום שנעי" צ'יטת, חיה גמליה" עוניי
 יירית. "7,!ו,! עזנינותתיק ג"יוית- דובניק ומניה ליפ )בנג'מין( בנימיןויךנ,שיס

 יפו, 3, לגויים בם מרהוב ערב יבנאל המגלח עינוןבענין 1970(, ביול' )15 תש"ל גתמוז י-ב שנפטרבתל-אביבביוםתל-אביב, ";,,1"2 ;1נ111תת., "1, ך::ן ליען סמואלסדורף עלי ימם" עונון נ;~'ן,
 0ר1%, ביולי 25 ביום בהל-מביב שנפמר הל-אביב. 13, התן מתחיב סמואלסדורף לרוזהוהמבקשת

 יפו, 3, לגויים נט מרחוב ערב רחלוהמבקשת
 "17",,2 ע:נ.:ותתי,

 ם נח [%ס.נשננך
 :,11 שננחר מנט.ן, )וכריאל( נכרי "לנו" 'רושתניתן ייייז' "4' 'רייהי יעך'ה""תונ

 טין. מ ( )מר. יגך נ'.נ'י:ג יוקוו. 41, ירן'"ו ירקונ 11ט'צק' ליליוומ:,שת
 "7,!2,1 י,נונ.תתיק

 " ניו'נ ס2:משך' כ גי2:ן ;ןג.:::מ"",כן גליק. דוד ת הם: עוטןכז

 "2,14,7 ?ונצננהתי, "7,""י2 ?::תותתי,
 כמאי 4 ביום שנפטר מנס-ציונה, ביביו מנוח המות עזבוןבענין ביום שנפטר מגדרה, מרידמן שכושון המוח עזטןבענין

נ;19, 11970 בפברואר18
 ווי:,שתשרהנעיולי"1נייליק41,ימ-גךוך..המקשצביפרידמןמי"ונתיי-1"2,ימת-ק.

]283  1ו111% השי. ייייי י י"ג ךיייטיךיוין

---------



ן
 כתי-אציב-'פו המהכי המשרכיה

 )המשך(הזמנות

 ראשון-,נזון. 22, נורואו מיהונ כנען ישראלויינקש "IT:T~:Y 2,1117חי,
 שלוש, ביעה האוח עזבוןבענין
 "ו,1ו2% ע.נו:ות הי, ת,-":ינ. "1, "ויה יי"יג שלוש אהרוןי":נוש

 סיאני. הלק.ה ימוח עטיןנזפן
 תל-אביב. 21, מאיר רבי מיחיב ג'יאני ך'ך;לודרבקשח 0ע29161 עזבונותתיק

 ; נגוס ש;::ד וך'נבך;. )אשך( אנשך ומנו" ערמןנע;.ן

 מתי-"גי:, שרעבי רפאל יי;," ען:.1נן:.1 החניה. ". דייך ינינה ירהונ נרינברג חוהו"ינ,שת "7,"וין ע;ג.:ותה., ";"1,ג.1,י
 ניום שתרי

 שרעס'. שלוםיייקש "7,"ן2% ?קנותתיק
 שעניה "."יו,".ים ימנעו כץ הנה ימייה עייןניען ת,-א:ינ. ", ,ניש מר"ונ קלין בלנקהו,ינ,שת "7,"2,1 עצומתהי, ת.-ץ:ינ, %, ירש מרהוג קליץ סלומון ון:1" עיוןנ;נ.ן

 1965(, בסנ?מבר )3ן תשכ"ז בהשדי י"א ב'וסבפתח-הקיח

 איאחז. ה.ים מצע, כץ ינ.ת שמיך רביבה וך-:ושת "7,,1"2 יייינ.תה'7
 ;'רמן גזן ;ס )"יוון" סלם הרמן ישון" ע~:,ןיע;.ן
 "7,"וי2 עונ.נ.תתיק ג-ס נ.וט נן7.ן 7נמ:רק ריח(, סלם מימה אינדזימה

מ
ק .נ 1%. לדין י12, חיו;, כי"יג ריה סלם 1בך'אל ומנזמת

 יוי. 4מ נ' הן-ו
 "417"2% ?:גונותהי, "1,7נ,2 יו:.ן,תתיק

 1 י.ין נעישחיי סולדו, שמואל ליבין ;יייןשנין נתני", ,. "נ.לי;ן,י יר".ג בףשט חוה ויתן" .יקהממן

 .לו."ו, 'יועי'נ ישי. שלדו יע-בימקש )בקשט(. עם בר אליהוי"ן:7ש

 יהוד. אורה.יינקשת "2 ג.וס ניו שניטי" טולדו, שמחה גימרה י~:.1נ;.,ן 'הוד, זכך'ה יחיא הינוח עינוןנינ.ן "7,"ן,2 ע.:1נ,תתיק ";,ן2"2 ע,נונותהיק
נזז::י

,1,"1 
ז ירו. "ו, ,רושלים יין, מולדן ._יב.ך_..( "1,7:י2 ע.מנותתיק

 לוד. 28, ארלו,ורוב מיהוב יצהייק שכ,יאלוהמבקש ג,.ס,וניו,י";י קילר יצחקק. משה ןמ;1ח עןנ.ן:;;ין
 "2977,7 שבונותהיק

 גהק ג., "ז,;2,2 עונו;.תתיל
 ג.יעה"ס ש.ן:יה בי'יני' ייקטיייה ב;:" עונן

 ע.' הו',נ 4%, ,ייי-יופו מישי ;רינשט'ן שרה.יינ,שת י'' 1970, במברואר 27 סתם בחדרה החולים בבית שנמטר1',64, ;:ן,.ין. 11, שי:,.ן ירהוג בן.רנן אלברט.י_:. ,ע1." ז.ור ירנין, נרינשט,ן שמרל וסך" עגנוןשמן
 0ע29931 שבונותתיק תל-אביב. 117, חרלוזוריב ברחוב וכעת צרפת,פארים,

 22 ביום נרמהיגן שגמור לוי, שכוואל הכנות ע:כיןבענין

 5ט13, ב3ובימר 925,73: עזבונותחיק

 צרעת. מערי:, ליי נסים -לש י-- מיישון-,ציון, ק,מרצ'רו דורה הן;.ק" 'רושתמנין

 ראפ ולך,ד' 3",1(, גזגןגר )22 הש., :rtL'1 ,-נ מגסעלטי"

 סה.פה הקיזי המשרבית
המנות

 מינוי על צו ליחן בקשה המשפט לבית הוגעה כי ידועליווי 70;701 עשונותתיק
 וטוען אזם נ, נון מדמין וווי ו;.,, דיוח ינ.:.ן 17:ין רך, ""ריס ננ,ת ש:ן:י סולומון, למפכר ":נו" ע.נ.ןג?;.ן

 להגיש, לבקשה לההננד והרוצה הןנדח בעובון ע"ה טובת לושיש 1989, בדצמבר 2 ביום מנשהשצר

 ש"ס ינושן, והפיות 11, כמוה מריוס מ.ונ .וט עשי 1:.7"היך ני'נ עיי הבריאות, משרד ן ישראל מדינתייינ,שת
 רשם רזי,ש, נע.נ.1. ניונ צו ":7:ז נ.ת יתן גןין ימ"ש,". המשלפיךי.;ץ

 י;ו~.".ו "7.י. ג%.,י ג' ונון. ויונ.:ין'ירי:2834



1  בחיפה המחוזי המשפםבית
המנות

 ש, ךצ.1"י .,יי! "משרט ינ.ת נקשה יחקה גי ינוע.,הי "1,7," ?ושה ?~DTת.ק
 גיח יתן בן לא שאם התנגדותו, טעמי אח זו, הזמנה פרסוםמיום 1970(, גאפריל )12 הש"ל בגיטןז. יום עשר חמישה תוך יגיש, דנ"ל לבקשה המתנגד בל דג"ל.דממה ביום בנימין נקרית ש:פטרה 3לב, אטה דמנוחה עזגוןג'נין

 רשם רזי,ש' עקי "ן.שך חיך היקטן ננ,ת ,יתיי!נ %וט :, נוה T'a~tוריג. נאסור. צו"משפט גלב. ררלד אלכסגדרוהמבקש
 ת,1..ם ,א התך, ,א יז.; סמם ],'תן יז, "ומי" !רסוס מ.ים.1ם
 אלכם:דר המנקש יתמנה לח ומדוע האחרונה, הצוואה הירוחםולא

 "4,7]9 !.י"ר ".ב ת', ומש"ט נ.ה ."ן גן ," ע"ס הנ-,, "מני" עינון ניון, ו,ננירתן
 'שראלזביץ, ,ניח בכך אהובה ימני" עינוןנענין :;י:יו. נסוג!1

 "1,7, ניוד "1 יימס נהימהיתערה ימס רזי,ש'
 ".יה. ", 1,:ה מי",נ בכר )מנחם( מ1ד.ל1"מנ,ש

 הקדם ,% תפנה, " סייע כעס י-ה, " , יון יהדס מפס:ג ש"ש יש.י;':ן:1יג ירקזני רטי הימה ירושתנענק

 במשעט נית יגש נן ,ן שאם נגר, )מי"ג יליי'י ייינן "ינ:;י7ת רייס, ,ריח "1, צמי 7.י יי"ינ ירק.ני ליליוךי:,קיס

 ,י הים. קרית 13, צימר דירמרהוב .י"ן, :%מיי. ידי תהיי"יתו פעקלשטין וחיים הרגייה, ו2, עלייה מפיג 1רער'הודה
 על דמברץ צו למתן תקשה המשפט לבית הינשה כי ידועלהוה

 17ש,1 '.:י:)יי"ייס'ן; .ן'יי::,1:גהי..

 ניו"
 שטרן, ,ג רום מאג "מ.ל,ה "ן. ;,נ. ןבנו ניונין ::"ןג,"

 ,נ" פרנק יאייה .יה,.יע, , יים אביהם 27 רו1 .תן נן ק"בייא וענון, י:",, :ת,ר :נ.ל ומנקשים 1 זמו י:מיזע
 ך.ן,ן ור,., נ;.ניו. נס,נ יו היקים;ית

 תקויים ,א תונ", יא מדע טוס ביהן 11, " י.ך ינוס _..ס ,.ם רקם רוי,ש' ..?נ ." %וס ., זה '
 תיתן לא ומדוע דנ"ל דמנוהה של האחרינה הצוואה תירשםולא

 ,יים IT7TPQ "9,4,7 ע:נ.ן,תהיק
 ,א שאם ר.ן, ,גית !רוק ו,ץ..ה יגס ,אניךס ?%11"

 ;":.ר. נוו תשן" "תן ויקנס נ.ת ':שגז סאובה. יטה ךיי,ין ייי"תיעיו
 ישם רזי,ש' טוביהו. פריבנך( )מנהם !קייםוהמבקש
 ציוא,ה קיום צו ליחן כקשה דמשפט לכיח היגשה כי  ירוילהווי

 טסת לו שיש הטוען אדם כל בזה מזמין והנני הנ-ל, המנוההשל
 73י,916 צוואה קיום תיק הצוואה לקיום ו',או לדברנה לההנגד והרוצח המנוחה בערבוןהנאה
 מכפר-חסידים, שפירו )אליעזר( ליאו המנוח עזבוןבענין להברוה התנגדות ע, הומנה פרסום מיום יים  עשר המישה תוךלהגיש,

 1959, באיקטובר 9 ביום כהיתהומנפטר כעיניו. כטוב צו ממשפט בית יתן כן לא שאםהמבוקשת,

 עונונז. מם, ],מירוי ד;-,די:."ש,עךג1(:בץקג::ב:;::'::;ן רקס רזי,ש'
 12" דומיןךך':י ,ו,",ן ;1נ111תהי,

 "מריח גן,נ., ומ" סוגת ,1 ע.ש 7%ס נ,
 ךמ,ק" הנך ,ך:יע, רוו ,מתן ,ותננו1ךר.!ן נונ"ןורא:ץ, שספסר ראזש, ולטך המניה !.ופתנענין

 פיסוס סייס יו! עקר
 צו המשפט בית יתן בן לא שאם המבוקש, לצו ההנגרות זו,דזמנח 1913, ביולי 17 ביוםשוויץ,

 בעיניו. כטוב 121, מוריה מרחוב שכמן, לבית ראךש ארנהוהמבקשת
 רשם זיזי,ש,היסה.

 אום נ, נוה מימין דוני ירדה, ;, "יני,,יס ?11ים י.הן נקשת ,",ן, "ייויש.ס נת.,יס הישיט, ינית "יגעה ;י יווע,הווי
 פיטום סיום יום עשר חמישה תוך להגיש, להי להאגד ודוצה אליו מתייחסת דמבוקשות ההברגת שאחת בעזבון הנאה טובה לו שישהטוען
 גייניו. כטוב צו המשפט בית יחן כן לא שחם הכרוה, לאותה החזירות זו,גובשה

 "711,7 ע,נ.:.תתיק נ",;": יידיתהתק
 21 ניוט שנסר מ".יה, בן-צבי יעקב "מג." .רושתנן;.ן יני נעיר שאסי נליקמן, )סמ'( חתם המעה .רעתני:.ן
 בן-צבי. ניצהוהמבקשת מרומניה. טימדביץ נ2כ1יוהמבקשת- 1970יבמרם 1937, בנובמבר OT'1 8שברומניה

2335 "1.117.נ ת".י. ;,י,) י, 7,,ן. ":ייין,ן,יזון



 ןן
 בה'ןה המהחי הטשפטביתן
 )המיד( ת ו נ מ זהן

 "י,,!, ;ונקיתתיק י7,"1, ע1ניויתתיון
י 1TUe~n נחתיי, )% חק., נו,:, (ך מה ח מנן שתעמו ש"ש תחני, ין נ,"מר:וליס,

 ן.!ך. [, ן..ו,1 יי".נ הרשנוון והום,ימ"ש ,"!1,נ'וני
 יי!ת. לייט, מקולים מיריםיהמנ7ש

 ";,!!, ע111:1תחי,
 שנפטך מנהריה, י4דינטל )לך[-ךדיג( אירי המנוח עונוןבטניו 70',872 ירושותתיק

 1945, בבאי 15 ביולבעסיסה שי, אשר המנוח עצבוןגטין
 י'%ייו. ויזת "ו, "ימת מי"ינ רויטל ומהיךיקז שי. ומשה שי שרה71:קש.ם

]
 "1'ן', ייפית ,ת

]
 "1'%י, יישית ,ת

 ליובין, יהירה המנוחה עזבי,נענין חישק, 3, בגרת מי"יב גרוסמן איילה המנוהה מנוןנענין
 מחדרה. לייבין שמיאלוהמנקש  1970. במאי 30 בידם בחיפהשנמכרה

 עשר מוז.", מיוענ Icn~a ייהק ריוו, 'יושח!ן!'1 ".פ,, !, ווענ יר"ונ פלדמן לעזך המנח 'רושה2עמ1

 ן;קין4נן נמו::ננ'י:ג נח-ובס, !!, 1",, מי"1נ פלדמן מנחם מילו יי::7"ן
 "1,"!, ע.נו:1תתי, י7,7;, ע1ג,יותתי,

 %%, ".י." "עת יי"יג ולכסון דב ךל:ו" ע,:,ן:ע:'. ג:!,ו 1' גיור "ע"ר רימלנד, שמואל "מיי" ;'ניוין:,1

 "%1[,, נ:,. )!! ת"-, :"'יר ",ו ג.,נ עגיך ך"ן,,י'ת 2".[(, גיימנר )4תונעו
 "%, .ג,:( ".סיב שקת ךי"ינ וולפסון שרלוטהי,מ:ק"ן נ.ת-יש.לת. לל'ייז ר'מלנד איזהייינ,שת

 "1,1!, נו:111תת', "1,י7, ;.נ.:.תת',
 ,רית- י, מ". ,-ס יר".נ 1'נ:ט"ן אהרן ך::וך .רישתגעו.ן "'ית- ,!,%, נך1 משינין מנשה אליאור ומרוח ייושתנינ.ן
 ן.;ן,""ן, ,",ו, נ!נרו%ר , ניון ש:!?ר"נרמ,,

 ,י.ת-"יי". !, ,-ס מר,,: פזיזה וי:שטיין1"מנ,שת ל.ית-ונדן,. ,!י,, :", יש.:.ן מאיר אליאסוך::,ש
ן

 י "1,,י, .דוקרתתי, "7,,,, עוג.:.תתי,
 נ:.,1 :.% נין עוגייה חרנס, ברטה "מוקה .ייעתנן:)1 יי:!.ן )שאול-'עקב( סימך עיזה ייונה ;ונין:ן:,ן

 גויךגי "1 ניס גך."ה קו;"4ה געי-";.ו.", ,,7 י",.,,,א,
 "%7[ן' :'י:' )ן! תע.,

 "]. ערך. וצף %ת,, יוי.ת חרזם 'ורן'יירקי"![,
 1 "17,,, ;עוותתי,1 :%ר-שנע. ", יפתר ןר"1נ בז-שאול סליוןךנ,שת

 "1,י"ן ;.:וזותתי, ;גו. 2%, ין. ריי ירהונ אבקש לוט'ון::7שת
 ,! "1,1,, עונויותת,,

 נתם .ן ידיית ששיי שטר1' אלפרד היייי" :;נענעו:.

 ן, וו, ג.ע. %!נתן
 ת,-%:ינ. 1", גוייין וסת יר"ינ יל'ש טה ח'י,מנ,שקץ

 רפן, אייס ךמנ," ;,;1ן;עךן ן, :ין. ייחג כץ .נ.ת ובריאל' נחמה ועדנה "יין,,", 19,[,, .ך,11תתי, ,תשנ' יר",נ כץ ,נ'ת יר'ד:ור שמעוה דליהוךינ,שות
 רוון. שמעוןוומנ,שו'(ק.

 ו1
 י1,נ,ן ע,ני11תתי, ,7'1,, ;ינייתה,

 ניומ ריעה ענבר גולדנברג, עימואל הממח ע,כוןניננ.ן 12 ביים בחיפה שנפטר סילךמין, שמיאל המעת עיבוןנענין
 1919, בייני7? 1979,ביילי

 ".!ך. !!, .,-1 ייי.נ וולד:ברג רחלו"ך:,קת "יקה. ,4, הן,,, ייהונ סולומון הנה1יינ,קת
 "7,1,! עונ.ן,הת., "1,!%% ;עונותתי,

 ".!", "", %,ננ, יי"ונ רודם סולומון ותו," ירויתהעק "! נ..ס שוטר א'צקוביץ, שמואל דיגי" "%1[,יני1ניר.

 ".י". י", ,.וגי מי"יי רודס שרהי"מנ,"ת איצקוביץ. 'עקב1ין:7ש

 )זין.,.! תע.י, נ,.,י ג' ,ינן. ";יני:,ן.יען2836

ן



 בחיפה המחיזי המשפםבית
 )המשך( ת ו נ מ זה

 קי.ת- ,1, אר,ון,י,ג מיי.ג טרקסטר:ר שושנהווינ,שת ";,,יי ע.:.נותה.ק
אתא. י".!:, בכר קלרה ומתי" עוננןנע:ין
 בכר. ברוך.המנקש

 סמירה, יעקב ושיח עונוןנעין "aT'1 2 גר'!: שניסר פולק, ישראל "מוח ירושתנענ.ן "2,7ו" עונו:.תהי, "7,,"" ע:נו;ותה.ק
 חיטה, בב, צרפת ידרך סמירת נקרחהוהיכקשת 1570,בילי

 כדולק. אילדנהוהמבקשת
 910,70 עזכומתהיק

 "ו,"51 ייישית היק " ניונ ואייש" נירה שת"י מן, זהמן "מזו" .רועת:ענ.ן
 בינואר 7 ביום מהיפה שנפטר רובין, י,נקכ המנוה עזבוןבעניז 11970ביוני

11970 מן. הקריבןוהמבקש

 38, הנרמל משושנת גןלו-מן לבית ריב:ין כפירוק והמבקשת 11,79פ ירושותהיק

 היפה. ארלוץרוכ מרהיב טרקסטרגר טוביה המנוח ירושתבענין
 רשם ד.ןי, ש' ביולי )22 הש-ל בתמוז י,ט ביום בהיסח שנסטר קרית-אתא,118

,)1970

 בבאר-שבע המחוזי המשפטבית
הזמנות

 שהות, נ, כעס יו יש אס מיס, וייהן וו, הומנה מרסוס מיוםיוכ אשפוף לין דלץ ממושג סעדיה מנהם המנות עייוןיענף עשי "מיש" תנן הישבס שית ,"הייצג אנס נ, נוה מזמיןייני "7,;11 עוניייתת.7
 עו"ד של למימע וכן המנוח ירושת על המכריז גו יינתן לאמדוע ]15 הש-ל באייר ו' ביום כאשקלון הממשלתי התולים בביתשנפטר
 גן.נ יו הישנס ניח יתן גן יא ע"ס "עשון, ,ינ", :רנןיש" "1,7(,נמן

נע.ןו. אבןסע.ד. יונה1המג,עת
 רקס לרון,א' דינריו %ו ייהן נ,;" "מעוט ,נ.ת ra:Tn נ. ,ך ירו! ,"ווי,
 עזגונו. לההל נדון משה -יו"ד של למינויו וכן הנ-ל המנוו ירושתעל

 אדם כל בזה יזמין והנני ירושהן יל המכריזים צווים ליחן בקשות להלן, המפורשים בתיקים המשפט, לבית הוגשו כי יגועלהחד
 פרסום מיום יופ עשר חמישה תוך להגיש, לה, לההנגד והרוצה אליו מתייחסת המבוקשוה ההכרזות סאות בעזבך הגאה טובת לר שישהמוען
 בעיניו. כטוב צו המשפט בית יחן כן לא נואם הברזה, לאותה התנגווה זוןהנמנה

 יניית-:ת. :'נס מריםיימנלשת ";,1"1 י.נ.;יהתיק
 "111,7 ירושותהיק נג'סת שתטי איו;, מ".,ה, כהן אליהו גינות עונ.ןנע;.ן

 שבתן בן אסתרכגשתנייןגגג'7כ%4נהן.
 ";,""1 ע1נ:נ.תהי,

 לין;;""1ן7::נ נבא' וטיליה ":ין ~IT1rיי """ן' גהגעיג:נ"ך.כגכ:(:ג
 נ"י-מנע. ",ו, אנן-:מרו, מיה.נ נבאי שלמהיימי;ש "י'י"ן ע::י:ית"'7

 י2 ני.נ שעיר ~rrT2trl מלכה משה "מנו" !ונוןנענ.ן
 "7,י11 ירישיתח'7במרס"7"1,
 1 4,,ו", הנע.".ם מויד צכיאלי ישראל הינון עינוןננג'ז מלכה. זהרהיהמנקשת

 """1, נאני.,"2
 toeeia ושהדס צכי~ירך )ברטהן ברכהיךינ7שת ניזם ;':פיך מ"ש,,ון, קיסיל בשהיד נח

 "117,7 עיניותת., ו,14". !תסית י"עוייו, קוסיל יוסף.המנקש
 "4, "שליה מרהיב אטפיס אברהם המוח ,רישתני:.ן

 0ע19, בפברואר 4 בידם  שנפטר אשקלון, אמרידר, 119,70 עזבונותהיק
 אטיאס. כדכוא והמבקשת 16 גיוס בחשקלון שנפטר גינס, ברנט הממח י,ביןבענין
 רשם לררן א, 1969,ומבמבר

2837 3.5,1970 הש"ל, בחלול ב' 1651, הפרסומיםילקוט



 ןי
 בנצרת המשגי המשקבית1

הזמנות
 נו" ימיין וסנני ידושק, ע, מנייעים זיון ,יצן נקע.ת ,",ן, ומ!.ישיס גה,ק,ס "ישון, ינית עי!. כ, יונע,"ווי

 "זס נ,
 סיירם תלש" .ום עשר מיש" תוך ין:,ש, יה, יה":;ז ודיווה אדיו מהיין:ת דמנ71שוה ההנד~.ת שחיה נשנון הנחה טוגת יו שישעטיין
 נ?:יו. גרו: בו "רשען כיח .תן גן )א שאם הכיה, יאותה ההנוות 11,מעה

 "11";1 ע.יונית"., "7,7[1 ;.מזיתת.,
 12 נ'וס געפי,ה שעטיה דוידוב, 'פה זן:."ה ;1:1ןיעין ג,ו7 עלית, יערת פופליקר טילי ייון" ען:.ןנענין
 ו"19,נדומטובר 1970(, במאי )11 תש"ל באייר ט' ביום שגפורה4'ן482,

 מעמולה. ז-דין.ך!כ יקיים! והמבקש 4;450. בלוק מלית, מנצרה אייזיק תרפקווהמבקש

 111170 ירושותתיק 70',145 עובוגותתיק
 %! נסס נן!1," שמסי פך'דמן. משה ישיח ע.:11נעין גן!1,ה שנעי שטראוכלר, מרדכי "יננן ייושתנענ.ן

 "7!1.נ.:ו,ר %"י[, נס(ימני 17 יייס!
 עלית. מעפולה פרידמן ובפררהוהנבק?, טפולה. מנהב, מרחוב ,טטראוכלך נך'יןקוהמבקש

 "1,:11 עונו:.תהיק ";11,1 ;ומתתת.1
 גייס נ,ר.ה-שבוס" ש:(?י קדוש, יהודה י?:.ח .י1ש,נעין ג?:ר'ן שמסרה מ:ן.,ה, שעוני מרים היןה" .יושתיע;.ן

 ו%7(, ניו;.%! ,1%1(, ניווץר )! הש-ה נעת ן-הניזם

 קדוש. מרדכי,תנזק "[, ".יש הניפן יי"יג וכמבורסקי הרמסהוהמנמשה
 ישר אסא,א, ת,-אנינ.יןת-"נ.ג,

 היב:.ים הדין בהיהנמנית
 בירושיים האזורי הרבני הדיןבית

הזמנות
ן  שיית נשנון ון;.:ין "1 י"א, סוית ה"נ? גי rrl~1. צ.1' יךת1 נלש.ת ין,1' ה?(.יסים נהירים הזין' ,:ית העשו גי יזועיי..,

 ,הן כן יא ש"ס 11, משה פיסוח יי.ס יום ישר מיעה ה.ך כ;:.היו .'במר הוין ,נית ינוא יה. יית::1 ויו?" אי.1 מהייינוהנקשית
 נעציו. נט.נ 11 "זיןג,ת

תיק, ~jnlzGO'-,תיק
 ה' ניגס נירושיים ק:!!ר לביא, מרדכי יתוה ע,:.ןי?:'1 נו.ניה-;יינז.רף ש:!ךר שיובר:ר. קרל ושוה עגנוןנן;.ן "",2,תש,י

 1970(. ביולי )12 תן"לבתמוז 1945. בשבת אפריל בהגדש)ירמגיה(,
 לתוהם. מריםהמבקשת: ?מפךרדי. אנההמבקשת:

 2609,חש-לתיק

 נירת ט-. גפיי ג'י,ע,'י שחטי שהרי, קמיל "::1" עוגתןנ;:.ן
 נסיי:יךז שילי י"כמן, ברטילד יו:" 1ןיןנ.1

 פססט. חנהדן:-irri י1,7(. גיתי )!1 תש.,גניין
 מזמי סגלה, ו'מ' דורה. קמיל"?נקיה:

 כהל-אביב-'פו הפזורי הרבני הדיןבית יי יי ין ן י"מ.
המנות

 קאהת בעוכון דמעו:ין אי הנאה טונת rcrr:1 כל ירויה. צמי למתן בקשית להלון המפורטים בתיקים הךיוו לבית הוגשו כי ידועלהווי
 )ההרי ורוצה אליו מהיייסההנקשות

 יחן כן לא שפט זו, השנה כרסוס ייוס יום כדר היי?? היך כ7:.ה.ו ייעור הדין לנית יבוא )ה,
 גיציו. במוב צו ידיןגית

 יז4ן,ין,לחיי יי11,תש,לתיו
 ס' ניד נגה"-תקוה ש:[?ר רצך, OnJD דהוי .רעתנ?נ.ן ניחס ניס.ז-,יער שעיר ממן, אליעזר  "בשח ירואתגן:,ן

 1959(. בדצרבר )15 ת'ן"לברב, 1980(, באוגוסט )11 תום-ך באבי-ח
 הי:" מדהוי ממן מעליתהמנקשת:

 רית-;ן. ,ן, מרוין מי".נ רצר ריחהי:7:1ת: "ולון. 7,. ויוי,

')17י2538
 י1ון.1.1 ק7.י, ג,.יי ג' וין. "יין,:'ן

ן



 בתל-אביב-יפו האזירי הרבנ' הדיןבית
 )המשך(הזמנות

 קוי מעורות קיור הניהךזג,קת: ,!2,ו,הע.,ת.,
 "ויין. ו!,

 י"ח בהם בתל-אביב שנפטר הילר, דךב המניח ירושתנענין
 11213;תש"ל תיק 1959(. בדצממר )27 הש-לבטבת

 ניון נח,-אג.נ קלטרן ;לינרט, בלה ייונה יייקתחנ.1 ת,-"ג.נ. 17, !"ס,.ו יי"ינ חילר לאה"ינקעת:
 ,",ו(. ננו::נר )(2 תק., נזנקוי-ץ

 ת.-אגיב. "1, יליט מרתונ ;ליורט מנתםהמלש: ",וו~,תש.,ח.ק
 ראעי מדגיר סק קיבר,'ך;רדה 1970(. במרם )11 הש-ל ב' באדר ג'ביום גיתי-היי" ענ!עי ק'זר, צבי אברהם ימופה ירושתגטין

 בחיעח התזורי הרבני הדיןביה
הזמנות

 rrrv נעונון המפנין או "נאה אונת "תונע ני .רפשה. !ו., ,מתן נשות ,,,ן, "מיויס.ס נתי,יס הזין, ,גית "ושן גי יזו;.הפו,

 נ"ן ה"נ צונ'ת:ן

 יין ניגב נהיה ש;!!ר 1נ11., מסעוד "ינ." ייבעת:ענין נקייה שקימר קרישר, שמעון ליאון המנוה ייושתנענין "417,,ש-ית'7 וי"4)הע,יה'7
 1970(. במאי )20 הש-לבאייר 1970(. במרם )4 חש-ל א. באור כיובירט

 ונונו. עזיזה ךזנ,שת: קרישר. פאולינה"מנקשת:
ן  ""!רתע-,ת.7 !ן"1,הש..תי,

 י, ביום בחיפה שנפטוה חג3ל, יךככד המנוחה ירושתבענין ביום בנימין בקרית שנפטר גלר, ברטה המגות ירישתבעניז4
 גזיכןח'

 תקעי
 ";,1(, מ.נ, )"1 תע-,ננ..ן "1,7(. נמיי, )7

 שטיגל'ץ. שבע"יגיעת: ולר. שמעון"יג,":
 !417,תק-,היל "",1,תש.ןת.,

 ינרכ, נטירת ענפיי לוי, חולדה וינון" 'יישחי;;'ן .' גיס :י.יה ק:!:ר נרינשפן, ייגה וין,ח ירקתנענין
 יי,1(. נאו,יונר ),2 יש., ישי, י,זי.ים ""י1(. נקיי, ),2 תקנס:"ייר

 לוי. סלח"ייגש: ורינשפן. אנ'צה"מקשת:

 4"42,הש-להי, 1,.1,,ש-יתי,
 1910(. במאי )10 תש-ל באיירד, 1970(, ביובי )" הש"ל בסייך ב' ביוםטבעון ניו" ג".פה שניטר מוסקל. יחיאל נמנו" ירושתנ!:'ן נ,ר.ת שתטר ויינשסיין, וולף יעקב המו" ירוקתגתי,

 מיסקל. ריטה יניההמבקשת: יילשטיין. פן-ניהדמבקשת:

ן
 4209,חש-ןתיק. 4992,הש"להיק

 נרוסמן, דב דמנוח ירושתבענק ב, בדם בנהריה שנפמר גלברב, ייסף המנוס ירושתבענין

-UDJ? 

 בכסל ז' ביום בחיפה
 1958(, בנובמבר )"2השב-ט 1970(. ביולי )5 תש"לבתמוז

 גרוסמן. אילה,מבקשת: גלברג. לדיסלבהמבקש:
תיק 1129,תש"לתיק

 ט" סייס בהיפה שמטר זילברמן, יננהק המניח ירושתבענין נ' בים טהריה עיטר שטרית, שגרבץ המנוח ירושתבענין 4214'תש-
 )24  תש-ל א'באדר

 בפברוא-

 "197(. באכריל )20 תש-לבנימן 1979(.
 זילברמן. אמתךהמגקסת; שכריתי אסתרהמבקשה:

 4222',תש"תיק נ413,תש"לתיק
 נקיית-' הניטרה וולדנשטיץ מלכה ייני" ירקתנענין DT'1 נזיריה שנטי" אלברט, רייןל "מנו," ייועתנינין

 1970(. במרס )30 הש"ל ב/ באדר כ"גביים 1970(, בינואר )5 תש"ל בשבטכ-ז
 סגל. פאולינה"מנקת: אלברט. מירל""גזע:

839 ),,,ן.",1 הש.י. ג")1) נ' 7,,1. ",יוון,!'.רוע



י
 בה'מה האזורי הרעי הדיןבית

1י )המתר( ה 1 נ מ זה  ר4ר4,תש.,תיק "4נ4,תש-,ה',
 ביום בחימה שפטר בודבשטיין, י1קן:1:2 המנוה ירושתנמין כ' ביום בחיפה שנפטר אלבהרי, בתלתר המניה ירושתבענין
 1970(. באפריל )6ן תש-ל בבימןכ, iro?o. במאי )25 הש"למאייר

 בודנשטיין. מריםומרעת: אלבהרי. סולטנהוירקת:

 ג7;י :ניטי קולא, לייב אברהם "מג." ייישתמ:'1
 נ' נ.וס נ'.נ" שמאי ריבק' 'הירע ":ךייג:'ןת

 ריבק' :המהו--:?rr: קולא. ברטה"מהשה:ן

 נ,1ס ניתך קמני" ברנרד, טופ" ךין,י  'קישתr':ra "":4,,תש.,ת.,
 י1,7(. ג..ן. )"1 חק., ננון .' גנ.ון ..ן נ.וס נ".ין ש1ן:ך סעדי, דוך ישו" ירושתני:.ן
 ברנרד. קרולומנקש: "7"1(. גיוסי )"1הש-י

 סעדי. פרחההמבקשת:
1

 1"43,תש-ל קת

 פי'דל' ין '1 .דפ,יי4'; נ"'3ת'!,יי:י::י ס ני נויחו שוסיי" ),ך:!ומן:פירא' ב1ך:.",
-cs:? 

 '.י נשםנ"נ,

 4"ר4,ת, שפ'רא. חיםדינ,ש:
 "7"1(. נ.,:. )14 תש., ננ..ן .. :יונ ורר4,תע-,הי, נ"';" קריין שילמן, קיצבר; רוזה יליי"ן 'ייננתי::'1

 לכוריו. עולמהרמבקש: בעם בגדרה ינעטר סטרוביציק, הבריק הרות ירושתבענין
 הראשי למזכיר ראשי עווד סילידאנו,רפאל סטרוביציק, סאובההיבזותה: 4 1970(. ביול' )17 הש"ל כתמורי"ג

 בבהנו-תקוה היזורי הרבני הדיןבית
הנמנות

 שרן, נשמן ין?זנ.ן ח. מאה לנת r~rtn נ. ירותן. נתי ,:ה. נ,שזת ,הקן, גמ?ורט.נ נתי,ינ הוין' ,בית גודשו נ, .וו;ינוו,
 יתן בן לא שאם זו, הזינה  פרסום כיום ירם עשר ה:ישה הוך טענד,יו וייטיר הדין לבית יבוץ לס,  לההנגד  ירוצה "ליו מהילפתהנקיות
 גע.גיו. כטוב צו הדיןבית

 1,7נ,:ך.לת., 1;"!,תק.,ת,,ן
 .-ן נ.וס שנן:י אברמ,ביץ, מרקן י:ןח מזנוןנלין ג.ום שזיזיה משין. ליף ג" מיחיה ךימחך עזנוןנזוין

 אבר- לאה המנלקה ועזבון 1965(, באוקןדבר )6 ה'ככ-טבהיכרי תשיל. במיוןכ-ה
 ,"וו(. נמרי, ):ו ת"נ." נונן ס.1 נ..ס שם:יןמ,כיץ, נתח-תעה. עווי, "..ס ינ. מי"ונ משען עןראון"ו:

 יאש מימי כץ.שמעון

 בטבריה האזורי הרבנ' הדיןבית
הזמנות

 לבקשה לההנגד סיבה לו שיש מעונין וכל הנאה טובת התובעבל 558',תשכ"טתיק ןי
 מיום ידם עשר חמישה חוך טחותיו וימכור הדין לבית יבוא הנ"ל, המנוהה עזבון של ירושה צו למחן כצוה הדין גיח בביהוגלה
 בעיניו. כסוב בו הדין ביח  יתן כן לא שאם ,ו, ה;ךנה מרסיס תשב-ז בניכן כ"א ביום שנ!טרה מכבריה) חמך משה  בתרחמה
 ך196(.  באמריללוב

 דהאן. ועישה דהאן ורחל תנה דהאן,ורפאל  יאסי מפכיי שטרית, מ,יוסף בנימץ יצחק, ילוז, אסתר ילוז,  פריחההינןשים:

 ,י,ו.,.י תן.1. נ,1,1 :, ,1(1, ";פיל,;,יקי"2549



 חביוה לפירוק בקשנה כרכרהזרעות

 בתל-אביב-יפו המתווי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית
 "7,"1"! ישר היק "7,,;17 מנביה',

 יחנרוה, יקוותאביב הינדות. !,וזתני:.ן

 ת,- י' ""שיי דך.נ בע-מ, ,שלאט הדרה !'רוקונדין שכתיזה בע-מ, 1ש1ת' 'לשפט. -בר "הניה !'רוקוגע:.ן
אביבי מל-חביב, נ9, הרצל גבעת ברטובהר,2ום

 ת,-%נינ, ;1, שעז יי,.נ פ'1קלשט,'ן 'לכבד1ךמ:,שת מ-הונ ועייא ש' TU-1 נ.נ ע-' ,לשפט, בר ,מלדההינקש
 הל-אביב. 127 מוא"ה מרהוב ליפשיץ, ש' טי"דע"' תל-אביב. 17,קטלן

 .ן,ת נישה "~;ש" ".י1 ג.נ., 17 ג.,ס נ. ונזרן ג..1ן.ית ינית  רןרן יתש" 1,19 ניאי 14 נ'וס גי ".זען, נו,נמנית
 ,נ, ;עיי ה..נרת היניה חת יעי, גת,_%נ,..,-. המך...".שסט וגי ,עי,. כונרת ""נרה "ת ,!י, בת,-%נינ-ייו "מיוניומק"ט
ג__ת נא.,- " DT'1 גבין "יו;נ "מש"ס ג'ת ני:. תישמע 11 !ירו,נעשת

 !,רן_
 a~ta 1% נן,ן ויו;. "_;ים נ,ת נ!:, ה,ש.ע ,.

ג י1 נימן ,תיוך די.צן ""מורה ההגרה ש, שנכףס.נ:,

". 
ה "' נד

 ו. ן - ,ת ויפה ך%.זי" ינד" "%י
 אס ,י.י ך' בשעת ,ך.-,ע ישא, י.ךן אם ינ.רור. נקעת ,יקיע יש%. ,גן, "תן:7 או "נקוהנוין
 ,:, .יתן ונלקה מן פהק שקו. הזין עורך נ%ן?עות אונעצמו

TrSU1נ, ייתן הנקוה מן ועתק _,. התן עניך %ו'נ%.?ע.ת, 
 תן.ךת יסה הותסס מן ~חת ש,ןד.ש יעניהש, משתהף %. ._" היודת מרה 7,ה.ס ין נאה ע'זד.ש ""ניה 7, משתתף %ו:.קח

 ש ן. א. ונהתימת[ "!יריה או יאיש שי וימען ושם נסיון"".וטה, ,ך דן,.ו ן, ךזך;ה יע,, יותסס יזקר .ו. ע, ,ע,." , 1". ריעו ע. שזעה ,עי, ,"",ם "זוטר, יזי ע, ,ק," או,!!וי, ,..נ ךאן.ךה ה.,ש, נ,ר.י נקעת ,ן,-,; הי.?" נ,הערה. חייג יזמני" הנלקה ניידי נשרה ,יקיע הר.?" נ,המיה:

 ו_
 ונ' השר.. %ז י%.ש ש, ין

 %ו ה,ןהב
 %, שקי! נ%,!ן ,ך;,ח 1% יה'מנר ודי:" ניס. נאנסתימת

 %, שה:.ע נ".!ן י.,ק,ה %. י.,יןר ?ד.נה נזי! נחת,.ת
 "1%7. נ".,ט.נד 2] ,וט ש, וו "" מיעך .ח.ןר ,ן יע., "ת.ם "1,1. נא,קט.נר " יום ש, "".1% מרעה יאורר ,א ,עי,י,הוס

ן בתל-אביב-יסו המה11, המרופטבבבת  בתל-אביב-יפו המחווי המשסט בבית "7,"1%1 מנסרה.,
 "1,,1"! ינצרת', "ךנר1ת, !,וזתנעין

 בע-מ, לכמן הכרה - היגדרם ההברה סירוקובענין הל-אביב, 77, רוטשילד בשדרות מיה הרשוםשמשרדה

 בע.מ~ הרזת וין:,ות עת"-ה,.", מי:.,ה %,",ו(]1, ת.ו. 'וסף, פר'מן1ימנ,ש
 משטיים מסמכים למסירת כתבתו אשי גוטליב, י' עו"ד ב-כט-י
 ,:ית נ,'~ה התש" "1,1 גי.:. 12 גיוס ני שזען, נזי1~ןרת !תן-תרה. 21, !,.ר י"גהיא:

ן
 וכי לעילי הנזכרת ההברה "ה לפרק בתל-אביב-יפו המהוזיהמשפט

 13 ביום בדין היושב המשפט בית נמני תישמי זו פירוקבקקת לבית בקימה הוגשה 1970 במאי 25 ביום כי הודעה, כוהנמסרת

 בתל-אביב-יפי המהוזיהמשפט
 8.33. בזיעה 1979כח.קטו-ר וכי לשיק, ה:,;רת ההגרה את לפרק

 ?. נמהן ,המקך הי.ןה ההמקדה ההנדה שן מותה" ח. :,ו" ני דוק- ן גסס נזין היוקנ "מש"ס ניח נשי תישיו וו פירו,נקשת
נ, אס "נירור. נקעת ייו!יע רשפי ,נן, ,"ת"ז ח. ונימך נעתן "%.,9. נתעה "7"1טינר

 נקש"
 .., .,;תן ודקה מן שהק ש,. הן,ן עקדך א.'נ%ן_ע.תנען-, ?ו נמהן ,תמוך הדוש ",מקרה ""גי" ש, ישתתף א.

 אן ך:'רוי. גרעת ,י.!.! רשאי ,נך, ,יתרך %ו "נקשהנעין
1,ש_

 תיורת מסה ך,תון מן ~את ש,ןדוש וןנרן ש, י_.תף ח1
 ,ג, יי:הן דיקקת ין ךעהק קנו. לזין עורך 2חמ?ע.ה אזגעותי

 נ!ז1. היניעוהשלם

 נעזר דרגנועי"ל.ס
' הן.דת מן" הפתוס י1 ~ץת ש'ךד.ק דןנדה

 ע.-ך של'ט'משה

 ת,.חנ'נ 41' גלךדן.נ ךינ,שנ%-מח

 נ,הערה:
 "..נ ךאיירך הנקעה נירור ננעת ,ך.יי! דרושה ניהערה: 1"נ ך"י.י" המק" נירור גשעת יי.!יע הי,?"

 זה. רצצו על הודעה לעיל להתזם הדואר, ידי על לשלוח או למסיר, זה. רצון על הודעה לשיל לההום הדוארר ידי על לשלוח אולמסור,
 או ובחתימתם הפירמה או האיש של והמען משם בצידןההודעה1 או ובהתימהם הפירמה או האיש של והמען דשם בציוןההודען

 אל שתניע בחומן להישלח תו להימסר צריפה כוהם, באבמתימת אל שתגית באופן להישלח אד להימסר צריכה כוחם, באבמתירת
 1979. באוקטובר 12 יזם ול 13.00 משעה יוויהד לא לעיל המהום 1970. באוקטובר 5 יום של 13.03 משעה יאוחר לא לעילהחהום

2841 נורן.1.1 תשעי, יפוייי י, ימן. "ייינן,;,,,וי
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 חברית לסרוק כק.2ות כדברהודעות
 בהל-אביב-יפו המחיזי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המהוזי המשפטבבית

 2307,70 מממר תיק 2255,70 מספרתיק
 ההברות, מקודתבינון דהברות, מקודתבענין

 מ' בע ת פ ם ישרית כה ס יךנרק יי, י 1יז.: בע,מ, .שחם. "הנרה פירוקונענין

 אידס דוך 3. יון; !ת 1, ומרש "נינן מריינר!,1,,11, ישראל. מדונתיימנ,שת
 נו"צינרת

 ורוכך י:11 ניוני QT'1 21 גי "1יע",
 ". תק !תך 1' נאץייך'נ ,ניח נקד"

 לטית בקשה הוגיה 1979 ביוני 28 ביום כי הודע-, בנהגךכרת וסי לעיל, הנזכרת ההברה את לפרק בתל-אביב-יפו ה:,הו~יהמשבט
 וכי לעיל, תזכרת ה-ברה את לפרק בהל-אציב-יפו הכהזזידישפט באוק- 7 ביום בדין היושב הך7:פט בית במגי היטמע וו פירוקמקעת
 נשע" ,;י1סור

 %ו :.שהנ, נ",,- 7 נ.ונ נזין קי.קנ הפערן נית ננץ תי7:!; וי יירו,גןשן ין.".
 משתתי

 11.,. ג7;י י:11ל.נר ]1 שהן ,התוך "ר.ןה ן%:ורה ישרה ש,
 אס שירור, נשעה ,הופיע רקאי ,:ך, ,ךת::ז %ו ךנ,שהנע:.ן

 צו שחן ,תסוך גר.%" ין:וי" דינר" ש. ר7ןתף 1% ניעןנ,
ין.לן י:י י.1ה1 הנפש" מן שהק יקי. היין עורך נ%מ!;.ת אונשמו

:XJTgT 
 אס ינירור, נשם יחיי.; י:א' פי' ':תעו %ן

 תלית מטן ",ת"ס מן 1,ת שיירתק יעניך שי ישהתף %ייי7" נעץ. דקנ.;ךתק,וס יני ,ינהן הנקת" מן ,;ת, שוו. ון,ן עורך נאךן?'ת %ונןצ:1 היית מרן גהת.[ מן וקת ש.ויוש והגיג ש, משתתף %ונשה

 ,ירש," ןיון,'גןשנ?.נ
ישניי-:ימיי.

 ע.-ז הרצוף,"ה
 ך::לקי[י"-יי" ך,ןיןיה( ,ןמה' ג:ןינ" ןר,,.ס.שנת

 נתך-ה,." ו, ן.ין דיג:.ר17נ,'
 נ,"ער":

 ה.ין "":.רה דרוך גירור נשוה ,:1!.; ךי.י" ;.ועי": היינ ך"יור" ךנ,7ן נירור נשפת ,"ניע ירו?"
 ,7,ו" או,:ניר,

 ,;י, יבתור ווותר, יזי ;,
 "וו;"

 ו". רצן1ו ;, ".זעק ,;י, ,ינוס יישר, 'יי עי יעיי, "יי:רי' ,ך. רצ.ו, ;,
 או ובהתימהס הפירמה או האיש של והמתן הץם בצייןרדידל"' ז:ו ובההימהם הפירמה או האיש ,:ל- והמען השם בציוןההורעה,
 אל שסיע נאופן להישלח או להיאסר צריבה כ,דב, באררהימ, חל שתגיע באופן להיטלה או להימסר צריכה כוחם, באבחתימה
4 1970. כאוקמובר 8 יום של 13.00 משעה יאוחר לא לעילהההון 1970. באוקטובר 6 יום של 13.00 משעה יאוחר לא לעילהחמוס

 בחיפה  המחווי המשטסבכית
יק י"נר.ן, יבייתנען בתל-אביב-יפו המחווי המשפטבבית
נן.1.

 7א',ל ( יירעל )__רהנ,..-.ן ,וו, י,יי_י יו , פו,,בעגון בית והחנקת נקיון שעית. צח. ךך,ין נ'יי,י:.:'1 "ה-רז", יל" -
 -SIK~ "חגר" פ.רו,ייענ.ן

rrin~ בע,מ, מרכז'.

 ה1:י, מי"א מ"קי1הל,"וי::(ש.ל'אץ ישראל. מדינתיךמנ,7ת
 ג,נ ע" נ""נ' ('

 אלגבי רחום בי-דין: כהבי למסירת מיום חשר ולאוצל-מ,כבמין לבית בקשה הוגשה 1570 ביוגי 25 ביום בי הודעה1 כזהנמסרת
 תל-,אבי.8ה1, וכי לעיל, הנוכרת ההברד את לפרק בתל-אביב-יפו המהוויהמשפט
 לבית בקשה הוגשה 1970 ביאי 8 ביום כי הודעה, בנהנמסרת בנו- 2 ביום בדין היושב דמשפט בית בפני תישמע זו פירוקבקשת
 בקשת וכי לעיל, הנזכרת התברה את למרק בקיר, ה:הו,י רמשמט 8.30. בשעה 1970במגר
 באוקטובר 80 ביום גדין הישב המשפט בית בפי תישבע זומירוק צו במתן לקוך הרוצה האמורה ההברה וגל משתתף או ניוץהגל
 07.39. בדה19:0 אם הביריד, בשעת להופיע רשאי לכך, להיגד ח1 דבקשהבענין
 יו שהן ידייך קיוצ" האדרה ויברה שי י7תהף א. נוחן נ, ,ג, יינתן "נ,ק" ין ועתק שקו. "וין עורך י"ין;ות אונדמו
 "ם הבירור, בשעת להופיע רשאי לבך, להחגו או דבקיהבבין היזרת מטת החתים מן זאת שידרוש ההברה יל משהתף אונושה

 לנץ ייגהו הבקשה מן העהק חלו. הרין ע_.רך באמצע-ת צובעצבו נערו. הקבועהתשלוט
1 

 המיית מ:" גיתית מ1 יצת ש'יייש הני" שי ישפי ני':","י פלפלא'
 נזרו. וןנוןיישקה יקש," התשוסי "י.;,וצי;
 המ"שנא-נזח עו.י יעקבי,צ, 7"וי"'ה( ,ימך' ומוינה נרקיס,שנת

 נ,הערה:
 גןומרה. ",.ג יא-ירה הנעשן נ.רור נקעת ,"וזיע היו!"

 דרו!"
 ה..נ דומייה י-;7" ביריי בשעת ,"וין

 ,עי, ,התו[ "זואר, 'וי ע, ,ק,." או)מנוי,
 "1ון"

 ו". ר!ו:1 ;, ".ועת ילי, ,"תום יו"ר, .וי ;, ,שנון ווי::,ר, ו,. ר]ו11 ע,
 או ובההימהם העירמה או האיש ול והמען ך7ם בציוןההודם, תו ובחתימהם הפירמה או האיש של והמען השם בצידןההורעה,
 אל שתגיע בארסן להישלח או להימסר צרימה כיתן, מוובהת'כת אל ושתגיע באופן להישלח או להיפטר צריכה גוהר, באבחתימת
 19:0. באוקטוסי 29 יום לל 1%00 מדע" יז1ייי לץ לעילדההום 1979. כגובץכר נ יום של 3.09נ ניע" יאיהר לא לעילההיום

 ןן
 נן,1.1.ן הרי. נ%,,י ג' יין. "נין,:יי'tT?1 2842ן



י
 כיריעין מכירת ברברהודעות

 המיעז מורש נוס: ושייבש ט'נס ניונ, "מ7י7!יו'ת.%יי של לפועל ההוצאהמשרד
 ננ.ן גנו. 'קן מניי'ס צייר ומ?" "מהיש עייידה. ""'!,1,2 'יפייסתי7 בתל-אביב-יפו המשפטבית

 וו ;י קק"
 "שי, רשת עג סדי "רי.נ נר. !שנ וינ.נ" מויו" "שט"תי.ן,נ מקרקעין מכירה בדברהודעה בלי חלונות 3 לצריף מס-ר. כ-27 הצריף שטה אמזמט.מלוווה

 מוור.ס נשור המוית וי"א נר, נוי של עיי נדין תמית .!'ומיס. נסך חוג ין,,וק .הקן ימתואייס ומ,ר,ע.ן ,מנייה נ.המ1?;יס
 הבניה מפולשת. ץךמה מטל קומות שלוט של בניה מותרת גוג', ישראל, מדינת לזכות תגיב רפאל מהחייב המגיע ל-י110,344.20
 על אך 1י103, הסל סך קומה. בכל המגרש משטה 25% -המותרת המתוו. פרקליטות ט-יהמיךצגת

 למכירה: המוצע ההלק השכחה. מס חל 105% לבין 91% ביןההפרש חיך 4כחכ הצעה וו ללשכה להגיש המקרקעין כקניית המעוניןעל
בשלמות. מקנו שמו, את המרש ההצפן ור. הידעה פרטות מיום יוםשלזשימ

 ת-י. יפוייי ןייצ ":7 י" ומע: פרש יינ" "ייה י'יייי מיג:בי::::י::ך'נ"נ
 תפוס. כשהצריף ל"י 0,990-32,000נ של בסך נשומוהמקרקעין

 ,... """,27 נסן "%עה7.ימת המקרקעיןפירוט
 מי-צינ-ייי יניתימיי," 3י. """ "2י:::"::נן נרנדשדב ''

 של לפועל י7הרננאהמשרד באזור לבגין מגרש בהם: ושימוש טיבם סוגם, המקרקעין,תיאור
 14951,69 הוצל"פחיק בתל-אביב-יפו המשפטבית שניהם הרחובות, לשני חזיתות עם יריים ורחב גדול המגרשמגורים.
 לקימת מעל קימות ב לבנות כאן מותר בנויה. הסביבה כלסלולים.
 מקרקעין מכירת בדברהידעה מעל - המגרש גודל עקב בסה-כ. כ-100% וכערך מפולשהעמודים
 "ינ ,;י,., להין "יתו%ר.ס הם,-,;ין ,מנירה ג," מ1?;יס יייש 1"1 ,ירית. יג נניב ימית רעיו, ,נבת ת'ת:ן - זווס,-!
 גנגיג" nrs ננקז,ועיזי

 .רני. ייננת 1י:ר ושה מרטין מךקי.ג "י;.ע ,-. 2,י,!! נ"ך ר"מ. הגנן ק, רנות אשנווי.ה 1,ק
 ע1-ז !-י המיוצרת גע,ן, ועירונית חקלאית "תישנ1תיני" %!2 ,;.ייה ,מיוי קיינים מפיה גני י"1נ,ות:ש;נוויב

 ת,-%נ.ג. 1, די-יינ. ר",נ %ייסי,מ' אין נדין נניס %ס וגין ימניק,ס השסה אח מ"יקיס אם ניןמ"שסת
 יער שמו, אה תדרש ""יעה וו. "1ז;ה ;יננם מיום .וטמושים אפי( ו,:יש.ם מאות )%רג; """,9!4 בנך ושומו"י,ר,;.ן תוך נ:תנ "!;ה 11 י,שגה ימיש "מ,י,;ין נ7ניית המאניןן,נגוה.
 ערבון להצעה הצורף המוצפ, הסכום ואת המציע, של והזחוומספרלירוה.

 המוצע. מהמחיר מ-10% יפחת שלא בבום גרגדשדב
 בתל-אביב-יפר לפועלהמוציא

 המקרקעיןפירוט
 "מיי י"ינךי,ינ:

 ת,.%נ,נ. ,%, י.יי1,
 "1,!1. יקה 1!," נגש יי'שונ:ינ;י' של לפועל ההוצאהמשרד
 ברכוש חלקים 650;26 בגילוף מ-ר 50,25 הרצפההסטה: 66',15313 הוצל"פ תיק בתל-אביב-יפו DCt'~nבית

המשוחף.
 מקרקעין מכירת בדבר רביעיתהודעה

 חורין 21 גת ז.רה גךס: ישימוש ס,נס ניגס היקי,ן.1תשיי
 נו.ן,, "., ;1,,ת הוירלי מש1הף. גנית "ינויות 7ימ, י;1 נ.נדמה ךונ יייי,7 ידן המת.%ריס ון7ר7עי1 יצירה נוהמ1!;ים

 סטנן מ.ר(, )כ-31,11 ,טן קור 1;1ז ג.נ.ו. נוון, יקריסשו' מ""יינ ךמ:יע .עג-ס;1.ן, ך1!%.ת ריגית, 'nl~lss ,.ת """,!2נסך
 ען סקרה %"ת מיחסת נקז, נ.,.ות יחיי(, )גמשך זקת,,א י,ן.ו" ,.נות נוגסי,, יינן מוך,ה ;ס נו-מ ארסיס %ן.,ת"גרת

 ישמי. יוז ;-, ממיס ימים איונסי!'ה קיימתתרינ.,ין. מר"ג הגויר, וש. אי,,;י ק. ;.ן,ו ין' !, ךייו?ותרוווינו,
 וך;נ,ות:שןנוויס גנהנ יטעה זו .יקג" יך;.ש המ,י,ע.ן :,חיית "יע,ויןע, ""יינ.ס. עיי תקנההזיר, ת,-%נינ. י4, ",ייייון"

 ,סיגת ,.י "4!,ו נזך יאש.נ" מקננת"
 ר"שווה ומבינהן נע-מ ועיר.ו.ת ה7יא'ת ,התישנות ינר" רנ,-1 שם., את הערש ךי!עה 11. ך.זע" !רס"מ מיחס ירט ק,.קיסהכך
 ו!.ר,נית ",ין.ת יהתישנ.ת הנרה רנ,.ו ,טוית ל.י """,,1גנך ,יצה 1.?.יף היוני, וננכס ואת דיייע, ש, קוהו ומסיימענו
גע.מ. "מוצע. מ"יהיר מ-19% .ן"ת קון נמנום!רנון

 "י-י. יעיי היי!"" נתיק י"" נין;'ס:עימס המקרקעיןפירוט
 ית;1נ.ם. י-י "9","1 נסו נש,:1הן,י,עין

 7. הושע רהוב בני-ברץ,המקום:
 גרודש דב 491. יינה 2!1" ווש הר.שוס:יסרר,
 נת,-אגיי-יפ. יריי,ויו!יא )מירי(. י-ר !"4""ט":

28.13 !ןff~fi !.!.19,. יניתי י' 7!"1. ,ויניייס'.7יי



ןי
 וושית:ויותפקוחה
 שזתמויות פירוק עיהודעות

 לנ"וזנ""ת1"ר,ס
 צדיקוג אה.ם יהלומין. : ,7" "יס'ס "צי1.ן

 נץןר.י )1 הש., ן' נסי נ.ז!. "שותיקהפס1.
.)1"7, 

! "ן'ךוק הגויו2.
~7e?'v 

 הת,ק מתו3.

 "Extex" .אקסטקס.1. ועיזת..
 "7"1(. נמרי )21 תש., נ' נחוי נ,%!.

 ש,4נ,,!. ושוה' ס'נק הנט1.

 נ-"2.
 "7"1(. ייא, )ז! נ",.י'תש-,

 ושות' ומבוים 'סודותן. ו!47נ.
 "7"1(. י%:י', 11 תש., נ, גציי נ.ז!.

 ש'י,י"ו. ושות' נו'מן מגדנית1.

 לסריה ב.ח,ר -אדי.1. ע,4נ,31.
 יריי(. י.יי' )גי "שיי ננייז .."!.

 עפ"י"נ. ועיוה' שפירא חקםן.

 תשעי ינ.יו "':.
 "1,7(. נ"נ. '12

 שמרא. יעם "יענרו "שותתה ש, וגקונוה "ונו,ות נ,4.
 ע'אר ךיח.ן מיסך1.
 1579ג בילי )5 הש"ל בהמה ה'2.
 ש,39282,

 קיטר מכבסת -שלרלבק.ן.
 ליםנ

י שסקה תשרטע2נם,0,1.
 1968(. ביוני )39 תשב-ח בהמ.ז ד'2.
 ש,39412.

 סרח" ריר בישארהב
 שלום. .אטלא1. ,7יה. י%ןל )1 תש.י נ' י לועזמ

 ( 1570(. בעני )11 תש"ל נטען ו'2,
"ש,"נן

 שנקר את ברומץג
 -cl~io. גיוני )ו! תש-, ננוון גיא2.

 אחן אחים 'שראל מאזנ'1.

 1970(. ביילי )2 הש"ל בביון כ"ח2.

 ש,39503.
 .טריו. מוסך1.
 השיי שיוורי3)

 טכני ציוד טכי'-סטר1. "7"1(. ניייי )9
 1913(. בבאי )23 הש"ל באייר ש"ז2.
 ש,ו74"נ.

 תועים לשמוץ מכני מלאכה בית -המשפץ-1.

 עפולה - פב1ט.ק "7"1(. נ,.;י )"1 תש-, נגען :ג2.
 1970(. ביוני )1 תש"ל בטיון כ-ז2.
 ש,313018,

 שובך1.

 ושות' ובאי1. י197(. נמשי )14 תש.י "'ן'י2.
 1570י. באפריל )15 ה-ב"ל בניבן ט'2.
 עי,319133.

 רדת אה'םן.

 ת[,י נמון נ-א:.
 ן אליצורעליזה ,7"1( נ,1,י )! ת[.י נהווניס "1"1(. ניוני )נ!

 גשוהנו'ות רשן מ;ונימיאת ש,!ו4ו!.

 "7וי.1.ו הן.י. נחירי נ' 7נ"ן. "נרנ1נין'.וזן2844



1

 מוגבלות שותפויות רישום בדברהודעה

 תל- 7, דובנוב רתוב ציבךרית, חברה בע-מ, הדתי הקיכזץ קרן6. : איה פרט,ם תןיינימ בהורכיתהתט~ריס
 במזומן. ל"י )עשר( 0נ הבניםאכיג, השותפותשטו.
 מוגבלה- כלתי לתקומה 1970( כיוני )17 הש"ל בטיוז י"ג מיזט?. השותפות~ען2.
 ש,ן,ו,"!1,. ]::ך:גן:):יו.,ס: בע"מ. שיתיפית להתישבות המזרחי הפיעל קבוצת לביא8. הרישוםתאר.ך3.
 לוייעקב ניו,י!%7ו( תק,י)1%ס,י:הןוו עה]).", )ן]])[ ת))]ויס ש)ת1'[ לעית,.
נתוירשסש,תפ,י,תמוונ.,ת השיתרת DD~' תהו ]תכניס ה]ויייסהשתיי[י.

 ]שתה)וחת,ס
תם!]י.

 ריול. - אס.אנ. "ת."
 עיי' "ו"' א' י יבני:מ.ייית :ינתח1] ג~. :?ר 1"גי:.

 %", ךן,ך שקן" ידוג "גיד, גע,מ, :יי..ב לויך.ם ריו, ש' א.! ו;י1(. ניוחי )!1 תש., גתי,ןי'"3.

ת,."נינ; גגך, הנרוך 1נ, א,סומסית נהייטה מתנת מזידי ,ייצורמגע,4.
 ית"-תקן. סתת-תקוה, :גיש "נין, ג;.מ, -נן.!יס-נ., יסיי'י. י':'י גיעי
" ,"הכשנצת ס,;,'ס קישת - .ועתון- הגע.י "קולרקיבוץ5.

."נ,"_
 ,קו- גךתאס ,.י ",ף( )"יישים 9"","5 ק, ;ך י:וי;הח"ה, דו,.,. מן,ה 7.נ שיתופית, קווה 2ע.:,קיתוייה יתק- מת,-תקוה, נגיש "גרה, נ;.מ, נין'ות יענן,ת

 ךקותיות. ";:ס הייורף דתן"נ,ת :חיירית ירייה, "גרה נע.מ, יירה יערץ משבז' ,עית,ח "גדה.יי,1",ת.5.
 מזונקת. גלתי ,ת,1!ה "7!1( ניוחי ),1 תש., נתמור ו'מירס7. גן,,יויס. ,.י )!ער( 1% וננשה אשית,ז.נ
 """י "י יי יי .שי"י ךי ין ."י י ייי "י."י %י חייו". ן:ן:י::: בינגי:ן כ :::ינפקי'

ש,מון,י!1.% מרחש. ןןשים משתקה ן"ות ,א ;, גנתנך.ןעה
 הצעיר השומרקיגוץ8,

 "ועתון-
 שיתי. להתישבות פועלים קבוצת

11
 אי'צוך עלצה "ו,1( נ".),ןס )! תש., יצוונ-י י1ן,ת עיי ,:ך שיתמת מיניו או וצקו יזי ע, נן.מ,;ית

 ""נרות יקם ן,,סןןי"תך,'נ,ץ.
 מהננהות שותפויות רשםנתיר ש,מ1ו,14%. 9.(

 לוייעקב ןון1( גהי. )15 חק., נתיבוי,א
 1944 הכללי, ן,אמיטריפזםפקיךיג מו;נ,,ת שועשעת רשםנתויי

הודעה
 קמטמט .נ.ת ,"ויש ":,,, "%ייסיייין ניעת .ש י. .ייע"יי. co 1 Lordan ושות' לורדן1.
 השו- ,!,יזת %%5' 1!, "1, !עין.ם ,פי צווים ,יחן גלשותימ".וי ע,.ון. ל., ז,נ סוזן, נ"ר!.

 ניי"ין; "מפייסים י'ויוי'ב ייינינית נייגע 1%44' "ניי'סיייינ יייי(. נ'יי. ש::,ן::י!וי:))
 בירושלים: המחוזי המשפטבבית שיתופית ,"תישנות יועדים קנוצת "ן"ייי ",.ייי יייייייי.

 ת.1. ו,!, מתה גן %נרהט וו1!2!ון ת.ן. ?,,יג,1%';ו,1:.ן עגילן. גי,, ז.נ !ייז, נ"י ש.ת1!.ת, "ווי"נע.מ,
 פטיטו. יעקב1247762; גליל ד"ג סולר, כפר טרטית, חברה בע"מ, טולד כפרמפעלי5.

 במזימן. ל"י )עשר(  10  הבניסהטלירן,
1

 בתל-אביב-יפו: המחוזי המנופטבבית מתגלת. בלהי להקזפה 1970( גיולי )10 הש"ל בתמזו ד'מיוכ7.

 !סינ'יייז י'ייי' מנציו 'עונ' "נ" וייננית :מ:ע:ן'י ש'תין'ת י"ת'"יית פיעי'ס ,ניצת "מעיתי. "קייץ ;ייי ייי"'
 הפירמה. בשם לחתום המורטים זמורשיובע-מ,ן

 בחיפה: המחוי המשפטאביב ש,מוו,1!1,.
 ;5"!!7",; )תן. קונך, ,נכה .י!, ,יונה "מע"ה יעיי;""יי לף'עקב "1,7( ניודי )ו! תש., גתי,וי,ו

 גיטם שרה של יורשיה הוכחך,; אין שלגביהם גרוס טטינהיורשי החברותרשם
 יצגך "יוונך "%,נן"1ן ת.ן. ויי"., אניעם נן יך,להעריימן; יוונית שסתוויות רשםנבר

 מינקוס, ניטלה מליק; יעקב בן ראובן 284899; ת.ו.יינפל:ר1
 !!!!!4ן' ת'י. לביא קבוצת הארחה בית1.

 ע,י,1' ו,., ד.1 ,גיא, ,ג,גת!.

 בבאר-שבע: המחו1' המשפטבבזת ווט(. נ'1,' )י1 תק., גתים ס.1!.

 "17",!". ת.י. סו,יי'קרין ,ני". יקריה -נית היזועה ,נוצה ש, הער"ה נכת מפע, ריפשת4.

 אוכן" נע.מ, קיתוסית יךתיקגות המניח. דסועל קיוצת ,גיא,!.
 ייוו;רדש' י1,7( ג"וו,;ט )ו! תש-, נ"נ :-ן

 ינ,,' "אפוסרויו! ע...ן. וצי, ז,נ יני", ,נוצתקית."ית,

2845 !1!1.ו.! תקעי, גביני ג' ו!,1. ו!זן,ן'ן,יוני
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 ן ]]וינתן )"'1 הת)ז'ע'ס ""פית עי תתיי5תות "ין")יצת תשי"ר--1954 ישראל, בזקהזק
 )])))"1 עי תחוה תתותשו

 תשי-ד-1954 ישראל, בנק חוק של 53)ן( סעיף לם' יהשבחדת
 מרצון החברהלפירוק ,-."נין מיוהדת ההלטה קבלת ל ישון ייייךיי ,2 "".י י,ייי ",ייינן בע-מ נתניה דרום נוברת דעבודה בסיס לע1מחי היוהזקים והנגסים המטבע מהזורעל
 "ך:יה שי דגיי דן ייצרת ניקית יתאמן, "ו7על' גני:'תזת"..%,.,,,,,ג . . ג:"ו,י קשין( ייג7ית 1,יג,ת;17,
 ךן:רה מ!רל' בהוך י,ך:.ת מישן ,חגרך %ת ,!רק י..,זתוקטך ו ווו"י.,,ן,% . . . . . . . . נ:",וי ,;~נו ;.זן

 הניעוהיו, את .;.ש ינ., ך":רד נרן הניעות ,ו ק.ש ;.קןנ,,!,,יון,2,ן,ןנו . . . . . . . . . ",ץ גיןנן'פיות
 ייפרק. וו, ",יע, !רוון יחס .ום 21 תיך ויגו.ח.ון,נ?יי.ף-- . . . . . . "יפוי" עי ךוי,;'1;~י'
 תל-אביב. 18, ישראל מקרה רחוב המפן: לסיההברה- - . הימשלה שם התחייבות ושסרי אוצרשכרי
 , . . . . . . "י,ן,ן ,שיי, "יי;יי,

--
 וצוין הוך ג"ך,ר תנ.ע,תיו .ויש ," חשי ",ר אזם ץ.נשק

 עוזיא שטס לינקג', ?'"'
ממרקים -.2.4,6,300 וצל כולל נקוב בערך )מזהב( וכרוו מבבעות כולליא*

 הנקוב. ערב[ על עולה א. שווה בהם הכיול הזהב שתכולתל"'

 בע,מ נתניה לבחברת
 מיוחדת ההלטה קבלת עלהודעה

 מרצון החברהלפירוק תש"ט-1948 אוצה שטריתקנות
 ך":י" מיי"' יעיי ייפית :'1:::,ג:ןן::ןייין:י:ך'-י.י ;הלנלה "1,7, נ"מונט ! ניני נפוק ו:הנ;:ה שנם,"ו;.., ,ונרה ש. וגי, ין יוראה גדית שגאני!ה יקע", גוהמהנת אוצר שטרי של הכוללהסכום

 תנינית.,, את י;.ש ינ-. דינר" ;;ן תג,ע,ת ,. C'V ;,קדנ, ה"נ-ס בניין י-נ גיוס נמשייקיץ1.
ל 1969( באפריל)1  1 למפרקי :ו, הודעה מרמום מיום יום 21 תוך הזכרותיהן,גבייוץ 
 תל-אביב. 18, ישראל מקוה רהוב המצן: לפיהחברה לפקוית )1( )ב( 1 סעיף פיעל

 ..;;י. .""י.1 ,ס,וזת )2( )נ( 1 נייף פ,ע, המועד תיך כאמור הביערתיו יגיש לא אשר אהד ארם אינושה033,000,נ16 תש-ט-1948 אוצר,שטרי
 שערץ ש"ס ני;,גיץ ?'"'""",",4,י"שטריאו?י.תש-ם-,4?1

-עיי,סע.י1)נ()1( 1 )"5,י"4!!( מוסבל בערבוו -שלנו- לפתוחחברה - הגמ"ר התאייך אחר. התא.!.  מיוחדת החלטה קבלת עלהודעה- )2( )נ( 1 סע.י פ.על

 מרצון החברהלפירוק - "אמצר התאר.ך אחר, !!11!.

 ש:ועוה ד;-י, "שרך ש, נ,,'ת י,ן.י" גי "ייע", גוךניתזת- )1( )נ( 1 סע.ף יעי
 לפרק מיוהדת החליה נתקבלה , 1970 באזג"כט 9 ביזם כהלכהובהכנפה- )2( )ב( 1 סעיף פיטל
 - "197( גי!ן:נר )!תש., רו:ו.,ז יקזר,ה ע..ן, יגר.,, '?ה, "ת ו,:;,ת :י?.ןךך:יך"ן יחיו, א' גיוס נמיוורנמואים4.

 דךגר". גימיק ת,-"גיג,2,
 תביעותיו, "ת שיש "נ-, ושרה ;;7 תנ'ע,ה ,ו 7,ש נושן:י""",ן"",!"1 )1( )ג( 1 סעיף !'על

 י:שרז וו "ווו" "רנים מיום ,ום 1! תוך "1ני1תיד)'נשרוף,"ן,""4,יו )2( )נ( 1 סע.ף 5,עי
ן י'"י",""4,4!2מה-נ

ומפיו ב' סררה תש"י-1950, העממי,החוקהמילווה

 בע,מ 0105 בווש 243הלקה ומקומה ה-56 ההערלה מועד עלהודעה
 יין.,()נן'י,, י;::י, ךמ.,,וך .ח., 7 ,ןע'ף ג"ת"ן נ. מ.ו.ע, ישיא,נזק

הש-.-"1!1,
 נור"

 ינ,, ין "יוצת ונצית נציין גי הוזעך, בוקשסרת נ.ו! ,;., דמי,ווה ש, "";רי" תת,יי! י',
 1 שי

 נאקו, ו'שקיקי,
 ננ!יוני )" תשיי

,)1!7" 
 נשע"

 נהן,:ה ווה,ס "1,7, ניוחי ," ביום גן.ן ךותקי.מך סינרך, גאזי[ "".!1,
 שיירא יע,: את ,מות יוה,ט .גן מרסין "ונר" "ת ,!רקמיתות י.!ה. 4!, הע?מא.ה ורך ישר",,ננ,

 דיי, ששד",יעקב ן:זינ" ך,,ו,תמי;", וצר".,פיק ישראלבוק
ן

 ,;7ן.י.! ה;... י,1,. י. ,,,1. ויי!ין,ן.יחר2346
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 יךקקיות ואיית מינות חנרת ",נרה ש, העין מן קנא ה:,,.ת(, ש, ה:,, ין ךי.?"ת ונדית נאני!ה גי ה71עה, נוהניגרת י)י לרשן()ניירוק

 ןןז:;עןנ:::::י:יגגיגגג:גע]::ג; בג,ג:ג:ננג ג:ייי%:גג ,=Jtnrr::ג
 יימג.""

 ן 2,1.5. "-י 2י ךי,1 ייית ",.":ע, יי-י, יע1, י. ".דיי,
 יפר, שניר",יע,נ

 חיך ,יפיק ,שישה מתנקש דיניה ויו תמוה י. שיש מ, ני
 11. "71ע, !ינום מיים ..נע,וע.נ

 עי.7 יייי' צ' "'יעי בע-מ ברק בני יהודה הרי ברח'חלקה
 מיצון()נפייו,

 מ בע ישיחץ "הגרן ע, דג,, ין יירקת נמית שנדיירה הוזעק, נוהנייית

 :]ת:,.ן: ך ::ג::::,נגגג,ג::
/ " מנ שי עה ין "עייף נ,ינג.נ"ךן ד  :ני". ,!י, ;די"ועמ, "תדם" יי-י' הפרת' רו 

 צ.'וי;י, ע ז-י "ת יתנצו ייני, ,לנות מיכן:מ;:ההין,,
 ה."(. ,י211, לג:'ן11:גןןג11עי-ג !גג ויו. ת-י 1, יתספ,ור. מ,,.סךריונ ע. "נךךס:.ך'נ

 י.,י;,יאיאחימ.יסירין5ליניי151.
7.י ופי; וינרמן,"נרןס

 ע.-ז .יני, צ' ",

9

2847 ,1,1.י.ן תן.י. י,יוי י' ווין. "ייזיך'ס.יויי  1ן
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