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 1969 באוקטובר156522 תש"ל בחשוןי'

,ירי
"21..... תשי,א-19,1 המזיה, גבסי חוק יבי הישאה עיהזועה
 משיי:,, ,ניבה למסת שהירות חוק יפי מיעמזים רשימית בין ההקשיייית בשרהיזעה
246..,,.. . . סחורות ההרמת בדבר המכסהודעת

246.., 1947 בוראה, המתצסקים פקוות לפי רופא של רשיון ביטיל כדברצו
"21.... תשי-נ-2]19 הדפס, חיק יפי מיקום היתר פקיעת בזכרהיועז
246,.,.., ס.הר של שירות תקופת הישוב בדברהודעה
247......, תשכ"ה---1965 והבדיה, התכנון הוק לפיהודעות



 1947 ביפואה, הכתעטקיםכקורת הש'"א-1931 הכדינה, נכסיחוק
 רש.ון ביטול ברברצו הרשאה עלהודעה

 ן, 17,ו גיזומך, ךמתענקינ יעקוזת " נע.י ."ורציתניך,נ ן, תשי,%-1נ17 המזינן, גנני ,ה1ק ")נ( ,נעיףניה"ס

 ור,ו;,7" ין' ,,ך גריך 7.ר שי ארכיון כיסו, ע, נ,, :?וזך"ריסי "ך,יסן: "ממק," גי נוהיוזמים
 בקשתו. למי ביעראל, ברפיאהלעטזק הגהירות ועזת של ומשק אפסנא.ה על הממזוה את להרשוה)1(
 ג?,. - י11 עמ' הש.., %נ;1, י!ינומיס גהק.? שן.ךנןך:) ורזך, 1PQ עב גרי "יעין(, - ),ך,1 "לנין.ת ,:גנתומרננית
 4 רטעי"ימ בהן שמדובר מהעכקאות עסקה בכל הממשלה אחלייצג

 "גריעות מקרן ק, "נ,,.דן:", "]"זו, )1ן גק" alnn~T שני", נ, %דית ונות נהם .רגוש 1% נין,ייניק מ'ב'ן ר' lnSD) :"1,מ:י )11 תש., יישון נ. מהניוות קטועות הבנלה ושידיתי זקר מללש, ,;ך י"",ר"
 י%י.ר,ה. ,ענינית "נועי" ינמניס ע,המזתה
1 המהגיית ךנ"ירות נועןת ןקרוה ,נושיי הדרש%" %ת ,נ?,)2(

 ע.-
 !2%. עמ' %7"1, מנ' 1 ים 7ו1%,

 1216, הפרסומים בילקוט פורסמה עליה והזועה הששית,לבגסת

 720?. עמ'השב"ה,
 פ,רממה עלית שהורעה הממשלה להחלטת כפופה זוהחלטה
 ו?!יי"כ-1932 ה:כט,היק 1;17. ע"' הדך, 174, ה!רנ,מיסני,,,ס

ק פק בדברהידעה גצן.י", מיי" ימי" "יייע ']יג:2גדי

- --  פקע 1519( בספטמבר )1 השכ"ם באלול י"ח שבי,ם מודיט,חני' 

 נ-"ן
 "י"ימית "ו:? יאיית "יי!:" 'ן"'!י".י שלת! ומיקינו,."י 2י. עט, תש..", "י,

 הנטט, לחוק בהתחט בע"מ, נטך הברת ול"טו" בע"מלישראל

ן
 י"י1: "מ!י.1 ך"ס" יריי ן, הש,.י-!וו[

 .,.סי.".י..יי כשולבן, ]נוטח לכנסת הבחירותהוק
 ימ" 1s1,s~o:als,oeo ךי1ידייתתשכ"ט-1959

 :::: :::):::,:::;::ן :)ו1ןן;::: מועמדים רשימות בין התקשרויות בדברהודעה
 י-שט ,ן",4נ] """,""! י,י. ית,) החייי,, נ" וי .נתת ךנ"יי,ת ידיק 7")י( יגע,,ג"ת"ם
 ומשם 5נל,500,200,ד13 ציוןלנקידת ההקשרו רלהלן שהרשימות הודעה, בוה נמסרה 9~19ן,השב-ט
 החוף לא,רךצפונה המנדטים: הלוקת לסםביגיהן

 ושוו"",תזף
 חציה 1משנ "!%'יזו ,""'!ו2 י'.,,ציית

 ",",נ21.,,ון,4!1. י..ןז:,יזתע

 יין המצ, בסטה האמורות החברות מפעולוה ניזוק עצמי שרואהמי ופ,הותקידמה
 תשציט מתים יאיחר לא המשפט לבית חניטתו להגיש רשאילעיל,

 נרשמו,.". 11 ווו;" פינונ ,",ר .ינ ויתקין א' ,זן[( נ"וקסוני (zo תע.ל נעשוןה'
 המרבוית הבהירוה ועדה ראשיושב 75583()חס

 אטימר כשה ,ויו( גנ:ימגר )1 תל:-סנן,1,,., ישניעית,נינת

 שנס עייו'יקי י2,2י(,יי %"1. ןמ' תשנ.ס, ";;, ק.הן

 22!. עמ' תקי.נ, ,"1,נעךן

 והככט היצוא היבוא, בענין הכככויו!ןפ;.דין
 תשטימו--ל193 )גיכלאות(, הכרינה שיימתחוק 1909)הגנה(,

 סוהר של שירות תקופת חישוב בדברהודעה סחורות החרמת בדברהודעה

 )נימ,%,תן, "מזיוה קירוה ,"וק %" ua,, ,ע' י:יית'בתיקי הסבו נ"מ, ותישענמ שו !%,:.ת גי 4 )")נן(ן,1%7הי!וא'וךמננ

 !. מיו"זיס ;נווה חואי גזנר ,".7;י תנית%; ן,תשס.1-תני] גתן,ו ניל יום ען %"!1( נימי )] השנ.ס גניון ס-ו מיוםנהקול"
 71נ ין' ק, קירותו תקננת ני ,",,, 17 נציף ,ענין יניה,%ני %'נס קגע,',1 שולוה נך,ר.ת ויצק י",](, גי.,, )"1תשג-ס

 ,זשיס, ו-"1 שניס ;1 ייעק" שי'% נומ:יך' קריי ידיךיג :)יוון 1ז1כא1 ו,"', ,ן,1זך, )1( ; יעיף ,נ' 1שך1חימ1.ז.;'ן,

 1. %ו, ינ.", רשיונות צתן,צו
 יןשיס. 1-; שניס ,-"2תון,

 נ.ך,ן, ,",1(ו 1 ), ,מננ גנית :::.ייניתח,?ה:גן:ג:::::;::::

 תשעי נתשייס-ו
- פלדד' ,י,1( נניסמנר ,,2  ויו. ;ן' ת"?-י, ס." ן ייייי "מנןמזיי 2""74()"מ

 %מ. ע"' ת"נ,ס, .-"' דוי. עם, 'DGS, מס, 1 ת1ס, י7י1, ע-יי

 - '!יר' "ויניעו'ידין246
 !! ין !וין תל.י. י""י,



 ,עינני והשוות ישיש נר7'ו.ןיה, ע ייונה ק, בדניהןמתם ת,-%:ינ-~Tr מקומי, ה::,ןמיהנך- תשכ"ה-1955 .הצגיה, התכתןהזק4 -י1
 מפורטת תכנית שעזי אישור בדברהודעות

 1909( באו:וטט )2 הש"ל ביושריט"ו והבניה, ההכנון להוק  117 לסעיף בההאס הודעה, בזדנחסרה

 ונזניקפי' תל-אגיב, מהיו ולבניה, להכנון המחוזיה דוערה כיתשכ-ה-1953,
 ולמיה להכנין המהווית היעדה ראשיושב הנקרא ממירטת תכניה שינוי לצער הפנים, ער ב:1י7וורהחליטה,

 תל-אביבכהוו מס' מפירטת להכנית "196  לשכת 1 מס' שינוי 1230 מס'"תכנית
.2SGדהשריט עם ביש הפקדתו, על שהודעה 673", הלקה 6325 גוש 

 עמ' השכ"ט, 453:, הפרסומים בילקוט פורכסה אליו,המצורף

 דברור,השית,
 גרר"

 ה,-יו:ינ-.ין מ"מ., ציי,ייך: ניחו אותו, "ישי" ךל(,וית "דעוך דנן
 מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדרךךזך-עות הסמירה המוזית הועדה המשרדי הורקד ז:ליו, המצורף התשריטעם
 וכל הע-אביב-יפו, ולויה, לתכנון המקומית הועדה במשיגיוכן

 והשגיה, התכנון להוק 83 לסעיף בהתאם בתה ביהנימית שהמשרדים ומצעות בימים התלום ללא בן לעיין רשאימעונין
 כהוז ולבניה/ לרנגון הדוית רועיה גישרתי גי העכ-יה-1355, לקהל. פת:היםהאמורים

 הל-אביב-יפו, ולאיה, לתכון האקזמית הועדה ובמירדיהל-אב.ב, -ין

-
 2 מס' שמיי 1287 מס' -תכנית הנקרא מפורטת דנית שינייהופקד

 המצורף התשריט עם ביהד 691-, כס' מפורחת לתכנית 1908לשנת והב:יהז ההכנון לה.ק 117 לסעיף בההאם הודעה, בזהנמסרהל
אליו, הל-אב-ב, מהזז ולבניה, להכגון המחוזית הועדה כיתשכ-ה-1953ן

 התבנית: בשינוי דבלולים הוטהים הםואלה מס' ניפורטת לתכנית 58פ1 לציגת 1 מס' שינוי 1251 מס'"תכניה יןן הנקרא מפורטת תכנית שינוי  לארור הפנים, שר באישורההליטה,

 )דרך(, 114 מהלקה חלק 21; 18, 17, 14, הלקית 7097טש ביהד הפקדתו, על ומהודעה 1", 1 13, חלקות חלקי 8643 גוש51ת.

 ניטיב השקם ,,ן נו ,עי'1 רש%, "יננ.ת נש.נ.' V:Tiaנ, ו(4י' ס ה!ינ'. 'uTpi י נייימ, 1' "' 1!17'יף;:י::ן
,,ש-

 לקהל. פתוחים האקרים ןץ---רקסדיש..וח 1,83. טנ, י,,
 את וי),, %דר ה!ך:י !יט גג, 1% ונין נקי;?, :;...ןנ, ניהל %.ת., איר" nlrTn?n וויו" דגה גזייך ""תור,ה;.:ו'

 ",יו, ומנודף וחייטעם
 ויו.ינ מדיית .וו" משוו 1:1 גופיה, שינו. יוי ן, נוח17מו ךאן,ו" ה:יו,,ת דעוך נוקדיי ותפיי

 והונית ישישי ך,:;וות ,ה;.ש 11נרשומ,ת, גוזנה ש, !י"מ,ר..ס שך:קרוי: ונשית נימים השבי: ,,ן נו ל!..ן יש%,יגע., תושיית תוך רה"י, %וחק ;.ג, "1 והגנית נתריס נ,1, ע,:יה.,.ן ו:, ת,-"נ'נ-י(., ו,ג:.ך, ,תקנין ריקודית וועוה נרשיתיופן
 האמירה. המקימית היעיהבמשרדי ,,,,,,. ם שצוו םו.ן.,.1-

 1909( בספטמבר )30 תע'-ל בהשדיי"ח
 רזביקד'

 והבניה, ההכנון להוק 59 לסעף בההאס הידעה, כזהנמסרה .לבניה לחרגון המהוזית הועדה ראשיושב

 תל-אביב-יפו, ולבניה, לתכנון המלרמית הזעוה ובמשרגייכיב, תל- מהוו ולבניה, לתכנון המהידית היעדה במשרדי כי נ, השכ"ה-955 הל-אביבמחוז
 1 מט, שינ,י 1325 מט, "הככיח הנקרא: ממירטה תכניה שינוייוסקד

 ג.תו שקן(-, גער )"ומות ייון ןן' ממירטת ,המית !(!P:T)1 ת,-א"נ-יפו מ,1:י, תגיכןמר"ג

 מפירטת תכנית שיצי המקדת בדברהודעה'.
 התכנית: בשיניי הכקילים דש:היס הםיאלהי1

 41, 31, 3, חלקית הלקי6131 והמגיח, התכנון להוק 89 למעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרה
 תל- רהיז ולבגיה, להכון המהווית הועדה במשרדי כיהשכ"ה-1953,

 בימים תשלום ללא בו לעיין רשאי ההכנית בשינוי מצוניןגל הל-אניב-יש, ילבניה/ להגנון  היי,ימית  הוירה ובמשרדיאניב,
 לקהל. מהוהים האיורים שהישרדיםובשטיה 2 מס' שינוי 1003 מס' -הכניה הנקרא: ממורטת הכנית שינויהופקד
 %ת "רוה "הר, תתרני פיט גג, "1 יגחין נ,דקן' מעוניןג, עם ניצן "1!1(-, )תגלון 122 ינ' מיורטת ,ת:;'ת ,",1,שעת

-
 17מרהב מקימית ועדה מהנדס וכן החכגית, עינוי ירי על ננסעעצמו אליו. המצורףההשריט

 %י "תהית נתחים דיי די:ות!.י! "השית; נקיקי "נ,1,יס הששים הןואלה
 "וקיי( הנך רקתי. %הי, ו;,נ,

 715, ך,לית 12!ן,1וש
 11. מהיק" ו",ק 5ו"

 בימים השלום ללא בו לעיין רשאי התכנית בשינוי מעיניןבל
  %(י1( נמ::ינר ),2 הש-, נתשר'ס-1 יקדי. סהוהי[ ךא:ורים שמחשידיםונתעית
 רזניק,-' אח ארואה אחר, הכנוני פרט בכל או בבגין בקרקע, מעוגיןכל

 ילב:יה לתכנכן המהוזית הועדה ראשיושב שמרהב מקומיה n1?T מהנדס ובן ההכדית, שינוי ידי על נמנע עצמוי
 הל-אביבמחוו חדשיים חיך רעאי, איתו, הגובל או ההכגיח בתחום בלול שלהההכמן)

247 10.1969.ב2 תש"ל, בהמון י 1565, הסיס,מיםילקוט



.י  רי':כ"ה--5)י!1 והבניה, התכנו;הזק

 נ העינם ,,א נו ין..1 רע%. "תנחת נ'(';1. יייי'1יי ת,-חגינ-יפו מקין" תננו1מיי!

 ""י' ייי"'ם ס ""מיי ס ""ל"י7)נשרת מקסמיה מיתאר תכנית שצוי אישור בדברהודעה
 %ת הרואה אחר, תבנוני פיט בכל או בבגין בקרקע, מעוניןבל'1

 117 .סעיף נהתחס הוזרה, נוה;מסרת
 ,דו"

 ש(-חן י,ימית ועש לוון 1נן "השית, שיו,, ין, ע, שוע ;וו. יךגויך, וקוון
 פיס1מ"מ..נ יוקא ייחסי תעית ע.ו1, ,"שר השיב, שי נ".שורין..טה, cllr~n חיך רשא', את., "וצג, או העוית נתיוב :,1, שנה,תגור ה,-ן:'נ, מן,ו יינניה, ,תנ!11 ךל"וי,ת הועזה גיהשנ,יווי1,

 "תגו. ישייוי ךתוון,ת ,ך;.ק ניק1מ1ת, ין י,זעה ק,
 ""לירן. ון;,מ'ה "ויזהנמקיי, ימייה מיהיר ,חננית 1,,1 ישנת ! לן' ש.ן1י "ו19 מנ'-קנית

 נ2-,2, ",,ות ך"י 17"7 נ1ק - ,72מס'
 1ו,7 יון 1ויך1 1"

 ),2 הש., גתקייל-י ייפיוף ""י.ן עם גרי "מזית., ע, ""1ז;ן 2-, מקלה",ק
 נקןללגי

)1""9 
 ר1נ'קד' 72. עם. תשנ.1, "?י1, "ירנון'ס ניי,יט !יםא,י1,

 יינני,, ,תננו "י"1ן.ת "ושן ראשי1קנ ניתז ".ת,, אישיה "יך,1.ת יעזן שנה נשרה הטלור,"ש.נוי
 וצירך" ון"1,'ה ךו;זך נל"ן. "1ע,ז %,,1, "ן!.רף D1-?tnים

 ת,-אנינימו
 ת,-%נין-ידי, 1,::יי, ,ה::,ן "מ,,מ.ת יעזה נלקרזי,גן

"1 
11ITS~קךלקרויס וגועות גיייס תעורס ,.א נו ,ריין רקאי 

 רית-;ן ך,1מ., תמןלי"ג ,דהי. !היאיםהאמרים
 מפורטת תפית שינוי הפקדת בדברהודעות ,"19( גנ!ייגר )י" חק-, נתקר.,.ח

 יי "תגייך יעיק ,, יזעיף :"ת"נ וייע,' גי"'לנית ומנקין ,ת:11ן "מ"11ית יקז" ראשי1ענ י ,ד'ר1ניק
 1,נן.ה, יתנון הל",..ת "1ע1" נמקיז' י'חץ!."-1iGG, ת,-ן2יניין

 הום.ן רמת-גן, ולבכיה, לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיתל-אביב,
 %,יו. הלשרף ,תשריט ;ם גיךז .ות., לנ, י,,.לת רית-1ן ילין" תזויןייצג לתחיה שימי רג',,48 מב' "תכנית הנקרא: מפורלת הכניתשינוי

 מפירטת תכנית שטוי הפקדת בדברהודעה
_,",

 "תגנ.ת: גק.11י י:,1,יס ך"ס",ם "ס
 גך"ם ",זעה, גוהויגיה

 ,נעיי
 "ן. ך,לך ,:1"ועש 1"ניין, "ת::11 ,ך1ק ,,

 ::ןב::יי'"ןן1ן,ןך:נגהנ!:::נ::ב:גי"ןג
,י

 . ג, "י" יי" גי ן% :::::::ג:ן;כ%

 %"י, תנתני סרט נב, או גגנין נפריע, מעינתגי אפיו. המעורף התשריט ען ניחן %1,2,ן., מס'משיסת
 ךרוא"

 "ן
 שמי". מרמית יען.ה מן1זנ .נן ךת:ו.ת, קעי. .י. ע, ישעי?ל1

 (ינ1מ"י.יס 14%. ",,ה י14"ו1ש חיע"" תוך רעא., "תו, "ו1ג, "ו התכית גת".ס נ,1, קפה1ת:11ן ךתגנית: גחינתי ה:,1,יס הינהיג וט1",ה
 "הנר., ,ק,1,, יהנ1י1ת ,ך;.ש ייע1י1ת, יו "יי!, ע,

 ""ייי"' ךי"ן'ת ךייי"גיעיי' ג'ין "'ש י'"1נעלתיבעגג:יג:::ךב:::":ןי
 והנניה, ךתנ:,ן ,"., ., ,וע.ף :"""ם יון;,, נוה;ינית ;מר"ג ל,ין,ת ועז" ל"נונ 1נן "ענניה. שינוי .וי ע, 1פ1עע"מ. ין "ת ,יחן %"ר, תונגני פיט ננ, 1% גג:,ן גיר,;, מעוניןנ,

 מיון "נן.ה, ,תינן ןי,)1.ת יציין נן"יי' ג' ו-,",1' ת"ג ,וקיים ...ך יקא'. "הו, 11,1נ, %ו ההגית גתכן :,11 ק,"התג11ן
 פרנ1מ"י'1ג

 ההפיצן ריטבון, 1,נו.ה, ,ת;1,ן דמ,ומית ך1;זה יגמשיייוי-א:'נ' "תנחת ,ק'11, יתנ;ז1ת ,ין'ש נישוי1ת, 11 היזע, ש,

 ,תגני" ש,נ.. רו,,,4 ין' .הגוית יקי%: מסייטת תיייתק'י1' ""לירן. הי,ון.ת "וערהנמקרזי
 !ו!1( נספטמנר ),2 תע., נתשר.לין

 1' "י ךל?.רף ט ותעי "י -' לנלעיילה

 רצני"ד'
 "הנוית: נשי1וי ךניוי.ג "שסה.ם לניכה

) ",1. "יןה 6IZGויש ענניה יתנון ךלן1~ית הועזה רגשי1שנ

 יי "ע'יס 'י" :;:ע.נייךן:ן;ע:ג:::":ו::גב: "י-"ן.נמזיי
 אן "יו"" א"ר תנו1נ' סרט ננ, או ננגין נןי,ע, ליוגיןנ, וית-ון י,,ן', תנגיןמיהב

 , ~1UW יןימ,ת .עזה מך:זנ 1:ן "תירת, ש'יי' 'יי יי "יע;ן)י ממורטת תכנית ש'נו' הכקדת בדברהודעה
. 

 "ו- תיך רעחק "הו ךי1ג, 1% "תגוית נת".נ ג,1, שקה!"י:י1 'יננ.ן, ההגוון ."1, %9 ,יעיף ג"ת"ס "יזו", 12הכנרת
 "ת, ,קיווי "תננן,ת ש יין !יעייית' 'י !)יעה שי ייננן" )ןל מ",1 "נ1.ו, ,תוותן "יך,ן.ת "ייזה נמשרזי ן.העג-"-ניע.

 ""דורה. ת "ימי י.עזהניקיי יו:ןן ימת-1ן. כנני", יתנגן ולקומית "יען" 1נלעיזית,-חנינ,
 י"19( גגיטינר )2% תע., יתקר..." ,תמית ק.11י יו,4,2 ין' -חננית המרא: משיטת תנו.תש.1,,

 "תשי.ט עס ניפז -;ם., מנ'מפיזטת
 ין?ורי

 ר1ן.קד' אייו.
 יי::'ה ,תנ111 ה:י,ו,ת היעיו רחש'ישג התנית: גש,נ.י י:יו,ים "קסמים הם,אנה

 ,,,1.,ן.. תכי, י"שיו .. ,,,1. "ייניי'"'ירין24%

 יי1ןלי: הימשיהי, המ51יס ע.יc~iTn אנ1רות 2,המהיר


