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 1960 בדצממר80715 תשכ"א בכסלוכ"1

עמודעטר
 אום.אק- דסק,מית המועצה ראש בחיטת בדברהפרעה חוע למי ישראל טקוקע' מועצת מינוי עלהודעה
~zs......,..פחס 885... תש"ר-שמ19 ישראל, מקרקעיפ'נהי
 כפר-קרע המקימית דס,עצת ראש בחירת ברברהירעה המרינה ש,רות חוק למי ממכר, פט,ר ברברהורעה

380,.. . . . , , ,וסננ, ון88..... תשי"מ-9ס19)מינו'ים(,
 חוק לפ' הציביר לתועלת כובעי אישור ברברהירעה חלב ושיווק לייצור המועצה בהרכב שיניי עלהורעה

889. חשי"א-1951 טלחטה, נוקי לפיצו'דארנונה 387.... , ס"עצת( )סיעדה הלבותוצרת
880... , למוררים רשיונות מת, כדברהדעה מ'נוים ב.מיל ,בדבר אימות פקיד מ,נוי בדברהודעה
 בחוף עסקים לטס דיו בית בהרכב שינוי בדברהודעה )תביעות מסמכים איספת חוט לפי אימות פק,דישל

הכרסי 887..,. תש"י-עשקו מיוחדיה(,מיצאם
. , .. .....880

890 בנשר עמקים (DD דיו לבית בקשה אזרת כדברהורעה למי מטבע-הגץ עי כמועל מפקח מינ,' בדברהורעה
890,.... קרקעית הסרר בדברהודעות 887.... . 1941 )כספים(, החננהתקנות

)ש3... . 1938 ערים, ךנין מקרת ימיהורעיח ,פי- )הננה הבדול ,קקיל,ת הדרכים צו יפיהודעה
392,.... . , המשפט בת'הומנית 337. תשכ"א--1900 18(, כר,ל--טס' )סטייותתזח(

 תשי")-- הרעה וגרת ח,, 11' הרשאה ניירהמיעה
 ית'ויס.ות

 הי'ו,הינך'סקעק
. . 

-
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 הייממסו"דועטג ממוכ=ה,ךחההין.
.)).טיטג:::תןג::ענ"ת) י%

3ש

9(4.... הנשסי ה)נס.ם סוני סאת",ועות ההדק ,סי והאירניות ההדבה ;;ס' נונן"תעה
410.,., הכללי האפומרום,ם סאתהורעדת 388.. . , , . . . .האסור
411,.. וקבלנים עבודה ממירת ברברדידעוח 388,. האמור החוק לפי טריירים פתיחת עלהורעה
411...-. הרלה תוצאות עלהודעה חטטת עינרות סדרת הוצאת יזם עביעת ברברהגרעה

 בנקדו"ח תשי"ו-- עורלים, לשיכ.1 הטיסה הרק לפיומכרמה
412,,.. המטבע עלטתזור 'שראי

2נ4..., , האווצר שמרי שי הכוליהככום 388,,,....,.1057
412....,. הציבור מאתהודעות ציבור(, לצרכי )רב,שה הקרקעות סקזרח יפ'הגרעות
n1'TtD . . . ....,412היקוו 88ב.. . . , . . ..1013

 תוט"ך--1960 המראה מקיקעי מתהלחוק
 'שראל מקרקעי מועצת מעף עלהודעה

 זה: בהרכב ישראל מקרקעיי מועצת 1ע111, -- תש-ך ייראל, מקרקעי מעהל לחוק 3 למעיף בהתאם מינתה הממשלה כי בזה,מודעים

 לישראל הקימה הקרןנציבי הממשלהנציגי
 אברהםהרצפלד דייאלאוטמר יצחץלה יעקבארמז
 לישראל. הקימת הקרןמנציגי דודסנה אתי גי שי "יגיע מקים, ממט .שמשמש 1"נ1ור יויףוין יצחקזיו-אב אברהםגרנות מ.נאיחס ראויןאכף מאירסילנריסץ אשרבדנת,

 הממשלהמתניר)"מוופז( ~rrכתריאל ו1%( 11נזצמני השנ.א יגילוי-"
 57. עם. הש"ך, 312, ם-ח1

385' י15.11191 ת,נ.א. בנסי, נ.1 ז"!, הסיבומ,סי,,,מ
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 תשי"ט--1935 )כינויים(, דכדינח שירותחוק
 ממכרו פטור בדברהודעה

 המדינה שירות לחוק 21 כיף לפי סמכותה בתוקף כי בנה,לודיעים
 )מינותם"

 הצעת פי על הממשלה, החליטה תשי-ט-11939,
 לחוק: 19 בסעיף האמור המכרז חובת להלן, המפורטים בתנאים תחול, לא שלהלן המשרות וסוגי המשרות שעל לקביע השירות,ועדת

 ביום אשר ארם לה ימונה "חו7 שר בקשת שלפימשרה )9( משרת למעם לתוק, נתוממת המפורטות המשרוח מן משרה)1(
 מי על החיץ גמשרד מועסק היה 1960( ביוני )2 תש-ך בסיוןז' על-ידי יאושר לה שהמינוי ובלכד כללי, וקונסיל צירשגריר,
 מיו"ד; חוזה ' עצמה;הממשלה

 יה .מותה אס צמותה, יהירת והמת צמיחה היתה שיאמו7ה "י( הורסות ס"ס ש, ה. או ו' ו', "', דרגה בתק, ," שהמנון משרה)י
ש,

 או ;נודה, ,שכת נ":?עות שנתקננו יאפי גה 7מיעיק:י משרת ,מס מעשיות, אתיות שי או מיניניה אחיו"

 גן:ח; נשיר שנמצאיאהי ראשיה לחשת יפית משרת 7ס1' גנית-".יים ראשיתא"ת
-

 להוק, 37 בהעיף כאמור זמני כעיבד אדם גה שיועסק משרה )44( חולים ככיח אהראיה לאתית הנניח משלת -טף חוליםגנית
 כאמור מיוהד חווה לטי חדשים עשר שגיס לפחות הוענק אסר וטשרח גרול תולים במית ראשית לאחות סנגית משרתבינוני,
 בעקבות לעבודה נתקבל באמור שאדם ובלבד להוק, 40בסעיף נפתית: מפקחתארות

 מאום "171קיס ונמנ"נ,ס נ2ת.נ.ת .עךל ,נבן( 2"ו,ט1ני ועות הצעת פי ע, יממש,", 'די ע, אושיה אקר משרה,ס )1 תשי-ט באלול כ-ח יים לסני לעבודה גתקבל אומכרז
 ,הון, לנ ניעיף נסמני ויני נכוני אום בה ש,ועיקמשיה)נ,( "ימשיך; מלנירא?, לחוק; 19 סעיף סי עלהמתמנה השמורה ברשימה כלולה ואשר בטחונית במשרההשירוח,

 נ""אס יונזז" נה,גי"שי עי לנהית רצופות שסיס עשר המועסק אדם לה שייננהלשרהי(
"'Dai 

 משידוה ישע", ,",ק ?2

 חדשים; עור ומנים לפחותהמדינה )מינויים( המדינה וצירות להקנות לנ( ! תקנה לפי מיוחד התהסי
 37 בסייף כאמור זמני כעובד המועסק אדם לה שימונה מסרה )13( מיוהד(, חתה הקנות - )להלן תש-ך-21964 מיוחד(, לנוזה'

 הוא שבה פיומת עכידה לגמר עד ומועסק עינד למעטלרוק, "מיהתי; החווה הקופת תום לאפר מיד ימונהאם *-
 צמיתה; אינה סיכה ושלפימועסק

י , . תקנה לפי מיותד חוזה פי על המועטק אדם לה שימונהמשרה)5(  ששה הפך .מופה אס מגר נה ששירת יי ," ק.מונה משרה )וי( דהתה תלופת נתוך ,מ.1ה אס סייד, חיזה לתווה י( "1 )ה1)
 ,ממתו "חים השרות נציב ואס גן 11.7תa1'Di 1 מוסהבשים ת,ו5הון הום ינהר מין או"מ-הן

 שהנח ,משרה ";.,ר.,ה ונור.שוה'ה נירנתה השווהמשר" )ין( המחס, ארס יה ימונה חין שר בקשת שירימשיהי( האמורה; התקיפה הוךמחדש,
 שנה תזך יה 1.מ,נה ;ליה, עוי" א.נה או בית שנר;ן,ה )11(, 1 הנה לפי מיו"ד הווה 5י ;1 רצויות שחיט שתילשות
 עליה; שהוכרו למשרה כשיר אדם המכרז פרסוםמיום ההוזה הקימת בתוך ימונה אם מיוהד, חוזה לתקנות )13( או)12(

 תקופחו; תום לאחר מיד אוהמיוחד
-  שבוטלה למשרה העיקריוה ובדרישותיה בדרגהה השווה משרה)16(

 שבוטלה, במשרה ששירת אדם לה וימונה יליה, גולה אינה או תקנח לפי מיותד חווה פי על המופסק אדם לה שימונה משרה71(

 רוו" יתקשת "0 או י0 1 .-
 יא מ"ןש קנלתו ונין 5'י.ר,ו שגין וג,גד שנוס,",שען תייפת נהוך 'מונה אפ מפותו,

 הדדיים; ששה של תקופתעברה תקופתו; תום לאחר מיד או המיוחדהחונה

 אים יה 7'מו:המשיהפ(
~oglan 

 לפיהוץש.ר.ת פריקה _יעילת " ם4איםמ ( ה למותקנה מעותד חחה ס' ע,
 לאנתה "עיקר..ה וניריש.היה גדרנתה שווה המו.1השירות - אס מיש, החח יתעות )11( או )י,(1

 שנה;ששים עובדי עם בחארות שעמד לאחר המשרה למילויונבחר עי עיה יא מ.1ויו נעת שהייו 21,נד עליה, עולה אומשרה רצ.15ת שניס שהי יפנית מירחי ה11ה פי על מוען,הי")א(
 הנדונה, למשרה מועמדוהם הגישו אשר אחרים,מדיגהי
 ממשרה בעבר התמטי אשר לה כשיר אדם לה שימוגה משרה)18(ז-

 עליה העולה או העיקריוה ובדרישוהיה בדרגתה לההשדוה -או
 יהקבל בי התפטר, אדם שאוחו שעה התחייב השירותונציב רצופות שנים חמש לפהות מיוחד חוזה פי על מועסקהיה)ב(

 תימצא אם הדשים וארבעה עשרים תוך המרינה לשירותחזרה לאחר מיד מיותר הוזה פי על הועסק בה למשרהוימונה-
 כאמור.משרה המיוהד; התוזה תקופתהום

 הממשלהמביר 720803("מ כ-ץכתריאל 1%0( כדצמבר )5 תשכ"א בכסלו140

.
 י

 85. עמ' תשי-טן 3~2, ס-ת.1
 80ש עמ' תש-ך, 996, קחת 2 4'_.

 1%. עמ' השט"וי 188, ס"ה8

 16.12.1960 תשכ"א, בככ15 כ"1 וב8, ה"רסום'םינקוטי 386-



 ומטילות הדרכיםצו לייצור המועצה מהרכב שינוי עלהורעה
 הכרזי

 וטיתוה( )הגנה
 תשכ"א-1960 18(, טם' - ברזל )ממילית טייעצת( )מועצה חיב ותוצרת חלטושיווק

 ה דעהו לייצור דמועצה חבר ן סלמו ה מש אחאגומודיעים,שמינינו
 )מסייגת )כיהון( )"וזה "נרה ומסיקות הייניס 1?1ג;משד fiSP'1bi)- ,סיע?" ",י יךייי" "ייושוויי,

 להלקות נוגע האמור הצו גי מודיע אני תשב"א-11960,ברגל-מם'18(, בטל. - האמורה במועצה עפרוני 1ג שלמינויו
 וגמ- קרקע רישום בגושי הנמצאות להלן המפירכות קרקע,רימום חלג ותוצרת תלב ושיווק לייצור המועצה מינוי עלההודעה

 ,!1,פ,1 מס' ג"שריס ~המת.אייס ירין, היע)רסיסקשות )ת, עמ' "שץ, 11 %%יא ג,י"ש שיהמ"הןב::ת"

..משישט
 ההלקהמספרהגושהמקים 960!( בנובמבר )24 תשב-א בכסלוה'

לחמ73%8(
 4!, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4033,3,4קייה אשכוללוי דייןמשה

 17. 15,16, האוצרשר החקלאותשר
 ,:, 7:, !:, !מ 4:, !:, ם, 1:, ":,!1,!!"זקויה ותתעשי" המסהר שר מליסממלא

ו 43, 42, ג3, סו29, ~  148 147 146 נ4ו 

"9
,% .31 . 

 טיצויים )תביעות מממכים אימותחוק
 י!, צ, ו!, י, ,מ ,:, ;:, ":, ):,1!, ;י"1אל-מריע"

 43, 42, 41, 40, %, 1% 37, 35,%' תש"י-1949מיוחדות(,

 0ג 79' 72' 71' 70' 67' 66' 63' 64' 63'62'4603א"-טייה מעוים ביטול ובדבר אימוה פהיד מעוי בדברהודפה

 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 4%5,3,11אי-טינה אימות פקידישל

 30, 149 45ן 47, 46, 45, 44, 43, 21י20ז מסמכים אימות לחוק 1 סעיף לפי סמכותי שבשקף מודיע,אני

 - תש-י-19נ11 מיוחדות(, פיחייים0,כיעות
 4ג 53, ?51,5,

1:';1% ס'יה אס ידיות 1:, "י, רהוב יר)שייס, מוגר, ;תן ועי את מיניתי((
 ,ה ן:, נ:, ם,

1'?D13, 12, 11, 5ו, 9, 8, ן, 6, 3, 4, 3, 8,1,2~4אם-סירה החוק; לצורך אימות 

 :!, :,, 11, ":. י~, ,1, ;1, !1, !~,1ן, ע, ומהוהה מתסקיר) שמיש נפן, "!ס של מינויו אח ניטיתי!(

 !!, ,!, ;,' וע' !,' 1,' !,' !!' 1!'!!' %!~. עמ' תשי-ד, !%, הפרסוסיס נ.י,וט עייימהמינוי)
,1%,105 ,1% 31  

 שגמורו שיבר, יצחק ד-ר ושל גירנבאום ארסור ד-ר שלמינוים
 ו,. !ז, !1, 11, ,1, ::, !,!,%!1אס-סירה עמ' תשי-;, 3ו!, הפרסומים גילק)ס, פורסמה מימים עלושה"ה

":,מ1,מ!,;,!,!,ון,נה:~,1),"[ן1אס-ס.יה גטג - ,% עמ' תשי-ה, 1-"%,!מ;

0 א %  -ה%'-ע( "רנת "מוםסששר)

 6244,21.49רנתיה
חשי ין~י-חמ,תע.י,עמ'!:.

 י;,14,!1,וו,%. ,ן !ן.11 ? ! 7 ן.

 בן-אהרןיירחק 1055( בנובמבר )30 תשכ-א בבטליי"א
 . ן%!;( 1"מ 1941 )כסטים(, ההגנהתקנות

 ההונ~יה שי

 1%. עם. "עי-", ,;"י, ק.תן מטבע-חוץ על בפועל מפקח מחוי בדברהודעה

 ההגנה לתקמת ו-11 2 הקנות לפי בית שבתוקף מודיע,אני
 השלטון סדרי לפקודה ו-2)ד( 4()א( והסעיפים 1941ק)בספיס(י
 תשי"ג-1953 הנוער, עיודתהזק ידיות יק)תיאלי ברוך את tmyn הש-ף=,י[:,משתפס,
 ביצוע על הפיצוח לצורך בשמי ולפעול מטבע-חוץ על במועלהמפקת
 הישאה בדביהידעה ייפ ועד ,וגו( ביצמנר ); ת"נ-א ננסלי ,-ח מיום החמיותהתלמת
 הגוער, ענגיה יחזק )נ( , סעיף ,פי ימנתי נתנקף ני מזויע,"גי חדו והענרהי גנני, )עו "%[( גי?מני )!1 תשג-א בני,)ג-ו

 רהוב ר, ל פ צ ה י ס י ו ז ד-ר הרופא של כוחו את 11פיהי תשי"ג--11933, האמורות. לתקנות 11 תקנה לפי סמכויותי את האמורהלתקופה

 )וגד?מנר"!!ו(  בגסלוהשנ-אי-"
. 

 7. השי , ה פ יי י" יפי" די" בי יישי"  ה' נ"י ון'היאי אשכוללוי

 ברזיליישראל ישו( נד?מנר ): הזג-א גנןלוי.1 ופוצרשר ~nzol))המ
  הבריאותשר 3181ך()חמ

 1380, טמ' 1138, מס' 2 תוס' 1941, ע"ר1

 315 עמ' תשי-ג, 128, ס-ח1 1. עמ' מם,2ן א' תוס' הש-ח, ע-ר2

387 15.12.1900 השם-א, מכסיו כ"י 807, הפרט,טיםיגקוס



 1943 ?יבור(, לצריי )רכישה הקרקעותסקורת תשי"ח-1958 והאדריכלים, המהנדסיםחוק
 ו-ע 3 סעיפים לפיהודעה הממכה בדברהודעה

 בדבר ולתת לנואק מוגן האוצך שר וכי ציכוך, לצרני האוצר לשר מנהל סיוג ב ברוך את הסמכתי  תע,י-ח-18.ו1נ,י"אדריכליסן לחלוטין דרושה בתוספת המהיארח הקרקע בי הורעה, בנהנמסרת המהנדסים להוק 8 סעיף לפי סמכותי שגת-קף מודיע,אני
רכישהה. המהנדסים פנקס את לנהל העבודה, משרד ציבוריות, עבודותמחלקת

 האמורה בקרקע שהן כל הנאה טוגת או וכות לעצמו ההובעכלוהאיריכלים.
 )"נזר יישיכ אזף ין"; ישיית אייש גי' ;י "יןי' יקבייייי: יוספטל ;'ודא "(י[( נד?ינר ), תשג-א נניסס-ו

 ";גוה קר- ו%מ(ל"
 הרואה - נרשוי)ת 1. הכע" עריוס מיום חוק..ס ת'ך -הקילרית '

 ראיות, בצירוף האמויה בקרקע לו אשר ההגאה טובת על או ובזתועל
 בפנקסי - ישנו אם - הרישום פרטי את שיכללו תביעתו, לחיזוק 108. עמ' תשי-ח, 230, ס-ת1

 שהוא  הפיצוייט אח לסעיפיהם המפרטה וערדעה  יורועות,רישום

 היינן "ן:'ס 'ן'1'נ "ינע' תשי"ח-1958 והאדריכלים,  המהמטיםחיי
 ,nlrol" סעיף נני

 ל
 הציבור לצרכי דחוף באופן דרושה שהית ממני האמורהבקרקע והאדריכלות ההנדסה ענפי בדברהודעה

 מור" "אווו ישי ייגש" נ ;1"זקייעיס ומהזויים יח71 1 סעיף לעי ממנותי שגתו,ף מודיע,אזי
 "יחזיק ארס שנ, נוה,

 נ,. וחבה את מ.ן 'מכור האמורה72י7ע נוועיד. התי,ענוה יאחר לגעת. תשי,ה-111%,וה"זרינלינ,
 ז2 פ ען ךת. הם: התזק לעמן והאדריכלות ההגדסה ענפיכי

 11492 בגוש 83 חלקה המותוה דונם 130.434 ששטחה קרקעחטיבת אזרחית הנדסה3
 בתלקה. ישראל למדינה המוקנים לחלקים פרם חיפה,בשלמות, חשמל הנדסתש

 אשבללוי "%ן( ניימגר )י השיא נינייס-י נעמתת :::בג
 הקוצריר)ןמיויה( "תי7מייה3

 יוספטלניויא  1960( בדבמבר ל5 תטכ*א  בכמלוס-ז
 1943 ?יבור(, לצררי )רכישה הקרקעותפקודת יענוזהשר)"מש:נ;(

 ו-7 5 סעיפים לפיהודעה 108. עמ, תשי*ח, 250, ס-ח1
 דמהוארת בקרקע והשימוש ההזקה זכות כי הודעה, בזהנמסרת

 בזציגר ונ עז צ.נ.ר ,וינ. האוגר ,קר י",וס.ן זירה נת.ןעה תשי"ח-1958 והאדריכלים, הטהגדכיםחוק

 ""י7ה היית ינ'שת גינר ייתת לש"ת מימו שיז""ייי ';',ן'" מדורים פתיחת עלהודעה
 האמורה בקרקע שהן כל ז,נחה טובת או זכות לעצמו החובעכל תשי-ת-11938, והאדריכלים, המהנדסים לחוק 8 לסעיףבההאם

 והסדר רישים אגף לראין לשלוח נדרש כך, על פינוי לקבל ורוצה לטנפי והאדריכלים המהנדסים בפנקס מדורים פתיחה על מודיעאני
 הרצאה - ברשומות זז הודעה מרסוס מיום הדתיים שיך -הקרקעות אלה: והארריבלוחההנדסה

 ניירוף "אמירה, ג7י7ע .ו אשר ויאה טינת ן, או ינו, עי ארתית הנדסה1.
 חשמל העסתג

 - ישנו אס - "ר,שוס D~D' את שינ,,1 תביעתי ,חין,,ראייה '
 הפיצויים את לסעיפיהם המפרסה והרדעה הקרקעות, רישוםבפנקסי מכונות  הנדסת3
 וסעיף. סעיף בכל הנתבע הסכים וחישוב תיבע, שהוא כימית הנרמה4.
 חזקה מיד שמש מחכררן האדצר שר כי  הורטה, גזה  נמטרחי' ארכיטקטורה5.

 מציבור לצרמי דחוף באופן ררושה שהיא מפני האמורהבקרקע
 נח. ן7ה "ת מן יןןור י"מ.רהנייגע העגמהשר ",:נ;()"מ ימתיק אום שנ, נוי, ירה האזיר שר ונ. ,הנשה, עומו,ס קייי;ס יוספטל ליורא "ווו( נן?מנר ה תשניא ננ1,7ס.1
 ס-חן

~?JOr 
 ריו. ים. ושי-ן,

 יינות היען, י""1 נמש :11, לית ל תנוי מנתן לק מתיז" תשי"ו-1957 עולים, לשיכון הטייויההיק ימין צד ג' נקימה הנמצאת תוחיות חדרים שלושה בתדירה
 ::: ינני ""נוה נגזי: ינ' ני נ"' המיי"ש שיי "שדישינ'" חסכון אערות סדרת הוצאת יום קביעת בדברהודעה

 ,נ, י;יתף ידיי; "י'י;דס מממ' "י, מגיי" שטייה:ן:;'נווסכומה
 לשם ולא בלבד דיהוי לשם אדום, בצבע מסומנת האמורההדירה לשיכון המילווה לחוק 30 סעיף לפי סמבוחי בתוקף כי מודיעיאני
 1:100 מידה בקנה הערוך הפ,282,83 מס' בתשריט נבולות, קביעת )שבנובמבר משכ"א בכסלו ח' ביום בי קביתי תשי"ו-11917,עולים1
 האוצר. שר בידוהחתום מיליון של כולל בסכום תסכוז איגרות של ניח סדרה תוצא1960(
 רישום אגף ראש במשררי מופקדים האמור מהתשריטהעתקיםלירות.
 הרגילוה. העבודה גשעות להם לעיין וכאי בדברהמיוניז האוצרשר 72131()חם ' י ית' " ב";' : 'רצ ו'י';ית:יעניי אשכוללוי ,(11( נז?ן2ר ע תשנ-" גנסיוס-ו

 ומשכוללוי 53וז( בדצמבר נ5 ת"כ-א בכסלוט-ו
 האוצרשרלתמ310?דן 128. עמ. תשיו, 2%, מ"ח1

3%
.

 ""י15.12.1 תש;.א, ניס,. נ.1 זזי. "ויסוס'ס"7וס



 מלחמה, נזקי למיצוי הארנונהחוק 1943 ציבור(, לצרכי )רכישה הקלקקותסקורת
 תשי"א-1951 ו-7 5 סעיפים לפיהודעה

ו
 הציבור לתועלת מפעל אישות בדבר הדדעהי דרושות בתוספת המתוארות הקרקלוה כי הודטה, בזה נמסרת
 לשאת מונן האוצר שר וכי ציבור, לצרכי האוצר לשרלחליטין
 הארגונה לתוק )1( )ב( 19 סעיף לפי סמכותי שבתוקף מודיע,אני רכישתה ברנרולחת
 לצורך אישרתי אליי, שהועברה תשי-א-1נ119ז מלתמה, נסקי לפיצוי החמורות בקרקעות שהז כל הנאה טובת או זכות לעצמו התובעכל
 האלה: המפעלים את הציבור להועלה כממעלים האמיר החוק והסדר רישום אגף לראש לשלוח נדרש כך, על פיצוי לקבלורוצה

 לודעירית הרצאה - ברשומות זו הודעה פרסום מיום חדשיים תוך -הקרקעות
 תיפה - עוורים לשיקום מוסד - אורמגדל בצירוף האמורות בקרקעות לו אשר ההנאה טובה על או זכותועל

 ירושלים - בעל,א דהסידיישיבת - ישנו אם - הרישום פרטי את שיכללו תביעתו, לחבוקראיות
 קישון האזוריתהמועצה הפיצויים אח לסעיטיהם המפרסת והודעה הקרקעות, רישוםבפנקסי
 ,לדינוקרן וסעיף. מעיף בכל הנתבע הטכוס וחישוג תובע,שהוא
 מרהבים האזוריתהנועצה מיד חוקה לקנות מתכוון האותר שר כי הודעה, בזה נמסרתכן

 עותה האויריתהמועצה הציחור לצרכי דחוף באופן דרושות שהן מפני "אמורותבקרקעות
 שפיר האוזריתהמועצה המהויק אדם שכל בזה מורה האוצל ושר לדבשן עומדיםשלמענם
 באר-טוביה האזוריההמועצה בהן. ההןקה את מיד ימסור האמורותבקרקעית

 ת פתיס
 "יקו" "ממות גניך ונס %גו! שנסחן קילע חט.בותשהי

 סלמןיעקב "111( ינינמנר "ן א תשג ננעליט
 דן, וו, נו, יי.נ,

r-? ,הייייך"מ"י ימיי()"מ ודן )"יק(, אן )"יק(, ינ )"יק(. 1! נ!, ין 
 )חלק(, 67 )ולכלן 13 הלקות 30161, בגוש )חלט(, 114 )חלק(ו 106)חלק(ן

-
 44. עמ' תשי-א, 68, ס-ה1 בגוש )חלק(, 16 )חלק(י 13 )הלק(, 3 והלקות שצ30, בגוש )"לק(,19

 744. עמ' השי-א, 1146 1-ם ן ירושלים,30340,
. 

 בתשריט כהול בצבע זיהוי לשם מסויגות האמורותהקרקעות
 האוצר. שר ביד והחתום 1:2500 מידה בקנה הערוך הפ;א,322,28מס'

 ונאי ניבר "מעונין יני היהזירוש,יס מאי ונמשריי,רושי'ם
 הטדידותמקירוץ

 למודדים רשיונות מתן בדברהודעה הרנייות. "עניו" נשעית נזםיעיו
 אשכוללוי 960ה בוצמכר 57 ח"כ-א מסלןס-ן

 ישייגוה גיתגי להלן מהיגמזם ששמיתיהם שלאנשים מידיע,"גי האיצישי)חמ79310(
ן

 1960( בנובמבר )3מ תשב-א בכסלו ד' מיום המדידה במקצועלעסוק

יעייר. תשי"ג-1953 )כ(, המקומיות המועצותצו
 איי.,ל"סי

 ננ.מ.ןשמעי המקומית המועצה ראש בחירת בדברהודעה
אום-אל-פחם

 אלסטךי. "י11( יי,נמנר 'ו! ן השי גניייי תשיתו- )2(, המ,.מ.ות המועננת יתן )ל 1 לליףנההאם
 הגוילית מעקתמשי 1"711()חס %~ס-אי-CnD "מקומית "מ.;?" ביכיינת ני ",תה נוה כמסרת1;111,
 אבו- מחמוד אחמד נבהר 1950( בנובמבר )1 חשכ-א בחשון י-אמיום
 ג'בארין עסלייה מחמוד pls:ni במקום המועצה, לראש מהאג,נהחשיש

 1945 עסקיה(, )מם המקדטיךת הד-ידידךןכוקדךיושהתפטר.
! שפירא משהרזיים 1963( בנובמבר )30 תשכ-א בכסלוי"א
 עסקים למס דץ בית בהרכב שימי בדברהודעה הסניםשר 3מא()"מ

בחיף-הכרמל
 ש"הס עטם, ימן הוין נ.ת "ר:נ ני ".זעה, ג,";מתיה המק.מית המועצה ראש בחירת בדברהודעה

 השנבא גהשין ס. מיום שנה ת.ף-ה:רמ, הוויי.ת "מישה ,י. עי וסלנוכפר-קרע
 כמפורי 950ל באיקטובר )30 תשי-נ-11933, )ב(, תמקימיות המועצות לצו )ת( 6 לסעיףכהתאם

 להלן:
 יושב - היים -שניידר במקים: מיום כפר-קרע המקומית המופצה בישיבת כי הודעה גזהנמסרת

 יושב - יוסף _גניתיגרא. ננחרו: 1960( בנובמבר )ו תשב*א בחסון-א ראש-
 בילקוט שפורממק עסקים, ימס די1 בית הקמת בדברההודעה שהתפטר;עתאמנה י, מוחמד חסן במקום המועגה לראש יחייא יכדאללה אחמריי( ראש-

קי "ירהמן עגי במקום ntPT~n יפש יננו מסיי סייפי "סו)ט
 1..,. מכהונהו. שהועבר מסארווהמאלח

 שפירא משה חיים ~ICGO) ימגמנר " השךא 4י,צ
 "מיי-תח, ע נמנמבי 11! נבןשי-א

--
 70ג עמ' תש-ך, 7:6, י-ם 614; עמ' תשט-ז, 464, 1-םנ 4ל0ג ער חשי-ס, 542, ק*ח 1174ן עמ' תשיים 359ן קלת1

 כ"1.בכסיי 807, הפרסומיםייקוט
389 15.12,1980 תשכ"א,



 הקניו( זכות )סידור הקרקעות:יורת 1945 עמקים(, )מט המקומיות הרשויותסקירת
 וכויות לוחות הצות בדברהודעות עסקים למס דץ לבית בקשה אגרת בדברהודעה

 )2( 33 לסעיף בהתאםבנשר
 נו"מווי;.ם עי המסנן נעשור נשר, ויתומיה היועצה גי נוה,מוזיעים

 ע1%, ןס' נוש.ס שי שנויות ,וחות נ. יקה,,
 יעיון הושו ענו, נות )נ'"-נרם(, מניי-"ל-נרום ו-?lnol, ווין גמעו- הרשייות ,!קות )ה )נ( ; ינעיף נותסס ליעה "ין",מתוו
 מרמונה נישנת נהיפה, עגו סייור יאויר היסור ויקירנלונת ענק.ם ימס זין ,ג'ת ונקשה אתרת את !ו,11, ענקם(, )יימוות
 ;נו ופת;, יךס יןפ".תו 1הנלש "וין שגית מ";ן,ם 1,! שי בשיעורננשר

 יופר. מונהר ואצי
 ""י"יית גיי היש עיי"ר "וי" אני ג"ייי'::זב:ינ::ש:כען:עהלןי"'תי טרטקובר י. !(!1( נוצמנר )1 תשניא גנניו,.ג יו.ין י" יירוח. משלוש תפפת ,ן "נקשה שתורת ונינוהעסקים

 נו"מ.1.;.ס "יי2 %.נו שתינקש ""ייס "ו ימס ננוס את נזין ב.תהפחית
 הוא, מס' יש של י~נויות 1,ה ני יקה,,

 נאר-שנע, סיזור ישור "ממזר ";קין 12שג1ת ,עיון חוזו שנע. ימנקש. טורה תושרניס, נאר-

 לנעשנת שנע, גאי מהיי עי יה ין ת י' רזט י. !!!1( נאוקסוגר " תשג-" בתשריי-"
 נשר המקומית המועצהראין 76998()חס

 טרטקדבר.י. 1950( בדצמבר )2 תשכ"א בכבלוי-ג
 הקרקשזת ךהסדר רישום אגףראש 113. עמ' 1436ז מס' 1, תות 1%5, ע-ר1

 1936 ערים, בניןפקוחת

 %שקיון עיי, תנ;וןש% לתכוית לתיקון הוקף לתת הרשאה בדברהודעה
 קרקעות חלוקת תכנית הפקדת בדברהודעה והתשריט התכנית הפקדת בדבת והודעהמיתאר
 ירינ, נוין ייאות !1 נעיף ,!י גבותי נת71ף ני r11Ta."ני
 שויו, עדים גנין י!קוזת ,! ,יי'ף ייתאם "יתה' גוהןסית והמשפט, lTu~Tn מזרי יבוית )ז( ו-? )א( nltlrol 11%!1ן,

 ש, העתק הופ,ז אשקלון ערים ,נוין המרמית "יעיה ניקין' נ' עיר, ו,תנ1.ן ,נשיה ויהווית "ועזן את ירש.תיתש-ף,21,1,
 הננ.ת ו-1!,!ו 1,,!1 מס' -תגנית "וקראת קי,עות פיילתתבית בסום יאחר .וט עור חמישה נענוי - הנקף יתת ירושלים,מהוו

 אש,,ון.- ";5ירס' מרני נויי יי-י : עין נ)וש'ס 7י,7יתייי,ת ינ' -ת'7ו1 מליאת מיהאר ,חננית ית'ק,ן - ברשומות 11קות"
 %,.". ךןגורף "הרייס ;ץגליי !סו,:-, ננגש !, מן' מ.ת"ר ייננית !!,( רן' )ה::'ת !,,11 ,שותי

שהוזע"
 נמשרוי אי.ה, המצורף "שריס עם נפז הן,זתה, ע,

 ס. "תוי עי נטיי יקי ם ותנמתוי:ייננביית

 ,יא האמור.ס והתשריט וחננית נועתק ,ע..ן יינ, מעילןיי גייקוט פורסמה ירוע,יס, ;יר, ויתגנון ,נו'" "הומיתהועז"
 נקרקע' - אררת מגעילה ואם ננו, אס - מעיי'1 ינ' תשי1ס' ך"ן,ה התנפית קי "עתקים 1:י זפ" עמ' תש-ך, !;;.הפי;.מ.ס

 רשן. עייהס, הפיעה הסמויה ששננית א"י'ס' נרסין "י!י!'!'ם ",!קיו - חותם אישרתי שנה גייר" - א,.ה ויצורף "תשריםושי
 . שני תוך "נ-, "יק,ן.ת מויזה נישרפי יהגנית "תאייתידייש ננס. ,ן.,ן %ום ג, 'ונ, ,שם הימורה ך:,.י.ת הועזהנהרוי

 ס"ת "וו;" 5רנום ביתי"ושים
 שפירא משה מים !!,ו( גנ,נ:נר )% תשג-א גנננוי.א גרשומו~

 !ן!1( ג1וגמנר מ2 תוג,א ננס,וה. הפניםשר ונויו()חמ

 ייד'מתי' !וו. עמ' ,,;, יר'1
 הזר,סהין עיי ו,תנ1ין יגעיה "מיתית "יעיה יתש.יע ן. ;ן, ?, ין, ", ת". תש.", ע-ין

 .ר,ש,'ס עיי, תגנוןשוח
 אשרת עיים' תנסיק-מ לתכנית תיקון המהווה תכנית הפקדת בדברהודעה

 קרקעות חלוקת תכנית הפקדת בדברהודעהימיתאר
 !ז!1, עריס ננין ,פק,זת ,? יסע.ף ניתפס הוזר", נוהנקרת !ווו, ער.ס, קין ,פקוזת 11 ייעיף נסתרס "וזעה נוהוינית

 של יעתק הופקו אש,,,ן ער.ס ,נוין ין,.מית "ועזה נישרזי ני הנפקן .רוק,.ס ש, עיר "מנון ,נניו ":לימית זורזה נישיזיגי
 תננית 1-1,ן,1 1,ן;1 מס' -תננ.ת "נקרעת קרקעית ך,ו,תחננית מי( ין' )ת:נ.ת !וויוי שנת 22 מי' -תיקון ונקרחת הנזית ש,הפת,
 "שקרון., הנית., המרנו נחווי !ע1 1!!1 נו.ש.ם קרקעיתחיונית ו?, ליקית ז,,!!, מוש ,יזין שטח .,עין - 2י מן' ייתאריתננית

 אליה ימצויף והשריט עםנ.הז עם ניחן המלך-. יוריו ירה' ויומית ,1 לה"ק וצק !!1 2!,1!,
 התשר.ט. ע, ניו, נקו יי,ינ.ס "תננית:נדות אדה ויצירףותשריט

 ייץ ה"מוריס ו"תשריס ות:נ.ת נשהק ,עיין יוני יעוניןגל ומנית. גתשריט גפו, גלו סוסו התגניתונוינה
 נקרקע, - %חרת מנתינה יאם גבעי אם - מעונין וג, תשלום, ,,א שמוריס ויתשריס התנסית נמת,. י;,.ן .ונ, מע,ו.ןני
 ישא, עליים, מקטיעה האמויה שהתננ.ה אחרים, ננגסיס אוגנו.ניס ננסי- ג,רקע, - ""רת מגחינה ואס בנע, %ם - מעונין וגיהשנוס
 גרשומונ ,"ת "ותה חיסום רוסהןש'ם שא' תוך ""יורה המ,.מ'ת הועוה נמשלן. ,תנית "תעזותיהו,ש שוי תוך הנ-1 "מקומ.ת ".עזה ניקרי, יתננית "תנומתיךו'ש רקחי עייהס, יוע.ע" לאיורה שמגנית %חיים, בננסים אוניס

 !(!1( גנ.נמנר (ZT תשג-א נננ,1", נישימ.~ וחת הושה 5רן,ס ייוןהזשים
 ורדימוןי יעיעיה ש.ב. 'IDGO) נ1,נינר )כ תשנ.ח גינוי'

 עיר ולהנוון לגויה המחווית הועוה רפש,ושג עיר ויהננון ינניה המהוויה הועזה רטשיושנ
 הזרם מ"חירושלים

 12.1959.י1 ח"נ-א. ג:ס,1 נ.SOT 1~ הפוס.ס,ס.דוס390



 1935 ערים, בניןפקודת

תמום, אשפזן עריס, הנמןשסו
 נקרקע, אחית מגהרה הום גנעי %ס מעודן וגי

 שם ה11 הנ.ל המקומית הוערה גמשריי לחנניה התגנזותי";,ש מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה
 נישומות ואת הויעה 5רסופ מיוםהישים (1!1, ;ר.ס גבין יפקוית יו ,סעיף גהת%ם הויע", מה~מירח

 ((!1( גנונ"בר )ת השג." בנסר". של ועתק "ופקי אשקיון Q.,p לנמן במקימת "ועת גהרתגי
 ורדימתי. במן הגנית - יןח7 מס' מ15יסת ,הכןיה הנקיאת ממדכתתנחית
 תרוסמ"11א"ת עיר ~לתנוון יגמה המחתית הועזה ריש,ושג היצויף "השר,ס עפ בי"ד גאשק,~ן., "עייאות ,נגר מ15רסהע"י

 התשר.ע. על גחול נקו מיומנים "תבויתנגולוון
נ,

 פוניי
 יקא "אמורים ושתשבס וחנניה גיעהק יעיין יונ,

 נאר-שנע עריס,1 גקרקע' - אחרת מנהיגה ונס נגעל אם - מערמן וב,השיופ,

 ותשריט מפורטת תכנית הפקדת ברבךוהודעה שני הוך הנ.ל "מקומית "ועדה גמשרן. יתנניה ההגנזותי"ו.ש מפורטת לתכנית תוקף לתת הרשאה בדברהידעה רשאי ;ייחס, משפתה האמוי" ש"תנןית אצרים, ~a'oll "ונבמניס
 ן ( ) ( ) י גרשומונ צאה "וזע" פינס מום"ושים

 "רשתה "דרוס, ישו עריס, מהנזון יגעי" "מהחית היעיה גי(שו' !1%( גנונמנר )1! השנ-א גנילוה'
 גרשו- וו "ותה פיסוס ,"הר יום עשי התש" נעניי - הקןיתה ורדימתי.

 גיח במגינות שנונה - .י,מש הנקיפת מסורסת יתני'ת -מות ע.י ~לתננון ינייה המחית הועזה ראשיושב
 "תשריט עפ ג'"1 והנמה, ש, וסקזהה עי "ייעה ב-ש:. יייי' הזרוסמהוה

 גאר-שנע, עי.ם ,ננ,ן "מק,=ה "ועדה גמקרזי %,.ו,ומצורף
 עי111,,1. תש-ך, 1;1, "5יס~מיס גייקוטפרסמה

 ערים גנ.ן יפק~דת )!( י~)%( ינזיף נהתאס "וודה, ג," נמסרתין גאי-שגע עריס, הננוןשסח
 במשין' וו5,זו - הזמורה המתיה הרזה אותם אישרה שב"גציי" לתכנית תיקת המהווה תכנית הפקדת בדברהודעה - "מצורף התשיים וש, האמייה ותנית של ol~nPn ני(נ!1,

 גדם. יע.ין "זס נ, יינ, ישם ""מיי" "מקימ'ת"יעי"מיתאר

 !1%( ננונמנר מ! תשג-א ננייוה' (!י~, עריס ננ.ן ייקיית !1 ינע.ף נ"האס "ויעה, גוהסמירת
 "עתק יורי גיר-UIGY עי.ס יגוין "ימן." "ועד" גמשררג'
 - ג' Db 1!:,1' -תננית שכראת מיהאי ,תנחית ז'טון הגניהשל

 מוו ירד.
 מיהאר יהנדסת.7,ן

~ST-גאר 
 עיר ו,תנמן יגניה המהחית "יעיה יאש1VT1 !(-, חללה !1(,1 מוש י111ן - הישנה

 "יייםמהת אליו. "מצורף ההשרים עםגירד
 התשריט. על כחול בקו מסומנים התכניתגנולות

 חלוקת לתכנית תוקף לתת הרשאה בדברהודעה :נב::"י.:::בן:2:::2:ב:..י::ב:ב:: באר-שבע עריס, תכנוןשטת ללא האמוריט והתשריט התכנית בהטתק לעיין יוכל מעוניןכל
 גסשרי, יתננית "שיזהיהדק

 חלוקת תכנית הפקדת כדבר והודעהקרקעית 1ff' טך "נ-ל, המקומת המז"
 ותשריטקרקעית גיש~מוונ ואת "ויעה ייגיס =~ם"ושים

 עיים' גניך ייקוזת )ן( (י ,סעיף נסתום "וזעה, גוהפערת !%ו( ח!ג~1גבי חשנ.א גגי,ו"'
 "ישתה הזרוס, מחח ער.ם, 1,תננון יידה שתויק תפה מ-י' ורדימתי.

 ברש~- 11 ווזע" מריוס ,%הר יום עשי חמש" נעבור - הדלף יתה עיר 1,תננון שמש "מפחית ה1ע1ה ראש,ושב
 קרקעית היוקת -תננית ונקראת קישות הלוקת יתננ'תמת הדרוםסהח

א בוש - -sislמס' !  של "הקזתה על הוזעה באר-שבע-. 7! "יקה 
 ישג עמ' הש-ך, 1!1, "5רסומ.ס ג.,ליס 15רסמה גאר-r~3ffעי.ם ינגין המקומט הנעה נהרן, אייה, המצורף תשריט עט"הנדית,

 המצורף התשריט וש, "אמורה החנניה ש, "עתוים נ' 5'1'עיים מפורסת תכנית הפקדת בדברהודעה י (ה( ) ל י נ ן נאר-PIV ;רים הגנוןשסב
 יוני ושם האמורה המכמת התזה רד. (ש~, עיים גנין ,פקוזת (1 ,נקיף גהתאם הוזעה, ב"הומירת גמש- הו5קזו - ואמור" המהחית "ועדה א,תס אישרה שנ"נצור"

 ג"ש יעיין ארס נ,
 ש, "עתק הניקד גאר-P~T ;רים ,גנין המקומת נועי" גמשרדגי

 !(!1( ננונמגר מ! תשנ-א בנסיו"' הקגר~ת גזת ע,ו!ן מן' מסרסת -הנוית "וקיאת מפורטתהנשה
 אליה המצורף התשרים עס גיחוגגאר-שנע-,

 "דרוםמת ייא ואמ~יים, וההשריס "הנוית ג";הק יעיין יובל כעוניןגל עיי ומהנוון ,ננ.ה המהח.ת תעה רפש,ישב "השרים. על ;"1, בקו מי.מנ.ם "הנכיתננוחות 1רד.מ11ה , ',
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 . 1938 ערים, בניןפקודת-

 אילת ערים, הנמןמסח

 מפורטת תכנית הפקדת כדברהודעה

 רשאי עליה, משפיעה האמורה שהתכמת חחרימן בגבסים אובבנינים 1936, סריס, בגין לפקודת 16 למעיף גהתאם הודעה, בזהנמסרת
 שני הוך הנ"ל המקומית הוערה במשרדי לתכנית ההנגדוהלהגיש של דעתק הופקד אילה ערים לבנין המקומית הועדה במשרדיכי

 ברשומות זאת הודעה פרסום מיוםחדשים מסהר אזורי - ד,356 מס' מפורטת -הכנית הנקראת מפורטתחמנית

 !1%( גנ1נמני מ! השג-א גנויןה. אייו. ":נזיף "תשריט ;ס ניתז - נאיית-ומינהי
 ורך,מוןי יהשריט. ע, נ"ר, 2קו מסומנ.ס ההנטיתננוסח
 עיר ולתכנון לבמה המתווית הועדה ראשיושב ללא האמורים והתשריט התכנית בהטתק לעיין יוכל מיוגיןכל
 - אחרת מבחיגה ואם כבעל אם - מעונין וכלהשלום,

 מחוו נקרקע,
 הררותי

 המשמט בתיהזמנות

 בירושלים המחוזי המשפטבית
הזמנות

 אדם בל בנה מזמין והנני ירושה, על המכרי,ים צווים ליהן בקשות להלן, המפורשים בחיקים המשסט, לבית הוגשו כי ידועלהווי
 פרסום מיום ימים עשרה תוך להגיש, לה, להתנגד והרוצה אליו מתייחסת המבוקשוה ההכרזות שאתת בעזבון הנאה טובת לו שישהמוען
 בעיניו. כטוב צו המשפט גיח יתן כן לא שאם הכרזה, לאותה ההמדוה זו,הומנה

 50,מ33 ירושותתיק 1,59*3 ירושותתיק
 )שבת" שבתאי מרדכי מנוה 'רושת נע:'1 נ', שמשון מנינת 1רינברנ נפתלי ימת ירישתבתנין

 מ.רתליס,
 ~t(lOGO נאפרי, )נ! תש-ך גניי נ-" גיוס בייישי1ם שימר "(יון, נמ. ,ן הק.ך נאייר י.א ניוח נתקן שנמראשקלון,

 7. נגבה רה' גונן, שכונת מירושלים, שבתאי יאהוהמבקשת,'
 מירוטלים, בירן ש. עו*ד עיי גרינברג, שרהוהמבקשת

 333,00 ירושותתיק
 בירושלים שנפטר מירושלים, צדוק כנשה המנות ירושתבענין

 1959(, באפריל )24 תשי-ם בניסן טעו ביום 69;3ת ירושותתיק

 מירושלים. נשיא ה עו-ד ב*כ עיי פבדךק, דונהוהמבקשת בירושלים שנפטר מירושלים, כהן אהרן המגוה ירושתבענין
 1960(, בנובמבר )9 תשב-א בהמון י-טביום

 אירה רהובאיזה,
 נ,רוש,.ס מנטי מ.רישיעא תנע.ך ח,.ם המיי .יושתגשת הי- שנופת חסייוף, שינון נער, ית י' !דהן

 י*י סוקוליק, ותמר קורקץ 71בעזר נזריםוהמבקשת-
 מירושלים. בירן ש. עו"דב-כ 60י,16נ ירושיהתיק

2
 נירושיים שבפירן ירב,יישייס, יא :ע:ך:ע:!רה:ןץ נייר יויי'1 ?ופסי" פשסיע' א שיינה ומזיח 'חע" נ::1

 נ"נ יין עי "י-rl~1R %!, ;1ך11ן מא' 'איר אבקר1המנ7ש ר111ני1. ע. עו.ו ג-נ ע-י אפשטי'ן, מך'םשמנקשה
 ירושלים. 10, בן-יהודה מרחוב ארגוב ומ. בועזסון ש. ד"רעו"דמירושלים.

 ישה שמחה, מ.א 1960( בנובמבר )30 תשכ"א בכסלוי"א

 יניס עשרה הוך המשפ! בנית י"תיייב אום גל נוה מוי.ןהריצי ח"א צו.א"חי,
 ולא תקויים לא תוכה, לא מדוע טעם וליתן זו, הזמנה פרסוםמיים כוגל הלרי ישעי' משה כן אברהם המגות של הצוואהבעוין
 צוואה קיום תעוות תינתן לא ומדוע האהרוגה, הצוואהתירשם באייר יעד גזום שנפסרבירושלים סגל(, אברהם בשם גס)הידוע
 באמור. זו תעודה לחה המשפט בית יגש כן לא שאסלמבקשים, 1963(, במאי )11תש"ך

 איזמסטיץ היים זלמן גליק, pnst אלתרי"מבקוים
 רשם שמחה, מ.א. 960ה בנובמגר )(3 תשכוא בכסלוי"א 17ן שמאי מרהוב אברמזון יצחק עו-ד בים ע"י לוי,ושמעון
ירושלים.

 10.123000 תשנא, בבסיו כ"1 807, ה"רסימים,וקוט392



 בתי-אביב-יפו המהווי הכשפטבית
הזמנות

 אזפ ני מה נומין ושי 'רושה, ?, ימנרתים mTn ליגן נקשות ימן,  המסורשיס גביעם  המשפמי לגין העשי גי  ירוןיהווי

 סר"וס =1ס ימים עשיה תוך לשיש, י", יסתמן ותרוצה אליו מתיימנת המנוקשות הכחות שאצת נעונון הנאה מונת יו שישפסוען
 געייה נסוב ?ו "משפס גית יתן גן לא שאס "גרו", ,אות" "המןות 11,"ומה

 ZG83IGO עונינהתיק %,,112 עונונותהיק

 שנעת מהרוייה ש,מ4 נו י;ולניצר יצחק המנון עזבוןנענין גהי- שנפטר ניטלים, ולמן שנ'אוך המזוה ;,נ~ןגיטין

 נ(!1(, גאה,יס מן תש.ך נ"נ ט-ו ניוט נהר?ייה שספסר"15ע,יס, !ן1%, בז?מגר !! נינםאגיג

 הייייה. הפ.עייס. משנונת 'גולניצר מרדכייהמב7ש  לחייי"  עזיו 7ייי, מ י-י י-י  ייטלימ, אורה1"מב7זת
 תל-אביב. 25, יבנה רחוב הוא:מממכים

 !ון?ו23היתיעונדות

fi1D1גתלהנב'ג שניסר יפה ר1ז;צ1'נ לזך ימנתן ,רושתגעןן ען(, ניתאר )1! הש-ך 

ר נתל-א שנפשי" מלובוב(, פרומהמיה
!נ!1,

 אלילעי מאיי ותיליבל תחליבי "ריוח נזגווגנוין הייין ימן  "פילים, מו'ייז )נולובוב( ;לבוע רבייקש
 במפסמגר  ).1  הז-מ באלול ב' ביים בתל-אביג שיפטרמתל-,ייג,

1
 שנפייה מתי-אביג, ייייה בת  אזיילעי 1.1ייה והמנויה  %~יי(,  י('!1(2 עיגיייתג'ז

 !;1%(, נ.~לי )11 תש,.נ גתמוו נ. בים בתי-"ניג גת,- שנפטי מת,-אייי' ;ולובומ גלמן במנוה ירישהנענין

 ",-אנ'נ. (1, גיפיי מיסיי טטרגי רבקהשמנקשת ,!11, נאור,, !2 גווםחגיג
1 "ימין עמו "5'ויס' משיקיז )נולובוב( ;לבוע דב1"מגקש

-
 ו(,(!ן2 ירוקהתיק

 -אסע,-, אנותמנית קריי;ר צב' חיים הינוה עונוןגבין שנ~נות,(,נ!י!תיק
 ביפטמבר )~יהש-ך במוי ג-ט גיוס תי-השומר בני-השנסר רמת- tzsI ין-וקוס מהחוג שרעבי מרים מינוחה עוגוןגדין

t(InGO ,;!1(, נא,;ונט יו הש'.ט גאנ נ-ו ג.וס נתי-"שנמר שנפטרהנן,

 יויו- ע. ע~.י נ-נ ע.י ריושייס, קריינר שמואלוהינקש ע.י ימת-;ן, נ!, ,ז-שיש מי"יג שרעבי סעדיהווינקש
 יר~ש,יס. !2, יחויה נן מרחוגגיקי גן- ~שתא 5ירסט יעוג יייימו, שיימ'ת נייימן, יייו "י-יג-נ
'~apיהונ "יא: מנמנים ,סיירה שמענם ;ilista: ,4) .וצו!,! שגתותתיק ררת-;ן 

 שנעמר 1;1, "מעב.י מקז בנך,ש מאיך "מג," ירושתנענין
 נא11סיבי ו ניום בילינןין צולים בבית ו(,!2% עונעותהגק

,1!)4 

4" 1? ); .;נך4באיל הץבהטז נשגביתה-הזיה
 ;( פגא:ף))טנרמ "-' נפי-שנא' 3ן עניי" יי"יי 7ברטץ  הימהיהמביית

 ארוש, בן )אפרים( פורטון בנדרימר, )בירוש(קייטה נפי-יג"' נ,' סי'נצ.י'מי"1121'ימ1 יציף עו-(ג-ג

 ((',;(2 מניניתת.1
 .?תק, נן שמואל שביפץ יתנוה עינוןיבין

 (י,fill11~P !;)4תיק נשיי שנפטי
 רבקה mlan עינוןנתין (1%(, גינתר הן תש-ך נסבת י-1 ניוםמנשה

~D1p 
 מתי- פרוכטר( )יי'ת

 בתשיי י' ענפסרתביוסאנ,נ,שנינהשפ,דא,רןיבממילהישריסי, ע-י 5תה-חקיה, (:, העם אהד מרהוג כהז, בטי1"מנושת
 תיו(, נאקטונר )נתשט.1 5ה"-תקוה. !1, לעס אהד מיהוב גרא-1 י.יו-ר

 מיינת יהינ שס.רא, שניית מתי-"י'י' קופמן מאירי"מיקש
 !1, בנימין נן,ת מרכב כיז מ. א. ד-י עו-ז נ-נ ידי ע, !, ישרין יי,!,(! ע~נינותתיק

 .ת,-אניג. ת,- 7, מרזה מרה~נ ר"כלין מךדכי המתה ירושתנענין

אגיב,
 בנונמני יו תשג-א גחש~ן נ' גיום שנפטי

 ((,;(27 ייושותתיק (י!1(,

 מנע-ציווה, דיקר משה "מיי" .יישתנע;.1 דב רייכלע, ירת )חפץ(, רייכלץ דליהרמנקש,ם
 ברחובות שנפטי

 %י,1' גיינמבי 12נייח שמעי "ימו' '"'"י עי-י ג-י ע-י רייכלץ, והדסהרייכלע
 דיקר. רעהשמנקשת הל-אגיג. (נ, "עם חהז רהוג "~א: יסמניםימי'רת

393 0וש12.1.ש1 תשכ"א; גבס15 כ"ז זס8, הפרסימיםיולזט



 בתל-אביב-יפו הפחוזי המשפטבית
 )הפשך(הומנוה

 2720,60 ערבונותתיק 2704,63 ירושותתיק-
 ניזם נעתה-הויה שיטר ריכ'נ;ר, יוסף השון עגנוןנענין שייר ;,:1, מורשה משינון וומר לעב המנוה 'יושתגדין

 לגון "יק: "אעדון ~שיען ,;!1( ננפסמנד ,ו העז-ן 2א,,)"' ((!1(, נסעו,, ש הש-ו גננן '-ן גיסגת,-השומד
 נס-ציעה, 97,א,הפרוגרסיבים דעגך. יסרהוהמבקשת

 המר,נרס.ניפ שיכון מנס-?.זנה, רוביננר ניולהי"מנקשה
 הוא: מסממים למפירת שמעם וילנר, א. ד-ר עז-ד ב-כ ע"י 97,אז 2703,60 עזבונותתיק

 נס-ציונה. מסחריי מרכזבנין תש"ר באלול ו' ביום שנפטר פרידמן, נתן המנוח עזבוןבענין-
 1969(, באוגוסטל20

 .!,[מ! עונונותהיק ע-י (~, הייתי חע מתי-אי'נ, יוסיפיה יסהי"יבושת
 נשם נס )".יזע שהם דוד בן תלו המוטה 'רושתיענין רהוג "וא: מימ:'ס ימן,רת שתעלס הונמן, ~ג עותי א. עוודונ.ג

 1936(, באטוטה 221 תשט"ו גאליל ט-ו ביוםביהובות שגיסי בורנשטיען, שהם חתם גשם מס ביינשט'ץחיים תי-אניג. מ,,י,.ננ,יס

 ג-נ ע.י מיתה-חקיה, )בורנ;'טיץ( שהם בתיהיהמנ7שת !וו"~27 עזנו:ותתיק

 ר"ונ הוא: מנמנים ,מסית שמע!ס אמסטר, וש. נ,ט,'נ '.ןי,י גתי- אפסר מת,-אנ.ג, פורמן ברוך "שיח ירושתנע:.1
 פהק-חק,".מ~;סיפי.די!,' 'אניגביוס!בייני%!1,

 מ.יה אי'זנשטיץ אברהםיהמנקש (ן,1[]והירתיקנו:.ת
 ששטר סתריה, ממושב מנדלוביץ נממיה הממה ירושתנעמן
 ונח(, נאמ,סס ),! תשי-ס גא3 נ-דב.וס

 ממישי שורץ בניסעי"מי,ש נת,- שצפירה מידניק. פולהל
 ' !א[(, באינוסם ין תש-ס אנ נ.; ס נ ג.נ ה ע..ן ג-נ ע., חתייה,

 תי-אניג.;וו, מ.דן,ק מיכאל1_מנ,; אכני רחינ הוא: מסמנים ימסיית שמענם מת.ק-[יי, ון,רימפו,סקי
 הוו!;: עונשותתי,

 !! נ'יסג,.נך?יית,
 ניצחק

 ודה
( ז ק  ם "יי גב ששפיי חנ'נ' מתיג

 תפרי

 עו-ד ב-נ ע-י מתל-אגיג, חנכה-קיס'וף שושנה והמנתקת וו, מי' פשר, יה וה רציף ייאון, מדיפת כהן ךחלהינקשה
 קרחי רהוב רוג';שטין, ס. החין עורגת קוא גאי-י

 קרסי מרה.ג גר-:הן ש. גישרזי 1,
 תי-אנינ. וי,

 ת,-אנינ. י=ראי, הציתהקין
 ניהונ ננת:יה שתסי דקנר, לידוי: המתן ייושחנענין "ו,([ו! עונו:.תתי, ,י,1ה2 ע1נ1וותתיק

 מת,-אג'נ, TINV'1D משה יעקב "יג "ממח עינוןנעם[
 ויק, נ%ו,סונר מ2 תשמא נהוון 1' ניגס !(, גני

 );) השגיא נחשד, נ,ז ניופ גידושי.סשנפטר
 נא~קט,ני

,(lnGO מנתני". דקאר אידנהממנקעת 
 1, י.י:ס מי"ינ טולידאנו יי.ת סודרי ,מילהוהמנקשת

 עונותיהיק 39, ליליגכלום מוקזב טיטולכיץ יוסף עו"ד נ-כ ע"יתל-אבים
 0,63ב27

 ביום שנעטר מת5-*ניב, צדקה מנהם הגנוח ירושתבעניןתל-אניב.
 תש-ר, באבכ-ר

 תי- !, התקון רחש עליה, מוניות צדקה מזלוהמנקות "ו,,[]2 עונו:,תתיק
 :רוס, אדולף "מות טבוןנע:ין

-CDJV 

 %נ'ג. ,.ו ניום גחוג1ת
 גס-ציונה, היה: האחרון ושמענו 936ג( בבובמבר )21 חשובכסלו
 2731,60 עזבונותחיק הפרוגרסיבים.שיכון

 אוזו, מניית אוסטרר בןה י! יסף המצח 'יושתנע:'1 ;,, הפרתרסיגים שינון מעי-?יונה, נךוס טשנהוהמנקשת

 כליית-אונו,  ,pje,) גיולי )י2 תשם-ו בחג ס-1 גיופ שנפיר בעין הוא: מימ:ים ימסירת שתנו ויחר, %. ו-ר עו-ז ג-גע-י

 פנקהוהמנקשת !ן-ויינה. מוחיי,מרנן
 )פט"

 ה,-אגינ. ;:, ?'יטיין נרהיג ":יה ניד,

 ~"גו2 ע,נונ.תתי, ",,ו[:! עונומההתק
 ג,ט ביסס שפטר מתי-אנינ, :מין מ11ס היזוח יושתפתן .הינד גנתניה שנפטרה הצר, וולדה "מנוהה עינוןנעין

 גה,-אניג, ;;!1( נצא, )וש השי-ונאייר !3!), נמרס !גירם
 המעע'ייס רת,ג ת,-"גינ, מיז-"יי"י, נרץ אנחיהמנקקת ע-י "ערו:יס.ג.מ, הג' יש-?יו;", לאובר ארנהוהמנקשת

 הוא: מימ;.ס למסירת שממו סייס!ר, נ. דיר עו-ו ג-גע-י,ו, מרגו גין הוא: מסמ:יס ימסירת שמענו ויל!ר, א. ו-ר עו-יג.נ
 ת,-%גין. [!, רוסקינושזרות גי-ויונה.מפתיי,

 15.12,1960 תשכ"א, בככ5ו ב"ו י80, הפרמוטים'לקום94!1



 בתל-אביב-יפו המחווי הטשפטבית
 )המשך(הנמנות

 עזבונות2713160תיק 33,60;2 עובונותתיק

 דוד המנזה מגון בענין ש51סר מהייי-תנן, שמטניק אליאס "מנוהים ייישתגענ.1
 11י

 גיזם שנימר מימו, נוסבוים
 1930(, במרם )13 תש-י באדר ב-ד שמטביק דיניה 1960(, ביולי )17 תש-ך בתמת כ-ב ביוםבפרדס-חנה

 דויד ק. ו-י עו-1 ג-נ ע., מיני, בלום טיבהוהמנקשת מ תשי-ד בניסן ג' גיוס ישיאי במהנה שנאסרה ישראל,ממשה
בכופריי

 מ;געתייס. 1נ1וג
~ יזיף דר עו-1 ב-נ ע., מננעתייס, לקט אלהיהמנקשת

 2746,60 עזבונותתיק תל-אביב 30, הלוי יהודה רחוב הוא: מתמכים למסירת שמעגומוסברג,

 בחל- שנפטר מתל-אביב, מנריק כויי?יר המנות ירושתבענין
 960נ, באווסובר 4 ביוםאביב

 2736,58 עזכוגותתיק

 גן מ:'י:י::'י4214; פייבי::ןג:שן שטי מינת-'י'י" בקי ~pnsייב'י::י::י
 ב-נ ע-י תלה-,אביב, ציגלר ציפורה הרההמנקשת

 ש,;א2 שגיגיתתיק .הוזה ר"וג "מ: מומנים ימסיית שמעם סונגר;, '~סף ו-רעו-ו
 וולשצ'יק( )מסייס עמית ניטל חוה המנווה ,רושתגעתן ת,-אניג. 11,"לוי

 )ננ תשג-א נתשר, ו' גיוס גפהת-תלוה ש51טרהמתל-אגינ, en~eol עוגונותהיק
 נס5-

 1%1(,טמנר שנמסרה 4ל-איינ, וכסלבלט רתח המנויה ירושתגעיין

 );1 תפייח נניין נ-1 גיוסגחל-חניב
 נשריי

 מיהונ א;.,נ,י מ. עו-ן ג-ג ע.י עמית, 'עקבותנקש ,111(.
ך:לבת, ת,-אניג-י15. 11,אתז-"עם עו-ז ג-נ ע-, מת,-אגינ, רוטנשטך'ק פפ'ו"מגקשת

 היי, מהיין ייינ היא: היכש יכרית שכני
 ,"ייי, פולדשמידט(ש:ט גד אריה "מני" ירושתיענ.ן

 1952(, ביוני )1 השי-ג נסיון י-א ביום בעפולהשנפטר 8,69"27 ירושוהתיק

 רח' מימת-נן, ויטקביץ צבי המנוח .רושתג'נין
 ת-א, ~1, נן-.",ו" א. מי"ונ וידיסלבסקי זהרהוהמנקשת rae עו~יאי

 יק,ה.א,, וג. ויתקנן מ. ויננתם, ,. אברהם, ר. ז.ר עו-1 נ-נע-י א~, גאתוסס 11 גיוס ג5ת"-חקיהשנתר
 עחיאי יה' מימת-;ן, ויטקכיץ nrleוהמנקשת

אנינ. ימה-נן. י, הפנל מרהוג שטינמן 7111 שסיימן הנןעו-ד תי- ננ, ",ו, יהוית רה~ג הוא: משסייס מסי;.ס ,מן.רתשמחס ג-ג די %,

 zalGOfi111a~"iתיק
 ל בס_..שעיהןסה'1ע,נוןות,יןו1;2

 י או, נ5נרמר ין גיוםותל-אניב 1, 5.יון רה' מת,-אגיב, כהן יה'אל "מנוה 'רושהבענין
 ו11(, ג.וני )1! הש-ך בסיון נ-ו נעם בתל-אנ.ג,שנתר

 הי-אג'ג, ,, בליניי מרחוב סטשבסקיחנה
 מומנים מסיית ליייי שמענם רז, ~נ. ,ינייקי א. עי-ז נ-נע.. 5תי' ימן ע1-י 3-נ ייי ע, כהן, )לאונה( לאהוהמנקשת

 ",-אנ.י. י,ן, אינני ית.ג"י". ת,-חניג. ,ין, אננני רה, "יא: משעסי'ס מסמנים ימ1.יתשמענו

 עיגיניתי(י;נ;2"יו שניניתוו,מההיק
 גנית שנפשר שזיפי, פנחס נן משה המנות "ניןנענין שנפסרן מנע-ירק, דורפמן אנה המנמה שיושתישין
 א~, נ.ין. נ2 ביום נ5ת"-תקוה השרון""יי'ס יניה, נישי 21 ניוסגיסת-נן

 ג  סיסס שד-ר חיוג  מהל-אגיג מורה עץ'פי, שדהי"מגקשת . ~ליחמן מ. עו-ז ב-ב ע-. ינתנ=, שניידר עלעו"מנ,שח
 ח,-אגינ. ~י בשיין יאועי'

 ווו;;;2 עונונותתיק ,ן,ו1;י pltPתק
 מאיר רני ית' מת,-אייי, מורי מרגלית ימנון עיניוגעי.ו אברבוך( )מקיים לביא אברהם ומנוה עינוןנענין
 "t(leao נינואר הו תש-ך נסבת ג.1 ביוס שניסרה", 11%, גנוגמגר 11 נים גתן-אנינ שננסרמת,-אגיב,

 מתי- סור, מ עמד ב.נ ע-י מה,-אגיב מידי 'וסףממנקש ע-י 7, שיריקר רחוג מת,-אגיג, לביא דבוךהו"מנקשה
 26 נרחנברנ דה'אביב, תל-אביב. 4, רוס17ילד משדרות תזון יצחק עו"דג-כ

 ישם כהן,ש. ששו( בדצמבר )6 תשב-א בכסלוי-ז

395 0(15.1:19 תשכל, ננסך זוו.כ-ו,פוט-"5יס~פ.5



 בתל-אביב-יפו המחויי המשפםביה
הלמגות

 ב-כ ע-י תל-אביב, 33, הירקון מרחוב שמיד !-חלוהמבקשת 2679,60 פ,בונותתיק
 חל-אגיב. 43, הלוי יהודה מרחוב שחור ד. י. עו-ד מחי- 4, הפועלים בית מא' לוין יר'כ1יהו המגום ירושתבענין

נות,

-UDIV 

 ימים עשרה הוך המשפט נבית ל"ה"צב אדט כל בנה מדמיןהריני . . 1003, ביולי 20 ביום
 ולא הקויים לא תוכח, לא מרוע טעם וליחן זו, הויה פרסיםמיום ע-י רחובותי 14 הפועלים בית ייחוכ לוץ מדיםוהמבקשת

 קיום העודת תינתן לא ומדוע המגות, על "אחרונה הצוואההירשם תל-אביב. 18, היצל מיחוס נדר מ. עז-דב-פ
 כאמור. זו תעודה ליתן המשפט בית יגש כן לא C~T למבקשת,צוואה על המכהיז צו ליחן בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי
 רשם כהן,ש. אן( נ:יגמגר ,ו! תשג-א בנסיוט' סוגת ,ו elc היונן אום גי גוה ממין ו"י.ו' הב.,, המוח,רושה
 עטרה תוך להגיש להברזה, להתנגד והרוצה המנוח, בעזבוןהנאה
 מי)" פרנוס ך~סימים

 1ן,2111 יינונותה.1 יא וישע המנוקשת. ,הנרן" "עשות וו,
 ;, עגנון "~ן,ת צו יו,ן יתריםיינתן

 נת,- שנספר יע,נ, גן מיילר 'וסף "מיי" של "צוואה גטין ון".נית חנויות ון?יט,ין ני
 lrno). בספטמכר )2 תש-ך באלול י' ביום העומר בעיזיו. בטוב צו המשפט כיח יתן כן לא שאם מירי, מסוגוהמקרקעין

 ימים עשרה הוו הקיט גנ.ת להתייצג אזם ני nraI המין"ישי ישם כהן,ס. "%;( נצנ:גי )מ תשנ-א מ~1ו'

 עז-ז ג-נ ;.י 2ו, רוטש.,ו רחוג מגת-ים, מונומן כיה ,מנקשת עונ11ותוו;!11!תיק צותא" קיום תקוו תעתן יא וסיוע :"אהרעהתיהסיהנ.קק
 איזנת-נ," יה,2 ",%: מני:יס ,ינ.רה שהה ;מ.,,ג,,,ץ. "יצן רו~נ '"=;, ינוה קז)ל )עה אוף דמה., ייושתגע)ין

," 
 כאמור. זו תעודה ליתן הישפט בית יגש כן לא שאםהל-אביב, 1950(. בספטמבר )29 השב-א גשורי ח. ביום בתל-השומר שנפטר16,

 י% כהז'ע י0% מתעי )" תשי-א חיייי, נהב ": מער"%"בנ:י:1::ג
 ,(,1";! ע~נונ,תחי, עשר" הנך ישיש הצוו"", ל,'1ס ידענו ידיות" ויוי",יעיי,
 11 נ'ופ שוסית ציוכוטרו, רחל "ימ"ימ לנןנעתן נן ,א ש"ס "יגוקשת, ,"גרנה "תנודות 11 וצמו" פרסום ךוסימים
 ניופ שנעמר צ'ונ.טר1, ומשה צריס.ן, ההגייס בנפה ,וו) במיס ויניה נס.ג יו "משמס ג.תיחן

 גני-ביק, 11, הנדון גרוג "(11 נח.מסטין רשס כהן,ש. 1111( ננונמני 271 תשנ-א ננס,וח'
 ע-י בני-ברק, 17, הברון מיהוב יחיאל אמתךוהמבקסת

 תל-אביב. 96, אלנבי מרחוב פרי זז. לזריה ז. עו"דב-ב
 ימים עשרה תוך המשפט בבית להתייצב תדם כל בזה מזמיןהריני 50',599? צוואה קיוםתיק

 שהוא כל טעם להט יש אם - מעם זליהן זו, הזמנה פרסום מיום תל- 3, לוריא מרחוב הובר וקרמן ד-ר המנות צוואתבענין
 הזכויות המטלטלים כל על עזבון צו יחיאל לאסתר ייגהן לאמדוע בגובמבר953נ(, )ו תשב-א במשון י"א ביום בפתח-תקוה שנפטראביב, -

 ליתן התערס גזת יתש גן ,א שאם מיר., xl~Q והמ,ר,;יןו"ה,נות 1, ,וריא מי"ינ אשכם( ),ניס הובר לודמ'להו"מנקשת
 כמנוקש. הנ-להצו מסמכים למסירת שמענו ויגל, צ. ה. ד"ר עו"ד ב-כ ידי ggתל-אביב,

 ישס כהן,ש. ששו( נ;~גמגי )מ השג-א ננסיו,, תי-%ניב. 2, גנימין נתלה יתחבהנא:
 יי.ם עשרה תוך המשפט  בבית לההייצב אים גל nra נהמין"ריני

ה," וי" "קיייס יא ת"נ", יא מ17ע סעס וייתן 11, "ומוח יטוסמגוס
 "ו,2!ו2 עונונןת

 שינברו, ~pns "מתח Its~Pכנין קיום תעודת תינתן ל% ומ17ע המנות ש, האתרעה "צוואהת'רשס

-UDSC 

 נהמח י-ם נ,וס
 1938(, כיולי )7 ,לשי"ח תעודה ליתן המשפט בית יגש כן לא שאם הנ-ל, למבקשתצוואה

,
 ד"ר הוין עורך כוהה בא ידי על שינברג מריםוהמבקשת כאמור. זו

 !2, מ.:סיפיור. רהוג "ו%: מימנ.ס למרירת שמשו י"יה'נייד ישס כהן,ש. 1%1( נוונמני )ו! "שנ-א גנויוס'

 ימים עשרה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה יומיןהריני
 שינברג למרים יינתן לא מדוע טעם, וליתן זו, הסמנת פרסום מינם 701,50? צוואה ,ייםהיק

 ו"מ,ר,;ים "הונות. המנויות, "מסיסייס, גי עי ;1נ.ן "),יתצו כלכנר אלכסנדר ישעיהו חצם המש" ייי%ת י,יע
 הצו את ליחן המזיפט בית יגש כן לא שאם המנוח, של מירימסוג. 1936, בדצמבר ?2 ביום שנפטרמבני-ברק,

 כאמור.הנ"ל עולים, שימן מבני-ברק, בלכגר אליזבט לאהוהמבקשת

 שהוי ווט:מנמנים
 '7י'נ-נ

 ישס1. ",-אביג. 2נ, .י.ן

 ימים עשרה תוך המשפם בכיח להתייצג אדם כל בזה נתמיןהריני
ן ויא ה,ו..ס ,א ת.מ, יא מיו; סוס, יייתן 11, הומנה סרן.סמיום

ן :: ס קה.ק
 )קויצס(, r,,p (o~lla) דב המרה שי וצייא" 1ג;:הירשסהצו~א"ה%הרי:ןשיהמנותומןועיחתי~הןתעוותקייסןוואה

 "11(. נ"וקסונד )1 ה"נ-א נקשי '. יס ג ציצת: גיר"",'שאסר נאויי. 11 ת;יוה ייתן המשטס נית יגש נן ין שאס הנ.ל,למיקשת
 שלוכיט הוך  המשפי  בבית לההייצב אדם על בנה נטמיןוייני

 תקויים לא חיכה, לא מדוע סעם וליהן זו, הזמנה פרמום מיום יום רשם כהן, ש, 1950( בנובמבר )"2 חשב-א בכסלוט.
 תינתן לא ומדוע לה( אשר להתוספות האהרוגה תצוואה תירשםולא

 יא ~DNT הצוואה, מגרע נ.לד1שסיין ברקו יתר צוואה ק..סתצוות וו,וו;2 שנומהת',
 נאמור. זו ת;11ה י,הן ממשוט 2ית יגשנן גת,- שנעמר ניניש(, )נן שמיד יהודה הרווה צומתנמין

 רשם כהן,ש, ש*1( במבמבר )% תשכ"א בכסלוי' 60פ1(1 כאוקטובר )8 תשב-א בתשרי י-ד ניזםאגיב

 0נ,2.19ג.15 משכ"א, שכסלו. כ"י 407 הפיםוסים'נקום,396.



 בתל-אביב-יפו המהוזי המשפםבית
הימנות

 753160? צוואה קיוםתיק 60,27% צוואה קיוםתיק

 תש.1 גילול נצוגסס
 'יוק

 ט י",-אני'ג-):'יבי שטיץ( יהודה צבי 1 ל אס ם ח:)

 "1%(,יח.נוסט נא יפי עי ונ"-ים, "2לס( נמני" פרבר אללהשמיקש"

 מתק- נמשיץ ינ.ת שסיין ואינסט.נה אמתךו"מבקשת ה,-אבינ. "י1, אימג' מית,נ ס11ל ימן היין עורךנו""
ן

 זליגסון, א. ד-ר עו"ד ג-כ ידי על 3?, צייטלין רהוב אביב-יפו,
 ולהוצל*פן כספים לקבלת מורשים גבריאלי, וא. אורגלר ו.ד"ר אדם כל בזה מזמין הריני היום, שגיתן המשפט בית צובתקף
 60. רוטשילד שדרות תל-אביב-יפו, הוא: מסמכים למסירתשמענם וייתן זו, הומנה פרסום מיום ימים ישרה הוך המשפט בביתלהופיע

 ימים עשרה תוך המשפם בבית להתייצב אדם כל בזה בזמיןהריני ולא הקיייס לא חוכה, לא מדוע - שהוא כל טעם לו יש אם -פעם
 וקא תקויים יא ה.נת, ,א מנוע - סעפ ינייתן גי' הימנה QTDIDi מ'יס קיוט תעוות תינתן יא ומצוע "מנו", שי האתרום" הצוואהתיישם

 צוואה קיום תעודת תינתן לא ומדוע האחרונה הציונהתירשם
 זו תעודה ליחן המשפט בית יגש כן לא שאם שטיין, ארנסטינהלאטר כאמור. תעודה המשפט ניח יתן כן לא שאם למבקשת,צוואה

כאמוה
י"א ריס ו2הך,וק שתו( בנובמבר )% חעכ"א בכסלוי"א

 בכסלי
 רשם כהן,ש. 50פ!( בנוגמבר מב חשב-א

 כחיפה המחוזי המשפטבית
 ת 1 נ מ וה

 תעודת תינתן לא ומיוע הנ-ל המנוה של האתרוגה הצוואההירשם 411,60 צוואה קיוםתיק)
 כן לא שאם הצוואה, מבצע עז-ד, תירוש, לאלכסנדר צוואהקיוס 20 ביום בהיסח שנפכר ליפשיץ, דווי המנוח צוואתבענין
 כאמור. זו תעודה ליהן המשט ביהיגש, 1960,ביולי

 ימים עשרה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה דומיןהריני
 ישם רוי,ש, ולא הקויים לא היגח, לא מדוע טעם, וליחן וי הזמנה פרסוםמיום

 הריקניים הרין בתיהזמנות
 גירושיים האזורי הרבני הריןבית

-הזמנות

 לבקשה להתמד רבה לי שיש מענין יכל הנאה טיבת התתשבל 3נ3,השכ"א קר

 מריוס מירס יכיס עשיה תוך טענותיו ~ישור הזין ,בנת יבואהנ-ל "מנוה עוגנן עי ירושה יו ימתן נקש" הוין בית במניעונש"
 בעיניו. כטוב צו הדין בית יתן כן לא שאס 11,הומנה )21 תש-י בטבת א' ביום בירושלים שנפטר כלדמן,מרדכי
 1549,.גדצנכר

 יאש' הייי טראנק, ש.ת. "(!1( ינינמגי יי א תשג רויי' ירוש,יס. י' סמ~יויק'1 עין ישב עלן, דיךהמנקש:
ס::ן לבקשה להתנגד סיבה לו שיש מעונין יכל הנאה טוגת התובעכל  :וו,השנ-אהיק ערסוס מירס ימ.ס עשרי תנד סוע~תע רמזור הרן ליה 

 המגהת ערבון על ירושה צו למתן בקשה הדין בית בפגיהוגשה
 )פג תשב*א גבסלו א' גיוס בירושלים שנפטר  שפירא, יצחק ראשי מזכיר פראנק, ש.וז. )28בגוימגר1960(ט.בבסלוהשג*א

 1950(.בנובמברי
 ירושלים. 54, הנביא שמואל יחיב שפירא, טובההמבקשת:

 לבקשה להתנגן סיבה לו שיש מעונין וכל הנאה טובת התיבע בלתיק362,תשכ-א
 פרסוס מיום ימיס עשרה תוך טענוהיו וימסור הדין לבית יבוא אנ"ל, המנוח יזבון על ירושה צו עמהן בקשה הדין בית בסניהינשה
 בעיניו. כטוב צו הרין בית יתן בן לא שאם זו,הזמנה ביולי )7 הש"ד בתמוז י"ב ביום בירושלים שנפטר הדוף,סימן
.)1960

 ראשי מוכיר פראנק, ין. ש, 1900( בנובמבר )% השכ"א בכסלוי*א ירישלימ. 4, יועץ פלא יחוג הרוני, דדזי"מבקש:

397: 1080.צ2"1 בבסיו_השכ"א, ב"ו זנ8, חפרטוטיסייקום



 בתל-אביב-יפו האזורי הרכני הדיןבית
הזמנות

 1808,תשכ-אחיק 1806,תשכ-אתיק
 הרב המגיח עובדן על ירושה צד למתז בקשה הדיז בית לפניהונעה המגות עזבון על 'רישה צי לאחז בלשה "דין גיח למיי"ונשק
 גזצמגד )21 תרע-ז בכסלו כ-י ניוח נידושלים שנסטר קצע,שאול באוגוסט )10 תש-ך באב י-ז ביום בתל-אביב סניטר לב,אברהם

915ל.%0ון
 בני-ברק. 19, הראב-ד מיהוב קצין, שלמה הרבהמבקש; שדחת לוונברמ ש ד-י ידי על לב, שמואל ד"רדגגקשנ
 לבקשה להתנגד סיגה לו שיש מעונין וכל הנאה טובת התובעכל. תל-אביב. 8גרוטשילד
 פרסום מיוט ימים עשרה הוך טענותיו וימסור הדין לבית יבואהניל, לבקשה להתמד סיב" לו דייש מעונין זבל הנאה סובה ההובעכל
 לנכון. שימצא כפי צו הדין בית יתן כן, לא שאם זו,הזמנה פרסום מיום ימים עשרה תוך טענותיו ויממזר הדין לבית יצואהנ-ל,

קמנ"
 לוייירהוחיי עור  יולך, י.  )ו1ננוגובר1114( השניא גלן נה, ,גנח. שיירא נפ, צו "לין גתת יתן בן )א שאס וו,

 הראשי למעכיר י,ר קובו, י. 1910( בנובמבר )27 חגוג-א בכסלוח'

 המנוח ערבון על ירושה צו למתז בקשה הדין ביה לפניהוגשה 1807,תשב-אח.ק 1884,תשכ-אתיק
 )1 השס.ו באדר ז' ביום ברחוגוח שנפטר רהנזומן,אברהם המנוחה עזבון על ירושה צו למחן בקשה הדין בית לפניהוגשה

 1933(.במרס )23 תש-ג בשבט י-ט ביום בתל-אביב שנפטרה כשקין,מרים
 עורך כוחה בא ידי על )הורביץ(, רוזנזומן 241:קההמבקשת: 1913(.בינואר

 הל-אביב. 37, שד"ר ווייס א.הדין בת-ים. הרשה, מרחוב בשק?, אברהםהמבקש:
 לג7שה לההנגד סיבה לו שיש  מעויין  וכל הגאה טובת  התוביגל לבקשה לההנגד סיבה לו קיש מעזמן וכל הנאה טונת ההובעגל
 ערסום  מיוט ימים עשרה  תוך טענוח.ו וימסור הדין לביה יבואהנ"ל, פרסום מיום ימים עשרה הוך סעגותיו וימסור הדץ לבית  יבוי"נ-4
 לגכון. שימצא כפי צו הדין בית יתן כן לא שאס וו,הומנה לנכון. שימצא כפי %י הדין בית יחן כן לא שאם זו,הומנה

 הראטי  למזכיר עזר קוכך, י. 1950( ננובמנר )27 תשב-ח בכסלות, הראשי לנתכיר עזר קרנפן, י. 1953( במבמבר )7צ תשב-א בכסלוח'

 מקרקעין מביית ביברהזרעות
 גג עם דבש מקירות בנוי ישן, בית עומד הרחובות שגי בפינתג בתל-אביב-יפו לפועל ההוצאהמשרד

רעפים. 8י3מ13 הוצל"פתיק
 "ל7יס: נס"ינית מקרקעין מכירת בדבר שניההודעה

 ע,ן- יהונ הו.ת יצר ולידו ייק הזר נמצא !"י הפ ניק%( ש, יזין המרואו "זעוק, קדנוש שמנפת )מנר" נו"מודע
 חסנת ומרססת ינוח.ות מסגה הנ.ת נעי י ע ינינה הויי הקייא כצירוף ,.י %"; גנ7 משננתה חוב ינינו, , , ר , ש ה ט י א"תיינת
 שני של אחת דירה כולל: עין-הקורא לתתוב הפונה החלקב( ל למרסי המגיעים דין עורך סרחת ושכר הוצאותריביה,

 מושכרת. הדירה ונוחיות. פגורה מרפסת מטבת, חדרים, . א ב א ב גא

 :.:נג::::נ:נ";:!::ו,בב:ן::ך:מניב"" יהי ת'-"גיי-'פי יעיי ""יצ"" נמשיי"מיב:נ:::ניפ
 חדר בת וזרד מוהילנר דה' לצד כן יגח הנאת "דיר" יד על4 לפני 11-10 השעות בין בשבוע ששי יוק בכל יתקבלוהצעות
 מושירת. י( עם יחי הודיות יזורה ומרפית מסגתאיד,  ציית מענר" הושווה קרנוש. משווי :,י, מוזת ,א"רהצהריב,

 הקונה.על
 ממנת "יי' היי'ס' שכ' שי הי" "מיי ב::::ית הוי: הרכושתיאור

 %ו. "יו" עה עש ב:.ץ'יו:ס
 רירה הכולל בודיי גיח  יין-"7ייא יחיי יצי, 'יתי ע" נ1י1'

 מושכר. הבית היחיוונ כל עם חדרים שני שלישה סשה. סינן וואקף מאוקומה מירי הקרקע:סוג
 מושכרים. והם מ-ר 200 של בשטה לולים קיימים בפגים בהצר7. בשלמות.דחלקים:

 עוג .ש עידהקירא ר"וג לצד הישן הדת שי יןיק דהה",' גיאשון הנמצאים D'1Te מנפים 1;,י1ב:::ך:::ן:ג:נ,,

 "גית. נעל משהמש שגיססוהריי הקורא. ועין מ.הי,נר הרצונות נחיתתיתיון
 "ונסב הגס.תיבת שניס. ומהמריט שונות ונצ.רוה גת,.פות אויים ממיס ו"ל7";ל

 מרד מסמס השמ"' '1' ;ל מיגו ה;.,

 "לירא עין ר"וגיצו
-NTS 

 התוכי ננו'. נית' נוול שטת
 י-ם רבא נסך תפוס גמצג ;

  ל-ה 2500 בסך הנ-ל הבית כל לקמית הצעההתשהן.
 בוללים:המבניס

 ןגלנבוגןברוך 1%0( בנובמבר )10 תשכ"א בהטוןכ' מושכר הניב  הייוגוח,  בהצטלנוח  %' "א2 גערך מעץ,.צריף1.
 בתל-אביג-יפו לפועלהמוציא ל-י. 5 של חדשיבתשלום

 בכסלי כ"י 837, "]רפימים,נקום398
 000!.ב1י1 וכשכ"א,



 מקרקעין מנירת בדברהודעיה

 "?, מהנוה "נ-,"שסו תל-אביב-יפו לפועל ההוצאהמשרד
 ארנע גן ג'ת ון,.ו ננפרו הרשומה הלק"

 ונוחיות הדרים שגי של דירה הגל קימת )מלבד קומה בכל קומוונ מנונות - 250,56תיק
 "ןיז. יפי יה ןינ ע: יניה'י"' ""ן ריי שית""" מקרקעין מכירת על שניההודעה

 ברוטו.לחודש מן שש-עשרה( חלקי )שלושה 3116 מומנית למבירה בזהמוצע
 כיסוי לשם ן לס ד אי ב א , לחייב והשייכים להלן המתוארהרכיש

 ןין יה;1'ו'עי המלאנושה. והששת, 1-יהובמותותנידווי4
 a1De11 ערטיס ,.,. 1"! ש, יתך הפיי גמרי "הילעסישרי "שעזה גין שש, יום נב, יתקניו הנעות 11. "71ע" nlo~e מיוםיופ

 ההיצי-מיה'7 העגרה "~?אנת הרגוש. משווי 1,."! של הסלו" לאתר לס!".?"ו-!!
 למכירה' שעומד הנכס עבור ל-י 1 000 של בסך nPSniהוגשה הקונה. עלחלות

 "רגושפרטי
נ-הג"שוןתש,ךי1ננונמני"%"

 קצנלנבעןב.
 "zse נערךהשטת

!npinews '7;גת.א לסיגי"מיייא הי-אג'נ' 1! שטני ניהיי 1מ?א נ 

 ) ההברדתסקורה-

 חברות רישום בדברהודעות
 בערבון מתקפלים לרהיטים חרושת ביה .עמק-,1. : אדה "דטיס השיניס נ",זע,ההמסידם

מתבל החברהשם!.

 "Limited.Furrvture Folding 0, Factory '~Emek החברה איגודהאר'ך2.

 1960(, בינואר ;10 תש-ך בטבת ל,2. החברהמטרות3.

 בהם. ולסתור מתקפלים רהיטים לייצר3. הדברההון4.
. התיקשספר5,

 ר1ילוס מניות ל-900 מדולק לירות אלפים( )המשת 5000 של הון4.
 ) אחת. כל ל-י 5 בנות הצבעה מניות ו-0ז אחת כל ל-י 5בנות

 חס,%יעה פרצות חברות'

 מהבל בערבון קססרו דה משהז. י%[(. בינויי )" הש-ך בטנת "'ג
 Limited.Castro De Moshe ודו(. בתת נ"נ סיפר תלקי רגישתג
 '. 1960(. ביגואר )10 הש-ך בסבה י/2. 5, בנות מניות ל-25000 מחולק לירות )חלפיים( 2 9וש של הון4.

 והחגורה. מכס סופגי של עסקים ניהול3.. אחוב כלאגורות
 רגילות מניות ל-6809 מחולק לירות אלמים( )ששת 6000 של הון4.. חפ26841ג5.

 1ZZC89rDn 5915 חלקה 30078 בגוש הטורים בית הברת!. אתת. כל ל"י 1בנותי
 מוגבלבערבון

 מוגבל בערבון 30023 בגוש ו-70 69 חלקה חברת1 1960(. בינואר מ תש"ך בטבתר
 1950( בינואר )10 תש"ך בטבת י'2 30078. בגוש 59 ותלקה 59,5 מסמר חלקה רכישתנ
 .. 39023 בגוש 70-1 59 חלקהרכישת3 בכורה מניות ל-tSao מחולק לירוה אלפים( )עשרת 10 שא של הזז4ע

 רגילות מניות ל-0פ59 מחולק לירות אלמיש )ששח 6000 של הון4 1 בנות רגילות מניוה ו-53ז8 אהב כל ל-י 1 בנוח לפריוןגיחנוח
 אחוז כל ל"י 1 בנות נדחות מניוה ו-100 אהת כל ל-י נבנות אחח. כלל"י

חפ5225901תכ,522685,

 מוגבל בערבע מים מפעלי שרות-רפאל.1. מוגבל בערבון 6385 בכש 153 חלקה3
 1960( בינוחר )10 השיך בטבת יןISGO 2). בינואר )8 הש-ך בסבת ה'2.
 מים אבהרי של בייצורלעסוק3 6386. בעש 153 מספר חלקה רביעת3.
 לעי 1 גגות מניות ל-2000 מתולק לירות אלפיים( 308ג של הון4 ! גנוח נדחות מניות ל-2 מחולק לירוח )אלפייב( 2000 של הוןג

 אתתכל ארת. כל ל-י 1 בנוה רגילות מגיות 1 ו-שש אחת כלל-י
 חס,522491.חפ,522685.

 מוגבל בערבון רמלה ארירהמפעלי! מוגבל בערבת 6123 בגוש 429,7 חלקה!.

 1950( בינואר )10 תש-ך הטבה י'2. 1960(. בינואף )10 תש-ך בטבת י'2.

 טקססיליכ. ביצורלעסוק3 6123. כגוש 45,7 מספר חלקה רכישת3
 רגילות מייות ל-1000 מחולק לירית אלמים( )עשרת 18000 של הוו4 בנות רגילות מניוח ל-ש254 מחולק לירות )אלפוים( ש4ג של היןג

 אחת כל ל"י 9ובמת אחח. כל אגורותפו
-- רפ,מא522,חפ71שש52.

399 ;"9"12יו גנסיההשנ"א, מ, "ןו;,מיס."א..,"וט



 חברות רקום בדברהודעות

 מוגבל בערבון אחות בנחלת טירה1. מוגבל בערבון ובנץ לתכנת חברה -פלס-1
 1560(. בינואר )11 תש"ך בטבת י"א2. 1959(. בינואר )10 הש-ך גטבת י'ג
 עליהם. בנינים והקמת קרקעוה רכישתצ. בניה. בענזיותלעסוק3.
 בנות רגילות מגיות 19 ל-0ונ מחולק לירות )אלפיים( 2000 של הון4. מניוח 1 ל-מא מחולק לירות מאוה( שמונה )אלף 1800 שלהון4.

 15 בנות לפדיון ניתנות בכורה מניות ו-1000 אחת כל ת אגוד,10 אחת. כל ל-י 1 בנותרגילות
 אהה כלאגורות..חפ,522693.

 "r5oolDנ

 בערבון ציבור ויחסי לאירועים המאדהדתהחברה1.
 מונבל בעדכון 7150 בגוש 118 הלקהגמוגבל

 950ן(. ריגואר )11 תש"ר בטבת 1"א3. 1960(. בינואר )11 תש-ך בטבתי-א2.

 7150. במוח 118 מספר חלקה רכישת4. ציבור. ליחסי ומומחים מובנים בחור עמקיםניהול3.

 ניהנות בכורה מניוה ל-100 מחולק לירות )יזלף( 1 0וש שלהון רגילות מגיות 1 ל-שש מהולק יירוח אלמים( )עערת 10000 שלהון4.
 כל ל-י 1 בנות רגילות מניות ו-מש אהה בל ל"י 1 גגותלפדיון אחת. כל ל-י סובנות

אחה חפ4226941
 חפ,01זו:2ש

 מ11כל בערבת 42 הלקה 7150 11שאחוות1. ,,%ןג מינואר )ןן הש-ך במנת י"אג
 1950(. בינואר )11 הש-ך בבת  י-א2. עליהג  בנינימ והקמת קרקיות  רכיסהג
 גבורה מניות ל.%.ין מהן,; ייי~ת!ו:,מגתנב"ב ב::ןןט::נ:י:::ן:ה::יגן:ו,.'יביתש:ג

 אחת. כל אמרת 19גמת חפ,322695
 חם,322702

 מונבל בערבון דורות לזכר בנסןג
4 1 ל1

 -Gan , " :ן41,יןב::ע : לנן 'ן,:5'15ן:-:1גג1

_ 
.., 

 מוגבל בערבון ישות' צייק אב מ.ן. מונבל בערבץ בנהגיה ונחלה רכוש1.

 ,וא Cillk~--לוע י~ .Limited.co 1960(. בינואר )11 תש-ך בטבת י"אי.

 1969(. בינואר )11 תש"ך בטבת י-א2. עליהם. בנינים ולהקים קרקעותלרכוש3.

 בידוד. עבודות בביצדע לעסוקג בנות רגילות מניות ל-מ191 מהולק לירות )איפיים( מ(20 שלהון4.
 בנוח רגילות מניות ל-2000 מתולק לירות )אלפיים( 2 שי של הון4. 10 בנוה לפדיון ניתנות בבורה מניות ו-1000 אחת כל אגורות10

 אחת. כל ל"י1 אחת. כלאגורות
 חפ,522704.'חס,522597.

 ביוש 281 -החלקהן. מובל בערבת 6122 בוהם 931חלקה1.
 1160ג גינואר )11 תש"ך בטבת ,-אג 1960(. בינואר )11 תש-ך בסבהי-א2. מונבל בערבת 6126-

 6126. ממפר בנ.ש 281 ממפר חלקה רכישתג %122 בגוש 931 מספר דלקהרכישת3.
 שהת.כל אחדר כל ל"י1 ל-י 1 בנות מניית ל-zoeo מחולק לירות )אלפיים( 2000 של הון4. בנות רגילות מניות ל-2060 נחולק לירות )אלפיים( 2000 של הוןג
 חפ,03דיי3.חפ,698?52.

 מינבל בערבון 4, התרסי שמעון ברחובבית1. מתבל בערבון 6195 בגוש 88 חלקהחברתן.
 1969(. ביניאר )11 תש-ך בטבת י-א2, 1160(. בינואר )11 הש"ך גטבת י-אג
 6958. בגוש 56 מספי חלקהרכישתה בתים. עליהם ולבנות ניידי דלא נבטילרכוש3.
 16 במת מניות ל-0)י29 מתויק לירות )אלפיים( יש2 על הץ4. א-במת רגילוה ממוח ל-100 מד,לק לירות )אלעייכ( 2000 ולהון4.

 כלאגירית אחת. כל ל"י 1 גגות ג' רגילדת מניות 1 ו-שי אחת כל ל"י1
 אתת_

 חם,472706.חפ,אשש5.

 ,~ls.lala תשכ"א, בבסיו כ"י י40 ה"רס,6ים,"קוס400;.



 חברות רישום כדברהודעות

 מוגבל בערבון 6125 במש 451 תלקהי. מוגבל בערבת מרדכי ארמון חברתג
 1960(. גיגואר )12 תש-ך נסבת י-בג %0[(. בינואר )11 תש"ר בסגת י""ש.

 6123. בגוש ו45 ממפר חלקה רכישת3 ולנהלם. קרקעות לרכוש3.

 כל ל"י 1 בנות מגיות ל.1000 מחולק לירות )אלף( ~looe של הון4. 1 בנות רגילות מניות ל-980 מהילק לירות ]אלף( 1 שש ולהון4.
אחוג אחה. כל ל"י 1 בנות לפדיון ניחנות בכויה מניוח ו-20 אחת כלל-י

 חפ,14;!?בחפ,ז52279.

 . מוגבל בערבק )רא,של( 3926 ביוש 57 חלקהן. מוגבל בערבל חברוןה.ן.

 1960(. ביגואר ה! תש-ך בסבת י-בג 0(ש1(. בינואר )[1 תשיך בטבתי"א2.

 6?9ג בגוש 57 מספר חלקה רכישת3. משרדים. ביהול לעמוקג

 0נ בנות מניות ל-20000 מתולק לייות )אלפיים( 2000 ושל דון4. בנות רגילות מניוה ל-20% מחולק לירות )אלפיים( 2000 שלהון4.
 אהוב כלאגורות אחת בל ל-י1
 חפ,13ח?ג mMiDnג

 מונבל בערבת )רא-של( 3926 במש 56 חלקהן. מוטבל בערבת ופיתוח להשקעות חברה קליבלנד!.
Company.Development~ and] Investment Clevelafid .?:-ס196ג כינואר )12 חש-ך בטבת י 
Limited.9ג 6 במש מספר% רכישההלקהג 

 "[ במה מזות יץ%!! p9mn יירות ש,ן.ב( """! שי הוןג "(![(. גי!ואר מ[ תש-ך נסבת י-נ!.

3ITH ינ שיעות , ווו שי . 
 יידות !ס(

 מתו,"
 נקוה מזיוה ! יקי"!

 אהש י הפוקע:!3

 אחת. כל ל-י1
 מתבל בערבין נימה" -בלהנ. חפן09;?2ג

 1960(. ביגואר )ט תו-ך בטבת י-ב2.

 11!!. נפש 11%-ום י~' "ינית יאשת3 מונבל בערבון )שיכונים( אימסטרוס יהיטד[.

 בצות רגילות מניהם ל-2000 מחולק לירות )אלמיים( 0וש2 של הון4. 1960(. בינואר )?1 תש-ך בטבת י-ב?.

 אחרן כל ל"ינ בנינים. בהקמת לפסוקג

 arniltnש רגילות מניות ל-50 מחולק לירות אלף( )מאה 100000 שלהון4.
 בנות לפדיון ניתגוה בכורה מניות 499 אחת, כל ל-י ! 000בגהק
 בערבון בק וחומרי עצ.ם ליבון[ חברה עץ- -סמך[. ,.י [ בנוה יפדון !יונות ננויח מניות ו-%[ א"ת ג, י-,%[
כמוגבל אחת.כל

 Building1 T~lnber of Import Etz" "Seharחם"52271
 Materials ,120,טט,511ת1.1

 ~lse). ביגואר ין תש"ך בגבת יגב2, מתבל בערבתרדיאקמ1.

Lirnited.Radiak בהם. ולסתור בנין וחמרי עצים בייצור לעסוקג .. 

 ~lnGO) ב'נ,חי מהנת מוצר לנעי!
 י'!ה

 [ גויס אהת.י ני ,-' ו בנת ימיית מזיוה ן אטמי-מש בי י"ג

 ש, "זן4
ו' נסת ר!ייוה מניות ,-2ooe מחולק ל'יוה ,אחה"ס( ן וו"

 1!! ה!,

 אתת כל ל"יג
5mlllD" .1-כווצבל בערבדן -עיצת 

Liltdted.'ש0ו[י)" 

 1960(. בינואר )12 תש"ד גטבת י-בנ מוגבל בערבון חקלאות וצרכי לזרעים מסחר בית1
2a-y בהם ולמהדר עורות לעבד3. 1969( בינואר )11 הש"ך בטבת 
 8' יסוד מגיות ל-0פ1 מחולק לירות אלף( )עשרים 20000 של הרן4.. ואביוריה. חקלאות בצרכי לסחור3
 ו-ששו אחת כל ל-י בגות[ ב' יסוד מניוה שו ~"thff כל ל-י גבנוה צגות רגילות מניות 1 ל-000 מחולק לירות )חלפיים( 000! שלדון4

 אהה. כל ל-י 10 עות עילותמניינ אחת כל ל-י1
 חפ,19;?52. חפ,522712

 מוגבל בערבון מלת מוצריב מוגבל בערבון 6204 במש 05נ מלקה1
 60!1(. גינוסר )12 הש-ך כסבת י"ג2. 0ה19( גינואר )17 הש-ד כסבת י-ב8
 בהם. ולמהור ובימיים מינרליים' וחמרים מלח בייצור לעסוק3. 6204 בגוש 193 מספר חלקה רכישתש
 1 בנוה מניות ל-מי6 מחולק לירות אלפים( )ששה %י6 של הדן4. כל ל"י 1 בנות מגעה ל-1000 מחולק לירות של( 000! של הון4

 אחח. כלל"י ..אהת
5aTulen .

 "פ201היש5.

Dtp)'1כ~4 60י!,12,בן. תשכ"א, גכסשי נ"1 807, הפרסוטיב



 חברות רישום בדברהודעות

 מוגבל בערבון ירושלים מחיות רהיטי1. מוגבל בערבע פתח-תקוה מרים בית1,
 Limited.Jerusalem Nohiut, Rehitei גי:ואר1980(. )?1 הש"ר בסגת י*בג

 !E2bueaJ2uo~tcn :ן::ם:צ
 :.::"י". :::::זבצ ימת יקית היית ל-%י1

 ייריה )ץ,ף( [ שש שי הוןג אחת. גל י-י[
 מיי"

 נצת א' חילית מנינת ל-50
 ו-%נ א"ת, ני ל.י [ בתת ג. כפייות חיות ו:נ א"ת, גי י,י1 ישוםג

 ל-י 1 כנוה יסוד מניות 3 אחת, כל לעי 1 בנות ב, רגילוהמניות
 ""נ ני ' י י יפת יינית יפית 7::,צ! מכבל נערבתן ורכוש נכס שהוה1.
 בימחר1960ג י-בבטנהתש-ך)212.-

 -"פי8
 עליהם. בנינים והקמת קרקעותרכיקח3.
 מעלל בערבון בארצנו לנהלהfi~'D[. שית דפייו" מניתה י-אי, מתי, )ירות )א,סי,ם( ~ZOOo שי"ון1.

 1930(. בינואר )13 תש-ך בטבת רג2 19 בנוה לפדיון ניהנדת רה בב, מגיות ר-000! אתת כל אגורות10
 בהם. ולסחיר קרקעות לרכוש3. אתת כלאגורות

 בנות רגילות מניות ל-19000 מחולק לירוה )אלפתם( שלמבני הון4..חפ,2הם:5.
 [0 בעת לפדיון ניידות בכורה מניות 1 י-מא תחת כל אגירות10

 זהת. בלאגירות
 rT_9IDn 4 ג619 מוש ו-29 28 28, חלקות וכסי סיתות חברת1.
 י ס6פו(. בים'אר לננ תש-ך  בטבת י"ב2.
 6192. גביש ו-29 8י 4%  תלק,'תרכישה3.
 מוגבל כערבון 3831 בגוש 16 חלקהן. רגילות שיות ל-5900 מתדלק לירוה אלפים( )ששת 6009 שלהין4.

 1960(. ביגואר )13 חש-ך בטבת י-ג2. 10 במת לפדיון ניתנות בכורה ממוח 1 ו-~ooo אהת כל ל-י 1בנוה

 0ה%. בג.ש 27 והלקה 3831 בג.ש 18-1 16 חלקית רכישת3. אחת. כלאגורות

 בנות רנייוה מגיות ל-2000 מחולק לירות )אלפיים( 2009 של הון4. חפ,2:723ה
 אחת. כל ל-י1
 חפ,522730,

 מוגבל בערבון ומקרקעין חרושת -שמרד-1.

 1960(. בתואר )ט ח"ד בטבת י-ג2.

 מעבל בערבון 6374 בגיש 47 חלקה1. חולים. לבתי וריהוט יפואי ציוד לייצר3.
 1969(. בינואר )13 הש-ך בטבת י"גג גנות רגילות מניות נ ל-מי מתולק לירות "לפייס( שי2 של הון3

 5374. בג-ש 47 מספר חלקה רכישת3' אחת. כל ל-י 1 כוות בכורה מניות ו-100 אחת כל ל"י-1

 בנוח א' בכורה מניוח ל-200 מחולק לירות )אלפיים( 2000 של הון4. הפ,22724ש
 אחת. כל ל"י נ בגוה רגילוה מגיות 1 ו-800 אהת כל ל-י(
 חפ5227311.

 מתבל בערבת 7160 במש 45 חלקה3

 ::ב:%צ:::כ:1.צ
 יייסנןהש-יהי=י"ר%ש2 3חש,9"1לליי"ירותמ=לקל-שיצמתותרמיתגמתג מעי חי"ממי"%בעתת3.

 כנות רגילות ממוח  ל-10"2 מחולק לירית  )ןלמיים(  של:ךי2  ךין4הפ;15ח52, י , יי" ימשת","%יי"םנ1לץנל""תרשןמף"תלית=1;"ןל-נל4חה
 אתת. כל ל"י1
 חפ,?ה:2וע

 מוגבל בערבון 6183 במש 72 חלקה לשעבר1.
 מוגבל בערבון -העוגה-חיפה"1. 1960ן.י בינואר )13 תש-ך בסכת י-גג
  0ולז(.  בינואר מ[ חש-ך בטבת י-ג2. 133ש בגוש 72 מספר חלקה רכישתג
 וממחקים. מאפה רברי ל,,צרנ בנות רגילות מניות  ל-מי10 מחולק לירוח  לאלפיים( 2 6מם של הון4.

 במת מניוח ל-00סמ1 מה,לק לירות "לפים( )פשו-ה 0ממ0ג של  הון4 אדז4 בל איורות16
 כל ל-י1 חפ,6שיו42

 ארח_
 חפ,322713.

 מוגבל בערבע 158 דתעוף רחוב1,
 מוגבל בערבון 7141 בגוש 12 חלקה4 1860(. גינואר )13 תשף בטבת י*נ2.
 1%0(. בימאי י1 הש-ך בעת י"גנ %902 בג-ש שש מספר חלקה רכישת3
 41[7. בגיש ?1 מספר חלקה רבישת3. א. בכורה מניות ל-2500 מחולק לירות שלפייס( 2000 שלהון4.

nTs~13 נל אגירות rnnR 251 בנות א' ממות ל-מא1 מ.זלק לירות )4לפיים( מ24 יל הון4. 4נויית  10 גנית ב' בבורה מניות 0מ 

 פתח. כל ל-י 1 תות ב' מניות ו-ק13 אחת כלל"י אהום כל ל-י 1 בנות רגילות  יגיות  וי1500 "חתכל
  חש',34,-522.ח*/7"7:ם5,

(יסיט402
  15,12.1800 תשכ-א, בכסלו כש 07ג  הפרסימיי



 חברות רישש בדברהודעות

 מוגבל בערבת קולנוע לבתי הירדן חברת1' מוגבל בערבון תשליב חוילות1.
 Limited.Compay Cinema Hayarden ן!!ן(. גינשי י1 תש.ד ימנת י-וג

% ו, הון3  %!1(' יעיאיs)1-cnmtsre~: ימ,וה מניות 5 ,-!"! מתויק יייות איכס( )ששת ( 

 אהה נ, י-, 1 גננת יסוד מניוח 1-"!1 ןת גי ,-י 1בנות אחת.ג, רוי,וה מויוה OGO-, 1 מהזיק יייות ומאי( )אגף !!11 ש,"ון4 י.י 1 ננחת ,פזיון ניתנוה בנויה מנייה ו-1% ""ה נ, י-י 1גרת
הפ,פ;!2!.הפ,נה!52.

 מוגבל בערבון קבלנים צבןמיוחס1. מונבל בערבת -רבשל-ן
 ן1,4(. גיניאר ),1 הש-ך גסגתס.יג י!ו3 גויש ו מיסי ",קה לנישלכ

 ננינימ. ואעמת קי?עיתינישת3 בנות רגייות מניות ,-%(2 מ"י," ייייה )אפייס( ש!! ש, וון3

 אהב ני ,.,1
 גנית רגי,וה מניות י-4ו!1 מהול יירוה )אי5יימ( aoo! 2 ש,"וןה

.5E1aGIDn
 א"ננ, ,-י 1 גנוי יפזיון ניתנות גנוזה מפות ו-ינ אהה ני יימת

הפוגכם3

 מינבל בערבת רש-י ברהוב מעם1.
-  11 !1%(. נ.נ~אר ין תש.ך גטנת .-ד2.

 מוגבל בערבת 8273 בגוש 23 חלקה1. %2י. בניש ;! מספי "יגה רנישת3
 ימנת ס-י2' אגירות !1 ננסת מניות !י י-%! מקייק יייית )"יף( ן !% שי "411.

 ~liGO). גינואי )ני תש.י

 תי,ותבנות מני" :ן:בע:ב::כ:ג:51ש-%!!ןב' ' ב: י'3

 אחה. נ,אנור~ת

 "פ,714ם!' מוגבל בערבון הר-הזר1.
 !,!1(. נ.נמר י1 תש-ן גתת י.יג
 ינה,כ

'ag 
ן וט,,,". גמה נרה, הפדיה, הקמור

 מהבל בערבון טורי-והב1. 1 ננוח ימיות מניות י-4(!1 מפוי, י'ר~ת 1%')א,ף( ש,"ון4.
 ~ISOO). גינואר ),1 הש-ך נסגת ט-וג אהת. נ,,נ

 נ4ןו. ג;,ש מספרון הלה רנישתנ הפ,ןעצ!נ

 א"ש גל י.. 1 גנות ג' מניות ו-!!1 אהתני
 "פ'%""!' מונבל בערבון רחלי נכסי1.
 ותן(. נבואי ין תש.1 נסגת ,.ז2.

 מייבל םכבת צ מצ:ץעי:ן רני,ות היות 1 ,-יי מוותק לרות מ"ת( שי ן %1 ית::

2 ש, :,ן4. הפ,מ7ם5. %  אהה. נ, 1-. 1 גנוח ג. מניוח ו-!!1 אהת נ,י-, 1 גנות א' מניות י-!1% %~,1 ,ייוה )א,ן,יס( 

 "פרה!!!' מוגבל בערבון 6215 גוש 88 הלקה1.

 1980(. ביגואר )14 הש"ך בטבת י"רג
 מוגבל בערבון 6947 בגוש 115 חלקה מברת1. עגיהם. 2ני1'ם ונקמת קרקעוה רנ,שתכ
 %!1(. בינואר ,15 תש.ך גסנת ט-1!. בנות י;ייוה מניות 4-1וו!1 מהלק ,ירות )איפייס( ! וש שי הון3

 %1י. גלש י11 מים חקקה ינישתכ !1 גנות ,פייון ניתנות גבור" מניות ו-ו4!!1 אהת נ, "גייותי1
 גנות רני,וה מניות 1-!!!! מהורק ,ירית )אתפייס( zaf~li ש, הון3 א"ת. נ,אכרות

,5a?;4oan1..אחה. ג, ו 
הפ,47וצ!!.

 מונבל בערבון 6981 גוש 77 הלקה1.
 מוגבל בערבון 6157 בגוש 110הלקה1. !!!1(. נינואר 1! תש-ו גחנת ,.ז2. י1

 !!111(. ג.נואי י1 חק-ך גטנתס.1צ. ע,יהס. גנינים 1"7מת קרקעות ינישת!.

 111י. גנ.ש י11 ממי הילהרגישה3 ר;ייוה מניות 1-%"ו מהויק ייי,ת )אתפייס( 2aw ש, "ון3
 ,nua רמיית סמו" ל-ששת 11,ק ,יינה לאנמים( שו2 ש,הין4, ,"ן.,ן ניחנות בנור" מנ.~ה 1-יי(!1 אחת נ, אכרות !1בנות

 אהב ני יות או,"1 אהב נ, אזורית !1גנית

.5axlitn.!פ,!4ום"

403) י(15.12.19 חשנ,א, נג;11 נ-1 ;"8, "פ1ס~ם.סיתום



 חברות רישום בדברהודעות
1 - מוגבל בערבת 77 חלקה 7146 במש חברה1.

 ל195(. ביגיאר נ17 תש-ן בטבת י"ז2 1960(, בינואר )13 תש-ך בטנת ט"ו2. מתבל בערבון לבגין קבלנית חברה .רב-בונה-
 קבלנים. עסקי לנהל3 7146. בגוש 77 מספר חלקה רכישתב
 1 בנות יסוד מניות ל-190 מחולק לירות )אלפיים( 0ל29 של הון4 ל-י 1 בנות מניות ל-2500 מחולק לירות )גולמיים( 0וי2 של הוןג

 תחת. כל ל"י 1 בנות רגילות מניות 1 ו-990 אחת כלל"י. אתועבל
 חפ:7%?32חפ,522749.

 א",ןצעףלתלם: מתבל בערבון ולמסחר לתעשיה חברה מלצורג
 גניתי מניוהג' ו-(((! אחת נ, ,.,גוים גנוח נ' שיות ו-ש! אהת :י י.. fiT11 1 ב. יניות %( אחת,;, א. מניות ,-5aoo מחו,, ,ירות א,פ.ס( נעשרת loaw ש,הון4. 1.י 1 בננת א, מניוח 1-((ן מצוי, י.ר,ת )ח,פ,,ם( ! !,! שיהון4 מתנות צמר ,ייגרג 1נ.הו,! ס.וגסנתתש-ךע1בינואר(1%(.ג

 "י,!!ו2!ג אחת. גי י,י1 אחת. נ, ,-,
 ן!

 כתבל בערבין 54 חלקה 7140ניש1 מכבל בערבון 6158 ביוש 672 חלקה חברתג
 נ.נו"ר!1%(. ),ן תש-ו נסגת'-ז! (ו!". נ.נחי ע1 תשע גסנת ס.1ג-

 ו111. נמש ונ ן!ןי ",7"יניתנ 1%ג נני; גז( מסיר ",,ה רגישתג
 !ו גנות מניוה ,-.!!ו2 מחולק ,ירות )א,;..ם( יפל שיהי41 ננוה ננואה מן.ות zw-1 מהויק י.יות )איייים( ~ZJOG שיהין4.

 ארה. נ,אגורות "חג נ, י-י 1 בנות רדויית מניוה 1 ו-ו!, ""ת גי ,.י1

11
 !%זן. בינואר )!1 חק-ו גסגת ט.co. hlarketingI 1 Mnnufacturing- K.M.H. .31.נטושו[ מוגבל בערבון 6746 אוש 159 חלקה1. מכבל בערבון יש'ווק ל"צוך חברהק.מ.ה.1
ןפן:ןן:ןןל%(: גזות ילוה ממת ,-%(י י,וב:ב:(יבן(, מ, ":7"2 ןע:ב ן!!1(. בינואר )זו השת נסבת.-21

 ח",2נ~ו2!.

 מצל2דןיףנת50הש,ךבני%בךבט1 מתכי בציצןך:4%מןש,גנבתן

llQoni~rln מזה ר;.,ות מניות יש2 מ"ו,1 יירות )א,פ.,ס( יסו! ש, היןג  אזורית (ו גתת צייה מיפו י מניי, יייית 'איף(
 אהת. נ, ,.י1
 שגלםכ

 מתבל בערבון 6633 בייש 248 ןלקה: מונכל בערבון 6746 מוש 85 חלקהן

 ננוה י;.יות מניות ,-(((2 מהי,, י.ר:ת )א,",.סן 2 וש ש, הון4
 עורות (1 גנות מן"ת י1 י-ן," מהייק ייירא )איף( ן י!" י ש הי,, 4

 א"ת יי י,י1
 עוקמם!

 מואכל בערבת OG23 ביוש 252 חלקהן
2 מוגבל בערבון 6386 בגוש 93 חלקהי

 'ןי
 'ICGO). נ.ניא1 הן נט:"ן"ש-7

 גורות גיהרו היות גן:מןן::;.%יי: :ב:הן::ב:
 ",ת.יי גנית רגי,וה מויות 1 י-%, מחויך י.יית )אתפייס( 2 ירו שי הון4

 הפ':,ז-!,. א"ת. גי אנ,ר,ת (1 נזות א' גורה מניית ו-תוו! אהה גי י.,1
 ד)צ.נראג'בן,.רתש-ך)!1נאןר,1,%[( "פועע!!

 שגרותרש"

404Dlp1'יו12.19.!1 ת"נ-א, ננצרו נ-ו ז(,, "פיס,פ'ס 



 הון הנדלת בדברהודעות

 "1": מסיס מצ"ניפ :ד:נג:,זע"1.
) בע.מ לורע מפעלי1

 mliglvtn11~i(a-nie)sooo.ן ::ון"ניי :ך: ::::ב
( 

 בע -הימפה-ן. בע-מ באר-טוביה אזור לפיתוח הברה1..
 'שיאלי,ה. יייי" )"ין( looe!' ישיאייי". י,י~ה מטייס( י%!ג
 ישראייות. יירוה )",ף( %"1ג ישראי.,ה. ,ירוה ~ף( ns1nVT השעי מחה ואיגע ו%,,31
.4tlooa!~n .תפ,ן188נ 

 בע"מ אחדד1. בע-מ בית-שאן טקסטילג
 ישראלייות לירות )אלף( 21000. ישיאליוח. ליידיש אלף( מאות רמש 5065%נ
 ישראליות. לירית )אלף( 31000. יקראליוה4 לירום ואחת( אלף מאית )שמינה 3800001.
 חפ,46226. "פ,19550ג

 בע"מ שקט בנעיג בע-מ ענק למיכליות חברה3
 ישראליות. לירות )"לף( 21000. ישראליות. לירות אלף( )מא" 21%%0.
 ישראליוח. לירות אלפים( )ארבעת 0)י34. ישראליות. לירות )עשר( 310.
 חפ,49781, חפ,8נ4299.

 בע-מ אעלנדר אחיות של מיסודן מלבושים1. בע-מ מהכת מפעלי -פים.ן.

 ישראליוה. לירוה אלף( ושמונה )ארבעים ל348%. ישראליותו לירות אלף( ואהד עשרים למאה 121%0י. ישראליוה. לירות )אלמיים( 2%9ן.,. ישראליות. לירות אלפים( )עשרת 810000.

 חפ,429584.- הפ,ש07י4.

 בע"מ הקדמ,אלי מעוןן. בע.מ צ'ורלי י. א. - משולבים טקסטיל מפעלין.
 ישרא,י,ש יירות )אקף( """1!. ושראיינה. "רדת אופיס( נעשרת ו%י1ג
 ישראי.וש יירוה איריס( לשעת וש"!. ישראייות. יירות אקף( ואיגעיפ מאתתם )מ,ייון %lz~ooג
 חפ,44830. הפ01?%8ג

 .הפל-בעי' בע"מ הדרים משלחי איחוד1.
 ישראליוה. לירוה )אלף( 21090י ישראליותו לירוח ~לף( 10%ג
 ישיאליוה. לירות אלעיס( )שלושת 33%9. ישראליות. לירוה אלף( ותטעה ארבעים למאה 149000ג
 חפ,45637. הפ,48983.

 בע-מ יזרום חשמל מוצרי תעשיתו. בע-מ שלמה- .אחוות1.

.21 %  ישראליות. לירוה אלף( יחמישים )מיליון 1 2050900. ישראליווג לירות "לף( 

 ישראליותי לירות אלף( וחמישים מאות )ארבע 3430900. ישראליות. לירות )אלף( 31000.
,4loaeFnn ..4135161חפ 

 בע-מ ויטלה נגדי דלא נכסין. בע-מ הנדסה מכשירי לתעשיית חברה1.

 ישראליות' לירות אלף( וששה )שלושים 2350%. ישראליות. לירות אלף( והמישים )מאתיים 2250000.
 ישראליות. לירוה אלף( וארבעה ששים )משתיים 3254000. ישראליות. לירות אלף( וחמישים 50009ג
 תפ,415879. חפ,411331.

 בע-מ תעמיסולנ. בע-מ השרדן גוז,ג
 ישראליווג לירוח לאלפיים( 20%ג ישראליוה. לירות )אלף( משו2.
 . ישראליות. לירות אלף( ושלושה )עשרים 3000נ3. ישראליומ. לירוה )אלף( 1000ג

 חפ,41%69. דמ,47753.

 בע-מ דימונה סיבי1. בע"מ בירושלים הספר תעשיית מפעל מרן1.
 ישראליות. לירות אלף( מאות )שלוש 2300000. ישראליוח. לירוח )פשרום( 10ג
 ישראליוה. לירוה אלף( מאות לשלוש 0מ0מע3. ישראליוה. לירוה אלף( )המישים 350009.
 הפ,320618 "ם,1120710

.405 15,12.1900 השכ"א, בכסלו כ'1 807, הפרס,ס'ם'לקוט



ן הון הגדית בדברהודעות
 "המגידנ - בע-מ גחשון3

-6 
 בע"מ

 י4יאלייו4 ליייה ~לף( )2100. ישיאליית. לייית אלף( ותמישים )מאה 1500%נ
 ישיחלייה. לוריד )אלמיום( 32009. ישראליות. לירית אלף( ותמישים ומאה 3150040.
 חפ,55וג4. , חצ,41103.

 ישרחי.וה י.רות איף( עשר )""ז "%]1נ בע,מ הדירים מעונות1. בע-מ -פרי-רת*1.
1 הפ,48322. ישרחליות. לירות )אלף( 310%. ישראליות. אלייב(,לירוה )ששת "ווי3 ישרא,יוה. ,ירוה )אנף( ר1%ג.

ן חפ,42037.
 בע"מ וגירגר סרטים יצרני1.

:שיאליות. יאין )"יף( ,."י!. בע,מ סוקוני-ווקום( )סוכלות סלונים ש. נ.י.

 1 ישיא,י,ה. ,ירות אופיס( קומשת 4(ו!!.
 ישראייוש "רות אקף( )עשר.ס ",רר!!'

ן lesiDn:1ה ישרא.,זש יירות וא"ת( היפייס 1"1!ג
.1gs;lr~n .1בע,מ חיפה -חמים- התיכוז הספר בית חברת 

 ישראליות. לירות אלף( ותמישה )שלושים %0עג
 ישראייות. י.ר.ת '"לי( עקר לצמיקה %וג1ה בע-מ )1851( ניר תעשיית -סופרה-ן.
 - 4Isn~lsn. ישראליות. לירות אלף( )מאה 2100000.

 uahe~n-מ זיקוק 71ב י"י""ית. י'יי" אייי :ם;'מתיע1

 יירות מאות( ותשע איף יתשעה תשעים מ"י", (w9~eo urnג בע-מ 83 1בירול אבן היכל1.

ה י'יית'שת,::leoo )5,,( 1נ
ן הפ'ק![!4

 בע-מ ועירוגית חקלאית להתישבות חברה רסקו3 תפ,311715
 ישראליוה. לירות מילווה )שבעה %0%0ז2.

 ישרא,.וה. ל.14ת )מ.ליוח %""%ן!. בע-מ סרוק לצמר מטויה .צמרון-ן.
 [ תצ45521. ישראליוה. לירות אלף( זהמישים ]מאתיים 230000ג
 ישרא,יז". י.ר.ת אלף( והשעה שנע.ס )מאת"ב """1;!3

 "פגה![1. בע,מ לישראל החקלאות בוק[
י ל ( י , י ) ! ",",4!

 ישמם )עשי.ס ו,ן4!"!!ג בע,מ בט"מ3
 מייזמי"

 'שי"יייש י'יית
 ן. ישראליות. לירות חלפים( לחמשת 25000.
 . דגציגרא. 0960 ביולי )6 משמ"א בהמיזי-א ישראליות. לירוח חלף( וחמישה )חמישים 55000ג

 החברותרשםן חפ,98[א4

ן )5( 242 סעיף לפיהודעה

-
 ,הי, מכרטיס שמוכין אשר התניות נ. גוועה נוהנמסית

 נמי
 הקניוה. מפנקס

-DO"

מטפר החברהשם
~eonמספר החברה שםן

התיקןסידוריהתיקסילורי
1Ltd.rilms Palem 3TMID" 11חפ83471נ בע-מ -יפו" שתיהכריבת
 הספקה הנית![הפ,11(4 גע-מ -א!!אימפ,.!

1M~ltfi נן.מ רמון מצן"
ןע,%ן,[ Lrd. Goldfarb Simon גע.4 11,דפרגס.מ1;נ[ יע.מ. ?ייר ןז ,עשבת ןניין.,::,מ,ה!

הפ,10308 בע"מ 7033 בגוש 183 203, חלקותאחיזתgooitn14 8תוזט1סבו .0(_"1.1
הפ,19387 בע"מ רבין אתהרבסס15 בע"מ הברה סיכה מצרכי תעשית-דחן"4

 בע-מ ישראלית הארץ הפועליםקופת16 "מסבנן" 8ה1ז"סו[טט[ ~Industry~ Products_0ס
 חצן38 שלד fund Workers Palestine.14[תמ,11163.נ11

 פיתן
 משות"

 חצ,1;5 ,ןז 1L(d.arp~rktidn sccurity["ע,1;![[ בע.% 4י נייו י".

 "צ,חLtd.Maof 1ן מ-מ פיד,%1,!1%1 מ.מ 71 יי ::::ן:ן;
 .שמיר-מוסו

 Matak iletsn.14[ן נ!-מ מתקי["!,,;וו[ נע-מ
 חפ,18150 כע"מ כהינה מכשירי -דף- נטר אתקליימויס9
לו

 "דאי-אור-
 דב3יגךא באוגוס19604( )14 תש"ך באבכ"א גע"מ מפיצים
Ltd.Dis~riburors "ן החגרותישםן הפ112561 1ל(-צולת. 

 0טל15.12.1 תשס"א, בכסלו כ"1 807, הפרסומיםילו,מ406



 )5( סעיף.242 לפיהודעה

 החברותם מפנקס נמתקו להין מפורטש  שמותיהן אשר ההברוח כי הודעה כתהנמסרה

מסער החברהשםממפרמספר החברהשםמטפר
התעויייף"י,סוגייי,

 .ט1512 בע-מ"אגר*1097215 בע"מ 34 סירקין ברחוב 2ג מס'מעון1

16336 בי-מ 3?[6 בטש 530 חלקה16 14283 5שסא Ltd. Seryice בע-מ סרויסגיוס2
1[נווי[ גע-מ מריס נסה "ירהנ

!ונב נע.מ. הקב, פתה הנרןי,י
 נע-מ ישראליים 1שס מעילי תעשית,שי,11111[ גע-מ יי,ש,,ס 1!א גביש [י",ק"4
 l~aeLtd.InaustrY Raincoa~s Israeli Leshef 17019 גע-מ ושות' גביןאליעזרס
ב%[ נעזב גת-ים צניבהן

פ ",קהאחתה![ ננו;[ גע-מ "י[! נמש 
 ',14633 בע-מ ושות' יודלביץפיגאקח7
7ו(1 .4,['",",ן"ץ.. ' מורמזגע-מ5

נ!:;[ הנית"יקהי;גיישנ!גע,ממ

7111[ נע-מ ווי גובש ההלקה[!ש4ו גע-מ הנרמליננה9

1%14 נע-מ ~ום נגיש ננ"יקה!!, נע-מ ישיה' אציי.וסףי!

L~d,)0. גג ש"] Joseph 14718148 בע-מ 88!6 בגוש 454 חלקהחגרה23 9ב

80ט20 בע-מ שטרנטלפרוס1478924 בע-מ 13 עזרא אבןטירה1!
 Ltd.Radico 8211 בע-מרדיקו1481425 בע*מ" ברזל.מקב2!
 בגוש שנ חלקה-חגרהצו

-6?05 
4880נ בע"מ

 בנובמבר )5! תשב-א בחשוןכ-ה בע-מ תל-אביגקומפרסור4!
"%0 

 דנציגרא.
 החברותרשם Tel-Aviy Compres~ot 1%31.ט([

 242)3( סעיף לפיהודעה

 'תשי " "" ""ייי"' מ"י ידיי שיניית החייית שמי" ין'י וי "ייי" מ"יי ש'תתתש '"יב:גגיב

מטפר התברהשםמספרמספר החברהשםמסמר
",,סיף,"ה,,ס,תי,

חפי,12573 בע-מ עמיר א. ד"ר את מרומרד.Ltd. Binian Kevutzat mllD" 17 בע-מ בנקקבוצת1
.Ltd בע"מונגיל*2

-'Nabil" 
הפ,13220 בע-מ בישראל כפיר גבינההעשית18 חפ,4261.

ב
וישרש-

הפ,?1331 בע-מ 13 בן-מתהמעין19חפ,8489 בע-מ חברה 6920 גוש
 חפ,L~d. ProductsI Israeli1 13155 בע-מ ישראלייםמוצרים20 גע-מ ישרלאית פלורסנטחברת4

הפ,14291 בע-מ 6122" בגיש ו-500 539-חלקות21 חפן95םThe 1 [טרויה זחס(5אסט[ץ .0(."[
תפ,66ב16 בע-מ 22!6* בגוש %8-תלקה22 בע-מ אורון השקעותהברת5

Ltd,Oron Corporarion Investment 19568,חפ',5!צ16 בע"מעבת-אב23 חפ
חפ,18209 כע-מ קפה לקליית חברהנובל,lojeol~n24 כע-מ ירושליםכזר8
הפ,18388 נע-מ 0205 ברוש 293חלקה23חפ,11099 בע-מ דלק להספקת הצפוזסוכנוה7
חפ,18928 6157 בגוש 335 מס'חלקה26חפ,11126 בע-מ -פורת"חברת8
חפ,19266 כע-מ מכוניות השכרת -ברניע21חפ115761 בע*מ 3926 בגוש 461 מס' חלקהחברת9
חפ,19289 בע-מ 6138 בגוש 388 חלקהחגרת28חפ118111 גע*מ ויגשטיין יוסף 98הלקה10
"פ,10391 בע-מ 646 חלקה 6154 טשחכרה29חפ118121 בע-מ ויגשטיין יוסף 99חלקה11
חפ,מן19 בע"מ 6158 בגוש 794חלקה39חפ,11813 בע"מ וינשטיין יוסף 100חלקה12
 - 6008( )נגוש ש' יאזור 115( )מס' תעשיהיגנין1נחפ,11947 בע-מ 8205 בטש 519 חיקהנבטיצו
1M~lDnבע*מהמ,13102 בע*מ 2ו כן-ממי רחובבית4נ
ןחפ,2462ג בע-מ* דגים ויבוא לשווק*חגרה15

 זחלךה ~laco) ב"יקטייי מ! תשי-" נתשי,י'הפו%1!1 נע-מ :רהי שפיהמיהי!

407 . 19%_15.12 תשכ"א, בבסיי נ-י 807, הפרסום'םינקוט



 השותסייותפקוחת
 )5( 68 סעיף לפיהודעה ,.

 השותפויוח. מפנקס ,מהקו להלן מפורטים שמותיהן אשר השוהמויות כי הודעה בזהנמטרת

ג "שו%" שט ,:ן,ה: "קי%תשטן,
ש,4331 גבעתיים"-מחלבת213939 מהגדמים זילברוסר ש. את רודהא.ג
ש,4587 דוד לויכטר אח יעקבשמירח388640 קונפיבו ב. גסיםבן2
ש,4612 לוינשטיין א. אתב.ג7541?4 ואמפיתאסרק אורה קולנועבתי3
ש45131 קפוסטחאחים441842 פארקבה4
ק,1"47 קרניבסקי אתוינד457243 וננו וקטש.5
ו,47%ן"ננהר*461344 נילימ  ועקמי לאמומים ישראלית  העשיה*עלן"6
ש49341 ושות'הרמן482245 שמרים למכירהסוכנותו
ש;5016 ושות' גרינגרג א.  איגגSOTt45 קמינר וורבר .8
שו5051 -המטפיל" -ספריתד57374 איזגברגהאתים9
5902- ביאולוסטיקיתמאפיה10

ש,50:0-המנקה*48
ש,5092 השמל,תוצרת591049 מיינברג-גוטליב הסמר דפוס -11
ssilv *;הר* חימי-סננימפעל643050 מיסמכים D'D1DD סוכני תליקסמן, כהןמושלי,12
251~6  פסמרנק %ה להר ישראליי וירווח לןירותמרכז13

-מולדת-
ש53131 קונורטי אחיפ

ש,5336 ושוח' פלצ'יק א.-על:רו"?69615 הספקהשותפות14
ש,5386 עבאדי האתיםמאפיה835153 צולניץ ו-יזדחל ביאלזססועקידרור15
15

ש,"510 דירים מזיזקי יסות/ "פשסייןז.51 ימים שיכיס ללימוג7ה, ביה-ר"הדרום-
ש,5492 מהכת מוצרישפר,838655מינרליים

ש53111;טיב-עור55 יוסף "ריפים, משקאות מעשית דבליל,יקם17
 ויגרב אנב'לי )קרסניצקי, חופה מספיאמרכז57ש',230  ובביובולד

~sss0lו-מילשטיין(ש,830 בז'רנו הנרי את גרשוןנסים18
ש,5590 בשר ושמורי לנקניקית הרושה בית*פאר*58ש,869 מיכלסון 417 מיבלסון א.מהנדס19
ש,5733 ושות' אליהושלמהle??l~59-קוסמוכימיה9?
ש,5869 ן יעובר ו-י.ר.60שן?106 מרדכי את עירבטריאנדמילידס21
ש,5939 ארבה י-אליהו שפיראשלמה61ש,ך08נ חדרה קולנועשותפות2ן
62ש,1393 ושות. המבורגר י. טכסטילתעשית23

ש,6030 נגרים'ורפדימ"טן-מן-
ש,6,12 פתת-תקוה אקספרסז' מוטך -63 ש;1463 פנה ראש וקבלנות, לאספקה שוחפות כנען,בני24
י,5813 קיסיד מכבסה-צחר"64ש,1531 ממחד ביה קוזפינו, המשד25
ש,?618  "סדיר*,פרסום63ט,ט21מכנתרף26
ש,6261 מכגי'  מלאכה  לית וגורלי-כסטי65ש',7נ21 פרצקין - ברינלאיטי-חשמל27
ט6%41 סטולשרסקי צבי ~ת גרינביגמשהז6ש,0?24 פלורנטין אהשייינבך28
ש,6377 מסחריה- ואמנות לגרפיקה סטודיו*סתו,68ש',9נ24 מגרל-גר משיחררים  תיילימאטליז9?
ש,6398 ושות' גרוס יורםסרסי69ש,2936-דגלין.30
א.ב.70ש,?%8 ושוה' הלברכטחיים31

7ן,מש6 ברונשסיין - איצקוביז -
ש,6519 וייס אתברמי71 ש,31%' כהן א, את גובמיאסט י.ד-ר32
ש51?ם אליאש יתזריפיה~3scr בישראל אינג'ינריםמסקרו"33
ס,96ש לולקרגל-לנרק73ש,6מנ ושות' רוטשסיק בדלוימאיר54
ש;9וש6 עיר למוצרי ביתור-שרש"74ש'י3ה1 מכוניות חלקי וחידוש ייצור ישות'נקניקו23
 "קוסמטיקה-גריבסקי35

ש,801ג
 ךיילוי ו.. 1960( גאוקמיבר י2 חיכ-א בץשיןד' ,00?4ש פד, נרוק את סליאם בינםא7צ
 בפועל  השוחפויותרשם'ש,4313 נולדוטר רמיכאל אלכמנדרהאחיס8ב

  0(19.?15.1 תשכ.א. נכסיי ב-י 7(י. הפרטים.ם.ישם408



 השיתופיות האגודותפקודת

 )ד( 59)1( סעיף לפיהודעה שיתופיות אגודותרישום
 הודעה 743 הפרסומים בילקוט פורסמה 1960 במרס 3 דביותהיאזל : ארח פרפים 0צ'.נימ בהודעותהמ0פר'ם

 סיבות לי יראו לא פרסומה מיום חדשים שלושה של מועד תוך שאם הרשום המען2,
 יצרנית צךכגית אגןךה האגודה: של שמה יימחק אחרתהמהייבוה הרישוםתאריו3.
 האגודות רישום מפנקס 4754( מס' )תיק בע"מ חגורשתופית. הפגודהסוג4.
 הבוטלו והאגידההשיתופיות האגודת תיקמספר5.

 מוסר הרשי אסרת, המתענית סיננה בי נמי הונאו 1,א1",א.י בכפר-קרע למאפיות שיתוטית אנודה-אלרנ"ף-ן.
 האגודות רישום מפנקס נמתק הנדונה האגודה של ששמה הודעהבסבע-מ

 מנהל, כל של שההחייבותו בתנאי בוטלה והאגודההשיתופיותבפר-קרע.2.

 . ויוסיף התמיד קיימת שהיא מקום הנ"ל נאגידק וחבר עסקיםמנהל 1950(. בנובמבר )30 תשב-א בכסלו י"א3

 אגודה 2. ושירוהים; יצרמת 4.1.
 יצרניה_

 באגוד". בופלה לא כאילו תוקף להלהיות

 אונסני )ונ 'N-QTfI ננסקי-א
 ורפונקלל, נ1צןניוו11( )( תשג-א ננסיקס-1 1רפו:קל .. ר%[(

 השיתופיות הלנודותרשם השיתופיות האגודותרשם

 הרשמי הנגסים מקבל מאתהזרעות
 החברותפקודת

 דיבידנד תשלום עלהודעה ראשונות ואסיפות פירוקצו
 בפירוק. גע"מ )ישראל( -סניפיכם. מחברה:עם אלקטרוניים מוצרים לייצור ישראלית חברה וידאוטרון החברה:שם

 תל-אביב. ר, לבונטין רת' הרשום: המשרדמען ' בפירוק.בע-מ
 תל-אביב-יפו. של: המהוזי המשפטבית 4וב2, ת"ד 9, יפו-ח-א רח' ישי, חוטר עז-ר אצל הרשום: המשרדמען

 1012,59. האימהי: התיקמספרתל-אביב.
 אגירות. 50 לירה: לבלהסכום הל-אביב-יפו. של: המתווי המשפםבית
 ראשון. דיבידנד אחר: או חתרון ראשוזןדיבידנד 69)221 הא,ראי: התיקמסתר
 960נג בדצמבר )18 תשם-א בכסלו כ-ט פרעונו:זמן 1960(. בינואך )25 תש-ך בטבת כ-ה הבקשה: הגשתהאריך
 ואליעזר עו-רז גרינבאום, משה המפרקים: גמשרד פרעונומקום 'lMO). בנובמבר )10 תשב-א בחשון כ' הסירוק: צוהאריך
 תל-אביב. זז לבונסין רה. השבון, רואהליואי, 1961( בינואי )6 תשכ-א בחבת י-ח ראשונות: לאסיינית והמקוםהיום

 תל-אגיב. 39, בנימין נחלת רח' הרשמי, הנכסים מקבלבמשרד
 קדמעה. בדצמבר19%( )4 תשכ-א בכסלוס'י האסיפותןשעה
 הרשמי הנכסיםמקבל בבוקר. 830 בשעה נושיםא(
 בבוקר. 8.45 בשעה משתתפיםב(

 קדמעח. 1960( בדצמגר )5 תשכ"א בכסלוט-1
 לנושים דיבידגד על להכריז כדרגה ברבךד[ןל.עה הרשמי הנכסיםמקבל

 בלבד קדימה דץבעלי
 ממרק מעוי עלהודעה

 נ~-מ המהקים העשית [מיר הנרה:שם
 נסירותי

- oe."נשריק נע.מ ייין,י "היי inliquidation Limitedi 1,ץ.,)" 

liquidation15 ]י[0(2טח512 .סי Sweets 2%י11ח' Trsתל-אביב. 20/ העם אגד רת' הרשום: התשיי 

 תל-אביב-יפה של: המהחי המיפהבית תל-אביב. 53ן פלורנטין רח' הרשום: המשרדמען

 ולרג': "ת.קמססר
 [יו1(. בשויי )ן תשנ-א נטגת לח הונטות: יקנית הכהיי:ימס 1י,י:3אנ'ג-יצה

 ארי" ומע11: האורו המפרק)שם
 " מקץ ' י ין המליקשס חי-אניג. הר1ל[ר, רח' ר,-ה, מהן,

 ס.עשי שש[(. ג11נסבר ),נ תעב-א ננסך ס. "מיני:תפריך

 קו-מוןח. בדצמבר1969( )9 השכ-א בכסלוכ, קדמון11. בדצמבר1960( )5 השב-א בכסלוט-1
 הרשמי הנכסיםמקבל. הרשמי הגבסיםמקגל

409 15.12.1080 חשכ"א, בכסיז ב"ו 807, הסרסומיםינקוט



 הרשמי הנבכים מקבל מאתהודעות
 1935 הרגל, פשיטתפקודת

 חיסר שי: ש"י "ישחטגין פומביות והקירות ראשעות אסיפות תככים, קבלתצווי
 ווריג 2( י!,,ו3 [( הגיחי:. רתי,'סגויי שמוח,. נסי מועב בנאי, שפירן, שמואר ומעז.: תיאורו "חייב,שם

 ס-י ואמ1' ממיניי מ17?יה היייתא:::ן::ון:נבס %"גע-עה %: "1יכ:;מנ
 ר;,: נסושסי הדיינים את המנרשים "?11'פ נתאי !ו!1(. ג;,גמגר )11 תשניא נחשון י.; "נקשה: ";ותתחייך
 שוו(. ניפסמנר )ו2 א תשי יהשי' יי( !יו[(. ננוגינר )11 תשג-א נחשון נ-ו הננסים: 7יית ?1תשיך
 או(. נאו,טוגר )י1 תשניא גהוציי י,"2ן ההיינ. נקשת חייג: 'fiT~I "ו נושה נקשת ה'ח הנקש"אס

 יזיזין, פית נורש רח' הרשמי, ס ויגן יקיי ימענין "נאנ,שם ינ תשנ-א בטנת י-א והמכם: ושעה "ראשונה, האסיפהתאריך
 ס.יישי הרשמי, "ננעים מעגי נהרו גנו7ר, :lo.m נשעה עז(גן?ךגר
 ננן,1י-ם תי-"גיג. מ, נ;.מ,ן נפיתרח.

 קדמץמ. !1%( נוצמנר " תשנ-"
 נמרי )נ הו;-א נאזר .-1 והסקוס: רעעה ווומגית, הפקירהתארין

,
מקני

alo~ln ,הישם 
 נשע"[%[(

,. נתי-"נינ-יסה ויחי המקוי גנית גגוקר !ו.,
 נאמן מינוי על הידעהן קדמוןה. ין,1( גזןמנר י תשנ-א ננסיו ס-ו

 )"מנתה איגר"יס מוהמו רשיו מהמוץ ומיג.: תיאויו "חיינ,שס הרשם. הןנסיסמקני

 .רומים. שי.. זייי,י ומשפסגית
 אינן רח' נון. מ. שם.", מענו: שאיןשם ת,-אגיג. 11, הןקויית "י~ר"י:ין,נו3 התיקממר י,סטיל' ונרי יתרן ניר, לריסינו ומענו: תיאירו "היינ,שס

 ;גירוי
 ייוקליס. ,,

 !%[(. גנונמגר )ו2 תשנ-א ננסיו .-א "דנו.:תאריך ת,-אגיב-יפה ש,: ומווי המשרטניס

 קדמתח. %!1( נז?מנר ), תשנ-א ינניי'.ט לון(. מימנר "[ "שי-";נ;::ונ;מ:;בת
 ,. או(. גנונמנר ה2 תשנ-א ננסיו ו' ";נסים: קיית צותאריך

 הרשמי הננן'סב7יי
 ;ושב נקע" ח-נ: ח1נ7שת נשה נ,קת היא ונקשהאס

 נאמן ומינוי ר1ל כפישט ח"ב הכרותצי "ו ת"נ-א נטנת י-א והמפיס: ישעה "ראשונה, הח2.פההאריך
 נמשרז ננוקר וה, נשעה !וי[(נז?מנר

 נ', ספנה נהם 3.נקלשסיין, )מהוית( עמנוא, ת,אור11מעי; ",י.נ,שס הרשיי, ")נס.ס מקני
 .פו. ו: מן' א'רה' הי-אגיג. פ, גנ.מין ;חקתרח'
 תי-אג.ג-יפה ש,: "ן".ד "משפטנ.ת נמרס ה תשנ-א נאזר י,ת והמקום: "שעה ורומנית, "חקירהתאריך

 גשע"חוו(
 :6GGIGO. האור".: "תיקמיפי גתי-אנינ-.!ה המחחי המשנס ננית ננוקר !ו.,

 נמן, )ו2 "ש-ך יו נו נ יני. נ!ישס י "" "ת "מני. "?י י""י קדמוזח. !ורן( גזצמנר )ו תשנ-ח ננהוי."
 תרשמי וינעיםמ7נ,

,ווי(.
 ה,-אגינ. !!, ארגי רה. עו-ו, פרי, ומן ומע;.: תיסירו "נאין,שס

 יופו(. ביוני )2 תש-ך גי..ן ח. ומינוי:תאריך
 ה,-אגיג-יפו. ש,: קשיחי המעוןניח היעיי וננ!.סמיג,,7י'ת-זיוה קדמת1ן. )1נוצמנר!י!1( ,_סננ!יותשנ-א 22, נייי1סון רה' מהון, שס.רא, אורי ומעפו: תיאירו "חייו,שם
ן :all~lfio הבר".: "תיקויפר
 1944 הכללי, האפומרוטוספקודת ש,[(. נ;ונמנר "2 תשניא ננ!יו א' הנקשה: הגשתתאר.ד

 הן..ם גקשת ה,ינ: גקשת או משה נקשת היא ןנר,ש"::-
.(lQG ','אנקת xrsi. 3 נ,ת, 

' )ו2 תשנ-א נסנת ו' ו"מ,.ס: ישעה היאשמנה, האיירה"אייך  גמשרו ננשר, ונ, nPP1 ,וושטנו?מנר
 שח,7י"' נע. 14!1, משנת ונתי קאיוסרועו! פרזתנעין "רשן., ק;נסיס מקני

 עינת ג קריסטלקה אליעזר נו שלמה ע121ן 1.ונעשן: ת,-אג'נ. ע, גניהן שיתינ'
 מקיר"תחר.ו

 בולבר( )מרכוס בילבר מרקום סנון 4 סידור שיקל נירי ת הע:-א גאןר ,-י וןןק,ם: השזח ההמנית,
 פפר. apr רגוש3 גת,-"ניג-י5ה וחף. הממט גנית ננוער, %., נשעקיתן(

 ה ע דהו, קדמץח.,.טננ2יותשנ-א)"גז?מנר!%ן(
 האמור ענוש ,טיגתס ומעונינים ,נ, הזעה נוהשירת "רשיי הנשיםמ,נ,

 את נתי-אניג-י5ו המתי ימיט ינית שיש עני,.ש,אפיטר.5.ן
 גסנה ,.ח ניים הגירור נשעת נינה שזהי" *חן גל במעמוהנ-, נאמן ומעו' רגלכפושטי "משפי גננה יישמעו תהנ-ל ושינקשו ישתרור, נישוה עם ,תו חייבים הכרזת מקוצרת, בדרך וכסים להנהלתצווים נהו7' מנויים נשר הנ.,, דעונונות רוש ים עשי"שנוותיו

 "צהרים. ,פס !nPr3 1".1 "(11( נז?מגר )!3השג-א ו1%מ: תיאורם דייגים,שמת
 נישר", ןני,'קאן,טיופוס, עני. ועיי ין7י שינון ןןי, פרשו, אינרס2( קדמת ת.. וויו( ננונמגי )ש תשנ-א בסיוי' ענו. !;ו, עמיור שינון פועי, ננון, .?חקו(

 ""15.12.19 תשג.א, גנבו נ-ו ;"8, "יינוס'ס,ימס410



 תש"ט-1949 העטמי, המילווהירקנות %944 הכללי, האפוטרופוםפקודת

 הודעהעלתמןתהתרלה -הודעה

 הש-ס-ר4ט,. ה~ממ" הי.ירה יממת ו:מ( זת,!:ימאסיהתייזוע,ניישנזעההאפוטישוןהניל'להיש,נית"משעט

 ננהו ,-ז שקשק נכס שהחק-יה וןוריה ידיות נזהמהייימו" האינס- ,סקוזת מא "4;מ nin~sa ,סי צתים ,מתן גישותהמחחי

 א"ניצינר"יי0.תשג ,עונתוה"מסורטיםנו";רופסהנ"י,41,"נפישתוקוהגנתע
 30ל"י בסך ראשונהיייפדו אורל עלו הבאות רחוב אערות מאהא.1

 אהה:גל בירושלים המחחי המשפטלבית
 106011, 73473ן 189373 9?78פ, 9!801341876,

 siles, 1!!1[1, ;נ11?1, !11111, ג!1;7,11"~?11, זהמתי, אסתר לית,; נןקלןן לייגע( קחוי.נ"

ו1
,42136,rzlo6s ,9199 129315 ,32112 1807שש 

 84395, 60"2, 48418, 6"114, 96!3(103363,1,. בתל-אביב המחוזי המשפטלבית

 48137, 88085, 106884, 32018ן 891,110261ז1ן 11 117. אכה ר,קן פיייפ ,?מןן nlol~1wסדי,"

 . .. :::::; :::::; :::::1' :::::' :ן::::::::::ן, בחיפה המחחי המשפטלבית

 1139973 437?19 89138, 0"516ז 793112248[11, ן(וי9! לזניץ- יוסף כחף מרסין כץ; )יצמק(אקידור

 159415 134910ז 11410%2 143277ז 1123675,49250

 ז!1!11, [ן[(!1, :ן([ו:; :1[ן:;, 1ן1ן:ן11ן:!, קשה. גז?מנר!(!1( ,י גנןיוהשנ-אנ'

 :_ 71881, 1344, 94357, 93029ן 0387,139948פ,

,142234,14290] ,115330 ,5435 ,15869 ,13074 

 סכודמ ססירח כדכףהיחייוח
,4"518

 18?139י 133462י
,118786 ,17%96 ,82912 - 

 . - - ee~ei. 9ש5ש1ן "1469, 5209, ו, ק1כ,י ,* ס,סי, בן כי שייניין,

 - גש משזו אהרקן מרי עי תאוה מי אעררהרששב "נע, וחק Q'DQ3 ,ףמ ,ת"ת (י1% לחףנ"אס
 ארת: כי ל-יפע מחלקת ידי על שנחתמו חתים בדגר הבאות הודעות ימתפרסמות
 י8933, 17418, 86788, 87930, 93964,59107ן העבודה: משרד צינוריות,עכורות

 "דוח-העמזה;ג
 וונפ"

 ::::::; :::::;, :::::, :::::ן :::::;,::::; ימה:1"מנסנ!מיהעון"לד
 !,1;"1, ::?ננ; 11::4; ?!,"?;, !?::.1,::ן:::'י414113י.רע,סנוס',הו'

  מ?וררי 29369, 83068ן144082, בגבעתיים רדיו חהגת בנייח העבודה: היאור4
,62395 ,47995 

 -סחר-הב' הקביףשם
 51891, 1140975 115308, 89996, 5067,6605'. בע-מ

 לירות 40וש9ש6 החתה:סכום
  119472ן 38755ז 130051, 94009, 218"872911?1,

 3.27333גו64,

 11 - לכביש ואדי צרורות ,2ל ופירוקה הובלה העבודה: היחורב.

 גיךחוןהיסח עמת :שי4זרזרה!חת

י ס1.ב - יבמן"נ' הקג,ן:שם
 28747.  ררן',רליליו068"111ווג_י1יי ,ירות=.;גש מחה;מוס

 עין הגאות וה.נ איכרות שמווזה ן 4 מן' גנניש מויין מניסח נשרים שיינמית העגוז"; תיאורג
 4ש גמד וייפזו אחריהן נצורי

",, הלנדן:שס
 ויוסי

 אחת: נ,י., יחרמן
 4oaol~ !11111, 1"1,1, יתן!,4"1,;,-ו!נ,נ(יייותסנוסיהווה:

,!1!!1 

 ברמלה לאומי ביטוח הקףתבנין העבודה: היאור 5..
,50094,10"923 

 500 במך וייפדו אתריהן כגורל עלו הבאות ההוכ איגרות ארבעה.. לרנרע. הקבלז1שם

 ארת: כלל-י לירות6,116.94?1 הטחה:סכום

 ומרמיי" זנאי"קיה חג1זק; היאורג
 גק-יג!" ",פרמם

.
ןן

 ל"י: 1 000 בסך והיטדה אחריהן בגורל עלתה הבאה החוב איניתו' בע-מ ס4 ט.חג' הקבלן:זום

962)13. לירות8~53,680 החוזה:סכום

 ל"י: 2500 בסך ותיפדה אחריה בגורל עלתה הבאה החוב איגרתז.י
!1,!1. הממשתהי גגי".ה המיון נהור ושיכוייס "~ןע~ת הענוד": תיאור1.

 111בתל-השומר

 מפנהמ. ",גין:שס
?1,!!1' !1.!ש,1!,ייוה מח":סנ.ס

 ס' מיום החל דרישה לפי ייפריו, בגורל, שעלו החובאיגרות

 ואילך. מש[( בדצמבר )28 תשב-א בטבת ?7890()המ

411 6,12.1080ג תשכ"א, בכפשו ב"ו 807, הפרסומיםייקוט



, ה'טי"ר--954ג ישראל, בנס חוק שן 1158( מעיה ופי ודשביודי, תש"ט--1948 אוצר, שטריתקנות תשי"ר-1954 ישראל, בנקחוק
 בכיים עע,סתו המ:חזק.ם והנכסים המטבע מחוורעל י י1

 העבוד"
 אוצר שטרי של הכוללהסכום

 ת,,!1( ברצמבר )14 תשב-א בבכע1 ב"הביום
 תש-ך נ;.ין 1. טום נגשיי שחיי 1. ~ י-. ,א).

-'141,,"(,1,)ינ"!ייי%י1(, '214.ג":.ג2ן"5 . . . . . . . . נסחתו נקושסו,
סערת

~IVQDD) 
 -ה11, ,,י21.4","25 . . . נמחתי וט),ה(

יד . . . . . . במחווי הסטנע גיסי
- ="(",%:,1"2 ןאמוי התאר.ך ש51יעואהרי3 ,ג,,ן.,ז:."ין . . . . . . . . . . . . .,הנ ,1,".;2,22::"  171,73!.5הח,131 . . . . . . . . חוץ במטבעיחרית

 בכסלו נ-ה ביזם נטחדר העצאיט 4' ,0מ,תנבתז - . - . . . דמסש"ה שי טקרקעי,שטרי
 ,)%%(,מ%ן,הי- הממשיה שי ההחתבוח ישטרי א,צרשטרי

_.19,400,000, 1965( בדצמבר )14השכ"א
ן ,גיו.2?5."2"" . . . . . חו'ן'ו ושסטז' חיבשסרי
 ן ,1(1.-2י2 י; . . . . . . . . . "ננס.ס נוסו

 נ!יסומ1 ישן מתן:ןי:"יבי:י::,ך איי")7ע)ח

 בע-מ לישראל אויר נתיבי עלאל מוגבל בערבת 47 ציתחובבי ו1 ווי1
 מרשימה למחוק 1900 באוקטובר ?1 ביום המגהלים,ההליסהמועצת מרצון()בפירוק

 יח: וכהיצף פכי וי ריני,י1ז ח. 1-ר:יהצטסשי 205 לסעיף )בהתאם הסופית האסיפה עלמודעה
 "נקיי. ימןי מ17ה - יהט ש. "ליף,מ "היש.מ" החברות(לפקודת

 "הגרס ע, האהר,:ה הניי,ת שן"1.סה הותה, נוהניתנת
 ",4% ",ק בהל-אכיכ-יפו המחוזי המשפטבנית נמשרזי מו.,1 נשעה "1% גו?מנר ,: ניזם תתנכי הנ-ל הסנרהקל
 בע-מ -בעזי- תברחבענין הגשת לשם תל-אביב, 3 רוטשילד שררות בע"מ, פויכטונגר י,ל.בנק
".11

 י'"'ק:::ךב:::;:לכ::ם:ךוב:עש ה ע ד וה עשו ומה העסקים פירוק "תני נינן "מראה המפרק, ש, ייפ.
 "" ן:::-:מ" :ן:ן:::::;:,!;::ב

;11,ן,.זת""נר,] יפרק לנשית,..הינו
 נושה,כל

 בזה מהכקש הנ-ל, מהחברה חוב לו מגיע כי הסויי
 ימים 9 הוך דלמטה המען לפי מטה לחתוט חובו הוכהה אתלהגיש

 דנאמן לידי הגיע לא הוכחתו אשר חוב כל '" מוריץ פיסים ממיעד בע"מ תעשיה מפעלי הכרמלטירת
)נע,יוק

 מרעו"
 ן1-, המוען תוך

 "נאמך יזי על מוגר ידיות שלא עלוי
ן

 החברה גושי אסיפת עלהודעה יי-י מלצר,אהרן,
 טעייית קיי ת,, ש, י,,'ת נאן.!ה שנתיניה מהין ין,ר1ק יחלסהגהישך
 נ', נטוי "ראשות" נהוהה ";,1, געמ' 7;,1, עם: י' תש בה' סמ מטוס, א. 1.ר 7.ן עורך נישרי "11.1 נשעה ש!1 ג7?מנר הניוס "!ין,- נילעס שן,רסמו %,1, עריס, נין נקיית יפינהייןות ך"גרה תשי של נהית אסיפה תתקיים 1%1, גיתי ": נעם"הנרה
 נפוייסימקום מקא 1,-" והניה מנהי ימירו שנה ן, יזין שמרשו רהוג"יעה,
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 טירה, נ;;;, 4;ה, .נמשים צ-ל ס.ר"- י11;,

 החגרה. ש, העסקיםנמורק, העריומיס נילקיט שפורסמו נשוה15יות, שי1ו.,ס עינהוועות ;וכן ושרפא ושות' 1ריננאום הסיס ש, מינויויאושי
 ששויצ-י עז-1 יט1פ,י-דא.

 19%,?15.1 הש:-א, נ:;,ו ;-ו 7,,, הן,ס.סים,,,,ט412
 ירושלים הממשלתי, המדפים ע"י הורפסי אגורות 56המחיר




