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 1965 בספטמבר121316 תשכ"ה באלול"ט

עמורעצור
 חש"כך-)194 היריה, כלי הזק לפ. ר,ש.ע פקירמ'טי המדינה שירית חנק לפי ממבר" פטור בדברהודעה

... . תשי"ט--9ח19)מיגים(,
-

__2811191(. . .2689

9"2 ענו ;יי.ה ש, תעוסה שינו' ניני חשיה שיתמינוי תשג-ו-והן ,סשס;ת(. המדינה ש.ו.ת ח.,החלת
 ,בולת האוגרית המועצה ראש בחירה כדכדהורעה2606-... לאומי לב,טזח הטומר עוכריעל
)285.,. . . -וסננו המרינה ש,רות חוק לפי ציבוריים, ארגוניםקביעת

9ט26.. . אלכר,ס בממד עסק,ם למם דה ביתהקמת2666,.... תשם"י--955ג)ג.מלאות(,

2570.ן. בחרתל, מצרך למם, ה.תרמת, רדיפות נכי חוק לפי נימפות, ערר ,עדותמינ,י
2670,..... . כאמור היתריםמחיקת2056..... . תקי"ו-"ש19הנאצים,

2670..... . קרקעות הסדך ברברהודעות2668 - תשכ"ה--05ל המכם, מוכ:י חוק לפ. ועדתעררמימי
71פ2-.. 1938 ערים, גני, פירדת לפיהידעה וקר. רכוש מם חוק לפי נוספות, ערר ועדיתמ'נוי

2ח2....,. המשנט. נתיהשעתז~2-.... . תשתנא-ןןס.ט"ן
2574.,... היניס הייו נת'כומנות ,פ' ייה הוות "גי' ישמת ,גשת נדניהניעות
 1'!1"י( ,תש,ופ פ'יו"ס ויו רפש מסתקנות
2691.... השכ"ח--965ג בצורת(,)נזק
7"2 מהתדיהיתeesr... . .ינץ המנס סנן, נושלש,ס.נו.

77"2.... מ,י,;'1 מנייה ייייעוינות "ה;ס.,י. שגזיות "ץ 11' ומענה, ס,1.; געיתס.נו'
77"2.... . החנךות יריה ,ן'הייעות1~2... .. , , .הש'-ט--,"19

26%3.... . השותפויות פקודת לכ'ה.דע,ה2667 תשי"ד--1954 נקים, עבודת חוק יפי ממבויית,העברת

הישא"
 ,פ;1, ,ננ,

,יש.... "רשמי הנעיט ניס מאתהזיעות,"25... . מוססן נסוחי
"269..,, הב,,.. האפוסך.".ס סאתהנירוה2GCS,. סי,נה ;זניי שיינתש, תרופתח,שונ

 נו,יי-ח59(2.. . . מ,י,),1 ישמאי גחע,הס.;ר'
91ן2.... ייטגן סחורי 11 ,קיאי

ו,"2.... . האורר שסר, שי הנ111המנוס נשנת חשנו, ווא' ,שסק וישאיס ש, שספתדש'סה
2691-... . . . הצ'כ.ר מאתה,רעותי268 -.. . . . . ..תיטכ"ה



 הסדינה שירותהיק
 )מינויים"

 תשט"ו-1955 )גימלאוה(, הסג-ינה שירוה ".ק תשי"ט-1959
 ציבוריים ארגונים קביעת בדברהודעה ממכרז פטור בדברהודעה

 שירות לחוץ 50ג טעיף לפי טמכוהה בתוקף כי בזהמודיעים שירות להוק 21 סעיף לפי סמכוהה בתוקף כי בז"מידיעים
 רשוה את הממשלה אישרה 1, תשט"ו-1955 )גימלאות(1 הסייגה הצעת פי על הממשלה החליטה י, תשי-ט-1959 )מינויים(,המדיגה
 2 נוטפים 2יבורייס כארמנים השידור רשות ואת הלאומתם הגנים שנהיים הוך תחול, לא שלהלן המשרית יל כי לקבוע השירות,ועדה

 עחאייעל 1",1( יפטמנר )"י ., .חוק: 9] נסעיף קארה"מיין לחוק. החמישי הפרק לענין חובת להלן, המפורטים ובתנאים ברשומוה, זו הידעה פרסוםמיום
 הממשלהמסכירה 72610( )חט שימש אשר אדם ימונה לה בישוב שהוקם דואר בכיתמשרה)1(

 , עם ה תשט ,,1 חס .ירות ך יעשין ,;"ן ותהדר אים שזעתו וגונז .שונגאוהו
 ן ן '

 שנה במשך "מדינה, מאוצר קיבל אשר אדם ימונה להמשרה)2(
 מעון ועל נוספוה עררים יעדון למי על הידעה תעוזת "נ, וגאי ך,ה אההילהטס"נו שנה ימ:שרהנהוך:::::" ~1fftt-ז195 הנאציט, רדיפורנ נכיוקוק בחוק כמשמעותר מובר במוסד ללימודים מילגה לפחות,אתה

 יין ען ,תקופו מהמה. " תש.-ו-917]התארג, ןלן.,%"
 ,ה: נהרנב ההל ,גורך שועות ערריפ ועזות 1957( נאוו.וט '1" שנ1ר"מ1 המנר,, סור גזנר .".ועות נוזעף נ.הנת וו"ורע"

 ראש תשב - שלום משפט בית של שופט הנדלסמן מ'1. ?42; עמ' ת"כ-ג, י98, 386; ימ' הקכ,א, 897, "פרסומיםבילקוטי
 הבר- מגור-מישקובסקי ח'ד"ר 2. עמ' תשכ"ד,1638,

 ז רן "יי"""יוני עוואייעל 951]( נ"ון1נן )ן2 תשג." נאני""
, ן

 "2י-
 שוסי "נייסמזי'1' "ממשתןמנמרת נ9""ג7()"מ

 רחש עשנ ש"נ משיט בית ש,

 "גר- ע,.ז "יזח,,ייזנ. "". עמ' תשי-ט, י1ו, סיחי
 ראש ישג- שקוס משיס נית ש, ששט הנזדמןי'ר !,]. עמ' תשים, 1"2, ס."'

 ראש יושב - "לוס משפע בית של שופם המלטמן מ'4. תשכ"ג-1963 )השטעתה המדיגה שירותחוק "ני- עי.ז "י.ה',ייון,

 ::ן_ מננךה ::_: המוסד עובדי על החוק החלת עלהודעה
 ", ש"נ "נז,;מןן,. לאומילביטוח

 חבר- עז-ד מהוסביץ,דוד הכגטה, של העבודה ועדה ובאישור החוק(, - )להלןתשכ"ג-11963 "ני- מטר-מישקובסקי ח.י-ר )משמיה(, המזיגה שירוה לחיק 75 לסעיף נההאס כי ביהמודיעים י"" .1ש2- שאס מש"ס ג,"
 הויסות ;י את ,נהי, "ממשקהרירתה

 ההד"
 ה,-אגיג-יסו. "עלוס, משסט נ.ה יצא ".עוותמען ,ניטוה המ,סז ע.גזי ע,

 גשיעיים 2, משי"י-1953 הלחומי, הביטוח בהוק כמשמעוהולאומי
 יוסףדב 1,51( נתמוסס )29 תש;-ן גא,,,א'איה:
 ה"שפס.סשי 11,2"7()"י ,עיי; ,נ.נ," הגנז מנה, ג.1, יהיו הנקיי הינקיהמגואת)1(
 103. טמ' תשי-ן, 226, ס"ה1 -שר נאמר כאילו יראו "השר", נאמר בו בחוק מקוםבכל)2(

העבודה";
 תימ""-1965 "מכי סיגיחי" :::: ב1 כ ::ע4נ1'ינש::: :::::,9:::"(

 ערר רעדתלזינוי לאומי"; לביטוח-במוסד
 י, תשכ-ה-1965 המכס, סוכני לחוק 24 מעיף לפי סמכיתיבתוקף לביטוח המוסד עובד אף המדינה' בעובד מדובר שבו מקוםבכל)4(

 הרכבה: וזה ערר ועדת ממנה אני במשמע;לחומי
 ראש יושג - לנדא,שופטביתהמשפטהמהו,יפליקס נאמר כאילו יראו המדינה בשירות מדובר שבו מקובבכל)5(

 הבר- טחורשכתריאל לאומי"; לביטוח"המוסד
 חבר- מלמד'צחק -קופח נאמר באילו יראו המדינה, נאוצר מדובר שבו מקיםבכל)6(

 ירושלים. 132 אגרק פרשון רחוב הועדה:מען לאומי". לביטותהמוסד

 כאר,ז'
 שטרית ש'בכור 19,5ן ננ"טמנך )9 "שן.ן נ",1,,.ג עו.אייעל נן,]ן ניפסמבר )! השג."

 המשטרהשר 740323()הס הממשלהמכירה 72359()חם
 המשפטים שר מוךםממלא 50. עמ' תשכר, 300, ס-ת1
 18. טמ' תשכ"ה, 440, ס-ח1 8. עמ' תשי"דז 117, ס-מ2

 16 9.1065 תשרנה, באי51 '-ט 1213, הפרם1ס'ם'יק.ס2666:

- - --- - --  - - - -  - - -  --- - 



מיבא ' תשצ"א-1361 פהווייםו וקרן ריוש מטחוק
 ו"2,ו "מנס מיי - יייז"י'"י נוספות ערר ועדות מינוי בדברהודעה

 גרעי
 נאיוי נ-ג מיחס

 פיז. זוז ש, פעוי. יהקו!ת 55"1( נינטמנר )ין תשג-" - נ. מסייעאני
 2899()הם

 PO'~ י?ייי עיי ימיי" מ'נ'ת' ;':::עיי פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק )א( 29 סעיף למי סמכותי בהזקף)ו(
 תשי"ט-1959 התעסוקה, וטירונם חוק יעי" ,י( '"ן 27

 ומעגה מקצוע ועדת מיבוי בדבר הודעהנצרת
 ההעסוקה, שירות לחוק 49 סעיף לפי סמכוהי בתוקף כי טודיע,אני ראש יושב - עו"ד צבי זגדלעסקי)א(

 למחה לשרברבות אזורית מקצוע ועדת מיניתי ן, תשי"ש-59"1 חבר - מגעור סעידניתמד
הדרום. חגר- לראוילביב

 גייקוס שפורימה ומענן מקצוע ~!גוה משוי גוברנ"וזע" ראש י~שנ- ע~-ז יג.ינ1יוניק')ג(
- לראוילנע

 משנה פסקת לצד )ב(, בפסקה 989, עמ' תשב"ד1 1077,הפרסומים חגר

 והדרום= -ירושלים במקום "האגור", לבותרה מתחת שרברביתכם-)5( חבר- יזוד עבדללהיונם
 אלתשאל 5""1( ג!!סמנר )1 השג-ה גאלו,ז' :: - מנעיי:ך:ק::: נאר-שנע-. "ענווה, משין "מ,?ו!י, .קח.;.ךהנשר ראש ירשי- ען-ז ענוזה,.,)ו( אגף הדרום ")4( יכוץ: )3( משנה פסקה ואהדי "ירושלים",R'a ן ן ..
 ראש יושב- עז-ד עבודחליל)ד( העבודהשר 75280()חס ז ן ..

 32. עמ' תשי"ט, 210, ס-ת1 חגר- לראוילניג

 עווד עביללתיונם
-

 הכר
 תשיזוי---1954 גשים1 עגכדריןדקדק הפרסרמים בילקוט שפורסמה ערר ועדות מינוי בדברבהודעה

 1, "שי"ר-1954 נשים, עווות לחוק 22 סעיף לפי סמכותיהתיקף שבהודעה )ד( עד )א( פמקאוה יבואו )ד( עד ש( פסקאות במקוםנצרת, ממכיירות הפכרת עלהך!-ננה 11י גטימן העיקרית(, ההודעה - ולהלן 1804 עמ' תשב-ה1102,

 ו-)ש( )1( )א( 4 סעיף לפי מיוחד היתר ליחן הממכוה חת מעביראני '"
 א"1 ינ, י( 5 סיף ,!. והנגנת תנאכם גן ולגוע י"1,1-)נ( הגוועה ש, );( )2( )א( ו-"] 11( )2( )א( 2 שנ!ימנ.ב "ועזותמען)2(

% "יי י"ינית' גך::בדיק': האזוריים. העבודהממפקחי העיקריה בהודעה לצדן שצויין המען ובמקום שונההעיקרית יל %י" מייי (zz י:(תצ-": תיש' 
 "7247()"מ - 3י1;, עמ' "שנ-1, 3"4, ס." 154; עם, הש.-ז, leo~ !_".י שטרקת ש' בכור 5"י1( )5נס!טייי "ג." יאיטףג איי~

 1%. ש' הצ-י' ע4'!" גיך:אשממיא

ן
 סמכויות העברת עלהודעה" "י~. עמ' תשנ-א, 311, ר"

 1, השי"ד-1954 גשים, עבודת לחוק 22 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 יחנק 1-)נ( )א( 4 סיף יפ, מיוחז ".תר ייתן שמנות אח מעזיר "נ, )תשלום פיצויים וקרן רכוש מסתקמת
 וצי החייית המיס נ'י:"נת תשכ"ה-_1964 בצית(, )נזקפיצויים(

~lro 
 "יאשי "עניי" ימפו" 15נ(

  הראשי  היפקת ולמין הראשי העבודה למפקח הסמכויותהעברה ערר ועדות חברי רשימת קביעת בדברהודעה
'הש:ה.ל:י::ס(י

 :::ת" )נדק
 1598' עמ' י:ב.-י' יוי4ך 575,:ב%:,"יעימ!, "עייימ.סיייי,י" ב:י;:ן:: לניך : יתבית

 אלוןיגאל 1955( גיסי )22 תשנ,ה 2המ1; ני עררת גרעינה "כייס ,".וה שטנור ואנר"ם איקיןישראי
 ה!12זהשר 71]71()"מ ""מורות. ,הקעה );( ו-15 8 תקנות ,גיש.1,מו

 113; ימ' תשנ.,' ""4' ס." 154; עמ; "ש.-ז' ""1' נ-"ן ספירפנחס יי"~( נס!סמ:ר )2 תשנ-" ג"יויה'

 "ן1. עם. t1")VIT 413'נ-" ואשרשר ""7247()המ
 1049. עמ' תשב-ה, 1665, ק-ת1

 1941  ךטסטים(, ההגנהתכנות
 מוסמך כסוחר למעול לבנק הרשאה בדברהודעה ערר ועדות חברי רשימת קביעת בדברהורפה
 ההטה לתקנות )2( 3 תקנה לפי טמבוהי שבתוקף נצדיע, אני פיצוייה יקרן רכוש מם לתקנות 9 חקנה לפי טמכוהייחוקף
 מרככות שיתופית אגודה זרובבל, לבנק הענקתי ], 1941 )כספים(, י. את קיבע אני ן, השכ*ה-1964 בצורת(, )סקי טיצויים()תשלום
 האמורוה התקווה לצרבי מוסמך כסוחר לפעול הסמכות אתבע"מ, לפי שיוקמו עוררים בועדות חברים להיות חנוכי וא'ויחר
 1965(. בספטמבר )1 תשכ-ה באלול ד'מיום האמורות. להקנות )ג( ו-15 8הקגוה

 יגגקכי ק' י' 1965( באוגוסט )31 תשכ-ה באלולג' גבתיוזיין[ 1965( בספטמבר )1 תשב"ה באלולד'
 1380. עמ' 11138 מס' 2 תוס' 1941, ע"ר1 1040. עמ' תשכב, 1665, ק"ת1 נינועי מטגע-הנץ עיהמן,ת ""722()"מ החקלאותשי "72475(,המ

י266 16.9,1935 תשכ"ה, באייי י"ס 1213, הפרם~מיםילבוט



 תשט""-1955 )גימלאות(, המדינה שירותהזק
 שירות תקופת חישוב בדברהודעה

 שירוחו תקופת להגדלת תנאים בדבר להודעה רבהתאם 1, תשט"ו-1955 )גימלאות(, המדינה שירוה לחוק 63 סעיף לפי ממביתיבהזקף
 כי לחוק 17 סעיף לענין מורה אני נ, מיוהדים יבודה תנאי בדבר להודעה יבהתאם י, 40 לייל שהגיע לאהד המדינה לשירות שבא עובדשל
 ב': בטור כמצויין למעשה משהיתה גדולה כתקופה שירוהם תקופת תחושב א', בטור להלן מפוזיטיב שמותיהם אשר המדינה, עובדילגבי

 ב'טור א'טורן ב'טור א'סיר
avהמהדלה השירותתקופת העובדשםן המוגדלת השירותתקופת העובד 

 "וש.נטויסן "ושיגש~.ס
מ

 ע,';"
יה אספה

-:: קעייאקס:.יוו;-"2
 העבודהמשרד יאוצרמשרד

-20 בוויןמרים162 ברוךמרקו 166 טהוריזאב
 השיכוןמשרד176 מסלוןהיים
176. אליאביוסף181 נוחומוביץיעקב

-21 דגרדוד176 עלאיוףק-ציון
.216 שרידצבי

 'שיא, יקיקע';נייקיי%זמשהפריה,טי
1811 רוזנבליטשמואל

20 הורביץחיה

 והתרבות החינוךמשרד1711 שוררץדניאל
176 נדיהפולה הבריאותמשרד

 ,, ,,175 מלדגברגאברהם

5 אני!יהו"1 מורונשטרןיע"נ הודאהעובדי
 - ש,אן5"1פתניי

1711 גרינביים בלוםמרגלית החוץמזפרד
176 דוברונמינה--23 יחיל הייםד"ר

213 וברסקרבקה והתעשיה המסחרמשרד

221 הזהיים303 ברוטפלדמשה

-הע-המף
1,9בךהנתןנ

176 רתנברגהנה הדוארמשרד :;::ךן;בג:די-::ב%:ב:מת
מש::י::ג:ת

-"2 מש::,::ג:י"'-יי
-30 גייסטשלמה-19 ספירשטייןצבי

-20 מפואלאלוף
176 מילדוורםשמואל,

 - הפרסומים בילקוט שפורסמה שירוה תקופת תישוב בדברבהוראה

 שנ.ס-. נו ע,איוף :::ן::::י:שגיה"ן"ימ"ןיה"היא'י~?ר".נן-ריין ::; :::.:;::::; חודש"; 1 שיים 19 חן "חיים הוראה עובדי - והתרבות החינוך משרר לכותרת מחתת יימחק - 2367 עמ' תשכיח,1199,
 שרין-ארבן 1965( בטפטמבל )6 תשכ"ה באלולט,
 המדינה שירוהנציב 720604()חס

 135. עמ' תשט"ז, 188, ס"ה1

 781, עמ' תשי"ז, 532, י"פי
 , "51 עמ' תשכ"בן 08פ, 1"פ3

 בתלוי י"ס 1213, הפרמ,מ.םיןמוט26511
 ממ16,9,19 השכ"ח,



 תש"ט--1949 היריה, טליחוק תשמ"ג-1963 מקרקעיה שמאיתקנות
 רישוי פקידמיניי בחינות מועדי בדברהודעה

 1, תש"ט-1949 היריה, גלי לחוק 1 סעיף לפי הסמכותבהיקף יתקיימו מקרקעין לשמאי הבאות הבחינות כי בזהמודיעים

 יישי' ל"ז ישוה ת'יוש' שיים את ימנן אג' ק איישיעתיק שישם: נתאר.נ.ם יזין המפורט.םבנ~שיפ
 טוויךיצחק ו"י1( נאונוסט )וו השג-" גאנטעו מוקרמות:נסינות1.

 ""19( ננונמגי )4 תשנ.ו נחשוןט' הכללי המנהל לסגן ראשיעוזר 76711()חם - ערים ותכנון מיפוי מדירה,יסודוה
_

 מיותרים,תפקיזיס
 43נ, עמ' תש"ט, 118 ס-ת1 ראשון: חלק סופיות,גחינותש.

 49"1. ;מ' תשג-;, 1GZ7 פ ' ' 5"19( נווגמנר 41 השנ-1 נחשון ס' - שום"עקרונוה

3

 מעיריותפקיית - ישראי וישק גלגלה המיות
 חקירה ועדת מינוי בדברהודעה 1965( בנובמבר )7 תשכ"ו בחשוןי-ב

 8 סעיף לפי המכיתו בהוקף ציווה הפנים ששר הודעה בזהבמסרת שני: חלק rfiT'DTDבדינות4.

 עייית ש, ההומה שינוי כרכר הקירה עריפת ;, ,, הע.ר'והידיות - "שומ" ועיינה גיייות ,ויעות nart~i:"שומה
 הוא: שמענה חקירה ועדת וה לצורך ומינה עכו, 1965( בנובמבר )7 תשב-ו בחשוןי-ב

 נצרת-עלית. הממשלהב בית הצפון, מחוו מינרלמשרד
 ""19(. ננפטמגי )"2 השנ-ן נאק, נ-ט יום וו עצומותיואת 5"19( גנוכמנר )" תשנ-1 נחשוןי,1 - ~פקוזותחוקיך לה יעניש רשאי הועב גפני יעהו את יהשמיע "מעונ.ן אובגי ראשון: הל, יופיו",נהיווח5.
 בהם והשימוש עריכתם שומה/לותוה כלפקיא' 1""1( נאו)ונט )22 תשנ-ן נאננ-ו מוקדמות:נ"ינוה6.

 לענין החקירה ועדה ראשיושב 8971()דם -
 עכו עיריה של תחומהשינוי 1965( בנובמבר )8 תשג-ו בחשוןי4ג

 197. עמ' תשכ"דן 8, הוט נוסח ישראל, מדינת דיני) מועטך לסל תישלט ומקומה הבחינה שעת על הודעהדטרות:
 למוכיר בקשותיהם ימציאו לגחינות לגשת הרוצים מועמריסגנפרד.

 אזוריות(, )מועצות המקושיות המ'עצית!'י שמא. קשנ.הי,ת,נות נויש:הונ!ת ח9ן( מ-טוני 4תשרו
 ,?שיייה-1958 רוציב "ם כ"ס הנושאים את נ"ל ויפרסו תשנ.ו-""11.מקישי,,
 )מיעצית "מקימיית "מיעצית לצי )'ב( 32 לסעיףב"ת"ס קוקיהידף "196( בספטמבר )5 תשכ-ד באלולח, .סעי "י]3. מן, השנון,ונות ;בולין האוירית המועצה ראש בחזרת ברבךהודעה "ז"ר נננק הגה,נוח אגרת ,שים מתגרעים המועמסים,ה.נ"ן.

 האזורית המועצה בישיבת כי יודעה בנה נמטרת ],השי"ח-1958 השמאים מועצת ראשיושב אזוריות"
 נבתרו 1965( ביולי )11 תשכ"ה בתמוז יזא ביום שהתקיימהובולון
 טגן להיות דומני ואלפרד המועצה ראש להיות מרקמןיעקב

 שפירא משה חיים 1"1%( נא~)ויט )24 ש"נ-ה נ"נ ן.1 ת,טט"ה-.1055 חשבון, רואיחוק
 "שיםשי 1"",(,"מ לשמש הרשאים האנשים של ן נוספתרשימה

 1256. עם, "שיעה, 797ן ק"ת1 תשכ"ה בשנת השביןרואי

 1945 עסקים(, )טס המקומיות הרשויותפקודת"ן'י"שם
 עסקים למס דין בית הקמת בדברהודעה:מן::בימ,

 לפקודת 3א סעיף לפי טמיעתה בתוקף בי הודעה, בנהנמסרהרמת-הן מאיר ולרג'אירי
 המקומיה המועצה הקימה 11945, המקומית)מסעסקימן, הרשויות.תל-אביבצבילבנטל

 זה: נ,רננעסקיםימאיס נחןמנשה
 רשהי יושע- רשהיששון.רושלים מאיר.יתשע
 לנר - מסלע אמיןאלמוה,-אב,נ יוןצבי

 יחי,,.א
 "שנ,"

 "שנ11 י,ןיןכזקן י6::נ ננפסמנך ),
 !ט:ן,יייף,.ין_ני~ס 5:ן נאפריי )" ;:::::ונ.ה

 1436י מס' 1 הוס' 1945, ע"ר1 1461. עמ' תשכזה, 1165, 1-פ[
 115. עם.

2669 16.9.1965 חשבה, נתלוו ,"ם ב121, הפרסומים'ווים



 הקניו( זכות )סידור הקרקעותסקורת תשטינו--ל195 )תויתקן(, התקניםתקנות
 בהתאם לוה-וכויות השת בדבר הודעה בתו-תקן מצרך לסמן היתר מתן עלהודעה

 33)2( לסעיף י, תשט.1-יי,1 )תו-ת,ןן, הת,נ.ב ,תקוות 9 ,הקז"ג"האס

 נו"מון.;יב תשנ.ה נתיון נ-ו נ,וס נתן הישראיי ההגניב מנון גי מוזי;,אנ,
 ה,- "7"7, מג. רישיב ,:וש שנויות יון גי ,קן,

 1155( גיורי)27
 נתוקי

 ,;.ון הו?; ה,-אנינ(, !ן,5, שומא מגוש י,7 ),וזז אניב-יי. "ת,;ינ, ,"1, )בן 11 נשף ,פי כמנוהו
 ז., קימה "7, יוי;ןל' י"21 הזרוב, אמורי המנזר, הנ"ריישנה וין, 4"1, מג. "יהריס ת,-%ניב, נע-מ, ,ה,-ני ',הש..ין5"1

 ת, 21ייר.ת ת,-אנינ, המהוה, י, הממנה ג,שגתת,-אנ.ג, ,ויישוה "מהאימיג מסה, alal~Jn מ1?י.1 את נתו-הקן ,סמן195
 אגינ-

.!ו. ",שיאיי!."הקניב
 תרמי ובידוד תרמומטטי ויסות בילי חשמליים מיםמחממי
 טרטקובר יונקב 1965( בספטמבר )פ תשכ"ה מאלולה' תליה(. עמידה, שכיבה, ליטר)80-150

 הקרקעות והסדר רישרם אגףמנהל

 הדסמ' 1965( באוגוסט )16 תשם"ה באבי"ה
 המנוןמנהל' 74086()דם

-
 בהתאם לוחות-~כויות הצות בדברהודעה

 )2( 33לסעיף "59. ?י' השסו, 594, ועתן
 18807, מס' גושים עבור הזגויות לותוה כי לקהל בנהמודיטים י ןי,נ-ה"11,השי.:,עי'9".

 לעיון הוצגו עכו, נפה דיר-אל-אמד, ו-18810, 1880818809,
11 

 פכו, המחון קצין בלשכת חיפה, סידור לאיור המסדר הפקיד בלשכת

 זיר-א,-אנו. המקומית ,מיתהי"%, בתו-תקן מצרך לסמן היהר מחיקת עלהודעה

 טרט17בר .עקב ""ין( יפסמגר )5 " ., ת"ס-ו- )תו-הק1(, ""מנ יישמת "1)נ( י"";" %ש"

 ש, תקש כוט, ;5י1( נ.1,י )21 תשג-" נתמוז ;-ושננוב)1(
 1963( באפריל )2 : השך-ג מביסן ה' ביום שניתן 176 מס,היתר

 33)2(לסעיף,ו1 י ליחית הצית בדביהידעה נפט. ינוי ביהיוה נירייב נתו-ה17,:ין 1 תל-אביב, בי"ס", ל-פטרולג? הישראלי ההקנים מבון ידיעל
 14093, מס' נישים לבדר הזכזיוה לוחות בי לקהל כוהמזדינים ן ין ההיהרים. מרשימת נמחק האמור ההיתר]2(

 הפ,.1 גיננת יעזיו "ישי צ!". ני!" "יג, :יש י:5וו4,14,"14 הדםפ' ,ן9ן( נאו)ויט )"ן השג-ה גאני-ה
מנקי 5""74(1"מ

 המשו, קצין נקשנה היפה, 15, מאיר י"ינ הצ!ו1' י(היי'המשיר המנון
 ח,נ. תוש ,מקומית המוןצן וא?,?יה,

 טרסקובר יעקב ;"19( נילסמנר )5 ה"נ-ה 2א,1,"' 3"5. עמ' השטיי, 594, ק-ת,
 הקרקיות והסדר רישום אגףמנתל 1225. עמ' תשב-ג, י"פ.1012,י

 קרקעות סידור התחלת בדברהודעה בתו-תקן מצרך לסמן ה.תר מחיקת עלהודעה
 ";.י י!קוזן 7 שיף ,פ, הוזנה הוצאה ני יקהל מהמוזיעיפ השט.1- )הו-הקן(, "הקמט ,תצוה )2( 4( ,תקנהגהתןס

 להלף המתוארות לקרקעותאגע מודיע: אני ן,1855

 נצרה.העיר: של תקפו הוטל 1985( ביולי  )י2 תשכ"ה בתמוז כ-ושביוםו(

 16539-1. 16395 מס': רישוםגושי 1964( במרס )4 2 השב-ז באדר כ' ביום שניהן 83ן מס'היתר
 יניע%,. "סיווי:"~ור )ו195( 2.ניאוי.ת י-עוקמיה ה.שראיי הה,נ.! מבון יזיע,

 חשה. "נייצר;,שנת גמנט. מאננסט ;ל,,ס ,1"~ה נח,-הצן ,נמן ת,-אנינ,ני-מ-,

 "195(. נשוטנ" ,;2 תשג-ה יאג נ-1 והזעה: "וצאתתגייך ביתיים. מישימת נם", האמור היהר,2(

 1965(. בספטמבר )5 השב"ה באלול ה' הסידור: ההחלתתאריך

 הסמוכוה בקרקעוה או א4, בקרקעות טובת-הנאה התובעכל הדספ' 1965ן באינוסם )16 השכ"ה באגי"ה

 הנ"ל. הפקודה להוראות בהתאם לפפול צריך אותן,הנובלות המבזןמנהל 74086()חם

 טרטקובר יעקב 1965( בספטמבר ]5 השכיה באלול"' 693. עמ' השט=1, 94פ, ק"תן
 כקרקעית יהטדי יישים חנףמנהי 1694 עמ' השכ"ד, 097!, 1-פ2

 "5~9.1'16 השב-"' בהיייי י-ם 1213' "2רפימ'ם"ג.נ2670



 1936 ערים, בניןפקודת

 1179, הפרסומים בילקוט פורסמה פתת-תקוה, עיר, לתכנוןהמקומית חיפה עיר, הכנוןשטח

ן, -'תשב טעותתיקון  1938, ערים, בנין לפקודה 19 סעיף לפי הודעה1 בזה נמסרתכן1

 - אליה המצורף התשריט ושל האמורה התכנית של העהקיםכי ותיקון מיתאר תבנית השהייה בדבר ההלטה משקדת עלבהויעה
 האשרה המהחית הועדה אותם אישרה שבהבצורה בילקוט שנתפרסמה חפ9321א', מס' תשריט בצירוף מיהאר,להבניה

- 
 במשרדי הופקדו

- בהם. לעיין ארם כל יוכל ושם האמורה המקומיתהועדה הסעיף מהוך קטע הושמט 2570ן עם, השס"ה, 11208הפרסומים
 כדלקמך צ"ל אשר הנ"ל, ההודעה בנוסחהראשון

 נו"-רמייה
 ,סעיף נהתאנ הניעה,

1!9 
 555!( נספסמנר )2 השג." נאיויה' עריב, גנין יפקודה

 ! . גיננינימי' חיפה, עיר, ולתכנון לבניה המקומית הועדה במשרדי כי11936

 עיר ולתכנון לבגיה המחוזית הוערה ראשיושב מחוז עיר, ולתכנון לעגיה המהווית הועדה המלטת של הגהקהופקד
. את 1965( בדצמבר )!3 תשב"ו בטבת ח' יום עד למתהוהחיפהן-

 --- _ --- המרכזמחוז

 ושעל - להלן 4א" ברשימה פירטו ושמותיהז שמספריהןהתכניות
 לצד שצויין הרשמי בעתון הודחה פורסמה להן תוקף מתן אוהפקדהן

 נתניה עיר' הבנוןשטת =ב" ברשימה המפורטים לשטחים נוגעות שהן במידה - מהן אחתכל
111להלן."

 לתכלית למתקין תיקף לתת הישאה בדבי הידעה מא' ההשריט נצ,רוף מאמניה ההחיטה "פקות עיהגיעה
 מפורטת תכנית תיקון הפקדת על והודעה מפורטת "257, עמ, תשי-ה, "25!, "פיסזמים בייקזט שמפיסיוהע,!93",,

 1936, ערים, בנין לפקודת 19 למעיף בהתאם הודעהן בזה נמסרת . זהי לפיתתוקן

 המרנה, עוז עיר, ופתגמון ,נניב שית רועיהגי 1955( נספטמגר )2 השנע נאיןיה'
 יהה הרשת"

 ק A3S-ננערנ :'::1ןןי עיד ויתננון .ננ," "מנוהת ")עדה ראש.ושב

ק :ה)מהחהי5"
יןמ  הפרסומים בילקים פורסמה נהגיה, עיר להכנת המקומיתהועדה

 תשכ"ה.1186,

 1935, עיים, נזין ייסות ן עיף יפ "ייעה נוה נמסיתיי פתח-תקוה עיר, הנמןשט"
 - אליה המצורף ההשריט ושל האמורה התכניה ,2ל העתקיםכיון

 במשרדי הופקדו - האמורה המתוזית היעדה אוחם אישרה שבהבצורה מפורטת לתכנית תוקף לתת הרשאה בדביהודעה
 באסי יעיין "דם כי ייכי דשם "אמיר" "מקימית"יעיה מפורטת תכנית הפקדת עלוהודעה

  3נש1(  כארגוסס )ר2  תשס"ת נאככ"ט בנין לפקורת )2( 18א לספיף בהתאם הודעה, כזחנמסרת

 גדברניקי' המרכז, מחוז עיר, ולחגון לבניה המהוזית הועדה כי 1936,ירים,
 עיר ויהכנון לבניה המחוזית הועדה ראש'ושב הודעה פרסום לאחר יום עשר המישה כעגור - תוקף לתתהרשתה

 המרכזמהוו על שהודעה 9, ח, 5394 גוש - פת,620 מס' להתנית - ברשומותזו

 המקומית הועדה במשרדי אליה המצורף "תשריט עם ביתדהפקדתהן
 תשב-ה. 1173ן הפרסומים בילקוט פורסמה פחה-תקוה, עיר,לתכנון
 באר-שבע פיר, תכנוןשטח ערימה בגין לפקורת )2( 18א סעיף לפי הודעה, בזה נמטרתכן
 - אליה המצורף התשריט ושל האמורה התכנית של העתקים .כי936!,
 נארדי הופקת - "אמור" אית "יני" א~" יני" שמגיד"

 מיתאר תכנית תיקיז הפקיח בדבךהידעה
 1988, ערים, בנין לפקודה פו לסעיף בהתאם הודעה, ב"הנמסרת בהם. לעיין אדם כל יוכל ושם המקומית'האמויההועדה

ה.
 נספטמגי 21 תשג-ה נאיוי

 הויקי נאי-שגע, עיר, 1,הננון יגמה "מקדמיה הזעוה נמשין' י' 5"9!(
 לגני" 5! מס' תיקיו - '-ס י'92ן "נקי""' תננית' שי "עתק 1וברניקר

 לשטח א' מגורים ימהו יעוד שגוי - באר-שבע שנה ה ר הע תארמ עיר ולתכנון לבניה המהוווית הועדה ראשיושב

מ"י,"ינו
 אךמש"ה5!""(ןשם7%%5ה1)",ק(, ,

 המצורף. בתשריט כהול בקו ממומנים התכניתגבולות

 ,יא האפוייס, as~ennli ההנצית נהעתקי ,עיין ,~ב, המע~ו.ןני פתה-הקוה עיר, תנוןשטה
 נקרקע, - אהרה מבחינה ואם בבעל אם - המעונין וכלתשלים' ;11

 עליהם, משבצעה האמורה שמהנטיה אפייס, גנגס,ם אוננני1יס לתכנית לתיקת תוקף לתת הרשאה בדברהודעה
  האסתרהב "מקומיה הועדה במשרדי להכנית ההנגרזת להגיוישאי מפורטת  תכבית תיקון הפקדת על  והודצהמפזדטת

 ברשומות. ע הודעה פרסום איים הדשים שנתוך 1936, ערים, בנין יפקודת 19 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 1965( בספטמבר )2 תשכ-ה מאלולה' לתת הרירתה המרכז, מחו? עיר, ולתכנון לבניה המחתית הועדהבי

 יד!-יכותי' - ברפורמות זו הודעה פרסום לאהד יום עשר חמישה כעבור -תוקף
 עיר ויהנהן ,נניב שחית מעוה רהטיושג  שרודיי יווה, רנ מין 3 ו' ז7ו5 בש פת,255!,3 מס'לעמת

2671, 10.9.1905 ת'חכ-ה, בחיוי ייט 1213, הפרמוטיםו"קזט



 1936 ערים, בניןפקודת

 - 1887 בעש 128 127, 126, מגרשים יעוד שנוי -שדרות אשדוד עיר, תכנוןשטח
 שדרות,

 אי.י. 'משיף "תשי'ס עזנ'"י מיתאר תכנית תיקון הפקדת בדברהודעה
. יין

 המצורף. בתשייט כחול בקו מסימנים התכניה.בולות '
 ,יא האמוייס, ו"השריס "הנ:.ת נ"עהל' ,;.ין יזנ. מבוויןגי 1915. ער.ב, נו.ן ,הקווה "1 יתעיף 2"תאס "רעה, 12ה:מסרה

 בקרקע, - אחרת מבחיג" ואם כבעל אם - מעונין רגלתשלום, ומפקד אשדוד, עיר, ולתכנון לחגיה ממקומית הועזה במשרדיכי
 3 מהלקה וחלק 1 מחלקההלק רשאי עליהם, משפיעה האמורה שהתבנית אחרים, מגסים אובבנינים 2068 בגוש שטח יעור - י"ג ד,313 הנקראת: הכנית, שלהעתק

 שני תוך האמורה, המקומית הועדה במשרדי לתכנית התנגדותלהגיש התשריט עם ביחד ציבור, לבניני -
 ברשומות. זו הודעה פרסות מיוםהדשים אליו.המצורף

 ןז  המצויף. בתשריט כחול בקו מסומנים ההפניתגברלות

 ""19( נסססמנר )2 ק השג נעייה ,.א "אמורים, ו"תשר.ט "תנית נ"עהל' ,ע..ן ינני המ;זניןכל
 עיר יתנוון ינ:." המחזית נועו" רחשיישב רש%. עתי"ם, ;ng'tvt "%מזרה ש"הננית אקריב, נננסיס %ונג:י:יס מעילך גקיקע' - אחרה משי:" ומס ננע, אם - המיזרן זג,השוס,
 איריסיחיי שני תגן "%מזרן, המ,ומ.ה יועדה נמשרוי יתנ:.ה ותתנווה,"יש

 שמעונים עיר, תכנוןשטה 1965( באוגוסט )29 תשכ"ה באלולא.

 מפורטת לתכניה תוקף לתת הרשאה בדבי הידעה עיר ויתגחן ,גני" "מתזזית מזעו" רמש.1ש3

 ותשריט מפורטת תכנית הפקדת בדבר והודעה "יייסמסיי
 ערים, בניז למקודת )2( 18א לסעיף בהתאם הורעה, בנהנמסרת

 הרשתי הדרום, מחוז עיר, ולהבנון לבגיר המחוזית הועדה כי 1936, אשדוד עיר, הכגוןשטח
 זו "11;ה פרסוב יאפר יום עשר המיש" גענור - הזקףיפת מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה

ברשומות 1936, ערים, בנין לפקודה 16 לסעיף בדהאם תודעה, ב"הנמסרת
] 

 מרהבים, - ד,08מ ה.ב.ע.מ. הנקראת: מפורטת לתכנית

 במשרדי אליה, המצורף התשריט עב התכנית, הפקדת עיוכהודעה הופקד אשדוד, עיר, ולתכנון לבניה המקומית הועדה כמשרויכי
- ר' מרובע חלק ת.ב.ע.מ. - ב' ד,455 הנקראה: הכנית, שלהעתק  

 הפרסומים בילקוט פורסמה שמעונים, עיר' לסגין המקומיתהיעדה
 2611. עמ' תשב"ה,1186, התשריט עם ביתד אשדון, - 2668 2076, בגושים 8 9,חלקות

 בנין לפקודת )2( 18א לסעיף בהתאם בי הודעה, ביה נמסרהבז ViKl.המצורף
 המצורף- התשריט ושל האמורה התכנית של העתקים כי 1936'עריב' המצורף. בתשריט בחול בקו מסומנים התכניתנבולות

 במשרדי הומקדו - האמורה המחוזיה הועדה אותם אישרה שבהבצירה ללא האמורים, והתשריט דהכנית בהעתקי לעיין  יוכל  המעוניןכל
 בהר. לעיין אדם כל יוכל ושם האמורה המקומיתהיעדה בקרקע, - אחרת מבחיגה ואס כבעל אם - המעונין וכלתשלום,
 1965( בספטמבר )5 תשכ"ה באלולח, רשאי עליהמן משפיעה האמורה שהתכנית אחרים, בגכטים אובבנינים
 וך'דימוןי, שני תוך האמורה, המקומית הועדה במשרדי לתכננה התנגדותלהגיש
 עיר ולתכנון לבניה המחוזית הועדה ראשיושב ברשומות, זאת הדדיה של פרסומה מיוםחדשים

 הדרוםמחוז 1965( בספטמבר )6 תשכ"ה באלולט'
 ורדימוןי'

 עיר ולתכנון לבניה המחוזית הנעדה ראשיושב
 טעוהתיקון "ייזםמשן

 בילקוט שפורסמה 1936, עיים, בנין פקודת לפיבהודעה
 )דרוסי, שורקות הכנון  ממה  רפ4ב, עמ' תשב-ה, "120, הפרנוסים שמעונים עיר, תכנוןשטת

 -4,5- נמ,וס יוזש, ניי' מיתאר תכנית היקון הפקדת בדברהודעה
 -,46.. צ.,

 ררדימוןין 1936, ערים/ בנין לפקודת 19 לטעיף גהתאם הודעה, בזדנמטרת
 עיר ולתכגון ם המתו!יח הועדה ראשיושב הופקד שמעובים, עירן ולתכנון לבניה המקומית הועגה במשרדיכי

 הדרוםמחו! מיתאר לתכנית תיקון - א' ד,181 הנקראת: הכגיתן שלהעתק

 המשפט בתיהןמגו21
 בירושלים המחוזי המשפטבית

הזמנות
 בעזבון הגאה סוכת לו שיש הטיען אדם כל בזה מזמיןהריני 225,65 ירושותחיק

 מיום ימים עשרה חוך להגיש להכרוה, להתנגד והרוצה הנ"ל המנוחה ג'ורג' הסלד מיהוב איזנשטרק שרה המנותה ירושתבענין
 בית יגש גן  לא  ייי  היביישת, להכרזה התנגדות זו, הזמהפיגום 1965, ביולי 31 ביום בירושלים שנפטרה ירושלים,41,

 בעיניו. בטוב צו ליעןהמשפט ירושלים. 41, ג'ורג' המלך מרהוב  1ויו1נמבוייל 'הרדוןוהמבקש
 רשם וייג(,י' המנוהה ירושה על  בקשה.להכר,ה הגיש המנקש כי ידועלהווי

 איונשטרק.שר"

 16,9.1965 תשבס, באל.י י"ס 1213, הפוןומ'סייקיט2672



 בחץ-אביב-יפו המחווי המשפםבית
הזמנות

 5,65י29 עוגומתהיק 55,5,"172 ?וואטתיק
 שנמסרה ורטהים, )לאה( למלוטה המנוחה צוואתנעין יין נ.ום שויסר מפיד, טורטון ולסר man שואתנענין

 1965(, ניו,. )25 תשג-ה נתמור ג-ו כייסנפתח-חקיה 65י2(, במאי )15 ה"נ-הכאייי

 רמה-1ן. י6, הרצ. מר~ג ורטה'ם רוויתיהמכקשת הורוביץ. עמליהוהמנקשת
 נו" '~r'alהייוי יביס עשרה תוך המשפט נבית י"הי?נ אזם ן, גוה מומ.ןהר.ני

 ימים עשר" הנך המשפט ככיח ,הת'י?נ אזם נ,
 ה,מנ" פרסוםמיום

 ויא הקותם יא תונה, ,א מרוע טעם, וייתן וו, natrn פיטוםמ.ום 1,א הקוייפ ,א תונ", ,א מ11ע טעם, ופיהן וו,
 ייוניה ?וואה קיום תעוזת תמהן ,א ומזוע "אחרונה ה!יואהתירשם תעוזת ,מנקשת תינהן ,א ומזוע המנוה, שי האתרווה מצווארת,ישנ
 נאמוד. 11 תעוז" ,יחן "משפט בית .גש גן ,א שאםורטהיב, נאמוי. 11 העוז" ייהן "משפס גית יגש גן ,א שאס "צוואה,קיוב

 ישם ולך,ד' ישג ולך,ד,

 2911,65 עובו;.תחי,
 כפתק-תקוה שנפטר רוונפלד, קורט "מנוה ?ונאתנענין 97,65"1 עוגייותתיק

 1962(. במאי )2 השנ-ג נאייר ה'ביום נניס כיפר הופטרה לתזב'ץ, רבקה המשהה עוכוןבענין
 1955. גמרם 26ב.וס

~pannlהי-אניב. "3, ,י,ינניום מיהוב עו.ן גזנה, משה 
 נו" מזמיןהר.ני ימת עשרה תוך ממשפט גנית יההיי?כ אזם גי נוה מומ,ןהתוי

 ימ.ס עשיה הוך המשפט ענית ,התיייב אזם נ,
 ולא תקויים לא ה"נ", לץ מ11ע טעם, ,לנתן וו, הומנה פייוםמיום !ו להרכין ייוסף "מהן לא מזוע מעם וליחן וו, "ומנה פרייםמיום
הירשב מס,נ 1"יקרקעין ""ונוה הגנויות, המטלסל'ס, גל על עזבוןהנצית

 תעוזה הינהן יא ומזוע לה( אשר שהתוספת "אהרוני ה!11א"
 ייהן "משיט גית ירש נן יא asv גונה, משה ,עז-ן ?יומהQ,,p גית ינש גן ,א שאם ירכי,, יבקה "מנוהה שי מ.י, ומסוגמולק

 הצו אח ייהןהמשפט
 הנעי

 - רשד,ולך, רשם ולך.ד, נאמור. דתעודה כאנץר.

 הטוען אום גי נו" מזמין והנני ,יום", ע, המני.~יס גווים "הן גקש.ת יהין, המפ1ישיס בהייים המשבס, יננה הינשו ני י11עי"ווי
 וו, :ומנה פיסול מ.1ס ימיב ישיר תוך ,הנ.ש, ,ה, ,"תננו והיורק אפיו מתלינית "מגולשות "הנרזות שאחת געוכון הנאה סונר ,ושיש

 גע.נ.ו. נטונ וו המש"ס גית .תן גן יא קאם הגחה, יאוחה"תנועות
 2991,55 עוגונוהתיק 5515,64 ירושותהיק

 ר"21 מי"ובוה, )חרש( ליימן רחל המנוהה ירושהכענין שירי"., נפר מיי"-"ג.נ, מיעץ בן-ציון ימונה .רושתגיו.ן
 1965(, ג,ומ )18 תשנ-ה נן.ון ,-ה כיום שנפליה 52,כ.,1 1564(, גאוקטויר )15 השג," גרשון י-נ גיוס בת,-אגיבשנפטר

 יהובות. 52, כ,יו מד"1כ הרש טוביה והמנקש גוי- ה' ש.נון יו עי מיג, סיזס מי"ונ מינץ יעקבוקמנ,שיפ
 ה.פה. 27, תיפז מריוכ מקנז( )זנית אילן ימריםגר,;

 42, "פ,מ-ה מר"וג קרז.טורז יחקה המגיהה עיכיזבעניי 65,ג155 ירושותתיק

 גת-.ם, רמת-יוסף, 25, סו,ז אוריסההיה:
 ק

 גמאי27
 ננעתי'ס. 42, ק!,מ,ה מרהוביוולמנקש

,1965
 הט.על רמת-יזיף. 25, ס1,1 הורינה מיתוג קפלן יזחוהמתקשה

 יס: עסיינית תיק
 1959, כמרס 25 ביום גתי-השומר שנפטרה יהונוה, 35,"שמיים

 "1,1,. ,6, "נקזן מי"ונ הייזנר הבקה והןגקשת 1555,65 עונשותהפק
 ~' ניום ןהי-אנינ שנפטר זקליק, מנהם המנות ירושתשוין

 55,"9"2 'רושהת', 1565(, נאוווסס )5 תשג-הגאנ
 'פו, 4, מס, 58 מינוב מבלוף חים אדרי "מיי" ~aru'נעו.1 זקליק. יהודית~המנקשה

 ה,-השימר, הויכם יגיס בדרך שספסר 1555,65 ע~כתותתי,
 יפו. 4, מן. 55 יי"יב שלמה בת ס'מ' אדרייימנ,שת כי,יונון ""חים נגיה שנפטרה ספד, אטי המנוהה ייושתוענין
 1965, ג.1,. 25כ.וס

 2997,55 עונתותתי, אגן-יהווה. ע.י מהיסימ בו-אליעזר אמנוןי"ינקש
 יאשון-יעיון. המורה, ש.נ.ן 7, "ורז מיחונ שויהםאהרון בן- רבקה והמ;ו"" בן-אהרון מךדכי המנוה ענוןנענ.ן

 זוהר. אסתר~המבקשת 29,9,55 עוגונוההיל
 .2oosles עונונוהתיק וקמם גיח מנהנ,ה, שייופלד פטרול המנוה עיכולנענין
מ,נ-ן,

 משה המנוה ירושתכענ.ן 55"ו(, נפגרואר )7 תשי-ח כשנט י-ז :QY1 נוהמה שנפטי
 )אהרי

 בעולמן,
 גירנשטין. מוחוהמגלשת גני-כגק. 9, פנקס מי"וכ שינפלד משהממבקש

2673 147.19,5 תשנ.ה. נאווי '.מ "121. הייב.ס.ב"ווט

--- 



 כתי-אביג-יפו המהוזי הרפטבית
 )המשך( ת 1 נ מ זה

 65,פ!20 עזבונותתיק 2609,65 עזבונותהיק
 ות;.ה, !ן, רמן מרהון פרידמן יהושע המנוה עדכוןנענ.ן נתניה, 11, ירושי.ם מיתוג ברמן מיכאל המנון .דושתיענין
 )6 ת"נ-ה גתמ,1 ו' aT'1 גנפר-יבא מ".י חוי.ס נכיתשופטר !"15(. ניוני )1! השג-ה נסיון גיא כ.וטשנפטר

 5"19(, כ,וי, ברמן. רבקהוהמבקשה

 פרידמן. ט11ייהמנקשת 65,"ו29 ירושוהתיק
 5"ו2915 עייויית"'7 אריה יתוי ,ם הי11ע ליב יהודה "מנוח ירגוןנעו.ן
 נתני", 2, שיום נוה מיהוד 'ולוס אסתר המנוחה עוננןנענ.ן נזום כתי-אנ.ג שהסר "1, י5ר ,היה ר"וג מהי-אניג,אמסמיט

 )2 השנ-ק גשנט ,' גיום מאיר, בויים גנזת גנדר-;נאשניטרה 45!1, גיויי25

 5"15(,נפנייאי הי-אנ.נ. 14, מיג, מיהונ אקסמיט מנחםוהמבקש
 יולוס. ישראלי"מנ,ש1

 5"171"2 ע,גונוהתי,
 "ן, רוסשייז מי"ג 'מפולסקי היה המנוי" עיגוןנעוין ,h71TITPi 2"12,6תיק

 נ, גיום גרתה-תקוה שניטרה פתה-תקוה, כקניה, משנשרין, שערבסקי יעקב המנוח עוגוןכעתן
 נ.וואר )5 הש.-א נשכי

 ג"מווי 5 נ.ום נפיה, אנסורפן, נמ,11שנפטר
,1!51 .)1"59

נ,. רמת- !1, ישי מי"ינ )יממולסקי( פלד אבשלוםיהמגקש ארה-נ. ק,ייורניה. "ימס, מיווריי ברנס, ברוויהשמנקשת
 ן, מאפי מי"ונ בראון איעץ יצחק המנו" .יושתנעוין 2915,55 עוגונותתי, "291 י6, ע~גונותתי,

 !"?1,. גיויי 4 ניזם שנפטר תי-אניב, נהל- שעקרה  מימה-גן, גרני עניטה המשהן עזבוןנעם,
 מתי-אגיג. ובולי יסףי"ייוש בראון. )רבקה( ריז!הזהמנ7שת  5"19, גאתוימ ג בייםהשומר

 5",!291 ירושוהת.(
 גיוב שו"טרה בלאו, 'הודית-דבורה המנוחה ייושתנענין !2914,5 ע1נונוההיק

 965~(, נאמוסט )14 תש;-ה 2אנ ט.1 נרמסה שנפיר מיניה, האווי יעקב המנוה IIW11sנענין

 מ"י-"גיכ. בלאו מגדהוהמבקשה 1564, ניצמנר 29ניו"
 גי-נזגג" מי"1נ האווי מרדכיי"מכ,ש

 ישב ולך,ד, רמין. 29,

 הייניים הליז בתיהזמנות
 גתי-אביב-יפו האזורי הרבני הדיובית

הזמנות
 שאחת געוג~ן המעונין או ונאה טוגת ההונע גי ,רושה. צווי ימתן נקשות ירין, המפורטים a~pfns הדין, יגיח ".נשו יי ייועי"ת,

 נעימה נטוי צוהזין

 רמה-גן. 90, הרואה מרחוב ברדך עזראהמבקש:  רררפותשכ"יתיק
 בתל-אביב שנפטרה קלעברכר, זזיה המנוחה ירושתבענין

י'ו
 נתי-אנ,ג שנתרה שלום, מסעודה המזוחה ,יושתגינ,ן ת,-אנת. "4, מבא-ה ב רו,נבר1 סבינה המבקשים:

 1986(, בינואר )4 תשכ"ה בשבט א'ביום
 תי-אניץ. 19, "שיים ייו שלום, נסיםןמג,ש: 56""1,תש;-התי,

 גיוב 2הי-אנ.נ שניסר ביטון, מתתיהו המוות ,רושתבעוין

 תי-אגיי. !1, כציצי מיסים טורונציק זאבומנחש: 125"1,השג-התי,
 צאע נשם 1ם )ה.זון ברוך אבנר המנוה ייושתגשין
 5"5~( כאוגוסט )29 תשנת גא,וי א' כיוני )4! תשנ-ן נייון נ-ז כ.,ם גפהה-תקוה שנאסראזוור(,
 היאשי המיניר סין קובו,י'!196(.

 י,ינ.1,9 תשטה, גאזי '.ט י121, המרסיסים"ויש2674



 בחיפה האזורי הרבני הדיןבית
הזמנות

 שאחת געזנון "מעונין או "נאה טוגת "תוגע נ, יי"ש". צווי ,מתן נקשנה ,הין, "מפורטים גתיק,ם "וין, ,נפת המשו גי יזועיפוי

 מיני. ממ צו הזןנק

 4652יתשג-ההיו 6!45,"שי-"ת.ו
 י-נ ביום ג'יפה שנפטר נוישף, 1p~b "מנוה ירושתגענה י' גיום באחי שנפטר זתנשין, נרשף המנוה ירושתנענין
 5"19(. גיויי )וו ת"נ-ה נתמו: t(lOBs ניוח )39 תשג-הגריון

 ואנדרי נוישף יהודה יוסף יעי נוישף. לאההמנקשים: זונניסיין ושולמית צפורה זוונשין, רבקההמהקשיב:
 5ון נ,י,-מנדר-:ע:ן4"..,.:,:-:י=ך נוישף. איתן זומרכן.ועטיל

 גוריון בן חני גוריון, בן ועמנואל אריה"מיקשים:
 מריק. גןייפה !ן145תשנ-הת,1

 גיום ים נקיית שנפטר פרידר, pnst "מנוה '-fiW1נענין
 4597,תשנ,התיק 955!(, ניוני )29 השג." נתיוןב-ט

 גיום יס נוריה שנפטרה קנופף, לייבה "מנו"" ירושתנענ.ן שולה אברמוביץ, הדסה פרידה, פנינההמגדשות:
 964!(. ניפסמגר 191 השג-ה נתשרי י-נ דרוש. וחיהשפירא

 שורץ. ישרהקניפף גקריתתטכעון שנפטי אברהם, יעקב "מנו" ירושתנענין
 ףק

 נינרואי 14גרס
 4695,תשנ-התי, 1554,

 נרהוגות שנפטרה בראונשטיין, חיה קמנה" ייושתגעותן ט.ברנר. וברוריה אברהם מרים"מנקשות:

 4615,תשנ-"היק
 בראונ- ויצחק בראונשטיין דל א אהרןהמנקש'ס.

 שט'ע' ליבוביץ, ופנתם ליבוביץ 1KT המנוסית: ייושהיעיין
 בצד"ל נפטר מנחס 1942 בשנת סקרוני ידינץ כבסרביה נפטרזאב
 14713תשכ-התיק 1983. במרס 18ביום

 ניוט נהיפה שנפטרה אביהם, ברטה המנוחה ייושתנענין וחיה סלע מלכה ליבוביץ, ואסתר דודהמיקשים:
 וסוביא תרשיש קטי וילי, זאך אברהםהמבקשים: 965ן(.ן יאיי'י ש! תשנ-" נג'סו "'גחמן.

 רךבנפלד. 4843,תשב"התיק
 בחיפה שנפטר וייסבךכ, באומן משה המנוח ירושתבשין
 4122,חשביהתיק ש296(. ביוני )"1 תשכנה בסיין יעזביס

 שנפטר אידלשטיין, אזיאס יהושע וממח .י,שהנענ.ן ויסברו. ומקס באומן וייסברו מלכה טובה"מנקשים:

  שגפף. וזני קוטר אגציא אידלשטיין, בסטההמיקשיג' ,466,תשנ-התיק
 נ' ג.ום גימע-זן ששתי ולס, פנחס המנזה ירושתנענין

 4735,השי-ה תיו י יי ליאון ולס, ינית רוונטלר הלה מקלך. יפההמנקש.ם: lsss)~ גיפטמגר )23 השי-טגאיוי
 "ים גוי'" שנטי לפלהולץ, מאיר "מיי" ייישתנעיו צוק. וניצה צוק אהרןנלס,

 1965(. ביולי נ17 תשכ"ה בתמה י"זביום

 4572,השנ-"תיק
 לפלהולץ, שמואל לפלהולץ, אזטיליה "מנקשכם:

  נשנהנשווה
 פטרפרוינד. ורוזה לפלהולץ ,ני" וולף איטה שניפה לוהט, ודינה רפאל ההייים 1944-45'פ

 מניי ומרמן, א, "יג 955!( נאווויט )25 השנ," גאננ-ת לויס. 'רחמיאלהמנקש:

2673 16.9,1965 תשכ"ה, באיוי י"מ 18~1, הפרסומיםילקיט



 חברות לפירוק בקשות ברברהודעות

 רצונו על הודעה לעיל החתום לאיש הדואר ידי על לשלוח או למסור 2249,65 אזרחיתיק הייי האמורה הבקשה בירור בשעת להיפיע הרוצה כל"עי": בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית
 חברה, היא זו אס החברה, של והמען השם את תציין ההוסעהוה. ההגרות, פקודתבענין

 ?ר.נה והיא "!.ומה או "הנר" שי קמעו "שב "1 "א'"' שי,י אר1נטעית ישראלית חברה -חיאל-זנענ.ן
 נשלחת היא אם או למסרה וצריך דין( עורך להם יש )אם שלוהדין עיי יר' עי "י יעיי" "י שני" "י ""נש ':' עי קוים"ישית בע-מ.להשקעות
 לעיל החתום אל להגיע שתפפיק בזתן לשלחה צריך הדואר ידי על בית ידי על הנ-ל ההברה לפירוק שבקשה הודעה, בזהנמסרת

 1' מ"א" '"י"י י" כ::::ג:!: וי "יוש',מש::ן:נ2::

 ע"-
 1%1. "'"יני וי 'ש "י

 נמעני י ניע ת,צי נ"י"ה"מ".ץ
 גגי" נען

 בתל-אביב-יפו המחווי המשפטכב.ת "3,
ןז

 2821,63 אזרחיתיק
 ההברזה, סקודהבענע להיגד או לתמוך הרוצה הזאת החברה של משהתף או משהכל

 ש, הפה, "1 ווין עירד ממעוהן
 "גרזן מיייכ בע-מ חשמל חמרי פ1ס חברתייץ:'1 או nuls ינ, יינתן ע נ7ש"

 ש,משתהף
 חקיה. יהד 1ן' ישן תשלוב ,אחר ,נך ,.ורש אס כסן, מפתוס ידי עי "חגר"

 בית ידי על הנ-ל ההברה למירוק שבקשה הודעה, כזהנמסרת בעדו. הקבועהסכום
 לבית 1965 באור"ט 31 גיוס הוגשה בתל-אביג-יפו, המהוזי המשפט עז-ד ריומרב:,ד'
 רשומה השמל למוצרי שיתופית הספקה אלקטרו ידי על הנ-להמשפט תל-אביב 4, לבינטיןתחוב

 משדרות דין עורכי ממוגי, נ. ו,או ארזי, א' ד-ר באמצעותכחוק המיקש כותבא
 בפגי תוברר זו פירוק שבקשת הוראה גיחנה וכי תל-אביב, 4,רוטשילד

 1965 באוקטובר 19 בלם בתל-חביב.יפו בדין היושב המשפט ביה חייב הנ-ל הבקשה שמיעת בעה להופיע הרוצה אים כלהערה:
 o8.aa.בשעה המען לפי לעיל( )לחתום הנ"ל הדואר גאמצעות לשלוח אולמסור
 יו במחן לתמוך הרוצה הזאת החברה של משתתף או גוש"כל שמו לכלול צריכה ההודעה כן, לעשוה רצונו על בכתב הידעההג'ל
 אם הבירור,  בשעת להופיע רשאי לכן/ להתנגד או הבקשה בענין או כנ-ל, לעשות שברעתו  המשפטית האישיות או האדם שלומענו

-
. יינתן ההאח הבקשה מן והעתק שלו, הדין עירך באמצעות אובעצמו חם או מיד, להימסר וצריכה כזה( יש )אם שלהם עו-ד של ימענושמו
 מטה הההום מן אוהו הדורש  חאת התברה של  משחתף או גושהלכל אל שהגיע כדי מועד בעוד לשלחה יש הדואר, ידי על נשלחההיא

 בעדו. הקבוע התשלום אתבשלמו בנונמבר 1 בים הצהרים אחרי אהה משעה יצוהר לא לעילהחתום
ועי1961.

 ;י-1 ארז', א,

 חייב האמורה, הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצה סל"ערה: בתל-אביב-ימו המחוזי המשפטבבית
 על הודעה לעיל התתוב לאיש הדואר, ידי על לשלוח 8ד למסור,  2494,63 חירוקהיק

 פירמה, זוהי אם או האיש של והמען השם את הציין ההידעה זה.רצונו. חחברוה, פקודהבענין

 :: ם:: :ן י"מ ""ת למלוואוה אמריקאית דרום חברה ,פירוק נקשהונענין
",  בהי-אגיב-י=, "מהו,.  המשפט  נגית "פ,""9;3 מ",בע-מ

 לשליה צריך - התאר ירי על נזלות הנא -אם א. רה לר

ן
 אחר. אחה משעה ירויי לא לחל היהון אל  להרן ששפי,ניס,  פרייבר1ר, אריה ,ייינל, שועלי, יהושע משכושים

 בתל-אביב-יפו המהוזי המשפטבבית ,1 ביום ךונשה 11ן2499 מס' גת,-אניב-יפו המחוזי המשפטג.נ ידי על לעיל הנכרת החברה לפירוק לבקשה הודעה בזהנמסרה
 פ1929,6 פירוקתיק גיתנה וכי המבקשים ידי על לעיל הנזכר המשפט י196 1965באוגוסט
 בחברות, פגודתבענין כדק היושב המשפט בית בפני תבורר הזאת הפירוק בקשת כיהוראה

 בע.מ. ובניו מילשטי'ן אברהםינינין "3., נעיה 1951 נ"71סינר 12 ניב 14, אייה רה1נגה,-אנינ-יפו,
  שפורסיה הנ-ל ההברה לפירוק שהבקשה הורעה בזהנמסרת ןי י,בבוקר.
 בטלה. - יון2 ימ' השנ.ה,  %י12, רחמים .ט ל ג  בחין צו  למתן  להתינר  הרוצה ההנרי של משתהף או נושהכל
 ובין בעצמו בק הבירור בשעת להופיע רשאי בה. להמוך אוהנקשה

 ריבי1שט"ן ריקי או נושה ,נ, יינהן "וי הנקש" מן .העת, שקו יין "עורךכאמ?עות
 לממשלה המשפטי היועץנציג אח בשלמו מטה החתום מן אותו הדורש הזאת התברה שלמשתהף
 תל-אביב מחוי פרקליטלשכת בעדו. הקגועהתשלום

 רומש( )בית 9 ת-א יפו דרך עו-ד לרר,פ'

 16.0.1965 השנ"ה, באלב ,"ט 1213, הפרכ.מ'םייקיס2676



 תשי"ב--1952 מוזת, הצהרותחוק
 185ש מוות הצהרת תיק בירושלים המחחי המשפטבבית

 שרשבטקי, ב. ד-ר התורן הנשיא כב'בפני:
 תשי"ג-1952, מוות, הצהרות חוקבענין
 ברוך. בן-יוסף שמואל הנספה של מותו הצהרהובענין

 תשי-1-ש195 הדיה, )סדרי מוות הצהרות לתק:ות ש( 14 לתקוה בהתאםהודעה
 דלהלן: הפרטים לפי הנ"ל, הנספה של סיחו על סופי בצו הצהיר בירושלים המחוזי המשפט בית כי לכל ידועלהווי

 ברוך ב!-יוסף שמואל הוצהר: מותו שעל האדם שם1.

 ישראל תיפה, "אהרון: מגוריו מקום2.

 בבוקר 9-8 השעוה בין 1962 בינואר 11 ושעתו: המוצהר המוות יום3.

 1965( ביולי )14 השב-ה בתמוז י-ד ההצהרה: האריך4.

 רשם דייכן," 1965( בספטמבר )6 תשכ*ה באלולט'

 מקרקעין מכירת בדברהורעות
 )בונדד( מחסן הוקם המגרש מחצית על הבניגימ: עה פרטים 4. 4024,63 הוצל"פתיק בחיפה המחוזי המשפטבבית

 מיסיי י נ: מסיו שש" ניד" מקרקעין מכירת בדבר שניההודעה
 עי היים אפשיית ים מיי-1,

 חברה של למכוניות הניה מקום משמש השטח יתרמרוננים, של דלהלן בתוספה המתואר הרכוש פומבית למכירה בזהמוצע
 שטר חוב לכיסוי בע-מ "חסמקר" לקירור הברההממשכן

-אסמקר-
 ט נ",,ן היית ט "ימי נידין יר'" =יש יי'א:פיך 5.גגצ::נ:1:נוץמ:::קאגןזן::ןן בע-מ

 5"""1.כיש יום גג, נחירה ,פ"ע, ""וצאה במגיז י15עי תוצאהמנייה
 בשלמות. חלקים: 6. הצהיים אחר 1.80 ושעה בבוקר 0.08 השעות בין לשבחותפרט

 "אפשרות ערך ,.י; 93 """ ",..ס ערך ;ינה. ,סנ השלם ,אסר ,תקניו ""ציות "פרנסם, מ"פ ,QT 15 שיגהקו!"
 כוספים פיטים ברנר "קונ". ;י",ים ו2 י"" יש , ש, יך י. , "5"י" יין "אהום גפרי נישרו ההעניה מני "";רנן, מבנום :;"1 ניךהקוון

-~DK 

 , 966"" - ., התצא" ,פ,י7 ,פות
 בחיפה.לפועל

 ל"י. אלף 140 ההצעה: סכום8.התוספת:
 המעריך של ברו"ח לראות אפשר הנכס על נוספים פרטיםהערה: חיפה. 12, הנמל רחובהמקום:1.
 בתיפה. לפועל ההיצאהכתיק המשמש בנין ועליה מירי מסת אדג,ה תלקח הרכוש: ותיאורסוג2.

 ;בוריד(.מחסן
 אלחאיים "א' 1965( בספטמבר )3 תשב-ה באלולו, חיפה לעיריה שייך השטח מרובעים; מטרים 456 הקרקע:שטח3.

מנהי ארוכה. לתקופה בע"מ -אסמקר" לחברהושתכר
 חיפה לפועל, ההוצאה

 ההברדתפקררת
 שם שינויי עלהודעה

-
 המקמנ' ךהוש"שט הקוס"שב "שמיימר.ר

הפ,ס629 מוגדל בערבון כרקרן מוגבל כערבון שביםאחתה 1965( באפריל )2 תשב-ה ב' באדרכ"ט
 בערגון לגיטוח משריבר-כוכבה מוגבל  בערבון רשוה' ליפגרייקב  1965( באפריל  ל4 תשכ-ה בגיסןב'

חפ,3%335מוגבל

חפ,44166 מוטבל בערבוןפיגפיר מעגל בערבת ליוןישרחל  1965( באפריל )4 השב"ה נניסןב'
 :י3ן!5Lys~ 1טאבז1.1

חפ,33329 מוגבל בערבון ליוןישראל מוגבל בצרבוןסיגפיר 196%( באפריל ל4 תשבצה בנימןב'

חפ134481 מוגבל כערבוןאקספנסיה מוגבל בערבוןסוכרזיה 1965( באפריל )4 תשכ"ה בססןב'
Limiled,Sucrazit1 LimitodExpaasi~_ 

הפ,14786 מוגבל בערבון שרנןדרכי מוגבל בערבון )נהגיה( וייס" את"פרן  196%( באפריל )4 תשכ"ה בניסןב'

הפ,43869 יועצים שומר, אח מור אתלובין מוגבל  בערבון יועצים לובין/ש' 1965( באפריל )5 תשכ"ה בניסןג'
Limited.Consultants Lubin~ 5. מוגבלכערבון 

ךן(2 16.9.1965 חשנ-ה, כאהל י"ס 1213, הפרסימיםילק,מ



 מהיקמס' "חוש"שם הקווםהשם השכוויתאריך

 מוגבל גערבון ומסהר( )השקעוההוד ומסחר( )השקעות שמירטשמעון 1965( באפריל )6 השכ"ח בגיסןד'
חצ,afi~estment Hod~ 2603 וlimi(edTr~de)i 4 מזגנלבעדנזן

"(Investnlent SchmidtI 5[]:תס 
Limited_Trade) 

חפ,3ט417 מוגבל בירבוז מנדלשיווק מוגבל בערבת )שיווק( מנדלאליעזר 1965( באפריל )6 השב-ה בגיסןד'

 פרידמן אביעזרחברת לגאמהת חברה ורעיהאמירה 1965( בחפריל )8 תשכונה בנימןו'
' מוגבלכערבון

חפ,3"293 מוגנהבעדכון
Se7erDn מינבל בערבון שרקבשמיה מוגבל בערבון שרקבשמיה ' 1965( באמריל )11 תשכ"ד בניסןט'

lit]ifodPlefUS1efy. Scher11 

 ש.ו' מיזג, a'ul'1ייונטי-הייו, 5!19( באפרי, )ו[ השג-ה נזייןי,א
הפ1,י"42 ממג, נערנ~ן זייני

"פ,9["41 ""ע:ניי"י' מיד, נעי:ין זיכית, ~:?aנ"י 5י"1( נ"פי,י )7[ "קנ-" :מי,,."
 חקלאית יתוצרת בנגוהמשווקי חקלאית ותוצרת בננותמשווקי 1965( באפריל )13 תשכ"ה בניסןי"א

הפ,45952 מוגבל בערבון מלכהאתים מוגבל בערבון מלכההאחים

 לוי י' את בן-יהורהי' ומכרית מהצבות לציוד חברהמכחש 1985( באפריל )4[ תשכ"ה בניסןי"ב
חפ,י927 מוגבלבערבון מוגבלבערבון

 ג?רגון ;ויושט,.ן 1נ.מגיך !195( נאפיי, ש[ השג-" נסייןי-י
הפ,952א מפנל נעי12ן ;ויינטייןצבי מונני

 מניב של ולנאמגוח לניהולחברה ערך יניירוק ומחר לניהולחברה 1965( באפריל )21 השכ"ה בניטןי"ס
הצ28851 מוגבלבערבון מוגבל בערבון מניבשל

 חפ,6985 בערבון ציון ברמי - אשקלוןיינות מוגבל גערבון ציוןכרמי 1965( באפריל )28 תשכ"ה בניסןכ-ו
מוגבל
zion(Jarmei; -  Wines Askalon' 

Linniled

 ציבוריוה לעבירות חברה -תלמים ולעבודות לבנין חברההלמיס, 1935( באפריל )20 תשכ"ה בניסןכ-ת
הפ461991 מוגבלבערביו מוגבל בערבוןציבורירת
PublicandI Building; TLitim, 

 ~Works .סב(.נ,[

 מוגבל בערבון"פנסי" ולשיווק לעיבוד חברה"פנסי" 1965( באפריל )28 תשכ=ה בניסןכ-ו
חפ,I_ir~ited"Fancy"I 44982 מוגבל בערבוןיהלומים

 ElaboraTio~: Diamonds "Faicy"Yנ40

L~wuted, Company Marketbn9 

 מזרחית אפריקאית חגרה"אלקורץ מזרחית אפריקאיתחברה 1965( באפריל )28 תשכ"ה מגיסןכ-ו
הפ18101 מוגבלבערבון מוגבלגערבון

CorporationLevant~ Afric~ 1]טן Teva(tAfrica The "1.01הן" 
Limi[ed_LimijedCorporationI 

 ),2 תשי-" כסן,נ.י
 גאפך,י

 גן-אמחז 7:בי?סמנסיי מייני גערני, נאמתם איך הנרה !6"](

הפ,43468 משבל בערבון )1855( פני-סאריגי מיגבל בענבולפלקורו נ"19( גאפריל )28 השכייה בניסןכ"1

 מוגבל בערבון קורזן נבכי וקרח קירור הקפאה מפעלי -קורין 1965( באפריל )28 תשכ"ה בניסןכ"ז
הפ,7812 מוגבלבערבון

 דנציגרא' 1965( במאי )11 השכ"ה באיירט'
 החברותרשם

 9.1965,מ1 תשכ"ה, באלו) י"ט 1213, הפרמוטיםייקוט2678



 לציבוריות פרטיות חברות הפיכת עלהודעה

 הפיכתתאריך הפיכתהאריך
מספר ההברה. התברהשםממפרמספרהחברהמספר
התיקלצינוריתסייור,החי,,צינויית "הגרה שםסיוויי

חצ,1917,642681 ש%ובע"מ בית סקממיל2113194zseel~n22 בע=מ פויבטתגר%שר1
Limited.Feuchtwanger] Asher Ltd.Shaan_ Beh~ Te~tilei .. 

חצ,Aveera3] 20,7,64 2632 -טם"ש[ן בע"מ אוירםzs97rsn23 31,3,64 חרושת וגיח קירורמגלדמחסני2
24לקרהבע-מ

 -מרס-
חצM~rsLinNited. 23,7,64 26331 גע"מ

חצ,2317,642634 בע-מ הגליל בירה מפעלי25חצ,31,3,642598 בע"מ אדרתחברה3
Limited.Brewery~ Gallilea1 

 בע"מ=סטנדרמ* חצ,27,7,542515 גע,מ ,שיאי,ה סימן,""2 יצו2591 4,54,י1 זומי למוצרי תרנשה ניח4
חצ,27,7,942637 בע"מ רהיטיםיער27

,ןחצ,2602  %1ן1%14 דהמיהיקלמםטרפיסססיטיבי-מ5
Masterpioce145ם[)"! Th~: 28-חצ,2639 647,8, ישראל-קונעיגגטל -ישכונטל 

Ltd.Society1 בע-מ לפיהוחחברה 

2eo3rsn~fRI-l-.Continen(al 1114154 וע-מ ומןהי( )נשקעות".י
"Tscontal.' 

 ( Investme~t 504 ."00 401) 44%שי
~elopnlefit 

 טס
&I-unite 1 א%.4י

חצ7,816426461 ונאמנות לצחוקה חברה פ. מ.29הצ,13,4,642604 תקשורת תעשיוה"תמק=7
בע"מ בע-ממשרלטנות

Comenica-Associated Tamac Trustand' Holdi~g; 
 ,טא!יט4תLimited.1 .ע.וי

~ions- 
Limited. Co~any: 

 2641חצ,9,8,84 בע-מ מתכת מפעלי מרכבים17,4,64zeoelsn 39 בע"מ השקעות שסם8
Lr~nited_Investments Asem WofksMetal' MoT~avim: 

.Lirni(ed חצ,4,542595,י! -איור-"נרה,פית.חכע-מ9

הצן!254 אי9,8 הוףהשי.ןהניהיןתוהגע-מ!3 הן,22,41542599 מיןעהו5שפיהיסקסמ'ל19

 "',,51 ,,"ןDevelopment5 נ?-מ.קשת-
asdFinishes

-Tex(ileDyers;  
The' Limited.Company~ 

Limi~ed."Keshet" 32Ltd. 
"otd~gs: 

Israel1 American 9,8,64 2643,חצ
חצ,1118,642646 בע"מ חמצן לתוצרת חברה83חצ,22,41642810 גע-מ "קשה" יבש לניקוי מפעלים11

"Kes5et"Works' )28ן"וח Dry  MaeufacturingOxygen .1%ט  

Ltd-Ltd,)0. 

חצ,2648 23,8,64 . לתעשיות משוחפת תברהצנורות34חצ,28,4,642611 גע-מ בצלאלגרפיקה12
בע"מחצ,10,6,642613 בע-מ וחימיקלים םגורדון13

t?hemicals1 Gaz 
~ordon 

Lin~ited, Industries~ Pipe ית01נ 
Limiled,35בע"מאפליקו AplicoLimired_- 2%חצ,2651  4*91ן

תצ4,10,6428631 בע-מ ושות' פלגגוירמן,36חצ,12,5,642616  ג?-מ בירה העשיותכביר14
 ,Peleg Goodelm~n %.0כ( Breweries~ Cabeer.טסתכן[

Lin~itedחצ,7!26 4.12,5,64![זא"י0טולם%ן15566

1%1%4zeellsnן%% בע"מ פלדה חברתסולפק37חצ,Ltd. Arigim~ 14,5,64 2518 בע-מאריניס16
 ~Corporation5".1 Solpexי%וי2י% 4י,י,יPalalumI 2 4,[ נ;.מ פיא,יס7!

חצ,19,7,642626 בע"מ שובל ספרי.18
"צ'258 "'2!'2 "י.יי.0ע:2עםךךךבמ8י"?,hfassadaLi~nitcd 1",7,542627 מסוהיע,מ9!
.Limitedחצ,10,7,642628 ספרים הוצאת כי. 8י פי. ממדה .20

בע-מ
- .P.E.Cיי(זע  

 558481בוי
חצ,2667 13112,64"שפור-תעשיתקרטוןונירבע"מ39

LimitedPaperCardboardandI ',5מע"י,' 
 מפע,,!2

 הצ,2529  1,51וי1 פ.א.אי.ןי. - פיאי שוי
Iimited.Industry~ 

חצ'2674 24,1165 בע"מ יזרם חשמל שצריהעשיה40בע-מ
P[inringP.E.C, - חצ,27,1,662676 להשקעוה חברה ניר",-שפיר41 211ץ 

174.Works בע"מ

2679 9.1965_16 תשכ"ה, באייל י"מ 3!2ג המרס.מ'ם'לקם

 .ל



 המיכתתאריך הפיכתתחריך
מטפרהתגרה ההברהשםמטפרמספרוחברה ההברהשםמספר
"חי,יייגוריתויונייהתיק,ציכור.תייוויי
 "%,","! ;","11,1 מוען.ן;וןאגי:)גןרשמר.ה.ן"4"י,77"2"",!,7 פיואורתעש.ותמא.רגע-מ!4
 מרס-ושראי מפעיי44

 בעטי )4"19(
 וקוץ Kfar5 Aviv)(Shemaryahu"ן,!""2"",3,")

Limifed.)ולמלן 
 דגצערא/ 1965( במאי )3 תשב"ה באיירג'חצ,2,4,652687 בע-מ וטהר מפעלים חברה45

 החברותרשם

 )3( 242 סעיף לפ'הודענה

 אהיה. קמהייבותהפגות
 '.;ש. אס איא ה"נרוה, מננ,ס1ך

הת,, דינרןשירידךרתק שיהעיורי
19720 בע"מ ירושלים 213 חלקה 30023גוש1241018 בע-מ בזל פינת גבירול באכןהכיתג
20268 בע-מ 8264 בגוש 9,11 משנה חלקתדירת1326717 בע"מ 6126 בגוש 268 חלק"חברה2

 פדימתוק מה4
 נע-מם

 וןץרןו,י1)~4)
 מיינאות י,ניייה נע:יה

1,ר"! נע-מ ,;1" מוש ,74",,"י1"11;1 נע-מ )ת,-אניב( .ש,ת' תורספיאקי
23779 בע-מ הברה 10807 בגוש 107,4 חלקה1526820 בע"מ רוברטמגרשי6
Liniitad lsrael-'-Velo~ex. 23545 בעימ  ולוטקס ישלאע7550221 בע"מ 7105 גושמגרשי7
24109 בע-מ 8250 בגוש 315הלקה5222?15 בע-מ בלקיגד  בטירולפנת8
24417 בע-מ 27ג6 בגוש 372,5חלקה1716423 בי-מ 6219 בגוש 136חלקה9
25045 בע-מפריאל1767524 בע-מ 7"69 בגוש 13518חלקה10
26791 בע"מ 6753 ניוש 7 8,הלקדתLi~i(ed Rialta 1785325 בע"אריאלטה11
277;2 בע-ס "7 הרוד עין ביהובביה426ה"17 כע-מ ליננבדג זיאחיס לייניי פצוייםקומה12
פ2812 בע-מ 6542 בגוש 37 חלקההיכל21 בע-מ גיידת להשקאה ישראליתחברה13

LimitedCornp~nyi 1םסט,2[ןז PortableI lsrael 17~982829539 בע"מ 6187 בגוש ן26הלקה
19444 בע-מ נאמעת פרטות טפעל הערדכוה דיליצחק14
 שנצנרא, ;""1( גמאי ),1 תשג-ה נ"..יי-1!"194 יע.ן ! מאנו כרייכ '-ז יירה"1

 החברותרשם

 אהרה. המבנגוהנינות
 י.נשו אס א,1 .ה.1' מערס." שמותקן אקר יןגר.ת שמנת ,.מח,. ,ו, המזעה מתאי.ן "ישיג שייש" יאיר יי

מספרמספרמטפרמספר

התיק החנרהשסיייוריההיק "חגרהשססיזורי

33286 בע-מ 101 דלקה TI$Iגוש"831"39 נע-מ 6618 בעש אורלים"נדה1
33301 בע"מ רעיוניות לפעולוהחברה3008416 בע-מ 6616 בגוש גנדןחברת2
33302 בע"מ ,דימהנכסי3008711 בע"מ 6618 בגוש פלאוןחברת3
33374 נע-מ גן ברמת 10 פנחס ברהובדירה3059918 בע-מ הכלניותעכק4
33504 בע-מ ההההברת3119419 בע"מ 3929 בגוש 325חליה5
32987 בע"ס 6361. בגוש 274הלקהLid. Zavex1 3138320 בע-מזרוקס6
34004 בע-מ חיפה 10778 בגוש 36 חלקהחברה3139121 בע-מ 22" בזנגריל 46,3-הדירה7
35565- בע-מ מחירטוןהיים3157222 בע"מ יעקב וברון 64 חלקה 11320 גושטירה8

::::: י::1::::י:::::]: ב;:בקיי.מ:1
36194 בע"מ 6668 בגוש 208חלקה3231025 בע-מ 10882 בגוש מ הלקה הברת1ג
36467 בע"מ 6145 בגוש 267-266 הלקותמעון3217226 בע"מ 6621 בגושחן2ג
32313 בע"מ תקוה פחח אהרןאחוזת13
 דנצינרא' """1, נמאי )"2 תשנ.ה מריו.י;2"ן3 נע-מ 35"6 געש ",194 ",ק"14

 החבריתרשם

 ל16.9.196 רשכ"ה, באי,ל '"ם 121.3, הפרכוסים.)ק,ם6:80שנ

-- 



 )3( 242 סעיף לפיהודעה

 'יישי אם אקא '"'" "יכיס צידוק אשי "יחתיית ר-י י" "ייי" איי "י"ח"ש י"י גיסשיתנ:ם:ם'
מספדמספרמטפרמספר
"ה'1 כבי"שםסיזירי"ה.ק ""2י"שנסיזייי

40158 בע"מ ברמת-חן 13 מחץתגרס3035620 בע"מ אילה קשת" --חמו1
40784 בע"מ 6187 בגוש 272חלקה3118421 בע"מ 6195 בגוש 276הלקר2
40802 גע"מ 1936 גונו ?19 תלקהחברת22 בר"מ ולנאמנות להשקעות חברהבחן3

40804 בע"מ 1936 בגוש 198 הלקהחבלתCompany_ Truit and' Investment; Bohan 3154123.סי[
40915 בע-מ סגלאביבה3174924 בע"מ א' אריה טירתחברה4
41033 בע-מ 6386 בגיש 82 חלקהחברת725ש330 בע"מ 6021 בגוש 498,14חיקה5
41034 בע-מ 6366 בגוש 83 חלקה חברת3342726 "ס"ן[" .טין בע-מ-לינקם*6
33577 בע"מ 6935 בגוש 45חלקה7  )4( 242 סעיף לפי"ידעה::ם: ם:: :ם :::: ::: ::;: :::::
 י, הודעה מתאריך חדשים שלושה לאדר כי הודעה, כוהנמסרת4725ן בע-מ 6124 בגוש 84הלקה10
 יוגשו אם אלא להלן, מפורטים שמותיהן אשר החברות שמוחיימהלו34921 בע-מ ווילינכסי11
 אחרה. המהיינותמיבוב6?354 בע"מ 6896 בנוט נפתליחלקת12
36189 בע"ד 8957 בגוש 63חלקה13

מספרמספר37648 בע-מ 6378 בגוש 157תלקה14.
95אר נ?7 %29 גרוש 91 """ "מת15

יי-
ההסק "יי"צ

 "המב-16
 37110 ,[.,י()1955 בע"מ 6666 כגוש 364 נלקה392561 בע-מ המסחר קידום

Ltd.Advaecement. Trade. ~Tagim"' 249755 .[51(נדנ21 בע-מ פו לגנת 
39521 בע-מ נזמהטירת17

ץ מגרץ::%:: ח הניצמג %טן ני"' "2 תם." מ"ייי::::: 
 )5( 242 סעיף לפיהודעה

 החברות. מפנקס נמחקו להלזן מפורטים שמוחיהן אשר החברות בי הורעה, בזהנמסרה

מספרמספרמספרמספי
ההיק הינ,-השםיייוריהה., היניהשםיייורי

 בגוש 191דלקה1
~1se 

27321 בע"מ 6186 בגוש 296 חלקהחברת1839915 בע-מ
82829 בע-מ 98 תלקה בלפור ברתוע בביתגחלתנו840016ן בע"מ 7150 בגוש 102דלקה2
38086 בע"מ 42 חלקה 1933מש17 בע-מ "דוצה" לאלקטרוניקה חברה .3

Ltd."Duce" )0כ. Elactronics 1895539309 בע"מ 5631 בגוש 6הלקה8נ
19147 בע"מ 18 חלב גוש ברתובמעוננו4

39310 בע"מ 3631 בגוש 7תלקה19
19271 בע-מ שויצרי ישראליללויד5

 !1"חיקה9ג94""נ גע,מ מקט מוצרי ,העש.ת הניה-הני,-
7~499 נע.מ "5"6 נתיש

 בע"מ בישראל אספורט למפעליאגוד2395321 בע-מ רמת-ק 6207, גוש 236, חלקהחברת7

הצ,Pla~ngFields. ISIKI1 1445 """,'(י"ג.Ltd"1!24 גן-מ נסעיהאימי
 בע-מ החיים ואור ישיאל אהבת2403922 בע-מ תל-אביב 58 נודדו שדרומעון9
חצAtwath 17471 1ט%ץHachairn? v'or: 15-1!260891 בע-מ קלנסוה דקלאית חברה מורעה--אל10
חצ,1817 בע"מ חדרה מסבי למעןהברה2645323 בע"מ טכני ולמסחר לתעשיה דברהנירים11
חצ,2010 בע-מ הברה לקונהקרדיט2507424 בע-מ פ2 30, חלקות 7053חברת.גוש12
26898 בע"מ 6538 בגוש 67חלקה13
 דנציגרא/ 1965( במאי )31 תשב-ה באיירכ-ט בע-מ אמריקאיים כיס ספריהוצא14

 התברוהרשם26927 מוס"טנע(ע ~Pablishers~ Books Pocket.4ם

 י"ס 1213, הפרסומים,יקוט
 באל1י

2681 9.1985,מ1 תשכ"ה,



 )5( 242 סעיף לפיהודעות

 החברות. מפנקם נמחקו להלן, מפורטים שמותיהן אשר ההגרזה כי הודעה מהנמסרת

%סטרמספרמספרמספר
התיק החברהשםסידוריהתיק החברהשםסידורי

14542 בע"מ 19 מס' מיסנזון רחוב מעתוה528013 בע"מ ל"ז מספר דבשנדלת1
15310 בע-מ 19 בדוביב 7 מם.דירה946814 בע"מ )א,( טסל ברוךקרית2
15347 גע-מ דוניס5!79פ9 בע"מ ב' ינאיטירת3
15996. בע"מ 6210 בגוש 140 הלקה958016 גע-מ א, ינאיטירת4
16487 בע"מ ויזנגוף גביריל אבןפנה975317 בע-מ הל-אביב !5 המלך בשלמההנכס5 % ת"י"":::צ גנ:נג:צצצ:ץ: מ %" מיש  ן צ::: 
Sherufti~ 17884 יאסלם Lin~iled בע-מ דפוםשרותי079829ג בע"מ 2, הפרדס ברהוב שניה בקומהדירה8
22031 גע-מ ש משנה חלקת 463חלקה1310421 בע"מ 5 ארליזורוב .ינוה9
23355 בע=מ 6532 בטש 66"לק"1312322 נע.מ '"חה' למטעיםהגדד19
13641 בע"מ 256 הלקה 30025 בגוש לו,אחוזה11
 ד2ציגךא' 1965( במאי )18 תשכ"ה בתיירט-ז14152 בע"מ 58 בנובמבר מ-פ ברחדבמעון12

 החברותרשם

  "חברית. מפנקמ במהקו  להלף  מפורטימ  טמוהיהן ישר ההברית כי  הורעה סדהנמסרת

מספרמספרמספרממסר

התיק החברהשםמירוריהתיק ההברהו2םסידורי

5ש338 בע"מ 6388  בגוש 111 חלקה2339010 בע-מ 5260 גוש 213 הלקתמגרש1
34044 בע"מ אביוריםהמיצר נ1פ6פד2 בט"מ ב47 תליה  5פי6 בגדש חלקים2410,88
4059צ בע"מ 6956 בגוש 1חלקה2720312 בע"מ 17 ההשמונאים מסילתרחוב3

5161ן גע-מ 7149 בטש י2מעון914ז7ין נע-מ ומקנה אזרההנרה5

גי7
ח נד:טש הת, % % פוש 1%ללה15מ"ת מ-ט  % ל  פ  37418

 תצנרנה-218QW~1 נעים ן5,2 נטש הלקההנרה9

 החברות. מפנקס נמחקו להלן, מפויסים שמדחיהן אשר ההמרוה בי הודעה בזהנמסית

התיק מנרהשסיישריותיק ההגרהשםסיוד.

22008 בע"מ  %3!6 בגיש  461,4 "לקהLimited Frousns_ 139912 בט"טטרומנמ1
7ןרפילי2

22494 בע-מ 30021 נטש 58 הלקה1657913 בן"4%פ,ם1נןב1111נ511
22603 בע-מ 6021 בגוש 153 חלקהחברה1727114 בע"מ 74 מם' הלקה 8262 מס' גושהברה3
23284 בע"מ 6956 בגוש 37,9חלקד1791515 בע-מ 6122 בגוש 361מעונות4
23597 בע-מ 6161 בגוש 20דלקה1944716 בע"מ שדהמפעלי5
23884 בע-מ 61SE בגוש 178הלקה2031317 בע-מ דורנו בעיני המקרהוצאת6
24014 בע-מ צ690 בגוש 668,5 משנה חלקהדירת2032618 בע-מ 6127 בגוש 55!חלקה7
24379 בע"מ 6190 בגוש תל4 475 חלקותאחוזה2054919 בע-מ 8268 בגיש  52 חלקהחברת8
25547 בע"מ 39153 בגיש 91 חלקהמעון2082120 בע-מ 30025 בגוש 214,4דירת9
26447 בע-מ 6212 בגוש 256,15! הלקרחברת2157121 בע-מ 213 חלקה 6155גושסג
25505 בע"מ 57 הן שדרות ל.ש.וירה22 מלאכה בעלי התאחדות שע-י האורגיםחברתגו

21595 בי"ס בתל-אביבמלאכה
 דנצערא, 1(19( גמאי ),1 תשג-ה מריס.1  מ,,("י..ן4rtisansofTe1-AvivLtd[4~-1ט

 החברותרשם

 55לנ14.9  תשב"ה, באיזי '"ט 1213, המלמומיםילקיט26112



 )5( 242 סעיף לפיהודעות

 ההברוה. מפנקפ גמהקן לדלן, מפורטים שמותיהן אשר החברות בי הודפה, בזהנמסרת

יסעריסירמספר
התיק והני"שםסיוריהתיק והגרהשםסוור,

7י""2 כע-מ שואםנאות3[1[""1 נע-מ תי-אגיב "2, שטין נרהיב 11דורה1
29337 בע"מ 6155 בגוש 260חלקה1829214 בע"מ 6215 בגוש 166110 משנהחלקת2

20354 בע"מ 28!6 בגוש 454 חלקההברת1849115 בע-מ המוןחברה3

20584 בע-מ 30 בארידירת1903016 בע"מ 6204 ביוש 61,38 משנהחלקת4

21085 בע-מ 8188 בגוש 58תלקה1913317 ' בע"מ 6901 בגוש 42 חלקהבית5

21106 בע-מ 8022 בגוש 10 חלקה"ברת18!1950 בע"מ 6154 בגוש 81 חלקההברת6

 .2%301 בע-מ רמת-גן 27 צבי יועףהברת1967019 בע"מ אפשטיין ושמואל ברטהחסדת7

21675 בע"מ 7650 בגוש 5חלקה1979320 בע"מ 6158 בגוש 749חלקה8

21682 בע"מ רמת-גן 14 הרצל ברה' פרסמעון1982321 בע"מ 6186 מס' בגוש נגבחנהלת9

"1982 בע"מ 6154 בגוש 598 חלקהטירת10
 דנציגךא' %965( במאי )18 תשב-ה באיירט",20009 בע"מ 30 פרישמן ברחובהיכל11
 החברותישם20087 בע"מ תל-אביב 41 נררדושדרות12

 התכרות. מפנקס נמחקו להלןן מפורטים שמותיהן אשר החברות כי הורעה, בזהנמסרת

התיק ההגרהשםס'יוייהתיק "הגרהשםסיתורי

21850 בי*מ 6158 בגוש 1099חלקה1527813 בע"מ 232( )תלקה יהלרם"=מברא1

21946 בי-מ 6155 בגוש 169הלקה1561814 בע"מ ימת-גן 9 הפודים ברחובדירה2

22988 בע"מ 7141 בגוש 49 חלקהחברת1679615 בע"מ 6903 בגוש 448חלקה3

22918 בע-מ לבמפעלי1693916 בע-מ רמה-גן 59 הרצל גרחובגיח4

23173 נע-מ ר( מס' )קופרוווקציה ,"יזם a'3D שקש17"691[ נע-מ קומפויט גית5

23908 בע-מ שלתים טור לפתוח הברה%7%5418 בע"מ 19 מוזררחוב8

24315 בצ-מ למה-ק 18 השמונאים גרתובהדירה19 בגבעתיים" 11,  צה-ל ברחוב  חגית"א.ווש.א.7

25440 בע-מ 8941 בטש 74118 חלקה1778920בע"מ

26432 בע-מ גפניה חוטי שיווק-קדמה-טקס"1818921 בע"מ -שפירא- לבניןחגרה8

28259 בע"מ כפר-סבאהנחלאי1892122 בע"מ 94 ארלוזורוב ברחובהרירה9

19463 בע-מ 6529 בגוש 119-120חלקות10

 דנציגךא' 1965( במאי )18 תשכ"ה באיירט-ז19775 בפ-מ 81,14 חלקה 6126 בגוש דירהחברת11
 החברותרשם20772 בע"מ 7% ז,בוטינטקי ברהוב 5 מספריירה12

 החברות. מפנקס נמחקו להלן, מפורטים שמזהיהן אשר ההגרית בי הודעה, בזהנמסרת

מספרמספרמספרמספר

התיק ההגיהשםסיווריהתיק ההגרהשםייתרי

33885 בע"מ חן חביבישמת3!תל86 בע"מ 8668 בגוש 712חלקהג

33907 בע-מ יםמכוו%563614 בע"מ לגז יהודה שוביי של פיצוייםקרן2

 גגווו  165,5 "דירההברה3
-16869 

34112 בע-מ ורוו-ה מביאןטירה1606215 בצ-מ

34113 בע-מ פביאןנהלת16 בע-מ לדייג חברה"עפיו-4
Lirnited)0לה5ענז  Fishing' '~Afiyaa"  213911734290 בע"מ  פוטיצקי הלןאחוות

34291 בע"מ ברפווקסלרמשכן21687%8 בפ"ר 8262 מגוש 46 חלקהגית

37028 בע"מ 3937 בגוש 31חלקה2392419 בע-מבדמוי6

הצ,iu~s([afcd Palestine 1118 "שט"ו .2439920Ltd- בע"מ 6668 בגוש 383 חלק7
 בע-מ אפריקה א-יטוויסט2681521 בע"מ 36 בשינקיזדירה8
חצ,3%693LrtnitedTrust] Palest~ne-Africa' 1640 בע"מ 6455 בגוש 251חלקה9
37341 בע-מ שדרות כללי למסחר תן הברת3323322 בע"מ 3703 בגוש 680 הלקההברת10

 דנצערא' 1985( במחי )18 תשכ-ה באייךט",3730נ בע"מ הדךמרימי11
 החגרותרשם33886. בע"מגירש12

2683 15,9.1065 תשנ"ה, באלף י"ס 1213, הפרסומים'כקיט



 )5( 242 סעיף לפיהודעה

 החברות, מפנקס נמחקו להלן, מפורטים שמותיהן אשר החברוה כי הודעהן בזהנתמרת

מספרמזפ
ותיק והניהשםס.י.ר. והיק.

26585 כע-מ 5145 כמש 02נהלקה1196912 בע"מ י"ח מתתיהונכס1
27079 בע"מ 169 הלקה 6749 גושחברה1149713 בע"מ חמיהטירת2
27871 בע"מ 8207 מוש 243הלקה1365014 בע"מ יונה הובלהשירוה3
28118 בע-מ 6048 בגוש 118הלקההברה1526915 בע-מ 6125 בגוש 272 תלקהחברת4
28942 בע-מ פתות( )חברתירושליםמערב1603816 בע"מ 236 בחלקההמעון5
32303 בע-מ 6194 בגוש כץ זלמן שניאוראחוזת17!2174 בע"מ יגילבית6
36271 בע-מ הגליל בוסתן קניוה -שיווקארגון79918;2 בע-מ 7155 בגוש 86הלקה7
36291 בע-מ 6108 בגדש172חלקה2295919 בע"מ 5 חלקה 6956 גושתכרת8

36292 בע"מ 7169 בגוש 27נהלקה2621620 בצ"מ סימהמעון9

 דנצינרא, 65"1( גמאי )"1 השב." כאיירס.ן41וון י?.מ 6668 דוש !49 "יקה19
 החברותרשם26569 בע-מ 50 חלקה 6609 בגוש יחזקאל אחתתגו

 התבדות, מפנקס נמחקו להלן, מפורטים שמותיהן אשר החברות כי הודעה, בזהנמסרת

מספרממפרמספרמספר
התיק "הגיהשםסיורריההיק החברהשםסידורי

-מעושה1398913 בע"מ השרון ברמת 1254 הלקה 6415גוש1
 פנחס-

17574 בע-מ
17940 בע-מ רוהמעוגות399314! בע-מ 6154 ב11ש ועשר מאהיימחלקה2
18195 בע"מ 6157 בגוש 365 מם.חלקה15י422! בע=מ 6127 בגוש 333חלקה3
19624 בע-מ 525 חלקה 6213 גושחברה6!4473! בע-מ 6108 בגוש 59חלקה4
19760 בע"מ 7150 בגוש 191 חלקההיכל449117, בע"מ ו-1137 1138 חלקות 6158 גושחברהם
19925 בע"מ 25 פיירברג רחובמעוז464918! בע"מ 6185 בגוש 319 חלקהחברת6
20222 בע"מ 10" זכריה"גאות1576919 בע-מ 6623 גגוש 594חלקה7
20447 בע-מ 279 דיזנגוףרתונ1587320 בע"מ 14 לוין ושמריהו ברחובדירה8
20452 בע"מ 19 גרוונברגתברה597521ג בע"מ 6210 בגוש 83חלקה9
20667 בע"מ במש.8959 24 חלקהמעוגות1651322 בי-מ רוב-אלחברת10
 פרלשטיין( )רחוב 7141 בגוש 34 מגרשחברת11

 דנציגךא' 1965( במאי )18 תשב-ה באיירט"ו16815בע"מ
 ההברגהלשב16869 נע"מ 6126 כעשיירה12

 החברות. מפנקס נמתקו להלן, מפורטים שמותיהן אשר החברות כי הורעה, ב1הנמסרת

מטפרמטפרמספרמספר
ותך שגרהשססיור.התיק שניהשםהיייי

25020 בע"מ 6190 בגוש 480 חלקהדברת2180812 בס"מ הכרם ביה 6 החלוץרחוב1
!2514 בע"מ רמה-גן 2010 המרגוע ברהובדירה2162013 תל3 395 חלקה !705 גושחברת2
25345 נע.מ 6133 בגושמגרש2164014 בע-מ 13 חלקה 30133 גושחברת3
25401 בע-מ שמחה בת אילנהשדלה2251315 בע"מ פ טיומקין ברחוגבית4
25407 בע"מ יצחק בן אפריםשדרת2289616 בע"מ 30163 בגוש 67 תלקהחברת5
25414 בע-מ תל-אביב 48 העם אחד רחובדברת2281317 גע"מ 17 המעלה יסוד ברחובתנוה8א
25527 בע-מ 29 חלקה 8231 גושטירח2320518 בע"מ 7148 בגוש שתים מספרחנוה6

25773 בע"מ 5536 בגוש 448 חלקהמעונוה2371019 בע"מ פתח-תקוה מבשרתהברהי
25862 בע-מ לכלדיור2391029 בע"מצביאל4
24259 בע"מ 6667 בגוש 365חלקה9

 דנציגךא' 1965( במאי )18 תשכ"ה באיירט-ז24305 בע"מ 3943 בגוש 6 חלקהפרוס10
 החניותרשם24311 בע-מ עוד מיפרוס11

 65מ16.9,1 תשכ"ה, באייי י"ס י1ע1, הפרסומיםילקוט.2684



 )5( 242 סעיף לפיהודעות

 החברות. מפנקם נמחקו להלן מפורטים שמותיהן אשל החברות כי הודיה, מהנמסרת

מספרמספרממסרמספר
ההיק החגרהשםס'ווייההיק החגרהשבסיוויי

1855ב בע-מ 6717 בגוש 36חלקה3116913 בע"כ 6522 בגוש 24 הלקהחגרת1
32125 בפ"מ 6198 בגוש 170חלקה3129114 בע-מ 6608 בגוש 95הלקה2
32418 בע-מ ב. ק. 34 בירמיהו חדרים 2דירה3146215 בע-מ ליפמןוכרון3
32447 בע-מ 6712 בגוש 213הלקה3162118 בע"מ נדל-ן* הכורמים *אגודת -ארזים4
32485 גע.מ 71 הרצל רחוב גר"גדירה3162217 בן-מ נדל"ן" הבירחים "אגודה -דקלים5.
32641 בע-מ 8123 בגוש 449חלקה3182318 בע"מ נדל"ן" הכורמיט "אגודת -הדמים8
 הכורמים -אגודת -אורגים7

 נדל"ן-
32659 בע-מ 8758 בגוש 184הלקה3162419 בע"מ

32765 בע-מ וינהקפה62629!3 בע-מ 6623 בגיש מרגליתנס8
 '32841 גע"מ 18 חוטישקין ברהובמעוז3162721 בס"מ גדל"ן הכורמים -ארוות -ברושים9

!31716 בע-מ 30048 כגוש 3,18 דירההברת10

 דנציגרא'. 1965( במאי )31 תשב-ה באתרכ-ט731!3 גע"מ 47 שנקר בחולוןוירה11
 החברוהרשם31764 בע"מ 6217 בגוש 564,6דירת12

 החברוה. מפנקס נמחקו להלן מפורטים שמותיהן אשר החברות כי הודעה, בזהנמסרת

ההזק צניהשטנ'י~ר'ותיל "ונרהשםנצורי

33434 בע"מ 6021 בגוש 675 חלקה3289613 בע-מ 6044 בגוש פולשייךמעונוה1
33514 גע"מ 7145 בגוש 84 5,5", משנה הלקת"עזיז-3295714 בע"מ -תיריק" '2
33560 בע-מ 6388 בגוש 22הלקה5!3001ב בע-מ 8625 בנוש 7ש3חלקה3

-
 -33633 בע-מ 6373 בגוש 330חלקה306216ט בע-מ 3 זמניתחלקה4
33748 גע"מ בגוש.8939 21חלקה3307417 בע"מ ת-א 5 בארי בבית 9וירה5
33775 בע-מ לציון ראשון והבחול3319018 בע"מ 6043 בגוש 639 הלקהחברת6
33838 בע"מ דרורהטירת3309119 בע"מ 8609 בנוש 53 חלקהטירח7
34958 בע-מ 6178 בגוש 69הלקה3821520 בע-מ 7149 בגוש 97,1 משנהתלקק8

מצי צי"שייי"יימיש4י""י"שיחויב:: :י::נג::גך:1
 דנצערא' !196( נמאי )%1 הקנ.ו נא..רניס332%9 נעץ 9ין" נקש 11 מעון ערת11
 החברותרשם33305. בע-מ ר. ד. ש. אחוזת12

 החסרות. מפגקט נמתקו להלן מפירטים שמותיהן אשר החברוה כי הוויה, בנהנמסרת

מספרמסטרמספרממפר
"הדק הצנר"שססייגי."היק שנרהשססינור.

East-T,idt~ NcarI % levaat "The1 ze~tsn -נ[ "1[3042114 בע"מ 3630 בגוש 6חלקה1
לחברת3063716 בע-מ 7051 בגוש 92חלקה2 ת חצ,Hermon~ 947 7ת4קש0ם .14[ בע"מ 
 בע-מ בארץ-ישראל העברית המפרות למפעליהחברה3894616 בע-מ 30038 בגוש 43חלקה3
 39250Be'Er~fzHa'ivrit בע-מ 8232 בגוש 103 הלקהאחוזת4

~Mir[ut 
La~nifalei llahevTa 

חצ;1187 ש3עאנ.39798Ltd בע-מ המדה מקורגבסי5
 בע-מ צבוריים לשרותים תברה סבא""בפר3998917 בע"מ 10041 בגוש 217חלוה6
חצSaba"~ ~iKfar 15601 לדמיין ~Services: וםשעשטנ(נ!399921 בע-מ 10041 בגוש 4!2חלקה7
 הקלאיה להנדסה החברה עובדי של תגמוליםקופת4018918 בע"מ גול -ש.פ.8
חצ,1831 בע,מלישרחל40522 בע-מ 8355 בגדש 254 חלקהחברת9  ש, הנמו,.ם,וסת19י4%41 נע-מ 8י3% נןוק %"% ",קה:1

חצ,19%3. נ;.מ תעגין ע1נ1י

 דנציגרא' 1965( במאי )31 תשב-ה באיירכ-ט40928 בע"מ 6212 נגוש 667 בחלקה 13 יהירהחברה2,
 ההברדתרשם41518 בע"מ 6447 בגוש 59 חלקהחברת15

2685 1945_16.9 תשכ"ה, באיול י-ט 1213, הפרסומים'לק,ט



 השותפויותפקודת
 בשותפויות שינויים עיהודעות

 הלן,1,ב2. היטרק  חיפה, 5, האס.ף רהוג השנוקווה, מנן, %נ.ייין, זנ.א,4. הע,תן,תשם1. ברשל אתא;יספלד ,זה: ]!ךן,ן הש'),',ס את תן,.;,ן ]היזקתהמסתך,]
11ל

 הלען'סמן,ןן.

 התקשז)ת תקשת!. ש5,551, ,מ3)מ השיתפיבממות4.

 לבטוח שרות_ביצור. ]עתה )1"ת,ת הנ)ה!,ת "] בהוהת,]ל'],.

 הת.קתלך,.

 ישותפות. הצטרפהתי-אכ.נ, נצהקול;זע
 ,הו. ;ודל והמר קיינירדישע5' תי- "17, 1נירו, אגן מהנזנ, נזע,ן, גי-יג ;!סר. נוטלי,וגף4.

 195%(. ביוני  :(zz תשב-נ 3ן.11,'7~ ישוהפות. "יטרףאניג,
ש,ןן"7". 1557(. נאו;ויט )"% תשג,נ גאיויי'7.
מירנדהי25"8,

 השוחפות. אח ,?א נ.א;1 נתיר4. ירושלים פלסטיקה.פליר-
 רשאי השותפות הנהמת גיייוף וילהלם אשי או ז111י,"יםהיים4.

 מיאש. ןוזש,ם שחושה ,משהו אחזמשותף השותפות. בשםיחתום רשום נמנתנ הוזעה מתן .י. עי תפורק מיינית. ניך' יהקיפן".
 רשאים השוהפ1ת הנהמת נצ.רוף הנהן מ.שון או שכהוןאיישן5. 1%55(. גמאי )24 תשנ-ה נחזרנ-נ7.
 555ןן.הדם,:הםשנ"שי:ב'נאפי.י7.ש'יי1י8.

ש'87147' חקלאית תוצרת להובלתשותפות
 נו1 1964(. באוקטובר )16 תשכ"ה בחשון י'7. כ1ף ביעף -_עמיר ישותעות. הצטרף רענני, 145, אהווה יחוג הרמיז, 2.,ר, זן4.
 יי-י עי "'-צע, ית' =יי ::ב:נכי ייי"י8.

 י השיתפית. את טין" :ג:::מ':: אעטר1ציונלחברת

 או המ11פן הנחוג, שם, ,.ז נלאו, איותוהתימת8.
~aulnn שי 

 ש,8724%'
 "שוהפ1ת. אה ההי.גהשותפות,

לומי  1966(. בינואר ]31 תשכ"ה בשבטכ"ח7.
 השותפות. אה .?א ן.ימ1נ,ץ צג.4.ש,53752.

 הצטרף נהריה 184,1, ממשלתי עיכרן אופה1 נחוט,מרקו
 ישי"פי". ;רינשטיין ח' - שניצרמ'

1 שיש נדם ""יימןכ:יב,"ד'תנע-מ. אי-תר. אריה עם יחו ,יחמ,איאברהם5 שנ.ןר ,משה שמה את שינתה נע-מ .היומים ;' את ש'השותסי4. אל-הר. אייה הוא חרכגיו אברהם של הנכוןשמו1( ש'ית7י. ש" 

 השותפות. אה .?א נץמאורותיו4. ש,4254". שלומימאפית '5ן.. ךב%ב:י"ן'בייב::'5:)
 לשותפות. הצטרף בן-עמי, מושב אופה, אברני,אהרון

 1954(. גפניואי ,2 השג,ז נאיי.-א7. רדד את פניכל שרד--בגדי
 השודפי" "ה ייא פ1יכל  מין1.

ש,2ין7,.
 1955ן. באפריל  )1 השב-ה ב. נפדר כ.ת7.
 שלומימאפית  ש,85115.

 ישותפות. "יטרף;"ר.ה, השו"פוה. נשם יחתום ישאים יפז שיאי, יכריס צ'פייק ~5pns.  113 המלך  שלמה רחוב אוסישקין, גבעת אופ" גרינברמשלים ומצבעה יבשותאירים"ניקוי
 )24 תשנק נאיירי-ם7. 1955(. גמאי )15 תשטה נא"ר ,.ד7.

 גאפריי
.)1,54 

שן2"873 ש711י55.

 ג5"15.9.1 השדה, נח111 י,ט 1211, הנרס.מיס,1,.ט2586



 כשותפויות שינויים עיהודעות

 ר.מ,ט. ננ.מ,5. נ-ששותפות
 1955(. באפריל )1! תשכתב בניסן ט,?. גולדשטיין. שלמה6.
 ש,88379. 1965(. במאי )26 תשכ"ה באייר כ-ד7.
 ש,87480.

 צימרמן אתארגמז הוטים שזירת -תמר
 השיון. "וו האוטהקי, ר"וג3. רחוג טנססיי, סננאי אופט.גן,י, ייציייג ישותנות:"צטרפו4.

,. 1965(. במרס )31 השב-ה ג' באדר כ"ז7. חולון. 3, פינהראש

 ש,88385י תל-אביב. 25, הלגנון רחוג טכסטיל, טכנאי וולקוביזןיעקב
 השותפות. את ייא איזנמך מגדללייכ

 פלדה הברות אחזך מגין שמס ותקנ11,קונ,ץ "ועטוג"י שגשוג שעי,, יתושע4
 השותפות. בשם לחתום רשאים השיחפות חותמת בצירוףהב"ל

 . 1964(. בדצמבר )1 תשב"ה בכסלוב"ו7.
 השותפוה. את יצא לויו נחום4.

 ""1"15ת' 2עס י""'ם יש"ע" "1 "ש'מפ1" "ת'5.ש,87745.

 ש,ר555" -בבל-מאפית

 יאוי, יישאל  לשוחפות: "צטיפו "שיזפות. "ה יצא יעקגיש"4.
 ולמתכות לברזל יציקה בית"בזלת" רמלה. 18, תי"ט רחשהפמף
 השותפ.ת. את ,צא שמע"נ, ,ויף 4.' רמת-:ן. 3~1. ,הויה גן ר5וג תפנן, דוו,אניהס

 השותסות. בשם לחתום רשאי לתור שותף כל6. ביהד. כולם דוד ואברהם דאוד יחזקאל היים,יבק6.

z תשג-ה נ' נאורנ-ה7. e ) ;  1955(. במאי )19 השנעה נאייר ת'7. 5י"1(. נמין 

 ש,88731.ש,87907.

י ולעדי כפרמחצבות קורפור- אגרגייטס קונסטהקשין - קורפורישןמקקו
 ::::ן:ן:;::םם:עו'מ5. עסקה נטופה תעלת א' ב' ד'

 "שיתפיתות.
Aggregates(onstruction.  -  Corporation  Macco 71955(. כאפריל )23 תשכ"ה נגיסן כ.א 
- fingineers Kais~r נע",ר!0!סטע!5פ0ך(  Corporation .18761,ש 
Venture.3015! -  (ianal Netufa -  D.B.A. [מת., 

 ושותפיו בירשטייןיעקב 1965. בדצמבר 31 עד5.

 באדי ת"ז7.
 1965(. במים )31 תשב-ה ב,

 הרי, סרי, קולה השוחפות. את ייאר הישע ~נהו נ,..שמן יורב4. שי41"55.
 לשותפות. הצטרף כפר-מגא, א, הדרחצרות

 רשאים סוכל, קייה "י  מיזויבין ייי'"1 עם ח"ן ב'רשייץ יעקב 5. פרועך א' - ורשהא'

 1%55(. באפריל )2% הזב.ה בויתן ב-ז1.  הי-אי'נ.  12%. רומשילר שירוחר.

 ' s~sarrי ןי15(. במאי )"1 השכ-ה  י.יבחייר1.

  ש,88279.

 גלעדי כפר הריםחול אלתר אתמרק
 וחתימת השותפות עניני את  לבהל  ויש%ים  שגיגון רצבי אוקי אליהו6. חיפה. 21, הרצל רחוב3.
 השותפוה. את מחייבת השותפות הוחמת בצירוף מהפ אחדכל 1965(. בינדאר )26 תשכ"ה בשבט מ"ג7.
 1965(. באפריל  ב"אבבימןחשב-הלן2ד. .  ש883771.

 ש,88791.
 רמת-ע -מרחק-הובלות

 דנציגראן 1965( ביוני )28 תשכ"ה בסיוןכ"ח השוהפוה. את יצאה בע-מ לניטוח טוכגות שיפמן יוסף"ברת4,
 השותפויותרשם לשותפות. הצטרף רמת-גן, 143 החיל רחוב סוחר, רימלט,גנימין

ל!161ב  1955.י.14 תשנ"ה, נאיול 'יט 1213, הפרסזמיבימוט



 הרשפי שכמים כונס מאתהודעות
 תחברותפקודת

 דיבידנד תשלום עלהודעה ראשונות ואסיפות פירוקצו
 במירוק. בע-מ חברה "מצדק" ההמרה:שם בפירוק. בע-מ -טקסטלית" החברה:שם
 הל-אביב. 21, השרוו רחוב הישום: המשררמען תל-אביב. 12, הרכבת רהוב הרשום: המשרדמען
 ןן ,, 2456,64 אזרתי תיק תל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפטבית

 4",11"2 ";רי.ה', נ אב תי י' "ן 4י"1(. נאוקטונר )11 השנעה נקשכן ;' "סירוק; צותאריך
 הבקשה: הגשתתאריך

 כ-
 אגורות. 100 לירה: לכלהסכים 1964(. ביוני )30 תשב-ד בחמו,

 וסופי. ראשון דיבידנד אחר: או ראשוןדיבידנד באוקטובר )8 תשכ"ו בתשרי י-ב ראשונות: לאסיפות והמקוםהיום
 1965(. בספטמבר )19 השב-ה באלול כ-ב סרעונו:;מן תל- 39, בנימין נהלת רהוב הרשמי, הנכסים כונס במשרד1965(
, ננ,קי; "ו." כשעה משים 1( "אסתמה:שעת יזיזי" דחונ הרשמי, הננסים כונס המפרי: נמשיך פדעיממקוםאביב.

 ירושלים. גורש, עצת

 הגיג!ן/ 1961( מספטמבר )9 תשכ"ה באלולי-ב הגיגינ' 1965( בספטמבר )10 השכ-ה באלולי-ג
 בפועל הרשמי הנבמיםכונס נפועל הרשמי הנבניםבונם

 1986 הרגל, פשיטתפקודות

 פומבית וחקירה ראשונה אסיפה רכל, פשיטת והכרזת נכסים קבלתצווי

 יעקב רהוב משנה, קבלו מלדשטיין, דב ומעגו: תיאורו החייב,שם תל- 21, אביב מעוז נגר, גלבוע, דניאל ומעש: תיאורו החייב,שם
 יפו. 7,יופףאביב.

 2588,65 אזרחי היק חל-אביב-יפו, של: המחוי ומשפטביה 2545,55 אזרהי היק תל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפטבית
 )26 תשב-ה באב כ-ה רגל: בשיטה והכרזת הנכסים קבלת צוהאריך )24 תשב-ה באב ב"ו לגל: פויטת והנרות הנכסים קבלת צותאריך

 1965(.באוגוסט 1965(.באוגוסט
 החייב. בקשת חייב: או נושהבקשת החייב. בקשה חייב: או נושהבקשה
 )1 חשכ-ו בתשרי ה' והמקום: השעה הראשונת, האמיפההאריך )24 תשב-ה באלול כ"ז והמיום: nrrn  הראשינמ "אסיפהתאריך

 הנכסים כונס במשרד בבוקר, 10.30 בשעה 1961(באוקטובר הנכסים כונס במשרד בבנקר, 19.30 בשעה  1365(בספממגר
 תל-אביב. 39, בנימין נהלת רחובהרשמי, תל-אביב. 39, בנימין נחלת רחובהרשמי,

 החקיר"ואריך )9 תשכ"י בכפלו  רהמיום:.ט"ו  השעה הפומפית, ההקירהתאריך
 )17 תשכ"ו בכסלו כ-ג והמקום: השעה הפומבית,

אביב-יפו.אביב-יטו. בתל- המהחי, המשפח בבית בבוקר, 11.06 בשעה 1965(בדצמבר בתל-  המהוזי, המשפט בבית בבוקר 11.00 בשעה 1985(בדצמבר

 הניגקב' 1965( בספטמבר )10 תשכ-ה באלולי"ג הניגינ' 1965( בססטמנר )6 תשב-ה באלולט'
 במועל הרשמי הנכסיםכונם בפועל הרשמי דגכסיםכונם

 וולפסון רחיב יס, לס, צבי נבהלי ד"ר ומיגו: תיאורו החייב,שם 4,8, שוה יצחק רחוב סוגן, רובין, צבי ומעגו: תיאורו החייב,שם
 חולק,8/אשדוד.

 2412,65 אורחי תיק תל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפטבית 65;312 אזרהי תיק באר-שבע, של: המחוזי המשפטבית
 )16 תשכ-ה באג י"ה רגל: פשיטת והברזת הנגבים קבלת צוהאריך )5 תשכ-ה באלול ח' רגל: פשיטת והכרזת הנכסים קבלת צותאריך

 1965(.באומטט 1985(.בספטמבר
 ההייב. בקשת חייב: או נושהבקשת  החייב.  בקשת חייב: או נושהבקשת
 )1 השכ-ו בהשרי ה' והמקום: השעה הראשונה, האם1פהתאריך )8 תשכ"ו בתשרי כ-ב והמקום: השעה הראשוגהן האסיפההאריך

 הנכסים Q;T1 במשרד בבוקר 8.30 בשעה 1965(באוקטובר הנכסים בונם במשרד בבוקר 9.30 בשעה 1965(באוקטובר
 תל-אביב. 39, גנימין נחלת רחהבהרשמי, תל-אביב. 39, בנימין נהלת רחובהרשמי,

 נתל- "מ"ין' "ישף מ"ת נמקי "י.~ן שי"נ:כנגיי" """ח' ךמ"" פית כי"י' "י.ין ג""::נעגייע )10 תשכ"ו בכסלו ט-ז והמקום: השעה דפומבית, החקירהתאריך )19 חשכ-ו בתשרי כ-ג והמקדם: השעה הפרמביה, ההקירהתאריך

 ודגיג1!' 1965( בספטמבר )9 חשב"ה באלולי-ב הניגצ, 1985( בספטמבר )8 תשכ-ה באלולי-א
 בפועל הרשמי הנכסיםכונס בפועל הרשמי הגכםיםכונם

 מ16.9.196 תשכ-ה, באלול '-ט נ121, המרחמיםייקמט2688



 הרדימי הסכמים כגנם מאתהודעות
 1936 הרגל, פשימתפקודת

 דיבידנד תשלום עלהודעה ראשתה אסיפה רגל, פשיטת והכרזת גבסים קבלתצו
 30, קוגל שורות צבעי, הרשקוביץ, יעקב ומשע: תיאורו החייב, שם פומביתוחקירה

":יין. ר"ונ ח" קסמ11 פוע,, מט,זנ, a'o1 יהווה ימענו: תיאוךו הןיינ,שב
al~ulln,4,3 .4",2"4! אויהי תיק ת,-אניב-יסו, ש,: המהווי המץפןיית' .רת,יב 

 ייושייס, שי: "מ",;י "משפסבית
 אזורות. "1 י'יה: !נ!הינן ו21,5ן אורחי תי"

 ראשנן. ו.2.זנו אחר: או ראשהי'ג'7:י 11 משגעה גאל, ,' רני: פש.סת ~"נרזה ":נניס קננת צוהאר.ן

 ,"19(.נספסמנר
'' 

 5"י,(. נספסמנר 1"1 השב-ה נאקו, נ-2 סיעתי:ומז -
 "1, קר,'2ך יחוג יו-ו, ",ר, יאובן "נאמן: כמשרו פרעונמקוס הח..נ. נלשת ",,2; או נושהנקשת

 )23 תשב-ה באלול ב"ו והמקום: השעה הראשונה, דאסיפהתאריך
 . . ' 'ו

 ד;ניג צ' 1965( בספסמנר )7 השב-ה גאלול י' הנכסים סוגם במשרד בבוקר, 9.30 כשע" 1965(בספטמבר
 . מפועל הרשמי הנכסיםבונם ירושלים. כורש, פינת ידידיה רחובתרשמי,

 )26 השכ-ו בתשרי ל' והמקום: השעה הפומבית, החקירהתאריך
 1 דימידנד על להכרי! רווקה דליל ד.ודיייח המחחי, המשפט בבית בוקר, 10.15 בשעה 1965(באוקטוגר
 'בונו ן ע/ 'ן ע,וגו1קו,כ, בו 'טיע";ביבירושלום.

 20, חיטין רהוב סוחר, יוזנקרגץ, קרל ומענו: תיאורו החייב,שם

 תל-אגיג. מרשאי, בית הגיג קב' 1961( בספעמנר )10 תשכ"ה באלולי"ג
 2081161 אזרחי תיק הל-אביג-יפו, של: דמתוזי המשפטבית בפיעל הרשמי הגבניםכונם

 1965(. באוקטובר )1 השב"ו בתשרי ה' הובהות: לקבלת האהרוןהיום
 5, בית אחחת רהוב עו"ד, שייערן משה ומען: תיאורו הנאמן/שם

 "נ'נ.תי פומבית וחקירה ראשונה אסיפה נכסים, קבלתצווי
 המגינ' 1965( בספטמבר )5 תשכ"ה באלולת'

 בפועל הרשמי הנבמים נוגס 8, פרוג רחוב טרקטוריסט, מרינגר, צבי ומענו: תיאורו החייב,שם
חולון.

 פרזססינ, קרית 3!, גלו, "גט, עמ:.א, ומעכו: ויאויד הנהג, שם 5"19(. נאוווסט )"2 תשג,ה נ"נ נ"נ "י:ן'ס::אייוגויית 2508,65 אורתי תיק תל-אגיב-ימו, של: המחוזי המשפטבית

 5,55! אורח. תיק חיפה, ש,: "מחו;, המשטסנ.ת )24 תשג-ה נאק, נ-; והממס: "שעה היאשמה, האס.=תארין
 1965(. באוקטובר ), תשב"ו בתשרי ה' הוכחות: לקבלת האחרוןהיום הנכסים כונם במשרד גצהרים 12.09 בשעה 1965(בספטמבר
 אנגל, יונה ו-ד"ר קורדיבה נסים עוה"ד ומענו: תיאורו הנאמן,שם תל-אביב. 39,. בנימין נתלת רתועהרשמי,

 היפה. 14, הרצלרחוב )10 חשכ"ו כבמלו ט"ו והמקום: השעה הפומביה, החקירהתאריך
 כאץ,ן, המחוזי, המשנס גנית ננוקר, "".11 בשע" 5"19(גוצמנר

 גפר, "ישמי ":נסיםנתןגה,-אנ.כ-.ין. הנינצ' 5"י1( ננפסמגו )י תשג."

 הביגכב' 1965( בספטמבר )6 השס"ה באלולט'
 אילת. 1310,8 שיכון סוחרת, פרץ, הוה ומענה: היאורה החייבת,שם כפועל "רשמי השסיםכונס

 239,60 אזרהי תיק ירושלים, של: המחוזי המשפטבית
 1965(. באוקטובר )1 תשכ"1 בחשרי ה' הוכתוה: לקבלת האהרוןהיום

 20, הנביאים רתוב עו"ד, בנימין, אבנר ומענו: תיאורו הנאמן,שם 39, רוטשילד שדרות סמואלוג, שמואל ומעגל: היאורו החייג,שם

חיפה.בה-ים.
ס' 5","""! אורחי תי, תי-אניג-יצו, ש,: "מהוי המש"טנ,ת

 נס;סמגי )" תשגעי נאחזי
 המוצ' ""19ן

 משת דיי: או משה2,שת

 מש"י
 "רשם, הננס.םנונס 5""1(. נאו:.סט (zo תשנ,ה

 גרועי
 הראשונה, האייר"האריך

 ,4! תשנ-ה 2א,1, נ.; והמקור: הטע"
 עליה רחוב עץ, חרט יודקביץ, )צבי( הירש ומענו: תיאורו החייב,שם הנכסים כונס במשרד בבוקר, 11.30 בשיה 1985(בספטמבר
 הל-אביב.66, הל-חביב. 39, בנימין נחלת רחובהרשמי,

 918,62 אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של: המחיזי המשמטבית )15 תשג-ו בכסלו כ"א והמקום: השעה הפומבית, החקירהתאריך
 1965(. באוקטוגר )1 תשכ-ו בתשרי ה' הוכחות: לקבלת האחרוןהיום בתל- המחוזי, המשפט בכית בבוקר, 11.00 בשעה 1965(בדצמבר

 תל- 20, העט אחר רהוב עו"ד, קשתי משה גמענו: תיאורו הנאמן,שםאניב-יפו.
 .אביב

 הביג12/ 1985( בספטמבר )8 תשכ-ה באלולי"א הניגצ' 1865( בנפטמבר )8 תשכ"ה באלולי"א
 בפיעל הרשמי הנכסיםכונם בפועל הרשמי הנכסיםכונס

לן,26 16.9.1055 תשכ-ה, באייל '-מ 1219, הפרם.מ'ם'לקט



 הרשמי הנכסים כונס מאתהידעות
 1936 הרגל, פשיעתפקודת

 )16 תשכ"ו כחשון כ"א השחרור: בבקשת לדיין והמקוםהיום דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעות
 אב,ב_,פד 32) הרצל רהוב סוהר, אריר, בנימין וטענו: תיאורו ההייב,שם בתל- המחוזי, המשפט בבית בבוקר 8.39 בשעה 1965(בנובמבר

 באוקטובר )24 תשכ"1 בתשרי כ"ח הוכחות: לקבלת האחרוןהיםרמת-גן.
1965(. 3427,60 אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של: המחווי המשפטביה  ה. הוכחות: לקדה האהרוןהיום

 40, הלוי יהודה רחוב עו"ר, לויס, ישעיהו ומענו: תיאורו הנאמן,שם 1965(. באוקטובר )1 תשב-ו בהפרי
תל_אב,ב. רוטשילר שדרות עו"ד, שיפטר, ה. ד"ר ומעגו: היאורו הנאמן,שם

 תל-אביב.10,
 הגיגינ' 1965( בספטמבר )10 תשכ"ה באלולי-ג

 נפופי "רשמי ":נן.םנון הוי:צ' ו""1( נננטינר 1" תשג-ה נאר,,.נ

 מקוצרת בדרך ניהול ולגל, כמושט חייב הכריתצו
 אנמקומינוי בני-ברק, נ, גוידשטיין בחי וליקוביץ, חיים ומענו: תיאורו ההיע,שם
 784,63ח אורחי תיק תל-אביב-יפו, של: המהוזי המשפטב"
 רחוב מכס, עמיל שפירא, מרדכי שמואל ימענו; תיאורו ההיןב'שם 1965(. באוקטובר )1 תשכ"ו בתשרי ה' הוכחות: לקבלת האחרוןהיום
 תל-אביב. 18, גאולה תל- 9, יפו ורך עו-ו, ליפשיץ, שלמה ומעגו: תיאורו הנאמן,שם

 2702,64. אזרחי תיק תל-אביב-יפזז של: המחוץ המשפטביתאביב.
 נאונוסט )26 תשב-ה באב כ-ח רגל: כפישט ההייב הכרזתתאריך

 1965(. הניג סי' 1965( בספטמבר )9 תשכ"ה כאלולי"ב
 תשכ"ה באלול ד' נאמן: ומיניי מקוצרה בדרך הנכסים ניהול צי תאריך בפועל הרשמי הגכטיםכונס

 1965(. בספטמבר)1
 כורש, פינת ידידיה רחוב הרשמי, הנכסים כונס ומינו: הגאמןשם

ירושלים. 4, מציון תורה רחוב טמנתי, שטרו, שמעין ימענו: תיאורו החיג, שב.
 ,,ירושלים.

 הנילצ, 65"1( ניעטמגי 'ו ת"נ-ה מאיייט' וי,"י4 ארחי הי, ירושייב, שי: "מהוי המשפםבית
 פינת ידידיה רחוב הרשמיי הנכסים כונס ומעם: הישרו הנאמן,שט נפועי הרשמי שנניםנונס "",1(. נא~,ס~ני )1 תשנ-1 נתשר. ה' "~נשה: יקצה "אחרון"ידב

 ירושלים.כורש,

 1944 הכללי, האפופרופופפקידת הני:צ' 1"ר1( נסעטמגר )"ר תשנ-ה 2א,1,.-נ
ולודעה בפועל הרשמי הנבטיםכונס

 המשמט לבית להגיש הכללי האמוטרופום בדעת יש כי יחע,,הרי
 לפקודת 35א, 35, 10, סעיפים לפי צווים למתן בקשוחהמחווי

 תל9: המפורטים לעזבונות בנוגע 1944, הבללי,האפוטרופוס כוונה בדבר והודעה שחרורבקשת
 בירישלים המחתילבית-המשפט! דיבידנד עללהכריז

 שיני' בה' ייי' ך ס1::גי2רי:י:"
 ""נ"."'ה ימן' ויה

 בתל-אביב-יפו המח~ז'לבית-המשפט 4",7 מיהי תיק ייוש,יב, ש,: המקויי המש"סניח
 לאה בלבול; בן-רמאל יצחק בכר; יעקב ציון בבר; יעקבמנשה באוקטובר )26 השב-ו בתשרי לז השחרור: בבקשת לדיוןהיום.והמקום
 מורים וייץ; אהרון וינבר; או ויגובר בן-יעקב אלברטברקן; בירושלים. המהוזי המשפט גבית בבוקר, 10.00 בשעה1985(

 המנוה של אמו הורי של ידועים חבלתי הצאצאים נדל;מנם באוקטובר )15 תשכ-ו בהשמי י"ס הוכחוה: לקבלת האחרקהיום
 אנג'ל עבדול-נביא; חייג עבדול(נביא; רחמה 1-ל; נוימןבלימה1965(.

 מרצ'ל עבדול-נביא; דוד עבדול-נביא; ארעיתעבדול-נביא; 4, החבצלת רחוב עו"ד, גירון, חיים ימענו: היאורו הנאמן,שם
 מרקום בת אמתח קוממן: ,יגפריד פסח; נוקט פלדמן; ז'אןפלדמן;ירישלים.

 הילר. פרנסים אוטו )פליטי(;שוויגר
 הביג1:' 1965( בטמטמכן )10 תשנ-ה באלולי"ג

 בחיפה המחווי לי'ה-המשפט גסו;, "ישם, הרנניםגווי

 שטוק. משה בת היה מזרחי;לבית
 111, המזרתי שיכון רפוט, פועל נטים, דוד ומענו: תיאורו החייב,שם

 2נמברגר י' 1965( בספטמבר )12 תשכ"ה באלולט"ו. ראשנן-לציון. "פיניים-,שכונת
 בפועל בישראל הכלליהאפוטרופוס 717,61 אזרהי היק הל-אביב-יפו, של: המהווי המשפטנית

 16.9.1015 השכ"ל, באליל י"ט "121, הפרסומיםיליט2690



 ~Inlvlg ינ'[ "מ,1'ע'ס ""י'1ת עי י"]י"מ'ת "י,",יעות תשי"ר-1354 ישראל, גנקחוק

 נ;" תיו ש, 5%)1( סחן ,ן. והיייי'י
 תש,-ך-1954. 'שראי,

 עז תעוז" מתו תשיף
 נ:1נ1תי

 "פ'20888 משראי( בייהת:יירחבית "יניי" 'DI~DJ ""י':,י:יי:וגוו::':ס'1:יסם:,;'

 י-, ,אג'
 בהתאם מרצון בסירוק סופית אעטה עלהודעה ,31י."21.""7ין . . . . . :מגויי :נוקטך,
 החברות לפקודת )2( 200לסעיף ,י19114.52"" . . נמצור וטוית( ,ממשתחוה
 ניאס.פתהנושיסהאירונהש,החנר"אקרהנ[ההוזעה,יו,%1.(4.ם? . . . . . . מחווי ימטנ; נ,סך
 נאוקטיגי ;Q7'z 1 וק,נ,ע,,,התננסשן918,957,,י1.וי1 . . . . . . . . . . ''"י

 1955,נשעה""."1,
 ;, ס,רו,'ו"מז. הנשח ,שט ה,-אנינ, 13, העט אחו נרחונ כמשרוי הצהר.ס,,פני2,15יי.1"5,2"5 . . . . . . . . חוץ :סט:;'"זית

 גיצי "מרפה rp~Qnn ק, יופי והשגו,די,- ן- . . . . הממשו"
 ההנדה פירוק התנה,

קסד.
 ן ווספיס ניאור.ס ,שמוע נזי מרשות", החניה רגוש יוצאוניצו- ן- וסיקרן ש, החח"נ,ה ושטי' אולי

מאתהמיי7'יגזיי"הייטנ.ןזיו"ונגנפר,םוננ,ירותשיההנרה--ן . . . . . ",.!.[ ושסי' ק.:קטי'
 מפרק 11-ז, ;ורנין,י,י'יקיךיני_TT--- . . . . . . . . . :1,)נ;,סגן

 תש"ט--1945 אוצר, שטריתקנות
 בע-מ מלנלי אוצר שטרי של הכוללהמכום

1נפ.ר71(

ש",,1.
 206 לסעיף בהתאם הסופית האסיטה עלהודעה נ"זרג. י." ננוס נשווי

 1951( גאפרי. )1תשנ.ה
 בו";יתנה-.,9,99"4,,"

 הנחרור" הנצית שהארגעה היזעה,
 גי,ליט יורסמ 5"19 ניעטמכר 27 שום נ.נויה שעי "נ-י"הנר" -.9"",""",%ו1 האמור התאריך אחרישהוצאו2. שי "הנרין ש,

 ההנ;" ישא ;זזיה תקנ-", ""12,"פייוי,ס
Dt'a 29 שיוריב-. נפ. שעה 1%21תה מלום י-ותו .".. -.""%99,9,133 האמור השחך שנסרעוא"רי". נספסמנר 

 השג-ה נאיוי ,.ה גיוס נמצורנמצאים4.
 מפרק ע1-ן, ,"יא,,יחק-.""","9,49י נ""1( גספטיגד)ינ

2691 5,י9.1."1 תש:.ה. :א,1, .-ס י121. "ניסומ'ני,,ומ






