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 תשי"ר--ג195 הלאומי, השיטוההוק ילדיפ(, )הגנת הראיות היני לתיקוןהזק
 הדק בתי של נוספים חברים מעוי על הודעהתשט"ה-1955

 ובבאר-שבע בתל-אביב-יפו בירושלים,המקומיים נוסף נוער הוקרמעוי
 "מ תתי-ז-עריי. "י"'מ" "ננסי" ריק )י( '! ייע'ףי"ת"ס )"וזת "ימית יינ' יתיויו יחיו ן יע'ו es~ סמיי"'גהוקף
% n~go לסי מיניתי שגת71ף מוויע יעיף ידי ש"1,מה בועוד התייעצות ויאהי תשוף-,%זן,ילזיס(,  המלצת ס. ;י מיניתי, להוק, )2( 
 - המועג" ;ס הי,עגות להר שניתנה העגוז" שר נשפה. 11עד ".קדה י"יוה ן ז נ " א י אח ממנה אסו",

 1ד-ר עו.ד, אנשל, אברהם גמקוס ב,רושייס המקהתיי., 'ה יפי 'תיווי:י!' יית- הנר, ידיות מנוי 1"י וו-ר ע,.1, ג1ע1סון, משה את)י( עמ' תשי-1, ,:נ, "פר;~מ,ס נשבוס שפורסם מעי "וקדיסימי

 רווז DnJD %!1( נאוקסוגר קוו תשג-א גרגרינ.ו
 ,הינה עו-ד, חרותי, ומרזני וי,נרמן מאיר שקמרני, חיאת1:( המשפטיםשר "א%(טס

 בתל-אביב-יפו; המקומי הדין בלית נוססיםחברים

 ס~רק' גגריאל 1.י שטי,, ישף 1-ראת)" 4!. עמ'ו,
 1'ורנ' מיבא,

 ייוה שילת, וישראל רגי111.ן שרה יזיק, יגיףפ,יי;יו. ,!!. עמ' הש-ך, 111, י-פז
 בבאר-שבע. המקומי הדין בגיח גיספיםחברים

 גילקום שפורסמה דטקומיים הדין בהי הברי מיניי עלההודעה

 :ם! מ'~נ"גש עי :""'י;" !ו!" ע" הש':י' MGI, "פיטמים תשי"ז-ז195 הסשטט, תתיהוק
 '!1) מחוורם משפט בבתי השופטים מספר בדברהודעה

 ~ה. ין יתוקנו -

 השלום משפטובבתי
 ךרענחגחס 1940( באוקטובר )21 תשכ"א בחשוןג'

 המשפטים שר )תמ5נ"ג7( המשפט, בתי להוק )א( 23-1 הו( 13 סעיפים לפי סמכותיבניקף
 וגתי המהרזיים המסיט מגתי אהד בכל כי קובע אניתשי"1-זי115,

 8. עמ' תשי-ד, 137, ס"ת1 השופטים לרבות השופטים, מספר יהיה להלן המגויים השלוםהביטט
 46?1. עמ'  תשי-ט, 871, 1-פ2 לצדו: הנדב גמססר אתריס1 גהפקידיםהמנתנים-

 השלום משסטבית המחתי המשפםבית-
5ץ1רמיה11ירושייס

 "מתחי המפסבית
ג'תמשססהש,

 לחרטותהחניכות תכנית קביעת בדבךהודעה4"תת-תקוה"1ה,-א"נ-,ין
,

 המנווי המשפט גיח
 ההנינוח, לחו, נ "עיף יפי ימנ~תי גתו,ף גי מווין,אג' al~mn משיםיית

 תש,-נ-

 ג-ירחון "ורסמיהחננית י"יטו~ חנ.נות "ננ.ת לנ;",,!,וו,1ימת-א11תין"
 lveo). ננפסמגד )גג חק-7 נאווי 2.נ יקם " מס'";גוז"- השיום משיסג'ת

!ותניה "שלום משפטגזת
 יוטפטל1ייךא הדו( 1איקסיני מ1 תשנ-א גהשרינ-א '11 ירושלים'

שר"עגווה~ . '"מין,נו(גיתמשיטהש,ופ
1"דרה השיום משסטתל

 ,"1. עם. ס.הו3!,"שי-נ,1 השינס מיסנ,' .'ונה,-אשג-יסו
1סגי'ה "שמס משפסגית

 "מום משיסגית14 ה.פה ],
-

 - מפסהשלום ניח
. 

עני '
 ן

 תשי"ז-1957 עלים, לשיכון ליוח הםיריק:
 סדרת הוצאת .ומ קב.עת בדבךהודעה השקום משיטי'ת2 . אש,יון. ,]].

 "שיום משיסג,ת השיום משפטבית וסכומהחסכון1גפת איגרו"
1נירת1נאר-שגע

% סיף ינ' ומנכתי גתוקף ני מוזי;,אנ,  תו השג-א נתשר. נ-א גיוס ני לנעת. תשינו-;ג,,ן,ע~ייס, ,שינון המ,,11ה ,ח11 
 ,,רזהמ,ן,~ן 1עירחריאל-ע!1,ה1רהויוה שי נפי נסנוט "!נבן איוריה שי נ-ה סירה הונא "ופן( נא~קויגר השיום משף? גית השיום משפסכית

 ימגר נ ,(!ן( י"יוסיגי ),י " תשנ סנ רחןפנחס ((!1( גיןטמנר )11 ה"נ-א נתשרינ.
 ן"ייי שי ,,יםממלא "משפסיסשי"מ"51"(
--

 28נ. עם. העיסו, 255, ס4ח1 48נ עמ' השייזם 12% טוחג

 10.1000.;2 תשכ"א, בחשוו 1. 707, הפרסיסיםיעקים118



 948ג ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעותפקוחת
 וחזר רישום אנף יאש גמשרוי מופע האמור "תשייטהעתק ו-7 5 סעיפים לפיהודעה

 ציה, "צון, רקח ;י המיונה ונמשרזי וי)שי'ם' קיק;ות' "מתחרות נקר,ע.ת ו"שימוש ""ולה שות גי הותה גו"נמנרת
 "רחיקות. "ענידה נשות גו יעין 'יאי ייני 1 ! של ,הקירה צינתי יצרני יאוצר ישר י"יוסט ירישהגתויפת זני

 ללץמפה 1960( ב"וקטובר ;9 תשב-א בתשרי י-ח החזקה זכות רעישת בדבר ולתת לשאת מוכן האוצר שר ונישנים
 סוג עמ' תש-י, 17, ס-ת! מיורוה גקרק;ות שהן נ, הנאה מונת "ו ,;צמ11נות "פגעג, פיתוח רשות מנהל נהמ72510( כאמור.והשימוש
 וסמדר רימום אגף לראש לשלוח נדרש כך, על פיצוי לקבלורוצה

 7-1 5 סעיפים לפ,הודעה. עי בישימות-המא" וו הוו;" פייום מיום חזשייסהקיק;.ת-היך
 רשות חוק !י ן, ההוקמה ה!.תות לרשוה ש:י"~ה ההרשאהיין גמלן. ישג יום - הי.שוס פרסי את סי;ייו תו תנלהיווק
 שהו" "פיצויים את לי?ירהס המפרטת והום הקרקפות,רישום

 יפיתוהי, רשות - )ייין חש-י-lleio וני,ס(, )יעגרה הפיהוה
שהון;" וה.ף. סעיף ננ, תתנע "מנוס vlm~1הונע,

 !!,:, ;מ' תשעך, %;, ה!רי.מיס גי,קוס =רסמה עליה
 ,ן,וק.ן ירושיה נתונות המתוארות ",י7עות י הייעב נוהנמרית הו7, מיד לבית מתנתן האוצד שר גי הוזעה, גנה נמצרתגן

 כהת ,שאת מוג:" השהיה רשות וני צינור ,ציני ופיתוקירשית "יינזר לצדני יסוף 2"י!ן ייישוה שהן מיני האמורותג7ר7;וה
 רגישתן.גזבר ים., אזם שב, גזה, יורה פוצר ושי ,רגשן, עויז'םשהמערם
 "אמוי~ת נקיק;ית שיו ני ים1ן' טגנת א, 'יית יעצמי "תצנןני נגן. "ח," את מ.ז .מסור כאמורותנקרבות

 ;, או ~נותו עי שצאה - נרשמות 11 העז;" יישם מ.~ם"תפייסתוספת
% טוי, שים אשי שזר "נוי,תשתי  לפינוק ראיות נצירוף "אתרוה נקרצות יו אשר המאהטינת "1מיא.ס נערך מ-ר 
 תונ; שהוא הייצו.יס את יסעיפיהס ממפרסת והושה"קיקעיה, לשם ויא ניגז וישי לשם אזום, נרגע מנומ:יס "אמ.ריסשננים ריש." נאנקתי - ימו אם - המשוס פרסי "ה שינייוf7nyhan ירושייס. tXw גמש 31 נסלקה "יזוע נניח הקרקענקומת
 1ס;.ף. נעיף גג, שהנע הינוםו",שונ !!1:1 מ.יה נק:" יערוך "פ,%,צו, מס' גתשריס ננסות,קנית
 מין .לנות מתנוונת הפיחות רשות ני הותה, גוי fi-Ct1יו האוצר. סר גייוהפתוס

 יצרנ. שיף באופן ירושות שין רפוי תמירות, נ,ר7עית"71ה רישוס אזף רפש נארר מופקז'ם החיירים יהתשריטיםותתקים
 שנ, גוה, מורה הניתוה ורשות ,רנשן, ;,אביב Q)YQ7Tהסיגור .רוש,יס, "מוו,, עי ומיונה ונמשיזי 'רוסיים, הקרקעות,ותזר
 ג"4 תחוקה את מיי ימנוי קמורות נקר,עוה psmnnאזס והמלוט תנויד נשוה נהפ יזיין ונאי גזגר "יעונין~נ,
תוספת. יזספטלניזרא ,1%( גאו,ןונר יו הטב-א נהשריי-ט

 1-:) !1 1, ח,,.ה "מהווה וו1ם ,11,1 ששימן קרקעהס.נות וענוז"שר)"מ!~1מ(
 ג'דידה. כפר 78348, בגושבשלמות האוצר שר מקוםממלא

 לוץכושה 1960( באוקטובר )9 תשכ"* בתשריי"ה
 הזיתי" רשית ת"י )ימ4~נה( 7-1 5 מעיפים לפיהודעה

 !;2. עם. תש.י' 1!' ק-הו ישוה "1, סי עי שהוקמה "פיתו" ,ישות ש:יהנ" ""רשאיגנוח
 הפיתוח(, רשות - )להלן תש"ה-11935 נכסיס(ז )הענדתהפיתוח
ngllnW"י ס:כ::י::כיםבב:1:בונ 1945 חיים, בעלי בתחליתפקודין "!;, עמ' תש-ך, 1%, "!ינימ,ם ניקמט פרסמה עיי

 "!קוזז ,יינ' ונוע נשטה שסה ;ן המנריה הצו את מגס,א:, "אמורנה נקיקעות שהן ני יאה טונת או ,;?מ11נות התוגעג, "'ים,:ו,~ן, הל' "בית לפנוית 11 יעיף לפ. ימנות'יה71ף רגישתןניגר צי עיטיי

 י,נ עמ' תש.ך, נו;, הפייומים בילקוטשפורים תוך - הפיתה ,ישוה ישנות וזרש נך, עי פיצוי יקביויה"
מן"יהשירותיס"וסרינרי'ס"מ1:1%( ינינו, יאיית ג?ייוף האמורות ג,י7;ות ,1 אשר ""נחהטונת שטורמןב,. .(!ן( גא!,טוגר מן "שנ-א נחשיינ-1 עי או ונותו על "יבא, - נישומוה 11 הותה פינס ג'ו""יעדם  תונע שודא הפיצויים את לסעיפיהם המפרמת והודעה"קרקעוה, 3!3 עמ' 1111, מס' 1 הון. בהו, עירן רישום נפרסי - ,שם אם - יי,ש,פ פיס, אח ש.נן,ותביעתו,
יה'

 ונש"ט-1949 היריה, כליהיק =ד ,קנית מתנוונת "!יתו" רשות נ. הויעד, נוה נמררת נן
 עומדים שיבעתםהצינור 'ריה כלי בודק מינז' ביטול ביבךהודעה לציני יהוף באיפן זרושוה שהן יחי האמורות. ג,רקע,תהדק"

 ברנשי
 תש-אן,~ן, הירין, ניי להוק )א( נא סעיף ,פי הסמנותבתוקף שגל גוה, מדרה הפ.תות יישות

 גה4 היסקה את מין יצור "אמ.רוה גקרל;ית "כחיקאזם
שמעגה"

 נן זוד קי מיעיו ני מ11.ע צוי הכים, שי יזי ע, אל.
 אש,יון-גסי. צפת ייי" מיי נגיזוץיתוספת

' ג'דידה. כפר 18317, בגוש י-12 11 6,0, 1". ,פי התוקן !ננו, עמ' "שי-ס, 3((, ה,17ת תלקי המהוות צרך, מ-ר טוי ששסהן קרקע הסינפתשתי הפרסומים בילקוט עפורסמה יריה כלי הודקי מימי עלההורסה ןי

 ס'לכרסטון מ. מש,( גאו,ס,נר מ השג.א בתשריס-ו קנסת לשם 1,א דיהוי ישע מסומ:וה, "אמורות "קרקעהסיגרת
 הניס משרן ש, "ניליהמה, 111(;()ומ l:laoi מיז" גצה וערוד הס,1,ע1, מס. נתשריס איון נצנע1ג1לית,
 49נ עם, תשי-ד, 139, ם-" 113; עמ' תש-ט1 18, ם.ח1 האוצר. שר בידוהרתום

119 2730.1000 ת'טכ"א, גמן.1 1' 707, הפרמוטיםילקוט



 1938 הדין, עורבימקורת תשט"ה-1955 )גיטלאות(, המרינה שירותתוק
 המשפטית המועצה החלטת עלהודעה שירות תקופת הישוב בדברהוראת

 1936, עורכי-הדיןי לפקירים 20)1א( מעיף לפי סמכותהגתוקף ):ימלאות(, המדינה שירות לחוק 63 סעיף לפי סמכותייזקף
 זו: החלטתה המשפטית המבעגה מפרסמת תקופת להגרלת תנאים בדבר לההלמה יבהתאםהשט-ו-11933,

 כבוד את הולמת ושאיננה בההנה:ות אשם נמצא פלוני דיןעורך אני 240, לגיל שהגיע לאחר המדינה לשירות שבא עובד שלשירותד
 שלא שיק גיודעין, ידוי מתחת טהוציא שום על עורבי-הדין, מקצוע אשר המגינה עובדי לגבי כי לחוק, )א( ו-דג 16 סעיפים לעניןמירה

 יהיה כי לכך דאג לא העף בבנק-הנמשך, הוצאתו ביום כיסוי לוהיה במדינה שירותם תקופת מתוך יוכפל א', נטור מפורסיםשמרתיחם
 להיפרע. השיק היה צריך שבו ביום עיסוילו כל שם לצד שצויינה שירותם תקופת שבין להפיש השווה חלקאותו
 ומל הטוב שמו על הגן למען כי סבורה, המשפטית המועצהבהיות במדיגה: שירותח תקופת בלל ובין ב' בסיר מהםאחד

 להטיל המועגה החליטה כן, לעשית הצירך מן עירבי-דריןמקצוע
 הנ"ל. בפקודה המנויות הט1קציוה אחת פליני דין עירך על נ' סיר א' נוד בי טור א'טור
התקיפהevnהתקופההשם

 י(י1(  ג,ויסונר י2 הסי.1 גרשוןג'גזרסיסבחשים
ורעי

 החוגר

 התחבורהמשרר האוצרמשרד
214 ירישלמיצבי171 שטיבלמןנהמן

 ןיכןךיךןןוק,4ןךךנ167 נתןהיינריך207 וליקסיןואב
220 קזשיכרחיים136 קלריצחק

  מורדים רשיונות מתן בדברהודעה?"ע גול7שטייןמריכי163 בן-יהודהתרז
 lnGO) נננסמנר )1 תש-ך באיו, ט' מיום המוינה pTS~t3יעסוק ו, ה ה ו ר שמ1"1 נוד-מודתשמנא, רשיונות ניתנו להלן מפורטים ששמותיהם לאנשים כי מודיעואני195 רוזנגרטןליחל
' לך. י294 גינחעראובן147 פרירצצי

"ייש ה"1יממשרד111 1.יאינסנור11טאה
 שאוי

 רפאי( )בז יוסףבה,
 פטרקובן' חייםמרקובים183 שיףזאב223 גולדגגרגורה
 יזזוישייך אבדנםמרדכי 179 טש"( )בן נ"ליהירה
 עמוסיגובסקי משהקפלן ר א ו ד ה ד ר שמ165 לודומירסקיליסה
 ירמיהויעקכי אכרמינואביו210 פגהסי"ודמ198 הורנ'מןמשה
 פליקסמילתי%0 קמחייצחק284 מזרחיחנה
%6 יצחק"בדהם181 בהרתרפאל

 אלסטרי. 1%0( באוקטובך )5 תשכ*א בחשרי"ד1% שטרנשייןברנהרד
מ1הלמהל1תימי,וות)המור,;1( החקיאוהמשרו

 הפבודהמשרר)23אברהטקירגבלים
2מ שפרמשה

 קע( י 1 )2 הקיקען תק' הניהוןמשרדמשייהנריאוה

הורעיתבדברמתתלוחות-זכרותבהתאם1%מיסיממושויילת=י
 )2( 33לסעיף207 נוחחיים154 גילסליאליטבע
 1י1%, מס, וושיס של יוח.ת-"1נו..ת ני (snr נו" י.ו.עים,11 נויו,סשמנא,111 שיזישרא,
 לעיון  הדצגו סה'ניןן כפר ו-טג119 19331 19313, 0מ19, 1,19309ש93נ,153 אברמוב טוביום

 הממונה בלחוכת בחיפה, עכו סידור לאזור המסרר הפקידבלשכת ר ה ס מ ה ד ר שמ201 מרקשמואל
 סח'נין. הכפר מוכתר ואצל עכו, נפתעלוהתעשיה183 רווןיטי

 ש,.ימירס
 ימו

 ונ1 :::בטג'קיו15
 טרטקובר ליעקב גא,קס.נר"(ון( השנ.א141 גבריינ"נ

 הדתותמשרד  הימסלה ראשטשרד
 ו-387י1, 19338 מס' נושים של הזכויות לוחוה כי לקהל בזהמידיע,ם 13? אכרמוביץ pns1iתיים214 סויגיצחק

 חיפה, מידור לאזור הממור הפקיד גלשכת לעיון הוצגו עראבה,כפר
 עראבה. הכפר מוכתר ואצל עכו, נפת על הממונה בלשכת הפרסימים גילקוס  שפורסמה שייזה,  הקומת זמשזנ גרברבדידאה

 - ,.מ, 11,נ, עי, "דך,א,
ס.(ו! ינה,ס,ע -מתותינותדתמשרוראשהממש,ה

'195 שפר משה- העבודה משרד לכוחרחמתחת ע. י ז

77נ פבזגר מריס- הבמחון ישרד לכוהרהמהחת
 ירושלים, 85מי, מס' גוש של הזכויות לוח כי לקהל בזהמזויעים

 בלשכת  ייושליס, ס.ד.ר ,אור יינדר הפקיי נברנה ,p'r"י!1 מלמד יצחק י1%( גא.קט.נר 1,1 תשג-א נתשריניח
 ירושייס. עירית ונישנת ירוש,יס, מ"ח ;1הממונה נפוג, המדינה שירותנציב)המ,%4:ו(

 טרטקיבר י. 1963( נאוקטובר )17 תשכ"א בחשריב"ו 133. עמ' תשט-ו, 188, ס-תו
 הקרקעות והמדר רישום חנףראש 785. עמ'  חטי*ה טע, י"פ2

 27.10,1900 תשב"א, בהשוף ו' 797, הפרסימיםילקוט120



 ת,יי"ז-1957 טקומיות(, וברשויות תמרינה במוסדות ארכ.וני חוטר )ביעור הארגיוניםתקנות
 ארכיוני חומר לביעור בקשות הושת בדברהודעה

 שמחלקת מודיע אני תשי"ז-11557, מקומיות(, וברשויוה המדינה במוסדות ארגעגי חומר )ביעור הארכיונים לתקמת 7 להקנהבהתאם
 מחלקת של המחוזיות ובמזכירויות הכללית כמזכירות המצוי וארכיוני ההומר לביעור בקשה הגישה העבודה במשרד ציבוריותעבודות
 מטה: כמפורט השבונוה, הנהלת של אסמכתאות למעט ביגוריוח,עבודות

 החומרומגימטפרמספר
הארכיוני הארכיוני הנתמרהיאורהתיק,טופסהפריט "שניטהמקור,

8~1937-15 החשמל חברת תכניותהעתקי115,1,7-2

 הממשלה למקירי ונוטש להבראהמענק220,17,2
- 

 .-8וש5-1נ19 ההכתנות

1930--י93נ התכהכות - עבודות או שירותים בעדתשלומים322,3,7
1935-1918 התכהבות - שונות טהורות קניית בעדתשלום11,?42

1518-ע193 התכתבות - תפת דלק המרי קניית בעדתשלום522,11,1

1%8-עש1 התכתבות - מכמיוח תיקוני בעדתשלום822,11,2

1935-1%8 התמתנות - כספיים העברהוגוברי16,?72

 וטלטתים דוארהשבונוח16,ה82
- 

 התגתבית
1932-ע93~

1948-,195 התכתברת - רכב לכלי חיסונים גפר למינהלתשלומים922,19

1918-,193 התכחבוה - אחיד מס - עונליס ממשכורתניכויים1022,31
11urllsrl1948-י193 והזמנות הציות - עתבהבי
1951-1948 ההכהנות -אספלט223,2נ

1%7-1948 ההנתבות - ריקות זפתחביות1325,2,3

lMH~-1,י1 "נסחן נענין "הנתנות -משתהוו11
15Zsr11.1%7-1018 התכהבות - ופנימיים היצוגייםצמוגים

1957-1948 התכתבוה - למכוניוה חילוף"לקי23,24,3 15'

352ו-ו5פ1 התכתבות - לטרקטורים חילוףחלקי723,2615נ
1957-1918 התכתכוה - וכו' ממורוה תוטינה השמל,צרכי1823128

1938-1919- לזפת והיהריטרסיונות1923,57,2

4959-י193 יבוא רשיונותהעתקי2023157,4
1949-ש193 יבוא טפסיהעתקי2125,37,5

1948-י193 סעיפים לסי ההודאות של חדשייםטכומיס2226,3

1,18-י193 "חרים משרדים עבור הוצשות של הדכוייםסכומים2326,3,5
935נ-1958 כבד וציוד רכב כלי מבודות על חדשידז*ה2426,5

198-ש193 מ.ע,צ. של ממשלתיות בעגודוה התעסוקה עלדו-ח2325,23

1935-וש19 יבון רשיונות נמצאה פל שרשירר"ה2526,46

1938-1954 הקן והצעות הקניםרשימת2726,45

1936-1948 בניה כולל עבודות, ביצוע עלמברזיםח

1935-1949 קגלנים לבין מ.ע.צ. כין הנערכיםההים29

 אלסברגא. יום( גאוקטוני י השג-א גהשר.,ינ
 הנס מקוםממלא- 78341()חם

 1791. עמ' תשי"ז, 723, ק-ה1

1!11 980ג.27.10 השכ"א, בחש~ז ו' 707, המראמיםי"ק~ט



 1936 ערים, בניןפקודת

ה המרבו בהוו גלילי, עיר תכנוןשטה גבעתיים עיר, מנוןשטה
 מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה והשר.ט מפורטת תכנית הפקדת על והורעה

 !1%, עריס, נוין ידיות ין י!ע.ף נ"החס הגיטן, גוה;מזרת יריב, ננין ,!לוזת ):( ,[א ייע.ף ג7תאס ה71עה, נוהצינרת
 - 1[1 הלקוה 21111נ.ש א,.ה "מעורף "משריס ;ס נ.ןו'שזה, - זז מס' יאורית ער.ס נתן ת;ן'ת וקראת: מתכרסת ית:;'ת -יצת ;י,ת ,נוו, 117, ננ.ש.ט זדך פתית - )מ,,ן, מי' תינית ש,הלת, נרן,- וו היזע" ערנ,ס ,",ר '.ס ושר חיישה נענ.ר - הוקף,הת וינקז המרנו, מהון ;,יי., ע.ר "יצין היקומית הועלה גיקרז. ני יריתה ת,-אנ.נ, ייון ;יי, ו,תנ;ון ינניה המתווית הועזה גי11:1,

 - ווו ננו:,
 יקא באמורים והתשריט "תנכית גהיתקי ,;..ן 'וו, מ;.נ'1נ, נ',7 יי,י"" ע, שזיזיה נוין-,

 נערדע, - אחי" מנ,.ן" אום נגע, "נ - במנין 1:, השיית, 1,תניון ,מין "יקימיה ".;ז" גמ;רז, אלי", ךמ;.דף "תשד.סעט
 כרוומוה. ואת הודעה מרסוס מיובהדשים - אליה המעורף הת'נריט ושל האמורה התנגית של הטתקים בי6ג19, שני היך מאסורה, המקימית ה.עךה במשריי ,תעיה והעוותיידיש עי.ס, נין ין,ו7ת ):( "ןח י!ע.ף נהת"ס הסיכן, נון :יסיתגן רשאי ע,.ים, "ng'sv עויניה ק"הננ,ה אשיב הנניס אונים ,מן. עמ' תש.ך, ו;;, הפרנ,מיס נ',לין 5ויי),ה ;נעתייס,עיר, ננני-

 נ:שיי' ,יי גוס. יע.ק אזם נו עני ושם ךא:.רה. ין,ומ.תהיעטה
 ,',!י( גאיקסיני )1 ת?.א נח-י'יעי

 ע.ר פתגמןגניה ,,,,ן( יס5טךנר )ש: ה"נ-ן נתשר.ה'
 הירממ"ו1 ע.ר יית::ין .ה. ך הצענה ראשיושג

 חי-אנ'נמקוו
 יירש מוו יי',', עיי תאיןשמן גניתיים ע.ר, וננגןשסק

 וו,,1, ;ר.ס, נוין ,ן,ודת ,1 ,י;.ף ניתסס השעה, יזהניסית ממורטת תכנית הפקדת בדברהודעה מפורטת תכנית הפקדת עלהודעה
 יץי ה. נך_יג, היעז ונ;תייס. ;יר, ו,תנ;.ן ינאה ומדמית העזה גישרתיני י י נן ...י

ץ י,
ז יהעה, ים, י!.רסת Q'1W נו.ן -הננ.ת "נקראת: מפורטת תננית שיהיתק

- 
1 

,1 ךמ?ורף. נתשריס גוו, נקו בס,מ;יס התגניתיעות י ,,. אפיו. ויערף "השד.ס עט נ.יז )",קן, ן י"ס 7ן,י עש -;: - ' י '-, ,ה ,,א יאמור.ס, ההנ1.תוהתשייט נהעתקי ,עיין יונ, מרומןנ,  - אפרת מבחינה ואס גבע, "ס - מעונין וב,השבוס,
 ,1ן1נ.ם נקרקע,

יך;.ש ;,.ךס, משן.עה מאמורה ש"תננ.ת אחר.ס נ;נייס אוננניניב  ""מורה, ימק,מ.ת 7,;זה נסשןז. ,תנ;.ת "תננ17ת ,ימשרשא.
 נרשין.ת. הוזי"1"ת !רגוב מ.וםהזש,ב

 ן
 ברשומות. יאת הודעה של פרסומה מיום חדשים שניבמשך
 953,( באוקטובר )4 השב-א בתשריז"ג באוקםובר0"19( )9 תשג-א בתשריי-ח

 גוברניקי. קופרמןי.
 עיר ולתכנון לבניה המחווית היעדה ראש'ושב עיר ולתכנון לבניה המחוזית הועדה ראשיושב

 תל-אביבמותז
 המרגז מחוי

 המינו מ"י, :,'," י'י תשיויט" לתכג'ת לתיקון תוקף לתת הרשאה בדברהודעה המרכי ממוז גלילי, עיר הכגוןשטח
 מפורטת תכנית תיקון הפקדתבדברהודעה מפורטת תכנ.ת תיקון הפקדת על והודעהשפורטה

מ ניסית הטי:י7:ב:::%::::יי::ן:%י:::ץ::::י:נכ.  עות, עי.ס, נוין .ן,,זת ,1 ,יע.ף נותאםה.1;", 
ק וצ'לי, עיר ,תגנון "מקון," ;ז" " -יז' 2ינ' - גרש.:ות 11 היזעה מריוס יאיי יום עקר המיש" נעגן -הועף מ  וי1,5 הירנן, 
 התשףס י[ נוהן המזתה וי שיוויה ג:,1;7);, מ!,יתווסת

-'TS~fi' 

 עס ניס נניין, [,11, מן,י, נישים - ני,ע!,1 מג. מנית שיהי,,

 אנץ. יךי.רףה,שייס ":יט, ידי, ;,ייי. עיד ,תאין וך,ימי" הנעי" ניארז. א"י"די
 רעינ'ןנ, תש.ך. ,1;, ה5י!וי'ס ני,קוץ15רניה

 ,,א ד"יור.מ והתשרים התענית נשתקי ,יי.ן 'וגי
 אס - הינק י-י -יינ'ת 1ו,1, עריס, נון יעווות י1 7ע.ף י5' היידה, ננה נטיתנן

 נ7י,ע. - אחרת ינייתה ,חס ננסי
 ,ןניש רשתי ישייעהעייןס, קמורה שההלנית אהר.ן ןי:י:ס'םנין - ח,.ה "ךיורף התתריס וש, החמרה התגנית שי al~rrnני ננני-

 בישין. ,ת:נ.תהת;.יית נמ;רזי יוןקזו - החמורה המהימית יועזה א,תס אישר" שנהניודה
 הץ.ם שני תרך המירה, המק,מ.ת ךועז"

 .ובי ושם ממררה, המקשיתהועוה
 גרנומות. ואת "וזעה !חסוםמיום גרס. יעיין אזס ג,

 המרב,מחוז המרכזמחוז עיר ולתכנון לבגיה המחוזית הוסדה ראשיישב עיר ולתכנון לבניה המחזוית הוערה ראשיושב גזברניק, גוברגיקי. 60מ( באוקטובר )4 תשכ"א בחשריל-ג 0(19( באיקטובר )4 חשכ"א בחשריי-ג

 4"ל14.1.ז2 תשנ.א, נחשו 1, זלן. "נ1ס.ס.ס,171ט122



 1935 ערים, בניןפקודת

 כפר-סבא עיר, תכנוןשכגז פתר-חקיה עיר, הננץשטח

 מפורטת לתכגית תוקף לתת הרשאה בדברהודעה לתכנית לתיקון תוקף לתת הרשאה בדברהודעה
  מפורטת תכנית הפקדת עלוהודעה מפורטת תכנית תיקון הפקדת על והודעהמפורטת
 ערים, בנין לפקודת )2( 18א לסעיף בהתאם הודעהן בנהנמסרת 1336, ערים, בנין לפקודת 19 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 הריחץ המרכז, מחוז עיר, ולחבנון לבניה המחוזית הוידה כי 1035, לות הרשתה המרמי, מהוו עירן ולתכנון לבני המהוזיי הוערהכי
 זו הודטה nlo~a לאחר יום עשר חמישה בעבור - תוקףלחח - ברשומות !1 הודעה פרסום לאתר יום עשי חמיסה יעבור -תוקף

 נרשו-
 התשריט עם ביחד הפקדתה על שהורעה כס,;10 מס' לחמנית -מית המצורף התשריט עם ביתד הפקדתה על שהודעה פת,1,470, מס'לתכנית
 כפר-סבא, עיר, להכנון המקומית הועדה במשרדי אליההמצורף פורסמה פתת-תקוה, עיר, לתהגון המקומית הדידה גמשרויאליה

 תש"ך. 715, הפרסומים בילקוטפורסמה תש"ך. 1739 הפרסומיםבילקוט
 ערים, בנין לפרודת 15א)2( סעיף יפי הודעה, בזה נמסרתכן 1936, ערים, בבין לפקודת 19 סעיף לפי הודעה, בזה נמסרתכן

 - אליה המצורף התשריט ושל דאמורה התכנית של העהקים כי 1930, - אליה דמצודף "השריט ושל האמורה התכנית של העתקיםסי
 במשרדי היפקדו - האמורה המהוזית הועדה אוחם אישרה וגבהבצורה במשרדי מופקדי - האמורה המתוויה הועדה אוחם אישרה שבהבצורה
 בהם. לזיין ארס כל יוכל ושם דחמורה, המקומיתהיעדה בהם. לעיין אדם כל יוכל ושם האמורה המקומיתהועדה

 1%9( באוקטובר )2 תשכ*א בתשריי-א 1960( באוקטובר )2 תשב-א בתשריי-א

 עיר ולהכנון לבניה המאוזית הועדה ראשיישב עיר ולתבגון לבניה המחוזית הועדה ראשיושב- י גיברנימי. גוברניקי.
 המרכזיהוו המרנומתזז

 . גדרה עירן תכנוןשטח-

 לתכלת לתיקת תוקף לתת הרשאה כדבההודעה פת"-ת,." עיר, תמוןשט"
 מפורטת תכגית תיקון הפקדת על והודעהמפורטת ממורטת תכנית הפקדת בדברהודעה

 1936, ערים, גנין לפקודת 19 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרה 6י19, ערים, גגין לפקודת 18 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 לתת הרוותה המרכז, מהוו עיר, ולתכנון לכניה המתחית הועדה כי העהק הוסדר פתי-תקוה, תיר, לחכבון המקומית היערה במשרריכי
 - ברשומות זו הודעה פרסום לאחר יום ישר חמישה כעכור -תוקף התשריט עם ביחד 13, דלקה 6371 גמש - פת',333 מם, תבניתשל

 בילקוט פורסכה גדרה, עיר, לתמנון המקומית הועדה  במשרדי אליהרף ללא האמורים, והתשריט דתכנית בהירתקי לעיין יוכל מעוניןבל המצו- ההשריט עם בידד המקדתה על וכהודעה גר1261,?, מס'לתכנים אליההמצורף
 תשי"ז. 313,הפרסומים בקרקע, - אחרת מבקינה ואם כבעל אם - מעונין וכלהשלום,
 1935, ערים, בגין לפקודת 19 סעיף למי הודיה, בזה נמסרתכן רשאי עליהם, משפיעה האמורה שהתגנית אתרים בנגסים אובכגיניס
 אליה המצורף התשריט ושל האמורה התכנית של העתקים כי שני חיך האמורה, המקומיה הועדה במשרדי לתכנית ההנגרותלהגיש

 במשרדי הופקדו - האמורה המהוזית הועדה אוחם אישרה שבהבצורה ב.שומית. זאת הודעה פרכוס מיוםהדשים -
 1(11( נ?וקטונר ): השג-א נהשריי.א

 .וב, Qvli למורה המלימית"יעין
 גסס. ,;..ן ארס גי

 1960( באוקטובר )!1 תשכ"א בתשריכ. גוברגיק'.

 גדב:רניץי. סיר ולהבנון לבניה המחוזית הועדה ראשיושב
 עיר ולתכנון לצניה המחוזית הזעיה ראשיושב המרכזמחוז

 המרכזמהרז

 כפר-יבנה יבנה, נחל-שורק/ נדרוה, גן-רוה, ברנר, עיר, תכנוןשטת נתניה עיר, הכגוןשטת
 מפורטת תכגית הפקדת בדברהודעה מפורטת תכגית תיקון הפקדת בדברהודעה

 1935, ערים, בנין לפקודת 16 לסעיף בהתאם הזועה, גזתנמסרה 1936, ערים, בנין למקודת 19 לסעיף בההאם הודעה, בזהנמטרת

 נדדית, גן-רוה, ברנר, עיר, לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי של העהק הופקד נתניה, עיר, לתכנון המקומית הוערה במשרדיכי
 בר;?2 מס. הכגיח של העתק הופקד כטד-יבנה, יבנה,נחל-שורקן עם בידד דרכים הרתכת 8271, 8270, בגושים - גה,31?,1 מס'הכנית

 אליו. המצורף התשרים עם ביחד 3913, גוש יסודותמושב אליו. המצורףההשריט -
 ללא האמורים וההשריט המבניח בהעתקי לעיין יוכל מעוניןכל ללא החמורים, והתשרים התכנית בהעהקי לעיין יוכל מעוניןכל
 בנני- בקיקע, - אחרת מבחיגה 'Da1 בבעל אם - מעונין וכל השלום, בקרקע, - אחרת מבהינה ואם כבעל אם - מעונין וכלתשלומן
 רשאי עליהם, משפיעה האמורה שהתטית אחרים גוכמים אוניס רשאי עליהםי משפיעת האמורה שהתבנית אחרים בטסים אוגבניגים
  ברשומוה. "ה הודעה מרסומ  מיוםחדשים גרשומות.  ו?ח הודל פרסו מיוםחדשים- שני תוך האשרה, המקומית הומיה במשרדי למכנית התנגדותלהגיש שני תוך האמורה, המקומית הועדה במשרדי להכגיה ההנגדוחלהכיש

 1560( באוקטובר )5 תשכ-א בתשריי"ר- 1969( באוקטובר )2 תשנא בחשריי-א

 גיברניקי. גוברניקי.
 ;'י ולהיטן ,ננה filrln~n השוה ראשיושב ;'ר 1,תנ!1ן ,.נ!.ה הכהתזי ",;וה ראשיושנ

Dlp)'123 0.1900!.27 ת'טנ"א, בחש.ו ו' 797, מפיסוט'ס



 1938 ערים, בניןפקודת

 חיפה עיר, הבנוןשטת עמק-חפר-ןית-יצתק עיר, תכבץ סטה.
 תכנית לתיקון תוקף לתת הרשאה בדברהודעת מטורטת תכנית המקדת ברברהורעה

 והתשריט התכנית הפקדת על והודעה מפורטת (!!~, ערים, ג'ין להקוות (1 לסעיף נהתחם  הזריה בזתנמסרת
 %!1, ערים, ג'ין יפקוזת י1 ,יע.י nRpfil הוזנה נוהנסירת עם,-"!י-פית-'?הק, ע.ר, יתנוון המדמית "יעיה במשריייי

 )תת הרשתן חיפהי מהת עיר, .)חננין )גניי nlrlr~n הועיה גי עם ניחר ג,רוהח, ניטב - zlllolnP מס' מנמת שי העם,ויפקו
 נגני- נקרק; - אגרת מנהיגה ואס נגעל אס - מעוין וילתשי~ס, לרחוב ?!וגי מורד lo~zIDn מס' -תבנית הבראה מיורטת,הזנית ללא  האמורים והתשריט מתכנית גהיהןי לעיין יזיל תזניןיל - ברעומות וו הוזעה פיטום לאתי יום ישר המישה כעגור -תוקף אליו. המטורףהתשריט

 אליה המצורף התשריט עם גיחושמשון.
הנאית; שני הוך האמורה, המ,.מ,ת הועזה גמשרזי לתאית התעוות,הנ,ש לאנמית תוקרן ג" הגיר," ",רקע ינני מהלוה האמורההשננית רשאי עייהס, מששעת האמורה שהתמית אחרים נננייס אודם  ברשומות. ואת הוזעה פיית גיוס"ישים

)]1- 
,

 %!נ גפנרו"רו! נוברניקי. מיום ו% מס' רשמי געתון פורסמה לה הכף מתן !,שההזעה !יתן( גאוקטינר י תשג-א יתשי.י-ד

 באוקטובר 16 מיום 627 מס' הרשמי בעתון פורסמה לה תוקףמתן יי שדיהה ע"י' עימ ?יניי" ;יש ;% "-;,".תנית!( יי י'"ייי "יחב%::ןנ'" חי'י"
938ג

 ע.ר, תגנוןשסה
 "מצויף ההשריט ~DP נ,הז הפ,2!ו, מן. התכנית של השקיתהונר ניח-יצחק - עמ1-ץ!י

 נורים "~rVD עיר, ויתננ,ן ינייה "מנימית "יעיה ימשיי'"ייה מפורסת תכנית תוקפן הטקדת בדברהודעה
 %!ן, עריס, עין ,נקוות י1 ,יעיף ניתאם הוויה, גזה;מייה 16ש עמ' תשיך, 741, "פרסימים בייקיטן

י אליי  העורף התשיים ושל יכמיה ההבניה ש) היה7יס כי  נית-יציל' - עמק-הפר עיר, ,תנמך המקוכ.ת עעזה גמשרויכ. !!!~, ערים, ידין י5קוית ,1 יסעיף גההאס היזעה ננה נמררתגן  בצורה 
ש ~nlsTn גמשרזי הותזו - האמורה היהובת הועזה Dr1TNi אמרה שנה גיהז אביקיי, ניר (1!!, יש - ע",י1,1 מי,  היייו של היתוהופוי
 ' נהם. יעיין אזם נל יונל ושט יאמויה, הי,ימ'ת ייא האמורים והתשייט התגנית בת"י לג'ין מבהנץ גל
תשיוס,

 נעי- נקרקע - אחרת מגחינה ואס נגעי אס - מונין וני
 !1%( גאולסייר ת ת"נ-א נתשר. סרן

 ,טן בי. רשאי עליהם, משריחה האמורה שהתעית אחרים נננייס אונים
 יזר ו,תננ,ן וגניה המהיית הנעיה יאשיישג שני הוך "אמורה, הבויית הועגה נמשרז, יתננ.ת ההעזותיי;יש
nsrnת'5היהוו נרשומונ ואת הוזעה פרסום מיום 

 1900( באוקטובר )aTn 5'-א גתשריי-ר

שסח גוברניקי.
 תינוי

 "יפה ייר,
 לבניה  המהוזיה הוידה יאשיזיג

 ולתינוי
 תוקף מהן ברבר הורעה ייר

 לתיקי
 מיורטות לתכניות

 לתכניות התיקף תביית הפידח בדבר והורעה  המרכזמהוו
מפירטות

ין ה.פה עיר, הנמןשא  תיפה, מחח עיר, ולהננון יגרה הווניה הועוהנ, מפורטת לתכנית תוקף לתת הרשאה בדברהודעה
 לתת "רשת"

 - ברשומות 11 הוזעה !ראפ י"הי יוס עשי המישה נסנור -תוקף מפורטת תכנית הפקדת עלוהודעה
 מא' -חננ'ח הנביאת מפורסות עיר תנוון  )חגיגית ה',~ןיהנמת ,ויו, עריס, בנין ,פרוות יו ,סייף גהתחם הוזעת, נוהנמסית

 התשייט עם גויי - הפןהוה שיבר ופרוט- יוקי יויית -loloinn לתת הרעהה הידיי נהה ייר, זואכנזן לבניה אויה הזייןי'
 - גרש,מות וו הושה בריום יאחר יום עשר המישה נענור -ת71ף

 ע.ר, התנוון ,גניה היקומית הועזה נמשיי, - אלי"התורף
 רע. -תננית הנקראת מגורסתלתננית

 חפ,וו!1-
 הש.ך. 2!ו, י5רסומיס בייקיט 15רסס"'פה, מקצויי ספר גית

 התשריט עט גיחי מקית'ת-, יהנשרהומינו
 מן, )1l?a, מן' עיי תנון יתנ1יות הלקון מהווה האירההתננית המהווה איי" המיורי

 ו. ?!1 ימס, ?(י,' המהחית הועזה ע-. יה5קזה שאושרה הישי DQ' יתביתתקון
 עריס, גנין ,פ7וזת ,1 ,סע.ף נהתאס הוזעה, גוה גמירתנן במרסווינ הירה-בייסט ויתג;וןעיר-מהוולגמה
 - אלט המעורף התשריט וש) יאוריה  החנניה ש, תתקים גי ,!י], התשייט עט נקז ואמורה, "פ1וא1 התננית שי "ותזההוגר

ומיורי
 אלהז,

"aolln~ 
 גמשרן. דופקיו - האמורה היץוזית הנענן איתם א.שרה שכהכצורה ]:11. עמ, תשי-י, ~,(, הפרסוורס נ')7יט

 גהס. ,עין אזס ני יונ, ופס - האמורה המקויית"יעיה ער.ט, צין לנקיית י1 ייעיף נהתחס שזעה נוה ;מירחנן
 !1%( גאו,י,גר מ ת"נ-א נהשריס-ו אליה המצורף ותשר.ס ושל האמורה יתגנית של העהקיס ניי!1,
 ברגמןי. גמשרי' סופקיו האמורה, המההא יעיה א,תס אישרה שנהצורה
 עיר ולתנאן וגניה ה!,11ית הוא רחשיושג נהם. יעיין אזם יי יוני ושס האמורה המלוית,ועיה
 או( נאוקיוגר י תשניא נחשר,.ח

 "'5המהיו_
 !ו,1. גמא, 4נ מ.וס !]נ נע-ז פ.יסס "'הף מ"1 זניי ברגמןי.

 %!~. גיויי ,1 מ.ום !:! גע,ר יורסס ה-ף מתן  רכר! ייר ולהגנזן קיניה יצטיית מזידת רישיישב
 1937. באוגוסט 5 מיום 708 בע"ר פירמט תוקף מחן דבר3 חיפהמהח

 10.1960.;2 תשכ"א, בחשון ו' 797, החרטומיםייקים~12



 2938 ערים, בניןפקודת
 קרית-ים קרית-ניאי.1. דיית-מוצ1'1' ע.י תגנוןשסה

 מפורטת להכפית תיקת הפקדת בדברהידעה
 קי.ת-גיאיי,, קרית-מוצקין, עיי, ,תגנון "מקימ'ת היעיה גמשרו, נ. ינ!tQ~1V ,1 גנין ,פקוזת י1 ,נעיף ג"תאס הזיעה, ביהנמכרת
 ק,נ11 ה.ג.ע. את המגסות שמר."ו. קייה - ק"ש ,Db~ -תנניה "נקראת: יפורטת לחננית ת.,,ן שי pnPn "~נקזקיית-יס,

 קהת -
שמו'יהו,

 ,הלן: נן15רט גש,מ~תן, עיים גנין חנניות גמ,1ס הגא"
 האריך . למתןפורסיהעייר
 הנרסוס ,-פ אן גע.רה71ף התנחתשם"הנזית

 (נ!ו ביולי5 )ע-ר(11! היזק" הננ,ה - היפיץשנפז:2
 !נ,1 בעני7 )דר(5!! קתויסר אצטוההלוקה5!2
 7!!1 גיונ.17 )ע-ר(,,! מנז,נון אזמ~ת",וקתנו2
 !יו1 גאונ~נס!; )ע-י(,(! גץאומות7נ3
 וצו ביוני17 )ע-ר(!!י והולנמן בלומנפלד אזמותniTiflהצ
 7נ!1 גיונ,זו )ע-י(תון ושות' נ,שנז,י אזמותהיוקת3%

 וניע ניניזו )ע-ר(!!י קרישגכקי אימותחלוקתסי
 !נ!1 גמא,,1 )ע-ר(יפי וקייעי פרנשטין אומותחלקתזו!
 7נ!ו גאנמסס1 )ע-ר(!% ושננר; גרואיר אזמותהיוקתי%

 . 7ני1 גאמוים1 )י-ר(!י7 קוצנית אימותחלקותווי

 ונ!1 נאונונס1 )ע-י(7% פורקו איךההלוקת1(?
 ננוו גזצמנר2 );-ד(41; וק~ה' צונמן אזמ~ת"יוקח!%
 7נ!1 גזגמנר2 )ע-י(;1ן צד.17ג אזמוהה,1,ת%1
 7נ!1 נזצמנר! )ע-ד(741 אזמותהל71ת!%
 7נ!ו ברצמנר2 וע-ר(711 קרמן אימותהלוקתנונ
1!!"?Ti"1 גינואר21 )ע-ד(!נד ויננם טוניפ אזמות!% 
 %!1 גאיתי!2 )ע-ר(י77 היפה מפרץ ו-tz~a %1 שג.ע. ש, ",קהיקץ111
 11% נאיר.,,2 )ע-ר(הד וויינברג 11ך וימגנט, ירנקי,אזמוהנ1נ
 %!1 ב;וגמבר% )ע-ר(1(! ושות' יורוייקי אימותהלוקת(!ן

 אימו"",וקת!1(.
 1,11 נינואי,2 )ע-ר(נוע ייוק,

 נ1!1 נ,1,י12 )ע.ר(1ענ "יפה מפיץ יייהוההנרהנו!

 להין: גמפורט גהיקד ערים גנ.ן תננעת גכקוםוהגאה
 11!1 גא.קס1בר11 )ע-ר(!2ו "יגר אזמותהקוקה2נ3
 !!!ו נמרס? לע-ר(7% ססיננקי "זמורהלוקת75?

 17!! בפנרמרו2 )י,ר(5!( אגרקרומגיהבניה!מא'
 ,1% גספסמני11 ).-5(21 סגיני" גאזמוה איניסקסוני5.קוח ב'!24
 1נ!1 גזצמגר2 )ע-ר(41; ופנחס מנו, אזנית",~קת!4נ
 ת,1 ניוני11 )ע-י(,!ן ושמוש,וניז h~e1"l אזמוהחיוויתט3
 ~נ!1 ב"1נויס1 )ע,ר(,ין ונרסו,ד איייס הרמן אזמותהיוקתנו!
 1%7 גאמוכי5 )ע,ר(!!7 וייוקישטיין גרנןר מץ.ר אזמותהלוקת,נב

 1%1 גא~ציס5 )ע-י(,!7 יפר רהי אזמוה"תל!!%
 תוו נ"ווויטנ )ע.י(,% שס.נמ, אזמוההלקת3(נ
 ~נכו2ג1?יגר )ע-ד(141 נורתי אזמוהחלוקת71נ
 התשריט עטניהד

 "מירי
 אייו.

 גתנניה: הנ,ו,יפ קשסויסואנה
 גש,י~הם -טשיס:תנ11;1נ"1;וננ;1;נ11%;%נ11;ננג11ן%נ11;%נ11

 7נ111 %ו11; עג11; %נ11ן 1נן!1ןנת.ס:
- 

 ג"לוס.

 השיום, ליא האיר.ס, ותמריט "הננית גהעתקי לעיין .וגי I11Vbגי
 גקרקי' - אהיה מנהימה 1"ם נגעל אם - מעונין וני

 שם תוך שיור", "יקירות הועזה גמשרזי יתנמת "תעז1ה יהנ,ש ישאי ע,יהפ, משע.עה ממורה ש"הננית אתרסס ננגסיס אוגננינים
 ברשומון זו הורעה פרסום מיום"דשים

 הפרסומי" בילקוט שנתפרסמה שמיינו, קרית - ק,111 יי' מפניית תנאיה "נקזה גזניהה11ע"
 2!!1 עם, !נ!1, באונויס ! מיום 2!!

גטין -
 רחשי.שנ ברגמןיעקב ' א~( ניפימנר );2 הש.ך נאקןי'

 וועז"
 תכפתמתוו עיי ו,תננ.ן ,גני" "ן"תיה

 השנ.א. קשו, 1' 757, "מרסוסיי.ירט
~r.1o_1eao 
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 1938 ערים, בניופקודת

 נוין למקיזת ,ו)א(י( יזעיף נהתאס ".וע,, נוה נמהרתגן ערים תניןשיה
 ימיייי התשייט ן:ן::יתון'ם",ב:ב:.ן:בבב::ג' קרקעות הלוקת תכנ.ת הפקדת בדברהודעה
 נו"~מתרת

 ניס. לעיזן אזם נ, .ונ, ושם "אמרה, "הקויית "1;ה במשיף !,11, עריו, גתן ,יעוות ין ,יעי ג"תאס הוזרה,
 -~lOG) גאוקסיגי ,ז א הקנ נאקיי1 תנכית - ו,ן!1 מי' קרקעית היומת תשית הבקיאה מגויסתתשית שי יצת, "1!7ז אשק,.ן, ערים ינגין "יקומית היעוה גך:רויגי

 ירד'מון'. עם גרז - או,,.ן - א!ר.זר שנ' 1ו!1, ננכש קרקעותה,1,ת
 י.ר ולהנוין ,נגיה "רהתית הועזת יאש'יינ אי.ה. היצרףהתגריס
 היי,מr7rw ,,א האדוניס והתשרים התנכית גהעתקי יע.ין .1נ, מ;ו:'ןיל
 - אחרת מנ"ינ" וגס גנע1 אס - יע.ני.ן 1ג1ה7,~נ,

 נערק;,
 שהתנוית א"י.ם, נננניס "וננניניס

 האמור"
 אש,יון עיר, תנווןשמ שיי תוך ונ-י הןלימית הוערה גמשרוי ית:1.ה "תוזזות,הו'ש רשאי עייהס, מעייעה

 התה ירתום ימסחזש,ס
~wr 

 מפורטת תכו'ת הפקדת בדברבודעה ירש,מ,ת.
 (נ11, עיים, נניע י5ק,זה ,1 י;ע.ף ג"האס ",ושה, נוהנססיה או( נ"וקסובר )ג תשג-א גדר.י,ב

 של העף ה.!,ו אש,..1' :'0' 1 ת, נחשידגי ורדימתי.
 עיי וי"ננון לגניה "מהו,ית הזעו" ראש'.שב

 גנו, תנית - ועז" מן' מגויסת תנחית הפראת מגייסן ת"ננ
 "זיוםי"1,

 המצייף "תשריי עם ייתי נ"5יייר, "מצתיי מהמייה ירייהב::ךת ., ,

 התשריי. עי יעיי נקי מיומויס התנניתכנויות
 - אגרת מנהינו וחס בנע, אס - מעונין וגל"1,ום, ילא "אמ,ריס ויתשיימ ההגנית נתת,' ,עין 'ונ. מעו1'1נ, ערכם תנוןשסח

 רשאי ען."ס, משימה ואמוי" שהתננ.ת אהר.ס, ג1נן.ס א. יננ'ניס קרקעות חלוקת תכוית הפקדת בדברהודעה ג7ר,ע,
 נלשזז, ייננית "הננווהינמש %!1, ערים, נזין ,!7וזת ,1 ,יעיף ניתאם הויעד, גוהזיוית

 שמ הון קנ.,, "יקידה "ועי"

 נזש.מ.ת. ,אח ה11ע" פיוומ D1'Ml"יש'מ ש, העתק ה.",lliies 1) ער.ס ,נצין המקימית המזה יישיי,גי
 "יקי( נ"י"מיני ,י תשניא נתשי'י-ג :%'ביב::::יייי'ג:נ;-י:בנ,ג: ב::נ::4 י,!ס.: י57יי"תייגי;:
 ;,ר ויהננ.ן ינניה הנחית "יעיק ר"חיישנ י"א האמורים 1"השייס התננית נ"עת7י ,;יין י~נ, י;.!יןנ, לרדימתןי. אג'". 7יצויף ""שריסעס

תשיוס,
 - אחרת מנחתה ואס ננעל אס - מע.ו.ן וגי

 הזרוםמחוו ג,ר,ע,
 שני תון הנ-, הכבוכיה השוה גמקרזי יתננית הת;,י,תינמש רשעי עייף, הציעה האמורה שהגננית אעריב, נונס.ס אונננינ'ם
Q~Tit:ה.ת" מרסוס מ.,ס nsr: .אשקיון עיר, תגנוןשמת גרשומ~ת 

 מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה'-אנתשר,"שנ-א):יאו7מ1גרן!!1(
 .Inss, עייס, גניו ימיית !י ייע'ו ייתסס "ייי"' י'"נמסית ורדימוןא

 )הלק( ת!1 )י.ש איר.ור מינו -רתי. קוינוע ,ינינתמי,רסת ניוי תוית - ו,י:נ מי' מנביטת הננ.ת המר"ת ממיטת תפית הדרוסמחח שי העתק "ועז אשקלון, rai~fplli היעמית ".עזה נמיו, י' ייר וייינון ,12יה המהווית הזיוה ראשיישנ
 אליה דייורף ההשר.ט ;ס גהו )תי,(,ו-מיו

 "תרשים. על נייי7י איפיין ;'ז. הננוןשסק

 תשליש, מפורטת לתכנית תוקף לתת הרשאה בדברהודעה ליא האירים .ותשייי הת:1'ת גרעת,. לעתן "גל מעבויןני
 אס - שונין וני

 גבעי
 ;ליהט, מסיעה תאירה שהתננ.ה אתיים, ג1נ!.ס אוננ~'ויס ותשריט מפורטת תכנית הפקדת בדברוהודעה בקיקע' - אהרה ינ".;ה .אס

 מ' תיי צ"ימ'"נ-' במ:::ני:מבצ יין; ~זית "י,:::ב:2גבצד"

,תסתווי-כעג.רהמישהעשריוסי,ודפרסוסהוןעהזוגיש
 'lKO) בי71מיגר 1! תשג-א נתשי' ר' והעשיה מלאני אזור - יו,!נא' הנוראת: יסוריה  להיויח -רות

 :gg שהורדה אפר.דר,:שכ'
 רריימוןי. רמן.- התשיים ים התבנית, של יפ7דתי

 "ורוסמשו %וו. ;מ' תש-ך, !:ו, ה!ריומיסןי,יט ע.ר ו,תננין ,במה המהחית הועזה ראשיושג הורעמה נאר-שנע, ירים, ונוין המקומית הוידה  גמשרזי אייה,.ף

 0"!1."1.;2 ת'ינ-א, נג'סי[ ו' 197, הנונ.ס.סיסויט126



 ההשפת בתיהזמנות-
 בירושלים המחווי המשפםבית

הזמנות

 צדם בל בזה מזמין והגני ירושה, על המכריזים ציוים ליחן בקשות לדלן, המפורשים בתיקים דמשפט, לבית הוגשו גי ידועלהווי
 פרסום מיום ימים עשרה הוך להגיש, לה, להתנגד והרוצה אליו מתייחכת דמבוקשות החכררות שאחת בעזבון הנאה טובת לו שישוטוען
 בעיניו. כטוב צו המשפם ניח יתן כן לא שאם הכרוה, לאותה ההנגדוח 11,והמנה

י1
 יניר בנימין עו"ד ב"כ ע-י מייושליםן יניר יעקכוהמנקש 212,69 רושית ק ת

 לוין. וצבי הנמטרה מייישלים, משעל דליה המנוחה ירושתבענין
 1950(, בספטמבר )4 חש-ך גאלול י*ב ביוםבירושלים

 !יזו;! יורשות תיל היני, ;יית ,, מדן ימק: רב משעל, אברהםוהמנקש
 שנפטרה מירושלים, שיסך נדרים המנוח" ירושתבענין ירושלים. 16, ג'ורג' מרתונ שמיר ש. יו-ד ב-כ ע"יירויליס,

 934~(, באוגוכט )15 חשי-ד באב י.ט כיוםבירושלים

11
 חיפה. שעיי מתל-תנן קניץ ארנןודומנקש 273,50 ישות ק ת

 ;נערה מיחשלימן אפל בלהה המנוחה ירושתבענין
 50!1(, ביולי )13 תש-ך בתמת ב' ביוםבירושלים
 60,סמ ירושוהתיק ג-כ ע-י 22, בן-יהודה רהוב מיידשלים, אמל יך[ןנו!ןרהמבקש

 שנפטר מירושלים, לאופד אברתמ ד-ר המנות ירושתבענין ירושלים. סנסור, מבנין תיבון, דבעז-ד
 באתיטס )5 תש"ך באב י-ג ביום בקרצליה 274160 ירושותתיק

 מירישלימ גירנברגר לנבי המגות ירוטתנענין משו"

-DrJT 

 ע-י ירושלים, 0מ מימון מרעיב לאופר הילדהוהמבקשת
 ירושלים. -ציון*, קולנע בנין פלכן, ומ.ומ. פלד א. עו-ד ב-כ 1959(, באינוסט )ח2 תש-ך באב כ-ז ביוםבירושלים

 רשם שמהת, מ.א. וא19( באוקטובר )16 תשב-א בהשדיכ-ה

- -

 צוויה קיום "עורת תינהן לא ומדוע האחרונה רייואהחירשמ שן;273 צוואהתיק
 המשפט בית יגש בן לא שאם עמניאל(, )לבית סימון )הסה(להנןיאסה באלול ב' ביום בגדרה שגנוסר היימן, צבי המנוח צוואהבענין
 כאמור. י העודהליחן 1953(. באוגומס )23תש-ך

 נ," מזמין"ריסי
( באוקסוכר )7 תשב-א בהשריס_1 ייים עשרה תוך דמשעס בנית ,התייצג אום נ, א  ולא תקויים לא תוכת, לא מדוע סעמ, וליחן וו, הומנה מרמוםמיום רשם  שמחה,א.ט. 

 הינתן לא ומדוע לה( אשר )והפומפות האחרונה הצוואהתירשם

 בר, בת' מ,רושל'ס, ארליך ארקה המנותה IKIIS נעי'1 נית י1ש גן יא שאס וומקיקעין, ושונות ידיעת,קמס)סי.ן,

 leGO'~al), הן י ' ' נך' הק' נ'יישיעא ששפמיה גימור. אלו ת!ויוה ליחןומשטס

 ה,-אגומ 1!, רוסע"רשורות רשם שמהה,א.מ. 'IDCO) ב"וקסונר " תשנ.% יתשר,,.י

 וו, יומס" סרסופמיום
 תלמס"

 1,א תקויים יא הונה, ,ן מסוע טעפ
י1

, 
 מ,דוק,,ס, פיאי משה המוח ,puyגדין ?ווי" קיום העוות תינתן ,א ~מדע האחרו)", כצוואההירשם

' .ן ש ך ארי ט מ,ינ, נ.ר~ק,יס שנשי

 "lafio), ג;ןטן2ר )!, חש-ך נאלול נ-ונימס

 ישם שמחה, א.מ. ויו( ג"ו,ס,נר מ1 תשנ-א גתשריג-י ו, י"נן,ת יק,ג מיהי, ש. ע,ו'ז ג,נ עי. פלאהשרה-והכה
ירושלים.
1 ימים עשרה תוך המשפט נבית להתייצב אדם בל בזה מזמיןחריגי

 60;533 המרצהתיק

בטניי ולא תקויים לא תוכח, לא מדוע טעם, וליחן וו, הזמנה פרסוםמיום
 ב"ב ע-י 2, האשכול רחוב ירוילים' אלישע' חתם

 ירושלים. "צנון", סולבע בנין עו"ר, ריפטין, אביהם לחנה צוואה קיום תעודת תינתן לא ומדוע האחרונה הצוואההירשם
 בדבר צו למתן בקשה המסכט לגיח שיש קמגקש כי ידועיהווי האמור. הצו אח ליהן דמשפט בית יגש כן לא שאםפלאי,

 החיות ננצרי הרשום הזם על 1-(zeis י!, 5י%, "ן;!י.ס: ישם שמחה, א.מ. 'l~GO) ג".קסונר )! השגיא נתשר.,.ו לפי האחחה בספרי וירשמו שחוסלו לעיקולים כנוגע ההערותמחיקת
 והשייך 43מי, בגוש 35 חלקה בחור הזדוע 280, דף 1 גנחךבירושלים

 רשם שמחה,א.מ. 1869( בכעסמבר )29 ת"כ-א גתשרי ח' ולא תקייים לא הוכחן לא מדוע טעם, ועיתן זו, השנה פרכוסמיום
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 בהל-אביב-יפו המהוזי המהפטבית
הזמנות

 נ. ייוילהוו,
 אזם בל נוה ממין ,הני יר=ה, עי הונרי,יס צוי'ס ייהן ימות יהין, "ממורוים גתי,יס "משלס, לניח רעשי

 פרסום מיום ייים עער" תוך ידייש, ,ן. ייינן והרירה ",.ו רהיי,7ת "מגוקש,ת השחות שאח נעגין שאה סוג, יו שיש"טוען
 נעימי.. ניונ ?ו ויעען בית יתן גן יא שאס ונרוה, יחתה הה2ן,ת 11,הוממה

. %;ונוו ע1נו:ותהיק
 ו()1!1!. עיניותתיל

 שחיה מת,-אן.ג, אתצברח קלרה וימהה עגוןנעין ",-אנ,ג, 11, עסייקי מחיג פייר י"'אל "מיי" עינוןנעמן
 1560י, ביוני )ק2 ת?-ך בתמיז א' ביוםבטתה.תקוה "196, במאי 6 ביום בפתח-תקוהשכפטר

 ק. 1-י 17-ד נ-נ ע-, מ"י-אניג, גולדברן רחלי"ינלשת "י-"נינ' !י, 7סי'לי מיהינ פ"ר )חיה( קלרהוממנקשת
 ר:נעת.יס.זויד שח:ס ייוער:, ו.. קורן ן. ד-י שהריקן, ה. יין-ד נ-נע.י

 ת,-אנ.ג. 1, הר-סרי רהונ הוא: ינמ;'סימן'רת
 יחי-אנינ שעי ?כשר, )אריה( לאת קמות ירושהנמין

 ,וגן, גמיס !1גיוס "(,],,1 עוגו;ותתיק
 מת,-"נ.כ. שכפר אלצהיה:יקשת,(;%!

 ק עך:ןעאביב,
 נעם עיריית שמידם, )טובה( ליבה העותה עיניןנעין !%ן(, ניו,י )מ זיטניקה

 !1%(, נאותי? )11 תק.ן נאגי-ח י'~י~נוף יי"יג פליט:יק )פיה( צפורה בתיהוהמנקשת
 עו-ד נסס. מ. ז-י נ-י ע.' יריי. שמידם דודוהמנקש ,1, מקוה-ישרא, מרהינ ע1-ד שר.ס א. ב-נ ע-י תי-אניג,11!,

מת,-אנ.כ.חי-אגינ.
 1%"1! ענניותתיק ;z~oise עונתית".ק

 שבסר מת,-חניג, הליאון פטר רוברט המוות ירושתנעין שפטר מיעו;ה, אוסטרובסקי ברוך "שוח .רושתנעו.ן
 י355, בספטמבר 8 ביוםבהל-אביב 1560(, ביולי )16 תש-ך בתמוז כ"א ביוםבפתח-תקוה

. 

 ת,-אניב. !!1, ארני כרתיג תשה נ. ו-י ע1-זב,נ רשנה. !, .!ה אליעזר רהוג נרויזא,ישרי, ע-. ז!, עיניקר רחינ מתי-אג.נ, הר'און ס'נ'הוהמנקעת אוסטרובסקימרע:ןה,ע..ג-נעוה-ז פיילה-פק'והמנקשת

 ןי,1,4! ייניותהיק ןי,נ!31 עוגמותתיק
 שנסטר מעתה-תקוה, פעסלר מנדל המעה ירישתגטין ג.פו שקטר מ,15, קליין לאופולד "מות ירושתנענ.ן

 .1%, ניו:. !ן ניסניחה-תקוה י(!1, נאווו!ס וב'וס
 ואומאס ;1ס11לי נ'ת :"ין,ק, פינסלר ראובןיוינ,ש.ס !. מס. !ו! ינוב מי19, קללין רצהוהמנקשת

 "' "לי'" יהינ מזיעי.",פ'נסלר
 !!,פ~! ירושותתיק

 שפסלם, יהודה "שות ירושתידין

-DDIT 

 !(71(1! יונו:ותתי, גיוס נת,-אנינ

 השנוס דרך מת,-חגינ, דודוב'ץ בק' ז-ר הנוה .רישתנדין ' !(!1(, ניווסר מן הש-ו נסגתי-1
 !1%(, נס5סמגר י1 הש-ך גא,,, נ-א גייס נח,-אנקז,שנסר ינ' נ-נ ע.י תי-אכיכ. י!, וירקין מיה.נ שפסלס חנוךו"מנקש

 1,. השיוט ןרו מת,-אג.נ, דודוביץ הלנהיהמגקקת ת,-אביב. !י, אל;נ. ריוי עו-ד, מינאי1נג7י'נ

 !" ימיי ייתיג קצן אברהם התו" ייושתנענ,,
 ג גיוס ש51יר רן:1ךנ.נ,נעב:ךגסן2 :. ת,-אניב,

 תוי בתר יינ"~1:ף1בןד:שלנה4 ייי,' נייתי נם::ג:ון1;ינהנ1ן;;:ג2

 "ן,נ11! עונדותתיק
 "111, ניוחי !: גיוס ת,-השומר ,הו,'סגנית י:"לת- דניאלי )פאטולה( שמואל תנות ע,נ.ןנעתן שעטרה ית,-אנינ, 1"ספזש שישנה המותה .רשתנעין

ן
0ן'  !1. כס'ביתה,-אנינ. דת, שינון ;וו-עונד, ירחית-יווזה, דניאלי מזלויךנל_ת 1%, ארגי מרתונ משה נ. ד-ר עו-ד ב.: ע-י י,1'ו, ונשםג"כ leiD)~בתיגר נעמו "נ, ןביך שימה רת,נ מת,-אניג, ותפוש צביוהמנקש

 2174160 עזבונותתיק לו,%.ו2 עזבונותתיק
 כ-א גייס 'ש:!?ר ייני, מלציק הרש "שות ייויתי;;,ן ניזם נתל-אניג שיסר דמצ'נסקי, דוד "מיי" ייישתנמין

 tTDf1 ""19( בפנרואר )"1 תש-ךמבט 0"19, באובוסט13
 ת,-אנינ. !, ןי:סין.ורי מיחונ נור:נר: ש.עו.1 ת,-אגיג. 1%, ארגי מיחונ מנשה :. 1.יע1.ז ב-י 1" י5י, %,%,1. מעש." מלציק, פרידהמינקית ע.' יין, מ!. נלוקייים מ"יל11י דמצינסקי דבורה1"ינקשת

 עלו.ש.ז2 תש:-א, נחשוב ו' 797, הברסוסים,טוס128



 כתל-אביב-יפו המחוזי המשפםבית
 )המשך( ת 1 נ מ וה

 ו(,נ,21 עזנונ1תג'ק ו(,(;21 עונו;ותתיק
11WQ1, מי' י-א רהוב מרמלה, לוי יפה המנוהה עזבוןבענין ..ו גיום שנעטר מך, בוקצ'ן ברוך הטוה ירושת 
 גנת. יצגי, קצין יעקבו"מנקש גריי ונט( ניישר )נ? תשם-1 גייר י-א נייס שנחרה "1%(, גייסי 121 השיךבתניו

 שורות הנא: יסמינם למי'רת שמענם עו-1. תאן,ק ש. אתאיקיע' פ,ה1? ע,נ1:ות ת,,

 """ חיי עי"-ס' :ןני"נמיהפ,,הרבבי ב:,,
' 

ל
 zl~laI בהעקת

ם יתשקי 31 יייעגלום מתל-אניג, אעיק ה עיריגץ  גצי'5'1' 4;ש( 

 ייישלים שדרות הוא: מסמכים למסירת שמענם עו*ד, האגיר, ש.את
1

 הייפוי ' ת קע

זי,ץנ."
 ,(,;,;? ע,נ.נ,תתיק, יי" :מץ ::נ פק.לם%:ןע ענייה .רתת
 -יןי:ן:'י ישי" י ייי ןנ" ' :נזי:: ימ1 יילוה ים-י ,י::5י ב י:יי.1:ןב ןן1מיץ':::בקש

 ::: י: "ן משיבי ןגנ :יעשין
 שדרות הוא: מסמכים למסירת שמענם עו"ד, תאנ,ר, ש. אתאלקלעי

1
 גשם שנעטרה מ",-אנינ, חלפון אסתר המנוהה 'רושתנענין יפו' 63' ירושים ת ק ה

 11,";,1, מן. !2 רהיג מזפ, משולם :pnst "סמה עוביןנענק רגלה י1ה-ו נ-י ן :1בט1:נןגשט1:.ן,2.ג,נ'

 לם משך ת,-אנ.נ. מ "",וצים מיה,ג יוי a'o1 11-רונרן-יוי
 שדרות הוא: מסמכים למסירת שמענם עו"ד, תאג'ר, ש. אתאלקלעי

 יפו. 63,,רישלים 5166י21 עזבוייתתיק
 פנחס מך,ם"מ גאווה, נניס( ג'רי )4! השס.1גאג ,(,21,1 עזגונוהתיק ה' נעם שייטי מקיוי, OR'~K לצחק המניה .ייש"יעליז

,
4

 נח,-ישומי, ווו,( ג'רי,;? עו"-י ג-י ע-י מזיבי, )ברוך( אט'אם ספירהוהמגקקת
 4, ויצנן הנשיא דרך מגני-נרק, ב1ימ'מב רבקהש ה,-אנינ. ;, ה",וצ,ם מרגוב ,וי Q'Q1 1ן-ר דמון-י1.רגקה

 מסמנש למרמית שמינם עו.1, האמר, ;ן אח איקיע' ש. ג-ביעי
 יפו. נו, ירושי.ס שזרות הוא; עונונות"ן,21,1תיק

 עזנונות,ן,119,היק קימז רחוב מה111ן, שטלצר 'שראל המנו" ירושתנענין
נלו.1ה,

-DDS~ 

 ,(11, גמאי 21 ביופ גת,-אניב
 גהי'אבינ שנתר מהי-אניג: קפלן חילם המח ,רישתגעתן

 ת,-אניג. 11, גינו מרהוב קפלן נהמה,ךמ2,שת 4. זועמן רהונ ע"ה-"קוה, עו-ו, שסרי,, אהרוןי-ר ורוה, נס". )71 תש-ך בנ.ון ה' גיום גיג ע-י הווון, 4, ינ,נ,ב,ן מעיב שטלצר רחלוהמנקשת

 2191164 עעוגותתיק 2182,60 עוכונותתיק
 )רוזנשטרוס( רתנשטראוס פרומה המהה ירווהגענין ;1, מא' ,ן2 רגוב אלמלך_"יש, שמחה "מייפה עיניויענק
 בניסן תל ביום נתיפה שנפטרה 6], הנרכיטים רחוב סמריהו,מכפר ביפוי 931]( במאי )27 תשי-ד באייר כ-ד ביוםשנפטרה

 "(1;(, גמרם )ונהש-ו ש. ב-נ ע-, 11, מס' י11 ר"ג מיפו, אלמלך יוסף המבקש,
  תל-אביב. 4, ינאי אלכסנדר מרחוב הכטלינבר א. הדין עוררב-כ יפו. 53,ירושלים ע"י 16, הנרכיסים רהוב שמריהוט ככפר שיגר כסקסיהמבקש שדיות הוא: מסמכים למסירת שמענם עו"ד* תדגיר, ש. אתאלקלעי

  183,60? עיבובוחחיק

 1111( וכנהור )ן; תש.-ו ננגס געסי:יטשנעטים
 -"1' נת,-אנצי'

 מימונות, )גם אולדק מלכה המתח" 'רושתנעוין
 )19 תש-ך בתמוז כיד ביום שנפטרה עובד, נוה "1, המעפילרחוב ]3, ים, 248 רתוע א/ נוזהה מיפו, בן-שועמ גסיםוהמבקש

 9;ש1(,ביולי מסמכים למפירת שמסגם עו*ד, תאג,רן ש. אה אלקלעי ש. ב-כע-י
 ע-י 3, פינקס רתוב מתל-אביבי בן-טיב אביבהוהמבקשת יפו. 63, ירושלים שדרותהות:

 ות-אביב. מ מוגטיפיורי רתוב בו-טוב, תריה עו-ר ב-כ 09;ו"21 עזבונותהיק
 שנסטר 6, מם, 215 רחוב מיפו, לוי חזקיהו המנוח יגוןבענין

 193,60ג עזבונותתיק ביסף 954ן( באפריל )26 תעי-ד ב' כאדר כ"אביום
 היפה שנפטרה מהיפה, פורמן דיבקה המנותה ירושתבעבין אלקלעי ש. ב"כ ע"י 6, כמ' 216 רתוב מיפו, לוי שיהוהמבקשה

 1938(, באוקטובר )13 השייט בתשרי כ"ח ביום ירושלים שדרות הוא: מסמנים למסירה שמעגם עו"ד, תאג'ר, ש.את
 מבאר-יעקג. סטודגיק אלקהוהמבקש יסה63,

129 1000~1.[2 תשכ"א, בקשין 1' 707, הפרסומיםיעקום



 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבית
 )המשך( ת ו נ מ 1ה

 z?l2lceI ע~נונותחי, Ele;~soI עונוווהתיק

 ((, מן' (שו רהונ מי15, אפרים ומבתאי המזוה עוגון ייצן וורו~ן רהונ מהי-אניב, חרבה רבקה המנויה .יישחיעי.ן

 ז' גיוס ש:ןסר 7]!ן(. נמרי )1: השי-ו א' בתור ג.1 גזום ביהן-חק,, שנסטין4!,
'po1 

 1)!1(, ניעי " השי-ד

 ע-י !, מס' נהמה י"ונ מיני, אברהמוב אלברטוהמנקש נ,נ ע-י 1,, נורדון ר"וג מהי-אניב, חדבה דבוהמנפק
 ה~": ינמנים ,מסירת קמענס ע~-ז, "אנין, 7. את %,,,עי ש. נ.; !ן, ואס אחי יתיג ",": יימן." ,יוירת שישו ברוקר, חייטעוה-ז

 י5ה וו. ירוש,יסשדיותהי-אנין.

 ,י1!1!2 ע[גינותתי, !ן,1!ן! ע1גו:והת.ק
 שסה י.15, אשכנזי אלברט המצת עינוןגטין 1, המעז, י"ינ מייה-;ן, סגל רוברט המיי" יינוןיעין

 נמונז י1![( ננ,נ2נר " השת-, נהש,ן י-1 ג'וש עמסי 111,.ה;, גדכת-וו, ,%) ג,.מ 1! נ.וסשמסי הנווי
 גת,-אניג,וס.7ייף נ-נ ע.. ז, "יע;. יח' רימת-;ן, סקל סוזנהוהינקשת

 א', נג'סה 1, ניזק יממי שנ. מיני, אשכנזי דונה~המנקרת ת,-א"נ. 1!, רו?שי,ד משדרות 5ו,ס'11 וה. ירננה יודעוה.1

 מימנים ,שירת שןע)ס עו.ד, תארר, ש. את א,ק,ןי ש. ב-נע-י
 יין. !ן, 'רושי'ס שזרות גיא: ,ן,ש?: עיגיניתתיל

 !%ן(, והנתור ): הנויך גסנת ג' גיוס גת,-אנהג-י5ושנפטר
 דח

 !(יין-ן עונתית ק ת

 י הש נאנ 1 ים נ ושייר ,4'מרח ה,-"נ,ג. [4, יי.-ת,-אג.ג מורך מן י.עה-ז
 )יי

 " 5 ייי 4'ש(
 איקי;. ש. ג-נ ע-,4.

 ימניית שמענם עו.7, ";.ר, ש. א"
 ירה !י, 'רושייס שזרות הוא: מסמנ.ס ael,'eo1 ע~גינותת',

 הי-נרוך, מת,-אגיג, ב;ר1יאה נסים יכיוה ייושתגענ.ן
 ס,פ'" קהותי"ונ

 (!,1[2: עזנומהתיק הש-ך בגזר י' ביום MDQ'-תקוי, כנפטר )4,
 מנסי לזרוב דוך המנוה עינוןנענין !1%(, גמר!)1

 י-י ניוס שכסר התיו,
 ניהוגו", 4]י[( יאינוסס ין חק.-1 גאנ ויוי סייס י"ר עוה.1 נ-ג ע.י ב;רויאה, יוסףוהכנקש

 הניו, מנפר לזרוב מטילדהוהמנקשת תי-%גינ. [. "יפויו רחש rlao11והייפ
 זוני

 נ-י ע-י ינ:",
 הוא: משנים ימסייה שיענה עי-י' ת%י'י' ש' 'תש1ר,יקיעי-

 ,ן,1(!! ע[יונותתי7
 ((,([!2ת'1ע,גו)וה שיורת-"תק,", ,4, ;תן מיסוי חזי אהרן המיי" 'יישתגבין
 ששטיה מניין-יז, ב;בנישתי רבקה השוהה עינוןנאין l~GOI). גאו;ויס )( תש-ך גאג '.; גיוס גת,-"ניגשניסר

 גערזי-נ,, 4],1( גח.קטובר י! תשח-ו גהש.1 ג' ניום ת,-אנ.נ. שנונה-ות,.", 41, ותן מרהוג הוי 'ינהוהמנקשת
 ע-י 14, ",ישנן ריונ מתי-אנ'ג. כנכניסט' מואיסוהכנ,ש

 ה.%: י"יניס ,משדת שמעש עז-י, ה,;'ר, ש. אח א,,,עי ש.ג-נ
 י5ו. !י, ירושייסשזרית 2olreoI? עיג,נותתיל

 %, ai'UN ,יי מי"ינ אפרתי ימימה המן יירשתנענין
תיק ג".;וסס )י[ תש-ך גאנ ..ה גייס גתי-"ניב שפטרהקר.ת-אוו,

 ע1נ1;ו"
 מ2, ניו,ון'ם מחיייו, אשר בשראל המוזן עזנ.ןנעיןיין(, "(,1[!!

 ג.5ו, עז[( ג.נקי ") השי-7 נשנס יעז גיזםשמסד קר.ת-אווה ו!, אעונן יגס כר"ונ הזי יזנהשמנקשת
 ע-' קיוי, שנת 7.1ויינ רוונ מהיינן, אשך שרהוממנקשת

 )ון: יימנים ימסיית שמערס עו.ד, תארר, ש' "ת "י7יע' ש.ג-ג 1יו~%! עוביןתי,

 אנרהי נת לוי רבקה המנותה ,רושתגערן
 יפי. 1(' 'רישי'סשייינן שנפטרה מ.ן,

 - ימיי=  יוגונותהיק ((![(, נא,ווסס )ז: תש-ך גאנ ז' גיוםניפו
 1' נ.וס ותלצי, שמוצי. מינחת בוני לאה השיהה יינוןגע.,ן מ.פה לו' '1,ק גן משה71מנקש

 שמא,, הנעת 4]!1( נניימנר )4 תשירגאלי
ן

 הריי רה,נ קמב"צ ייגעת ברי א-דהם ש ה.' ע21ונות"..,ע!תיק
רג_נ גנת-יס שנן?יה מנת-.ס, מקרחי לאה היזוהה ירושתנעתן ע-י 14,  הוא: מסינים ייסידת שמעמס עו-ד, תאצר, ש חת ,7,ע. 

 1)יו(, נירי )( תשי-1 ניון ה'נימס
 י15. נ(, ,י~_,,ם;זדנה

 מנה-ים. מזדהי אניגדיךוהמנקש
 z?lerco1 עונשותתי,

 שנסרה עוררן, מנשר שאיל בכוךה השוחה עיניןנעין יי,1! עונשותתיק
 עקיר, שעי ,נ,1( גס5טינר )( תשי-ו נחשיי א' QT'1 ק:!?ר מת,-אניב, כהן 'ייגס ין שלמה היניה ירושתנענין
 ש, נ-ג ע-, )1ן, מן, 4 ד"ינ מ."י, שאיל מ"מ1"זנקש ינון(, גזעמגר ,2 תש-ו ג:ס,1 ג' נינםגסתה-תנץ

 שזעוה ".א: יייניס לינ.רת שמענם עו-ן. האפר, ן. חת אי7יעי ע-י ת,-אגינ, ~!, האו:ינרסיטה מרת.ג כהן עדהוהמנקשת
 יפו. 163 ירושלים ארנשטין, א. עו"דב-ב

 27,10.1000 תשכ"א, בחשון 1' 757, הפרסועימילקוט130



 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפםבית
 )המשך( ת ו נ מ זה

 1, אהרונוגיז רחוב מתל-אביב, דולגתוס בחיהוהתעקשת 60,נ?22 ערכייותתיק

 לסטירת שמענם ליפשיז, וא, אור מ. ייפטר, ה. ד"ר עיהיד ב.כ ע-י כ"ד ביום בחולון שנפטר אשכנזי, י17קב דמנוח ירושתבענין
 הל-אביב. 13, רוטוילד שדרות הוא: מסמכים 1950(, באוגוסט )16 תש"ךבאב

 ג-כ ע"י ן, הצנהנים רהוב מחולון, אשכנזי שמקויהוהמבקיעה
 anir~I קזבונותתיק תל-אביב. ?4, העם אחד מרתוג בן-ארגי וע. בן-ארצי י.עוה-ד

 בנתניה שגהר מנתניה, גריסמן ליזה המנוח ירושתבענין
 ן193, במאי 30ביום 60,ן222 עזבונותתיק

 ה. ד-ר עוה"ד ב"כ ע"י מגחני" גך'סמן אסיהוהמבקשת ורשה בגיטו שגטפתה גיסגבוייכ!, וזנה המנוחה עזבוןכענין
 4, הנוסע מרחוב גויכנברג א. ור-ר וילנקו מ. ד-ר אור, מ, שיסטר, 1%2, בשנתבפולין

נתניה. מ. ד"ר עוה-ד ב"ג ע"י מייישלים, שפירא ישראלוהמבקש
 znelaol ערוותהתיק ",- 11, חייבי יהונ הוא: מסמנים ימן'רת שמענם י'אמנט'אימג'.

  יריותי, יוולד יה,-"נגנז לוי סופי המננהה יאשתנתין
 תל-אביב. 15, שמעון משכונת לדי בת-יצחק רבקהוהמבקשת

 2233140 עזבומתתיק
 ויקטור בשם גם )הידוע כהן ךיקטיר המנוה ירושת בענין א,2221 עזבונהתיק

 19%, ביולי 10 גיוס במצרים שנפטר כהן(, מיאיז שנפטר מהל-אביב, דולגוגוס שמואל המנות ירושתבענין

 תל-אביב. ח, בילו רהט כהן, ןייזה והמבקשה lhiO, באוגוסט 13 ביוםבתל-אביב
 תם כהן,ש., "111( גאוקס~גר )11 תש:-א גהשרינ.

 60,?220 עזבתותתיק שי131 עזבונוההיק
 ניס נפתה-הסה שמסר ןזלי1סק', ~pnst המכיה עונןנענין ניוט גנת-ים שמסר פטרושקה, ליב המחת עוניןגטין

 מש-ך, בחמתכ-ך %8ן(. כדצמבר )5 תורי-ט בכסלרכ-נ
 אין- ינ' קיסר, ע. ע~".1 1.י ע-י וילינסקי, הוהו"מנקקת יסים עשרה תוך המשסט ינית יגת.י?נ "וט בל נו" ממ.ןמיי;.

 תל-אביב. 30, לבוימין מרחוייברא ליניבקו לעטיה יינתן לא ידוע מעם, וליחן זו, הזמנה פרסוםכיום
 ימים עשרה הוך המשפט בבית לההייצכ אדט כל בנה מזמיןהריני והמקרקעין החונות מרכויות, המטיסלים, כן על עזבון הנפלתצו

 חוה למבקשת יינתן לא מדוע טעם, יליתן זו, הזמנת טרסותמיום יגוע גן לא שאם פטרושקה, ליב המנוח של מירי ומסוג מולקמסוג
 ההגבוה הזבויוה, המטלטלים, כל על עדכון הנהלת צווולינטקי כאמור. הנ"ל הצו את ליחן המשפטגיח

 רשם כהן,ש. "(11( גיוני ה תש-ך נסיוןי-"
 ינה םושמקיקן

 יי"
 המנד שי י ים

pns, י, שאם ' ;ס, ויי 
 רשנ כהן,ש, 1959( באוקטובר )9 תשכ"א בתשריי-ח

 69;1915 ערבונותתיק

 60;2210 עזבוניתתיק 26 ביים כירושלים קנפטרה אגטוניו, הנה המנוחה עזבוןבענין
 בלד בשם גם )היתעה פלטניק כלה המנוהה צוואתנעין 1956.גדצמבר
 שנפטרו זקנים, מושב מונטיפיורין רהוב מפתח-תקוה,מהרש-ק( ימים עשרה תוך המשפט גנית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני

 1960. בספטמבר 10 ביום בתל-השומר הממשלתי ההוליםבגיח סיגה למבקשת יינהן לא מדוע טעם זליהן זון הזמנה פרסוםמיום
 ימק תוךעשרה להתייצגבגיתהמשפס אדם כל בנההרינינעמין ההרבות הרבויות, המטלטלימי כן על עזבון הנהלת צוחיימוניץ

 ול: תקויים לא חובתן לא מריע טעמי וליהן ווי הזמנה סרכים מיום שאם אגסיגיה חנה המנוחה של סירי ומסוג מולק מסוגוהמקרקפים
 צווא. קיום תעודת הינתן לא ומדוע האחרונה הצוואהתירשם באמור. הנ"ל הצו את ליחן המשפט בית יגש בןלא

 ' "ציה יין "מח בית 'יש נו י" ש"ס מדיש-ו'יק'ו"י יח כהן,ש. "1%( אביב )1: תינ'א בחשריה'
 רש כהן,ש. 1950( באוקטובר )ת תשב-א בתשריי*ט

 2192,50 צוואותתיק
 50;2352 צוואותתיק גיור בתל-אביב שנפטרה גרבר, רזיה המנודה צוואתבענין

 שנפט 1?4, המעביר מיד קרינדלר יעקב המנוה צוואתנעגין 19%ג בספטמבר )21 ת17י*ס בסבתכיב
 תל-אביב. בהדסה 939[( בינואר ה תשי-ס בטבת כ-1ניזם ימים עשרה הוך המשפט בנית להתייצב אדם כל בזה נעמיןהריני

 ימ' עשרה תוך המשפט בגית להתייצב אדם כל כוה מזמיןהריני לא תקויים ולא תוכח, לא מדוע טעם, וליתן זו, הזמנה פרסוםסיום
 הצוואההיושם

 ול הקויים לא תוכהי לא מדוע טעם, וליתן זזי הומנה פרסים מיום תעודת תינהן לא ומדוע לה( אשר ומהתוספות האהרוני
 לטוו צוואה קיום העודת תינתן לא ומדוע האחרונה הצווארהירשם העודה ליתן המשפט ביה יגש כן לא שאם יסעורי לשרה צוואהקיום
 כאמור. זו תעודה ליחן המשפט בית יגש כן לא שאםקרינדלר, כאמור.זו
 יע כ:הן,ש. ~94!( באוקטובר )12 תשכ-א בתשריכ*א רשם כהן,ש. שיו( כאוקטובר )7 תשב-א גתשריס-ז

,lo_1vea 3.21 חשג"א, בחש!1 ו' ז0ג הפרסיסיםייקיט

--



 בחיפה הכהוזי המשפםבית
הומנות

 אזם בל בו" r'~ra ודגני זדושה, על היכדיוים ציתם ליהן בקשות לחלן, המפורשים בחיקים ממשפט, יגיה הוגשו כי ידועלטווי
 פרסום מיום ימים עמרה תוך ליעיש, לה, להתנגד והרוצה אליו מהי'הסת המבוקשות ההכרזוה שאחת בעזבון הסאה טובת לו שישהטוען
 בייגע.  בטוב צי המשפי בית יחן בן לא  שאם הכרזה, לאותה ההבורות  זו1הוכנה

  414150 ייישותהיז 0י'493 ירךשותתיקת
 אהרךן בשם גם להידוס גךרביץ אהרון המנות ירושתבכין בקרית שנפטר מ"דיה' קריצבסקי ליב המות ירושתבענין
 ב-1943, דכאו ע"י בקופרינג שנפטר ליטא, מקיבנה,גורביציוס( 32יז, באוגוסט 8 ביוםחיים

 עמירם העז-ד ב-כ  (.י מקרית-חיים, גררביץ יהודהוהמבקש מתדרה. קריצבסקי אליעזרוהמבקש
 חיפה.הרלף,

 שטיילת רזת ומ-יה; 'ייש:י:.'י ן ג. גי'!; שזיכר מתיי;, גרשון 1'ק המיה ירושתנענין
 וישית מקיגל

 !"יו[4ה
 ' ' ..י[, י מערא

 13~[, גס". [! גיוסנ:ני;יה ' -

 יקי'ת-ניא,י,. שעייני; אריהי"מנק7 אשר מאיר "יו-ו ב-: ע.. מעיי". ;רשון אסתרוהמנקשת
כחיפה.

 ח(,ז41 ירושותחיק

 ,1" נשאי " י נעם שניטר מתייה, מלמד יעקב השיה .ירשתנימן
'

 1 י,
 הלוי יעקב עוה-ו כ-כ ע"י רמזה, חמיי ונלידהמבק;ו 1934,בפברואר

 הריף.וישעיהו מחיטה. אגור מאיר הער-ל ב-ב ע-י מלמד, סכויוהמנקש
 60',א41 ירושוההיק

 ביום בחיפה שנמטר מהיפה, פייבברג קב' המית ירישתבע,יז 60'וז40 ירושותהיק
 מתיפה, ח11ל עדה המנשה ,רושתנענין

 tIQGO ויולי  21 גרס גתי!" שמסר"

 גיל, ישראל עוה-ד ב-ב ע"י פיינברג/ מלכהוהכבאית'  39וי,  בגוגוסטח
 מחיפה. ליסוצקי וא. ייים ל.ד-ר מחיפה. אמל 17רגאךהמבקש

[ ,ן",,,4 יר171תתי,
 וג'יין ירישיר תיק

 ז ביופ נחיה שיסר מ.!ה, וולף סיביה היפח ייישתנעיי[ c~7a נ"י!; שייני מ".ןה, עט אריק "יני" ,י.שתנפנין
 ,,,,וו,ניווסר' יתו[, נאת,!?4!

 יי'ס י' יעי פי' 'שיתי י יי" י ג ' ן יילף' נעהימנקקת י".!". ;;ס מרטההינקשה
 מקימה. ליסיצקיוא.

 0"',0ש ירושותתיק '1('י409 ירושותתיק
 1960,בפברואר ב,רית- שנער מריית-ניאליל. יזלף וילי ממנוה ,רושהגזי,ן  ר3 נ..ס נעלותה שנשר אסיה, כאיך "מקח .ישהנרנין

 ב.ום ום
- 

 0"9ו, ביוני
 ל. 1-ר 1,,. ,קרן, עזה-ז נ-י ע-י וולף, ס-דובהזיינק7ת אטיה. עורמשג"ש

 מתיפה. ליסוצקי דא.וייס 411,59 ירושותתיק
 נהיתה שאסרה מחיטה, ר11נב1'ם חוה המוקה ירושתנעין %[, נעמי [1 גיוסגירית-היים ייתש ייושותתיל שניטר יקית-ה.יס, אפפלפלר יעקב המנוח .רושתגעי[

 ,,,,1[, ג:!ימגר 3נסס "י!;. א!!,!,ז, א. 17.ז ג,נ 7., לזיט, סימה,המגקקה
 הולנדר. ד-ר עו-ד ב"ב ע"י ראדנכני, אפריוןוהמבקש-

  9ח,412 ירושותתיק
  %9,424  ירושרתתיק בחיפה שנפטרה מחיפה, לדי lTWW רחל המתחה  ירושתגעגין

 ביום בהיפר שלכפר מחייה, ב:רגר כטקס הכוח -רויתבעוין 1959, ביוני %?ביוי
 0"19, באוהטט30 א. י. העו"ד ב"ל ע"י מזרחי,  ובתיה סויוווהיבעשות

 קלינגהופר א.י. עוה-ד נ"ב ע"י מהים"/ ברנר ליציהי"לבקשת מחיפה.אבוטבול

 411.50 ירושותתיק
 בחימה' יסייזוצ.

 423,60 ירושותתיק ביום בגרמניה שנפטר ריכדלסקי, קורט הממח ירושתבענין
  ~1נפטר תימל, סטיית ירחי ברדך סמי התוה ירושחביגון 1550, באפריל(2

 ל193, ב:ובמגר 7? ביום הכרמל בטירת וכמעון העו-ד ב"כ ע-י ריכולסקי, ליונה( מק ג'וןיהמבסש

  קפון %. הצו-ר ב-כ ע"י הכרמל,  מטירת 'רחי נוטיוהמכניס מגהריה.קיסלר
מהיפ:.

 רשם  רוי,ש.  4%נן( באוק:יבר ה תשכ-א גתטריי"ו

 27.10.1000 תשב-א, בחסיו ו' 707, הכרסומיםייטים132



-. - - -

 הרבניים החין בתיהזעות

 בירושלים האזורי הרבנ' הדיןבית
הזמנות

pfnממינים היינו תשניא, נתשרי י-נ מירס הוין גיח צוגתוקף תשג-א"ת 
 גו" "מנשה עונון ען ייוש" צו ,מתן נקשה היין גיה גרניהעש"

 פרכום מיום ימים עשרה תוך היין ינית יבוא מעעין 7,
 גן ,א שאס "נ-,, ה112אה תאושי יא סיוע טעם וזיתן 11יומנן (ZO הש-ך נאד, נ-ס ג.ום שנוסרה צובל(, ),ניח לוילוצי

 ניינ.ה נסוג צו היין נההיתו 114גשמימיר
 יגוניים.2, ראשי מונ.ר פראוק, ש.ת. ",11( גאוקסוגי )4 תשנ.א נחשיי,.נ בלוק המרינה עוידי שיבון שהיף ובעת מעת, בתיהוהמבקשת:

 תשנ-"ינ(תיק מגום ימים עשרה חוך טעמיו במסוי התן 4'ת טאהמל,

 (15(. נאמ,וס )1 תש-ך גחנ י.ז ראשי מוניי מראנק, ש.ת. -IOGO) גאוקסונר י תשנ-א יתשר,י.ג
 היוותה עיגון ע, ירושה צו .מתן בקשה היין גזת נפניהמין ירסופ מיחס alns עשיה הוך סערותיו ויייור "דין ינית ,בוא הנ.י, תשן-א,םתי, ,גקשה יהתנוד ייגה יו שיש מ;ונ.ן וג, מחה טונת ותונעג, .יושבים. ג, 11 אוסיש7'1 י"ינ אונא, יששכר"מנקש

 הומנ"
 נ;.ניה נסוג צו הז.ן ביה יתן גן יא ש"ס 11,

 l~GO) נינואי 4 תש-ו גסנת ז. ניוט שנפטי" ר'יכמן,רחל
1יחיו-יורק.

 הנ"" טוגת התונענ, גי.-גיל. 4, ניייינ י~ג ר"כמן, מצד"ל מיםהבקש:
 תשנ-איןתיק יניקה ,"תנתז ו.נה ,ו שש מעונין וב,

 ע, ירושה ?ו ,מתן בקש" "יין גיח נפני"תשה פריים מיום ימים עשרה הוך סיווהי וימיוי היין ינית שנואהן-י.
 ימינה ע~ג11

 גיונ, 211 השייה נהמה 1' ניון שנעפר קלינסקי, יני גן מרדכי נע.ניה נסוג צו הוין נית יחן נן יא שאם 11,"ומנה
 יבא. גנפר";,ן(

 ירושלים. 1, ירח ישןי"ן י"ג קלינסק', לאה"ינקשת: רחשי מנ.ר פראנק, ש.ת. (י11( נא~קס~בי )4 תשב.א גתשייי-ם

 פרסום מינם .מים עשיה תוך סעניתין ~ימצור "זין יניה יגנחהנ.,, ,נקשה יותנוד י.נ" יו ק.ש מעונין ~נ, קאה טוגת יתכנעני
 נע,ני~. נט~נ צו "י.ן גית TA1 נן יא שאם פי' הייון י-א הקם א" ן ג.יוע ,קם לישר "ד.ן גית גערי בקשה"שקה

 חק. מיניר פראנק, ש.ת, ((11( נאוקטוגי );1 תש:.א גתשר, נ-ו גירוש,יפ שנפטר לדרברנ, משה אברהם מת השי-הנאזר
 ,נוו(. מעיי, )1; הש,-ה נאייר נ.גיזת

 בתל-אביב-יפו האזורי הרבני הדיןגית
הזמנות

 לגישה ,התפנן מינה יו שיש יעושן ~ני "נחה מונת "תונענ, תש-ן,1%2תיק
 פדיום מיום ימים עשרה תוך טענותיו וימסור הן,ן ינית .נוא הנ.,, הןווח ע,נין ;, .רושה צו ,מתן נקשה "דין נית נפני"יושה
 געיניה נסוג ?ו הזין ג'ת יתן נן יא שאם 11, ממיה )(נ תשט-1 נאייי י-ט ג.~ם נפייס-נן שנפסס מאיה,אברהם

 היאש. ,מיניר עני קובו, י. גאוקי1ני1(11( י השג-א גתשריי-" (נ,י('באעייי
 י::. מענר מתנה פרדי-נ,, מאיה, מריםהמנקשת:

 תשג-afiiRהצק פרכוס מיוס ימיס עשרה תפך ה.ותיו וימכור היין יג.ת שנואה;.י, לנקשה להתנוד "ינ" יו שיש מע.1'ן ונ, הנפה סננת התונעגל
 "ממח עיגון ע, ,רושה ?1 ,מתן גקשה היין גיח גסניהוגשה נע.ניו. נט,נ זו הן.ן גיח יתן נן ,א ש"ס וו,"ומרה

 111 הש'." ישים י-ה נ'ים יהיר עיפיי מ:ן!'ק' צען ימינירהראשי ע"י קובו, י. )וג"וקסונר(ו,1(י-הנתשריהשנ-א

 :ענש::במניו'ג,;::שןיםנ%סן2 הש-ו,1,וותי,
 י2 תשי-ס אייו נ' ~'DT גנהניה עופטר רוילר,מנדל-מקס פרניג מ,יס ,מיסה ה ת יי במנוה עובר ע, ירושה צו למתן נקשה היין ג.ת בייתורשה
 "11ן(.בזימבר

 הי"א, ,מיניר ע,ר קובז, י. י"ו,סוגראי( )ו תקניא נתשרי,-" הי-אנינ. 11, שז יעוג רעלר, מופרךהמנקש:

133 4(י14.1.~2 חשנ.א. נ"':11 1' זיז. הסיבום'ג'מוט



 בחיפה האזורי הרבני הדיןבית
הזמנות

 לבקשה להתגיד סיגה לו שיש מעונין וכל הנאה טובת ההובעכל תשי-ח,9?4תיק

!
 מיום יום עשר חמישה תוך טענותיו וימסור הוין לבית יבואהנ-ל, המנוחה עובון על ירושה צו למחן בקשה הדין בית בפגי הוגתה
 בעיניו. כטוב צו הוין בית יהן כן לא  סאן וו, הזכנ,ץD7D-D באוקטובר ל24  הריי-ת בהשמי נ-ט ביום שנעטרה ברגדס,לאה

 מ!נ.י סולדנו, ר. leGO) גי5סמגר )י, תש.ך ירי,נ.ו;;,ן"
 לבקשה להחננד סיכה לו שיש מעונין וכל הגאה טובה החןבעכל
 ך,הי,,, ;ץ.ס יום ;שר י=שה תזך סערותיו וימיור הוין ינית יבוא"ך,,

 ה
 ממג"פרגים

 :::ןנ::::ב::ע:נ::ךה 1ך: י,וסת 2ע';'ו. נסוג צו "יין גיח יהן גן ,א 7אס וו,
 רחנר. ותקוה נרינוולד צביההמנקשות: מנ.י טולדמ,ר. %1,( נמסמר 21 תש-ו מ"נץ

ן
 לבקועה להיבגד סיבה לו שיש מעונין וכל הנאה טובת המו"צבל תש-ך,2317תיק

 ריוס יום עשר חמישה תוך טענותיד ויסטור הדין לבית יבוא הנ-לז המנוח עזבון על ירישה צו עמהן בקשה הדין ביה בפניהוגשה
  גיציו. כמוב ?1  היין גיח  יהן כן לא כיס זו,  הומנה ערנ~מ א,ן. גמיס מע הש-ך גנ'נן ג' גיזם שניסר סטו,ט'בריו

 ו,. ,י פטו. גבריאלההמגקסח:
 מזכיי טרלדגו,ו4. 1960( בספטמבר )18 תש-ך באלול כ-ו לבקשה להתנגד טינה לו  שיקו מעונין וכל הנאה טובת התובעכל
 מיום יום עשר המישה תוך טענותיו וימסור הדין לבית יבראחג-ל,
 חש-ך,ס436תיק בעיניו. כטוב צו הדין בית יתן כן לא  שאם  זר, הזמנהפרסום

 יוניי סולדי, ה ~IOGO) נפטמתי " תדך מייינ-"
ץ ג'תג::ח רתג:נן' מ  1%1(. גנ(מ עג תש-ך 

 71יהייתמי ש: מענין הביב, צב ןך,7ית: תש-ן,נמ4תסק

 מיום ירם עשר  תמישה הוך טענוהיו וימטור הדין לביה יבוא"ג"ל,
  חש"ר11*,4תיק בעיניו. בטוב צו "יין בית יתן כן לא מאם זו, דזמגהפרסום

 11!41 בפברואר י2 הש-ך שינס נ-ו ביים  שנסמר דוגביקת מיציר טוןירגי, ר.  יווון בספטמבר ה! תש-ך נטילנ-ד

' ן ירה צ ' ציפ י' ע כי' יכבן המרוי? וינוו 9ל ידושן 11  למהן בייה  תריו גיה גפניהרשי
 ז'

 חמישה הזך סעי,ת.ו רינות היין ינית ינבא הנ-י, 1נ!ן(. נמים )ו תשי." יחיי ס-י ס גי שעשייה שכסר,בתיה
~vP 

 מרום רום

 מזכיר טולל-נו,[-. 9מ9ו( בטפטמגר )"1 הש-ך באלולב-י מיום יים עשר חמישה תוך טעמתיו וימטור הדין לבית יגואהנ-ל,

 בעיניו. כטוב צו הדין כיח יתן בן לא  סאם זו, הומנהפרסום

נ-ו
 נאלמי

 הממה יעגון ;ל .רושה גו ימתן נקוה היין י.ת נ!;, "י;_ן =ייי טילד;ו,ר. -laGO) ננ5סמגר )וו תם-ך

 ב;ונמנר )ונ תש-ך נחשון נ-ט גיום שנסר תכמן, לזבאהייז "ש-ךו,ו11היק

. יבושה ,התתו סננה שתניו בעוניןו:::ךבהטל נויד )3 תש.-ן י' נאור נ', יעם :;תסי ברנשטיץ, צביהרש
 , כ :::;:::נ: וניטל וירנפלד רחל כרנשטיין, אברהם""שש:

 מזכיר טןלדגו,ד4. 1960( בספטמבר )19 תע"ך באלולג-ז לבקשה לההנגד סיבה לו שיש מעונין וכל הנאה טובת התוכיכל
 מיום יום עשר תמישה תוך טענותיו וימסור הדין לבית יבואהנ"ל,
 תש"ך,4402היק בעיניו. כטוב צו הוין בית יתן כן לא שאס זו, הזמשפרסום

ג-ן
 מנ.י סולדנו, ך. 1%1( גייטמנר )ין תש-ך באליי

 :ב "ב י': צ' ג,ש"ב; הי'ו גנת נ!נ'משיצב
 יג,ק" "תגנז י'נ" ,, 7'ע סיק.!ין שמה יצגת ןת'נע:י הכנרוה ע"נ. ;ל ירושה ?ו ימתן נקשה הו.ן נ.ת גרניהעישה
 מ'ם 'ש נךכ:ישי :ןי:: ין,י כ::נ:'::!:: 1"( י נע " יי יה ." ב סיסיה טבקמן,מרים

 0)10.101,ז2 תשב-א, בחי112 1' 197, ה?רטימים'לקוס134



 בחיפה האזורי הרבני הדיןביה
הזמנות

 לבקשה להתנגד סיבה לו שיש מעונין וכל הנאה טוגת התובעכל תשג-א,50תיק
 מיום יום עשר אישה תוך מענותיו וימסור הדין לבית יבוא הנעל, המנוח ערבון על ירושה צר למתן בקשה "דין ניח בפניהוגשה
 באוגוסט הו תש"ר באג ג"ו גיור אפטר שורץ, צביי-י

 48ט"
 בעיניה כטוב צו הדין בית יתן בן לא שאם י, הומנהפרסום

 ' *.' לבקשה לההגגד טיבה לו שיש מעונין וכל הנאה טובת ההובעכל פייר טילדוו, ר. 1(1!( ניעסמני ),י תשנ.א נתשי,", שורץ. ודב ישראל שורץ; רחלעהשיס:

 זךיננ:::היש ;::: :ןג כ: 'ה:::::ו::
"תש"

 י=."""צ'ק צ ,ל י, " ג גינ,
 כספטמבר 11 תשיך באלול כ*ז ביום שחסר מד0קוביץ,שמעת מזניה סולדנו, ך. lKO) בספימבר )25 ה,טכ-א בתשריז'

.)1960

 ארז. ולאה מדג(קוביץ חין;המבקשים: תשב-א,69תיק
 לבקשה להתנגד סיכה ל שיש מעונין וכל הגאה טוגת ההובעבל המנות עזבון על ירושה צו למתן בקשה הדין בית בסגיהוגשה
 מיוט יום עשר תפישה חיך טענותיו ויסטור הדין לכית יבוא "נ-ל, 933ח. בדצמבר )31 תשי-ד בטבת כ"ח ביום שנפטר ברד,אנשל

 בעיזיה כטוב צו הדין בית יתן בן לא שאם יו, הזמנהמרמום כן. ורוזה ברט עמנואל ; ברד אלקאהמבקשים:
ז, לבקשה להתנגד טיבה לו שיש מעונין וכל הנאה טוגת התובעבל

  גספממבר 241  תשב"ר  גתסרי
 '' מיום יום עשר חמישה תוך סענומיו וימטור הדין לבית יבואהנ"ל,  נחכיר  מךלדגי, .ך: הש"

 גע.ניו. גסוב צו "לין נית יצן גן לא שאפ וו, "ושהפייוס
 המנוהה עתון על ירושה בו למתן בקשה הדין יזכ בפניהתשה נזכיר טרלרבך, ,-. 1360( בספטמבר )28 השב-א בתשריי' ,.!1 תשגקוק

 1950(. במאי )9 תש"ך באייר י-ג ביום שנמטרה גיטלר,יהודית

 )רקיקה( ורבקה 1יטלר )נורברט( נחמיה ךמנקשיס' תשג-אתוהיק

 דדן-קליכשטיץ,שאול
1 

 ,יקשה ,"תשו סינט י! שיש "עי;'! יני "נ"" סיב" "תיבעגי ניע, ה: תש'.ר!
)

 נ;.נ'1. גס!נ 11 "זין גתת יחן גן לא זאפ סי' "מנה היניס אילחה ה,סי!וה ונשם גשנה סידן יהודית 4מגקש.ס:
 מכיר טולד1, ר. 1%9( בספטמבר )29 תשכ-א גתשרי", סידן-קליכשסיק.ודורית

, בבאר-שבע האזורי הרבני הדיןבית

הומנות
 לבקשה להתיגר סיבה לר שיש מעונין וכל הנאה טובת התוגעגל חש*ך,471היק

 "יום יום עשי חמישת הוך טענותיו וימסור הדין לבית יבוא הנ*ל' המנוח ערבון על ירושה צו למתן בקשה הדין בית בפניהוגשה
 בעיניו. כטוב צו הדין גית יתן כן לא שאם זו, הזמהפרסום משם-ז. נאדר כ"ג ביום שנפטר פרידמן, )יהושע(שמואל

 מזכיי קמן,מ, 1960( באוקטובר )17 תשכ-א בתשרימ"י פרידמן. והפתלי פרידמן נהלל( גיקרליהגובקשים:

 בפתח-תקוה האוזרי הרבני הדיןבירג
הזמנות

 וגחו. גני-ברק, 19 הלוי יהודה רשב ננלוט, 81ישלהמבקשים: תש-ך,6נ:1תיק
1

 פרסום מיום ימים עשרה ת-ך טענוהיי וימסיר הדין לביה יבוא חג-ל, ביוני )23 תש-ך בסיין כ-ת ביום שבפטר !-וטג!כל'ג, ררר בןליד לבקשה להתנגד nato לו שיש מעונין וגל הנאה טובת התובע כל המנות עזבון על ירושה צו למתן נקשה הדין בית נפנ הוגשה
 בעיניו. בטוב צו הדין גיח יתן כן לא שאם זו,הזמנה1950(,

4 ..'" )רוטגברל. סימון ויהודיתרוטנברג יאשי מונ.ר כץ, ש. הרג 1%1( נחונייס )1! תש-ך גאננ.ג אברהם שיין, פרן; מנתנ.ה, רןטנבר; שתנה"ינקשיס:  

ק לנקשה יהה!;י סינר יו שיש פותן ונ1 היא, מונח ההונענל
 תש-

 ונחתיו גנו ותה-תקון, ע, "ריי סי"~ג לרר לאההמנ,שיס: יאשי גונזי כץ, ש.הרב 11%( נירי )!1 תש-ך גאנ1. הרצ-נ עיון.-א בים שעשר לרר, !אג ל ישי ןמשה געינו. ג"ונ 1! היין גיח 'תן גן ,א שאס 1!,יהרנה העז, עובת ע,יירה צ! ,מתן נקשה הוין נ.ת נענ.היושה פרסום מיום ימים עשרה תוך מסוקיו וימכור היין יניה יבואה!-י, ,י;;1
 לבקשו להתגגד סינה לו שיש מעונין וכל הנאה טובת דתובעכל

 פרסו: מיום ימים עשרה תוך טענותיו יימטור לבית,הדיז יבוא ל' הי תנע-ך,9ת7ותיק
 בעיניו. כסוג צו הדת גית יתז כן לא שאב זו'הזמה המנזחח עזגון על ירושה צו למתן נקשה הדין ביח בפניהוגשה
 באועטט )15 תש"ך באגכ*כ תשי-ט. בגיסן ג' ביום שנפצרה בלום,דגורה

"960 
 ראש מזכיר כץ, ש, תרכ

135. 27.14.1964 חשנ"א, נחשו! !' ד9ל, המדס,מיםייקיט



 בפתח-תקוה האורי הרבני הדיןבית
הזמנות

 ת;.ן,יזו1-(1ת., תק-ר,1ו:וה',
 תש-ך נתמיר ג.נ ב'וס שתסי מימנה, כיתש ויין בן נפתי' יייס שייתי "י"י'ר(' י'את nvlc1 ':'יייויוך:"י'ד ימות עגנון ע, ירוקה צו ,מהן נקשה הי.ן נ.ת י!;.nrrn "מנו" עיגון ע, ירושה צו ,מת; נקשה "זין גיח ב"מהננשה

 "leo). נ.ויי 171 מאשתו וננהי. נניו הויזליך, )צביה( ציליהמנ,שיס:
 רעמה. 21, הרי, מיתינ כורש ורה זלמןקינלש'ס: ר,ונ ימה, מצתת-תקיה, פריי~לר שרלוטה גתו ע-יהראשנה
 לבקשה להתנגד סיבה לו שיש מעונין ופל הנאה טובת התיבעכל 11.הטומר
 פרסום מיום ימים עשרה תוך טפגוהיו ויממזר הדין לבית יבואהנ_ל לבקשה להחנגר סיבה לו שיש מעונין וכל הזאה טובת התובעל
 פרסום מיזם יסים עקר" היך סענותיז דימם,ד הדין לבית יבואהב"ל,
 נטיעיו. נטיב %ו "וין גית יתן נן ין שאס גי'הותה נ;,:,1. נשג גו "זין גי" ."ן נן " חס וי,דשנו

 נ!ן!מני הו תשיך נאיויגיא רישי מתיר כץ, ש. הרג "ווו( נאתוסט הו "ש-ך נאננ.,
(loeo~ ראש' מן:יר כץ, ש. הרג 

 דיו,גית-קתזיית אעדה של חרתי הדין ביתהזרעות
 ינמצאים בוגריי הירסיס בל השיה. הצוקית מאשי י11סף,בנו בה י7ךט, היונית-קתולית, העדה של הדתי הדין לביתהוגשה
גארל. כוועין המנוח עובון על ירושה צו מהן עליה ההמומיםמבקשים
 משפרעם, ".יני-,הול. אלחדאד:'ריס

 ~ה יין לגיח אותה ימיור ו:-י, ינ,שה התעזות יו שיש מ. גל גנ!סינר :2 ניזם שנפני
 ~ה הוזעה נרסוס ייוס יון ש,.ש.ס געשן חדאד סלים פרידה "סו אחריו השאיר עריר., וךיא1)ו1

 הירית-,תוי.ת היש שי זזתי ייין גיה;שין ~ה זין יניה אותה ימניר הו.,, ינקשה התהוות יו שיש מינ, לחאם בסיל'וסןאר:'מ:ןריס נתיז.ונמיכן ווי נץ,קס.גי י נו:ר.ס "י.יש'ם נ, מארי. שהיתו יוסף ""יו)בחות'(,
 וו. הודעה פרסום מיום יום שלושיםבמשך

 בה בקשה היונית-קתולית, העדה של הדתי הדין לביתהוגשה 10eo באוקטובר3
 כליל נעים המרח עזבון על ירושה צו מתן עליה התהומים מבקיים לחאם בסילירנ?הארגימגדריט

 3""נ, בנובמבר 21 ביום שנפטר משמרעם, היוני-קתולי ג'רךגט, היתיה-קתולית העדה של הדתי הוין ביתנשיא
 כמנה ובניו פרוס זתגא יומגין החוקית אשתו את אתריווהשאיר
 נ, ו-ו~דאד. סלווא שתיקה, פיל'ט, שפיק,תו~פיק,

 יןת, הוין לבית",;שה
 נארז. שמגאת סמוא ~זית "רז מן 1:עוריס ג.1י.ס היורשים גה נקשה היצית-,תילית, "עןה קי

 זה וין ,ניע אותה ימסור הנ-י, ינקשו התמדות יו שיש מיני הנא המתה עוגנן ע, ,רושה צו מתן ילי" ההתרמיםבנקשים
 11. הוזרק פרס,ס מירס י"ס ש,.ש.ס נישך נאיק"~ני )2 ג"כ נתפטר ירש, "ייני-,ק,,. מלסוראליאס

 "יו; נן,לטיגי ן וג:.ו מעיך נעמה בהרה י,1,ית אשהו חהריו ומשאיי,ניו
 ש, tfi?n "זין ניתנש.א אנמהחד הקטיה n~TT גררים ונוגס נאי, נמצאיםה'.רשיפנ, לחאם בסיליוסהארג.מ:דייט' ואסמהאן. ;'אוית ו'ורג', עאזר, בפילה, אליאס,ממק:

  היונית-לתיייה העז"
 זה דיץ לבית אוחה ימסור הנ-ל, לבקשה התנגדות לו שיש מיכל
 נה בקשה היוצת-לתחית העוה שי הזהי הזין יניתהתשה 11. "1וע" פדס.ס פיוס יום ש,.שיסגמשך

 אליאס המנוח עיגון על ירושה %ו מתן עייה החתומיםמנק;.ם 11,; גאוקס21ר7
 .111 נאוקטונר 1: גירם שנפשר מנ'ש, "ייני-קתוי, בכית איוב לחאם בסיליוס""ינימ;יייט

 ש, "זהי הזין נית:ש.א
 משה וגניו מאבא אסעד סעדה "ווסת אשתו אהייו.ה;א.ר ויוני"-,תעיית "ען"

 נאין:ס "ינ.י,
 זה ד.ן ינית אותה ימסור הצי, ,נקשה ""נוית יי ש"ש מ'יי נה נעה הירית-,חויית, העוה שי היתי הן'ן יניתהרשה

 זה "יוע" עיסית מ'ים 'ים שיישים ימשי אליאס השוה עוננן עי ירושה %ו יתן עייה החתומיסמנקשים

 .ן,1 נן,,?.גר ר ג.וי' 11 ניום ששטר מעייגון, קתויי היו;, סליתאיבראהים
 לאחם DT'~'Da"ארנימ:זריט סולימאן ראצ'יה השניה ההוקיח אשהו  צת אידיו ומשאיי1~1

 היינית-קהוייה nTvn שי הזהי הזין ביתושיא לשיו שופסרי  הליה הרישויי ין.7'ה מישהו ראנ'יבלאדיניו

  zr.lo.l~eo תשכ,א, כחש.1 .' זיו. הפרסומיםיוי,ט136



 חברות לפירוק גקטות ברברהורעות

 בתל-אביב-יפו המחתי המשפםבית בתל-אביב-יפו המחחי המשפטבית
 ~fnoueo אויתיהיק !י;!!,1 "ירוק( ":רותתיק

 "הגיית, מקוזקנעין ההנרות, פ,וזחגענ.ן
1'~Palבע-מ. טבעי חימץאנ.ג. לתעשית בית-חרושת מומץ. -סך' הכרתונונ.ן ת,- 1,, אינני יחיג בע-מ, חברה עילים שיכת 
ת יזי ;, ,עי, ה:ו:רת ההנס יפירוק שבקשה הוועד נוהנמסית

_1 
י ל ש ספת ?  ?-. ,ע.י שונר המשפס ,בית .1%(ביופי נו-?.בי " תש:-א נחשי. י-ה גיוס בתי.חני2-ספו, ירחץ.המ"פ? )4 תש-ך גתיוו ט' QT'1 "עשה גת,-אג.נ-.פו המהיוי המשפםבית

 יאחר מיז או וה, nrr1או( ננייו ה' גיוס נתי-חנינ-יפו ירין היושג המשפס גיח גשיתבורר גנוגמנר )מ תש:-א בגינו ף ג'וק נת,-אניב-יפו המתיrsvin 11 פ.רוק שנקשת היראה נ.תנה וגי נ;.מ, עו,יס ,ש.נון",חומית בנית תישמע הגישה וגי רחנסיז קמשון המנקש ,ז, עי(1%( ""נרה -עמיור-
 ~ה שן"

ן י;ב-1%117ש  
 המנקשנוה ת,-אניב !!, ,.,.ננ,ומר"יג י . י, הו": מנטים יייירתשמשם

 "ו-1 הנקשה שמיעת נעת ישפיע הרוצה אזם נ, : " ר ע" רצונו עי "יזו" יעיי הטיס יאיש "זי"י .י, ע, ישיות איטייר תייג האמורה הבקשת בירור במעת להופיע הרוצה כל : ה ר טה
 זן דצ1נ1 ע, ננתב הוזעה נזואר יו ישתוה "1 ינקי ימסוי חייב את "יריה, נוהי אס אי. האיש, קי )המרן "שם את הציין "היועהזה.
 "ת,מ" י".ות יריב" והיא "פירם" שי שמעןהשם

 איתה או Q'g אותו יד. עי "תומק ותעיה הפירם", ש, והמעןישם דיה, עורך ,הי יש לחס שלה או ש,, הזין עירך ייי על אוהפירמה - 5.רמה 11 אס "ו ארס, "זהו ש, ומינו עמי את l"sfiוהניעה או השש .וי ע,
 תישיה אם או ותימכר, נו"(, ישנו )ןם שלהם בא-נות אוהפירמה ישימה צריך - הדואר ידי על נשלחת היא אם - או ימירה,וגריך
 יאוחר ,א הנ-, ,יז, שתוי; :ז, ייע.ק ומן הפן תיש,"נזומר, אחי אחת משזה .אוצר יא יעי, ""ת'ם א, ית'; שתספ.1נומן

 !(01. ננוגמני ))! תשנ.א בניקו נ' כיוס !ש!1משעה 1(!1(. ננונמגר )!! תשג-א גנויו ד' 'וט ש,הצהר.ס

 החברותפקודת

 חברות רישום בדברהודעות

 ""]1" פפי. מוגבל בערבון 3926 במש 564 חלקה חברת3 : איה 9ימ.ס מן..נ.פ יהייעית"ממ9י.מ
 גייגןיי,%י(. י.ני"ש11תש.רי!!.

 "1 גנות גיהות ;nT~tb 1-ומח"ן :הו,, ג1י,י.יונתנ גרש:נ ::ךן"3י" ::::ג:)
 א"ת. גי ,-. ) ננות רני,ות מנ,וה ו-((!פייסי" ""]י~ה "411.
שפורוםנ התיק מס15!.

 nl'D-Dחברות
 ,;!1(. גנ.גןני )!! תש-ך נחשוןנ.גג מותבל בערבון 3926 בנהם 579 חלקה חברתן. מיגבל בערבון 3926 בנוט 583 חלקהחברתן.

% מסור ה71הינישת3 ,:!1(. ג:וגןני )!! תש-ך נעשון ג.נ!.  1:ו3 שש 
 nT1a נדהות מניות י-(((,1 מהיי, ,.דיה )ץ,ף( 1 !!( ק,הוןג !:ו!. גמש י1! מנעי "יק" ינישתג
 אתת. נ, 1.י 1 נתת רמ,וה מניפה ו-א פיוסות"1 טית ניהית מניות י-%ו!1 מ".,ק ,ירות )ן,ף( .(!ו ש,".ן4.

SiDn[??2נ אחג נ, יעי 1 ננסת רני,ות ינ.ות 1-(ש אית גי פיפטות!1
3z??lil~n 

 מוגבל בערבון 3936 בנוס 562 תלקההברת1. מוגבל בערבול 3936 בגוש 565 תלקה הברת1.
 !ו1ו(. ב:.:ןני )נ: תם-ך :ITTn1י.בג י:11(. ימימיי י: "ש-ו י"ט11 י.יג
 !!%. ג;.ש "י יסרי ח"הרנישתה י:1. נמש !ן! מיד ",ק" רגישתג
1 ש, הוןג %  ש שיה נדהות מני.ה י-הין מהו71 ,ירות )אלף( 1WOi שיה.1ג גוית ~יהית מפיות י-%(י מיון 1'ר,ה )אלף( 

 אחן נ, י-י 1 גנות רפיסות מויין ו-((! א"ת ג,"רוטנת אצה. נ, י.. 1 שות רני,ית מניות ,-ש אחת נ, ייומית"1
.,znlGitn 1'.211:!ה"

to,1oao 137,;? ת'::-א. נחשו ו' n~DIDICn ,797'שוס



 חברות רישום בדברהודעות

 מתבל בערבון 6?39 בגוש 551 חלקה חברתן. מוגבל בערשן 3926 בגוש 554 חלקה חברת1.

 1939(. בנובמבר )3ן תש-ך בחשון כ-ב2.
 1939(. ב:וביבר )24 הש-ך בחשין כ"ג2. .

 926ה בגוש 531 מספר חלקה רכישתג 26סונ בגיש 534 מספר חלקהרכישת3.

 10 גגות נדהות מניזח ל-199% מחולק לירות )אלף( 1900 של הון4. הות נדחות מניות ל-0900ג מחולק לירות )אלף( 1000 שלהון4.
 בל ל"י 1 נטת רגילות nlrja ו-מא %חח כל פדיסוה19

 אחת_
 אדה. גל ל"י 1 גנה רביל,ח מג"ח ו-900פרוטיח

.5Z?a?OIDn.52?228,חפ 

 מ,נבל בערבק 3e2e בגוש 557 חלקה דברת1. מ;נבל בערבון 3926 בגוש 553 חלקהחברתי.
 1939(. גנזבמבר )24 הש"ך בחשון כ-נ2, 0ג9ו(. בנובמבר )23 תם-ך בחשון כיבג
 926ה נטש 3י5 מספר חלקה רכישהנ "?39. נגוש 33ג מספר חלקהרכישת3.
 10 במת נדחות מגיות ל-10000 מחולק לירות לאלף( 1 מל של הון4. בגרת גדחרת מגיות 10 ל-900 מחולק לירות )אלף( 1000 שלהון4,

 אחוס כל ל-י 1 כנות רגילות מגיות ו-900פרוטיח אחת. כל ל-י 1 בנות רגילות רגיות ו-4ש פרוטות10
.5a?JIIDn.522229,,חפ 

 1959(. בנובמבר מ1 תשעך גחשין כ-גי 1939(, בנובמבר )24 חש"ך בחשזן ג"גצ. מעבל בערבון 3928 בגוש 556 חלקה חברת1. מוגבל בערבק 6217 בגוש 292,7 חלקהן.

 9מש. בגדש 535 ממפר חלקה רכישה3, עליהם. בנינים ולהקים ניידי דלא נכסי לרכוש3.

ל"זן4.  ? %  "1 גנה נזייה יניה ,ז!"""1 משיק ,.יצת שלף( %'1 קן ";ןג כנות ימיות מניוח י-1% מדויק *חת יח( 
 אחה. כל ל-י 1 בנות רגילות מניות ו-900פרוטות %חת. גל ל-י 1 בנות לפדיון ניתכות גבורה מניות ו-100 ל"י1
 הפ,30?ג?3.חפ,22מש3.

 מעבל בערבון קן3% כיש 5?5 חלשהף22ע:. מיצול השה?2מם:בדיע מיעלין

 שי היןג
 ך4,קינוקהנ. נח %הה א. "נויה ימניית ,לק" ק

~DD" 
 ('.ע. נוזת :'ר

 נאת מני;ה'ר:י,וה ן ו-,!! ,.: ו גת ""ת נ' הנוין מנ.ית י-י,1
 "ו גנת נזחת ימיות ,-1oooe מח"ק קייב ן"י1,)איף( שי"ין1.

 """. יי י.' י יבית יאיית יית י-%ויפי". "" " ..ן
חפ,3??2ן5.

 מוגבל בערבון 3926 בנוש 561 חלקהחברת1. מתבל בערבון.דלפינוטקס-ן.

 1959(. בנובמבר )24 משיך נחשון כ"ג2. 1959(. בנובמבר )24 חשיך בחשוןג"ג2.

 5ף9צ. בגוש 581 מספר חלקה רכישה3. טכסטיל. מרצדילייצר3.

 19 בנית נדחות יניות 10 ל-%0 מחולק לירות )אלף( 1 000 של הון4. מגיות ל-מ5% מחולק לירות אלף( עשר )חמישה 13000 שלהזן4.
 אתת. כל ל*י 1 במת רגילוה מניית ו-נ"יפרוטות 1 כמת ב. ט)ג רגילות מניות 0,א5 ל"י, 1 גנות א' סוגרגילות

 דפ,322232 אחת. כל ל-י 1 בנוה ג. סוג מניות ו-5000ל-י
 חפ,22224נ

 מוגבל בערבק 3926 בנוש 560 חלקה הברת:. מעבל בערבון והשקעות למסחר חברה מים, פלגין.

 י)!1(. ננ,נמנר ן1! "ש-ך נהשט נ-יג ' ו]!1(. גנונן:ר ע )ן תש-ך גדשכן י-נ2.

 י"י" ב:ע3ימ%"2יןן"יבכ:::צ
 ,ו יסית ניחיה ינייה !י י-% גהיג ן :ן:םד1 1 גניה ימיי" ימית י.%,

 וחג גי ,-י 1 גנות רנ'יית מרית ו-!ן,פיויית %"ת. גי ,-, 1 נניח הצנעה מניות ו-,1י-י

 הפ'י.522233.חם,3?פש5.

 מונכל כערבון 3926 בנוש 559 חלקה חברתי. מנגבל בערבון 30025 בנוש 247,8 דלקהחברת1.
 39מ1(. ןנוגמגך )21 הש-ך בחשון ב"ג2 1959(. כענמגר )4? השיך בחשזן נ-גנ
 26שב בגוש 359 מטפר חלקה רכיסתכ 5?300. בגוש 47,8? מזנה חלקתרכישת3.

 .1 גתת נדבת מ:';ת י-%.; משיק ,.רות )"יף( , י! ש, יין1. נזית ר;.יית ממרת ,-""!1 מתויק ,.רות )א,פ..ס( מקנ ש,הזן1.
 %רת. כל ל"י 1 בנית רגילות מניות ו-ששפרוסית אחת. כל ל"י1
 חפ,234??3.הפ;6??י32.

 מוגבל בערבע 3926 בגוש 658 חלקה חברת1. מתבל בערבע 3926 בגוש 552 תלקה חברתב
 1930(. בנובמבר )21 השיך בהדון כזגג 1939(. בנעמבר ע: השיך גהשק כע2
 6"ק3: בגיש 538 מספר חלקה רכישת3. 5?39. מגיש ?53 מכפר מלקה רניומתנ
 10 מוח נדחוה מניות ל-10000 מחולץ לירות  )אלף( 1 י"0 של הון4. פו בנות ברעית  רניות 19 ל-0)ש ממולק  לירות )אלף( 1009 שלהון4.

 %חה. כל ל"י 1 בגזת רגילזה מניות 1-וא(9פרוםדח ארוע כל ליי 1 בנות רגילות מניות ו-9נ9 שהת בלפרוטות
 הם'522235.חפ;7?5222.

 27.191900 תוג"א, בר.ט,ו .' 797, המרכזמיםי?ק!ט133



 חברות רישום בדברהודעות

 חלקה6בטש30024גערבוןמונבל חברה ן. בתל-אביב 138 מספר ארנבי משרדיחברתן.
 1939(. במבמגר )4? תש"ך בחשון כ"ג2. מוגבלבערבת

 1?שנ בגוש 6 מסטר הלקה רבישחנ 1939ג בנוגמבר מ2 הש-ך בחשון כ"ג2.

 גגות רגילות מניות 2 ל-מש כחולק לירות )%לסיים( 2000 של הון4. 5?69. נגוש 16;109 17, 21, 3?, מספר חלקותרכישת3.

 אחת. גל ל-י1 גיהגות נכורה מגיות ל-220 מדולק לירות )קלעיימ( 2 יום שלהון4.
 חפו522244. כל ל"י 1 בנות רגילות מניות 1 ו-85ז אחת בל ל-י 1 גגותלטדיון
אחת.

 מוגבל בערבון חקלאי לשיווק חכרה -אבי.שי*1.חפ,6מ:2נ5.
 אחת. כל ל-י1 5020. בגוש דלקות 3 לרכושנ בנות רבילוה מניות ל-90מ2 מתולק לירחן )אלפיים( 0~20 של הון4- 1%9(. בנובמבר )24 תש-ך בחשון כ"ג2. ",יא.ה. תוירה ישעו7 י,נ~יס ש, עסיס ויה.לג מוגבל בערבץ 6020 בגוש חלקוה שלשי. 1959(. בנובמבר )23 הש-ך בחשון כ-ד1.2 ו1

 "ן,ו1ע!3 בטוה רגילות מזיוה !! לא מתולק יירוח )%לפ-ם( ? oooi שלהון1.
 אתת. כל פרוטות 190בנות

 מוגבל בערבון 7136" בגוש 63 -חלקה1. "פ,322237
 בנות רגילות מגיות 2 ל-מש מחולק לירות )אלפיים( 2 000 של הון4. 1959(. ננובמבר )24 הש"ך בחשון כ"ג2. !וזג נגיש ר! תיקה יג'שה3 מתנבל בערבע 6109 בגהת 69 חלקהן. 59פ1(. בנוגמבר )25 תש-ך בחשון כ"ד1.2י

 אהה. גל ל"י1 בנינים. עליהן ולהקים מקרקעין לרכוש3
"ס,יהג!י. בערער. מתגלה ההכרה3
 חפ,8מב32

ן Limited. Dolplast מוגבל בערבץ דולמלסטי.
ת:ג:י22הנךי

 מוסבל בערבת 3
 את. גי nTD1-Dי!, נתת רויות מניות י-9(!! מול יירוח מ,ע,יס( וש! שיהנן1. בנוח מניוה ל-60000 משלק לירות אלפים( לצשת eeco של הון4. נהם. ולבחור פיסטיק מוצרי לייצרנ בויניס. ולהקים מלחקיין לרכושג 1939(. גגובמבר )ו! תשעך בחשון כעג2.

הס,וומשנ %"ן ני י-.1 חפ,9נ5223.

 מוסבל בערבת 6625 ביוש 57 חלקה3 מוסבל בערבת 6896 1וש 1 כחלקה דונם11י.
 1959(. בנוגמבר )25 הש"ך בחשון כ"ד2. 1939(. בנובמבר )24 תשוך בחשון ג-גנ

% יון3  א"נ נ,ייוסיה ~יחי." גננה ין'וה 1 יו,% מהול ,.יצת )אקף( , וש עי יי,א 111 גחות מניות י-1!!ינ מדולק לירוה מבפייס( ! יש 
 %ו גנות רני,וה מניתה ו-מאן %חת ג, ירוטיה והן נציתיפוייי,' '

 אתדר כלפיוטותדפ,מ4צ522.
 חפ,2248נ.

 מוגבל בערבץ ז.ח. מפעליי.
 י193(. בגוגמבר 24 תש-ך בחשון נ*גנ

-1
 מוגבל בערבת 6355 בגוש 325 וללקה

 1959(. בנובמבר )25 השיך נחשיו כ-ך2. רכב. ולכלי למכתיוה נמסכיט כמנהלי לעסוקנ
 35מ. בגיש 3?נ מטפר חלקה רכישת3. ניחנות בבורה מניוח ל-100 מחולק לירות )אלפיים( eoo 2 שלהדן4.

 100 בנות מניות ל-20900 מחולק לירות )אלפיים( zow של דון4. כל לעי 1 בנוה רגילות מגיות 1 ו-wo אחת כל ל-י 1 גנותלפדיון
 אהת. כלפרוטוהאחת.

 חפן249!2ג חפ,241?32

 מוגבל בערבון 30028 בגוש 20,11 דירהי. מונעל כערכץ 6944 בנוש 79 חלקה חברתן.
 1959(. בגוגמבר )25 חש"ך נחשון כ-ד2. 1939(. בנובמבר )24 חש"ך בחשון כ-ג2,
 26שי. בגוש 20,12 חלקה 30925, נגוש 11;29 מספר חלקה רכישת3. 6514. בגוש 70 מספר חלקהרכישת3.
 בנות רגילוה מגיות ל-י%5[ מחולק לירוח ,אלייים( ע24 של הון4. 95[ גגות מניות ל-290% מחולק לירות )אלפיים( 2000 שלהון4.

 כל ל"י 1 בנוה לפדיון הניתגוה בכורה מניות ו-30 אהת כל ל-י1 אחת. כלפרוטות
אחת. חפ,42!מ32

 חפ,54משג
.1DID7  לאור להוצאה חברה - ירושלמי מרכז

 מוגבל בערבוד בת-ים 55 ירושלים רחוב ג- מוגבלבערבל
 1939(. בניגמבר )23 הס-ך בחשון כ-דנ 1939(. בנובמבר )א תשיך כחשון נ-גג
 7,49. גגוש 16 מטפף חלקה רכיכות3. יסום. דברי של לאור כמוציאים מסקיםניהול3.
 ננוה רגילות מניות ל-2000 מחולק לירוה )אלפיים( 2000 של הון4. הנהלה מניות ל-109 מחולק לירות אלפים( לעשרת שש19 שלהון4.

 אחף. כל עיי1 %תה. כל ל.י 1 בנות רגילות מניוה 1-מש9 אחת כל ל"י 1בנות
 חפ,21231 5,- יפ,43?22ג

zr.lo,l~ae 139 השכ"א, בחשו ו' 707, הפרסיסים ייקום.



 הברות רישום בדברהודעות

 מאבל בערבון חקלאי שיווק .בר-עוף-1. מהבל בערבון 16 הלקה 8264 נהם אחוותן.
 ל193(. בנובמבר )25 תש-ך בחשון ב"ה2. 1939(. בטכמבר )23 הש-ך בהשכן כ-דג
 מזון. מצרכי של בנטמר לעסוקג 51?ג ב11ש 6ו רםפר הלקהרכישה3.
 הצנעה כנינה ל-100 מחולק לירוה אלפים( )עשרת 10900 של לוןג גיהגות נכורה  מביות ל-וינ מח,לק לירות )אלפ,יס( 2000 עלהין4.

 אתה: כל ל-י ג בנות רגילות שיות ו-9000 אחת כל ל-י 1בנית כל ל-י 1 בנוה רגילות מגנח ו-1905 אחת בל ליי 1 ננוחלפדיון
 דפ.%9:ע5.אחת.

חפ'522232.

 מאבל בערבון קסמיןן. מאבל בערבוןלמדשיןן.
 ,;,1(. ננ,נינר )ן: תש.ך נחשון נ-הג !נ![(. גנונמגי ,ננ תשיך גבושון נ-וג
 בנינים. בהנהלה לעסוק3. גנים. בהקמת לעסוק3.
 יירוח א,פ,ב( )ששת ! ש, שי הון4. ... 1 נוות י;',וה מנתה י-,% מח~.ק יתרוה שחיף( 1 ,% ש, הוןג

 מחילי
oeo-ונויה מג'נה ,1 י 

 1 בנות רגילות מניות 1-פ]ל5 פרוטות 100 בנות למריוןניתנות אחת. כל ל-י 1 ונות לסדיון ניחנות בכורה מגיות ו-00ן אחתכל
 אחת. כל ל"י מפ,3נ3222.

 הפ',522961.
 מוגבל בערבון העולים תיאטרון1.
 1939(. רנובמבר ]23 ה,:-ך בחשון כ-ד2.
 מוגבל כעדבזן רחובות קדלייל1. שעשוסים. ומפעלי תיאטראות קולנוע, גתיניהול3.
 Limitea.Rehovolh l~arlyle בנדת רגילות מגיות ל-2000 כחולק לירות )אלפייב( 2 שש של"זן4.

 !]י1(. ננוגמגר )(! תש-ך נעשוןנ-הג אשה. כל ,-י1
 קולנוע. ובתי היאסראות לנהל והפסתם, סרטים בייציר לעסוק3.דפ',ועיי32.
 בנון יגילוה מזיוה  ל-~zeao מתילל י'יית  )"יה"ב(  סירהין3 מוגבל בערבון סלוק לנה חברת[.

 א"רין::ן ירו(. ג;.נןגי )ן? הש-ך ב-רבהןוןג
 ש:53. בגוש 160 מספר חלקה רכישת3.
 בנות רגילות מניות 2 ל-0% מחולק לירות )אלטיים( 2 300 שלהון4.

 בנובמבר1930(. )26 תש-ך בחשון כ-ה,הפ331טש5. מוגבל בערבון 42 חלקה 8267 גוש אחוות 1. אחנ יל י..1

 ;'י דןן3 !]!ן(. בנונמבי );? תש-ך נןשון נ-ןג
 ףה;וה בנתרה לביות ל-100 מהו,, י.רות )איפיין( %!!

 ננות רן.יות מניות י-%,!ן מ"י, יירות ,איפייב( ~ZWO 7, הגןג
 אן,' בב,1

  ,53-? , 'ג פרוסות 100 נמה לפדיון ניתמת בנורה תמוה 1-מנ10 פרוטות100

 אהובבל
 מוגבל בערבון 6395 בגוש 3 חלקהן. ",י2םג

 ב:ובמבר1959ג תש-ך)6? נחשון כ-ה1.2
 6%3. בגוש 3 מספר הלקה  ענייתג מוגבל בערבל מופת לאריגי1.
 אחת.בל בהם. ולסחור סגסטילים לייצרג לשי 1 בנות מניות ל-zooe מחולק לירוה לפלפיים( מי2 של הון4. 1939(. בגךבמבר )26 תש-ך בחשון ב"הג
 )יר," 4)ןיי( הוןעל1%?3

 הפוזרן??י  ל,י 1 נרוה הנהלה ל-1מנ.1ן בה.),
 אחת. כל ל-י 1 בנות רגילות מניות 1 ו-vvfi איתבל

המ2371?52.

ן חלקג2ן משבל כערבון ~-DID לש'רות' המאוחדתהחברהי.
 שי:ל ",ב GSZI. נגוש רנ מיפי חלל" רגישתנ. ינ!ןג ימבמכל ,? הש-ך גהשון ג-הג

 :ע::הז. רזייתה מניוח .1 ,-"! משיק יירזה XI(a'D) יני" ט
 דפן3פ5222. אחוג כל ל"י 1גנוח

חמ,58מש5.

 מחבל lla1~a 7149 בגוש 85 חלקה חברת1. מטבל בערבון חברה טיב-,-אוטו1.

 פ193(. בגיבמגר )26 תשיך בהשון ב-הג 1939(. בגיבמבר )26 תש-ך בחשוןכ"ה2.
  7149. בגוש 83 מסמר הלקה רכישתג בהם. ר ולכח, מכוניות חלקי לייצרג
 בנוח רגילות מגיות 1 ל-990 מחולק לידות ואלפיים( 2 15(0 של הוןג א. מת מניוה ל-5% מתולק לירות מאיה( המע )אלף 1300 שלהון4.

 מרוטות 100 בנדח לפדיון ניח:וה  גכורה מניוח ו-100  אתת כל ל"י1 אדה כל ל-י ג גמה נ' סוג כנינה 500 אדח, בל  ל"י 1בבות
 אחת. כל אהה בל ל"י 1 בניה ג' סוג מניות500-1

 הפ'522265.חפ5222%1.

 27.10.1000 תשכ"א, נחשו, ו' ?79, הפרס,סיםייקוט140
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 חברות רישום בדברהודעות

 מוגבל בערבון 8272 במש 84 חלקה אחוזת3 מתבל בערבון 7145 תוש 28 חלקה אחוותי.
 ונר(. נניימני ~(ZG הק-ך גןשט ;-"2. !!!1(. גניגכגי ~(Wfii ?G-ך עשון נ-הג

 י2 ש,=% "יינן::ב

-  
 א' ימיות ת מנ' ,..י י"י,, 1ח:::::2י;הי" 4 י" שי הס3 א' טסת ,;.1" " מחוי, יג

 פרוטזה, "1 גאוה 1' רוי,ות שלה "1 פירמות, "1 שיה ;.תיהוה פרוסות, ין בנות ד' רגייות מרות 9! פרזיות, ין בזות ;'רגילות
 ו' רגי,וה כניות ו-שתשג פרוטוה "ן גנות ה. רנייות מנית"1 1' רנייות מטוה ו-%,!!! פיוטות, "1 ננוח "' יחידית בניותי1

 ח"נ ני פרוסות ,1גנית אחת. גי פיוסוה "ןגנית
הפ,ממ:!.הפ1;1ש2ן.

 מוובל בערבון 8272 בגוש 85 חלקהאחוזת1. מוגבל בערבון 6533 בווט 96 חלקה3
 !נ!1(. גנונכגר )י? תש-ך ג"שיןנעהנ !]י1(. ינייכנר '% ""-ו יישון י."ג

 מן" מיי" מן,1ת 4ך..%? :ן: ני.: %5מב:ינייב!ב
 א, יניקת " מג, ,."י כ"1,, ב:יב::::צ:ן:1ת:ן::ב ן

 פרוטות, ין ננות ד' רמיות מנעת "ו פרוםןת, !ו מיה ;'רנייוה הפ,,3!?!.
 ר;י,והו' כנינה 1-!נ!%5 ניוס~ת "נ ננוה ה' רנ.יוה יניית"ן

 א"ת. ני פייסית "י ביי" מכבל בערבון 8272 בגוש 80 חלקה אחוות1.
"פ,1;ם:!. משג ןנוגינר )ו! תש-ד נחשון נ-"נ

 מוקבל בערבון 8272 בנוט 86 חלקהאחוות3 א' רמלוה כניות ל-!ו מהויק יורות שיפ.ע( מרגעת 4 עיזתי הט3
 ,;,1(. גנונמני ~(ZG חק-ך נהשץנען2. כנינה "1 פריסות, "1 בנוה ג. רמזית מניות "1 פרוסות, "ןבנוה

 ?;?נ גמש "! כגפר ",ק"רניקתנ שיטוה, "1 ג11ת ז. רמנה שיות 19 פיוסות, "1 גננה נ'הניקוה
 ד רננות ינינה 1-"1 מהודק ,ייוה אטים( )ארבעת ooo~ 1 שי"411. ו' מפייות מחוה מנ ובי! פרוסות !ו נצת ה. ר;.,ית מניםי;

3
 "1 "ת1:::ייגיינ. דת. ג' :2בישית

 ""ט ני פיירית "יג:יה מונבל בערבון 8272 בנה( 81 חלקה אחנזת3 ::גךנ::::%::ב::י:וי
tTJlsn:?3 גנונמנר!]!1(, )ן21 הש-ך בזקון ג'לג

 מתבל בערבון 8272 אוש 87 חלקהאחיזת3 ינייות מנ'1ת י-ם מ"11,ותב
1 מנינה "1 פיוס,ת, "1 גמת ב. ימית מנינה "1 פיוטית, 14 גנתא'  ור,טוה, ז.גויהי1 רנ.,וה מטות פרוסית,"1רמיוהנ.2;1ה"ן

ל ,1 לן ל (י ןל יי 1' רמאות מניות !!! ו-!]י פרוסות ין בנוה ה' הנילוה כניהין
 , יה ת,י%,"Z22TOISנ. פרויוה, "1 תות 7'11תי אתה. כל "רוטוה "1גנוה

 מחבל בערבון 8272 בגוש 82 חלקה אחתת3
3

 ""ש ני פייסי" "ן י;ית
 1959(. בנובמבר )26 הש"ך בחשון כ-הש.
 מונבל בערבון 8272 בנוש 88 הלקה אחוזת1. !;נ". גמש מ מיפר "יקורנ.שהנ.
 ,נ,1(. ננוגמנר ~(zc הש-ך גחשין נרהג א' ראיינת מניות ,-"1 מהוי, לירות אלפ.י( הארגנת """4 ש,"ון4.

 גנו" ד' רנ,לוה מריות י1 יחוסי", "ו ננות ;'ירייתה מ?!. מוש !ו מספר הלקה רביעת! מניוח "1 "רוטות, י1 גנות נ. המיות מנצת "1 פרסות, "1ננות
 א. רגילות כנית 1-ין מחולק יירוה אלפים( )אריעת oooi 4 הווקל3 פרייוה, "1

 מניות "1 פריטיה, "1 תוה ב' רמיות כניות "1 פיוסות, "1בנית 1' רננות בניות ינ ו-";! פרוסות "ו בנות "' רנ.,ית מניית!1
 פר~טית, "ן ננית ז' רמייה כנייח "1 פרנסיה, "1 ננ.ת ג'ימיות איה. גל ירוסוה י1גני"

 ימיוהו' בניית 1-"%ינ פרוסית "! בנוה ה' רמיות כנויות"1 "י,1;2!;3
 ~nfiK. גי פדוטית י1גנות

הפוע%?3 מוגבל בערבון  8272 בנוש 83 הלקה אחוזת1.

 59ען(. בניבטבר )26 תש"ך בחשון כ-ח2.
 בערבון ומוז סודה ושיווק לייצור מברה.רמובוה-1. 2;!נ טוש !! מירר ה,7" רגיעת!נ
מובל רנייוה מניות ,-א מהוי, י,רות ח1פ.ס( )אינסה שוו שי  "311

 ,;!1(. גנ~גמנר מ2 תש-ך ג"קוןנ-,ג מתות "1 פיוסות, !1 טית ג' רמשת מניות "1 פרוסות, ין גנותא'
 גסס. ויאור קיים ~משקאות כיצ.סייי!רנ וזיוה. "1 גננה ז. רמיית כניות "ן !רוסית, "1 גנות נ'רנ'לוה
 אקש נ,1-' ""ש נ, פריסוה "1גנות י~ ננות יני,וה מנינת י-ווו מייק לויות )אקף( 1 יוק שי",ן3 ו' רנ.יוה י:י,ה %! 1-";, פרוסות "1 גננה ". רני,~ה כנינת"1

"פ,!;??!3 "פ1!~2ש3

W~le.1oGO 141 ת"נ-א, אשוו 1' 797, ""שוסים.,הים



 חברות רישום בדברשרעות
 ה". נמש ו-וו !ו לקית יעשת!. מוגבל בערבת 6588 בנוט 17,3'3 חלקת3
 אי ר;.י.ת מדות י-"1 מהמק יירוח אנג'ס( )ןינןת 4 "י קי ןי1ו.. !נ!ן(. ג;.נ5גר )ת הע.ך גושון ג-וג
 מניות "1 5ר,ס,ת, "1 ננסת ג. רקימות ימנת "1 יר,ס.ה. "1גנית 4ע". מיש ?,;ע 1DSbi "יל" דנ,עתג
 1' רנילית מ;.,ת 1-ונגשש hTD1-D ,1 גנזת "' רניי,ה מריית!1 א"ת. גיי-י ifilel~D "1 ננד ד' רנ',.ת מ;..ת ,1 פהסות, .1 ננסת ;'רנ.,,ה 1 נתת רגילות היות 1-"114 מהזיק י,רות ,"יי( 1 ." ש. רון3
 אהה. פרוט,תנ,גניתן הפז"מ!3
"מ"צ(!. מתבל בערבת למטהר מברה -עמית.1.
 !;,1(. גנונןני )מ חק-ך נחשוןג.ח! "יוייב. יצקי ינה,ג מתבל בערבון 6181 בנרם 238חלקה1. !;!1(. גנוגמנר );! תש-ך נ,שוז נ-ו!.
 עי.הם. נ;י;.ם ו,ן,,ס קרקעיתייגיש! ,.י, 1 גת א"ת דנדנה ימניית יהירי יירות ,א,".יב( """? ש,דין4.

 .ירה )אתפייס( ! "י ש.דון1. ן, ,.י 1 נמת רני"ת שיות 1 ו-שש יעי 1 נות "?נעה מניות!!
 בנות ר;י,.ת שיות ,1 י-שי מויקי

 ווו נהה י"ן,,ן ;.המת גכ.ד" י;יוה ") י-שי ""ה י, "ימיהו,,אהת.
 א"ת נ,וייס.ת 1,ין"נמ!.
הפי!!";. מוטבל בערבת ירושלים הבית טעם טובן.  נייייניייי "! משיתש-ןי."ן. ,-י "ן נזית :מזת ,-alo מ"י,, י.ג,פ7ךנ שייעיג:ימד"ב מוגבל בערבון 7166 בגוש 6חלקה ,ניו(. גנ,בכבד מ! הש.ך ג"שון נ-וג
 אות, :ן3יני תגכןגן::י:::ג ש":,,"יאי,י ":"" ג":במ
הפ,,,שצג מוגבל בערבץ טוידן1.
 !נ!ו(. גנ,כיגי )1! תש-ך גחשין נ-1ג
 ונר. ייי?רנ

 ס:ןס,י
 מוסבל בערבץ 63 חלקה 6957 ;ושחבית1. ,היגשנ

 "ןיי(. בייג=י )י? תן-רי-הגדייו?. א"צ 7, ,-, 1 ג;1" ךמזת ,-1000 מ"י,ק ,.יי" חיי( י שק "י,ש,4.
 המומלציג

 יצן. CT)a ן' "ייןי:'ש'ן.

 א"ת. י. י., 1 נוי" מיוניות מניות 1-! א"" גן ,.י1 משבל גערבק 8272 בנזש ו-32 89 חלקות אחוותי. ינות י;',ית מניית י ,-יש מ"י,7 ,,יות ,"י".."( ,,": ש,"ין,.
הפרן.,!1 !;!ו(. בנ.ניני );! תש-ך נאשפז נ.ו!.
 פופ. בתיש 1-:! !, היקזת רנ.שת3
 ש, קוו3

 ,וזן(. גנוגמנר )"! השיך נעשוןי-ח!. ינחת "1 פיוסוה, ,1 צות ב' רנייות :;יפת י1 ייוס,ת, ,1נ:ית מתבל- בערבון ושות' מושריב מ.-חברת1. א' רנייות מנ.ית י-"ם מהזיק ,ירית אפייס( )"ינית 4 ,ן"
 ש, ע:ו'סיניינ. פרוסית, "1 נ;.ת ד' י;יי,ת ירה "1 פרישת, !1 רות 1ד;.י,ת

'Silp~ בתנם.  הלמת ,נדני קדקדת ונינגש צין 
א ש,יוןי. ו' חייו" שיות 8ן ר"% סחוסית "1 שית ה. רנייות מניות!1  גנות ר;ייות שיות 1 ,-"% ירי, יירתת )אאפיין( : 

 אחר נ, ,-י 1 ננחת צורה מזינת ו-ש1 אית נ, י.'י "הת. ג, יחסית ,1ננוח
ישב!3 יפ,!ו:מ!.

 מונבל בערבון 8272 בווש 94 חלקהאחוזתי. מוגבל בערבון 8272 בנוש ו-33 91 הלקוה אחתתי.

 ינוו(. במכמני )!! "ש-ך ג"שיןן.ת!. 'leiv). גנינמגר );! תשיך בישנן נ.ו!.
 !;:ו. גטי 4! יעי ",להרן.:ה!. !;?ו. היש 1-ע ו! ",קות דנ,שת3
 א' ר,ייות יננת י-.1 מיניק י,רות חיפ.ס( )"יבעת 1,,,41 שיהיןה א' י;ייות מ;.יה י-"ו מחוי, יירית איייס( )"רגעת 4 "% שי הין3

 מניות "1 סרוסות. .1 נאת נ' רננות גאות !1 "רוסיה, "1בנות מנילה ,1 פיוסוה, "1 גנות ג' דייסות מניית "1 לרומות, "1צות
 נ.רנ.יות

 פרוסנת, "1 נמת ד' רני,ות מנינת ,1 חרוסות, ין גוית ,'ר;.,ית "רוסית, "1 נמת י' רנייית ציות "1 פריסות, "1 1;י"
 ,. דניי." ציות 1-"שיא סריגת "1 נפית ". רמייה שיית1(1 1. הפייות מנ.,ת ו-14!!ר הרויות !1 ננסת ה. רנ.יות מניות")

 ",ן ג, ייוסר ,1נסת ארה. נ, יר,סות "ןטות
הפת!=:נ. הפוח!?!!.
 מונבל בערבון 8272 מוש 95 חלקהאחוזתי. מונבל בערבון 8272 בזהם 92 חלקה אחחתן
 )!: תש-ך נהש,ןנ."!. ינץ(. ינינןנר )י! תש-ך נפשו) י-1ג

 !נ!1(. ננוגןגי
 !;:!. גנוק נ! מןפי ",,הרגישת! !1!!. נגוש !, מיגר הבה רגישה!.
 "' ינייות מ;..ת 1-"1 מדויק יירוה א.פיב( )אינעת 4 11,,, ע,יוןג א' ינ.,.ת מזיוה ,-"ו מחיק ,ירות "יי.ס( )ארגע 4 !"ן ש,הון4.

 מניוח ,1 ורוסנה, 1(1 ננית נ. רו.י.ת מניות "1 "ייסית, ,1נזות ך;'וה "1 5ד,ס,ה, "1 במת ב' ימאית מף,ת "1 "יוסדת. "1ננוה
 קרוסות, "1 ננץ ד' ר;ייות מניוה "1 פרון,ה, "1 צית ;'יוי"ת ירוטות, ,1 נות ד' רטינות מניית "1 !ריטנת, "1 ננוה ;'ר;'יות
 1' ר;.,,ת מניי !"! 1-ו,נ! פרנסיה "1 ננית "' י;',ות ינ'והיון ו' ר;י,.ת מניות 1-"נ!1,1! פיוסות .) ננות ה' ר;.1ות מניות"1

 אינ נ, !יוסדת "1נוות
גנ'"

 אתן נ, פיוסיה "ן
ין,:מ!. חפ,;!מש!.
 דנצ'גרא. !",י( י"יי'י יי "ש.ו נך:1ס-1 מוובל בערבון 8272 מוש ו-94 93 חלקות אחחת1.
 הפגרותרשס "1%(. ג;ינמגד ,;? "ש-ו ג"שין נ-21.

 zr.lo.1oeo ה'!נ.א. גהש.ו a'DIDltn ,:"7 '1.,,.ט142
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 השותפויותפקודת
 שוהפייוח רישום עלהודעות

 תו-"יינ. יי, יש.מיין שייי" מייני, ינוי י"ינ1, ,י, א.4. י "1" 5וס.ס סצ"מפ בפותות"51חס
 הי-אנין. וו, ושענטזן שזרות ירט, .הייה, לויי. filgnitnשם1.
 מוינ,ת. נות. ,תק51ה "ווו( נ"ר,, )1 תע.ך נתינן ז'מיוםנ. "ע5קסיב2.
שק"ן;.7. ומעש הש)תן'פש15ת,. השותן" את תסייג .הי השות!יס שני"ת.מת,. הואשי "ע5ק'5מקש3.
 ההתקפדותת17!ת1.
 קיים. ימ_7א,ת רטיה יני,מנ.ית. "ת.קמן5י1. ח'סה תלפיות..מעדנית1. בעמה )יחת1ס השותכת את ינהיהת)רש'פ1.
 יירה. וו, "",י,י"ונכ שות' את ביליק1.
 ".יה. 1, עבא! רן,נ ניצר, יעקב, טנזניהא.4. ויין. מין מני ו;רע.;.ם מ!15א יתבואות, מכר גיח2.
 ענאי י,ינ סופית, יי'ב, ;ולזני;נ. ה,5". 1נ, הנן,רהינ1.

 ".פ". ,:,
 מוגנבה גפי ,תקוע" "111( ניא, )1 תש-ך נא.,ר ז'מעםנ. "יב". 1,1,ש, מ.ייה יהוב ינ",, ג'ל'1' מרזנ.א.4.

 רהוב מנהי, אביי, אינכם 1-רב.
 ורובני

 ליי, השותפות אח ,הניא ינו. שותףי, י.י?. ?1,
 הודעה מהן עיי ומי

 מראש. תרשיםששה "י5ן. ין ;י גנימין, קייה מנהי, גורל,, שאול4
.!a1'b 'מיפעלה השות5ית ערק מנירה ,!ורך אורס יעז, "שותפיםשני,. השוהפית א"ת. ,שנ" ר1%( נשואי )1 תש-ך גבנת א 

 נגבי. ,י,ינינ יע7ג שלהזייתו יומין ,א ישות!.ם ארז אם וורדת, שנה אנסומסיתה.משך

ג'יפה" "ח 4:. יט משיימס .""י::בינ::ג:י:שייית"1,5

 ש,"חתימה י.!ה. 1, "יםזרךכ להית גרינה מן"ת'מות א"ת אך "אי;, מרשוחפ,ב גיחושו.ס  גשו: =צרי ויבירהאסליוג רשאים השיהיוה שי נעמו ,"תום "שות5ונ עו.ני "תיו", 1ולרשטיע אתשורץ 4 א"1 נ, תנים מ7%' ש% צ", אימט ז-י "ק, יתם3
 גת-ניב, ט, השרון יחוג פקין, שויץ, משה גן קיויא.ג ביציק. מיוני השוהי

",פה שוו1ו31
 נ-ת רהוב עייונ., שייון קינ' נולזשס.,1' עק'נא גןמשהב.

 תש-י נשירי ,-" מה,. ק לנק י:.%יגיעניזת "מסו,ג
 ממנית. גלתי לתקורה "111( במא. )נו

 "זש.ם. ששה ש, מייזמת הויעה ע,-,וי 5יי11ונותעם .5ו-תי-אביי. שט", נן שמעון ר"ג1.
 nlenlmn גשם יתהמו יהד "שוה!.סשן,ש "ל-אניס (, א.גשיז רתוג יפוייהן, קצב ייאלי .21ין א.3

ש,11%י. ,5ו. 1, מן, :,4 מוג וחישתן, קצב מרךגי, גירקנרג.

 הי-"ג.נ. ,, ttrltg ר"יג סוהיה, איתר, ארמוןנ.
 1 ' ו סנ!ס!,.ס. 1..ייימן"יג גשי. "יחי י"ימין ייינ., ני.קוי .יא,, ,יג.,!. .סמוטקס- קובליו והרס מרו,לבסקייעקב3 מעניש גיתי ,קייה tOGe) באפרי, )! תמד נניס "'מיוס1.
 ת,-אביב 22, נ.תן י, ,ן,-תי-אנינזיך3 שן%~זה

 הי-ח2'ב גי אי,י!נס רהונ סותר, מוני,גי,י, ,עקנא.1.
 הויון ,1, ינני מגרע ר"1ג ת"ר, קונ,.ו, הרשנ. -בתיה. טסעדה - קפה1.
 )1 השדך בניין ר.מ"מ1. ומסערה. קץמ

 גאפריי
 מווביג גיתי להקופה "%וו

 יפנ, השיתבית מן (OR1 רשח. יה.ה ,א אתז שיחי אףאיקס תי-אניג. 1,ן, י,~נו,ף ר",נ3
 שתישע ננהג מוקזות היזע, יזי ע, מנו ,א"י וא.,1 ש:",ה.ס ה,-אגיג. ::, הגסן DTK רקוב סוקר, יום-ט.ג, אייהא.4.

 שנה ננ, נאיריל 1 ,!וי "ושים שלסשהיפחית "1-אנ.כ נ, ארתית ארגי ר"וג יוהרי י~ילניז, יייףנ.

 ק,יי.ה הרש ין יתד מ,:.,בי,,יי,ג1. תל-אניג. נ, ארצוה ארגע רהוג טויי, אעי, אריהו.
שווו71ג "שו- גין הוכנס שריס. ל-; 1,11( גיוני )וו הש.ך גריון נ'מיוסנ.

 רושת ,רות "שוהדיי ,שאר יריע ,א ת"ס א"1 שאסריס

 ם לכפתית י ח ,ב ה ביטינ ' מכפות,  ווין לשיוש השוהפית "טית ::רךי,שיה!11ן

תי. 9 ערטול אחט ח  ין 3' יא ייצג3 "עותיית את ,ה,יגו יןז, חריבין 
ל. כך:

ע,'יי77.
 ניי-אחא. 11נ", עמיזר ש.נון ינונאי, "ישקי' "רסוננומ
 פלסטינאי, מוזל, "ומהג

 הזרה ,!ג., שינין חייב, נוה רהוי
 שנים. לחמש לניו( גנובמבר )4 הש-ך נחשון ו. מים 3 - -לוי- מכני מלאכה בית1.
 האחרים, השותפים אחד עם יחד כנסק כגטיז6. וריהוך. כירסום חריטה,2.
 ש,77172. יפו. אג, אשל כיח רחיב3.

143 10.1060,ן2 חשב"א, בחשיו ו' 707/ הפרםוס'ס'לק.ם



 שותפויות רישום עלהודעות
 "יין י;ש'"' ידיי פסי' יייו'1' הלן א.1. .הו"ר.1.
 נקיות ויגר, רן,ס.ם ,יצור2.

~ncanl 
 חזרה ינויס, .ד י.מטת יוהי, חיוצי, מתתיהוג. גהס.

 ממנית. גיתי יהיריה !(![( נמת. ין תש-ך נאייר .-המיום!. ת,-"גינ. !?, איני חיוג3
 מדעה משלוח ע.י "שות15ת חייו, ,ורוש רשא. שותףנו ה,-אניס 41, "ניצון דחוג !נד, ,2;ז", מאירא.4.

 תתורץ וא[ מריש, הזשיס שלושה ימשוהו רשוםגינתנ תי-אניב. "!, ק,-י גזיות נצי, קרי.ומן, אבי;יורג.
הש~ת5~3 הל-אניב ?מ ",ישון ר"ונ פזי=, "זרינ, כגורך, "בריסט
 .הו. הרוצי ומתת.הו נ,ר,ין~למן3 ?1%. גיחי ,1 יום עז !(![( מחי ע1 תש-ך נאייר י-תכיוכנ.
ש,,7[37 רשאים יחו יבורך ואנרהס קיטומן אנ'נזור לנמה, לאיר%

2 ;ז יה,"יינויות ע, השולוה, גשםיחתום א  התימת י,ק 
 הלבשה א. א1. השותפות. את החייב ";-ל השות5יס שלושת מתוךשנים

 נהם. ו"מ!הר ריגשה יגר, ,תן'רת .ייור3 ש,!717ק
 ירוש,יס. תיפ'ות, -ימשקס-, מנסן3

 .ר11,'ס. 1, ק( ר"ונ "..ס, אהון, ר11;נינ א.4. ;זנטורק את הורסקי1.

 קיט, "גדתם, ג'ינהי' ' משא. ומנשיות הונקה2.
 מנודד"

 ,רוש,יס. 11,,;,
 ממגלה גיתי ית,,5ה !1!1( ניודי מ2 תש.ך גהמח א'מ.וס!. 1!1. עמיזר ש,4ן נהריה,!
 יהז. אני"ס ואוצנה ר111נרנאהרון3 קייה. 1נ1, עמ,זד שינון נ"נ, "~ר",', קי,א.4.

שן!7[77. נהייה. ,ן, ירושי.ס ר"ונ נ"נ, בנשורק, אגיניירג.

 כלליים זסזכוים ביטיח מסחךארן,ם3 נדוג,". גלתי יתקים" ,י![( גמרם י2 תשעך נאזר נ,א מיום!.
 מיי שיח" גי יי קשיןו""יךןבבן::ען":;

 ,Arazim ן":":ינ"י!ס:חפ.ו:ב:ת'""שקז::עב

 ה,-אגיח. 17, רוחי,ד שייית סהי' ;ת~, .יחףא.4. באר-שבע מחלבת[.

 דית-;ן 2, "וי דרג גנת, עקדה שמש, נעימה3 חלג. תוצית ומיירת מיינה?.
 3 גיד מסיון קרית יישראל, י"ומ גננ, פקיד שוחט, %'רי' נאי-שגע. נ,!,1, "-1 רחו:3
 0%2. 2.ומ ),7 עז )ש%.כ ,1%( נזוקי )1 תש-ך נתמח 1.מיוס3 ת,-אגיב נו, ייינס ד"ונ עקרה-ניח, בוזינסק., fi-1DSא.4.

 ,תקופה "נטומטית ייעם מפעם 'וארך השות5ית ש,קיומה הי-אנ.נ. גי, רישי יחוג יוסי, טזישק., נזע,ןנ
 (1t~me .וזיע "שות5יס אהד אס אלא אחת, שוה שייויית יוריה גלתי יה,יפ, !!![( ניויי )1 תש-ך נתמור ו' מיוס!.
 יפני ימים הויש רשוס נמנתג יתושק שתושקה מו,זמתיהוזעה ג,גן. גוז.;יקי ;זעון!.
 ש,'7[77'

 ת'חשי יא' הון,נ"."שיהיות' י%,,5ה בתום נברקתהשותתיה
 עם יין נתןיוסף,. ש.( ע, )מ. שמר עין - מטוס3

~mv1 
 יזיף שי חתימתו שוהם מאיר או שמש

 ומונה הש,תיית את מהשנת השותקת רתימת עם גי"זשופט ת,-אג.ג. -ןד,ש., ע-י %, ,נרסין דיג!. מ".י של חתייתו או שמש ;עימה של יתימתה בצירוף;תן נסר7טוריס. שונות עגווות2.

 וגד. גג,"יתה ה,-אנין ינ, צייס,.ן רהוב כ",, כום, כטיסא.4.
ש1,,[7ג תי-אנין 1, וו.ין ריונ מנדי, מרזני, יטיסג.
 ;ריוברג אתרחנפלד1. הונות מוננין גיחי להקשה IOGOI) גמרס י הש-ך נאדר [' ייוס;. גע-= שיתועית יהתישנות הצעיר "קומר קינוץ שיר ע.ן3

 יחייסונ ייאנהג'ת3 ישוה15ה. ענינת ע1 בראש הות ,ה1ד.ע שופף ייניזי
 "ייז.ם.נפר3 השו"פונ ען,י "ת ינה, רשא.ס שמי יין ו,ינוץ מטוי הא".ם3

 שאן, נוה !?, טרומיייור רה,נ בית, עירת ;יינגרנ, פו,א.נ שמר עין ,יגוז חתימת נצ.רוף מסוס מהאתית אהד שי"תיסתם
חייג "שות15ת. אתית.יגו

.1il?Gl~.ה.5ה !, ירץ ר"ונ ה,.ט, רוונ!יז, דודי 
 וארנה עס ישנתייס, IgGO) גמאי );[ תשיך גח.יר י-"ל.ום3

"2סומ"י3 ירושלים כהן, אח כהן1.
 גרי;גר;. פוי עס יהז רחיפתיזוד,. מנאת. הנות3
ש,[,[77. ,יוקייס. 1,;4, מס' קסכון, נביא. גן יהושע רתונ3
 ירושיים. ?tltIO מן' "רננת פסי רתונ סוהר, נתן, צ.וןא.4.

 ובליז בריל מ. מההדס,רך'ופת,1. .רושל.ס. (!, יגס ג'ת זיך יוהר, והן, דודג.
 ננ,ננ וניי הקתרסיס 5סימניס, רייו,מנירת3 יוחלת גיתי יתייפה ,(!1( נייני )% תש-ך בתמ11 ד'מ.וסנ.

 . ירושי.ם. ן, יה,זה בןריונ3 ינה דיישה שהניא מיוס יזשיס ששה ניגיר דייו,, ~נותעס
 ,יושליס. !, יהודה גן רהוג מהנזם, גריי, מקיא.4. יהז. הש,"5.ס שוי!.
 'יוש,'ס. !, 'הודה גן רהוג מקצוע, ,יא גרת, יןג. ש,ז717ז.

 יעוז" גן רהוט מוצני, ,,א ביי,, מינא,;.
 ירוש,.ס !,

 עמס. ,"יש 1%~( גל". );2 "ש-ו ג",.י נ-"ל,ים!. חרוצי את בורקין1.
3n11TSfi ,ניני. גיי,מקס3 מחאי,". וענויוה מינות מדרסות, שיש 
ש,2,[77. "זרנ הנש.א, לחוג גורקין, ויין גית3
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 שותפויות רישום עלהודעות

 מוגבלת. בלתי לתקורה 1900( במאי )13 חשיך באייר י*ח מיום 3. ועבודות מדי*מים ובדיקת לתיקת מכת *מד"ב
 עם  יחד קרסו אברהם של או אהרן מ. נאגר של החתימות שהי6. עדינה.מכניקה

 השותפות.  שת מהחבות אשכנזימרדכי עריגה. מכניקה לעטרות מדי-מים ובדיקת להיקלמכון2.
 ש,77187. הדר-רמתיים. האוטהקר, רחוםג
 גבעתיים. 5, בראשית רחוב סננאי, אמנון, דובדבניא.4.

 ניח. וכלי רדיו חשמל, צרכי יל עסקחדול2 ידי על הסתיים השוחפות 1965(. ביולי )1 תשעך בתמות ו,מיום5. גריגברג מ. את שעידר 1 - אוד מרכן1 רמת-יצחק, 147, הבגת רהוב טכנאיי פנחפ, משרקיב.
 כמר.סנא. 119, ויצמן רהיב פועלו גרינגרגז משהב. פנחס. משרקי או אמנוןדוברגני6. בפר-סבא. 2נ, הגרא רהדב סותת שגידר, יעקב א.4. מראש. חדשיב שלישה יפחותלשני, כפר-סבא. 6ז, פגמןודיג3 אחד סשוהף רשום כמכהג שתימסר דפירוק על הודעהמתן

 מוגבלת. בלתי לתקופה 1969( גיוני )10 חמך בסירן ט"ו מיום5.,7183,1ד,
 ישאי שותף נ. השוהפוה, של ,קיום" א"ת שנה ,אתראקס ראשת-לצען .הפארה-מאם'ת1.
 מאפה. מיני וכל חלוה לתם, אפיית4

 חדשיים, של מוקדרת הודעה ידי על פיריקה אחלבקש .

 יחד. המיחפים שני6- ראשה-לצין. יהודה נחלהמ
 א-2?

 ש,77188י ראשון-לציון. 12, הרצל רחוב אופה, טייטלבוים, דיר
 ראשוץ-לציון 14, הכרמל רחוב אופה, שוברם, אגרהםב.
 דינר ומ21י דיג41 יךאל3 9, עקיבא מרדם ההסתדרוה, שינון נהג, אדווקט, אריהג

 ייעוז. גצימה, סוכנויות, היווך,גראשון-לציון.
 חיפה. 20, הציאים רחש3. מוגבלת. גלתי להקופה 0~1( ביולי )1 תש-ך בתמוז ף מיום1.
 תיפי. 9ו, ציוו אהבת רהוב סותר, ויגר, יואל א.4. יחה השוחפים שלושת5,
 חיפה. 19, ציון אהבת רחוב בית, עקרת וינר, פעינ. ש,77154.
 -פלסטילוקס-ן.

מ"םננב"ני,"דל"(ימנך"יי~י(יעבית'פונינג
 ע, מיאש הוקש יסו,; גיימשכן ומנישות פ,יסיק תוצית ,ייצור תרושת ביתג

 יידמה. מהי
 תל.אביב. 3, יהודר בן רתוב הרושת, בית בעל אללוףזמוריסב. ש.,,71ג ה,-אניס 1, ."נוה גן יחוב "רושה, נצה גע, סרו,, תוף א.ג להוה ~ינרגיאהן רפי ראייאיג lD~tl'OQ. 3ננ ר"וגנ

 29, לישראל קיימת קרן רחוג העשיין, רשיד, אבןיוסף2.
 אשקלון בגדדיות מיתות מבאסיתג.גבעתיים.

 ואתרוח. בגדדיות פיהוה אפייתצ. קופת-הולים, עוגרי ם עבורה, מנהל חלפנררי, יוסףה
 אשקלוה 1250,144ז נ' צפוןג חל-אבינו אליהוזיד

 תל-אביב. התקוה, שכונת 32, יאיר רתוב אומה, שלמה, לטים א.4. לא אם שמם. לשלוש 1900( באפריל )1 תשיך בגיסן ד'מיוס5.
 אשקל41 הרצלז רהוב מזנון, בעל משה, on~eי. לידי השודפות את להביא רצונו על מהשותפים אחד אףיודיע
 אשקלון. 221,א, דרומי שיכון פקיד, אליאסז אתרג חדשים משגי יאותר לא וזאת - שניס שלוש הקופת תום עםגמר
 תקומתה הוםלפני

 מוגבלי בלתי  לתייפי 1909( באפריל )1 תע"ך בנימן ד' מיום5.  נוספה. לשנה השותפות תקופת תוארך -
 השוחפים. אחד של . נוססת חהימה בחירוף אליאס עזור4' הויעה חישלת אס אלא נוספת, לשנה  שנה, מדי הותרך מכןלאחר
 ש,77190. לעיל,כאמיר

 חתימת עם יחד חללוף, מוריס או סגול יוגף השותפים: משניאהד8,
 וקונדיטוריה. מאפיה2ש,77181. .איד.אל- מל1ריטור.ה 1 א,שזיי, יוסף או רשיו אגו יוסף השותפים: ישניא"1

 ת,-אנ.נ. נ,, גרגר ר"וג מקבע, ,יא סונור, שושנה א.1. מוננלת. ~הי להקופה ופיו( ניחלי מ1 תש-ך בתמת נ'=וטג ת,-אגנב. ,, 21~,1ן רה~גנ הל-אנ"מ נו, המנניס דם ריונ א.5ה, וטנף ברוךב.פנות.2. (זג .ויף "יל י"יפ", 2;':גי ::י::םג..קדימה-פחחות-1.
 שטיןי,א~;,,י"

 וגי_
 יצו. בסמן

ג ב::2ןזב::נג::::::י :::5.
ח"7,

 יחד. בז'גובסקי וצגי פולימר שושנה6.

 פריס בדרמגד1. שן771%.
 חריפים. משקאות ושיווק ייצורג

 ירושלים. ברוך, ר מץ התעשיה, אוזרג בוטנהנ
  ירושלים. 4, זולה אמין רחוב יצרן, מינמסר, יוסף ח.4. בע*מ. אג-אד בהגרת והשהתפות בסגים שיתקג
 ירושלים. 4ז זולה אמיל רחוב יצרן, מינסמרן אברהםנ. תל-אביב. 2?, ובולוןרהוב3.
 מוגגלונ בלתי לחקותה שש0 ביולי  %י תש-ך בתמיז כ-ו נרוםש תל-אביב, 22, זבולך יחוב סוחר, אהרן, סשה נאג'יא.4.

 לח,ד. אחד כל6. הל-אביב. 22, ,בולון רחוג סוחר, קרטו, אכרהםב.

 ש,7192ה הל-אביג. 130 כנימיו נתלה רחוג סותר, אשכנזי, מררכןג.
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 שותפויות רישים עלהודעות

 מרצץג ארגפלד את יארום1.
 יהר.  שגיהמ  טיילוגיך  וסלומון רייכשטי

 ש,77197. עוגות. )ייצור( אפיית2.

 באר-שבע. 39, מס' 17רחוב3.

 ושות' וייזומן ש. -סטארט"3 1244'.11נ אשקלון אימז' אסריכ, וארוםא.4.
 ומשומריות חדשות מכונרה של והרכבה שיריק תיקון, של עסק2. 31. דויר סמטת גת, קרית אופה, דב, ארנפלרב.
 ולי"ידיט גסיסומה ומכירה קניה ייבוא, שהוא, ומין סוגמכל מוגגלת. נעתי להקוטה 1959( ברוני )25 הש-ך במדוו א'סיוט5.

 ומשימשיך. חר17ים חילוף וחלקי מכוניותשל שלושה ר17ום במכתב שתישלח פירוק הודעה ידי עלהתפרק
 הל-אביב. ?11, לוינסקי רחוג3. מראש.חדשים

 רמת-גף 9, חורזן בית רחוג סוהר, וייסמן, .שלוס א.ו, יחד. ארנפלד ודב וארוםאפריס6,
 הל-אניב. 59ן ללוך רתוע חשמלאית קרטוז, אלכסנדלכ.וג,77193.

 ".מיני. גוסה אתאפרגן1.
 ' ,,ן מנוה. יציני מנייה?. '-::י:::ו":יי[ן%ב:ג':נ:

 ים_
 השוהדות, את יפרק יצנו עי רע,ס, נווארג עותה.ג הים ,פני יושיט ששה "ות , ,1

. עזתן. [1?, שינון :."ר, שנו", אירן א.ג
 , לי ,ה

% קי 7"ת "יידויי "י יייי י::" :צ ז) כ=ינ נעת. ב::'י"קן :::ע::: :)ץן:ו'::י.  יימ", 
 שוד. אחד בל6. 1.ץ,"

 אחוה. ומשדניה קפה -בית1. שיצין7.
  ומגרני".  קסה ביה לנהל2. דין עורכי בריר א. את הראל י.נ
 ירושלים, 14,ז%, ממילא רחובג עורכי-דין. משרד?.
 ירושלים. 33,16, ממילא רחוב מוחרז ירפהי, דניאל א.4. תל-אביג. 20, רוטשילדשררות3.
 אחד יודיע לא אס לשגהיים. 1900( גיולי ש? תש"ך באב נ. מיום5. הל-אכיכ. 23/ דובעכ רחוב דין, עורך ברירן אכרהסי. ירושלים. 6, הס משה רחוב סוחר, רוזלמ, לידיןב. תל-אביב. 11, ברנדים רחוב עורך-דין, הראל, ישעיהוא.4.
 אבטומטית השותפית הימשך השוהפוח, פירוק עלהשוחפים מכ1 לאהד לשנתיים. 39פ1( ביולי )15 חשי-ט בתמוז ט'מיום5.

 חלילה. וחוזר יוספתלשנה ששה של מוקדמת הזועה משלוח ידי על תתפרקהשוחפות
 השותמוש אח יתייבו יחד רוולמ וליאון צרפהי דניאל חתימות6. למשנהה אחד משותףחדשים

 ש,77199, יחד. שניהם גריד וא, הראלי.6,
 Partner " Foltys ושות'לטיסש,11%.
 "יתך, השקטיה, עמקי2.- ארומהכרמלצ.

 ניידי דלא ננםי ושכירוהשל קגי"ןטניד"
 ייעוז ובתעשיה, במהסך עסקים הבגוןז פרטוטז דניידי,ונכסי כלי למיניהם, טנק מוצרי ממתקים, קקאוו הה, בקפה, מסהר?.

 וכספי.בלגלי קפה. וקלייהעישין
 ירושלים. 1, המלכה הלנה רחובנ. היפה. 2, היםדרך3.
 יוזשלימ. אדמנהן 1, רבדים רחום כלכלןן שלטיסן יוסף א.4. היפה. 15, וינצ'י וה ליזבנרדו רתוג סותרן מרקשייד, נחןא.1,

 ירושלימ. ארנונה, 1, רבדיט רהוב ביתו עקרה פולטים, ודחב. וינצ'י דה ליאונרדו רחוב בית, עקרה שפירא, יולהיהודיתב.
 מוגבלה, בלחי להקיפה %0[( ביולי )3ו תש-ך בתמוז ב' מיום3. חיפה. 8',12

 לתור. אחד כל פולטיטי ורה או פולטיס יוסף6. מתבלת בלתי לתקופה 1060( ביוני )21 הש-ך בסיון כ-זמיום3.
 ש',00?77, חדשים. שלושה של מוקדית הודעה ידי על לפרקה זבותעם

 ,ן חליעין, שטר בעריכות קשורות שאינן ל-י מל עד נעסקאוה,א.6.

 תל-אביב הלוי, 'הודה ברחוב מוניות כריה1. . הוי. שיתף יי 7.;, או יינ7"י
 ו"גילוה. ניסעים ש'רזת2' בעריכת הקשורות בעסקאות ובן ל-י 500 מעלבעסקאותג.

3- שני שהוא, סכום כל על שיק או חוב שטר חליפין,שטר
 תל-אביב. 43, הלוי 'הידה רהוט

 חולון. 25, וויצמן רחוב נהג, אפרים, כץ א.1. ביהד.השוהפים
 רמת-גה 6, הגפן רחוב נהג, יעקב, אוקסיןב-.. ש'6קו77,

 חולון 113, ארלחורוב רחוב נהג, משהי קוריםג.
  הל-אביג: צ2, סרוק גן רחיב נהג, :'iKIV, דווזבדנד. -פלמננן- טריקדג.
 תל-אגיב. 10, חיות פרז רחוב נהג, מרדכי, צמר הרה. לטריקוטזים. מלאכה בית!נ
 תל-אביב. 16, מצדה רחוב נהג, אריה, ציטרנבוםה תל-אביב. א', 18 מאפורחוג3,
 תל-אניות 103י גבירול אנן רחוג נהג* גרשוןן נירנ מל-אגיב. 116 יצהק לוי הרב רהוב מהנדס, רייכשטד, מרצלא,4.

 רמת-גן. 136, הלל אבא רטוב נהג, זלמן, אפשטייןח. הל-אביב. 6, עמי בן רכב סוחרי שמילוביץ, סלומוןב.
 גבעתיים. 5, עם משגג נהב, זלמן, אנגלט. אם 1961. ביולי 28 עד 1960( באפריל )28 חש-ך באייר א. מיום3

 ירקונה. 0ן, והיקים שיכון נהג, יעקב, סרי. לא מהשוהפים אחד אף !796 ביולי 25 לפי חדשים שלושהתוך
 עם 1963, במאי 1 עד 1060( במאי )1 תש"ך באייר ד' מיום 5. השותפות תימשך השוהטותי תקופת מים על בכתביודיע

 נוספת. לתקופה להיריבה  יפשרות מהשותמיס אחד כל  וה כמקרה מוגבלת. בלתי תקופהחגטומטיה
 יהה רחנגרג וישראל  כז  אפרימ 6.  סהייסר הורעה ירי על  פירוסה את לדרוש עת בכלרשחי
 ש[1מ772.  מריומ.חךשיים

 900נ.27.10 תשכ"א,  בהשיו ו' 797,  השרסיטיסיייוט146
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 שותפויות רישום עלהודעות

 הל-2%ינ. 11, יריהו ר",נ ,צג, סשיגחנ,,, ינ.;. מטרמו. -האתים1.

 מוננ,ו: גרתי ,ת"ס" שון( גיחי )נו הש-ך נאייר י-"מיום5. והמינים. "סוויס מני גנ.ן בחמר, משר2.

 ."ן. ניגס מרמ,קט,ן, משה סש,נ11;י7' צג' 11'ן,וימןן. ת,-אנ'ג. וב, "ימי נהוגנ.

ש,2,1ו1. 11, הנביאים רחוג ג'ה, עקית שאק", ),גנת מויוי מ"פ א.4.
ה,-"גיר.

 ,נו ציון - מסעודממן1. תי-אנינ 7, עינואל שירות סותר, ממריו, יחויהב
 'ןל.ת.האת3 יכ :מ:::,ת, ני:ךןפןנןן:::%:ךןב3

 גרוייי מטיסי גתי או ש,2,,1מטריי"'
 החתמת

 ת,-הנן. ".5ו, ומ מג: ננה 'יקף ש,:1;,ז,:)ה הש,ה!'ת.ש.

 השושית. גשם 1""ום רשא,בשו'הסג ל;קויק חרושת בית ינדיר.,1.
 הרוס" 3ית3

ש,[.!37 נשר. גבהי 3שר ,כגירה ואסוט ונקי',
 יפו. t?lO יפת ר"ת3
 דוצערא. "11( נאו:וסט "] תש-ך גאנג-1 ת,-אנפן. ,4, יכמיהו ר"וג ,צג, ,וין, פכןא.4.

 השות;ו,והרשם. הי-אנ.ג. ,1, 1.1, יזוג קצג, כרמ,שס.ן, משהג.

 מוקבלות שותפויות ריקום ברברהודעה

 מ"1,ני י,1".ס זו.ס יציא,, איניי נ,פ. 1..ןינ ,ומיס.ונ.ס ינייה3 : חוה !ימ,פ מצ..],ן ידוייה"מס5י,פ
.]Dm nignl~fi ישראל גמזינת כונמניןימו!זית 
 ,-. 21 גע.מ ימרת ןןהדיה סוננותא,רמקא4. "משוס האך,ז2.
 1-י1ן ומש, מ.יה.%י "מסדה3.
 נו שה!)'פ הסנ1ס4.

 עות"
 ,-'"5גצי%,איונשסנ מונקו

 ל-י"5 קיונ!קייצ", הניו"ס "שות9'0 עז שמותיהם5.

 ,-י55"י."'ר,ע,מ. המ)1ני'ס העותן'ס שי עמ1ת'הס,.

.7e~inimnי-ילנ נע,מ ענךאאנעזור השותות עסק' אח בהי המווש'ס חניי"ס 
 1-י14 גע.מ מסחריוהיוננויוה ]שמת11"ת)מ

 ,-ינ2 נ;-מ ושות. ייומוןאגיס "שנתיקתתק91ת5.

 1.'נ2 'יוקימ'ידי התתחס'9.
 בן-מעמיה3

 ג;.מ ימוי" מנגרית יוננותאייבא". שות'" כרוך -אבינות[.
 וגש, מ.יפי", lwe). נאונונס 4! הש-ו גאל, ג'3
 ארונשטפנצ,א, ומתנהל ?עצועיס עתתיכ, ביפרים, מיהר3
 קסוננקי'ג"1 ,.י 3000 יעקג אביהו נצן4.
 ירושימיאר.ה ברוך אגייס5.
 ג;-מ עלאאניוזור ,;7י אויתו נהו(.
 גע-כ יניריותיוננ,.ות גרזך אג,נוה7.
 בע-מ יסיה' סיקייאהרס %הד אם [%[. גמאי 1נ !ז "י,1( גיורי )] תש-ו בס.ון י' ייום3

 ייישימיזיי חקיסת הום ,פני "ויש תהות 1נ1 ימשנקו יוזיע ,אהשוהפיפ
 ג!-מ;מנה7. הימשך גקותפות, ,המשיך נרצונו אין גי "כונניתהשותפות
 מונגיש גיתי ,חקי!, ",1[( גליי, )1 הש-ך ננ.סן ז'י.וכ,. גשנה שתה ביי אגטומטיההשותלות

 שותווווג,9.104.שוה:מוג,03נ9.

 "יניוהישם' מהולנדמלוחים דוציור א. "ן,[( ג%וקטונר , תש..א נתשי.,.ג לשים המאוחדים הישראליים הסוכליםישראדו1.
 כוונ,וה שות"1,ות ישםנתור "%[(. בייסמנר י תש-ך גא,וי י-31

 הפרכוסים,לקוס
"91 
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 בשותפויות שינויים עלהודעות

 שטייר (1ך1דיינו "גה: בערסיק הש'מחם את מצ"ניס בהוזעזתהסספוים
 ו ג,(D'peDnalpoנ. ממנית. נותי ית517הי PDDnסיב2. ה,ואניב. 17, המלך שימה ר"ונכ הע,ה19תשע1.
 ilunla'nniwnפתות4.

ו_
שן,1נ! )נהת)עבשמח הש)תןוה את ונהוהמ)ןש'מי. ;!!;. נמרס1נ7. "התקשך)תתקוה5.  הפ'נ)'תארש,.
 חיפה רופיז כבישמחצבת התיקמסור!.

"FYio~'ilouse Photo נ; ן' :"ינבקב:בבבג ,'SS ית, עעה 
 ?גי. בן ר"1 או '1as בן ,ע7גן גיח, ;,רה ויי(:שט.ין, מריס השוהפוש את .מ זיתן יי קחג

 !%;(. ג'וי, ה תש-ך נתמח ,_;7 ,שותפות "?מרפה תל-אנ.נ, 47, יהויה גןרהוג
 ש, תחימתו!.

 רוזותי
IDr3D1 אח הץ'ג 

 השותע,~
 ישית' יימןי. שיי(. ישי י! תש.ו :בסיי;ב וקו!,

 ר"ונ ג'ת' בית ;ב ב::ןגי:י"5.::,"ש:תוי:4בב4' פיינ)ולד ל. את צ'מניקד.
 !וש(. נמרס )! תש-ך נשי ד'7. השותפות את ירא צ'פנ.ק 4711.
 משכיתמרצפת 1!4י,. ש,נ!י2, י(!1(. גיוני )! תש-ך נסיון ה'ג

 יייי5יי, איי) יפ" א.,1, אפין יעי4. ירושלים כשר, לנקניק הרושת בתיההאחדות
 פיה ייוושע פיה הוני"

 "שיתקין "ת'ן"י השותעונ א" ירא מרקס משה4.
 ניגן' י.רוגסל'י;,נ(. :tlenlv גשם ,התיס מורשה נלנן איטן שמשון%
 ונקי. ג'ויי )!2 תש-ך נ"נא'7. ((!1(. בגי' )1 תש-ך נתמח ו'ג

 תפארת- דפים , ,ו ובניו אסש.
 אנרום. .יחק מ,אנ. הוא[ ירח, מפאני של ימלאשמו4. ;5טה אס שללהם
 !יי;(. גיויי ),; תש-ך נהמתנ-;7. "שותפותו את יחייגו יחי ואס( "פיונ, ואברהם אס יצג -"ת.מיתן.
ZSSIIT,. ,ני41 גספסמנר י2 השי-ס נתשי. ס-ו7.

 נומי נלנלי ימי, תמרי ליצור מלאכה בית-הצלחה. 3711
WorkshopRepaic Automobile ~tHacochav" ומסחר 

 השיתפושאת 1%1(. ביורי י1 הש-ן נתמח נ-71. יראי י,ויי;יק' מ"י( יייף יינו יי.1, ייים ,סיף יי'ם 'ייןו' ושפעל. לוי סקס,1.
 חי415 )אייע,ר( יזר ;סים או חופזן יס'ס )אישיי(ייר,. 7[3%

 !%ן(. גזייני )ינ השין ננ!,1י,7. שוטלנד אתפלקוביץ

 גר- תיג ניח, עקרת שוס,נז, אדיס שסר. שוסינויעי",4.
שיו(%,.

 ושותפיו" חזן"ש. לשוהפוהע הצטרפה חיפה, 18,ניירא
 השיתעות. את ייא שאולשמעון4 י!!1(. נחסרי, ,!! תש..ס נ;.סן,.71.
 .%[(. ג.ולי י; הש-ך נהמתס-ו7. ש,(!ה!.

שזזי%,. שוטלנד אתפלקוביץ
- לשוחפוינ הצטרפה חיפה, 1, פרישמן רהוב3 מתכות ליציקת שזתפית.שלם. גית, עורת ס,7וגין, מר.ס דשוהפ,( את יעה שוט,נד יריםג
 "שוהפונ את ייא יונחה .וגף1. ניגז. פ,קימ,שייה7.

 הנאים: "שותפים ארנית מהוך אחז עם ייד 'יז,אי,י'יימן!. 'IYGO). נ,עאר )15 תש-ך נינתס.ו
 ,חתום ישאיס הררי, ח,.; סגין יצן, גיס,, אייה אמני,""" ש,!1[,,.

.רומאי-
 "שיטתית. נשם

ש,([(4! רגוב גית, עקלת ,לרר, תרסה השותעוו. א, יצא מונדמשה4. 1960(. גיוני ילו חש"ך בסיון כ-בר.ן
 לעוותפוו4 הצטרפה תל-אביג, 43, וטירולאבן

 הארץ. -זמרת את ת".יג השותיות "והמת נ?ירוף ג,גן .ורר אומן חתימתע
 חיפה. 15, יפו רחוב3.השותפות

 .(!1ג ניו;. )7! תש-ך גהץו ג.7. וו![(. גיויי י1 הש-ך בתמת ס-וג
 ש,ז4%ג שה!,

 "!9;.י1.ז2 "שנ.א. נחש,[ 1' 7;7, החרטומים,צום148



 בשותפויות שינויים עלהודקות
 פריו,-קולנוע 1ב1 כהןמורד

 "?מרפה י,West 1,9 47 וו.א () גית עקית ווייין, גרסה1. ספסר. נתן ",י"1 מייז4.
ישוה!1~ "שוהיוה "יתם" גן'דוף נהן ויקטיי'ה או נצן מויו !ואו "ה.ית%  "(יו(. גמאי ש הש-ך ג'ייןז.נ' השוהפ,1 את"ת..י

 !ן!1" י"פייי י תש.ך :בןב
ש,י"((3

 פריו. -שולנוע
 השתפות. את יצא ויכנברנ זאב4.

 בסייג י'יי' ע הש-ד נדי)ה'ה מאוחרם נמלשירותי
 בנמלים. השירותים מפעליג
 דע עורכי משרד אך'אל, את מטוםנוטמז, 11!1(. 2.ו,י ה הש-ך גתמח י-גג

 ש'%'!נ קרח מקררי לייצור שותפות-לביא. 1560(. גינואר )27 תש"ך בטבת כ-חנ
 מידל.ק איו'ק את נולדאריה השי- היתמת גצ.רוף י"יי א"י גי שייייי' י"ייעוי יעיו ייי'.

 השוהדת. אח יתייג. '"י' מין,,1 יאיויק ;יין איי""יזמות,. seszle". 15.הרצל ועורג ניוני (ZG הש-ך נתמווא'ז. רהוב ראשין-לציון, דלק תחנת מידל'ק, רת וילד1. ישיהפוה, גשפ ,אתוס רשא.הפות
s7%lr"-'רוחם. ",!1(. גיי,, )11 תעד גתמחי-י1.

 רבונות,. !!, י,ון,ין נורוה ב::::ז::ב::ןשנש4' תל-אכיב- ריץ-אספרסו
 אמי

 ר"ונ סוהר, קוג,יו, פוגרום :בץפ.ת. מיסיו::בצג

ש
D'pT11 

ק  !(,"' ג'יני )ני י תש ין ני ן'7' גשמה ץ"תמו "שוהדות את ימר קר %ט ונחן 

 דנצערא. מומ%"%ן( "1 הדךנ-גמב תש-ך"1מן%ה ג'%,ון"
 השוה!וי,תרשם ש,(נש3

 המפתטיות האמרותפקוחת
 )ב( 13 סעיף להוראות בהתאם מיוון נמר עלהודעה )א( 48 סעיף לפי עיטוכצו

 העגרת נשומה 9ן,י יאיוייני י שי'יס ייישן יפהיעיי" מרות לעבודות קואוטרטיבית קבוצה ארזיםגיייו
 האורזים של הדדית אמדה -האורז. של וה5נ.נה האקסיגה ;ות(. מס' )תי, בע-מבחדרה

 וחברי -האורי- אגודת לחכרי Q"1SD1הנמולים' ה1-1, הארזה פיר71 נזיר תש-ד,!,1, ,-קרן נוו( מס' )תיק בע,מ בארץ-ישראלהעבריםהיותוניוס!!נא11וססו%~הוןאהיצושפוריסגי,קיסק!ריומיס
 ווונג סי' והיק בע-מ ש'תיפית א;זדהחט'12ת'ה הושפכו ומהן המשא אה יעכנ הצולה שיש משוגנע ואויוגיזת
 הש.ך. 711, "פי!ין,ס ב.,קוס פורסם" נך ע, מוקימתהותה מינני. יומן "פירוקנזני
 המשנס. ויתן שדשא ג,ה מןויה"יני

 )ד( )1( 59 סעיף לפיהודעה גפון, 1נ,ת51'1ת גאיוטונ;בי:א;ויות "י תשי.א יחשך,נ-ה י תאניייתרשם ,ה. צו Q7DID מ.1סחזש,ס בן-דרור ק אן( באוקטונר הו תשג-א נחשיינ"א ישש" 'עינג "!יי71 גזני

 מים להספקת אגודה "אווזה: ש, שמה ייץ אתרה"מניינות )ב( 13 סעיף להוראות בהתאם sirb ומר עלהודעה יינסה .ראי'יי יא פןיימ" מיום "יש.ס שקישה ש, מיעי "יושאס,יי
 ומ4( ים, ותיו 2ע-מ נס-ציווה ע-י שלום טירתבש'כל הינרת נשימה היו כאיקמוגר ז שגעם =יפן נההויד"
nte~snהבוסי. ויאניזה "שיהיפ.ות "")יזוח יישיםיינון אנודה אורכת בזבל העובדים ארגת ש, וה!ן.נה 

 בג::ן::::לםש ב:::ב: מין:ב::נ :;לטנג:4ב::ם.%יה מ::י:ב:שההב
nP11fiיה'ות ויסף תתמיי קיימת שהיא מלים נ: יג ,"ני.::י1 סבל תש.ך. 111, "פיייייס גייקוס פויאה נו ,, מיימת 

 בן-דרור י. ו(!1( גאי,יוני )!ן השג-א גתשייג-א בן-דרור י. %!1( גאיקסינר הו תשנ-א גהשרינ-א
 האמורה רשם- בפועל השיתופיות האגודותרשם

 נפועל השיתופיו"

149. ים9נ19.ז2 חשג.א, גתתו, ו' 797, הפךסוסים,71וט



 הרשמי שכטים מקבל מאתהירעית
 ההברותפקידת

 יחיד מפרק מעוי עלהודעה ראשיות ואסיפות ם'רוקצו
- בטייוק. בע"מ "ארבד" חנגת החכרה:שס בטידזק. בעימ שטראונר האחים החברה:שט

Liqaidat~on1[ 4י". Bcothers Slrauchcr תל-אביב. 63, יוחאי בר רחוב הרצל, גבעת הרשום: המשרדמעז 
 תל.אביב-ימו. של: המחוזי המשסטבית טבריה. שץ, ת4-. התעשיה, אזור הרשום: המשרדמען
 59',?130. האזרחי: התיקרטפר חל-אביב-יפו. של: הממוני המטפטכיח
 ומענם: תיאולט הקורמים, המפרקיםכמות 935,10ג. האזרחי: "היקמספר
 תי-אג'נ. 1, ינו:ס'ן רהוב עו,ז, ג"ן,', יקה י-ר1ן ~lsO). גיייי )11 הש-ך גתמוו י-ם הנקשי: דיותתגייך
 תל-אביב. 3, בית אהווח רהרכ עו-ו, שייער, מסהב( ח,!1(. באוקטובר )ה תשב"א בתשרי י"ב הפירוק: צותאריך
 רחוב עו"ד, שייער, משה דמענר: תיאורו טנתמנה, היהיר המפרקשם בגדכמבר )4 תשב-א בהשון י-ד ראשונות: לאסיפות והמקרםהיום

(lJGOגהרד 
 מלגי

 ת,-חנ.נ. ו, נ.ת""יות וו, נימין נמית רי,נ הרשמי, המסים
 מי[(. נאיקטובר )4 תיכיא כהמרי י"ג דם-נוי;תאריך-הל-אביב.

 הרשן, 7:נייסמ,נ. ננו7י' "ו.י נשעה משתתן'סנ( קדמוןה. .(1[( ב"1קס1נר ) )ו תשב-א בתשרינמו ננוקה %.י נשיק נושים א( האיי!ית:שעת
 קדמוןדן. 11;191( באוקטובר ),1 תשכ"א בתשריכ"ז

 קדימה דין כעלי לנושים דיבידנד השלום עלהודעה "ישי' שמיסיוני
בלבד

 נן.רון יע-מ סיני,. הנין:שס זמני מפרק מינויצו
 ה,-"ג.נ. ,ן, ינניה חוב ירשוב: המשרדי;: גע-מ. גיתיים( )ס.סו:יס .מג. "יברה:שס
 ן, גתת רחוב הרשיי: כמשרומען

 נ-יקה -ax~ תי שי' יי,.1 -ן? ך. תי היש. א?':;י, 'וסף חצי
 ,,. י "ן :ץיין" ן זרשי. חיפה. ש.: המחח. "משוסבית
ו:- ו4',1ה. מאידוי: "ת',מנוד

 חוייגת. 4"ן י'ין' י-י ס
 . ,(,!ו(. נמנינר י1 תשנ-א ייצוק י-י ליען:יןומי !יצת נורש רחונ הרשמי, a~D)Sn מ,נ, ומננ.: 7ומ1י היפילשם

 'רושיים.יויריב,
 נעת ר",נ ;י-ז, ל1,"1י, ,. משה "בפיק. נמחיז עיע)!1ס,יפ.

 תי-אנ'נ' י;'ננ'ן'1 ,וו[(. ג1%,ס1ני )14 תשנ-א נתשרי י-ץ המיתי:ת"ר.ר
 .(1[( נ"1,ס1ני )21 השניא נתשריי'

 ו

 קרמץ ח.
 "1nvrT י,נג:נטיס "וווי נ"יקסיני "! " תשי נתשי טג

 דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעה
 נ!.ריק. נע-מ )ישראל( -מ:יפ'נן. דינרה: שם מפרקים מינוי עלהודעות

Qv:ת,-אנ.נ. 1, ,גונטין נהוג הרשש: הישררך17 נ!,רוו גע-מ מין צרנ. תעש..ת פיה יצנרר 
 ה,-אסג-יסו, ש,: פיחי דישתיי'ת Products food Fama .4(ן "",ן(,4,4ל[

 ~lel?ii. דייריי: ה;'7ימי אר.ה, קר.ת יתושיה, זוור רמת-:ן, 11!, ת.י. הרשום: המשרדלע1

 שון(. ג:ונ?גי )ינ הען,א בקעו, ג-א ייננית: ייננת ך",יין"'יםפתה-תקוה.
 ומעגמן a~TK'n ומטרקים,שמנת תל-אביב-יפו. של: המחוזי המשפטבית

 ת,-אגינ; ו, ,נרסין רן.נ השנון, רואה ,..אי, א,י;:רו( "ו,,ום. האריתי: החי,ממסי
 ת,-אניב. כ, ייייננ,.ס רהונ ע1-ז, ;ריננאוג, יש"!( ,יייננ,וכ ר"ונ ע..ז, זיצ.אן, ייאו וער .מעג.: היארו המעי,,שפ

 הישמי עניים~?5a י1%(. נאיקטינר )! השניא נהשרי י-א המשוי:תאר.ך קדמוזת. ",11( נחוקסונר ),1 תשרא נחשייניו ה)-אנינ.[[,
1938 הרגל nD'U'tפרדן. הרשמי ך:נן'םיפי, קדמץה. 1949( גאוקטובר )14 תשנ"א בהשרינ"נ
 דיבידנד על להכרת כ11;ה בדכיהייעה גביריך. 2ע-מ 'ד.שי'ס !יק יינ" ק"גדן:שן
 וי?:ן"ו, רה,ננער, לוי, ויטי!ון קורס ורען,: תיחורו י,..ג,עם :ן א!.י,ן, מתל וירע גנ:ס.נין, ש. ע-י ירסוס: ומשרדמען

;נ!תייס. ירושלים. נ,רסניה
 ",-אג.נ-.!ו. ש,: "ן"חי "שיי"נ.ת ירושייס. ש,: ימ"וו' הישנסנ.ת
מריר ,ו,ג;נ. "אודיי: "תיקמסגר

 דהי
 ,ויעי. י"ייחי:

 1!, מ.נסייי,רי יהרג עו-ז, הנהן, יוז ומענו: ת.אורו ":אין,שם'רושייך. "4"[(. נ:.גינר ין "ש;." נושרן נ-; י,נדות: יקנין הסקרכןף.ס "1, ,ו:, ר"יג עו-1, ,וי, אגשיוס ומ;:.: תיאויו "יייק,עב
תל-אביב. 1969(. באוקטובר )3 תשכ"א בתשרי י"ר המינוי!תאריך
 הרסמי הנבטיםמקבל הרימי הנכמיבמקבל- קדמתה. וכן( נא.ליונר )% הש:-א גתשרינ-ט קדמוןח. ,%ן( גאוקטוגר ),1 תשנ-א נתשרינעה
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 1944 הכללי, הא"וטרופוםסקורת הרשמי הנכסים טקבי מאתהודעות

 ה ע ד הו 1936 הרגל, פשימתפקוד,;
 ק רז בעלי דיב:שב%יישים תשלים עלהידעה

"%ת'

 גךןיי
 יע,וותהאפ~ס- ונא נם !ה D'P'Pe יפ' יימם בית,

 : בתל-אביב המחחי המשפטלבית הי-אביג. ,, השלה ר"וג-ננוב., מ,אנ" ניח גע, מרתיק, )ימו( אהה ~מענו: היאזרו ""יינ,קם
 יזיף צ,קרן "7יינ ואין: או 1..ז שערה ואין; או וייז"י.עור תל-אנינ-יע,. שי; המהחי המשפטי'ת
 קסנובסקי. או רטנובסקי יזיף משה קראון; משהבן 56',2:46. ראזרחי: התיקמספר
 אגירות. 106 לירה: לכלהסכום
 : בחיפה המחתי המשפטלבית 954ן(, בנובמבר )6 תשב*א בחשון ט-ז פרעונו:זמן
 "ייס אהרן לוססגרטן; ישראל יעקוגוביץ; מוריס דוד;שוסנה אחוזת רהוג עו-ד, טטרכילביז, משה תאמן: במשרד פרעונומקום

 לבית מומת נעימה מיכאל(; )או משעל היים הרון כשם היררע משטל, תל-אביב. 4בית
 Soossa tNaima 6ת Ishayckאסהייק

 קדמון,ק. מ(19( באוקטובר )% תשב-א בתשריט-ט
כקני

 קדמן ח. ותה( נאי,םונר )י! השי-א גישר. ל' ורשמ' י1נסיס
 בישראל הכלליהאפוטרופום

 פומבית וחקירה ראשונה אסיפה נכסים, קבלתצו
 עבורה טטירת טרטרהודעה :;1 יה,נ נ.מח., ייינ1.112, )א.,י( ייי יהר: ושאייי אפייי,שם
.'' חי-אגינ-געה שי: המהי ומשפסגית
 ש,!11נ ואורחי: ההזקמספר
 ש, מסודו צינוריות 1,ענ111ה יגניןהנרה ",נון:שט !ו!1(. נ"1קט1נר ), השב-א נתשרי י-א הנישן: הגשתתאריך
 היפה נע-מ, בונהיייי !(!(ג גאו,סונר )! השג-א גהשרי .-ג תנסוס: לגלה 12"אריך
 לירושIse(aso.1n הות,:י;וכ קה.י2. גלשת "ייג: נקשת או !~שה גלשה היא הנקשהאם

 )1 תשג-א נהוון י-1 ו"מעס: "שעה "ראשו;", נתייפהתאייך
 מקני נמשיי הצ"ר'ס יפנ' !~IDso~ nUm1 11)גנוגמנר

 נים,". "וואל בנ.ן"קמת "עגוך":היאיי 2. שניים
"ת וו' ךר:":גםב:לבתע%:%:::%ס'י תי-אנינ, 1!, וינקוף פינ,ישטין,א. "לגין:קם ה,-אבינ, !!, נ:ימין נמת נהוג"רשמי,

 ייישן.מש"י קח"
 נתמרה. מקצועית י"נשיה סעי ,ביה נין"קמת "עגוז":ת'אויו:.אגיי'

 "'יה "י""פוי "7נל1:שס קדמןת. או( )1נאו7ע.ני תשנ.א גהשרי:-ס
 ,.רות.ננ(ה.נ1 יחתה:ננסס הרשיי ו:נסיסי7נ,

 בקריה 3 מס' בנין הקמת העבורה: היאור4.

 ש, ייסרו צינ,ריית ויענויות ירין"נר" "7ני~:ar נאמן ומינוי משרה א-שורצו
 היפה. בע-מ, בנחמולל

הין". ,ירות.אהו,ח1,1 הן.~ה:סנים 1, ",.רשה ר"יג ~~כמגרנד, יונף ן1נ1ן ,קענר: ומענו החייבשס
 "רפי יהב השי,, יצרני השת נע,היאורו:

 גמת ס,יוניס ומינית דאר הענב":היאר הין". ב,
" 311,60. האזרחי: ההיקמספר חיכה 2ע.מ. 2תהמזלללן: "יפ". ק,: "מהחי "משפסגזת

 ,.רות.;!.ן,!!ן ""חק:יגס נתשר' י,ג ,ג.?1עה: הממן וישי, הפשרה יאישיר הצותאריך
 41960 באוקטובר נבתשב-ץ

 , י:ושיס ./')! ולפרות 7ן'יי' דין געלי יתושים (,.ו!ו הפשרה:סיב
 מהלקה 41 מס' לייהן גתויפה ג;.ה ענייוה הענוב: היאוי

 גתי-השומר. "ממשלת. התוניס ננ.תהעימס nlrDn. אישור מתאר.ך ה11ש !2 הוךרניי,ם
 תל-אביג, 1, הוי7;ון תיוג גי-מ,מם. הקנין:שס חין". !ן, פנתר רה. עו-1, י'גי' יצחק ומעיו: היאורו האמן,שס

 לירות.תגובל! ההתה:מגוס
 קדמתח. !(!1( גאוקסונר 4ש "שג-א נתשרינ-ס

 )ה!מכ( הושמי הננסיםסקיי

-י%1י~
' zr.1o.1oao תשבו", ו'נהשוו' 791. הפיס:טיט
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 Inlolel י"'] ""יי.ע.ס ""י'ית יי rll]uTsft "ז, ת"'יע השי"ר-1954 ישראל, כיקהזק

 "ן,1י :;'" י:' )".:נייי.י
 ]]]נות) עז תל)זה מתי תשים ת,'.ד-י5ו1. 'ווט. ינו הוו ש,

,;
 בע,מ ושות'טיב' צנורה יס'וס 1nDTVj ךסו"["'ס 1"ננס'ס הסטנן סן,,י
 נאו,סונר )": ה.צ." :".:,1 ". "ים-

~loe 
 מרגון()ניייוק

 סופית אס.פה עלהודעה ,-. ןא;.
 והנרות( יןןיף%:י!,וךת)נההאס ,3]1.1)י.54312 . . . . . . . . נכ"ווי :;1שטי'
 ,יו34.75:."22 . . . גסח[.ר ;טסה( )סטנע1הסערת
 ,2;י..י"4.7["72 . . . . . . נסהז[ר Y3eDn נוסר

 שיאניי, הייער נוהנותרת
 סיגי: הייי ,:יי'תה:ייתהשי

 ישם ניתן, אהבות ר"ג ה,-אנ,:, יוני::י, רורויף ו-רגימיק ,2]24.5,.43מ . . . . . . . . . . . . .וןנ
 ן";1.זוש.;1נ"; . . . . . . . . הייו ::סלע'תרות

7נ,היי'חס,"יע,הן:ר7,ו:יאקנ'1זןה;ה,ן:'ר,,ומהנעש" שמי, ביי וגן המפיל; מ"ת נוספים ני",ריס ישמיע וניי "ינרהנ;ננ. ,מי.י":.77- . . . . . הסש"ה ש, כ,ו;1'1':מז.
 יימ:מניס a'o~it1 ינהום ניצר ימוין ין שקן נה",להיהח,יי !יי.4,:.ן7- המפשיה ש1 הת".ינוח ושסר. אובי

 המליק. ושי דציהשי '3"1.[,".17"" . . . . . ",.ן'ו ,שטי' רז:שסרי
 . . . . . . . . . הנ::'::י:1

?7'2ז,.7,1."1"
ז.יר'י,ייי'נ'נ;ן,כעךק

 בע-מ קליעמןי"א. וזש"מ-948ג אוגר, ועטריתקגווו
 כיגיי( ייק)נפ אוצר שטרי של הכוללהסכום

 הש-ך ננ.סן ד ג,ום גממורשניון.
 החביה ביש פת אס עלהידעה

 ןן
=מון.1,11" .%י( מסריי0

 ינ,,.ת נאסייה שנתקייה מרצון, פ.י71 י, ,החבטה יהמשך
 תהקיפ 1%4, גחי [3 גרם ש;תקיייה ההגרה שי דני, מןךיונאת

 4 נעיה 1%4, נאוקעונר 31 שני, ני,פ ההברה מע, ש, ;ן,,ה אמפה =א,4א,1% האמוי התחריך חדרי שהוצאוג

 -%,%4ל![ האמור התאריך אחרי שנייעו3
-

  הל-אגיג, 4, יין-ל  ריונ ת=ר, יאג  ינון דואן גיעדזא"ה.1

 ה=יה' 1יי נר ייים גישון ה' בירם  במעזיר ינמגאיפ1.
 7מפף,מנהל יוסף רשל 7ליי;ין,יהודה-4י,9ץ.41 השג-ן1(2באוןןגר4(11(-

 ש1119.;צ תשג.%, בהשוו ו' 91י, הכרסוסיםיין)ט?15

 יריטלימ  הממטלהק המיפומ 1-יהיימס חגיררת גרהפתיר




