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ן )תשלים פיצויים וקרז רכוש כבתקנות תשי"ט-1939 )כינויים(, המרינה שירותחוק
1: עקיך(, .נזק טל"מד )נשיפיצוחם( ממכרז פטור בדברהודעה

dt~trt1-1967 שרוח ,"71 21 נעיף ,גי סמג)תה גתו,ף גי נוהמופיעים

 ערר ועדות הרכבת בדברהידעה קח,, ," ,יו, 1% נשד ,!י מנרו הונת יקנ.עי:יועית;הש"-ת,
 פיצייימ וקרן רכוש מם לתקנות 12 תקנה לפי כמכותיבתוקף מורים משרות על ברשומות, זו הוסעה פרסום מיום שנתייםהוך

 אני 1,  תשכ"1987-1 עקיף(, דנזק מלחמה נזקי פיצוהם( )השלום הסעד. משרד של במוסדותהמועסקים
1, ינר.ם, ש;. ועזן רעש, יושג ש"י" "', מטיי חחז שיים,ס,.:ה 1נ4: עמ' תשנ-נ, ו%%, וזו; עמ' תשב-%, ו%9, "[ייימ.בנ.,7יט של יהיה להלן המפורטים לאזורים הערר ועדות הרכב כימודיע שפורמתו מממרי פטור כדבר להודעות בנוסף גיחנת זוהודעה

 ו-ג': ב' הטורים משני אחד מכלאהד ת'סכ"ז, 1359, 290; עם. תשכ"ז, 1315, 2588; עמ' תשב-ה,1213,
 2322. עמ'  חשל"ו,  ו-96ב1, 1392;עמ'

 י"זיונ: ייוש,'ןי"ין.ת עוזאי'על 7",1( 2ו?מנר )ן תשנ,ח נננ,יא'
 )הנרים רעש,ושנ הממשגהשנירת נ",.12()ים
 נ.מיי ג'סיר א'מיי י,. עמ' השי"ט, 21%, נעה1

 תן שי"יי Yw ' 'ן תשי"ג-1953 "שומטים,חוק
 נהןידחק נניא,1.;וור ע,.ד עי'"ש,יש" C1'UE1TW למנות הצורך עלהודעה

ן 7קת' יש" קני;נ!,PIDIn11" מזויע אני ן, תשי-;-"נ1% "שבהטיס, יה., )א( 7 ,נעיףגיהחס'ן  ע1-1 יונין,יע,נ שמירא ש''עקב 1%%7( נז?מנר )11 תשנ,ח גננםס'ן לנן"יף שכס. משנט ינית שונס ,מנזת ?ורן .ש נ.ן

 "משנסיםשר 7%ן"7()תם
 יורה. "שקוב, המשיט ינית שיעט"ער":

חזיים יאש'1CT 14%. עמ' תש.-נ, 112, ס-חוי
-  העירוניים בתי-הטשקנטסיוררן-ן ן ;'סור נ.סור א'סיר

ןעיזהמ?ן צ:ננען עי.ןי?י,בכיס לחיפה עירמינוישופטי
 נעיי ,!' ממניתי נתכף'ן

 7שת'ה" ב:::ןם:,::י:ממ":::ןג:"םך:ן:ו-ן נצן.1,ק קהיר.,גף ע1.1 שניאור, אנ.נ ), קע.י,;..מ "משיט גתי יי,יזת 2

ת מת ירייתכ:שם:שבכי" והירנו: ת,-אנינמח111ת שהמסתיים "אגשים "ה ,"1%( נז?מנר )%1 תשנ-ס נטגת י' יוםעי ת "נרם יבש.ישב יופיי" הי 

 ג'טור ב'טור א'טור כרזיוסף והבימרדני*

 עז-ד בר-דיין,ירון אביאסףמאיר
 ארבלאליהו עו"ד סגל,מאיר עו-ר אברהמי,יוכף עו"ד קומורניק,אסף רזניקשלמה ן-
 נהןpns1 ,,'ג;ונס1!'ה י',ננ,,יין ניען,הוזה' ;וו,חיים ני;.זב1
 ,גאר.ך עו.ז רנן,מיוני1

 קשתימש"
 וועזות;מע, עו.ן אתר, הפסא,"ןן חומששיח"!

 שן,:ן,ו",1,י:,,ג.,:יי"
 ]:ןן'ג,.'ג','ךן'ן.

המשפט.,1
 שפ.רא ש, יעקב 7"1%( נזצמנר )11 תשנ,ה נננ,ו ט' שפירא ש' 'עקב 7",1( נז?מנר )4 תשנ." נננ,1נ.

 המש!סיס שר ,"12( ),מ "יש[ס.ס שי 41"19( )הם,'!

!,-  995. עמ' צ"1, פרק נ' כרך א"י, הוקי1

 2335. עמ' תשכ"ה "253, ק"ת 1 1. עמ' 2, מב, א' תוס' ח' תש ר ע 2'ו

 1"111119 התר,. ננצרו י,נ ,41ן ה!ונ1ס.ם'וווט510'1
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 תשי"ז-1957 ק.בוציים, העמיםחוק
 הרהבהצו

 1 ה,ינוצי הסננם "ירית ש, תעייתן נ, יסווה %:. ן, השיו-7ני1 ק.נ.?יינ, ו":מ.ס יי71 ו2 נעיף ירי סתותינהוקף
 והלומר העובד הנוער של הכללית וההכתררות הדטום פוסלי של הארצי האיגוד לבין בישראל הרטוט מפעלי ארגון שביןהכללי
 בתוססת, כממורט 66'1208, מספר לפי הקיבוצייב החכמים כפנקס וגרים 1965( ביולי )24 תשב-1 באב ז' ביום שנחתםהירי,
 בלט דפוס בעף בישראל העובדים כל על 1957( בדצמבר )17 תשכ"ה בנטלו ט"ו מיום יחולן האמורות ההוראות וכיתורחב,
 קיבוציים בהסכמים ירסדרו או הוסדרו עגדדתם שתאי כאמור עובדים למעט ומעבידיהם, בכלל( )ועד שגה 18 עד 14בגיל

 1ומעבידיהם.
התירת

 י:.יינותיוראות
 ."1,1 מעיקרי(, ד"::ם - ).הקן ן גב,,( )ועז שזו ,1 עז 11 ננ,, יונויס עי ה", ניס זען גיפף הב,,. ה7'נ1צ.נונם
 "נחיב:"שינו,.ב

 ינוא: 1 צעיף אחרי הע.לי', ייננם ו' נתיק1.
 שכרו לחניך ישולם החניך, באשמת ילא העבודה משרד ידי על ידהה לחניך הציון לקבינת השנתי הבהינה מועד אם"גא.

 רטרואקטיביים. חדשים שלושה מאשר יותר לא אך להייהן, היה שצריך מהיום רטרואקטיבית התוש לציוןוההאם
 החניכות, בחיק עליו כמוטל להיבהן לו לאפשר כדי משירו, ניכוי בלי מעבייה, דהויך אה לשחרר חייבהמעביד

 בבחן". השהתמוהו על אישרר יגיש שהשיך במידה יבוצע וה זמן פרק בשד השכר תשלוםחשי"ג-1953.
 יבוא: )1( פסקה במקום 1, בסעיף דעיקרי, להסכם ד' בפרק2.

 לשנה". ל"י -.40 בסך לחניכים בכית-הנפר התניך של המקצועית ההשתלמות בהוצאות תשהתף המפעל הנהלת-)ו(
 יבוח: )ב( פסקה במקום 3, כסעיף העיקרי, להסכם ו' בפרק3.

 סירת של גמקרה או מצדדים, שני ובהסכמת באשמהו  שלא ההניבית הקוטת את סיים שלא הויך פיטורי של במקרה")ב(
 האחרונה", המשכירת לפי עדודה שנת לכל חודש חצי של בשיעור מיצייים להניד ישולמו המפעל,.1

 יבוא: העיקרי להסכם הנספה במקום4,
"הפת

 גמירות( "ושי .נ1ז )שנר ז"1נ ;נוזות1.
 מחוז סוג גצ.ו, ט,נישו. בסלי,גייו1התקיש

leo.oo,ן.,")"ן~"")ננניסה
"ו.112,ו.!Ilz.s~11 חזש.ס 12 עזמ-7

-""."l2o.oo1zi.oo11 יזשימ "1 עןמ-וו!
132.59137.50142.50 חדשים 24 עדמ-9נ11

י"."י1"".,י1"".:14 "יטיס "! עימ-י2
"".177"".;ווl~i,so "ושים ו" עימ-ו"!
175.00185.00195.00 חדשים 42 עדמ-37,!
 א.סוג193.00204.00 הרשים 48 ערמ-43'1
 א'מוג א'בזג והלאה הדשיםמ-48ן

 5%. להוסיף יש הג'ל שבטבלה מהבסומים אחדלכלן

 נ,.רות( "לש. ייפז)שנר ברינה בנוזות2.-ן
 שחתניי מייננ.

 יו-"1 נן.י נענווק שהתוי, מ.,::י 14-,1 נ)., נענ.זה

-."!1 ,זשים ו"קרי"".114 יזויס """רי'ן
"1."14 "זש.ם 12א"ר."ר.2וו חזקים 12אחרי
-.17% חדשים 15אחרי-,151 חדשים 18אהדי
 א'"ונ "זשיב ,2אחרי-.""1 "תיב 24א"ר.

-.1,1 חזשיס "ראחרי,!
 א'ס.) חזשיפ "3אקריש

 (:5. להוסיף יש הנ-ל שבטבלה מהסכומים אחדלכל,)ן

 רמי ענווה יום נ;1 "ם ")-י "שגרתעריו.י.
 ששי(. ניום שמת 1-1 רזיי גיוס ?;ות )7 והביך ש,

 ,קזזן-. היוקר תכננת את נייי'ס "'וט "שגיתעריפי4'ש

 אלון'ואל 7""1( כשמנר )27 תורח משי,נ-ז1
 ר". aP' תשית, 21!, ".חי1 ";בוז"שר 2ר2ן7()"מ,ן

 "1". עם. תשב-ו, 47!1, .-פן
ן
 l~,lS.IeST ת':נ.ח, ננ?,1 ,.נ ,141, י?יבומ,נ,,,.מ 512ש[
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י !', הקנין( זכות )מירור הקרקעותמקודת רכוש )הקניית המקומיות הרשוייתהזק
 )2( 33 לסשף בההאם וכויות לוח התת בדברהודעה תשי"ה-1955ציבורי(,

 742"1, 741"1, נושיי עניר ".נוזות ,.ח נ. יקי נוהייייעינ הקננה צו ליחן כוונה עלהודעה

 .ע.ון הו?11 יען,, ג.ת 477"1, "47"1, ין1,4, 174,ן'נ1נז1: רנ,ש )ךק;..ת המקיריות "ישויות ,"וק )7( י ,יעיףנ"האס
 ינמיע?ה עיי, "מפיו ז ,! גישת פה' י" יעיי עי ומינעהגי.:ה יו,י,"ה ,.הן נומת. ע, מודע אג' ), ,יי1 הש.."?,כויי(,

! ה ע טרי.1יבנ עקן, וגן נ""7, נתש 211-1 4" החיקות %ה ו"מ",1" גע.מ 'יחקנצת

 תשג-ח נחשון נ-ו ניזם י!;.ס שר גיד והיתומה "נ12;1מיזה

 עליו ההלטה לטתן בליטה כיב,", הכרך.לישים ת,-%נ.נ-,(,. עפרית גננשרנ, ה,-אגד מתו,ען
 תש"ך-1960 המ."צף(, העיטת ע"י_.ד"י מ,ב"שפ.רו1 חיםנ-ונושטתשנ-ח),2ננונמני7ן,ו(

ן
 המועצה החלטת עלהודעה 157. עמ' תשי-ה, 1"2, ס-"

 הסדר )רישום העסקיים ההגבלים לתקנות 9א לתק:הבהתאם

ן ח"ן( ננונמנר )! תשנ,ח גושרי ניט שגעם דוק %; קיצו תשי"א--1959 )א(, הטקומיות המועצותצו
ן ""מיי %ת י"שי ::גן:ט:::;::(:ם::::: חקלאית ועדה לבחירת בחירות זמינוי
 ירוש,ימ. לין,יי'1 המ)ע!1ת ,?ו השניה ,הוססת )נ( ן נעיף ,!' נמנותינהדף
"ממות" ,12"7ן)ים "י,ייית "מוערה ,ין ח,.%ית ועתה גרית ,?ורך ג"'רוהס,.ז יפהי' 7"י1( גנייןןי )ו2 הש:.ה גהשין,.ה 1",ות נ,, נסתרי %ת מןןה ץו. ן, השי-א-ןוי1 )א(,ןןקומיות

 ענ,ייס ";נייס ע,
משיין.

 432. עם. תשכ"א, 1075, ק-ח 526; עמ' חש"ך, 975, ק-ת1 שפארא משה חיים 1957( במבמבר )27 תשב-ח בחשוןב"ו

 ן- "ן).סשי "~ו"()הם
 המועצה החלטת עלהודעה ":. עמ' השג,נ, "121, ,-ת "זו; עמ' תש.-", 7!1, ק-תן

 ושוע" ע..1 ""יסה צחן גדש"נוב,,'ן
 ן- ה'!-ן- המ1ע!ך(ו "חלטת ע,

 7"!1( נ;וגמ:ר )! תשג." נמשיי ניט שגיוס מון.ע %נ. י, ןי", אזוריות(, )מיעצות המקומיית "מועצותצו

 "פניי "ת יהי ::ש"י! ן:: :: ::נ:::ז:תשי"ח-1958
 1"העשיי, "מיגר נישיר שיגור ,ע.,ן !ר"ה רימויה""".ס" האזורית המועצה רא'ט בחירת בדברהודעה

 יפה י'י-"נןקיןתשנ.ח)21נ;וגןגר7"!1( ,י,!?ות "לעיריית "מיעלית י?1 2")ינ( ינע.ף נ,"%נין
 קליען" מקינת נ, "ירו נון וןסית !, תש,-ת-ו""1א,יי.וה(,

 רננתם ";נקים ע,הממתה "12";()דן

 432. עמ' תשניא, נ7"1, ק-ת "!גן עמ' הש-ך, ו7י, ק-תן ננון,,. יוא,י 1111 "לועסה גר"ש איין שמו%, ;נערו7""1(.!

 שמירא מצהח"מ 7",1( נן.נמגר )7! ת"נ-ך געשכןנ,ז.!
 המו:נ;יה החלטתל "פיסשי נ5",()"מ!

 עצי' "י, ו'יי,כ'1 עז ע"'"י "נ12. עמ. תשי.", ו"7, ק-תן
 הסדר )רישוס היסקיים  ההגבליס ל,;קנות 9א  לתי,בהכהה-אסן

 הודצהן חש-ך-  המוצצה(,  התלטת  צל והורצה עליו החלטי למתן בק'מהכיבל,ז
 קיית

 זן
 13;)2( ןכ:יףיהחי

 הינוי ,%שרנאת ילן(יןון!,ונ2 יה'ייה'ית'7הןי':ן
 וכלתעשיה, "מנהר נישרל "ויגור יעיון סתמה ,%יורה"היחס" 1"",, הווש.ס ;גור ה,נ1יות ,1" גי ,7"י מהמוייע'ס

 צ1889,עמקאיש
בי" "יצגי "כי בנפת יביי 29818 19515, ;יגב", 0ע84ן

 ייי,ילים. פיס,
 יפהן 7"י1( ננינמנר 'ויננ:שנ-";:: יגי' ךן"יי לי', ית י::ובן%גכ :::גיי:נ:ן.ן

 2"4. עמ' תשנ-א, 75י1, ק-ת "!5; עמ' תשיך, נד",ק-ת ן ,רקעות ו,נךר רישום %וףבנ"י

 7"י12.1_11 ":ג"ח. :גסת '.נ ,41). "יינ.ס'ס'וווט514
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 ןי תליב-אביב יהבניח, התכנוןחיק יי
 ן מ..ם הזש..ב תון רשאי, חותו ויני "1 "תנחית יך".ם נ,.,ש,, ימת-זן מקומי, ת:1.ןמרינן

ליקירי מפורטת לתכנית שינוי הכנת עלהודעה
 ש,

 נישיזי יתיי'ת "תאיית יאניש נישייית' " איה"

 7,,1( ננ.נמנר (zs ת[:.ן1 "ן,'1.", ילל-זה והנויו, ,תוזק "גימרת נ.':,:גנויםי

4 וחנניה ,חניון המהכהן הזעיה יאשג גק. 11,ן! מס' למרתת לת"תת שומי יו,4וו מס'תינית

 "ירגזלפיז ,,,ן '"ליגע: "תן:.ת שיו.. נתי.ס יננ,,יס "שמים ווומה
 " נומש 114 ;וו, נ, מיקית וצק2,4

 הועז" ראש.1שנ
 ק

 פנויה ,תנון
 רחוגות י7ימי, תנווןמרהב

 מפורטת תכנית אישור בדברהודעהרמת-נון
 יחיניה, ההכון לחוק 119 למעיף בהתאם הידעה, בזהנמסרת

 הלרב,, מהוו ולבניה, לתכנון היהוזית הועדה כית.2כ"ה-1953,

 "ו. עמ' תשנע, רווו, ימר7וי.סנ,,,וט מפורטת תכנית שינו' הפקדת בדברהודעה ,ויןןג י" מג לעיטן ג:ע :ן:ך: רזייית :ןז:ךעג 5ת"-"דיה אפייי, תניי1מיאי
ןהתכניתהאמורה,בצורה17בהאישרהאותההועדההמחוזיתביחדעם והבניה, התכנון לחיק פ8 לסעיף בההאם הודעה, בוהנמסרת  מעונ ו:, רצונות, לגמה, ייי7יהנךן ייי'-יי"'יי'יידעי %יין'תיייי יתעש ""ית מיי:זה י':מ-א'

ן האמורים שהמשרדים ובשעית בימים תשלום ללא בה לעייןרשאי מס' מפורטת תגגית "שינוי הנקרא: מפורטת חבניח שינויהוסקד  לקהל.פתוחים אליו. המצורף ההשריט עם ביחדפת,30"5,1-,
ידין

 ינ
 "שעמם

' 

 י',ן. התנצית: ישי).. יייי'ס
 שישווע

ן ""1 נעיף ית' ש,שמ'ע' מ' צנן נזרתה נתנונת
י ין 7!. ",,ה זיווורש ולבניה. בימים תשלום ללא בו לעיין רשאי התכנית בשינוי המעוניןכל

1 את "ר."" א"ר תגנני סיס נגל זך ננגין נקרך;, מעוניןיבשני
- 

 א. "ת"כ"ו'ית::::י:ב:ן'נעת ווברנ.ק 7"וינ, :נר י )י; ה
 .יגעה יתנייע :יךיו'ת "י;: יאש'ישג "זש-ב רשא.,ית.ך תוהו זוגי

 התריה לשינוי ההנגרות להגיש ברשזמזה, 11 הודעה של טרטונ,המיום
 י"י,רל. ימ,,ליה ",ןז"ימשרזי

 שור,וה ייפויי, וגנוןירחב ווי,( ננונמנר )"2 תשג-" נעשוןנ."

 מגו." ,תננ.ן ומההות ".עיט ראשי.שנ
 מפורטת תכנית שיר א בדבךהידעה

 והבניה, התכנון לחוק 118 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמטרת המרכומתיז.ן
 המרבו, מחוו ולבניה, להכבזן המחו,ית הועדה סיהש:"ה-1953,

 בר,46", מס' מפורטת -תבנית הנקראת: מפורטת הייתאישרה
 לייימ" "יי"' המעייף ם רתקי ע: ,י ולעי::: יה נתניה :קום., הננוןמיונ

 גן,ר, וין,רן,"תגו.ת מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה
 ןם ן.," המ"וןית "וערה איתה אישרו שג"

 :הת"ס "ויעה, נוןשסרת
 ,נ;.י

 ימ,יו'תיךון,יק פצעיי גלקין. "ין,זן ו, ן,יתעייף ,קנוי,, תגוון ,",, 9,
 מ1 ' " י " , ,, , ל,,, .,נוי,, ,"גננן ךלן,,ית ",עזך נישרזי גיתשי-ה-ישו,

 ""יי,ת ייישיי,נ"יייימאייי,
 יחגו"

 "ל.י.ית.".ם יין7י" ייגו.י,וותו.",
1.ף',,, אריה. "ישרףיתשריט
 ,תננ.ן "ארצית "ימו" גנני "תנכית ".קור ע, ,ערערימך,,ית גתנ1ית: "ני,,יג "שס".ס ובוחין
מגוי,. !י. ",,ה ""!"נכש

 ),! תצניח נקשכןנעך .גק;,ת ג.מ.ב תשנס ירא נך ,עיין יקדי נתנוית יעוניןני
 "ידנומחוו "תנתן שלר"ג מדמית ,עז" מטווס .בן יתננית ין. עי נקועע"מ. 1,ג:ין ,תגנון ",עזהנומן,דת רגש.ושג "ת ךר,"ה %ר תגווע ית שנ, שג:י:ג"גגך:גו 7"י1( נו,גמגי

11

 1("1.?11.1 ת":"". נשי. י"נ ,)14. יןר7,מינ,י,,;516
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 בהי-אביב-יפו המהווי המשפטביה

 ת 1 ג מ אה

1
 המנוח, עונין ,מ1ן,י מיוני ון,;'1 מינה ז,;'1 ,מ.נ. יא מ"ע סיס 7!,"1!1 עוזיייתת',

ץ בס ו17רמי"ונ"י!,4ון,י"יגות.גגשתדנ(רהס 1  ן ן 

 ,צוויה ת,17 ימגג; מטע מעם ג:.תן ב2וג::הי."ו
 רשם ולד,ד,

1 נמנמן,. צו המשם נ.ת ,תן גןב,
 7ן,"2,2 ע'נייית קה

ן "יצי'ה, י, סיירו מי"ינ לוי ~pns ימי" עיננינבע ישם ולך,ד'

11 
 ,.הן נקש" ינ-י נתיק הוי,,ייך:ןזץםיג,ת'"ןשןס 7!,;,,! עיניניה תיק

 ?יירה דים צי "תן השה ?גבן בך::י,,:י:ג שויון סי הת ןבי.נ:גגיןי:;:":::"" ןייש,.ם שלתיאל ממיגגש
ח ,, נו " גס -"גן:ךוןהן:ג:ג"  ן. פשט 

 ן ישם ילך'ד ו,.;מן, מקס המעה י" ומזיע דממה שי ושהרתה שתהוה,.,םי

1 ' יצץיםביש. הין!ט'%ת גזת יתן!
ן ביב,סוני 27 נעם שפטיל'ב,

ה ן ,גו .% מןוע סעס ,.תן ו., nalrn נרנים.וסמץם 7",;1!י עונתיתתיק  צחה 

1 נמני,ש. הצו את ,תת המשנם רת;: ל", סם" ת" ע-יט וונטג אשיהג-ת

 ילך'ד ע, "מברין ין יצתן נקשה המשוט ימת :,:מה ,.,ע"ץי
1 התהתה, ש, ,שיי נמו!.א.0ניצר:

 ת',עונינית7!י4!

 !ן(, י בעו, )"1 תשנ:ן נהשך' "י נ'ינ הגו ,מתן :בתו יה;.ש ;%מור, "?1 ,מתן ,והפז.הרוצקן

ן
 יי;ה,,יזיונון רינוננו חקה ,ךכ::י:גייז :זןתיקעינינית7",י2,1

 צו ,יתן "ישסע בית ';ש נן יא שאם הצייאה' שיןךג1;עי ת,-%נ.נ, 11, ומסויף מי"ונ שרהיזימ1נוק,המנקשת

אוידון
 ישט ילד'ד' הפיה צייתה פיס ?י ימתן נקשה "נישה היגקזת ץמ:ני,.נ'

 7!ןו!ן2 ע,נינ.תתיק מץס עם עשר המישה תוך יןנ.ש ררו, ,מתן ,ןתמז "יווהונוכר,

 צוותה קיום ?ו ,מתן נקשה המשט ינית הקשה נ. יזועין..י

 עשר נמיש" תיך המשפט נבות יהת..ינ אי0 בי גור מומץורוני סייסי מ"-מיץ, ממ.שנ דליו משה הטוה עונוןנענין
 ןצוקוה 7עם צו פתן ,א מ"ע 'agD ו.,תן ן., ה"נ" ןרנ,ם ןייס רם 7""1, נמיה ן! נעםנפתה-ת,.ה

 המנר' !1 ,מתן נקשה המשבט ,גנת יאשה נ' 'ן,ע ,הץ'.
 המשפם 2'ת ';ש נן ,א שאס עובינו, ונמה, ךמ:,ה צוהרת נמניע ע,

 רשם ולך,ד' ולתן 11, "ומה פרסום מיום .ו0 עשר גמישה תוך המשפטנגיה

 7(ל2.1ן.14 תי:.", ננסי ,.נ ,141, י?רסומ,ס"11מ518
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,1

 בהליא4יב-יפו המהיוי המשפםבית
הזמנות

אביי
 חמישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם בל בזה מזמיןהריני 67',2835 ערבונות

-Tg: 

 ן ייייאת תוקף יינתן ,א u'Tn י7ס ביה; ,1, "ו:;ה 1רג,ס מייכ ',ס ג'ים ננו.-גיל "ובסר" בלולו, ר1ת "מני"" !"גו1 נודןן
1

 ן ישםילך שנניס קסיו, בלולו, ורונן קי.ו, בלולו, שלום יוךו,ף.ס
 יו%. יבשי. בני-גיל,17,

 7י,4,,2 7,נ.נות ת,7 י, יי הייי". יי קהי נ";" "ישני יתש"וינ,ת גי .ת! ין".ין
 .ורן" משוהך ישנון "נא" סוגת ,ו ש.ש הסוין אזם נ,גוה

 ה,- ", שני ין"ונ ל1' עימ" ג; ט,ך'ס "ידי" 1 זן- ינ7נ
1 ונין(. ננונמגר )" השג-ן נתשי' י גייסן ש'ןטי %י'ג' ,ו, יזין" !רנוס מ.,ס ..ס ישר ימיש" תוך ישיש ,":רוהיךתווז
[' סופר.ן ;יסטה רדוביץ, מרים לוי, נתליה וסןןןלקן גסן 1% "ישיט ניח יתן גן יא ערס "מנ71שת, ,ן:ר,ההתנוזות
 " 1 -""נעיויו.

ן עשי ייתש" תיו "סו!" ננ'ת י"תיננ %ןס ןןן:::::ני ישם ולך,ד'
r??1~1על העזבון, למנהל עו"ר, כ-ץ, ליפא ד-ר ולמינוי הזיח 

ן
 ז;:; בקב : ב:: יןיייג נ:ן:ן,ןון:;י:ן ,י,2 7" ע;ניניה חד;

 נ%יור. ק;., ו:. %ת נ,,וז,ן שכסר מ"נ;,ין, ויקם מיכאל "מניח %וזאתנסין
 ישב ילד'י 7שר ומישן תזך ומריס נניח יות.יינ %זג % גון מקמין ויש"
 הקייים לא הוכח, לא כרוע כעם, זליהן ,ו, הזמוה מרמים מיוםיום

 7",7, ע;גו;)ה תיל %יי,:" ,..ס תעיית תיותן יץ ומח,! יץ,רונ" ה%11%ה תידשנ 1,א'!
 נוש' נשר ;ן )"יזיע" המל ;ושי "יניתן %יגהנן:'ן גזרון מינא. ענייי רוהר "יר ,.," יוז את, י;נ' 1.,ס,יאנ"!

 גתי-%ג'ג- שימסך, תי-"ג,נ, 7, מזויי יי"1נהמל-פפיפל( נאשר. 11 תלוז" ,יחן וישפי נ.ת ירש גן יא ש"סנתן,
 ית'ת. י""'ת ניי" ציוד בת ש :ג:::מי -י ישן ולך,ד'!

 חמישה הוך זה המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני
 קיום צו יינהן לא מדוע טע" וליחן זו, הומנה פרסום מיום יזםעשר

ך קיום צו המשפט בית יחן כן לא שאם עוברן, הנהלת וצו הנ"ל לצבוא, 2971,67 עזבונותתיק  

,קנ"
 ישם ולך,ד'

 ! Q'S ג, גוה מומ,ן ושני .רוקן, ע, "מגרי;יס צ.וים ,.הן נקש.ת ין,ן, ":פורש.ג גתי,יס u~rtn, ינית "קשו גי .11עייווי
 מרסום מיום יום עשר המישה תוך להגיש, לה, להתנגד והרוצה אליו מתייהסת המבוקשות דהברזות שאחת בעזבון הנאה טובה לו שישהטוען

 בעיניו. כטיב צו המשמט בית יתן כן לא שאם הברזה, לאותה התנגדות ,י' ",מנה!
ן
 2739,87 עזבוניתתיק 4,44"22 עזבונותתיק.ן
 נ..ם שנסר שמיר, )אבך?ה( אברהם יינן עו:,1נתין מת,-%נינ. אלבן )בלה( בואנה "כזוחה עונון נעיןן
 7ן1ו, נ:ונ:ני4 ת,-אג.1. 13, נגיאים מי"ינ אלבו מצליחווינקש'ן

 הגליי מיהוב רובינוביץ )אנהר( עדהיה--ק'"ש
,22 

רעננה,!

' , ' ייייימ"וזציי"י"ןהנייק

 גפר-מנא. 7, נ1!1 מי"ינ צרניור יילדה1"י:7י, ת,-אנ.נ. 44, י"וורזיה יי"יג קרנר מרוםו"ינ,שת,ו

]
 7ו,ויו" עונוויתתיק

 נ נ, )ו השניו נמען נ.נעם נתב :יבר ,ת%:,:ן ששטר :"יז-ושיין, וילצ'ר מאיך הינו" .רושתיי;.ן
 "(ןו(, זו?;(, ני!ס:נר )12 תשג-ו נצו, ו' ניוטננון-ושרון
 נמך. שךה)וינקות מניו-"שרון. וילצ'ר רחלויינ"שה

!,.-

520ei>?17ו"14.12.1 הטרח. ננ:,1 '.נ ,141. ינוסומ'נ 
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טן 1י 1,ו

 כהל-אביב-יפו המחיזי המשפםביתן
 )המשך(הומגות

י  67;2867 עזבומתתיק 2830,67 עוכונוההיק
ן. 17, טייבר מרחוב יסף בן ערס אימך המנות עזבוןנענין בן-דוד, יהיךך; המנוח עזבוןבענין

 1957(, ביוני )6 תלכ"1 באייר ב"ז ביים שפטרגבעהיים, רחובות. 15, בשרי מהחוב בן-דוד יעקבוהמבקש
 גבעהיים. 17, טייבר מרהיב גגיט ירגמףוהמבקש

 7",1נ,2 עונשותתיק
 ן 7",,",2 עונ~נותחי, ראשון-.?יין, מתה-ואנ, קרלין אבךהם "מנזה עינוןניתן

 ", ייויננ מיתוג ,pny נו חלמיש ברוך המוות עונוןנערן קרל'ן. רחל~המנקשת
 1""1(, גיזנ. )3 הקנ.ן נא..י נ-ו ניוח שנסר ה,-"נ.נ, זו,1ו,2 עזנו;ותתי,

 ת,-"יינ. ", ,.נ.נו מי"ינ potnri~ יצחקי"מנקש "2 ניס שספסרה קרמרמן, דיבה המע"ה ירושתנענין
 7""ו,נא~,סונר
 ן, 7","2%7 .יישותת.1 ווקסלר. ישראלי"מילש
 מייפוי הוכבר1 רחל א:'והמנקשת :.י נ'יס יעי-אנ'ג שניסי נויי' ,"3הני~מנ".ךענ-ו

 !יו!,
 "י,11. !1, שוי

 רחמים. לוישמנקש

 ,.נמן מיוונ )סופרין( סופרים משה "מני" עימן מג'וי : 2 !ן עמג%"ע::ש%-"נע
 ביני ש;5ננ',ס,ן נח-'ס' ען'יי'ייי::,,"' ת,-%נינ. ו, 7ורוונירן מיתוג פוקס מך'םו"מנקשה

~tTisy,: ,3",!,נת-ים. ען,רר 
ת',עונונוחזן,,3,!

 2577,67 עזבונותהיק ביום בתל-אביב שנפטר ךוזעךטן, מנהם המגות עובוןבענין
ו'

 ת,-אנינ. נ, ?יףשוצ;שס.,ן אכמן דעהמינקתה רוזערטן. ע:גיוסטינה
 ו "וייה 2, מי"ונ:פ,ן, 'בנוביץ בן-ציון:גש ז",י3,י עונונותתיק

 שנפשי מ:עית, הירש אטרים " "מ; ען.י, 1נענ
 ראשון-,?,ון. "2, נוייחו מי"ינ הירש פנ.נהו"מנקשת 7",1י,2 עונשותתי,!

 ייושייס. 2, ין-יהנ.ה מרוונ צדיק עדנהוממנקשת!
 7י,"2,7 עונונותתיק!

 7","""2 עיייניחתיו זיכרמן. חיים1"יג,ש
 נאפר.י י2 נינם קנפסר נלך, חקם "מנוח עונון נענין 7",3י,2 ע,נו;ותתיק

,1,"7 
 ת,-אגיג. "!נ' נועז מרה1נ עד שושנה,"מנושת נג'ת שנחסי יתי-"שי' ווטמז אהרון "מנוח ירושתנענין
 נוטמן. חזהיהמנ,שת,ן 967 בספטמבר 6 ביום הל-השומרהחולים

 נאתה-הקוה :גססי טינדבסקי, משה ריעה עבט::1 שנמר :נפי-טנא, הרשקוביץ ישךאל "מוזח יירשתנענין

 ימת-"1' "4, יית-"1 מיתוג טונדבסק' אסתריהינ,שת יפ""-תקיע.יק:::,41,:.ט:דולה

 %2,47,2 עונונוחהיק 7","י,2 עונזנ~תתיק,י
 "שוה עונבןנעין גנדר- שנסי יגיר-אגייי,, דלך צבי המתה עוגבןנענ.ן_!

"'YD 
 נ!:רואר "1 ניוס שנשר קא'טי,

ושן, 7"19, ג.וו. OT'1 11ננץ
 ירש-"עזן. 5, מס' נ. ישינ,ן קאיסי ךחל,":נקשה מננו-"ניחיי. וילר n~uuיהמנ,שה!

י
 על14.12.1 תשג.", מניי .-נ ,ן14. "!יסיס.ם.י"מ 522א
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ו-ן  ןו
 בחיפה המחיזי המשפטביתן ןן

הומנזת

 יא משע סעס וי.הן ;1, "ושה !רסס מינן ..ס עור המיש"הוך 57,,ן12 קמין ע, "!יסיייויתתיל
 יאתרינ" "?ויאה תירפס 1,א ה,1,.ב לאה1נ,, .ן, מי"ינ 1וטנטו מלכה ,מסינה א!.סרו[יית מינינרנין

 ך;-, "::1ה ש,
[' יצירן, עינני ,יי י' י-י-ר יותל יא 1ך17ע ז!%], גינרויר "מי.! השה,111,

 ארנולר מרר הממת של עובינו על העובין הנהלת 28, הוביאיםרהיב הנ"ל. הקטינה של אהומה גוטנטג, שרהוהמבקשת
 כאמיר. הנ"ל הצו את ליחן המשפט גיח יגש כן לא שאם)אברהם(, למתן בקשה בחיפה המחוזי המשפט לביה הוגשה כי ידועלהווי

 הקטינה של גופה על באפוטרופסית המבקשת מינוי על המכריזצו
 ישם רזי, ש' הטוען אום כל בנה מומין והנני חיפה, 117, יפו מרחוב מלבהגוטנטג
 להגיש הנ"ל, לצו לההנגר והרוצה הנ-ל, למינוי התנגדות לואיש
 דעלול לצו התנגדות זו, הומנה פרסום מיום יום עשר חמישהתוך

 נסינ ?י ומשפס נ.ת יתן גן יא ש"ס י",נהן,ן
 יש! ר,, נ;.נ.י;ס,

 ליאיי "ביי" PNTTS ישי,
ן !ר4 !!0ןא:!ןי:1::נ!14 קרוס

 1938, באוגוסט 3 ביוםדרום-"פריקה " , 11ש
 חי-"נ"נ. 2ן, י,-'היי" מי"1נ מנדל מרקוםייינהש

 פ ת,' 'ן': נהגנה שנפיר פך"נד, 1,ינ נן לחמיה "מנזה 112אתנענין

ע מ ןגיש  "מ-יי נות עש נ, י" ש"' תיי' וימיממי"יי " ן'"'ין ",י,. זו, ,.עי מיאת עמ' י 
 ישי דיישי "ישיי.ת'י ננחת ייתץינ נים גי נתי ייישן שייך..ם

,

ן ישם רו',ש'
 המשט בית ירש ;ן ,% ש"ס ;ו.מן, 1..1 "מנבח, שי ישתו ,נן?.יא"
 י"ייי. 'י פעיי"י."ו

 ן"1,.נ בננת שננוד ברור, חצם וכוח וו נו נעך, יש! רזי,ש'
 ,וינ:-

 ישר המיש" תוך "ישנס גנית ,"תייצג אנס ;י נו" מין';ךריני 7",י2!1 יובאה ,..םת',

 :ךבל:ן:;ג ::::::::ב;:ינ:יביג ::;7י. ביב(::גן:עו::קקךן
 נן '" ש" ייירא "יש ::גת גן::: :י:ךג:::::ךמ:: ::וצב::ש

 רסס יז',ש תיתן יא ומוגע נחי, "מחיה ש, "%חרונה ?וואתה תירשס 1,א'ו
 ייהן המשסט ניח .;ש נן ,א שאם יךנ,ש, צוויה קירסהעלת
 ת;וויו1נאיוי.י
 ימס רז',ש',[

 י2, ק.ק "ינ :ך",נ מלצרלעב

 ח.!ה. 19, 'ותם יי".נ מלצר מיכאלכשבנקש 7!,2ן2] ?.וא" קצםהיק

 ייתן בקשה בחיפה המדד "משסט לבית דיגשה כי ידועלדווי בקריך- שנפחד אזפנהיימד, שמעון המנזח nsnsגעניז*
 כל בנה מזמין והנני הנ-ל המנוח של צוואתו רשל צווה קיוםצו 1957, באוקטובר 2נ ביוםטבעון

 למתן להתנגד והרוצה המנוה בערבון הנאה טובת לו שיש הטועןאדם יורעאל מיהוב צ'רמק לבית אופנהיימר ארנהוהמבקשת'ן
 זו, שמנח פרמוט מיום יום עשר המישה תוך להגיש הצוואה קיוםצו קריה-טבעון. 57,,8

 כטוב צו המשפט בית יחן כן לא שאם המבוקש, הצו למתןהאגדות צו למתן בקשה הזה המשסט לביה הגישה המבקשת כי ידועלהווי

בסיגיו. הנ.ל. המנוה של צוואה קיום.*
 ישם רזי,ש' ;שר המיש" תנך "סש!ס נגיח להתייצב אוס ;ל גון מיין"ר.ני1

 ת,וי.ן ,א הננה, ,א מינע סעס, עיתן 11, ",מדה יישם כיוסיום
 1251,67 עוגונות היק זו תעודה ליתן המשפט בית יגש בן לא שאם אוט:הממר, לאדנהק צוואה קיום תעודת הינהן לא ומדוע האחרונה הצוואה הירשם ולא[

 'יייו:ין'נמן:מלר. יחס רוי,ש,נימיי.
 ישר חמישה תוך המשפט גבית לךתייצכ אדם כל בזה Vtraהריניע
 תקויים לא חובת, לא מדוע טעם וליחן זו, הזמנה סרסור מיוםיום'ן
 תינתן לא ומדוע לה( אשר )והתוספות האחרונה הצוואה תירשםולח 1111,67 צוואהתיק,8
 ?וו%" קיוםהויות )אברהם(, ארנולד מרך "מסוה גיהתיע:'1[

 ומשפס נית יכש נן ,א שאס אנכר, ין.;יונן
 רשס רזי,ש' בהיסח, המחוזי המשפט בבית להתייצב אום כל במה מזמיןהרינין כאמור. 11 תעורהליחן מרמת-גן. פולק יכףוהמבקשן

,.*,י
 ז(ל2.1],14 ת':מ,ה, נשוו ,.נ ,]11. ה!י!.ס.ס";:מ 524ק

,שי
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ןן
ין  רבניים הדין בתיהזמנות

 בירושלים האזורי הרבני הדיןבית
הזמנות

 שאחת נעונזן המעוין או "נאה טונת "הונע גי ייושן. ?11. ימתן נקשת ידן, "מפויטים נת,ק.ס "וין, ינ.ה "1נש1 ג, יזועיחיו,
 אלי11רוצ" מתישנת"נקשות

 ידן בן ,א שאס 11, ,ומה פינוס מ.זס יום עשר המישה הין טע:ותיז וימסר הוין ינית .בוא ,", יהתנון

 געיניו, נטונ צו "ז.ןג."
ן1

 ק' נפזם נילושות ששטי שמיל, דוד ומוח ייזשתגדין ניונ ה,ק.ה בבת שמסי ,וסמן, שמואל המנזה .רושהנעמן

 1987(. בנובמבר )11 תשכ"חב-שון 1967(. במרס )30 תשנ"ו ב. באדרי"ח
 .יזש,יס. 1,,21, י"ר ניע מורך שמיל זלטההמנגשת: הליה. מנית זוממן ליבאהמתשת:

 2,!ותשנתיק
 ביום בירישלים שנפטרה ר'וגיאק, רדי? המנורה ירושתבפנין

 17נ,תשב"ת היק 1967(. בספטמבר )13 השכ14 באלול י-ד1
 נירוש,יס שיסטר צתך, פנחס אברהם היעה .יושתגע;.ן ישראי, גית 1!, י!יזיס מי"ונ דיאמנט פנינההמתשת:
 1567(. בנובמבר )12 תשכ"ה בחשון י"סביוםירושלים.

 ג'ו גוום נ.רושי,ב שאלי רוזנר, דוד המנוה .רושת נעניןן
 ירוש,יט. "ניס, ג.ת 4, ש"י מי"ינ ציי1ר משההם-לש:

 less). נזצמנר )"2 ת"נ-1 שנת1
 יאשי מסיי פראנק, aTntnש' ירזש,יט. שאו,, ונעת היכנס, מנית 1ך.נס ר11ההמ72שת:

י
 באשקלון האזירי הרבני הדיובית

להזמנות

1

 בינדר. ומוני יוסף ביהרר, אסלההן:לשינ: אליס נחמיאס, מזל נחמיאס, ונעדה יצחק"ינ"שין:
 "נא" ןונת ןת,נענ, והן. מרסלדבורה,

 ו:א" טינת "תונענ,,1 ינקשו י"תנוז יינ" י. שיש מעונין ו:,
 ,נקשה ,"תנתז ניב" ,ו שיש מעונין וג,

 מ.,ם יים וקר "פיקה תוך טעמתי. 1.מגיר "י,1 ,נ,ת .;,ן י;.י
 נעיניו. נסיג יי "יין נ'ת יתן נן י" שעם 'י, "יי:" יייים מ'יב בבןם גב;ע:ס: גזת יתו :ו ,א שאם וו, :סן:נ",ן

 ראשי מוניר סרלואי, מ'טמואל י"ש. מחייי סרלואי, מ' שמואלהזנ

,ן
,ו

 כטבריה האזירי הרבני הדיןבית
הזמנות

 לנקשה להחויר נינה יו שיש מיונ.ו וגל  הנאה מ.נת ית.נן ני ו"יותשב-זהיק
 מיום יוס עשי חמישה "זך מעווהיו רמזור הדין .נית יבוא י:-.  מקיוי" ישי"ל גן אלקנה יצחק-מאיר  המוות 'רושת דייזי1

 בפיניו. כטוב צו הדין בית יתן כן לא שאם זו, היצגה כרסיס 1587(, בינואר )16 תשכ"ו כשנס ה' ביום שנפמר היררן, עמקבנרת,

 עינה.מיחש
ק ף

 רגשי מינ.ר שטרית, מ'יוסף

ש
 ויש.11.12 ה"נ.". ננהו ..ג ,111, ונינ.ס.ס,".ט 1,525יע
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4ן י.י
 הברות לפירוק אביב ברברהודעותן

 בתל-אביב-יפו המחווי המשפטבבית בתל-זזביב-יפו המחוזי המשפטבבית
נ 5530,67 ממפיתיק 4293,57 ממפיתיק1

 החברות, פקודתבענין החברוה, פקודתבענין

 ך::ן.! נווי עיי בט,מ, סקלה הנרה סיייןיין:'ו בע,מ, צמר עוויות מפעלי מרינו ""ניע !ירוקינענ,ן

!] תי ינ' ייסש'יי ""ייית ת"י ייישן סיוייין ' "יידויין 'שראל. מדמת1"ינקשת
 נ"ע" "יושה ;יזו ננ!?ינר י1 ניזם גי "זועה, ג,הוינית

 ת,-אג':. י4'הייז ,?.,, "זונית ק,נרן "ה יפר, גת,-"נ'ג-י!1 ומחוז' המשחסינית שניי משויות !1 י' ע,",ז נ.: ע.י משה שמיאלין--,ש

 בצקה הזילה ;וזו גמיינר DT'~ 21 ני ".זע", נו"נן!ית ר גיונ נזין "'.עג ונשנס נ.ת גוי ת.ק"ע ,י ייר., נקשת1:י
ן ,עי,, "צנרת ק"נר, %ת ,!ר, נתי-":.:-.ן, ,:,.ו' "משנס,נ'" "ן.,. נשע" IgG7ג.11"י נ,

"111 
 ייתמי "ו

 ק,
 ן נימס נז.ן "יושב דישן? בית נשי תישיע י. ע.רו, נ,:תוגי י. נמתן ,המו "ר,!" """.ר" ""נר"

 08.30. בשפה 3(19בינואר אם הבירור, בשעת להופיע רשאי למך, להתנגד או הבקשהבענין
 צו במתן לתמוך הרוצה האמורה החברה של מזתתף או נושהגל לגל יינתן הבקשה מן העתק שלו. הדין עורך באמצעות אובעצמו

 ן אם הגירור, בשעת להוסיע רשאי לכך, לההנ1ד או הבק.מה ביין תמורת מטה הההום מן ,את שידרוש החגרה של מעההף או נושהן
ן, לכל יינתן הבקשה מן העתק שלו. עורן-דין באמצעות אובטצמו בעדו. הקבועהתשלום

 תמיית מס" ""תיס מ. ."ת ש'יייש ""ני"ג:ןגן:ן:, ג:ך,:וןממןיי"וי,,
 ;יעז פז,מ' ת,-אניב מןוו ןרקי'ט,שנת'!

ן, "ייקשנא-יי" ת,-אני: 1, ויגעןרצין

קזד1"
 !' תי-ץנ.נ 41, "מין שאו,

 ;,"עיד:
 גירוי נקעת ,ן,!'ע "רון"

 ,י.נ ""ן.ר" ךנ,קן
 ::::גגך ::ך:;?::גןוג::גג:ג: יתך: .:ן ייי1י ::גי%:ך:":י ::::ויכ;'::ן::י:::וי:1

 ג ::ג:גך;::ל%לג,:גי::י%:תמע : :::::' %י :י,ך:::ג:,,נ]י נגי:ג:י:::ו :גזה:!
י 1,

 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית בתל-אביב-'פו המחוו' DCWnnבבית

ייי;:י:: עגי :ג ,ך,7י'יץג,נ :"1 בז"םומך שמ:שג.ן

 עוב;-

 גףסליניויו!ר.גץגי::):]:"ג:
 תל-אביב. ב, בארי רחוב היא: מטמנים למסירתכהוכחון

 בסשה הינשה 1967 בנובמבר 6 ביום בי הודעה, בזהנמסרת

 ,עי,, הדגרת ""ני" %ת ,!יק נת,-%ניג-.!ו "ינוני ייירא יניה 4 ג.יס גזין ".יש: קיק!? ניה נ"נ. תישמע 11 מירוק נקשת ונין בקש" הוגשד 1551 בךבמנר 22 ניוט כי דזזעד, נוה נידית לעיל, הנזכרת החברה אח לפרק בתל-אביב-יפו המחויי המשפט לביתו
 3 ביוב בדין היישב המשפט בית בסני תישמע זו פירוק בקטתוכי 08,30. בשעה 1955 בינוארש

 "ן',2. ישעה י"!1 י']'ןי !1 ניתן ,המיך "רוש "%מזרה ""נרה ש, ישתהף "1 נושהנ,
ן

 11 גמרן יתמוך ,ייצ" ך"ן)ןן 1',ךיייה ך-תתף יי י](,-י א" "ניתר, נשית ,וו!יע רקעי ,נך, .ן,1ווד 1% יניקה ין:'11

 "ן "נ.רור, גמעת ,"וזיע רשא' ,:ך, זות;וז או "יעןי7]]1 ,נ, .יתן הנקשה מן "יתק ש,1. "זין עורך נ%ייעות %.נ;ן:ו

nruI  ,נ, ,.והן ךנ,;" ין העתק ריי. ,ן'1 !ר-1;יתיייך אייייךי תשות יעה ק"ת,כ מן ,"ה קיזי.ש הסניה ש, משקצף %.
*ע ה  "נ1ע11. 

 "יית "" ךתש י; ין ש'יייש עי"ם::ג:1%
 יי-ז שלמון,דב' ;י.1 ברמה,שמואל

 וינקיתנא-נות ימנקק.םנ%-;.",!
 ת,-%נינ !, נאר,רןונ ת,-אנינ ו!, אר,11ויונר",נ

 וגקק" ניייי נקוה ייו!.ע היפיה נ,וער":
 "ייג ""מ1י" "נקש" ניר,ר נשעת ,ק.י.ע "רשה נ,העדן: "יינ """ירה

 .עי, ,"תיס "ז.אר, .ן, עי יש,וח %ו.מזור,
 הוזי"

 ,ה. רזוי. ע, גווען ,ן', ,"תגס הן,%ר, ,ז. ;, ,1,יי %ו,משר, .ן. רצ.11 ע,
 או ובחתימהס הפירמה או האיש של והמען השם בצייןההודעה, או ובחתימתט הפירמה או האיש של והמען השם בציוז~ה"ייפה'
 אל טהגיע באומן להישלח או להימטר צריבה כוהם, באבההימה אל שהגיע באופן להישלה אד להימסר צדינה כוחם, בא"בחתימת
 1968. ביניאר 2 יום של 13.00 משעה יאוחר לא לעילהרהיב 1968, בימאר 3 יום של 13.00 משעה יאוחי לא לעילומחתים

 ;(י14,12.1 "שמ". ננץ. ,..נ ,141. י!י!וס.ם.ימיט528

1,



4-4 

ל==  1'לןןשבן 
 == .1-- 'ירך,-_0222

י8 ש  
ךן,ך"פ~-ו1



ן
 ההמרותטקודת
 הון הגדלת בדברהודעית

 בע-מ חברה נתניה אוריי מיץ1. אוה: e'D1g מ?.י).ס :")ועות"תי"ייס
 ישראליות. לירות אלף( ושבעים )יאתים 2270000. החברהשן1.
 יסראליית. לירות אלף( וששה )שנעים 376070, החברה של הרשוםההוו2,
 44ssleicn. ההת ";17תץנוע3.
 p'rn"ספר4.

1
 .א14ה. ן במ!,ן7ץ, ;פנ :1":) םץ2:קשלך:צךשן"ךקןןוטיית.:)

 "!יי"ש4. "2,"נ"ו4.

:, בע"מ D')~_tW בניה מפעי' יודס.ן רמר1.  ב,,_מ ם ירט1
ג  2% 

 י'ייה "ינאיף(
 נ::ךנג17:ג:1._.,ן, פן'%."."נים:ב,, ישרא,.ות. י'רות ואחת( מאה איף ,י:יימס ", 1,ן"' ישיאי,וה. ,.רזת 'יף(

 קת,..". בב71מעינג7ןתג וחי"ל..". ררו" ",ף( מקובי-ם.ס :)ן,ו
 ישיאייות. ,ירות אנף( )הי.ש,ם "" """3. ישר"ייות. יייוה אסף( )השרים "2 י9"3.
 ה!,2נ4473. "!,437724.

 בע,מ כ'מיקיים וייציך למסחר חברה -חרק.1. כע-מ קיבול וכיי לארחה פלסטיקה פלא1.

 9ן"2. .שיא,.וה. ,.יות ",ף( יגות )שש ו9" 99ן2.
 ישיא,יית. ,.יית אנף( )נש.ס ,ן

 'שיאי'וה. י.יות ".ף( )איני,ס י4 יחי3. ישיאל'וה. .ייוה איף( והמידרס למאה 3119955.

 ה!,3"41,4. חפ,""י441.

 כימיקיים 1.יצור למסחר חכרה -רוני-י. בע,מ מונבע 1.ן
 :%1גי :מ ::: :)[

 !ן"שר:י,ית.
 ישר",,ות. ירות ",ף( )ארנן'ס "4 ",",.

 ישראיית. י,רות אנף( ויורשים באוה )השן ינו ","2. ישראיית. .ירוה איף( וי"ישה שיו;'.ס )מחה 135999:.

 ין,7",411. "!,נ,4441.

 בע-מ שטי'נהאוז אונהר1. בע-מ yp לחרטות מפעל .הידית.1.

 ::::יסג) ייג :י" 3%1"1:4:י::] 'שה'ינ "ניקיי" תייק" 11ע:%ש:]
ן

,י
 ls,leer_14 תשנ.ח. נ!!,1 ,.נ "41). "!יסוס.ן,1,,ט530

1
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וויןן
 השיתסויותפקורת
י, שוהפו' רישים עלהודעות

המי]ויס
 פסה)]]"

 וו!נתם יינויס .ת,,!ת 7""1( ניוחי )21 תשנ.ca 1"1 "' מ..ן5. : "זה ייס'ס מצ.י)יס
 פרסום מוצרי ויתר תקליטים איבומימ, של לה ימוצהבארץ השותפותשםו,
 תשנ.י7,"1. גשנה ישרץ, מזינת יןי"ןתתשי "עסקס,]2.
 נע.מ. עמ' -יניי. "ע'קך' G'~DDnמקוסנ.
ש,791.4. וסרס "שות5'סשך,ת..

 )ייתפס "שיתותהתורש'סהי)"ויות.!
 ]שם"

 ובלדוביץ אתביאון1.
 ולוי. ע, ריין.ייצור2. "תיק.מתו1.

 ת,-%ניב. ",, מן' וו ר"1נ ,תעשיה, ו,זשירש".
4, רחונ ,תעשיה, הצת ההעשיה מינו תעש'). ני"י), שריתיא.4' -מנורה. לנקניק חרושת בית1.

 rn~uln גרעין ד:,:ם נן::,:ג5.
שזיוי 7.

 אקם2ם בים .קמן!:, 1' השתהתה. את ימק רןו)ו ע, ימשילו אמן שותף ין, ע,מתנ
 ת:ן'שיאי.

 הן.ינ השותרת ")תמת נצירוף ישות!יס "ןל נ, ש, התויתו".
 () ושותרת.את ,יני;סמך. וב אצ, השנ.ם רמת ;י;צנור1, ר 1נ.ת3

' :
שי.(.שאייי7.

 רמת-;ן. ", טוים רהוב נ.ן"., גי.ס, ס.ניהנ.
 ננ!סינר "3 עז 7"11( גא!ר.ל )1 תשנ.1 נ' יעיי ;' מ'יס". אולמז וקטה איפרד1.
 י::::ב:1 ;, " :ג:ם ::;:: נניט);ות. 1"!צ.-והנ להנשעץס נימ:ס2.
 "נת"1"י.ת7 ::'סנש:י::ג ףת:נן. ן:::גו:,גי;~ן%ןי::':::ג :;4.

 "7" ינ'" מנצת 'ש:" "ש,"ע'ת
ש,"11"7. השיתפיס. ישי %הד נ,".
 ש,!?יו7.

(:

ממולעג;-

 גבינית ייציי מחיבה

ועת.41,45.י ן 14, ינ' י"א רחונ ;נינות, ,.ישי ומומחה ;ך; אליהו, ןיישא.4. .מר?!.ת בטון וינור,ח סיט, ומוצר, ייוויהס V1V מוצר, 2.ן יאת. 11, ..אי"ינ". באר-שבע. .שיש 1.*
 34, מס' י"א רחוב גבינות, לייצור מומתה ישראל, קרוש ב.. באר-שבע. הזעירה, המלאכה איזור3.
צפת. באר-שבע. 9, השיטה עזר משק שיש, יצרן בנימין, רוונפלדא.4.

*.
 1969; בדימבר 1כ עד 1987( בינואר )1 ומשב"ו בטבת י*ט היים 5. באר-שבע. 11, גבירול אבן רהוב מלט, יצרן מרדכי, רוננפלדב.
 אחד אף הנ"ל התקופה הום לפני חדשים שלשה לפחוםבאם ידי על התפרק 1985(, באוקטובר )10 תשם"ו בתשרי י"רמיום5.

 את לפרק רצונו על רשום במבתג לשיתפיו יודיע לאיהיוהפים חדשים שלושה רשים בדואר שתישלח בכתב הודעהמשלוחךן
 לשנה השותפות תקופת תיארך הנ"ל התקופה גמר עםהשיהפית למשנעו. אהד משותףמראש.ן
 י"י' "ייש י.שן%'מ::ייש:)ש'ייייי. חלילה. וחוור נוספתאסח השותפות. בשם לחתום רשאים מרדכי רוזנפלד או בנימין רו,נפלד8.'ן

 אלוש את חמו א'פסטדפוס1. ותקייטים אלבומיםהוצאת ן.1
 אופס?. דפוס2. בשנת ישראל מרינת למלחמה החרים ופרסומים אלבומים ייצור2.ש

 גדרה. משה, המו אצל 13, שולמית נווה רהוב3.השכ"ז-957!.
 וזרה. 13, שנימית נווה ר,ונ נור, משה, דמו א.4. ה,-%נ"נ. 12, ,",זה בן יחובנ.
4-א

 -דיה. 116י ניפש "יכיז דפסי אליש, שמעיןבי רהיב ת, סיט תיש מן בע יאיי היצקה יעייפו ב מיי ".
 ממנית. נחתי יתקווה 7"11( ניו,. )12 תשג-ו נתם,; 1'מי,!5. הי-אגיג. 1"1,השיו1איס1

ש,,,ון7.אניב.י ".יש. שמין או משההמי". ה,- 12, יתווה נן רחונ צינורית, הירה נע-מ, עמי - י"רנ.
,ן

 ןן 7(י4,12.1) ת'::-ח. ננ:11 ..י ,41). ה!וסימ,!,ינוט 532,י
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ןן
ן

י'
ב ריש'ם ע"הוללות י ב א  

 ,תק,פ" 7ןי1( נצפר., )1 תשנ,ן נ' נשר נ' מיום5.
ן ה,-אג.ג. !2, "זר רן,ג ין,,, ;ולי, ):,,י, גרטה א.4. מוחנית, נות,

 חולון. 22, צ,רניחלבסקי רחוב מנהל, גרלר, זהרב. מראש. חדשיים של בהודעה השותמות את לפרק שותף כל בידיאך
 גבעתיים. 2, מגש חנה רחוב מנהל, נדלר, גיורהג. השותץיס בל ירי על ייעשו הענק לניהול הדרושות העבודוה6.

 מוגבלת. בלחי  ליירוטן  1917( גיולי )20 תשחיז בתמיז י"ב מיום5. תהיה השותפוה, שת לחייב והזכות החתימה זכות אולטיחדיו,
ל- ידי על פירוק לירי אוחה להביא רשאי יהיו מהשותפים אחדכל מהשנה והחל יעקב אפלברג ביזי ורק אך הראשונה  השנהבמשך
ן מראש. חודשים שלשה למחות רשום, במכתב למקנהו הודעהמתן יחו, שניהם בידי - ואילרהשגיה

1 תהייכ השוחפים עלושת מתור שניים של המשוחמת חתימתם6. ש,79408,
ן שניים של המשיחמת חתימתם דהיינו דבר, לכל השותפותאת

(:"2 
 ש'42'"י' לאיר ,":)צאה

1 יחיי. יייי" נייי' מ"י נזיי' )נ'י"( ניס" יחיו: 'ס
 .רועיים. פ.ש, אנרךס אצי 2, .שעידרח)נ3.
 יריש,ים. !, יקעיךו ר"ונ טוחי, פיש, "גרייא.4.

 ננ.-נר,. י!, ה"נ רחוב עתי;אי, יופי., דןנ. ובת - פיסטרן(
,, ה נ.ת2

 :1;סייי;ניי":) :,נך:ג::ם:: ותן ,וי ג::::::ךן:::: 5'ו
3

 א:' ייסטרו
 נשו ,"חים רקחים "שותפות חותמת גצירוף ניט השיתלים שני5.

 שיתו- ,"ישנות פוערים קנית - "מאבהו ",יגהץ - ;גת א4
ן,

 7.ו
 1.'ה":יז:פית צן'

 ך:ג'י:ג שלשית;
 ת,-אגיב. 7!, סיס.ןרה,נ)ן

1' נחום תתיר, ךשותפ.ת 7!19(, גיא. ),1 תשנ.1 נא..ר "'י.יןי. ושות' נ. מ.1.

 נציר,ף ,ן,ן ךמ!ירסים ייאושים ,הזז אקז ג, ש,התיפתו5. "יי". 51, מנריה רה)נ הנרה, י;", י).), נ' משה א. 4.~ן "ק.ת!.ת. את יגר, ""יסתו ע,,יגעיו "יגה. 51, יוריה ר",נ 3.ן אחד שותף של רשום בדואר בכתב הודעה מתן מיום יוםתשעים השקעות.2.
 מן, יוסף רז, אפרים השוהדות: את תחייב ה'טוהמותחיתמת חיפה. 61, מוריה רחוב חברה, מנהל לוין, יצחקב.
 בן-צני. בנימין לוצקי, חיים ישראלי,גרשון חיפה. 59, מוריה רחוב בית, עקרת חת, מיכלג.ן

7. ירושלים. 2, מולכו שלמה רחוב פקידה, לוין, יעלד.
 יייי. 1ן, מוייה יח,נ נ.ת, יקית יחן, מיי"".ש ש',113"

 היפה. 61, מוריה רחוב בית, עקרת לוין, צפורה1.ן

 י;!טןם;:יננןב:ןייין'מ-גןז:) 1ג:1.%:ן:;:ך::1:.'-ג'י' ::;בנש
 נת-ים. zs) עמיחי ר".נ עורך-לין, נוה א:יקימה4) - מ,;נ,ת נילי יתקוצו 7!יו( :::::ן:;נמי:י:ג5.

 מרגש. "זשיס שש"רע.ם גמגתב הניע" מתן ינ' ע, יתיירק "ש,ה:;;:יך:::ייי!. יי.ן. ,צן, "1נ:;ג,ן :)ן תי-ץנינ. !1, %מי,-1)י" ר"ונ עכרך-זין, וי,;,, חורינ. "שותס.ס. ך)נ ש, שיטה .וי ע, תסתיים "שתעותת,.סה
 ע1.1. ,יעץ, אכר, ע.-ז, נון,ש,מ"5.,1
ש,4;794. ישית' 'א'א' 1'1  ושקעוה. 2.ו

 , יקה:ף מ'ד את פ'ננךת1' חי-"ייג. 94, רוטש.,י שייית רשתן, לצ.,ן, ח' .ף, ן4)
 ,:י. ,::!::י: ::2:(,נ. :::::ג:ןפ:,:::::;:ג

 י,

, ת,-אי'נ. צן,", 11, אקר יח)נ "גי", סג", שן.ר, משהה.1
מ'1ס'-ם.נןנתתשנ-1111הורוינן(,ת1.ן"גית"מונ1,ת 5.,1

'

 ' , ,תי-אן'נ'
 'יז
 י' ,

 מ:ש:קו.תי'ס. ך:ימ;:יך:ךיך)יולןשיךייןי;5.
 אם אסח ,97ן נגני 1 על 57נה :')נו :עיתוי: 1:"ר:5'

 , :ע,ש,1411 7.,ן
 בירון. ויחזקאל ליכטנשטיין ישעיהו בע"מ, מגדי א, סוגלשלן

שש"י 7. "ימי". "י לניי" 'נ'" 'יגב"'::,בי"' סיס'חיתי)
 דנצ'גרא' 7"?1( ננתיץ " י

 "ש,ת!יי.תרקס- ת,-אניב. "1, רש.,ריוג 3._1
1

 ;י";.4,12; ת"נ.", ננןי. ..נ ,141. "!ון:מ'ס.י"מ534,,י
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ן,

 הש'הופיות האגוייתמקורת

ן )2( 50 סעיף לפי שיתופית אנודה רישום ביטיי שיתופיות אוודות רשום עלהודעה
 חמת החמרה: פייוק ן, צ. נ.תן 1,1% נמא' ו7 1:',ב ד,א', : אי" D'~lg "?לתן ג",זע,ת""757'ו

 תיק )מספר בע"מ בלוד צרכנית שיתומית איודההעם הסגורו שם,,
 תשג-נ; "%4, "ירנויי! ג',,.ס !ודנם זה ,?3ZGS1) "ושב "העי2.
 ופז?" נוה :ימת a~w1 הנעל וין.רוק ותאי, "ן'ש)ס ת"ך'ןג.

 יא:)7ה שייש,ס
 מאוגד. טנוף לשמש האגודה הרלה שעה ומאותה נבטלהנ-ל הצגוזה מוג4.
 החגווה תיק תספר5.

 באיזור חקדא.ת שיתופית אןדה מרישה.-חוות1.
 שי יב"ריצר( י,טיןש:ותש-.י,!!ננייייי%%7ן(

 בע-מנחושה
 נה.ש".איור2.
 ;"",(. בנמנמני )ו השג." גתשי'כ-ה7.
 לנושים והודעה פירוקצו גויית. חקלאית 2( "קואנה; 1(4.
ן "שיתוייות האפייות ,!,.ות "114( סע.ף ,!י !צית. נזוקף 5177י.
ן יערה שיתופית אוודה ""י)7"; "'ייק עי י," יעיה";י' שי )שוייצר( אשר 7""1( נ!ונינר )1 השב-ה בתשריבית

 "נז2'פב'ןןג::ךםהןמגם1 ןשיתו!י.ת האנונותרש"
ן ץש "ט "ן,יםג:ךךקךכ:ית דפוס, ספרים, כריכית מפעיי חוית- .כריכית1.
ס 1(4) ' '' 'שי'ס' ' .ן" ין'נ 'יי,י!ין','י 'צרמה.י1(' זיינך( 

1." SS~S ,!"ה וו .ן. עי שנרע צו נ, דשא. ,פאזה וי ירעיף נפת; 
 טרסומו מיום חרשים שני הוך העבודה שך בפני עליולערער

 "ן, נריר". ש' )שורצך( אשך ז%י1( גנונמני )ו תשנ,ה נעשוןה'
 השיתומיות האטרותרטם

 שיאשר %7"1( נן1נמגר )2) תש:.ן נהש,ןס'
 "שית.!י.ת ""נ,17הרעם

 50)2( סעיף לפי שיתופית אוודה רישוםביטול

 ג:ןקבי:ע, ,:ןןינב,י"((%!,,,ץג
 הווי, יא;71ן שרישום הותה נוה נ.ה;ת נשיב דג., .ההירוקוהואיי

 גהאריך י,ר!מך ,ימן, ינינה "ש,תי!ית י,;.זה ונוני
 חדשים שלשה הוך באם יימחק, ששמה הודעה לצדה, המפירטובמקום מאוגד. כגוף לשמש האגודה חדלה שעה ומאותה נתבטל הנ"ל,ן
 "ארזה ש, שנה ;ן"ק נ"רר, !שוח נ, גשי הח"ו ש,","הר שכון 7א:וזה: !ירו, עי ?ו ;יתן 7ו%ו גמאי י2 .ביוםהואי, בי מודיע, הדיגי בן, לעשות שלא סיגות לי יראו לא דמרכוםמעם[

 שהתן.- נהמי קש.היייות, קייויית יייקס ,ה,1 הנוינה7ש'"י!." בע-מ שתופית אוודה תל-אביב בסביבתהמכבים
 שהיא במקוב הנ"ל באגירה ותבר מנהל-עמקים מנהל, כל סלביתו תשב",: 1384, הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו 1883( מספר )תיק[
 בוטלה. לא האגודה באילו תוקף לה להיות זיוטיף תמידקיימת, הסורה ירישזם הודעה בנה ניתנת נשלם הג"ל והפירוקיהואילש

 מאוגד. כגוף לשמש האגודה חדלה ומעה ומאזתד נתבטל הנ"לן
 הפרסומיםילקיטץ

 הכרסוםרום האנודה שם וקנדון האגודה: פירוק על צו ניתן 1952 במאי 31 וביוםאואיל,1
 מספר )תיק בע-מ ביוד צרכנית שיתופית אגודההעם

 השג-2; "%4, הפרסומים 2.,,,י an1TD זה ותו ""2"(*
 הו_

17,4 "נוער ש, ",."י ש,ת,עי -י_נ
 ;"י1 נאו;.!ט"1 נע-מ ,עונו"_ת. arr:"n שזיש1ס "71ע" נוה ניהנה a~rs הנ-, והנירוקורואי,1
 %,4%( שיי,הי, מאוז. נוף ,שמש "חנתה "וי" שעה ומאנתה נתנטל י;.,ן

 השיתופיית החמדותרשם השיהופיות האגודותרשםק שי לסוייצר(חשך  7""1( בנוימגר )י2 הכביהי,זנהךון שי )שויצך(אשך ;""1( געניני )12 ת1ג-" נעשוןס'

,ו

 1""ו.14,12 תש:-ח, :נבע י-ג ,111. י!ז!.ס,ב'פוס 536י

ש
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ןק-  אביב הנכם.ם כונם מאתהידעיה
 1936 הרגל, פשיטתפקודת

 דיבידנד תשלום עלהודעה נאמן ומעו' רול פטיטת והכרות וכסים קבלתצו
 ן "",!7!, ז' ש.:.ן טסן, גיסכן, ח..ם ומענו: ת.".רו ה"יינ, שם "גוגש.ס ר"ונ מנשות, נייר קרין, משה ומשו: ת.אורו ""..נ,שם

 י"ר-שגע. ת,-%ג.נ."2,

 %'מ2. "יי"' "" ::1::ון::;':ך:ןי:ךשני' נ::ח:;:::'עיוי. :;%1ן;:ובבמ;:ן;::הו

 "ור1(. )ויםן ןןר.ן  ן'.רןןוי 5י?.נה וגו "1) ירושלים ריונ עו-ה גרסיר, יןלנ מזיוה יאח ןת,ןן,שס
'רושליי. 7"19ן. גיוסי )2 תשנ,ן נס..ן ניו ימינו,: תחר.ןן ן 4, יזיז.ה יחוג "רשם., "כננים גתן "נאמן: נישיר סרעו:ודיםגת-ים.

ן 1'נונרדש, 7וי1( נן?ן:י )7 תקג,ה גנם,."'  ושי( ננינמנך ,7! תשג." נעשיןנ.ז
 הרשם. "עסיסנוני רישן. ני;הנננ,ס

 דיבידנד תשלום עלהורעהן
 בלבד קדימה בדיןלנושים ראשונה ואסיפה רגל בפשיטת עזבון הנהלת צו,ן

 ז' שנתה מנשאי, ,ג.א, איפרו ני.ס וישו: תיקורו קק..נ, שנ תי-%גינ. וינאנר, יוסי" "מנוחה עגנון ,שענר: ומענה ""..2ת,שם

 וון,!4. אויהי ה,, יקי-שיי,י.י"%.

* 'ג:'ו'1.יב-  
 ., ._, ייי',ן[="י'ןז'1;"ג. '-

'י.ש,.ם. תי-אנינ. !!, בנימין נחלת רחוב"רשמי,
 ועוורדש, 7"!~( גן?ןןר )7 השג-ה גנסיין'

 השג-ח גנננו ה''!
 ןינ1ורדש' 7"!1( )7נז?מני

 "רשיי ה;נסימנונס
 1 דיביד!ד תשלום על והודעה בתנאי שחרורצו1
 קנמון "ורמית, וריונרנ, )מג?.( ינ?." .מע;": תישיה ו",,נת,שנ נכסים קבלת צו ביטול עלהודעה1

 'יי:.י'ם. ן2-יר'ט' "4, יורעא, ימק ר"יג אנקה, רנקה ומען": תיאור" ה".,נת,עם
 7"19(. ננונמנר '15 תשיעי יישון "נ ושיי,י' ?יהיייי 7י,"rlrs ."2' תיק תי-אגיג-.15, :ן: "מיי, הישיטג'ת י

 ' גייינ ע "יכ '%יצע :::צןן:ג:נ:ן:::נ:':בייי(' :::ןש
 יזין( יייייי ,7 תש;." ימיי ",ן

 ", ",, רחונ רו-ו, .וסף, הירש ינויה נמתין י 5ין,יין: הישמייי)הננס,ם
ירושלים.

 וישורדש' 7"!ו( נ1?:גי )" תשבה נמיוז'
 הרשמי "נננ.םנוננ דיבידנד תשלום עלהודעה

 19,5, ז' שינון מיסף, ואקנין, מש" 1מענ1: תיאויו "ח..נ,שם
 נקר-

 בך: בהידעה!בבצ "",4". אורחי היל ניקר-שגע, ש,: "מקווי המשפטנת
 ו"ן2". אורה. תיק :"י-עני, ש,: י"",ד חמיכןנ.ה 7,,ון. י'יג:::.:::ני:ב:ג::;;:;::בנ,ו

 תו- ,2, ,ר,.נך יהוב רו-ח, גריז, א' יידו: וענייי , עתןט 4' יי" י"ל "י""" תטע נים תתן; תשיי ייינןידע
 וינוגרדש' 7ן!1( כדצמגר )7 תשי.ת נם.1ה. וינוגררש, 7יי1( )7נוןמנר חשנ-" ן'גנן11ן

 "רשמ. הננסיסנוון ירשמי הננסיםנוזן

 7"ל14.12.1 תענ.". נעי. ."3 "141, ,ס ערסן.1;.ם538
---ו-
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ן 1ן
ן. תשי"ר-1954 ישיאל, בגקחוק אביב הנכסים כונם מאתהודעות

 תיי.4-1נ"1 ,שוא,, ננו חוו ש, ""11( "', ינ' יי.::,יי,י 6חח1 הרגל, פשיטתפקודת
י ";ניי" מ':.:ן;:דגו:ןן:;ים ס"":ן::עי פשרה אשור ביטול עלהודעה DT,יאג', 11, הלנושים נע, ריונ ",ים, יע7נ, יעקנ ימענו; ת.אור1 ההיינ-, 

ן "6'%ן-'2% ] ) ) נ:":י' :ב:-י;:).ס(:ןגיהיהמשיסהמןו,יש,;ת,הונינ-'ןו,ה'לאורויו"',ו,וו.
ן םנ:~צ"י ] ] ] ] ] ] ] ך פל ן-,י 'ך:-' 7"י"' נ""סיני::בל::;:::::.ך::ענז'%בי,."י
 11":1יי(,יי ] ] ] ]:ך:::::גסנ2,ה]ש'וינו;רדף"משוןתשג,ח),2ננונמנר7"י;(

;מן, ךרעי' ו;נן.סנ"נ
 אמי

 ןמסש,ה ש, והק,,נ.ת ושסד,
-

 3sp~ !,.סמן, .שרא, ומעם; תיקורו ה,יינ,שס
 י1, "שלוקה ר"ג

בת-ים.
 בפרסומן ואין המובעים אחריות על מת"רממות אלוהיינית 61'637. אזרחי היק תל-אביב-יפו, של: המהווי המעפטבית

 נכתותן על תעודה מתו משום 67פ1(. בנובמבר )22 חשב-ח בחשון י"ס השחרור: צותאריך
 מרצון( )בערוק בע"מ הכרם בית גבעתוקברת החלטי. שחרור הצו:מהות

 ביום תתליים  החברה יל הכלליח שהאסימה  הודעה בוחמהנה ריניץרךש' 1967(  בנובמבר )י3 תשכ"ת בחשון ב"ון
 נהלת ברחוב בצהרים 12 בשעה המפרק, במשרד 1967 בדרייבר21 הרשמי הנכסיםכונס

ITP'nי'יי טצות
,s3r ת 

 נןנקן. ,נסוו ,נ,ןן "תגרה נלוש ועשה (מה ןייוק
 ר"ק,נ" אייער רן,, עשיסת .הנרוות נגניב קנסת נו ע,ג"וזעה

היברן.
 יפרק עו,י, rlnteltא )ץ,שסיי,( "ר; 1"ייונט ,א,קט"ן( ארן ?גי נתין מומניתוחקירה
 9ל14, הפרסומים בילקוט שםזרסמה 1853,67, אזרחי תיקנמש*ר,

 יי?11( )נ!.יו, בע.מ הכרם בית ובעתהברת -7י.נ1.1%. "פ.מניה "",'רה "אריו גמקוס :::ןן,:::

* נמשרל )ז( )זל 7"2 סעיף "יןתאםי,ןז-אות עיני;יש'ם ס'ן'ה "ישי' ונגניבנ,נו!ס
 ן'- תנ'- יי";'ש "י.' י"!י!ה 'השעף מיומיים ""גי" ;ישיי'ש

 ""!י5". .יס עיעירים 1944 הכללי, האפוטרומיםפקודת

הודעה
 בע-מ למסחר חברה-תמנע. "יערץ יגש ,ו;.ש "ג,,. גחס.טרו!.נ נצת יש ני יקע,הווי'ן
 נעיי ,!י גריס ימהן גלפותהיייו,,ן

 סופית אסיפה עלהודעה נו"; "מיויטינ .עונונ.ת שמע 11"1, גנתימרופותן רנר.ב .וי ע, מרמןגפר., גאזי- ,וקזזת וגא' ;7, "1,
 הנרות( ימיית 5"2 ינע'ף)נ"ת"ס בירושלים המחווי המשפט לביתן

ן

 הנר, שי מנהרתה ןניייה שגץן'5ק ן,ןען נוןממת שקם. עינז.ה גן ",נרט
 ן"נר"

 קבת ,שס ננוקר יו נשע" ה,-אנ.נ, נ, נית א"ת ןווננעים, בתל-אביב-'פו המחוון המשפטלבית]ן

 ,7ועיס הנקת. ,יורשים וישייך ידועים YIP a),R~'1דבוש
והנד"

 "2י" שי י-ש וב פטיש יי; מיי עין י, ע,"נך,., עין קץ,"נ%ה ת. ורך"; יי" ידית עי-ת:ימ ,"",.ט נד, וכן היערק ן"ה תוניס נ.א,ד.ט ~VTrr ונר.
 "";,77"; ח.1. נ,ר;גינוייקרס

 מפיק קפין,איינן ןןר. קלן"

 דפוס טעותתיקץ בחיפה המחווי D~Wtn לבית,1

 1411, הפרסומים בילקוט  שפורסמה  תטי-י-ד155, נסלים(,)נכסים-ן

 *לפי". צ"ל "למי" במקום 2, ובסעיף הפקדונות-,כל בישראל הכלליהחפוטרופוםי "מסך- צ"ל הפקדונות" "סך-כל במקום 1, בסעיף 343, עמ'תש:"ח, וינמרדשן 1987( בדצמבר )1 תשב"ח בהשיז כ"ח;ש

 ז(י11.12.1 תשנ.ה. נשיו י-נ ,111. ה!זב.סיס',וש 540ןש

 המרטי  ע"יהויסס איורית 96 המחיר 1.
 ירושיים הממשלתי,


