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עמיי;ייי
ל,1 . יינוי,,ם אז1:ניב ,נמת נרנו 2ה,ז~" סלתת,ו1, 9"4 . . . . . ושיים כלויות נינו",דלת
",1 . . . הש'ת,!,ות לאווזות !לית ינ' :,,.11 ננסי הו, 11י סיוחות לדה חנו fv tf1'Dהויה

 טעותתיקע השיים טטכ,י,ת בדכףדורעות

 ו יל:: '.:י2שך'יג;יייי,ם יי! בי::,יגי "":נ-'::ךיי::7:"7בד :::: ת:ו11ע::נ,::1:בי::4:יי
 ו . י ני י.שי"י ""שמי ."ניח 'ה.ית יי'י גע-מ- י".י'"שיי נ!י:יי'ת.י "י" "!"'ן'נ ימיייי ]'"שתלש y~Rn :::בש
 נזצמני השנ.1); גנניונ-נ

(lesa. על ""י1( )"ניןלגי תש:.' ינניינ-נ עוזא''על'NTIU 
 ן

'"מ"]"ן!7( "ממשיתלקיית)"מ1]"7%(

 נ-ה מיום ינוע "זת,ת שי יז, "ת ימצא הן,יט"תממשי"

 השיתופיות האבדות יןפ," י, מעז שי שי ""!,'זים את "",1( נז?ינר )י תשג-וננצרי

 55 סע.ך לפי כלליצו מחיייי "י" "זית יי" יי"יתיש חח :ד:ב:;

 נז?מני )י השנעו נננ,ונ-נ
 יפי ימנ,תייתיקף עו1א''על """1(

~'VD 
 וקיתיע.ית "עיזות י!,וזה )]( ;"

 ושלסנן נורי יתקווה )7( ו-י )א( 14 ונעיצים "ןליין(' -)יה,ן "מלשקמונירת 411"7()"מ
 ש כמושב המסווגת אגודה כל פוטר אני 2, הש"ת-1948והמשפט,

 האקרן יגי'ה ונתמסתה נזני וכראוה דויית שנתקמצנה א.נשל תש"י-1954 נפקרים, נכסיחוק

 שעיף ש"ייאוח ימיי" ין1.7" )1( 11 נעיף מסייפית -""מיי" מיוחדת ועדה ענר מחכי עלהודעה

 :!יי דיג מדמת הנ,,'ת נשי!" "ן?נעו ונות מתני חי;.,.ין "מ.ויית הועיה הגר מון, רפ%, %ת ק ,י4ו תש-,ני,7.נ,
 אייא.יזה ר. ור" יהווהנעקום
 חינין"שי 4ו4;7()חס זה. יפי התוין "4ו, עמ' השברא,7י1,
 "ר1. עמ' נ-ו, טיק %', נרך א-י, חוק' ן "מלשי,מזניית 1ZSS4r))"מ
 1. עמ' !. מנ' א', הוי' הש-ח, ע-ר ( !",1. עמ' תשנ-נ, רן", י-פ ן "8. ןמ' הש-י, 7", !."1

489 ""י1.?11.1 הע:.1, ננסוו ג.ח ]2"], ה!זס,ס'ס.,,!ט



י  ה'כיהכזיותפ;.ד,תן
 )ו;( 58 סע.ף לפ'הודעה

 השוחפויזת כי הודעה, בזהנמטרה
 השותפויות. ממקס נכהקו להלן מפורטים ס:'והי,;ן אש-

ינסךינני
ך;;-

יחר
הה.7 תחינת:ס;יורידייזי "שזהמות ום .י.ו)רי

ש',6919 אירלידפ.:350744 וישבמקי ומרדכי אברהםהאחים1
ש,8פ49 שקדי את גדין מבניים"-נקמנים087145רולינג?
ש,6990 מהכת צפוי כפעלי זמיר, אתאיכ:)רין350145 םבץקטה3
ש,7092 הל-אביב- ריץ"אב"-סו409347 מדליק אתבדגר4
ש,952ך  הייה וברר דכרכלקיל"74פ47 דכת אתציון3
ש;,!71 מ.,ין "ת 1!,יי"י(רנת .ש)ת' ן.יי, יינחתן
ש,7194 שמגוסה אפרגן)י52765מטל7
ש'ן7213 ושית' קולטקי559551 ובניו סנדלרדוד8
 7283סי' וויקטוריה שליהטלומו:וב733052 ושות' מזרמי א.סימה9
ש,7422 יוסף ו-ווהיה שאזישמולי783753 דואר 1-י ,ט.דדוגמא10
ש,7444 בדלי יכרהם את מרחייוסף821254 ושות' שימליוסף11
ש,7481 גבעתייםחרי:-:ח3פ193י הסירהבת ברחביה מים להספקתשותפות12
ש,7523"שיות-55ש,90 -חרמון" וקטהגלידה13
ש,575?. לבמה שורפיהטל57ש,975 הדות'מהם14
ש,7604 טליהלומה58ש,48"1 הר-ציון אתים-שותפות15
 רח:טל- אורי-יבושת59ש,11,7 סריגים מדפיסיףמדאר"16

ש,7613
ש,76%4 מרקוגיץ את ברמז בנקממניות63ש,2073 יךמשינס אחרבקי:די1
ש,7624 בית לעקרת ומרמוס יעוץ"ערערת"61ש,2238 ממי לעבודוהשוהטוח18
7e3z~r זשית' לתן ש, כל-טובמעדממ62ש,935? ושתתקטים19
ש,639ךחימי-סר63ש,2968 אמשת ממעלי ארגוז"טבל"20
ש,7634 בר-גיורא אתעפיץ64ש,3002 להנדסה ישראלית האמריקאיתהחברה21

ש,7670 שינרברג אתירשההםEngin~ering Israel Amerci~n 63"ת!קהדם
ש,7789 לאספקה שוהפות ושוה' קטיש אמעדפארים66ש,3018 שלמהגרז'22
ש',7801 ושות' סרידמזורטהי'ימר,67 'ש,3323 ךחובות יהד" "לגזוז הרותחביח23
קונדיטוריה68ש,3633 ובנו" נכוו מ."הלביש*2

ש,7805 פרידתן - ירושלמי - "מנוה-
ש,7811-הליום"69ש,3697 "פרפרת" לעוגות ומ:)מיהיו:דיטוריהפ2
-%:יזם-70ש1!פ37-המכוך-28

ש,829ד -שלסטחג"
17',7832 ושות' סימוז מ.-מר"כ"171ט,4693 מהגדטים ו-ורנר, גלסוויז פרירגרנה27
ש,854י עכו - אייזה - קותם וגלנטריההייסות72שן4943 גכהץ-רדיו28
ש;7853 ואליהו עזרה ג,גץ, אחיםראסיה73ש,5153 ח.( ג. )ל. ושות' גי:מברגרלאה29
,2',7872 וסעד בנימיז-טע,מ*1'7ש,5413 בירן אתאברהמי30

ש,1?,1 ",יעור נוקר "ה ",ניגור .:ויון!7ש,,41! הויכן רון~נר:, מ' ק,ימניי, י.~י
ש,927ד בית שירוהי תחנת - ירושלים "ס. או, אס.70ש71?53 מלח חומצת לייצור מפעל -וטבק"ז2
ש',7933 המערגי הגליל - עיר רהגבוחשזהמתה77,ס,,"נ[5 זליהי-מאפיה33
ש,935: שרון אתהביס78ש',832פ בויםאהים34
ש;7939. כהבת"-הפנה79ש,5831 ושות' לויגשלפיקובסקי35
ש;7949 רוס את כהן צחג;לועטין50ש,6263 "לשם- יהלומיםכלטשת38
ש,7958 יעקב אה ביבינירוח81ש64131 סבך -"ראובמ37
 ש,7968 בישראל ופיכומת למודעות סובנת"אגאהרם"?8ש,5130 הרישיס חפשיהמוצרת8נ
,2,מוג,81 קבלניה חברה"הממלט"83ש,6441 פלסטיקהעז-קל39
",פת-40

ש,6407 ותעשיתיים מכהריים מפעלים .

 דנצ'ויאש,2"~6 );.יונות י),יייס נ..ך והון -=ל.י'?4
7,,4," ט:ןה נתר. ן7, א:1ע;ארן, אהום43

 הש."כ..)תישם
 מוגבלות טותפוית רשם בתור החברותורשם
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 'דישיים המסש,ת', המבטיס 1.,ה,דנס א:.ו.ת 6 המשרן "",1.?1.ר1 השד,. נגניו נ." 1נ,1. ו:ינימ,ן,,,יט 499ן

' - ן) א  5 = ! 8 ! 5 ! 5 ש -


