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 הפרסופיםילקוע
 1965 ביוני12791 תשכ"ו נסיוי-ג

11Cp

... . .:21::יבבבםנעיק':ין::,:-הק
 2"16..... .. ישוניס שמית רשימה כוברגוועה
 lesi..... .. . הרבוות מקוות יפיהיועית

 תשי"ז-1957 קיבוציים, הסכמיםחוק
 הרחבהצו

 "קינות, "רסנם הוראות שי תחוחן גי מצוו" אני י, ת"י-1917-1 1'11?יי0, ""גמ,ס ,"וק ו: סעיף ,סי ממניתינזוקף,,.
 ישנס י-ם ניזם שנחתפ גדר,-,שר"י, "ענניים שי המיית ההסתורות וגין ניברא, התעשיה גע,, התץ"ווה שג.ן"נקיי

 וכי תורהב, הראשונה, בהוספת כמפורט 1175,86, מס' לפי הקיבוציים ההמבמים בפנקם ונרשם 1966( בפגיואר )8תשכין'.
ה ת ו א ר ו ה ה  מאמורית אלה למעט כישראל, והמעבידים העוכדיס כל על 1966( ביוני )1 השב-) בסיון י-נ מיום  ימולו  אמורות~

גי

- - - - - - - - - -

ן
1681 ;""1.".1 ה,נ.1. :ב.,ו י.נ 1279, הסןס,מ,סינתוב:



ן
 שניהתוספת

 - ע, י"1, לא ;הצו
 "וזה או קינוצ. הונס מנוח "ראשונה גת~נסת ""תויה ויוקר :חוננת הכער"ה את יעונז.ו היפיס מעניו)1(

ענןזה,
 נאמור, ששיימה נמ,ז"

 נאייר; יו .שולמה נמיות האיור" "ך;,אה את ממיניזו ךמ,נ, עונד ועי

 ש, הנקלית ו"סתזרות שנין המ,ויזיס ",ינווייס ""פויס ד.יא.ת ע,ייס שחקת .ייינידים העו:זים1!(
 - לבי, לימאים, הארצי האיגוד ישרחל בארץהעובדים
 המספרים לפי הפנקם( - )להלן הקיבוציים ההסכמים בפנקס T~V-:P - בע*מ התיכון הים נתיבי)1(

 ז-4360,63;61;4354
 !",4412; !ן,,!ו4, !ן,!!!4, !",3,14, "מננר.ס יפי ננןלס ש:ישמ. - גע,מ "ים שירותי -שהי-21(
 ו-4392,65; 63,נ433 המספרים לפי בפקם שגרשנו - בע-מ אופיר משא אניות)3(
 ו-!",י"!4; !ון,,ן4 המויי,ס יפי ננוסס שרשמו - נע-מ יינות "ברת סומרעין)4(
 ו-!!,י"י1; !",ו!ן4 וזיפיים יפ' ני:קס שרשמו - נע-מ משא קיי עתין)!(
 4387,65-1. 4388,85 3813,63, המטפרים לפי גפנקם שכרשמו - בע"מ -אל-ים- משא אניות)8(

 ו-4387,65; 83;4358 המטפריט לפי בפנקס שנרשמי - בע-מ המאוחד הקיבוץ ים יורדי)7(
 ו-!י11יו4ן "י,ן,!4 4",!!!4, היניריס ייי נעלס שטישיו - נע-מ פר. יהונ,ת ימ.ה "ניח,%(
 ו-4531,66. 0,66"45 המספרים לפי גסנקם שנרשמו - בע-מ יס גדות)ש

 אלוןמאל "ויו( גמאי 1"ן תשג-1 נייוןי-א ןי
 "ענייהשי :ו2!7()"מ

 העסקיים ההגבליםתקרת
 המועצה(, ההלטת על והודעה עליו הפלטה לטתז בקשה כובל, הסיר)רישום

leGS-תש"ך
 המועצה החלטות עלהודעות

 "נזר )רישוס וענ,,,ם הה:נליס ,תקפת 9א ,תלהנימס דיור ,רישום עסקיים העניים ,תשות יא יתלהנ,תחס
נוני, תש-ך- המועצר(, "הלסת עי והוזעה עיין הק,מ ,מתן :קשריונל.

 היועצן(, ייחסת יי 1ך.זעה ;יי. ההלס" ייהן :קע"
 הש-ך-

 1958(, במרס )10 תשב-ו באדר כ-ה שביום מודיע, אני 1550,1 1966(, באפריל )14 חשכיו בניסן נ-ד שביום מודיע, אני ן,1960

 הצדדים בהסכמת הע-2301220,18 מטפר בתיק המוצצהההליעה לבטל הצדדים בהסכמת הע--235,390,4 מספר בתיק המועצההחליטה
 טוחנה. חוטי יצוא לנבי הכובל ההסדר חת 1965 שנת סיף כדלאשר סיליקט. לבני לגבי הכזגל ההסדראת

 והתעשיהז המסהר במשרד הציביר לעיון פהוהה האמירהההמלטה ומהעשיה, המסהר במוחרד הצינור לעיון פתוחה האמורההההלטה
 ירושלים. פלס,בנין ירושלים. פלט,בנין

;ם
 עסקיים הגבלים ילהממונה 701( 0ן)הם עסקיים הגבלים כלהממוגה 90120ן )חם,ן יפהי' 1955( במאי )29 השג"1 בטיוזא' יפהי' 1988( במאי )20 השכ"ו בסיוןא'

ן%
4 נ!4. עמ' תש:.א, !7"1, ק-ת ":!; עמ' השך, e;s. קעתי !:4. ;מ' תש:-א, !7!1, ,.ת ":!; ru' הש-ך, !;!, קעתי

5,.

י ישובים שמותרשימת! -1 הממשלתית השמות ועדת .ד' עלשנקכעו'ן
4,]

 ה ע ד וה!

 שמות רשימת בנה מתפרסמת ,, ממשלתית שמות ועדת מינוי בדבר להודעהבהתאם'%
:ש באה זו רשימה 1965(, במארס )22 תשב-ו בניסן א' עד הועדה ידי על שנקבעוישוביםש  897. עמ' תשט,ה, 1143, הפרסומים בילקוט שנתפרסמה ישובים שמות לרשימתבהמשך,!

ןי

ש בירןאברהםח'בנ'סןתשכ,ו)29במארס1988(
,ו

_
 הועדה ראשיושב

 י!". עם, תקי-", 2"1, .-פי1
%,

 """1.5.1 השג-1, נס.ון י,נ 1219, "נוס,ס.סיירט 2~1!

"[ש



י- ני%ור,ס:
 תשר-ו; 9"4, "פיסומ.ס גי,,,ס שנתפרסמה ;al~leln שמות ,רתימת ~תיונים שיפייס היספות, ש"ת ;ירשימתא.

 תשכ"ה. 1143, תשכ-ג; 971, תשב-א; 829, הש"ך; 795, משייח;2?5,

 ?".ל- ,1 מציינות שמשמא, שיוש שין "פרזת " :עיי גמספדיס המסומות נקוץ,יוינסות מתואי ישונ גימקוסן.
 שבמפה. מערב-מזרח קו מציתות וממימין והשלוש שבסמה,דרום

. אוירית. מגעתה -מ-אנ.
- 

 משוה!" מקשית מיעזה"17."4ן. השרתהיד
 ומ;ןי%,. "ור-רמתייס ,יש.ניס

 פתה-תקוה.נפת
 ומגדיאל. משט-ו( 489, )י"פ הדר-דמתיים השמותשינוי

 '~זפת, ה' י.ז "תחתון גוי., השתיינות( ),,א קיג~, חקלאי, ישונ"4י."17.עדפת
 עגו. ופת נעמן,מ-א
 -יונ,יס-. וקנ' תש-ך( י,7, )י-פ ייזפת מספה השיותשיניי

 אשקיון, יין המוש:,נ( )תנועת מושנ חק,א., ישונ11,."11. מיכאלכולב
 אשקלון. נצת %שעון, חוףמ-%

י
 סרבול, מיכאל מאנגליה היהודי הנדבן של שמו על -השם

 "63(. עמ' חשי*ג, 277, )י-פ כוכב השםשינוי

 מזויעים. :"ני נ".י' היתדיית :nsirn ישונ"149.14. מידיעיםמביא
 רמלה. נפת מ11'עיס,מ-א
 "עתיק. "%תר ..' -השם

 וקרית-בנימין. %תא ניי יישוניס משתפה מקומית מיעצה"24.""1. אחאקרות

 וירית-ן;'מין. את% נפר השמותמי,

 יי"ייית. מזייס ע'יונ' ישיי"1.11"1. עחר,ןהרית

 החץ(. יי4, ,יפ קיטבן:היי

 897, עמ' תשכ-ה, 1143, הפרסומים בילקוט שנתפרסמה ישובים שמותברשימת1.

 -88נ.125-. צ"ל .188.125. במקום אלקה, שלצדהמספר

ייי  בילקוט פורסמו ואשר הוקמו שלא מתוכננים לישובים שנקבעו הבאיםהשמות3.
 אחדמהם-בטלש: כלהפרסמימשלצד

 תם-ך.  705, הפרסומים ילקוט -תכליל
 תשי-ח. 573, הפרסומים ילקוט -ופרה
 תשי.ח. 572, הפרסומים ילקוט -מירר
 תשי-ח. 572, הפרסומים ילקוט -מניב
 תש-ח. 572, הפרסומים ילקוט -עורת

1683 ~1"1.".1 השרו. נס,11 ',ו "~נ~. "פיס~מ'ב,ו,.מ
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ן
 תחברותפקיחת

 )5( 242 כעיף לפיהודעה

 החברות. ממנקם נמחקו להלן מפורמים שמותיהן אשר החברות כי הודעה, בזהנמסרה

תתיק החגרהשסגינויייחי, ך"גרהשםיייורי
Li~nitedו

~vilremmet 423 1447959("נמו,ו3%ומן,ים: בע-מ צפניה 
 Limil~dJcrtmiah~ 7069 בע-מירמיהךtakkaiI 1091 13 (Est~lcs)4סנותמ בע-מ זכאינחלאית2
 LimitedHdbakuk ;OGI בע-מהבקוק149215 בע-מ לגחמנות מולדחברת3

L~ited:Companyj בע"מ"כראודור17 ן(ו5101 !ןטזז limitcdAbrnlour 7138 
 הלוי יהודה ברהוב משוחףבית167418 בע-מ יימן ד-ראחוזה4

LimitedZymaa~ ןכנ. kh~urathI 7671 בע-מ 50 הלקה 7099גוש
8394 בי"מ בנתניה 232 חלקהאחחחNamyzLimitceI4719 19 בע-מגמיז5
6LaitedTours 5%,) Nca~ 2014 2038!9 בע-מ 6669 ברוש 03! הלקהבית
9430 בע-מ פאותיהנאות!2 42915ס"~ךו[%יט4%)( בע-מעודריה7
9518 בע-מ ומרים בצלאלמשכן345222 גע"מ גלי-וילקמה8
9879 בע-מ בבני-ברק )"לף( 2 חלקה 6157גוש498523 ביים 29 "מלך דודשדרות9
9880 בע-מ בבני-ברק )בית( 2 הלקה 6187נזשklcf-AlerLimiledhfaon 3571 24/ בע"מ א-אמעוז10
!992 בע-מ ולסוכנות לתעשיה למבהר הכרה-פנני"נS7~s2 בע-מ הגןפינת11

6213 בע-פ 3 אבן-ע,רע רהובבית 3נ1
 דנציגרא' 5י%!( נמרן (ZO תשג-ו נאורי-הנ"ן6 נע-מ נ2 גן-נון יהושע רהונניתנ!

 החגרותרשם

 )5( 242 סעיף למיהודעה

 ההברות. ממפקס נמחקו להלן מפורטים שמיתיהז אשר החברות בי הודעהן בזהנמסרת

מסמרמספרמטפרמספר
ותת היגרהשסנייור,התיק החנרהשססיזורי

ezis בע"מ בישראל ורפדים נגריסהכרהLimi(cd Dcl~CornpanyI Duna1 226 13 בע-מ דל דוןחברת1
 בע-מאמגוי2

~LmnTnoyLimllCd
 TainersandUpho~sicrcrsI IsraelsJ"ן1,מל[ 2449

חצ,9!!1 בע-מ תיאפרוןבניני4!5016 בע-מ שאילחברת3
מצ,723נ בע-מ לישראל הנדסה צרכי לשיווקמכדהLi~itcdReinur] 11)1! 6207 13' בע-מ ריינורבית4
5

*תתרא-
 5742Com-hfatke~ing' hfsicri~l EnginccringI Israeli בע-מ ירושלים

 6577LimitcdpanyI בע-מ עירא אבן רחוב פונה ארלייוריבמ?ךנית6

חצ17521 בע-מ פלז'ה נורדאומלון763816 בע-מ לואיםמשכנות7
 Nurdau-Plnza פנטזו7761Li~ilcd בע"מ 2 חלב גוש רחובבית8
 יסראל תוצרת לשיווק חברה הארץ,מומרת823217 בע-מ מיריםדפוס9
חפ;1833בע"מ8323 בע-מ 7 עמנואל שדרוהביה0!
8321 בע-מ גלויות קבו? פיזהחברת1ג
 ד1צערא' 6יי1( נןויס גשן-11,! יקרנ-יזיע rs'-מ ךנר" - ד-נ ,7 איייוורוב רחוב!1

 וכנריימס

 הח6.19..1 השב"., בכיי, י"ג 1279, ה2רכ:מ,םיילום161,1

 ירושלים הכמשלהק המדפים ע"יהודפם אגורות 12המחיר


