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רשומות

 הפרמוטיםילקוע
 1967 במרס13432 תשכ"ז א' באדרכ'

עמרעמ,ד

"ויו.. . י:: ו::.)א:ת יניית תשית נן:והתעה 11,(1.... . . . שנב, ):1'ח.,ו!'
 ושירותים מצתים על השיקוה צ. לכ'אצילת:מכוי.ת1013.... . השרים כמליות בדירהורעה
פ4לנ, השכ"ה--1955 העבורה(, במוצרי ז:הך)"צור נפקדיי, גבסי חיק יפי מי,חרת .ערה הברכינו'

046ג... . במונ.ות מ,נים מימ.ז בדברהודעה1044..,,.. . .ה?"י--מ195
 המדינה שירות ח:ק לפי ה,קר מ,טי ניטול עלה,רעה בכה.-מ?פמ שיכהנ. השופטים ממפר בדברהודעת

1047...,. . הככ"ג-וש19)י'המעה(,11ה1.,., . שלים יבבתרמ"פטמח.ו"ם
 הנפם, הנק לפי מוקרמים היתרים פו'עת בדברה,וע"1044,,. . תעבורה שומס' מהמר ברברהורעה
ך101..... ..השי"ב--52הן11(1.... . בנוטריוו  לכהז רש.חההל,,ה
 ציבורה לצרכי )רכישה הקלעות פק.רת לפיה,רעות944ג,.. , ש'ל,ם הזק על הכרזה בדברה.וע,ת
47מ1....... . .ד4לנ מ,לתה הקזות לפי הנילן על לפ.ק.ח מ,עצהמינו'

ח94ג..... העת,נ.ז  מקירח לקיהורע.,ה,ס1,.,. הש:"ז--תהלו א(, ,מדרהמרביה
048ג.. סוהר של שזרת ת,.פח המטוב בדברהידעה מזלדה חקקת יפ! הנריוח על לפיקיח מ,עצהמיניי

1048.. תשב"ה--1985 וה:ג.ה, ה.קוהכנח ימיהזרעית3י10... תשכ"ז-פתין ב(, )כררהמרמום

1057..,.. . המש"מ בתיהומנ,תמחו....., . שומת פקידימיני

1061----.,... הרכסים הד'1 בתיהומנעת1045.... . . שזמה לפקיד עוורים מ.נ.'--

1068,.... חסרות ימירוקבקש.ת13"1.... שזמה לפקיד עקרים מינויב.ט.י
1058...,. ההברות פקודת לפיהודעותה101 לסק,ר?.מה עוזר.ם מינני ברבר בהורסה טעותתיק!,

lo~a.. הייחו"יזת האגרות פכורת לפ,הודעותנן"1 ?י הכמכוי., נה,נ.ת יהיו לו ציב,ר ע,בר"ביעת
1075.... הרשמי הנכסים כןנמ מאתה,דזוה1040. . )גנ,ה( מק,ותהטכ,ט לצודך מחה עיממקד

 הפ'צו"" שיעור ברברהזרעה
1081., , ימטכע מח,,ר על .שראל בגקד.-ח 1ח9נ-- הככפים בשנות

1081.... . התוצר שטרי של הבוילה--.מ מלרמח נזקי לפיצי הארנונה תקנות יפי"190

1081...,., , הגריותמיעדי1045. . . , השי"ב--1952 "יצאם(,)תשלום
1081.,,,.. . הצ.בור מאתהזרעות1010 תשט"11-ה3ה1 ערים, א.גידי הזק למ' כמכ.,ותאציית

 הזטרימ סמכויות כרבדהודעה י הסנטוחוק"סיך:
 ד מרס יייע ויישיר ראש יד "ה ימיא וולטהין_ש.: בכוסת :בריחילופי

 ל החוז  יר של  התט?ירים את 1967( בפברואר )17 תשכ"ז א'באדר פועלי- מרשימת סמילנטקי יזהר שנסת חגר בי בזה, מזויעאני
 בסמכרותע אלה תפקידים במילת ולהשתמש הארץ מן העורו ת,כל 43 לסעוף ובהתאם התפטר -- בא -- מפלגתממ ובלפי  )רפ"קישראל

 החוץ. 'סר,?ל בהיר. אריה במקומו בא ק הכנסתלחוק-יסיד:
 לוזקדיש  1957( בפברואר )20 תשם-ז א' באדרי'

  31יזאןירקו 1967( )6גבפברנאר א'תשב",ל/בארריישנ-ראטהכנסתויט766601(
 הממשלהמזכירת 834?()חס 69. עם. השי"ת, 244, י"ן1

 7חל2.3,1 תשני,, :1' בארר כ' ה134, הפרמומ'ם'יקוט



1
 התעבורהטקודת תש"י-1950 :פקדים, נבכיחוק

 תעבורה שופטי מספר בדברהודעה מיוחדת ועדה חבר מינו' עלהודעה1
 נשית" ית71ף מתת" ךמיש," נ. גי",י1ז.עי!

 ,2 נשף י!,
נתיקי

 ,ן. סיניות.
 מעיי

 הלעגיי" .עיזת )4( "2
 שפירא ש' יעקב 7"11( ני:יואי ),2 תונס א' נתיר,, י!רנומיס ני,ליס ש!ורנמ" מיוחמת ועש מ.נו' נצנרדךוועהן 1%. .".ה נאי, ךש,וסמשזן א!שט..ן. שיעול געו! ומיוידע, "ועזהן ן;ני,ונענ,מנסישונטיהתענורהשינהנוגנתי-עסערךןזנוךך, דגר אורי%,. %יון חת הש-י-"הון, ני,ז.נ, וגס. ,הו,ן ינהת..ע?ית ן

 ":שלס.םשי 4!ן,;7()ין '". יפ' ת"י17 """, עם. תש..%,127,
 %זו. עמ' תש:-א, 7, ינ' קוש ;ונח .שרא, רזית 1. ן עוו,ן'יעל 7"1%( 1!נרו"ר )14 תשנ.1 אן נפזרז'

 יוצאי-חוץ, לככככים הנוטריוניםחיק "ן. ימ' חק-י, 37, ס-חן
תש"י-1950

 כנוטריון לכהן רשיון התליית בדברהודעה תשי"ז-1957 הכשפט, בתיחוק
 ימסמניס "נוסר..ו.ם ,"וק )2( )%( נא סעיף ,פ. !מיתייתו7י בבתי-כשפט שיכהנו השופטים מספר בדברהודעה

 ":י הימיית, רזת דיצת פ. ,;י ן, ת:.'-,;י1 .י!%'-"ין' שלום ובבתי-משפטמחוויים
 נן::ש"ןש.ם ל;קב'ש,::ך יישרן, נהי ,חו, )%( ו-2% )%( 1% נעיפינ ,!י נמנותיגתו,ף

 ימעםן
 ימןר ו'

 ויו
 )!1 תשניו

 1"19(.בסןרואר דין, כל לפי לי הכתונות הטמכויוה שאר ובתוקףתשי*ז-11957,
 2ן" ומקיזו, נמינו, נרשמות %שם סמוא !וווויק. .ע_נ ינןו1 השנון וגנתי-משנט המ"וו..ם בנתי-"משיט גי מוייע"1:י

 שאישר
 ::ב: ::ע: בנ :ן:::ון:"בןב:ב:ב נ,",ן; ישנס נ,ת נ, ,.ך ש?י..ן י!, ימסוךשי!ט.ס

 ד"'שור. ההןגיוס"1 ירושלים י:",.יגיח-וישיט

 השה ::",וי:,ת;היש:ן
 ניב

1;
 שפךא 'ש' 'עשן 7"!1( נ1נייאי )ווןן:ן1תש-.ן

12 ייוש,ים "שנוןגית-משנט
 ""4. עמ' תש:.ו, 477, ניח 141; ען' הש-י' 4%' ס-חו

31 חי-אן.נ ןש,וםביה-משפט

 תשי"ט-1939 במתיג רזייית"וק:י :::: ::זו:::ג-::::
 כשולי[]ניכה2 "שלון השטסגית-ת!ט
 שיקום חוק עלהכתהי נ"ר-שנע השצםניח-משפט
2 חדרה השלובבית-משפט

 תשי-ט-,(י1 נספון, שייות ,וו7 1 נעיף יפי ים-יחי יתי,ף ו יבר." "שיוםגית-ישפם
 הומוי חוק ;י מ:ר.ו ה"נ. י, משיקי,,-י."1 גוי-גג% השנוסגיח-משון

 גהירת הנ2! יחי.,
 שיקום. וו, נע, י, תשנ.ה-!ן1% יווה,י'י1 נהרי" ןש,וםגזת-הסס
 [ אשכולליי ויש( נ!:רואר )ין תש:.ו נען,,1 וררת ישטוםגיח-משפט

1SPi 2 הלששתעש%.
עסה.ן)

 2,5. ען' תשי-ט, ""2, ס-ה11 ;!1,ה השליםגית-משחס.

2 יחונ1ה ושיוםגזת-ישןס
 לישראל בבכא-הבנה הקבע 'טיריר?הרק1 רמלה השלוםבית-משסט
 תשי"ר--,1954)גימלאיו?(,2 ימת-זן "עריסג."-ןש5ס

 שוקים חוק עלהכריה נניח- שישת שיוס נית-ישע ש, שו!ס.ס ן ינטו יזךנוסף
)ןשקוס. נית-ישנס קייט גו מקוס ננ, ,:וער שקוסמשפס

 , וו
 ,תתי- יחוסיי! גנת,-משלט השוססיס מנפר נזנרה"1ז;ה

י,._
 יו, עי שייו "ת. ן, תש..ן-4י,1 );,.,",ת( "שין,

 - 11% ;ן' תשג.%, 7%7, "!ריוייס נ,,,וט ש!ורימ" "שקוסמשיט
 חוק נע, י, תש:-ה-ניע הווית, חיי נ_?,ת ה.פנע ,יעיה.ן.י

שלוס.גן;".

 אשכוללו' 7יי1( נ!ניו"ר )"1 תש:-ו נ"מי' שפירא ש'יעקב ;""1( נינואר )2ו הש:"ז נשנסא'
 הנספוןשר 4,1.ו;()ים המשיטיסשר ו1;"ן7()ים

 !17. עמ' תשי,ז, %"1, נ-ה1
 ",2. ;מ' חש:.ה, AaG ס-"ן ,14. עמ' תשי",, 2%%, נ."ן

 7("1.י,2 הש:-ו. א' נאזר ג' "1:4. ה!רסופ'ס.,ווט1044



 1947 הינכה, מכפקודת תשכ"ז--1900 א(, )כררה פרכים מליזהתמות
 הכנסה כב פקורת הגרלות על לפיקוח מועצה מינוי י4הודעה

 שומה לפקיד עווריםמעו' !ימס מכווה ,הויזת , תקנה ,פי ייננתי נתפף נ, מופיעאנ.
 מ.;,ת, ן, תשנ-ו-55"1 "()רזי"

 a'c~ua ן, 47"1 השסה, מן 1!,.ית % נעיף יני סי:יהינתיזף רעיות ן, ,פי,וה מוע?"
 תש.ה-,4"1ן, והמשלט, "תחסין נזרי ,ן,יזת ו-2)ז( 14)א( זה;גהרננ

 ""ושים, ש, מיעים נוה שסייס ":ניהג, מן ,!,ועת 1 ונעיף יה מסע "גר.ס ן ,רנ.קומן
 יז, ע, שנורשו שומי, יק.ז תעוורי ,הקן, מגורסיםששלותי,ס ן מ.ש,ונ"ייי
 נ!ו,רי 7",1( ניתאר )1 הש:., לנת י,ט מיש "", ,שמשה1!י2 [ נשניאוטה
 );( ו-ן4 )4( ,4 31, )נ(, )4( ,5 סעיפים ושמת יפויך ש,ןה!,יז הצינור מט"ב נ,נריב ן יינזנרמאיר
 ,עליזת ו-ןQ?~,uel ,1;! ,1"1 1"7 17 1547, הננה, ינ,פקוזת ' נרנשויןצג.

 הננגן:מס
.1

ם:::11 בי-ההן'?,ל י העישי 71"72()"מ שיגיישו "יפייסיאי ספירפנחס 7""1( ג"נרואר )14 ת"נ-1 א' גאזי
 ?ז',נזעון זיוי",ניט ,!י1. עמ' תשנ-ז, 71"ן, ק-תן

 שי?,.מרש ו:ממיה", 7ייניןי?", הקןצני
 ויש'!קימ"ב תשכ"ו--1966 כ(, )כדרה פרכיכ טילאהתקשת

Dn1D 7",1( י!גרו"י )21 תשנ-1 א. נאורי,א הורלות על לפיקוח מועצה מינוי עלהודעה

-'DD 
 האוצרשי "31!7( )"מ פיס.ס מייווה ית,;,ת ! הנה יפי נינותי נתוקף נ. מוייע%גי

 י"עם, זה;נ"רננ תשנ-", "2", ס-ה 77; יי. "";1, מס' 1 תוס' 1,47, ;_רן הירווה יי ,פיקה מותנה מינית. ן, תשנ-ו-י196 נ(,)יזיח
'

 וו4, ס-ח "!1; ען' תש;.א, 5, ןזש, נוי" .שך",, מז.נת ז.ויו ן מיק,ונא.סר 1. עמ' 2, מי' תון'א. הש-ה, ע-י!יה מסע גר.ס נ ןו,מ1ורי.ק
 "ו. עמ'תשנ.1, ן גונניא;אטה
 "?ינזר ירעב שגייס 1 י.;זנרמא.י
 ספירפנחס 57"1( נ!נר1"ר )14 תשנ-1 א' שיי י,1 שומה לפקיד עוורים מינויביטול י נרנשסיין?ני

 ואורישי !7"י7()"מ
 - נ נטור שיותיהם ,.י נמצויין ה!יסומיס גי,קוס שיורנמוא ןסיי י"ר י,יג.ס "שיית.ןס שיי" ""יי עיריי שיי.;י""9

נטי'נ' 1ו,1. עמ. תשג.1, 71,ן, ק.ת1

--
 או ח; תשץ,%,צ""י";י 1947 הכנכה, ככפקדת

 ומן עמ, תשנ-י,7;2ן, ינוי".ניס הכנכה טכפקורת

 "5 עיר השנשוtsts ייש'?ו'ינהם שומה פקידימינוי
 ,172 עמ' הש.-ט,5,4, !,ן:ן'"ושע 14)"( נעיצים ן, 1,47 ה:~ה, ין ,פקוזת " ,סע.ףנההאס

 5"11 עמ' תשנ-ו,7;12, ?זיק;זעון "2! וןע.ף ז, תש.ה-"1,4 וימשפס, הש,טין מזרי יפ,וזת )י(ו-2
 תש:.נ,עמ'ו"55",,.!ן,קיוסמן ומינץ, מוסרי חיים את ממנה א;. שוסה,, מסי!117ת
 4נ"1 עמ' תכייס,"ין, שר?ל'מררי שומה.נ!,.ן. ון22 עמ' תש:-ו,1""1, רטןלשה ואירך 7",1( י.נ,אר )ו תש:-ו נטנת י-ם מיום ינהןשס"וגר
 עליו הויעות "שר שומה יסליד נעשר שטאונר מינאי שימינקו
 מפיךפוחם 7"ן1( נןניו"ר )1ן תשנ-, "' נפזר '-א וגי,,וס 5""2, עמ' תשג-ו, 12,1, ה!ריומ.ם ב.,,וט15רניו

 האוצר שר "1"72( )חם נס,. - ,5י2 עמ' השג-ו, 12,4,הןרסומים

 נפנרואי )21 תשנ-ו א' נאור.-א
 ספיךפוחס 7",1(

 טעותואפיין ואופרשי,"מ"7231(
 גזניניייעה עמ, השניא, "ין, נ-" ;7; עמ. "יין, מג, ! תונ. 47,ן, ע-ין

 יי,ויס שלוינן" שוס" י!,.י al~11u יינו.
 -ייי ציי שייו- -משה נדיב "נד, עמ, תש:.י, 333י, הפרסומ,ב""

שיווי. 1. עמ' 2, מנ' א' תון' תש-ה, ע.י!
 ספ'ךפנה0 7"," ניגיו"ר )21 תשנ-ו א' נגזיי." "47, ס-ח "12; עמ' תש:-א, ", "וש ננה ישרא,, מן':ת דם,

 "אקרשר "31י7()חס "ו. עמ'הש:-ו,

1045 7"י2.3.1 השנ.ו, א' נ"11 נ' 1343, "!יסוס'סיונס



1
 תשט"ו-1955 עריב, איגייהו; טהוזות ע? )טטי:יט טטכויית העביתהו;ן

 סמכו'וה אצילת עלהודעה השכ"ר-1954 טהזז(,וקציני

 ער.י, איו.זי ".ק זו: נע.ף יני ;::ית. שמוגף יוו.ע,"מ של הסמכו'וח נתונות יהיו לו ציבור עובדקביעת1
 סמ:יהי "ת ד:ז.וית ע, ל"ממי;,ס -Tnh ,ל "?,ץ י, י:7ן,י-;;, מחוו עלממונהן
 ךן,נ-ר ש,ז,נז לי:? "..י ן, השג-י-4"!ן מחו", וקותו מסחות 2ין מגרן. הו, ב. הט"ו; ,;מ D11'SA ,"':י ,"1, )נ( 1) סעיףית' )ייו:ין י:מ',ת "עניה ,זו, "1ח(?עיף ירי נמנעתינתוקין

 נ,נואי'ן אש(
 דן:'סשר !,","7(),: ולריו ע, מדו:, ש, והתן,יז.ןהסיכלויות 1"',ך, שיו(

 ן"!1( כןנייאי )21 השנרו א' גאזי,.ן
.! 

 כפור פנחס
 7!. ןמ' הש:-1, "47' ס-" !4' ע"' הוי.י' 1' ' " י."ו

 ""וררשר """72()הן

 תשי"ג-1953 -"גיבית,חיק 1374. ע", :4:-י, :ן: ג ג:?
 רכב למכונאות המכות הכמת בדברהודעה

י,,, טלמטה נזקי לטיציי הארטגהתקשת
 נ.וי,_

 תש..;- ""נינות, יחן, ! נעיף לפי נ..ותי נהי.ף נ.
 רנג. ך:י;"ית י:;!יע ידנית ":;.ת ?ya~1 ן, 1;,ן השי"מ-1932 טיצוייב(,)תשליב

 נדנן י.; - 4 מס' ממדה כשרן ניריין פיינן"";:י'ת הכספים בשנות הפיצויים שיעור בדברהודעה
 נ"מ(. נמר,, );1 הש:."1955-1961

 אלון'ואל 7"ר1( נןנר%1ר )21 תטר.1 ץ' נעיר" דא-;,;ה יהק;.ת )"( 2 הקנה ,פ. יתנוה שנשוקף מ.ז,ע,"מ
 דענוזהשר ,ן";;()ך: - קנעהי ן, השי-נ-2!!1 ס.11ייס(, )השקים מקמה נקייפ'2יי
 נשיעוי ,!.צויים נירוק ונאי 1",1 ד:";יס נשות גי,ן(

,7 - - -
 ""1. עמ' השי.נ, "12, ס."י ש, ,נ::.ס שנג'ס נו, ,;נ, - "מ, ק, מש11יו %"7)1(

 תין ש,, בהאריך שגונזה ימאית יתישנות ננ,.ךתתושב1
 כאמור; המק ניימת יום ,!מ שמםימס
 1 ושירוהי" ב:צרכיט על הטיקזהצן שים ,נ., שניס נו, ייני - ";1, ש, משוויו %"")2(

ש "ימ יי"' דו ייי'ייבבנן" ש  י:ינע "י 
 תשכ""-1903 תעכוי"(' המיתרי .כ"י )ייציי

 - המק ש, מעוויו %"2)7(
 סמכויות אצילת עלהודעה ?השרעות, עקיף ;1, י;נ.

 דאיורות; יקי14ת 1כחק;"
 נינ יל נוק.ב סיו גי י:י' - דוק ש, משוויו 1,,!)4(

 נ,:כנג ן"ג,:י)::::ך:בןיהטןךו :: ._
 י!1. ,נ. סמ:1,והי את נות-",ימי ,א,";1 "ין.. 1-)!י; )2( )1(, נ?נקאיה עורלי שיאמסיס

 מתק 1נא' "",1 ען ?""1 דננפים משנות ""ה נ:,נ,)נ(
 1יא'הודה 7"!1( גןנרו"י )21 תש:-1 "' :חזי'.א -ינ'12'יס

 "העיורה יידיןלח 711142()ךמ "ייש:ית נבוית הושו ש, ינמ.ס שמרס נהק ינני)1ן
- יום ,::י שנ.ס חלש תון שהי נהאר.ך שמוסוהחקינית  ,1!1. יך' הש:-ה, ",,1, 7.הן - ן, נש.נ.ר ן"ךור, ~pun;ר.ןת
 זישזשיס וטים ינני - r:a; ע, משוניו %"!)א(

 לבורות ע"נ תרס הנר "נ מ;יר.נ, ויימיןנ,,,אוה
 964נ ,.1_"א ,._,-י ה_-., )עירות ךנתנ:.ת ,יניית ניו, ימש:עותומסתנן,

 במותות מתלם ס.מץ בדברהודעה אךי'נ: ננג'ס יונ' - הנ71 ע, יש1,11)ש"ש;7
 7;;יס ;ן, ,נ"י - י:1, ש, מש1,11 ;י"ס ש.נשייור)!(

י(  "ש:-א- ותעבורה, ,",וות 11;נ השה ,פ' סן:.ה'יהוה "ו שנון ושה 1:,חי זין ו,ייוז ,וי; המשמש.ם שיטינ,.
 אשר נש,יטהי, ש"יו:ית מי או מווזת, נע, ע, יןווה חני ן,11,1 יניר נ.שונינננ.ס

 ש, נש.עור)ל
 נך'נך:ב ייגע מתך ננ .,י הסע"ית17ע: q~;r ;,, לשי - ";(1 ע, יש1ה1 ;1""

 ייהגה
 !",1, "סינומין ניג'וס שנתרסנה ני,ןע- ש,1-י ".....ךד_.רות הן:ורוה; יתרות 1 גת,;"טשעוהו

 וג'ו נושן ש. - ךעוזנן -r:1r דמ,.ס ,גה !,!, ?י'הש:-ז, נ.; ג, ,;:' - ינ,, ש, מש1.11 %"" ש. נשייוי,4(
 IDGG-. העריף - נעיך)7.ר.:'ן( 1-)3(. )2( )1(, ג"נ;,.ה ע.דס. ש," גננים נ.; ונ,נרקיס

 ו'א'הודה 7""1( נננרואך )1! הש:.ו י' :חור..ן ספ'ךפ:חס 7"!ן( נ(:ר,חר )!! תש:-1 א' נאזרי-2
 ההעבורה ע,"י!,ת ;!1"נ7(,די ך,ו!ישר 4""!7()הם
 694. עמ' השי"ג, 256, קעת1
 84ן. טמ' השכיה, 1627, ק-ה 1423; עמ' תשכ"א, 1128, י"ה1 כ5ו. עמ'  השי-ד, 161, ס-ח1

 2.31937 השכ"ז, א' כאדר ד' 1213, הערמוסימייק:מ.1046



י
 1943 ציבור(, לצרבי )רכישה הקר-עות פעורת תשב"4--1903 )משמעת(, המרינה שירותחוק

 ו-7 5 סעיפים לפי הודעות חוקר מינוי ביטול עלהודעה
 בי י,זיע,אני

 ,",וסין ורישה :תוספת "ית,ארה ",רעע :י שזע", מהניגרת "מזיוה ש,יות ,רוק "1 נעיף יפי נלנ.תי נת71י
 נוגר בתת ,שחת מתן ו"1!ר שר 1:י ושור, י?רמ ה"1?י ,שר ימק גן שמו", שי מינויו "ת ניסכתי ן, השג-נ-!י1%)לשמות(,

רגישתה. .נו,וקו
 ופלורה נ,יקע שזן כ, הנאה טונת או ונות ,ערמו "הרענ, שריראובן 7",1( נגניותי ),1 תשנ.1 א' נחזיט'
 וננזר רשים אזף יראש יש,וח יורש יך, עי פ'וי' .לזיויורה המוינה שייתנ?ינ "!"!7()חם
 הישה - גרשולוה 11 "ירעה פדנוב מיים "זש.יס תוך -ך,י,;ית "". ימ' השנ-ו, 59ן, י,חן
 האל.רה נ,י,ע ,1 "שר הך"ה מונה ע, או ונותועי 4. עמ' תשנעו, 2"!1, ,-פ!

 נ;'ייי
 נזנקתי - ישנו "ס - "רישום ;ריי את ש.ג,,ו דיעת.,,"יזו, ראיות

 תימ, צי" ת.יייש " 'ון:שיהם::ג:::. 7ן'יני"המ'ןיק תטי"ב--1932 הבפט,תוק

 מיז ".,ה יינית מהג111 ה".?ר, שי נ, ",זעה, גוה נשרתנו מוקדמים היתרים פקיעת בדבר הודעה-
ןביי פקעו 7""1( ג!נר,"ר ), תשג-1 נשנס נעה שנזום מלזיע,אנ,  הנוו,, DTN שנ, מה, הה ההי ש: 
 גה. י,ן,ה את מיז ילנוי וץ:.ר"נ,י,ע נע-מ, "עךץ, ","ויית הנפם ,"גרת שניהרו "יוקימ'ם"היתר.ם
 "שכהים יוני ן, תש.-נ-!1"1 ימס, ,"11 7 ינעיףנותחם

תוספת ,הקן:"מוי,.נים
 TT;1 4 ל",,ה ",ק הלהווה נעיך מיי """ נשם, לי,ע"ס,נת -דוריס. שטה)1(

 "ן,",7,""י, מספי גתשריט "זנב גונז לנוינה "ץלירןהקי,ע ומשם "9".,",,""7.9!1 ?'ון,:,יות ;ן.זה. TSS44, """.7%",""".127 ?'1ןלנ17זת
 ",יצר. שר ניו וך,ה,ס """1:2 ליזה גהו,"ערוך ומשם "י".,"ן,"9".""1 ?'ון,נסות
 רישום אוף יחש גמשין. מופ,ז.ם החכור התשייטקעת,. וישם 9""."7",,9".!"1 ייוןינקות
 rtnu ,llesn וי המלונה 1גיקרז' 'רוק,,ס, י,י,ע,ת,הנזר הויה ומשס '1ee.ooo,~o7e,ooo ?'1ן,נ17ות
 העגניה בשעות גפם (r'p ונא. גתי הי;.1ין 1:)נסרת-ע"ה, ,"".יו",""ן.127 ציוןלנכדת

הרני,.ת. .נתו.ה. שטח)2(
 ומשס "",."21,"!!.4!1 פיון,נקיית האופרשר "!נ!7()"ן וןשם ""ן.!21,""ן.141 ?'1ןינקיות מפיךפנחס 7י,1( נפניו"ר 2,1 תשנ.1 א. נאזר" ""ן.",1,""".2"1 ויוןמנסית
 ונושם 000"153.190,21 ציוןלנקור,

 י:ו::::ך::::ך:ם:יי"י::י",ויי הי" ::: :::):קין:)::: :ק1:;ן:
 ::זג:::ננ:ם

 האמירה נ,י,ע שלן נ, ";"ה טונת או ונות ין?מו התנגענ, ."משורש, שסה)!(
 ויניר ר.ש.ם אנף ייאש ,שייח נורש נך, עי פ'?1' י"ג, ורויה "וי."21,"",.7"1 ייוןמנ17זת
 הרמה - נרש.מות 11 ".וער פ-נוס מיום a~lcrln תוך -קיקעות ולשם ",ן.""!,"ון.4"1 ?'וןי:7וזת
 האמויה נ,י,ע יו אשי שמה טונת ע, או ונוהון, ומשס 9"".",1ן",".4!1 ?'וןינ,וזת

 נ%.רוי
 י"',ת

 נפנ7ן' - ישוו "ס - "יביעת עיטי "ת שי:,,ו תביעתו,יגירו, וישם "1,1.4,""5.ן!1 ?'וןייונת
 תוגן, טהוא ה!'צן'ם את יין'!'הם המפרש, והוזתההמקרקעין ומיס ",".",1וייי.111 ציתינקוךה
 וסייף. סעף ננ, המהנע ךן:.םוהישונ ומקם ",י.1,7,",1.9נITIS 1יו,1ןה
 סיר "ן,ה יקווץ לתנוון הסוני שר נ, "וזעה, נוה נמסיתנן וישם """.",1,"";.!נ1 ייוןיוקיית
 "?ינדר יייני זהוף נחורן יינשה שן." מרני "איורה, 72י,ע ולשם ",".",1,ו"".1"1 שוןינ,,ןת
 המ"ן', אזם שיי נוה מררה החורר ושר ירנשה, י.מן'סק,יענס ומקם ",!."17,","."14 ציוןינקוזת
 גה. יהיה את מ,1 יסנור ""לורהנקרקע 1משס 9,"."17,ן""."14 שוןינ,וזת
 ומשם 000,ן17)499~14 ציוןלנקודת
 תפופת ומשם 170,000;148.400 ציוןלנקורת
 VTJJ 1,1 חפה המהווה מ"ר "42 שסיה אשר ,רקע "טינת ו:שס """."117""ן."14 ציוןינקוזת
 נ"י-ן.:ת.1"42, וניה ומשם י,9."21,",9.ונ1 י'.ןינקוזת
 "ן,י1""2, משר גהשריט אזום נונע לסוךנת החמודהוקילע 9ן"."21,""".7!1 ציוןינ7וזת

 החדי. שר נ.ן ון,תים "נ1:2 יין" נדההערון יישי", היתולית וניס "גרת מלעויות ני,וק ;?מז שרואהמי
 רישים חוף ראש נלשיזי מו!קדס האמוי ותשריטהעתל' "מוסט, ,יית תנ.;ה1 ,ימש רשחי יעי,, הן?ויינים גשס".בנע-מ
 ת,-אניג- הלקוו, ע, הלמונה שמשרן. .רוש,.ב, ",ריעות,וייתר נישומות. 11 שועה ערנוס ,א"י יום תקעיב מת"ס יצ"ר,א
 "יי.יית' "ענייה נשיית ננס 1 יע ת"י ניני 1 ""י: י.י'!י' מלחי שלמה 7ו1%( גינר1חר )"1 תש;.ז א. גיזרן,
 א, יחיי" הסס עוינימג", 1!"72()יי

 ספירOnJD 7""1( 1פני1"י )ר2 מ":.י
 "אוצישי "12!7(שוי 22". עמ' תשי.נ, י"1, ס."!

e.s.lnoT 1047 תש:.ו. א' נאיר נ' י4!1. ה!זס.סילייהוט



 שינתו תנייחו, יויווק ראיות נ?יר1ף הסמורה, ניידע יי"שי תשג"ה-1965 והבניה, התכנוןחוקן

 "נהנע  ה=ירין=המנים שיזא ,ס הניכו חת ס ,.ע.!:ג 1943 ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעות סקורתן

 ים'ף. נשףנזי לפקודה ו-7 5 סעיפים לפיהודעהן
 חנקה ניד לקנוח מתכיונח הועדה בי הודעה, בנה נמסרתכן

2"ו,י
 הן.נור יצרני קוף נאוין ורושה כגיא משי יקור,נ:יקע הש:-ה- וגנניך, התגנחן יפוק ""1 נעיף ,פ' סמ:והה

le~s,נקיקע מקיק אזם ש;, נוה מחרה ,מועזה ,ינץ" ע.ךז.פש,:ע:ס )קדת 1""1 ישה " יר' -ת',.ן ך:,ראת ,תינית 21הת,ס ן 
 נה. שוקה "ת מיז ייסורמאיור" הרמיה(, - )ין,1 !!. מנ' מיתאר ית:ניה "1"1( מנ' ער"ןננ.ן

 הכרכומים בילקוט פורסמה תוקף לה לתת ההריאה בדברשהודפה
תוספת ולבניה, לחננון המקומית הועדה בזה מוסרה 33, עמ' משע"ה,114ג,

 נח11; נמנומן ,"!"3 נ111 י! מייק" יפק המהריס ,ר,;שטר, נהליות המהותית ההרקע גי ".זין "ועזה, - להיןירושלים
 מוננ" "ועזה וב, צ'11דיה ,מסי" ,ן,וט.ן ,נעהורושה

 ההסית. נה_ר,ט ,,שא
 "י1',1ת. ןענ11ה גשע.ת נו י;"ן 1נ", הזמירה נירקע שי1 נ, "1"ה טונת או 1:1ה ,עצמו והונענ, נדני המי.נ.ן וגי התזה נישרד' מ,ן7י ית;נ,ת תשר.סהית, האיור". הקרקע רגישת ע,פיתן
ודו?"

 מ..ס הוש..ס תוך - יועז" ,שקוה נורש נך, עי פיצו. ,,נ,
 קרלק ט' 1367( כפברואר )6 תסך"ז בשבט כ"ז ההניה לזבת על או וכוהו על הרצאד - ברשומוה זו הודעהפרסום
 ולבניה ללבנון המקומית הועדה ראש יושב 0?23ד(  )חם שיבללו הביעתו,  לחיזוק ראידת בצירוף האמורה, בקרקע לואשר
 ירושלים והודעה הקרקעות, רישום בפנקסי - יטבו אם - הריטום פרטיאח

 הנהבע המדום וחישוב תובע שהוא הפיצויים את לסעיפיהםהמפרטת
 ומטיף. סעיףככל
 העתוניתפקלדוו :sr-i1 ",ק" מיו לצית מהנווטת הועו" ני "וזרה גו" ניירתגן

 שלמיס דציבוי לצרכי זיוף באופן דרושיה שהיא מפניהאמדרה

 "ת::ך:ניק"
 "ת שיי י":ך::יי"ק

 ען'
 עתיז יאיי יהיצ'א ישית מתו בדביהידעה יעיי" י7הע

 1987( בעואר )11 תשנ*ז בסבה כ"ט ביום כי הודיה, בזהגממרח

 ;"12, יי' ישיון תי-אי'נ, !, היציין ךייינ ני,"1, יי"נשתותוספת

מ:סיייןג', נסיון גינוין 73""" גדוש 1 מתילה חקק היהוו" 7י,ערזויה  ישראי י"ר י,י."דיך "הכמת.יהשי,ט
 ל-,ניב. ח  רייי11, 1-ר ?._,ךה.ן_, גדנר המעונין וני הוווה נמסרדי מין7ד "הנ1.ה תתריסיעה, -ישי",-, "דפוס נניח 1.יןיס אבזר,

 התייוח. היגורה גויוה בו לחייותאי

 ך:;:נמיטזך:גגיה'ג קולק ט' 7ן1%( ופברואר )5 הענ.ז  דשנםנ-ו
 ::::! י.יייי )יי חט;:

ב ןוןןןן'1:: .יריךיי:,י(ז:ין:' זין. יר' השב.ה,  ו"4, נ-חן  :2 בייצן 
 ירי ל' 7ןיי(ןיןיצטתטג-י)י2גיייןי  תטכ"ה--1955 והבניה, התכנוןהו;
  1943  ציבור(, לצרבי  )מביטה  ה;יקעותפקויה

 ס הי. מטיי ס' יחי ם ם י"ה'י היי"  מיציייי""2.יין

 לפקורה ר ו- 5 סעיפים לפיהודעה
 יפ. ומנצתהגהוקף

~'ro 
 תשט"ו-1955 )גימלאות(, המריה שירייןה.; הש:-ה- והשיה, התנון ינו, 3"1

 סוהר של שירות תקופת שוב ח בדביהידעה "-דן", )".יי"- י~ן"ן(:

שעדן"
 יפריומינ ניסוט פירנסה תוקף ,ה ,תת ההרשא" ניבר

 מיכלאות(, הממזנה ש.רות ,חוק וי יייף י!, יממתינתוקי
 השנ.1 כסגת ..1 מיקס וממשרה יהן,סה וכמראפ ן,יקט.3-1:,נ וענניה, יהננון היקומית הודה ג,ה מוגרת וו, עמ' תשג,",1114,
 הקידת מתוך הזשים 4ן שי תלויך ג' מורה א:' "(,1(, גזצן:י211 נתונות "מהוארת "7ר7; ני הוזלה הויוי, - ),,,ן'י1ש,'ס
 ,ןורך תיישנ יי",1נ יצחק סוהר-ראשון $3S מס' ש,שיימהו ,ישא ממנזה ".עז" וני ותנוריה ימטדה ,",ויין ,.עזהורוש"
 ישן'הה תיו." יפי, ו-י1 17 סייפים יי על וכויוהיו7י.;ת החמורה. דקיקי רגיש, עלחיתן
למעשה. האמורה בקרקע שהן בל הנאה טובת או זבות לטצמו התובעכל

 1יע יציי"י ,יינ:::צ:י:" "ונע:::::בצ:::ג:גןןציל:גי
 י %,: ת

 135. עמ' השט"ו, 188, י"ח1 ?30. עם, השב"ה, 487, ר"ח1

 7"ל1.?.2 תש:.ו. א' נאור :' ג1:1. ה!י::פ'ס.,ווט1948



 תשצ"ה-1065 והצניח, התכנוןחוק

 .ר~ש,.ס מלויי, תווןמיהנ ,רוקקים יקומי, "ננוןךי"נ
 מפורטת תכמת הפקדת בדברהודעה מקומית מיתאר הכנית שיווי הפקדת בדברהודעה
 והבניה, התגנון )הוק "ן שיעיף נההאס הורעה, ביהשסדת והיניה, ההבוק )חוק %, ליעיף גההאם הויעה, ננהגמירה

 מחוו ולבניה, לתכנון ,המחוסת הועדה במשרדי כיהשכ-ה-1965, מחוז ולבניה, לתכנון המחוזית הועוח במשרדי ביתשנ"ה-1963,
 ירוש,יס, ופניה, יתננ~ן הן,.מ,ת "ועז" וגישידי.ר~ש,.ס, המקז ירו:,.נ, 1,גו.ה, יתננון "הלירית ,ועזה ~נמשיזייר~שייב
 - 7",1 סי' מיודסת .ינחית הנקרחת מ!.רסת הננ'""וצקיה להמית 6ן,י1 מנ' -"TS'T~ יברא ב;יהיח ביהאר הנויהש.נוי
 רומם"., - התעשיה נמור תונ, נר"1נ ממש ון,1,הן י,,.תאיהוז "נשייט עם ניהד 2""1-, מנ' ת.נ.ע. "" מג. מקיציתמיתגי
 אליה. התצורף התשריט עםביהד אליו.המגורף
 סתמית: ה:,י,יס ושסייס1"," התנו.ה: נוינוי "נ,1,.ס "שמים "ס%1,ה
 ז%. "4, ,1, "1, ",,.ת ו",;. ", mr)n ,," raG "7,""-גוש ,,. מן,לה ",, 3"1"3-דוש
 חלקות וחלקי 127 128, 118, 115, 114, הלקוה - 30077גוש 96. 95, 26, "הלקות היק - 30337גוש
 104.128, בכלל, וטד 99 עד 95 מהלקות וחלק 104 חלקה - 30339גויס

 200. מנלקה וחלק 205 204, מלקוה - 30078 נוש 109. 197, 705,108,
 3. 1, מהלקות הלק - 39340גוש

 .בשעות בימים תשפם יקא גה ימיין רשוי נהנית מעצמןגי שן נימיי השלום ללא בו לעיל רשאי ההברת נשינף מעוניןבי
י, לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות  %ת הרוסה אחי, תמוני סרס גב, %ו נננ.ן ג,רקע, מעוניןנ,

 אח עיירה אחר, תננוני !ים ננ, או ננגין נקר,;, עוניןנ,

 :::: ::1::ת:כףןנו::::::י:שע:4 יישוב :כ: יקנתין::י:ך עי קם":::נו:נע::5ן
 "אסורן. המעמית המן"יישיי' הארוי". "מקומית הועזה נמשיויהתגנית

 1",1( נ!נר~"ר )י1 תשג-ו א' נאזרס'
 ~הנויה, התנתן ,הוק "" ינעיף נהה"נ ",ורן, נוהימנית ישעיה ב',ף

 יהר 1,ננין, ,תנוון המהוית היו" נמשיזי ני תשנ-ה-"ו,1, רגני, ,תמון "ן"~ן,ת עיזי יאשי~שנ
r?n~בשין, ,רוש,.ס, .רושעים~ 

 מסה-ישוה, ~ינניה, יתננון הן,ומית הועז"
 - מי,191 ממי מפורטת "תכניה הנקראת מפורטת הכניתהופקדה

 ף ' ; ' ן יר~שייס מהמי, הננוןמר"נ

 לקהל. פתוחים האמוריםשהמשרדים מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה
 את הרואה אתר, תכנוני מרט בבל או בבנין בקרקע, מעוניןכל והכגיה, ותכנון לחוק 69 לסעיף גהתאם הודעה, ביהנמסרת

 התבטן שמרחב מקומית ועדה מהנדס וכן התכנית, ידי על בפגע עצמו מרוז ולבניה, לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כיהשכ"ה-1983,
 מיום חדשיים תוך רשאי, אותו גובל אן התכניה בתתכם כלולשלח ירושלים, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיירושלים/
 989ב' מס' מפורטת "תכנית הנקראת מפורטת תכניתהופקרה

- 
 במשרדי לתאית התנגדות להגיש מרשומות, זו הודטה שלפרסומה

 האמורה. המקומיתהיעדה עם ביהי גתן-, בשכונת הגדול אליעזר רהוב בתווי ושינויהרחבה
 אליה. המצורףהתשריט

,11",1%" ,1"" .147 
 ומשהות נימים השנוס ילא נ" יציין רשא. נהנניה מעוניןנ,

 ירושלים מקומי, הכנוןמרהב לקהל. פתוחים דאמוריםשהמשרדים
 את הרואה אהר, תכנוני פרט בכל או בבנין בקרקצ, מעוניןכל
 ערים בנין תכנית ביטול בדבר הודעה שמרהב המקומית הוערה מהגדם 1כ1 התכניה, ירי על נפגעעצמו

 מחוו מינניה, יה:נון המנווית היי" ני זען " נוה ישית ,רננית ייננית "ייית:.שי::י:2:יננ:::::::ב

 עיים גדין ענית "ן,זה נוני הסייע" %ת ינסק הסייס" ייישי'ס' ך%מורה. ויקומיות "~עזהגמשרזי
 תשנ.ן. "114,הסרנ.מיס 7"י1( נ;נד1"י ),1 הש:.ן %' נאזרס' נ.,קיי ש!1ר;מה 111ן, נשנשת - "14"" נדוש - י,"א'מס.

 ישעיה ב'ש' ישעיה כ'ש'
 ולבניה לתכנון המחוזית הוערה ראשיישב ולגנזה לתכנון המחוזית היעדה ראויטשו

 ירישליסמחוי ירושליםמחוי

1049 ז"ור.".2 תש:.ן, א' באיי נ' ן4"1. ר!י12מ'מ"ו:ס



1
 השכיה--ה198 והבניה, החכנןזחוק9

 תליאב,ב-ימו מקימי, הכ:.ןכרבן

 מפורטת תכנית שינוי אישיר בדברהודעותן

,י  ודיניה, התגניז לחזק 117 לסעיף כההאס הודע", בזהגמורת8
 וכל ת,-אנינ-יצו, ו,נ;'ה, ,ת:;.ן המלימיה המן, ומשרויו-1 ה,-:1:י:, משו ולנעי", יתמגן ה:,1,י" דהוה נ.השב-ג-ו"!1,!
 שהמשרדית ובשעות בימים תשלום ללא בו לעיין רשאימין:יז הנקרץ: כפולטת הכניה שינוי לאשר היים, סר באיסורההליטה,ן

 לקהל. פגיעיםהאח-ריר 44, מט, ממירטת לתכנית 1964 לשגח 11 מס' שישי 911 מס'"תכנית8

 "יז 4",(, ;71; ;1,](. )ה.1.7 א;יר.ם י,ניעת לאוזותהשית!
 כליו, המצורף התשריט עם ביהד ה?קדהו, ול שהודעה150",8

 והבניה, התכנון להוק 117 לסעיף בהמאס הייער בנד סדהנ- 934. עם, השב-ה, 1143, הפרסומים בילקוטפירסו
 ג. ::-- "';::ג;ןגגךןו:נ,קית,-ןנ,נ:ך-ג: "ןייךן :וסג הניא; ה::ית'מפורטת שתוי ירשי דונ.ג, שי גץ,ש,ר ו,,.י;, ניבו אנת. אישיה דךהוו.ת הווה שגק נשרך ד"יירדותו. תל-אביב, מחוז ולבסיה, לתן:ון היהודיה הועדה כיהסונ"ר-נ95ג,

 שוי
 מנ' מאויית ,תנחית גן,1 ,שחת 11 ככן

7!.ך י-י. מע"ע יםל"מ,

 בירך איחו אישרה המהוויה דועוה שבה נצויח האמורהשינוי
 האמורה המחוזית הועדר במשרדי חומקך אליו, המצורף רתשריט ע" והבניה, התבון להוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 וכל תל-אביב-יטו, ולבניה, לעגנון המקומית הועדה במשרדייכן ות-אביב, מחוז ולכניה/ לתמנון המהוזית היעדה כיהשכ"ה-963נ,
 שהמשרדים ובשעות בי:.ם תשלום ללא נו לעיין רשצימעונין הנקוז.: מפורטת תכנית שינוי לחטר הפנים, 7:ר באישורשליטה,
 לקהל. פתיחיםלמורים 398 מס' כפורטה לתכנית 1955 לוחנת 1 מס' שינוי 989 מט.-תכנית
 ההלריט עם ביהד הפקדתו, על שהודעה 185", 131, חלקות 6108,גויס

 1967( כמברוחר )19 השי", א' באדר ט' 555, עמ' השכ"ד, 1245, הפרכוסים בילקוט פורמיה אליו,המצורף

 ברוייםך.' עם ביהד אותו שישרה המחוזית הועדה שבה בצורה האמורהשינוי
מהשרית

 הנסורי
 וינמיך יתכון n~rTrln הועוד ראשיושג 1:ן האתורה וך"ו;.ת "ועז" ינשרו' ךו:לי אליו,

 תל-אגיבמעוז כנוזרן וכל הל-אביב-יטו, ולבניה, לצנין המקומית הועדהבמשרדי
 האמורים שהמשרדית ובשעות בימים תשלום ללא בו לעייןרשאי
 לקהל.פרותיו

 תי-אביב-יפו ניקומי, עגוןמרתוכ
 מפורטת תכנית שעוי הפקדת בדרך הודעה י::.'ה, ההננו, ,ן,, 7]; ,:עוף נהרתן הזיען, נו";יפית

 הל-חביב, מחוז ולבניה, להכון המהוזית הועדה כיחשב"ה-1953,
 .הבניה, דהכנון להוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בנהגו'כרת תקרח: מפירטת תכנית שיטי לאשר הסגים, שר באישורההליטה,
 מחוו ולבניה, לתכנון המהוזית הועוה במשרדי כי תשב"ה-ו5נ1, 415 מט' מפורטת לתכניה 965ן לשנת 1 כס, שינוי 903 מם'"הצית
 תליאביב-ילו, ולבניה, לתכנון המקימיה הועדח ובמברדיהל-"ביב, 81", 83, 143, 171, 172, הלקות 7351 גוש 12, 9, הלקוה 6971גוש

 1 מי' שי;ו' ח"ן מן' -תנית דקרא מסויטה תימה ש.:.ידן(,ן !,ימה אליו, ה:!.רף ךהשייס ;ס דיהו ך!ליתו, ע,שודועה
 המצורף התשריט עם ביהד 117", מס/ מפורטת לתעית 64ל1ל;1:ת 2200. עמ' השב"ה, 193ן, המרסוסיםבילקוט

אליו. עם ביהד פיהו אישרה המחוזית רועדה שבה בצורה האבורהשתוי

5::::
 ד=ץ. ה'ני' בה:י::ךק" :ג " ה::]::כ:' גןג.ד""יייוייןי,'"ין,יןפ

 ניך,ס תשנס ,,ץ גו י;.ין רך"י ךתמית נשווי _.ינן;, ימי.פ;,היס
 לקהל. סתורים האמורים ומהמשרדיםוב7:עוח

 את הרואה אחר, תכנובי פרט בבל או בדנין בקרקע, מעוגיןכל והבניה, התכון לחיק  דוו לסעיף בהתאם הודעה, בנהנמטרת
 שמרהב מקומית ועדה מהנרט וכן המכנית שיווי ידי על נפגעעצבו תל-אניב, מהוז ולבניה, לתכנון המחוזית הועוה כיתשכ"ה-פ196,

 הרשיים תיך רשאי, אותו גובל זזו התנגית בתהום בלול שלההתכניו הנקרא: ממורטת תכנית שינוי לאשר הפנים, שר באישורהחלימה,
 שתוי 889 מס'"תכנית

 התכנית לשינוי התנגדות להגיש ברשומוה, ז. הידעה של פיטורהמירב 458. כט' ממורטת להדגית 1953 לסגת 1 מם.
 האבורה. היק.מית הועדהבןשרדי 57; 84, 24, 23, 18, 14-12, 9, 7-3, הלקוח: חלקי 6133.גוש:
 עם ביהד הכקדתו, על שהודעה 53", 59, 57, דרגים 19;תלקה

 957י( במברואר 191 הכבכ"ג א' תדרס' תתגעה, 1214, הפרסומים בילקוט פורסמה אליו, המצורףההמריט
 ברןידסו-, 2735.עמ'

 ולבניה לתכנון הירתית רועדה ראשיושב ביהד אוהו אישרה המהוזיח הועדה שבה בצורה האמורהשיךי
מחו, האךורד המהימית "ועוד גךשרוי סופקו אליי, המצורף התשריטעם

 תל-"אבי

 957נ.ן.2 ודטכ"1, א' בארר כ' 1243, המרב,מיןייק:מ1050



ש
ש

 תשכ"ה--ל195 והכנ'ה, התכניןחוק

 חל-אביב-יפו מקומי, תכנתמרהב

 מפורטת תכמת שינוי הפקדת בדברהודעית
 תל-אביב-יפ,, ולבניה, לתכגזן המקימית הועדה ובמשרדיהל-אביב, והבניה, התכון לחיק 89 לסעיף בהתאם הוועה, בזהניסרה

 1 מס' שיניי 1049 מס' "תכנית הנקרא: מפורטת תכנית שינויהופקד מחוז ולבניות לתכנון המהוזיה הועדה במשרדי כיהשכ"ה-5"19,

 המצורף התשריט עם ביהד 233-, מס' מפורטת לשנית 1953לשנת תל-אביב-יפז, ולבניה, להמנון המק.מית הנעדה ובמשרדיהל-אגיב,
אליו. 1 מט. שינוי 114ג מס. "תינית הנקרא מפורטת תכנית שינויהיפקד
 "שורף התשייט עם גינו 4"1., מא' מיירטת יתבית "ן,1ישנת

 התנחית: נש.ניי י.,.י,ם "שטפס _ם%1,"
 "11". 114", נושיב:הלקיאליו.

 ןי,ןן התנ:.ת: גשינוי ,ו,'םיא,"הסן(ס
 לקהל. פהוחים האמורים שהמשרדיםובשעות 414. 411, 391, הלקות: 1,5215וש:
 ק,"ית::ון ,לדי. פתוי.ס "%מוריס שהמשרזיס.גשע,ת שמרהנ מזעמות כעזה מיעזן לבונן :לן::;:?? גימ.ס תשבס יקא בי ,עיין רשתי "תמית בשינוי יעויןג,

ה ב: ";הנ:;.::ן;ן:י::;:;ן:::ןו::::ן::ן ה,,ג;יה י'י:ינוי "תפזרת ,היש נרשמות, 11 הוועד ש, גיניאהמטס את ירוא" א"ר תנ:ונ. פרט ננ, או ננגין נקי,ע, מעויןנ, יושייס הוך רשפי, אנתו נ"נ, או "ת::'ת נתפוס ג,,, ד ת הפץמ ש ע  ' ההמהיה. 

 התבנית לשינוי התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעה של "רסוסהמיום
 ~ךג;.ה, "תנתן יי,, י" יסתלף :ההסס "ונעה, נזהיינית העמירה. המ,ימ.ת הועוהנמשרוי

 מחוז ולבניה, להבנון המחוזית הועדה במשרדי ביתשכ"ה-1963,
 חל-אביב-יפו, ולבניה, לתכנון המקומיה הועדה ובמשרדי תל-אביב, והבניה, התכוון לחוק 89 לטעיף בהתאם הודעה, בזהנמטרת

 3 מס' שינוי 1093, מס' "חכגית הנק-א: מפורטת הכנית שינויהופקד מחוז ולבניה, להכנון המחווית הועדה במשרדי כיהשכ-ד-1965,

 אליו. המצורף התשריט פס ביחד נ(", מפורטת לתכניה 1965לשנת הל-אביב-יסו, ולגניה, לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיהל-אביב,
 התכניה: בשינוי הכלולים השטחים חט ראלה 3 מס' שינוי 1004 מם' "תכגיח הנקרא מפורטת תכנית שינויהופקד
 102. 71, מהלקות: הלק 103ך,גוש. ביהד -t-oaa - 1938( )תיקון QQ 1527' מפורטת להכנית 1963לשוח
 אליו. המצורף התשריטעם

 ההשיה: נשלוי "נ,ז,'ס "שטקסס "סוא,"
 יימיס תשבוס, יצא נו יע.ין יש%. התנוית גשי:.י מעוניןנ,

 "ן,. "הוקיס ס ""ריי שךישיהסינשן,ת י. חיקה: ו""",1~ש:
 שמרתנ י,,ן,ה ועדה מפיס רנן הפנמת, ץ שי .ז. ן, :!יעע?;ע נימים תשקם ,," נו יעיץ רש%' "תגרית נש.ניי :1ע.:,ןנ,
 התמית יש.;וי "תי;זוה ימיש גישי:ות, 11 היזרה ש, ויסייעמירס %, ויודה %"י, תנהיגי סרט נ:, 1% נננ,ן נקרקע, יעניןנ, "יש.יס תוך רמי, Tma ";ובי או "תבנית נתן,ם נ,1, שקהךת.:ון "ה,. !ת1".פ ד"ן,ריס שהמשרזיס~נשענת
 "%מנרן. הן,ומית התזהנתקין, ש:יינ מ;ון.ת 1?ו" יאנוס ונן התבנית שינוי יזי י, שנעעצמו
 חדשיים תוך רשאי, א,תד גובל או התכנית כתחום כלול שלההתכנון
 "תשית ישינוי ההנגזות ישיש נישומות, 11 הגזעה ש, !ייימהמירס

 והבכיה, התגנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהכממרת הדמויה. המקומית הרעדהגמשרוי
,lnes-מ"11 1,ג:יה, יה:נון המחווית הועזה נמשיתי נ.הש:-ה 

 הל-"ביב-יפו, ולבויה, להגנזן המקסמיה הועדה ובמשרדיהל-אביב והבניה, התכנון לחוק 89 לטעיף בהחאם הודעה, בנהנמסרת
 8 שינוימס' 832א' מס. "תכנית הנקרא: מפורטת הכנית שינויהופקד מחוז ולבניה, לתכנכן המהווית הוידה במשרדי כיהשב-ה-1985,

 מאוחדת תכנית 1541( )תקון 44 מם' מפורטת לתכניה 1966לשנת הל-אביב-יפ., ולבניה, לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיתל-אביב,

 חליו. המגורף התשריט עם עם ביהד אזורים",לקריעת שינוי 1039, מם' -תכנית הנקרא: מפורטת, תכנית שינויהופקר
 התעית: נשקיי ה:יו,יס "שס".ס "םי"ל" - "1,י )תירווח 27"1 מס' יעודות ,תנכית ו"י1 ישנה "1מס'
 ""1. י!1, "", ;,, ",,ות: !1,",;וש: אליו. המצורף התשרים עם גידד i"(se);זס

:TTA,"""4 :גימש תשתיק יקא נו ,עתן דשא, ותנניה נרעץ מיימ1ני 127. 1"1, מתיקית: ",ן,':,ק ",,ה 
 את הרואה א"ר הננ.ני פיט ננ, %ו נעין גקי,ע, מעוניןנ, נמין השלו!, ,,א נו, ,?יין ישרי "הכנית נשינו. מעוניןנ,
 שניחג י,.ן.ת ועזה מהזזן ~כן התכנית שיו. ירי ע, 1!;עערמו ,7"י. לתוהים יאמור.ם שהמשרזיס.גשעות

,
 הרי%" אחי, ת:נונ. פרט ננ, או נעין Sp,il) מעונין נ,

 אי התגנית נהלום נ,1, שקה"המין א,
 "זשייס תוך רשפי, אות. ;21,

 מתגנית ,1'מ, התמינת ,י;.ש נרקוזות, 11 הזיה ש, !רגומהמ,וס שמריב מקימת ועזה יהנדס ונן התגנית, ששוי יזי ע, נרעע?"1
 גהיררה. ון,ומית ירזהגמשרזי הזשייס תזך רש"ק איתו ")ונ, 1% המנית 'alnna נ,1, ש,"התגון
 התכנית לשיבוי ההנגרות להגיש ברשומות, זו הודעה של פרסומהמיום

 1967( בפברואר )19 תשכ"ז א' באדרט' האמורה. המקומית הועדתבמגורדי
 ברוידסד'

 ולבניה  לחכגין היחוזיח  הופדץ ראשיושב ידבניה, 7תכנוז לחיק 89 לטעיף יהתאם הודעה, בזדנמטרת
 תל-אביבמתוז מתוו ולבניה, לתכנין המהווית הועדה במשרדי מיתשב-ן-1%55,

1051 1,3.1967 השכ"ז, א' בארר כ' 43"1, הפרם,מיםילקיט
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 ונעתייס מקומי, תנאןמיינ רמת-גן מקומי, תגנוןמרי:

 ממורטת תכנ.ת הפקדת בדברהודעה ממירטת תכמת שיוו' א.שור בדברהודעה
 1ן:ך", 7ת::ון ירו, י" ינייף ג"האם הין?ה, נ.ה!..יית ועניה, לתליון ,הי, 117 ,:שף ניתאנ הוינו, נוהנמנית

,leGi-הועז" ניעריי ני ת_.."_.(17, ת,-ץ:ינ, מהנן ענויה, ית:1.ן שהחית הועז" גיתש:-ה 
 ממו וזנויה, ,תנוון ה:חו,ית

 ננעתייי, וגנניה, ,הננון י:,ויית "שוה ונ'_יז,ת,_,י,נ למודא: יל.ז!ק המיה עינוי ,אתי ול:ינ, ער נא.ן,רהן,יסה,
 נתז "11., לן. מפורטת -היו.ת "נקיאת: מלודסת ".,,תך.,.וה דוק - ר,ן,!!1 וע' ןיורסת ימנית שיו.. יו,ו!2 מן'.תמית

 ת::.1, י!12, הלרנ1מים ני,,וט פורלמה איו, למצורףהמי.ט א"ה. היעויף ה.שר,ןינ ונ ג'ךי "!קדת., ;, שגוועך 2!2., !"2, - !"2 חנקות9"1"
 נתגנית: הניוולם השלמים וניפיה !,11.עמ'

 2". 7", 1", ,7, 71, 72, הרוית: "י1"1ויש: עם נינו אותו "ישרה המחווית ירזה שב" נשיה "אמורהשינוי

 ונשעות נ.ליס תשלום יבא בה ,עיין רשאי נת:נ,ת מע.נ.ןנ, וגן יעורה ימ,ווית הועוה גמשדוי "1פ,ז %,י1, התורףהתשייי

 את ךיו,ה "הר, הנ"נ: לת =י ?שיעע:~ן4ן:; הזלג-'ם'פ,וךים גגש!ות'שומשרי'ם נימוס תשיים ייא יי,ה,.

 מיזם "ימיין הוך רש"., איתו זוג, או ות:ו.ת :תך,ן נ,1,שנה ברוידס ד' 7יי1( גער,"ר Iz)r תקנו "' גץזרג.
 גלשדזי ,תגרת ךתמז1ת ,הנ.ש נישומת, 11 ךווען ש, ל-נ.זה 1,נו,ך ,תמון המעוזית המזה רפש.ושנ

 יץ:ויה. "ךן,מיתה.?וה ה,-אניבמחן
 ו(!1( נןנרואר ),ן הש:.ו "' נאזרס'

 ברוידסד' חולון לקומי, תמוןמר"ג
 ניניי" ,תנון "צווית הויזה יאש.ישג מפורטת תכמת שינוי אישור כדברהודעה
 ת,-אנינמיום 1ן::'ה, התגנון ,".ק 117 ינוזף נהת"ס הותה, נוהנמייה

 ה,-י,נינ, משו ולנוין, ,תנגין ימחחית "ויוה ניתשנ,ה-!ו!1,
ליצ חלץ: היי" =" ויל "י ":ים, "זי,י:יש,

 בו"
 וייתש מ"ת,,

 מפורטת תכתת א.שור בדברהודעה !717 ועש "17. !17, י17, 171, )"ין(. ,11 "7, "יניה:"י71
 והננ.ה, ותמון ,"1ק 117 ינעיף נרתתן הווןך. גרה.נרה נייז הן,ותו, ;, שזוזיה "17., )ח,,(, ,(1 ""1, 9!, !1,"יקית

 ה,;' ג, ה_.."-.(1% תש:.ו, ""2ו, ו!יסימ.ס ני,ליס סכרין" אריו, "י13רף הישרטטעם
 ה,-%נ"נ, מחח ו,3:יה, ,הננון ה:חוי.ת ה

 השת:,;
 !(2. ;מ' תשנעו, "122, הלרסומ.4 3.ג,ן ,רי-ה '", וגן ואפויה הן"ווית "שזה נמורז' "ינקו אריו, ומפורףהתשייט ~;ן:(ןןי:::גןןןס:בגנ:::ן:ה יס ניד אותו א.שיה המטווית יועיה שגה נצוי" תתלוי

 ת"ז אותה אישיה הכהוויה "ועז" שנ" גצ1ז" ו,_.רה, .נ,הה' ישרי יעונין ,נ, הווון, וקנויה, ,תנוון ":קומית יועז"נמשרז'
 ה-_וי' י.? ה עם להו".ם ""מוריג שךמשרויי ונשרות נימים תשלום ,,איעיין.ג1

 ממויין 1ג, ונ?תי.ם, 1,נ1'ה, יתמין למקומית "שוה נמשדז'ולן,7"י. החמניה המיוויה הועזה שכשרזי ה)פקזה אן,"
 "%מוריס ש,ישיז,ס ונשיות ג'לים תשקם ,,ן גה י?י.ןרתח. בריידס ד'נ'2אןיא'הש:-1)12נפנר1אר7"?1ן

 יקךי' לתויים פנני" ,הגוין "י,11.ת "וע"ה ראש.ישנ
T~nuת.-אגיז 

 7""1( נ::יואר )!1 הש:-ו א' בירו'
 ברוידסד'

 וחנניה יהמון ממהווית הזעיה יאש.ושנ חינון יק,י., הנגיןמרינ
 ת,-"נ.גשיי. מפורטת תכנית אישור בדברהודעה

 2ו"נמלית
 וירויה, י"ננון ,חוק 17נ ינע.ף נההאס "וזעה,

 ת,-%:יג, יינו ו,:1י", יהננון ושווית הותזה )יה"נ-ה-5("1,
 ;נ;תייס מקים,, הכנוןמיינ !"71 ,וש 2! בנ' מפויסת .תנכית הוראה: מלורטת הנתתאישיה

 תכנית המקדת ביטול בדברהודעה וןגורף התשר.ס ;ס '"ו הלקיתה, ;י שךיז;ה 7!-, "ן,"יקית
 , י !!17. יל' תש:.נ, !ן,, מ;. הלרס,ייס נייקוט נורייהא"ת,

 ההתעה ,כן, ךה,ילה ri1rlnrn הועזה ני נייעה, :'הנ-לית גיהז אות, ".שין היחוזית זועי" שנה נקור" הדורה:התנוית

 ךי' ;יים יו.ן הנית שליאת מיהיר, תנויח ת','1 ךן,יתין-י י"ן,י" המחווית "ויזה נמשרזי "ינ,זה א"ר, הי3ירף התשר.סעס

 נמשיו.ונן
 הועז"

 ",1, 1?1, ייקר: ,!וו, ולש: ננ?היים, מיתגר יתדית 1.7 תי-1' יייו.1 יי, "ודן, בנויה, ,תנתן הדומית

 !7. עמ' תשנעו, "122, ו!רנוייס ג'יקיט שליךן-ה,!1.' "%(יז,( עהלשרז,ס 1רנ;1ת נ.ןס השנוס ,," נ" ,;ייןישאי

 יקקי'לתוהיי
 נך,'דסד' בךו'דט ד' 7("1( נ!נר1אר השנ.1)12 א' ואדיג'

 בגמה ,תמנון "מת),'ת ")עזה ראש'1ש2 1,ג:'ן )המון וי"1ו.ת הועזה זמש'1ענ
 ה,-"נינ י"11 ת,-אנינמחוו

 ו(~1.י.2 הש:.ו. א' נקיז נ' !ק"ו, הנזס)מ'נ',,:ט1052



ש
 תשכ"ה--ל196 והבניה, התכנוןהיק

 האמורים שהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בה לעייןרשאי רמת-השרון מקומי, הבגוזמרחב

 ירי.פתיית מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה
 הועדה גרסות רשאים שנתקבלה, התנגדוה לדהייה טענהלחוי, והבניה, התכנון לחו, 89 לסעיף בהתאם מודעה, כזהנמטרת

 להכנון הארצית המועצה בפני התכנית אישור על לערערהמהוזיח מהוו ולבניה, לחממן המהווית הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1963,
ולבניה. רמה-השרון, ולכביה, לתכיון המקומית הועדה ובמשרדיהל-אביב,
ל 367 עמ' תשב-ז, 1317, הפרסומים בילקוט שפירסמהההורעה 2 מס' שינוי 315 מס' "הכניה הנקרא מפורטת הכנית שינויהופקד  

 בטלה. עם ביתד 206", מפורטת לתכנית 1 מס. ושינוי 122 מפירטתלתכנית
 גדב:רניקי' . אליו. המצורףההשריט
 ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ראשיושב התכנית: בשינוי הכלולים השטחים הםואלה
 המרכומחוו 1. הלקה 6415גוש

 בימים השלום ללא גו לעיין רשאי התכנית בשינוי מעוניןבל

 פי(:יגננונ, ::::ינש:ו::ן4:ן
 את הישה אחי

 פתת-המה מקומי, תנכי,מי":

 מפורטת תכנית הפקדת בדברהדדעה שמרהב מקומיה ועדה מהנדס וכן ההכנית שינוי ידי על נפגעעצמו
 נ"נ, או "ה:נ.ת נתשם נקי, ש,"התנגין

 .המי", "תנון יתוק "ן ,סעיף נ"תחפ גוועה, גוה;מסית "וש.ים הון רשות אנתי
 נמעין. גיתשניא-!"11, "תמית ,ש.:.י "תעוות ,"ויש נדשומות, 11 הומה ש, פרסיהמ.וס

 מעוז 12,1יה, ,הננון "מחווית הגעו"
 פתן-תקו", ויניקה, יתיון הדומית השוה ונישרדי"מרנו, החמורה. "מקין'ת שעוהנמשיתי

 פת,647-, מס' מפורטת *תכנית מנקראת מפורטת תכניתהופקדה  1967( בפברואר )12 השב-ז א' באדרב'
 אליה. "הצירף "תשייט עםביחד ברוידסד'

 בהכנית: הכלולים  השטחים הם ואלה ולבניה לתכנון השהוזית ה,עדח ראשיושב
 10. ח' 5716 גוש הל-אביבמתוו

 ובשעות בימים השלום ללא בה לעיין רשאי בתכנית מעוניןבל

 "ה,. עה,"'ם יאי,י'ם ק"משרן'ס אונו מקומ', תננ~ןמרחב
 התנתן שמרחב מקומית ~עוב מתוי ובן "תנכית ,1, ע, ושע,צמן מפורטת תכנית אישור בדברהודעה

 מיום חדשיים חוך רשאי, אותו גובל או התכנית בתיחום כייןשלה והבניה, התכנון להוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בנהנמסרת
 במשרדי לתכנית התנגדות להגיש ברשומות, זו הועדה שלפיטומה תל-אביב, מחוז ולבניה, לתכנון המתוזית הועדה כיתשכ-ה-1935,

 האמורה. המקימיתהיעדה - תממ,80 מס' מפורטת "הכנית הנקראה: מפורטה תבניתאישרה
 גוג:יניקי על שהודעה 7", הלקה 6492 גוש - החשמל הברת עובדישכונת

י 1  ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ראשיושב המדמומים בילקוט פורסמה אליה, המצורף התשריט עם יחדהפקדתה,
 ומינימהיי "7"ן. עם. תשג-",11,5,
 נפר-טנא מהמי, ת.נוןמר"נ החמור" ימ"11.ת ".עדה גמשיד. היסדה אייה, "ויניף התשייםעט
 מעונין וכל אונו, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה במשרדיובן

 מפורטת תכמת הפקדת בדבר הידעה האמורים שהמשרדים וכשעות בימיט השלום ללא נח לעייןלשאי
 1"נ1'", התננו י"11 9, ,סעיף נסתתם ההע", גוהנמסית י;"י'עחי"'ס

 מח'ז ולבניה, להכגון המחווית הוערה במשרדי כיתשכ-ה-1965, 1967( בפברואר )19 השג-1 א' באדיס'
 הופקדה בפר-סבא, ולבניה, לתכנון המקדמית הועדה ובמשרדי המרכז, ברוידסד,

 עם כיהד כם',ן15-, מס' מפורטת "תכנית הנקראה מפורטתתכנית ולבניה לתכנדן המתוזית היעדה ראשיושב
 אליה, המצורף מתשריט תל-אביבמחוז

 בתכניה: הכלולים השטחים הםואלה
 נהה-תעו" מעמי, תגנוןמיהב

 115. !5, חילה ""54 - !"54ויש

 מ"ית נימש "שיש יי" ,ל.מ :2ש"נסגנצנ מפורטת תכנית אישור בדברהודעה

 את הרואה אחר הכגוני פרט בבל או בבנין בקרקע, מעוניןכל והבניה, התכנון לחלק 117 למעיף בהתאם הודעה, בזהנמנרה
 התכנון שמרהב מקומית ועדה מהנדם וכן החכגיח ירי על נפגע עצמו המרכז, מחוז ולבניה, לתכנון המהורת הועדה כיתשכ-ה-1965,

 מיום חדשיים תוך רשאי, אוהו גובל או התכנית בתחום כלולשלה פת',635", מס' מפורטת "תכנית הנקראת מפורטת תכניתאישרה
 כמשרדי להדגיה התנגדות להגיש ברשימות, זו הוועה שלחרטומה פורסמה אליה, ומצורף התשריט עם יחן הפקדתה, עלשהודעה
 האמורה. המקימיתרועדה 1691. עמ' תשכ"ו, 1283, הפרסומיםבילקוט

 גר1:ד4ניקין ביחד אותה אישרה המחוזית הועדה שבה בצורה האמורה,ההכנית
 ולבניה להכגון המחווית הועדה ראייושב  האמורה המחוזיה דועדד במשריי דיוקיה אליה, "מצירף "השחיטעם
 המרכזמחוז מעונין וכל פחח-תקוה, ולבניה, לתכנין דמקימית דועדה  במשרדירכו

3כיס1 1967.ן.1 תשן"ז. א' כאדר כ' 1343, הפרם:טיםילקט



ן

 תשמ"ה--ל"לנ והבניה, ההבניןחוק1

 ;הני" מפומי, הדוןמדהנ
 ונשדת נ.מיב השפיס י,% גה ,ליין רשאי נתגנית ייונ.ןן,

 %ת הרשה %יר, ת:;ונ' L'1D נזי א. נננ'ן נייגע, י?י..1נ, מפורט., הכנית שינוי הפקדת בדברהודעות יקי,. a'"TrS הרמוי.[שך:שרדס
 ההמון שמיהב מקיי'ת ותוה מגנזן ובן ית:י'ת 'י' עי נן)עין-ו .ינטה, ההנון י,ו7 ,, ייכף נותאם הורעה, נוהנמיית

 מיום יזש.יס היך רשן., אותו ;ובי או הדמת נתרוס נ17, הש מד', וידיה, יתננון ין,.ו.ת הועזה גךשרן. נ.תשג."-יי,1,
 ומשיד ית;;וות,הנ:,ת ידיש ניש.לות, 11 המזען לי(יני." ה.(ןז נשי", ייבמה, ,תטון י:לי:'ת הוןלה 1גמשרן.הךר:1,
 ך%ל.רה. ך:,1:,תןיןיה 11,"1ח., נת,ן מס' מלירלת הדית -שינו. והיא ן!ורטת דניהשתוי
 ניברניק" %יין. "מגויף התשרין עםניתז

 המר;,ך"וו "הסית: נשינו' alil~rn ן0"שןן'ן%1,ה

 נין.ס תשכון .,א נו יציין רשתי ית:נ,ת נשינו. יליוניןנ.
 רהונות מ,.:י, הנוןמרח: יקרי. לה1היס ה%לור.ם שימשרזיסונשיות
 מפורטת תכמת הפקדת בדבךהודעה "ת ורר" אחי, תניתי ביט ננ, או תנין נ7יקע, יעוניןנ,
 ן י, ,ןע.ף נ.האס ".תן ינהנלנ.ת תרך: יקשית ,יזע יהוד! 1נ1 והננ.ת ש.נ., .ן. ע, נרנןיעמו
 ש, ברבויהי.יס מחו, וחנניה, יהונתן ייךוו'ת היעזה נמשרזי ביהש:.ה-""י1, ךזשיי[ הנך רשא., צנת. נוב. או והנ;.ת גהינום נ,,, שסה"וננון

 """יד". "ן;י:,ת ויפיהימשרי. ד.!,זה רכונות, וענניה, ,הנון דמ,.מית גונזה 1:ישדן.ו-רנו, ית:1.ת ,שצו, "תפזות ,שיש ברשויות, 11 "וזן"

 ;ם :.יי יג'!17., מס' י!ייטג -תעי,"ל;גגיגעעיגןגי
 ן. גת::,ת; ה;,.,,ס ד-ין,ם ידוא,- ודיןה, יי::.1 ,ה71 יי יתעיף נתיחס הגזעה, נוה;ביית

ן ",!,ז נה:'", 1,נ;,", ,תננ,ן ומ,ון.ת י,עזה ונישרד.גירנ,, 7";. "!!, יעלית ו"7";,ש מיון וחנניך, ,תכמן ":,,ו.ה הועזה ששרן. נ.תש;.ה-נ"!1,
 ונמות נ.ן.ם השנוס ,,א גה י;י.ן ישרי נה:נית מעותןני נה,י!!,,,, ין' י!ויטת ה:;.ת .שינ.' הורא ממירטת הנתתשינו'
 ,קן,. !חוחי[ ך,:ורי[שךישידס אייו. ":פורף התשריט י[נ.ךז

ן
 %ת 7ר%1ה %יר הנ:1;י פיט ננ, הו ננגין נ,ך7ע, מעשיןנ,

 התגנון שמר,נ מ,ול.ת ועזה יהנזי ונן פתטית .י. ע, ;ינןדמו nllrrn: בשינוי י:,1,י[ השל".ס גםו","
נכש;

 ק,יי:.ין ליזם הזע,ים הוך רש",, %"1 ;ונ, %ו "ה;:'ה בתה.ס נקו,קיה ג",ק. "!ן ך,7" 211"
 נמשרזי ,ה:;.ה התנןז1ת ,ההיש נרשומוה, 11 הזען"

 זרורה. ד:ק,מיתוועיה נ.:.ם תדו[ ייא נו יעיץ ישאי הת:נ.ת נשי:וי ילעו:'ןגי
 %די ה::ונ' סרס ננ, או גנ;.ן נקי,?, יימיןנ. ;וברנ,ק" יק1,. להדחיס דא:ור,ס שימשרז.םונקעות

 ענניה יתרון היך,וית "רעיה ין[יושב דת ךר,ן,
. שייך: י,.ך,ת ועזה ימיי ונן "הצית שיני .וי ן, נועעציו

 הלינומהו,
 יזעי.( תיו רשאי %,ת, ;ונ, וו ית:;.ת בתהום נ,1, שנההתנון

 רה.גות ממי, :ranיית ימי, "היית לנקג:י:גנגיג:,:נ.גנגן.
 מפורטת תכנית ש'נו' הפקדת בדברהודעה גוברניקי'

 ו"ננ.ן, הקנון ,הוק 9, יקיף נהקם ה11ע,, נוהיינית כמין יהוון ימאית יועז" ראש.ושב
 מיוד .י:;.ן, יתרון הן,ווית הותזה נלשרזי ני תו:-ה-נ,!1, ":ינןמהון

 אן ך__ורף .._ר.ט עס נ.ךן נתם" מהמי, תמוןמר"ג ר",4,,2-, מס' ;ושרטת המית -שיד.. לקרן י!.רלת הניתשתי. ",נקז רחינות, וקניה, יה::ון ה:ק.ן'ת הונזה 1:משרז.ו:-נ,,

 יתמ.ה: נשינ1י ך%וי.ם "ש".ן דםי"," מפורסת תכנית הפקדת בדברהודעה
 יהננין, הת:ן,1 ,ך,, !" ,יעיף ניתסס הוצעה, נוהניירת

 גימיס תשבוס 1,א נו יע.ץ רשאי יתננית נשיג,. הכלוייןיי מ,,1 1,נ:יה, ,ממן הכזיוית הוווה גישרדי נ,תש:."-!",1,
 ,לן,. !הוהין ואפוייס שך:שרזים.נ;!;וה יוי7זק ;היה, וגנניה, ,היין "יקומית "ועזה ונמשיזיהמרש,
 אהי, תננ,נ, !יט נ:, א. נ::י1 כרקע, משניןנ, ?[ נ,הז נת,4"4., מנ' מפילת -שנית הנקיית מיורטתהמיה

 %ת קרוא"
 ש:רינ מקודת ועזה יך:זס ורן ךהננית שטוי .ז. ן, 1!;עען:1 %,י". ךן?ויף"תשייט

 הציורה. ":;שית ויעזהגך:רזי !2!-"1!. ",לית 274,,,.ש; המנית ,ש.נוי ההננחת ,היש נישומות, 11 "וזעה ש, פרסמה ;,.1[ נתנדית; "נ,1,.[ השטקי[ הס%1,ה כשיים תוך רש%., אוחו ;:ג, או ההענית נתיום נלוי שלה"הדון
 ;וב-ויקה נ%. הפה "5 !71-7, !י1, הנקית ,"2ן,;וש;
 ן, וחנניה ,תמון ומיי,.ת ",עזה ראש,1':: 771-773, 123, "נ1-,12, 123, 2,3, ",,.ת ;,2",מש;

 ן, כמדנןמיון !%4.,"7,

 נ. י1]1. יבו!.ל,ן,,,,ס1054
 נתזי

 1) 7""1.ל.2 תי::-1. א.
נ



 תשכ"ה-1905 .הבניה, התכנוןחוק

 ,ווים מקומי, תנאןמיחג המרנן מקימי, תנגיןמר"נ

 מפורטת תכמת שינוי הפקדת בדברהודעה מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה
 וענניה, "תגנון ,ה11 89 ליעף נ"תאס "ווע,, נוהנמסרת והננ.", התגנון יתוק 89 יסעיף נהתחם "11!ה, נוהנמנית

 יהיו וגנניה, יתרון המהומת "ועוה משרז, גי תשנ.ה_.195, מהוו ולגניה, ,תננון המזיוית הועב נמשתי נ,השג-ה-נ"19,
 "1!,ז יוויס, ויגיה, יתמון המ,.מ.ת "1ע1ה ונמשין'"מיג, הופקעה המרגו, וגנניה, יהגנון המיומית "~עזה ~במשרי.המרני,
 'שיו, ;ישה ננקש - ממ,,,7 מס' מפורטת -תבנית הנקיאת מפויסהתשית

 יי". כמחיייי":נר::: ;ו,4ר,1., מס' מכורסה תמית .שינוי ויקיא מפויסת ננ,ת
ש ,ש ת %נקי ~מע"   שוייף המחט 

 החנניה: בשינוי הכ,ו,'ס קרסמם קםוא," יקהל. פתורים השיוריםק"ישר7'ם
 את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או כבנין בקרקע, מעוניןכל
 4427. 4426, 4085,  4079, גיש: התכנון שמרחב מקומית ועדה מהנדס וכן התכניה ידי על נפגעעצמו

 ___- 1,2, 1, 1,2, 1, 2,",,~ת; מיום "ושיים הוד ישא,, אותו נ"נ, או ההננ,ה נהמם נ,1,שיה

 במשרדי לתכנית התנגדות להגיש ברשומיה, זו הועדה שלפרסומה
 נימים השכם ,יא 12 יעיץ רשאי "תננ.ת גש.נו. המעוניןיי האירה. המשמיתויעזה

 לקהל. מתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות

 את הימה א"י תנתני !יט ננ, או ננגין נקי,ע, "מעוניןג. וגנניה, התגנון יתוק 89 ייכף גהתאס הזע", גוהנמיית

 שמנ"נ מקומית ועז" מהפזן וגן החננית שינוי יזי עי ;!;עעגמו מסוו וינניה, יתננון המ"וו.ה המזה גמשרוי גיתשנ-ה-,195,
 הזשייפ הזך רצי אוהו גוני "ו "חנניה גתחופ נכל שיההצנון "מרנו, מ"11 וגנניה, לתמון המקומית "ועזה ונישרזי"מרנ,,
 התכנית לשינוי התנגיות להגיש ברשומות, זו הודעה של פרסומהמיום - ממ,91י מסי ממורטת "תכנית הנקראת מפורטת הכניתהופקדה
 העמורה. המקומית "~עז"נישרזי אייה. המעורף התשי.ט עם גיחס,ינה-,

 ;ובצ'קי' גהננית: הנלו,יס "שטחים "סואלה
 ~יגניה ,תנון "מהווית הועזה רעשיושב "3. 29, הלקות "784;וש
ג,

 מעיניי
 המינומהוו ונשענת נימים תש,ופ ,לא בה ,עיין רשאי נתמית

 את הרואה א"ר הננונ. פרס גג, אן ננגין נקי,ע, מעוניןג, יקדי. פת~היס הבמוריסשממשרתם
 "תננון שמי"ג מקומית ~עזה ירוי ונן "חנניה יד, על ;מנעערמן
 "תננ,ת גירום ניו,שקה

 או,
 שזרויה מקומי, הכניומיהי מיום  תחייב הוך רשא., אותו ;וב,

 מפורטת בכיית שינוי הפץרת בדברויורצה במירדי לתבני"  התנזרות  לתיש:::מ:ך2:הךש"ח'
ן

 יהג;יה, ""יייו יתיל 5ן יןן'ף יינקט היייי, גי"ץסי" חייאי
 מהון  ולנויה,  לתמון המתויית  שליה  במשחזי כיהשכ,ה-1551, ולבניה לתגנון המהוזיי הוערה ראשיושג

 הופקד שורקות, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיהמרכז, משנה ולרח המרבז,מחון

 בר,1,95-, מס' מפורטת תכנית "שינוי הנקרא מפורטת תנניתשינוי

 חייו. המגויף התשרים עםגיהז רמלה מקומי, תננ~ןמר"ג
 נתנוית: נשווי הנ,ו,יס השטהים הם1"י" מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 3. - מהקקה הלק 511",נוע; וגנניה, התנון ,חוק 59 יסעיף בהתאם היזעה, נו"נמנרה

 ",קי "9, 91, 4,, נד, 43, 42, 49, "3, 23, חיקית: 3514,;וש: מ"11 רנני", יהנהן היהווית הועזה במשרן, ביהשג-ה-55וו,
 "19. 99, "9, "7, 58, 3ו, 41, 44, 41, "7, וו, 12, 1,",קות הופקד ררה, דגניה, ,תנון המקומית יועזה וגמשיייהמיג;,

 הלשרף "תשייט עסנ,הז
 12. 7 יכת. ,י ,",5,4., מנ' מפורסת הננ'ת "ייו.יייי

 י. 5, %, ",קוה היקי 7; 2, 1, היקית. "4ו3'ניש' התננית: נשווי "ניויים השס"יס "סואיה
 יקה,. סה."יס האמורים שהמשיזיסונשיות נימים תצום ,,א נו יעיין רשאי התננ,ת נש.נ~י המעניןג, נימיפ תשלום ,,א 2ו ,עיין רשאי התנ;.ת נשיו, "מעי;.ןנ, 91-,8. י' 4345;וש
 אח הרואה אהר תבנוני !רט גג, אן נננין גקר,ע, מעיניןגל ,ק",. פתיהיס "אמרים ש"משיזיסוגששת

 שמרהב מקומית ועזה מינוי ונן התננית שינוי יז, ע, נדעעממו אה "יואה א"י תננ~ני פרט גג, או נננין נקרקע, VITunגי
 חזש.,פ תון רשא. "~תו ;וגי או התגנית נה"ום נקי, שקההתננון שירהב מקומית ועזה מקנזס ~גן "תננית שינוי יד עי שנעערמו
  "חנית לשינוי החנניוה להויש ברשימוה, ~ז הזייה של  פרלומהמיום מדשייך הוך רשחק ".תו ינ, או "תננית alnns גרי ש,"קתננון

 האמורה.  המיוליה  הזליהנמשיה התכניה ישיווי התיריה יהרן ' יממוית. יצרית ח=:מיה
ן

 גוברניק" ןברניץר
 ויבמה יתננ~ן .ת "מק, הויזת ראש'ושב ו,ננ." יתגנון "מ"~ךת "~עז" יקשיושג

1555 7(2.3.19 השנ.1, א' באיו ג' 3וי1, "!יסוס,מ.כוט



ן
חוקן

 התכניי
 n"trrl-1955 והבניה,

1
 או התננ,ת נתתוס נקו,ש,, עמק-הפר מקומי, הננוןמרהנ

 גוני
 מיום גושיים תזך רשאי, אותו

 "איורה. הן;1:יתיוליה'ן נמשייי ,תננ,ת התננזוה ,השש נישומות, זו :ייגה שיפיחן" מטורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעות
 וזברניקי' ו,:נ.ה, ותמון ,"1, ,ן ,יעיף נהתאס "ויע", ננהושרת

 וי2;.ה יתנ:ון היתולית הועז" רעש..שב מ,ו1 בגויה, .תנוון "מהווית העזה גמשרן. גיהשג."-נן,1,
 ממרגזמ,ו1 הון,ז, ען,-חטר, יבגניה, יתננון וןלין'ת הועז" ונישרייהמרנן,
 ען,"4,7., ית' מחויטת ת:ו.ת -שישי הנקרא מיורכת תנחיתשיווי
 אליו. המצורף התשריט עםביהד

ן
 שרוגימ מקומי, תבנוןמרחב

 "5. ה. י7נ5גוש
 טפורטה תכמת הכנת עלהודעה הת:ו.ה: יש'ייי הנייי'ס

 נכיס תשבוס יקא גו יעיץ ישרי התגנית 2ש.1.י "מעוניןני
"11

 הו;ן!;ב ג. הויעה,
 עין-שייה. )שינון "?,,17מלירטת את הר111ה %הר הנ;.ו' סרט גג, או 2גו.ן נירקע, לעונ.ןנ, ן תניה ,הנ.ן 7י,1(, גינואר )וי תשנ.1 יקנט נ' מיוםנ.ש.:ת" ,קן,. פתגמם "אמוזים שהמשיז.םונשעות
 שמרן: מיומית ,עזה מותזי וגן נתנוית שיווי ין' ע, ,פ"עעימו

_,",
 ". 4,' 2' :' "י7י" ויפיחב;ב"ןב:בבגנלגן"נ:;: המשעת: התעיה נתחוס הנ,1,,ם ,שסחי[

 רןניק ד' 1,ונ( גלנר."ר )17 הש;-ו נשגעי' ןא"וז". "ן,וןת "ועז"נהרזי
 הופז" רפש,וש:

 ו,נ:'ה ,תננ,ן המדמית
שרופס

 יינניה, ההתמו ."1, 57 ,:ן,ף גהת%ם הויעה, גוההמירת
 מחוז ולבניה, לתמנון המתחית הועדה במשרדי כיתשכ-ה-1983,

 .הזות י,ומ., תגנוןמרהט "ומז ערק-יפר, ויננ,ה, .תגנון המקולית הועזה ונמשרזיומרנו,
 ממורטת תכנית הפקדת בדברהודעות ין,17,י-, מס' מורטת רננית .שינו. הנוי% מיורטת תבניתש.1.י
 והטיה, והגון PTni י8 ,יעיף ניתאם הוזעה, 11הרת אליו. המעויף ההשריט יםהיהר

 מהון וישי", ,תיון המצווית "ועז" נמשרזי נית"נ-ה-1,י1, ההנוית: גשינ.י ו:,1,ים השס".ם הסואלה
 הוואזה יתיות, וימיה, יתנוון המ17מ.ה "ועז" ונישרזיהזרום, 3. ה' 5ו3יוכש

 מלזה, שטח - 111"י מס' י!ורטת -ה:נ.ת הלראת ויורטתתעית נימים תשיום לקא נו ,ייין רשא. התננית גשינוי היעוניןגל

 ",י". ההצורף c7~vr?n עט ניהד תמר., %זוריתמכערה "הי. סתוהיס ואמור.ם שהישרזיםובשעות
 ונשעות כתממם השקם ,,א בה יע.ין ישאי והצמת ל;~נ,ןנ, את "יופה א"ר תמו;. פרס ננ, או ינון נקרקי, מ;וו.ןנ,

 יקה.. פתורים האמורים ש":שרזים ש:יינ י,ומ.ת 1ע1" יהניס ונן וטוית ש.ווי ין, ע, ופרעעצמו
 %ת היואל אחר, ת:נונ, פיט גנ, או גננין ג,ר,ע, מעונ.ןני הנשיים תון ישחק אותו ינ, א. ההטית ההצום נקו, שקהההגנון
 ההמון שמרתנ מיומית וערה מה=ס ונן ההטית ידי עי rir1עמו ההמיה ישינוי  יהננדוה ,המש נישומות,  זז הניעה ש, פיס.מהמ.,ס

  וועד"גמשררי
 היום חדשיים הוך רשא., אותז, נובל 1% ההטית נתךוס נלישיה מך.רה. מיזעיה

 במשררי להנויה הה:ודזח .מין  גרכומות, זו  הודיה ט.פריונה כברקיקי'
 הסמורה. המיזןיתהוודה ולגניה ,המין התהויית הועזה ראשיישב

 נסקה. - 1"371 מפורסת הכייה ששוי הפוותירגר - י"ס ימ' השכ.1, 5""1, הפרסו=ב גיל,וט שפ.רממהההודיה המרכזיהון

 וינתן, התכנפן ,ן,ק "5 ינטיף המהאס יוזעה, נוהנשדה הפר עמק מקימי, תננ.ןמרינ
 הוןלזה יתיות, וינניה, ,תננון המ,ומיח הועדה ונישיזי הפרום, מפורטת  תכנית הפקדת  ברברהורעה מתוי ולבכיה, להככון הייווית יועדה בימיררי כיהט:"ה-1985,

 השצירף יושריי ים נציי המי.' ואדישתניי,ה יהוו 1,נניגן ,תבנת די"ח,ת נמשרן,ת"ועיה ב,תשנ,ה-!"יון
 יקי- א,,ן.המ'

 ורשעות נ.מ.ס תשבוס יקא נה יערן רשא' 2הנ:,ת l?:TVa;י "וחוה עמק-הער, ויוני", לתנ11ן המקימית הועז" ונמשלייהמרגו,

 ,ק".. פהוקים ךאמוריס שימשין,ס עס נייז עח,יו., מס' מפורטת -תננ,ת הנירקת מפורטתתינית
 את "ר.%" %הר, תנ:וני ייט גנ, או נמין נקרקע, מיוגיןיי nfis. "יצ.דף"השריכס

 ישבנון שמרהב מקומית ועזה מהמן ונן יתמיה ין. ;, 1פ1עT~Sg יי
 מ..ס הזשייס הוך יקא,, אוהו ;ינ, א. התכמה נקי.ס נ,1,_," גתננית: הנ,1,.ס D'fiD~n הםואזה
 נישריי ית:נית התנוזות ייניש גרשומות, 11 "וזעה ש,פרנויה 1. ממקה והזק 15 3, 2, "1 ה, 8771 ,512,;ושים
 שיורה. י:,1:.תהוריה ונשיות a?a'a תשלום ליא 2ה יעיין רשאי התבנית מעוניןני

 .ינניה ~(lTatn המהוית גוייה ראשיושנ את "רוא" %קר הגנוני פרט גני או ננגין rr1~ יעויןנ, ורדימת" ,קהל. עהוהיפ האמוריסשהסשרן'מ
 היינםrt~a התגנון שמרחב מקימית וידה יה;זס ונן "ה;:'ת ין, ע, ;פ1עיחמו

 ;115.",2 ה':1.7. א' נארז 7' יולך. יריביי,['י"מ56"1



 הכשפט בתיהזבנות
 בירושלים המחוזי המשפםבית

הזמנות
 ,מיני. צו ייתן נקשה זה משרט ינית הנשה גי .רועין.., ז",52 עונ~נותתיק
 כל הזמין והנני הנ"ל המנוח עובין מנהל להיות יעקובזון אברהםשל 12,65( עוכונות)תיק

 לההנגד והרוצה הנ-ל המנוח בערבון ונאה טובת לו שיש המועןאדם שנמטר מייישלים, יעקיבזון אהרדן המנוח עזבוןבענין
 התנגדות זו המנה פרסום מיום יום עשר חמישה חיך להגישלמינוי 1965, במאי 20 ביוםבירושלים

 בעיניו. נס~נ ?ו הלשרט ביה יחן גן יא שאם המנ71ש,ימ,1וי נקר.ת-היוני, " אימני משינון יעקובוון אברהםואתנקש
 רשם דיים,י'.יוש,יס.

 מסוען ארס נ, נוה מזמין וגנני ירושה, עי "מנרשים ?.וים ייתן נקשות י",ן, "מ!.רשיפ כתיקים ומשפס, ,ניח הוכשו נ. ידועישי,
 ",מנה פרנ~פ מיום יזם עשר "מ.ש" תוך ,עשש, יה, ,"תנוו והרו" אייו מתייחסת המנוקשות "הנרוות שית נעונין הנאה טונת יןשיש
 בעיניו. כטוב צו המשפט ביה יתן כן לא שאם הכרזה, לאוהד התנגדותזו,

 סמויה בנזיתינ"בע,ם
 ן קחן~:יל מיי יג::,:14שק2' שכ"י הי--פי

 מירישי'ם. אלקלעי דיךיעקש ס איהגבי.-יורק,
 57,87 יחשותתיק

 ננצרת שבפטר מייאשייך, בלום יעקב המנח ירושת נענין 7"541 ירושתהתיק

 1968, בסטסמבר 4 ביום הנביאים מתחיב ביבי רחמים בת שמחה המנותה ירושתבענין

 1 ניס נירושיים שנפטיה ,רושלים,"ו,
 גאפר,י

 יי~של,ב. 3ן, ?.ון "יינ. מי"וי בלים פילומין וומנקשת 7",1,
 ישם יייס,י' ביבי. מרדכישמבקע

 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפםבית
הנמנות

 2898,86 עזבונותתיק 481,68 עזבונותתיק

 בת-ים, מקריה-בזבוב, ברנשטיין בנישל המנוח עזבוןכינין בתל-השומר שנפטרה טפורטא, רחל המנוהה צוואתבענין
 1966, ביוני 21 ביום שנפטר ~196, בדצמבר 29ביום

 מקייה-נינינ. ציון קדוש' ישיבתו"מנקשת ה,-אנ,נ. 24, ח.!ין מרהונ מולכו שמואל~המנקש

 יץן::נ..*.ענפ:ןן 7 י' מד ""~ננוצה
 קיום צו יינתן לא מדוע טעם, וליחן ,ו, הזמנת ירסיס סייסיים כאמור. זו תעודה ליחן המשפט נית יגש כן לאשאס

 המנוח ירושת על המכריז צו יינהן לא ומדוע הג-ל המנות שי צויאתי רשם ולך,ד'
 בעיניו. כטוב צו המשפט ביה יתן כן לא שאסהנ"ל,

 ישס ולך,ד' "ן,5ו"2 עיייייתהיו
 7",1!1 נקשהחי,

 4, בן-יגלי בוקי מרהיב בלסנבוים אריה המנוח צוואתבענין
1 1966/ בספטמבר 30 ביום שנפטרהללאכיב,

 קת

!
 צייטלין מיהזכ קרמניצר לגניוס ד"ר המנוח צוואתבפנין יד-אליהו, 5, אילון עמק מתחוב גופרוב סשה והמבקשת
 במרס )18 תשב-ו באדר ב"ו ביום בתל-אנית שנפטר תל-אביב,21,תל-אביב.

 66פנ(, לקיום צו ליחן בקשה הזה המשמט לבית הוגשה כי ידועלהווי

ששששא קרמגיצר. נינליוהמבקשת וכן תשב"ה בסגה י-ז ומיום השב-ג בתמוז כ-ב מיום המנוחצוואת
1057 2.3.1967 השכ"ט, א' בארר כ' 1343, התרמיליםייקום



ן

 בהל-אבוב-.פ. המהו1' המשפט ת-*
הזמנותש

 נ. ידיי"יוי 41 7",; ע1נ11ותה.ק
 ע, המרין ?ו י.תן נקשה המשיט לנ.ת הוגש"

 נו" מומ.ן והנוי הו.) "מנן ?'.ותקיום נז?::י 1ן נ.ום שמסר יוסלביץ, יעקב "מות עינוןנענין
 ,ו שיש ייצען חים נ,

 תוך "נ.ס ,"נד,", ,התנתז 1הי1?ה "ן;1" נעונון דמהטונת""11,

 הינויית, ,הנרוה התנ1זות 11, הומנה פרוום גיוס .ום עשי":,,שה יוסלביץ. רעיה~המגקש"
  בעיניו. כטוב צו דטשפט כיה יחן כן לאיואר על המבריז צו  למתן בלשה  המשפט לבית  הובשת כי ירישלהווי
 ישם ולך,ד' בקוהות המנקשת  ולמינוי צוויהן רום וסל הויל ה=והירושת
?,נתו.
 נעוו.ן הנאה טונת ,ו שיש הטוען "וט גל נוה מוייןהרינ,
 ופרו%"ויצות

 נקנן-יחוזה שיוסרה יטמן, פלירה ג.י:י::ך"ניי"" י" ש" "הנקח, יצייש:ג;::::ב:ם::%יית 7","44 עונו~.תהי, חמיקק תוך ,היש המנוקשים הצווים ,מהן ,התקז

 :וטמן. דעאל._.נגש ר1,ס ולך.ד'
 עשר ימימה תנד הישבס ננ.ת יהתיי%נ אזם נ, נלה מימיןיי':י

מ
 העוזה הרמץ ,א ויןוע ךןמיר שי שחיינה ?יינק רן( ה י"א פרין( כזכך נם )סמינר y'1D זכך "רוח צוואת נענין

ץ ה:;.ה ק) יוואתו יקיום ני,שה הבישה המנקשת כ. ושוע)הווי
 רשם ולך,ד' פרץ(. נוני ;ס )"מוני ירי,ונר

 הך;.ח נעונון שחה סננת לו שיש אזם בי נגה מימין"י.;.
 ברסוס מ.וס יום עשר חמ.קה תיך ,הנ,ש הרו, .יתן ,ךתנ1זהייי"
 444,67 עזבונותהיק בית יתן בן לא שאם המבוקש, הצו למהז מתנגדות כתב זו,הזמנה
 משטוקהולם, בלום לכיח ארלב:רג אני המנוחה צוואתבעין בעימו. בטוב צוהמשפט

 . תשכ"ו בשבט י"ח ביום תל-השומר התולים בבית שנפטרהשידיה, רשם ילך,ז"
 7"י1(, כינני)"נ

 "אפיונה יוראתה ,קיום נקשה המשפט ינית עונש" ני .זוע ,הוו. . יט.עו, ,מוסוות ,ינתן יא מווע סעס וייתן 11, יומנה פיסוס מיוס.ין
 עשון "היה ?1 גישר", י;.1'נט שירוה. יינ-ן, נישי.ס,2ע1יים

 "עונון. יינה, ראפ אגריס "מנקש 1,ן':ו, הג',, ישווה ש,

עי
 נו" מוייןהייני י:ש גן יא ?"a השו", שי וקונוה הונויות "מס,ס,ין, נ,

 געונ,ן ונחה סננה ,ו שיש הסוין אום ג,
 הירשם ולא תקויים לא תוכח, לא מדוע טעם, עיתן והרוצההמנוהה כאמיר. הנ"ל "צו ייהז המשפטבית

 ,::,('יצ", קיום תעודת תמהן לא ומיוי הנ"ל, המנוהה של האחרונההצוואה רשן דלך,ו-'
 רחי אנרכים תלהן יא ומהע "נ-,

 עינון, ימנן,
 לקיום התגגדוה זו, הזמנה פרסום מיום יום עשר המישה הוךלהגיש

 בית יגש כן לא שאס כנ"ל, העומן מגדל למינוי או הנ"ל, הצוואה  67',434  עובוניתהיק
 באמור. ה;-י הרו את )יתןיישמט גה,- שנמסר מת,-אנ,נ, אבר אריק המנו" ירושתנענין

 ישם ולך,ד' 7""1, נתואר 7 נ.וסאניס
 ה,-"נ.נ. 12, אינון מיחונ אבך )הנה( יוהנהו"מנקשת
 גו" מומ.ן"ר.ני

 עשך המישה תוך הפסס ננ.ת ,הת.י%ג אדם נ,
 a~erG7 ע1נ1נותתיל תקויים ,א תשח, יא מזוע סיס, ו,.תן וו, הומה ירסוס גיוסיום

ב:ית:ב:זמי::::ךנ:ותעיי
""11. רשם ולר,ד' בי שילר פרהרד( יפי'אל :ג":.%י:1"נ11:;ן דמנוחק'ים

 עשר המישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בנה מזמיןהריני
 תכייס יא תשה, יא משע Q~D וגיתן וו, התנה !יניס מ.וייוס

 הינתן לא וידוע לה( אשר )והתוספות האחרונה הצוואה הירשםולא 67'423 עזבונותהיק
 יגש גן יא שחס אפרים, יניח שייר ,יות ?וזחה קיוםתפוזה שפסטר יימת-ין, בריכטה אלכסנדר ימניח עינוןנעין

 באמור. זו תמודה ליחן המשטסבית 66פי(, בספטמבר )r~vn 4 לאלול י-טכיום
 ישם ולך,ד' הלר. יוליוס ז-רוהמנקשת

ן
 7""1.%.2 "ש;-ו. א' קדי :' י,"1. 7נוס.מיס,,ניט1058



 כתל-אביב-יפו המחפי המשפטבית
הזמנות

 ע, "מנרי, !ו ,יתן נקשה המשפט ,בית "יושה יי יזוע,"11י 1,57!4 עונ~נותת.ק
 גי גוה יומ.ן וצנני עוגנן מנה, ילינוי !1 וגן הג', המניח 'רושת 9, יהווית משויית סודרסק' ךחל המנוהה צוואתנענין
 י"תנוד וניופה המנוה נעינין השה טונת 11 שיש הסיעןאדם "י19. נזצמנר ביום,"! ששטרה תי-%נ.ן, מונטיפיורי,שגונת
 יופ עשי המישה תוך יחמש עינון, מן", ימיווי י"תנני אוייגרוה פשי המישה תיך כמשפט נגיח י"ת,יינ %זפ נ, נוה מזמין"ייני
 הומנ" פריוס מיום.וט

 המנו- 'It~ru מנהי והמינוי י"ניוה "ונוזפת זו, הומנה פייוםמיום תקו.יס יא תזנח, יא מ11ע טעם, וייתן וו,
 צ11"" קיים תעוזת תינתן יא ומזוע הליונה צנופה תירשםו,א

 געיני~. נטונ צו "ישנס 2ית יחן ין יא שכסקשים,
 רשם ולך,ד' נצמיר. 11 תזיזה ,יתן "משפט נית ,וש גן יא שצם נתן, צ.1,,הנר

 7",5!4 עונונ~תתי,

 גמינ"2 נימחי "3 נעם שיפטי מ"11,1, דוד 'וכף המנוה יוואתניו.ן

 !שוי
 2'~ס גתי-%ניג שיטר מוטמן, חיים המניח

 צ~ ייתן נקש" זה משסט יניתנן:ונץתרי,מ,י-סתמן1:שן מ"1,וה דוד חזה957(מיקשת

 !l1SIU. מן", ומינוי%!19 תלויים יא הונן, יא מזוע סעס, ביהן 11, 'הומה פרסופ כיוסיום
 עשר חמיקה הוך "משפס גנית יההייצנ אים נ, נוה מממין"ייני !ונא" ק'וס תעוות הינתן ,א ומזוע "אחרונה "צ11אה הירשםולא
 מ11ע נישהו, DWU ין יש אי טעם, וגיתן 11, י,מנ" פינוסמיוםייס נומרר. 11 תעודה ,יתן "משפס ביה יגש גן ,א שאם דוד,,ה.ה

 המנר" ירושת עי "מנרי, ?ו יינתןי% רשם ולך,ד'
 קינם צו ,ינתן יא ומזוע "נ-,,

 תל-אביב, 11, הארזים משדרוה מוסמן אסתר תמינה לא ומדועצוואה
 צו המשפט ביה יתן כן לא שאב הנ-ל, המגות של עזבי2ו כמגחלת ?45918 עזבונותתיק

כמבוקש.. 1957, בינואר 4 ביום שנמטר חזן, כ,שה המנוח עזבוןבענין
 רשם ילך, ד' חודן. !~, פיירגרן מיעיי חזן שמחהוהמנקשת

 הטוען אנס ני גוה מומין ופנוי ירושה, עי המ:רי~יס !ווים ,יתן בקשות ,"ין, "מפ~רסיס נתיקים המשפט, יגיח הושו ני יזוע,"ווי

 %,ין מתייחסת הממוקשית הצנריות שאית מעינון הנאה טופח יןשיש
 והרו!"

 הימדה פלוס מיום יום עשר המישה הזך יךנ'ש, יה, י"תנ;ן
 געיניו. נסוג צן "מש"ס נית יתן נן ,א שאס הנרן", ,אות" "הוזות1,,

 "!,!41 עונ~נותתיק 2",3715 עזנווותתי,
 ברמת שנסטר עינים, ממישע כהן שמואל המנזח ייושתנענין 7","!1 תלקהפק

 ""ו~(, ג'וני )!2 "ש:-ו יבוז ". גיים יינף לאה נתור וס יזרע" קריבושיוף, לאה המנוסה עינוןנענין
 עונים. ממושנ כהן הניה ש-נדלהי"מנקשתקריבושיוב,
 מימת-נן. קריבושיוב משהי"מנקש

 7י,414 שנוניההיק

:4:י:ן:;ג%2:ן::"::ם5ןזל::"ינביו, סהייייגמי-ני", דעהישוחס",וךצקייינסיביתה
ן 7.,י7! עונונותתיק

 7י,י41 עו2ונות תי,
 הווין, 7%, קינונה מרחום ולזר אהרן השות ירושתנענין 7, הורון ניה מי"ינ שמש יעקב יצחק המניח עשוןיענין
 נזצמני )14תשג-ו נטנת א. ניוט נפחת-תקנהשו!טררמה-ון.

 5"%ן(,

 2," מי"ינ שמש 'r~s נשלמה משהממנקשים
 "מון. %ן,קיתונה מרה~ג נלזת איטהוהמבקשת 7, "ייי,

רמת-וו.
 7",417 עונונותתיק 7!,411 עונ~נותתיק

 נים ריעננה שנפטרה מיטלמן, יולן המנוב ע,נוןנעתן שננטר מנפך-ינא, קראוס אנקן 1.ר המנות .יושתנענין
XID-ויצואי )!1 השג-ז בנטד, ""1%(, נז?מגר )"! ת"נ-1 בנת י.1 ניסעור 

,)1!57 
 מיקזלש נשג ום היגוע אלק ניקולאס מיקי1"מ2קשת מגהר-אנא. קראוס מנחם )אלפרד(והמנקשת

 412,57 עי2ינ~תהצו
 י' מעיהאלק

 מנהר- ריבה נשינה( nP'D סנדמן "מנופה 'יושתנענין
 7י,41% עשונותה',

 2"ת"-ציה שנפטי מרמת-נן, רדלך צבי "מנות עונוןנע;.ן גאמוסט )19 תשנ-ו נאר, נ' ניום גנאי-שנע שנטיהשנע,
 ""05, נתוכסס )22 הש:-ו 2,,1, ,.נעם"!י0,

 יצת-גן. 13, מנהם מרהוג רדלר דן~המנקש נ"י-ש2ע. 1, 21,1,10 מיסיי טנדמן יצהקוהמנקש

E_c_lr~ljr 1059 תש:.1, א' נאזר ג' "4!1, "פזס.ס,םיורט



 בהל-אביב-יפו המהווי המטפטביה
 )המשך( ת 1 נ מ זהן

ן
 19,2(, נ!נרואי )7 תשי": "ו!~, ני?יני 2% גיופ נתי-השומר שננסרta"rP11 נשני י-א גיוס שנפארה שרעבי, צביה המנוסה 1TITPנענין 3, רמנ.ג מרחוג נרינבלט צב. אריה "מנזח עונוןנענין 57ן"ן4 עונקותת., 57,!41 יי~ש.ת תי,

 - שרעבי ושלום מ%שקיון שרעבי מתתיהו~המנקש.ן ורינבלט. הדסה~ממנקשת
מנהגיה.

- - "''" ללגלי -"''":1':'נ,-ישיל2',"יל'י11נף  י 
 שני?יו"1בישינ"::: מץ, המיה המנוהה עגנון 7!י:עיי1 לש ג,וםי3ן שנפזר פחיצקר, נתן המנוח ירושתנענין

 מץ. אליעזרי:מנוש פוויצקר. פסיה"195מנושת

 "-ג נתי ייר שילברו' יאל חב ורע2.ום
 "ניטיהניוננ!נ%וקטונר5!י1.

ה,

 7"4431 ע1נו11תתיל ת,-אגינ. 21, י1"'נ1.ן מי"ונ שולבר1 דיגה~המנקשת
 הו,.ס גניה שנפטר כץ, איזיק יצחק המנוה יונוןנן:'ן

 7"!1, נינותי 12 ניונ נשח-תקי" ישיון 7",427 ע1נ1נותתיק
 5יי~, במאי 15 ג.וס.ת,-ושומר. 'יישי'ס' 42, ע1" מי"ינ כל אפריםוהמנקש נ:,"-ח שנפטרה ווים, )רוינה( רבקה "2ו"ה ענוןונסין
 ניוס נה.!ה שספסר יורקביץ, יחיאל "ינוח עייןנעך, 7ן,445 עיניניתת,7 ימת-ין' י!, אי,וויי~נ מיהינ ווים דניוימנוש

 7"19(, נ.נו%ר )19 תש:-1 נ"נ? ", 57,,42 עוינויותתיל
 1955, ג%וקסונר 15נ.~ס ימת-השיון. ו5, ייייין יתמי יש.נין ירת נחמיהיהמנ,ש גת,-אנ.נ שניסר מת,-אגינ, בסט י01ף המנוח עינוןגערן

 שסיין י-י מי"ינ ניים בטט' ייעקב DU1מב1-מ' ראובן אחיו: ~נשם נשמו מה,-אניב בטט יהודהוהמנקש
 ו!,

 פרידמה':מנ:::ב אוטו אשר ":ע," עשןגיך,
 רמת-זן, 2!, %..ה ירך מרחוב לוין צבי המנוה 'l1CT1נענין ת,-אנינ. ieo 11יון'1 מי"~נ פרידמן הרס-נח~הינקשה 7ן,":4 ע~נונותתיק

 1957(, גילאי )7 השנ.1 נתנת געה גיוסשתפסי

 רמת-.1. 92, איית זרד מי"ונ לוין חיהייינוש"
 "195(, נדיינר )!1 תשנן גנניו י. נ.וםיקוה נעתה- שייסר מת,-אב,נ, מילמן שמואל מ ע,נ.ןנענן

 ווויטה השויה עוננןנע:.ן
~ITD 

 נפתח- שנפזרה יצחק, גה
 תל-אנ.נ. 1, נהנש?ם מרחוג למז מ יחלק

 5יי~(, ג.~יי )"1 ת"נ-SS1 1 נ' נ.וסאוה
 פ11ל. יצחק~דמנקש

 "ס";ךתנ:ן"-,נגייקש:י:5ך" תי "2, :רנוית מי"א ארויןליהו
 453,57 עוג.נותהיק 7",433 עוני:והת.7

 4", %,ננ. מיסוי )מוזם( 'וביץ הלנה המנוהה עוננןנענ.ן ניוס עתה-תקוה שחתי" חלבה, דו' "ן:י"" עיניונעין
 5"!1, גורמני ,2 ג.ום גת,-ארג שחטיהת,-":'ג, ""!1, ננונ:גי9

 ת,-אנ.י. 4(, איננ, מי"1נ ילובסקי 'שראליימ:קש "1,1,. 15, נ"1 ;.י. מיסוי חלבה שלמה~המנקש
 תלנבות עונונותה.1 7!,437 עונבותתי,

 יחויו הייים גנית שנפעי מ.סו, לוי דים השוה עוננןנעוין י' גירם נרתח-תקוה שנחסר ליי, מנחם ויו." ענוןנעין
 4(19, נד?יני ג2 גיוסבינו 1955(, נכפןינר )ו2 השג-וגתשרי

 יפו. 3"2, ירושלים משדרוה ליי מירקיהוקירקשת בני-ברק. "2, שדה יבהק מיהונ ישי לייהוהמגלשת

1 , ז"י~.".2 השרי, א' נחיי ;' !1;1, יני:ימ,ס,י,.טכ""1



 בתף-אביב-'פו המחווי המשפטבית
 )המשך(הזמנות

 פריר. הלהו"מנקשת 7",ני4 ע1נ~;1תתיק

 ו, "מהמיי מיחונ בירבסקי מרים המנרה עונןנענין
 67,נ45 עזבונותהיק באדר י"ג ביום ירושלים -הדסה., החולים בבית שגמירהנתניה,
 )בי-ח בפתח-תקוה שנפטרה טבח, ךגינה המנוחה עזבוןבענין 1966(, במרס )5תשכ"י

 """1(, נד?מנר )נ1 הש:.ז בבילו ל' ביוםבילינסוח נתוי". 5, היתמין מלהוג בורעטקי ישראליהמנקש
 תל-אביב. 48, בוגרשוב מרחיב טבח יוסףוהמנקש

 66',457 עזבונותתיק

ו
 נענרו"ר " ניוח שעטר פריד, אדןלף "מרה עגנון נענין

 רשם לך,

 בחיפה המחוזי הטשפטבית
הזמנות

 124,87 צוואה קיוםהיק 117,67 צוואה קיוםתיק
 ביום בתיבה שנפסד מהיפה, פרניק H-TU המנוח צוואתבענין כ"ח גיזם בצפה שנפטר איןנבףג, זאב "משחים עזבוןבענין
 1966, ביוני26 איזנברג, גולדה והמנותה 1964( בספטמבר )5 תשכ"דבאלול
 עשר חמישה תוך במשפט תגית להתייצב אדם כל בנה מומיןהריני 1960(, במרס )25 הש"ך באלול כ-ו ביום בצמתשנפטרה

 תקרים לא הויי, לא שווע יעפ, עליהן ~ה הומנה נ-a1D מיום יום מנפת. איזנבר; ויסף אימבר1 אחזיק יבהקוהמנקשים
 צוואה קיום תעודת תינהז לא ומדוע האתרוגה התוואה תירשםולא צוואת קיום צו למתן בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי
 כאמור. זו תעודה ליחן ומשפס ביה יגש כן לא שאם פרניק,לרומה העזבון. כמנהלי המבקשים ולמינוי הנ-להנפטרים

מ :  וימיט, לת;;יטי?י המלןוויןד
:בז::. תוך "קומש ":,י

בעניןצוןאתהמנותד"רמשהזבניגךךצקימרחובחרמון21,חיפה. בעינם. כטוב צו המשפט בית יתן כן לא שאםכנ"ל,
 והמבקשת רשם ריי,ש'

~TO 
 תיסח. 21, תרמון מיחדכ זבניגרוצקי

 בקשה המשחס לבית הגישה המבקשת בי ידוילהויי
 למתי

 קיום צו
 בנית יהתיי1נ אים נ, גוה מזמין וזרים. "נ-י, "יננה ש,וייא" ו",,11 צמ"הה'ו

 PT1n מעב, ויתן 11 הענה פירס מירס ,וט ;שי "מישה הפךהמטפס QT'1 נ"יפ" שנפטר רקטור, בלא'ש ימנח יו~אחנענין

 ותוספת הנ-ל המנוח של האחרונה הצוואה תקהים ילא חובה,,א 1960, בספטמבר25
 גן יא ש"ס יינקשו, יוודה 7'~ס צו .ינתן לא ומגוע "נ-י י1ץ"" רוונסל. נ' יעקבימקש
 דשם רזיש, נעריו. נסיג צי "משנט ביתיתן עשר ומישה תוך "משפט ננ.ת י"תייינ ארס גל נזה מומ.ן"ימי

 הקויים לא תוכה, לא סיוע טעם, וליהן ,ו, הימנה פרסום מיוםיום
 ר%,131 צוואה היק צוואה קיום העודת תיגתן לא ומדוע האחרונה הצוואה תירשםולא

 מחיפה, יעקב בן לדפו רייזמן המנוח צוואתבשין בתור מחיפה, רוזנטל ג' יעקב הרב ימצה לא סיוע וכןלמבקש,
 רייומן. כוי.סקיבה והמבקשת המשפט בית יגש בן לא שאס הנ-ל, המנוח של עזבונו על העזבוןמנהל
 עשר חמישה תוך המשפט בבית להיפיע אדם כל בני מזמיןהריני באמיר. זו תמידהליחן

 שהוא כל טעם יש אם - לדבר טעם וליהן זו, הומת פרסום מי" יום רשם רזי,ש/
 המנוה, של ואחרונה הצוואה הירשם ולא הקויכם לא תופו/ לאמדוע

 נית יתן גן יא ש"ס יינקש, %111ה ק.~ם תעוות תשתן י" יסייע ו"211! צי.א"ה'7
 מחיפה, פריץ( צבי אורי או אורי ונריץ הפתטיים:בשמותיו ריי עף נומוי. תעוג" המש"ס ;ם )כגווע צבי( )אורי אריץ ןי'ל "ינוח ייבשתנענין
י 1966(, בדצמבר )1 השכ"ז בכסלו כ"ח ביום נפתח-תקוהשנפטר

 67',140 צוואה קיוםתיק
 שנסטרה מקרית-אחא, בלוש לאויזה המנוהה צויאתבענין היפה. 46, הירקון מרהיב מטפי ךדילוהמבקשת
 1966, ביוני 17 ביוםבחיפה עשר המישה תוך המשמט בבית להתייצב אדם בל בזה מזמיןהריני

 מקרית-אחא. מריוס הילדהוהממקשת תקויים לא הוכה, לא מדוע טעם, וליחן זו, הזמנה פחום מיוםיום
 עשר חמישה תוך המשפט בכיח לההייצב אדם כל בזה מזמיןהריני המונה לא ומדוע הנ-ל המנות של האחרונה הצוואה תירשםולא

 תקחים לא הוכח, לא מדדע טעם, וליהן זו, הזמנה פרסום מיוםיים וכמנהלת המנוח צוואת של לפועל כמוציאה סטפי ווילהמבקשת
 צוואה קיום העודת תצחן לא ומריע האתרוגה, הצוואה הירשםולא האמורים הצווים את ליתן המשפט בית יגש כן לא שאםעזבונו,
 צמור. צו ליתן המשפט בית יגש כן לא שאם הנ"ל,למבקשתבמגוקש.

 ישם רוי,ש, רשם רזי,ש,

1061 967!.2.8 השן"ז, א' כארך ב' 1343, המרס,מ,טינקם



ן
 בחיפה המהוזי המ'טפטביתש
הזמנותש
 דמען "ום גל נו" מומ.ן והנני יינשה, עי דמנר,ויס 'Q~1IS ייה1 נטית יוק, המ!ורש.ס גתי,ים "מש"ס, ,ניח המש, נ. ישעייו1'ן1
 הזמנה פרסים מיום יום עשר המישה הוך להגיש, לה, להאגד והרוצה אליו מתייהכת המבוקשוה ההברזות שאחת בשזבון הנאה טובת לו שישן

 בעימז. כמזב צד המשמט גיח יתן כן לא שאם הכרזה, לאותה התנגדות,י,ן

 67;90 ירושותהיק 67',68 ירושותהיק

 ביום בכיפה שנפטר מהיפה, ממן אברהם ריגזה ירושתבעגין בתל- שנחסר מחיפה, נורטגר שמעדן המנוח ירושתנעגין
 3 ""ן1, נו?ןנר 21 ניוןןוומר

 נ;וגךני
 "ן,1,

 ן ב'. מקרית-ים מילד יפהוהמבקשת מחיפה. סרטנך הדסהוהמבקשת

 1 שיפתי מקיזה-מו!7.ו' לינדת משה ומנוח ירושתנענין ניוט נ".:" שותי מ".!", שהם בנימין המוח ירושתנענין 7",:" .רושותהי,. 7ו,,7 יי1שותתיק
 ווו, נ!!טמנר "1 ניוי".," ""י1, י"1,י1גי 121
 נויי,. מווסת לונדץ דבי,ינ,ש כ"י!". שהם ד.נה1"יג,שת1

 שועבר עויייו, מניר עבדאללה איב המשח ירושתנענין נעם נאנ;ייה שנוסר מאנקתה, לייט 'וסף המנו" ירושתנינין

 עובייה. מנרי עבדאללה הלקןוהמנקש מאידיה. למט תיאודור י"ינקשו 4",1, ניניי " ניריימס ""15, ליס"
 7י,72 ירושותתי,

 7",54 .יושיתתיק נ.ום נייןה שנמי כחיגה, לוך ישראל המנוה .רושתנענין
 מכפר-את", מאטסאס אמיליה הןנזחה ירושתבענין 1066, בנובמבר9

 1960, גמאי 2 גיזם בגפר-אחאשנפטרה מחיפה. לרי אלננרטוהמבקש

 כציית-'ס. מצא מיכאליתנקש 7,,:7 ירושותתיק

 7","5 'רושתן'ק נערו," שנפתר מזה,,, בקובסק' צבי השוח ירושתנענין
 שנמטר מחדרה, גריפל צבי ולרמן המוח ירושתבענין 1961, באוקטובר 13ביום

 1934, ביוני 29 ביוםבהדרה מנהלל. אבירן פנינ(קוהמבקשת

 מתוי". 1ריטל פנינה י"מי,שה 7",77 ירושיתתיק
 67;96 ירושותתיק מאנטוורפן, שולצשטיין יוסף מנשה המות ירושתבענין

 שננטר מתיפה, נשר יהושע יחיאל המגוה ירושתבענין 1923, בוצמבר 20 ביום בלגיה, באנטוורפן, שנפלבלגיה,
 י196, בינואר 8 ביום בחיטה מבלגיה. סטן ולנריוהמנקש

 מרמת-גן. נשוי ש:ביוהמבקש

ן ""ין, נעי. וונ.יס כענו. הולצמ1 רמה וו!בי,שה" נחי!" שנקטי" מן.!ה, מושציצקי נעמ' הןנ,"ה ,רושת .ןנ ניוס נן.:ה שנתכי כיני, הולצמן משה "כני" ייישתגיטין

1"
 וויננרטן טוביה שמח ויושתנעמן מיס נך:' קננני ינ'(" לין ,אב סךנוזמנץ

 שניסר ס'ישי;ה, י,י1נ'

 מהיעשנה. ווינורטן פעקוסהמנקש יתיפה. קרן ברטה1דמקשה
 יקי'ה-מזצ7';, נבא הנה ומן" .רושתיי;.ן 7ו,7" יי1שותח"ק

~1DDI?, 
 7",ו"1 ירושותהנק ::ורע

 ירוש"בנין 1966, בוצמבר 2בילם
 שנפטרה מארגנטינה, ךןינגרטז כ1ינך'ה המנוהה

 "ן,1, גיינינר "2 י'יסי"י:;י'ין כי,י'ן-כיצ,.ן. ורמפלש מרטהומנקשת
 מסיגנונה. IW-U11 בניקשתיון:7ש

 7",וו1 ירושותהיק 7י,,ן ייוש.תתי,
 מזזי", קושצ'נסקי וצל "מיי" 'ייעץיע;.1

~b'SJO "נהוי 
 לפיז!-ןנה, תיאודור מילר המנוה ייישהנעם,

-eDIW יוי1, ננונמנר 3 נ.1:מויוי-"1" :""1, גזעינו 17נרום 
 מפיית-"נ". מלר שלמהיידוש קושצווטקי. לאהוממנקשת

 ;("1.",: תשנ.1, א' באיי נ' :1:1, "!ייומ.ם',,.ט52"1



 בחיפה המחוזי המשףבית
 )המשר( ת 1 ג מ זה

 127,67 ירושוהתיק 196,67 ירושותחיק
 ביום בחיפה עעפטר מחיפה, אבגר לוי הממה ירושתבענין ביום בטיפה שנפטרה מעיפה, סימוך רדזה המנוחה ירושתבענין

 1986, ברצמבר15 1967, בינואר7
 מהיפה. לזי נחמה~מנקשח מ"פ". צ'רנין רוה1"יי,שה

 57,;"1 .יבשותתיק
 מ יי"4ןןכןך מזימני ו2נ'יס מ"ש". מזדהייי:ב%:בג נחייה שנוטר מ".5ה; ;,נבורג ;למן י ינענ.ן גזירה n-DDJV מזיע", מזךחי בתיה "מניה .רושתג'נין

 57,!נזתיק,יושות שנבטיה מקוצת-ים, ;לייכר אדלה "מנויה ייבשתנענין
 ביום בחדרה שעטר מסיין לייבמה משה המגוה ירושתכינין 1566, באוקטוגר צ ביוםבחיפה

 1955, בדצמבר13 מקלית-ים. גלייכך יעקבוהמבקשי

 מחויה. 'יקןב'ץ 'צחקי"מנקש 7ו,"~ו יייש~תהיק
 "2,6רר 'רישו"ה'7 שנפש-ה מטבריה, כהן )טובה( ;יטל המנוחת ,רושהנענין
 שנפטרה מחימה, סטרעסקי צפורך; המנודה ירישתבעניו 7966, גאפריל 22 גיורבסגריה

 ג ן"5ג"'ן' מ",5". ברר יצחקי"מגקש

 133,67 ירושותתיק בפוריה שנפטרה מטבריה, סיגך בהרים המנוחה ירושתכענין
 שנפטרה מקרית-חיים, קליין ב2ריךה ומזוחה ירושתכענין 1962, באפריל 2ביום

 1966, בנובמבר 23 ביוםבתיפה מתיפה. ביגר יורחקוהמבקש

1
 מקרית-חיים. קליין לבביוהמבקש 113,67 ירושותתיק

 134,67 ירושותתיק שנפטרה מקרית-אחא, גוטדנק לגמליה המגוחה ירושתכענין
 שנפטר מתל-עדשים, קשתי יהדדה המנוח ירושתבענין 1966, בדצמבר 8 ביוםבקרית-אחא
 1947, במרס 3 ביוסברמות-השביט מקרית-אחא. גךטדגק איעציוהמבקש

 ן

 מ"1-"גינ. קשתי אלן י"מנקש 67,"1; ירושתתי,

 מב פבלוביץ יולייס "ירה יירשהיעי'1' ק ליזייביץ "שון במרס "ג גינבגאר"'ב
 "5!ן גאי;.יטנ'י:ג קריה-",ין.. מי5", *וחמץ המזפקי

 'ל
 136,67 ירושותהיק

 עגפטרה מחדרה, מרהט אנדדיה המנוחה ירושת כענין 119,67תיקירושות
 1950, ביוני 16 ביוסבחררה שגפרה מקרית-חיים/ אהרן נ:תיה ומינוחה ירושחגענין

 מכנעת-נשר. אהרן יךחמיאלי"ווומנ,ש
 לחמן זלמז,

 ביום בעכו עגפטר מעכו, סדה ברוך המנוח ירושתבענין ~5ו,"~ ירושותה'ק
 1961, בפברואר 9 120,67 ירושוהתיק

 מרכו. פדה אסתרודמבקשת שנפטרה מחדרה, בצ'ינסקה אירגה המגוחה ירושהכענין
 139,67 ,רושות תיק. 1968, בדצמבי 12 ביוםבפתח-תקוה
 בחיפה שנפטר מחיפה, פךפררט מפה המשח ירושתבענין מחדרה. מיכאלי מריםוהמבקשת

 1965, ביוני 18ביום

 מתישה. שרפורט פנייהינקשה נתם שנוטריגה,פו מעפה, אשכנזי 1'ן הסות ,רושהנענין
 א,- נערג שננטר מחיצה, עלי חדךה "מנון ירישהיענ.ן מ"פ". אשכיי שרה ם:"2

 ק זננ.קרשטביס2;ב.1,י"ן!1,ק-

 סוניה:המנושה
 שס..רמי

 מקר,ה.,ס.
 וייס, עטף המניה ירישהנעיין

-CDS~ 

 יישיאי נדורנה בורנו
 גמא.4

 ם נ' גהה" ששירה מ".5ה, לוין טובה "מני"" ייצורה
 גרעשטיין(. ),גי" וייס )שרלוטה( שרה והמ72'נת נ'י

 ושם רלי,ש' מ".עה. לטן ברקו"מנקש

ש1
1063 ח"~ר.2 הצ.,, "' נ"11 נ' "~;. "יוס.מ'ס',ווט



1

 בבאר-שבע המהא' המשפטבית
הזמנות

 ת,וייס ,א תוגן, ,א מווע טען, וייתן 11, הום:, פיייס מייס.וט 14,57 ירושההיק
 גאמ.ר. י. העורה ,יתן הישדל ניח .:ש גן ,א ש"ס,מנקשת, ""1%, גךצמבי "" ביוםשגע יצא" ק,1ס העוית הינהן )א 1מ17ע "א"יו:ה יצתא" ה'ישסוקא נמר- שנמי מת"י-שנן, פרנק אמיל "מ:." ?,ואתנמין

 מנאר-שנע. פרנק אילנהוהמנקשת
 רשפ לוין,י' עשי המישה תוך הישפט גנ.ת "התייינ אזם גי ננה מומ.ןהרינ,

 הטוען אךס נ, גוה מימין והן, .רושה, ע, ךינר,~ים ?וויב ,יחן נקשות ,",ן, דמ!ורש.ם נתיקים המש"י, ינית המשו גי יזועלהווי
 הויות !ישם מאס ,ום עשי המוש" הנך ,הןש, ,,, ,7ה::rs1?~1 7 א,.1 יק,יח:ה "מנ71שוה ה"נרווה שאתת נע,נון שאה ט21ה ,1שיש

  נע.ניו. ביוב צר הייפמ נית יתן יז לא שאם הברוק לכוהה התנקזה  1,11

 ו","1 ירושותהיק 7",7 עונונותהיק
 , נהאונה שנפטר מוייונ", ולורי a'D1 המנוח ירושתגדין גיום נאיית ששיר מאיית, פונסה ליאת המנוח ירישתנענין

 ""1%, גזצ:נר ;ו ניום נאר-שנע ן,מו;ה- ננניש,ירית """1, נ"מויטי2
 מזימונה. זוורי אמתך.המנקשת מאילת. פולטה דירהוהמנקשת

 ו",17 ירושוהת,1
 ;,י1, ניויי 15 גיום שורות !,1, ייני נרהונ גניה" ני.ש מקרית-מיאשיי, קרויטורז אפרים השוה עונוןנענ.ן שמסר" משורות, בוחבזט אסתר המנוהה 'ITCT1געתן 7י,י1 ע1ג1נוהתיק

 ;זיות. 1,2, נינ, כי"יג בוחבוט יצחק ומלנקשנאי-ע"נ,".
 73. קמרון ממישג קרויטורו ברוךי"מן,ש

 רשם לוין,י'

 הרבניים דדיו כתידוכאת
 כירישלים האזירי הרבני הדיןבית

הזמנות
 ששת גע~נין המעויין או ":א" טונת הת.ני גי ירושה. צ11י ימתן נקשות יהבן, "מפויטים נתיקים הן,ן, ,נ.ת הוגשו ני ו11ןיהוי.
nT~plnיתן נן יא עאס 11, "ומזה פרס,ס כ,ונ יום עשר ךי.שי תיך סרותיו וימניר ה7.ן ינית יבוא ,ן, ,התיון ייונה ",ין מתיידת 

 גייניו. נטונ ?1 הזיןגזה
 .רושפים. איית-.וב,, דו, גוי,נ,נ מר".נ קוך אנהדןנקשת: י,"1,תש:-1תיק

 יייוש,.! שופסי דור, צבי משה ד-ר וינו" ירושתנע:.ן
 5""1,השג.1חי, """ן(. ננ!ין:ר )"2 תשג.1 נהרי. י-וגירם

 a~ta vei נ,דוש,,ם nluris רסין, דנה המס"ה ,רושת2;:.ן יייש,יס. 7", "יישקטו יי"יג דור מלכהמנקשת:
 ""?1(. נ:,נמנר ),2 תשרןנמקו

 קיית-"י.ס. "", נ-ה כרהוב ~TD יוסףיינקש: ון"1,תשרותיק
 "' נ.וס ג'יוש,.י ששטר קוך, ברנרד "מיי" 'יישחנעי.1
 לונ.ר פראנק, ת'ש, "יין(. נשמני )1! תשג-1נינת

 גהי-אביב-יפו האורי הרגני הדיובית
הזמנות

 שאהה גע,נון היע.מן או תאן טונה ההוגע ני ,רז;". ציו. ,מהן גקש.ת ,יגן, המפויסים נתגייס הצין, ,נית דוננו נ. יצוע,הווי

י ןש
-  יגעת-רמצתם. 4, תמס כי"ר איינן אמהץי,שתי 7ייין"י.יה.,

 נ.1נ נתהה-הקזה שחסר מרקו, משה המנוה ייושתגטין
 43"5,תשנ-1ת.1 ""%~(. גירי )12 תשנעו גתמוזנ-ן

 נחת נשואה שנסרי ורבי, אסתר יאוחה .יושתנן:.ן רמיה. 14, וו,ומנ א,.ה. מי"יג ברקו מלכההמנקשת:
.1943

 גת-ים. עמיזר, יי, שיא, מי"ונ ורבי יעקבהן-,ש. ,;"4,תש:.,ת.ק
 7""1( נפניואר )12 השנ.1 א' נ,ךר נ' ד' גיונ גנינה שנסרה ליבל, חיה הן:1"ן .רועתגבין
 ראש. מ~נ.ר קיברו,י' "",1(. נצרן )21 השג-ושיסו

 נ!1;י

 7("1.".2 תש:-ו. א' נארז :' :1,4, י!ר!וכ.י.,:וט64"1



ן
 בחיפה האזורי הרבני הדיןבית

הזמנות

 שאחת נעונין "שונין או תאה מונה התוגע נ, ירוש". עווי ,מתן בקעות ,הין, הממרסיס נתיקים היין, יגיח התשו גי יווע,הזוי
 יתן בן לא שאם זו, הזמה פרסום סיים יום עשר חמישה חוך פענוחיו וימסור הרין לבית יבוא להי לההנגד ורוצה אליו מתייחסתהגקשוה

 בעיביז. כטוב צו הדיןבית

 !",11תשנ-1חי, "ן,1,תשג-1תיק
 ב' ביום בחימה שג"טר ךחניסך, רזיים המנוח ירושתבענין ס-ו ביום בחיפה שנמטר גרדימך, לוף הממח ירושתבענין
 תשב-ה.נשנס """1(. נ"פר.1 )4 תשג-ובניין

 טלר. ולאה קריגר יהודית"מנ,שיס: גרדינגר. ,ניח טלר אטלהמנקשת:

 1,י1,תשנ.1היק 12"1,תש:-1תיק
 נירוש,.ם ששסיה ,נקוביץ, טובה הי:."ה .יושתנבין משה נשער שופסי גולדנר, מיקשה "שוה ירושתנענין
 . 7",1(. ניסחי )1 ת"נ.; לגת ,.סטים """1(. גי',: ),1 השם-1 גחנ א'ניס

 חצם. וגגי אמסמר רווההמנלש'ס: גולדנר. יואן ניקולאי"מנקש:

 """2,תשנ-ןתי, "1"11תשנ-ןתי1

 "91ן(. נ:"ב:לר )"2 תש-ך נחשוןנ-ה
 7""1( ד )"2 תש:-ו גשנה ס'גזום ' ק

,
 רעגוולד. דוד"ינגש: רחל קוזמר, שרה קרוגליקוב, דבירההמנקשים:

 """2,תשג.1ה., ליטבינוב. וסופיקוטמן
 בתיפור שסטרה אלטרס, ב:ת-שבע המהוהה ירושתבענין

 1966. בדצמבר 4 ביום 1933,תשב*זהיק

 ,ןת"נ
ץ

קק "ףי
 פו.17 לנץ. ולאון יעקב מוריס,המנקשים:

 "1"2ן"שי-והיק
 כיוס נהדפה שנפטר" אבךהם, פאה המנוסה ,רושתנענין """1,תשנ-;היק

 7""1(. גינוסר )"2 תשנ-1 משגסי' גיוס נהיה שנפטר מוגוביץ, Dpt~t המנוח ירושתנמין
 דיךמ'הך אבךהמי מאיר אברהם, אהרןהמבקשיש: זט19(. בינואר )11 השב-ז בטטהכ"ט

 אברהם. מונוביץ. ולאה גילי מונוכיץ, דורה"יגקש.ס:
 4ן"2,תשנ-ותי,

 נימם פרויטיג נקיית ששלי למדאו, דוך "מוו" ,רושתגענ.ן ,4"11תשנ.1תיק
 55"1(. )"2נוצמני תשנ.1 נסנהי-א רן כיוס נהימת שנפטר טלטלי, מגדל המנוה ירישתבשיו
 שורץ צמורה צילי, גומבי, )שרה( סדניההמגושים: """1(. נאוקטוגי )"3 תשנ-1ג"שון

 בטצייג.ירחל טישלר. וברטה ט'שלר ינקו"מנ,ש.ם:

 ו4י2,תש:-1היק "1,1,תשנ.ותיק -ן
 י"ר ביום בגשר שנפטר פרבר, לזך המנוח ירושתבענין ביום בחיעה שנפטרה שטיינברג, לאה המנוהה '-fiV1בענין

 1988(. בדצמבר )25 תשב"רבטבת reo2). בינואר )23 תשב-ב בשבטי"ה
 פרבר. ועדי פרבר פסיה"מנקשיס: ושמעת יעקב שטי'גברג, בלה יומטר, סימה"מנקשים:
 ופיליפ היים דבקה, שנמטר(, שטינברג אברהם )בבישטיינברג
 2052ותשכ"ותיק המנוהה בה צובטרס שרה "מנוחה ונח מגי יורמן וצביצובוטרו

 כ", ביום בחיפה שנפטר דימומן, הרי המנוח ירושתבענין הנ-ל(..
 1966(. בארקטיכר )11 תשכ"זבהשמי

 נןנואלגיבג )ן השג,ז נענת צ'טהנרמ,;נ,ום

 'ת
 ויסמן. ודב ויסמן גיטה ויסמן, גרטרודהיינקשיס: יחברת שנפטר

 נ'נ"ןיא'תשנ.;)!1נפניואי7""1( אלגךבלי, יחיים מאיך אלגךבל', לאההמנקשים:
 גי~ע, יאש. מיניר ומרמן,א' אלגרבלי. ינית אותי ושמחה דחןחטיבה

1065 7""ר.י.2 תש:.ו. א' נחוו נ' "("1, "פיב:מ,ם,1,.ט
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 חברות לסירוק כקשית בדברהזרעיתש
!
 י"נדוה, פק71תנענין ההנרות, פקדותנ?נ.ןן "5,"5!! משיה.,ן בתל-אביב-'פו המהווי המשפט בבית 7",71 וודעךהיק בירושלים המחווי המשפט בבית!
 !'רז,ונע;.ן למלט א-י חרושת בתי שמשון דינרה עיי71פעמןן

בע,מ, הר"ג, בע,מ, פורטלנד% 5:13 בקוש 188 הלקה הברת ההנר"
 'שראל. מדינת1"ן:קשת ;,- ימין" "גי" בע,מ, מכנית חרושת מלוה,"מנקשה.

 תל-אביב. 111, ריטשילד כשדרות רזומוב ד' טורך-דין בא-כוחהירי
 בקשה הוגשה 1968 בוצמבר 26 ביים כי הוויה, בזהנמסרת

 19GT גינואר " ניום נ. וגה", נו"ממסיה
 ,ע.,, "מנדת הוני" את ,(י, נח,-אנ,נ-י!rlnul 1' "ינתן ,:'ת ,נ'ת נק:" וו1ש"

 המשפ" בית בעני הישמע 17 בקשה-פירוקיכי וכי (ritr הנוכרח ההברה "ת לפרק נירישלים המחוזימשפט
 . כיוס נזין היושב

 08.30. בשעה 1957 באמריל3 במרס 11 ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע 11בקשת-פירוק
 צו ממתן להמוך הרוצה האט,ירה ההברה של משהחף או נושהכל 11.00. כשעה957ג
 אם הבירור, בשעת להופיע רשאי לבך, להתנוד או הבקשהבענין צו במתן לתמוך הרוצה האמורה החברה של משתהף או משהבל
 לבל יינתן הבקשה מן העתק שלו. הדין פורך באמצעות אובעצמו אם הבירור, בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשהבענין
 תמורח מטה ההתום מן זית שידרוש החכרה של משהתף אונושה לבל יינהן הבקשה מן העתק שלו. הדין עורך באמצעות אובעצמו
 נערו. הקבועדת':לדם תפורת מיה החתום מ1 זאת שידרוס ההברה של משתהף אוסשה

 ןדלפסוןומדגה בעדו. הקבועהתשלום
 יןמש,ה ן:שןטי "ייען;צ'נ עיין-וי, רזומוב,ד'

 תל-אביב מחוז פיקליטלשכת דובבנהנא-כיח
 תל-אביב 1, ויסמןרחוב תל-אביב 111, רוטשילדשדרות

 נ,הירי:
 ח.ינ ד"מורה, הנקשה י,רור גשעת יזוויע "רועה נ,יער": ה,,: התמיר", הנקשה נ.יור בשעת י"1!.ע "רי?"

 ישלו" %. ימיור ו". רקיעו ע. "זועה ,ע., יחתור "17אר, וי-.די ישיוח אולמסור,
 ,". ישנו ע, י71עה יעי,, ,"תזם "דוקר .ז. ן,

 אד ובחתימתם הפירמה או החיש של והמען השם בציוןההודעה, או ובההימהם הפירמה או האיש של והמען השם בציוןההודעה,
 אל שתגיע באופן להישלח או להימסר צריבה כוהם, באבהחימת אל שהגיע באותן להישלח או להימסר צריבה פוחם, באבהתימת
 1967. באפריל 2 יום של 13.00 משעה יאוהר לא לן-לההדם 1967. במרס 13 יום 1?ל 13,00 משעה יאוחר לא לטילהתהום

 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפם תבב בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית

 ' '"נין-'ה,קמנ!י""7"נ"

 ""דיית, יקיותיעמו
 חברה ושות' וקסמן דוד חברת ""יי" !יייק1נע;י1

 בע-מ, בנין בחמרילמסחר יידו, נפייוק בע,מ, קרפלסט "":י" !'יי7יגעיו
 ישראל. מדעתי"ןנ,שת ישראל. מדונתון":;שת
 נקשה הקשה ו",1 נזצמנר "2 ניחס נ. דיה", נו"נמסרת :;שן "ונשה "5"1 ג7?ינר "! גיוס ג. הותן, נ,"ניצרת
 ו:י11, 7:ק!ס,2ית ,עיי, ";ן:1" וכהנד" את ,!דל נה,-אנ,1rr-2 ה:יי,י ":7!סינכה

 ,;',, וענדת ""ני" "ת ,!יק גת,-א:,2"ני
 al~a נתן "יושנ הישנס נית נשי תישמע וי נלשת-(ירו,1:. גייס נדין ".וש: הישנס נית ניני תילע 11 גלשת-;ייןונ.
 08.39. בשעה 1967 באפריל3 08.30. בשעה 67ט1 באפריל3

 :יג יענייני;לב::יךגנ:'%י::ך:::: י";!י":יב:ג:גג:'ג ג:י:ד::ג;:ן:;,ניהיש.י::ייינ"ל
 ש, :שתתף א.יושה היחרת ימן ""החם מן ואת ש.זר.ש "ןנרק שי משתתף אונשה .ני .יכהן הנקשה מן העהק ש,1. שין עורך נאי?יית אונ;?~1 יני ייתן הנקשה מן הית, שלו. "זין ;.רך נאיביות אונרומו

 תמורת מס" דחתום מן ,את ש,ןרוש ההנר"
 נמו. הלנועד,ש,וס נבזו. הקנוי"תשבוס

 וולפסוןעדנה וולפסוןעדנה
 לממשלה המשפטי היועזנציג- לממשלה המשפטי היועץנציג
 תל-אביב מחוז פרקליטלשכת תל-אביב מהזז פרקליםלשכת
 הל-אביב 1, ויצמןרתום הל-אביב 1, ויצמןרהוב

 נ,";ד": "י.: מאמירן, "בקק" ניידי 72ןת r'D1~ii ויון, נ,ך?רה;
 ד11צ"

 "יינ חמורה, חלש" נייור נחת ,".5.;
 זה. רצונר על הודעה לעיל, להתזם הדואר ידי של לשלוה אולמטור, זה. רצינו על הודעה לעיל, להחדם הדואר ידי על לשלוח אולמסור,
 או ובחתימתם הפירמה או האיש של והמען השם בציוןדהודע", או ובחהימהן הפירמה או האיש ומל והמען השם בציוןההודעה,
 אל שהגיע באופז להישלת או להימסר צריכה כוהם, באגהתימת אל שתגיע באופן להישלח או להיטמר צריכה כוהם, באבחתימה
 1907. באפריל 2 יום של la.oo משעה יאותר לא לעילהסתום 1987. באפריל 2 יום של 13.00 מטעת יאוהר לא לעילההתום

 7ן(ט23.1 הש:-ו. א' בארר כ' 1313, הפרכימים,לק,ט1065



י ן  חברות לפירוק בקשות בדברהודעות

 בתל-אביב-יפו  המחווי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המחתי המשפטבבית
 544,67 מספר תיק 159,67 מספרתיק

 מניות, !,וזתנענין ""נרות, !לוזתנענין
 בחולון ויצמן ככר לבנין הברה הענר" ;יר71ינענין אלקטרו מוצרי ש11ק -השברה. "חניה ;ירוקונענין
ברס"מ, תל-אגיב, 18, השיך משיב בע-ממכניקה

 יזהר הדין עורכי באי-כיחה על-ידי הךלרן, 17יוייתוהמבקשת סוקר, וא' פרוכטר, נ' באי-כוחו על-ידי נוטמן, י12-נךוהמבקש
 אנ.נה מו"נ, א,נרט זרני, עשון נר, אניוס .ן."י, י?","ריי, תי-"ניב. 15, ינונטין מריונעויני-זין,
1, ינית נקשה ".;שה ו""1 ניוותר "1 נבוס גי rnglln נוהנמסרה
 לבית חשה "אשה ;י!1 נינותי ~" גיוס נ. "ורעה, נוה:מנרה ווי ,עיי, הטירה הישרה את לפרק גתי-אניב-יפו המחוףהמשפט

 וגי ,עי,, ";תרה ""נין את יריק בת,-":ינ-.פו "ירוי"משנס גא!יי, 4 נימס גזזן היושג כמש"ט נ,ת נשי הישמע 11נקשה-סירוק
 12 ביום כדין היושב המשפט נין בפני תישמע זובקשת-פירוק 08.30. בשפה1987
 08.30. בשעה 1967באפריל ?ו במחן לחמיך הרוצה האמורה, ההברה של משתתף או בושהיל
נ, אם "נירור, נשעת ,"וסיע רשחי ינך, ,העני או הנקשהנענין

 ?ו נוהן יהמון הרוצה ""מור" ""נרה ש, משתרף או נגש"
 ינ, יינתן "נקש" מן "עה, שיו. הז.ן עורך נאמועות אונעיו

 :ביגי:::מ:מו:ן ממ:ן:ןןנ:ני::הן: תמיית מס" ""חים מ1 ד"ת שיזיישם::מן.""ני" אס "בירוי, גמעת ,הופיע רשא. ,נך, ישנני "1 "נקשה נענין
 נען~. ",נוע"תשפם ייין-י'ו פרוכטר,1'

 עירכי-דין רשות, הררייזהך המבקשבא-כוח
 המבקשתבאי-כוח תל-אביב 15, לנוגטיןרחוב

 תל-אביב 12, ביאליקרהוב
 חייב האמורה, הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצה כלהערה:

 היינ האמורה, הנקשה נ.ר~י נשעת יזוויע "יוצת נ, הער". זה. רגוזו על הויעה לעיי יסתום היואר, על-יף לשיות אולמכור
 זה. יי~;1 י, "~יעה יע,,, יסתום הווני יקי עי ימיו" אןיינגר או ~נ"הימתם ה;.רמה או החיש ש, ומען "שם גליוןההוזע",
נ"ת,מת' 57"1. נאררי, י יופ ש, ו"."1 משעה יאוצר יא ,עי,""תום "ו 1נ"ת.מתס ו!'רמ" "1 "איש שי והמען "שם ניסן"יזעה א, שמע גאותן ,הושלה או יהימנר ירינה נוט, נאנתהסית

 א, שתניע נחשן לייעלה "ו למימני ?י.נה נ~יפ נו
 1967. באפריל נו יום של 13.00 משעה י"וחר לא לעילהחתום

 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית

 בתל-אביב-'פו המחווי המשפט תבב ""ניוח, פציתנענין
 "הניהג !,יזו;נענין ימת-נו, 1, ?נ.מריונ ""ני." 11ח !נ11;, בע,מ וצביעה הימי ניקוי פרפך, ""ניה !ירוקונענין

() 
 לינטננר1 נויך-ויוג' גא-11ת1  ע)-,י. יוריה, אהרוןיהמנ7ש תל-אביב.  "11, אלנני מרהוג פורירן7' פ' יורך-דיז בוהובא

 הל-אביב. ד4, הלוי יהודהמרחוב
 להית נקשה הוגשה 1967 ביגואר 24 ביום בי הודעה, בזהגמסרח
 בקשה  הו1שה  1967  בפבריאר 12 ביום כי הירעה, ביה ניסרח וכי לעיל,  הנזכרת התברה  את לפרק בתל-אבינ-יפו המחוייהמשפט

 יעיי, הנונרת התנחה אח לירק גתי-אנינ-ייו המסוזי המרפט לית כאפריל 5 גיוס נדין היושב המשפם בית נפני הישמע 11נקשת-פירוק
 ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשתיכי 0ב.08. בשעה1967

 ?1 ניתן ,תמנך היוזה "אמורה "חניה ש, משתתף או ששהגל
 "?"ר.ס. ,!:' ,"."" נשע" 7",ן י נ"צ 4

1nspaאס הנסרור, בשעת ,הודוע רשא, יגך, ,יתנ;ז או הגלשהבענק יכל ,.והן הנקשה מן "עת, שקו. "ן,ן עזרך גאמ?עות וו 

 תמורת מטה החתום מן זאה שידרוש החברה של משהתף אובושה בערו.  הקבופהתשלום

 נעיי. "לניע "'שיים עיין-יזו פודורסקי,פ'
 ל

 המנקשבא-ברח  תל-אביב 119, אלנבירחוב

 חייב האמורה, הבקשה בירור בשעת להופיפ הרוצה בלהפרה: חייב האמורה, הב?שה ביריר בשעת להופיע  הרוצה כלהערה:
 !ה. רצונו על הודעה לעיל, לחתום הדואר ידי על לשלוח אז למטור ,ה. רצונו על הודעה לעיל להמום הדואר, ידי טל לשלוח אולמסור

 או ובהתימרם העירמה או האיש של והמען השם בציוןההודעה, או ובחתימתם הפירמה או האיש של והמען השם בייוןההודעה,
 אל שתגיע באופן להישלח או להיממר צריכה כוחם, באבחהימת אל שתגיע באופן להישלח או להיממר צריכה כוחם, באבחתימת
 1967. באפריל 3 יום של 13.00 משעה יאוחר לא לעילהחתום 1967, באפריל 4 יום של 13.00 משעה יאוחר לא לעילהחתום

1067 2.3.1937 השכ"ד, א' באדר כ' 1343, הפרם.סיםילעט
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 חברות לפירוק כקשית כדברהידעות!*

 ?ו נמתן יהתך היוד" הזמריה שגר" שי משתהף א. :.שהג, בתל-אביב-ימו המחווי המשמט בבית*

 אם הבירור, בשעת להופיע רשאי לבך, להתנגד או הבקשה במגניז ש3;833 ממפרתיק8

1
,

""י
, ך "  לכל תןהקזהבקשה ק כ ן 

 המורת מטה החתום מן יאת שידרוש "הבי" של משתתף "י :ימה מוגבל 11:2רבון בטיהדין סךכמירי2 החברה פירוקובענין

 בעדו, הקבועהתשלום תל-אביב. 23, מ1א"המרהוב!

 עניו-י,1 אברקים, "ל' מייונ בע,מ כללי לביטוח סוכנות סיבים י"מנ,ש*
 השה עזיזה "משנסית,"יילקק 1נ' ענין-זין נהן-,ויט,ן, ג' ,וי עי ת,-אניג, 7!,מונטי5י~רי
 הירה 2!, פרן ,. ,,יחוג ערן-וין.יינטננרנ,

 "ייג האיררה, הנקשה גוייר גשעת י"ופיע הרוצה נ,הער": נק.נ: הובשה ו1,5 נ5נרואר 11 שום נ. "ויעה, גוהנמנרת
 זה. ימונו עי "וועד ירי,, יחתום "יואר יז, ע, יש,וח א. ימסור, יעזי, הנונרת ההנרץ את ימרק נתי-אגינ-rlnunI Tr' המשפטלבית
 או ובחתימתם הפירמה או האיש של והמין השם בציוןההודעה, ביום ברין היושב המשפט בית בפגי תישמע זו פירוק בקשחוכי
 ו5י1. נמרן 9! יום שי י9.1% משעה יאפי ,א ,ע.,ההתום ?ו געתן יהירך ויומה האמורה ההגרה ש, משתצף או נושהכ, אל שתגיע באופן להישלח או להימסך צריבה כותם, באבההימת בבוקר. 8,33 בשעה 1937 באפריל4

 אם ניראי, נשית ,הושע רשאי ינך, ,הקנז או תקשהנענין

 "י5" איבי

 י-

 57,ז"2 משרתוק בחיפה המהה' המשפתכבית ייי ק"ן ייש" יי "י" קישת
- געז1. וקנועהתשבוס

 לכלי-רכב ושרות כמין תחנתבן,5נןג":: כ?מייי'4;עייי-י'1ג'
 א, שושי; נחורן ,"ישלח או ,הימור ?ר.גה נמס, גאניהי:ת נ,שת- ונ, יעיי, הנמית והנר" את יירק נחירה הן"ו~יממשוט או ונחהימהם "פייט" או האיש ש, וימן השם נסיוןידותה, ,ניח גישה הושה 7""1 נ.נו"י 1" 2,~ס ג, rni~Tn גן"נ-;יה 1". ר?ונ. ע, "וזעה ,;.י, ,חתום הזוטר יזי ע, ,שיח אוימנ.ר, סנדלר. מיכאלוךמנ,ש ה,.נ הוממיה, הנקשה כ.רור ישנת ,"1!.ע היווה נ,";רן:

 ,9 9!נשה ווין. נסר., % יום ש, "9.%ו משרה ,אבהי ,א ,;,,החתור 7יי1 גמרי 21 נ,וס גין "יושנ המשפן נ.ת ננס תישרע 11מ.רוק
נ,

 ?ו נמתן יתמוך היורה האיורה ""ירה שי משתתף אן גוש"
 אם הבירור בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבושהבענין

 תמורה מטה החתום מן זאת שידרוש החברה של משתתף אונישה יני יכהן הנקשה מן "עתק שיו. ודן ;ורך נ":?;ית י"ס יעדי "5'!!21 מסי ה.ו בחיפה המחוזי המשמטבבית
 נעת. האנגע גקש,וס ההנרות, הקויהנענין
 ;ייר-י'ו רינדגאו,י, .עצמון. מלון בתי לבנית חברה שנרה פירוקונענין
 המנקש ין"נאבע-מ,

 חייב האמורה, הבקשה בירור בשעה להופיע הרובה כלהירה: חיפה. עירית.המנקשח
 ~". ינוסו ;, היזעה יעיל, יסתום הדואר ,יי ע, ,שקי" "1 יינזר, נלשן אונשה "יו1 גזומנה 14 ניס גי הוועד, נוהנוידת

 או ובהתימתם הטירמה או האיש של והמען השם בצייןההודיה, וכי לעיל, הנוכרת החברה את לפרק בחיפה המחוזי המשפטלבית
 אל שתגיע באופן להישלח או להימטר צריבה כוחם, גאבהה-מת במרט 31 גיום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זובקשת-פירוק

 1937. במרס 20 יום של 13.00 משעה יאוחר לא לעילהההום 0נש0. בשעה1087

 ההברותפקודת
 שם שיע.י עלהודעה

 כדלקמן: שמותיהן את שיו מעה הרשומות החברות כי הידעה, בנהניתנת

 התיקמסיר התושהשם ך;וזסושם השינויתאייך

י1,5י!44 ז:קנר שמוא, משגהתיית מוע, ג;ךנ.ן נננ..ן ,"7ה,7" "!ין( נאונונט )2 השג-ו נאנס.ו
I1ao1מורגי נ;ךג1ן 

חפ,4437 האלקטרו-אופטיההתעשיה מיגבל בעובין גולדברגמבשירי 1966( באוגוסט )ש השכיו באבט"ו
Li~ited.135מוגבל בערבוןבישראל "-!לנסב( 5ש(ן!טזן 

 טנךן OpticalliraelI-0ט(ט11

 7!3.19.? תש:-ו, א' נאדר נ' !4ינ. הפיס.ס'ם.ירט1068



ן-
ש "תיקמנפי ההרשקשט הקוסהשב השיתיהאייך

88חפ485891 מוגבל בערמון בת-ים יואב מוגמל בערבון ושות' בריטמןיצחק 1966( באוגוסט )2 השכוו באבט"ו
8חפ,46945 פרלשטיין בנין-יעקבסוכנויות מוגבל בערבון פרלשטייןיעקב 1966( באוגוסט )2 השכ"ו באבט-ז  מוגבלבערבון

דפ,74!"4 דיימוךית "ט,.ויויה:אמרות י,יוזית הטיניויה:אמשת """1( יאווויט 1"1 "שב-ו גאגי.
Trusl,Television Insfruc(ional' ענטוזTelev-פסע Insirucfional 

13esolen וממחקים לווסלים ביח"רלימה וממתקים לוופליכ ביח"ר-עדיה" 1966( באוגוסט )8 תשב-ו באבכ"ת
 מוגבלבערבון מוגבלבערבון

הפ,47276 מוגבל בירבון בטיחותמכשירי מוגבל בערבון בטעוןמכשירי 1986( כאוגוסט )8 השכ"ו באבכ"ב
limited.DcviccI Safety Limiled.Dcvices1 Safcty~ 

 -עצמאות-צברת 1966( באוגוסט )12 תשכ"י באבב"ו
חברה )במסגרת הל-אביב

  .עצמאות-
דפ,87525 תל-חביב

-מנרן-
 לאהר,~ת "נרה

"TU1ili 
 מוגבל בערב71 בע"מ(משנה מתנינערנון

 מתני נערנוןיונקן "1""" Israel-TlaliaDesaTinala~ 1;4( DD11TK1 )"1 תשב-ו נחגי'
"פ,,1,"4

Limited.-Limitcd.Ionex 

חפ,18952 מוגבל בערבוןאונגלס מוגבל בערבוןחימזון 1988( באוגוסט )19 תשכ-ו באלולג'
Limi~ed.ס"שו[ ם0יאשם!ם".O n g l a s s I  

 מקני נערנ.ן דנ7'1 -ניב י"ג, נירנון מננס -:יג """1( נא.:.ןט )"1 תשנ-1 נאהל1'
דפ,נ1י43

חפ,43297 מוגבל בערבון נגבמפעלי מוגבל בערבון הדיוםאדמת 1966( באוגוסס )19 השב-ו באלולג'

 ייכימן נ.אהנדס מו"נ, ,מערמן ,יגרמןא,ינט """[( נשוטנס )"1 הקנטת נאק,ר
 נעינו"

 "פ,"""47 מותב,
limited.LiebermannI Albert. 

 מגני נעיגון ש.ה.ק.עגתי "י"1( נאו:ונס )21 תשנ-ו נ",1לה'
ח!,י!447 מ.,נ, נערנון ינבא-יצואש.ה.ק.

Li~ilcd,co-: א, HA, 58. 40"ט Limited.Impor~-l-1xportI 54 .ג11 .א. 

ה.
"פ,["4,5 "משךהוזיג המשך ג.א. ""15( גאונוסס )21 השג-ו נץ,1י

 )ConlinuationHanadiv ,[ .נם0טשס"טמ0כ(

חפ,24291 מוגבל בערבון כרמלדפום מוגבל בערבון -דוגמא*דפוס 1968( באוגוסט )21 תשב"ו באלולה'

חפ5121 מוגבל בערבוןתרמאויל מוגבל בערבון*טרמאויל- 1966( באוגוסט )21 השכ-ו באלולה'
Limiled."Tbrrmoil" Limited.ThermDilI 

הפ,5!!44 מ"ג, גנרנ.ן "פיותהברת יוי:נקי גני זנני ,:יהו,יניה """1( נאמ.יט )4! תשנ-ו גחיו,"'
 מתבלבערבון

."
"פ,1""37 ,גנז" ,ות י.ג: r~Ja :גסים יידוי ושים י2שנען ""19( יאווונט 241 תשי-ו ג"יוי

 Property' IsraelIל504ש(5
-  Kannan 

Limiled.Co. &IavestEeals~ 0(ש! 

הפ;47197 אגד אינוסטמנט קניה -קידקו אנד איגוסטמנט קניה -ק,י.ד. 1966( באוגוסט )29 תשכ"ו באלולי*ג
 מוגבל בערבוןדולופמנט מוגבל בערבוןוולופמגט

Investmentנומטר -  
- IfiveitmtntKenya1 .לזללן  Kidco- 

li~i[cdטסחיע0"יטלן! and~ ט(י"בון.DevelopmentI and; 

 ההברותרשם דנציגיא' 86"1( בטמטמבר )8 תשכ-ו באלולכ"א

1069 1907,,2 הט"ו, א' כאדר כ' 1143. הפרכוסיםיוק.ט



8-
 שם ש'1וי' עלהודעה8

 התיקמס' היזשגשם הלווםגשם "שתויהאריך

הצ,5!21 מינוית הנמרקים R1p.עת.ז- י'ד י~?ן"..ס הנמוקים .עה"ז- ""15ן ננןסמנד )"" השב-ן נתשוין-ו
 מוגבל בערבק המזרחי בנקליד מוגבל בערבון המורתיבנק

 ון';'מ., ח.י?ךות יי?יי -רקי. ""וו( ני!טמנר )27 השג-1 נהשיי,.ג
.רקס-

ה!,7ו!47 ו!י:.מות ח11צות ייציר
 ממנינערנון ממי,גערגון

יפ,77"14 ממג, נערגוןנימו;1' זווני נערנון "גרן ,ו:" "ן!1( ננפסמנר )22 תש:-ו נהשייה'
 4Simen'zI,יוין[

ח?,27,2 ממשיחית-ע.רונית הגרה-ן,מ.ש. ימיו-ם הממשיחית-ע.רו:ית החניה ו"15( ג!פטמנר )22 תש:.ן נתשריה'
 גה,-אן.2-יפו הזוור,שיקבם ה,-,ן,נ-ירו עתי,משנוה
 מוגבלבערבין מוסבלבערבון

ziszs~sn ,ג,;.ה מרה גן-ת, %וי,-.ג.נ. מ.::. יניילן ",7" יווש 9 "יקה ",!1( ננ!טמנר )12 תשג-ו ניסוינ-1
 ממנ,נערנון

 נעינון מ,.;; פג,, שנלר, "י19( נ!פטמנר )12 תשנ-ו נ%יוי;-ו
~SIT"' 

,-UIV,הפ,2""47 יגסון נינות - מיאק פסי
 מוגג,נערנון

 מ~ונ, גוינון ושוה' הירש!יו;; ,י19( ננפסמנר )12 תשנ-ו נציו,נ-ו
י!,7,יו4 ממני גערנון ייפצה ינרהרוו:!קי

Iimitedco.: " l~i[sllp[ung Limited.]1יי5ם5כי1 ת0ויטלו511וכ1 .ם 

יפן"1"!4 וירין ,הש,עוה יניה.!רז-נר. ,השןיות יניה - ויושי. -?זק "ן!1( נןפסמנר )12 תשנ-1 נאק,נ-ן

 -סוימו- "י!1( ני!טמנר )" השנ.ו נאין,ג.1
 מסני נעינ,ן שזנה מפע,,

חפן"ן247 מו:נ, נערגון ):ורם,( אבטיןמיעי,
Li~ilcd.Workai EaginteriDa' ץ"",; 

 קהי ועתיוקרי ק,1 זעת ימי;רי הישרא,,המנון ""19( גנ!סמנר )9 תשנ-ו נ%יוינ-1
יפ,!4742 נערנון י.שרא,

 מתנינערגת
יו;נ,

 )OPtnien; Publicן,ן,,,,ן ,"Ins~itute T~railI 7 ו,,ייללי
Limi(ed.Reasenrch~ 0ע,,,," Lin)ited.eeIsraclI 

 יעגוזשרה ""19( ננפסןנר )י תש:-ו נ%יוינין
 מועגי נערג1ן אר,11ת ,ענודינרה מו"נ, געי:ון אר,11"

ה!ן42,74

יע,4""44 מו"נ, נעדנון ימסהד "נרה-!סוית. ניינון צ'רלי ויהן' פיגום-גיל,. """1( נ;פסמגר )7 השנ.1 נא,,,נ,נ

 וצ.ג. רפופורט-י' גליברמן ח. ד"ר רפומורט,י' 1966( בספטמבר )ע תשכ"ו באלולכ-ב
 פרגקי

חפ,פ299ג
 מוגבל"בערבון אדריכלים מהנדמים פרנקלזג.

 מוגבל בערבון חברהידעצים

הפ'י41656 גת קרית אזורית ספריה"הנדיב ציבורי, ספריהקרית-גת 1966( בכפטמבד )7 תשכ"ו באלולב"ב
 ז;4"תבiryat "11)[ Gatהמבשייו Gat-1!צו1(ו .1.7]Pablic מוגבל-בערבון מונבלבערבון
Li~iled.Library~ Lianited"libraryI 

ח!,1!ו!4 נעינון ל11 אתורית ספריה.הנזיב צנורית שייה א.נ. יוז-יייה """1( ננ!טמנר )7 תשג.ו נאי,נ"נ
 מונינערנון

מוני.
Public8.[. Lofi-Ramla~ l~cgional[-י1נבתתוך' נק 

Limited.Library~ Limilcd" Library~ 

 ד1צ'גךא'' ""!1( נ%וקטונר )"1 השנן נחשוןג'
 וחניוהרשם

 7"9).ן.2 ה'!:-ו. א' נאוי נ' י4!1. י!זס,כ'ם,1;~ס1070



 החברותפקודת
 )5( 242 סעפי לפ'הודעה

 ההברות. מפנקם נמחקו להלן מפורטים שמוחיהן אשר ההברות שמות כי הודעה, ב,הנמסרת

מנכרמבנר
ההיק הבנרהשםהתיק היברהשם

ין 19506 בע"מ-לקט" בע-מ לגמיעות לאומית ביןהגרה
limited.Company Tra1-el' In~ernalional 20079 בע-מ 6379 בטש 150 הלקהחברת13522~ טהז
33נ"2 נ;.מ ג'ת יניף תקיי'ס ישי,היחניהי2!"! נ;.מ גנה)יה "8 חיקה 71נ8תיש

20670 בע"מ הרצליה 6538 בגוש 105-1 103הלקוה10596 והגנך-ןאמLimited. 5 בע"משל-ים

limiled. Consu~(anl Farm 11107 בע-מ למשקייעוץ13813 בע-מ ושמניס דלקמובילי
12228 בע-מ ו-78 75 חלקות 6166 גושגבע10910 בע"מ 6158( נגוש 110 )חלק ובתיה אהרוןמעון

16424 בע"מ 173 הלקה נובמבררח'11005 בע"מ ואחסנה לתעשיה חגרה"אפיק"
20407 בע"מ 40!7 בגיש 49 חלקהחברת11097 בע"מ 284 תלקה 10009 גושחגרת
20300 בע"מ 5 מונטיפיורימעז,11226 בע"מ אליקיבמפעל
28724 בע-מ 6192 בגוש 242תלקה11425 !חסותינו limited. (Gebe) בע"מ )גאבא(מריגום
28762 בע"מ ל. בן יוסףהברת11458 בע-מ -ד" ירושלים גבעתתברח
29368 בע"מטימדור11535 בע-מ דו ציטליןמטוגות
9448צ בע"מ וו טבריה גרחובבית11569 בפ-מ 3926 בגוש 454 מס' חלקהחברח
29487 בע"מ 061? בגוש 171חלקה857!1 בע"מ איריאחוזת
29648 בע"מ 9111 חלקה 6332 גושחברת35!12 בע-מהנמל
26?29 בע-מ שגיס מספר 1872חברת10325 גע"מ מים להשבחת הברה לויס,ב.

29749 בע-מ 6868 בגוש 180חלקה2823! בע-מ עדיתפרי

!2112 ג;-מ 23!5 נמש ,ונ ילקההנרה11נ1! ג;.מ "זית--גרי
29971 בע-מ הדבש ירחבית15750 בע-ט גבירול אנשוקולסקי-אבןפנת
29989 כע"מ 6637 בגוש 145חלקה15803 בע"מ 6188 בגוש 127חלקה
26990 בע-מ 6637 בגוש חלקותשהי15804 בע"מ ר"ג 30 רש"י ברחובדירה
12561 בע-מ בבני-גרק יחזקאלאחוזת15812 בע"מ וצלה שלומיתחברת
1!128 בע"מ רמת-גן 51 מס' חרות רחובמעוגות15834 בע-מ 274 חלקה 6186 גושהברת
12525 נע-מ ברברה השקעותחברח1%998 בע"מ 6210 בגוש 150חלקה
12887 גע-מ רמת-גן מרגועמעון18004 בע"מ טהור רהובגוה
13242 בע"מצבעין16037 בע"מ 6206 בגוש 85חלקה

13247 בע-מ מפעלי-ניר"2ירכיט"16284 בע-מ ימה אתמלבי
13524 בע-מהיאר15453 בע-מ אכוהנכסי

13637 כע-מ 24 מס' אמסטרדם רהומבית בע"מ וללגין לטכניקה ישראלית שווצרית הברה-סיסקו"
Construc(ionand Technica~ Isracl s~isi .1[5י)13776 בע"מ קלרהנחלת .י0

Limi~cd.Company 1645913888 בע"מ 14 יחזקאל רהובמעונות
13889 בע-מ 87 סוקולוב רהובאחוזה16539 בע-מ 6128 בגוש 41 תלקהחברת
14009 גע-מ ותשמל רדיו הלקי לייצור מכרהא.ר.ק.א.,6653נ בע-מ 6145 בגוש 585 חלקהבית
Li~itea.- hfaty 14645 בע-מ מאחיחברח16709 גע-מ גחגיה מתכות יציקת בתיבימן
limilcd. hfcchano-.-Dicscl 14103 בע-ממבגו-דיזל13857 בע"מ ושרה יצחקחברת
14109 בע-מ ראשוניםאחחת10702 בע-מ שילה-בצלאל בפנת 5 מס'הדירה
14194 בע-מ 6668 בגוש 629 דלקהאחוות1904נ בע"מ 6394 בנוש 155חלקה
14259 בע"מ 47 ענהנוה12290 בע"מ ברמת-גן 23 רסין רהיבדיסה

14397 בע-מ בגבעתיים 7 שיגקין רתובביה12818 בעש ג"חדעכי
!!144 נע-מ צנני,שי,,"47י! נע-מ יהרה ניונ,ננק.,חיקת
14529 בע-מ 6159 בגוש 59הלקה16344 בע-מ 6213,195חלקה
14640 בע-מ 18 שיינקיןנוה18268 בע-מ 1130 הלקה 6158 גושחברה

14652 בע-מה,ב.ט. בע"מ פיזייםסולר-קרן
14688 בי"א 6213 בגוש א'מעונוהMollet-~-Can~oensatioa !"321 ננסת.נם"1[![
14896 בע"מ כותנה אריגי העשיתשכזתין,18389 בע-מ 7149 בגוש 38חלקה
14733 בע-מ ואינסטלציה בנין המריקרן18915 בע"מ 6122 בגוש 548 חלקההברת
14809 בע-מסנדלר-גליקמן19247 בע-מ רוממהבית
14932 בע"מ 6168 בגוש 102 הלקהאחוזת19476 בע"מ 6166 בגוש 55 בהלקהדירה

1071 7"וו.ו.2 השנ.ו. א' באיי ג' 13נ1, הניב,מ'נ,ימס
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-י כררגניין
דתיק - החברהשםדהיק ההברהטים1

111!! :ע-מ ,וו.ור?יזון:רת,,וי! Limited. sol~i נע-מ ניסיי

 להשקיות, ישראל-אוסטרליההברת14765 בע"מ חיפה 2 הס ברהיבדייה1
22445 בע-מ וכטעיםלפרדסנית9?180 בע-מ 158 חלקה 6215 בגושמייז6
 בע-מ בגצדת אומות דברי ליצירדהרה19987 גע-מ יובש באר הים ביתיסעדתו
22536Limitcd.Nazare~h 0, Society~ Cra[e~ The( 223"3 בע"מ 8269 בגוש 119 הלקהמעשותן
22387 מע-מא.ס,ר.?2253 כע"מ 8209 בגוש 120 היקהיעדיה1

 ג'1,28 ב,1,28 א,1,28 123 י1,2, הלקיתהברת22726 בע"מ 6133 בגוש 72 הלקהליעברי
22312 בע-מ 33027 בגיש 120ו-23435,1,13 1("1!נ,Li~1iled. 51 בע"מסויסראל
22708 בע"מ חצהמצנררי92?24 בע"מ 8256 גוש 43הלקה
192נ2 בע-מ 244 חלקה 7109 גושחברת24995 בע"מ 6133 גוש 686חלקה
3ט240 בע"מאלון332פ2 נאר- LinTilcd. DTEaig' SparTOVi:-5 בע"מ דא:קורנוה

28527 בע"מ חבי-דו,הנרה56פ25 בע-מ המבשרהמגרש
27723 בע"מ 6213 בגוש 884דלקה25512 בע"מ 256 הלקה 8273 גושאחוזת

27853 בע-מ 37 בגוש 53 דלקההברת25394 בע"מסיפרתריס
28520 גע"מ 19 חלקה 30117גושLimi~ed, Shaldag 27004 בע-משלדג
7;?Uה111 בע"מ גיל(ט5. Tcchno-);2907.1 בע-מ כניכיןמאר29442 ת
"דגו: :ע-כ ,77" ::.ש 1-ר, ,1 ה,;.הן:רת,,,,2 יע-כ. נ12ו כחש ;גז הלקיךי:רה
27393 בע-מ 05?6 בגוש 67הלקה29754 בע-מ 2927 בגוש ו-ז3 28הלוות
22403 בע"מלשרותך673צ2 בע"מ 73-74 חלקות 30153גוש
22853 בע"מס:טום16733 בע"מ ורשאיכלון
23633 בע"מ 6125 נגוש 99הלקח18757 בע"מ 7165 בגוש 62 הלקהחברת
16989 בע"מ 6213 בגוש שפרהבית

-ממד-
23506 בע"מ ברזל לגרוטאות הפרה

 אספקה-אקסמורט סורות - אורטט""פן 17824 בע"מ טיים קופטרימוכלי הלי להפעלת הברה"הלי-טום"
24128 בש"מאימפררט!1787 בע"מ פינצ'בסקי פ.אנרגיה
24205 בע"מ 944,23-ן94 חלקות ?690גיש17895 בע"מ 43 מלצ'טטירת

24240 בע"מ 7144 ביוש 13הלקה גע-מ להימיקלים הברה -אלון
 זנקןשס"(-"ח0וג,, conlpany,טס"הןן[

24320 בע"מ 6127 בגוש 240הלקה8263ג
24345 בע-ממררה18429 בע"מ 4? והגויל רחוב ביתהכרת
24393 בן-מ קיררמראחוזה19863 בע-מ 22 ברדיצ'בטקיטירח
24543 בע"מ מיבאלידברת20931 בע"מ 6166 בגוש 261 תלקההכרת
24564 בע-מ 10758 בגוש 13 הלקהדברת20008 בע"מ לבנין חברה - 5ב100 גוש 353הלקה

24598 בע"מ להשקעות הברה-המשולש"20020 בע"מ המסכי
24612 בע-מ 3925 בגוש 448הלוה20042 בע-מהרם
24618 בע-מ 30119 גוש 79דלקת52נ20 בע-מ 6186 בגוש 183 0ת1, הלקותחברת

24731 בעימ 23!6 ברוש 429,8דלקה21430- בע-מדלמלסט
24795 בע-מ לציון ראסוןיהלומי21515 בע"מ בסח-תקווה 6404 בגוש 78חלקה

24838 בע-מ"לסרה22234 בע"מ העוליםהיאנרק
:24838 בע-מ ברק בבני זכאי בן הירשפזת3צפ21 נע"מ הבלילשיש
23683 בע"מ 124,1 חלקה 6205 גושמקרקעי21714 בעימ 8021 בגוש 20הלקה
 בע-מ אטיאס ש, )ישראל( איראקמפירטקימכואר21851 בע-ממ,ל.ס.
Attias 5. (Israelli lmcxport( ComtJir 237!5.עישן[22006 בע"מ 244,8 הלקה 6111 בגושהדירה

 לירתן
 "גלעד-

2373% בע-מיוטקם גבעתיים 112 בצילמון ברחוב
23836 בע-מ שטינברג" "אליעזר לאור להוצאהרירה054?2 בע"מ 5155( נגוש 8,26,)חלקה
23549ק . Booksi נסחתן[ בע"מכטעיםי2216 בע"מ מגידו המלך שלמה רהוב מענותהברת
3ח239 בע-מ 8023 בגוש 25 הלקהה:-הצ2217 בע-מ 6141 בגוש 309הלקה
23988 בע-מ הנדסי לייצור הברה מתח-תקוה -הנרינ22191 בע"מ 6181 בגוש 169חלקה

24005 בע"מ וחצוב עפר לעבווות הברה"טיל-22192 בע-מ 6181 נגוש 170דלק"
26137 כע"מ 10774 בגיש 53,,82 הלקותהברת22302 פע"מ 6199 גגוש 81חלקה
26826 בע"מ 132,11 הלקה 6950 גושמע.ן22339 בע"מ ונפגעים לנטים אירטופוימפעל
?2652 בע"מ 132,12 הלקה 6963 גושנהלת22343 בע-מ 7153 בגוש 23 חלקההברת
25828 בע"מ 9,132 הלקה 6960  גושהברת22344 בע"מ 6395 בגוש 59הלקה

26982 בע"מ חלדהנרה3-19?2 בע-מ הגביזון

 2.3.1967 השכ"ו, א' בארר כ' 1343, הפרכוסיםזיקה1072
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"תיק "הנרהשן"תיק הצנרהשט

"ו276 נע-מ 4"62 נווש 2,י11ן"ה%"""2 נע-מ ,"[י נווש "?יזמורש
נ"277 נע-מ סו, ניחתיארת נע.מ י"שקעות גויית"כיה

Li~ited.co. Invcstrnent~ GeneralI 2714727717 נע-מ 7!51 ווש !212,4חרקה
277%4 נצ"מ ""67 דוש "7י"ה7244ן נע-מ וגן-וב ,"הטירת
761;2 כ;.מ י. "ת א.יכרת7,27% נע-מ 7% מיפי הירקין רחובמענות
6"277 גע.מ !521 ויש 13הדה24,72 כל-מ דאיייההנה,
27,61 נע,מ e25e נפוש ":2הדה";"24 נן,מ "גיר.סיאפית

!""27 נע-מ 8ZS9 נפוש 71י"ה24%35 גי.מ "3"" דוש %711%ה,7"
נ7"27 נ;.מ 4"4" דוש !1",,ה!24,1 כע-מ 2,5"1 "יקה נע.מ "12":וש
"27,4 גע-מ ",51 נווש 24%",7הLimilcd, 1,,14 2selo נע.מישרין
 נווש 4% ר"הינית7!2"2 נע.מ י2""" נפוש 141ח"ה

"!""2 נע-י 117"
3%",2 כע-מ ט..נה ימשויש ,:יוחשרות"4%י2 נע-מ שיארוות

"2%21 נ;-מ "ו% ן,לה נדי:וש"4""2 גע-מ ,עםהסלי
%"!"2 גע,מ יהזהדרת"71"2 נע-מ soEo נווש 117קיקה
 כותש 171 דקהינית"2177 גע-מ .1""" נווש 4!4",,ה

"947 
%"2"2 נע-מ

%,2,2 נל,מ :!61 דוש זין היקהיגרת"77"2 גע-מ 132 הרואה ככיררירה
"2%2% גע-מ י%[6 דוש 375",,ה%7;21 נע-מ רוז ניהוג ןורים %הנרה
29%"2 נע-מ ת,-חנינ ו וורמיוה נרחוניירתקו"",21 גע,מ ,פו 7 י"ונינרת
 ווש ברמת-וןמן1ו

!1"2% גן-מ 1"7" נפוש זון,7ה21%11 נע.מ 7!1"
2%%42 גע-מגירנו,"%"25 נע-מ יניסשזרת

Dolon~ 2,%"7 ,ם .Limitcd נע-מ יניהדו,.ו1,""2 נע-מ "4," נפוש %הקו"
!2,41 נע-מ ו"ש,ע1ת ,לניי הניה הווזמןינ."4!"2 נע-מ 'ווי"כרת
2,172 נע-מ :1% י"ה %!"" :ושהכיתי,!25 נע-מ ין"" דוש ו-4% נ3 ",קוהיגרת
""4"2 נע-מ !4ן" :וש 5[9ויקה353"2 נע-מ "714 נמש ,4ידה

7ינ2% נע-מ 17;6 נמש י4 י,,,הנית%77"2 נע-מנ.סמן-א,לטיו:י,"
2"ן,2 ג;-י "1" ורש zsoi י,," נרושי"ן "ייוןיירת2,44% גע-מ ברוזנגסי
,"",2 גע-מ 1,יינוה ,וירותיב"כיה%ן!"2 נע-מ מרז:,רית
7,4"2 נע-מ נ11 חי," VTA! 6,,7 י1 מורווי כשזרותדירה23""2 נע,מ הזירותשיא 3"7"2 נעם ואורנה רמידיו"12""2 נע-מ..פא.
"!,,2 נע-מ ,714 נווש ," י"רנ.ת5,"25 נע-מ )רמת-הן( ושייותיסדלק
 כע,מ קורפורי.שן א,ן?ורטרס.תיין כע-מ )הפצה דברה-ילע-
lirailcdCompany1 Diskribu(ion~ "5,727"2 י,ןLimilcd.(Joryora~on Exporters Ufiited 2"%!]
4ן,"Limiled. Rokri-FLlrn~ 2 תל-א ס.,סרו,ר.n~ya 2"719אוין,סט
 141" גווש ז%[חיקה

%14,2 נ?-מ ואנן שיש הצץרלי7'!"7"2 גע.ל
 ו53" נקוש 5חרה

71,,2 ני.מ מפריס יה1צת "נרהצנייי7,5"2 נע-מ

%73"2 נע-מ איושישמיה",,"2 נע-מ גפר.ב יהנןת חגיה.יער-
%ין"2 גע,מ :"7" דוש 3"! ",,החברה11,י2 נע-מ ""7" דוש ;2",,ה
נ1"2% גע,מ 27[5 דוש %,2ן,,ה"%4"2 גע.מ " ",קח "74" :ושינית

72"2% נ;-מ יחייאור נע-מ וןנ"ר י'?1ר אעריקה ישר", יגרה..שריפקו-
Ttading4 hlanufacturing רון~)," Is[acl lifdfCO 29%7 גע-מ :עיט:זה!

]]-~itcd.),. 27"912%223 רע,מ רות ההדהנית
""2%2 נע-מ 1"7" דוש י"",,ה%!271 נע.מ 5122 דוש 7,"3%חללה "%1,2 נע-מ ושות' נגז,הנית!1ן"2 נע,מ י4"6 דוש ",4י"ה
 גע.מ ומרמון ימיהר יברהבימות27424 41גע-מ ".לה 149"ןווש
Comyany1 FuTfiaClngI afid Tradint; 5;"",) 29%15.4,ןןךןן2745% . נ;-מ %" ן,," סיני ןוש"כרת
 1;.ש 57%",,ה

"212 
,2744 גן.מ

 הקנייתרשם47"7: גע-מ 4"71 רוש 1%!חייה ד:ציוךא' 1oGe) ג:וניגר )"1 תשג-ז גרשוןנ-ן!4נ27 נע-מ 11 צ'ינ.כ ר,ונגזת

 נארי נ' ן114. רפר;1מיםי1,1מ
1973 7"2.3.19 תשרי. א'



שן*
 השיתופיות האגיריתפקורתש
 לנושים והודעה פירוקצווי שיתופיית אגודות רישום עלהודעותש

 "ויתושיות, ה";1זות 1ס7יית )1( "4 יע.ף יפי סיננה,בהיקף : ,יה נרסיס מי"]'[ נ"יזעותהךץ!ד.1
 ש'תדמית אנידה "שגליך" האגודה: פירוק על ביה מ1ך.וההנני האגודהשם1.
 ייסיק שיי" !"!4( י!. )",ק בע,מ שט.ר באגורלהובלה "ואס"תע71.
 ירונילים. העבורה, משרד לקואיפרייה, המקלקה עו"ד, דויירו, מ,שח הרישוםתאריו3.
 ן!!1, יש.תו!.ות, ""נוזות יתעות )"( 11 .הפהנ,ח"ס ה,)1זהכי;4.
 למפרק בכהן הביעתו את להגיש האודה מן תביעה בעל כלנדרש האגודה תיקהעפר5.
 "ענייה' משיי ימע1' יעי ]י: "יייה !יי]ם מקן ינ': "]הן"]י לפ-הוה שיהופית חקלאית אעדה העגך- -הכל1.
.2

 שךמיתן:בדץ,מ'
י:ינה:אי

 שני תנך רענון, שר ישי עיזי יירעי יה 12 עי-יי' שיי.!2ז 7"!1(. נשואר )!1 הש:.י גשנט ה'3. כי רשם. 4"!1, הש'תו!'וה, )ויות י' ,ס,וזת ה' סין א'
 . שותה. ,מסרות י,יאית ";.1" 2( ח,,"ית; 1(4.

 נרשויות. סינ,מו מים"זש'ס
 שין( נ,נן"י )17 הש:.1 נשנסנ, !!י!י.

 ה,הויותיוק,ת.!יות ישם
 בע-מ ש.תופית חקלא-ת א;ודה יבנה באזור כורמים1.
 ;ן-ינ;".2.

הןן1':"1:פ:ג::ג;47-'שןי,יין'ןיןןז111;זג :::ג.7"יןן' :]%ג:.גןי'ןיג3)
 ירושלים. העבודה, משרד לקואופרציה, המהלקה עו"ד, דויטש, מ'א,י
 נורש 1ו!1, וקית1פ.1ת ואוזות יתמות )ה( 11 יתעה י:ן"ס , הקואופרטי- המריות של א;ודה.שיתומית.קורה.1.

 חוזש תון ,מערק ננתב תנ.עתו "ת ,ן;.ש ה"ןון" ין "ניע" יעי גי בע-מבית
 "ן",לה "ענווה, משרז ויען: ירי 11, הוויה !רנ)ס מ.וסטייס ת,-"נינ.!.
 .רוש,ינ. יסו, רח'י:י,ייין'ה, 7!י1ן. נן:רואר )7 תש:.1 נשנן ג.,!.
 שוייצראשר 7",1( )17נ.נואר הש:.י נשנס1' שיי1ה.ס.4.
 "שיתופיות הציוותרשם 12~55.

ין י1 דלק לשרותי שיתופית אגודה כרמיאל., -שירוהי1.
!

 לעבו- "קואופרטיב :ין:.:מגיןגןג י11::ג' בע-מ :)ו
 ,שיק וין;" !514(, ין' )".1 בע-מ בעכו קונפקציהדות 7"י1(. ני:ר1אר )!1 השרו א' נפזר י,!.
 ה,-"ג.נ. 4!, "ןרנע" ר"ונ ה,1(,וסיגיה, מיגו ,,יר, א'%ת ש,רותיב.4.
 4!,1 ושיתו!.וה, המויית יתענה )"( 11 ,הנהנימאס, 113!.!.

 למפרק בכהב הכיעהו את להגיש האגנדה כnvlaJ1 7 בעל כלנדי,ם
 ן,וח51רציה, מים המען; ין, וו, איתה ירסום רייס ':ים "יכשהיק הדרום התיכץ מושבי של מים אמון הררות.-מימי1.

)gTDn1,ה,-אנ.:. 24, "%ינן"י"ינ בע,מ שיתופית חקלאית אנדה המזרחי 
 השיתופיות הץ;ון1תרשם 7ן!1(. נינר1אר ,!ו "' :"זר נ'!. שויצראישר 7"?1( נ!נרואי )? הש:., נשמנ.ןה,-אנ,ג.2.
 מיס. 2( וקמאותן 1(4.
 4יי!5.

 9מ)1()ד( סעיףלפי
 )3( 243 סעיף החברותיפקודת שוייצראשר 7י!1( נס:רו"ר )!ו תשנ.1 א' ניזר)'

ן, יש.ה.!יות החשדותרשן
 מן" הךןדת "ץנוזן ש, שלהייזיק ,י ד וה

 נ.נ1ת הנ-. ימועז תוד ,י ירא, אס ",א תניס,, ון,;ין"הין.:ת עי' י "י דצי- "אכזרה דישןס משקן
 נדיקי1; מסה הרשומה האמיתשן

 1מטישים""י'י"יישיס ן";יי"שם לביטוח הדדית אוודה -החקלאית. "QITi:"יס
תי-אניי תש.-נ נשמנ, . 21 ךס, ה,-%:.נמ;1:.ת בע.מ. בישראל למקנה וטרינרייםושרותים

ן
 12!1( נינואי)ן! יש.רותינ ש.ה,!.ת%;יי" לביטוח ש'תופ.ת אמדה .החקלאית. מוש; השם

 כונבלבערבון בע*מ. בישראל למקנה וטרינרייםולשרותים
 72(4( מכפר)היק 23( העודה:)ממפר

 1967( ביכואר )24 תשכ"ז בשבטי"ג

~WH
 שוייצראשר 1967( כפברואר )2 השכ"ז משבטכ"ס שזייצך

 השיתופיות האגודותרשם השיהופיוח האגודיתרשם

 17"1.".2 הש:.1. "' באיי בי :1!1. יני:.מים.ימס1074



 הרשמי הנכהים כוכם מאתהודעות
 ההכרותפקודת

 ראשונות ואסיפות מירוקצווי

 בפירוק. בע"מ 6632 בטס 304 חלקה חברת החברה:שם בפירוק. בע"מ לאריגה ביח"ר דאגת, מ' החברה:שם
ש הל-"ביב. יייס, דירת 55, אלנבי רחוב הרשום: המשרדמען הל-אביב. 29, בזינון, יהושע רהוב הרשום: המשרומען 8 4925,66. אזרחי היק הל-אגיב-יפו, של: המהוזי המשפטבית 65;4518. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של: המחווי המשפטבית

 7"1;(. ג!נריוך )" הש:.ן נשנס ניח ה!.יי,; צ.האריך 7"";(. 2!נרו"ר )7 ת"נ-ן ישנס נ.; הפירוק: 2יתאריך
ש ' 1956(. בנובמבר )27 תשב-ו בכסלו י"ר הבקשה: הגשתהאריך 1965(. בנובמבר )11 השכ"1 בחשון כ"ח הבקשה: הגשהתאריך  1967( במרם )17 השב-ז ב. באדר ה' ראשונות; לאסיפוה והמקוםהיום במרם )17 תשכ-ז ב' באדר ה' ראשונות: לאסיפות והמקוםהיום

ש תל-אביב. 39/ בנימין נתלת רהוב הרשמי, הנכטים כונסבמשרד 39, בנימין נהלה רחוב הרשמי,  הנכסים כונס כמשרו1957(  בלוקר; 11.00 בשעה נושים 1( האסיפות:שעתהל-אביב.
 כביקר. 1.15ג בשעה משהתפיס2( בבוקר; 10.00 בשעה גושים 1( האסיפות:שעת

 נ!נך,אי )22 השג-ו א' נתזי,-ג
 ;6.ן(

 ", עיייעי וימרד נני,יש, '"1
 7ו"1( גיניי"י ),2 תשני

 ךרשמ. הנ:נ.סנימס נייג:ש:שיי

 היןל'ן. 2; הקנס יו,נ 'עקינ',, חי.", ח% הך,(,סו השיןה.ן גי%:::נ1%.תיעמנ.גבן:
 "י,,!"4. "ודני תיק ת,-ינינ-י!1, ש,: היהיו, הישנסגיח "י,","4. ",ראי ת,-אנינ-י!י,'תי, ע,; "מרו;, "מטיסנית

 ::ן:%ץ::ג:צן.5:;בע::ן צז:ישנה%גפ.:נון
 תי-"ני2. "", ננ.מ.ן נ"ת ר"ונ "רשלי, בכנוין ניעגושיו י", נ;ימין :ן,ת רן,נ "רשמי, הנטיס נונן7"";(ונמשיו

 הצהרים; אהדי 12.30 בשעה גושים 1( האס.פות:שעתתל-אביב.
 העריס. "היי "12.4 נשעה ישתת!יס2( נניקרן "י."1 נשעה 1וש.ם 1( ה"!י!יה:שעת

 ושערדש' שוו( נ!נרי"ר ,ו2 תשג-ן א' ג"לרי-נ נגעי. 45.י1 נשעה משתהלים2(
 הרשמי הנכסיםכתם ויניגר.ז.ש' 1967( גפברואר )22 תשכ"ז א' באדרי"ב

 הרשמי הנלסיםכונס
 ךע ליי:::ג :ג:.בצךק~ה 'נושיט;(. :י:גי:ם :;::;::ן:::;ןג:;י%:::ג;י:ן:::יגג:ו::נ:;::יב47%' ן%;:::ב::י:,ןמ4:ן:,::;4. כגי ::::::: ןתיש'"4ר:::,:ןייי"' ג:ןן::,י,יתן::מ,י צ:ג בפירוק. בע-מ מתכת לעבירות אהוד קבוצת החברה:שם

 נתניע גך:י"בן"'י:%:נ"':י:צ;:;
 נןךייסן "ן.12 גשןה :ישים 1( ך"!י!וה;שעתת,-"נ.נ.

 ןצ"ר.ם. "ור, ו12.1 נשעה משתתרם!( נ712י; ""." נשע" נ,שיפ ;( שושנות:7עת
 ננ71י. "9.4 נשעה משההמם2(

 נ!נרואי )ו2 ת"נ-1 א' נירי-נ
 נוקיד יש() 1?11רךעל 7"י;(

 "יש ס וינ!ייני הרשמי שנניםנונן

 נ!.רוק. נע-מ נ.י.נ.ו. נן,ת שניו;שם נ!יריק. נע-מ הס,יי;יה סכין ""נרה;שם
 רמת-1ן. "", הזר נ2, ,.,.ינכוס רן,נ ירשום; ומשידיען הל-אנ'נ. 71, בן-.היזה רטב הישב: ויתיזמען
 85',4924. אורחי תיק תל-אביב-יפו, של: המשי המשפטבית 88",פ472. אירתי תיק תל-אביב-יפו, של: המתווי המשפטביה

 1967(. בדצמבר )8 השכ"ז בשבט כ-ח הפירוק: צותאריך 1567(. בפברואר )7 תשכ"1 בשבל כ"ז הפירוק: צוהאריך
 1966(. בנובמבר )27 השכ"ז בכסלו י"ד הבקשה: הגשתתאריך 1966(. בנובמבר )16 חשכ"ז בכסלו ב' הבקשה: הגשתתאריך
 במרם )17 תשכ"ז ב' באדר ה. ראשונות: לאמימות והיקוםהיום במרם )30 השכ"ז ב' באדר ח' ראשונות: לאסיפות והמקוםהיום

 39, בנימין נתלת רהוב הרשמי, הנכסים כונס במשרד1967( 39, בנימין גחלת רחוב הרשמי, הגבסים כונס במשרד1987(
 תל-אביב. .הל-אביב.

 בבוקר; 9.30 בשער :ושים 1( האסיפות:שעת בצהריסן 12.30 בשעה נושים 1( האסיפות:שעת
 בבוקר. 9.15 בשעה משתתפים2( הצהרים. אחרי 12,15 בשעה משתחסים2(

 וינו)רד ש' 7י,1( נ!נר%1ר )24 תשנ-ן א. נחור,.י וינונרד ש' 7"15( נ!נרואר )22 תשנ-ן א',.בנאור
 הרשן. הננניסביש "רשמי ך;נן,סגוסס

 נאוי ב' י4ו1. ו!יסומ'ס'וו.מ
5,,10 7""נ.ן,2 תש:.ו, א'



 הרשמי הנבכים כונכ מאתהודעיתן
 ההברותפקודת;

 !י,",וו. %ור". ה., ת,-אניב-יפו, ש,: דן"וו. יישפטנ,, דיבידנד תשלום עלהודעה
 7",1(. נבן )17 תשג-ו נ. נפזר "' הונדסת: יינית דביי,"'ינ ננ,יו7. נע-מ .נוח.ות. וזני":שט
 !!1, רוטשינו שורות עו,ו, אר;מ,, ו%: ייעצי: ת'%ייי ,' דןפשן ת,-%נ.נ. !ו, "יני ר"ונ הרשונ: "משרזמען

 ":'נ.ה' !,,[!:2. אניח, תיק חי-אנינ-,סו, שי: ":יוד, ומשפסניח
 1עתרדש' 7"!1( )ן2נויי%1ר תשנ,: א' נפוי'-ז עורות. !." יירה: ,:,ושום
 תיש:. ד:ננ.םנונס וסופי. ראשון ז.נ,זנן א"ר: %ו ראשוןו'נידנז
 1957(. במרס גו השב", א' באדר י"ס מרעונו:,מן

 מפרק מינוי עלהודעה' '' ' תי-%ניב. !ן, גניוסי ן לילי- רהוב עו"ר, גרושקה, אליעור המפרק: במשרד פרעונומקום

 ,נן.ר71. נע-מ הו י%:נ' י%ין'ת "ני" ":מיוןןן ושמרדש' 7"!1( נפנרי%ר )21 תשנ-1 א' נחזר..1
 ת,-ינ.נ. 121' ז'ינ;יי יעיי וישיג: תלני:1 יישןנ"נ-";נמס

 !!,1ן,2. "ור". תי, ת.-"נינ-,עי, ש,: ייעוצי יןש!טנית

1ן
 4, יזיויה רהונ "רשם,, alts:n נום )מענו: היאורו ון!י,,ש!

יי)ש,'נ. דיבידנד על להכרי; כוונה בדברהודעה
 ,TX' "' דיינוי:""יון בלבדלפשלים

 זריו(. נ?נרואי  )!1 תע:-ו א.
 וסוגרךןן' גפירון.  בן-מ  )יצוא(, כלייני לילי היכרה:שס
  ראשון-לציון. 24, פיני,ר רהוג הבשוב: המשררמען

 הרשמי  הנשיםכווי

 כבפו  הרגל, כשיטהפ;.רח
 פומבית וחקירה ראשתה אסיפה  ר"ל, פשיטת והכרות וכסים קבלתצווי

 מישי ומענו: הסטורו החייג,שס
 7, ?'רני"וננק' יהוב פקיי, "ושר, .ויף ותזו: תיאויו י".יג,שס כשע ר"ונ יהינאי, 1ז"ה, );וא(

תל-אביב. בת-ים. רמת-וסף, 34,סיני
 7"',!,!. צוך", היק ה,-א"נ-,פ., ש,: קוקווי הן7;סנ.ת 67,!!". %ש"י תצק ה,-%ני2-,סו, ש,: הן";וי "מענןנית

 הש:.1 גשנט נ-נ ר),: !קימת .הביצת ד)גי.ס קנית ?.חלייך תש:.1 גשגט ג.1 רבי: פשיטת וינר,ת "נ:ן'ם קנית ?1תאריך

 7"!1(. נ!ניו%ר)2 7ן!1(. נ!נרו%ר)י
 החייב. בקוצת חייב: או נושהמקשת החייב. בקשת חייב: או נושהבקשה
 )21 השכ"ז ב' בחדר ט' והמקום: השעה הראשונה, דאטיפהחדריך )21 השנ"1 ב' באדר י"ר והמקום: השעה הראשונה, האסיפההאריך

 הגזמים בונם  במסרו הצהרים, אחרי 12.33 בשעה 1917(במרם ירידי, הנכסים בונם במשרד בבוקר, 10,00 בשעה  1951(במרס
 הל-אביב, 39, בנימין נחלת רחובהרשמי, תל-אביב. 39, בנימין נחלתרהוב
 ביולי )9 השכ-ו בתמוז א' והמקסם: השעה הפומבית, ההקירההאריך ביוני )0ה תעכ"ז במיון י"ב והמקום: השעה הפומביה, החקירהתאריך

 בתל-אמיב- המהוי בבית-המשפט בבוקר, 11,00 בנעה1997( כתל-אכיג- המחוזי בבית-המשפט בבוקר, 11.00 בשעה1537(
יפו.יפו.
 וינונרד ש' 7"!1( גןגר)"ר )22 תש:-1 "' ן%זי'.נ יעי:רד ש' 7"!1( גןרו%ר )22 תשנ,ן א' נעזר..נ

 "ישמי alrJ:nנונס קרש:. שנניסגרס

 יוז. ", מסעי "-א ג' טון,, טנא, מ)ר.י וממו: תיאורו "ן..ן,שב ;'וין ריונ סקנסיי, ליירמן, יע,נ ומעז.: תיאורו ו"יינ,שס
 7!,7,!. אורחי תי, תי-%נינ-ינו, ע,: מחון. ד:7!סי'ת ית-ים. 1!1,י,.ינויי,

 תשנ-ו C1T1 ג-נ ר;,: פשיטת והגרות "גנים 7גית צוהרייך ;",",!. חויתי תיק ת,-אמנ-יפו, ע,: המהווי ימשפטבית
 7!!1(. נ!נרואר)2 הן:-1 גש:ט ג,ג ר;,: פשיטת )ינרות ":נניב לנפת וותפריך

 """נ. נקשת ח..נ: אי ;.ש,נקשת 1"!1(. ניגרו"ר)י
 )1% תש:.1 ג' נתזי א' .ן:,ום: ושעה "רישויה, ו,ס.ן"ה%ר.ך ה"יינ. נקשת חייג: %ו נושהבקשה

 התנים נמס נמשיו י?יר.ם %,ר. "".12 נשע" 1"י[(נמרס )ן2 השנ.ו נ' גאיי ,.נ והמקונ: "שעה "ר%ש1;ן, %1יינ"תפריך
 הל-אביב. ין, גנימין נתלה רתוגךיימי,  ךרןיי, הוכסיג יונן במשרר בגוער יי.ל נשיה  7"י1(ניינ
 גיורי )27 הש:-ז  נסיון י,ט והמקום: ריעה  הפומנ.ת, ךך7ירההתריך חל-אכינ. 9ן,  גוימ.ן נתלתרהוב
 גדל-אגיב- המישי גניה-הישפט בגוןר,  ין.י1 גסיה7(י)( )21גיויי תככיי בסיון י.1  .המיום: השען הפויגיח, הך,ירההאריך

יפו. בהל-אבינ-יפו. המחויי בבית-המשפט בנוקר  99.ןו  בשעה1907(

 וינו1רד ש' וי![( נןנרו"ר )!2 הש:-; א' נ%ןי,-1 וינתרדש' 47!;( )122ןןיו"י הסג-; ח' גידרי.ב
 היתני שנניסנסס הזש:, הנינכםנסס

 ;"ל).,.2 ת'::-ו. א' נתזז נ' ןן11. הנינ:פ'ס'ולט1075



ש

 הרשמי הנכסים כתם מאתהודעות
 1936 הרגי, פשימתפקודת

 פימבית וסקירה ראשונה אסיפה ר1ל, פשיטת והכרות נכסים קבלתצווי
 וננסים נום נמשיו ה?יי.נ, %יר. "ן."1 גשרה 7",1(נמין 57,",!. אויהי תי, ת,-%ניב-.!ו, ש,: המהווי "ישרטנ.ת )י1 תשג-ו ג' נשר %' והן,ום: השע, היעשינה, "אנ.פהתעריך קו.מה. !2, מתר .צינ טי.ח, יז,ון, ך11 ויערו: תיאורו "ה,ינ,שם

 ת,-אניב. ,", ננילין !ן,ת רך.נהישר., תשנ-ו נשנס נ-נ ינ,: פש.טת ווני:ת יננן.ם קנית ?והאייך
 ניו;. )27 תש:.ו ני'ון ,-ט וימרס: "שעה הפולנית, ו,,.רהתאריך 7ן"1(. נפברו%ר)2
 גה,-חנ.ג- היהווי גנית-המשלט 2ג1,ר, "".11 נשעה7",1( "ייינ. נקשת ייינ: %ו נושהנקשת
ינו. )י תשנ-ו א' נפזר נ,ז ו"מ,וס: "עיה היישונה, האייל"ת%ר,ך

 העזירךש' 7""1( נלנרוצר )ן2 תשנ-1 א' נאזרי-נ הנכייס נונ; למשרד הצהרים אירי 4".!1 נשעה 47ין(נלרי
 ביוני )25 תשכ"ז בביון י-ו והמקום: השעה הפומביה, אביבתאריך "רשלי הננס.סנונן ה,-אגיב. "2, ננ.מ.ן נקה רהיגהרשלי,

 הי..נת, שם נתי-אניב- "לקיוי בנית-הלוקס בנוקר, "".11 נשעה1,57(
ת,-אניב.יפי. "ן%' ;1%,ה, לתוונת, בן-יעיי, ינה .מע;": תיקור"

 דו,!,". %יי"י ת', תי-%נזי-יפי, שי: המחיי. תתשיטנ'ת וינו;רד ש' 7",1( גפניו%י )"2 השדו א' נעזרי-נ
 7",1(.נינרו%ר )" תש:-1 נשנן נזו ר:,: משיסת ויניית "ונן.ס לנדת ?ות%ר.ן ורשם, הננ"יסנסס

 החייבת. בקשת חייב: או נושהבקשת
 )12 תש;.ו א' נ"ךר ,' ו"ן,וב: השיה וראשונה, ואנינה האריך רצונות. נ', ורנ,;, שמר, שטו,המר, שבנא ומענו, הצחורו ה".ינ,שם
 ה,-אני:. ,!, ננימ.ן נן,ת ר,21הר"מ., ),1 תש:.ן נשנס ח' י;י: llD'VD וינחת "גננים לבית ?ותצריך הענניי נונס נמשיז ההבייב, אהר' "12.2 נשעה 7וי1(ימרו 7,,22". אורסי תי, תל-%נינ-ילו, של: דמהו:י המשפט4'ת

 נ.1;י )"2 תשנ-ו גניון י.ן וכמקוס: "שעה הפינית, הזקיר"ת"ר.ך ו""1(.גינוסר
 בת,-ןניג- ייה.ו. ננ,ת-הישנס בניקר, "".11 נשעה7"!1( הטייב. בקשה תייג: %ו ;ושהנקשת
'!י. )!! השנ.ו נ' נמר י' והמקום: השעה "ראשונה, ה%ס.פהת%ר.ך
 )"2 תשנ-ן %.נפזרי,נ הננ!יס נום גמשרו "?"ר.ם, %"רי "ן.ן1 נשעה ויזו(גייס

 ועוקרךש' 7",1( נפנרו%י
 ביוני )"1 תש:-ו נסיון י' וטלקסס: השעה "י.מנית, "הקייההאייך הרשלי דונמסגינן ת,-אנ,נ. י", בנימין נהקת רהובהרשם,,
ריר-:ןייו. rsnil הרואה י"ונ סוהר, א!שסיין, נ" ולעג.: היצורו "".ינ,שט גתי-%נינ- "ן".וי בניה-"משפס ננוקר, "".11 נשעה7"19(

 7","2". %ורצי תיק ת,-אנ.נ-.ל., ש,: "?הוצ' הלשלטנ'ת ויני;רדש' 7",1( גפגיו"ר )וי תשנת א' נגזיי,ו
 תש:.ו נשנס נ-ה י1.: פו.מ, ושיות 1:נסיס לנעת ?יהאילי הישמ' הננכוסבונם

 7"י1(. :לנריאר)5
 ה"',נ. נעשת ה..נ: 1% נשהנקשת

 )י2 תש:.ו נ' שזר ..א וימ17ם: ושיה ויעשינו, ד%ס'!ההחייך יוז. !י1, הרי, רח21 נורי, ,ונין, יהישע ומענו: תיאורו ה"יינ,שם
 ין,ריס, %,ר. "".12 גמעה 7י,ו(נמרן 7",י44. אורן, ת.ץ ת,-אנינ-,לי, שי: ומעון. המשפטבית

 דננייס גוס נלשרי
 ת,-אגיג. י", ננ.ן.ן וחית ייינהישמי' )!2 השג-ו נשנס י-ז ר;,: פשיטת וצנרות ":נטיס קננת צוה%ר.ך

 נ.1;י ),1 תשג-ו ננ.ון ..ן וןל,.ס: "שעה הלוי:.ת, ו,,.רהתרייך 7",1(.בי:.%ר
 בתל-%ניב- "לצוו, גנית-":שנס ננקר, "ר.11 בשעהי""1( התייג. בקשה "יינ: 1% נושהנקשת
'פי' )14 תשנ.1 ג' נאזר ג' וכמקוס: "שרה "ראשונה, הציירהת%ר,ך

 ז.1ו;רדש' 7",ן( נ!נר.%ר )21 תש:., %'נשי'.י הננ!יס נוס נמשם הצהרים, אחרי ו".!1 ישעה 7""1(גמרם
 הישאי הנם.םנוס ת,-אנ.נ. "ו, גנימין נחגת רהוגהרשמ',

 ניוחי )2 תש:-ו נסיין נ-ו ונמקים: ושעה ה;1מנ.ת, הפקירהתצריך
 גן-נון. מושג ממר, ד,,%י, ידפון, אי.ה ויענו: ת'אויו ו,..נ,שס יתן-"ג.נ- הל".:. ננית-הלשיט נגוקי, "".11 גשעה7"19(
 7",71י. אורתי תי, ה.-,מג-,פק ש,: "ן,.:י ולש"טג.ת'!1.
 תשנ-ו נשנס נ-2 י;,: פשיטת ושרות ":גייס חנית ?יתאיוך ועוקרךש' 7"19( נ!נרו%ר )ו2 תשג.ו א'נפזי..1

 7"!1(. נסנייאי)2 הרשמ. ה)נייסנון
 החייב. בקשה חייב: או נושהבקשת
 )14 תשכ"ו ב' ראדר ב' והמקום: השעה הראשונה, דאסיפהתאריך

 הגננים נונס נמשיז י?ךך,ס, "קרי "".12 ישעו 7"י1( נפיס 1, נוקר שזה רחונ סויר, רוונניט, קיין ויענ.: ת."ויו ה"יינ,שם
 תי-%נ'נ. י", ננימין 1ן,ת ריונוישן',ונעתייפ.

 נ.1,י )2 הש:-1 נסיון ג'ז .הן,וב: השען הדונגית, ה,,.ר"תאייך 554,57. אורה. תיק תי-אנ.נ-.פו, שי: המהווי הישפטנ'ת
 בת,-אג.נ-.15. המהוו, ננ.ת-"ישם ננקר "".11 נשעה 7",1( תשכ.ו גשנט נ,ג רזי: !שיטת וצנרות "ננסים קנסת צותאריך
 י.נונרךש, 7",ן( נפניו%ר )"2 תשנ-: א'נאיר.-ו 1957(. בפנרו%ר)2
 הרשמ, ה:ם.םנוום החייב. כקשה תיינ: %ו נושהנקשה

77ל1 7"19.",2 תשאו. א' נאדי נ' יווה, "ייעוסיביושט



 הרשמי הנככ.ם כ"מ מאר.הידעות1
 "193 הרגל, פשימו;פקודת1
 פומבית וחקירה ראשונה אסיכה ר1ל, פש-טת והכרזת נכסים קבלתצווין
 ג:י::;::גי;:נתן:ן:-יפפו,'יתת'; נ.וני ),1 הש:-1 נניון ,, .ן:,וס: "שעה ה!ומ:,ת, הקלרה ת,י.ן .יי. 24!, רסקי שיון !ועי, "וודאי, מאיר .יעזו: תיאורו "היינ, שםן

 ה"נ-ז tSV1 ג') רנ,;
 בת,-"גיג- י:ןווי !:'ת-המשעט ג-יקי י"ל] נ.עהי!ו.י(

 )11 תשב"1 ג' באדר ד' והמקום: השיה הראשונה, האסיפהתאריך הימי הנגנ,סנ..ס ה"..ג. נקשת "..נ: א. נושהנעשה וינונרדש' ועי]( נ!:יואר )"2 תשג-ן %' נעור,.נ 7"י](. נפ:רואי)"
 יון; ",ו, רן;1 שנונת %נע., שמון.ה, 7.1(יר1( ת,-ןג.נ. "", בנימין נחיתרי.נ Dit:T: ההאורב ךקי,מב,שמת ורשמי, הו:נ.ס נונס גישיז ננוקר, י".]] נשען 7",)(נמרס
 ודוו!. א"י". תיל ה,-"נינ-ין., ק,: דיי.,. דןש!ןג.ת נת,-%ב.נ-.ל.. תלשנט המשנט נגית בנ71ר, ,".11 נשיה7".1( יוו. !"2, רחקו שונה נ.ת, קרת שירויה, ניס2( נ.ו,י )r":cr 4 נניון נ,1 ושלים: "שעה הפומב.ת, החקירהתאריך
 הצל. ינ'נ רשיי ,:השיתן )]" תשנ-ו נשנס נ' ר;,: !שיסח י"נרות שהין ענית גי"%י'1 1'נוורדש' 7"!1( נן:יו%ר )"2 תשנו א' נאזרי-1

 )נו תש:-ו נ' נאזר ;' .ה:;.ב: השעה "יישונה, ינייתההיייך ו", ",רו' רהונ ח,.ט, ען:וא,, א,נרס ויענ.: תיאורו וחיינ,שב
 הו:!.ס נטן ):שיו מהרים, א"ר. "12.1 נשעה שיו(c1r1רמת-ייהק.

 תי-%נ,:. "2, נמעין נהג רהונהרשמ, 7י,וננ. %ורהי חי, ת,-אנ,ג-.!1, ש,: ":הוי ומשפטבית
 )1" תש:.1 נשנס :' רנ,: לשיטת וצנרות "טייב קנית 1%הרייך

 1.ו,י )2 תשנו נניון געה והל,וב: השעה "מלמת, הך,ירךה,י.ך
'לי. "היינ. גלשת היינ: א. !ושהגישת גת,-%מנ- 7:,11. ננ.ת-משפט נג71ר, יי.1] נשפה1",]( 7"י1(.נ.וואר
 ה,-אנינ. !", נ:י:ין נהקת יהויהישם., הישן' ךו:מםנונס הנ:ן.ס גתי נמשיו וייר.ס, איי. "ן."1 נשעה 7"י1(נמין ו'נתרדש' 7וי1( י!ירו%ר )24 תש:-ן "' נאיר..ז )21 תע:.ן נ' נאור ט' .ך:ק.ב: רשעה הר%שינה, האסיפהת"ר.ך
 ,, השקושה רהוג י1!,, איו:שטיין, .?,: ,ישו: תיאירי יהי.נ,שס גיורי )! תשנ-ו יהמוו א' 1"מ7יס: "שעה הפ.מנית, ",,ירההשיך

יי,ת-,1:ו. נת,-%נ'נ-י!1. ":"יו' הישרט גן.ת נ:1,ר, "".11 ישעהזרו](
 וי,4"י. מורהי תי, ת,-"נינ-ירו, ק,: ין"ווי ימששניח וינו:רדש' 7"!]( ג!ניואר )"2 השג,; א' נאזרי-1

 תשנ-ו נשני .-" דו,: !ש.סת rl~snl י::ס.ם קנית צו""י'ך הישן. הננסיםנונס
 7"י1(. ב';."י),!

 החיינ. נקשת "..נ; או וישהrjr1 21, ני,) רהינ נ"ר, י.,נ%וי1, ין"ק ומענו: תישיו ה"'ינ,שם
 )"] תש:-1 נ. נפזר ו' וון,וב: ישען הראשכן, ופנייההדייךחולון.

 הקנביס נוס נמשרז הצהי.ב, אסרי "".12 ישעה 7"!1(ימין הייון. 11, וייצין גני ,ארנקיי, מלאנה .נית ינות ועג,:מלב
 ת,-"נינ. ,ן, נניך'ן 1ה,ת ר"ינריש:., 7ן,"וו. אורחי תיל ת,-אנ,ג-יזו, ש,: ון,ווי ומשפטנית

 ניניי )4 תש:-ו ננ.ון נעו .ימקו!: ושע" ויון)נית, דקל.רהה,ך'ך תונו גש:ל נ.1 ר;,: פש.טת וצנרות "::ן'ס שית צותקריך
 נת,-"נ.נ- ךךהווי ננית-ךיש!ט ננשר, "ן.]] ישעה7,,ן( 7"!1(. ני:רואר)י
':י. "קייב. נלשת קיין: א, ודשהנ,שת
 )24 ת"נ-ו א' נגזריעז )י תו:.ו א' נגזר נ-ו ומקוס: הויה הראשווה, הסניפהתאריך

 נ!:ר1חי
 ה,-אמנ. י", גוייין נהלת רהונהרשמ., הישיי וו:ן.סנום a-c:s גוון נמשרו ך?קדיס, אפרי lt.ao נשע" ויש(ימים וינוורדש' וצי](

ד.,ון. נת,-שיג-יצו. הן"ון. ננ.ת-משפס ננוקר "ן.11 נשע"7"י1( ", רובין יהוב ינ%11י, שובס, ששכן ותוו: ת'"1ר1 1ה,,1,שן ביי,. (ZO תשג.ו נויכן י,נ וןג7וס: רשעה ופומגית, "ן,'רהתפריך
 7",4]". אורעי תי, ת,-אנינ-יפו, ש,: ומהו, ומויןנ'ת 1'נמרדש' 7"!1( נפנרו%ר )"2 הש:-ן ח' נאזרי-;

 )," הש;.ו ג'ינס ,,ט ר;,: כקיטה 1"נר;ת .ato?:n ק2,ת %והאי.ך הישלי Q~c?:nנ"נ
 7",1(.נ':יאי

נרשת 21, נירי7'1 רחוג מני, !,צין, !נין ומענו: תיאויו הדייג,שס
 ה"י.ג. נקשת ג.נ: או ;)ש"

 )נו תש:-ו נ' יעיר נ' והעליס: ושעה הראשונה, ו"נ.לההרייךגנעת"נ.
 שניים נכוס גלשרז ךייריב, ן,ר. "ן."1 נשעה ו"7](יייס 7",1!%. %ור". ת', ת,-א"נ-'!ו, ש,: ו:,.ו' ":ש"טנית

 ת,-אגיב. י", ננ.ן,ן נן,ת רה.ניישמי, תש:-ו גש:? .-א ין,; פשיטת והנירת הננן'ס 7גית %ותרייך
 י.1 )2 תש:-ן נכיתן נעה alptn1: "שעה ילוןניה, הק;.רןהצריך 7"1](. גי;."ר)22
 נת,-אנ.נ- המהווי ננ,ת-הלשקט ננוקר, "ן.]7rrr~ 1,"1( ה"י.ג. נקש, היין; או ותש,גקשת
ילו. )21 תשנ,ן נ' נגזר ,' 1"ן,יב: השעה הרישויה, ואני!"האריך

ן וינמרדש' 7"י1( נ!נרו%ר )4! תש:.ן א' נצורי-ן ct?::n נ.ננ נמשרו "צהר,ב, אייי "".2] נשעה 7",](במיס
1) "רשם. הננ!.סנזם ת,-אניג. י3, שימין נ",ת רחוב"רשמי,

 7",1.י.2 ה'נ:-1. א' נאיז נ' "1:4. "פי?,מ,ם,,,,ט1078



 בריאי ויונ.: תימודו ו"'ינ,שב
 שט..נשנייזר,

~nTo 
 ה2"'י,ין'"3' רהוב נשר,

 ר"ינ 1ני1-גנ'1' 1 י,-משה יי !ה'מעני'

 7י19(. גפנר%1ר )1 תשנ.ו נשנס נ-ה ::נניב: (טית ?יתאייך 7",י,נ. %זרחי הי, חי-אניג-tTD1 שי: המחווי המשפטגית

 ""יינ. עקשת היינ: %ו גוש"נקשת השנת נשנס נ-ו ר;,: ישומת וךנרות הננסים ,נית ?ותצריך

 החייג. גלשת ה"נ: או משהגלשת
 )4ן "שנ', ג' בניי ב' כמקוס: "שוה הר%ש11ה, האניפהתאייך '

 חשה. ", 1 יי "י שיייחיי )12 תש:.1 א' גוזר י' וימרס: "שעה הראשונה, ""סייהתרייך

 )19 השג-ן יציין ט' והמקים: השעה הפיסנית, ויזעי" ךתקר הנננ,פ ננס נושרן ין"ר.ב, אציי "ן."1 נשיה 57"1(כמרס

 ת,-%ניב, ,", ננימין ו",ה יסוגהרשיי,
8 וינרגו-1-עף 967ג( ךפברואר )23 השכ"ז אי באדרי"ג ביוני )26 תשכ"ז בסיון י"ח והמקום: השעה הפומבית, החקירההאריך

 "רשמי אביבנוני גת,-%נינ- ויח.וי ננ,ת-"משפס בנוקר, 9ן.11 נשעה1557(
,ין.
 נ!נרו%י )24 השנ-1 א' נאזרי.1

 זמם נכסים קבלתצו יעוורד ש, 7"11(
 ,פו. ,1, גויטרוס רחונ נוטמן, יונף ומענו: ה,%,רו הי"ג שן נרשמי "!ינ.םנונס

8 283,67. אזרחי תיק תל.אביב-יפו, של: המחוזי המשפטבית  8 1867(. בינואר )24 השכ"ז בשבט י"ג המגי: הנכסים קבלת צותאריך
 1, ידיזיה רחוב הרשמי, הנכסים כונס ומענו: הלמגי הנבמים כונס שם 9, הלסינקי רהוב פקיד, שטוב, מרדכי ומכנו: היאורו החייב,שם

ירישל'ם'תל-אביב.
 וימ1רדש' 7",1( נפנרואי תשנ-2411 א' נאזר,.1 777,57. "ור", היק ת,-אג.ג-,יו, שי: היתווי "משפטנ,ת

 הישמי "ננסיטנ11ס תשג-ו א' נקר ד. רגל: סש.טת וצנרות הונסים קג,ת ?1תאייך
 ז""1(. נפנר,אר)14
 "ח"נ. נקשת היינ: %ו nWTJנקשת
 נכסים קבלת צו ביטול עלהודעה )11 השג-ו נ' נאזר %. יהמ,וס: "שעה "ראשון", ""וייהתאייך

 יהוב וירכו, השם, טנוא. קוגייקי, מיזגי ויע11: תיאורו התיינ,שפ ה,-אג.נ. 11, גנ.מ.ן נסית רהטהרפ"ק

 ג7:ך::ב; תיק שי:.'רושי.!, "מ"י,' שריפטנ'ת"%:2:ביבך;1:נ:;:ן1::,נבי:ן::::
 1967(. בפברואר )15 תשב-ו א. באדר ה. הצו: ביטולתאריך

 ש, 7""1( גפנרוחר )24 תשג-1 א' שזרי.ז
 ,-ענניי ועוכרי

 1'11ורד קף 7""1( גפגרואי תשנ.11"2 א.
 הישמי הננסיםנונס "רשמי "נפיסנונס

 דיבידנד תשלום עלהודעה פומבית וחקירה ראשונה אסיפה נכסים, קבלתצו

 יהוי מינצר, ישיא, ויענו: "'%ורן ""..נ,שם
 ",2 :"ה"ע:::ביסשם ה,- "1, מהר,

 ק

 1174114. אזר". הצק ה,-אנ,נ-ייו, סי' גמליי "יןןנ'ת "ן,י451. אויהי תיק ת,-אניב-י!1, ש,: כמתווי המשפםבצת

 ייי": ינ!"סנור 1",1(. נינו"ר י)1" תשנ-ו נשנס נ' "ננס.ם: קיית ?ותאייך
 נ. יי ,. :ה:יי::;מ,ש: -מ-:יך,שןיש"'%י

" 
 :5,5י5:נך;5ן ,,2

 ז.נ,ך;ןעב:1ס1פי;ז'נ: "ננסים גונן נמשרז ושטייס, "הרי ו9]1 ישעה "יה:2ה
 . ן:ך;ןן רן:ן: :;:;י:]2! גיוני )וו תשנ-ו נס.ון י-א וממקום: רעעי ן!,ןנ.ה, והרירהתארכך

 ,נשעה7""1(
Irnlanlr 

 57"1" :מריג::::ועב:2ה2:: גה,-א"נ- ומנוו, נגית-כמשיט ננוקר,
 הל-%גינ.1",ס,.

 ג!נרו%י )י2 תשג.ו %'נגזיי,1 ועונרד עף 1157( נינרו"ר )נ2 השנ.1 א' נאדיי-ג
 וינוורד ש, 7"19(

 הרשמי הונן.סנונס "רשיי הננניסנונס

1079 7"2.3.19 השנ-ו, א' גאזי נ' י4י1, "ןיס1ס,ם,1"1ס



1

 הרשמי הנבשם כונם מאתהודעותן
 ח193 הרגל, משיטתעודת

 נאמן מינוי עלהודעות דיבידנד תשלום עלהודעות
 ריי- רהוב קגלן, )צנט", מנטו סיבור ומענו: תיאורו החייג,שם 6, בריסק קהילת יהוב נהג, קצוף, פטר ומעש: תיאורו החייב,שם

 פתה-תקוה. 2,עקיבא תל-אביב. יוסף,הדרן
 66',"424. אזרחי היק הל-אביב-יפו/ של: המהווי המשפטבית 811,52. אמהי תיק תל-אביב-יפו, של: היהוא המשפטביה

תויקה. ראשון. ז,נ.1:1, איר: "ו יחשוןי,נ,ךנן
 "",1(. נז?מני 1!2 תש:.ן נטנת ט' דו':ו':תחריך ו"1%(. יעין )! הש:-ו א' נאוי נ-: פיע111:ומןן
 32, לילינבלום רחוב עו"ר, יניב, חייב הנאמן: במשרד פרעונו מקוםן

 נשתרד ש' 7ון1( גןנרוןר ),י תשנו א' מאיי"'תי-אגיב.
 הישמי הינס.םנידן וינו:רד ש, 7",1( נפניואי 211 תשנץ א' נאזרי.ו

 רתוב תעשיין, האגר, בן-צירן מיגאל ומעגי: תיאורו ההייג,דום
 ת,-"גיג. 27, נן-:,ן ,"ישי י.'ייי' מגעית ל'יסי', וא,נרט ,ירי ומשב: תיאורם "ח..גיב, שמותו

 "ן,12"4. אריחי תיק ה,-אנינ-י!., ש,: ש"ז,, המש-טגזת ה,-"2,נ. 11", ",יתןדה21
אביב. אגורות. 15 לירה: לכלהסכום הל- 1, מוח-ה רה21 ;ו'1, לחייי, יעקב וישו: תיאורו האמן,שט 4",7י,1. אורחי תי, תי-אנינ-ירו, ש,: המחוו. וישרטבית

 1967(. בינואר )1.צ תשג", נשבט י-ג "מימי:תאריך שני. דיבידנד אחר: או ראשוןדיבידנד
 1967(. במרס )5 השכ"ד א' באדר כ-ג פרעונו:זמןן
 וינדנוידש' 1967( בפברואר )15 תשכ"ז א' באדרה' גורודיסק', ויהודה רפואה אריה הנאמנים: במשרד פרעונומקום;.
 הרשמי הגכמיםכונס הל-אביב, 73, בנימין נחלה רהובעו"ד,[

 1'נו:רד ש' ~י1%( ב!נרואר )!2 תשג-1 א' נגזיי-1
 ז'בו- רהוב מוהר, יבלוגובסקי, חיים הינץ ומענו: תיאורו ההייג,שם

 ת,-אנ.נ. %", סי:נו' דיביד:ד על להכריז כוונה בדברהודעות
 66',3494. אורחי תיק הל-אביב-יפי, של: המחוזי המשפטבית

 4, רוטשילד שדרות עו-ד, מצגה, יוסף ומענו: היאדרו הנאמן, זים היפה. 65, הרצל רהוב נגר, סנדר, יצחק ומענו: תיאורו החייב,שם
 תל-אביב. 627,59. אורתי תיק חיפה, שלן המהווי המשפטבית
 ""!1(. נ:ונמגר )17 השג-: נמיו 1' היתוי: האריך 7",1(. נמיי )11 תשנה נ' גיזר "' "~נחוה: ייננת "אהריןהיום

 4/ החם רהננ עו-ד, לאנפר, ל' דב ז"ר ומענו: היחורו הגזמן,שמן

 ויניגרדש, 1957( בפברואר )15 השכ"ז א' באדרה',חיפה.ן
 "ישמי ":ננ.םQ:T1 וי:ו:רד ש' 7"1%( גענרואך )!2 הש:-: א'גאזי,.1

 18, המעפילים רהוב מסגר, פרג', דור ומענו: היאורו החייב,טס
 1.,ס, יעקנ ומשו: תיאורן ""י,נ,שב

~fsirn "גז. פרון פה"- ע-, המז, שז 
 4284,68. אזרחי היק תל-אניב-יפז, של: דיבורי המשפטניעתקוה.

 6, דבוטינטקי רחום עו"ד, גוי, כפיר ומעגו: תיאורו הנאין,שם 3319,59. אירתי תיק הל-אביב-יפו, של: המחווי המשפטבית
רמלה 1967(. במרס )17 תשס"ז ב' באדר ה' הוכחות: לקבלת האהרוןהיום
 1967(. בפברואר )2 תשכ"1 בשבט ב"ב המינוי: האריך גבירול אבן רחוב עו"ד, פוש, מיכאל ומענו: תיאורו הנאמן,שם

 תל-אמים.68--66,
 ךינוגייז-ש' 1967( בפברואר )15 תשכ"ז א' באדרה' ךינךגרךש' 1967( בפברואר )24 השכ"ו א' באדרי"ר

 הרשמי הגכמיםכונם הרשמי הנכסיםכוגס

 טסיה נקר יוסר, ז.אנ, מימון ער"ן ~יתו: ת.אור. יקי,נ,שס נאמן שחרור עלהודעה
)ממרה(. שיכון מכלת, בעל עמר, שלמה בן יהודה ומענת היחורו החייב,שם

 העהיקה. עכו 13,202, מספר העסק:מקים אופקים.928,4,
 65;נ82ג. אזרתי חיק היפה, של; 1r?rtn המשפטבית 231162. אזרחי תיק ירושלים, של: המחווי המשפטבית
 תת- 4, ה"נ רהוב עו.1, !ודין, שהם ומעם: ת.אורו האלן,שנ ,7, ""ותתרוה ר".נ עו.1, תיג, גיימין ~מעזו: תיאורו השין,שם

אביב.באר-שבע.
 1967(. ביבואר )17 תשכ"ז בשבט י' המיבוי:האריך 1966(. בדצמבר )14 תשכ"ז בטבת א' השחרור:האריך

ה, וינו:רדש' 7"1%( נ!נרוחר )14 תש;-1 א' נאיר1.
 נעי

 א,
 1'נונרדעד 7"1%( נ!נרואר 111 הש:-י

 leGT.3_2 השכ"ל, א' כארר כ' 1143, הפרם,מיםייקוט1080



 תשי"ר--1954 העממי, המילווהחוק "193 הרגל, פשיטתפקודת
 "עממי, "מי,11" ,חוק );( י ,!עיף נ"תאס ג, מוזיע, ישיח,נסק נאמן מעו' עלהודעה

 ::ב(במ:;ועי, ב;::!:.י:'גגש ב:בן:1-צנג:ב:ןךבגבב]ב,ק
 חי-אניב. "", בנימין נסלת רהונ 'שרא,, יי, ת,- 24, זוגנ,נ יחוג עו-ן, !זרת, חיים ויענו; היאורו הנאמן,שם

 וווי(. בינואר )"1 תשנעו נשנס ו' המירוי:תחר.ך
 ]י ".ן,ג,,,,,,_.,,," ן ,מנ..-,-.,,,-,-,,,,,

 תש.-ו- חונה(, מיתווה פזיון )תנא, הונה מיתווה יתעות ניתפס 3' ני"י שי" יחיי פיי"' ייי"ה תיני"ק ב:::'"יייט

 "ינן' ך"ךי ש' ישי """ן ציץ, סוידת נ' גן" מ.ז'ע'ם3י'י' 'י,4794. "'ית' תי' תיטיל-י" ל: י""י "הםב

 ייי, יחיי מתה, ננד ,שירי, ינ, ג'יין 9".ין::ו,:,יה ב.:;;:י,י; :;ך:1,ל?;ו:ג:ג:ןך:ו

 ]מרסנתו וא.1 התוז.].ס "ןו.ות ]7 הת]ר"ת,ת "7,".זעית ייניורד 7"י:)2ך;:ןך2ך,:ך2::;2:ןנ'ני"י

 "ז יי") ר:,""

 ןןי;"מיג"'ייי -,י.,-., -.
 ". נציי ,..מיחס :ב!ג:%ג:ןב:::: :ג: :ן:ב בג:",ג:ז,::::ג' ::ן:בדן:צ:י'י:;ך

 ,ן ת;:..י

 תיש-

 ב:ן::;יה(.:ב 21 תוך ישישה מהנקש , הב "הנרה צו עה ת ין ששישג. "י
 יו. הורעה שי "!יניס מ'ים'יםגן:נ:):::;ן ; ; ; נגחן1ר..

 ציר, שוורן,.יקף
ן 2'"יית-ית התש"י"ינלןן15~1 ] ן ן , , , ןמך'ך] "צד:נ'

.2
 ""יו( י"פייי )1 תשג-י

 -."99,,"4,י5 ר
ן מיציז פיייקה להיטיל סיפית אסיפה צהידעה -.9,9',,4'""

 ההויה הת,..ס ה,-"נינ, "3, העם און נרום מרץ, י' משה ע,-ןשי -.9"",9"4,,5 החמור ההאריך אחר, שנןיעו".

.4Q'HSC1 נאזר י-ט ניוט נמ"וור 
-.9ן9,"49,""

 וו.,. יינרה ש, מיעץ פירי,"חשו,

- - - - - -- -  

[-...



 ןן

)נפירוק (י ז'צחקש ןי
 מיגו"

)וכירוק
 משו"

 מרצון פירוק עלהודעה הנ.., הזניה ש, "וירויה הנהית ש"אנ.ןה "וזע", 2והנשנת
 ש, ה:,, ין "י1?"ת י:,,'ת שנאנין" "ועי, נוהנ.הנת גלשיזו "הר-ך?"רינ, 4 נשיה 7"11, נמרס ;1 רנייי ניוטתהנהן

 7",1, נ!ניי"י י1 נ.ום נ,,-אניב נ".:ן ו:ת:ו:ה שנתוה ןנ.,, ,שם ה,-רני:, 113, יצן אלד מרןונ פיישסיין '?"1 המירקש, החגר"
 סופי ד1.ההושת

 rs2n יה,,?ה1ה..י" "77,.0 סידוק "הנה, נ.ןז היראה rp~tnn ש,

-Tri1 

 מיוייהו הך,סה
 י;,ניון, ?נ. נשרו "הניה מבריי מתור מרסון "לנר,'הצנר, ויויל, ושת ;ונמס ניתורים ,שמוע וגז, והניה, נשיי ;ש.ומה

 ת,-א:,a~":TSrfin ,1" .2 מדרג קמום - ששיור ו--תה ע1.ד ך:(רק. וש, ההנעה ש, ובמידות גפנ,סיס ,1"1; ניסד1,"",,ס

pns1,שננעירמרקה עי-י .;ענייו,צ2י ולרק יר,שסיין 

י בע"מסתוים[  מוובל בערבון ישראווםמברת מיציו()נפ.ר71

 ן ק, לי 6ק2 לסעיף בהתאם תלסיפה האסיפה עלהודעה
 החברותלפקודת

 המריסק, "",רווה הנ,,.ת ק""ן'י" ךוז;ה, נוהניתנת ני", 2? :ם:ד:ן:12
 ע, הוקנט 7"י1, נ.1.חר ין גיוס נהינה וות:נסה ש.1;והה,.י

!.רו' "שזוןרואה המשרד 7"י1 נמרי, "1 גיוס התמי ינ-ינ"נרה
 יום 21 תיך ימסיקיס ה:יעות."ם את ,ךויש הצירה נגש,ען CX1' עשו ומה הינקן פודו, "תג", נים הער"ה המזי,ש, ןןנרה. ,_ןךק, נ.,מ,ו.וש..,, ןוןי דו.ח קשת ,שם ת,-ןנינ, 3, א,יןו יוסף גרחו2 שמאישרא, יהן א!ר.ם א.!ננרנ, יווף שי מיתגייס ,עי ירטון ךןגר"

 "ייערן ה"ייי:ג, יעיי נ'יי י'"'ק:ער:נ14::גךם::ע:ןג!:קיי.1.
";יי~

 ננ.מינישם.,, נהן

ישראי
מסרקים יורק רואה-יצנין, שו.%,

1,

*

 7""2,3.1 הש:.1. א' נאדו ג' ז"נ1, "!י::מ'ם'י"!ס~10

 יווש,יס הממשפתי, הלפיס 7.יהתסס צורות 120המחיר


