
ש ו ןש
 ן הפרסועיםילקוע

 8 6(19 ביולי12877 תשכ"ו בתמוזי"ס
ן

 .ש.ריתים סצרכ'ם על הפיקוח צו לפי ממבוייתאציית1874.,.. , הנמל'ם ברשות הבריםמינו.
 אחוק- ש.רותי נמ.ניוח, מיניב של ,הרכבה)ההתה המרינה(, )כטחון העונשי, דיני לת.קון הזק לפיצו

 1879, , 'חיטכ"ך--1944 מבכימלי(, שכר יקביעתהם1874..,. . . . .תש'"1957-1

מיינ' . התעבורה בגודת לפי כממוכות אצילתביטול1ST4..... . האמיר הצי לעניומינוי
 מקומן רש.י'ם, לפק.רים למיעמד.ם בחינות עלהודעה1871.., השירור רשות של המליאה חבריסינזי

)י15. תשכ"ה-1954 הטכס, מוכני הנק לפיומועדיהן,1874.. . 'סלים פשפט בית של ראשי שומטמינוי
1550. ילהמקתו נפט להיפ,ש' רקיוו מתו נדברהזרעה .1874.... . ד.ין למנות הצורר עלהרעה

1550... . בלוד עסקים ימם ריו ביתהקסת1874.'.,. , לנוער מבהן קצינימינוי

 ה.2רון האזורית במועצה עסקים למס דיו כיחהקפת1875.., כער פקידי של סינ.יים וביטולבנינו'
1881...... . . .הת,כזו1876,,,. סוכרים הינוד סוכרות עלאכרוה
1881., בסטרה עסקים (DD ד'ן לבית בקשהאגרת1577,.. . מאושרים ערד ניירות בדברהודעה

581ג. כיום אל במג'ד עסקים למה ד.ן לבית בי'טהאנרת בענ,1 הכמכוי,ת פק,רח ל"י מוכמנת רשיתביטול
1881.. . 1944 קרקעית, מנקצי פקורת לייהודעות1577... 1939 )הגנה(, והמכם היצואהיבוא,

 יב,הודה נפ,יו') ת;מוי)ב 1;ו!ת תשיום אידי ביבי?ו
2נ5). . תקענה--;1oci והב;.", התתוו הו"

54,).... . . . הפשיט בת'ופנות"ד,ז... . נשוו השיות ד"ת ניניהודות

:נ] ] ] גגיוג ןנ:ן:, :ן:קיךרגך תשו.י ,'קיפל היסבה הו, יפ' סטנו'ותהליה
1,י1... . החויות בוית יר'הושית1,75... . . ים," ;,י,ת יאש סניבהיית
ffil11Df1I~" ....(,97",י;1ת,('!,ודתי1%7... . אשלינו עניית ראש בנוכחית

יו15.. . השיתו!',ת יא;ויוה !;וית י-'ויעות5ן,ו... י'מונה הסו,ס'ת הטועו" ואשנשית
,1,9... . הישס' a'Dt)n בואס סאתהוילות1,75. . וב"ו ן;ו נצת המ,,ס'ת הסויה יאשנח.ית
2"19.... . . . . שייהח'יא.ת1,79.. . נ',;'1)'ה ומווי.ת ימוהמה ראשגרית

2'י"1.... יבאתם ספקם %ניו ;1היעה79,). . ה"נ ";ר ה11%י'ת 'וסמיו יאש סנןנשית
"י(9)... . הפט:ע משוי ;י 'שיאי ננ,ין-ח79,).. . . נוטן,,נ'מ ,שמש הסוישיבי'ן,מת

03)י1.... . האוצר שמרי של הכוללהככום1579 תשכ"א-1901 התעבורה, מקננת לפי ומרזיותאציית

וי.1.. . ה"אמי'ת "מוסוית שוית ייבוךא'שוי 1ש'וו- סזינ'ב ע1 "!,;ו" ?ו יפ, בס:1.ותאו.ית
-.. . . . הציכ,ר מאתהודעות מהיריב(, 1)ביעת למוניות Q't1D )רכישתחים

הסתו,
1904.... . . . -פוס מעויותתיק,ןי87נ . . . . . , ,ת'טכ"ד-1954

__  
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 יתרה - אחת שנן ש, מ"קיתקיןה תשכ"א-1961 היטליל, רשותריק
ס,'זס. תק:,"- ן:ן,יס, רשנה ,יוק " ,נע.ף נןתאס גי :וו,מוז.עים מת- ש""י;י: ק,1!;ייק,י",!יין ,.נ.1שייח, הנמלים ברשות חברים מינוי בדברהודעה קארפמן ברוריה של כהונתם תקופת 1 גולדריננגביריל

 !"ו2, ען' תשטה, ",[1,ה!ינ,מיס נייקוט קרייניהןי,יעה מ;רנ ן ה;ן,.ב נרשות תלמ רוקה י' %ת "ממשקה מינתה ן, leslי
 1ה. י!. תגיכן נקיר ניר מ' וצת שנים ןי:ע בה גונבת נהוג" ,תקופת -היינני

 אשכוללוי "!%ו( נ'ייי ),2 הש-.ו גן-.י י"א נסנה יה,י!ת - היי'1 " טיש ה-'ייי ם.קייח"ושנ
 עו~אייעל יום( ניו;י )נ2 הש:-ו נהמ11ה'
 ה::;,המ::'ית יי!7()"מ

 שלום משפט בית של ראשי שופט מעו' עלהודעה :::;. ::; בן.ב; ,44י,, ע:
 מהזיע "גי 1, הש,."ו"19 השיפחס, ,"~ק ג2 ,סע.ף:קת"ס

 יש'" עם ינ"ת"י%ית ""מיי' יחיל % סוף י! נמי" נעייףנ ה:ודינה( )בנ1ח.1 הי,ז:,טיו ריקי לחי-.יח.י
,,,,י

,,, 
 .,,י

 ,היות ,וין, רוס יעקב ז-י %ת ן.ניתי הציון, יישחטנ.ת .,,(1 ,,_,, )כטילן ן "א,.ש , ,
 ניודי )1 השג-ו בהמון י-נ מיום שקוס מקרס 3.ת ש, רמי קיפץועע1י",-1957

 )ד( 3ן סעיף לפיצו ואילך."",1( ,,י
 המטפסים(ך ~7ooro))הס "ן.,ש.ן יי;. יתיקון יהוק )1( י2 סע.ף יפ. סמנוההנתפף
ITn~a),)ש, וינ?יין החון ועית ונאישור תש..ו-7!,11, המן.נן -  תשט"ו-1955 הדייניה,היק ייתי:::%:גגי':נוןךג:נןךבנ"ךי" נסיון ייפיתי השרצם ועות שי ,שינוה וקיום "חרטותד.ונים, ,11. עמ' השי-נ, 1%2, ס_הן ,אמור; "ימש,ה מוו""נוסת,
 דיין למנות הצורך עלהידעה NTTU'יעל ""1%( ניוני )"2 תשג.1 נתמווי-א
 מיז.ע אני ן, תשטר-!!,ו "והייים, יחו, )א( 7 י!ע.יניתאם הימשי"משירה """,7()חי
 ה%וור,ים. הרנמ.ס וו.ן ,:תי ארו יתן ין:ית ?ויד ישני 172. עי' תש,.,, !2%, נ-חי

 1רהפט'1זרח "ויו( ניוני )21 "שב-ו נתיוןנ.

 הזתותשר ,7772(,"ממינוי

 1%. ;מ' תשג-ו, 47%, יעה ""ן עמ' תשט-ו, ,17, ס-"[ ואנרוה, יענ.ן ורועו יעתו:ות "יאשי ושוור %ת ממנהאני
 "ע11ש.ן י.ני יתיוון יחנק )ז( נ2 !עיף יפי ב?11 "ממשי"ש"נר,וה
 למבחן עגרייגים העמדת,וקג.וג מטעמי. פינוקים יעתיר השי.ף7,1%, המזיוה(,)נסכן
י' הממשייראש %%1"ו()הם תשי"ט--59פג חמיהן(,)שיר.תי אשכוללוי ""9ן( י.וני )29 תשנ.1 גתיייי."  לנוער מכחן קצין משי בדברהודעה-
 כמזת יתקנות 2 הקוה יחי ימנות' שנתו,ף מון,ע%ו, 1,71. עמ' תשנ-ו, 7"2ו, ,-פ[

 אח מינית. ן, "ש,.ט-יו1% ומנחן(, )ש.רותי במניןענרי.:ים

מל-

 ת,-"נינ. נמהות ינער מנין קון ישית איוימים 1ושכ"ף-19GS היייףיי, ר,ט.1;
 ,נוער, מנחן והיו, ראש, מבהן !,.ז י.נוי נונרויוזעקו

 יה. ינ' תתו17 ",%, עמ' תשי.1, 1%!, הבריומים נלקוטשיירצה השידור רשות של המליאה חבר' מינוי עלהודעה
 הנפזשר 11"7%()ים המז.נה נשיא מינה יפוק )%( 7 יעיף ,!י נמניהו בתוקף נ'מיי'ע בורגיוסף ""%ו( ניוני )11 תש:-1 נניוןנ-ו הרים ן, תשנ.ה-!ו1% ושיזור, רשות יתוק !4 ייע.ףנותאם

 רשות היאת ,נר, ,היות ,הקן מפורסים ששמוהיהם הנשיםאת
 לנוער מבחן קצין מינוי בדברהודעה , זיי'הש

()ן נן-נון,חשי ג י'י,ןמרונ.נרו,אר פוער: יי ין יירייקווה ן ין מזי", שמי",אחרון
.,,ן נרויפניי
נגרי%,

 בורגיוסף "ו1%( ניוחי )22 תש:.ו נתמווז.ן צ!רווי
 הרעושר יו"ד()"מ1 שחןיתו

 1142. עמ' תש:.ג, "127, ק-ת "נון עמ' TO"-ט, "%,, ,-ת1 ""1. עמ' תשנ,ה, ASl ניחן

 "ו7.1%.? ה':;.ו. יהסו י-ט 7":1, ה!1ב:מ.ם.,ועט1874

 88=ן,7ין[1ך1



ש
רשומות

 הפרסומיסילקוע
 958] בי)לי146425 תשכ"ח בתמווכ"ט

;מיי;מוי
 יינ1ר(. ,?רב. ,רגישה ",ר,;1ת 5:וות ,!'הור;ות1,",] . . ת'ן,ט-,1"1 וסענר. "ו, ,ן,"וי;,ת
1",1.... . . . . .13"1 רכו';ה ש'רוח חיל l'1Uf ?,נור, אי111יני;ת

2,,נ.... ה;נ,ה יויור;הע,נוו:ה,'תו",,] . . . הקט-ו-ןי19)ויס,אות(.
2,(צ1. 1מ.עריהו מקומו מ-ט, ל::כגי ימיעמרימבחינות המר,נה(, ')כטח1ן העינש'; דיני לת')י1 חוק למיצו

 11,מ. ש,רותוסר.1ה חו, ש.ר1ת,!, ה~ו!תהישונ","] . . .t~1ca-7ני]
2י,].... . . ה_ס.1-נן"11אות(),,י].. . . . ה"מ1ר. ה?ו 1;1.1מ'נו.

2,"1.... . ,ר,;ות י!רר ברנייון;ותי"ר. . תש..א-1"י1 הטר'נ". נ:!' חו, ,!יהר'!אן

 פו!מן יו!אס,נ.:
2,,].. . 14"] ה,י;;.ת, !;,בי !,.רת ),,הוי;ח י7י!ות ננ' ה;נות ,!: ראש)

3,,]. ת':נ,ה-~or?" 1י:נ'י. יה:נו, הו, ,?'הוי;.תי,,].. מ"1':ר.ם שא.ו! ;רר נ,,רות נרגר"וו;ה

 סק ח., ,;נ'1 ז'נוי סוברות;נ';ת
 לג"

י,,1.... . . ימש!ט ית'הומנו" ס,ן,;'ו.

ג,.].... . מ;ר,;'1 ס:'רת נרניהור;ות1",1.. . אוורית ת1.)1ת ו;ית מיני' ;יה,י;ה
9וי].... . היניות !,וות 1!'הורעות1sel. . . 1"נ'ס ,מנות ה?ורן ;,יוי;ן

ס'11-
"91).... השוה!ו'ות !,ורת ,!'וויעות]",] נ;נ'ו ה:טנו'ות !,1רת י!' סובי:ת רשות
2נ1%... . דרשמי הנבסים מינם מאןהידע,ת.. , ה10:4 )הננה(, יהמיט היצואהיב,א,

 27"1.... . ישרא, ננל ש, ין':,רו.ה 1':.רו- מיינינ ;, י!,,וח חו, ,!י ין:1.ותא?י,ת
rf2s[... ימסנ; פחויי ;1 ".י%, ננ,רו..ה]י,1.. . . . . ה'ן,."-1ן"]ת'!.

"192 . "",יי שטי' שי "נויי"בנ,ס ני'ג,גגן:תג,:::::;מ'::::',ג:,ןג':גג'
105.... . . ה?.נור מאתהוי;ות ]9,] . . . . . . .תשרו-:"י]

 תש"ט-פ4פנ המעבר,הוק
הודעההודעה

תק:-י ינרי" ב-ן הה!,יוי! נ",י,ת שינויים ע, הן,יסהוייש,"נ. נתמ.ו .-נ שני, גי,ס ניש.נהה 7נ)!ת ני נן:, י)ויע ונני נןה ייייעיס י, תש.מ-,1,1 המענר, ,ייו )ן( 1ו יןע.ינ;ת"ם
 ךענווה. ;שר א,מ))י "ךרן'ו!ף ב)ן יה!,'ז 1יהן;" יינוזה שר י".,ת ךז, ",1ן י)א,"קר שי .ימק,ה ?יר1!1 נזנר דימש," "וזעת "ת אישר" ן,1,19נז,:,ןו תש,מ- ויינר, ,ך,ק 1] ,נע.ף נהת"ם ,,,1(, ג'1,י ),

 לנוקדיש ,,!1( נ,1,י )% תשנ.ח נה_.,..ג ךן,י". ,ק,יסת ושר הממש,הר"ש
 הנ"תי1שנ-י"ש ז,ז7%()"מ עו,איי'לל %"!1( ניויי )1 תש;-" ןהמ11ן'

 1. עמ' תש-ט, כ"ח1 עמ'1. תש-ט, ס"חן

1889 ,",י1.ז,;2 ת.:;-", נהס,ו נ..ט 1"11. "!רבומ.נ.1,וט



 ן רכואי(, )טיכיל 'מ חנאצ מריסיה :כי הקעת השט".-;;5ל: )גימלאות(, הכריה שירות היקן
 תשי"ט-18)9ג ציבורי אתון קביעת בדברהודעה

 ,וי ומנוה" נהודף ;י ינה,מ11.;.ס
~'SD 

 ראשי מוסמר רופא מעוי בדברהידעה 7-ר.ת ,תיק ין;
 רוית "ת ייךש,ך אישר" ן, ת7ס.~1:י1 );ימ,איה(,ומוינה

 רדיפוה גבי לתקנות 2 תקנה לפי ספנותי שבהזקף מודיעאני לחיק. העמישי הברק לענין נוסף7 ציבררי כארגו בע-מיהמשקמ"
 ישראל ד-ר את מיניתי 1, תשי"ט-1954 רפואי(, )ט-פולה:אצ-ם

 ר17:, י.נמך רויא יןיתיי"ן יושן.יעל ,רוו( ניוחי ), הש:.ה :r7snsי-ן
 "ןמ.רות, הת,;.ת ,יורך גך';"

 ב"ב ע"א ליזם ובד 1968( בידלי )i-:?O 15 מהמוס הס סייםדול ה"מ-?להמזכירה 120510()הם
 1955(. באעוסט )3נהז:ב"ח

 דץ.ירשר ו"7111()ין שייcn:e ,"יי( ייייי '"י הד:." יץ.'.-י ע,. גב;;'ג:מיע:,:

 z:o. לן ט' ת- וו" "ו המריגה(, )גטהין הע,גשין דיגי לקיקתן הזק!

תשי"ז-1957
 ולניהול לאישור )כלליס הכנכה מםתדוה )ד( 23 סעיף לפיצו

 מאושרים שאינם ערך ויירות בדברהידעה די .ומהד מוז יעית ישמי 'ייןגב::;נ:ן י'! רייניע 1עשכ"ף--1954 גמל(,קיליי? ידשין וע' .תיבן יתוק )זן נ2 יעיף ,!, נדנדתהנתפף
 1. שיית ארעית שי יייי מייי.1 2 ש, נ.,, גן:.ם ,ז.:-.1,ג נ?:.ן מונאת ".,, .;ורמ' ידי, מנ.רת נ.,, גו .וש':,שיסךיי, א.;ו.ת גי ציי. ":י ן, ן::.ז-14?1 ;:,(, קינית .,;,",, ".7:ר ךי,יוה ג?י:)י, 7ע:,ז)ה ג"ק,תו, ",שריכה והק,;.ה ע!:1נצ.:)ר )גי,." ושר" ל: ,תקלת )1, 2 ת,;" ,ן' נ:;,הינך:-. קג77;'ת ,רנות צ.,ת-אש7,.ן, דה? יגייר ";:נעה ילודך,נ,
 נע.מ, 1יליתיח י:ש::ה,ות ע?ך%.ת ג;, יוי ;, שךיי"1ו)לי,7ז .וי נ, בי:.:ן יוהי שיח גיירך ויוא יא:ןר, ה:., יריןסיזי
 1959ל ביךנים לפריין ע.ידות לרעה, ללז של בשיער ריבךנו-דאות מפעמו. או האוצרשר

 י. מ.יז !יינן,ס ל' עי ישניי יש"תעי ה,"'"י( )ןזי' ין, עוזא.'על ,",1( נילי )17 הש:." נתןוונ-א
 לענין כאושרים ערך ניירות אתם 1558(, ביוני )28 תשב-חבתמוז הכרשלהייכירת 0"783()המ

 האיזרוח.הך::.ת
 ספ.רפנחס ן,,1( נ,י,, )"1 ה_..י י._.,..ן !ar .]1' תשי'1, נ."ן

 ,ן ך,:?רקר י11ן72()ןז
-ייי'י  נ.ז1. ;מ' ה::,ד,71-ת -,'כ,'

 ה1::רזה לענין ולרדיו ליתונות הראשי הצנרר אח ממנהאני

 ך;י:ש.) יין. ,היוון ,"יק )ז( 27 כעיף ,ן' גגו נממש,"שונר,,"
rraa),)ל.4 ינ:מ.. ?ינ)מינ ,"ה.1 :, תע.'ן-1נ"[ ייזמן

_.. 
 ן י,,.-1903 ר.,. -_-יעי. י.-ח

 61 סעיף לע:'1 ציבור מ,םדוה ק_,_ת ספיר פנחס ,""1( גיצי )22 תש:-" נהמתנ.ה

 י,רו?ין, שיה ין ,"ין 1")י( סייף ילי י-:יחינת.7ף-
 נ. ק.נע אזי rrr:rfi ש, ק:ןזס ,;ות .נאיצתי ן,ך-:.;:ן".[ . . י,,). עמ' קוג.ה, י-!ו

 ה"ך,ר; ינע.ף ,י;.ן ?.:.ר מ,נן,ה הן יפן ךייזיטיןרך.:וות

 יי;י'יי יעמיס ";'יד -%ז'.ס תשי"א-1931 הכרתה, נבכיהוק
 ייי".נ:1 הרפאה עלהודעה

 טרם?: ב7.?,ך א.ףי.ר?' ינני ,י71 )נ( )אן " נעיף יר' ס:נ,ת' ש:ת1,ף מיי'עא:'
 לייצג אסטרייכר זאב אח הרשיתי תשייא-,1195,הנ:דינה,

 נ"1;1נ? (?z הע:'; נ,,1, ג' מיקס - ידיך מויייוית nl~lrrך ישי,, ירויית .ו).ת. ",).ה ?ל ונתלות כינרת המישלהאת

ז",ון' ו:י)ן.ם "מפנין ע, "ינייה גשם 1,ית,ס ג:-מ, ;ייקריפרה

 נ=ון,-א
 ספ.רפיחס ,יין גיסי )7 הש:-"

 תש:." נן'1ןס.1
 דץ,ירשד י1ז?7(לוז ספוקךפיחס ,""1( נ.1;י )2[

- הונישי י1!:1()ין
 עמ' ה'בכיו, סיח 43: עמ' תנצב"ה, ס-ת 155: עמ' ה7נ-ג, ס-ח1

133, 52. עמ' הלוי"", פיה1

 "(י1.;.ך; ה'::.ח. נ;ך:1 נ..ס 1,"1. י:ינימ'ס.י7.ט1890

-- 
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 הפרסועיםילקוט
 958) בא,גוסט146922 תשכ"ח באבכ"ת

;מוי;מוי
א..... . ימש:ט נתיהזמ;ות ימיינה(. )נטחוו ר:1נש,1 י')' ,ת',יו חו, 1:'יו

"א..... הרנניים הדיו נתיהש:ות2e~s.. . . . .תשיו=1%.
2,74..... . "נרזת 1:ייו,נ,,:,ת,נ(2.. . יאמור נצו הממשיה ה:וות ,;ניומינו'
"2.7.... . מ,י,;'ו מנ'רתיוי;יתנדנר2oJs... ש11ס שונט ,מ)וח היירר ;1הוריה
(207..... הינרות ב,ורת ):'רוןעות המדי)ה. נ:סי "וו ,ן' ננב'ס סנירת ע,היייה

44ש.... יישמ' ינניים נונס באתהודעות,"21... . . , . .השי.א-1נ,1
7,(2 ב,,,י.מ,311... . ובנסת הנויייס D~iD נרנריוי:ה
7י1,20,ל.., . . 1ר1;1ת ,ברר נרנרהון;ה
 ש, שייות ת11!ת חי':1ג נינרהוינה

,2,1.. ש,סי
י,,2...' י),'שיאי שי ייש'די,י ,נ.טות המובר יניו ,שיא1 ממש,ת נ.1יבנסי(
SOss.... יסטנע ס"וור ;, 'שרא, נ),יו,מ4,(2... רת'י;יות מענ, תש,וס נע)'ו,"ופ'

א.... . האן?י שטר' ש, רנו,,ה?:1ס2(י2... . . כן'חות סג'רת נונרהוינות

89(2... . . . ייינור לאתהור;ות2((2. ה,:נ,ה-מי(1 והנ;יה. rtJ1rn הו, 1עייודעות



1
ן

 ה,-

 תשי"ט-1959 לכנכה, הבוהיי: שקטחוק הסריג),(, )כטהין העונשין דיי להייין
 המנקם לשנת לטסת הבוחרים שקם בדברהודעההשי"ו-1957ן
תשכ,ח,תשכ-ט-1959,י196 )ד( 23 סעיף לפיצון
 ,, תשי"ט-59ענ לכנסה, הבוחרים כנקם לחוק 43 לסעיףבה"מ ה.וונ:יזן דיני לתיקון לחוק )ד( 23 כייף לפי ממבותרבתוקףן י י,..9
1

 המנקט לשנת לכנסת הבוחרים מקס כי הוריה, בזהנ--רתזץ . ןה.'ן
 1953(. בחוגז:ט)9 גוך מוגבלת מהן היציתה אשר יארצית לעליה ה:וגעוחידיעתן תשכ.ח באב ט"ו ביום לתוקף גבנםה?ב"ח,,תשב-ט-1959,,1935 לאמור: הממשלה מצווההכנסת,ן
 ייצי,ה הכנוח או יציאה על ידיעות לרבות בלמד, ליהודים אוכללפ
 שפירא משהח.ים ,ושן גא1י.נט )% ה"נ., ג,נס.1 דיי, .;:'1 י.יייס ג;;יעיס י,נרו1ת נומטר, יאיצ.תיהיריךש,1

 ההזיםוזר או ההמולה ראש ידי על פרטזמן הותר שלא במירה והואהאמור,
 על-יד'ו. לבך שנתמנהמי

 71. ען' תשנ.1, 4%2, "-ח 24ן ען. תשי-ס, !:!, נ-ךן תש'.ס, 77", הליס.מ.ס נ.יקוס שן.רננ )ן(, %! סויף ,!יהן,
- 1352עם,  בטל. 

 עה::י לפנל 1558( בא,טסט )8 תעכ"ח באגי-י
 הימחלהמסכירת 78359()הם
 הקנין( זכית )פירור הקיקעותגקזדת 2;1. ע"' r~rrnI, ר"1

ל
 קרקעות סידור התחלת בדבר מוקדמתהודעה

 ,ך,ן: ,ין"י) ון.)עי1 ןיןי יהירן ,,.7 י12ן( נשףן::ש,,נןון,!' "כה1"17" נ,ר,ע.ה ,עק,". עמקג.נ;'ס ניזור ע, ך;., ..,,זן ,היות ,ע;.) נרזי. ,יתעות ויצע. ג!1ו1ר %ת ממנהאני
 -..~ מטעמי. פרםזם להתירהךדי:ה(,,השי;1937-1,

.. 

 ;"י-ש:ע'":'י: אשכולליי ,"1%( ג%ו;וןט )% תשן-ך נ"ניעד
 ' ולוין()ים

 י"י-שגע. "ךייי:שייי"שךליש,"
 תי-"י'נ. "נ'ייי:ין:ת %ן,2. ימ' ת;;.", %"14, ..ןי

 ,"י1(. נן,י;.נט )1 השן.ח נ"נ 1' "הוזמן: הון,תהחייך ..

 י4%, י. יי7'י,י(: י!'ייי "תחיתת"י'1 תשי"ג-ב195 השישטים, הזק.
 גילסמני )ן השנ."

3הט1(. .!י
ןן שופט למנדת הצורך על הודעהן

 ננ:בו4:ייייית ם :"ןךץיומג מון.ן %מ ו, תעי,יו!,1 "ש.נס.ן, ,"וק ,( 7 ,נעיף נךתש)-
י ןי שזון. מש!? 2ית ש, שננן ,ימת צורך רי  ",-%:.נ. ז', "מ" "7, ,.ינ',. י"ינ":,;.,.י יסס.רא ש''עקב """1( נ%ו;);ס )" השג-" נ"נ,.7

 טרטקובר'עקב ,"1%( נ".)1נ: )11 תכניך ;ן,נ..ן ומערן. נתי מגך, נגן נת!,יז .נרן ששמנן "ששטיהרה)
 . ' ' .. "71,7()הם

 ,יביית יעזי יישים אגףמני
 14%. עמ' תשי,:, !1%, נ-ךן

 ו-ט"' ""י *'אפי' /" '." "-" -נ ' - ".' ' תשי"א-1931 המרינה, נבטיהוך 1955 ת"י'."ו ויי"יא"ת, ה-4י*ה י"י*.חייא

 ן שוטר של שירות תקופת ח.שיב בדברהודעה נכסים מכירת עלהודעה
 ),יזי- ן, השתן-1ו,ו ויו,;", ;נס. ,"71 )ז( " ,נעיףנן"%ן

 ן )מיצאות(, "מי.;" ק.יזת "י, י" נעיף ,יי 7:נ.ה'נהון,
 ן י, מיורדים עבודה תנאי בדבר להודעה יבהתאם 1,ת-ט"3-1נ19 להלן: כמטורט המקרקעין מטת המדינה נכסי מנירת על בנהעים

 תוגיל הרעים, 11-1 שגית 27 למעשה שהיא בדריאן/ ישק רב-נמל - הרצפהשטח ן .. 491 מס, של שירותו תכיפת כי לתוק, 17 סעיף לענין מ,ורה,דני-
נל,י ו,,,"הקש

,_%1ש:,ןו-4הןקיס. שסי,.),תי%וי")ננ

1 711נן-1THזיי"גתע;יס7" 2',%%44!1

 קופלפ, 1eGS) ניעי (zs ת7:'" נ,:%'' ייייפעצי
ואב 1938( באוווסט )7 השכ"ח באבי"ג
- ן%.ירעי ?2,4ז(הןן
 ",;. ימ' ה"נ.") י.ןי !,. ען' הש..א, נ."ן

 3יל5.1.ב2 השכ"ח. באב ב"ה 1139, הפרט.ט'ט.לק,םנחם2



ן ש
רשוסות

 הפרסוטיסילקוע
 0ל19 במרס161119 תש"ל ב' באדריוא

עלוו;ייז
 ":יוות 7י ,:7::ה,,ן ק;נ,ן'ן יייוו ידני"ייו" י:ן':", ,ןל,,ו ";י:ק.ו ו':' י,י, !12י( ;1'. ין'ן,

4,!1 . . . . . . . .7'וין'ית !,!1 . . . . . . ר7:'.:( ,זיו,ת ו,ז'ן:'
 בטבריה, בה'פה, עסקים לבסדי, בה' ה,כת בדברדודע,ת הקכע שירוה חוק לינין נוטפות ציבוריות קופיתקביעת

 "..נ. נ;). י".,ת !ויותי:ינ' י:ין ?ן, ;י ו::ר,1:1 י"ן . . . . 7י'ן ש. מוי: ל:.,' ,י.1ת ;י"יי;,ת
 ,!!1 . . . . . . . . . . ,(!1 11,ן . . . . . י,ין. 7ר 7י 7,נ, ;י"ין"
ייין. ין,-תוו יזיג'ןיני1 "'"יין רתן ;) "1.;ית,!,1. . . ".",:-ן ו1:ין ד17ת סי "ן:ג" ;יווויה
,.,י. . 7ייי 7י 7'רית r~Trn ".7ינ נייי",י;""ון. . . . "7י:" )נוי ;י,י'ן מיניי ;יד.י;ית  זייי ,נק,ןת ג"ת," ,;,,ות י,,,ת ומת גוני"יי;"י,!י. קיי" יזו'י' "י,.;ז,ת י,ןי,ת ,י..,ז "יי.;י,י,,
1595.. ... הדש( )ניסח במקרקעיו יב1.1ח591ן. בייקומ אוורי של ופי1וי לבינוי הר7ות בהרכבשי:וי

(,,1 .. . תן:.",וון יוג:.". "ן:ייו ,יל ין'",ין,ת1!![. "י"י ":ית ",ו' )גן.ות ווינ,רית ",;ן" נ"רננ7,ן,.
 רן:ן" ,נ.;ת גזג.?,

!!!ן...... . . ו:7;ן נת.ון;ןן י;'י י;,רו ה;יזז יית "ר7,.

1[,1...... . ורנ:יין "ן.ו נה.ד:ימן1,,1 . . . . . . "ן.יי ";:ת )ן,ו,!

 ד:זן" );י,ז,ת וני:'ן י'7ין "יל יר' ;יי י;ית"וי"
!ן,1...... ",נן,ן !ו.ות י!'י,ז;י,

leLJ..... "7יתי,.י,. נויי" )נ'ויי;ית11!1 . . . . . . . . .נ"'ות.

4וין... . "7'ת1!'1ת ז,:,ן,ת !17ות )ן.",ן;,, "7',ת ,7'יק ;'י,י י'נזות );:'1 ;יי 1;ות נורננק'מ'
 ן1,14.... . "יייי ו:נ!ין ניי( י,תי,ז;,תג,!1 . . ,רו,ת 7י V1T'~ll י,.;יי "יי;ן" ויןי,,

ין(1.... . "ךונן י,י,ר ;י 'ן.,י נ1;ז,." "1תי," "7.רות'י תו:.ת ייי 7.ר1ת.ן ז1רת".כל,
יו!ן..... . ו,,ןר 7יי' ן. ו:,י.ון:,ן2,!ן . . ,נ,ר", "יו,ת 7. 7'ר1ת'ן 1";ד,תד',,זין

 ין(1..... . .ן,ן;.תן,ןן;'נ,ן.12!1 . . 7:י,י נ,נו "והית נונר"רנגיבו;?"",ן;"
 "?,1..... . . . ו!,! י;,ת"',יוו1!1 ו(,ן ?'ג,ר(. יזרנ' ,רנין" ",ר,;1ת נק,זת י;'וון;1ת



 הממשלה :הו;-.סיף הבן יחם. המרי:ה, )בטחין העי:שין ית'חיק
 ן לארץ שר של שובו עלהודעה הש'"ז-1937 רשמ..ם(,ומורות
 ירדן גו", ךיי.;.נ 23)ד( סעיף לפיצו

 נעיי
 ן רחש יון גי דן:ש,ך, ,וו,-עוז; 2%

 נאוי נ-1 גיום אר?" ש: ונתינות יי':.ן ומידיזי," ):):יון ו;,)שי1 זיוי ,הו, )ז( %! שיף יני נצוה"נתפף
 א.

 תש-י
 "1%7(. נזין)! יעזת ונ%.שוי ,, תש..ן-1%37 רע:ייג(. ו:יזוה "ו,ימן')ך,'יינ'

 1'רמיכאל "ויו( ניין ,4 הש., "' יץזר:.. ,ארור: ד::ש,, ון"ה דנית, ש, ופנסיוןויו,
נ,

 ותש,; ייניק יכוןלי," ייי7%()ין ", סיעתן .שרץ,, נומ,י זח ,י.נ,'וה ךוינעת .זין"
 שנן,, ויגו" ךמ.נ,יות, ;י (רסיס ,ינית ידנ, אוהוך,ינ

 טכע' ממרען.ת ם ג.היק במ(,;::':::::וח:ג5נמ'1ג:;י;ן:1;בון
 ! הלאומכם ה::'ם רשות של הרכבה עלהידעה ארניןמיכאל "7!1( ימרנ 171 הש-, נ' נאזרס.
 נעשי[ ,ל, ",,.ן..ס, ")ו.ן רשות ש, "קנך ני יזוין"ועי ךךמו,"מוניי ",%,ו()ים

 חיא ו' תש:.י-%,1% סנע' יעמייית י"יל"נ תנין יני, ,-וייי 42. עמ' תשנ.ו, 172; עמ' תריעו, ניןן

"יי, .לך,יגייס כצבא-השה-לישראל הקבע שירותהיק יזיןין", ירקות מזה, ייחי'יעה
 י;"

 עיין'ח"ו ';:ע 7:ייית יאית'י"נ-י".ן השי"ר-1934)גימלאות(,
1 קולקמרי אלכמנרריניגהרן  7י'1עיון,, ג7-1מזךה,ן נוכפות ציבוריות קופות קביעת בדברהודעה

 שייק"י'" ,ינ'א"י, ,ך,7 1ן נע.ף ,!י מגיתן נת71ף "ממשקך, גי נוהי,ו,ע.ס
 ה7ו?ש.רוןן

 בלא-יכה-לישראי
 ן תשי,ן7ונ%ו מימ,ח,ת(,

-  
 "' נץרר,.

 תשעי
 ן מאירוולדה "ו%)( גירן ),

 14%. ין' ת7:-), ירקן י%:.ר: הנעיף ,עתןווסתות! 1 ך::ו,הר"ת י37"ו( )יד יימרי.ת נקיית ,ך,ן "יוויסי[ ,וכיב קינות את,נע")1(

 נע,מ ,כקלעית יניי-.?ינ,
 1947 הכנטה, -'ם ינ-"י' ,",7לרוני7ה .שרא, ת;.רחן,'תעקיות דיעת אתגיסיו)!(

 הכנמה מםנגקדדה האמור. הסעיף לענין ציבורית כקיפהכע-מ3
 ), חק-, א' נשינ-"

 שומה לפקיד עיזריםמינוי ארניןמיכאל "7"1( נמדי
יןן הכמשלהמוכיר 73944()חס  לפקודת 1 ירעיף 1, ע194 הכגמה, מם לפקודת 2 לכפיףבהחדם
 ן מנדרסים שש:ות."נ "":קים, ק, מתוין נו, ךה:יננ י, קנקנךךנ !17. ;מ' השי-ז, ניןן
 1947, הכנסה, מס לפקידת ו-59 55 המעימים הגשמת לגורךתפקידו ! ולמלא ששן נקיז ש, ננ:נויות.1 "1%7(, ניתאי )4 חק.,שנת 1,2. עי' תעניק, "1"; ען' תשי-", י.5, ן ניו ב.וס .שמש, כלך יזי ע, ע".ישו שמך ?;.ן נעתר.,ן,ן, ,נ4. ען' תע-י, י.5!

 דנ'י"' מן מויזה %2י י י1% ,ינ' %'ן' נ !י-ן הממשלה :חוק-יטור

 בן:במ7ג;ן שר של מקום ממלא קביעה עלהודעה
 ,,.נתן וקן נוך"'י נזך ן,ז.;'י י, ןךךק,ן ,"1,-ין,ז; )1( )נ( ן4 ינעיףגךתאס
 מיטלךןמ'טה גולדברגדוד ינהן השיכון שר כי האמור, לחוק n'ga 29 לפי קב"ה,שהממשלה

 מלצרסופיה חיימיביץכלביט )בו תשיל ב' כאדר ז' מיום העליה לקליטת השר של מקימוכממלאן
 מ:דל"ויוזלמה הער ישראלד"ר לארץ. העליה לקליטת ה'טר של שוכו וער 1970(כמרם1

 נסרס )וו תש-, נ' נעזרן'
')1,7, 

 :ת'ך.ווי::גן:ג:::1 ארין מיכאל
 ! גלן,%,ן,ן ~ועיפיז "ממש,"מנג'ר "7,41()"מ

 מקום ממלא עלקביעתהודעה

-?~Ti 

 סי:;נ
 ן,

 .."1,"י.ס יוני!ונמרר נוח מוויעיס י, "ממש," ,"יל-.סין; )ן( ,נ( י4 ינע.ונ-""ס
 ק,זי,ןקרו". נרןרב,, ידתרגית יייו.ך קר ני יאייר, ,יי, י2 נעיף ינ' מעה,שנימש,"
ה "י ת"-י נ' מ:יןג::גנ;ן"ייבשן  ן ספרר פנסי "י" בנייני ,ם ת"י "' היי 

- ארנןמיכאל "7"ן( נייח )"1 תע-, נ' ניזרו'  "%. עם. הש:.א, נ."77; עד. י"1%, מן. 1 .ינ. 
 ,שיא, מיינת י.ו.ן "ממשי"מיניי "י7%4():מ

 ן הש:.ה, נ-" "ilzo ען, תש:.א, :, "וש ;ין"
ן

 נ,"
 1 171.עמ' CP~ .22%) תש:.", ,1נ,

ן1
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רשותות
 הפרסומוהילקוע8

 1970 באפריל16156 הש"ל ב' באדרכ"ט

1:,י  רשמיים(, ומורוה דוץ יחסי המדיה, )בטחון העונשין ויני לדוק 23)ד( סעיף לפיצי
1705,.....,.. .תשי"ז-1957

1705.,,,,..,, . האמור החוק לפימינוי

1705 עליונה( רפואית )~עדה בנאצים המלהמה :כי הקמת לפי עליתה רפואית ועדה ראש יושבמיניי
1705. . השכ"ת-1968 משולב[, ]נוסח הלאימי הכיסוח חוק לפי ארגון אישור בדכההזועה
1706.,,,,... . החברות פקודת לפיהודעות

הו-

 רפואית )וערה שאצים המלהמה ?כי הקעת הלץ יחסי הטריקה, )בטחון הענשין דיני
 תיטי"ז-1957 עליונה(, תשי"ז-957ג רשטיים(,וטורזת

 עליונה רמואית ועדה ראש יושב מינע בדברהודעה )ד( 23 סעיף לפיצו
 המלחמה גבי להקנות 2 תקנה לפי סמכוהי שבתוקף מודיפאני )במתון הטונשין דיני לחוק )ד( 23 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 ד"ר את מיניתי 1, תשי"ו-1157 עלקנה(, רפואית )וצדה בנאצים ועדה ובאישור 1, תשי"ז-ן195 רשמיים(, וסודות חוץ יהסיהמדיגה,
 יושב 1970( גמרם )1 תשיל א' באדר ב"ג מיום להיות גילון"ליהו לאמור: הממשלה מצוה הכנסת, של והבטחוןגהוץ
 עליו:ה2. רפואית ועדהראש או ישראל לממשלת חוץ גדרמי של להלווא,ת הנוגעת 'דיעהכל

 למשא-ומהן, בקשר ידיעה לרבות ישראלייסז כספייםלמוסדות
 ספידפנחס 1970( במרס )24 הש-ל ב' באדרט-ז האציר החוק לענין סודי כענין מוכרזת וחיצאוחיו,התקדמותו

 האוצר ומרי 73118()הם מטיס.. אי יאוצר שר על-ידי פרסומת הותר שלא במידתוהוא

 1"16. עמ' השי"ו, 715, ק"ת1 ארנקלמיכאל 1970( גאמריל )1 תש-ל כאדרב'כ-ד
 1203. עמ' תשי"ז, 549, י-פ2 הממשלהמכיר 0"783()המ

-.-" .]12 

 טשולכן, ]גוסה הלאומי הכיסיה"וק הרן ירטי המרינה, )מטחין הענשין דתיהלק
 תשכ"ח-1958 תשי"ז-1937 השסיים(,וסורות

 ארגון אישור בדברהודעהמינוי
 ]ניסח הלאומי הביטוח לחוק )1( )א( 31 סעיף לפי כמכותי כמהוקף פרסומים לזתיר ולהקשורת לטחובות הראשי הצנרור את מינהאני
 היפה, - "מיהא" את אישרתי כי מודיע אני 1, ת7:כ"ח-1068 משולב[, להוק )ד( 23 סייף לפי בצו הממשלה שהכריחה השכרזה לעניןמטעמי
 האמור. בתלן לעין כאדמן הרשים, ילויםשיקום תשי"ז- רשמיים(, וטדדות חוץ יחכי המדינה, )בטחון העונשיןדיני

 חש-ל, נו15ז הפרסומים בילקוט מורבכה עליה ושהודעה1557,
 אלמוגייוסף 1970( במרט )29 חי-ל ב' באדרכ-א 7703.עמ'

 העבודה7:ר 75033()הם
 ספירפנחס 1970( באפריל )5 תש"ל ב' באדרכ-ת
 . 103 עם. השב-ח, 530, כ"ח1 האיצישר 78380()חם

1705  970ן.4." הש"ל. ב' באדר כ"ס 1615, הלרקומיםילקוט
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