
ן

ש4ש,-%ן=%
רעוומות

-
4- - -

 הפרסועיסילקוע
 1959 ברצמבר158511 תשזל בטבתב'

זי,י?כוו
 -- -ז", . . יי,ת.ז;ר,ן ך:;.ןן .ך,זןת וני'ייןי'ז,.ת 'י,ן: י,; 1!' ליין ך) לקין יל.,' ;י.זת זן"ן;,ת
י,, . . . . . . . .ויי;."

 ניי;ן" ;:;'ן .ין ו.1 נית נ"יננ 7.;1' ;ז:יו)י?"
,"1. . . . . . . 7ן;:ו נ:יז,:,ן'ת ה7.'- )ן;ז.:. :נ:י ,,, ין. כ',"זת ,;ן" ו:ו).:,'

,"1. . ,(,ן נ;.י.ן-י. לן.1ת !,,ות ייי וי,יןנין,,:,ן . . . . 7:;"ן ו)נ,.ן ןי נ!,;. ך:1;"ך':)'
,,, ]ו,1 ?ינ)ן1. י?ונ' ,ונ'7" וןן,?,ן ;;,ות ין'ו,ון, ין;ןן;,. 7'ן,ת יי, ין. ,י;:ן ין?,ן ,;ות),ץ.

 ן יוי:ף", "ת:::ו ייו .!' י,.,'ת ;י;ן ;)ו;ן,"נ!ן . . . . . . . . .ה7'.א,,1

,!1... . נ"ו-ת;ן ריוג.ן .זלן "';.'ןון'ז, ":.-נ- ק..:1:':. ",; .!' י:"',ת ו;נוה זן;ן,.ן,ן
,1, 7)וו71.נ1"י. 7י 7'.,ת ";ייתו,ין"יינון'7ינ]11 . .. .. . . .:י,ן
815,.. . שאכד לרו:א, רשיו, ביטיי גדברהידעה803 ערד הךקוכ'ת למ,צה דכהירות מוער קביעח בדברדו"עה

815... . , מודדימ רשיו:ות הידו? רדברהודעה803 . . . לאת בחיב הרהית המז?צה הדבב גדברהזדעה

11" ... ה7:."ע,,1 1,נ:י". "ן::11 "1, 1:' ווי;ות],, . וין. ו.!י,ין .7י,:. ,נוין ל::;ות ;יו;י:)ת
ו,ז;"

22" ... . . . . . ו;7;ן נתי"ן::ית ,7י,ן- ו:ין, ",ק .!. ת;:.ת "זןת "קזת ;,

 נ7ן" נן,ו" ו;:.ת נזנו",ן?,
ז," ... "ק..נ-ysz~ ייו", ון,וית ,,; .יי,יון,, ו:יי. ",, 1(. ",,,

ןין;תין:ת1"ע," )יין.ן "ן ו;::'ן:'ן,"7יןן ן7'ןןךי;י':ן,ין"?.
 .ן,;,

"(1 ... . . ג,'!"
נ(, ... . . כ;י;;'ו.",י;,תנזנוך:'ון (י,. . . . . . . .ייני,

 י,ןן'ר.י!'."),.ןןי-",:::,?7ב7:2;'.י"':"
 ',תננ:1 יןי"ן;,ת'ו,

::: .'. ז:נ:עת:ןנין,ית
847..... הבללי ה"פוטייפוס יחתהודעה הוטרי- הרמ.אה בכקצוע לעסוק רטיונות קבלת עלהוד?ה

847,... המסבע כהוור על ישראל בנקד."ח814,... .. ,. ,.נרית

847..... . האוצר לכרי 7:ל דכ,ללה:כום805,,., . ציבודיים שיגונים אי?ור עלהודעה

845,,.,.., . הציג.ר מאההולעות815.. . .ה,כנתם ציב.ריים בשיכונים לכעוניניםד!רעה

848.....,. . דסוס מעיתחיק,ן6(8, . הקנ'ח ,כות )סידור הקרקעות פקזדת לפיה.דע.ת



 תשייט--!5פ1 העסקיים, כהגבליםרוי הממשלה :היק-יכנרן ןןן
 תשי"ט-1ese )מינויים(, הכדיה שירותדיק שר של מקום ממלא קביעה עלהודעהן

 הראלה רחש טין כי החדור, להדק 20 סעיף לסי קבעה, שהממשלהן עסקים הלבלים על בפועל ממונהמעו' נזה מוז.עים ן, וייש,, (iTr'-יס11: )1( )נ( 41 יין.ףנן"ס
 העסקיים, ההגבלים להזק 13 לנע-ף בההאם כי כידיעאזי :"ד כי-ם העבודה, עור של כקומו כממלא יכהן רעליה לקליטתישר

 שירדת רתוק והתוספת 23 מעיף לפי סךגותי ובתוקף [, תני"ט-1959 לחרץ, העבודה שר של שוגו טד 959ג( בדצמבר )4 הש"לבכסלו
 הורוביץ מרדני על הטלתי השי"ט-21959, )היגוייס(,רמדיוה

 7, ד,!,.ז ן'י), ארנ.ן מיכאל !"!1( גז?מנד )4 הש., נחנקונ.ז
 ייזנ"

 "י;.,ם ש, ,ת517ה 7נק.יס הוניים ע,
 1969(. בנובמבר )16 תש"ל בכסלו ו' כיוםהדל הככולתמהכיר 78110()הב

 והתעשיה המסהרשר TQT71))ים שרף1אב !"!1( נ:.ןמנר )11 הש., 'י ניבי' "?2. עמ' תש;-ה, !54, ן.הן

 ",. עם, ת_..ט ,_. נ."! "ממשלה :חוק-יסוד 2!1. ימ. השיגיס, ",!, סעיין
 ",ו נ."

 שר של מקום ממלא קביעת עלהודעה
 נוה יזיע.ם ן, ךימש,ה ין.,-,:וו: )1( )נ( 41 ינעיףניהרס

 תשי-ט-1959 קה' iclrn 'טיי.ינהוק %ז:,,: 1ההעש,הך:,.ם ין:קך שיעגין מךיוו::י,עץ
 ומעגה מקצוע ועדת מינוי עלהודעה והתעשיה המסהר האוצר, שר של שובו עד 1969( בדצמבר )1הש"ל
 תש,.ס-!!.11, התעייקה, שיריה ,ה., "4)א( ,:ן.ףנזואןיאיז'
 "שנתות "פית י:7ייע "ין'ת ילחין ירית שי.נ'ת' מיייע "י' ארניןמימאל י!!1( נ1?ן:ר )4 "ש-י יגניב;.1
 ,ן: נירנ: ומיעיו משיי ,7,41()"מ

 ראש; יוש: - רוני;ש?יין יויזה)1( !!2. עמ' הש;-ה, "4!, י-ח1
 7:ענ,זינ: ;צינ - ממק אוז)2(

 נ.7ינ1.ססיים
 סי'ייי המבשיה :הגק-יסוד

 שר של מקום ממלא קביעת עלהודעה
 'עינז'ם: י?'נ - ::זגן")יס",!(

 גנאי.ישק נוה מ,י,ע.מ ן, דיוש," ידיק-ייפז: )1( )7( 41 יתעיףניתאם

 נז?).וי )1 ה'!-, נ.אינננ,ו מיום והן..חות, שי של מ;1":חייי"
 יריש,ים. 2, מנ' בנין יקיים יינוז", משרז ויעיה:מרז

 יאר,. היקפאות שר ש, שונו עז!,,[(
 יןין( י"י;ייט )1" ס "זל:,-י%-;ז: ארנוןמשאל ,!!1( נזמני )4 תש-ל נננ,1נ-ו

~ov
 אלם.:

- ייה,"מעיי "11,:()"מ
 !ו. עי' השי,ס, ,:י' נ-הן "?2. עמ' תשנ,ח, "4!, ס.ה1

 תשי"ג-1953 השיכות,הוק תש"י-1950 נפקרים, נבט.חוק
 חניכות מקצוע בדברצו מ.ותדת ועדה הבר מינוי עלהודעה

 נ, נוה,ייז.ע.ס
 21 נייף ין' נךייהה נהו7ף מתהה הן:7,"

r-Trn'א:, ן. 7נ!1 היפזן ,,גי ניון עמירם אח י, תשעי-!ויו נ!ליינ, נ:נ,,ה.ק תשי-נ- הי;':1,, .הו, 1-י! 1 ז:עיליס ין, נךמת rl:st :ר(:", 
 539נ, הפרסומים 2'לק,ט שפ.רטמ כננות, מקצוע בדברבצו"מיוחדתבפקום"מךסלביא.

 ולו" מימי נזנרוהוזי"
 .ונכות. נניס !!,1, ?ז' ה;:.ס, י:י:':.ן ניירט שסורן:ה מ.יקזה,

 -יו:יו)ת.. ינבא מקש נזי
 זה. ירי הת.17 ",!, מן' ת7,.%,7!1,

'%גמי. י"ל" י"ש-י סריי :אטש יין" יייתי י4וזב"-י
 ,!1. עמ' תני-;, נ."ן "". ימ, תש.,, וי, נ."ן

 !,,[.!;,י; ת;.י, נצה ו' נתן. 7וי:יייןיי7יס502

ן
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 1 תשי"ד-1934 ישראל, בנקחיי - תשי"ב-1932 הררכ,נים,חוק
 וכרון מטבע על  הכיוה  סמכויות העברת בדברהודעה

 תשי-ו- ישרא,, ננ, "1, ווא)ץ( נעיף ,ן' !משהינתויף  הירנוניס, ליון י יעיף לפי ימי,ה' שנחולף גוי.עחני-
 "מצנע !, ינדין %גי הממקקך, !ם התייעיות ו,%,י4""1ן, הן!.ר!יס הת!ק.זיס ו,נוש%' ,אתריס ה!נרהיתשי-נ-2"!1ן,

 ,חוק; ),( "נ נעיף יפ' ימני'וה' "ת,",ן
-שלס-

 ניבוס יוינמ" ;,'ה שסיועה יייות, ""1 ש, ;,.נ נעיך

וימוג"
 יין'י ייי'11 דיןמשה יהיו !,

יאמיי' ננרה'טומן מחוו !, "ממונהנ;1
 הירוביןדוד ",,1( נוימנר )7 תש-י נננ,1נ-ז ווטיןיוסף ימרשנ יעדה יענהמנן,
 ישראל בנקנגיד 72217()תם סייגעדינה ומרשם לנמליה לשכה מנהלסגו

 אופיראלימלך לעליה הלשכהמנהלי

1 ו;,;יןיקי נרז);1ירא, ",,"המשה ונשכרתנהו,11
 זכרון מטבע עלהביזה ית'ייו7"י ל"נסק'נרתך
 תש,.ז- .שי%,, ננק ,"יד )א( ""% סעיף ,!. נדית,נתי,ף מיש'ינ'יוף י11;ני1171
 המסב; ע, מ:.י1 אנ. הממשלן, עט הת,י!י.ת ומזהך ן,4וו1 נוןיקה משרןש,לה
 כורסמה ;,יד שיוצעה י.יות, "1 ש, נקוב נערך ה:;..!זיון ט,נ.ונף

 ננונמני ),1 תש-ל נתנוןנ-ל
 ,;נ'1 זירק נמונע "וו, !מ' הש.,, 4,!1, הירנ.מיםנ',,וט שפ'רא משה ת"ם "יין(

 ךיניסשר "1",ו(),מ
"נשי

 הדוי.

 ים נזק2וז ,"ין( ניוייי )7 ננןייןש,ינ ין; עמ' תש:-1, 142; עמ' השיו, ""!; עמ'-
 48. עמ' השכ"ח, 92נ; עמ' תשי"ד, ט-ח1

 )בחירות(, הטקיטיית הרשויותחוק
 תשי"ט-1939 חמים,הזקתשכ"ה-1005

 תכנית הצעת הפקדת עלהודעה למיעצה הכחירות מועד קביעת בדברהודעה

 ,!י ימנותי נהודף :י מודיע%;י
~'pa 
 תשתם--נונו, המגס, י"1; "ו יין'ף ני,תוס 7מ י'הצרנית ךרק.יות ,".ק )נ( "

 י"יייח"יי"ע'יך: יייי:" :ה" םג:צ::מ::'ן::ני":ן::;ג:גל:4:נ
 הל-אביב הרריה, 12, מס' ד' רחובנציביתהמים,1, פלו, עמ' תש"ל, 1518, הפרסומים בילקיט שפורסמהההודעה

 הל-אביב 9, לינקולן רחום בע-מ, מיס גב' מקורות,משידי2. ;ה. לפיתהוקן

 י"ינ יןנןי'ס;יןי:כ:ןנ;::ס, "ן' "בן". ןוןן:ו שעוריי" חיים יום( )"2נ:יייני ::::::ש.יע

-
 ה,-"נ"נ ,12,אנני

,
 ת,-"נינ !, הריין גדשי%,, וי יןיןין'ן מוויןן:::::' "24. ימ' השג-", נ-"

 י'!מ; יחיי "יייו' ע'י'ת". היהיריים, הדתיים השיריתים תקציביהוק

 הון בית "1", ק :י:::ויו'ת:;.תש"ט-1940

 ,?יון יעשון זוחר שורק, ין מקימ'ת מיה"11. הדהית המועצה הרכב בדברהודעה
 הון גיח  יי"י יוו'  ג.ת מקדמית יי;?"!ן. לאהבדרה

 -,נוי-'פי ליין ירישתן יואר  ןון,זוהפ,מגם,י1. השירורם הקציני לןו7 4  פעי. לפי ימנ."י גתו7ף כי מוריםאני
 לציון. רושתו :ן,י וטייפ ששבנו ג,יב הךתין  שהיויגה 7ניהי ו,  הש-דיוש היהודיים,ךוהיים
 יום כל לעיל, דמפורטים במקומות בתכנית לעיין רשאי איםכל כץינהק י י1 כדלקמן: איתה והרכבתי הברים שלושה בת ההיהלאת

 הרגילות. העבודתבשעות נוטמןמרדכי

 מ!רנ)פ יום "" תוך ננתנ ישיש ניחן הרננית יפעתהתנונויות נרונשן,ן?ני

 ננונמני )ן! הש., נגניו..נ
 ו,י'ך' ומ'ס' נסינית 1, יעזת מ,:'י יפסל ' והן ורהפט'נ זרה ",!1(

 הזת.השי 1",77()יי
 קנטורכונתם 1969( בהבמבך )27 תש-ל בכסלוי-ז

 המיסנציב 706243()הם 110. עמ' תש"ט, ס-ח1

803 1"11.11.11 הש.י. נינת נ' ,"נו. "!ונון'ס'.דו!
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 תשכ",-37"1 הסט:טיכ,חוק s"ywa-:1252 הנכס,הלקן
 נ.ספ.מ בחינה באמצעי ש.מוש עלה!.דעה חוקה בשטח בעלות העברת בדברהידעהן
 "ש:.4- "פיט.ס, ית.ק )2( )"( '1 נן'ף יפ' לן:'תינתוקי הש,.נ- ;נ!., ,הו, "ו יפיף ,ני נינותי נתו,ף גי ייייע,"נ,ן

1DSZ,ויו( נ':ו%י )1 תש., נטת נ.; מיום ירי יי יוי'ע אג' )'ו(1: דניך "רעיתי',.נ!:א., וזפ?, י);!ת עם ית,.ע?ות י,,"( ן, 
 ן!ו .הלניר נו-ן ,:לס'שראית

-UTS 

 ",ניעה נ7ד7 ,הלגיא גתכן, ה:?.רס.ס נטי? ?:ח ך:7ן"ייש ).נין, 1,1 מס' "1,ן
 ':ית ית (ן:יין'-י ו,",1: וג;ן,יס נשזהים נע,מ וו?.שרוחי

 מ:::'ג ג ץן בב מג .ך:ס
 -רשל"

 נ:ו.ח יל:ט.ןיש., .לשט י"ו,נו",,,ן,"17 ציון טליית
 דוי

 "ין"ה ".תך ן, ,;ירט חשה נו.;, נות
 נעלות נטות ין שקים מי א. המחש ייי ע1 מזפק ישיך שך1)שה .ישם ",ן,ו!",",","17 ?,,ןין,וזת
 ד""ן%ך'ג' ar~1 "י",!!",""י,1,1 !..ןי:7וות

 משם ,וו,71",,,י,1,) !..ן,:17ית
 ":הםיס.ות ",ין,ה י';ה.חיר "ן,נ7ר,י"ר,וו1 !יוןייקיית ניתפסתת-ייו הרה יישן י,ן,!ון,""",יו1 ?יוןין,וזת

נקש:" יי ין יעותק
 יע, מצר ,"! ינן?חת 1,1ןה ,נ, מהיה ן:מ?"

21ץ חומרן יסרת נ,. מתנות ש, חני;ינוו ו7.זך ,;, מת"ת "וים או יינצר., האויי הלנרה .11 גשם"יונע ,ןרקי
 :תזתו...נ נרן:, הו ן,ז-, Daya"I גשו הין.ו ,כריר כהית מלר 4!1ךויג"ת
 ,נ, מתרתיוחא

!!5 וגי, ,א "שר מתנות ע.גוי חינןינקות ך,רקע, ,!:י לתחת מסר "",1 "וממ"ת 1;,ן"  חוריןנ:וניס השיושה. מן.ן "פיו, חומק.לי
DG~g מזועים ,וורה: הן.:ה, או יוני""תעי !ו"1, עמ' תשנ.1, "!"1, היר"ומים נ.,7וס קלייניךךווז?ה

IFTn".?, ."1 יי11'1ת, מנ1?.ם יצרנות 1,:-'7,,,;-;;ה 
 )1! הש-, נדשין.-ס ל:ו.מ?י,ס צ.ןי..םהיעי[

 נ%וקסוני
"ית )אייה ודם",7:ה, אטהרמשה 9"19( EO3 ?!י rrrn ,נין1ת; היזי,1,י";?:?ri ":(י חיניסו", 25,נ7("מ

"1[ וקימת יי:דנין נשץח ..,יז.,יר:.ג.[-
 הצוי, ,שי נ,,.ים"_??,ס ג2ו. ;מ' קשי-נ, 9"1, נ.חן

 י.ת;:.ן "ו מינית ש,הק.1.ס ואו,"
,71Fdl 42[ ן.?1,"-(ושן; תשייא-1951 ביטיה, עכקי על המיקוחהיק

 ובאימאיר !""1( ניידי )! "1.י נמייי,נ שבהם הביטוח וע,פ' מבטחים רש.מת עלהודעה
 הן":?'םישה !"1ו(7()יל לעסוק מורש'מהמ

 ,14. ?מ' r~rrn, י1י, ס."י יום ?1 י"!1( נימאר )) הש:.ס נהגת י,א מ.ונ ני נ,"ייי'ן'ס
 תשיי נתשי'נ-ו

,( 
 ,?;1,: בנישים ה; קנסם 7נ,?ו" ~S:PT ימנ?",ם ניש,מתירי, 4"11. ען. תשנק, !ן!!, קעת! ךמ!ור:'[ הש,נוי.ם חקו 9",1(, נ%.לטיני

 הוטרי:יייס ימאים ה' ת-,"תוייךלניי
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 תשג"ד-1901 שעה(, )הוראת כימ.יי.ם שיכ.גים רישוםחזק
 ציבוריים שיכונים אישיר עלהודעה

נתוקי
 נעיי ,!י "נלנות

 שר יזי ע, אני n~lvlnv תש:-ן-~tllOG שקי,, )צוירת ?ינ.יייס שינ.:יס יי7יס ,ה., 1

 ,ן,ן: ןמ!.יסינ המןר,;ין "ת ?ימייים נשיג.:יס מקשי ,:י ;,"שינון

",7ית משש",, משיה::'תושנתה"מרס

 - שכיירו,,יית"'לה
 :נ71"7471"21,",,2 ו"סנוןעולקן

 - עויינו,יריתה.ס,
09)310,,2,03 וחסכוןעולים

 -נטוסיורה
11",51,"",2 עסין

,י7-1"721וו11,""," 1,ו;1ן עריס -נ,;!תן-תהה

 בניבים-13 עולים - ייבלקריהירושלים
 "117-14,"1."" י"-י"21

 טרהד' leGe) נמנמני )"2 תש., נ:ן,וס-ו
 השינין משרז שי ה:,,ין::ןי ו",;(1"מ

1,;מ,2נ.-
 2"ן1. ;מ' השג-1, 1,,1, י-פז

 השכ"ר-54פ1 ככניה(, מעונינים.יציג וירכי התיאום ועדת )הזרעית שעה( )הוראת כיביריים שיכתים רישיםתקנות
 והוצתם למעוייניםהודעה

 בפניה(, מעונינים ייצוג ודרבי התיאים ועדת )הודעות שעה( )הוראה ציבייהם שיכיגים רישם לחקגות 3 להקנהבהתאם
 הקריה, 24, מס' ו' ברהוב בתוספת, המליורטות ציבורי, שימון בתאיות תדון ההיאום ופות כי מודיע אני 1,השכ-ד-1964

 1969(. בדצמבר )24 תש"ל בסבת ס-1 ביזםתל-אביב,

 מיוי:יס נשיט יעני" ין:.הייס את הישמין ""מורה נישינ, י,1:יע יש"יס ו"מ,ר.ה, מ"ת::יות נתגנית"מ?1:י:יס
נייין:
 - כמנמת שננ,, גטין משתנסס)נ(

 ומנסי "ה ימיי?: מראש, ,שזה ננ"ג עגיו שיוזילו ",ן :?'נ .ז. ע,
 ירו.,

 טע:,תייס; את ,"שסיע ירוויב מין גאותו לשהנ:יסש,
 יר"ש. ,.עזן ;,י. עיון.?ו נא-נון ייי ?י "1 אישיה - אגייס מ;.יי:יס21(

-~

 ת,-":ינ. הקיזה, 1', ייינ "שיון, יעיז מענה: ירי ,שדה יש ימיה".וימתת

תוספות

נשענת :ושים",,יתיניתיי!יין:ו:הוי17ם

 - שביינוןןי'ת"'יה
al~luיח.10 -10.10 19743 ;2,03,210747 והסכון 

 - שפיינצקקריתהיפה
 19.10 -ל2,03,31000310,2 והסנוןעולים

 "2."ן -נ2."1 4,"1ן",2,14ע.,.ם י-י,2,14( " לי' )תשיו'ויחס

 1671. עמ' תשב-דו 2!15, קצת1

895 "12.11.י1 תש.). נינת נ' !,,1, "!.ילין..ונס



- - - :שגי:;-,מיסס
 נשקת ניג'ס "י7יי7;,תן:;י

 -,4."1"".,1 ;1!""111""1ן וו",1 ;17",1ו,,?,!עוי.ם ,-1,2,2%( 2 מן. )תי7ו1 ע,ינ",יין נ3."1"4."7-1"112"1:,,2עליפ ,-24,2,,2( 2 מן, )ת.,ו, 'עקנ,;117ן ;2."1 -נ!."nfi1?11!;[!,2עסיס ,-4,2?,?( 1 מן' )תיקון 'ע1:7נר11!
 "נ."1 -"".4111,"1י,"!,2 ן.,י! -גי:זנחויה

 "".1) -יו.11!4"ו7,?",3 י::.ן - ץ:'נררת י-4,?ן,ו( י יי. )ת',.1ה,-א"נ

 "11.1 -י!.11נ?1"!,;1,! ;.,.םא, ,-1,!ן,ן( 1 ןנ' DF'n)i י.;"גני

%,;3,1 ע.ייסא, י-ן,13,"( 2 מ;. )הילון '1:"נוי
 -ll.ZO -נ?.111?1"

 11.21 -נ11.3"4"37;1?,! יו,.ן -יד, י-24,1,!( 1 מג. )תיקי.רענה

 נ11.3 -,211.4נ"3,21,47 עי,,נ -בי, ,-ן,24',"( 2 מנ' )תי17ןדן;מ

 "4.וו -נ11.4י4"7;,1?,3 י.,.ס -ני, י-3,!4,1( ! 'DQ' )ת'1.7רעמה
 !Tni?11.!"- 11.4",21,! עומם -בר, ,-4,1?,3( 4 מן. )ה',.1ישנה

 -"נ.11י".7112512,י!,3 וך::11יי,.ס י-3,י%,!( 1 מן. )תיקיךנח-ים

 )ת.7יי".י.1
 "ן.?1 -"1.!11נ7"וו,"4," ,ך::11 ןיייס - נ"1;'ס. ,-1,,4,%( 1 מנ'

 י1.!1 -;1.!1"?47,1471," וך:;ון ע.ייס - ני.ן.ן. ,-1,י!,!( 2 מן, )תי,.1יעין
 12.11 -"?.12וו""נ1,"4," וך::ון ןוי.ם - נתןנ.ני ,-1,"4,!( ! מנ. )ת.7וןחוקן

 "!.זו -נ2.!71?1,71,,3,4 עריס - גון;.נ. ,-1,,4,ן( 4 מנ' )תעיןהיייי
ו!.?1-;2.ן1?זן"11,ו!,3 ו;::.1 עויים -;,ן!"ת-תעה

 נ3.!1 -!12.4?"1,51,1!,2שיים י-!,1נ,2( 1 מס' )תיקןנוריה

 -;4.?1"נ.!4141"1!,י2,4;ואס ,-2,44,1( 2 מן' )תיקיך ים7יית

 "!.!1 -"".נו"ת"ו4,י!,!ע,ליס ,-1,"!,!( 2 מן' )ת.17ן ה:ימ,לייט

 ;עשא, 1DGe) נ:.נ::ר )"2 תש., ננן,ומ-ו
 ותיאון תעית ראשיושנ 1",7()ךמ

 הקנין( זכות )מיריר הקריעזהפקוית

 ן ההסדר התחלת בדבר מוקדמתהידעה וכויות לוחות השת בדברהודעה
 )ן( ! ני.ף ,ן. ליליות "יז:" ך.ן"" י. "ן, י,"מ.י.י,ם )2( 33 לסעיףבהתאם

 וממורטות בקרקעוה לעירותו שמתכוונים כידור על הנ"ללזקורה מס' רימום גושי עבור זכויות לוהוח כי לקהל ב"הכודיעים
 להלן: המכדר הפקיד בלשכת לעיון הוצגו עכו, אמת געת, ו-1874118748
 והדרים. הל-נגיב הג'-יו: ג'מ. ובכפר עכו מהו) קבין כלשכת כחיפה/ השמיןל"1.רי
 יטייו. 1!ן4' יישים שיש כינ,ןת ה:ךיי" שץ: ";:ת:העיי השכל ישראל י,"1( ננונמ:ר )1! תש-, נני,וי,א

 ך:י". ך:.ן.י;"די ןןלך,ע'ן ו7נזד שעזם ";ףי;",
 1959(. בנובמבר )15 הש"ל בכסלו י' ההודעה: הוצאתרחריך

 נז!יני )17 הש-, r~i?a "' יעיי:: ינ.ייי "רות,ךי,ר )?( 33 לסעיף בהתאם וכויות לוח הצגה בדברהודעה
יהי1,' 91ל11 מס' רישום גוש עבור זכויית לוח ני לקהל בנהמודיעים

 הממוכרה בקרקעות או אלו, נקרקןות ע"ה כובת ההובעכל לאזורי הקרקעות מבדר הפקיד בלענת לעיון היצג עכו, טיתמיעאר,

 ה:-ל. התודה להוראות בהתאם לפעול צריך איתז'הגילית ועמן. האזורית ובמיעצה עכו מחו, קצין בלשכת בחיפה,הצפון

 השכל ישראל 1959( בנובמבר )23 תש"ל בבולוט"ו השכל ישהאל 1959( בבובכבר )"2 כש"ל בכסלוט-1
 המקרקעין והסדר רישים אגףמהל המקרקעין והכור רישום אגףמנהל

 9"ל11.1:1 תש"ל, בטבת ג' 1555, הפיכומים'לקיט856



ן

 trrtt~--1155 )בהירות(, ה:ק,מיית המשייותחוק

 קרית-עקרון המקומית למועצה הבהירות בדברהודעה
 ךנ"ייית ת.?"ית ;, ".ורה בוץ ניכית תשג-ך-וו,11, )נהייותן, ךמ,ו!..ת הרשויות ,הנק )י( 73 ,נעיףניתסס
 נ"וקסוני ),! הש-, lTrnJ ?.ו נ,וס שכוויייו קייץ-;קרון ימ,.:,ת,!.;ו"

 חיי, משית עניית ,""ר שו,נע1 גן. ,ויו(,
 09',10643. בח"ה בתל-אביב המחוה המשפט גיח של דינו פסק עקבבידדה,

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 העבודה';מפ-ם מפלגתהמערך)1(

- 
 אמת

 ב - מפלגתיים( ובלמי המזרחי הפועל )המזרחיה לאומית וחיתתויה)2(
 חל - )יניסיי( "רות )גוש נק.,)"(
 ט - ה"!ע'"מים)4(
 לע - יע?יאית ה,'ני,'הייני)")ו(

1993 המקומית הרשות בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

__1559 הכשרים הקולות של הכולל המספרג._.

 נ24 כסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 : המועמד.ם מרשימות אחת לכל שניתר הכשרים הקולות מספרה.

 ך,1,ותמנמר נישימהנינו,"1ת,ייח
1;4 גענוזן,מ!-ס מסיית -ניעיואמת

569 ממלגתיים( וגלתי המזרהי הפדעל )המזדהי, לאימית דהיתהויתב

1ת,יחל
2"" ייירלי!( "רות ))וש 3ו כחרשיימינןט

15 העצמאית הליברליתהמפלגהלע

"11 ממינתיתיע.מ"עם

 המועמדים: מרשימות אחת כל ,כתה שבהם המנדטים מספר1.
 המנדטיםמנכר יישים"נינו,אות,יות

3 ךןנ11",מ!.ם מןי)ת -"מעיואמת

3 מ!,:תייס( .נהי ימוייי, ישן, )כמגיהי, ,".יית אתית"י,תב

3 ,יירטי!( יי.ת ))ושות-,הל

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שלבחרו האנשיםשמותז.
 אמת - "ענוזן,מ!-ם מחגת - החדךמישימת)ן(

 :::גן'א:)
 שלמהדרף3.

 נ: - לאומית דתית חזיתמרשימת)2(
 משהלנו1.
 אברהםעמר2.

 ----- מאיראילוח3. ---
 חל - ,.ני,.ס( ירות ):.ש ;ן-,מרשימת)1(

 יצחקקטבי1.

 - ";" ;מ' תע.י, ",נו, ג:רסומין ני,,יט ששרייה קיית-עקי.ן, 7מ,ימ'ת ימי?!ה "נצירות תוצאות נ7נר""71עה

 פדרמןאזרי 1969( בדצמבר )4 הש"ל בכסלוב"ד
 קרית-ן7יי1 י:,ו:'ת ,:1;!ה ךנ"ייותל"ז 1211"1()חם

 248. טמ' תשב"ר, ס"ה1

837 1",11.11,1 "?.י. ירי" י. י,י1. 7!ייו:יןייוין



-י  3,,19 ציכ:ר(, לצרכי )רכישה הקי;עות:;וכת עסקים למס דין בית בהרכב שעוי בדברהידעהן השכ"ה-3"19 וחכ?.ה, ההבניןהיק r(-f~k 19,15 )מט המק:כיוה הרשימת פקידתןי

 לפקודה ו-7 5 סעימ'ם לפיהודעה ;, עיים ;:קים ימן "זין בית הרננ ג. הווון, נו"פיניתן
 7 ה':כ.ט באלול כ"ד מיום שונה שמעון, בני האוזריה פצ" ה- י יי1

 ג.": כן!.יט ""י[(נן!סמ:ר

נח,,-

 הש:."- וךנ:.,, העמן ,ק., ",1 נשף ,:. נמית"
 רפש. ,ושב - גרור .תירנןלינ התרית(, - )להלן כס',2ן מס' מפוריה לתכנית יבההאס 5,1"19
ש..ול_

 ך!ינייי( ניסיי ?'יתק ת71ף יה ,תת הד_,. יובר
 1,:מך ,תמון ךמ;.מ.ת היעזך כוה מוגרת 1,!, לן. ת;י.י.,?, רעש.. ,1שנ - היש, .הי,,נו%

הוות"
 גת,ן!ת דןחו%יוה rTr?-;n גי הסע" !'ך'1-"ירי"(1-]ן:: נ.יקיט ש?.רנ:ן ?:7'ס ימן ו'1 ניח הימת נזנר

 :;iTTT ו". ינ' הת71ן ?"21, ;מ' השג.", ,111,ךירנ.:ים
 ה, יי ש, י מי-:ה היעין ינ גוי צ ייינ י.,.טק -זך י ת

 ו,:.ר.ת גקר7;יה שנן י, ישה שנת %ו .נות ,יון. ה,.:ןיי י",1( נ1%,ט,גר 211 הש-, ניו.ןי.:
 יינם ךוויין תנך - .יעוד .עלו" ורש נך ע. ?.:1. י7נ,ייי:ה הלמישעזי "2!י7()ים

 ההנו:ח טוגת על או ,כרתו על הרצאה - ברשומות זו היתעהברט-ם בני-שתיין האוורית המועצהראש
 שיכללו הביפהו, לחיווק ראיות בצירוף האמורוה, בקרקעות לואשר
 והודפה המקרקעין רישום באקס - ישנו אם - הרישום מרטיחת

 הנהבע הטכדם והישוב תובע שהוא הפיצויים את לטעימיהםהכמרט,
 נל )סמייך(, המקומיות הדשויזתדוק

- %  

 הדף.

 י.," יין "נטת יה:11;ה ד.;זך נ. יוצעה נו" כריתי,תשי"ח-1934
 , י ןיצסמלשלרשותמקומית

- ח , 1  
 גנן. "ךו,ך את מיז 'יגור ייי)רותי,י,:ות תשי."-- )נעיב(, "מקרמיקה "ישויות ,"1, 2 ס?.ף יפיכת!ר:נ
.11,!,

תוספת .................,,  "2[י. תוש ו מ",7ה ך,; "ןך,.ה נ,.ר,נ, ן.ר ,"2 ש,;:,ש
 1:, נצר-נין נ;.ר.ת העז" משרו ח"ן יערת 7"י -,-/ש'.ל"י(ץ
 ו1

",,:" 
 ,וה,. ?ח.הין "וין" שישיז' ובשעות נימים נו ,ע..ן ;נ::.המוון.ן

ךזנ.14הד,)21ננעמנרי"!1( 7 .י-.י  ,1!-7ן).מ-וזמ,
 נ"י-ן:ן י"מ, ת::.ןמיינ .,נ:'" ,ה::.ן ה.עיה1ה:ק':ץת יבש'1ענ

 יתש-יעין ךמ,ו:.ת "מוענך ש,ין,"
נ:, 7!!. עמ' ת:ג.ך, ]!1, נ-"ן

 ויייוי.ן ניפלס ש:וינן ";ין רפש המקומית ך:.ע2"

 תשכ"ה-1965 והבזיה, התככןהו;-
 חקלאית קרקע על הכרוה בדברהידעה
 יר"ש,נה יהונ?ת ! נזיף ,ן. זנותו נה71ף י., נירייז.?.ן

 .מות י?, "..ת 'זז וע, השנ.ה-!"יון, .ךנו.ך, התנתןיייו 1945 בעלי-חיים, מחלותפק,רת
 !וו, צוויםסימוך גיזים הלקי על "קיהית קרקע על לשמירה הועדה מכרזתהה:ומה.ם,1

 נירקע ה.-אציג-,?ו גן7ייי ותנ:11 מי"נ גתתים זון" ?י

נתלי
 ,",,. ,;וין"ימת י, וויו נ;,.-rclln מטיסת ,יקוזת ]1 נעיף ין. סוננת.

 :וינהג גג':::ניךך:ןג1ןגגןג:::גיג:נ :"ן" "י, ךתירןנ "הית ;י ::ן::מיי-גבלווה
 מס, "ויריח מוע:" נלי;,מוש:

 ה,-%:'נ-י!., !!, "ימית .,וזה יח.נ ,י.:.י, %ל ךה7י,יה,נןשךז :. ינון"
 האמור טהמשרו וכשעות בימים בהן לעחן רשאי בדבר המעוויווכל ג. בצי-טוביה אזורית מועצה הצב,מושב

 לקטל,מזיה
 1ינן:יי' 1959( בנובמבר )ו2 הש"ל בכסלוי"ר
 9"19( במכמנר ;29 ת-1"ל בהנוין כ-ט במועל הוטרינריים השירותים מוהל 73523()הם

 דשיעקב
 ,קירית ,יקע ?, ,ורירה הווון ראש י.שנ 7י!"7()יד !!1. עם, 1!14, לי, 1 תוססת !1!1, עירן
- יי12. ?י' תשנ.ס, "[!1, י.עו ן ,!,ו. ;מ' תשייט, ,!!1, י,נ,

 !22. עמ' תשג,ס, ניח 7,!; ען' ),::.", ו."

 !,7ן.2ן.(1 ה:... נינן נ' ואו, ווינין.ן..,,ן3"8



-

 ן - - -- תשט"ו--55פנ )תו-תקן(, התחיםתעות
 בתו-תקן מצרכים לסמן ה.תריםרשימת

 הישרא,' התריס מנון ע,-יפי שמהנו היתר.ס, ישיית נ,: בתנינית תשט.1-נו11%, )הו-חק", ותלים ,ת,).ת )נ( ן יתלהגוהצם
 %(1%ן. נח1,:וגי )ו תש-י כחשרי י-ט גרס ותיקף ישבז !, הוי-יוריו הת,נ.כ, ל"ו, )נ( 11 יייף ל(. ימ:ותוגתוקף

 [מנגר
 התיהר נ,ה1 ק?נירוישיר והיחר נו,שנ

 יי:,ל:יס: ;ומי ונממן נחשת בו,.:. נן,י ר:ל,.יס 1!תי,יס נכניס ".ן, ג;-מ, ג.שי", י"מ, "".לי ,:ג,.ם ך:ר"1,"

 גקיבולים: תרמי ובידוד הרמוסטטי ויכוח גילי חשמליים ישמהממי תל-אביב בע*מ, -חרות*חברת
 )תליה( ליטר 00230-80
 )תליה( ליטר00380-150
 )שביבה( ליטי00480-150

 );מיי"( ייטי"י1-"""""

 ו:י.מניס: זומי .ניתז :"הת מו,.נ, נעלי רו::,,ינ 1יתי,יסננ,יס -T~K-,;.ון tr-v1 נן,י-ייוןהגרת"וי

 י,,נ.,יס: תימ. 1ניו11 תרמוסטט. וינות נן,. "ש:,,יס מיסמדממי ת,-"נ.נ נרו,, חרושתחנננה,
 )תקי"( ,ימר"נו-"""91
 )שניג"( ,יטר9"1-""917
 );ן'ין( ,ירי"11-"""91

 בקיבילים: הרמי ובידוד חרמוסטטי ויסות בעלי חשמליים מיםמחממי ב' חולון בע"מ, יואלהברת
 )תליו( ליטר01930-59
 )תליה( ליטר02080-150

 ----- )שכיבול ליטר02150-150 - --

 );מיון( ייתר"!1-""22"
 נ,ינו,ין: תרן, יניזון הימונטט. ויסות נ;,י ךשן,ייס מ.םמתמי רמתייס ג;.מ ,ז1זיס המרננית"יברה

 )ת,,:( ,ייי"נו-""24ן
ו2"

 )שניגן( "סר"11-",
 );מיון( ,יפי""1-"ן"92
 מושקעים ו,או בולטים רז-מגע"ם הקעבתי בני-ברק בע-מ, אלקטרתתך032
 מדשקעים ו,או בילטים הלה-רגעיים תקעבתי033

 2 1, מנ' ה"נמהזקי4ו"

 מותקעים 1,או בולסים דו-מגעיית תקיבתי תל-אביב פפרבוים,האחים035
-- מושקעים ו,או בולטים הלת-מנעיים הקעבת.036 ---

 תלת-:געתםתקעים037
 4 3, 2, 1, מס' הנהבמהדקי038

- כוש;עינ ראו גו,ס.ם זו-ישיים ה,; נתי נחי-גרק 1,.ננורז, מ. "שן,, ,משרי נ.ה-ר9ו"  
Oieמוש,;.ם ,,,1 ג,,ס.ם הקת-משיין ה,;נתי 
 4 ר, 2, 1, ינ' ת,תנמןז,י941

"42
- מוש,ע.ם ו,"D'U~lli 1 תל-אביב תקענתי .לו דשי,, ,מ11רי גי"-ר נ. ..ן.

 מ.שקע.ם וואו נו,?.ס הקת-ן:;.ינ הו;נתינ94
"44

 הקת-מרייסהקריס

 4 %, 2, 1, מן' היחגמהיקיר4י
 בקיבולים: תרמי ובידוד הרמוסטטי ויסות בעלי חשמליים מיםמחממי יפו פוטרמן, משהדיוצר,

 )תליה( ליטר04880-150

 1.סר"11-""4%"
 )שזיני

 בקיבולים: הרמי ובידוד הרמוסטטי ויסות בעלי השכליים מיםמהימי ימו השמל, לדודי ביה-ר אהרון,דודי
 )תליה( ליטר 05780-159

"1%
 )שנינה ,יטר "נו-",

 נסי. עמ' תשי.1, קקה1
 "3. ען' תשי-ו, ר,":

809 %,י1.נ1.י1 הש... יונה י' ,1!1, "יינ.ן'ס'יקין



-י
 "ה.הר ויש עעניר."ישר וניהר נע,שם ן"ויהר ן מן5רן

 נל'ייייס: תימי וניון הייוין;' ויסות נע,, ,עמ,,יס :.גירי),. :נעת-רמנ.ס יולחן, יניסנגרת,
 (r~ltr) י.ירין-"!"וו

 )תיש( ישר"נו-""1""

 ,ש:יגן( ,.סר,!1-,,!"9
 נקייו,'ב: תיגי ונייור הימ.ססץ' ויסית gQ~' "ש:,.י[ י.םמס':. יךת-זן -שנ,-,קנ"-ץ::ר,

 )7נ'נז( ייןי"נו-""!ו"

 ה,,-ןועייןד:ע.! יני-נר, הן:,, ,:ועי. ני".ר 1"ינורז, מ'!;"
 1 מס' לנט. מיומי י':'רה.גית"91
 "ן' מושקע נ!., וחזן( )נוו קירדין,יגן "א' מושקי .היו נטוה( )ן,ו 7'רמיג,9,1

 ג,ינ.,יס: תרן. יגין,ן תימיייטי ויסית גן,. ישן,.'[ מ.!ו'קן:, ת,ן ודשיי, מתעה יכו!רי יגיה גי-מ,בי-נוננא
 )תנין( ,ילר -"יי"!,"

 )עך'זד( ,ילי7ao-fJ,ן
 )ש"נ:( יתר"!1-",",9

 גוינו,יס: הים, 1נ.ךו1 הימייסטי .ינות נע,, יעך,.יס ך.סון::. ה,-"גיג ישן,ייס, ייס ין:ר. תלויהירי!,

 )עמילן( י,טי"!1-",י,"
 )שנינה( ,ילר"!ו-"""9%

 גקיגו,ין: הר:. וג.ווז הרמו:ללי "נות נן,. דש:,יים כ.!מ,ך:י ה,-אנ,נ נע-מ, -1יר.הצית

 )ה"ה( י,לר"!1-"""""

 )שנינה( ,יירי!1-,ן97"
 א' י1 מושל;, וו-?1sr 7'רמשק יזו ןק:. ,:ערי ג.ה-ר ו. '.ן.!"1
 א' נו ניחס, זו-,ןני ל'רשנק194
 ג,ינ.,: תרמי .גיז.ז תימ.נלל, ויסית נע, יש:,. לינלום יר.ש,ין נע.מ, שיהופית "ולה נרו,,ירע. פועי זווקן",1
 )שנינן( "סי.!ו-""197

 )עמ'זה( יייי,"-"","1 נקינ.,.ס: תרמי ונין.ן תריי:טלי ויבית נע,. דון,.יס מי!מרך:. תי-א:י2 נרוי, דרושה7נ11:,
 )שדגי( ..לר,ו-י!9"1
 )ת,.ה( ,.לי""-,"119
 מושקע 1,,ן.ן נזנןו( )ויו ,.ריתק ".יון נע-כ, ן'תורצנרה!11
 ייעק;ז,-7?:י עוזה( ):.נ 7'רמזנק114
 ייך,ע מועי הלת הגענ,תי11
 י1ש7ן זו-ן:עי תלןניחי11
 יידעה י.?;: ון,"1יריה "סור ישר"יית, נשיה תערי"יגריל'122

 נלזנו,: תרזי .גיוון הר:ו:טט. .יסות נע, ידן,. מיןיניס ת,-אניב נעין, הרותיגרה
 )שנדן( יייי""-9"י12
 .,,1 היזרקותי[ ינקים יי'!'םג.1.יות ה,-אניע 17!פר,%'4!1
 1יישיס מנווזיס מתוירים ה:.ן,ייסהנפיס י.וןנב,.1!1
 א, 19 יפיט zeusI ל.נ.ס 7::נ. יזמ!נ, גוי-נר, נן,מ,%,,טי.נהך"12

 א' "1 ירט ,..ן ליןין ,::י ן.יזו,121
 א' י1 מפן, ג,, או ין ,ן:שיריסהןע ילו חקן,. ימ.?יי ג.ה-ר ן. '.ז.,!1

 א. "1 ג"ס zeus ליפ.ס ;שי' יזי::; גוי-ניק ישם,, ,:.גרי ג."-ר ויי:נ.רו,מרזני"!1
 א' "1 נרן ,,,ב ל'!ונ 7:ני' ייין:7"!1
 א' 19 גויל zeus טכוס קן:י, דןמשק ת,-אנינ פסרניינ,ד%ןין1,1
 STO) גו,ט CTS'D z~us עלגי, 11מין,2!1

 ותהויינית!"1
 הווון נע-כ,

מ!"
 א' וו מושקע .,'ז נןנןן( ):ינ ק.ר

 א' "1 מועקע נן., נתזן( )ן,נ ק.רו'ינ,4!1

,)11ינ81
 ,,,ן.ון.ון "ק.י. נלגת ג' !!!1. ו!זנ.לין



ן

 ןמכפר
 ""יחי :ית. קי:,י1ויופי "היתר נ;,קנ ןההיתר
 שקיבולו: תרמי ובידוד הרמוסטטי ויסות בעל חשמלי מיםמחמם ירושלים ברזל,חרשי185

 )עמירה( ,יסריו1-ן,

 גנינהננון %ייה קרית יגנון שיניב תעשית ".ית,;,"11
 ץ' " יי:. ויתרע נוי-גרק ושן,, ,משרי גי,-רוי.ןנ.רו"14

 ירי,שמן %ריר וי.ת וןני1, שלניס תרשית זוית.;,142
_ 701 דים א' 10 זוהרת טלטלת בעל מושקע קירמפסק יפו בע"מ, חשמל למוצרי ביה-ר ג.ד.י.148 -- _ - -

 1"1 וגם א' "1 ,.הית סלטות נו, יושקע נ!1, ,'רמטנק"14
 היןר"י,.ינ ,נעמיס נ.:;.ת ק, %!י:,:.ן.יה גת-ים ן., ק.נ."11
 וקומקומים( מים להימיס ביהיים דרמתייםט,יכלים תל-אביב חשמלי מוגרילימה,155
 )נירים( ייתך " עז "שן,.יסמ'נ,יס""1
 ן מנ' ה,הנמןן7י "יען ג;.ן, ?יתורהג'""1

 לען:!ך,ריס ".ןה :ור, וןי.ייס ,תיקיתונרה""1

 א. "1 11,ס "1! ,:גשיריסתלעיס ::.-נך, ,קן, ,לוןר, גי".רוי.ןנילז,"17
 פנימית שריפ: למנועיבוכנות הל-אביב בע"מ, מוביליהבוכניתב17

 בקיבולים: תרמי דנידוד הרמוסטטי ויסית בעלי חשמליים מיםמהממי וברזל דודים הרושתאריה1
 )הליה( ליטר17780-150

 -- )שנינן( ,יסר,11-",,17 --

 שקיבולו: תרמי ונידוד הרמיטטטי ויסות בעל השמלי ליםיחמס תל-אביב בע"מ,חרות
 )היי"( קילי""1,12

 שקיבלו: תרמי ובידוע מרמוסטטי ויסית געל חשמלי מיםמהמם בע-מוהר
 )תקין( ,.סר,,22"1
 ממונעים רננ ,נקי טר',י.ת,).דית ןןר-;:% ןץ,"ן'ס, :.וי ןן;,. מ. מ.:.4"1
 ויעמיס רגב ,נקי סייו.,ת"תרות "ודן !מי:ינ, מ!;,י א,י"ננ,",1
 בושם דהידוע וט 0"7 קל הספק נעל ביז' יבש, סיפדס אוטומטימגהץ תל-אביב קמינסקי, מ' השמל מיצריאמקאן186

 בקיבולים: תרמי ובירוד הרמומטטי ויסות בעלי חשמליים פיזמחממי תל-אביב בע-מ, אורקרן
 )תליה( ליטר8780-150ג
 );ן'ין( ייסי"וו-"ן,,1
 )שנ'ג"( "סי"נו-50",1

 )יזיזו( ייני""-,"1"1
 )שנינן( י'טר""-""2"1

1,1
א,ט,,,יי

 ויזי1%,ייס גריי! ק, ,נו:נ.ת %!ייה1וייית
 קיי)).ט, מקא,"',"1

 ין,ק ;ס ד!.;,יתי,,%.ין?נטי.ה ,שקירות וט "4:ן,'! ק.!"
 ""א' "2א' !:י תכתןןנק יןו יק:,, ,מ.ןרי ני".ר :. י.ד.,,1ן

 ו - 27 טייס ;.יהנן. ה,-%נ.נ ל!רנ1'ב,האיים""2

 וט 1909 - ו מס' דגם קורנים חשמליים הסקההנורי חק-אביב בע-מ,בו-דה201
 וט 1990 - 2 מם' דגם קורנים תשמליים הסקההנורי202
 ח %,ו - " ה. זח קיימם "יגוייס "","":ייי""2

- -- אז,ני1( )טיןין מה1נר:.ם :,ר"גי' יןו ושל,, ין.!יי ניל-י 1. י.ן.4"2---  

 %' "1 ן.-7ןגייס הקת-מ:;..ס, )ןנ;.'ן(ה,ןיס ת,-%נינ%,,טרו-קך,ן,""2

 %' "1 דו-,יגייס תות-ן:ןייס, )::,,ין(ה,;י! ת,-אנינ%,,סרוסן,1"2

 )!1רמ%י,ן( י,,ישיט ,!ין,י ו!'!'ס.יהרת ה,-אגיז נע-ן,נין,"2
 )!.רן%י,ן( 1,,יש.י ,!י!.. זיין.ביורת !תן-תקין נ;-ן, ינגן;ןון2
 "קן,.יב ש1,ךןמ"11ררי ן,-%.ן ,'נון;1-%,ן,211
 מיונטים רכב לכלי אויר לבלמידיאפרגמית הדר-רמזיים בע-מ,אוטולייף212

 --811 11,12.1959 הש"ל, בטבת ב' 1585, הסרטומיםילקוט



ן1
ןן ןמספרן

 הן'הי נ.הן שונציודמ.?י ךייתר גי,7נןשיתי
- 1 - 2 דנם טלואורסצנטיוה לזורות נירהבהי בני-ברק בע"מ, אלקטרונתך213  63 2 
 יהיר הד-קהבי א' 10 קירמפסק214
 מפול הד-קטבי א' סג קיררוסק213
 ;!ס ,נוי נית'ותנ.ר.ין ת,-א:ינ ך?ייננו,, מ'"1!

 ננ:.ה ,מרתנ?,.נ י.1אוים,217
 ומס ,5 יז י"מ י:,,שמיס"21
 מזי, ים הפוע,וה נ,.%ורס%נסי.ת .7!1!רות ,ס "4;:,.ס תי-%מגיאיר.,21
 ינייה עשית ס.(.ן ממ.נע.נ רגג ,:,, דשן,יירמן:ר.ס נמיה נע-מ,שם!!2

 גקיבולים: הרמי ובידור תרמימטטי ויטוה בעלי חשמליים מיםנוהדךי תל-אביב בע-מ/אמקיר
 )חליה( ליטר22389-150
 (ratr) יידרי!]-""4!2

1!י
 .ליאי:?ר"- הז:ו;ות: ,נש.ם נתקון;רנ' ת,-%:.נ יע,ן' כלנסיי י!;,'לנר,;",

 -ן,יוי- .2%.נ.ת.
 .ס ינ! וי, נ12 נ:!.ת r1-T:i;:,.ן נח-ינ רמות-יס, ס"ק",221
 !;.ן,ת ךיי[ה י::1(ייןת-ר ;ן-!יעה נע-ך, הזנן מטע,.;וים,,225
 עיכסה קר.?ה ,זן?יc'lsr פחה-תקין -א,ננינ., כע-ל, סמ.רא',22
 לוי, ען "ל,עיינ פ,ואורנ?םיות ,;':.לינת וו "4;?,'נ י!, ,1,1, ,גנים%,,?רז"!2
 לן,, עם ולוע,יס י,.אורי?נס..ת יש:.:דות ון י4נ?,ינ '!י נ,ומו.'אחינר211
 %' "1 תית-מ;ע,'ס ,ינויי(ךק;.ן ה.-%מג גן-גנן, דשןרמי,נ21

 %ופר "1 גרי, 711 יון ק.יריק ,ין נע.מ, רקן. ,מברג. ייח-יי.י.י.י!2
 וט 659ג צניריים חשבלייטמכפתים פחן-תקוה בע-מ,קלוריק238
238ן :נ.ן" ,ן:ו1,ת ל.נ,;..ס ".ךיס;1:י217

"אלקטרונתך-
 פלואורכצנטיות לזורות כדלקבתי בני-גרק בע"מ,

 זן ז;נ "וא' ך,.ף "ר, גרסימק""2
 נלט ינוי ניתרתניר..ן היעה פי.זמן,אביהם"24

 ,%יי;יינ%:ינ.נ נלי-.s'o נע-מ, מ%י"זיס ;ומ, י!;,,מ.;.י.!24
 .הרקו,ן- דגניית ~rTnT:~rTn?t נקי-נר, רגי;.גין,ן:ן!24
 "ט" טיפוס כלורי מטוליוויביל בידוד מעטה בעלי מבודריםמוליכי, לטלקומוביקציה וכבלים מוליכים העשיהטלרור,244

 יור עי, 7'נ1, גע,י, וישך,%,7?יייית
 המכונים קירנים חשמליים ה:-החגורי ת"א חימום, למכשירי מיו"רטרמולוקס2451

 "אינפרא-רד-
 וט 1999

 .,,ס " "-771-1".יפן
 עם ה"יעלות ]יובחר 791 דגם וט 40 פלואורסצ:טירה לנורוהמלים שיתופ'ת לההישגוה מועקים קגוצת השופט,עין248

מדלקבע"מ
 וט 40 טלאורסצ:טיוה ל:ורוהנטלים247

 s~rt Ferfckt זנם יזקקונ1,,ית

 101 יגם כגעיים דומעים הל-אביב יע-מ'אלקטרושרת248
 102 דגם כיעזים דותקעים243

 ן ס:...ם מנו; נ.היין "שי. יך:שירי ",י!.ס ".מון;.:. ת,-%גיג יען,אוסרו"נ2
 סג',.ס יסו; ר.ת"ם "ומ, ימנש.י' יי':יס ייייןית' יויו, ושיו מוניר. י. איר-,.ן:ת[21
 סיון ניוחי יפ1,.,.י;י, נ.ן.1 מסה נע,. ךגוזז.ס ךו,.:.ן יס,,.ייני;ויך וננקם מי,יג.ס תעשיתמיזיר-,2נ2

 ינ.,.ס rQ1i ".מום תירי ,7'מקי"יס ".:ון;.ן. יהח-תקוה ג;-י,,.,רי,"21
 בעלי הרמי ובידוד תרמוסטטי rTCtll בעלי השכליים כיםכחימי ירושליםאורן,ע25

 תליה סיג ליטר 80-150ק-בול
 שגינה. נוו ,.סר "י-ינ":1, בעלי תרמי ובידוד הרמוטטטי ויטוה כפלי רשמליים מיםמרדמי238
 ?מון ns~r פתיי עם ;ן.ש מאייי י'!י הטתהקע קורות ?..ן ננסי - גע.מ שירותכרע,,י5ן

"ן!
 רך ל:.ייא,יי,ג..יי.ת מרינ,הויאית' 1:7, נ"מ, 1 ז:; העש."

 %,,ן.!ן.[1 תש.י. נמת ג' ,1!1. זנונ,:יןיי;י"812
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 א' 200 100, 60, 23, מתוברגים לנהיכים רגיליםפקקים היפה בע-מ,נעמן269
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 2 מכ' פלסטי מהובר הבוריםתיכוה בני-ברק וייסבורד,מ'271-
 יחיד( מ,1 )דגם )נדניה( 10א' הד-קטבי קירמפתק272
 כפול( ל21 )דגם ):דגרה( 10א' הד-קטבי לקרממסק273
 "וא' ",ירין ,.רמ!נ,274
 50א' משורין, הלה-קסבי זרםמפסק חיפה מתכת, מוצרי בע-מ, יקה275
 ;!א' יקורי, הקת-7ס:' הרסי!נ,"27
 ),1,,( יורטת ,הורי ויןמינק גסי-נר, נע-מ.%,,!יותך277
 ,;1ל'1ה קי1!1ן;וי ,נסך -ז,אר., לעירותגיח-ר,27

 הרמי וכירוד הרמוכטעץ ויסות בעלי חשמליים מיםמהממי ירושלים מתכת, תעשית"אורן",
 )שכיבה( ליטר27980-150
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 )על.יךן ,.סר%;1-""
 מ.ן ,:סממי קרמי.ס טייסנורי י!1 די?,,יינ,ין1"2
 מזקק עם "!.ע"ס וט "4 !,.".יי?נטי.ת ,גויותנ?,ינ .!ו 1",,טירונ( שגתתיא,נ!2"2
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 וט 43 קיבולים פלואורסצנטיית, לזירותנטליכ השומם עין שיתופית, פוסלים קבורת השופט,עין284

 ~Perfckt 2 (RCS )יי%ן5 מדלקהבולל
 הפועל קיבולי וט 20(ר2 או וט 40 פלואירסצנטיית לנורותנטלים286

 "ודע( 5-,11 )2 מדלקעם
 וט 20 מלואורכצנטי.ת לנורית נטלים286

 ט( Slnrt) PerfekI ;2 מיי,ךנ.יי
 א'1 )נ"נ ש.ןרמננסת תל-"נינ נע-מ. דחןישראל2,7
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 411 ימס "1"' הקת-!':יתקע י!, נע.מ ישן, ין?רנ, ג."-רן...נ."2%
 2231 דגם וולט 433 וא', א 3 תלת-פוימפסק291
 7!1 זם ""' ,זה,ממן,!2%
 מ,2 זנם %וא' לסני י. קיימשק בני-:ר, ושן,, ,!יני נישר 11,ננוין,ן,2,1
 זיו, ,יצע. ז,,מננסי נ;-ן, :".הן,ס מין,.ס קומן, אחש,ן.נ;ר2%4
 פנימית שריסה במניעי מלא במהודר סיכה שמןמסנניהל-אביב293

 פנימיה שריפה במבועי חלקי במהווו סיכה שמןממגי298-
r אנעל )טייוס ",יי נ.תך ",ירט ננהי:ת':'ס ריח-"שרון נע-:. קייות.לזה2,7 N l s I  

 ביתיים ניע., ,מנשיי, נגוייס יש:,משנהי ה,-"נינ נע-מ,ג.-ז"""3
""1

 ס.!,! מ!1,י11יניי-נהרי ניזוז מעטה נו,, י:ווזיןמויינ.ס ,!,,ומוני7ן'ה ונגייס מויינים העשית-ן,זור.
-!!ן, ;ין-יצר קני, - גע,מ ששן,א,לסרונ.ה

 "4" זנם "1ץ' וולס "י4 הקת-,!ני ורםמ:!, ת,-אניא,7?י11ן,2""
 ,מ:שייים נ1א' ;!.7יי-משין!, ה,-אניע ני-מ,תרטון","
304

 מ"ט טיפוס ממונעים רכב ככלי נמוך כתה למתקני מבודדיםמוליכים ל:לקומ,גיקציה וכבלים מוליכים תעשית"טלדור-
 עין-יזר ,.:יץ נע.מ, י,שמ,א,,סיונ.ת
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 "ייתר ניתן שנגמרו"יקין ""יהי גע,שט ן""יהי
 ,;:,יי[ קותןך,,.ךר. יני נ;-מ, קריי נ'-א.,לרונט%ר.,ו""
 שוהיה מי ת להענ קשיח ממוליויי?יל-כלוריצ-:ירות לחקלאות טכנית מלסטיקה מפעלמלסים307

 מרתכיה קיבוץ בע-מ וכניןהעשיה
 ס-פוס מדלק עם הפ.עלדת פ,ואודכצ:טיוה ל::ךוטדות וט 40??לים חיפה מיכאל,שיגגוט"0כ

 ,ין:ך,ם:דדן הדה נדן תחזק ;הי דד,מז,-"3
 - 27 אזיני,( (ci~?t מהונרנין ;-רקגד. יקו גע,מ "7:, ,ך.צר. נ,"-רי.י.ו.,"11

 מנלייס !זו ימס [
 נית..ס השן, י?:ק.רי ו,'!.נ היךינ;י!. ה.,.ן וגניו, מ.נדין %יר-,-!.:ת11נ
 נו%, אמיין )?.ןונ הקיף ניחך %,::ן נקי)תירן )ס-ן.1:ה נע.מ,,רמית!11

 פסימית ופריפה ליגועי הצחהכבלי לטלקוכו:יק?יה וכבליס מוליכים תעשיה"טלדור-313
 ע.ן-זור ק.נ., נע.מ, וישם,א,לסרונית

 דיזל למנועי דלק רוכני ק"מ, ובנע גורביץ ישראל למסנניי כיח-ר-גור",314
 פנימיים שריס" למנושי מלא במה;ור כינה שיןרך:גיפתח-הקוה315

 פ).מייס די.!: .-)1;י ד,,. נ.,,יר נ-גק שמירן.:י"11ן
 ך:1,ננ,ם ןןזן?י:'ר,ת ",-%מן 2;.מ, י::ןי ין'נתר,711
 -1,4 -2- ומתוברגים מגולבנים פלדהציורית עכו התיכון הקרחצי:ורוה318
 מים ,וקרת לש.ח מ!',יץןי.ן-נעור.?ימרותפינטר4-נצתי11
 רגילות ישיבתאכלית באר-שבע בע"מ,תרסה320
 ממוגע לרבב אויר לבלמי גבישיםציז.רוה נען מתכתמפעלי321
 ;שרת נן.,יקי ה,-%:ינ בן-ן, וסיר ,";וב: ינ' ".ן,יש;נ!!1
 ליטר( )10 מטלטליפ קחףחטמי תל-אביבאררכם,323
 1 מס' טיפ1ם ליטר( )10 כטלטלים מתכה-הוינהכדכי324
 מטלטלים דו-רמצני פהקןמזי825
 יבש" ":," שי ילי:,יס י:זס"!7
 רמב בכלי נמוך מהת לרהבי מ"ט גינוי בעלי לבוידיםמוליכים ראשון-לציין בי"ס, מאיהדים מפעלים ציון ככלי327

יד.נעיט
 מןי,י11יני,-נקויי מעט" %. ניווז געתי י!הי,ינ מנוון.סי,יי:'ן"!1

 .ס-לי!ינ
 רבב בכלי נמוך  מתח למתתני מ"ט  כינוי בעלי מבידדיםרוליכים  שררות יימראל כנלי כע-מ/  :יררוח מפעלי29ב

כ1-:עים
 גינוי כע,, דו-מלטיפ פקן. קמר ינ.זוי תת-קי:?..ינ:,,ס4"7

.ל:ז-
 ממוליוייניל-כלורי מעכה או בידור בעלי ומתילים רבודדיםנ,דליכים חיות בע"מ, ביעוראל השמל ולהוטי לכבליםהברה331

 ן -סט"ך.מ-ס
 "פטם"טייים ממיליוויגיל-כלורי מעלה או בידוד בעלי ותילים רבודדיםכ,ליכים32ש
 עולה שאינו למתח מלסטי הומר או גדשי רגודדי הת-קרקעייםכבלים333

 "טבט" מינאי בעלי וולט לה10על
 .לשט. נ.נ.י גן,י ווין ,,,1;. ע,," ש"נ. ,מת" נ,ן?י הקר %. )ימי מנווזי הת-?'?Q"7נ:,-ס714
 "-2ן-1ן וש .?lr~:? 1),,יזיר דוון )%מקרן נע,מסקי,ניו
 )הולקה מדלק ללא הפועלים אהה מלוא-רטצגטיח לנורהנכלים חולון בע"מ, השמל תעשעחאורם,336

 115,1 דגםרהייהן
 ללא הפועלים וט 2%40 בטור  פלייורמךנמיוח גירות ל?הינלל,םונן1

 [-,C'T "5 לקי"( ,רזי;,?זיק
 בנ,1 דגם אדרון( )טיט.ס בטים געלי 27-[ מהיברגים נורהבהי בני-ברק בע-מ, ובניו וזיםכורד מ'338
 גנז ו;נ "ויס.11 [)ס.יון ו!- ת,ויינ י,ינר).ס נייןג:.יז7
 "ן,,,4 1)ן ,ז:שיריב יקי.( ,סור ו,-,ן:י ;יגוני?ין, ויי!יס ;דשון .,רב."14
 המיועדים ליטר 10 ,:ל נומינלי קיבול בעלי מ-לטליס ,צףמט[' תל-אביב יליב מתבת ממעלי ילוב ח.341

 9"19.י11.1 הש"ל, בטבת ב' 585ן, הס-סכיםילקיט814
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 "היתר ניתן שענויוהליצר ""יחי נע,שן ןמן!ר
"ן7ך

 מ!.ת,יס סנן"יסות נע.מ סיגיהמגיסת42"
 נקוי. מיי,יווי;י. יעיה או עיזיי גן,' ויתי,ינ יגווזיםמ.,י:ינ ,ס,,ין,;'7גיה 1:נ,יס יו,יגיס תעשיתס,זור,"4"

 ס-ססיון עין-זיר "נו, נע-מ, 1"שמ,",קטרו;'ת

 גביר. מ!וייו1יני, מעסה %ו ניזוז געתי ו!תי,.ס ינוון.סמוויני! ידשין-,ציון כע,מ יאו"ז,ם י!ע,יס ?יון,נגסי344
 !מסט,י.ס

 וילתא' """1( כ;ו:לנר )1! חק-, גאטוןס'
 "לייןמטי

 תשט"ו---1055 )גימלאות(, המרינה שיריתחיק תשט"י-55פ.נ )גיטלאות(, הטדי:ה שירותהנק
 סוהר של שירות תקופת חישוב בדברהודעה שוטר של שירות תקופת חישוב בדברהודעה
 )מימצאיה(, "ליינה ש'יית ל"י, "' יעיד ,!' יי:ות'2ת1,ף ,;יל,אות(, ומזינן שירות ,"י, "י סעיף ,ן' נלנותיכתוקף

 "2!"1 לס'ש, חני ;, מ.1,זים עג1זה תנץ. נוגר ,התן" ינ7ת"נתשס.1-"1"11, שיריתו תושת מ ,"1,, 17 נעיף ,ענין ייר,, %;. ו,ת"ס-1-"",1
 רב-סלי

 יל, 24, מנ' ש, שייטתו תריח גי ,הו,, 17 נע.ף ,יריןמנר", ויווש, שניס "1 ,יעש" שקיא רנן, 'צחק
 חושים. 1-" ש;ינ ,-"2 חונן, שניי, ,1 ,מושה שקיא ,וי,a'e1 שנה. ,-"!תווי

 ""1. עמ' תקט.1, ס.הן "13. ען' תשס.1, ס,הי
 "2". יי' השנ,ט, ..!ן

 שוטר של שירות תקופת חישוב בדברהודעה
 1947 םרטיאה, ייבעט-ים.?ינ,רג )נימצאות(, ומזי;" שירות ,יוק וי סעיף ,!י ממנותינתייף

 ' %נ, ן, ןיוין.נ ענוין תן%י גזנר ,ן1זען ונןתןב ן,רקס-1-""1%
 ן

 שאבד רשיון ביטול ברבךהודעה סם,- "1"1 ינ' ש, שייון תקשת נ. ,"1;, 17 נעיף ,עניןמירר,
 ,, 1%47 נר!%1ה, ":תייקים יתקוית "1 תקן" ייור%.תנ,האס י-י! תנן, חזקים, 1-" שניס "2 ,יעע" שכ'% "ר-%ין, צניראשון
Q'7W"-זר,י441 מס' נישרא, נרוותה י!ןוק שהישיון היזע" גנה ניסית "זש.ס. ו 
 !'נכס %'ונקה יי-י ושיקי הניירות משיי שי היייישן:י"י קופלפ' ,",1( גנונמנר )"2 תש., ננסךי'

 - - - ממני; שחנו נעציו יוי ע, וייוע ישנות, ,!,ן, ן,1,יםיננת הניקי"ין,ח 4","72( ),ן--

 ""1. עמ' תשסעו, סיחן
 ש, "געיהןנ", 1["77()ים ~rrnר' I~se) ניינןנר )ן1 השי יננייי' ""7. ען' השג-ן, ..כ2

 "גי.1%ת משיי

 ";!. עם, 1,17, מי. 1 תונ. 47!1, עייי שוטר של שירוה תקופת חישוב בדברהודעה

 );ילידות(, הןזינן פייות יחוק "( ;עיף ,!י סמנותינתכף
 ,2)1. על' תש:-"' ,"14' '-!,

א ת ע2 םמוךןןךיי",(:ב,ןן-:;:ו %:' ;, י,."ז'ס ענוז" תמי נזנר י"וזע" וגוהצם ן,תשי-י5",1  ת'טי""-1955 "טיירהתקנת ,ע::מ 

 ננ!סמני )" תשנ,ט נעו, נ' ייים"וראתי
 , . ., "נו," נוגר """1(

 מאיר, ,u'Q הישירן את ו7,,",1 ,שנה ן'זשתי ן,תש:-ינ"1% : נתיבי י י ייז%י נסך. - 1 "י1ש גן מע" ין,-יאנון ש, שיריתותקשת
 ןע,י..א

 ננונלני )21 תע-,
 ת7!1. ש"ע %"יי מדווש ייתר יהיזיש %;ית %תD~'t'T קופלפ' %",1(

1 "נפי"מן," 4י""72()"י  אלסטר"

 "יי;,1 :::: :ך :ג; ע:
 מי'"מדייתהני

5[8 ו"1[.2[.1ן תע.י, מנה נ' שן. והשש.הע
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 הש!:"ה-5:ן1 והכגיה, התסגוןהיין

 וכל תל-אביס-יפו, ולבניה, לתכנון המקווית הועדה בן'?רדיוכן מטה-יהודה מקומי, תכננןמרהבן
 הנ., שיישיוינ 1נש;1ת גייס תשבס .,ן נו י.':",י:"וי?ע' הלקית מקומ.ת מיתאר תכנית הכנת עלהודעהן

 וי,.:" משן-.דיו"! ו,נו.ן, יתבית ג.ת "ועג י ".ינ", :1,ן
 השעי נייקי'.;

 יי!1( נ:ינמנר )!!
 ר.ניקד' ענית. בורא שתו? גשתן חיקית - מקויית מיתאר הגניה התת ?,ן

 ולבניה לתכנון המתווית הועדה ראשיושב

 תי-":'ני"י' כהןבנימין
 מטה-יהירה תכנון מרהב המקומית הוידה ראשיויי

 ר"ת-1ן מקומי, הכנוןמרהב
 ממורטת הכטת הפקדת בדברהודעה

ן הל-אביב-יפו מקימי, הכנוןמרחב

 ע:;י;צגע1 ךנן:לבגתדגדג מפורטת הכנית ש.נוי אישור נדברהודעוה
 הו!- רמה-;ן, .,שיה, ית::.ן היקוזית י.יזה ו:?שיוית.-:::ינ, .י::.ה, "הנמן ,הו, 117 ינן.י נייחס ווזות, נו"נמיית

 ניחו רו,נ1,., מן' מחורטת -תגית ךנ,ר"ת מ:.ר?ת הריתליה ה,-"ג.נ, יתו .ינני", יהננון ך?"11ית "זעוה נ.תשנ-י-ניט,
 אליה. המצלרף ההשריטעם הנקיא מפורטת הכנית שינוי לאשר הפנים, שר באיוורההליטה,
 נהכנית: הכלולים השטחים הםואלה מס' יפורטת לתכיים 1955 לשנת 16 מס' שינוי 1939 מס'-הכניח
- 1935 )הקון(1927  473, 472, 451, 459-457, 455, 131, 98, הלקות 6127גוש מחלפות וחלק 106 חלקה 6954 גוש )58(. גרס 
 שהווי" 7!1.,1,7,

 "1,. ,%1, "",, ,11, 715, %!(, 1נן, ו,,, "11.1,, ",.1, ומתורף ומשריס עג ג.ון ג?,זת1, ע,
 ובשעות בימים תשלום ללא בה לעיין רשאי בהכגית מעוניזכל 1059. עמ' השב",, צ134, דפרסוסיס גילקוטטורסמה

 לקהל. פתוחים החמוריםשהמשרדים ניקר אותו, אישרק המחתית הועדה ע:בה בצורה האמור,השדיי
 אן מרואה אחר תשוני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל דו,:ויה המחוזית הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורף ההשריטעם
 וכל תל-אביב-יפו, ולבניה, להכנוו המקומית הוערה במשרדיוכן

 ן התכבדן טמרתי מקוליה יעדה מהגרס וכן ההבניה, ידי על נ"עעצמי
 מיין חדשיים חור רשאי, אותו גוגל או התכנית בחתום כלולשלה שהימוררים ובשעוה בימים תשלום ללא בו לעיין רשאימעונין

 ן ויורק. ךוק.מ.תיון" סייף ,?י שוש:יע, מי ובן ;זיתה "הבנית ,שינו. ש,הנמוה1מ. ן במעריי להכנית ההננדות להגיש ברשומות, זו הודטה שלפרכוסה לקהל. פתוחיםהאמורים

 ת,-א:ינין,ו ולנני" ,המ.ן ןץןץ "1?ג ר";"ש: וענניה.יהננו1 רלי ד, יל בעתני Zaj תדי.-תביי ב::י:ו::גנ::ג:::גייהי";מ:םן:ך
 יינכן, "תנוט ,,,ק 117 ,:עיף ג"ת,ס "זז;", נ,"צנרת

 רמת-גן מקומי, תכנוןמרהב תליאביב, מחוז ולבניה, לתכנון המחווית הועדה כיתשכ"ה-1955,
 הנורא מפורכת תכנית שינוי לארור הכנים, שר באישורההליטה,
 מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה %;! יי' מורס, .ת:ו,ת !!י1 ,שית 1 ית' שיעי 1ZG3 ינ'.היית
 ומרנניה, יה::ון ,הזק %% ,נסיף גךה"ס rnslln גוך1ן:רת CT). C~iGG1 "1,י1. ינ' מסיסת "נפית ש, יין ישית י מנ'טויו
 מהוו ולבניה, לתכנון המהווית הועדה במשרדי כית;:כ-ה-1955, הפלדו,ו, על שהודעה 279(., מפורטת בתכניה 545 )מגרש 132.חלקה
 הופקד רמת-גן, ולבניה, להכנון המקומית הזעיה ובמשרדיתל-אביב, 1, 93נ הפרכוסים בילקוט פורסמה אליו, המצורף ההשריט עםביחד

 לתכניות שתוי רג,2ור מס' "הכנית הנקרא מתירס, הריתשתוי 477. עמ'השכ-ס,

 אליו. המצורף התשריט עם ביהד רג,ל-, רג,מא,2, מס'מ?ורטוח ביחד א,הו, אישרה המהיזית הועדה שכה בצורה האמור,השיניי
 החננית: בעינוי הכלולים הבוטחים הםואלד הייצורה המהוויה הועדה כמשרוי הופקד אליו, המצורף ההשריטעם
 23; מהלקה הלק 0?61נוש וסל חל-אביב-יסו, ולברה, לתננון המקומית הועדה במשרדיוכן

 4!(. !,י, י!, י",;ות ו",7 4%( 1!(, 1!!, י,,.ת )(1! ;,ש שך::רוינ ,גששת ג'ן'י תק,.נ ,,א גו ,עין רש".מע.:.ן
 גימיס תעית ,,א יו ,;יי1 ישרי "ת:ו.ת נשיתי מעינין:, ,7"י' סת."יס"חמורים

 "",. רתוחים ך,?ורים שי:7יזיסונשתות
 ירוא" "די ת:;.ני ניס גני או ינגין ג,רקן, ממיניןיי וינתז. ןהן:.ן יה71 111 ,גלף :יה"נ ה.ז?,, גזהויניה

," 
 ש:יינ מקולית 1;1" לקנזס 1נ1 יתמיה שתוי .זי ע, נצע?נ:. תיון:י:, מיון 1.נ;.ה, ,ת:;.ן "מיונית "10" גיתשג-ן-תיו,

 הדמיים הוך רשאי, אות. גובל אז מתבניה בההום כלל שלהדעכתן עקרא מפורטת הכניח שינוי לאשר ההים, שר באישורההליטה,
 התכנית לשינוי הח:גדות להגיש ברשומות, זו הירעה של מרן.מחמיים מס' מפירמת לחננית 1968 לשית 13 מם. שינוי ~129 מס'"הכנית
 האמורה. המקומית הועד"ממע.רדי על שהרדעה 158-, חלקה 79%5 גוש גדם. - 1938( )תקון1927

 י,,1( גו,נמגר ,!! ת;., נ;;,ו,.; ז:ינין.ס 2י,,1; ;שני" א,'1, "מצ,דף "ךניינ עט ניתזהאיזהו,
 הל-צכיכמהו; האמורה היחוויה הועדה סמ;:רדי הוטקד אליו, ימצירף ההיריטעס וינ:'" ,הקנכן ייי.וית "ועת: יתשיושנ גיוז ",ת,, אישר" קיצונית "יעזן שנ, גשרה ה":.ך,"עיר, ר.ניקך, 1%". עמ' תש:.ט,!י14,

 11.12.1959 תש"ל, בטבת ב' 1555, הפרכ.מ'םייק,ס816



 תשכ"ה--1ess והבניה, התכנוןחוק
 רמת-גן מקומי, תכיןמרחב

 טפולת הכנית שינוי אישור בדברהודעה

 "%מייל ש"משיי'ס ינשיית גימיס תשיים יי"::גן:מיני :ייגת;:; ::::::ין:נ;:י:ג"ש:.;:נרי:,:1;

 ,!י שישמ.י, מי וזן נזנה, ההמית ,שי:וי יק"י'.1ת1!'ן'ך המון י!,יסה המית שרוי "שי ון;'ס, שר נאיש.יה",'יה,
 נרשות רמי, ש)ת,נ,ה הה:;ז1ת ,והיית niru יזו,, ("1י;.ף "1ן,", 1,2,,ן, מנ' מלויסות ,הנג'זה שיו. י:,ן4" מנ'-הנעת
 141";.ש

 הייענה בי;. יתננית שינוי אישור ?, ,ערר ו.,.ן,תהשף. )ה,ק,.,שךוןיהן,ןן,זהו, ?," 71ו-נ7ו, 117, ה,,.ת
 ינני". יהנ.יןו%-?,ת ""11, ויינ,מיס בייליס !.רסמי ",ין, "מפורף התשיים יםנ'ךן

 2064. עמ'משכ"א,

 סם ביהד אותו אישרה המהונית הועדה שבה בצורה ממור,השינוי
 .ינגין, התנון י"., 111 ינטיף נהה%ם וגזעה, ננה.ינית 1נן ותמויה ומיורת וויזה משרוי "ו!,ז אליו, ין?.רףהתערים
 ת,-"נינ, לשן ענניה, ,תמון המוודית "ועזה נ, תשףה-1(,1, יען' יענין ו:, רמת-גן, ענניה, ,ה:נ.ן "!קומית וו?ז"ניטרלי

:י-
 וחי" תימת "ן" עיד" י"י "מש' שי יןשייי"ין"' ייינ "%אייס שתשיהם ששיית מיס "שיש יי" יי
 6139 גוש רג;249. מם. מפורטה לתכניה שצוי רג,409 מס'-הוגית1,,,ל.

 "ישרף "תקייט עט נירי המיה., ע, שהויה 47-, "1,ך,..ת נשף ,!' שיומן, מי 1:ן נוהתה והמית ישייו. ש"ת:;ז1הומי
 י"11. עמ' הש:-ה, 1(14, ו!רנ.ייס נימוט !ייניןאוי, ",וו" נרשת רמי, ש;תו:,ה ובנרוות ,ן""ת riuu ,:,,,(וו

 ,עריוי,ון.ה,
 גייז אותו, %ישיה וך".וית "ועו" שנה 'נן,י" ושוי,ושינוי ""ביית יויעיה נמי ההנחית שינוי %ישור ?,

 ""מדרה ומ,.ן,ת nTSln נמשרוי ךו!,ד אני., ון?.יף ו,שייסעס ינני".,תנתן

י:י
 rT~ ימת-;י' ייננ,ה' יונני, "ל"ימ.ת הייי" יישיי,

 "עיין
 תשלוי ללא ;בי לעייזישאי והבניה, התכנון להוק 117 לכעיף בהתאם הודעה, כוהנמסרת

 - האמוריב שהמשרדים וכשעות בימים

 לקהל.פתיהים הל-אביב, מהוו ולבניה, לתכנון המהוויה הועדה כיהשכ"ה-1555,

 הנקיא מפורסת תגית שינוי לאשר הפנים, וגר באישורהחליטה,
 ש,.7?" 4",-,ד"ה י 1 8158 גוש "7כנ", מס' מפורטת לתכנית עינוי רג,863 מס'-תנניח

 .ינתן, "תנתן ,".ק 111 ,:עיף ניהמם הגיעה, נו"ינית %,י., ו:?.יף ההשרי! וט ניפז ה!;7ת1, ע,

 ו"11. עמ' תש:.ח, "ו14, ו!י:יך'! נ',,.ס!תם"
 ן

 ה,-%נ.ג, מ,.1 ענניה, ,תנתן ":הון'ת ה;ןי" ני -tl~IGGתקן.1,

 המרא י!.רסת תננית ש';ו' ,"קי "!נ'נ, שי יא'ש.יה,ייטה' נקז איתו, %ישי" ון,11.ה יווה ש:" נויי" 7אך.ר,ןש';וי

 ' מן ;תת 1י וגתה שליי י,1"41 :;'.";': ך"ל.ר" "משוית ך.עזה נ:ויזי ".ן,1 %,'1, היצורף יתשר.סעם
 ,, נ.ף

 7"::;הןי: T'1Tpa .נ, רמת-;ן, מגניה, ,הנוון ילקימ.ת "ומה גמשרזי1נ1
 ~:יךעי

 %,יי, ומשוף ה::ךוץ ::ua :'ן: ה:ן::י' ?'

 וננהות נ.מיס תשלם יקא 11 ין"1רל"'ן
 2"7. עמ' הש:-ס, ?""1' ויינין'ם נייקיס!יינסה יתסיס ךנ., שומשר7'ס,

 קג" גייר" ד"ךיר,הק';.יימי.
 גבן אנת., "'שיה וי,.ו.ת יתן,

 האמ,רה המחימית הועדה במשרני הופקד אליו, המצורף ההשריטעם
 ימיין 1:, ימת-;ן, 1,נן'ך, יה:;ון ומממית ".;זן :משין'1נן

 פתוחים הנ"ל שהישרדים ובשעות בימים תשלים ללא בו לעייזרשאי והבניה, התכנין להוק  117 לסעיף בהתש הודעה, בנהנמכרת

י;יי' ת,-":'נ, ייון 1,נ:י", יה:נ.ן ין,.וית ".יזה ניהשב-"-ו",1,
 1959( בנובמבר )23 הש-ל בכסלוי"ג הנקרא מפורטה תכנית שיניי לאשר הרים,  שר באישורהחליטה,

 רזניקד' "11( יוש .1ס-, מנ' מיויטת יה:;ית שינוי ר;,?"3 מנ'-"נכית
 ולבויה יתכנון המהווית הועדה ראשיושב אלע, המצורף ההשריט עם ביהד הפקדהו, על שהודעה 45-,הלקה

 ה,-%ני:מדוו נכלו. ?מ' השנ-ה, 411ן, יליס.מ'ם גניוס!ורגמה

 הוןלי ",'1, כמתורף התשר'ס2ס
 ניעיו,

"7;," 
 קיוי" ימיותי,

 ימת-;ן מיומי, תניןמיינ משנין ו:, רמה-;ן, 1,:נין, ,תמון ו:7ין'ת יעזה גמשרויתנן
 מפורטה לתכנית שען, השת עלהודעה ו,מ.י'ס שיזשרזים ונקשת ניקם תשבוס ,,א נו ,עייןרעד.
ן, ,,,י,. משיו,  והב,,'ה, התבנין להוק זע לסעיף בהתאם הודעה, ביהביהנת

 ההליטה רמת-גן, ולבניה, לתכנון המקדמית הועדה ביתשכ-ה-1953,

 מס' הכגית להכין 1989(, במאי )25 תשב-ט בסיון ט' מיום בישיבתה יהגניה, התאון להוק 117 לסעיף בההאב הודעה, בזהנמכרת

 ר-ג',278. מס' מפורטת לתכנית שתוי -ר"ג,509 תל-אביב, נ,הוז ולגניה, להכנון המחוויה הועדה כיהשכ4ה-1983,

 uslcnI: "תנית ש';1' נתסס י:יז:;ם ך:י"ן: ו: :ג: :נ:ג:::ע במענף:ג:ג':'::7(ן::ה,:ך

 ",1"' נגיש יי ינ'ויקה ההאריס עם נפז ד!,זת., ?ו שאוזיה 4-, מן"ן י,,",וי
 1969( ניזלי )3 השב-ט בתמוזי"ס 1787. עמ' תווכ"ה, 1401, הפרסומים בילקוט פורסמה אליו,המצורף

 בנימיניי' ביהד אותו, א.שרח המחוית הועדה שבה בצורה האמוד,השינוי
 ולבניה להכ2.ן המקומית הועדה ראש יוסב סגן הימורה המחוזית הנידה במשרדי  הומור אליו,  המ,צורף "הש'ריטעם

רמה-גן מעונין וכל רמת-גן, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה במשרדיוכן

 11,12,1969 תש"ל, בטבת ב, 1585, דטרסיכיםילקיט



 השכח;-5טס1 והבניה, ההכנוןהזקן
 1 מן. ושיג,, 122 מ:. להנדסת "?וזת ! ין' עניי נו" ךן'-,:גי, גה-'ם יקדי, התוןמוינןן

 1343, הסרסומים בילקוט פ,רטמהאליו, המתורף הץ?ריט עםביץד" י(ייתו' עי שניי?( 1.; היך !י4" ויש 2,5' ינ; י('ךיתי;!1ית כפורטת הכמה הפקדת בדברהדעהן

 ומי). עד.תש:.ן, ון:ךן, העמן ,י., י, ייעיף נן",ס גווע", נ,"ימר,1
 כיהד אוחו, איערה המץיזית הועדה שבה בצורה דאךור,ד-ויווי רה-, ולמיה, לתיון המחוזית הועדה במשרדי כיהשכ"ה-1955,

 האעורה המהוויה הועדה כמשרדיה51קד אליו, הצירף שתחריטעם הופקדה בת-ים, ולציה/ להכגון "מקומית היעדה וכמשרדי -' אב י'1
 וכל רמת-השרון/ ולבניה, לתכנון המקומית הועדה במשרדיומן ההש- עם ביהד 88א'", מס' כפורטת "הכניח ה:קיאת מפורטת תכניהן

 ונ., שין,יוין וגששת נימיםהשלום יתן נו יעצן רשנימן.;.ן %יזה. "ייייף ייס1
 לקהל,פהוק-ם  בהפנית. הכלקיט השטחיה הםואלהן

 נ::,)י-ם "4. 2!. ,1, %, כניקפת היק 1,1=,; 41, !4, "יקל ""71 ,)שן
 ""!1( נ:):?:ר )!2 ה':.י

 ר1ב1ק[-' ובטעות בימים תשלים ללט בה לעיין רשאי בתסנית מעוניןכל
 ולכניה לתכנון דמ"וזיה רועד" ראיטיושב לקתל.  3חייית האמוריםשדלשרדיס

 את הרון, "יר הג:.:, ער? נ:, או נמין י;יוע, יעידויי
 ה,-"נינמ,1,

 התימן שררהב רקימית ועדה כהנדס ובן ההכניח, ידי על נפגעעצמו
 מיום הרליים היך רשאי, אוהו טבל "ו ההכנית בתרים גלולעיד

 י'ית: נישיל' יהנ;'ה יהירוות ,גן'ש נרעויות, זו גיידה שלפין,יי
 מקול" ה:;י'

 יית-"שיון
 מפורטת תכנת שזניי אישיך ברבךהודעת ושויה. ,תימיתודוג

 ידנ:יג, גתנ)ת ,"71 117 ,יעיף נןה"ם ~rrll, נ,");':דת Ioag) גנו:מנד ,!2 חש', גנחוך)
 הל-אביב, מהו, ולבניה, לתמון המהחית הועדה כיהשכ"ה-965), רעיקד'

 הנקיא מפורטת הכניה שינוי לאשר הפנים, שר בהידיירההליטה, ולבניה לתכנון המהיוית הועדה ראשיווצב
 ).ש "1מ' ינ' ומ.ה".,ה:;., בהתאם 138א' מס' מפורטת לתכי, 1 גום' שינוי 1ופ מס'-ת?מ, חי-אביבמחוז

 י,; "117, 4 ,יצית ה,;" 4!]י

מהלק-

r:tr ,"1 היצורף התשריט עם ביהד הפקדהו, על  שהידעה 
 1207. עט' t""1Tr 1412, הערסימ,ם בילק.ט י:רס:ה אליו, בה-ים מקומי, הטוןמרהב

 גשי "יתי' "'שי" """יאת גייי" שמ יעי:" ה"ן'י'ג;':ו' מקומית מיתאר תכנית שעוי הפקדת בדברהודעה
11ו

 הןמייה  המחוזית ריעדה ביזרדי זומקד אליי, רף הלן' "בנדיטעט
 מעונין לתמנוןולבניה,רמת-השרון,וכל המקומית דוצרהובזברשרדי והריה, ההכון להוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהכמסרח

 פחותים הנ"ל  שימטירים  רבשצית ב.מים תשלום ללא בו לעייןרשתי מהוו ולבניה, לתכנון המהדזיח הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1985,
לקפל, הופקד בת-ים, ולבזיה, להכנון  היךימיח הועדה לבמשרדיתל-אביב,
 מיהאר להכנית שימי 111 מס' "תבנית הנקרא מיתאר תכניתשינוי
 ,",1( ננ.:ךנר )]2 ת?., נ-:יי ני "יין. ג:יורף ההשריט ניהוועס !%'-, ןנ.מלויית

 1ז 1ו
 רזביקד'

 ולבניה לתכנת המוזית הועדה ראשיושב התכנית: בשינוי הכלוליב השטחים הםואלה
 ח,-"alaכ"1, ,711. 7117, "714, !711, 7114, 41;7, "711, מש'ן:"יק'
 בלפור. רחוב עם  הגרבליםהמגרוים
 בימים תעלוס ללא בו לציין רשתי התכניה בריבוי מעוניןכל
 רמת-השרון מקומי/ תממןמרהב  לקטל, כהזהים האי,ורים שהמשרדיםוכשעית

 ממורטת תכנית שעוי אשיר בדברהודעה "ן "יי"" %"י ה::וי' לי" יני "י ינ1') יסייע, ייי:'ויי
 והמרחב מקוציה ועדה כהנדס ובן התכניח, שיניי ירי על נפגעעצמו
 והבניה, התבון להוק 117 למעיף בההאם הורצה, בנהג:,ירת תוך רשאי, אוהו גובל או ההכפית שינוי בתחום בלול שלההתגנון
 תל-אביב, מהזז ולבגיה, לחתון המחוזית הועדה ני השכ-ה-נ195, לשינוי ההנגרות להגיש ברשומוה, ,ו הורעה של פרסומה מיוםחדש"ב
 יקיא מיירטת תכנית שינוי לאשר הפנים, שף מאייורההל.?הי האמורה. הועדה במשרדידתננית

 %"!1( נ:וי:נר )21 תש-, גננן..) 5551 גוש 5, מס' מפורטת להמית 55 מס' ,?.ניי 13י מם'"תכנית
 ך_,__ג,_

 מתיזע" 7;1-, יפי; !
 ה;שןס עס נידו  ודלה), ע,

 2062. עי. תשכיח, 1169, הפרסומים הילקיט פירסמה אליו,דךצ,רף קן ינ'  'י
 מעוגלו וכל rs-i-הקרון, ולטניה, לתאון היקימיח הודה במירדיוכן יתיצר" ויוונית שעוה נגורן. יורקן ",.ו, י.1.יף י._-,ןלם ה,-%ג-נגיור גירי %זהו, אישי" גיי.ן'ת ן)ווה ש:" נמיר" ג,..ר,ג;..., רנן" ,ה::.ן "כלזו," ")נו" ואש,)7:

ירןבה::וןר7ויי,רךת-יסרון
 ים -מ " י-:rr מי תשי'ס ייא יל_"ילי ,

 ~lDG) ננ.ע:ר )!2 תש., נ..(,,.) מפורטת תכנית שווי א.סור  ברברהירצה
 להזניקז4' והמניה, התכווון להוק 117 לסעיף בהה"ם הודעה1 בזהנמסרה

 ולבניה לתכנון המתווית הועדה ראשיושב תל-אביבן מהוז ולבניה, להכגון המהיקית הועדה כיתשכ"ה-1985,
 תל-אביבמהוז הגמרא משרטת הכנית שיגוי לאשר הפנים, שר באישורההליטה,

 12.1969,)1 תשעל, בטבת ב' 1555. ד!רס.מ'םייחס818



 תשכ"ה--3([1 והבניה, התכניןחוק
 שי'" מליך', תננ.1לןנ

 מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעות
 התנכית: נשיתי ה:,1,יס ושמיס ווו",ה וענניה, "תנין י,1, ,ן ,בעיף נ,האם ך.ז;", נוה;ידית

 27. חלקה 8262גוש מחוז ולבניה, להננ.ן דמהוזית הועדה במשררי כיתשכ"ה-נ195,
 יקי,. !תריס ו"מיר.ס ש::שין.םונשענת ;ה,,,1,1-, מס' מסיסת מנית -שיג., גנ,יא ממיסה ת:נ.תשיכו. נימים תש,.! ,יא נו לעיין רשפי "תמית גשימי היעו:.ןנ, ך.ן,ז נמיה, וענניך, ,ת:;.ן ולקימית יעזה ונישרזי"מיש,
 את ויין" "הר תנ:1:י פיס גני %ו ננגין נקד,;, מיומןגל %,יו. היפורף ךתשריס יםנידן

 שמרכב מקומית ועדה מידם וכן התכנית, שסוי ידי על נמנעעצמו התכנית: בשינוי הכלולים השטחים הםואלה
 חדשייע תוך דשאי, אווע מבע או ההכניח בהטוס נלך שלהההטמן "4. הלקה 9"82גוש-

 התכנית לשינוי התנדדות להגיש ברשימות, ,ו הודעה של פיטומהסיים בימים השלום ללא בו לעיין רשאי התכניה בשינוי המעוניןכל
 האמירה. המקומית היעדהבמשרדי לקהל. פהוהים האורים שהמשרדיםובשעות
 חירן א' 9"19( בנובמבר )21 השיל בכסלוי"א את הרואה אחר הכנוני פרט בגל או בבנין בקרקע, מעוניןכל
 ולבניה לתכנון המהווית הועדה ראשיושב שמרחב מקומית ועדה מהנדם וכן התכגית, שטוי ידי על נסגעעצמו
 התכנית לשינוי התנגדות להגיש ברשומוה, )ו הידעה של מרכוסהמיוב המרכימחוו פושתם תוך רשאי, א,הו גובל או התכנית בתהום בלול שלההתבין
 נשיה ך,.מי, תנגיןמי"ג הימורה, המקומית הועדהבמשרדי

 יטה מפ' ת תכו גי ,ש שיי א בדבךהידעה .ךיו.ה, ההיין ,"יל %, ירעיף ידחוס מזוה, נוהומקרת
 והבניה, ההכנון לחיק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזהגעית מחוו ולבניה, לתננון המהווית הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1965,

 המרכו, מהוו ולכניה, לתכנון המחוזית הועדה כי השכ"ד-נ96ו, הופקד נתניה, ולבניה, לתכנון המקימית העדה ובמשרדיהמרנ,,
 יקרא: מפורטת חננית שינוי לתשר הפנים, שר האישירההייטה' נת'.229',21ץ, מס' מפורטת הכנית "שיתי הנקרא מפורטת הכניחשינץ
 ניחד לקיתו, על שהודעה גת,114;29", מס' מפורטת הכנית-שיניי אליז. המצורף התשריט יםביחד

 תצ,ס, 'ינ' ס עי"ש "יי נ עיי"" "י'י' ":יייי::ךןגעך "תינ'י "'יי;::"ב:,"גזןק:ןי'ש
 "%מורים ש,ישיויס ונשרות נ.ליס השחם ,,א נו ,יייןרפ"י את ךרו"ה ",י הנ;.נ' !יט ננ, %ו ינגין נקיוני, t~ua'1נ. גע.;,ן ~נ, ;הדה, ולגציה, ,ת;;.ן "מקירית "ועז" נישרזיזנן ,קן.. !חוייג ך%מ.ר.ס שיישרזיםונשעות האמר" ךמהווית ".עזה גמשרזי ך,!,ן ",,1, "מתרף ךהעייט ;ס נימינ השקן ,,א ג. .עיין רשפי ךה;ו.ת נעיט, ויעניןנ, ביחד איתו, אישרה המחי~ית הועדה שבה בצורה האמור,השינוי

:שעגנ":ג:1::;:יגן לקהל.פתוחים שירחב מקוניה ועדה מהנדס ובז התכניה, שינוי יוי יל נסיעעצמו
 ין,1י י;ינ"ני ,י: הן-י נהייירי ::;;ג :שגרע:;"

 , חייז א,
 לצמורך. יך,וך.ת ן.;ז"נמשרןי

 1,ג;יה ,ה:ן.ן ךמ,.ןית "יןיה ירשיישב' '
 הירבויוון

 !הה-n~rr מרמי,ה-ייןמיךנ יווה ו,ננ.הן הצינת :יעגגתגג:ו::גתשיב:(:;ן
 ממורטת תכנית ש.נו'הפקדת בדברהודעה :ויקי נחייה, רנן,", לפנון ךך,ומית גפיה ונמשרן,"מרנ.,
 והמיה, התכנון לחוק 89 לסעיף בההאם הודעה, ב:הנמסרת נת,419.;2ץ, מס' מפירטת תכנית "שינוי בנקרא מפורטת הכניהשינוי

 מ,ו1 ענניך, ,ת::.ן הלהווית שיזה נמשרזי נית"נ-ך-1",1, %,.1. "משיף ומעריס עגגיתי
 הופקד פתת-תקוה, ולגניה, לחכנון המקומיה הועדה ובמשרדיהמרכז, ההכניף: בשינוי הכלולים השטחים הםבאלה

 ביתד פת,18,1294ץ, מס' מפורטת תגנית "שינוי הנקרא תכנית שינוי 80. תלקה 8282גוש
 אליו. "משיף ט ההשיעם נימי[ תשקם יקא נו ,;יין רפ"י ההנסית בשינוי ילע.:ין:,
 דהךבית: בשינוי הכלולים השטחים הםואלה לקהל. פמוהים האמורים שהמשרויםיגשעות
 2. הלקה 6383גוש את דרואה אהד תכב:ני פרט נכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל
 בימים תשלום ללא בו לעיין רשאי ההכנית בשיבוי המעוניןכל שמרחב מקומיה ועדה מהנדם וכן התכנית, שינוי ידי על נפגעעגמו

 את הרואה אהר הכנוני פרט בכל או בבגין בקרקע, מעוניןכל ההכנית לשינוי הת;ןדות להגיש ברשומיה, )ו הודעה של פרסומהמיום -- יקה,. !הנחי! "%:וריב קךיערזיסונקעית יזשייס הנך רעאק אנתו נונ, %ו הה:;'ת נ"".ם נקי שי" והיין - - ---

 שמר"ג יקומית ורוה מהנון זנן יתבית, שיני ייי ע, :!;ע עיתו הזיכרה. "מקיבית ".;ז"גמקרזי
 "ושיים תזך רשאי, אותו ;ונ, או התעית נ"".ס ג,1, שקה"תגנוןן

 התננ.ת ,ש';1' הה:;ז.ת ,";יש נרש.י.ת, יי היייה שי ייניק" יסמ וינסיך, ךתנ:ון להוק !, ישיף ניה%נ הושה, נזה;צנרת
 וחור". ךי,.י.ת ונעיהנמשיו ך"וו 1,ונ.ה, ,ת:;.ן ימיון,ת גוזז" :(קיוי נ'העג-ה-חין,

 גנ,נמגי )ו! תש., ננ!,1'.; יי!,ז נתצה, חנניך, יתנגן יב,ון'ת הניון ונגעיז'יירנו,
 תיון א' ,",1(

 ולבניה לחכנון המחוזית הועדה ראשיושב גת,476", מס' מפורטת הכנית "שינוי הנירא מפורטת תכניתשינוי
 המרכזמחוז. אליו. המצירוף התשריט עםביהד

819 1!1.11[.11 הש.י, יסית ג, !,,ן. "!י!ול,ן"1,י



 תשב"ה--5(ט: והבניה, התכניןחוקןין
1

 "יצה געו:., ת::.ןירהב ,וו מיומי, ת:ץןמרן:
 מפורטת תכרת ש-עיי הפקדת בדברהודעה מפורטת תכ:ית הפקדת בדברהודעה

 וההיי, התמון לתיק %, ,יייף נןתאס היזעה, ני" ה!מן' וגניה, התמון יזו, %, .;ן.ף נהחיס יירה, נוהימסית
 מהיו 1,נ:ין, ,השון שתווית הותזה י:שייי י' "-rlnGJ הך- ךך.ן 1,ננ,ה, ,תמון קמהווית המעוך ג:שרזי נ,תשג,ן-!"י1,

 ,11, 1,נו.ה, יתגחן "כלימית התזה 1נמשרוירירנו,
 שיו, הירקן "יןה, גנניו, ,הזונן ין,ימ'ת יירזה י!--יי' -.'י נון;-"

 "י.",. ירי נית - ":,!ג14 מס' .תנית וקין יעיין, ,ה:. 7ס ג.יו .ז,ן,., ים, מ?ירלת .תגרית הנקיפת קורסתה:;'ת
 ית2'ות ש':1' וכהווך - ":ין,. לרב, - ו!,יVT): 1 נן'!ךי;:י' ",יה. וישרף"תשריט
 אליו, המצורף ההשריט עם ביחד - 1-הפ',423 הם',178 הם',259,כט' ,ין

 " ]ו, .,,150: הה:.;.ע ,,,,לן,יי,י,,,ן,יויין
;,,,. 

 הקמורן. ו:קוך,ת המן"ג.שרזי "תגון שיריג מקוי.ת ועז" י,וזס וצן ךתגוית .י. ע, 1!ו?חייו התמית יש.נו. הת:ךות להורש ירשומוה, וו התיני ש. מ._המ.יס יצת ורוך א"ר תנוו1' !רם גג, או נגנין נקרקף, לוויןנ, Q"cln תיך רעאי, אוהו ו,נ, "ו ההנעת גהצו; נ.1, עתןהה::.ן "ה,. !ה.ךים גימוריםע"מעיוינ ש:רונ מ,,מ,ת יגן" מינינ וגן השמת, שינוי .ן. ן. נ:;??יתו ונשן.ת נימינ השקן ,,ח בה ,ע..ן רשעי נח:נ.ת מעוניןגי -

 א.לת' נפתלי %!!1( )וןוי:ינ:גר תשיי ינ-יי'.י ה'נ:שרזי והו:1ו,הננ ישמש "ג:"ין:גשוכות, ע,כרנטה
' יחמ.רה. הן17:.תהילוה

 ו,ג:'ה ,ת::.ן המיונית ירזו" ראיטשי
 מ.ון א' %(1%( נ:ונךנר )ו! הע-, נמדי-א קשהמניו

S3T'מוומ., תנוןייצוג ומרנומשו ו,:1י" ,ת::ו1 "ך".,ית התזה רחש 
 מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעות אשךוי

 וזבניה, ן ה"נ; יי., י, ונעיף ניתאם י,י?"' נו"רמיית זרום, שרון יה,יי, הטוןמר"נ

 יופז אשיוו, וענניה, ,ת::.ן ":;1:,ת "שזה ינןשרז'"יייס, מפורטת תכנית שתוי הפקדת בדברהודעה
 מן' מעורלת ,תנית .., מנ' שינני תקי" מ-יין, ת ת-. -י - יי::',, ההג:11 ,"1, %% ,סעיף ניתאם "וזעה, נוהקירת

 tsa ,!) ,!2 תישים 1!,2 תוש לימ' יזין יקו תיקין - י,411 ךהוו לגניה, ,תמין "ך".ן.ת היחו" נמקתי נ.תש:-"-1(1%,
 ",ין. "מתורף ההריין עג ג.ךן חשוון-, "'יינ; "1;;ז זרעי, שרון ו,גנ,", ,הנתן וןליל'ת "תו" ונישרע.ימרת,
 נימים תשטום ,,א נו ל;,.ן רשאי גת::ית נשיף ךי?עי1יי שן,ו7!,21., ינ' עורסת תנחית .עינוי יוקרא מפורסת הנויתש.ו1.
 "ן,. !תוהים ",:ויין עך:שרז.ס ינשים ",.י. ונעויף יתשר,ט עם2ייז

 %ת שיי," ארך ה::ע' ייס בני ין 1 ינו נ,יק?' מ"מ: גילן התנ;.ת: נשיתי ךנ,1,ין יע?ן.ם יםואנה

 האשרה. הפומית יון7המשרוי ,,,,. !תון.ם וחמור.ם עיישרוינונתעות "עננית ישיש, ותעזות ,יתש נרש1מ1ת, וו ".ורה ש, !ין.:המיום ני:.ם תש,ונ ,,א נו יעיין ישאי "הנוית נשיג., ה:ע1;.ןנ, וזש.ים חון רעא., חות. ;ונן או ךת:;ית נתיוס נ,1, קפהית::'ן ,-7".ויש
 ו,ת הרואה אחר תכנוני פרט בבל או בבנין בקרקע, מעוביןכל
 והנגין, "תנתן ,יוק יי ,ןע.ף בהתאם הוזתו, נוה ניסרת עררך: יעמת ועתן ממזן ונן התגנית, שי;.. .וי ע, ניוןעלמו
 !ינים"י.וס מהו ובנזין, ,העין ומך,ן.ת הועוד נמשרזי נ. תש:-ה-1(!1, ךוע..ס תוך רש,., "וה1 ;זג, ח. ךהננית נהי.נ נ,1, ש,"דהוין

 ך,ן,ן אהוון, ויחיה, ,המון יך,ומית ךו7וה 1::שרזיי7ר1נ, יהנו'ת ,שינו' התווכת ,"ו.ק נרשוי,ת, 11 ךיזין ע,
 כס, מפרטת לתבנית 4 מס' -שסוי הנקרא כמורט, תנניחשינוי האמורה, המקומית הועדהבמשהוי

 %, ידי%" א"ר תנ1ומ !רט גג, או ננ:.ן גקיקע,נב,מי.:.ן
 עמרהנ נו,,ך.ת וכוה מינוס ונן ההמית, שתו. ,י, r:c1 ,7יןי טעותתיקון

 הוש..ם תון רע,,, אותו נ1נ, או ההינית נהוים נ,., ש,,יה::'1 פת,!ונ,1, מנתר כ!ויסת תשית שתוי הגלית נזנרנפויי"
 התכנית לש.ניי התנגדות להגיש ברשומותי וו הודעה של פרכךיהמיום -גוש במקום 457, עבוד תש"ל, 1575, הפרכימים בילקוט1:יורטמה
-0357

 האמורה. המקומית היצדהבמברדי 6382". "גוש צ"ל
 י, ,(!1( נ;וגל:ר )24 הש., ננ1%..ז ח'וןא'

 ו,::יה ,תינתן ון"ווית ך21וה ראש.1שג 1.נניה יתננון ךמחווית "תעזה רחש,ושב ורדימת,
 הנרוםמתוו המרכימהדו

 ,ן %,1%:ן תש.י גלת י, יזין ו!ךנ,מ.ס.יקיטנ82



 חשכ"ה-65ק1 והבניה, התכנוןחוק

 אשקלון מקומי, תכנוןמרחב אשדוד מקומי, תכנוןמרהב

 ממירטת הכנית הפקדת בדברהודעה מפורטת הכנית שינוי הפקדת בדברהודעות
 גו"ייפית

 נו"ניגרה וך::ין, וה::.1 יתוק "" ינשף נהת%ס הגזעה,
 וינני", התנון יחזק י" ינשף גה,%ס היזען,

 מחוז ולבניה, לחכגון המחתית היעדה במשרדי כיהשכ"ה-1953, מהת ילבגיה, להכנין המהחית הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1965,
 הנפקדה אשקלון, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה ובמשרפידדרים, הופקד אעידוד, ולגניה, לתאון המקומית הועדה ובמשרדיהדרום,

 בגושים - ד,675 מס' מפורטת *הכגית הנקראת מפורטההכגיח מס' מפורטת לתכנית 5 מס' -שינוי הנקרא מפורטת חכגיתשינוי
 עם ביחד ומגורים", מסהר מלאכה אזור - 1486 11229,1930 התשריט עם ביהד 276", 2058, מגושים חלק ד' ריבע -ד',455
 אליה. המצורףהתשריט אליו.המצורף

 ונשיות נ.י.י תשלום ללא בה לייזר רשאי כחננית :נתיןנ. בימים הטפוס ליא נו ל.1יין רשאי התננ.ה יש,:וי התעיןבי
 לקהל. מתותים האמוריםשהמשרדים לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשיות
 את הרואה אתר תננינד פרט בכל או בבגין בקרקע, מעוניןכל אח הרואה אחר ם פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל
 התכנון שמרחב מקימית ועדה מהדס וכן התכניה, ידי על געגע עצמו ייררכ מקומית ועדה מהנדס וכן התכנית, שינוי ידי על נפגעעצמו
 מיום הישיים תוך רשאי, איתו גובל או התכנית בתהום בלולשלה הנשיים תוך רשאי, איתו גוגל או התכנית בתהום כלול שלחההפנון
 במשירי למנית ההנגרות להגיש ברשומות, וו הודעה של פרסומה התכגיח לשינוי הה:גדוה להגיש ברשומות, זו הודעה של פרסומהמיום

 ורדימוןי, האיורה. המקומיתהיעדר האמורה. המקומיה הועדהבמשרדי
 היוונית היעלה ירשישג וודי", "תנתן ,יוק ", ישיף נךה%ס הזזן", נו"ניניה

 יינני" ,הלניי
 וייגסמהת מהו ו,ננין, יהננון דמיונית "שון נמשרזי גיתשג-ן-1",1,

 - ____ ןג:;,:נסנ: נן::ן::;::ן:;:":ן---
_ _ - מ"ימי,_י"י-שני תיני, מי"ג _  

 מפורטת תכנית הפקדת בדברד;ודעות עם ביחד 2072", 2057, גושים חלקי אשדוד ד' רובע -ד',435
 משו ענניה, להמון המן,וית הנעוה נמשיזי נ,ת-._.-;,,1 נ'מינ השלים ,,א נו ,שין רשתי ההמית בשינוי המעוניןנ, וקו;.", השני, יסו, ין ,נעיף 2קה%[ יוזעק, נוה;מנית %י'י. "מןייו"תשי'ס
 %ת ויגאה %יי תננ,נ' D-D נרי %ו נננ.ן נקרקע, מי.;.ןנ, נאר-עגן, 1,ננין, ,ת"נ., "ן,.מ,ת ".;זה ונמשרזי"פיוס "ן,. יפייס יחמורים שוזשיזיסונשרצת

 %,.". ויוסיף "תשריט עט ייפז 1"1(-, )א..ר n1Srנורך שייינ מלימית .עז" משזן וגן ההמיה, שדוי .ן. ן, ניצעעמו - ז,")י מב. מפייטת -ת;:'ת "נקירת מ!.רסת ת.,,ת",..ן"
 יי ,.. הדשאם הוך רשאי, אוהו גיבל או מתנעת בתהום כלול שלההתמנץ

 נמנמת; "נמים ועטן'ם הסיי" "תנמת ,שעו, ההמזות ייתש ניעומות, ד וצי?" שי ניני"יתנן

 1",,ו' 11"1%' "1",,' משם"יקי "%:.רן. י:,ין'ת ולעז"נמשרזי
 . ובשעות בימים תשלום ללץ יה לעיע רשאי נתמית מטתןבל

 ,,,,. יתריס ",י.יינ שממקיזי[ "ינה נמנמני )24 הש-י נמר,.ז
 %ת מרע"ה %,י תנך. פרס ג;, 1% ננמן נקי,ע, מעץנ, ורדימתן"

 "חמן שיריב :,.חית ונוה מהזן וגן התנךת, יוי ע, נטע;וי. ונמן ":ןן ון,חית "מון ירשןשנ
 מרס חדשיים הוך רשאי, אוהו גובל או התכנית בתהום כלולשלה מדרוםמהת

 כמשרוי לתכניה החגגדות להגיש ברשומות, ,ו הודעה ילפרסומה-
 דה מ ייימ"רעיה %שחו יימק תמןמהב

 "נס" "תתץ י"7 יי ינשף נ-""[ "תי"' מ"נ"יה ממורטת תכרת שעף אישור בדברהודעה
 מחה 1,נףך, יתנמך המיה" ן!זה נמשיה ניהשג-ה-;ן,"

 באר-שבעי ולבניה, לתכנין המקומית הועדה ובמשרדיקרום, והיייה, התכפון להוק 117 לסעיף בהתאם הורעה, בזהננ,סרת
 התשריט עם ביהד באר-שבע., ד' שיכון םנהךרין רהוב 38051בגיש הנקרא: יפורטת תכנית שינוי לאשך הפנים, שר באישורההליטה, - ו,4;" מנ' תורסת -חזנית הנעילה: מזויעת הסית ה.!,ון וזרונ, מהו 1,גנ'", יהוון תיווית "ועזה ניהשניה-וו"1,

 אליה.המצורף - המרכזי התעשיה אצור - ד,357 מם' ממורטת לתכנית 5 מס'"שינוי
 - - וכשצות גיסים העלום ללא בה לעיין רשאי בתבנית מעוביןכל אליו, "מגורף ההשריט עט ביהר הפקרתו, על שהורצןאטרוד-,

 לקהל. פחותים האמורים שהמשרדים 808. עמ' תשכ"ז, 1335, הפרסומים בילקוטפורסמה
 את הרואה אתר תייגי פרט בכל אר באנין בקרקע, מעיניןכל ביחד אותו, אישרה המחווית הועדה שבה בצורה דאמור,השינוי

 התכמן שמרהב מקומית ועדה מהנדס ובן התכניה, ידי על גמע עצמו האמורה המחוזית הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורף ההשריטים
 נישרו,וגן

 מי.[ "זש,י[ תוך ימאי, %.תו ;.נ, א. ותנית נה,.ס נ11, ש," ו,;1:'ן ו" אשזוז, ו,::יה, יהננון ומ,.י.ת הוזז"
 גמשרזי ,הגנית והתזות ייו.ש נישומיה, ז. העזן, ש,ידי.:" שמוריס שן:שיויס ונשען, נימ.ס תשרם יבא נו ,עייןרשאי
 תמוין. ין,.מיתוועזן "ן,."תשים
 גנו:מני )"2 תש-י נזידוס.ו

(l~GO 11( גנ,ג::י )24 תש., נ:נ,1י-ז," 
 ורדימוןי' ורדימוןי,

 ו,ינ.ה ,הנסן הלהעויה נונן" יבשיושנ סנני" ,ת:;.ן דמיו:ית הועז" ראשיושב
 הדרוםמןי, הדרוםמהזז

821 11.11.11,1 ה;.., נניף י' נ"נ,. ויי1.:'ן'יון



1

 ומשס"ה-_~.1pr יוובנ.ה, התכנו:הן;

 ינג'ס מקוב., המון,!רינ נ"י-שנע מקוס,, תי;11מרה:
 מפירטת תכ:.ת שיווי הפקדת בדברהודעה

ה.ד._
 ון::יי, הת::י1 ,הוד %, ,:דף ניהלם ג.ןע,, נו,::חית מקומית מ'האר תכנית הפקדה ידבר

 ון:ךה, ךתננ,ן ,הון י, ,נן.ף ניהרס הוזען, יקהושיה מ"ח יינצה, ,ה::ו1 גין,וית צוען" יכשרזי גיתשג-ן-נ",1,
 מדו וקניי,, יהנהן י:גיו.ת קועין נ:שרזי ;י הןנ."-נ,,1, נרי-שנע, ייי:יג, יה::.1 ימ;.ך,ת וו?וה .נמשיזיווך.[,

 - ז,1!( יס' מקומית מיתרי .החית זקירת מליחה י',,רה:;.ת גהשר,ט 7ס נ.יז רמנ.נ., .יה' איית ירך נ.1 נ'נ,. - ד,,"3מן. ד.!,זה טיניי, וינ:.ה, ,ן:דן דיק.מ." יי?יה ,ונחרז.דורוב, מזיין, .תשית ! ינ' ,שיו, כליא ינ.רלת תחית שחוי"ון,י

ומקירי
 דךן.רף. התשי.ל עם ניהז נ"ר-טוני"., ז,ייי.תדיירן" ",ין.
 ו:ו;.ת נימים השנוס ,,א גה ,ן..ן רש". נתוית מכיניןן, גה:ןת: נש.:.י ונ,ו,יס השט,.ס גסו"ה
 ,קצן. בהדיין 1,ךיייןשךןשרן.ן וררו.ויש
 חת גיורה "הר הקוך 5יט נזי ::ו ננו.1 נקרקע, י?.ן'1נ, ניייס תשיו( ,יא נ. ~v'g רשעי הסטיה נשינ.י ימע,:'1נ,
 יאזן 1:1 "קשית, .י, 7, ין;? 7י7י ,היי. ית1"'ס ""ן.י,ס שךישיז,םונשתוה

 מיס משיים הוך י7א,, ץ,ה, ;,ג, "ו "הנ1.ה יקךיס ייייקין ומ ויק), ",ד הנ:.;י לדם בן, א. מנין גקי,ע, ךיי;יןנ, גתנ:ון מרך: ך7וךית 1;1"
יך:.ך" שיר,: יוי:.ת יעיה יעין 1:1 ההויה, שיו. יזי ע, :לועימיו

 ש,
 ימשייי ,תנ:.ת וה:וזוה ,הויו ניש1יית, וו דיון"

 ג,:.ר,. יל;.מ'תוווין יוש..ם ת'ך רשא', אוה. :.יי 1% גתטית נת,מ נטי עיהיתנ:ו1
 יתדית ,שעי. גה::זות .גביש גרשומית, 11 גווען ש, נישמהסייס

 ).ן גמורן. גכ,יכית יועי"ימשיז'
 ו,:;יה ,הנון גרגורית ".עז" rr,1שנ ו,::י" ,ת7נ11 ג?".ויה ",ע1" ראשיועב ורדימון., ורדימ,ן י' !",1( ננוייני )21 הש-י נננ,1י-ז

 הדיון מדוי הזדוסמהוו

 המשף נתיהזממת
 כירכתיים המהו. המשפטבית

הזמנות

 ,י,ן."4 ע1נו:ותהי, "","!4 ע:נו:ותהיק
%,,11, י""1(, גיורי )% השג-ס יהמו נ-נ נ.וסי?י.!.1 נו.ןיי " נ.ו[ שם?י" :רטלר, קדי דגניהן ולן,,נע:.1 שנסר מ.יושייג, יצחק יחזקאל "שוח ירושתנעתן

 ,רוש,.ס. !, הסור; ייגונ הס חקםידמקש מ,ייש.יס. pnr עמליהוייניות
 1ז:עיוי,' ך:,." ן, .מיוו.ה יושג ג:7!ט ינית "וןשן יי 'זועייו.'

ע ה  ??. ,:.ך. ד:ה:ץ ;, גו.,. ימו" עינון יך:ה,ת ,ין, שי" %ו'2,,
 ולו יבהן יךת.-י ישחיז י וך "ן ו' י- נעו-ץ' ב: לצן. ,ת 11, "ממ בין,נ מיום יום עשר מישה ה.1 שיש,ו:-, יטוען אמס :, נו, יושן יגעי י;י:י:"' שקי יי:'וי' ות"י

:ב:ן':גן7:בגמ:ון:בןךי"יןה'"גייינ"7'ש"
 ישע ופס,י, יגס 1"ס,"

,ן  א"נ נ, גוץ מ,:.ן ון::י .רשי, ע, זי:ייוינ מווים ,יחן נק7.ת ,גזן, י:".רש.ס גתי,.[ יישרט, ינ.ת גזול, נ. .יזע,נווי
 לרשם מ.ון ,.ס עקר ין.שה ה.ך .גמש, יה, י"ג:ון ומרווך ",.ו מת.יך:, ג::וקשית "ינר,.ת שזהת נ?ו:.ן ומ, טונת יו שיש"לען
 גץ.!.,. נ"נ צ. ךושזז יית 'תן נ1 ," 7"ס וניו", יא.הה ההווית ,ו,ךומ:ן

 גרוי,. מיין-1"-1'ןיירו, בחר א.רמהורך:;':ן יו,1?ו ען:.וותחי,
 %' נ.ין גיר.ש,י[ ,שחטי 1.לברמן הדם ימת, 7ונו1נענ.ן

 יי!1(, נ,ו,?ונר )11 הש.,:ייון
 ין,1ו4 עי:1ץתתי, י.נ,, קייה ", %:',גי, ןי"ינ זילברמן ישךאלומנקע
 גיי.7,.ס שעי נובו:רודסקי, ומלאל ן::ו, 17:.ןניעיך'ירוע,.ם.

 י"!1ן, ני.,. )ן תש:.ס נךךון נ' נ..ן "",1"4 ע::ו:והתי,
 'ייוי'ם. "י' ייוע' ךרייי יבי :הים גלשידו דוד C;v1 וב )ן.ווע בער הריה דוך ישוק כונוןיע:.ן
 נרזו-ון- ש:(?ר ברנר(. 'עקב יו דוד יישם בשרליאון
 רשן וייסי, 1"!1, נןנר,אר 4 ניון ניויי,ו':יירו,

 1,,1.!1.:1 גד.), נינת נ. ון,ן. "ן.:)דן.);,ס822
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 בתי-אביב-יפו המהיקי המשפטבית

השנות

- ומנהלת המבקשת תתמנה לא ומריע הנ"ל הממח קל האהרהה הצוואה 313,69 עזבדניתהיק
 גע.ני.. :ס.נ !ז1.ס י.תז וישוט בית .;ש גן ,א שנס עו:.:ו, "",1177נ,;"

%נינ, חל- 43, החלוצים מרחוב רוונבלט (1וטקר המ11ח עזבוןבענין

-DDJW 

 רשן ולך,ך' נניסיני )4 תשנ,ט נרוי נ-% ג..ס נתל-%ניב

 פיע:מן. )ראיה( דו'חל רוןנבלט מנזילוהמבקשים
 89',3311 עזבונות תיק בקשה בתל-אביב-יפו המחוזי המשפט לבית הוגשה כי ידוץלהווי
 8, הירש הברון מרהוב לךינמון ך'פחל המנדח עזבוןבענין עזבון. מנהל ולמינוי הנ-ל המזיח ירושת על דמכרי, ירושה צולמחן

 באוקטובי סט ביום שנפטרהל-אביב, ילמי12י להכרזה לההנגד הרוצה כדבר מעונין אדם כל בזה מזמיןהנני
,1905 

 תל-אביב. 8, הירש הברוו מרהיב לוינםין מנ4נ1ז והמבקית ,ו, הזמנה פרסום מיום יום עשר חמישה תוך להתיש, המוצעמנהל
 המבקשח את הממנה וצו 1358 בינואר 29 מיום הממה יא האדרתהבעיניו. צ11אהי קיום צ. למתז בקשה המשפט לבית היבשה בי ידועלתווי כט.ב צו המשפט בית יהז בז לא שאם הנ"ל, ולמיניי להכרכההתנגדות

 נניח ,ןת"?ג %ופ נ, נון מויין "רפי העלוז, ש, ומתת ,מ;ן,ת רשם זלך,ך,
 טעם וליחן ז., הומנה פרסום מיום יום עשר חמישה תוךהמשפט
 חת המשמט בית יתן כן לא שאם כמביקש, הצויים יעחנד לאמדוע

 נ..ם גנת-.ם שמסרה לוי, מתהלדה וינוקה ירושתנענין
 ""י1, נ!ני,%י27

 יי,""ו" ?%11ה קרסת., גת-ים. 1", ניפזר מו"נ לוי רחמים1"סנקש
 :"ר?,י" קניין מ;נעתייב, קובץ בלה דסנ.,ה יזופתגן;.1 "מנרן !ו ,מתן געשה "סע!ס ,גית ה;.ש "מגלש :. יצוע,ן,וי
 ו, י", נןו;יןט "! גטם "מנחן. ימשחעי

 ]שי למישן תזך "סש!ס נניח ,יתיי?נ אנס נ, :nrs י,ן'1הד.;. ,מזו,: נע,גון "נפן טוגת ,1 שיש "סחן %וט גי נוה מזמין"ננ.
 !ינק סיס .ץ !רנ,ס ל.וס ..ס עשר "מ.ש, תוך יקיש, ,ונרוה ייתמררוו?"

 ת,1.ין ,% תונ,, ,א מווע nuu ז,ןז ,ז' וכן;"
 ת;;ת1 י% זמו.ע יה( %קר ).ית.נ,ית ו%ןד.:" "ן.."" קוקס.,א המש"ט :ית .ת. גז ,% שאס "מנ.ןשת, ,הניה ההנוית 11,יומנה

 ייהן המעש ניח יכש גז ,א קרם דמיונה, ?וזאת קיוםתעזות גע.ניו. נס.נ ?1--
 גחס.ד~ 'זתע.וה ,Qp ולך.ד'

 ישם ולך,ד' ''

 ין,4"ו" ע,נ.נזתת., ",!"ונ !ינויותתיו
 נ-ה ניזם ";יסר l1Qr' שמיחל הן:.ה .ן.1"ת יירשתנע;.ן

ש.!סי_
 ,ן,1, נייסמני 4 נתם נ,_.ו

 ,הין 4 ,.;" מךה.נ חשכןן, בן-ןזימ.,ש ידן(, ן",,ט.נר )7 תש.,גתעיי

נעונין .יונע יינשה ?1 ייתן ,% מווע סיג כיתן ד, הזמנה !ימס סירסיון "נ%" ס..ת ,. ש.ש ךן,יז %וס גל נ,, מזמין ._,., ";.,ה-;.,, עשי ימינה הוך "משד נ:.ה ,ית..?נ "לס ג, בן, מומ.ן"ריו.
 .7ך.ן_

 רשם דלךד,, זו, הזמנה פרטום מיום יום עשר חמיקה תוך יגיש, להלהתנגד %,.11"רו!" מתייןנה הןנ71שות ןךנרו,ת שאית געונ.ן המעוניןא. נצמיד ו.."" קרס ?. ,.תן ימסמס נ,ת ,.ש גז ,חשפס י;," טונת יתשע ני (ytw. פ.;. ע.-ו ,מגרש צו.," 7י.סתעוות ומנוקש י!. יחן "ת;.ו.ת וי וןמ;" ייננם מ,.ס "aT יעי"ס,ש. תיתן ,א ויזע ואפרתה, "?.ואח היישם וקא תק.ייס ,א תונה,," תזו ,"מע, "מנכש י?.וא" ק,זט )?. ,.ת;;.
 בעינל. בסוס צו המשפט בית יתן כן לא עאב הכריה, לאותהההנגרות

 --,"ו;ד'זלך,רשס
 בתל-אביב- שנפטר זרקיבסקי, עןיזטל המנו, צוז"תבסגין

 1969, באוקטובר 25 ביוםימו
 רובינשטין. ציון ב:ן והמבקש 3487,69 עזנ,נ.תתיק

 בקשה בתל-אביב-יפו המהוזי המשפט לציה הוגשה כי ידוע להויי רמלה, 1, ל"ת מרהוב מהפוך םעךיה המנוח עזבוןבענין
 אדם כל בזה מזמין והנני הנ"ל, החוה של הצמאה קיים צו למתן 1969, בנובמבר 3 ביוםשנפטר

 להתנגד והרוצה הג"ל המנות בעזבון שאה טובת לו שישהטוען רמלה. ג, ל"ת מרהוב מהפרך כהריבןוהמבקשת
 התנגדות זו, הזמנה פרטום מיום יום עשר חמישה הוך להגיש,להברזה צוואת קיום צו למחן בקשה המשפט לבית הדגשה כי ידועלהווי
 מעיניו. כטוב צו המשסט בית יתן כן לא שאם המבוקשת,להגרזה עזבונו. כמנהלת המבקשה מינוי ולצו חג-להמנות

 עשך חמישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני
 רשם ולך, 47' הירשם ולא תקויים לא מדוע טעם ול,הן וו, הזמנת פרסום מיוםיום

ן
~82 12.1969.ן; תש"ל, בטבת ב, 1585, דפרטומיםייקוט

---------



 בתי-אביב-יפו המ.7וזי המשפטבית
 ת ו נ מ זה

 העזבון כמנהלת המבקשת  17ל ולמינויה דנ"ל הרווח מעתקיים 59,א'33 עזבוניתתיק
 תוך להגיעו, הנ-ל ולמינוי הצוואה לקיום לההנ:ד והרוצה הנוחבון 1169, ב:ובמבר 7 ביום בהל-אביב שמטרתל-אביב, בעז- היאה טוסת לו שיש הטוען אדם כל כזה מזמין והגני המנוח,1ול 7, ישראל מלבי כבר מיהוב מרקדי מרקו המנוה עזבוןבעין

 ולמימי הקיום לצו האגדות זו, הזמנו פרסום מיום יום עשרהמישה הל- 7, יורעל מלני כבר מרהיב מרקדו ולדבקהוהמבקשת
 בעיניו. כטוב צו המעפט בית יתן כן לא שאםהבבוק.:ים,אניב.

 רשם ולך,ו-י בקשה בהל-אביב המהחי הלשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי
 שיש אדם כל בזה מזמין והנני מרקו, מרקדו המוח של צוואתילקיום

 להגיש, הצוואה לזיום להתנגד והרוצה הנ"ל בעזבון היאה מיכתלי

 %(,1ז;ן ;וכיפיה תנ: , ,ן ,.1: 12 ,מת, ךת;;7,ת וו, תשק ;ינוס מיום ..ס עתר ":,7"".י

 ברילימ, )."רין אליהו ושוו יך,ה 1 ןג יספג :ספג !1 ימאן י'ת 'תז בן יא ש,[יו11,ה,
 ת,-%נינ. 11,,1,נאין יש( ולך.ד'

 צמאה לקיום צו למחן בקשה המשיט לבית הוגתה כי ידועלהווי
 מאה טוגת לי שיש הטיען אדם כל בזה מתוין והריני הנ"ל, הן:.ח 69,,3554 עזבונותתיק

 מיום יום עשר המישה הוך להגיש, הקיום לצו להתנגד והרוצחבע.בוז רהדבות, 121, הרגל מיהיר גדלצמן מני הןנוה צויאתבענין
 9"ע1" גמ'אי )ט2 תשב-ט כסיין ט' CT'1שנמטר

 ביה יהן בן לא שאמ המביק'?, הצו  למהן  התיגרות וי, דימנה?רכים
 בעיגיו.  כטוב ייהיפרמט ראשון- 12,,15, אחרוע דוד מיהוב גולצמן  כויכאלוהגובקס

 צ.1!:1 לקיום גןשה  המןפן למה יפש ימקש יי יתקלוי
  ךד'

 י(,;)נ, ירו17תחי, ובשנס נניף ,"תייגנ אןס נ, נוה מ:ן.1 "רינ' ין.י. הקנטהק,
 "מוש"הנן

,?u ]1. יויס1ולד( שרה )מלוום ט:' שרה ין:1"" ;ונוןנאין שנוח נ, כנס 1,.תן 11, מיד נרן.נ מי,נ 
 1959, בנינמבר 4 ביום שנפטרה תל-אביב, 2", ויצמן מרהיב הינהן לא ומדוע החהרונה הצוואה תירשם ולא הקייים לאמריע
 על המכריז צו ליחן בקשה המומט לבית התשה כי ידועלחיויבעיניו. 1  הל-חביג.  1, רמב"ם מרהוב פזל יוכ-רן-ודי._.ית כטוב צו המשפט ביה יתן בן לא שאם למבקש, צוואה קיוםתפירת

 ל'.ן .ו[ עשר ":'ש" תגך ,"היש, ,"נין" ,ותנון 1וי1?,יי.1," "",1ונ" עונ.נ,תהיק
 r:?J יחו ין י" ש"נ יןניקשת' יינית "שנוית 'י' דויי"יייין סייס, ציון בן גמ"ח ;,ניןאמן

 נעציו. כטוב צוהשמט באר-יעקב.  דמ%, רמב-מ משמוגת מיס ובדיהוהמבקשה

 ישי ר, ילד, :: :י:נ::כן ן:ן ין,יג: ען "נ ן:.ים
 ,(,;וו" עומסתתי, ג, "משרן נית .הן נ, ,ן שאס גמ"ח, ש, י11"ה1 קיונ צו יינת.יא

 נהשר' סין נ'.[ קננני ארליך, ציון בן גן:1" ;::וןנעין. בעיניו.:סונ
 1559(, בספטמבר )21 הש"ל רשם רלך,ד'

 ה,וא:'נ. 1' קיי;'יין מיה.נ ארליך אסתר1ין:;שת
 בקשה בהל-אביב-יפו דמהוזי היוסט לבית הוגדה כי יד,עלהיוי

1
 מנו" 'ייקח עי ון:י" ?י ידה, י['%ו'% עויו:.ת 2'ק

 פין.ס מ..ס .1ס ;_ר ין._".ך ) . , ?.י יין(, גאונותן 1"1 תכניס נןנ נעוגיוס , ה נון נע - ט,נ .י', ,: ש:!?רן ית,-ןנ.ג-.סו, ייקר אלוה גן:.חן ;ונוןיצין ."נ:' עונ.מ, יין, למינוי ";.,
 יישד נזה .הז נן .ן שים_ה, ג:!.-נן. מ7'ייז שטלר פרידהוך?:ק7ת
ד, ישנון ;מנצת גינקשת ש, 1,יינו.ה ךנ., ושויה ש, ?11,ןקי.[ נע.ניו. נ-.נ _1 ן, ,צתן נקש, וו., גת.ק ,ןש;ס ,נ.ת ן,ושה גי יו,;,ןז,י

 ול_
 ריס

 הגאה טובת לו שיש הטוען אדם כל בזה מומין והנני המ:והח,של
 להגיש, הנ-ל ולמיניי ד2ויאה ל7המ לההנגד והרוצה  המשההכעובין
 3579,59 עזבו:ות תיק הקנם לצי התנגדות זו, הזמנה פרסום מיום יום עשר המישההוך

 גבעתיים, 3, המלבן מתחוב לוינזין ב:לה התוהה עזבוןבבגין בעיניו. בטיב צו המשפט נית יתן כן לא שאם המבוקומים,ולמינוי
 ך7וד1ת הבס ושושנה ידך טפלק גי ,7:נ,':'ס ישג ולר,ד, 959ן(, בטטטמבר )15 תש"ל בתשרי ג' גיוס כיהה-הקוהשנץטרי1

 ע, גן:י.ן ?1 ,מתן ךישלט ,נית לשך יושו נ' 'יי;י,יי' %(,"ווו ע,נ.:.תת.,
 וכתנין נ, ען12ן. נינ", "נן אניתן יין':.' לני ":גי:"לישת ניחס שניך מת.-חני:-יפו, לוקר יעקב "::1" יותןנ?1'ן

ייחסן י,;1ן, נ1,נונר )"1 הש-, נושקןנ-ס
 ,ן'ק" תגך ':'ק' קקי

 ית ן. יו::, יין,7 :'ים ',ס עקר
 נעימו. נס.נ צו ג:ש;ס נית יתן :ן ,ן ש"נ וסו-,הו,;;ן' "ן!'-בג. ידיי, שטייער פרידהי"ךנ;שת

 יעם דלך,[4/ צו למהן בקשה הגיל בתיק המשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי

 11,1.;ן.ון ה;.), מנת ג' י,!1, הו.י,:ין')1)?824



 בהל-"כיב-יכו המחוזי המשפםבית
הומגות

 ד.ק,או. כנק ברקליסוהמבקס מ580,5ב עומנותתיק
 גע1בון הנאה טובת לו שיש הטוען ארם כל כוה פינויןהריי1958, המו". עזבון כמנהל ד.ק,אי. בנק ברקליס ולמינוי חג-להטוה באפריל 18 ביום בכמר-סבא מאיר ההולים בבית שנפמרהל-"ביב, צוואת קיום צו למתן בקשה המשפם לבית העשה כי ידועלוויוי 0נ, גליצנשטיין מדבוב קוס-קהת ויסיט המגות צוואתבענין

 פרסום מיום יום 1rri חמישה תוך להגיש, לצו להתנגד והרוצההממח הל-אביב, 20ן רי:גלבלום מיטייב גילנד יהודיתודמבקטת
 כטוב צו ה;;שפט ביה יחן בן לא ואם רז, לתוהו התונדות י,הזיה צוואת לקיום צו למתן בקשה המשפט לבית המשה בי ידועלהווי
בעיניו. "196ש.25. מיוםמנוח

 ישם 1לך,ך, וךר1?7 נ;וגון נאה סוגת יו יש "שי אדם גי גו, מומן 7נ:י,
 פרסום מיום יום עשר המישה תוך  להגיש, הב-ל הצד למטןלהתנגד

 1909(, שאקומט )29 השג-ט באלול ט.רבזום רשם ולך,דן ש;!טר7 מת,-חנ.ג-י[1, טך'דמן מנדהה ימ;.ה7 עשוןנמין יעיני. כטיסצו ",,!"(ו ;1נ11,ת הי7 המש!! ניח יתן כן לא שאס המניקש, יי .ית1 יתביית 11,"וים"
 תל-אכיג-יפו. 41, ליליככלים מהעיב בן-חרוץ בושהיהמבקס

 :תזק יישמט יננת יי-שה יי ץ י יהוו' "ן,ו'",: י,נונ,תהזק
 י. ,יתן ג'ק" הנתי

 ני;", המנקש ש, 1,מ'11.ו הנ-. יינ1"7 שי ?,י"רקין המתמן, י1, י~י"1 מי"1נ לב אברהם המנות עינוןג;:.ן
 :!ונון 7נ"" טונת .1 קמש 7סוע1 או! נ, נוה מימין והיייהן;י,י' "ניו, גמא. 1 נ.)ס ה.-השומר ין1,יי נמתשמסר שי 7;ונ11

 1,מי;1י ".1ס ,יו יה;;זית 11, הומנה !ישם מירס ייס ישיאייש"ין. תיי ,ן;.ו, "נ-ל יין.יי' "?יי"" יקים י7"י;י יעיי?"ך:נן"7 ימת- 12, :ייי"1 מיהיי פרירמן ינ.ה לב לאהיימנ7ות
 י, שאםהן:ן,שיס' :ונאה ,קיום נקש" הכשטס ,נית ו;.שה ושנלשת נ, ין.עירוי

 ' נ!ע' יטיב %י הןש!ן נ'ת ית, ני
 שם , , 1'ןןהממח. ל

 עשר המישה תוך ומשפס בבית להת"צנ אום כל בזה מימיןהריני
 3605,69 עזבונות תיק צ.,אה קיום צו ייגען לא מדוע טעם וליצן זו, הזמנה פרסום מיוםיופ
 ביום בבת-ים שנטטי אבולעפיה, יינתק המוח צויאתמעגין צוואה קיום צו המשטס כיח יהן כן לא שאם לב, אברהם הממחנעגין
 1569, באוקטיגר 1כאמור.

 אבולעמיה. כ,לבה יהיבקשת רשם דלך,ד'
 של צוואתו לקיום בקשה דמשפט לבית הינשה בי ידועלהווי
 יגיש, הנ"ל הצו למתן המתנגד בל 1954. במאי ננ סיים הנ"להמכוה

 הזן "",2,;" עזמנ,תה'7
 י.,ש_

 הש., נ7ש1ן ו' ביום שנסר מיראני, '.סף ימ11ח עשוןנע;.1 י1 עשי
 געי:יו. נ"נ ?1 הדשאן נ,ת ,הן גן ,א שאס

 11, אי.", מי"ג מדניי"11ךי,"ימי'נטןיאברהם
"1; 

 ה,- גן-,,
 ןן

 ישע ילך'ד'
אביב.

 ניניו, גו נייקר אהךן וינו, rKTT2נענק שק העולן אזם בי גוה י1י'1 .ךננ' ה:.., "יזו, שי ?וכחה7'וכ ,",""ו" ע':יייתק', ?ו ימתן נקשן ":-1 גהיץ ומש"ט לנ.ת "וכש" ני .זוע,עווי
 גיבורי מוו השג-ץ גשת נ-ץ ני.ס "י.1 יהי.ין ימגו,ש 7ו1ואה קיום שצו נע,נון הנאה טוגת.ו גת,-אניב שן!;י

 9(י1ן,
 "תינ' שיעין מיי.נ פרלריט ,:יה 1":ר שלשנה -,שתין- ייגס .1! !שי המיק" תנך ,קיש, 7מ:ו,שת ,7:יו7 ,הת"ז1יר.;ה
 א"נ. הי "' נית .הן גן ,א ש,! ןמנ71שת, ,פגיו" "התזות וו, הומי!ימס
 עשר חמישה חיך המשפט בגזת להתייצר אדם כל כוה מומיןהריני' בעיניו. כסוג צוהמשפט

 CTC-ti מיים יים ישם ולך,ד'
 ולא תקניים לא תוכח, י" יריע טעם יליתז 'י' ה:סנ"

) צוואה קיום הפודת תיתן לא ומדוצ האהלנה הצוואההירשן
 כאמור. זו תצורה ליחן המשפן בית יגש כן לא טאםלמבקשת,

 ;ע!:י הבר, נתן( )'שעזה. ישעיה1 המנין וגוןנענין
 ילך'ד

 1969, כאוקטוגר 8 ביוםבהל-אביב

 הבר. ת צי: קמם:
 י(י1, נא.7טינר י יץס 'י7: נמי הייים"ישמ' יפיופה תו7, ייתן לץ מיון סעף וייהן זו, היעה כריוס ייוס'.כ ננחת-a?~Tn שנוטר" דסקלו, רבקה ימי," עיניןנ::'1 עור ה:.קןן

 עשר התישה תוך הישפט ננ.ת ,יהיי?ג "ים נ, יין י':'1היע' ;ו:1:ו, נן:7ית ה7י איתור המע יא ומזיע וינון שיד"ןרונה
 נמני7ש. ?י ן:ש!ס נ.ת ,תן נ, יאש"ס

 עץ:ן;ן ג:] ן:ג: טסו ן;:;יית1 עך%:ןןנ::ן : . ,
 רחוב הוא: דין בית כתבי לךסירת שמענו שעשיע, א' עו"ד ב"כע-י 'ן

 ה1:ו'.ת המט,ט..1. יי יי עונ11 המית ן. ת,-אג':, י7,1;י1
 הנ-ל הצו את עיתן המשפט בית יגש כן לא שאם המשהה, של והחובות 8,69"85 מגינותהיק

כאןוד, בבלךיל, שעמר מרתום-איריקה, שך nSY המנות צוואתבענין
 רשם ולך,ן-, 955נ, גארגוסט 28 ביום ורום-אפריקה, פרוגינס,עבקייפ

,יען
 ג. יין. 7!י;י!,"

 ,ן :ן .(,ן "(.י. נצי"
"25



ן
 בהל-אביבץי2ד המהיו. המשבטביתן
הזמנוהן

בע.ניו. זילברמן. לבית צ'סקיס אזליהוהמבקשתן כטוב צו הישעט בית יתן כן לא שאם המבוק'ט, ילמימיד-יזל-ת גבספי, ייסף בן אריה המגוי עזבוןבעניןן להכד.ה התנגדותו זד, הזמה מרסךם מיום יוט עשר תךישץ היךלץ;.ש, 11ין 69, עזבונותהיקן  רשם ולך,רי יע.ר  המיט,  הוך מיסמס  בבית ליהייצב אדם כל כוה מזמיןהרינין
י..ם'ום1

~TC-ti 
 וקן העויין ,א הונ", .א ידוע סיב וגיתן 11, "ומנק

 ועברדר תעלה דבורה משימנת פשל ייזפ;ישנה:; ישן ילר'ד,ן :..ס אעדן, 3,ת11ן, שתמרה הס,חיה השנט נ,ת יחן גן ,א שאס ן;:ו", עותן נמקן, רפוין נינןולינהן צומק קיום צו יי2הן לא ומדוע המניהור של מסמרונה הצוואההירססן

 את ילעס צו ,.הן גלשה ימעין ינית מהש" גי יווע יךווי ,ן,?1(: י~נ.:.תתי,
 נ, נזה מו:.ן .היי ;ויו, נן,ף 1! מירס יי"י דיין" י'צ.ן,קה שך,ין, )נ, הורב'ץ ארנסטעה ומיקה יוגיןגע;.ן
 המשד? בכיח להתייצב לקייה להתיעד והרוצה ה2ווא, ננד רטועןאדם אולין, גלגוכ, *194 שנה בנחילתשנמטרה

 ךנעא" תגייס והא דימוס ,אה,],,יי ק r?' עך"
 קין( ע1 ,יורן יא מזתן קנ.,

 נע,ניו. גסונ צ. r:'a etrcn יתן נן ,א 1',ן"1:1,", לו:, יו שיש יטוען a~s גי ינה מן:י1 .":;י ה:-,, "מ;.""עינון

 רשם ולך,ד' יך:.ש, ונראה קום צו יבהן ייהנו 1"רוצ" דמו" נעונון";""
 א:נ,,ה נאין:נורן, שננטר פ;ט.ק, פאול המון ין:.ןנ:ךן ישן ולך,ד' ,י,!"," t~iTC:ti תי, נעריו. גסונ צו ןיש:ס גיח ,תן נן ,א שאסיך:י,ש, לצי המגדות כתב וי, הזמנה פרסום מיום יום עשר חמישמהוך

 ,,"1, נזזיני 7!ני'ם
 פלטו. פ.ליפויןנ-(

 של צוואה לקיום בקשה המשמט לבית הגיש המבקש כי ידו!להךוי פ25,4:5 עזבןנוההיק
 בישראל. המצוי העובין כמהל נגוח ב. עו"ד א, ולמגו, רךןח ביום בהל-השוכר שנפכר פייגנברג, מאיר הממח צוואתבענין

 טשי המישה תוך המשסט בבית להתייצג אום כל בזה מסיןהריני 1969, ביולי8
 מדוע כלשהו, טעם לו יש אב טע:, ליחן זו, היוונה כרסום מיוםייכ לי,מראל. טכנולוגי מכון כטכניוןוהמבקש
 בית יתן כן לא שאם עוון, מהל וכינוי צוואה קילם בו יינתןלא צ'.את קיום עז ליתן בבתט המשט לבית התשד כי ידועלהווי
 בעיניו, כטוב צוהייאט אוש כל בזה מזמין והנני המנוה, עזבון מנהל ומינוי הנ"להממח
 רשם ולך,ד' וי:.:.י יירוה ,המנן 1"רו2ה נע.נון ה"ה טונת יו שישוסיען

 אים נ, יי" מוך, .ן::י ירוש", ע, 1ך:ר.1.ם צ.ו'ן ,יתן נקשות ,ן,ן, ה:נורשיס נתינם הישדן, ,נ.ה "1;ש. ני .11ע,יוו'
 !ינים מיום .וו ישר ומישה ת.ן ,תיש, י", ,ין::ד ".11יר%1ה מתיישן הינוקש.ת הן;ר~:ת ש",ת 3ע1:.ן ימה מינת יו ש.שיטוען
 בע-ניו. כ",ב צי המחטט בית יהן כן לא ואם הכרזה, לאותה ה.ץנגדות מ,הזמנה

 י",,!1נ ע,נונ.תהי, ו",141'" עונונותתיק
 לשאני, שלמה ודו" עיניןנדין

~UDJ? 
 סלד, ברטה "ינ."" שניןנדד, ;1 גיזם גנת-'ס

 ת,-אגיב. התגמוז, "י:, משי: פלד 'יסףוין"( י,"1,גא.,ט,נר
 גת-ים. ו1, 7,-י מיה.נ לחיאני רותכמיקשת

 ש .ן . " . ' ו י י 1דלר ורשן. ה.;, 7.ניןנ_. "",נ1נ" עונונ.תתי, ,"',1:1" ע:נונ.הת,7
"ע7בגמ:ע~ן:ק::י,::גןו:ן:%ו' --י,_.ן.,צ.,ן ימת- ,יייג, ךר"וג כ-ץ פך'דה יי:ו"ן עינוןגע:.ן -

י
 ר",:,ן- שכי, שיני, ", שית מי"ג נדלר דכייהין;

 י",4!"ו עונונ.תתי, י(,"11" יו:וניתתיק
 נסג נרמת-;ן שמסי" סדיבסקי, נעמי ןי:.י" ע.נ'ןנעדן נח.- שנדיה קומפאנא, שערלה "מייד ~IT-Tגענ'1

 ",י1,גיסי27 7",1(, נ:.ניני )" תש;-ת נעשון ו' ג.וםיקוצי
 ימ-;ו. ,4, ע11י", יי,ינ סדובסקי ישעיהווךך:;ש דיית-ח.:1. 11, ו'נוסי:ןל' מיה.נ וער רבקהוכמנושת

ן

 ,1%.נ,.י1 ה;-,. נ7:ת נ' ישן. 7:יייי.ן,יק,"826



ן

 בתל-אביב-יפו המחזוי המשפט.בית
 -. )המשך(הזמנות

 %ן,,7ו7 עונ,נ.תתי; ,ו,י!;" ע1נ.נ.תתין
 גפר 13א', ההורש מרחוב דולף ךוי2 המגיתה ירושתבעין הימה בגי-ה שנפטרה קנטריביץ; כחייגה המנוחה ט:בו1בענין
 1969(, ביוני )11 תשג"ט סיון כ-ה ביום שפטרהשמריהו, 1969(, ביולי )25 השכ"ט באב י' ביוםבתל-אביב

 זילף. תיאדדיר יהמבקש קנטרוביץ. משהוהמבקש

 :נון 'וסף "בית עיני,נעי'! אולך"ך, יהודה דמ;~ח עוגתןנע;.ן
 י,י.ייניונ

 ת-ענר,",

 , , %"1%' ג'יי' % י'יס ש"ןי ,י'ה-ע11ס, !1, "י, ךי",נ אולרייך דבורה1"מנ,שת
 אין.ת-ןניית. י;,.י,נן, ;נון אדיתומממקשתת,-אנינ.

 7111 י", nliT1rtה'7 %",,!7" עו:י;.תת.,
 4,, !יישמן יידוי פידלר דב שאול שמן עיגוןנינין נדק מש"ב, יש.ניו קורטזברג ך;'נה "מע"ה .יושתנענין
 1959, באוקטובר 17 בייב שנפתךהל-אביב, 9~19, במאי 25 ביום שפטרה דרום, הרצליה8,11,

ן
 ת,-"ניג. 4,, יי.שין מי"ינ פ'דלר רבקה.זמנקשת "יצי'" 11,,, נוי, מש"ג, משניו קורצבר; מנדל מלנקש

ן %ו,י!;ו ע~נונ,תתיק
 %(,?4:ו עוניניתחי,

 ג!!סמני 7 נימס קרסי מוךבה, מלדל ךי;.ת ירושתנן:'1 ת,-":'נ, %,, "ר:, מיחיג שימשי חזה "ינוקה עזגיןנענ.ן
"".1' %",1(, ג",,ס.גר )7 תש., יתורי 7.; גיוסששסיה

 ימת- %' יע'ס ;ו" יחוג מנו,-מ:1' מייבלה נעמייוינקשת ת,-"נינ. ,,, "יצ, יי"ונ מקן דוי,קמנ,קת

 %ו,ו4ו% עונינתתיל
 ליבוביץ, 1. צךלס "מנות ערמןנעמן %171 ,", עונונ,תתיל

 ליב.ביץ. דוך'םוימנ,שת ן.,ןי. ן7'נו, מאיך יזיף בן יצחק נמנות עוגנןנןנ.ן
 19 ביום כתיפה שנפטר אליהו, אםךהס  המגוה ירושתכענין %(,"4:י עזנונ.תחי, מאיר. יצחק 2ז אורי1"מנ,ש

 1953, בוצמבר 69',5532 ע~בוגרתהיק

נ",., בן-בנסתי. ויטה וממנקשת נ' ניוט שניסי ית,-חנינ, אנזל ילטר "מג." ירושתנדין
 ,"%~(, ג"י;,יס )17 הקפי
 ,",%147 ;י. ין"1נ בוטוש:סקי ח,ה ". ים; שת ן. י"יי11. קורדובה 'הודיתי"מנלשת

 %,,%וו" יונ.:,תת',
 :יוונגי: מי"ינ בוטושנסק' ינית שפר'צמן 'ינהי,מנ,שת

 יןע!.י מיי.נ .אצל משה "מנוח עוננןנענין
 ה,-אנינ. ;2, ישנית, !,

 יו,,1ו? עו:.;ותתיק %"1%(, נ!!ימנר ),1 תש', גתשרי ו' נימסשננסי
 מת,-אנינ, דדוך' אסמך "מנבה עגנוןני;.1 מישנות. ווךצל מאלו"מב,ש

 ניב שזעקי"
 י",1(, ג(יקסי:י )"! הע., נעשון"'

 תי-"נ'ג. %, "ירין יי"יג ילאי תמיי,מג,קת %ו,;,:% עונ111תת',
 בתל-אביב שנפטרה סימוביץ, שיגדל המנוהה עזבוןבעין

 3510,69 עזבונות היק 1968, באפריל 28ביום
דשיון, נק71- ששסיה ליכטציהר, מךומה "מנו"" עינוןנעין מ!""-תליה. הרשקו מעהובמנקשת

 רמת-זן. ו!, יש-י מרי.ג ל'כטצ'הך נחמןו"מנ,ש
 ררת-גן. "%, נ.א,.ק מי".נ ל'פשיץ חיה1"מניקת .ע.. 14, ימור.ן ינ ד.נ מי"ינ יעקב הבריאלוייג,ש גרמה-;1'-- שניסי ל'פשיץ, אבךהם nTiun יומןנענ.ן %"1%, נינתי "1 נידב שמסרה,ן1, . %י,"ו;7 עו:.נ.תהיק 14, למור.ן "נ "רג מייני 'עקב מחי "יעיה עגנוןנינין ,ן;7ו," עשונותתיק

 ,ווודו% עשונותתיק יו,,,;7 עונתיתתיק
 תז- 11, פינך ליקו: וע';:ך מךדכי הם;." ירושתנע;.ן גני- 4ג, ניר:נ,ו! מריונ פדלין ך:':ה "מתח" עזבוןנענין
 ת,-":ינ. "1, !נהררין יי"ינ ועינבר שלמה :המזהיךמנ,ש נ;.-נרץ. "מ נ.יינץ.ס יי"ינ פדלון חתם."ייון 2969/ נאוקטינר 18 ניזם נהל-אניב שמטראניב,קיק,

827 ,,,11.12.1 תוזי, :::ת ג' ,ודן. ";יריי!.1;,ן
---------- ---- ------- - -  ------------------ -
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 בתי-1:ב'ב-יפו הפוות' המשפםביום
 )המשר("זבנות

 ases;~9 עונ.נ.תתי, 9י,!;;י עונשותתיל
 מנשה נשערששלי" קסלמן, אדלה י:;.ןה עומןנמין QT'1 ש.ל?י ביקיביץ, מקם מרדכי המנוה ע11:1מנין

 7"י1, נ(ל71?ינר מנ..[ 14!1, נ~.גמני:2
 אשקלון. 1, "!י.לה זיון משויות גולדברג מרדכי,ן::7( "רן,.ה. עוריש, מנ.ת ברקוביץ אנטה1"מנ,שת

 יי,",;3 עו:.;ותתיק יין;;! עשונותתי,
 ,ן,1,ניו,. ,"!1(, נינתר )5 תשנ,ח נפת "' נ.ום שפתיהך",נ.ת, ,1 נ.ון rslrl שמתי" אלקביר, רות rr::rn יונ.ןין:,ן "(, "השתזרות מרהונ א'צברג ריבה דן:.ה" ;ונוןנעמן

 רמת-גן. 4, היק.ר מיגיע אלקביר :ואל.ין:ק1 י4, ההחתויות מיהוג א'מברג )משה( מיכאלוךן"ש

 ,",7"31 עונונ.תתי, 9י,"1;2 עמתותתיק
יזיח, !",1(, נאו7יייר )"1 תש.. נהווון ה' נ.י[ שיזמיה"ייין' נ.1,י 21 ניו[ שנפיה גולובסקי, לאה היגויה עומקגטין 12, נתן. .ויף מיעיי מלברמן מך'ם "ממהר עונוןנענין
סדה-דיה.ימין-ימיין. !2, הייהזר.ת מייינ )גולובסקי( גלעד 'שראל,מקש ,' גרון רג,ר, מי"ונ ז'לכרמן מנדל מנחםויינגש

1
 י, "י"1.ני[ מיתוג מורד קלאריס ין:והן 1T2TUנמין יי,,"!3 עומנ.תהי, ,"'7ינ! ת עי-ינ' ;ת

 י. ;...1נ..,1
הצן, ,"!1, נרפי., !2 נ..ס ש;!?רתוית-ו1, ?ש- י, תל.:" משינק לזרוביצי יוסף ,"  מייד. אדיאידי,ינקש

 9",1!נ3 ;זנזנותת.ק
 !הה-תקוה. %' תקשה משינון לייוב'צי ":ט.ן--'-ן ''

 !!, גטי ,"ופה מר,ונ חתם מאנסה המסויה עינוןתנין
 גהשון י' ניוט שמלרהר".ג,ה,

 תשעי
 9י,71!3 ירושותתיל !"יון, נ"71?1גר ))2

 נ"י,, !1 ניגס שנכלר עמי, בן ציון בן הייה ;ו:11ין:'1 ר"1:1ת. 4,14, נוננא נר מיהוב לזרוב'צ' מורצה.המנחש
 י","י;3 עונ.נ,תת., עמי. בן טיבהון::,שת

 ן, נ"'.' "ע:;:'יןג;.ך11נ: י"- 'יי תש.י גתןיי ל; נ'ש מייי הי-צע'::::ענע' ,72,5!! ;שונותתיל יר' ;., כרהונ נשנא נן הד-ציון דוד השוה עויןנלין

 13 ניוס נח,-%ניב שנלא מי,ש, ראובן "::י" עניונ;ןן%ניג. 39,י7!3 נונינותת., ה,- יעי-ש,[, "4, נ-ג מי"ג הר-ציון באבאוךצ,ש

 )שלומאי(. מלוש הייםיינ-,ש ית.-%ב,ב, קומפן אברהם ומנות עונוןגינין
"%ג.נ. ה.- "4, נתוך מיייג קימפן מריאנה-כריםון:נ,שת

 titss נ!:י.אי 7 נ"י[ שם?י" עיי", יי,1:! ;ינויתת.1

 מי"ינ רו21צויג משהוירקן נפר-ן:ן, 9,1מ תעייה משנ' סייף ע" השוה עונוןיענין
 ;נור"

 וי2,.ה. 24,
 7",1, ג.ו,י ! ניס נפך-ננאששטי

 נפי-:נן. 1,!2, תקומה משג' סייף פרידה1"מנ,שת
 נת,-השיזור שפלי דיטלצויג, אליעזר "ינוה עביןנעמן

 י"19(, נ,ו,' )!2 ת7:.? נ%: ח' י'ום %",!יי! ע1נ1:1תתיק
 ת,-,:'נ. "4, יינך שמה מי"ינ דיטלצו'ג אריהוהמ"ש ניון נח,-אנינ שננר" כץ, מתילדה המתהה עשוןנענין

 !,!1, נתיימנה11
 יי,1,!3 עזנ.נותתי, 1ו .יו. !(2, יפת מי"יי כץ יחזקאלוממנקש

 נאוק- );ן תש., נעשון י.1 נ..ן ננהי-נזק שתור1'לברברג, !",4ינ3 ;1נ11ותתי, ישי %:י"[ נ1 גמליאל חיים הן:." יזיןי;ןן
 יי!1(,ייבר נת,-ץ:.ג עם?ר קלצ'קו, מרדמ' ישון 'רושתנענ.ן

געל. ת,-%ני2. ", אשיג מרהונ קלצ'קו הנהו:ינ,שת נני- 1, מנה מי",: 1'לברברנ מאיך ;;ברהמ)יינקש t(lQGS ב7ע?:גר )"1 תש-, נתעי, ז':יום

 ו,,ן.!,.ון תש.י, נייח ג' יי!1, "!י;):'נ.),י?828
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 ------- - - --הנמנות--)המשו(- בתל-אביב-יפו המהווי המשבס בית

 9(19, באוקטובר 23ביוב 958ג, באונוטט 18 ביום שנפטראביב, ג1נעת..ס שוייר שכסר, אלכסנדר תנו" יומןנענ.ן ת,- 17, יעיזו, נסק יי"ינ ברון pnsf ומתה עינוןנמין ,",7""" עונבותתיק "",!,ו" עסינותת.,
 נפי-ינ%. ן, הויטא.ת מויו, מרהונ שכטר צפורהו:מגקשה "1-%ניב. 17, .שרא, יפת מיהינ ברון אסתר1"יי7שת

 2691,59 עזבתוחחיק s~ssies עזבונותתיק
 בלייביט, )קאפל( יעקב המנת עינוןנן:'1 יודילביץ(, גרשון )מ,ווס מילר גךשון המנות עינןיעיין
 ?1!.ת. ממושג בלו'כייס מנשה1,מנ,ש 17"1, נזצמנר ,! נ,יםשישי

 מילר. )לאה( ליל..המנקשת

 שחסייה הרטפלד, יהודית בלימה הינוה" עיניןיעזו: נייחן. עטךה המנוה" עוננןנענין
 ,",1(, גמאי )11 תע:.ח בא..י ..ו נ'וס ךהעית קני! ננ'ה-"יייס ותן-,ן.ן, "1, 7ו7 "יג מייונ' ביימן עקיבאבמנקשים

 1ן, %:רני,, מ4"ינ קפמןואטהר
 הרטפלד. ,שעני :לעד רחל י"ןנועת ' ' ירוש,ים.,

 , "ן,")י" יזנתוהתיק
 נתקי, ה' נ.ום שנססי ארצי, בן יהודה המנוה ירושתנינין שין 9(, יונתותהיק

 נעמן, לניח קריעין יוכבד הינוהה מזנוןנין.ן
 "",1(, ין!!ןנד תוהשיי

 ה,-אנ.1. "11, ישכים מזיך ארצ' בן מרנ'ט.:י:7;ה ת,-"י'נ. ", ,.,."1 מי"ינ קר"נין אברהםונינקש

 ,",1(, נ:.ני:י )"ת;.י "",1, נ7י!יגי "2 ייו! יתה-ה7י"'נ.,,:נ.ן, נ"עון ;-נ ג.ום שנסי uD1~e, אלטך "מווח ע'יוןי!:'1 י,1,.ס גנ.ה שמסי רוונכויט, יעקב המנה !1נ11נענין "",:1," ייופהתי, ,",,ן;" !ונ1:1תת.ק
"נ.ג. רמת-אג'נ. י, ההיא 'הוה יידית פרוסט שמאיו"מנ7ש ת,- ,:, י..(ייי .ויש. גי"1נ רוזובוים אילהו"מ;7שת

 "",1%1" ענייניתה'7ן
 גאו,ן,יר (1 גייס ששמר סלקל, a~ut המן." יירשתנענין 1מ תייר יעז מיתינ 11ל )זהבה( קלטה ייפיפה ע,מןנעניןן ,","ע"י עןנ1;1הה.,

 נ!!!מני "" 2'1ס נעת"-ת,n~utiv ,1!תה-הפן,
 נח-,ם. ",נ", גסן אבי מר"ונ פלנל קלרהייינ7עת יתק-תרן. 1!, הי.ס "!ן מי,.נ מל אברהם1ימ:קש י יןי"י' """1,

 ונורה, נניחשנטרה פרומוליץ, שרה ":מן" עופןנענין 24 ני.ס נימת-:ן n~ct1P קופ, עטרה "מנשה עוצןנרנין 5,,17"" יוןוווההי, י",,1%? ירושוהתיק ין

 ,",ן, נ1%ןו:ס "1 ןי.םןי!,'", """1,גינרו"י
 פךימוליץ. דודייינקש ריח-זן. 7"1, מ.י,ע'1 יי"ונ DTp הרךו"מנ7ש

 "","1"3 עונ111תהי,----

" ".!לג:"יוןון'להן;,1 ך ,  וג"ייי"ךייך" 
 %ן,י1"" עונונותהיק

:
 נ'(',ו,,1' "! .נ ג ! נעם שיי;'יהגה,הונ.נ ;r~'Slli ברטה "מ:."" עונת נענץ

 תי-"נ.ג. "1, 1.יין יי"ינ אבנציק 1'ימי:דיהמנקש
 "","2"" עונ1נותהיק

 ))" ]' - "":ש4"'י:::בב: ":בו-":2ןצ"נייי,'ןב?1
 ,",21ין tt1TUgiת';

 מרתה-הקון, רוס )אוון( יעקב "מנה עונוןגיוין
 וט"ו,,

 פתה-תויי. 4ה יובפיגר: נלתונ "רדטונו.,ן:7שובנו
 ישי ולך,ד' !תה-תאיה. !1, גמי,:ן7' מיהוב רוט 'חזקאל1"יי7ש

829 11.12.11,1 ה;.). גינת נ' 1",1. "!ר:.כ,ס'יריי



 בחיפה הטהיזי המשפםבית.ן
הונ'נותן

 עוזר חמישה תוך המשפט בבית להתייצב ארם כל ~rr יזן.ןהריני פז, נחמיה חקיין על נוספת חפוץרופסות בעניזן קרית-מוצקיז. 19, גרויקביץ מרהוב זהבי זאבוהתבקע 33:09"1 אפךטרופמותהיקן
מ ך.ה" נ' 'חן"ץ הקוים לא היכה, לא כרוע טעם וליחן זו, הומנה פרכים כ-.סייס הי?", 125, כוריה מרהוב נעם דליסיה בנגחםוהכגקשימן ק ן "גן ו:7מ ינק   :,:אה a1?7 המזת תיתן ,א ותינן ח;ו1;ה ושחה ין':ןלן ל "ץ,1 

 נ,:.י. הווה ,הת דוריס נפת י:ש גן ין קרס ועי,יןנ ילדן נזמין א(וסר1ימ! געל נון, ולנסין ממס ד;..,י::,7.ס
 שלוש. בן יז,נחמיה

 ישם סי',ש תנך ,שיש, ייקשה, ,התעד הרותה און נ, נוה מעיןוייני
 דמ:ו,שת, ,ן:ר;ה יתעוות 11, ך,:ך סינוס מיום 'ו! ?שרך?'ש;
aKtבעיני,. כמדב צו ליחן דישפט ביה יגש ען יא 

 רשןש'חי,
 ר ורה, ,שלמה י. .ע

 ת,גה.,,"וון
rri:;ה"מ-ט(, כשגט )י"ר 1951 בפביואי 2 ביום בקרית-בכינין 

 ן קרית- 24, ויצין משדרות מרמלשט"ין אירמהוךמןלשה 69,נ7ת1 ירוייתהיק
 ביאליק. הריה, 48,22, הרג-א כרהוב יייי11מן 3בי המוח ירושהבשיו
 עזבון למימי צו לצתן בקטה הישמט לבית הוגשה כי ידוע להיוי 1969, ביולי 28 ביום בחדרהשנפטר

 הנאה מובה לו יניס  המיצן אדם כל בנה כימין והני ה:-י, דיווחיכל דיי:!בון. ושליאליהימקש
 מים יום עשר המישח תרך להגיש, לה לההנ;ר זה-ותה י"ל געולכן יל דץבריז צו ליהל גקשד ממשפט  לגיח  הונזי בי  ידי?י"יוי
 המשפט בית יחן כן לא תיאם הכרזה, לאוהח ההנגדוח זו, הג'נה פ-סים ב71יר נ,הדרה  שפירא צבי  עז-ד  ךל מינליו ואישור הנ"ל המזיחירושת
 מעיביו, כסיב צו ה.ורשים. בקשת למי העזבוןמנהל

 רשם דיזי,ש' הממת בע,בון הנאה טובת לו שיש הטוען אדם בל בזה מדמיןהנני
 כיוס ידם ערור הסיע" חיך להגיש, ולכינת, להכרכה לו:ת:נדוהירצה
 כן לא שאם המעיקשים, דלהינוי להברזה ההבגדות זו, הזמנהפרסום
 י ן בעיניו. בטדב צו המשפט ביתיחן

 9",1114 צוד"ק קיום תיק
 בחימה שניירה וינגר, לאירה לאה הייתה צ..א,בכין רהט רזי,ש'

 1959, באוקטובר י2בידם

 nlfT?n י" rrTn~ י" מיזע סלן י,,"1 ,י ה;.." .ין.ם כ..!,.ס ניק כיתי! ינושקביץ רבקה ";הייה ?י אייטייס:1תימיו עשי ימשה הין דן-!ן גנבת ן:!י,ךנ;?נ ק ' י!ן"!!1 "ל.ייון:ותתי,
 7יית-:י7%'1,ר5,

 נשמור. ז. תשי" י.הן המש" ניח ,.ק נן יא 7,ס 1..ץי,?,. ,יית- "!, השוש:'! יי"ינ כץ ושמואל צפורהי"מג,ש'ס י.1"ה ?'aT המיית ת.נה, ,א זכך.ע העדיו;; דן.,"" ".ישן1.אן
וטבעק.

 ידם רזי,ש' ין ,כהן נקשה יישפ? ינית הנ.-1 ה::7שין גי .וין,ן,1.
 חג-ל. הקטינה עלאפוטרופסות
 אפוטרוטטו" צו יינתן יץ גודוי טעם וייהו זו, הזמנה פרסתם מיוםיום לטי  חךישן הון הכשפט בנית להתייצב אדם כל כוה  מוכיןהדיני

 117,59ן צוזאח קיוט היק
 היפה, 3, ארלווורוב כרהוב כהגר דלטר המניה צ.וךקברין בעיניו. כטוב צו ליהן הכצטט בית יגש כן לא שאם הג-ל,למבקשים

/  *יי4
 .ס , 1,, ,שן 1958, ב:-במבר 11 ביום שנפטרה

_....
 כהגר. )-.למה( הלנה

  של  הצ.זין  ל7יוס בקשה המנמעט לכיח הגשה  כי ידועלהווי
 ייבונו. טמ:ךלת היבקבק ומנוי הרוח 69;1999 ובוניתתיק

 פיחוס מ.ום ,.ס לקר שיש, תיך יגיש, ד:.ל ייקוה ד:.;;:7נ, " גיום נהקה שנמסר הילין. שמעון ון:.ח ?1:.ןנעתן
 כאמור. צי המשפט בית יתן כן לא לאם התנגדותו, טלי את ד, הימנה 1969,באוקטובר

 קריה-היים, 2, שיטריח מרהוב הילין ב1ד4יה.המברשת
 רע!  רוי,עמ'  ?ל גננייך נ, ,יהן נ,7" הייתי ,ן,ת "עקה ני "זוע,ק11,

 לבנוני וקלם" ארגמן זאב עו"ד למינוי יבקשה הנטל המנוחירוטת
 "ו,!י11 ע;:.;והה', ,1 שיש הסוין או( נ, גוה יומין והיינ. הדיוק, 7, י21.;1,כך,י
 ד:.;יי 1?1 ייושן ?ו ,:תן .דה::1 וקרוצה היצוח גי,:,ן ימהמוג"

נ_
 נהר.ן,  15, הרנל ייך.ג ביולך י.ן:. ד_..ה _י."ן ן

 י,::י., 11, דויו" ערסום מיום יום עשר הכישה מוך ,היש,י:.ל
1rr:? ).,קידוש".יו ' י,![ נ,.;, "! נ 

 פטרל ד..1.ה ,.-1nl'cc...__, :;.ג נו דישתן נ.ה יהן נן ,א 7אן דג.,, ו:י:1, 1,ג.
 ברן-

 פוצל. י..,
,.., .,,.,ג!,

 ל.י
 1!1 ירוש" ?ו ,מהן  יקשה המשעט ,נ'ת האשן נ, ,יועירי,

 סוכה לו שיש הטוען ילאדמ  ביה  מזמיך _דיגי  .ה .  ייית קים סם י 1,,1
 הוך למגיש, המב71ש הגו  לךתן  לעתב:ד .הדוצה ד?נזח נעדיןדאה

 המבוקשי הצו לנוהן ההנגרות זו, הזמנה פרטוס מוום יין ?שר רמישה 69'י1100 צובאה קיוםהיק
 כאמור. צו המנופט בית יהן מן לא 7:אם ביום בחיפה שנמטרה זהבי, )טור( יוגין המנוהה עביןבענין

 רש! יקי,נרי  59עג,  מאוקסיבר19

 11.12,1969 תשעל, בטבת 3' 1585, הטךסוכיםייקיט1,30



י
 קיפה המחיזי המשפטצית

הזמנות

 ושני ע,גון, מג", נמינו. ק,נ, פינוי!7ה "וגה ימנויה ש,וסאתה י",ו!11 !,נון יוהדתהיק
 י;., נעונון הנמה סוכה ,1 שיש בתל ג, נוהשמין ששטיה ""1, מנ' מנקך הפגך רנ'נה וימפה עינוןגענ,1

 ,השגז 1"י%1"
 עשר ימיש" תזך ,"ויש, עוננן מיה, לן'נוי ובו הנ-) הי..%ןיקיות 7"1%, נינו%ר !2ניזם

 ,א ש"ס "וינאה, קיום צו ,מהן התנווה 11, ה.מנ" !ינוס CT'Xiיוכ ""ו. מס' מנשר התך טובי טוביהוימנקש
 כעיגיז. כטוב צו הלקלס נ.ה יחןגן עו.ד ש. ליייויו קלשה ההשלט  )2ית ךונקה נ, .17ע.ה~,'
 רטן ,.1'.ש' מזמין והריני היפונה, שי יוכזנה כמנהל הייודירזון ירכלהי%ויור

 ,ו שיש הטוען %זג נ,גוה
~lTU' 

rK:"I גיזה ,"תתן הרוון נע.נון,, 
 !י,נ11% עינונותתיק "תנגודת 11, "ולנה מריוס מיחס יום עשר "מישה חזך ,";יש,וקמיניי

 ו כ.וס נחייה שמסרה ןיידנך, ברנה הלי."" צוואהגן;.ן 2עינ.1. גלוג ?ו הלמס גיח .ה1 גן ," ש"ס ינ.,, ו,ן.נוי,ךנר~"

 ,. ,",1,נ7יסלנר רשם רוי,עף

 עשר הייש" תוך ימש!ט נכית ,"תייצב %זס נ, נוה מדמין"רינ,

 ,ינ,שת, א" ?ו קסם :::,גלו מ :;גן:ג:::::ג %",%!11 ע,י';יתתיק
 %ו!ן, נ%וקט,נר 27 נ.ים ג,.!, שנ!לןה קסטנבר;,ומרקטה(

 נשור. ," צו ייתן "ישפט נוה '-ש נן יאשאס

 נהא, בו דה ויארה ורחל ;לדשטיין דותוהמנפשות
 ;: י , ו' ,ש'

 יילדת '"ם יי קמתי גדש" ::::.למשפט גן::ןימ:ן::ע:
 ".יה, 24,  מי",נזשומר ש'בתאי סלי ושווה עדנו ;נענ

 י"1כ "היש, "א,ימאים שעין טאי סהס,,ן::1 ויש!ט"צוינסונ נות .תן נן ,א קפה 117קש, ךצ1 ,מתןךת~ות
 יראת קיום י. ,מתן גישה הישרט ,ביה ההשה ג, ,ןוע,ן,1,נעינ,1.

 הנ.י י..,ין -DW 1 , ן יש
 1ג,

 המנ."ה. ש, ?..%תה ש,,פ"ע, 1המ%1יא "עוננן נס;", ימונה מןי!ה נן משה עו.י
 עשר ימישה תיך "ירפט מגית יהתיי?ג "וב נ, נדה ידייןיריי ,",""11 עתונותתיק

 תקרס, ,ן תונ", ,א סיוע nuu וייתן 11, ".ינה !ינוס י.,ם,.ם "1 נ.וס שנילי מ".ין, פיאפש מקס הלנוה !.ופותנע;.ן

 "יין. ,, ך,, מייונ שרצקי אסתרלמירשת מהים" :, משה ע1.1 ילודה יא יטע השיונה, "י%11התירשםיא !",1,גייני
 תינתן ,א ומזוי "מנוהה צוואה ש, ,ידע, ולנצי% "עונדןנמיהי

 הישבס בית יגש נן י" שצם "נעי, ,מנהדקת ה!11אה קיוםתעוות י,1".ת ,יוג ?1 ,מתן נקשן ךיקסט ,גית ",;שה ;י .יוע,קווי
 יקם רן.,ש, געוגון ה;," סוגת ,ו שיש הייען %ום נ, גוה מזמיןהיי;, נ"ל11. 11 תמזה,,הן המנוה. ע,גון נמנה, ל".עה ""ן וי,לור עז-ז 1,ן':יי ":-,"ינ,"
 ימיש תוך ,"מש, הנ-, "צו ,מתן ,ותנן וידיה"מזו"

~vv 
 יום

 %",""11 עוכ.נ.תתי, יתן גן ,א ק"ן הינוכש, "צו ימתן "ת;;ז.ת 11, הויה !ינוסמיוב
 "'פי' י%, ",יעיו יי"יי ברנר רחל המנויה 13,"תגטין :עיניו. נס.נ ?1 ייקייגית

 הע., נתקר. נ-ן גיוס נ,יןה שנןלרה ישם רעי,ש'
 ,יחו(, ג",,ל.נר )"

 אייקרט. איטה1המנ,עה
 ע, "לנריה וו ,יתן ןןשפט יבית כקשה ן.ושה גי יןועירוי %ן,11,1 ן.גי;והתי,

 מונת ,ו שיש אזם נ, ננה מזמין 1ךוני ";.,, "ל;.,ה ?,1,ת ,יוב 2 נימס גקי!ה שתסי שפיץ, אוס,ולד וינצח צ%11ת נעניןן
 ךל;1י, נעוניןן;%ה %"1%,ניו,.

 "מ.שה הוך יקיש, "מנוקש ,?ו ,,תקז שרון"
 נן ,א שאס "מגמש, יין "הננווה וו, הזמנה פי!וכ מירס ,.סעשי משיי. שפיץ הלנההליקקת
 בעיניו. נל.נ ?1 ":קין ניתיחן צו ,מהן ניעה יישלט .כית הנישה ופניקת נ, יזוע,ן.1'
 רשם רוי,ש' ועדכון. נינן,ת ו,מינ.," המנון ש, ?11"תו,,'וט

 עשר תכיפה תוך ךישלס ננעת ,הן,יצנ איפ ג, כוה מומיךהרים
 %י,1147 ע'כ.ןת'7 ייא ה7יייב י" ךו.ע נחשיו" סיס ביהן וו, "ומנה !רנת מ..סיום

 נמם גוירה שניטי ידפן, פרדר 'וסף המנרה ?ווזתנענין ומזוע י::נ,קת ?11"ה דים תעוזת תמתן יא מווע "ג%11",ה'רשב
 !"1%, גנפלינר "2 ?1 ימשלס גית יתן :ן ,א שאס יעונין, נמנעה ויגקשה תמו;,,%

 יומם", ו, %וין לי"ונ אי1נבוך יכ.ת פרדר לאהויינקשת נטיעיו.נטוכ
 צוואה קיום ?1 ,מתן נקשה הלש"ס ,נית "ושה נ' 'נועיי.ו'היל". יקם רח',ש'

 "נ"" טוית יו 'T'V הטוען אוב ג, גוה ממין ו"ר';. ":.1,הינוה ",ו"ו11 ירוא" 7'.ןה'1
 תוך ,וויש, "!ויה קרם ?1 מתן י"תן:ז ולר.?, "יניגינון מ!ונ.ון קובץ פרנצ'סקה חדוה "לנויה עיגון גטין,

 ילנ,קשת, יהניוה התמזגת 11, הומנה !רננם aT'n יוס עיי"מישה ,"1%, ננ!ללנר 4 ניוט שיטיה ",!,, 24, %,ינן רה1נולזי,
 נעיניו, נסוג צו ומשעט נית יתן כן ,ןש"ס ייו;ייב. ", משה "מי מת"כ קובץ שלקב סלומוןומלנקש

 ר1ס רןי,ש' ,,'1ם נרשה נייחה "מתווי המעלס ,נית העש" ני .11ע,ן.1י

831 ",12.1.י1 תק.), יגגת י, "ין. "!יניל,ג.יפל
-------- -- - -- ----- ---- ------ - 
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 בה'פה המהיני המשפטבית

הזמנות1

 רון רזיונף היפה.ן בעיניו. כטוב צו הנשפט בית יהז ין לא 1, מס' הליעזר הנציב רחוב ייעיץ, מימת מתם יננקבוהמבקשן שאם הצואה, קיום לצו ו,או המבוקשת להכרמה הת:גדוה זו,הזעה 1959, באוקטובר 12 כיוםן פךסים מיום ידם עער חמישה חוך להגי;, הצוואה קיום אבי ומואו בחיפ; ממפטרה מחימה, מוזם ו-וזליה הינדחה צ_יזזתבעני,ן ,יניד" י",נ1ו וזיופה "מעה" נעשין ינ," טונת י. r'Tו:]:ן ,",!;11 ?11"" ".סת.,
 עור המישה תוך המשפט בבית להתחצב אדם כל בזה מהמיןהרינין

 הקויים לא תוגה, לא מדוע טעם וליחן זו, הזמנה פרכוס מיוםיים
1 תינתן לא ומדוע הנ"ל המנוחה של האחרונה הצוואה הירשםולא

 09',1159 עזבונותתיק

 16, התשני משוב גרינהוט אליזבט ההגותה ע:בי1בע:'ז צו ליחן המשפט בית יגש כן לא שאם למבקשת, צוואה קיוםהעודת
 1059, בטיטמבר 9 ביום שוטרהה.:ה' בעיניו.בטוב

 נרינהוט. יעקב 'יל'וס ,יןי,ש ישב רז'.ש'1
 ~Q11pi בקשח בחימה המהוזי הישפט לבית הינשה כי לך ירועלהווי
 עזבונה כמהל המבקש ולמתוי גרינהוט אלחבט המנוהה טל12ואהה

 ) מאח טובת לו שיש הטוען אדם בל כוה מומין והגני המנוהק,של 1154,69 עבותותתיק

 ן זו, העגה פרסום מיום יום עשר המישה חוך להגיש, עזבוןכנהל 1989י, באוקטיבר )23 תש"ל בהדון י"רביום ולמיניי עוואה קיים צו למתן להענד והריצה הנ"ל הקוההבי,בון בהירה שיפטר מהיפה, דגנרט ישדיאל המנוה צוואה בענין.
 יחן כן לא שאם עזבון, מנהל ומינוי צוואה ~'CT צו למהזההגדות חיפה. 35, הלל מרהוב רמרט רב:קהוהמבקשת
 ן בעיניו. כטוב צו הממטבית לציוזיח קיים צו ליחן בקשה המשמט לבית הוגשה בי ידוילהטי

 ישם רוי,ש' ך::7שת ,מנוי ?1 ).מתן ,נ., "מרה ש, 1""1 גיתי 21נ!י]נ
 הזחה טובח לו שיש הטוען אדם בל ברה מזמין והנני עזבונו,כמנהעת
 י,.י'ן, ;;נו, מז", וקמיניי "יטב ,?1 ,"הוו ורונן דן.,נשנון
 1151,69 ירושהתיק הנ"ל, לבקווח התנגדות ך, הזמ,נה טרסום מיום יים ערל המישהטך
 1959, בספטמבר29 רטם רזי,ש, גיס ש:?:רמ:"י.ה, 1ברטין קלמן י::1" ?11,ת קיוינתין בעיני.. נסוג ?1 "משנט נ.ת .הן גן י"שנב

 תרי". rGOll 1..יין יי"ינ 1ברט'ן מוסיהיימגן':ת
 ן עשר המישה תיך המשפט בבית להתייצב אדם כל ב,ה מזמיןהריעי

 תקויים לא תוכה, לא מדוע טעם וליתן 11, הרמנה פרסוב מיום 1ום נו 5,59מ ירווהתיק
 תיתן לא ומדוע לה(, אשר )והתוכטוה האחרתה הצוויה תירלםנלא כים בחדרה שנסטרה מחדרה, בר אשתך המנוהה ירושתנענין

 ן וימץ'"שתי"

 "~., נתי, "משיט ,גיח ירש" בי .תון,י... יריי. ;י תחייי,.,1 י".!ן. ר( ב ),ךת אור:שט"ן ה 14י
 נ7ש"

 ע,"ן:יי; ישם רזי,ש' ?1 ,ית,
 קטרין אזם ג, מ;מ.ן ייני ;;נ11, מג,, .מיס.. ייאש"

 ת,ך להגיט, לה להתנגד והרוצה הנ"ל נע;בון הגאה טוסת לושיש
 1171,69 גווחח קיום תיק 'ם,ם הכרזה, לחזהה ההנגרות ;ז, המנה פרסום מיום יום עצרהמיכסה

 היפה, 3, הגנים מיחדב שפירא זלנןה המוחה עיבוןבגין בעיניו. כטוב צו המשעט בית יתן בןלא
 הין". ", ידין שורין. ייספג סט.מ א' .וןגוש ישם רזי,ש'

 צוואת צו-קיים לבתן בקשה הממופע לבית הוגשת בי ידועלהוה
 הנ"ל.המ:ךהה

ן
 עשר המייפה תלך הן'טפט בבית להתייצב אדם גל בזה מזמיןהריני 59',11.55 עזבונותתיק

 ולא הקוהם לא תוכה, לא מדוע טעם וליחן זו, הכמגה פעום סייםיים אברמוביץ לביח גלך-גולדברג טךני הכנוחה עזבוןבענין
 יפה, ":שנן נ.ת .;ש י; ," שתם :טוי, ". יעי יציעי ;יני, ב:", ".נ". י!, "י,נ משי. 1ולד:בר1 לואיסו"ןנ,ש ומינוי ציואה קיום העודה תינתן לא ומדוע החקרותה ה2ייא"תירשם 1959, באוגימט 20 ביום בחיפה שנפטרה חימה, 50, או"םמ::ד'

 ?,ו,"7..ם באמיר. ווהעודה וצו ירישה צו למתן בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי
 ,cr רלי,ש, "לם נ, גון יעין ,"גני 7",1, ג'ו,, ן ב.וס ימנ."" ש,

 אדם כל בעה מזנ,ין והנני ירושה, טל המכריזים צווים ליחן גק.ךות לקן, המפורשים בתק"ם "מעפש, לבית הוגשו סי ידועלהווי
 נין,ט כ.ים יגס עקר ח:.שן הנך ין:,ש, ין, יוה::ו ן,,י11ןר.?ן כתייקת דן:.לשיה "ינקות ש"ךת ניגנתן "ש" טונת יו קיש"טוין
 בעיניו. כ2-ב צו המיפט בית יתן בן לא שאם הברזה, לאותה ההמדות ע,הזמנה

 59;1056 ירושותתיק 03,59"1 ירושההיק

 קי'ת !!, ;,רם מי"ג ברנר יעקם וין" ?עץ נחך. ושם.רהי"ויקשפיי אברהם סרורניי,יעץ"ימ"
 1985, באפריל 21 ביום בחיפה ופטר היפה,שפדינצק, 1963, נעלי 1ביום

 שנרעץ,, קי'ת !י, רייס מי"1נ בריר ילדים .הן:;שת "ירה. י!, "וק." מי".נ סרור יסףוכבנתש

 2.1%1ן.י1 הו... נחנת י' וסי. ו;יזי:'ן.);.ן832
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 בחיפה המהווי המשפטבית
 )המשר( ת 1 ג מ וה

ן היק ,,,!"1 ?1:1:.תתי,
~1JIStUi 

 יו,,"י1
 מקריה-טבעו7' קרייור יוסף המנוח עזבוןביין ב,18, נהיה מרעיב קלדררו רחל המניהן ירושהמעגין

-CSJC~ 

 ביום
 958נ, בנובמבר17 1958, באוקטובר 18 ביום במרדם-הנה הפטרהנהריה,

 מפתה-תקוה. קראוזר יצחק יימבקש הס. סליוהמבקעת

 69',1075 עזבונותהיק
 %",י,1% ירויית ת', אייינקין, ונות מנייין, בנימין עבדה ומר" .רושתנ?:.ן
 בן- ממושג כ!1-קש )מוריץ( מאוריציך המנוה ירושתבעין 1337, באוקטובר , ביום בפתה-תק,השנפטר

 1959, גספטמבר 5 ביום גן-עמי במושג שפטרעמי, אוסיסקין. גבעת מנחריה, בנימין יצתקוהמבקש

 --- -- בן-עמי. ממישב מרקש ג,ר'גרטה והמבקשה--
 1975,09 ירושהתיק

 %","%,1 שיימת ת'ו ".!", 14", "!ין, יי"': סלפ אברהם ומנזת ע,גוןנ?:.ן
 זיגגר, הנדה המנוהה עזבוןבעגין 1969(, ביוני )16 תשכ"ט בסיון ל' D17a בחיפהשנפטר

 מוצקין. מקרית ז?גר גדעוןוהיבקש תיפה. 14א, הפועל ניהוג סלפ אסתךוהמבקשת

 69',1091 עזבוטתתיק 1017,69 עזרו:.תתיק

 בלפור שיחוב ארליך בן-שלמה כ1נהס המנות עזבוןבענין חיפה, 119, ניף יפה מרח.ב ךיים אבא המניח ירושתבענין
 הימה,19, היפה. 119, ניף יסה מרחוב ויים מניהוהמבקשת

 תיפה. 119 בלפור מרהיב ארליך צביהוהמבקשת

 %",%;"1 ירזה,תי,
 89;1092 ירושוההיק בטרדם- מסיר מפרדס-הנה, תשמי וכריה המנוה עזבעבעגין

 29 ביום גהיפה שנפטרה שפיך, לנדוה הממטה ירושתנענין 1969, בישי OT'1 29חגה
 1959,ביניאר מרדם-"גה. 29, מישלתי משיבון תשבי זלו-הוהמנקשת

 שמיר. מאירוהמבקש
 %י1;,1% ירושה תי, %":,,ן1 שנשותהי,

 נןןסמני " נ.וס שנ"ר" יהיה, שך אטה "מ:1", עשוןג?:.ן ש:!?י נים.מוב-איסקוכ, אלברט ושוח ;וגוןני:.ן
tleee ,%"1, נ%.נו!ט ,1 ג'זט2נ1,ני'"

 הין". "1, !.נין מיןינ אמוץ בן ורנטהו,, שר. חייםזימנ7ש ימת- 7, 7י!7' מייינ ניס'מוב-א'סק,ב a'DSזימנ,שים
 "רם, מציית ויד אילן ריי" עיייזניי.1ן %",1%%1 עונ.1,ההיק

 23 י'יט שמסי

 י"י1. באיקסס ""11,ן1 ?קינג;היד
 ?ך, מר"ג תיטמן משה השוה .רושתנימין

 11, מס' נ-א מיציג ויד וסיבור ובר'אלהוימ:;ש,ט היסה, נ', ל"
קי'ת-"ייס. %",1, ני;לך:ר " ני.מ נ",!"שניסר

 7" ין,י מי"ינ קוטמן חגה שרהיימנ,שת
 חכה. נ',

 %",1101 ?1:1:1תתיק
 %",!,1% ?1נ.:1תה., "יפי, ", מאי נ1 יי"ינ צבעוני יצחק השין לייןנ?:'1
 ש:!ןי

 ',",1, נ.1,י "2 ניוט נהי!,
 ".יה. ", מאי בן מיהו: צבעתי עליזה1וינ,שת היה, 4ו, ישי מען' שטרק דבורה הן:~ה, ירושתי?נ.ן
 1969, בפברואר 9 ביום מיפהשנפטרה

 שטרק. ,:.ת וירטהיים אדרבה1"ינקעת
 ש,!"11 ן1יי11ת"יד

 קירו, :4ג', אי:שטי.ן מי"ונ לוין עודד ומעת ?1,:1נעי'1 ,י,","1 עוממתהי,

 באו7;'וגר )1 הש-יבתן-'
 היען. נ', ;4 ו'נש?.ין מיניי ל'-1 צפייה !תסימניי, 1' יו1%(,ק

 צוקרמן. )לולה( לאהותינקש
 4,12, ז,ייי יית': 1'יטלני .ורף נן יהושע הלוי ;ונוןנעין %ן,7,"1 עונקותת., ,י;ו,11 ירזשזתתיק

 הין, ימת-t~1Rf נטירה שיטר 1'ננרטן, מנהם-מנדל השוץ ;ונוןנעין
 י",1, נ".נו!ס ,2 ניט גר'!" שנצי

 רמת-שא.,, !CIT'~ ,4,1 מי"ינ בנטלני ארנהזומ:,שת ""1%(, נ!!?מנר )14 תע-, נחשיי נ'ג..!
היין. 1?נרטן. )ולע( זילטןיךינ7ש

eliY~"':.!.;" .1,,, '833 ,(ון.נ11.1 תק.י. נתת נ



-ן
 רחשה המהייי המשפב'בית

 )המשך(הומנית

 ",,"111 יי.ש,תת., ,ו,1,1ן ירוש"תי,
 גן ולובן אברהם ימתק 'יושתנענין

 יוני
 ירש,נץ:.ן 11, כדו,, מרי1ג

 בת!:, ז4, 1%-ם משי, סט'קלרו מלי ג:מ,"
,ר"ת-%תא,

 1""1, ני:1,י " נ.יס נה.!הש;ן:יה !",1, נג!?::ר 4 נ,ום נקיית-%הן שתלי
 תיר. י47-4, או.ס בסי' סטיקלרו הרצליי:נ7ש ולובן. טובהיויגקשת

 1ן',;"11 ייזש,ת',
 "";"2ננ עזנו;ותת., 3, ",:ז כיי.נ .ייי ין ולובן שמואל ":נ," 'יישחיעי'1
קייה-",א,

 47, ג,1, ק!יי;?ק ידיית פכר קלרה לינויה ?.:וןנצין !,י1, נ"ו;וסט 3 גיוס נקיית-%הא שרלי
 ריין-ים. ,1,]2, ן..ן ,",1-7[ יונינותת., "רי.!" מייונ פבר ינית הירשפלד סילביהיי:י,7, "11, נ,.;טו:ר 7 :.1ס שילי"".!ק, ולובן. חיהו"ינ,שת
 17; עכ'יי יו'גיו רוו3שטוק וולף ואב המו." 'יושתנע;.1

 "גיכ,,ס'ית
 7 גייס נג'סי שע"י לו'נסון, שכואל ירך" עסיןנזמן ויעקב רו~נשטוק ,מת כטיל שוורץ רווה,ימ"ע.ס ",,1121 עזנו;ותת., 7""1, ניץ. "" נ,יס שנפי

 !",1,גנ(ין:ירוז3שטוק.
 '1IQS!GQ ן1נונותתיק

 51. השיון ן"ננ,ה הררי צילהוה-גרשת

 ג'ת ימ'יי' משיניו רוונשטוק מלכה וך;ו"ן יירשתיעוז

 הניד,, ס.ית ", י.ר"7"
 ששטר"

 ו",!112 עיניותת,, ימו, שין י2 נ.ון
 תשה, 14, ין,%, כי"ינ הרמו לאה המח"ן יי1שתגן:'ן ויעקב דוזמטטזק ,ניח שוורץ רוזה מטיל,"מנ,ש,ס
 """ן, ין!ן::י 14 נ.וס ישוךשר"י"רוונ'!ט.ק.

 "י!". 4", 1,י,ה מיקינ 3ר'נבר; מריםייי:77ת ,!,"111 ע11:1ג'ק
 19 נ.1ם גתי(: שתסי ספיר, קירס ,::ן ירושתגבין
י"1,לו:ר

~lDO: ,.מ".!,, צומף יעקב ימית 7::.ןנזין ת,-א:ינ. י, .נוך מיזוג ספיר אלפרדוייי,[ י",נ!11 ע1:1:1תת 
 צופף. ש.'נה-ר:'3הוינקית

ת',
 "",1127 ע1:1נזת"., "ן,י1י1 'רוש"

 ריסה. 27, שישין כריוג זלתן מקסוךך:7ש רוז3בר3. משה.ה:נ,ש 1,נ..-..ר ויי1(, ג.ו,. 311 הק:.סנ"נ !2 גיזם נקיקה ש:!:יך 1לי3, זלדה ךמ;.י" ע.י.ןנע..ן ס-1 ג.ו[ נק.ן, ששטיה ר111בר3, יפה הנוה, ירושתנענין
 י"ן1111 ?1נ.:1תתי,

 י",!111 עינינ.תת., כשן". כלסבלנ צביייך:;ש
 9.,4"11 .יושותתי, י", הנר:, שומת ייהוג למ פאולה העי"" ייגוזמנין
 ?כיור ירנן.י, ארונוב'ץ אברהם "ן:." ירישתנע:-ן ,י"1, ני.נ. "1 ניוט ע:ן:יה"ירך,

 ),ו תש-, נילון יעה ניום נקי!" קילר נ"ך-י[יייס,%.,1נ, יקי!". פלבי כובהומינקית
 )י111,ג,.ן:.נךן

 י" נקום נג'סה ע.נ!סר וי3שטיין, אליעזר ימו" עשוןנענין
 ".פ,. ;1, יעיי יי"ינ אהרתוביץ 1 מ ב: -7'1יי.

 1,!1,נ;וניני
 ",,"113 ירושותהי, וינשטיין. פם'הויכנ,שת

 קייה- "!, ק,-, כייונ שפ.רא חוה הי;.:ה עוננןני:.ן !",י111 !ויורותת.7
 !"11(, נ,1,טו:י ,1 ה[., נתשרי י,ס ניו[ נחי!, ך;!ייך מנעת, "1 נ..ם נסיעה שנשר בלדר, דיד ךך.י" ע:ג1זנע:יז
 קרית-צנרת. 2,!(", "ררת כייינ שפ'רא מלשה וך:נ7[ ,".1,נ%.:.נס

 בלדר. בלהוךךנלשת
 "י,,"11 יייו:ותתי, "",,111 ע1נונותתי,

 שמר חייך, מקיזת מירי3שטרן נחום רווח יי1שתנן:.ן סירת 74א', נין מיי משינון ארסט' חתם הן:." עזנוןנעין1
 """ן, נירי 1 ניחסנקזך 7""1, ג'וני "1 נכס געיה שכעישיך,,

 מירם?טרן. דודוהן:-ן י:יכ,. עיית 74א', נין נ'יי משיגון ארסט' רגינהוהינ,שת

 "1,.2י.1ן גרי. נחגת י' ],ין. "וין,ך'ן.יונס834



י
 ריפה המחוזי המשפטבית

 )המשך(הימנות

 69,,9"11 עזבונותתיק 69',1140 עזבו:ותתיק
 עכזןנעצן

 ךמ))"
 נעם נגירה שכעסיך פרכא'ש, זהבה המן."" עינכןגריז גיים שניסי ",'ןיי, מריית תשב' עופך

 %",1(, נ.1,י )"! תשנ,ס :,:'-א ,",ב, ג"ז;ונס,1
 פרבאיש. שיעהי"מנ,שת תשבי. אלתר1,מנ,ש

 %",?ן11 ןןנו)זתג'ק "",1141 ע.ייייתת.1
 ניון שרטי י!יזנ-ך:ה, מהצרי שלום ומר." עוננןנין'1 גידי י QT'1 שתסי מרננינ, רובין דוד יממת עונוןנעתן
 ויו),ג"י,ס)נר"1,",1,

 עיון-";ה. ה:ן'נ, יייך מהצרי אמתךו"מנ,שת רסניו. !2, עמייר ישי:ון :וסמן )סופה( שוש:הי"מנקשת

1
 י",!"ו1 ע,נ1נ.תת',ק

 "? ניזם נחויה שיסרה nlDID, אדלה היו."" ע.:.ןנעףן ,ר.ת- !2,נו-עמי מי"ינ מנדל מודל ומוח ירושתנן;'ן
 !,,1,נ"1,לינר %י,1(, ג.1,.)"? תשג-ס נ"נ י-א גיוס נורית-"תא שסטי"תא,

 "וי". א,יע1י, בית 7, ";נח יי"ינ סוסנה מאירהמנדק מדל. עדי1"ינ,;ת
 ,","114 ירושותתי,

 !",1"11 'יישיתת', ;2 מים שא"י" זען", רון ינטה 7"""" ענייןנ;:.ן
 דרךויעט נאצר עיסא חז31 17איטה המנוחה ירואיןנעגין 1989,בפברואר

 ויין, נאז,סונר י ניזם שיסרהינן"-"י-היייך, אברהם. ששרול רוזןהלנקש
 מנו"-"י-ייי'"' דרוויש אחמדי"מנ,ש %",ן4)1 'יושתתזק

 אליהו נקח ש )1.ייע הנדין אליה ממנון עוניןגע"ן
 1165,59 עזבוגוהתיק 1869, באוקטובר 28 ביום שנפטר גהיץ, מכרמל אבות מביתהנדון(

 , "1 נ.זס Trt:w )ניעך(, מדיר מרדכי "מ"ח עונגן נענין חיפר. א., "4 ינשר מיפיי הררי סימהממיקשת
 ",1%,נישי

1
 קיית- 7!, יורעא, יי"ינ יד נ לה יצץ,ק

 טבעון. 27 ביום בהיפה שפטרה שון, אילנה המנוחה עובוןבענין
 69',1158 ע,בונו, היק 1969,ביוני

 אורנים מעיב פוטנוי( מירת)מקיים ו-זד המנות ירישתבענין חיפה. 22א', בן-יהירה מרחוב שי7 י11קבוהמבקש
 1966, בדצמבר 3 ביום בקרית-טבעון שנפטר טבעון, קרית49,

1
 פורת, דגיגה בקה , ת יהמבק ק

 9 ביום בחיפה שגיטן מחיפה, פליק בושה המנוח עזבוןבענין

ג
 !1 ג')ס נרע" שתנסר ברדק, שמואל "מנו" ע,נ11נעףז פליק. );ילדה( זהבה י"נלקשת

 1869, באיקטובר פ1151,6 עזבוניתתיק

 חיפ". "ן, ";,י, מייינ ברדק חזה ולמנקשת "ויה, 1,24ח, חיי-עקינא פל ;דליהו ין:.ח ירושתנערן

 %,,1, נ,);ונס "1 ניתםשתסי
 . "","117 ייישותת.ק "פיך. 71,24", ן"יי-עק.יא פל אסתר)ךמנ,שת

 ש:עסר ןיןה, 7!, יות מרף: :חמן וחמן ןמ;.ת 'ירקתנתין
 באוגוסט 10 ביום 27, רות רהוב א:גלברי, ד-ר ,קים בבית בחיפה, 88',1157 עזבונותתיק

 989!, בחיפה שגפטר מהיפה, הרשקוביץ יתנקב המנוח עזבוןבענין

 חיפה. 35, מטרה מרהיב וילי נחכון והמבקש 1959(, ב:וכמבר )1 הש-ל בחשון כ'גיוס
 . ישם רז',ש' ן'ען. ,!, מניה ןי"ינ הרשקוביץ צילהי"מנ,שת

--

 בבאר-שבע הפחוזי המשפטבית
הזמנות

 בע,גון היאה טוגת לו שיש הטיען אדם כל בזה מזמיןהריני 89;152 ירושותהיק
 ליום י.נ עשי ,מיש" תוך יך:'ש, יהר;, יותמו 1"יי1ה"מזית ארו", סלומון ישו" ייננןניען

 בית יתן כן לא שאם המבוקשת, להכרזה התנגדות וו, הנמנהפרסום באר- 538,16, הסנהדרין רחוב ד', ישכ' ארגי דודוהמבקשים
 בעימו. כטוב צוהמשפט בת-ים, 24,4, ויומן יהוב עמייי, ישי' מסעוד רחלשבע,

ן נ"ר-שני. 7,,1, ה' ישנ' כהןויקטוריה
 ה:-, נת., ייקעס ינית ".;;" ג. ינועין))י

 11 ייהן נקש"
 ישס לרון,א,

 העזבון. והנהלת דנ"ל הצוח ירושת עלהמכריז

835 !,ון.11.17 ת;.י, נינת נ' !,!ן. "!ונ,ל.נ..-ין
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 הטשפטבית

-r:rcr, 
 בבאר-שבע

השנות1

 בתלב-rlr שעטי לוי, מירון ין שמעון יך:.ן עייןירין מתז- שינער מ".,ת, פיינברנ בורים "ך:י" עיניו נן:'1ן 69,,130 עזבו:וחהיק 9(,8[1 עזבו:ותתילן
 DQO,, ניצי %1ני1ס ,1%%, ייני וו י.וס י,1"1

 נאר-שני. 2,2, אביחי יעל: מיתונ לוי ליציה.יךנ,7ת פ"נבך). 1עמ'ווינקקת
 דמן.וי "משלס ,גית נמך ןיישד י:-י ך:'נ,ש, י' 'זיןיפוייי נמך גג"ר-YIT "משוי יממן ,ג.ת דווש, גי יוני)"ווי
 ש, ?ייפתו יקייט ?ו,יתן

 ש, ען:ו:ו ע, עונון מחד, ,מחו. וגו .ריעד ?ו יןת1י:"י'ע:ן נזה ימין .דנן, ע'י;גר1, 12ייס "מחו"

 וורונה ד;.. גיו:ון מאד סוגת ,ו שיש מי נ, יי-:.,ייי.1ן י,יי
 פינן מ'.ם ,וט עצך "".שך הון ,"מש, ד2יי'ם י-"'י"--:7 געי;.ו. נס.נ וודשנן

 י, נ, י" יש "ינ-ש, וייתש מניונ::ג::צו:ש:
 ישי לרון,א' י7[ לרון,א'

 a's נ, נוה יומין .ינ' ירון, ן, דך:ריוים ?'וים ייהן ין7ות ידין' "ךפורשיס גתי"ם ימשנס, ינית דיושו ני ייועיביית
 "רן,ס י.וס יון עצר "ך.שד תיך ,דייש, ,", ,ךת:;ן ,"רגן, ",יו רת'ידות די:.77ית דךנרוית ואי" גיוגון ונ"" יונת יו קיקדס,ען
 בעיניו. ככוב צי המךךפט בית יחן בן לא עאם הכרזה, לאיתה התנגיות וו,הזמנה

1
 יקווו עו:.:,תתיק l~lleo יייק,תתזק

 במתלהולים שטמה אסולין, בן נסרה המנוהה עזב-ןבעין שנפטר 83, מס' גיאה ממייב סייג נויכאל המנוה ירושתבענין
 1963, באסריל 27 ביום בצריפין הרויא מכף 1989, בפברואר 2 ביום כשקלוןבבית-הולים
 קי,ת- "4, 17י ~rY נמת לי"ינ אנקולי בן עמרםי7זנ.[ """. מיישב סייו משה~וינוק

 '. ; ,י,ו:1 עו:ו:.תתיק

 שיייצמן. אי1' %,:1?ו, ויומי משחנפן ברנטט"ן שרה ומ:1,ןיימיןירושת
 ן.,ר 41, רווך" מ:1שנ חדרוק רחמ.ם "ך:ו, ,רושתנן:,ן יאשו,1ן. ברנשט'ק מאיךויינקש יו,1"1 ע1נו:1תת', יאשק,ון, קיניין%שקיין'

 1969, באמריל 19 ביום רווחה במוטב ע:טטר ,ת, שדה גע 156,89 עזבוגוחחיק
 41. רווחה ממושב רהמים אשך והךבקש ביום בטרום שנפטר מערד, אביבי משה המנות ירושהבענין

 969:, ביולי"1
 ישג לרון, א' מיין". אביבי רבקה.ךךנ,7ת

 הרם:ייפ הריו כהיהזכרת
 בירושליס האזורי הרכני הדיןבית

הזמנות
 שץ,, נשנון "ין:1ין %ו ":ץ" טונת יתמנע נ, יישך. ?..י יכהן גןעית ,ן,ן, ומפ.רס.נ נתי,יס "זין, ,גית ד.;7ו ני .ן,עירוי

 נענשה ב:ינ ?1 ך7'ןנפת

 ""שהש.,ת., 415,תש-,הפק
 ביךם בירושלים שנפטר לידר, נפתלי דמנוה ניבוןבעין ביום בירושלים ענמטר מזרחי, שבו"טוב המניח עזמוןבענין

 9"19(. באוקטובר )8 תש"ל בהיריכ"ח 9פפ11. באוקטובר )18 תש"ל בחשוןו'
 לידר. גולדההכבלשת: מזרתי. אנליזההכבקשח:

 532,תש"לתיק 331,תש"להיק
 נ.ר1- ששטי סוסוור, כהן ח.ים בוימץ ים:," יינון נעין נירוש,.ס עפי"ר מנדלסין, מנהם חתם חיתין עינוןניען

 1941(. ביולי )13 הש"א בהןוו ט"ו ביוםשלים 8תפ1(. באפריל )2 השב-ו כניסן י-גביוט

 כהן. רייזל"::דשן: דאבע. רוחמקין"ן:77תי

 11,12.1969 הש"ל, בטבת ב' 1585, הפרסון'מילק,ט836



 בירושלים האויר' הרבני הדי:בית
 )המשך( ת ו נ מ זה

 4!",תש-,היק
 ו!!;תש.,ה'1

 :בתל שם4 מפטל, אריה אביהם הצוה ע,:.ןנאין ו' י.וס נ.רוש,'כ שטלר בלטוש, ום'לה "ן:י" ייניקניי.1
 השב-ה. כשגט כ"חבידם 1969(. באוגוסט )"2 תשכ"טבאלול

 ספטל. דודהלגלש: בלטוש. ליל'ומנקשת:
 ווו,תק.,תיק

 בירושלים שנפטר שיך, מאיר אברהם המנוה עזבוןבענין 555',תש-לתיק
 ו,1%(. נ".;סונר )27 תש-, נעשין ס.1 ניון ניום ניי.ש,.ס שיסר מנדלוביץ, שאול התו" ?ונףנינין

 שור. אלישעךמנ,ש: ,",1(. גמא. )"1 הע:-ס נכיוןא'
 ראשי מזכיר טילה, ז'מ' מנדלוביץ. שושנההמבקשת:

. ר2?טי"2ן--1952 כהדרףע, ך27ז1הרןדעוזדם
-

 בירושלים המתתי המששםבבית בירושלים המחוזי המשפטבבית
 5,69 מוות הצהרות תיק 2,68 מוהר הצהרתהיק

 הש'.נ-2!%ו, מזה, המרוה "י;י?י'1 שרטבטקי, ב. ו-ר התורן משיא ננ'נפ;'

 מנתי ייצג ןי-ן. תשי-כ-2",1, מות, דוהרות הזקנענין
 אלימלך' צחק שמן.ן!,

 דנוור.ס: ש, מותם ומרתונ"מ,

)2aTnl ן ילד 
 ננסי.י9.י כץ(. )1נ.ה וים יולדה4( גשת" ן1,7 נגניותי "1 נ.וי ד:.י בנקשה ירון הישפט נ.ת ...מ,: כץ; ליאוןו( שונא ומשעריס שנעכס ",ננזר .ין, ק, מנהו ל, ,"?ן'ריאש"

 " ~ך:גיננניין: ""נייי:ב'2בך,ןנ-7'.,
 ישראלית.אזרהוהו: דלהלן: הפרטים לפי הנ-ל הנעדרים קלמותם

 פקיד.החיפקותו:
 ה."ה. .7.~7, רוו[ או: ימןא שנו וןמ,יםנחתם השירהת"ר.ך":ושרממריו מותוקע, ?ו-ן אוניטרי יין, היה ;ראה שגו הבתרון ן.ןיןהככריך ציוותיוםמקוסשמהאדם
 ויחס כיו"ר, הקרובים משפההו בני שלה17מוחוטעמוהאחרוןהוגהיי

 הקרב"
 ומעגיהם:

-  הידה. ב, ענתות מרהוב אתות, רייכטלר,יהוריח-
 רמה-;ן. 17, היי,, ,ונ. מיי1נ "הות, הר,,ך'" תש., נצק.,ו' העקיבןניע?'רנ1נ,ן- ולו ניס,1.

 %יחי יאוק.:ונר19 יוםשירימויה נ,().נפת
rb:5'גה. "2, יגף יין.נ %ן.,' ן:ייי." 

42.!.1י
 שיו-'1ר7. ""ות, ינן,,שושנה

ננ.,ננ-,נ;., 1,ר :"1[2.
 להמעיאן בנה מתבקש אלבסניר יצחק על ידיעית לו שיש מיכל

 בית לפגי פה ביל ובין הריון, לידפ ער בכמב בין הנשפי,לכההבנ"ל האתיוןברגעצרמת בז ליחול8.
 להצחרה להתנגי הרוצה מעונין אדם זבל לעיל, הנקיכ במועדהמשפט ייםשל

 ואב בטרמו אם לעיל, הנקוב במוסד הישפט ביה לצי יתייצבהמוות31.7.44

 געי:יו. נסו: "ימס נ.ת ,ן,,ס גן ," ש"סית:נ_1ה44,1.!.21 סעןי את e?~1 שנ" .ערן,, ש, קיםיירי או זי!,ומןי נ!יננ[:, יוסש, גז(),נית :נ::מ ינה ,ן ' , ה נ נ;.י גיתמ"רון נ;,4.:ווי"ךן
 ישג וייס,י' ,"1%( נ;ונמ:ר ),2 תש., נמלו., ישר וי'ס,י' ,"11( נ:ונמנר )"2 תש-י נננ,1סעו

837 !(12.11.[1 תשיי. נונת ג' !,!1, "נונ,מין')רון



 :---1952 ה.נ" ?י'ה, הצהרותהו;ןין

נ:, בירושלים המחוזי המשפט בביתן 'י
 משין:. נזי הי. ,א ),י;י,ן.,י 1 יר' מיית ושר.,ה.,ן 7יי:.1: ך7ן,י

 גימלין; "2!, .ירך) משינן א-ות, יי"ינ,איתי )ליק ורווי גליק אדולף שנורים ש, מוהס הנהיתונשי,ן נן,ק:1; ה,רונ.ם היו ;,,,יי.,. a~lrn-112;, מ..ה, הזירמת בתלנע:.ןן
 מברין, מיי.נ %;ות, ;רי!,, ה:, ירויה נח ניוידןרב;" "ופייה, מנידי,ן

 רן?-השרכן; 7.י ימת-השוון, מגדי", יי"ינ ברוידא דבקה.ומנבלת
 של אדיה שהיה קיץ, הרזון המזיח של אלמזחו - קרץקרה הל-אביב. פ2, התשמץ מרהוב פרק יוסף עוה"דב"כ

 היפה; 12, סיגי רהוב אהיה, הורים מביתרווי,
 י,.נ %"ים, ויי'י י'ת ויז, ישי" רימו 'יי' - ליזיסק"הודיה

 נצר-טה;רנתי, ק;ן,;ץ .רוד:),.ק %ן,י,י),יל ש. ע,למ.ת!'ננ,שהיליצ",רי
 שימן 1,, ":)נח מיהוב קיז, ישיה "ימ. ייי'

 שלש" ין,ן ך:7!ס גיח ונ. לחו, שים.יהירים
 ננועי. "".5 נשד",1.1 נייח-ך:.ין.ת. מזינו:, רו,י ש, %;יה - ,ר,מד: נטי 4 גינן ")-,

גיי ך::;7,; "?דרת ,;. ;,י, .רוו. ),., אווסף ע, ה'%.רסו;"
 יגניב ויב:;: היייי ע' ת .ו'ן' ,' יישק

 לההנגד הרויח מע!'נין אד" וכל לעיל, הנקוב ניועד יישפטניח נהוננריה. 0-1פ18 בשנת גולד גליקאדולף
 אם לעיל, תקוב במועד המשרט בית לפני יהיייב רמווחלך1?-רת רומנית. נסיגט, nar7 1893-4 נקדה גליקרוו,
 הר;.י יוריהםימן

 ש,
 %וויי

 ,:יה .מנקר %ו ",מ11ת,, %ת ו.):; נקי., נו .וי ע. .,ןנמשיו יתורי". נמי, וכה ורוי ;י.,
 שיה;" נשני?" "_:יהי._;ן "'" ;,י, ורוו' ;,י, איוסף ש, יוהרתן ".1.ע י)ור."סללס

 ית,;ויתו, סע:. מרט. שזה .ויו ?,
 שבה ישראל, של קונסילרי או דימלומטי נציג בכני הודעת ימכרסו הונגריה. -נסגד

 ש,"ורימס
 %וווי

 נץינ הנשחז דית ין,.ן נן ין שא! קה:מווה, ל:ךי את ,__י וו);ר.ח. "יה" ;יין .רווי ;י',
גן.ני,. ניע. עיריה - קיק )ר1;' יהד, "'" ;,',"ן.,ף
 רעם וייסק," ה:,ה:ה. נמן 314), כק:ת ;עתי) ;,יק ,י);, נ,.ק%וסף

 הביות לפ.ר,ק כישוה מדברחורעות
 בתל-אביב-יפו ממחווי etu'~nבבית בתל-אבים-יפ. המחחי המשפטכביה

 9"',4097 אזרחיהיק 69,ף379 א,רהיתיק
 לון" נידין.

 ההנרות, למדתנעין "חניות,

 ל'הליי'ם חניה ",-%:ניה י, ,"מגבע,מ,:י::
נ

 כותנות לייצור כיח-ר .אי'ין. "י:י" י.ייק .:ך,
ג- השויאה וקרן לאומי לביטוח המוסדיה;ע,ש'ס

"- 
 בע"מ. סו דוקרטיה:בק'2 במילואים. למשרתים תגמוליםלתשלום

 ינית נקש" ךו;שה ידי; נמ:ך:ר 11 ניגס גי יוונה, נ.:)ך:-ה י;?ה דרשן "וו) נ")קלוגר 21 נ.)ס גי ך)ועה נוה;ן:ית
 וג, ,די,, י).גרת י-:יה %ן ,!ר, נת,-%נ.נ-י!, 1rTr~nוז'::: י?.,, התגרת הן:רן %ה ,!י, נת,-%:ינ דין.ו' ימשו?ימת

 בינואר 7 בילם בדין היושב המשפט בית בפי תישמע זו פירוקבקשת 5 ביום בדין היושב המשפט בית ב"י תישמע ור פירוק בקשתוכי
 8.20. בשר"1970 בבוקר. 8.33 בשעה 1970גינואר
 צו במתן לחסוך הרוצה האצורה ההברה של כשהתף או גוש"כל צו במחן לתמוך הרוצה האמורה החברה של משתתף או ניניהכל
 להת!גי או הבקלה בלין אם הבירור, בשעת להופיע רשתי לכך, להיגד או זו בקשהבענין

 אט הבירור, בשעת להומיע רשאי לכך,
 לכל יינתן הבקשה כן העתק שלו. הדין עורך ל,בצעוה אובכמהו לבל יי:הן הבקשה מן העתק שלו. עורך-הדין באמצעות אובעצמו
 תמורת מטה ההתום מן זאת TT--1T ההברה של מסתחף אונושה המדרת כטה התהום מן זאת שידרוש ההברה של מסתחף אונושה

 בעדו. הקריעההץלום בעדו. הקבועהתשלים
 עו"ד נ,נדלוניץע,/ עו"ד בדטדן,משה

ן
 הל-אמינ 31, לילי::לוםרהוב הי,בקשים כא-כיח

 תל-אביב 13, מסריק נכר לאימי, לבידוחהמוסד

 הייב האמורה הבקשה בירור בשעת יןופיע דרוצה בל רה: הע חייב דאמזרה הבקשה בידוד בשעת להופיע הרוצה כלהערד:
 זה. רצונו על הודיה לעיל להידם הרואי, ידי על לצלוח או לממון, זה, רצתו על הודעה לעיל לתהום הדואר, ע"י לשלוח 11למכור,
 או ובהתייתם הפירמה או החיש של והך?ן השם בציוןההודעה, או ובחחימתכ דמירמה או האיש של והמען השם בציוןההודעה,
 אל  ולהגיע באומן להישלח או להימכר צריכה כיתב, באבהה-:ת אל ותניע באודן להישלה או להימסר צדינה בא-כוהם,כחתירה

 1970. ביגראר ש יתם של 13.00 מש'גה יאיהר לא לעילדההז( 2970. בינואר 4 יום ול 13.00 משעד יאוהי לא לעיל דהתום-

 9(11,12.19 תציל, בטבת ג' 555ג, וכרסומיםימוט833



י
 חברית לפירוק בקשות בדברהודעות

ן
 בתל-אביב-'פו המחוזי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המחווי המשפטבבית

 %י,,424 %יי"'תיק "",!417 !.יי;הי,
 "תייית' היית:עתו שניית, יקייתנע;.ו
I':Pal71חגי, בע,מ, 7130 בקוש 118 הלקה ",יי" פ.ר.7בתלת בע.מ, ישראדיסק ההברה ס.ר 

 י' %נ חי "י' יי'1 שיי'ךי יי"ינ "ישים שמשיי" נ'שן"יישימה בע.מ. 1ל-רוןוויגקות
 ייישי'ן' ו, ןיי! ידי יי!%, שאן, יעקב ור-ר רוני,,;)זיית

 ויוד.והמבקש בית ידי על הנ-ל ההברה לפירוק שבקשה הופעה, בזהנמסרת

 רוני"
 - על-ידי תל-אביב, 15, לוין שמריהו מרחוב

 תל-אביב. 116, רדטשילד מגנדרות רחביה, שמיאל עוה"ד אפוטריפסי לבית 1959 בנובמבר 20 ביום הוגשה בתל-אביב-יפו, המהוויהמשפט
11 ביניאר 8 ביום הנ"ל המשמט בית בפני תישמע ,את רקשה וכיהמשפט

-  . "2 נמס התשה "נ-י התגרה ,!'ייק ש-,ש" ;ru71a נוה:מסיה 2נ1וי. ;oe.3o גשרה 4~"1 ----
__. 

נ,
 נוי"

 וזה ג:טךן":ע ?1 נגהן ,הינך ורוץ י%ל.רך צנרך ,ש, משתתף א,
 אס דניי,י, נשעת ,ן.סיע ישרי ,נך, ,ייפז 1% ונקשהנענין

 "%.,. נשע. ".,1 נ,;ה,י7
 ה;., מניה ש, משהתף או ..ש"נ, ,נ, יינהן דנ,ש" ין ";חק ש,1. דמן רויך נ%מ?ע1ת א.גע1י1

 ?ו נמתן ,תמוך "ר1!"
 1%נוקה

 משתתי
 %[ הנייוך, נשעת י"1!יע רשני י.ך ,"תמן א. "י.ש. נע.,ן מורת :טה וךת.ם מן ותת שיזי.ש דניה ק,

 שיי. "לניעותקלס
 או נושך ,:, ,ינתן יו מנשה ךןתק עניך-זינ.. :":?;.ת ,ינעזרי

 י,ש..ם מיורן יסך התחוס ין .את קייריש הו.) ך,גיה ש)מסתיף ;יען כהן,דן
 ת,-%יינ %,נניילןיךונ

 ךינ,שגש[ עי,י רחכ'ה,שמואל יעיי.היסייע

ן
 חייב האמורה הבקוה בירור בשעת להופיע הריצה כלהערה: חייב האנ,ורה הבקשה ביריד בשטת להופיע הריצה כל הערה:
 זה. רצוני על הידעה לעיל להתום הדואך, ידי על לשלוח או למסור, וה. רצונו על הודעה לעיל לחתום הדואר, על-ידי לשלוח אולמסיר,
 1% .נ"תייהס ו:יימ" %ו ושש ש, 1ךמ;ן "ש! בזיוןוגווע:, "1 1נ"ת.:תן ך!יריה (1 ""'ש ע, וךיען ושם נ?.ון",ייען,

 ההתום אל שתגיע באופן להישלח או להימסר צריכה בוהם, באבהתימר החתום אל שתגיע באופן להישלח או להימסך צריכה בא-כוהם,חתימת
 1970. בינואר 6 יום של 13.00 משעה יאוחר לאלעיל 1970. בינ.אי 5 יוט של 13.00 משטה יאוחר יאלעיל

 בח.פה המחווי המשמטבבית נתל-אכיכ-יפו המהוו' המשפטבנית
 %",ו1%7 %זיתיתיק ,",י417 !.י1,ת.,

 לרש- נצה %יגניט יי5 בע,מ ~ופתיחקעית בע-מ' המ'יח'תג:נ:ג:גועע:-י ",:דות, ;,.ותנן;.ן "הנרות, !;,ותגבין
 22, הנמל מיחיב בע"מ ושות' חסיד ש' וקננולתוהמכקע:ת

 חיפה. 3, לוין שמריהו מרהוב וולד יציק ד"ר עוה"ד כ"ט ע-י היפה, כיח ידי על הנ"ל החברה לפירוק שבקשה הודעה בזהנמסרה

נן?רת וצי י"מ, ננונמני ,2 ני.! רועשה נ",-אנינ-'TS דיהוייהישיי

 גי_
 ,נית נעשה היקה ""11 ננונינר 4 ניו! ני "יזע,,

 נקשת וכי ,;י,, ד:ו:רת דינר" את ,מיק נהתה קן,.;, "משנס "7!1 ניל"י " נינם ה:-, קישקס גית נסי הישמן .%תנגש"
 "1%7 נינשך 7 ביום נזין "יושב המשנס בית נזני ת,ש.ע .1!.רוק ננוקר. ,1.,"נשען
 "0. 00בשעה צי צמתן לתמוך הרוצה האמורה ההברה של משתתף או נושהכל
 12 נמתן ,תנוך ךיווך ך"מ.רה ""נין ק, ייתקף %ו נושהג, אב יי.רור, גרעת ין,!יע רקעי .גן, יךת;;ן "1 הנקשהנעוין
 אב הבירור, בשעת להיפיע רשאי לכך, להתנגד אן הבקשהבענין לכל יינהן הבקשה מן העהק שלו. הרק עורך באמצעות אדבעצמו
 לכל יינתן הבקשה מן העתק שלו. הדין עדרך באמצעות איבעצמו תמורת מטה ההתום מן זאת שידרוע החברה של משתתף אונישה

 ק, יוה,ף 1%נשה גן17. ",נוע"תשבוס
'שגגים,%י נסיי. ",יין'תשייםליךגגג הן,רת מס" ""תיס מן ועת שיפרוש הןנר"

 ,יפה ן, ,.ין שןיין1רךינ ה,-אנינ 7,, %,;נ,ר,1נ

 י"ג "א"י, וקוה נירתי נשעת ,:.!יע יי21, נ,רעיה; ךיינ ו,ן,ר" ד:,וה נ.יור נקעת יזוויע "רויה נ,"עיה;
 ~". יי.;1 ן, שועה ,;י, ,י"ס "זקר, ,וי ;, ,שקה א. ,יקי, 1". ר!1;1 ן, ",ורה ,עי, "תמס דזו%ר, יוי ע, ,קיוו "1ייקר,
 או ובהתימהם הפירמה או האיט של והמען השם בציוןההודעה, או ובחתימתם הפירמה או האיש של והמען השם בציוןההרדעה,
 אל שתגיע באופן להישלה או לוהמסר צריכה מוחם, באבחתימת אל שחנים באופן להישלה או להימסר צריכה בא-כוחם,בחתימת
 1970, בינואר 6 יום של 13.00 משעה יאוחר לא לעילההחוט 1910. ביוואר 5 יום של 13.00 משעה יאוחר לא לעילהחמום

839 1!11.11)11 תק.). נינת נ' ,,,1. "יון,יין..,וי
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 מ;-קעין מכ.רה כרגם-הרעות
 שע, ייננה מושיי 4ן.,.?1 מיס ,וזן ,!. ימניות;שטויי[ של לפועל ההקצאהמשרד
 גולדמן יעקב אביב אדמה שיה של נוכמימ מ"ר 2,000 עםההלקה 67י,43733 הוצל"פתיק בתל-אביב-יפו המשמטבית

 '.ת:י מקרקעין מכירת בדבר חמ.שיתהודעה
 .,",ן4 ש, ש;ת..ס ש:.רות נות. שים "1 שי י" 1ת, ני.ן

1.1. 
- 

מהכת. בסך הזג לסילוק להלן המהוארים המקרקעין ליכירה ביהמוצעים לעבודות מלאבה בית נמצא במושכר ההיים. יוקר למדד צמודיםל"י 1
la,oooרוזנשטראוך. יעקב עו"ד ע-יהמיצ:יס ,... ""ן,י,! נדך ;ש1מ1י:.ר7;.1 רוז., יורן-ן.;7,שסיין ר;.;ן ,ונות פסת-הקון, ",ו?,. המן. מו?.ת ".נ. וינגר "ןש.ענו ית,7 ע:!.:: זרס'נ קר.:.- ייחונ ער.ס,ך יתר מ"".ינ דך;.; 1ך1?",ת ,.י 

 11 ";יה ,ךמש הן7ד7?ין נעמית ומנוניןעי
 ך??"

 ייגדשדב תזך נ:ת:
 נח,-אמנ-~Tr1 ,!וע,המ.?.ן יתך וגו, את הגיש ךיי;ן 11. "וו!" !רנוס מצום יונשלושים
 ערבון להצעה ויצורף המוצע, כבום ואת המגיע, של זהוהוומלפר
 המוצע. מהמהיר מ-10% ימהת יולאבככים

 של לפועל ההוצאהמשרד
 לזב-ת יאח' קרמנובורסקי רוה מהחייבת המגיע ל"י09ן,80 למ"ר. 595השטה: נחך "ינ יס'ייק יחיו "מתו"י'ס "ן,י,ע.1 י:י.י" נו"כ:י?,נ ",. ",,י יינ" ;יש "י.שיס:מעי, מקרקעין מכירת בדברהודעה !תן-ת,1". ", קי'מ'ן?לי יהובימאיס: 1," הו?,.!תיק בתל-אביב-יפו המשפטבית המקרקעיןפירוט

 י",'. 1,,י פ' ועי עו.1 ע.' ":,1צנ ואק', יי1מ;פיןאייוז :"11ן ק:., השן ro1: 1ש.מוש ט.נן !ום, ך:7ר,;ין,תישר
 הוך בכהת הצעה זו ללשכה להביש המקרקעין בקביית המעינ'זעל וד"א. גצה ובהצר מגודר המגרש ומהכן, מגורים בית ועליומגרש
 שמו, את הפרש ההצעה זו. הורעה ערכים מיום יין 7ילושים מסביי. דקירטיבי חוץ וטיח שטוח גג עם אחת קומה נן היאהבית

 ערבון להצעה ויצורף המוצע, הככום ין:, המציע, סל 'היה. ימצר מצבה, הדרים, 3 מכיל והוא בטון ובלוקים מזויין בטון בנויהבית מעני

 "ייי. מהיייי י-הי יךת שי"גנם "י מש 'מ", ליבי"ב:::גו:ב":::ג
 המקרקע.ןם'רוט "השוס. "נ;, ;ר גנית וי;ני.ת:ש;נ.זיס

 דנני 1ינ5.ס:סי?.ס.
 מ.י. "4 ךימ";ימ :;,ג,ג::תןיי:געו:ג::::נג:ך:;:ו'גג 11,1. ",," !1," ;,ש הר.ש,ס:מ.;ר. "תך:" נין,ת נו לת"-תליה, ש, "ירנוייס היגונות אין שקא,.נ, "1 ין יה.נlrrn~: אזר- יהונ מיינת ש,.שי מיש "וא גג.,

 התת, נ:רתף מהסן נינ; ושירוש ס.נס נ"נ, ז:,י,י'1'הין'י מ.י. נ-"11 הנגין 1ש?ח ?!1%, נשר "נע,. ונרי יעיננט,

 "ויינ. ע-' תניי יי".נ. ,!:. יהרת :יידית , ,-. ו-,,",!! נ!:ו.,ס ,.י ,ון,41 נסך ;1.:1ומ7ר,;ין
 בתל-אביב, למועל ההיצאה במשרד נוכרים:פרטיםכתפוכים.

 ל"י. לח3,5 בסך נשומו המקרקעין 3רבדשדב
 בתל-אביב-יפו לפועלהמוציא

 גרנדשדב
 של למועל ההוצאהכלבדיך בתליאביב-יפו לשעלהמיציא 1 11

 !",זנכן "1?,-5תי, בתל-אביב-יפו המשפטבית
 בחיפה לפועל הקצאהלשכת מקרקעיך מכירת בדברהודעה

 6239,69 היצל"עהיק הלק לצילוק להלן המתוארים המקרקעין למגירה בזהמוצעים
ין בע"מ 6393 בגוש 28 חלקה מהתחב המגיע ל-י 287,89,ב38 בסךהזב  יושה. ".;" ניונ ש:תונת1 זיבלד, ציון -ז """נ.וי ו":1. א' ;וין ;-. המיש; נן,ן, יש,;.ת ",ייןיונות

 הוך בכתב הצעה וי ללשכה להגיש המקרקעין בקניית המעיניןעל
 אזהיה מער שמי, אח תפרש ההצעה וו; הודעה פרסום מיים יוק עשרהמישה
שנסי

- י, י 1 נ;.ף,:, עירן ,"?ע" 1.י.רף "משע, קנבוס 1"ת "ישע, ש, תון,  "וי1 יי, אתר יקא ע,.ך 11 "נ"ר" מפינחס .:.ס 1 הין גינגן "יון;. מגמ,יר מ-1ו,ו ירקת שוןנמנום
 :גב :נן; ןך:ג ג:ךן:בן;1:::ם ~rs ק קר הספירוט

 היפה, 64, הסגינים מרחדב ושות' לימשיץ סלומון, עוה"ד ב"כע"י רמת-סיב. התעשיר, אוזר פתח-הקוה,המקום:
 ל-י. 3.23ל147,7 שלכך 28. חלקה 3)63 גוש הרישוי:מטפרי
 לעיל האמורה התקופה תוך זו אזהרה אחרי תמלא לא ש"ס לךדע מ"ר. 18,079,19השטת:

 י,71. ניהאנ נציע "ינ' ';יךעיי י', תעש..תי מג;" ניס: 1שיי1ש מינם a)To, הןלי,ן',,תינוי
 ערבךתנים שטח 1933. לאתר שהוקם אחת קומה בן מ"ר, 2,038.19 שלבשטח
 בהיפה לפועלהמוציא העשיה. לבניני המיועדה ריקה אומה הוא החלקה ולדקרקע

 ".ן.נ11.1 תש.י, גננת י' !,!י, ויו:.:,ן.יפיס840
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י הטיתוכיות האגירותבקידת  )ד( )1( 59 סעיף לפיהודעותהודעה

 נרשו:" 7").זה קם שו:" מן'.ם נ"יש.יי נ, הונן, גוה;מנית
 החברות לפקודת )3( 242יסעיף

 ך.ז;.ת !ינ.נ מ.וס יזשי! שמש" שעיי בתל, יוזיןינ' נזיקין:מט"
 ה":.ז1ת יי11ס מבנ"נ מ"ח מנוזרות "")1ז1ת שינה ,.יפי",:, בע-מ, אחדות דפוס קואופרטיבית חברה 071,7:"שב
 אגודה ובלט אופסט דפוס .אחדות- 7יזש;7קס

 1יא;171"ושיתי!.י"
 אגיה. 7ן,.ינ1ת!,נית 4,(. "";יין: ):נ5י בע,מ בתל-אביבקיאיפרטיבית "נ,י "משן תין ,י 'ראו אס אצא 'ניטע,

 יקיריאיר ,"1%( ננוגינר )! הש-, :"שוןנ,א
 נייע, הש'ה.י'.ת 7"מז.תישם

 כשוסיען הייש.סתאייד 7";.ןהשם

--
 י תש' " י"זינ' מיניי שי "ימיי'סקינת רושים והודעות פירוקצווי
י

 1014( בפברואר)23 הקבוצות איחודמוסדות 1
 n?slr:'c א;71ה'1ן;'נ1צים האי "שיה.ייות וא).7:ת ,ן,וזת 41 נעיף ,!י !מותינתקף

נ;:מ קואו- אנודה -המוביל. נזקין; הן:.זה !יי1, ;, ננהמשי"
 !41( 1 מני)ת,, ,,"!(, י, )מנגיהת בע,מ בתל-אביב ה להוב,נרטיבית

 רתום הקואומרציה, מרכז שמענו: ולצר, אפרים את: לנפרקומינה
 ,, י י ן תל-אביב. 24,הארבעה

 10' ירל,בךרח' השי"ט באב א' עיברי של תאוייםקופת השיתיפעת1934,נדרש האירות להקמת 11)ל לתקעבהאם

 ת,-":ינ %;11( נאביס)! .שץ, י-צדי7~.עןה מוש תנך ,:!יק ננהג הנין,ו "ת ,המק עיזה ין תניעו נע,נ,
 שיאפית "מז"נומה ןנ-,. המען יני ע יווע, פירס מעםימין

בע"י וה צו ידי על שנפגע צד כל רשאי לפקודה 51 לסעיףבהתאם
 1"";( מנרי)תיק :רנני. ךעס יזש.ס שם הוך 7ענ.זה שי 2!מ ;,ע,יריי

נישומות.

ה,-הגיג 1,47 נמן, " ;ונזי ש, ת:מ1,'םקשת 'קיריא'ך יץנמ:יי",1( ); הש-, נןשץג-י
 נן,ע, ישיהו!.ות 7א:וזותדשם

 יונקים איז-,שרא,מנעני

 נ;-מנח,-"נינ ושיתורץ" יעווות ,".ות "4)1( יעיף ,גי ין:.תיגת.,ף שיהודיית ";וזה.יוש.:'
 תוי( י,י!י,p'p הל- עממית קופה נתיימן: 7"י1ז" !יינק ;, נוה י!..ה7ו;י
 אין )מן, בע-מ שיתופית אוודה רחובות וחסכונואה
 יצרנים השי-ג ננילן נ.1 עיזי ש, ה)מ,,'ס17!ת יר.שייב. שנוו", משרן",!ו!.ה, לקו- המהלקה שמענו: עז-ד, דויטש, מנהם את: ימפרק וממנה757(,

י
 1952( באפריל)22 ביקנעם ובירייםמוסדות נדרע 4ה19, השיתופיות דאגדרוה לתקנות )ה( 11 לתקיעה בבאם

 בע-מ שיעמיתאגודה תוך למפרק בכתב הביעתו את להגיש האגודה מן הביעה בעלכל
 4112( מכפר)היק הנ"ל. המען למי זו הזמנה פרכוס מיום ימיםהודט

 זה צו ידי על ייפגע צד כל רשאי לפקודה 51 לסעיףבהמאס
 9, גוררח' ת;:"י נאייר ג' עונדי של ט ה'-ילקיאברשומות. י ו מרעומו מיום חדשים שני תוך העבודה שר בפני עליולערער

תל-אביב 1950( באפריל )20 בארות לקדירת חברהדשא
 נע-מ שיתדית ":.ןהנע-מ יק'ך יאזר י"1%( נ:.נןנר )!1 הש-, :,שוןנ"ט

 74!3( משי)חי, נקע, השיה.יי.ת 7א;וז1תרשנ

לייז'" הש,.נ ננילן י-" ע.נז, ק, הניביםלירת הש'הו!'.ה הו:.ז.ת ,!,.זת )1(, "4 נעיף ,!י נמנעתינזוקף
 2ל בנה מביזההני

 1953( ביתיל1 הרצליה המיםיפעל  עובדי ק41עפרטיב כעקמן: ואגזר" פירו"

 בע-מ שיתופיתאגודה אפרים למפרקאה: וממנה 4935(, מס' )תיק בע"מ בחולין"עיפר-
 4384( מספר)היק תל-אביב. 24, הארבעה רהוב הקואופרציה, מרבו שמענו:ילצר,

ירושלים תש:-ן הינן 1' טווה א.נ,,ס._מינעת תוך ,יריק ננתנ הניעת. "ת ,:תיש 7";ון" ין חנ,;קגז,נ, נורש 11:1, השיה.נ.ית 7א:111ה יה,:.ת ):( 11 ,ה,::ניפחס
 - -- ,ה"י"י"י" -יילבתה "יי:ג::::.ן:ם,:י:::11:.יביי,ייייי,ה---

 "..( י.!י)ת,, יי:,:ו מיונ יזשיס ש"י הפך אנין" שר נ!;, ע,.1,ירעי
נישאות.

 הש., נדשתןנ-ז
 ננונןני )17 תש.1 נננ,ונ, יק'ר יאיר '~leo) גנונןנד )י

 יקיר 'איר ייי1(
 בפועל השיתופיות האגורותרשם במילל השיתופיות דאמדותרפט

81  9"11,12.19 תה"ל, בטבת כ' 85ל1, הפרסומיםילקיט
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 הרפ"י הנכפיש כסס כסתהזרעותן
 ההברותמקור,;ן

 קדימה זכות בעלי לנוש.ם דיבידנד "שלום עלהודעה ראשונות ואסיפית פירוקצווין
 נ!'י71' נו-מ י",י"ית ,י!"ו ""גיד: עגן

בלבד
 נ!ירוק. נן." קרטון 1יר ו:1?יי שיין נרינן ין;,י ך,נרך:קן תשה. 1, ךעימאות זרד וישום; "יעיי מ!1ן

 חולון. ביאליק, רהוב ההטשיה, בית הרשום: המעיףמען 59',889. אורחי היק חיפה, של: המחיזי המשפטביתן

 2280,64. ארחי תיק הליאביב-יפו, של: המהוזי המשפטבית 1959(. בספטמבר )30 הש-ל בתשרי י"ת הפיתוק: ציתאריךן

 א:ורוח. 39 לירה: לכלה:כ.מ 1969(. ביוני )30 תשכ"ט בתמי, י"ר הבקשה: הגשתתאדירן

 ראשון. וימידנד אחר: אי ראיוןדיכיד2י בדזמער )31 הש"ל בסבה ב"ב ראשונות: לאסיפות והמקוםהיוםן

 1989(, בדצמבר )14 הש"ל בטבת ה' מיעיו:,?ן ה-פה. 3, לוין שמריהו רהוב הרשמי, שכסים מונם במשרד1989(,ן

 ר"ינ נ,נ, י'הוזה יקי 1,מ, ?וך.1 י:;ר7יס: גישרו פ-:י;1י;.[ ננוקר; ,".11 נשיך נושים !( ךאיי!ות:ש;"
 1.נו:רדש, """1( נז?י:ר )4 הע., כלונ.ז ושהרדש, י"!1( נד2מנר )4 תש-י ננן,1 נ.ין ה,-"ניב. "1,"::' נ:71י. ו".וו בשעה כקתן!'פ2(1

 בפייוק. נע-מ דתייון החברך:שם
 דיבידנד על להכריס כוונה בדברהודעה ה'!ך' שרו,' שקמה עו.1 ע-, ר, הבנעם רת,נ "ישום; דשיימ!1
 %(,977. "זרתי הי, ה.!ה, שי: המ,11, ימש!טניר

 נחירו,. ני.מ נ,11 כר.[ דךנרך;שי
 תשפי בתשרי נ,1 הנירוק: 12תאריך

 :נ:רי.:ץנג ";!ל, עני:!;,"י גגםגג:גג גגהבג:ת ייוש,יס. ראי, א. עו.ז אצ, ", יהויג נן ריוג ךרש.ס; ך-,.יןיי, ""י1(. גאיקסיני )ן
 יי". י.,תעי.ך.ןן:ג'נן:קת"יגגגג:יי:י

 14, גדיש רהו: עובי, %!שט..ן, ץ. ון;;ו: התחרו ייריק,_ן יינה. %' יוי, שמר.ך, יהוב הישמי, שנניס נוינישרי
,רוש,'!. :ושיסנש?ה,".1וננוקי; 1(שעתיאני!ות:

 ננוקר. "ו.11 נשעה משןתפיס2(

 נמיו:.ז
 תשבי

 'ניירד י": """1( נזו-:י )4 "שבי נחיינ.1 ובנצרדש' יין( נוןמנר )4
 הרשמי הקנביסנשי היען' שנניסנוח

י  נאמן ומינוי הסדר אישור פירוק, הליכי להעטרהצי ד'ביר1ד תשלום עלהודעות

 נן,מ יתושיה י"ר ומשיי הני.ן,ס נימי,,יס, נ.ס-תג, יינרך:ען
 ש, .וגעיות שיה י7,י";שן

 ג"
 פו'נטו:וי '.,.

 גיפור. וע-מ
 ה,-א:יג. !ן, גנוי ריווה רה.נ הרשונ: דז:ןימלן'ג
 7",%,,1. אורךי הי, ' הי-"נ'נ-יל שי: ךייייי יפשיט2'ת 'פו. 117, יחלא ינקי' התושתה מיני הישוב; הישרומען
 נן..י נ' נאמן: ,מעי 21זר %ירוי הי'ני,1-'יי7' ייזית צי 'ךה, ו.י,,,,1. אירך. ת'7 תי-אניב-'פו, ש,: המהיו. יישרטגיח

 %;1ר1ת. ""1 ,.י"; ,נ,הינוס
 יי,1(. גץ!ר., ,,!ה::.ן

 השיר. יתמי ניח,[ ימיי:מוו, 1יופ,. ראשון 1'ג'1:ז ",י; או ריקוןו.נ,זנז
 ו

 רזו: עוין, ,ימיי, י.י. 1:ע:י. ה'אייי יי:זי' יזויע יחי'קם יין(. גוצמגר )14 הש-י בלנת "' !ידויו;1מ1

 הי-אנ.ג. "' ;יותץי;.זת .1, רוסש.,ז שורות יי,ח' נה1' מ. "מירק; נמשרז ,יען).שקי"
 י'וו1רדש' %"!1( נזפני )4 תש-, נ:!,1נ.זה,-אנינ.

 "ישמי ייינ'סיי" ויתמרדש' יי!1( מימני )2 תש.1 ננעלוג'ו

  ומני מפרק מ.:וי עלהודעה
 במירוק. בע"מ "בממל" ערובה מחסני החברה:,2ם

 תי- "' יח "י י"יי ~ra :ן ןג גגנ1'~ג סגיןם:;עגע::י. גג::ג
ו':',' קורות. 7.1 ,ירה; יג,הננוס

 (ו

 יי,4277. אורן' תיק הי-א-'נ-tTC1 שי. י-"וי' יישעןנ'ת ש:,. 7יניזנז אחז; "י ראעו1זיניומ
 4, יזיךיה רן.נ הרקמי, י:::'פ נקי ייעורו; ג:גייי:'ןי ,"ין(. גו?מנר 141 תש., נסבת ה' !יענו:,ין

 %י". בינקי )וי תשי ימיי יי ;::ב;ימין ש:"1י' ". י'ייי' '. י7ן' י. ..יה.י-יי"י:גי.ייג::גך:ן""יי
 ךינזגרז.ש' 1959( בדצמבר )4 תשיל בכטלדכ-ד ריגוגרן-ש' 1969( בדצמבר )4 תש"ל בכסלוכ-ד

 הרשמי הנטטיםכננס הרעימי הנגסיםכונם

 ,%ן.7,.ון הש,.. נתנת ג' 11,ן. 1:ו:י:'ן'י17(842



 הרשמי הנכפים כנם מאתהידעית
 ההנרווחפקודת

 מפרק שחרור עלהידעות מפרק מיניי עלהודעה
 ""בי".שס י!.יי,. נע.ל מוין יש'מיי' יי:' "!יי .!יון' ""יי":שם
 "ית'!: "מקיזלעו

~TTH: 'נפיר71; נע-מ !,,!1. יליה. ו' נ'ת1 "";שא 

 נ!'י.ק. נ;-מ ה'ן'ית תושיית !י',ן2' 5","11". אורן. תיק ת,-"יינ-יי., ו,: ימךווי היעיטניח
 מחו" ר"ונ "וס.ן,ועו.ז, "נין ומענו: תיאורו ךל!יק,שס

 .. הרשום: "מקיז מ!, 24,

 %ווי1.ת,-,נ'2.
 קהת-תרך; ע-י ארין קרית התעשי,

 ך:,2'ןג:ו. אסי י,.:2' %ן1%(. נ;ינמני )י הו-י נישין נ-ח ו:'נ.י;תציין
 "",",; 1. ",יהרס: ה,,,ן ,נ'1

 תש-, ננן,ונ.;
 "",די.2ן 1'1ו;רדש' %,1%( נזרני )"

ן
 24. רלנ.ס יךינ עו.ו, רוס,וי, 117 1מע;1: ה'".י1 יופי,'ש! "רש:, "ננססנונס

ת,-אנ.נ.
 %י%,(. נ;.ניני )"1 הש-, נ:נ,1 ג' כשגיור:האייך

 תש., נננ,ונ-: מפרק שחרור עלהודעות
 נז!מני )"

 יינונרדש' ,וזו(
 יישי' "נננ'םניר! נסיר.,. גע,מ .יצת. ידעני מהניך:שס
 י!1. ע,.ך, :נעת 2"1, .!ת רן,נ מלשוס: "יעיילע,
 גם'רוק. בע"מ יוגלה ההבנה:שם 53',936. אזרתי תיק חל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפטבית

 הל-אביב. ארוה, קרית ד, ת,ד. יוגלה, הרשום: המשדדמעז 27, מוא"ה רהוב עי"ד, ליפשיץ, שלמה ומעגו: תיאורו המפרק,שם
 63'י32(2. אורחי תיק תל-אביב-יפרי של: המהיוי המשפטביהתל-אביב.

 4, !י.ינין ר".נ ע1-ז, אנ,שי, פקן 1מע11: היתירו המייל'שם ,"1%(. ג1וגלנר )"1 הש-, גנניו ו' "קירקר:תאי.ך

 תשיי ג:נ,1 ו' העךרוי:תרייך ועירדש' י"1%( גוימגי )2 תש., נ:ן,1נ,ג
 %"1%(. נ;ונמני )"1

 מיתרךש' %"1%( נז?מנר )% חק., ננן,1נ-; הרשן. ך:נן.ננ"נ
 "ישמי "ננגיבנונס

 גדייו,. גע.מ שסנוט הר.נ1ני ך"ניך:ש! :!ייוק. גי.ן .אפוייס מנמיות מ,!1. -",נו. "הניר:שם
 קשת, משה ע,-1 "?, 22, מ.:ט,סיויי ר"וג הרשוי: ששיןיין 21, העש, ישב ורני, אינ(גור מגפרה ע., ויערס: "מעוןמען

ת,-"נ"נ.ימת-1ן.
 4",,"2. %,ר", חיק ת,-%נינ-י!1, ש,: ומחווי ך:ש!סנזה ו",11ו2. ,וך"' ת', ת,-אג':-'!., ש,: ין,ין' "לקרלנית
 נית יוסת עו-ד, סעף, א. שנחתי ומלנו: ת'"1ך1 המליל'ש! 2, ,ג.:יין רי,נ ע,-ו, יי.",, ..יי ויי;.: ת.",רו יייי,,שס

 תי-,נינ. ן1,ושושהת,-%גינ.
 י",1(. נ;ונן:ר )1% הש., נ:י,1 ס' גשהי,י:האייך "",1(. נ1.ניני )14 תש-, נ!ן,ו ו' "שליוי:תמיין
 נז?ן:י תש-,)ו נ:ן,1נ-נ 1'נו;רדש' %",1( נזימגי )2 תש.1 גננםג.נ

 1 וינ.;רדש' י"ו1(
 הישמי הננניסנתן תישלי שנניסנונ!

 1936 הרגל, פשיטתמקודת

 פומבית וחקירה ראשונה אסיפה רגל, פשיטת והכרזת נכסים קבלתצווי
 סי1מ!יז1ר :נעת ?:יי, ש71רון, %,י"1 1מ;נ.: תישיו ד,יינ,שס 2", ה:נ.ייב רך.נ סורי, ?יפי, ש,מ" נמענו: תי1%ד1 ההיינ,שס

 נךייה.111,2,",!".
 %"',4"1%. אויתי היק "ין", ע,: ו:".;י ייעציגית %",,"14. "ורני תיק היצה, ש,: המהוי המקנסגית

 נ:ן,1 ט-ו ר;,: !שידת ויגרת הננסים לנצת ?ותפריך
 השיי

 הו., נהע.ן נ-: רנ,: !שירת וינות י;:!יס קנית ?ותרייך )21

 החייב. בקשת חייב: אך נושהבקשת החייב. בקשת חייב: או נושהבקשת
 בינואר )2 הש"ל בטבת כ-ג וחלקום: השעה הראשונה, האטיטההאריך בינואר )5 תש"ל בטבח כ"ח והמקום: השעה הראשוגה1 האסיפהתאריך

 רהוב הרשמי, הובסיט כונם במשרד בבוקר, ל11.0 בשעה1979(, רחב הרש"יז הנכסים בונם במשרד בבוקרי 11.00 בשעה1970(,
 חיפה. 3, לויןשמריהו היפה. 3ז לויןשמריהו

 בינואר )13 תש"ל בשבט י' והמקים: השעה הפימבית, ההקירהתארוך בינואר )13 תש-ל בשבט ו' והמקים: השעה הפומבית, החקירהתאריך
 בחיפה. המחווי המשפט בבית בבוקר, 8.30 בשעה1970(, בחימה. המהוגי המשפט בכית כביקר, 8.30 בשיה1970(,

 תש-, נננ,1נ-ג ועוררש, %,1( נזקן )2 ש-1 מלוג-ב
 11.1;רדש, %"1%( נזומנר )י

 הרשמי ה:כטיםכונם הרשמי הנכסיבכתם

843 ,,,ן.1.11; תן... נינה נ' והן. ו:יר,ן'ו,.,ו:



 דרשמי הנככ.ם כונם באתהידעיין
 "193 הרגל, פ':ינתפקודת

 י"!1ן.נ;.נן:ר פומבית וחקירה ראשונהאסיפה )11 הש-ל נ:נ,1 א' י;,: בעות ונמות הגננים ינית ?1ה,י.1 ר"ל, פשיטת והכרות נכסים קבלתצוו'
 יהי.נ. נקשת ,..נ: או נושהנבעת ".י". !ו, .ונף וו, רן.נ גהן, שמע.ן 1מענ.: הקייגשם
 ),% הש., גמת נ.ץ וך:,.סו "שען היישונה, יונייההוייך ,",1111. "ניח. היק ".ן", שי: ומחוי ופויסנ.ת
נז?ז:י )!1 הש., גנ!,1 נ' ין,: נשיטת .ינינה הננן.ם ,נית ?ותרייך

 ימיני,
 הנ:ן'ס נום נישרה נ?"ר.ם, ,ן.12 גש?"

 ת,-,מב. ,!, נ!ין.ן נאת רן.נ ת,-אמגן, ):מץררן:. י"1%(.ג;ונמ:ר
 ה,..ג. נקשת "י,נ: או :ושהנקשת
 ואוי;"ה"ד.ז

 1.מ;רדש, ר!%נ( נזומנר )4 תשיי נשיי י נ ,!2 הע., נמת .,ו 1"ן,,ג: "nrr הדמעו:",

 היש:' יי:ן'סיין י:::.ם C:T3 נמעיי %ון.בו,לי' יוץ שמריהו::שךרהו2

 ה;.ן:ית, והלירההצריך
ל נ.;י,י ), תש,, נצנת נ.1 וין,וס: הק;" ~(1ero"7, י פ,'כ,; ן,; 1ייכי 1כס'ם 7,ב7';צ,,, נחי!". ה:ה11, המשלז שית ננוקר, י!." בשו; 

 יאשינה פהאב ן.נתרדש' יי,1( גרומנר )! תש-י ננענונ,נ
 4,2;2, נייזם ,י,ת ברו.ן, יייו:ר, אייי" וימו; תישיו ה"יינ,שן 7.':ץ וננשםנונן

 %",4,44. חור". חי, ת,-%ג.נ-.~ו, ש,: 7:ן.ו. 7מעזזניר
 %"י1(. נ:וגר:ר'יוש,ינ. )!1 הע., נגן,ו נ. ר;,: בשילת ויניוה יננן'ס 7:ית ?וה::ר.ך 7?ךון 14, גרניקי רי,נ ?נע, יוי. גנים שענו: תילויו ההי,נ,שם
 ה,יינ. בלשת היינ: י. נווןגלשת %י,411. אור". תי, ,רוש,ינ, ע,: ויהודי "לשבסנ.ת

 )!1 הש-, נ?2ת ,' וך:,.ס: זעוה הי%ש.:ן, י,נ.:ה ה,ר.ך )21 הש., ננו,. י-א ר;,: לעיסת ויניית ה::י.ם ,נסת וותציין

 י",1(.נמנמי
 נז::':י

 ה:ג~ינ גרס נלשרז נ?:י.ם, ין.!1 יעיה %"!1(.
 ה,-":ינ. ,ו, נ;.:.ן ;,,ת ריינ ת,-אינן, ):;.ףירשני יח"נ. נקשת הייי: או נושהנקשת
 ני;-"ר )4 תש-, נטנת ניו .ן:,.ם: העעה וראשונה, ואצידהחייך

 ויש:. הן::.ס נו:נ יי1ש,.ם. 4,.זין,, ועודדש, יי!1( נ.?מנר )4 תש., נגעו נ,ז יי.: "יעיי, 7:ננ.ם נתי ששרו ננ71ר, %".% נשעה%ויו(,
 )ן2 הש-, א' גאלי נ' והמקון: השעה הלומנית, "ן,ירהתאר.ן

 ה:ךוו. ימשלו נגיח ננוכר, !4."1 נשעה י7י1(,נ!ניואי
 5, נר., 3:, ר17נ ניר, ,ו:וננוי, א,.". 1בן;ו: הי,1.1 ",.,נ,קםנייוש,.ס.

ה,-ן:ינ.  נג1,7 ס-ו ר;,: יש.סת וינרות ומנים 7י,ת ?1הציין יישן. "נמיםננס 1"!4. !", אייה. ת,7 ה,-אן'נ-.!1, עי: ין,וו' יישםנ.ת 1'מ:דדש' %!י1( נז?מ:ר )4 תשיי נ:ן,1נ-ו
 השעי

!"( 
 יו19(.ג:.נןנר

 ..ן??, ניורק רן.נ rs~lo ע.,י1ן, ייזון ובשו: תיא.יו ",יינ,שס הן.ינ. נפשת ה.יב: "ו ;.ן"נן:ת
י '-.ה  , ם "י-2%יי) ינ' נ:י:,ן נפת י"ינ תי-"נ'י(' )::יי ,!1 "ש.,םז:ו:2::::נג'::ע::ןז::ן,1 ים;" דיית12,1%,

 החייג. נלשת היינ: או ששןנלשת ) , ,נ יוד(.נ;.נינר
 ,21 תש., נטנת סעו ו,מ17ס: השן, היחשונה, ו"ן,;ההחרא

 ~:C'CC נוננ במשרו ננוקר, ,%.nUT1 11 יי,1(,נר3ינר
 וינן: ת.אייו ו,יינ.שם "ינה. %, ,וי1 שלריין רה.גהיש:',

 ,חואי
 "הת;" ריונ ינני, עזרא,

 י,,!")4. אורן, הי, ת,-אניג-יבו. ש,: ה:ק.,י יגששג,ת נ,.!". ויהוו' "משן ימת ננו7י' ,ו." נשעה"1,7(, %ינו.,י.ת נ.:1,י )ו תש-י דנת ג-ו 71מקונ: "שעה ה!1:נית, "צקיי""%ייך %,
 ),1 הש-. נ:ם,ו ס' רב,: יעילת וענינה ירנין זנית ג.היייך 1';1;רדש' 9י!1( נז3מנר )4 תש-י נ:נ,1ניו

תנק%:נ:צ: ויריי ר:נןיםניון -  .allrn 
 )21 תו-, גמת ..נ וצן,,": "שלה הראשותן, ~:rrlciהחייך

 ala:1n נעי נמשיו א,ה,י, "".1% נשתה ,י1%(, ניוי:י ר"ל, פשיטת והכרזת נכס.ם קבלתצו

 ת,-ומי. רן, ני'מ'1 פית י"ינ 'יר"" ראשיהאסיפה
 1.:ן:דךש' ין1%( גז?ינר )4 תש', ננן,ו ג-ז אויר. 1. כמשניי רה.נ ירמי, מעין שות' ובן:1: תיא.יו 7,"נ,שם
 ךיש:י ונ:ן.םנון ין,%!!%. %ודק. תיק תי-א"נ-,!1, ש,: י:ה.וי הכשקטנית

 1,,1.וו.ון תע... געה ג' "נ,. ו!ין,ב,ס,יצין844
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 הרעומי הנכמיה כונם מאתהודעות
 1935 הרגל, פשיטתפקודת

 ",י1(. נתיני )14 תש-, נתת "' ייעי:ייימו רגל, משיטת והכרות :כסים קבלתצו
 4' ייידיה ריב הרשמי' הגיסים כינס הנאמז: במשיר פוערנימקים ראשונהאסיפה

- - 

 'רישי'ס' )1, מיי" יה.נ מאי, ש,,י!י, ש,:" ומעני: תיוידי יקייג,שט
 1'נו:רדש' ייי1( גן?יגי )! תש-, ננהוג,נת,-"נינ.

 הישיי הינססיען "",!ו42. אויהי תיל תי-אניב-~flel ש,: המויוי "ישרטנית
 )27 הש., ננהו י-ז יעי: !שיסה יה:יזת ו:נ!,ס 7נ,ת "יתאייך

 דיבידנד תשלום עלהודעות 59)1(,בנובמגר
 וימס: תישים והייניס,שמות היי.נ. נקשת י'ינ: יי :יעהתשת
 עריו 2111, ור"עו:,ם שנונת !;.ז, ס,, ?נ,1( :ינותי )2 הש-, נטנת נ,ז י1מקיס: "שעה הינשותן, ""!.להתפייך

 ערזן ,Atl~O תונחי, )!ייר(. סייעך 11ן2( י,)נ הרקמי, הנביס נונס נישרו ננהי, lo.oo נשעה"1!1(,
 ערן. 1,2!, שיזון ;ה;, !ייר, שחשפן1( ת,-אגיג. !", בנימיןנכת

 נונתינ,ז
 "",!27; 1( "ורךייס: תיל.ס -rs~r נ"י שי: ההייי ":שאסנ'ת ו'נתרדש' !!11( ני?יני )4 הש-,

 "ן,נ"". "( ",,7"2ן2( ורשמ, שניי!נון
 ";יייה. "2 יירה: י:,הטוס

1
 ראשון. זינ.ן:ן "ור: או יאשי,ז':'י:ז

 %"!1(. נזימנר )14 הש-, נינת "' ייעעי:יי, רגל ופשיטת נכסים קבלת צו ביטול עלהידעות

 21, קריינך רהינ רו.ן, נרם, אר.ה לנאמן: נמשרז !יעזיימטיס זון ר,יג 7ימ,?,ה, :,נמן, )11ני( ימה ינקי: תי"1י1 "הי"ג,שס

רויתי
ה,-"ג.נ. יינה. 17,

 ועתרךש' "י,1( נז?מגר )! תש-, 2:!,ונ-י ,י,!1". "יי"' היק הים, ק,: ילה.:י המשגסנית
 הרשמי הנכסיםבונם באפריל )25 תשכ"ח בניכן ב", רגל: ופשיטת הנכסים קנלת צותאריך

 37ן השיטה רהוב חמני, לייזר, יעקב ומפגו: תיאורו החייב,שם 1969(. כנובמבר )16 הש-ל בכבלו ו' ביטולו:האריך

 7",""4. אורסי תיק נחי-שני, ש,: זן"יו, המשלטנ.ת 1'נו;רדש' !"!1( נז?מני )2 תש-י נננ,ונ-נ
 אמירית. 17 "רו. י.ן"נ..ס יישמי הנ::ימנונס

 שני. זינידנד תקז: "ו ראשוןז'2'ן;ז
 1969(. בדצמבר )14 תש-ל בטבת ד' פרעונו:זמן מס' 4 רהוב קצב, עוטר, אברהים מותמד ומענו: תיאורו ההייב,שם

 4ן ידידיה רחוב הרשמי, הנכסים כרנס הנאמץ במשרד פרעינומקום יפו.?7,

ירושיימ. 56;1975. ארחי תיק חיסה, של: המחוזי המשסטנית
 1';,;רדש' %",1( ניומנר )4 הש-י נ:!,1נגז ג!גיואר )2! תש:.ו נווי ג' ר;,: י!שיסת הקנביס קנות ציתחייך

 הישמי 7ננ!יסגתןיי!1(.
 1989(. בכובמבר )16  תש"ל בכסלו ו' ביטולהתאריך

 נז?לני )! תשיי נזנקי:.נ
 ישי"י ימעיי: ת."ייי """:'שס ועונרדש, !"!1(

 ",יר' השוז.ם י"ינ נבי, ייימ~,
 הרשמי ונשיםנינ!

קיית-ן:ן.ן.
 1",111. אודהי ת,7 חיזה, ש,: המרוי ימאיסנית

 אגודלה. 6 לירה: לכלהפכיםי
 יחשץ. זינידנן אחי: "ו ר"שץ1,ניזנז שינץ נמן, !וע, - קנין נויי:ף אניהן וג?מ: היחויו "הינ,שס

 ""ו". נז?מנר )14 השיי בלית ה' ~T:Trl::מ1 טנייה. 2"1,ר
מדספרעיינישיזזנ"מהמ.סמרחקעו-ז,רחנור?,2,השה.נ.ת"משיסימ,היש,:יי?"תי,"ויהי,ן,4!14.

ף י:,: ומשיטת המניס לנסת !1תפרך  וסו" נז?יני )4 תש.,, ן נמנמי )1 תש:-? נוענן 
 ועמרדש'

 !"וה. במכמנר שנ הש-, בג!, ר מט,):שייך
 !"1" גז?מני )4 תש-, ננהונ-1

 ),ארמי, תלעם, )קר,( קר, ויעם: תיארו י,רנ,שס ךמ;ךדש'
 ת,-אנ'ג. "!, ושישעיר הרשן' הנ:ךסגתן סננא"

 ,!,!";2. "ורהי תי, ת,-אנינ-.יה ק,: ימהה' ומשחסגזת
 י"שיו.:מרגמ:עךהש,תז דיבידנד תשלום עלהודעה

ן  1969(. בדצמבר )14 תש"ל בטבת ה' פרעונו:ימן רתום נעליב, סוהר אולבאים, זולטן ומענו: תיאורו החייב, שם4

 המלך שאול שדרית עו"ד, פז, מ. הנאמן: כמשרד פרעונויקים כפר-אמא. 151העצמאותן
 אן.רות. "4 ,'יה: ,גי הינוס, תל-אביב.39-41, 625,51. אירהי תיק חיפה, של: המחויי המשפטבית

 וינתרדש, ו"1;( ני?מנר )4 תש-, נגניוי-י 1
 הרשמי הנכסיםכונס ראשון. דיבידנד ארר: או ראשון דיבידנד.

845 וי11.12.11 תקעי, נסית ג' י!נ,. "ויזיין .יניס%



 הרשמי הנבם'ם בנם מא-;הגדעים
 1935 הרגז, פע.טתפקודת

 נח,-,נינ. יין.ו' וישנס גנ., ננבר, יש:ה,,ו."I?Ta)~ נף- י, רשיי רהינ נ,.ז, רו,ינר, וה:%, 1מן:ו: היאיין ההי.נ,עם גנניי,י )4 הד., נשנס נ-ח יוךי,י: ינקשת יזיין וי:;.ס".ין דיבידנד תשלום עלהודעות
 "7!1(. 1.:1"ר )ו2 הש., נשנס ס.1 17:ךוה: ,לנחת י.וירוןויו[נר,.

 4, ין.ן.ה רחון היש:., n?ss:n גונן 1:ע:1: ה'%.י. ' גמיש[ %",".%ו. אייה. ת.7 הי-ן:ינ-.סו, ש,: ולחוו, דיסקטנית
ייו:,'ס. עורות. ;1 יייי: ,:,הונוס
 ו.נערדש, י"11( נדירי )1 גש-, נ::,,ג,; ראשות. זימז:ן %"י: או רמוןייג'ונז
 27, יוא"ה רהוג עו"ד, ליפעיץ/ שלמה הנאמן: נמערד פרעוממקום ךיעסי הננן.םנון י"!1(. נז?:נר )14 תש-י בטנת ה. לרשנו:,מ1

תל-אביב.
 בתנא. ושחרור באמן מינוי פשרה, אישור?ו

 דיבידנד על להכריז כוכה בדברוהודעה ועעידש' !",1( נזנינו )4 הש., נ:ן,1ג-ז

,נ.
 "",4"4. %הייי ת"ק חי-%נ"נ-.!1, ע!: ::סיין 7ך1יןנ'1 ;,, מימ,ין רך,נ ג1הי, ניניי, י.ניט 1JYSI: ת,א1ר1 ה;":,קב

 ת;., נננ,ו ט' ןת;,י: ושןיור צמן ך.;.י ן!קיה, ,יעיי וי"%יקיהילך.
 ""!1( נס!-גי).1 ו",2,"1. אויהי תיק חצה, שי: ךךשנסנ.ת

 אצרות. "1 יירך: ,נ,"צון
 תנן ר;.,.ס יבשי[ י-י!,2 קז'יה גז.ן י:יע'ן .1""1 י' !!ןס.: '

 :עילב:לן,11::ןןיענ.':, -,,. ך,, . -,, -,,. ע,,:, ן-יך,,ין.ןין "ת.שנן
 "רשלי י.גנ.סנ..; היקצי ה;:נינגוזן ו.י.:רדש' יום( גז?:נר )4 יש-, ננ:,ונ-ז ועמרךש' ,""1( נזלני )4 תש., נגננונ,ז

 ואמן מעוי עלהודעות דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעות
 יהוב נפסיל%[, מכן נצן, זרני, שרך ינצו: ה'"ךי רק":'עם דרן ר11ךו,(, )שיה!.ת נינ ינית שום: היצרם "לייג.ס,שלות

 .רושני[. ", 'שר,,שצי א.ךס !( נינט.ר: ;רננים 1( ושוהסיה: ריח-נ1'1.נון.םקי'
 ,",1"". אורתי הי, .י1ע,ינ, ע,: ויך.ו, הןש!טנ'ת שייר. ?יי, "(1.קי:

 גרפיט ר,,: עו-ז, ס.:זייננקי, שאיחוי 1::1:7: היחויו1:('זן'7[ "ן,4,!. %וריי תי, ה,-ן:ינ-י;1, ש,: דין.1' הישיטיית
 ייית י.1 הננהות: ":,ת 7"ור.ן",.ס

 'יוליוס. 4'סמי,' "11(. גןימ:ר ),2 הש"י
 'י נ:: י' יך.ני':י,י'י 1:, רו?ש..ן קירות ר1.ך, הלאי, 117 1:ן:ו: תישיו הצין,עס

 י",1(. נ;1:יני )1% הש-,

 ךיש:' ה;ינ'[נים ועערדש' """1( נדימ:ר )4 הש', מלוג'ז

 יי.". ני.י ן:::נגב!מ :)עעןבהן
 ה,-%נינ. ",ן', רוטש,,ז שזרות ,רז, יפן, ון1:7: דמין7[ ךך.,.ס נית י2י 1ך:, פי::נ%י[, .2ה, ויקנו: היצרו יהיינ,עס

 תש-, נישו, י-ח ו:.:.':הוייך ;"ה-הכה. ,.1נ'1'ןון,
 ,"יון. נ1%;סו:ר ),"

rlaנ,.ס ין,1(. גזומנר )"2 תש., נטית ,.ו ךונהות: "נעה ""ייוןי.יס 1'1.נרדש' י"ר( נזרני )4 הש-י ננ:,1נ.ן 2",ן,;1. אורחי ה', תי-%נינ-יאי, ש,: הלהון. יירטctc?:n ,הישן 
 3, בית אתהת רתיב מע"ד, שייסר, משה וכענו: תיארו הנאין,שם

ה,.%נ,2.
 ררת 11, ה;ז:ע רה.נ גויי, י1י;, מור,ן יי::1: ת.%.רי ו".,:,7ס

 ה,-%נינ.הדיי,, וינו:רד;:' ,"!1( ניימגי )4 תש-י גנחונ,1
 "",ה4!. יורה. "ענ;ג:ה וןן::נסבה הי-ץ. וצנעמם

ל-אנ.נ.
 ננהו 1' ך:.נ..:ה"ר.ך דיבידנד על להכריך כוונה על והודעה שחרורבקשת

 "",1(. ננונמנך )11 תשיי
 וינו:רדש' ו",1( נז?יני )" השיי נ::,1ג'ו נזי-ניק. "2, נ:ש יזה רח.נ ויוי,, נחן 1לי:1: :,יי:שט
תלי

 ךועמ. ו:נו.סגרן "",""4. אייהי היק הי-אג.נ-.ן., ש,: ויווני כעין

נ
ץ ,,,ן.2, תש.י, צגת ג' "!1. ";וניג.ג.יהון846



ן

 ן תשי"ר-5-1פ1 ישראל, כנקחוק הרשם' הנכסים כונם מאתהודעותן
 ןי, 1936 הרגל, פשימתפקודת

 "גניי" ישו! יו.;"י "גן",ן.ן י"יננ,ן ".יעז ,י ל"יי נאמן מלנוי עלהודעה
 7",ן( יישנו 1"1 גז.י ;גנת ".;.,ן שורות )"מין,(, ,מיקס '?", ון;.ה iTtrU ,שעני: 1מע)1 הר"גשם

 ה,-"ג'נ. ו", המלךינו
 ,..אג', הרוות רח.נ .;,)ר.ן., ה!ן"רי נשם ,.נ!7!'" ,שעני: "ען,מ17ס
שיף י",";7ר. %ייהי תי7 תי-"ניב-.ין, ש,; י ימי. המקפןנ.ת

 י;-
 ,י,('"וו'ייי,ן ' ' '1' .. . ' ' נשקיי

 ,;4"35ן,49~44' 136ן רוטשילד שדרית עז-ד, פר17 דוד ומענו: תיאורו הנאמן,שם
 י י(;.,%.";]11_ . ' ' ' ' ' ' ' נס"ייי "גיין יייית,-אניב.

 1315,03,565. . . . . . . . . . . . . .זהב 1969(. בנובמבר )26 תש-ל בבטלו ט.1 המימתהאריך
 %6,81,577,ן31. י . . . . . . . חוו במטבציתרות

--. . . . . . "ייזי" שי ייי7,ץזיי.,ררוונרד יי,1(נ,וננ!,1ת".י)24ו!מנר
__

זין, "ישמ.נתסן:ם.ס
 %תי

_.-.. שי"גיויה ",תינית בקין,
----. . . . . . .קןוי",נ1ז!יי"-ןק

 ,"געשני,". . . . . . . . . . "ה" "ין שהתכטרו נאמרה במקום נאמן מעף עלהודעה
 44, שממפר יחוב מקוד' פרקש' משה  ומפנו:  תיןורו ההייב,שט

 נייר ,ן.,נ( .י"ניילי;;ו"ונתןפת,-תמה.
 ;;תמייני-.-.%,,(

 הנקוב. ערכם על עולה או עתה בהם הכלול הזהב שתכולתל-י 4104-55 אזרחי תיק חל-אניג-יסו, של: המחחי המשפטבית
 דוד רחוב עו"ד, שמילוגיץן אלברט ומעש: תיאורו החדש, הנאמןשם

 תל-אביב. 8,המלך
 1989(. בנובמבר )27 תש"ל בכסלו י-ו מינויההאריך

 תש"ם-ש94ו אוצר, שטרי תקנותשמ::םע::ןן:::ך:נ:ך:ן
 אוצר שטרי של הכוללהסכום ת,-"נינ. 1, "י-!ינ, רן,נ !1-ו, 1מ,ר, ,"ג2.

.  -- יעו;רדש' ,י,1( גוצמגר )4 תש.1 יננתי נ.1.
,.,,-, "רשמי ";;;'ינופי

--  
 ההגיס ג'יין ,.נ גיזם נן",,ר ש".יו 1941 הכללי, האסיטרופוטכקודת

 - """1( 2"יי'י)1הלדעה
 "יחיי ינית יהנ,ש ":11י "ח!1סר1!ון נזלת ,ש נ. .ינן"11.

 ין,.ות )1( )נ( 1 סעיף !יע,
163,000,990 תש-ט-1948 אוצר,שטרי האפו- לפקודת 33א' 35, 10ן סעיף לפי צווים למתן בקשותהמהחי

 כדלהלן! המפורטים ליזבונוח בנוגע 944!, הכלליטרופום

ן
 לפקודת )2( גב( 1 מעיף פיעל

 -69,400,999 הש-ט-1948 אוצהשטרי בתל-"אבי המחוזי המשמט לביית-

""ן,י"4,4"2!".ג יניתי ונ;.תי. נ11 "וינ.,ן ,".חית "מנום %"ות רפוי..נ"  ת.ז. חימי דוד בן ישי זילברשטיין: אנשל המנוח שלידועים ---
 - האמור התאריך אחרי הוצאו2. של צאצאיהם 0420603; ה,ז. כהן אלחנן בן מרדכי402664;
 00ל,163,000 )1( )ב( 1 סעיף פי על ת.ז. פולק יצחק פלד; עדית מריה נודלמן; שרה הממרההורי

23,000,000 1)ב()2( סעיף פיעל קרדונטקי: )הופיליט( היפוליט קול3'ינסקי; ברנה9465262;
 או מנדל מחנם ליפשיץ; העניך או חניך בסם גם הידועחמך
 מרפליציק; או מרפלוטציק אליעזר קיליץ; היים שמירר;מגדיל
 - האיור התאריך אהדי נפךי 3- אילמן; יהודית וילי;סקי; או ואלינסקי ישעיהי 'שיינברג;צבי

*
009,090,מ18 )1( )ב( 1 סעיף פיעל

 נע.י !יעי בחיפה המחווי המשפטלבית
ו"",""",21 )!( )נ( ן

 באץ הלגח יורשי בליטשטיין; ישראל אלשסטר; או אלסטטרסם2

 - סוי;"ן~ייין(:;: "יריתי "'ן ':גרס ::ן,:::יו:ימ1::נ:וי::::
 יין יי9"יי

""ו,""4,ין )2( )נ( ! נעיו !'עי 1'1.1רדש' ישו( גןימני )4 תש., גננתו נידן

""",,214,49יה,נ "נ,,'הן!1סי1!1ס1

847 17ין.!1.י1 תן'י. נייח ג' י,י~, "!יניל'".)7יס

--



 נ~ויו1ו 1,'1 "ן,7'1'ס ,11 ", ]: מתניינית 11%",זלות
 נכונותה כב תעודה מהןממים

 בע 5193 ב:וט 06תלקה בע"מ מהכת מפעליחמד
 נ,יצוה)בפיריק הברה של הכלל מן היוצאת הכללית באסיפה כי הוצעה, מ"נמירת
 דנמרק יגביי שנה נורית נתק ח'ה7' היתה יה ניתזת :::זג:::ו:::: :ך"ג"ן:ייינ: גןהגןיה:ן החברות לפקודת ההברה. מפרק כהן פ. שמעון את ולמנוח ההבריםמרצון 206 לסעיף בהתאם פומית אסיפה עלהודעה ההכרה ן, לפרק היחלט 1959, בנובמבר 18 גיזם שהתכנסההנ"ל,
 ,ו, שעה ;ן ןה:רה: שי הישנסנמשיו ,ר.17, נשתן י7י1, מ"י, גנן, !.שמעין נגניותי 11 גיום תת,"! השרן גנ;ן' ועש, י-ה ןן'יי, ;ייי., ירוש,יס. 1, גן-."וו"רהוב

 דיי:. ,c'c אצלפחח-הקוה,
 מפרק דייג,נמים

 (4zooaien) בע"מ ושות' מאיררפאל

 י יוי
1"ך,'ש ר ו נכש  מ נ  בע"משיסקס :ן:י" הן,::2, גהץ, ע1 

 205 לסעיף בהתאם הסופית האסיפה עלהוד17ה החברה. כמפרק גבעתיים, ;1,הנדיב
 נ,,;.":ת בי יי ,י!-7 ,1 יוי?" פדסון ממס ,1ס 1! הנו:ג.ן.!יהןת,וו, ההברותלפקרדת הביעניו, א, יגיש דנ"ל החברה נגז הביעות לו שיש נות"כל

 י'"."ג"ג, ש, הן:ר.ס של ךגהיונה ו7י,.ת וי%:.!ן רוז?"
 גני יס'י' %:1 גושיה נחררן ינ.,ין.רה מ!-7 רפ%.,מ%.י במשרדי 13.09 בע:עה 1979 בינואר 29 גיום תתכנס הנ"להה-רה

 ,שם השה, נוה, 17י,
 עשו ומד העסקים פירוק התהל כסלד המראה הממרק של רופידו"ח

 ונ.,. ין..ה נישר נ.א.ר נ, הית. ישרה נכנפי )נ:ידו,ן בע"מ חדשמורח
 בריק שטיו,יייף 205 לסע.ף בהתאם הסופית האסיפה עלהודעה

 החברותלפקודת
 "וזך נו"ניעת

 בע"מ רכוש הנהלת ש, י,נר.ן ש, י%,רונה "נמית שלסי!"

וסנר"
 ה!,7,נ! ייני,()נכוייי, נ.:.),י ! ניגס ת,-%:,נ, !;, הרסנת גר,ונ התפס ונ.,

leioייימ מה שתת :ע:'ננה,ב14בב:: ;::2 ננוצ 306 לסעיף בהתאם הסופית האסיפה רבץהוך:בה כיצד המראה המפרקים, של סופי דו"ח הגשת לשם 12.09 ביעה 
 ש, ה,נר.ן שי י,:רו:ה הין'ת שמסק"

 במשרדי בבוקר 9.09 בשעה 1970 בינואר 16 גיום תתכנס הנ-ל ההברה המפרקים. ושלההברה
 ש טומי וו-ח קשת לשם הל-%ביב, 13, הסם אחד רהיבהמפרק- שן משה מרטון,מיכאל

 הכברהט בנכסי עשה ומה העסקים פירוק התנהל כיצד המרחה היזרק'מפרקים

 יית שיי 1'וה'ק :ם:בתי:ך ע:: יי:ב;
 מירק עז-ד, מנשה, ו'א' בע"מ מלאכי קרית - אחים מוסךהברת

 ההליטה פ"19 במאי 8 מיום מיוחדת ההלטה מי על כי ידועלהום
 27, מ~א"ה מרהוב ליפשיץ ש. עורך-דין וכי מרגון לההמרקהחברה

 ההברה. למפרק יונהתל-אביב,
 דפוס טלייתרניקרן לךפ-ק הביעהד את יגיש הנ-ל ההברה מאת הזב  שתובע מיכל
 יוסף" "לחגברג כמקוס 759, עמ' תש"ל, 1381, המרסיסיםבילקיט תביעה. בשום המפרק ירון לא הנ"ל המועדלאתר שפורסמה תש-ל, בשה ניטריונים לשמש הךורשיסברשיךת זאת. הודעה פרבום סיים יום 21תיד

 (r1TS'ש'
 ייכף". -ויוגברג להיות דריך מפ-ק עו"ד,

ןןי
1ן

~8
 1,,1.!11.1 ת7.י. ימת ;, י,נ1. ייי7י:.ן.ימן

 ירושייס הממשיחי, המנג'ס 1qyהגורס אניסה 144המהר


