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;מיי;מוי
 יינ1ר(. ,?רב. ,רגישה ",ר,;1ת 5:וות ,!'הור;ות1,",] . . ת'ן,ט-,1"1 וסענר. "ו, ,ן,"וי;,ת
1",1.... . . . . .13"1 רכו';ה ש'רוח חיל l'1Uf ?,נור, אי111יני;ת

2,,נ.... ה;נ,ה יויור;הע,נוו:ה,'תו",,] . . . הקט-ו-ןי19)ויס,אות(.
2,(צ1. 1מ.עריהו מקומו מ-ט, ל::כגי ימיעמרימבחינות המר,נה(, ')כטח1ן העינש'; דיני לת')י1 חוק למיצו

 11,מ. ש,רותוסר.1ה חו, ש.ר1ת,!, ה~ו!תהישונ","] . . .t~1ca-7ני]
2י,].... . . ה_ס.1-נן"11אות(),,י].. . . . ה"מ1ר. ה?ו 1;1.1מ'נו.

2,"1.... . ,ר,;ות י!רר ברנייון;ותי"ר. . תש..א-1"י1 הטר'נ". נ:!' חו, ,!יהר'!אן

 פו!מן יו!אס,נ.:
2,,].. . 14"] ה,י;;.ת, !;,בי !,.רת ),,הוי;ח י7י!ות ננ' ה;נות ,!: ראש)

3,,]. ת':נ,ה-~or?" 1י:נ'י. יה:נו, הו, ,?'הוי;.תי,,].. מ"1':ר.ם שא.ו! ;רר נ,,רות נרגר"וו;ה

 סק ח., ,;נ'1 ז'נוי סוברות;נ';ת
 לג"

י,,1.... . . ימש!ט ית'הומנו" ס,ן,;'ו.

ג,.].... . מ;ר,;'1 ס:'רת נרניהור;ות1",1.. . אוורית ת1.)1ת ו;ית מיני' ;יה,י;ה
9וי].... . היניות !,וות 1!'הורעות1sel. . . 1"נ'ס ,מנות ה?ורן ;,יוי;ן

ס'11-
"91).... השוה!ו'ות !,ורת ,!'וויעות]",] נ;נ'ו ה:טנו'ות !,1רת י!' סובי:ת רשות
2נ1%... . דרשמי הנבסים מינם מאןהידע,ת.. , ה10:4 )הננה(, יהמיט היצואהיב,א,

 27"1.... . ישרא, ננל ש, ין':,רו.ה 1':.רו- מיינינ ;, י!,,וח חו, ,!י ין:1.ותא?י,ת
rf2s[... ימסנ; פחויי ;1 ".י%, ננ,רו..ה]י,1.. . . . . ה'ן,."-1ן"]ת'!.

"192 . "",יי שטי' שי "נויי"בנ,ס ני'ג,גגן:תג,:::::;מ'::::',ג:,ןג':גג'
105.... . . ה?.נור מאתהוי;ות ]9,] . . . . . . .תשרו-:"י]

 תש"ט-פ4פנ המעבר,הוק
הודעההודעה

תק:-י ינרי" ב-ן הה!,יוי! נ",י,ת שינויים ע, הן,יסהוייש,"נ. נתמ.ו .-נ שני, גי,ס ניש.נהה 7נ)!ת ני נן:, י)ויע ונני נןה ייייעיס י, תש.מ-,1,1 המענר, ,ייו )ן( 1ו יןע.ינ;ת"ם
 ךענווה. ;שר א,מ))י "ךרן'ו!ף ב)ן יה!,'ז 1יהן;" יינוזה שר י".,ת ךז, ",1ן י)א,"קר שי .ימק,ה ?יר1!1 נזנר דימש," "וזעת "ת אישר" ן,1,19נז,:,ןו תש,מ- ויינר, ,ך,ק 1] ,נע.ף נהת"ם ,,,1(, ג'1,י ),

 לנוקדיש ,,!1( נ,1,י )% תשנ.ח נה_.,..ג ךן,י". ,ק,יסת ושר הממש,הר"ש
 הנ"תי1שנ-י"ש ז,ז7%()"מ עו,איי'לל %"!1( ניויי )1 תש;-" ןהמ11ן'

 1. עמ' תש-ט, כ"ח1 עמ'1. תש-ט, ס"חן

1889 ,",י1.ז,;2 ת.:;-", נהס,ו נ..ט 1"11. "!רבומ.נ.1,וט



 ן רכואי(, )טיכיל 'מ חנאצ מריסיה :כי הקעת השט".-;;5ל: )גימלאות(, הכריה שירות היקן
 תשי"ט-18)9ג ציבורי אתון קביעת בדברהודעה

 ,וי ומנוה" נהודף ;י ינה,מ11.;.ס
~'SD 

 ראשי מוסמר רופא מעוי בדברהידעה 7-ר.ת ,תיק ין;
 רוית "ת ייךש,ך אישר" ן, ת7ס.~1:י1 );ימ,איה(,ומוינה

 רדיפוה גבי לתקנות 2 תקנה לפי ספנותי שבהזקף מודיעאני לחיק. העמישי הברק לענין נוסף7 ציבררי כארגו בע-מיהמשקמ"
 ישראל ד-ר את מיניתי 1, תשי"ט-1954 רפואי(, )ט-פולה:אצ-ם

 ר17:, י.נמך רויא יןיתיי"ן יושן.יעל ,רוו( ניוחי ), הש:.ה :r7snsי-ן
 "ןמ.רות, הת,;.ת ,יורך גך';"

 ב"ב ע"א ליזם ובד 1968( בידלי )i-:?O 15 מהמוס הס סייםדול ה"מ-?להמזכירה 120510()הם
 1955(. באעוסט )3נהז:ב"ח

 דץ.ירשר ו"7111()ין שייcn:e ,"יי( ייייי '"י הד:." יץ.'.-י ע,. גב;;'ג:מיע:,:

 z:o. לן ט' ת- וו" "ו המריגה(, )גטהין הע,גשין דיגי לקיקתן הזק!

תשי"ז-1957
 ולניהול לאישור )כלליס הכנכה מםתדוה )ד( 23 סעיף לפיצו

 מאושרים שאינם ערך ויירות בדברהידעה די .ומהד מוז יעית ישמי 'ייןגב::;נ:ן י'! רייניע 1עשכ"ף--1954 גמל(,קיליי? ידשין וע' .תיבן יתוק )זן נ2 יעיף ,!, נדנדתהנתפף
 1. שיית ארעית שי יייי מייי.1 2 ש, נ.,, גן:.ם ,ז.:-.1,ג נ?:.ן מונאת ".,, .;ורמ' ידי, מנ.רת נ.,, גו .וש':,שיסךיי, א.;ו.ת גי ציי. ":י ן, ן::.ז-14?1 ;:,(, קינית .,;,",, ".7:ר ךי,יוה ג?י:)י, 7ע:,ז)ה ג"ק,תו, ",שריכה והק,;.ה ע!:1נצ.:)ר )גי,." ושר" ל: ,תקלת )1, 2 ת,;" ,ן' נ:;,הינך:-. קג77;'ת ,רנות צ.,ת-אש7,.ן, דה? יגייר ";:נעה ילודך,נ,
 נע.מ, 1יליתיח י:ש::ה,ות ע?ך%.ת ג;, יוי ;, שךיי"1ו)לי,7ז .וי נ, בי:.:ן יוהי שיח גיירך ויוא יא:ןר, ה:., יריןסיזי
 1959ל ביךנים לפריין ע.ידות לרעה, ללז של בשיער ריבךנו-דאות מפעמו. או האוצרשר

 י. מ.יז !יינן,ס ל' עי ישניי יש"תעי ה,"'"י( )ןזי' ין, עוזא.'על ,",1( נילי )17 הש:." נתןוונ-א
 לענין כאושרים ערך ניירות אתם 1558(, ביוני )28 תשב-חבתמוז הכרשלהייכירת 0"783()המ

 האיזרוח.הך::.ת
 ספ.רפנחס ן,,1( נ,י,, )"1 ה_..י י._.,..ן !ar .]1' תשי'1, נ."ן

 ,ן ך,:?רקר י11ן72()ןז
-ייי'י  נ.ז1. ;מ' ה::,ד,71-ת -,'כ,'

 ה1::רזה לענין ולרדיו ליתונות הראשי הצנרר אח ממנהאני

 ך;י:ש.) יין. ,היוון ,"יק )ז( 27 כעיף ,ן' גגו נממש,"שונר,,"
rraa),)ל.4 ינ:מ.. ?ינ)מינ ,"ה.1 :, תע.'ן-1נ"[ ייזמן

_.. 
 ן י,,.-1903 ר.,. -_-יעי. י.-ח

 61 סעיף לע:'1 ציבור מ,םדוה ק_,_ת ספיר פנחס ,""1( גיצי )22 תש:-" נהמתנ.ה

 י,רו?ין, שיה ין ,"ין 1")י( סייף ילי י-:יחינת.7ף-
 נ. ק.נע אזי rrr:rfi ש, ק:ןזס ,;ות .נאיצתי ן,ך-:.;:ן".[ . . י,,). עמ' קוג.ה, י-!ו

 ה"ך,ר; ינע.ף ,י;.ן ?.:.ר מ,נן,ה הן יפן ךייזיטיןרך.:וות

 יי;י'יי יעמיס ";'יד -%ז'.ס תשי"א-1931 הכרתה, נבכיהוק
 ייי".נ:1 הרפאה עלהודעה

 טרם?: ב7.?,ך א.ףי.ר?' ינני ,י71 )נ( )אן " נעיף יר' ס:נ,ת' ש:ת1,ף מיי'עא:'
 לייצג אסטרייכר זאב אח הרשיתי תשייא-,1195,הנ:דינה,

 נ"1;1נ? (?z הע:'; נ,,1, ג' מיקס - ידיך מויייוית nl~lrrך ישי,, ירויית .ו).ת. ",).ה ?ל ונתלות כינרת המישלהאת

ז",ון' ו:י)ן.ם "מפנין ע, "ינייה גשם 1,ית,ס ג:-מ, ;ייקריפרה

 נ=ון,-א
 ספ.רפיחס ,יין גיסי )7 הש:-"

 תש:." נן'1ןס.1
 דץ,ירשד י1ז?7(לוז ספוקךפיחס ,""1( נ.1;י )2[

- הונישי י1!:1()ין
 עמ' ה'בכיו, סיח 43: עמ' תנצב"ה, ס-ת 155: עמ' ה7נ-ג, ס-ח1

133, 52. עמ' הלוי"", פיה1

 "(י1.;.ך; ה'::.ח. נ;ך:1 נ..ס 1,"1. י:ינימ'ס.י7.ט1890

-- 



 ן עסקים )זיהיי ושירותים כצ-כים על הכיקיהצ. אוי-ית תלופת ועדת כינוי עלדודעהן
 וטחי טוביןלעכירת י"לן,ת ונוגעות גת,.ו,ח ,סין,, ועזך מ.ויה' ;י מלזיע"גין

 ן לתיירים(, שירותים
י1שכ"ו-1957 המן": )1ה ך?ע1ן, פירז 2,ו,ר וןי1, לועה-ה,ן1ם(, ן"ונה תכניהן

מעוי רפש ייענ - נ:ז, וזעתןאקף-ישיק
 ושירותינ מ?רניס עי ך!י,.ה ,יו 1 נעיף יני נל:.ת'יתקף דני - וייני י', אי י1ף נ"

ישרא,
 השן-ו- יתיירין(, שיי.תיב ולהן טונין ,ממית ינ,יס)ויך.י הנר- 7;'י

 היירות (ן, יענין מנן, יך.ות זקן ראינן ,ת למוה "1. ,,7",1 היצה. ,2"1, ת-ו אחרית, חלונות ועזת הועזה:מין

 ק,מינויה
 ן 11 נעיף מינין ז,,, בההנות "מי?נ "ו זנק תינית ,:עלישניתן לייסמה עני. שך.ו!ה ך?!.ן, יימד יאזור פיעו"

 ן"ייי'ייי נט,. - %ו!1 עמ' השג-1, "וזו, דערנימיסגי,,.ס
ן

מגק %"1%( י'י,י )% ";ג:כ:נ דייןמשה %ויו( ניצי )ן1 תשנ.ה גתןח;.י
 ,ת

 7"2. עמ' תש:-ן, ,!21, 7-ת ,;11; עמ' השנת, ",,1, 7-ת1

 19.13 ציבור(, לצרכי )_בישה __..".ה _הם. תשטינו--י195 הייינים,חוק
 7-15 סע.פים שפי גודעה'' דיעים למנות הצורך עלהודעה

 ,,,יסין,קך ורושה נה,נ!ת ךןת."ית נקרקע ני 7.זןה, גוך ולנדת מזויע איי ן, תשת-1-וו,1 7וייניב, ,"ו, )"( 7 ,נעיףגתתים
 יניקתה. נונד רתת ,;"ת מונן ואירר שי וגי צי12י ,?יניהאוצר זייוים 1,11שן הזז.,, הרנני לזין ,ברת זיינימ שם .מנות ,שנ.
 יאן,רן נ,י,ע שין ג, ד"ה יונת ". 1:.ת ,עני. התונענ, "חו.יייס. "רנוייב הוין.נתי
 ,יעזי ריק,ס "וף ייאש יעפה ולרש נך !, י'!וי "נ,ורשה ורהפטעזרח %"!1( ניוחי )7 הע:-ח גהמ,וי,א
 "ינחה - גרשומות 11 ".זעה !יננם מיום "ועייב תוך -,יקיות יזה,תשר י2וו7()"מ

-
 רעיית נ!,ר,ף האיירה ג,ר,ע ,1 "ש. יון", טוגת ע, א. קות.ע,

 ניו,ני - ישר אס - הרישם !לטי חת קינ,,1 "ניעת.,)".ו.ק ,1. עמ' השניו, %"ן ען' תשט-1, י."ן
 שי"א ך!יווייב "ת ,נעימיים ":!יטת ופיעה ו,ר,ע.ת,רישם
 ונשף. בעיף ננ, הותנע יגג.ב ,:'שינתוגע,

 מין "1,ה יקיות מהנוין ךא.?י עי ני וייע"' יי" ייניתנו והמככ היציא היכ.א, כיין דכטכויותסקירת

 מה." ןי,צ 1939נתנה(,

 יחי-
 תניי י- חי

 גה. וחוקה את ויד ימי.ר שמיהג,י,ע מוסמכת רשותמינוי

nDDIT1 ה':.א, גיתן הנמגי'.ת יביית 2 נעיף יעי סוננתי2".,ף
 נשלמות, "1 ך,,ה דיי11ה יות ווו.ו שטךה אשי קילעישנת א!,גו,ם "נרפס "ת ממנה או, י, ,ו1% )"ונך(, וולננ"'י"א

 "יפי". ;!ו,, נוחש נישרע.- תחויה ישר, יינין הלפן" ,עירך מעניגת ישות,הצת
 מפיךפנחס %י,1( ניוחי )!1 השנ-ח נהלו,י-ט תינוי"(, נמצרי ונ"ר )יידוי ושידותיב מור:יב עי "לירח ני.הב

 ואשרשר "וו!;()ים !.השנ-י!ן,1

 כרמלמשה %"1%( גיידי )9 תשג-ן נתןוו.-1
 ,,,ימין זרועה נה.נית ומתנאית י7י,ע ני "1ז!ה, נו"ומן-ת התהנורהקי וו"74()"מ

 נוני רתת ,שחת יונן "".?י קר .:' ?'גור י?רנ' ""וצריקי-
רגישת,. עמ' ה"'.ן, !י, ב-" ו12; ען' %"י, מנ' DTn ,1~ !"1%, ע-רן

 ועור ר"ץס אוף ,ראש ישפה נורש נך ע, !'?ף יצג,וריצה "ווו. ;מ' ק-ת.תש:-ה,!

 "י?"" - יי"ימית יי הייע" ליגיס מייס "יש.ים "יו -קיקעי"
 נ!ו,נ. יש: אב הרישום שיטי "ת ש.:,,1 תנועתה,ייסיר ושירוטים, כצרכי" על "שיקוהחוק

 ש"י" D"TS'Sn "ת ינע'פ'"ס דמייזת יייין" ""י"ית'יתץתשי"ה-%57
 ייז יכה ,קנת יהנ.ון "(י"ר שי ני שזע", נו" גננית: סמכויות אצילת עלהודעה

 המיויק QIR ש:, נוה מורו "(י?ר ושי יינשו, עלמתןש,מעננ די.,,עי ן את אן,ת. ן, השי-ה-les7 הנרתתים,מסינוס
 נה. ""1,ה "ת מין ימסור הדמ"ר"נקרקע 1,ת, תקוות .יתקין ינלנ.ת ירט ךך,,"ית, מקיז נין,,נדע.ן
תיספת %, )ו(, מ( ו דיעיליס .נ' ,(מנויית ערס הן"ת. לן, נ"י?11'ס
 נקש "! "יקה יצוווה זונם "ו2.%"% ששה אשי קיצעין'ית יי.,. 1-!1 11 "1,%,

 ,יקרץ, יקידת ",ין ע,-שם היע:מיב ך,;ים ,-,7,,2 ניט11%"1 1בת'חקם %"1%( ג'לי )7 תשנ-ח יתיוןי.א

נך,,ה. יךק,חיתשי "7111()"מ
 ספיךפ:חס ,(,1( נ'1,י )!1 תש:-" נהי11,-ט

ן
 ן".?רשד Tz~la))חם 21. עמ' תשי.י, "24, ב-"

1891 ,",7.1."2 ת'::"ח. יתמנו נ.מ 1"11, היז:.מ,ס.,,:ס



 ןי ןי
 ן השט"ו--1933 )גימלאיה(, הטריח ש.רותחוק רכוש )חק:.ית הטקומייה הרש.יוההוין

 הקניה צו ליחן כוונה עלהודעהן ן סוהר של שירות תקופת חישוב בדבר1:ידעות השי"ח-1958ציבורי(,
~rtr1

 ן ,-! ::נ.ס :;ן;:ג'::ו"י:ג:ג ":ךי:,נ; 4 בי:,"כ:תי:ך,ך יין )י( ! יניף- :יב:ן ן )וייי%ותן, ורויו" שירות ."ו, !י נ;.ף ירי ינותי
 ןא'נ'ר,.סגת:וותז:.,)!1נ.,..%ןיו( מונתרנרג.י. שנ ן,1

 ן ןנו"ר נתינצי י"""!י( )ים שם'רא משה ח"מ ,ו1%( י.ינ. )וו ת"נ-" גניי1'.י
 ד!:'סשר 7!!7%()הי
ן

 ס,"
 מימ,%.ת(, ייפיפה שייית יצוק %" שיף יאי נמנמתינווי. 1,7. ;ך' תפייח,

 שירזתד תקומת כי לחוק דו כעיף לענין מזרה "גי 1,השם-ו-ננ15
 6-1 שנים 17 למע'סה שהיא פרנקנטל, מלדגי כתל 51גח:ל

 שו.ס. ,-1? ת"י, ייע'ן, תשכ"ה-1964 הסט:, סוכניהזק
 נירא' ,!יו( ג'ו.. ,"ו ":נ., יהוווג. מכס. לסוכנ' למועמדים בחינות בדברהודעה

 יגויר נתיג.נ ן"(,יין)י" ומועדיהןמקומן
 !1%. ;ך. תסס-ו, ,1%, י,הי 1, תקניה-,%"1 "יקי, יייי. ל"י, 4)%()4( ,סעיףניהרס

 מודיע צוי 2,  תשכ"ה-1965 המכס, סוכני  לתקנות ד-20 19והקנות
 הקנין( זכות ןכירור הקרקעות תורתי'-
 )2( 33 לם'1יף בהתאם וכויות ה:ח'סוח :דברשדעה ב.ך::נן:::צ::::לם2:ז:וצ.

 ?cQS) נכר "%7,, ורש ש, הוכ.'.ת ,." נ. ,7יי נו" מ.ז.י.ן תשנ,ס נחשון נ' ני.נ נרסן, .נע,-ין, גנתנ ייירג.ונתיונתנ.
 1FsttT~ ,75 רחוג "ורון צויר. "מנור יעיי נישנת .;יי,"'ן; ,ן.%"ן נשע" %י,1(, נוונמנר)וו

 ,נמ.;!ן רם,", הךר:1 רחוו ;, "ימוגן גלונת ה,-א"נ, ' י,ידן י"ס אדנע"-עש- הוך הן".ס "מ,,ל.ה גאיז קמש י".נ"ן נזף";.
 7א:ס. נור דתיך' נרש.מות: 11 ".זעה ע, ירנייהמעם
 טרטקובראנקב 1558( ביולי )3 תשב-ה בתמוזד ריפה 3, הנמל שער היכם,ביה
 קרקעות והסדר רישימ אגףמגחל יפו נמל המכס,בית
 אשדור הנמל, המכס,גיח
 ירושלים ך1, יפו רחוב המכם,ההגת

 1944 קרקעות, ם:קסי פקודת ,וו תןוס", נמי "ך;ן,נ."
 4 סעיף לפ.הודעה אילת. יני,תפת
 ב::";:גנ:נן7:ג :ך::~:י: :: י::: יייי" גןי:ני;"ג.::ג::ייי.נ. ::ב:ן:י,
 7ר,;1ת י5:,סי ינויות "י. %. נח,17, "י ייפו "ין"יי, -י"'יי.ס פלדפ' %",1( ניווי )17 תש:,ן נייוןי,א
 %ו ננוסס ,שייה, 1.תנים ופיוס %ו ,"שיום, שעין %ווהזו וונג יי:סינן, ?!""71()קם
 חושית. רשומות ,וגין גרת ע, ",.ר, ייתך מתן..ן ":' ינ'נכייס, 15. עמ' הש:-", ס-חן
 בויש ל"זש, "רק,יית ק, געותן לקנין קהו% יוידעגי ו%!1. עמ' "שנ-ן, ,.תן

 וואריג, לענה קדקדית, )""זר ד.ק,ס גמ",קה ,י ,ילק2,ק
1 הרצאת ואת, דודעק פרסים מיזם יום ושלושים כמע:ךירישלים,

 י:תנ. ג;:"י i~crn-19:3 )גימלאות(, המרינה שייותהוק
התוספת

' שיטר של שירות תקומת חישוב בדברהודעה

רמזר לניכל:עת(/ המדינה שירוח להוק 63 סעיף לפי טמכוחיבשוקף
 מם'תיקהחלקותרגישתפההמקוםסידורי שירותו תקועת כי לחוק, 17 סעיף לפניו מזרה, אניתשט-ו-11955,

 למעננה 17היא אוברשטיין, מרדכי כמל-ראשון 1994 מס'של
חר,122091-1124444חיסהעבליןהך2?2 הדשים. ד-6 שנים ל-27 הוגרל הדשים, ו-7 שנים19

 ? אוברשטיין מרדכי של שירותו תקומת הגדלת בדברהוראתי
-  

י,2.2
עבליי

הרן4444 -12202801חיפה

חר,122971-1954444חיפהעבליז211?2נטלה.
חר,4444 -ו1229862חיפהעגליו222,2

"י,4114!!1-1,ישו",ן"יני'ן ]ן..! קופיפ'ס'נתן1ותשן-")!גי1,י%"!1(
 ךגוי."מרק 1!"!!7()"ן

 טרטקוברי'
 ",רקמת יישום ל",,תיני, וקו. ית' תשן-ו, ס-הן
 מורש"נליז 11"1. ;מ' הש:.ח, ..סן

 ,(י1.;,ג! ת':?.ה. נתסס ג.ם 1"11, ,!וסול.ן,,,.סזליו



 תשטינה--תמכן יהבגיה, התכ?.1הזקן

 ע, ,"1% ,שעת 1 ךן' שיו,. "!!1 יר' "גנ.ת שנת ;, ך.ו;ן!. 'י,ש,יס יקורי, תציןיריב
 -"מיה-. נסין נ;ו' ש':1' ,,1 מ:, מגייסת ;י.ר -.1תנית מפורטת תכנית הפקדה בדברהודעוה

 נ. וריעהגוה ,"נו.ה, ךה;;ון י,ו7 י5 ,סעיף נימס חוו!", נוה;שית
 ת,-"ג.נ-יסו, וקמין, יהנהן הויומית בועו"

 יררנ~ב, פנוין, ,הצין ון,,מיה הבעיה והפיזי,רוש,'ב,
 המוצעת: הכנית שינוי בתחום שכללים השטחים הםילך )תיקון 1289 מם' מפורטה "הבניה הנקראת מפורטת הכניההומקדה

 7083. במש 185 מהלקה וחלק 181העקה שגת 1 מם' ותיקת 1035 מס' ערים במת לחכמה 1988 שנת 1מס'

 ע, 7",1 ,שנת 1 יד שעזי 1171 מך הנמת _.;ת ע, יץין י מס.%1",".,גיז?!""שדשךןןךף ?ינוה"ן,1י"ימתשימן
 מן' מעורסת ערים גיןתגך,אליה.

"12 
 ,ג,, ניהג גוור:, יורש

 )בקריתש,ום(. ההסהדרזת צקן--ונכו רהיב"סירי מ"תגלרית בתבנית: הכלולים הטטהיםואלה
 מתחת הע:-ה-"ויו, ויגה, "הנען ,"., 77 ישיףנךת"ס ו;.ס. ;יר שכ' זדימי רה.:.יוק,'ס,

 ת,-"י.ג"יה ),=ין, יתמון "ן,.יית ולעזה מ מזעה:יה ,נקערת מריס תקביס ,,א גה ,ע"ן רק". נתגנית "מיתיןג,
 לתכנית שינץ להכין 27.9.67 23.7.67, מעט בישיבההחלינה לקהל. פתוחים האמוריםשהמשרדיב

ד' אח "רו," "הר תנתני !ים נב, או בנמן ג,רקע, (עתוןגי

 "יי" מיש 'ייי( 1 י' י' ן, "'"י""י"י:שעגנעןיינןתי"יי,ין::כנןני,נ1,ג:71ג:'(ננג::ם המוצעת: התכמת מעוי בתעוב הנכללים השטהים הםיאלח שמרחב המקומית הועדה מהנדס וכן החכמת, ידי על נפגעעצמו
 5 לטיננ ברהיב הבגין 1927. -גדם" מפורטת a'1u בייןתבנית

 !" ,ן;'ף נמת"! יזעה, נוה;מסרת
1 וין;'י, ךתנ:.ן יתו,

 ' ךגן' יריש,.ס, 1,ננ.ן, יתנצץ "מ,.ן'ת חצייו ושהיייהק,.ס,
 ת,-"1'ג"יו .' :יננ יית,..ן "מ,,ןךה וצייה ג יק

 ךיוג!ת: "תהית שינוי נתחוס "נגהת "ן,,"להן א,.ן. "יפורף "תשרים עםנ."ז

 ,7"7. נדיש י1יי,ק נהנניה: "נ,),יב השסקיםון,ה
 ש, ""!1 יעזת 1 ין' שי:וי l~sa ין' חננית יננת ע,יצורה ן נן ייני גרז' 94 זן, 2י, 14, !1, ",,.ת "17"! :.ש,רוש,'ס,

 ,תורת מיהו ריש קביעת ""5 מס' ךי.יסת עריס גנ,ןהננ,תיועכר.
 -שררן- ין,.ןשיה וגשי.ת ג.(יס תקלס לקא נה ,עיין רש". גת:;.ת המעו:יןג,

 היין.
 ניחות ה"נ--!",1, 1"ננין, ההנגין ,רוק 77 י;;.ףג"ה,ס יקה,. !תדחיס ותמורםש"י:ךזיב

 דתנמת, יייעוויי;!נענן,
 וו ,הנכית שינת ,"נין ,ו.ו." ,ור.4, יעם גיששתןך,ז.סה, שייחג דןלימ,ת היעיה ממזן וגן

1ניי ק ךו שי "יתך " ""נצלחי מ"ש ייי,  ח  

עש"  nvsitni: "נח "יי ייש ילדיי יה"רר 

 שי 1955 ישית " מס' שזניי "!11 מן' "ננ'ת "נצת עי"יי!"5. ישעיה ב' ש, "",1( ניציי )"1 תשג-" יזמורי.י
 ולנעי" ייננתן ין".וית יתעזב יתשיושג

 22. "מזג, ,".זה י"ונ 111 מא' מיפרקת ;ריס ננקתננית
 גיחנת השכ"ה-1985, והבניה, התכנון לחוק 77 לסעיףבהתאם ירושליםמחוז

 הל-אביב-יפז, ולבניו, לתכנון המקומית הזעוה כי הודעהבזה

 וו. יתננית ששוי יינין "".5.!1 מיום נישינתההכיסן, תל-א:יג-יפו יקומי, תגנוןמריב

 היוגעה: ותנית שימי גתקיס ה)ג,,ת ""ין"יעין, ," ,-.
 ויכ1,1,1כנ'1,1 עק עוף"וי

ח,,_
 !1!5. נקש ,,"

 ש, """1 ,וצת 2 מן. שינוי !"וו מס' תנ;.ת ן:;ת ע,היןןה1.
 ק, ""!1 יכת 1 מס' שינ.' !"!1 מי. הנצית חננת עי"1ז!" 7. גזמכן ו!!.ן- ."יי.ת ""7 מנ' מקרסת עיים נניןה:נ.ת
 ברהוב מרפאה 256 מם' מפירטה ערים בניןתכנית המכבי. יהודהרהוב

 רשפי
 ליד

 אוגרית.רהוב גיהנת תשכ-ה-1985, ורוגניה, התכנץ להוק 77 לסעיףבהתאם
 ניתנת תטכ-ה-1955, והבניה, ההכנון לחוק 77 לסעיףבהתאם הל-אביב-יפו, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה כי ואודטהבזה

 ת,-אניב-י!1, ו,נ;.ה, יתננון הן,.מית הווה ני היזעה נו" 11. ייננית שינוי ימין "י.!.8 מיום גישינת"הן,יטה

 וו. ,עננית שינוי ,הנין ,".".1" יס מ נתת ש נ מהועי ":1!ןת: ועננית שינוי נתיוב ה::,,ין השסעים הםו",ה

 המוצעת: ההמית שינוי בתחום הנסללת ההלקהלהלן 6107. בגיש 0 7, 12, 13, 4?, 25,חלקות
 8625. בנגש 673 מס'הלקה 2108. בגוש 280הלקה

el~?'1893 4,י7.1."! ת"נ-ח. נחס., ב,ס 1114. הניי.ס.ם

-- - - - - - - -



 הקב"ה--נ.-,ס1 .הבניה, התכנוןהיק

 ה,:ו,ת: נשיתי "נלו,.! "שסן.נ יםין,ה ש, ,(1% ,שגת % מי' שיורי IZGG מס' תגרית "גנת עי הוויך,.
 !4[%. נותש ו-;י י!קילית ן,,נן. יזך, ריו: 44 מן' י!ויסת ;ר.נ גניןהגנ.ת

 נימים תש,ינ ,,א נו ,ן.,ן רשפי ךתנו.ת נשינו, יע,;,ןג, ויתלת תשנ,ך-"ו%[, והנו.ך, ה"ננ.ן ,ח., 17 י:?'ףגךה,ם
 %ת "רואה אור תנווי !ים גג, או עוין נליןע יעןו,ןג. וו. ,תשית שיוו. ,לגין ,י.".,1 מייס גישיגתה"",'טה ,זה,. סתוך,ס יןן,רין שמיכרזים1נ7;ית ת,-,ניג-י!,, 1,:1.", ,תגונן ון,,יית "יזה גי הנזנהגו"

 ויך"נ מ,ו:'ת .?ו" י,:זס ,גן הת:1'ת, שינו. .ז' ן, וצלע??ן, ךן.?עת: "תנויח ק.וו' נתה.ס "היקה,",ן
 "זל.,ם הוך רש". אנת. ו,נ, ", "ת:ו.ת נתלם גייר עי"ין::י1 %[%". גועש י"2ורלה

 ש, !רשיךיינן
 החננית ,שיווי ךתווז.ת ,"ו.ש גרקייוה, .1 ך.ןע"

 "וזע"%.
 ""לצרה. ומבויית "ועזךגינוין. ק, 1!!1 ,שות 7 :י' ק.נו' 1247 ין. תגו.ת "נצת ע,
 - ס.",,ר - עויאור )ר"וג 44 ין' יס.רסת רייס נויןתגית
 בהן'דס ד' ,"1%( :.יני ,,2 חק:-ן :תמוג."נ(.

 וחנניה ,תנוון "מותוית ךועזן ראשיושב תלנק תשנק-1ן,[, ויגו.ך, להיוון ."ו, 71 ,שיףנותרן
 ת,-"ג.ניחיי ת,-%ניג-י!., .ינויד, .תגוון ךן,ון.ת הועוה גי גוועהנוה

 11. יתנו.ת שיתי ,"נ.ן ,".!., מיצם ג.שינההוה,יךה,

 וסייעת: יתגו.ת שיני נכוי "ונפת ",יקהיחיו
 ימת-זן מקומי, האוןמר,נ %[%". נווש 22יקה

 מפורטת ת ת-נ 'י שקדת ..נמה די,,מת:ו,ן יועיל'.שג-ילק
 .ינ:.ה, התגו., ,"., י, ,7ן.ף גיתא! קייעה, מךימיתתי-אנ'ג-יסו

 מן.1 "ננ.ן, ,תנוון ךלהי,יה "יעזה נישרו, ג.ת":.ך-](![,
 ךיע,ז יית-ון, ,.ג:.ה, ,תנוון ימ,.מית "ועגך תיקרן.ח,-":י:,

 ,תגוית שיווי רנת!", מן' "~ntsr "ודר" מגויסת מגויתשיווי ת,-%ניג-יתו יקין', תגנוןייךג
 מפורטת תכנית ש-נו' הפקדת בדברהודעה א,,1. ימ?,רף הת':י,ל עפ נ,,7 2,[",א,, לן'כ:ויקת

 החבניח: בשינוי הכלולים השטחים הבואלהי
 7"%. 2%%, ך,,ות ]4[יTTA וינוי", "ת::.ן ,י., י, ,נעיף נסתרס ".זעך, גוהנמסרת

 :ן11 .,ננ,ן, ,תנוון "מדווית הצעון נמשרן. גיתשנ.ה-ו"!1,
 גיסים תשלום ,,א נו ,ע.ין רשעי "תנכית ישיני. יעידו:י תי-מיג-ין., ינויה, ,חגוון "ן,ון.ת הועזה וגישרזית,-11:ינ,
 "ן,. alnlrs "חיוייב עך:שיזיס י:ען,ק 1 ?ן' שי;.. 1217, מן' .תן;.ת ךוקדא מתורסת תנוית שינויהומן
 את היקה "יי תנוון. !רל גג, או גיציו גורלע, ךייו'1יי %2". יר' מסורסת ,הגוית ,"1%ישות

 מינון 1נ1 "ת:ו.ת, עין,. יזי ;, שועיקו
 "%מצרך. ךן,ויית ימוךנישךזי יין.נויש ::: ב:בם(::ג :ש:.:ב"ן:מי::ן:י:) 4[2 ל",," ,",7 ינ:מ.:4::1:::גנג:ן::ם עיך"נ י,.מ.ת 1!1"

 נ.יין תעלוס יקא :1 יעי.ן רשלי "תמיה ?שיני מעוו.ןני
nlr:?Jlהי. לתוניס ",מוריב ש"ישרזיס" 
 .חנניך, "תנוון ירוק %, ,?י.ף ניתפס הוזעה, נוה!::ית %ת הי,אז %"י תנפו. ירט ין, או ננגין נקילע, מע.נ.ןני
 מיו[ ויגוין, .הגתן ומ,ין'ת "ועזה נישרוי ג. ת:ג,ה-!(,1, שיריב דויית .עות מי;ונ וגן התנוית, שיג.. יוי ע, נןועען:1
 "1!,1 ריח-ון, לנו.", ,תנגין ךןלימית ך,עון ונמשיוית,-%גינ, ,1'ן"" תלך וקאי, אצת. "נ, "1 ךתנדה גתן.ם נזי, עלה"העין
 ש, סרנויהמירס

 .הטיה שיקי רנ,71", ין' .תנכית יוליה י!.רסת תדיתשיו.. ךתווית ,שיוו. ךתווזות ,ןויש גרשויות, 11 דון;"
 א.,1. ךמ?.רף ,תשיים עם ניקז .וט.., רח'מגירסת "חל.ר". ומ,.ן,ת ".עוהנישרוי
 ו,ן:ית: נשינוי ךנ,1,.נ ישסע יניחי" במ1'דס ד' ,יין( נ.1,י )"1 תש:.ח נהייו.-ז

1VT'ויש ו,:ן'ך יעוין ייצוגית ",עזה ראש
 ן 42. ך,," 17["

 מין גי" י% יי גי' .י-:ות::עגךג:ג:מכ נ %נ תיי"יי

 י;.ףי:י
1 יי"1 קי",  שמי"ג מ,.ן.ת ,עזה מווזנ ,גן "תנן.ת, שיא. ידי ע, ונחע?:1 ימת-ון מקיי', תנווןמרינ ן את הרואה יתר הנו.נ' ייי ג-י 

 ןתננית ,ש.ויי התווןות ,יויש 11?ךש,מ.ה, וודען שי סרן.מךמיון 1 "וש.ין תיך ישאק אנת. ו.נ, %ו "ת:ו.ת נתחום נ,1. ש,;"תעיין מפורטה תככנית ש-נוי הפקדת בדברהודעה
 "%יודי. י:,וי.ת ךויזך נןשרז. וקניי,, התנוון ,"1, %, ,ועיף נסתרס ".זען, נוהושרת

 ו.תמ ילבניה, למכניז המתווית הופדה במשרדי כיהשכ"ה-1955,
 ולנויה ,תנוון "ן",..ת ךוןז, רחשיושג ,הוו.ת שיי. רן,,%%, ין' -תמית ";7יא י!.רסת תנויתש"נ., במוידס ד' %"%[( נ.ו,י )% "שגית נמיו: ..ו דקקן רמת-ון, ומנויך, ,תנאן "מלייית "ועזה .י:שרז'ה,-"יינ,
 ן ת,-":.נמסו ",.ו. ין%.יף "תשר.ס עב ניקז 1,2,,%., מס'מיורטת

15;4ttrY'יו.7."2 תשנ.י. גה:11 נ-ס 1"14, ה?ז!.ב.ב), 



 הש2"ה-1965 והבניה, ההבניןהו;

 טעותתקון ימת-!ן קומי, "נוןהי"ג
 מהאר תמית שינוי אישור יזנר נתיגעה גי "יןע", י,";ירית מפורטת תכתת שינו' אישור בדברהודעה

 ין' -תנית דן,ר,ת מקירית יןנ:ין, יה::.1 ,הו, 117 ינעיף ניהרס הוונה, יכה;מזיה
 מ.ה"ר ,המית ,2 מא' שיתי - 11"

 השביח, 1450, האטימים נילקדס שפורסמה 3נ2-א'", מס'מקימיה הל-אביב, מהוו ולבניה, לתכננן המהחית הועדה כיהשב"ח-נ198,

 75% הלקה בהכנית הסלולים השטחים מרשיה הימיטה 1113'עמ' הנקרא מפירכת תכנית שינוי לאשר המגים, שר באישירההליטה,

 568(.ביש 6127 נפש "[)1", מס' מפורטת לתעית שינוי רג,310 מט'הכנית

 בייידםן ביחד התקדחו, על שהודעה 593., י68, 437, 430, 428, 427,הלקות
י 1  ולבניה לתכנרן המחווית היעדה ראשיישב תשב"ז, 1380, הפרסומים בילקוט פורסמה אליו, המצורף התשריטעם

 תל-אביבמהזז 1950.עמ'

 עם ביהד אותו אישרה התהויית הועדה שבה בצ,רה האמורהשינוי
 ,11 מ,1:י, ת::.ןמרה: וגן יתיסר" ומיוונת העז" ננשרוי יוקז %,.1, גמצירףותשרים
 מפירטת תכרת שיך א בדבתךהידעה נתסיס החרורים ש"משיוינ ונשויה נימים תשיו; ייא נויע.ין רשאי מעינין וכל רמת-גן, ולבניה, לתבנון המקימית הוערהבמשרדי
 נגרתן ".זן", נ.";::יהאבי,.

 ,;;'י
 ווניה, ות:;.ן ,דו, 117

 ך:רנו, ירוו ,ינ:.", ,הנתן ך:"יי.ת "יעי" נ.ה.::."-11ן, ברוידסד'
 לו,24", מס' לפורטת "תכנית הנקרחה מגירסה העניהציירה ולבניה להכין היהווית  הוערה רששיוקב

 פורסמה אליה, ימצזרף התשריט עם יהד הטקדתה, עלון,ידעה תל-"אבימהדו
 753. עמ' השם-ח, 9?14, החרטומיםבילקיט

 ששרו. "קי" %יי", בגגן' רית-1ן מומי, תג!.,ייינ
 הקויה, היווית גועו"

 רשאי מעיין ו:, יון, 1,נ!,", ,הננון ממקומית גאז" גישייי,נ, מפורטת תכנ.ת שעוי הכנת עלהודעות
 פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעית בימים ח;נלום ילא גהלע"ז ניצת תשכ"ה-1933, והציה, התכנון לחוק 77 לסעיףבההאם

לקהל. ההליטה, רמת-גן, ולבניה, לתכון המקומית הועדה כי הידעה,בזה
1

 138 סעיף לפי שהשמיע מי וכן נוחתה להינית שהתנ:דן'תימי תצית להכין 08ט1(, בינואר )23 תשכ"ה בטבת כ-ח מיוםבישיבתה

 ום. מנ' מגורסה יהנ!ית ש.;,, - ר!,"!4מנ'
 המז" נרשות רששם ש;ה;נ,", הה:;יוה ייך'ית סוךיני,, '

 ש נ; !!2י,,,
 ":מ, ""יהיה סייען" נ!!' "תנייח אישיר עי ידיתיבת "יוגע: ךתנ:'ת ו'.יי יהךיס ו1!יייס

 ב!ימ'!י " ",%ן( :ירי )"1 השניח נייוןנ'
 יונני"ק,ה.;יןיי.1

1

 !היי" יק,מ., השיןמיה: ;יהיה ך::.ה-נן,1, יהבי", יתנון ,הו, 77 ,סעיףנהה"ם
 מפורטת תכנית ש.!וי הפקדת בדברהודעה היייך, רתת-;ן, ויעיה, ,תמון יקומית יעזה ני "71עה,נו"

ר!,,"4ך
 .י::'ך, ךתנ:ין יה,, %, ,סעיף ג"ה,ן ךיייה' נו" שנית לן' הגית י"-'י 1,2,,%. מס' מנקרסת ,ה:;.ת ןש.!ף

 וייין, נהורה, ולגריה, יתמין ךמז.ן,ת ךו;זה ,נין:רזיוךונ,, ומינע; יתדית שוו, :היון ינג,,יס גשסהיס הםוקן
 נת,21418-, מס' מפורטת תכנית "שינוי הנקרא ממורטה תכניהשיריי 5145. בגוש 151חלקה

 %'ין. ועויף "ה.ייס ע[י'יי בדמעי י' ,"1%( נ.ו;, ),1 הש:.ה גניוןג-נ

irT~התעית: נשי:וי ו:יו,יס ישסךין יםוטה ,.נין יה:;.ן הקויית הזען" רוש 
 נ"1. ",ק" 71!";,שרמת-;ן

י
 בימימ השלום ללא בו לעיין רשאי  ה,כגית בניעי המעוניןגל

 לקהל. פח.הים האךזרים שהמשרדים1ב17עות ניהגת תשכ"ה-1953, והבניה, התכנון להוק 77 למעיףבהתאם
 את הרואה אהד תסיגי פרט בכל או גבנין בקרקע, מעשיןכל ההליטה, רמת-1ן, ולרגיה, להכנון הבקומית הועדה בי הודעה,בנה

 שמרחב מקומית רעדה מהגדם ובן התכנית שינוי ידי על נ"ע עצמו הכנית להכין 1968(, ביוני )17 תשב-ה בסיון כ"א מיוםבישיבתה
 הושייס תנך רשאי, Tr~s ;1נ, %ו ההנצית נהחונ נקוי 7," "ה::.ן 5,12,11ץ. ךנ' י!.רסת יה:;,ת ששוי - ר;,424מנ'

 התבנית לשינוי ההנגרות להגיש ברשומות, זו הידעה של פרסומהסיים המיצע: ההכנית  שינוי בההום הנכללים השטת.ם הםואלה

 האמורה. האקזמית היעדהבמשרדי 6186. בגוש 36חלקה

 נדברניק י' 1958( ביולי )8 השכ"ח בתנו,ייב ב:גיכ,יני " 1968( ביוני )21 השכ"ח בטיוןב"ה
 ולבניה לתכנון המהזוית הועדה ראתיושג ולמיה לתכבוו המקדמית הועדה ראשיישב

 המרבייחייייה-יז

1895 י(י1.ז.:2 תשטח, :תרו :-ם 1י11. ה!1נ1ס.ס.,;ום

- - -- - - 



 השגיה-ה190 וה:נ.ה, התכנוןהיק

י י'ן שמי": מקייה יען" י.":ין ילו הת::'ת ש':י' ;','ך !יזעלן:י מפורטת תכנ.ת שינוי הפקדת בדברהודעותן ,ת הרו," "יר תלוווי י-: נזי או ג:נ.ן גקי,ע, מ;.נ,ן;, 5""-הדה מקיי', ת-'יןמין:1
 יבריק ., י"יי( י.יי. ,ין ע:." מ"יי בע:בנני:גגגנ;:נן::ב:נןךןו ,"י"ר". יי,.ן.ת יירזהי_קיי, יןו1 היך". ,הינון "מיודת ה71ו" גמשיוי נ.תש:."-ויו, ךת:נ,ת ישירו. ,הוזות ין,.ש גרקויות, ך יוילן ט. י-לייהי,וי י":נ.ן, יה::ון ,"71 י, ,צעיף נהה,ם הוו?", נוהניסית היש.,ם הין יש"., אית. ויג, אי ההמ.ת יכין :יי, שיןיה::.1'

 1.ג:.ה ,ת::11 ךךך11.ת ה1ע1ה ראשיו7נ "ל.1. התצורף ההשריט ןסביהד
 "תנ1.ת; נשי11י הנ,,י,ס השסהיס הםותה יירגןמ,.1 יוי
ווש

 11. "71ה %%4"
 ווין מקומ', תמןמרך: י.דם תשרם ,,א גו יציין רשעי הה:ףת נשינוי ויעניןנ,
 יוננ.", י.-.11 י-י, ,, י--., נ-ת"ס זיוין' נ,"!ירין ::: :;ע;ע בן,ב :יךנ:::ב:ע?::בעג מפורטת תכנ.ת שעזי הפקדת ברבךהודעה יפי. לתוהים ואייר.ס שיישרז'סובשעות
 שרק"הננון

 אית,ור%7') אי,וונ, "ה;ו.ת נתךום גמי
 תוי

 2"מ1ן,., יי'ין'".' ין. יןייית הרת ןינ:נ:::(ן"ץ:ניי::ך ימיך". המק.:,ת היןךהניך הייקן, וזרי, .,מיד, ,הנון "מ,.מ'ת ךיעיה ינ-קךיי:ך!י: י;:וית ,ש'ו1. "המזנת ,ךו.ש גיי,י,ת, 11 יומק שן ייס.ךהיימס מהן .,:מה, ,ה:ו.ן ה:ן,וית מעון משרזי גי -tleciי:ן!ן בג:
 ,ת השג-"

 2::י
 :ב(

 וה::'ת; גש':י' יש.:".::ן?ס ווירה יינטה יה:;.ן "ןןין,"וי11

 ניג'ס היית יקא נ. ".ין רשאי "המית נש':וי "::.ניןנ,
 .קדי. 7הוה.ם ין:וייס ש-י7רי,ס ת י--. ויג:.,, הת::.ן יקו, %, יצעיף 2"ה%ס הוזנה, נוןנמנרת

 שירהג מ,.ן.ת ועןה יטוס 1:ן ךת:ןת קיצוי 'יי לי נן'; די-י ך.לךז, לתן-הין, ייינין, ,הג111 ומחיכית "יעזה ובמשרן.":יגו, את ירויה אור ת::.נ. )רט גג, או נ2:.ן מרקן, י'1 מעני יצו, .,נן.ה, .הג:.ן המהוית ך,עוה נישרזי ניהשנ--ו%ו1,
 ננ:ג בינ:1:נוג ןוןעו:.יייג'גג) די וי"::יען מן' מלייךת %י.ו.'ת העשינן "וב ב::ל,,!2%"%ן-,

 דן:.י". ה:;.מ.ת "יתוךימ7רזי "הגניה: גשינ,י הנ,.י.ס "ש:".ס הסובה
 י,2:.ה ,ת::.ן המךווית' הנעו" ראש'ישג גי:.ן תשעם ,,ן נ. ין..ן רשן. "ת:ןית נשים. ייעו:יןנ, 1יברניק י, "ן%ו( נ.,.. ,וו הד:." ג;:ןןט.ו י1. הבה ותוווש
 הירקייו, יעה.. סיחים יא:.ר.ס שהמשרדיםונשענת

 את "רועך אהל ת::,ן. מרט ננ, או 1:;.ן נפריע, מעטיןני

 הורים מ,::., הלקסייג גי: ב:::::":יןןב!:ן מ'םנ'י:גגבן::%י:'נגכ
aT'~האיורה. המ,ץכית "ותזהמשרזי מפורטת תכרת טעוי הפקדת בדברהודעה ימניח ,ש.ך. "ה:1י,ת יאויש גרש1:.ת, י. "וזע" קי סיניךה 
 הי,!,11%-, מנ' מ!.רסת ת::,ת .ק.נוי יודא י(-לסת ה::.ת,).נ.. ךירנ1יחוו ךו(לד, "ור.נ, ולגמה, יתגבן "מקומת ",עז" 1::7רזיוזרם, ונגני, יממן ון".וית הזעוק ר"1'1ן2 מהת וינויה, .עוון ה:ן,ן.ת י.יךה במשרן. ג.ן7:-ה-נייח, ווברן.ק י' ,"!1( ג..י. 111 תש:-ח נהמיוט-ו

 א,.1. ויצירף יהור.ס ךסג'ךז
 "המת: נשינו. ונ,י,.ס השסיים ים11," ,י.1ן ראיין מקמי, הנווןמרהט

 !"%י. וייו' %.""' !'"('יימן מפורטת תכנית שזנוי הפקדת בדברהודעה
 יפיס השרון ילא יי ין.יו י?"' ן"ךףת גיר י._:ג:ין'ו ין:ןן, ותלינו :י, ,, ינע,ף ג"":ס "יין,, 2,הנמסית

ק " ,1 יצ.ין, יא7.ן ו,נו.ן, יהגנ.ן י:,יס.ת הויזה ונמשרייייינו, . רדיו "שין, ,המון יןווית ךו?ון נישרו. ג.הש:-ן-7"י1,
ש"

 , י. מן' ייירלת הלוית .ששוי הירא מלירטת השון שקויהולי
 א,.י. ה:3ירף יתךי;ט עם ג."ירן,י1:"., ,י ,ן

גךשרן. ההנוית: נשינוי הנ,1,.ס "שריס הס1א,ה :ה:ןת לשי::, יתנ;זות ,יגיש נישוךות, 11 יוון" שי [-יעי"מיון
 י"ל. הרה 4ל%ליון וכחורה. ך:;.כית הולל"

 גה:.,ס.ו
 הךרנ1מ".1 יעי. פתויים החמויים שהמשרז,םונשעות ויזמה יה:1ון ה:ך:י.ת ".עז" ראשי.ש2 י,י.ס תדרוס ,,ן ני ,ן,,ן רשף. יתננית 2שי:1. היעוניןני נוברניק י' "ןן1ן ניו,. )וו ה?:-"

1895
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 תשכ"ה-1955 והבניה, התאזןחזק

 שינוי הופקד חדרה, ולבניה, להמנון המקומית הועומ ובמשרדיהיפח, הדרים מקומי, בנוןמרחב 'י

 י' קזינו :: - .ךן,%,4,: ינ'. ::1:'ת גן::ג:ג תע: מפורטת תכנית שיניי הפקדת בדברהודעה
 %" ,נעיף :יתאם וישך, ננהנמנית

 פ.דייך %.שיה נזני ש"וזעה מעך2י, הורתי וליו"רהרית וגונניה, ות:;,ן ,יו,
 אליו. המשרף "השרים עם גי"ז - 17.4.1,41 מיון יי"1נ-ע"ר רווו 1,::י", ,תמון ויצוגית הויזה נושרתי ביהשג-ה-!"י1,

 ךו:,ן, "וך,נ, 1,נן.ך, ,":נין ך:,.מ'ת "1;7ה .נמשיויהירנן,
 התכניה: בשתוי הכלולים השטחים הםואלה הרי,329',3", מס' ניפ,רמת הבנית "שינוי הנקרא מפירטת תכניתהיגוי
 144, 140, 117, תלקות חלקי  374; 125, הלקות -גיש10035 אלי. המצירף התשריט עםביחד

 בימים תשלום ללא בו לעיין רשאי התכניה גשינךי מעוניןכל ההכנית: בשינוי וכלולים השטחים הםואלה
 לקהל. פהיהים האמורים שהיארדיםובשעות )תרקים(. 5418 5412,גוש
 אח "רואה %יי הננונ' פרט גני 1% ינגין נקילע, מ;1;יןנ, ג.מים היחן ),א נ. יעיין רשפי "תנית נשווי ומיריןנ,
 שמרחב מקומית ועדה מהגדם וכן התכנית שינוי ירי על נפגעעצג,י לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםוגשעוח
 "ושיינ תנך -rls~J אוה, ;וג, "1 "ת::.ה נהק,ס ני., ש," ית::,ן את ויוי" "חך תנחומי נרם נ:, "1 ננגין נ,ך,ן, משניןנ,
 הקנית לשען התנגדות להגיש ברשימות, ,א הורעה של פרסומהכיום שמרהב מקומית ועדה מהרס וכן התכנית שינוי ידי על :פגעעצמו
 י"יויה. ימ,,יית ךו;זה ניקיזי ךויייס ".ך רפ"ק %.הו :.גי או "היית נתהם ני., שיהותנון
 מס' .תנ:.ת ":,יא מנסיסת "שית קינתי ו",זת ;,ה..ז;. קתננ.ת ,ש';.י "תנ;י.ת יעניש :רשומנה, 11 ה11;ה ש, יינשהמטם

 "!1- הי," י%י1% ;.ש .עזן-, דרנו "ויה - ןן.",4 1,יויך. יןלי:'ת היען"נןשייי
 ויווון

 שפורסג,ה מערבי, הררומי האיחור תכנית - חדן19 מס' לתכניתשינוי 1968( ביולי )12 השכ"ח מתמו,ט"ו
 בטלה. - 512! עמ' תשכ"ו, 1359, המרסוסיםבילקוט גוב:רביקי,

 ולבניה לתכנון המהחזית הועדה ראשיושב
 ,",1( ג'וי, )ן תשג-ה נהמת,.; סירנומ,.1

 כהנאמ'
 1,ג:.ה ,הנון ון".;ית המז" רחש'ישנ "זרויי דמיון מקימי, תנתןמיונ

 ן" "היי מפורטת תכנית ש.נוי הפקדת בדברהודעה
 .ךג:יך, "תיון )",, ," יזעיף נךתאס הזעה, גז"ניגרת

 יקח ולבניה, להכגין המחוית הועדה כמשרדי כיתשכ"ךי-1965,
 מס' מפורטת הכנית -שינוי הנקרא מפורטת תכנית שידיהופקד, :ירי" יקיי', תן;.ן מריב וזרויי, ושינן ":;,ן, ,תנוון גן,.:ית יווה .נמשללירירנו,

 מפורטת תכנית המקדת בדבר הודעה ",'ו. המעורף התשי.ט ים גיחןש177,1,%!-,
 ובחנניך, ההנזון ימק ין ינזיף נהה"ס הוזעך, יגה!ינית ההשית: נש':וי ":,1,,ס ושסה.ס וטואלך
 מחוו ולבניה, לתכנון המהווית הועדה במשרדי כיחשב"ה-מ195, 18. מהלקה הלק 6584 גושיהוד,

 היסקזה נחייה, 1,ננ.", יתגחן די;.מ'ת המזה ו:ךשין.ממן, נין'ם תשלום יקא נו ין"ן רמי ךחננ.ת נשיא. וממניןנ.
- 03% מס' מפורטת "חכויה הנקראת מפורטתהכית לקהל. פתוהים האמורים שהמשרדיםובשעות  שדרת הרהבת 
 %,יה. "משיף ותשייט עס גירז ;ךרין.,ועתון, "ת דרו"" "הי ת:;1:י סרס נזי "1 ננגין נ,ך,ע, מעוניןנ,

 ::,ס!7;,ו-""ן,ןית::'ת.ג ס הנשי ת"ד הת"י, מהו ;.ני וי ת ין"י.נ'נ"נ::ן;.ן:,י;:ן:ג

 ובשעות בימים תשלום, ללא בה, לעיין רשאי בתאית מעונקכל האמורה. המק,מית הועדהבמשהוי

 ילך,. ותזהים ו"לור.ןשימשרזיס %""11 נימי )" תשתה נתך.,י-נ
 עצמו את הרואה אהד תכנוני פרט רכל או בקרקע, מעוניןכל :p'naTי'

 שלה התכנין שמרחב מקומית ועדה כהנדם וכן ההבנין ידי עלגפגע ולבנית לתכנין המהוית הועדה ראשיישר
 פרסימה מיום חדשיים תוך רשאי, אנתו גובל או ההבניה בההוםכלול המרכומהוו

 הועדה במשרדי לתכנית התנגדות להגיש ברשימות, 1ד הודעהשל

 ן"ךורן.הךוו:ית הזרה מיומי, הנתןמריב

 הצפיןמחוז מהוז וימיה, לתכנון המהוזית הועדה במשרדי כיתשס-ה-נ196,

1897 י,,,1.;.]2 ת'::-ך. נךמ:ו ניט 1"11. הנו::מ.נ.:,יט



 י1
 המ"כ: כת.שמטה!

 ביריש7ים המהוזי המשקבית
התנות

 ,ן,וי! עוג,ץתת., "ן,יו2 !וניכית".7
 ירוש,.ס, ו, ?ור ייךונ לוי עבוד יעקב ושיה עיגוןגערן וח"ן, יסינגיויס, ליכטיופלד אמיל חיוך !ונוןנע;.ן
 1956, נעריל 18 ביובונבטך 957ג, כדצמבר QT'1 24 שנמטרגרמ:יד,

 מ.יוע,'ב. לוי מרהה יךמנ7ות (:ני:מ, מיה.נ ליכטעפלד ,נ.ת קנצלר נעמ'י"יגושת
 למינוי ץו למחן נקשה המשפט  לבית רוגשה סי ידועלרוזי 'רושליב.18,

 הטוען אדם כל בזה מזמין וחני ה:-ל המגוה עזבון למכחלתהדבקך, על המכדי, צו למתן בקשה זה משפט לבית  הינשה כי ירופלהווי
 תוך להגיש לצו, להתנגד והרוצה המנוח בעזבון הנאה טובת לושיש טובת לו שיש הטוען אדם גל בזת מומין והריני הנ-ל, החוחידועת
 המבוקש, לצו החגגרות ח, הזמנה פרסום מיום יום עשרחמישה חמישה חיך להגיש הנ"ל, להכרזה לההגגר והרוצה המנוה בעזבוןהנאה
 בעיביו. 1TU7 צו ממכמן גיח  יתן כן לאשים ע:ץם המביקדה, להכרוה ההגגדות זו, ה:מנה פרסום מיום יוםפשר
 רשם דייכ(,י' בעניו. כטוב צו המשמט בית יתן כןלא

 297,68 עזבונותהיק

 ייינ ג'י,שי'ס פיסי" וו%ו"'ה' בי": ,זו תשת-תג-נננווז ינ.דיש,יס :;ווי כוסבי:ה, עקיבא ומתה עוננןילין
 ירושלים. 7,  הנ:יר  שג,ויל מרחוב מקס קרכןוהמבקשת 1958(, באסריל )16 תשכ"ה במטן י"אביום

 צו תל19 בקשה המשפט לביה הגיש המבקש כי ייועלהווי כוסבינה, שךש:היהמבקשת
 ביום בירושלים שגיטרה הנ"ל, עטיה קוכן המנוחה ירושת עלהמכרח פל המגריז צו למתן המשסט לבית בקשה הוגשה ני יריעלהווי
 ימדען כלארס בוה  מזמיו והריני 1958(, בייני )17 תשב-ת בסיוןט"ב הנח טוגת לו שיש אדם כל גזה מ,מין והנני הנ"ל, המנוהירוומת
 11, להכרזה להתנגד והרוצה הנ"ל המוחה בטובין הנאה טובת לושוש המיעה תוך להגיש הנ-ל, להכרזה  להחייר  והרויה הנ-ל המניחב:ביי

 יהנר.ך, התקוות ,ו, ".ירך סין,ג י.יס .,ס עשר ,י.ק, היך ,ך)'ש שהן המנקש,, ,וגרפי :";)יזה ,., וזיכה ירנוב מיוב יוןעשר
 :עיני.. 1TU7 ?, היקען נ.ת יתן גן ,אש"ס געיניו. ג;.נ ,גו  את ךיש;ס נ'ת .קן :ן,א

 רסס וים," ישר 1"ס,"

 בתל-.:ביב-יפו המהוזי הסמפטבית
הזמנות

 ,י,1!,1 עזנינוהת.7 ,'ו,?יו:1 עונ,ן,תתי,
 ג..: גת,-%גיג ושייה טחן, זוליטה ימן,"ך ;.גפן:וין ,:יון.ך גסך;,:,יס ש!;!ר רבו. 1'1ר;' ויתן עוגכןנערן
 tl~ssג,:ד',21 !1,1, ג;יינ " גיריצרנית(

 חי-2%.נ. 111, %,;:י יי".נ קלי a'c1ייינ7ש ולטך רבו, הנס שטאדן, ,י'ה רבו מרנרטהיך:ג,ש.ס
 ומ;."יירשת "ס1ע1 %וב נ, נזה מ,מ.ן ,ך,., ך... ךי;,"ן ,;,יפן ;.יין_.ך, ;1 המג-., יו ,.תן נקיה ך:שיט .נית ,תשך ני .17ע,ן,זי ולשוי יריתך ?1 .מתן חשה ךמשסס ,נ,ת ו,ןוך נ, .י.;,ך,1, "לערנ.ה. ייימ:'ה יימס רבו, והיעץ רבו ארנכטרבה

 "נעי ייוונה גע.:ון ד"ה סוגת %ו פגות ,ושיש !וגוז' ,י;,. י.-ו, מין, מ,נ 7.ך "ת 1,ין,ת ";.,
 י1ש נן ,א שאס ך;.י, 1,מינ.י י.,ש" ית;;_.ת י. .ון.ךירן.ס ,רישך תפך ,י;.ש הו.,, 1,יי;ץ .הגרך ,ך,;)ו ודרייךה:;ו"ך מירס .וט 2שי ךןישה תוך המשה לתת ,ך,.ש ינ,, .ן.).. 1,נ.ש ג7וג,ן "נמן הונת ,1 קיש "סין "זם נ, מן סומןסי';. יךה:;ז וירין,

 נעי;יו. גסינ ?1 י."ן .__.סנ.ת הינ.7שיס, ווי.;.. ,ךגיוה ךת;)יות ין, יומנה סיי.ס י.ון '1םעשר
 ישס ולך,ד' :עיניי. יטינ ייייס "משעט ביה יתו יו יאשאם

 1 '""7'ו ;':י"" ק ", יייס ית,-%י.: שיןןי" מהסו, לאה ךמ;וי" ?.יצתיענין
 י.יס  נייח-נו  שייייה ייין, יה יורנ  ין;י"ה ריי""יר', ,,יי, נייח  121

 ו "י1' ימיןין שוב. משה.ךמגקש
 1 ימה-)ן. ,"], ךיואה יי"ינ ממן דודיהמנ,ש ק, ויו%,;ך ,קייב נלקה ממשנס ,נית ירקה נ. ייוע,ן.וי
 ן עשי תמישה תוך המשפט בבית להתעצב אדם כל בזה מזמיןהריי כזה מזמין והריני הצווחה, כמקיים המבקש את ולמנית הנ-להינוהה

 '! תקויים, לא תוכת, לא מדוע טעם וליתן זו הזמנה סרםוב מיום יום למהן לההנגך והרוצה בפזבון הנא" טובת לד שיש הטוען אדםכל
D'7TSn,3..חה קיטס פעויה  הינתן י, וידון פיתרונה ך3יו,י חיישן ולח ,ו,  הזינך ;רסס ןי,ס .,ס ;"ר "מיש" תנך יר"ש 7:.י 
 י1ש גן ," ש"נ ין.%1ך, ,מג%; נינן זון מר ך:נ,ש ,תי,ן;.ת ?.וין המסין יית  יתן בן י, שין הה:וךשים,  להזוויגיהנויות
 נימיי. 11 תעוץ ,.הן ייחסנית געי;.ו.נסוג

 יען ולך,ד' ישס ולך,ד,

 "(יו].:."? קשב-ח. :היוו נ.: 1"1], ":ונושב"ונט"ל"]

 ין



 ןך
 בה;-אכיכ-'פו המהייי הןש:םביתו

 )המשך(הזמנות

ן
 %",7",1 עונוניתהי, %ן,ו1%% עונימתחי,

 1ZG, יעם ""י בימי: פרידמן ,אב ד:;וו ?..%ןנכוץ כהן, חיים ל'פמן ואוו יונותנצה

1963(, צוואת לקיום 3ד ליחן בקשה המשלט לבית הוגשה כי ידועלהווי

 גן" l'arn ,הני י).,,ימנה
 ת,- "!1, דים חהז מי".נ פר'דמן סרקה חיה ידיי,שת ד:," ס.נת .ו קיש 7ן.?ן ארס נ,

אביב. מיום יום עשר המישה הזר להניס, לצו לההנגד והרוצה המנוחלעזכיו
 גו" מוייןיריבי ניח יחן גן ין שתן דןנ71קת, ,הנינה "ה:)ד,ת ו,, יושהפרסום

 עשר והרשה תוך וכש"ס נניח ,יה.י?נ אזם נ,

 הקייים ל8 הוכח, יא מדוע טעם זליהן זו, הזינה פרסים מיוםיים בעציו. בטיב צוהמשמט
 העוות תשתן יא וזוע ד::.ה ש, ד,ירו:ה ינוייה הייש[ 1יא יש[ .לךך,

 ,יתן "ישנס נ.ת ירש נן ,א ש"ס סריהן, סרקה ,קיק ?.יחק"1[
 נ,:.י. 11העיון

 רשם ולך,ד' ,ן,,1,1 ;ןנ1)1תתי,

 אנות נמת שכפסיה טובה, קאינ)ו דמ:.הה ענון נעתן,
 1958, ביגואר 17 ביום גתגיה,מלבין,

 גן" משין"רצי
 %",%11ן ע;:ו:.תתי, ;שי החישר תיך ממשיט גתת ,ית.'?: אים ג,

 תעג'" נקיר תלמ נימס נורן,.ן שייר ד:ק,ת ?1 ג.שר",, ד;'.יט שרותי י,נ.ן, כישפי[ נע1,.סיסייע, מיכלם, ייי'יס ין )שמואל( rl~'D ה::1" ?.ואת2עןן ,:.7ז1ה יי:הן יא מזוע סעס ופיהן י., דויק עדנכם ייום.ום
 %"י1(, נמרס )1]

IT-'U
 ייפויה. %!, סשיניה.נן,י יי"ונ מיכלם מרטה.דינ7שה נן ין שמס ברננך", ש. ."הונות ד;:.יות י:ט,ן,ין, ג, 7,

 המבזת צ-ואח קיום צד לטתן בקשה הגישה המבקשת כי ידועלהווי באמור. הנ"ל הצו את ויחן המשמט בי,יגש
 מיכלם, יוליוס בן )טוביאל( כילון רשם ילך,ד'

 הנ"ל בעזבון הנאת נובח לו עייש אדם בל בזה מייןהריי
 מיום ידם שגר המישה תיך להגיעו המבוקש הצו למתן להיגדוהרוצה

 גנב גע[ ,י" גח) שלי 11'שליצק', מיזם לניח צוואתגטין
ן

 %י)ייו.ולדשט-ן ילנ7ש
 %ן,",,1 ע1נ.:1תתבק ין.1,ה, התף יינהו .א יזין טעם כיהן ,1 ד.מנה נחסום מ..[..ס עשר חישה תוך המשפט גבית להתייצג אדם כל בנה מ:מיןאריגי
ך""רו:"

,1 
 )רידצק', ואב m:an גויסתגטין גי:,, ין:,ש ש, "ן'ו... וויק,'ן,' יין "ן:י"

 ונהוו. דדני,ה דרש,, מ4".נ גרודצקי טולמית.ז:קשת "עשון."ותו

 מנרי, יפהק דזין עורן ין':וי ?י "מהן )ר,ון,י 1"נ 7מ;.חק,

 יענין.י=קי

 יצחק ר:[ ים םע דמבסקי, יצחק ימת" ?ינאהנינ,ן
 ;שי-'ר ימיש" תכר ין:'ש ד?ץ'ס, יין ודר,ן"1,"העיך:-י

 נן ," שען דן:71שיס, ושוים ,:תן הת:;ז.ה ,1, זו:;" ביסוםע"נ ניוני )! תש:.ן ננילן 1' ניוט נח,-אנינ שנער דמבסק',הירש
 ועיפיו. נסוג צווי[ 7ךשלס ניח.תן%י1%(,

 ישם ילד'ד' ' ::;:ג::1:נ:ןזןג:נ2 :2::וו ::ק

 הינחו לא ומדוע הנ"ל הכנוח של האחרונה הצוואה תירשםולא
 ,י,%,,1 עונתיתת,, ייתן דיש(ס נית י)ש נן יא ש"ס זמוניי, יסונן צ11"" 7'ו[תעוזת
 7ה1,ים ננ,ת שכסר" וינוקור, רוזה שענוה גץ,הנתין נטור.תעוזה

 .,11 ו",,,,1" ן% . ,כלט בודה ):ט,ט5(, איד מרהידינקשת
U_S,Ahtass.. hfarbichcad, 

ן
 ןמ:וןה. ן~:.ן ן:ק..מיפי מי"ינ אמריו )אלברט( אברהם דמען עוננןנתין ?וו," ,,'1[ נטש" ומשנס ,:ית ירש" ון:לשת גי יזיע).11י ,","1,1 יונ1:.ת ת',

 ישר ":ישה ת.ך והנס ינ.ת י"תיי?נ "דם גי נון מזמיןךרי:י ~lDG, גי:,"ר ,ן ג..ס ששיר ת.-א:יג, 1,ג,זיונ)וף
,7יגקשת

~TD 
 מזוע נמשיו, טען ,ו יש א[ סיס, "יתן וו, "ומה סינינמייד..י אמריו.

 הייהן ,ץ מזוע מייפה, וו.."" תירשם .,א ת,וייס ,ןהונח,יא עשר ימישה תיך ך:;יט גני" י"ת.י%ג אוס ג, 2וך מויןדיתי
 Ti'g' ?. יי1הן יא ויזוע ימנ7שה ?ייא" 7'י[מוזת RK11Si "וו י, יי:ת1 י" מזוע סעס 1,ית1 11, ו1ימ עיסתן ייוןי"ס

 עומן יין,
ון:1"

 נן':'1. נסוג ?1 לשיט ניה .הן נן יא קאם יי,ז, שיר,יי"יז" ,י"ס גי ששנס נית .תן נן .א ש"ס אסריו, )אוגרס( ":רדם
 נייתר.ד?%11ה

 ישם ולך,ד' רש[ ולך,ד'

599] ,(,:].1.נ: תשנ.י. נתן.ז נ-ס 1(1]. יניס.ן'נ,,17ט



 כן.-,ביב-יפו הכך:;' המשפטבית)
הזמנות

 1907,08 עזבונותתיק -199 59, ניח עזבה(1
 נ.1[ שפכיה מיתת-דן, המנר פנינה ";):.ןה ז'.,הנ?;.1 יין'" ש;??ר פ.של, רפא.לוביץ ג:נ,ח %.1"תנענין
 י""1, נמי,,[1 7""1, נא,;ינן "2 גיי[ יניית, "יפתניו-,.דק,
.יפוש מאיר. ראמ.לוב'ץ1"ינ,ש

~CT' 
 ה,-,נינ. ", סי: מין:נ פלטי

 עשר המיעך הוך המשפט בבית להתייצב אדם כל ~rr1 כוכ-ןהריי עמר המישה תוך הן':סט בבית להתעצב אדם בל בזה מימיןהריני
 תקהים לא תיבת, לא מדוע טעם, וליתן זו, ה;ן:ה מ-כ-ם נויום יום הקויים לא תוכה, לא מדוע כעם וליחן ,ו, הזמנה כרםומ מייםיום
 ומדוע 24.1.65, מיום הנ"ל התוהה של האחרונה nr~T:s הירשםולא צךאת קיום העודת תינתן לא וסיוע האחרונה הצוואה הירשםולא
 למנהל המבק; ימונה לא ורדוע לכגקש צוואה קיום רעודת ת-:הןלא ז,ברהם לראפילוביץ לפישל, ומוציא עזבון מנהל של מצויוכתב
 כנהל ידוי וצו זו העידה ליחן הירופט ביה יגש כן לא ש"בהעזב-ן, כאיור. וו תעודה ליהן המשפט בית יגש כן לא עיאם מלאבי,מקריח

 7':'י. :י1 ן יש[ ולך.ד'
 ישם ולך, ד'

 1919,68 ע,בובוחחיק 1995,68 לזבוניתתיק
 מידיי מליצר )11רטיך( ;בריאל ין:.ח צקתנן;.ן נינם נסתה-ה;-" שתסי מירון, דוך תנו" יווסתנן;.ן

 1968, בייני 4 ביום גפתה-הקוה שנמטר קריה-אונו, 45,כילן-ן 1955(, במרס )27 השגיח באדרכ-ז
 ,יית-אית. 4%, ין;,סיו ייהינ ווליצר א.רמהיין:;7ן ת,-.נלי. 41, נייל.' החייית יקוב תל19 בלההוך:נ,שת
 תעוקם יא תתן, יא משע כד[, עיתן 11, "ן:מ )יון[ מ.זס..[ וב," ספנת .. שיש עסוין אקס 7, נוה מכמנן ,ך::י ד:-,,המהן 77י ך:'7" ה.ך "כדם יי.ת י"תהצי "י[ יי יי" כזייןיי.נ. ויי:!ת ידי[ צו ,:"1 נקש" הישיט ,נ.ת "ישה י' ,יזעין.וי
 צוואה קיום השדת תעהן לא ומדוע החחרונה הציורה הירתםילא יום עשר המייה תוך להגיש להכרזה, לההנגד והרצה הכנוהבתבון
 [רנו[ייוס

 ךוכ;"
 זו הקווה י.תז דישנס נית עש גן יא שוס ו1,י?י, א.רךהי?::ת יה. גן יא שרן וינו,שת, ידגר," יה;;ווה ,ו,

נ,ךיר. נתיניו. נכ.נ צו הןשנסנ.ת
 ישם ולך,ד' רוס ולך.ד'

 נו" יכמין היפני ירוש", ע, ו::ר.ויס ?i?) ].11?1 נזך" ,,,1, דמוירש.[ נתיו'[ המשבס, ,נית ה1;ש1 י. ,רועיפותי
 "וט נ,

 פייס מי,[ יון עשר ":ישה הוך ,שיש, י", ,יתמו והרוקה זלי. בת"-לן דמ:.77.ת הן:ר;ות שעית ג?::11 דמן טונת ין 7'שוטוען
 בריביו. כטיב :'ו המי-מט בית יתן כן לא שאם הברוה, לאורה ההגגדות זו,ה,מגה

 ,(,י:,1 7ונ.:1תחי, %[,ווו עדינותהי,
 , י,, ארייוירונמי"ינ מ.נדל'ן רבקה וכע"ה ייכתנ.::.ן ניח נרכת-;ן י:"י אשר, דון שטרק ים:," I:?:uנ7:.ן

 מבעקיב. פ-;ה ופסה הרמתי צילהויונ,ן'[ רמת-;ן. ,1, "הרה מיה.נ מלכה  שטרקוימניות 5 1935, גניבמבר 23 בידם בתל-אביב 7':פ?רהתל-ח:-ב, 1963, באפריל29

ן %י,ו:יי עי:1:.תתי,
 ,(,יתן ןי:י:י""'ק

י'ן;.י ין., "". מס' ?2 מי"ינ ד1יאל אלש'ך ~m:r עייףין:'1
 ניו[ גה,-אניב שטלר הרמן, ישראל יי:., 'יישח

 הרמן ה מ14ןנשנשי"2 גה-.ס. %?, יהסה מיייג אלנרינה אלשיך,ימעת
 ,ן,1,11 ע;:י:יתהיל ,(,1111 עו:1;ותתיק

 ממסר ני:'", י,;ס.,רסן, קליין א'1'דור ו::., שנוןנ.:.ן נניח ש:::יה מרית-;ן, דיך תיפהה ממח" .רושתגן:.ן
 1968(, באפריל (zs יוטכ"ח בניסן ב"ו ביום נעיה, ערוד,בלרדס 1955, במרם 33 ביום בילינסוןההויים

 בלגיה. מאנטוורפן, קליין י2ו-ז.יה.היבקשח מהל-אביב, כירשל רוזוהמבקשת

 ,(ייומן ע::י:יתהיו
 ן אריאלי, ח":ת י-.י"" 1 : 7ג-.'1 ק פרידריך ושי" 1נן'"י.,'%""1נ
 ן הל-":'נ. 11, 7:;1", ך':7יות אריאלי צחקיי::,ש כביית-".גי. קונלר זרולק דבורהנ'::::ן

 ,",1ן1% )ו:י;,תתזק
 14(55, מלדיילי1 יןבינת  פרירמן אסתר  הךגוחה מביןי7:י7 נ 63,,נ3 עזבונותתיק

 1963, כמברואך 14 ביום בהל-אביב שפטרההל-מביב, גרוס, אברהם המנוח עזבץבמנין

ז ת,-מיג. מי,זת,-אמנ:

ן
 ,(,7.1.ן: ה.::-". :היוו נ.ט 1(11. ":ו:.ן'ס.,;זן1990



 בחל-אביב-יפו המחיזי המשפטביתן
 )המשך(הזמנות

 ,","",י עוגיייהתיו "ו,נ1,4 עוונותת',
 נצי ;ס היזוע" חנה, חמילניצקה הינויה ירשתנענין ת,-%:ינ, מימת-אנ.נ, ';'ד אודי איגנצי הרוח עינוןנעין
 מפתה-תקוה שנפטרה רמת-גן, 12, יהלך מרהיב אנהךזמילניצקי 1968(, במאי )1 חשפ"ח באייר ג' ביוםשנפכר

 tl~ss נחויי, וו ביום בת-יב. מימת-,ונף, קלצ'בסק' ונובפה1"ינקשת

 ור'חוו ר ניום הקין,ושו?סר מיי מיוחס יצחק המניח עונגןנעוין
 "",1",1 עיני;יתתיק

נ:םג":ז4:ו::ון'
דו

 וצפורה קורי יאברהם אליהי שלים' 'וינ;ש'ס

 "וו1,47 'ריעיתתיל
 נ:זנמגי "ו ניזם שנסטרת,-אניג, "1 ו!, ו,רן,ן מיןונ במר שמעון נו רוברט "מוח עיגוןגענ.ן

 שיחסי" ימיו, מיאשיו שמואל ריקה ןיוי,ה עונוןיען'1 7""1,

 מי:גגכ::ן;ממל. תס מיי ם גרגיכ:::. כת, שונצברנר
 "",4",1 עויינותתיק

 :י"עז% "!ן,, טרכמן הלנה ימנוי" ייושתיענ.ן
ת שננטר ה,'"' פתה ' די 'ן(נ,'ק

 עתה-תיזה. 7:', נ,1, ;ן-גועו, משנונת מתיק דוךומנקש 7",1, 4נן?מנר ניזם גרמניה, גפרנקפויט, שניסי"ת,-"נינ,

כג:נ:נ%בהנגטכני
 "י'יייי שנינית תק

 ק ק ייסף::גךשב:י" "י
 נתנים. עין-התנעת, משנונת פרנקל רחל1:ינ,שתפת"-תקו".

 %י,1,11 עונ,נ.תתי,
T'Jra8",1868-- עזגתות תיק - -------- - - --- ------- שרה, קמוטו עזמךדמנןה 

 ת,- 174, נן-.הזון ירהונ רזנ'ק זרה ומוח ירושתגעתן קסוטו. יעקבזומנקש
 1968, באפריל 14 ביום שנפטראביב,

 2! גוון בפסו שניטרה זלצמן, ח'ה השוה" יגנוןשנין
 רזניק. )סוניה( תלוי"ינקשת

 "",72"1 עיניייתהיו ,"1%,י"יר.י
 א' ביום שומכרה הגן, לבית אריה סךפי המנוהה ירושתבענין כץ. בתיהוהמבקשת

U1W11968(, בינואר )וב תשכ"ח 

 חנן. מנ.ת דנון יבקהי"מנ,שת גת,- שכעירק אבשלומוב. עליזה השוחה עוננןיעין

 "",1,74 עונזנזתתיק """1, ניוחי "1 ביובאג'נ
 רוק" מריונ ייחם נו לוי עובדיה ומנון עונוןנענ.ן אבשלומוב. ברוךויינקש

 ו,
 8(19(, ביטאר )21 תשכ"ח בטבת כ' ביום שנפטרהל-אביב,

ן
 ת,-אנינ. ו, היניומ ברהוג לוי מך'ם שקהסנע.ת ניחס נח,-אגינ שנעסה אפל, רחל "מנוהה עוננןגענ.ן י"%!יסיי"" "מ" 'י' עי וסי:", לוי, שולמית וןינ'שת "",1,14 עינינת תיל

 5"1%, נ%?י',"
 "ן,"7"1 עיניותתי, אפל. אברהם1":נקש

 5, בארליבע מרחוב יוסף בן ברקאי בשה הסיח עזבוןבטנין 1856,68 עזבונותתיק
 1967(, ביולי )23 תשכ"ז בתמת ט"ו ביךב ש:טטר ,מז, ברמת-השרון ינפטר אהררביאן, רחים המנית עזבוןבענין

ק,ג'י::4ג:4:עייניאן,

 "","7"1 עונוווחהיק 1SG~iGS עונבותתיק
 7"י1, נחמונס3",1, "" ניום שחייה שלוענר, הוקלה המס"ה מזנון נעוין נאו;ונט 1 גיזם ש:עסר עופך, דך"פום "מנוח עוניןנענין

 מקראון. אלמזור ניליוהמנקשת רחונ.ת. ינאה, ", הרקעת יי"ינ ט"כמן גאולהי"מנקשת

1901 י(י7.1."2 תשב-ה. נהסוז נ-ס 4(14, ה!ךסזסיסינווט



 בהל-אביב-'פו המהין. הכשפטכ.הן 11
 )המשד( ת 1 נ מ זה

 וו,ן1%% עו:1:ותת., ,וי%ו1% עונונ,תתיל
",,1, ,ו,11, נ..מ )" השג." גריון י' נכוס נחי-נגח,מאיי, ניוני ,1 נ.,ס שפסיה מעה, פרוסט גמך,ן ?.נוןנצין י,1,יס נג.ת ש:!(רן ראובן, ורוקה ן::ןה ען:.ןגדין

 ת,-"נינ. %1, נ?,,. מייונ 'רון עמוסויאייש הריעי. ווין, מן. שיה ממינות ראובן נחום1המיוש

 ,",%4,1 ע.נ.;ותהיק lsTsrne עוממתה',
 בוסטרן מנךר.ה, ארנסטעה קונץ ין:ו"ן ין:.ןיינ-ן ר,.מת, ו?, ויפן מרחונ אשכנז' בונים "מנון עינוןנענין

 ויר.ה. 47, ירג, מיצי: וילפסון פם'ה,הךני,ש, י.יה. %7, הן,"-ח ירהונ אבז'ור מטהשפמקשת

 ,ן,ו,,1 עןנו:1,תי, ופו ,ן, ע'נונותתיק
 נרמת-גן שתסי מיית-:1, בעזן שלמה י::." 'יושןיי:'1 נקור- ששת 7, ן!י'ס מי"ינ עזרי משה המזון ירוש"יענין

 "17, נ"א. %?תון 1%%1, ננ.נינר % נינם ששמר ירו,;סין,
 בפק. ואפרים שרהין:נ;?יס עזר'. 1nr~uן:נקשת

 ט שכמלין ינ'נ' הי ?!' הדןימן ,וו.ה ?:!כי 3ת-ים,'ונך,
,"ן' נהנ.ס. רמת-.וסף, 11, התן.ה מרהונ כהן בדרי'הוימנ,שת

%
 ,ן,%7,1 עונתותת., עפל. השה מרהונ ענינה נן יעקב סופך המוח עונון געו'ן

 הרי-יוןף. 4, ךרעו ןרוונ זימנר יא-ובןמ,]גשייר-ר היי.1. ,", ומיי "ורה מרחוג מיםל סיפייהמיגשתן

?~fi1%, נאיר', , נ.וסתקין ימת-1ן. 1!, ההשמו)א.ן מי"ינ והבי י'נ'ראל1המגלש נפתה- שנכלר תליב-אביב קרני אםרהם דמו,, יינוןנמין זהבי. מרדכי המוזה עוננןתענין ,י,,,,1 עונווותהי, ,",],,1 עונומת"% 
 36, קלישר מרחוב קרני והדמה קרני 3;ןכ,יורלבק'2ות

 ה,-אייי. ו, רני;.ני, מיה.נ עוזרי אליאלוין:ןש'מ'
1ו

 ,י,,!,ו עונו.ית ה,

 ו ,%!1, נמ"' % נעם r:a-אוה, נ'.'ו:'ן, יןיי'ן ,ו,1!,1 עונ1:1תתזק
 ת,-אניב. י, איין נית מי"ינ קמחי אשר ייך:;ש לביא, יצחק השו" כונוןנעיין

 ו 7'יא.1. !"1, 1".י מרהונ לביא יוסףהמנקש

 לאה גשנ נם )",יי;" קרז-צבי, לאה גבויה ?ו;.ןנענ.ן %";2ו,1 עונדותת',
 באב כ"כ QT'1 בפך-סבא ונפטרה אייה, צבי בת הירשהורן( ביום ככני-ביק שנשי יצחאיק, אפרים המנוח עזבוןבענין

 08ל1, באפריל17
 1957(, ב"יגוסט )"2 השג"י

 קר7-צבי. דניאלדהלבקש יצתאיק. עליוהוהמבקשה

 ,(ווו.7,ן: ה"נ-ח. פיו, נ.ס ו(11. ה!וס.ס.ם,,,.ט1902

ן



ן
 בתל-אביב-יפו המחיזי המשפםבית

 )המשך( ת 1 נ מ וה

 י"".. ארליך מך'םוךינ,שיס %",1""1 עינייותת.ק
 תשב-ז באלול ד' גיזם שנפטר קוך, הנס המנוח עורוןבענין

 1967, בספטמבר9
 %י,11"1 ע!נינית החק "ויו,. %ו, אר,ווורונ מי"ינ קוך עלסה.ן:נ,שת

 שנפטר מתל-אביב, גדלדפרב מרדכי תממת עזבוןבעוין
 1988, ביוני 25 ביותבתל-אביב

ן
 תל-אביב. 90, העם אתר מרהיב מלדפרב מנתם והמבקש 58',1905 עזבונית תיק

 בהל- שנפטר פבריקנט, מגדל ירוחק המנות ירושתבענין
 1968(, בפברואר )29 תשב-ח בשבט ל' ביוםאביב-יפו

 "י,1912 עונינת ת.ק 59, "שינס דיך יי"יי טבריקנט רחל פסיה יהמנ,שת,
 "נייח נ%ר?.ת שנססי ברקובר, הימן "ממן עינוןנעו.ןת,-"ניב.

QT'113 ו",1, נפנר."י 
11

 מניו-יורק. כרקובר )"ת9(ע( אנה ישהוהינ 9'ק

1
.7 2 7 ץ
 1968, באפריל 18 ביום בתל-אביב שנפטרתל-אביב,

 %",י151 עיי,:,ת "יק חי-אגינ. 7, אמנטרים מהז.נ נורמן רומנהוהיןלשת
 ישראל במק,ה שנפטר מהולות, רוס אריה המנוח ירושתבענין

 1958(, ביוני )6 השג-ת באייר ח'ביום
 מיוקון. רית מרהיטז,מנ,שה %י,9""1 ע1נ.:ותהי;

 גיזם כפתח-תקוה שתטר ארליך, אשר המעת עזגוןבעבין
 רשם ולך, 1-' 1957, בספטמבר20

 בבאר-שבע המחווי המשפטבית
הזמנות

 בעזבון הנאה טובת לו שיי הטוען אדם כל בנה מ,מזהנני 89,88 עובומתתיק
 ציים .וט עשר "מיה" היך ישיש ,הני:" ייתוו וךיייה ומנוי" נניין י-ו נ..ס שנוטי ישראלי, חתם המנוה עינוןנעין
 בית יתן בן לא שאם המבוקשת, להכרזה התנ1דוח זו, הומנהפרמהם 1958(, כאמריל )14תשכ-ת

 בעיניו. כטוב צוהמשפט קרית-גה. 11,3, הדקל מרחוב ישראלי וקדרהוהמנקשת

 רשם לוין," על המכריז צו ליחן בקשה המשפט לבית הוגשה בי ידועלהווי
 שנת .1 שיש הטוען אנס גל נוה מימין והננ, הנ.) ין1.חיר.שת
 תוך להגיש המבוקיות להכרזה להתנגד והרוצה המנוח בעזבוןהגאה
 92,68 עזבונית תיק הכרוץ, לאותה התנגדות וי, הזמנה פרסום מיום יום עשרהמישה
 אשרור, 1,3ג, האיריס מרחוב זירי ירטף המנוח ירושתבענין בעיניד. בטוב צו המשפט כית יחן כן לאשאם

 1968, במרם נ2 ביום מדום-אילת בדרך גתאונה שנפטר רשם לדין,"

 שלמה זגורי, משה זגורי, דור וגורי, אסתרוהמבקיעים
 זגורי. ודניזגורי

 על המכריז צו ליתן בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי 91,58 ירושותתיק
 טובת לו שיש הטוען אדם בל בזה מזמץ ומגי הנ"ל המנוח ירושת נעני( בשט גם )הידועה דוידןביץ ו;בגיון המוחה עזבוןבענין
 ישר י:.קה הוך יבויש לנרוה, י"ת::ו יירווה השוח נע1נ.1ה:"" נאי-שיי, 3,נ,", %'יש.גין

 גן ,א קצם המנוקשת, ,צנר," "תעזות וו, ".מכה ירתום מיחס'ים נהר-שנ,. ",נין, א' משנ' דוידוביץ שמיאלו"מנ,ש

 נ, ינועין.זי
 ניניו. נסינ צי "מקנט נ'תיתל ע, דינריו צו ,יתן גלשה "משוס ,נ.ת יתש"

 ישם לוין,י' הנ.ל. "מנויהירושה

1903 ",7.1.ה2 ת"נ-ח, נהסה נ-ס 1151, "!יסומיסי.,ומ



 הרבניים הדין בתיהזמנות יי ין יי
 בירושלים האזורי הרבני הדיןבית

המנות
 שארה נשנון "מעונין או ";חה מונת יתשע נ, ירשה. ttTS יודן נישית ,הין, ומפויסים נהירים "1.1, ,בית הנשו גי יזוע,הווי
 ,הן :ן ,% שאס 11, "ומה פיסם סיוג .ום עשר היש" הוך סעפתי. ייבסור שין ,נית יניא י", ,"רוז ,רוצה אייו בתיייסתגנ,ש.ת
 בעיניו. כטדב צו הויןבית

 !!?]ן. נ.]יי )14 חק:-1נתחח
 'יי--'י.ס' נעך נ"נ יערי קרסיך דיכז'

 רבק שרה ת.

 ;חי.,. !, ss-5 יי"יי דיכן אברהםךמנ,ש:
נ_

 :::ר-החנ"ה קנטור פו,כטוו;ר, ..-ף ע ך תייש

ן
 "!!!,תש:.""י,

 'ייש,.ס. י", %ימשילו סידי: פריאר מרים "יזומת;
 ביום בירושלים שנמטרה משה, כורסל המנוהה ירושתנענין

 1968(. כמאי )22 תשכ"ח באיירכ"ד

 ננן!'ךלנן: ל " 'רוש,'ס. ", נ,י,ייי מי"ינ משה יעקבומנכש:
 ימן(. ג.ווי 2,1 תשנ,ך נזיתן גיןגיוס

 !""2',ה7:."ת,7
 יר.ש,.ס. "!, יש-י מידיי הלו' מיכל :,-ת' י.

 ב' ב'רס  בייוכוליס שנפטר עציץ, ודרגא המנוה ירושתנעגין

 י"1' מ,י'י פראנק, ת' ע-' ,!י1(. גיורי )!! השניהנתמור

הזמנות בתל-אביב-יפי הא~ור' הרבני הדיןבית
 קחהת נ(;:11 "ךיונ.ן תו ";א" סננת "תונע נ, ירשה. ?.ו. יען גלשות ,",ן, הג:ורס.ס :תירס "זין, לבית ".;שו נ, יווןיוווי
 ד,ךנ" ברעום ייום ,.ס ?שר איש" היך סן;.היו וימיר "זין ינית .נ1א יד, ייתמד ורונה אית מתייקתהנקשות

 .תן גן ,א קאם 11,
 נעינ.1. נסונ גו הדיןנ.ת

 נ1י- 9!1, ע,ינא רני מידי: ליבוביץ )יאן( 'ואלך::זש; ,"1!,,שנ,ךתיק
 ברק. ביום בתל-אביב שנפטר דרתי, 'ינקב המנות ירישתבענין

 5 8"19(. במרס )18 תנצב"ה באדרי"ח
 ,תשב"ח 7943תיק הל-אניב. התקוה, שכ' 55, יאיר מרחוב דרחי זהרההמבקשת:

 כיוס בפתח-תקוה ייפטר לזרדב, נקוים המנוח ירויתבאין
 1965(. במאי )7 השב-ה נאיירט'

 תל-אביב. 21, הופיי1 מרחוב לנרקב 1-חל הןבקשת: 7541,תשס"מחיק
 י-א ביום בתל-אביב שנפטרה זידמן, יונה המנוחה ירושהבפין
 1958(. באפריל )9 ת"כ-חבגיסז

 24],;תש:,תת.ק קי- י2, א.,,1 עמק מי")נ הידמן( פלק אמהרי"ינוש":
 בתל-השומר שנפטר דביאלי, כבז'אן המנוח ירושתבעניןצביב.

 1558(. במאי )15 תשב-ה באייר י-תביום

1
 רמת-גן. 4, יקושפט מרחוב דנ'אלי יגןדן המבקשת: ח כ 7715'ח ק

 1 א, בי'ם בירושלים שנמטרה מיון, זלטה המנוהה ירושהבענין
 ן 1958(. בינואר )31 השכ"חבשבט

 !!ל!,תשנ,ח תי, ת,-א:ינ. !4, ימנרנןט יי"יי אוברזון דעהךך:ושת:
 המגוה" ירושתבמנין

 כרמת-גן ש:פטרה האלט-בסקי, שרק
 4י1%(. נן:יו"ר )נ! תשנ.ד גמר י-;ניונ

 ינזיר" )אעלנדרג לייבוכיץ שרה "מג."" יירשתנעם,
1.קק

 )21 ת7נ-ח נ;.נן נעו ני.בגסתח-הקרה
 נאסריי

 ן ראש, מונ.ר סכן קובו,י' ,!?1(.

 י("].21.7 הש:.ח. י"ן:1 רם "וי הירשים,"ש19%



- -

 בחיפה האזורי הרבני הדיןבית
הזמנות

 יתן גן ,א 'שאם [ו, nirrn !יתם מרום עם עשר יוצעה תוך ותדו 1 "זין ,ניח .גוע יצן ,יעוד ויויה אליו יתושית"נקשות
 נעיניו. נטונ 13 הזי[ניח

הי,
 "342,הש:-"

 י12",השנ-חת',
 ניוט גנת-ים שנפטרה לרנר, אמתך ה::,ין 'רשתנעין טעו ייון נחילה שנסר דור. בן עמוס ךן:,ח ירושתנעין
 ,"י~(. נמרס )ין תש:-ח נפזרי-ט ""1(. נשרי, )"1 הש:-חבניסן

 לרנר. יצחק מרדכיהינגש: דור. בן יואב דור, בן חוה דור, בן לאהוינ,עי!:
 ""1",תשנ-התיק

 נ-נ ניזם נהיגה שנטר ווקשי, יצחק המנוח ירושתנענין 121נ,תשנ-חתיק
 ,,,1(. ניוחי ),1 הש:.חנציין ניוס נן.פה שול?ר צימרמן, בנימין המנוה ירושתנינין

 ונחמה ירדנה צפורה, שושנה, ווקשי. שרהדמג,שיב: ""י1(. נאר.. )11 השג." תינןי-נ
 ווקשי. ואמון דניאלווקש., צימרמן. וישראל יוסף צימרמן, רווה"מנ7שיסי

 " "ו"3,"שנג'ו1
 ירושת נעין ""ו",תשנ-חתיק

"TJrnI nr'D ,נאייר ס' ניוס נ"יפ" שנטר מושט 

 """[(. נ:,. )1 =:-" נ-א ניום גזירה שעדר ארוין, אליהו דיווח ייושתנ?;'ן

 ריינר. וברטה אלין אנהימנ7שות: ,",1(. במאי )"1 תש:.חנשיי
 ארויו. ויצחק ארויו אמהר"מנקשים:

1
 ח י~יו'תשי ,ת

 נ'ום גריה שתטי סולומונוביץ, משה המם" ירושתנמין
 "י,1(. נלוי )נ2 תשג-ן נדייר נ-" ""ו",תשנ-חתיק

 סילימו- שרה סיר.נה סולימונוביץ, לאההמנקשות: י-ג ניום נלין" שנסי רידוי, ברוך השוח ירושתיענ.ן
 נוביץ. ~י,1(. נדיינר )11 הש:-חנננ,1

 נפגע, ראשי מינ.ר ופרמן,א' לוי. ורות רודוי רפאל רודוי, מריםוינ,ש.ס:

 בצפת האזורי הרבני הדיןנית
הזמנות
---

 ",2,תשנ-חתיק ייי'תשנ,הה.1
 לעה, מרפש רוטנבר1 שאס נן נחום דמם" ייושתנערן ניס ע~?י מ"ת, רם ארנסטנןהרמן המס" ירישתנענן

 ""יב. נטפיי, )rwn 11'-ח נמגן יין נעם שנפרר 7""1(. נזימנר 2,1 ישג-" נננ,ונין

"
 :נ"" טונת ותוגע :,

 יגלקה יהתנוז na~e ,1 שיש מעו;.ן וב,
 יוט ואברהם מידכ יוס1בי1' דבייהנב"נ7ק'ם.

 ך ךיית ף י י ת ינ א י יו; נעיניו. נט,נ ?1 הזין נית יהן נן .% שחם וו, ישוןפרניי
aTclnנעיניו. נ?ונ 2י "וין נית יהן נן י% שצם [,, דומה 

 י"ש' יומי שטרית, מ''וסף יאעי מ[נ.ר שטרית, מ''וסף

 מקרקעין סיירת בדברהודעות

 "יזי" פינק ים ין שיתש חיי נתי-"מי "ת"-ם מי" יי. ח,"%1י יויי-י ת,נזגגנב:חמני
 ,פון-ן ,".,ן-"ן.11 השעות נין א-,' גייים יה,ניו"3ע.ת

 "יני". משיי' ת"י שי "!וי"י""י ניידי דלא נכסי מכירת בדבר שלישיתהודעה1
 ",ינן. ע, ",ות "אה11" נויי נכשרו הענר"הון"יה

 י"יינים ע, ,ן,ן ךמתו"ר "ימש פומבית ,מנייה נוהמורע
 הרכושת'איך ,-י ",",11 ש, נזך הונ ינ.נוי אוירנך ,!"ו,ינ"יהושע
 נן, יטינת עורן-וין סיתת ~שנר "ויאות ייניה,נצייוף

 רית-זן. ", ייטיב יחוג 2,,"1, ה"ה a2o3 נפש ויישום:פרטי המשננת"
 מיץ.. ועי,;: נו: נע-ן. 3"2" מוש ",1 ילקק"ברת

1905 ,"י23.1.1 הש:.י. נתמו ניט 1"11. הפזב.ן'ס";ומ

- - - - - - -



 מקרקעין מכירת בדברהודעות
 מ-ר ,י14 - "ו המה מתנך ,". ",קו סין נתהמית",,'ס; רי,,;ה )ו,; ",""1 2",," 7,1'ם ,1,2 מ-ו ;."11ושל";

 מ"ר. 177יל1כהוך הנדונה(. 190,2 להוקה צמוד מ-ר 339בשטח
 מ.ר.. יירקע;ס.; נש,:.ת.ו",,יס:

,ד::1,.ת:ש?המוןזר.
 ן ()י

 ?nr~T ג: ::::י:נכג :ן ך:ג:1יג: :: גנ::;ן י-י. ",,,"" גנך ישמתן רונית ו;., י.:.,ןן, איו )יזר יוי.ס 4 נח ,.סי' זירת היו י"ס ג::נ;תיאור
 שיש. עציית הנ., ד?י;ית ",:::ס;1.".י

::::ןנך עוןג:געע:ב:::ןנג:ך:ג:::ןשן::ג י"ייי י:י.יס נ:'"

 י~

 :ןגנ:ך":גמ"יגבךמג יגן
 נן?%ות ,?י.1 ראשון ע.ר נין תנ;.ת ין. ס,,,. גנתי ?.יי;נלז1 1!יטיךן נזי .שיארת סננה תנית יל. נוי הקוש ינ.תס.!ו;ר?.ת.
 " נזי י;וי.ס נג'זי ינטות מנהי נו נ', יכוייס גאוור ד;., ת ,סי' ;זו, מ;.רינ ידר יש ",רקע נקמת "?רט.ת. ולי;" זרךהנזייה
 אנת וגן, ל"ו - י:.ן.ם נקמת וט; נמה איון. עיייינ עי7.יזת ייןזן דנ:.ך ".ן, ישר ?וזית תוספת נ;ינ", יין, מי.עזשנזיקי
 גנ.ן. ;,,"1 נ.ה - יחרש משתת י."1 - דז.:.תיחקוק ונוך.,ת. ויתכהן עייף", ילידה המ.נייות המזרקתויזר

 22,000ג היא הנכס על למועל ההוצאה כטעם ההערכההערכה: ט-גה, הדרי שלושה עבודה, פינת המשבש מעבר - העליונהבקומה
 ..רוה. %,ף( ו7ך.ס al~ru)ן,: ונ"נ, י:,ך, עם ;.נף ;וח.ות הזר ונידה, נ.נ עם %ךנ?יהחור
, ;ייפה.יייןת ההוצל"פ. בתיק נוטפיםפרטים צחורה כאלה ארד למל טינה; חדרי שני קטן, אריות חדרועוד

 בחוברח.,ם
 בתל-אגיב-יפו לפועל המוציאמ"מ קיר ציפ,י צבעוניים; הסיטריים הכלים משובח, רבניהומר
 ררצפיח עם מחאיקה רצפת הנוחיות הדרי בבל צבעונית;מהרסינה
 הזזה, חלו:וה  שתים, קיר ארונות המגירים בהדר הום, בצבעגדילות

1 1 1 
 של לפועל ההיצאה כישרד התת הקרקס, בקומת אויר מיזוג המרפסות, למגירת אלוכיניוםתריבי
 39091157 הוצל"פחיק בתל-אביב-'TS המשפט ת ב' של הבלירי  לשיןושם גתה צמודה לדירה נקיה, בבניה מלביםהבית

 שם ע, "ישון יגען וזהמי o?:n לימנ.ת ,ממרה נבה;!ותן ש,ךן גזיזה .שמ ""חיר., מסד חיה .;זר ךיךוג נסן %גן ,'יעם 'ן מעדר המגרע ומחור, מים רשת סידור דשא, שטחי האסורי בצדתם מקרקעין מכירת בדבר ראשונה ה.דעה נ"1.ת גמ;,י.ס חור יז ע, ירו?!.ס, ;זויין שסחין 'שוםדנע,'ס,
 בצירוף ל-י 3,033 בסך הום לביטוי קיבוביץ, ולאהיוכף המשוחף. בקיר הקשורות הבית של הדירות שתיבין

 "הו2,.י ימסמעיין
 נ"- שוקר, משן יונות עטיך-ז.ן, ?יצת ושזר ה,?א'תי'יית' ה'"; "ננס ש,

 ת,-%ן'ג. "!א', ,',':2,זס מדן,ג עז-ז אקני' א נ"ו נ"'י' ,.רות. אנף( ,"מישה )שנע.ן ,"","7 ש, שויי?:
, ,.יות. איי( )אינע'ס ""י,י4 גנך תנוןנין:

 ;1. הווען סינוס יי,נ י"סק,.ש'ס ו משך נת,-א"נ, יפוג, ההון%ך נישיז תתכנן ין:'י,
ייון., בחוברחים

 'הקלי
 "ן."1-"".11 "שעית ג.ן נשנון ש.טי ..ס ננ,

 הרגוש. סש.,' ;,"1 דדית ,,,ך ין;,.?, נת,-אמנ-ין. ילוע, המ.2י%ס,מ
 ה"מ. ע, יאת גךע:רהק'?,.ת

 031-1,57ט הוצל-פ תיק בתל-אביב-יפו המשפטבית הרכושת'אור של לפועל ההיצאהמשרד 1 11
 ן30. חלקה 6737, גוש חולון, הרישום: כרסי1

 ן י.רי. הי.שינ:נ.; נ"ד' דלא נכם' מכירת בדבר ראשונההודעה
 מ-ר. ""גיתלה: גן..נ ש, יגען המהשר הרגוש ?,מגית יינירה גוהמשע

 משית.1:,;ין; ,.. "".11,1,2 ננך הונ ינינ,' ךן"ושנ1 15ל1ך ,יאנןיהוו"
8 מוגדר. נוטחהנבילות: בי"ס. רוץ למתר בנק המשבנתה, בעל לטובת והוצאות ריביתבצירוף  בכשך בתל-אביב-יפו למיעל ההוצאה במשרד ההקייםהנוכירה
 העיר, ש, "זרום-מויהייס "משים %,ז ;"1 דרס;ת.,'ר' וו. ה.וע" לינ.ס מ..ם יגסשקושין

 מש.ר1הרגוש. ,',"ו ש. הסקיוה?יר'סי,אקר
 א מ1-יייין ישיךנזי,. ין:' "ן'יו-י".י1

' 
 'ו.

ן ,יימן ג.נ, "י ךק.;ן. ע, הקות ך:ענרה".?אית ניי" שה ונ ג;יג.יגדעי ך ר  שתת נהיך נייו ך;עדש מע" ךהן;'ת יר' 

 ,א,:.'ס( Z,OOO ש, גנך גש,:1ק ךן:דש "ת ייי'ך rr-T';:7 יתיון. רעשנן ?.וי;, נסתן רה.נימ,.נ: נ::יג" ה:,ר7ע'1 זהוייי ו;., ד"ונין גני נךת"7:ימינן: הרכישתיאור
;ושי!,". ן לירות מאות( )טבע 700 7!ל בסך היגרש ומהצית ישיאליותלירות

 בחוברחיים 1-,י. ו"1 ""1, !"", 1"1, ""1, ,י2,ה,,.ה;
 בהל-אביב-ימו לפוסל המוציאמ"מ. ו-ע1007א 522 521, 575, 574, 525, 30פ, )מ-ר(:שטח



 מקרקעין מכירת ברברהודעות

 תר- ו, ויצין גרן,נ ,סלע, היוי"ה נמשלן תתאיבדינ.רה של לפועל ההוצאהמשרד
 יתכנפו "געות 1ון הונעה !רן,ס ייגס יום ש,.שיס ניעך "ניב, "".742ן ",?,.לת', בתל-אביב-יפו המשפטבית

 יארר "?ירים יסרי וו."1-ן".11 השעות נין נשנ,ע .,סנ:, נ-די דלא נכסי מכירת בדבר רביעיתהודעה
 הרגוש. משווי ;,"1הן,זת

 נ?ירוף ,-, ",",י גנך ח"נ ,:ישי סנ1נ1%ם מינא,שמ"א, ו,1!ה. ע, ,ות _שניהך,!,,ת וריי: ש, ,",ן "יתואי הרמש לומנ.ת ,ינירה נוהלודע
 נ;.מ. "יוע,.ס נו; יט.גת וה.?%.תר.גית

 הרכושתיאוך נמקך נח,-אגינ-יזו ,!.ן, ומצאה נלשיז תכיי!"מניר"
 ;1. "וזעה גרנום ונימם יוםשקושי!

 141, ",,ה 3"1:, ;.ש נת-ים, 4", עצמאות שורות"כיב: ,!גי ",."1-,".11 ושיות גין בשגוע ..ם גני יתקנ,.היבעות

 נני,ות לרקע מ-ר. 4ני,4 1(1: ""71ה שלן 1,. ישעה יכת הינ.ש. מקווי %"1 הרית ישרה!ורי.ס
nTNSTn"סיט'ת. ",י1ה. עי "יות ך"ענר

 "רצפה: שי רשום שרת משיתי. ננ.ת -ן?מ".ת. 17,:1עהתן:
 ג-""1 רפשי, גריוג נת-.ם, נמרנו נילא ו,,,נוע הוי:תישר נני-גרל' ", ייוגע ריונ"ן,.ס: נשלמות. י,ק.ס. מ.ר"," הרכושתיאור

 ;יש ורקוב:ינקי
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 ן קירות- מנסן, ונ; שלז .".. %.ת נצרת נציי י-ו,"1' "נמי, 1,2. - ט1ננ"יס מיג%, שם.%, 1"ן,,: ורש.ס"נו, מירי. ה:,ר,עין:ני; .מניי.מו.ריס י-ד. 1"4הק"": שי יע.רגת נ!נינה .סגיון., ,1,:1ע מו, המ:י:יס, מ::ר ?!יניתמ' נ21. ",,ק
 מקנן :שית ך,,לה ישן. בית ועליה ינגין, ",,ה וננ!:תשור

' , ףי 7 :גג ',
 ניור;,ה, - מהשית א,י1 ";ישה ייהי; נקיתי7ו,;.ע ש, ",זמי ,ן,, מע, לתרויס ךץ,ויי ו,,, "",,ך. קידיהוי. יתו ויני גש.ן.ע יו,יס ד,י,ע סני מ'. נ-נ.17 צרה יניתעם

 מני,: היא נקי,, נ:ניש - מועויף %ית. ,.יה - ומפצוי ,ומית שתי ננויות הנוית יצן וקנןהד,,,,
 טלייות י-14" ונשתוע, א,'!סית, נפויה נו.' יריות, אורס%. הקירע, גרית קשית. דייות י גטין חוץ. גמזר;.ת אני"עו,יב
 שויות. נ-"".שינן, .יסגח. ,לן, %וו, שנת פור, נת זירה ומסנן; "חז הזר נתתרה
 יזר, נת וירה משות5יב. ו,".ות ",1 זיינת,שת'

 עטיית. י,ה,ות - תי%טיון י"?;1ת וב משאיתנמהנ ונוריות. מ!נ"
 %ונ, !יפת "וי, נת ורה הן,'ונה:נק.מ"

 שירותים. "ור, 2 עס הנמה ,יז קס;יס "יזור "זרי2ו נת זירה ומסגי; ,סג"
 ומשרז(. שעמה קקמס וזזים 2 עס :מתה"ו,ם7 "זייס, שני נת זירו מש.הייס. מנייה א,1 זירת ישתי פיסנה.הרר
 הנגינה. אירס יי, צינהדיי" י'ושנ,ה ,ן.ר.ת נ, מגי:ינית. ייסה הזירה לית ו;1"י1ת.מטנה
 2גי נ-ש 4 עס וושיס( )יצרים שייותים דירי12. י!נ. אם .".וש. ,.י נ-"ו הוירה מצר "נונה יכויס. זיירייעיי

.1,% 
ייר1 נית נמ,יס ו,:;.ת יננין %ת ,ריי! רנסני,י יפתר ין,ן שירהאת

 ;11י
 מנונות. עס אויר ,מ.11;

 אויר. מיוו; ,מנוונת מ.ם י,ייוי"ורח ומיאה זקקה ךל"ב. הנגין ש, נשי15?ים ,"קלע ששירוש,
נויט 3 גג. מ;ור.ס נת. 1ה נפורר ,שות מותי ייוה,. מגוייסגץ1ור

 תריס. י-4 מהוי, מ-ר, נ-",1מכיס,, "ן,סה. ישטח 31% ע,7ייית היתעוות. ,וח עם 7טן "שן,
 הנן,.ת עם ,;י,, שויייתי "!רטים עס נית"שנ "נערך:השווי

:גן':::בי::גגןשי
 ו ג:וימ:::':;עך- ""י' הי; "יי"',נתיןבן:גמת ל:גןגגג1:~:ן::

 ש, ונגז נפנפי, ,ייפה אקף( וריק" );שי,ב""",21
 מ.י(. ,3 )תקעת ""","

 "11" ,ל' "קלנוע, את המצעי, ,שוני, משני 1,1,נ.עגטן נת15!. ,.רות מתיה( קישא,!ינ
 ערב ערג מת,יייות ננגין וש:ייות. להישך אול?.ה עס זו-שיה. י.י. ooo,7 תווית נתלוש ימלוש:ן הננס יריית "יעההתקה

 ג, מת",5יב הסרטים קטנות. ירות-תיאטרון %י קייניע'התוות
 .ל.ס. י-" בחוברחיים

 ;.נז.ס 11 ש,?וות נת,-חנינ-יי. ישע, הצוייןל-מ
~oyTn 

 נן, שמס. נ-3 ילייניע שתר ע-י
 !יטורין. !ינויי יצוות ה"נ הקיי:1עגתן
 ",.,:וע. נית ,נן, שייך ה,,,נ.ע ?יוזג,

 המשפטנית
 בתל-אבל

ג:1 , ג גיגם ,:ירן :(ין:::ניגג: "",1,1,4 הין,-5חי, -יפו
 ,"ן.ת:"יע מקרקעין מכירת בדבר ראשונההודעה

 !וו" איזה שיתוא. ך"ייג ע, .ך,ן ומתופר "רנ1ש פחמנית ,שירה נוהניע
 יין.נ.

 מית.. יכמת נמזר;.ת אביו ונוהג. ריגיה, נן'י,ף י-' 1".,ן",7"1 ננך ה"נ יניג., גע-מ?,מנע
 --~ ,רחונ. לחית עס ממו,, -שיון- מההרה קולנוע;. הלוע, נפק .משה המו עףד וש:.ס ךו?אות הצמזה,הפרשי
 נננ.1 ונא - והורים הנ..ות עם בנין נתוך נלוא ו,.,;1עז. ;;, ך,וי יחוזה מיהוב ;רטנר יחי", ע.-1 3.: ע.. נע-מ"מוריי

נייז.ה,-אניב.

7ל19 ,"ל7.1."2 תש:-ח. נהמם ניט 1"11. י[יבומ'!יושט



 כקרקעין כבירת בדברהודעית

 ,מין.ת( 1 - נין אליתוך:;,,ת: ":גון הרס ש, שוויו את מער.ו וו!. ,עי, "%מור ,%.רשום":
 ימחצית( 1 - בהןאסתר ביאי 19 הרם, וסל לתאריך צידד, וללא שיטגודיט ללא וריק,כפוי
 הרגוש-"ישותף נייע, "קים "ו%,%% + מער %7 י""שעי: י.רית. %יף( ו"ייש.ס יסית )שש ",ן,"נן ינך -,"11

 2,19ע14. 141, חלקה 7153, ג"ש גת-ים, 84, עצמאוה שדרותהמקיט:
 )ןןי,ת(. 1 ךי,_.ס: פרס.ת. נגערת ,י,; נ%. ישעהימת

 קיעקוע שי שות-מונןינ:נ:
 .עוקשות-

 מוטור. ש?"ךונו,.ה: ש?, משתף. גנית
 נש,י.ה. ",קבס: מ.ר. 41 ודו!": ש,ושם

 נו,, קימות, 4 נן "ו% יגען הרוש.. יגג,ש קיונ "ן..;מיינית ,.:ית 4 גן %",1, משת ךךו,ת ;מר"ת נו "נוין, דונן:תיאור
- %' וקשה מרתף,ייהף;  "הרי. יייהה',2ן קילע נקמה ומן,ת וז.יה ה.,,ס ;_ון,;',.י, מסבר'ס. - הקומת 'תר מס"ר"ס, 

 איבטיה הדר נפרדת, נוחיות מטבח, הררים, 11 הול, כוללת:הדירה של פנימית ,הצר מ' כ-6 חיית עם פונה מרתף בקומתהרות
 שנים. ב-4 קיים הבנין תקין. במצב והבית הדירה מרפכות.ו-2 הקוינוע. של הכגיטה אולם עט גובלת והיא מ', כ-7 עמקההבנין.
 המנוח. החייב משזהת גרהבדירה הפינה אהד ראווה חלון בחרות מ"ר. כ-5 קטן, מטמח ההנותבפנים
י. משירו- ליהנוח הקהל יגול זו בצורה הכניטה. )אולט - והשניחצר,  נננינה דירנה .מיייי ה;-, ,נתריס נ:, ניתישנ "ינן.שיית י.. .מאונה ",11,1ע בלמם "חנות שי ":אוןתי

 נזי1-7: י ) ?א הן ז יי' ייי;י, ישוגר, יויות גלת. שדתית גשנ.י,ת מ.שנרתדך:ית
 ישר%,.,ת. ,ירות אריס( ,שיינת stOOO ש, דיך י.י'.נ-?נ ניח ע.. פונני ?1 וישן מיומית, נצורה מאורק היזק המונען.את

 ישר%,,ית. ,ייוח %,!ים( )%ינן, ".ן,4 ש, ייך ת!":יך?נ .ין':.י שנירות, זמ. נעת ישנס א.נ;. השונר ק17נר. נגזהלש"ט
 בקשיים.כרוך

 בףיבר ףח ינוח. עג, %.נוו שמונן וייתגן ,מעון, נעייר מה"ימ"היות
 נתי-%נ'ג-'וי יןיןי "מירי"מ,מ ,ן.נכיס

 של לפועל הה,צאהכ,._ד - %",1 גיא. "1 י.,ס, שי .ת%ר.ך ש'ןנ.ויס,ייא יוון, "נננ ש. שוויו %ת יער.ך הא' ,ע', הייי ,%יישנמה:
 7ו,,1"!% "1?,.!תיק בתל-אביב-יפו המשפטבית ,ירבה. ",ף( עשר .ששה "ו","1 ננד ור.ק !:1.נך?נ
( 1, )ן,וק" 1 ,"",ו נסך מוגן, נית. ה!.,, "שונר ע.' הרסני?נ
 ניידי דלא נכס' מכ'ךת בךבך ת ניקשהידעה י.י.ת. אלוישרה

 הזיינין ש, .הלן ךמת.%ר הרנ.ש !.מגית ישירה נו,מינע יפועי. ",1צ%" נמשיו ;.יפיספיטים
 יניסוי ייישנניס, מי;זריויא., ויחרה מי:זר.ו.א.ייינ

 המשכנהא בעלת לטובת יהוצ18ת ריבית בציייף ל"י 6,000 שלריב בחוברחיים
יתך, נת,-א:יג-יקו י!1;י המוציאמ-מ

 -'וור,-
 נע-מ.

 נישי ית'-%:'נ-'יי '!יי'ש.י::.7ג::::::ינגי::
 מ.!ח.1"רנהו. י"ג ש, "(ליה ,"ייי?"י'ס 7",ני",2 "י?,.ןת., 1 בתל-אביב המבופטבית

 ך,י'"' "שניו עי "העיין ת"יר' ניידי דלא נכסי מכירת בדבר ראשונההודעה

 הרכושתשור יךי.ג של ירו "מתירי הינכש ימנית ימנ.יה גי"ייןע
 גליקטןן ה' ד"ר האז, פ' ש' הדין עורכי כוחו באי על-ידי המיוצגידיד, נ_,מ,ת ס. ,ך, שקמה ךו,שך ,(נות עזרך-ז.ן טרחת ושגר "1?1%ת ר.נית,נייר.ף 131.ט-:סקי ל"י, 13,692 בסך חוב לכיסוי בתל-אגיבייפו, המחווי המרפטבית ו':1- ר"ג !,ינו, ",לה ,י1ו :וק תי-%:ינ, היישום:מעזי. כפיז ג"1, קרן "עונוה י1ך, ע,-ין, נהן, אייה. "יפתעגנון
 דיר.. י.,יןן'1:סיג' ת,-%נ.נ. %"1, אי;נ, מרח.נ מ?% 1"' יעיליג'

 מהנזר. שטחי:-וקות: ה,- 1, 1'?מן ר".1 ,פ"ע,, "".צא" גמקדז הה."םךן:'י"
 4 נן נו.ן ק, ,עייוינ גליה וירך י"..ה ה:גנ "::ן)תיצור 11. רוע, !רן,ס מ..ם ימס קי.שיט נמשך%נ"נ,

 בשנת שהולם ומוררני חדש בית נתניה; לכביס קריב אקוםקומות; לטני- 11.00-10.00 השעזת בין בשנוס יזם בכל יתקבלוהצעות
 הוי.ס, 11 קמן, הו, ע"ת: ךן'רה D"rllt; ימס מיס ,ש 1ור,; "ינטש. מקשי %"1 ש, י!קזה יטר"?"ייס.

 יטה. חריסול עם ומרפסת יתד נוריותכטגחון,
 ן פ:וי בלצב ליווה, אלפים( )שגעת 7,030 תטזט גמצב הביכה: הרכושתיאור

 """,7 ע-ס יגעה 'ש r"na יייות. %יי( ואז );שיים""",21
 גני-נר,. "4, יי,.,.ג יחוגומקוס:

_._(
)..., , 

 ;וש "רישון:מסיי
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 נת,-א:'נ-.יו ,ן,ן, המשי%מ,מ יירי. הקי,!:נ.: בהוברחיים %,2י4ו. ח"ה

 ן a_;,l)cs ה"נ.". גססו, 1.! הא1. י!י:וט'נ"יום1905
ן
ן



 החכרותסקורת

 הכרות רישום בדברהודעית

 אדה. גי ,-י ן גתת י;י,)ת ~fiT'1t ,? י-,," מציי, י-, "2 ",,4. : "ןה ]וסיס מ?-ניס ]")יעזת"מי!ד,0
 י',5. התיקינידו.

 %",1(. נןןי )!1 תש:-ה נסוייי
 העדהשן2.
 "":דהממן.הי.
 "ע,%11,14. החתיה",)4.
 מוקבל בערבון דול'מ2. "קנדה "'1,זתין'1,.

 ג::יעסגי יעניק!. פרטיותהברות
 א"ת נ, י., 1 פית "שמיעיי

 "ית. ;י יעי 1 נתת רנייות מ:..ת 1%ו-"י, "!,4",1%[.

 %",1(. נאי )יו השג-ה נן,.י י-י5. מוגבל בערבון -עם-אל-2.

 ואדריכלות השמל מכונאות אין, בחנוטת ליטוק3.

 אחת. בל ל"י 1 בנות רגילוה מניות 2 ל-000 מהילק ל"י 2 4000.

 ן;.![,,14. %"%ו(. גמת, )4ו "עג-ח נא.,י ט.ו5.
 מוגבל בערבת אלומיניום תעשיות כרמיאל2.

 ואפסס. סלמטיק אלומיניום, מוצרי בייצור לעסוק 8, חפ:149805,
 נ, ,.' 1 גנות יויי)ת ממית ,-"וו!"1 מגוי, י-י ""ח"ן4. מוגבל בערבון ושבע עשרים סלון2.
אחת. וטלוויזיה. השמל במכועירי לטהור3.
 1988(. במאי )13 חשב*ח ג"תד יעז5. אחח בל ל"י 1 בנוח יסוד מביות ל-10 נוחולק ליי 10 333[..

- אחח. כל ליי 1 בנות רגילות מניות 993-119
 ""י1(. נמא, )14 תש:-ח נ"..ר טעו!.

 בערבון ולהשקעות לסרטים חברה סילם נאור2. הפ',149806.

מתבל מוגבל בערבון הלבשה יצרן - קלאוזנר פרדי2.

 קולנוע. סרטי ולהפיץ לייצר8. ' ולגברים. לנשים הלבשה במוצרי ולנחיר לייצר3.

 אהת, כל ל-י 1 בנות א' סוג מניות 10 ל-000 מהודק ל"י 20 4093' אהת. בל ל"י 1 בנות רגילות מניות 20 ל-000 מחולק ל"י 20 4000.

 1 בת בורר מניית 1 חחה, כל ל"י 1 בנות ב' סוג מניוח 09310 1958(. במאי )14 תשכ"ח באתר ט-ז5.

 ל"י. 1 בת פירוק מניית ו-1ל"י

 "י1%(. נמתי )15 בת:-" נאירי.51. "י71",14%.
 מרעה מזר לעור חברה - סרעומבנ

מתבל בערבי
 י;,14,,14. ונזיס. סיעה מיציי יצרך ש, ענק,מ.3.
 טבסררסבערבתמתבל2."""12-ימ,1,1י-""ן"2::ךתמות1י..ולאחת.4.
 1Tiviscrvice("חן[ %ציה. נמ"' 1;1 תשג-" נ""ר .-1!.

 סית'ד". )י:ש.ר' ",,סרת"ס נ:)צרין ,עג),%.
 כל ל-י [ במת א' רגילות שית 6 ל-003 מחולק לעי 418000. חפן145818.
 ב. רעלות 6003ממותאחת, מוגבל בערבץ צח-אור קיטדר מכבסת2.

 ו-8003ממית אתת כל במה1ל"י
 אחת. בל ל"י 1 בנות ג.רגילות ניקוי. שבודות לביצוע מכבסהלנהל3.
י.1נאררתשנ-ה);1ניחי%י?1(.5. אצה ני נמת1י,י 1:7.ה מם"; י-"ן2 מ"י, י-י"""42.

 אתת. כל ל-י 1 במת רמלות ממותו-1800
 הש;-" נ""ריין5.

 %"?1(. מאי ),[

 ישראל קנדה והשקעות למסחר חברה -סיסקו"2.דפ;149809.

 מחבלבערבון מוגבל בערבון 127- חלקה שניירר עמרם-מעונות2.

 -"Citco - "נבםם], ~Co.Investment and) Tradc; .Israel 84ח8 בגוש 127 חלקהלרמוש3.

.נסעומלן אהת. כל ל-י 1 בנות רגילית מגיות 5 ל-000 מהילק ל-י 40095.

 מוניינ. ק, )יגהץ .1)א ",ץ, ננהר יענ),3. %"1%(. נמצי ,!1 תע:-ח גיירי-,5.
 אתת, ני י.. 1 נתת ה:",ה יניית ,-%! מחו,, ,-י ,ון"י4.

 בבורה שיות 10 ו-000 אהת כל ל-י 1 בננת רגייוה איית 9809 הפ',149810.

 "ית. נ, ,.. 1 נ:ות,!י.יו מוגבל בערבון קלעים2.

 1968(. במאי )15 תשכ"ח באייר י"ז5. ולשווקם. במה מכשירי לייצר3.

1909 "י1.ז.ן2 ה'::-ח. נהמC"Q 11 [י1ן. ה;ד:.סינ.,ווט



 !י

 הברות ר"טיב ציברהודעותי

 ימ',149816.
 רע',23"ת14-

 מועל בערבון הנדסה שרות' תדמור!. מוגבל בערבון דומקריטן.
Linlitea.Doniccrete .3בנין. בהנדסת קבלנות שב-דות קצע 

 ,נגון, גרס ":ר. יל,ת," גי"קי יעיזו7.
 מהב"

 א"ת גי י.. 1 תוה י;.,ות מ;'.ת יoeo-, 1 מפוקק ,.י ,2 י,,4. וע,.
 אחת. כל ל"י 1 במת הצבעה ממות 1י-ר00 ןהח, כל ל"י 1 בגזת א' יסוד מנעת ל-100 מחולק ל-י 430400.

 8"19(. במאי )18 תשביח באיר י"ח ב. א' רעלית ממות 100 אחת, כל ל"י 1 במת ב' ימוד מנית100
 קפח כל ל"י 1 בנות ב. רגילות כניוה 103 אחת, כל ל"י 1בנוה
 מתבל בערבון -המבריא.2. ,""1(. נ:". "1 הש:.ח נאירי-1י. ך!,4!,41[. אות. גל י-. ""1 נץת מ:.גר,ת רמיית מוזתו-",ו

 וממש. חולים בתי דבראה, נחי לדל3,

 ,"". נ:" ת=-ריי "'ר "ן" מהבל בערבע למטו כשצלינ
 ;ן,ו!י141. 1ךה, נ, י-י 1 נן,ת ר;י,.ת מנ.ות י-eoJ יתיל י-י "2"וו4.

 בערבון והפצה יצוא לשווק הברה ב.ל.ק. הברת!. מ;,ותמיוךן.ת י ו-""4 ניעת ,.י 1 נוית מניותרויךין""ק"ן
מתבל "תת. גי יעי 1נפת

 הען..". מזני. "עין ,ךך.רר. ,"11(. גמא. )נו הש;-ח נא..ר י-ו;.
 כריית 1 אחת, כל ל-י 1 בנות יסוד בניות ל-4 מחולק ל-י 20 5ח40.

 אהת. כל ל"י 1 בנות רגילוה ציות 20 ו-000 ל-י 1 כתבורר
 מוגבל בערבון ירושלים אלה האחיםי. 5(19(. במאי )17 ה.ךכ-ד באייר י-ט5, הס',49818ן,
 קרקעות. לרכישת כהברה לו:ץש3.
 ך:.(!,,14. %ו .-7"י ":ת נ, ,.. 1 נוות יסוו מניית .-ר מזזי, ,., "2 ,"ן4.

 מוגבל בערבון ושזח' KJU~2. ",ת. ני ,.. 1 תות רג.,ותשיות
 אביב. ,נג.ן ן:ו:: נה::ין י"מ,ר. ,ןי~(. ניא. )"1 תש:.ח נא.'ר '.הן.

 אהת כל ל"י 10 בנות הנהלה פניות ל-10 כחולק ל"י 23 0"40.
 "הת. כל ל"י 19 כנות לכילות מניות 1ו-990

 1558(. במאי )17 השכ"ח באייר י-ט5. הפ,149819.

,.ו

 רמיות ין..ת .! ,-",ן ין.,, ,-. "! יגן4. ה:,,!,,14. 1%.ןל,:י
 נ11"

 ן אית. ג, יעי 1
 ,ויו(. נתי )7[ ה"נ-" נ,.יי '.ס,. מהבל בערבון קבלנית חברה ושות' כהן אברהם2.
 -1 ,יון :ן:י;י::נ :לן::::הפנל"-,,-,,ף ולפתחם. מקרקעין לרגוש3.
 העומיה. מטעלי הקפת לע-דד3. הפ',149521.
 ! ",ה. נ, י-, [ הית ינ.ות י! ,-ן"" ל"י,, ,.י "! י""4. מוגבל בערבון לכיטזח סוכמת - דצן יצחק!.
 1968(. בשי )17 תש:"ח באייר י"ס5. ביטוח. עמקי וליהל בכוהרים לעסוק3.
 אנת כל ל"י 1 בנות רגילוה מניות 19 ל-990 מחולק ל-י 26 4000.

 ד:,1!,,14. ,ון1(. Ha1' )"1 השנ.ח נאייר י-חי. אהת. כל ל-י 1 אות הנהלה מניותו-10
 מיגבל בערבון מתכת עבודית .עו1-רם-,2.

 "Ranl-2ט" l~'orks Metal.נר11ה)נ[
 והאלקטרוניקה. המהכת בענפי חרושת בחי מלאכה, בחי ל:הל 3. הפ',149822.
 אהת, כל ל"י 10 מדח א, יסיד מניית ל-100 מחולק ל-י 20 4003, מוגבל בערבון הנדסה שרותי אלגת2.
 בניה ג' יסור מגידת 100 אחת, כל י.י 0! בנות ב' יכוד מניותנסו ביין. בהגדכת קבלנות עבודיה לבצ!3.
ן אהה בל ל"י 10 בנוה ד' יטזד מניוח 103 אהה, כל ל"י13 אהת כל ל"י 1 בנות רגילות מגיות 19 ל-000 ל-ימתולק 23 4000.

 אהת. כל ל"י 13 תוה רגילות מזיוה 1ו-3ף6 אחת. כל ל-י 1 מנות הצבעה מגיות 033-11
 1908(. בדאי )17 השכ"ח באייר י-ט5, 1968(. במאי )16 השכ"ח באייר י"ח5.

 ן ",,,7.1.ך: ה'::.ה. נהסס נ..ט 1"11. ":וכןס,נ.י"ס1913

.. 
 י - -



 חברות רייסים בדברהידעות -ן

 מתבל בערבון צופית מוביל'2. מוגבל בערבון כימיות מעבדות - ;'לקו2.
Linlited.Laboratories Cllcmical -  Gilco .3ובאויר. בים ב'בשה, ומטענים משאוח הובלת עלקי ליהל 

 "יה נ, ,.י 1 חית 'ן'י מ;.ות י-י1 מיון ל-י "2 """ 4. והעשקה. י,,!ה .נתי מן,י וצמי מעגתה שירות. ,נך,%.

 %קת. גן ,-י 1 שות רני,.ת מניות י1י-ן%" א"ת, ן, ,-. "1 שוה א' ייוז יניות 1-".1 משיק ,-. "2"""4.
 ""1(. נזא. ),1 תש:-ה גא'.רנ-א5. רנ.,ות מןות 1 ו-,", %ית נ, י-. "1 גנות נ' ינון מויזת""1

 ן!,,",,14. ,""1(. גמא. יאיירתשנ.ת)17 '-סי.
 מטבל בערבון אביב;לידה2.

 Limited.Aviv Crcanl lceין,[ן%,14.

 י;יייה. מיי) יני. עשיו,י..צי%. מתבל בערבון;?צארט2.
Limitcd.Ginzart .4"""2" .-ת נ, ,.י 1 נתת ר;.יות מנ.ות י1 י-,5, י,.,, י"% 

 ""ת. גי י-י 1 נות ינה שיות)-"5 אומנותיי!. ומכעיס א.מ!יניי) לגי%.

 ,,,1(. נמא. )י1 השג-ה נ".,ינ-א5. ",ת ני ל-, 1 ננעת רפיות מניות ,1 ל-"", משיק י.. "2"""4.
 ל"ת. נ, ן-. "1 ננחת ";ן,ה מניוחו-"1

"!.י%,י14. %ו,1(. נמא. ,וו תשג-" נ".ירי-ם1.
מיגבל חפ'י149832. בערבון ולנהול למתוח להשקעות הכרה -ס.כ.ש."2.  %חת ני ל,י 1 ננות רזייית מניות 2 ל-""" ייויו ל-י 2 ""41. ו.!תהפ. כיירי דיא זניי לרגוש". ונגינתה. השעות "נרה של עם, ינהי ן. מוכל בערבון ובניו גרוס יצחקי.

 א"ת. נ, ,.י 1 שית יייר מ;.ותIeo-1 ני %;)רות "1 חית לנינוח שיות 1 ל-,"" יהדק י-י "2 """4.
 1988(. במאי )19 השב-ח באייר כ"א5. מנית ו-900 החת כל אגורךת 10 בנות רכוש מניות 190 000אחת,
 אהה. בל ל-י נ בנגח לפדיוןבכורה

 י!,"4""14. %",1(. ימי ),1 ת"נ-" כאייי נ-ח5.
 מוגבל בערבון לתייר ומחר תצוגה2.

 "1%נ" ימי 3. י!.%%,14%.
 ממר.!. ישיר,

 "הת % 1-י 1 נזית ימרת מניות z~oon-1 י"1., 1-י 25 "1"4. מתבל בערבון ושות' אושרוב דב2.

 ל"י. 10 בת הכרעה מניית1-1 ויאויר. בים ביבשה, ומטענים נוסעים של היבלה עפקי לנהל3.

 1988(. במאי )19 השכ"ח באייר כ"א5. אהה בל ל-י פו בנות רגילוה מניות 1 ל-993 מחולק ל"י 20 4000.
 אהת. בל ל"י 10 בנות יסוד מניותי-10

 "י,41""14. %,"ן(. נןא. נא..רתשנ-"),1 י-א5.
 מובל. בערבלן .אומ;יספ,רטן.

 נניס. ש.ר.ת. יין,%. "!,4","14.

(:'pelt~l" אזה ני ,.י ! ננות ימיות מנעת ין י-""" היייו י-' י2 "'"4. מייבל בזביו מישקט את 

 "",1(. ניצי ),2 השנ." נאי.ר נ-נ5. %"ת. נ, ,.. "1 נות י;.,ות מניות 2 י-"ן" ן".י, י.י "2 """4.

 %"י1(. נמקי ),1 תשנ,ה נאייר נ-א5.
.14""4!,!" 

 מכבל כערבון אברי%. "!,5ו"14%.

 %",1(. , ני ).2 :::: ::::"5 "קח נ. י-. "1 נמת ן::יית ::7גוכבז :::::ג:) :ן'ך:; 1מף.ת ;ןן' ה:"::ך:: 351ל%ג:) תייבל :מ"מ:1:ב::ני.

ן '

 %""1(. מאי ),1 השג.ח נ%.יר נ.א5.
 ה!,ן4,י14.
 %"ת. נ, ,.י 1 נוות ;'ר;.,ות %"ת. נ, יעי "1 ננות י;.,ות מניות 2 י-וו" מפו,, י-י "2 """4. מניות loo-1 %"ת ג, ,-, 1 נתת נ' י:י,וה מניות י "נו""ת, ונאויר. נים ג.נש", יי!עניב "נשיב שי הוניה ןוק. ינו,י. גל .-י 1 ינות "' י;'.י" ימית 5 י-";י מ"י71 1-. "2 ","4. מתבל כערבון אבי-אור2. מכגיוח. עבורית לביצוע מלאכה בהי לנהל3. הפי,149836, מוגבל בערבון מכניות( )עבודות סופרנוע2.

 """1(. נין. )"2 "ש:.ה נציירנ-נ5. "",1(. נמיי )"1 תשג-ה נאייר נ-א5.

1911 ,(,7.1.ר2 ה':נ.ח. נחסי. ניט 4"11. ה!ר:)מ'ב"ונט



 הברות ר"טום בדברהדעות

 מוובל בערבון הת.כון ה.ם קוי - .בת-ס:?'ר-2. מוובל בערבון כדורת אר-צי!.
Limited.Bowling Ar-2י Limiteci,lines hfediterranean -  "Bat-5ףיוק3ת 

 "מית. יגענק. ןן::ית,ע"י,3. )ג.יוי. תינית, נמס".לעני,3.

 ,., "1 גנית ווין מנ.ית ,-4 ל"1,ק ,-. י4,2ו4.
 :, ל'. 1 גנות -ינות ךן1ת וי ,-"י" י"1., ,.. ,,1י,"4. %דת גי

 אות. גי ,.. 1 נוזת גג,רה ר:.ות " ו-oonחרת ""ת. ג, ,.. 1 נוות ר:.,ית יויית ,2י-"""
 ,יינן. נמאי )[2 תש:., נא.,י:.:1. ,ן%[(. גמדי ),! תשג." נ".,רנ,ננ.

דן,2:,,14.ד!,נ4,"14.

 מוובל בערבון מהנדסים ובני,, וייסלברנ2.1. מוגבל בערבון ולהפצה לשיווק חברה-ר.נמ2.

.i~ed. Limi~ Compa~y1 ת0ן .Distrib~ti " Afarketing~ "Ring"- Limitc(~.ח))ן, Engir Sons, ת" " issc~berg א . ן(יי 
 ,ינון.,ת. ".,וף ו,,,. וינשיר.ס :,.ס נ..ג,ר,::י,!. שינית. ס"ייית יקןת י"'ייו,היו3.
 מאית, ,.. 1 יוי,)תא'ננ.ת ינ.ות ,-",י1 י,.,, ,..י,,44. :. ,-. 1 נוזת %' יו.י1ת מניות ,-"""! ךן"ק י..""ן"!4.

 רגילות מניוח 1 009 אחת, כל ל"י 1 בנוה ב' ייות חיות 0091 מניות 5 900 "חת, כל ל-י 1 גנות ב' רגילות ממות 5 000אחת,
 ל"י 1 רנות ד' רגילות מניות ו-1000 אחה כל ל-י 1 בנוהנ' 1 בנות ד' רגילות מניות ד-5090 אחת בל ל"י 1 בנית ג'רגילות

 ,ושי. נואי )~! השג-ן נשיי:.ני. ,יון(. נם". (ZO תשג." נא..רג.נ5.

 הץ,33י.143.ה149846,5.

 מוובל בערבון ובנר~רבי2. מוובל בערבון 115 חלקה 5254 ;ושטירת2.
 וקבל:וח. בנין בעבדרוה הקשיר רכל לעמוק3. ולפתחם. מקרקעיןלרכוש3,
 %חת. נ, ,-, 1 תות ר;.,ות י1.ות י! ,-""" י"..ק ,-' י2","4. י, י.. " "[ נויה רו.,ות מנ.1ת וו י-"," יזוין י., 2"""4.

 ,"11%. גמאי )1! תש:-" י"..י:-ו". "הה. ני ,.י " ,ו ננות ,!וידן נגורן מייית ! ooo-1אהת
 ""11%. גיאי )1! תשנת נ".יי:-;5.

 ה!',ול5ק14.
 מוובל בערבון -נועם- אמכולנם ?רות2. ד(,47,,14.
 א"ת ני ,.י 1 ננות ונהין מנ.ות ,-,2 מ,.,ק ,.' ן! ווט4. ,ינונ'ות. יו..ן גו!ן,ת .עזו,". 7ן.ע.ס. ,יוגבת %:ני,ון.ן שייית ,ך,ן. מוובל בערבון שדה 'צחק ברחוב חרון2.
 ,., 1 נתת ר;.,ות ינ.וה "! י-""" מפוקק ... "2 """4.

 א"ת. ני ,.. 1 נווה יו,,,ת יננת י1ו-",% אוה. גי
 """1(. גמ"' )2! שעניה נ,,,י7,ז". 3,"1(. בלאם )21 העג-ה נא'.ר ג'נ5.

גןן;::ן7רנגבןןננבל:) מינבי ןננ;בנג"וןבו:ם!ן
 "ת. ג, ,.י 1 נשה שורה ך,,ית,_"" ,"13(. גיא. )ן2 השג." ש.ך ;.;5.

 י!,"141,1.

 1ין,"נ,,14. מונבל בערבון חדרה - צבי בני - רויכמן אחים2.

 ן במכונ.ות למסחר חברה ירושלים, רץא.טון ו,?ת,ס. י,ר,עין ,יגישנ.

 מהבל_.רבון %"ת. נ, ,-י 1 גיות יי.ית "! ,-,"" מ"1,, ,.. י2 ","4.

 מניניות. יישיית מו::.ן,.ז,! ""י1,. נמא. )[2 תקג." נ%..י י,ו5.
 אתת. נ, ,.. 1 נניח יויות "Ou~-, 2 מ"1,, ,-' ,2יון4.
 1958(. במאי ;22 הב"רכ-דבאייר5.

הפ,149850,
 1 הפ,Tiraa" .1 49"37" -- ח3(ח5ח"אטט4א מתו[_טם1%חהן י מ1גביל בערבון דעשיכון הים קוי"היראן".-2.
 מתעל בערבק מפכה- מוצרי לר, ריסף -מיהל2 בןנ 1גצ,. המח יינק3
 מתנת. )ישי. !ע!.עינ ניסר .ניי7!. נ, ,-. e1:a 1 י;.,1ת מנ.ית ,-",""1% י"7,1 ,-,","",!4.

 rrx. ני ,.. 1 נתת ר;',ות סננת ו! ,-eoo מ,1,ק ,-' ,2 יין4. אית. נ, ,.. 1 ימת נגורה מניות "1 1-ין"%ית
 נא.ירנ,;5.

 ,""1(. נמחי )2! תשג-ח נ,..ר :,ז5. ,י"1(. גיא. )21 תשנ'"
ן

ן ",("1.;.י2 ר:7.י. גהן:ו 7,ס 1;11. ו(ו7וס,ם"",ס1912



 ןך
 הברות רישים בדברהודעיתן
 ןן

 ין':". נני' יננתי ד,.י.1 עג,. ,)3,7."פ,"י",14.

 ""ת. י, ,-. ן יניה יוסי" מי.ית "2 י-"". גתי,, ,-. "! """4. מטבל בערבון טוינהיוסף2.
 "י1%(. נמת. )ן2 הש:.ח נאקי נ."!. Tw~na Joscph.נ((וו"ן[

 נ"י. וימך 1.'נוא נ,.11איחנוק3.

 ו!,,",4%נ. נ, י., 1 נות א' י:.,ות מניות "1 י-""" מיורק ,.י "2"""4.
 מוגבל בערבין 8253. :,ש 45 חלקה -מעמות2. חקת. גי ,-י 1 ינות ג' רזייית גיירת "1 ו-"""""ת

 %ן2,. תוש !4 ן,,ה יתוש%. %"י1(. ים". )22 השנ.ה נשירנ-ו5.
 אחת. כל ל"י 1 בנות רגילות מניות 5 ל-009 מחולק ל"י 5 4009.

 ,"1%(. ע"י )24 תש:-ה נ"..ר נ-ו5."פ,";,14%.

 משבל בערבון להשקעותאמי2.
Lilnited.Illvestment Avni .14,,,7,!ן 

 מוגבל בערבון גת אלכסנדר2. ומסהר. בתעשיד השקעות עסקילנהל3.

 בניו. וקבלנית הנדסה טבידוח לבצע3. אחת, בל ל"י ן מנית מניית 20 ל-י03 מהילק ל-י 0020ל4.

 ם בל ל-י 1 בנית כגילית מנייח פו ל-390 מתילק ל"י 29 "400. 1968(. במאי )22 ת"כ-ח באיייכ-ד5.
 אחת. כל ל"י 1 בגיח הצבעת מניות 1י-תל0

 ---- %"1%(. ש::-ת)24נןא' נ.ונא.יר!. ן!,"",,14.

 מתבל בערבון שיווקשטראוס2.
 ון,"""4%ו. Marketing Strauss."(1ןחן[

 מוגבל בערבון חסה - תרשימן2. נ;-מ. o:"~uc :ציי" מרנת שי היציהה נש.11,יסו,3.

 ת;ש'". מת,:' ",מת יימ; יתמו%. יי י-י ן שית ידיית מ:.ית י"4 .-""" מיי,, ,-. "4%,""4.
 אחת, כל ל"י 1 בנות רגילות מניות 49 ל-988 מחולק ל"י 50 4099,אחת.

 אנת. נ,,.. 1 נות ":יעה מ:.ות ו-! ""ת גי יעי nT:a 1 דגן," י.תת ,1 ""1%(. נמא. )22 תש:-ה נאייר ג-ו!.
 "ושן. ניסי )24 תש:-ה נאי.ר נ-ו!.

"פ,1י"14%.

 מזובל בערבון )1958(בגד-עור2.
Limitea.)196"( Beged-~-0ד!,"",י14. י 

 מתכל בערבוז ומחנאות. .קראוונים2. וישוחקו. נ:זינ יעצר%.

 and Caravans "5סוקומנ](-.Linli~ed כל ל"י 1 009 ב:ומ רגילות מניוח ל-20! מהולק ל-י 703 4090.
 קראוונים. של ובהשכרה בהרכבה לעסוק 3. שחת. כל ל"י 1 090 בנוה למריון נכורה מגיזה י-580אחת

 תחת. כל ל"י 10 בנות רגילות מניות 2 ל-900 מחולק ל"י 20 4900. 1958(. גמאי )22 תשכ"ח באייר ב"ר5.
 1988(. במאי )24 תשב-ח באייר ב"ו5.

 ישי מיונק י-י יען"%2'
 יה'י'סש'מי,-ןובערביז

 מייבלות.
 מוגבל יבון שריה~גן,. ל;ממיי'ן,

 א"ת נ, ,-, ו"1 נות ר:,.ות שיות ,-"1% יצו,, ,.י ,! %""4. "",1(. ניאי ,!2 תשג-ה נח.יר נ-ד;.
 ,קת. ג, ,-י 1 גטה יריה מזימת1-%"1

 ,""1(. גן"י )2% הש:.ח נ"י.ר נ."5. הן,!,,"14.

 מסבל בערבון )מרכז-הכרמל( אקספרס נעלי2.

 מסבל בערבון לבנין חברה וסים- .אח.ם2. ",ת. ני ,.י 1 צות ר:.יית מטות "2 .-%,ן יחו,, י-י 2% """4.

 ננ, נק:,:ית ,;:3,1. ,,ן1(. נמא' )23 תשנ-ת נאקי נ-"5.
 נענ,ייתי),1: "7ש1י

 ""ת. ני ,-י 1 ביית שיית 2 ל-יפי מייין ל-י 2 יין4.
 ,ררו(. י""' 'ר2 הד:-" נ""י נ."!. ד!,4י,14%.
 מאבל בערבון עבודה וכלי טעית הספקה ar~n נ.2.

 מלון, .חי ,:.(נ3. מזעקי-,""וןמ:0%. ון]5":)
 נתיא,ר,וורנען,ה.בל

 1 ו-960 אחת כל ל"י 1 בנות יהוד מניות ל-40 מחולק ל"י 2 4009.
 אחת. כל ל-י 1 בנות רגילותמנידת חפ,149865.
 "יי1(. גיאי (ZG תשנ,ח נאייר נ-הי. 1(ש(2-,יןא .Limited מונעל בערבתן כלי-ומר2.

1913 ,"ן7.1.ן2 תשרה, נהמו ניט 4(14, י!יבוט,נ.ירוט

--- - - - -  - 



ן  חמרית רישום בדברהודעות

 מהבל בערבון מרמו2. מוגבל בערבון טרומיים מוצרים - ב.ה.ב.2.

 Lhnit?~.Premo לבגין. וברגל בטול מוצרי בייצור לעסוקב.

 וק.ימטיקי. היטוי מוצרי כתרוןךת לטמיר3. אתת בל ל-י 1 בנות מהלה מניות ,-100 מחולק ל"י 20 4000.
 !",1(. ני"' ),! v:rn ;;.11 ".נ. ,י!1(. ;ן", )!2 הש:." ד"ר י-ם !.ן אהה. כל ל"י 1 בנות רגילות מניות 1 ל-033 מחולק ל"' 1 400%. אחת. כל ל"י נ כנות רגילות מניות 900.119

 מתבל בערבץ ניסע,פר:) מוגבל בערבת אופיה בית אוברוץ, גדעון:.

 "ית. ג, י.. ין נכת ::ןגןעג':כ:::,.ת:) r~K, :, ,-י ין נמת ד .:,ן ת . ,-% "י
 ,!!11. נבאי ),2 ה::.ח מיי. "!. ",ת. י, ,-. !ו נמת הנרעה ימת 4.1 "ק נ, ,.. ין:מת

 ,!!1(. נן"י )!2 תש:.ה נא..ר נין!.
 הם,,?5"14%,

 7ן,נ7,!4[
 מתבל בערבון בריסוס- לצביעה עבודות -לדותן2.

 Dycing spray Ledutan 'ןי0,יני[,י"יי מבבל בערבון אורתי ומידע למחקר ישראלי מכץ2'

 ,.י, 1 בת י:ן7 ;':יי,..1 ועוורי. אקרנן והזמן ,לנ," כ:וניס ,;ה,7.
 ,-עב, 1 גמת ר:.,.ת מליות !ו .-9GO י"1,, ,.ג !2 ::! 4.ן

 "י![(. נירי ),! ה_:." נ...ן א.נ "יתו
 אהת. בל ל-י 1 פיח ג' הנהלה רויות ו-4 אהת כל ל"י 1 נוותן

 רט,53"149. 1965(. במאי )26 השכ"ח באייר כ"תנ.
 מתבל בערבון )הפירות( :.א.ש.2.

 אתת. נ, ,-י 1 נאת י;יי,ת ;:.1ת !2 ,-!"" כייי, ,.. """ג4. מוגבל בערבק ר.מ.:.א.:.

ינן,ז.
 "ויו(. נן"י ),y:ra~ 2 גיייז א'!. וןטעינ. בריניס ויתו"

 "הה בל ליי 10 בגיח רגילות מגיות 1 ל-948 מחולק ל"י 403020.
 ,,,4 י:,[ 1. ""ת. גי יעי "[ שית 7:7יה יעילתו-2!

 מייבל בערכק -אעור- ל.:11ק הברה2. ,"![(. גיאי )21 הש:." נאיירכ-סנ.
 אשזר. עץ ושיווק ניביא לעכוק3.

 "ית נ, ,-. 1 שות רביזית כ:.ות יes-, 1~ ייי,, ,.י ,2 י,"4. ה!,~7,,14.

 י." י ית שיען דיתי-ם מובל בערבק אריאלסרטי2.
limitcd.Films Ariel '!'7.11. נן"י )1! הש:.ח 1ן.י,"" 

 כ,11.[ין. ו:דט' ,ערנומת ייט'םי..יינ.

7:,;,,ר14. ".ן. :, ,.. ז שות ר;,,ות כניוח ,-,""!2 כתו,, ,-. "2""ן4.

 מוגבל בערבון 5105 בגושב:.ן2. ,!,[(. ימאי ),י תש:-ח שיון א'!.
 6105. בגיש 139 הלקה לרמוש3.

 ,"!1(. נו". )י! ה::." י:.יןי'3' מוגבל בערבון אופסט דפוס אמי ;רפי עצוב2.

 צילום. כעבדות עם אומלט בשיטת דפוס בית לנהל3.

 אהת. כל ל"י 1 בנות מניות 20 ל-000 מחולק ל-י כ2 4030.

 דו' ,",1(. נראי ,,2 חש:.ח שיון א'!.
~9sselr מגיל -_רויון 
Linlit?d.-Roscn 5. 

 התקעות. קברן למדל 3. יפ,79"149.

 אהת. כל לעי 1 ביות מניות 20 ל-000 מחולק ל-י כ2 4000. מוגבל במערבון נתניהלבי2.
 1968(. במאי )31 השכ"ח בלייז ד'L~ney .5 בצוו""451ו.נ1י,רהון

 וקונפקציה. בדים לייצור הרושה ביהלהקים3.

 7.נציגר(ן' 1965( כיוני )5 המכ"ח בפיוןט' אהת. כל ל-י 1 בנות רגילות מניוח 20 ל-000 מהולק ל-י 400323.

 ן ההנרותרשם 1968(. במאי )25 הער-ח בביץא'5.

י  ן "",1ן.י2 ת'::.", נהקו רם 1"11. י[יכוס,נ,רוס1914



 שם שינויי עלהודעהן

 קמן: שיוו ,ן,ן הרקומות וחניקת גי הוזעה נבק:ימת

 "ת,,מס' הן7שןשס ",.זם"שט 7ש.;ויתאריך

מצ,245 מוגבל" בערגוז חסנוז"אוצר ושות' עליאשאלכבגדר 1968( במאי )1 תשכ"ת באיירג'
 מוגבלבערבון

Co~pany3חן Elia~h Alcxnndcr 
4,ן,"ו[

י!,ו[ו,4 י:ומי!מסי7ה .שיארת "נרה7,,, ,:ומיסמסי,ה יקר%,ית הניה ש,, "",1( נמקי )" תשג-ח נגיירה'
 מוזגי נערנ1ןויונריה

 מו"נ,נערגון
Contpnnyך,וך"א,,,; ShckelI~racli 

.חזוייי[
 מו;נ, נעינין שקי?.ר "י,1( יי"י )" " תש: נאייר",

 מזויי נערנון ," %יקמייי 1קיי
"!,%י41%

"ן,!2"י4 ממנ, נערן,ן א:ננ7)רמקן מ1;נ, נעינון עם.מקן ,,1%( גמאי )" תשג-ח נאייר",
 ,ן ~HorelI Ami.אוי-י[

חפ,18589 הספד בית הסירה יורייכ-ג עכו ים, לקציבי הספרביה 1968( במאי )8 תשב-ח באייר ח'.
 עבו יםלקציני

"ן,"2!.1 ענוזות ,תגנון הנרה.ין,.נ-?ור., ::ים "ויינניין,1ג-?וי, %",1( נמקי )" תש:-ח נ"..י".
 מוגבל בירבון ונוףפיתוח מוגבלבערבון

 )" תשנ-ה נא..ר".
 ממני נעיניןמז-ית %%וו( נס".

a1Ta' 3zlo7ren( נערנון עתלוזר-:1

 )" תשנ.ח נציירה'
 מיוני נ!רנון ינסוח שרות.לקן. )4"1%( ינטו" ךשרן עוייןמין,י ""%~( נלו,

"ן,,,""4
 :4ScrviceI In~urance'ן'ייי[ מ11נ,גיינ1ן

 -",ע-
InsuranceEater~rises Frderm;~nn 

י!,,[!4% 7נ,:ית הנרה - 7י'נטיאירן לגיגית ינר, - קרנס,"ירון ""י1( נמאי )" השג." נאיירה'
 מוינ, נערנ,ן ?נעלגנוזות וו;:. געיגון ונעיינ.זות

 מנוני נייי.ז-ר.:"1- מזוני געינווOHU:I ,"1%( ניצי )" תש:." נעיירי,
ין;4,4%1

Limi~cd.AgiIlilS Limilcd."Rigaa" -

 מזני נעינון פש,יןמס"ס ,""1( נמאי )ן תשנ,ה נאיירי.
 ממני נ!רנוןקיי-ממת,

י!,,,242

 מו"נ, נעינון וייסרהנ"ר-מניך ,"1%( גמא. )"ו תשתה נעיירי-"
 מזוני נערנון 1.י?ונסרי

י!,2","2
slorn~o,,4 1,,,ז", - Sahar 

.4,ן,יי[

 נעינוןניל-סנניקה מו;נ, נעינון מוןקירוי! ,ןי1( נמאי )"1 תשנ-ח נ".,ר,.ח
י!,2ררז" מוזני

ה!;!"%"2 לו=, גערןון ,מ!ןר ןגיהגניק, קרסלי, נ' את זוזע' """1( 2מא, )"ן השף." נאייר,-ה
 מו"נ,פירגון

ד!,124"4 מו"נ, געיתן ן11 גימינק יוונ, נערנון נרמי,, %"י1( נמאי )י1 תשג." ג"יייי-ה

י!,ר,477 מופג, נעינון היןT:7TQ" מו"נ,- iTQ-~1 ייא. "יס"הגרת ,"1%( גיא. )"1 תשנ." נ"י.ר..ח
 ו,ון,ח :ftw;ences.4,,והן[ "י,,,,,ן" ".י4,,ז1,,,-,ם

Limited.

"!,7!471 ממנ, נערנון כריס מ. חתנ. יי;נ,- נעינ.ן ,.;ייי,."קין ,"י~( נמסי )י1 תשנ-" גיירי-ה

ון,22412 מו;נ, נעינון 7ייינק'א. מו;נ, נירנ,ן 17ג,נ,יאנתר "",1( נמאי )"2 תשנ-" נאיירנ-ג

י!,""422 מ1;נ. גערנון ישי",ית עויאשת מוני גןינוןנתז-עור ,"11( 1מ%י )"2 תשנ." ש"יג,נ
Liai~cd,ה1,0!]'ו Leather I~rae[: 

"!,4,227 יסג, נירגין ין,וב--נדנו מ,ונ, נערנון !"!, נכוש 27"יקה ,י,1( ניאי )"2 תשנ-ח גודיירנ-ן

"!,427,1 מוננו נעינין-נימנה. א,ן;ור א;ןן --ניןות. ,",1( נרי )"2 תשנ." נכוייינ-ג
 ין,:,יערנון

1915 ,4(7.1.י2 התרי. נתמ11 נ-ס ["11. הןיסומ'ב,,,~ט

--- - - 



ן

 גהיץיי. והזשגשם ג,ווסדשנ הש.:1יתאריך

ש.".ן. ,",1( נמרי (ZB הש:-ן נ?..ןנ'
 )הריי

 י-?ו, שיה
הן,1,ו,4 .::"ר ,יצו% דגר"ק.א.פ. וך::י

 מ,;נ,גערנ.ן ך.;ג,נורנון
Trading61 ]100ן110( י01ע( SA.P.- 0]ז-Tcading~ ונ Export S.A.P.- 

 _טס"שן[ .0](.114ן=ן[

 EioDSlrn וגרן, ןי.נ nT~lsls מ. את%. - מוש,ט:,ין %תאוישננ,. %ן![( נס%. )"2 תשג-ה נ%..רנ-נ
 מוג, ג?דנון מו;:, נעדין ,גרו, י,.סי;1ר,ת

 ד;צינרא' %י,1( ניו;. (ZO תשג-ה נן.,ןנ.1
 וינר.חרעב

 טעייוהתיקון
 ינר?וייס ניי,.ס שיוינמן ירס.ות ינר.ת ריק,נ יינרניתן" י:-גי- נייקיס שמהפרנסה !יטבת ונרות ר.שוס נדברנך1זען

 ניצג !, ~u-s קן,?ו!4%, מן!י ניגרה י141, עמ' הש:.",1111, ",גרה נשם י!,4נ,נ4 משר ייניה 4נ,, עי' תשנעו, י4!1,כים
 -יי.צ;-. %..-יי'%ר. -:%ן ציי מתיי- בעיגון ו,ננ,ן ,";ווה "נרן ,.ן -פן,נמקוס
 מתי,.. נערנון ויננ.ן יי;זסה ררהיון
 דנצ';רא' ,",1( נ.;,' )12 תשג,ה נתהווסעי דנצינרא' ,"1%( ),2?.1נ' תשג-ת נתץוןב'

 הדגייתישם "הגרתרשנ

 השותמי.ותהיייה
 65)3( סע'ך לם'הודעה

 ושותפויות. מין,? ;יסק. ,ן,ן אורסי" ש:והיין %די יש1הפ.יות גי ך1זעה נ1גצינרת

מיררך:לרמנפי
"ת.7 "שאפותשננזורידת,, "שותתותשםנזורי
ש,7?"3 "הרוננתן האדיס4.23;3 מזבן1.
.21 Honci~i 1" hfohamed Sauidiky ,41 Teufic .21,ש,4271 ושות' רתק ש. י. י. ש

Karaman.Raou[ 11 ש,5192 ובנו כהו מורד23. 912 0לג
ש,5384 בליטי אחים1235.25 "מרץ" ישראלי הארץ השיש מפעלי3.
ש,!""ן ,גדין קישר27.,,,ו ונפיו ,.י שיו%,4.
ש,י"1" ושות' דית-ץ:ינ י,:.ה,?."1!" .,.מ.- וךנ;.7ה קרורי.
ש,7419 פרוה4999.39 בידרמן אתים מאפית7.
 ,7455ש מושלי נהלת31. 5050 מכנית לנגרות ביח"ר איוגברג א' את פישלוביץ מ'8.
ש,479ך ושות' קדשאי א'5053.32 לאקספורט ישראלית ארצי גבינה העשית עדן9.
שן79%3 י7יות' המר ושמואלבה.5223 וסטינ:האוז שרות10.
%1.13,י ךץיה מ;ר.ןן ז.%ןי%ס,11.

 ושי711 ,ייןור נקיית ש,תןות - .ה:וךה-
ש,985ע חקלאייםמיצרים7185 גרובר א' את הסיד ש'12.
 טרקני, ם קלמן, ש:%1, -?שאר.נ%.4"%1 לימה ס:ר.ם נימ,ס13.
 ןש,%"," קיימןי.?;יש,%7! -אנו". .יוגריות ניח.ר4[.
ש,41?, חקיין %ת פיזי%.ש,,!11 נת-ים ןרני,ו יקרח ניח-ר!1.
ש,וי!" ";;י את ;ר.:,%1. ,שרין גי".ר ושן-ה ,ג שלמה -שיו-"1.  "נוגיז 1;ן.1 יויה ,ן,וי "יושת גיח .;ת-,%.ש,,וו1 י,ייס7צ'י -%.וסיל71
ש,8505 שית'אתש,1959 היהרון הימהם מוצרים תעשית17.
ש,!!,, נחן %ת .,,!%.ש,"["! סייסיי תעש.ת .שתר-1%.
ש,"11" ץ7זוז עזו,"4.ש,4"[2 ושות' ;ייס19. ש,%[2! יןה,י את ,,,נסקי"!.
 ן דגציגךא' 1988( ביול' )8 השכ"ח בהמוזי"בש'2737 חסין - מנתם ענה21.
 ן השוהפויותרייש,3412 ירנשלים -קטמון" לקרס הרושה ביה22.

ן
 ! י",7.1."2 תש:-י. :הם., ג-ס 4(,1, י:יס.סיןינווט1915



 השותמ.יותפקודתן ין ין
 _____- שותפויות וישנם עלהודעות - ___- ---
 רייס י' - פר'דמן ו'י. : אזה !ךסיס מצ"]'ם שננועה"תדייין ין

 ע.ר. מוזיי ימנירת והעת מ,%:" בית2. הי,ה~יתפסן.

 בה-ים. "!, גרן, רן-:". "עסקס':7.

.(Dlpnבת-יס. וו, ך11 דב %יעין, ייין !ריזמן, 1ז א.4. הע'קו' "ע"ק'ס 

 גת-ים. 41, הרו, ריונ %רביב, יתרן רייי, יונףנ. DJDnI ,"ש1תן'סעץ~ת,.
 הבוא לא אם לשנתיים, 1968( באפריל )1 תשכ"ח בניסן ג' מי,ם3, ההתקשרותתקופתנ
 על התקופה לפני חדשים שלושה השותפיב אהד מצדה,ףעה בשתה מלחתום הטיתפות את ל)העהתרעים6.
 לשנהיים השותפות תקופת תוארך מהשימות, לפרישרציני התיק.ממפר7,

 חלימה. והזורנוספות
 יי'ס' ייסף %י !י'ייזיז". מלט ומוצרי כליקים לתעשית מפעל .מרום-ן.
ש,";;ן7. גנט. ומכנר. נ,1,'ם ,..ייי י;?,2.
 באר-שבע. הועידה, התעשיה אזור אילח, כביש המלאכה/רחוב3.
נגלל. נתר-שנן. 14, ניו ריונ גה;, !1,ן, ?ניו1. וקירון נ.יר מו"ר. עזוזות גמי גל וניצוע נפרט, נריני"?:וצית2. נ"ר-;נע. %, נ,נ רהוג קנקן, ו,., ענזונ. דוד- עיר-כריכית1. נתר-שכע. 2,!", ד%1ו,י! רך.נ יתז!, "!ן, !,"%.4.  .רלשל'ס. "2, "ך,1 ריונ נייך, שיתק ,ן.ן.נ ךש~ת!ות. %ת יה.ינת "ע.ה!ות דוהמת נ?ירוף ולי ו::ז1"פ ירושייס. !4, "%רסיס רךונ עורך, נצן, מץ.יא.4. נתן נהימת ר, %ולס "ש,ת!.ס, שלושת יזי ע, תנוך, "שסתרת". יריש,יס. !, נכישרה,ני יוונית. נתתי ,חקורה "",1( נ%עדיל ,1 תשמיח נני!ן ;'מי,ס5.
 ירושי.ס. נ!, נר-%יצן רן'נ עורך, רנ', מתת.י.;ש,"";י7.

 מוגנלח. בלתי לתקופה 1958( במאי )3 השב-ת באייר ז' מיום5.

 ךשי"!י"' "ת ינ', מכישתם שג'ין שג'( :":::; :ין:(יי". בדור כרטיסי למכירת משרד -אדריה.1.

ש,71;י7. ת,-"ג.נ. 12(, ה נ!-ג.ו יהונ רעעת י, נ~.ג.."י,.נ3.

 %..ר. 7, ס1ש הנה רהונ סונן, שים, י2",א.4.
 נלאיט האחים תל-אביב האלקטר11'קה.-מרכז1. גת-'ס. !, %:יי:', רהונ בונן, ס:,,, פי,נ.
 אחרים. השמל ומוצרי טליויזיה ברדיו, ושירוהים מסתר2. מוגבלה. בלתי לתקופה 1951( באפריל )1 תשכ"ח בניסן ג'מיום5.

 תל-%כיב. 6, רמב-ם רהיב3. התקומה את להפס.ק רצינד ען למשהו להידיע ה:כות שיחףלכל
 ימת-זן. !, הי"א" רך,נ %,קטר.:,ל", סמרי ישי%,, ומיס ן.4. רש.ס. נמת: "זש.ב, שקקה ע, מוגזמתגרועה

 תל-אביב. 14, אמסטרדם רחוב מבנצי, יצקן, :לאייב. השוחפות. הוחמח גצירוף יחריז, השוחפיםשוי6.

 תל-אביב. 14, אמסטרדם רחוב פקיד, מורים, זלאיטג.ש;79367.
 מתן לאחר התפיק 1968( באפריל )1 תשכ"ח בנימן ג'מיום5.

1
 המיותפים לשני השוחפים משלושת אהד כל ידי על בבתכ הודעה

דאהרים. איזן אחים - ישראל כ,אזני1.

 השוהפים. שלושת מתרך יהד קיים כל5. מגאני. מלאכה בית2.

 ש;79072. רמת-גן. 123, ביאליק רחיב3.

 כבמהים. 23, גררדון רהוב ממרר, משה, חיזן א.4.

 יית.יז. ", :;ין:"]י;:;;ע,:ין]:;ן.ה.ינ.
 לקימ

 מונן, מיל-גי,2. )%יגח. Tn1R ווו 1% איון משה".
 1נ'ה-,!". ךנעז"

 ה,-%נ'1. 7, נ1-'חייה רך.:". ש,,";!7.
 רמה-אביב. 27, שמעוני רהוב סוחר, חיים, קרויזמן א.4.

 רמה-אביב. 27, שמעוני רתוכ בית, עקרת דליה, קרויזמןב.
 הל-אביב. 4, לבנדובמקי יהוב סוחר, שלמה, קימרנ. איטן" -נקניקיה1.
 תל-אביב. 39, שבוי רהיב סוהר, אברהם, משאטד. ונקניקיה. מסעדה2.
 ותוארך שנים, לחמש 1987( בדצמבר )1 תשב-ד בחשון כ-ה מיום3. תל-אגיב. 105 אלנבי רהיב3.
 הודעה הבוא אס R?R פיב, בפעם מרי ההקופה לאותהמאליה תל.יביב. ך, תובכי-ציץ רחוב סותרת, איינן, קלרה א.4.

 %חד ידי על שתישלח השותפוה, ביטול על רימום בדוארבבחב תל-חכיג. 37, פינסקר רחוב סוחר, גראוז, יוסףב.
 המש של ההקיפה תום לפגי שנה הצי הצהרים לשוחפיםדשוהפ'ם מו:כלת. בלחי לתקופה 1968( באפריל )1 תשכ-ח בניסן ג' מיום5.
שנים. על n~TP אינל ששורין טלק.ה על גראוז. .ויוסף אייזן קלרה6.

 וקרויזמן חייט קרויזמן השיהפית, את מחייבות יהד חתימות שתי 6. השוחמים שני - ל-י 2,000 ומעל להוב. מהם אחד נל ל"י2,000
 יחד. לחתום רשאים אים דליהיחד.

1917 ,(,!1.ז,]2 השנ.ת. נהמיו ניס 1"11, הייסימ'ןי,,,ס



 1י
 ן1
 .טוהפ:יות רישום עלהזדע:תן

 יחו מיננניו וח., %.נ:נ..נ נינה שי יןיית,5. קירשנר וס' דרמר פ'1.
 ין'רוי

 הנהמת
 השות?יס. את תחייבהווהפוה ומשקה. מאבל לצרכי מזנון ניהול2.
 ש'9578?. חיפה. החקלאי, הסיטונאי השוק קיבוץ-גלויות, רהוב3.
 קרית-מוצקין. 7',37, יומפטל גיורא רהוב טבח, דרמר, פאול א.4.

 ציפה. נוה-שען, 2,,21, גדליהו רחוב טבע, קירשנר, מולומון .ב.
 ,מי... חיוך2. י:,," ע,-יז' עה ננ, ןק.ה?.ה אח a~loi יץ%י שיתףנ, א;'נטי טיריסט ארב1. יו:ג,ת. יית' ,הלילן %",1( נשר., )ין תשג-, נן.סן י,ומעם5.

 ידדשלים. כלה-אלדין,רהוב3 מראש. הדשים שלושה לפחית רשום בדואר לשוהנוהודעה
 ירושלים. טטריט, ברודקטטיגב ס-הר, דרויש, רחוף א.4. יחד. קירשנר וסולומון דרמר פאול6.
 .יושי,מ. נסייט, נ11ז,7:יננ גנקאי, יוו.ש, !"ו2. ש,174"7.

 מו,.".ן ,.ז ,וירו, איף שמניב ;רב סופי, ,נרקת, ל"ק:.
 ;,יר, מ,ן,ונ ,.ן קיה.,ן, "ן'ר f-nTc %י-ז.ן, נוי מיי:"י. ובנו מוגדרי יצחקן.
,י.ש,.ס. .;,יי. שען ניו.ז, ,פירי ונגזות2.
 ג,ת' .תלו!, l~cs) גאייי, )24 תש:-ה ג:.נן נ.1ממן; ת,-%ניב. 7", ך;,.ןריש3.
_..נאת. ת,-%ג'נ. 2, ןלייייס ר".נ נמר, מ11וי., 'צ"7א.4.

 Q"7T והסיין. ;ניניה .מנן, הש,תן,ת ך:ן, זר.ישד(ץף " נ;.-גי,. ", מ;,י "אזי..ר ו".נ t-"TO ך.נזיי, !מנ.
 גרא", %!יק זר.יש, עיר זרו,ש, רציף יש.הייס:מ_;.שת :יינצה. גרת. ,הקייה ,""1( נאפי,, )1 הקנ." גניהן ;'מיס1.
 מ"ש:ונ,ת ננ!יס נישינת ויחיינן השותתות גשם יחתוםרש,.ס "שותי,ת. אח תחייג מ"שוה!יס איד ג,התימה5.
 השוטיות. ץ,"ננ,ש,נ7נ,.7.

ש,"7נ,7.

 איל קרט.נא,'1.

 ושיווקם. קרסון ומוצרי קוראות ייצור2.

 מירין1. ת,-אנין. יו', .' "%, 1., ,.גו,-;,ו.,ת רי.נ3.
 מצחקים. מוצרי וביחיד ושיזיק, ייצור2. חל-%ניב. 53, בלוק נוה-שרה, 'צרן, אלכסנדר, ויגכרג א.4,

 בע"מ. רון בן אצל  תל-אביב, 13, ג'ורג' המלךנ. תל.אביב. 93, גלויות קיבוץ דחיב יצרן, יצחק, לויב.
 מקור בע-ן, חגרה בע"מ, פור ירושלמית קלפים העטיית א.4. גלתי לתקופה 1968( באפריל 251 תשב-ח בניסן כ"1 מיום5.

 ירושלים. החלשיה, איזורבררך,מוגבלת.
 תל-אביב. 13, ג'ורג' המלך רחוב בע"נו, חמרה בע"מ, בן-רוזב. יצחק. ולוי אלסטנרר יי,ברג6.
 יולנדה. נ,ת' ,תקו;" ,ווט( נינתי )2% השגעה יסנט ניומעג5. ש,ן7ג!7.

 השיתפיח. פירוק 8ת לדרוס רופאי וכותףכל
 ?ור .י,ש,מית קיטס תעשיית ש, ותימה תתייג: יש.ה!ית("5.

 בע" בן-רון של התימחו ובחוכמת לויתן יעקב ידי עלבע"מ פוטו-אורית1.

 השותפות. של החותמת בצירוף בן-הר אברהם יריעל צילום. וצרכי צילום2.

 ש,ניב79. ירושלים. 11, ג'ורג' המלךרהוב8.

 ירושלים. ו, הכרם בית רהוב צלם, רוזנבאום, ולסרא.4.
 יי,ש,יס. 1, ":ים נית יק,ג !יית, י.וננ%,ס, מזן2.
:) יייימת. יני" אי במ"ש:) י,ייי עייית 1ן:,%ןךייי:) ""י- יי "י'" יי יען( שי' ,י ":-" "קבר'5.

 "-:::) ": :' יי י"ינ יג:ג) ידו 1!5:1',7ני
 ייר-י?כ,י- יר -י,יייי

 ייננית, יה' י"תה י%)( מעיי 11 מי" ג:י"1 נ. יייסנ.
 !%,מךתץ;,.ס.סבע:)

 יי,י. סייגי יי,י' %ייגס '%':: יי 7, 'ן ~ן-יין::". י%י.שי-. וו, יזיק מהייי "סנישי":ג%ינ מ"::. ;י יייין ם ".ית? ק""ז יעת 'יין יי"ש הייי "תיקינ'"
ש'11נ!;. גאך-קה. 1, ולען"ס ין,נ ג'ק, יקוה י,ניגדנ, ","ן.

 גצך-שנן. "2, ג,י רח.ג נית, עקדת שיייגר, רעינ.
 :וג- בלחי להכ,יפה 1955( באפריל )ג2 השכ"ח בנימן כ"גמיום5.

 ופתוח עפר לעבודות 'ןותפות -ןןךזימי,1.בלת.
 עבודות וכל אדמות יישור כבישים, סלילת עפר, עגודוה ביצוע2. כתהילתה אחת שנה לארר השנתמית את לענוב ישאי שיחףבל

פיתוח. שיושה רשום במכתב הודעה האחרים לשוחפים שתןלאחר
 ת,-%נ'נ. מ, "זר ושרו,, י.ת 44, !ת"-תוין יין יחיי, מירש.הוישינ

 י(,ן].י.ג: ך:נ.". :תס,י :.ט 1"14, "?ינ,ס'מ'.,ים8]9)

--



 שיתפו'ות רישים עלהידעות

 1%11. נינרו"י ,2 ;ז ,"י1( נמינ )1 השדת נתור %' י'ינ י. נ;-ן, קי,;.ה, וי.שיר הייש ין!'ר", ך:י" -",-rr'-,א.4.
 יעקובוביץ. דוד או רכאל לאופד6. תל-אביב. 13, ליליגכלוםרחוב
 ש,",;7%. ר"ינ 'שיא,, קיית ג;,מ, סהר ,ינוזות שרה ה.י.י.נ.

 חל-חביב. 1, בהןבורנ?טיין
 109, שייגקין רהוב בע"מ, עמר לעבודת חברהברוילאי,ג,

 "אומן"  נמללי 1.גביתייב.
 א,מלם5,

 נעליים. ייציר2. מיגבלת. בלתי לתקיפה 1988( במר" )1 תוזכ-ח באדי
 חיפה. ההעשיה, פיח 92, הרצל3. דוד. ייבק -ח.ל,פ.": של נציגה ע:".ל, מגל "תל-טיק-: ילנציה6.

 חיפה, 2פ, הרצל יצרן, ז,דשפיו, יעקב א.4. מתוך יהד נציגים שני גדעון, ברוילאי "ברכילאי-: י:לוציגה
 חיפמ. 92, הרצל יצרן, ולרמן, חייםב. השוהטית. בשם לההום רשאים החברות ג3יגישלושה

 מ.גכלת. בלתי לתקרה 1958(, באמריל )1 השכ"ח בנימן ג' ייון5.ש,79582.
 ולדמן. היים או א.?פיז יעקב6.
 ש,79357.

 שיבי שמיאל את בפא אברהם1.

 וענפות. דגים - ושות' כהן1. ירושתי[. ו, שטירון יה)נ%.

 ת. ir1x'1 ינ.ס ירית2. ירישתן. 5, ה,. העי: סוהי, יין, %:יהס".4.
 c-~s .4%1,2 שיתן נ.ת-ן:ש,%. יר,ש,יס. ,1, 1'נ)סיע,. ר,.נ סמר, עיני, שכו",ג.
 ש"ש. גית 5,%ו5, יר?, רן,ג נויי, אשר, נתן %.4. יו1:,ת. נותי יה,.!" '&1VG) דאי ,21 השניה ג",.ר נ-"ניו[י.
 12. יר' ,:), מושב גיר, ;קית "ורעי, היןנ' יפז. ושיהן'ס שיי%.

 מ.;:יה. גיחי ית,.פ" ,"י1( נאויי, )1 השן." ימינן :'מ.ין1' ש,%1ג7%.
 הר:י,יב, נ;ן,.ה השוהדת את תתייג נתן ן;ר ע,הת.ךת.5.

 רמישת לרבות הרגילים, עסקיה מסגרת החורגת אחרת מעולהכל

 שי ךס י.ת ית סיע; י בדיקן דייה ען"י ךנג יהלומים - זעמן מנדל1.

 ת,-,נינ. %1, וו.?ין ריונ%. ,;%ן ג,ן,ימיס. י:ן"י "!ין ":י",2.

.4.%
 מנוי

 הי-,נ"נ. Tts'" ,%1 רהינ ימומן, ויין,
 .לילך. להרו.ה ככון1. ה,-%מג. ו%, ו,ייין ר"ונ ג.ת, הית וימין, שרהנ.

 קיייט'. י,טיייי מ:.ךת נ%יןעית "ויו יי"'טיי י"ייי" י:י,2. מילת. נקהי .הקיטה ,%%ו( נפוייי )1 תש;." ננ.נ1 ו,יתם5.

 ירוש,יס. .11-, נין ,:אי, ייחג% "שמהריס. י"מ ,"יי אחזג.5.

 הנר[, בית 7, בי,,,, רהוט %,.ת, )יר."י(, זרור יר.ס א.4.ש,7%1,4.

 ירושתי[. 17, ןמייסזיס גיס, עקרה רג,", '%'ר:.
 מוקנטת. ניחי .הלו?; %%,1( נדן. )1% הש:-" נ"..י ט.1 מ.וס% -דני- לנהוות מפר בית1.
 מראש. הדשים ששה על בכהב גודעה ידי עלהתפרק מכוניות. ומכירת וקנהח לנהגית והדרכה נהגית לימוד2.
 יחר, יזויר ורבקה דרור כרים6. רמת-גן. 20, ביאליקרהיכ3.
 ש,9אפע7. גבעתיים. 119, כצנלנון רחוב לנהגות, נ,.רה דנגור, משהא.4,

 הל-מביב. 19, פייבל רהוג מסרר, מנהל פירר, מררייב.
 סטוצ'ינר אחים וחלפים, מהכת מקצרי 1. ישי דיהויה ;'ר., ,ליוש רשפי יה'" ,ן שיחף עוםי,ת, מוג- בלתי לתקופה 1987( בספטמבר )12 תשב-ז בצלול ז. מים%.

 והלפית. מתבת מוכרי2. טייבת פירוק על הודעה כל מבן לאחר תחילתה, מתחריך שיהעבור
 ינית.,ס. ין"7, ת"ת י4, יתיר עי.ית ר".נ%. מראש. ק:" "וי נגהן,ן.;תן

 cllrr~J. י%, נרנ,ן,ן רהינ סנפתי, נט1!'יוי, ן::ון %.4. יותמת ג?יר.ף ועידית נשג ,ךת1[ רשאים ."ן דיה!.[שיי5.

 גבעהיים. 6, בלוך רהוב הרושת, בית כנהל סטוצ'יגר, כרמיב.השובסות.
 מ.גבלת כלתי לתקומה 958!( במאי ל24 ת"כ-ה באתר כ-ג מיום5.ש,79383.

 השיהפים. שני בהטבמת ורק אך המורקוהיא
 הההלס,ת כל אולם ביהד, מטיצ'יגר וכרמי כטיצ'ער אמנון5.

 יךונ'ער. %מגד יי' ל. .הינשות יוי.י ימ;צו?י ישיי י;:יייית י?קובוביץ את לאופר1.

 ש,י%נן7.' ' נ:ש,י1ה. ן)ני"2.

 ח11ר. 1, ,לקן יה,נ%.

 דנצ.גךא' IOGS) ני1:' )4! הש:." נלי.,נעה %,ור. 7, 7!י1 ר"ונ !י;,, י1%:ר, רן",%.4.
 השותפ,יותרמום אזור. 7, קפלן רחוב גה3, יעקובוביץ, דודב.

1919 י"יו.ן,י2 תש:.ה. בתט.ו ניט 1(11. ה!רכ.מימי,,,ט

- - - -



 ה'טיהפו.ותפ;וד,ת
 ב':.הפויית .:בויים עיהידעית

המריץ דעה: בנהמים הפינוי,ן את הצי,נ.ה בה,זכותהזהורים  "יסרתן. ", 1%, ת,-ץ:יג, 1!, כ'י:,ין יי.ב". "ש)תן)תשןי.
 21, 3יין,ין יתונ הוא: א:רינ חסרון ושוטף ע. וןזש מזור4. הענוסיג2.

חי.,:ינ. "עיק.5ה"ני
 %ו"1(. גך"י )21 הש:.ת נ:.ו) ז'7. ו"ע)'"ץ "שוהנוש"ת,.
 ההתקוותתקופת5.
המוהפים6.

 בשמה ולחתור השוחפות את לנהי
-עיי "ש')1'""י,ו

 לטריקו ב.ת-ר דוד.
 לטריקו חרוש, בית .עידו-1. "ת.קתגני

 1955(. במאי 131 ת?ם"ח בקפיר י"ז7.
 ו,יו,ן "פריה

 מקשותות. י~," ניי מ:ייון4.

(
 נסנה ג,,

 גשנ.",
עמיר-ברצף-כנף ייינן. ,:.::%י י1

 ויסר. נין עטר4.

י, ,נ !477,. בישראל הדר פרי לשווקש.תפות 1,1%(. נ.1.י 11 השוך נתלוו א'7.  4נ%ו(. נחוקסו:ר )1 הוס.1 י-?י' ז'7.
 "יין,4" עהן לנעלים הרושתכיח

 ת,-אגיג. מגאנה, קיית 1,,"1 יי-היוו עי.2.

 %) קייץ"י. 12ינ". בישראל הדר פרי לשווק?'leos r::tri~. ניא' )ו! הש:-" נס.י1 י.7.

 ני"' זיוגו משש"ץ יבא אני"ס יץךק4.

 : נקייצך הוית נ2יר.ף "שו"סית נשם .יתום רשתי מגורך "' מרקו".
 '1:ףין'ייאיושוהי'ת.

 שיטןג'יין ,ן!1י. גירס )ו! השגיח נענןנ.7.
 1._.ןכש,81415,

 ן "ימה יייייף %"ית, מקייץ" נךי:תז...ייו.ן::נ:ים
 ,",1(. נ,נואי )21 תש:." מ"ת :,נ7. שמרלימהאחים

 ש,4,12, נן,,ן,,ת. וט ;ונות ד.א הכנתנות שדוהות ויצאנה ינית נונףג.

ן .ורעיות "רות ך%וח( "יש ,%,ף 1rsoo ען ע.נ,ה נ, ע,".  המוס י;, מהשוהן'ס, %"ו גי ייתיןרפא.
 הני

 עלית.-~ITac ש.ין,ס קן.
 ו, ו:ייז יייי ס:יו%', ני1' ,יי) ישיה;ית, %ת 'ן" י,:.1 .יך4.יךז.

 ,שוהיה. ייצרףדוי.ן, %!י1(. ני1ואר )1 הש:-ח יךנת,'7.

 ץ, יריי:, י7.ה:ות הותן, ג?יר,ף שיה!.ם שוי ע, דת.:ןנ". ש,21,ו,.
ך;.הן.

1 1558(. במרט )31 ת?כ"ח בךךן ב'7.
 ש,87237. ג'רוס- את"ג'רוס

 נ"ר, ו.י,נ, ;'ד.נ ;'1י1' מע.ת(.ת. ,2ן טי.נ ;'י.נרעב4.
ש(יענ,

 ך2ירי
 .al,lz_:~eo. ;זנ. ו'ירו' :'רון, ו'דונ יג.ג וירוי, י.יוס %י.נ וייון, .ויף מיש,". י -לבזת.יהלומ.ם ,ששוות.

 נמס ,יהור רעא.ן ייתן ס.רן נו עם יקז יש;.ה. ני.ון,זי. "':ו- חותרת גגיר.ף ."ן מה;., שוייס גי חתימת מרון,;'רון
ו-ושית. "שותקות. את מ,י.נההזית

 נ?:ן ס-ו7. ,!י1(. גיניתי )1 תשג-ח נשנסנ'7.
 %(,1(. נננר,"ר )11 תשנעי

 7:;-ך. נהיוו נ.ט 1"11. ":וס,י.ב,,,.ט1925
_?1flo(s ן 

ן



 כשיתפייות שינן"ם עזהוד;יח-ן
.י  '"י. ינן 1מ1;ן ,ינ:ושסיין ":ה". היפה ומזון חלב תוצרת הצפון..מטעם

 "יי1(. ג,ייי, )ו תש:." ::ינן ו'7. "שרתיות. "ת .ן" גן "ר,"4.

."D")V שנו,",' ךע.היוה ")תלת נ?ירוף '"ז, סותמים יקוי ך"ש)תיים 
 י,7.ן

, ש,!777". ובניו- שפר.יוסר "!1(. נשיל )% ח נשי
 1rTi. אפייס ,.רי", שיה עיי, ,שי,,ש"י,

ן
 ,"!1(. נ"!י'י )" השג." :,:ם:. תל-אביב -ישראל.יהלומי

 השותפות. מן יצא אביגדור גולדמן4.

 השותפות. בשם לחתום רשאים עמי ברוקמן אז ישראל קיק6.

 מקוב דרוקרמקוב ,"י1(. i'1VS1 )1 תש:.ן ננינן ו'7.

 ושות' מקוב ה'ן. ע,י814,.
 ושישית. "ת .וא ןץז, זייקי, מש"4.
 עו"ד. מקוב, גיל או עז-ד, מקוס, הגי6.

 "",י(. i'1rH1 )י העץ" TD:1 מ 7. )מסמיה( ראם צומת -החלת
 שיזו"!,. דש1ה!ות. את י?"" נתן י1ה4.
 הפ'ותפות. את מגוייבת קפליגטקי ואריצור קפלינסקי ברוך חתימת6.
 ברלב לבניושופפות 1,"7(. DOIJTKI )וו תשנ.1 נ"נ ן.7.

 ישיבתית."זזיו
 "עי"עית. את .ן"" יע,מ יעיו אי'1ט.ית

 עטרה..יהלומי
 !,;. .יעף ומצי ,וי ע, נע.מ ייא "",ם "י ינ.יננ,,, ,;7."

.4atrTTP ן(. יחיי )יי תש:." ידיי ס-י7. "ריגעית. ין 'גן אימ11ז,", 

 נורות:. "וי ייישי'ס, גייו, :7יי סתר"" "',יי!'ן עורכי-דין ושות' טויסטרא'ן 'yTsu--יהלומי;-י

:):ן:]נ::אתדשיהןית'ן הי!,. ""זיעם!, ריינ !.ן

 tess). יעי,י " תש:." י,יייי7. יי", "ין, ני ייה ידי: :ךך:ב:) :::נ::%ב:יין :)י

,
-------- . 

--------- -- - - ----- 
 .אורון. ופנ'נ''הלומי

 -'Oron" ,""קח";ון נYearls השבון רואי - ושות' 'פהא'

 !ו. ירויי אנ, ת,-"נ':, !, נ.ת ,גוית ין.ג". חשבון רוא. עמוסי את יפא1.

 השוהדות. א, יצא ויוי .ע,:4. "",1(. נ"!י,י )!2 הע:.ת שינן נ-"7.

 השו- הותנת בצירוף פוזיילוב פגהס או פוויילוב בן-ציון ההימת5. ש',88969.

 חיב. :ן:געך:;1ביייע.
 ש;!וי9,. העצמאוותמלון

 "שותתות. "ה .נא יעמים )!מי( עמא,4.
 דנציגרא/ 1988( ביוני )28 תשכ"ת בהגוזב, הצטרפה באר-שבע, 4, המעפילים רחוב מגחלת, יפה,מוזח

 השורפויתרשםלשותפדת.

21ל1 ,""7.1.י2 ה':נ,ח, נתמו ב"ס ו,,1, היוכ.מ.נ,ולט

--



יי  ו:-שמי 1::?נ.1! ?::ת באתהייערת
 החברותפקודת

 ,%12', ",;נ, ין1נ ע1.ן, %.הן, שן," ישי,: נמקיי !יעיייירי! ראשונות ואסיפות פירוקצו

 גיייו7' נן,מ 5,ז שנמה ההרה:ש!
 ועיוודש' ,",1( :'ו,. )%ו תק:.ה יתמוןי-י היעה. %, רו,.,ונ רו,ג aTV~n: ולשרוהן
 "יען' וי:ן'יליין ,ן,נ,". "ייהי תי7 היין, ש,: "ן"1וי ויונןניח

 ,",1(. נייוי )ו תשן,ה ג!'.ן '.א ,ן'ר,,: ?והקריך
 ממהק מכנוי עלהודעות ,",ן(. ג,(יי7 )(1 תעמק נ:.נן ..; ךנ,שך: מעתהתריך
 . זינךעם גן:ן::י ,? הש:.ה :",1, י' ר"שוו,ה: ,"!ירות ו"י,,נ"יון

 !תה-תקוה. 12, "עם "יד רוינ ךך(.ס: "זמיןיע1 ן, ,י.1 שמייני יחיי זישיי, ווגנ.ס נינ! ייעייג:( .מ י ";י

 ננו,ך1 נ11.4 נ(;ה נוע.ם 1( ",פייות:שעה
 "ו. 7" "ויו' ת', הי-ג'ג-'יו' שי: ' "לך, ','-ט 'ננה

 . ,פ,

לתך_ךק נווריס. "ן.!1 גערך משתתפס2(
 7"1%(. נסייינר )11 תטנ., :",), י-נ יז.1י.:"חי.ר ועו3רדש, ,"י1( :'1,. ),1 תשן-ך נתייונ,נ

 ךיעי' "וגסיםייש וינמרדש, ,ויו( נ..יי ),1 ה":.ח נהון:.נ גלי יי ,יין'סניו!
 דיבידנד על להכריז כוונה כדברהודעה

 נסוייו,. נע.ז ונרי. סיטן יקד וור.ת ,"נין:דק נליר71. נע.מ וי,ון'1, רן.סי ושי":קם
 ,-'ת-ות. וקו, היזון ר"ג "יש,ס: "ךויזוין לת"-nTir. 1%, ?יון ,.יני רן,ג ךרק,ס: "משרןיען
 ;ן,"וו. אויתי תיק גער-קבע, ש,: הךיווי יןש:ל:ית 1ן;וו2. "ודי תיק ה,-"גיג-,!1, ק,; ימד,, ךמשעט2'ת
 ו,, ולכן-, ייינ עי-י' רי:,י1, ו' יין.: ה.,,יו ך:!י7,ק: ,ויוון. נאיויגן ), השניק נ"נ ס-ו "ועות: יינות ךץ,ר,ןהיון
נ"י-עג;. ל- "11, ",:גי ר"ונ ע..ן, גז, .,", ומוו.: ת'אייו "ן(י7,קס

 ,ן1%,. נ!נן,"ר )"2 הש:., נעבט :.ו הך.נו,:תגייךאןג.
 וינמדדש' ,"י1( ניו,' ),1 תשן-, גתן.1:-נ ועתרדש' ""1%( נ'1,. ),1 השג-" נהיותג.נ

 ךרש:י ך;גנ,ס;,וט ורייי ךו:ן.סנונן

 גמיי,. יקי "!ן" ":י" .ין.,- ומי":שב דיבידנד תשלום עלהודעה
 "י-%נ'י. , ן "'ן'ת 'פייה י"ינ יישים: "קליי"1 בלבד הכנסה מס וניכויילעובדים

 ורש" תג יפוייי,. ין-ל יקי" י"1 ,ליייי. ""יי":ק!
שם ת,-"יי:. ;וו, ך,עמ,"'ם י,'נ ורשונ: היקרויע1 י ,1"1". %7 ";ילנ י.7 .!י, "י.י "י עי. :לניו.

 קן:י'"
 1 ה,- י, נקו, י,ינ יי,י, .ייון,1, ינ ין;:ו' ת'",ר.

":.:' ;",ו;";. "ו-"' ה.ק ה,-אנינ-ילו, ע,: :ן"1ו' ךמשלטנית
 "11(. :ן"' )!2 תשי-, י"-י י-י ך:.וי"ה"-" "וור1ת. "י1 ..יה: ,נ,יטוס
 1ע.1מדש' ,",ן( ניעי ),ו "ק:-ך גהו,.:.: וב,!.. ראע,ן ז.נ.זנו ",ר: "1 רישיןזיניונו

 וישמ' "נגנ.סגבס ""1ן. ב.1,י ),2 ת"נ-ה גנב נ' פרעונ):וכן

 הדלף הרגל, פשיטתפקידו;
 פומבית וחקירה רן:ש.:ה חסיכה רעל. פשיטת והכרזת נכסים קבלתצוו'

 ,1', ענטז אנר"ס T1rnT: ת.א,יו ו"י,נ,ך!
"! 

 ,"ן, ן ערריהן, ר,יג :,י, 1ר,ך1, ",יעוי יל!:1: ""יד. ;,'.נ,ענ נ;ן', יין: "נן,
7י'ת-שיוון. יר.ק,.ס. וך,ת-אניס, קב' י!,מא'
 ,",ובי. "ורן' ה', הטה, ע,: וי,ו1' ויוגןי.ת ו,,;,%. "וי,' חי, .י1ש,'ס, ע,: "מדון. "משנטנ.ת

 )2 תשנ,ח גהן,ו ,' רן,: !עיסת ,שיות :וגנ.ס ,נצת גותחייך )11 השניה נתלת ..ה רוו: !שיטת והנרות הונס.ס לנבת ?1הארין

 "חי,נ. גלות היי:: "ו נושךנבקת "היינ. נלשת קיינ: או ושהנקשת
 נ",,, י-ט ."ן,1ס: צקיה ויאשיוך, י,,ן.:"ת,ר.ך ,1% חק:-ך :א: נעה aT;tnT: "שעה "ראשווה, "ינינהתסריך

 )12 תשג-"
 ;נגקי" :,נס גמקין נבותי, "".11 נקיה ,",1(גוז-:נן ךריומי, היניס נ"נ נמערן גנוקך, %ן.% נשעה ,;%ו(גאו;ו!ט
 ".ין. %, יו.ן "מר.ן. ין'נךישזי, ירושי.ס. 1, .ויז.הרקונ
 );1 השנ,ט נתקרי :-ו וין,י!: מעך יעוי:.ת, ךך,ירההרייך )ן תקי,ן :",1, .' ,ומיון: "שיה ך!ויג.", ,ך,ירןהאייך

נ"ו7:ו:- "לן,ז'נ'רו- גג'תך:קעס %".ינמ,ר, נקעה ,"1%(גנ:יינר
(l~ss לחון. ילק!? נניח ננן,י, "ו., ושעה" 

גןי!ן.שריס.
 ויעומדש' ,"1%( נימי ),1 הק:., נצן..:-ן 1'נזנרדש' ,"י1( נ.,יי ),1 תש:.י נהמנונ,נ

 ורעמי "וגייסגוון נרשלי גונניםנווי

 ,""1.;,;2 ת'::.ה. :ק"ו :.מ 11,1. ךנן"וי'!"ווט1922



י  הרשכי הנכסים כונם מאתהודעותן ןן
 "193 הרגל, פשיטתפקידת

 רגל פשיטת הכרות נכסים. קבלתצווי אסיפה ר1ל, פשיטת והכרזת נכסים קבלתצווי
 ראשונה ואסיפה פומבית וחקירהראובנה

 - ",,1,. ;,יקנן שיין ס,.ו, ננהי, %,י"1 ו:!:1: תישיו הייינ, קם rTGIII י"ר( ),שענר ירך ורגינ, %נרן ו:ענ.: תיח1ר1 ההיינ,שם
 7י'ת-;ת.זימרה.

 הנ,:' ::::ך:!,ית ג[:%ב:גיגי:ו
 )"2 ונ-ח וע ,,ה נסית נ-ן ר;,: ך;:מם.ו::ין:::ע קנית 'ין האייך תע:-ח גן גג נ-ן

 ",,1(.1'י:' "ויו(. נישי)21
 הה.ינ. נקשת ןנ: או נושןנקשת הך..ג. נקשת ה"נ: %ו נשהנקשת
 ,",1(י"י.ינן הרשמי, ה:::'ם נונס נמשרו ג:71י, !4.! נמה ,",1(ג%.;.סס )"2 תש;-ן 1"נ נ-ו 1ה:קונ: הש;" הינשינה, יסמין"תצריך )" תש;.ח י%נ '.י וימליל: יערן "רבעונה, ""סיעהגריך

~uv1 
 ה::ן'ס נון נמשרן נ?יי..ס "ו.12

 ת,-%מג. !", ג;.מין יי,ת רח.נ ת,ן(, )נ;.ףדיש:. נאר-שנע. 111, ההקזריונ
 "מדווי ימש!ס גנית ננוקי, "".! גשע" י"י1(נו!?מנר ( י),1 הג.נ )"ו הש:'ס נהשרי ", ו"מ,וס: ישן "!יינ.ת, יהקירהתצריך

ננד-שגע.

 אגן. מושג ",,%., 11ס:%.ס, נעת,. וישו: תישרו ה,יינ,שס וען:רדש' ""!1( גיידי ),1 תשטה נתמיהנ-נ
 68',3233. אזרחי היק הל-אביב-יפו, קל: המוךזי  המשפטביה הרשפי הנכסיםכונם

 )23 תשכ"ת בסיון כ"ז רגל: פשיטת והברזת הוכסיט קבלת צותאריך
 1968(.בייני

 החייב. נקשת חייב: אך נושה בקשת 9ם, ישרים מטילת חייט, אמוץ, נעים ומעבו: היאירו החייב,7ךם
 )5 תשב-ח באב י"ג ווהמקום: השעה הראשיה, האספההאריך תל-אביב. שפירת,שכ'

 הרשמי, הנבטים בונם כמשרד בבוקר, 9.35 בשעה 1968(באוגוסט 2711,58. אזרחי תיק תל-אביבייפו, של: המתווי המשפט בית'
 תל-אביב. 39, בנימין נהלת רהיב )28 תשכ"ח בסיון א' רגל: פשיטת והכרזת הנכסים קבלת צותאריך

 התייג, נקשת היים: או נושהבקשת ( ל ) "א 1958(.במאי
 )15 השס"ה באב כ"י והמקוט: השעה הראשינה, האטימהתאריך

 הרשמי, הנכסים כונם במשרד בבוקר, 6,30 בשעה 1955(ואמוטט
 "14, גן-ידווה רחוב יוחר, !י,, ש:1,, ומנו: תילויו ההי.נ, עם ה,-"נינ. ,ו, נני:ין ;ן,תריונ
ת.-,ןן. )!2 תשנ.ט נתשרי 1' ומקוס: ךשען הפומנ.ת, ההמיהיאר.ך

 "2 :"ךי::ןןמ" ץ:יעג; טיבני,,"י.ךנןמ,;יןחםן גנאי- המהין, המשנס ע,ת נמקי, "ו., ימק %!1(בני
 החייג. יקשת ".'נ. "י ;יש"יקשת ועירדש' ו"!1( ניויי ),1 תש:.ח נהווןנ-נ

האייי הרשך. "נם'סגתן
 )"1 תש:.ח נסג "' ,ומדב: ךשין יר,שונה, ,"ן'?ן
 "ננסים נונס ומשרז ויתריס, %"רי "".12 גערה ,"!1(ג1%;,נ?
 תל-אביב. 39, בנימין נהלת רהובהרשמי,

 )2 תש:-" נהיית י, רי,: משיסת ימרו""%:ה:יב.הננ!,ס ",711. אורחי היק חייה, ש,: "מקווי המש"סניח הרשיי הננסיםנונןדיית-ים. ועוגרד ש' ,י!1( נ..יי ),1 הש:.ח נהמיו נ-נ 1!, יעם %,ו רה.נ יסיר, ני71ס, שמ."י ומן;1: תישרו גןיינ,שס
 2ן' %מן,; רקונ מנח, שקן", %,.אס וממו: היזירו הה..:, ען

 ,",122". ",רה. ת., חי-אסג-יסו, ש,: ג%ןיוי הישתןגעת 1 )נ תשנ,ח נא.., ג.נ נגנן:::ךעמ7ין: נעייךג::4
 )ו" הש:.ה גה:וו ו' רנ,: !ש.סת והנרות "נגויר 7:ית ?יהרריך הנננ.ם נ.נס גישרו גגו,ר, "".11 נשעה "י!1(נ!!ממנר

 ה".,נ. נקשת חייג: או נושהי7קן )נו הש:.ט נתשי. נ 1המיוב: י!וינית, גיירהתאייך
האייי גן,11' המשנס גנית ננועי, ""., נשע: ,"!1(נ71%טייי

rD'C~n ,".1 תשג-ח נ%: נ-נ וירוס: יש;" היקשי"( 
 ורשי,, ן;ע,נ נינן נפרז:::ן::%ש%ען:ב,נחצה.

 ן.נערדש, ,"י1( נ.ויי ),1 הק:.ח נהמי,נ,ג 1'נ11רדש' "יי1( גיויי ),1 השג-" נהמ11נ-נ
 הרשמי גונן,םנסס הרשמי הנניסננס

1923 י",ו.1.]2 השטח, יתקין יעם 1"14. גניכימ.סינווט



ו
 הרשמי ה,)כמים כונם מאוןהידעוה

 י93ב מרגל, פט'2:תפקודת
1

 רו,שעה ואסיפה רגל מש.שת הכרזת נכס.מ. קבלהצוו'
 14, גשו ריונ דייתן, בנזין, ",ניט ופו:,: ת.וו.ר, יחייג,ען קיר-יני. ר".נ נקיז, ו'יקיי"', שם.", ו:נ:1: תיערו גן..י,ש[

ת,-(!:ינ. ה,-":ינ.1,
 ,",4"י2. %.ררי תיק ת,-א:.נ-.?1, ש,: י:ח11. ךזל(ןגיח ו",1,7!. אורח. תיק תי-%:י2-.!1, ש,: ךן,ווי משנטניח

 )" הנ:-" ננ.ון 1. ינ,: י7.?ה .ינדות  Q-c?:n 7:ית דוי')ייך )ז2 קע:-" ננתן מז ר;,: rc~rn וגנזוה העס'ם 7:יה צ,ההייך
 ן,"1(.נ'.:' ,,י1(.נ.1וי
 גן"1. נקשת ג"1: או )71ךרועת ך"ייי. גהקת חייג: או ;ועה72שת
 )ן הע:." נ2% י,נ 11מקי:: הורה יראעינך, ו,:-(קהרייך )11 הע;.ך נץ: י-, ו"ן,,ב: השעה הר%שינה, הרנינןהרריך

 ך::נין נתן עשרן ננהי, י".,1 גלען !("1(גו,יו-וט c'rr:n גסן עשרן אן".צ, "ן.!nST1 1 "",1(נ,עווט
 ה,-%:ינ. ,!, נ:.:ין וק,, רהטן ת,-alls)/ )::יףדרש:. ת,-%נינ. י!, גריסין 1",ה רהוגךרקן.,

 ועירדש' ,"י1( נ.,,י ),1 ה?:.5 נפויןג.; ועירדש' ,יי1( ניוחי ),1 ת7:.5נ.נ2היו.
 (~rr במיןנונן "-שדי ך;:ס.םנ11ן

 ראשונה ואטימה נכסים קבלתצו קיריה. %ן,, נ.ה נוו, נער, ,יטי ובנו: תיפורו יקיינ,ע[

 יגיעי"" ון'",:.ייים י גבבנל:%ל"::דב.5ג;%1בוקב:;בנ
 " יניה" יני: ינה ניינשיבן,

 1".!"1!. %ויפי ה'7 תי-%י.2-יפו, עי: ין;.ן. ומלז?ג.ת ,יין.י.ויי
 ,"י1(. גיוסי ,11 תעג-ח נהיוו יען 1;:?'ס: ,:,ת דוה',ייך 1""נ. נקעת ""נ: או ;ושהיקשת
 ;ו7:. משת היין: דו נושהנקעת )7 הע:., נץ: י,נ 1המ,1נ: "עעך "ראע1נ", ג,יין,האריך

 ג,1;,7ן )! תש:.5 נ"נ "' יךך;וס: ישען הרחש.::, ד,:.ןההרריך ךדע?י, ו;::יס נו;[ ויעזז נ1,12, י"." נע?" ,"19(נן:;ו?ט
 רהו: הישן,, ה;נניס נים נישרו ממקר, ,".9 נשלה,),,1( ת,-ן:ינ. !!, נני:ין ;ן,תרהוב

 ה,-א:יג. !", 1 - נ. תי' 1':1;רךש' 1ses) ניוחי ,,1 תש:.ה 2הךוונ-2
 1ע1:רדש' %יי1( ניצי ),1 הש:-ן נהן1וג.נ ך-שרי ך:נ:'[גער

QST7]'::יריי הנ 
 ", יזה רהינ 27י1, רירי, י"(7,י ון?:ו: תיפורו "היינ,שט

 יש,וס ירך מייה, ס,.י' "':;ני' .יני יינני: הו%יךי יז"::שן ל:7:ךב:::ל;ג::י:ב::ן:.יג:יביק1יג:1: דיבידנד תשלום עלהידעותרתת-גן.
 ת,-א:יג.1!, ""!1(. 2יי(.),ם
 ן'לה' עי. י-חויי י-.-1י'ת ""'ינ. 2ייך:ת ",'ג: 1% נזק"72לת

 1"ן4,7. %(יחי תי,

 י-יי,ה' 3 !וי"' י-! סי.- ,נ הד:-, נאנ י." ,ון,ון: ,ויה "ר%ע1וה, גפניכןהצריך
 י"ע,1' יוי נ י 1rs: %ו י:-)י יי: גז 1)נ?.[ גון ניקרו גנדר, ין.,1 נוען ""!1(נאו;.:ט
 1ן,ן( י, נ ),! 5 ת"נ נץנ י ן.ו1 יחץ ת,-%ג'נ. !!, נ;.מ.ן נדת רהוגהרעמ',

ירונ"ן. 1'נו:רדש' ,יו1( ג.1.י )!1 תש:.ח נתמורנ-;
 זינינרדש' ,",)( ניו,. ),1 הש:.ח 1( 2ה)ג.נ ך-ע:, הנס-סנמס

 ", 'י רש ר"1נ נלין, רזי,:ר, נהמ, ו:ןנו: תיסירו ו,יינ,שס
 יגיעי.". 1!,.ךוזן ,","!!!. אורלי תי, ת,-אניס-ייו, ע,: דן,וו. המעלטנית נן- רן.2 שיש- -מנתזת שרש ייו;", 1ג;:1: תקורו יי'.נ, [וים-2ר,.

 "",!,!. ץורח, תי, יר.7,.ס, ש,: גן:ו1י רן'?:ן2.ת )!! הע:-, גהי11 ז' ר;,: נעיטת וינרות יננניס ,2,, צוהרייך
 %:ויסת. נ" ..רך: ,:,Cf:?7 ""!1(.1.2:י
 וניטי. ך:.עי זי2יוןז ":ר: %, רישיןזיניזוז "5יינ. נקשת סיין: %ו נושןפקעת
 "lgs). ניו,. )2% השג." גןנ ו' )ר7.:י:וזן )9 תש:.ן ירי ט-י והןליס: "שע" "ר%עינה, ך,נ'?קהאריך

 14, נכיש רהונ ע1.ר, .?:ק, %:. ון תאמן: ששרן סי?י:1ל_[ ורשפי ג;ננ.[ נוס נמשלן שוקר, ,ן."1 נעיך ""!1(2ח1;ינט
,י,ש,ין. ת,-א:ינ. 9", בנימין נדת רחוג ה,-א:ינ(,)שיף

 1'נו:רדש' "יזו( 2'1,, ),1 ת7:.י י:ך11נ-ג 1'נו;מדש' ,י!1( ניייי )!1 תשג-" נהמןג-נ
 "ישם, י::ניסנכנן ירשתי גיסיםנוננ

ן
 1 י,ו,].7.:: ה':ל'ה. נהפ., מ.מ 1"1נ, t'CTC1in,מוס1924



 הרשמי הנכפים כיש מאתהודעית
 1986 הרגל, פשיטתפקודת

 %יייית. 75 י.י": לניהנמם דיבידנד תשלום עלהודעות
 ראשון. ז.ג.ן:ז "הר: או י:ו)1י'נ'::י אשזור. ,.,;ן מקניך קיים, ";ו7ר, ציון TIU~1; תיאור, הע"נ,שן
 ""1%(. ג'1,' ),2 השניח נ"נ :' פיעורו:יד, "ו,7ננ1. "ורצי הי, ה,-%ג.נ-י!1, ש,: ומדווי ומשנסג'ה

'יהיס. חשן. מפנקו %קד ש חשוןושיוך
 יינונן-דיש' 1968( ביולי )19 השב-ה בתמוזב"ג 1968(. ביולי )28 תשב-ח באב נ' טרעוני:זמן
ירושלים. הרשמי הנבטיםכונס 4, ידידיה רהוב הרשמי, הוכמים כסס הנאמן: במשרד פרעונומקוס
 דיבידנד תשלום על דהידעה בתנאי שחררך1נן וי3רןרךש' 1938( ברלי )18 תשכ"ח בתמוזנ"ב

 רחוב ינע,יים, חמת נע, מן, קימן ומעצי: הימרו ההץ2,שפ ךרש:י ויננ'םיי;ס

 נתי". !ו,מי",.גי
 ותנין. 2, ";.א שער רי21 יעיק:מקם !,,, יונף רוינ ניר, אור:שסיין, מרזני וישו: תיטור. הת"נ,שט

 1993,56. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של: המהוזי המשפםביההיפה.
 1968(. ניזלי )1 השכ"ת בתמוז ד' השחרור: צותאריך 569,67. אזרחי תיק היפה, של: במהווי הישפטנוה

 לפקודה(. )4( )2( 26 )סעיף בתנאי סחרור הצו:מהות אגורות. 9 לירה: לבלהטכוס
 אגורות. 35 לירה: לכלהטכום ראשון. דיבידנד אחר: או  ראשוןדיבידנד

 וסופי. ותלישי דיבידני אתר: או ראשוןדיבידנד 1968(. ביולי )28 תשכ"ח באב ר מרעונו:זמן
 %%,1(. ניניי ),2 תשג-ח נ"נ ;' פיע1:1::ין 14, ידני רה.נ ע.-ן, אם,, ירה ו.ר "נחמן: גמשרן 5רע.נ.מקום

 24, דובנוב רתוב עו"ד, פורת, חיים הנאמן: במשרד פרעונומקוםהיפה.

 תי-"נ'נ' ועו:רדש' %ן,1( ניניי ),1 תשנ-" יהן11י-ג
 וינו;רדש' "י1%( ניו,. ),ו ה"נ-" גהמ.זנ-ג הרשמי ה::ס.סגונן

 דיבידנד על להכריז כוורה בדברהודעות
 הדיים גרד רדונ נהג, לזי, נכים בן שאול ומענו: היגרו החייב,שם דיבידנד תשלום על והודעה בתנאי שחרורצוי

 :ירון ריונ פקין, גרען, )ארויה א,יעזי ויענו: תיאמדו ה"יינ, שס 'ייש,.ן.4,
 יר1ש,.נ. אנו-טמר,א,11, %7,ן"2. א"ר,. תי7 ירוש"נ, ש,: ומיומי המשנטגית
 נוו1"2. אמר". ת.7 יר,1,.ג, ק,: המיון. ך:שססנית ,%י1(. ג"י;.סס ,9 תשג-ה נ"נ ס.ו "1;י.ת: "1,ת שהרוןו..ן
 %"%ו(. נ.ו,, )11 הש:-" IT~na י,ו "שפרור: ווה%ר.ך !, ואגפית רייג י.-1, נניא., ,ע,נ ויער: תישרו השין,שם

 יןקוזן(. )4( )2( 2% )נע.ף נתן. שןר.ר Tsn:מהותיי1שיינ.
 אגורות. 40 לירה: לכלהסכום

 DTt1~. קני זיניתן %הר: או ראשכן י.ניינז ועירד ש' ,,,1( גידיי )1% תש;-ח נתן.,נ-נ
 %"1%(. נ.,י. )"ן תשנ,ח נ"נ :' סר;1;1:,ין הרש:. ך::ניסננס

 40, הפלמ-ח רחוב עו-ד, בדולח, מ' ומענה תיאורו הנאמן,שם
 ,רושלים שותפות: ומענם: החייביםשמות
 ועירדש' נ-ננין:-""1ג,1יי1%%(. י "ידית הין נעי ייימ ידייגני:יייי,1.
 הרשמי הנכסיםביים הל- 22, רמכרנדט רהוב פישר, אי,ק אצל אפשטיין,יעקב2.

אביב.
 ירו. "1, יצת ר"ינ גרון, ר!%, ומרת: ה,יינ שס.ר.ש,.ם. ציון, קולנוע בנין עו-ד, גרינכוים, גרעון ימעט; היחורו הנאמן,שב ר1ל ~DUiID ח"ב הכרזתוצן "11(. נ%.נוסמ )9 תשנ." נחג ס'1 הרקות: ,לגנת שהיון".1ס נאמן מזנוי עלהודעה וו,7;%. אורתי חי, .ר.שליס, ש,: העוד המש"סנית
 ן שאנגיב: ב ת,: נב נונג:ש:ג ועתרדש' 1( "", נ.1,. 1 ), השניח נתמו,ג.נ

,"1%(. הישמי ":בייםנמס י ן:גי:ע"
 1, המלך דוד רחוב עו"ד, הררי, אליקים ומעגו: תיאורו הנאמן,שם

 "י-"מג. קדימה בדין לנושים דיבידנד תשלום עלהודעה
 רינתרד עף 1988( ביולי )18 תשכ"ח בהבוז כ-בהרשיהה. ע-י מעוליה כפר סרהר, עפיף, עטאף נגיב ומטו: תיאורו החייב,שם 1968(. במאי )21 תשג-ח באייר כ"ג המתוי:האריךי

 הרשמי הנכסיםכוגס 1572,53. אזרהי תיק חיפה, של: המהוזי המשפטבית

Es_r.1)r,s 1925 ת':נ.ח. גרס., ניס 1"14, ו[ר:ומ,ס'ושט



 הר'כמי הננם'ם כנם באו;הודעותן !ן
 הכחק הרגל, כ.2יךתפקודת

 נאמן מינוי עלהודעית רגל כפושט חייב הכרזת וצו נאמן מינוי עלהודעות
 !ה"-ה,,". !, 1'ג.ן.נן,. ר"וג .1'ן .יה,' .ישו: ון"נ,דן ",,,ן. 2(, ,וצווי י"ינ נ?:1, שיי" והש: ""..:קם
 ,",!;1. %זרחי תי, ת,-%:ינ-י5,, ש,: ויקווי ון7:טנ.ת 7י,ו",4. טור". תי, ה,-אניב-ילו, ק,: ך:קווי ך:7!ןבית

 תל- 41, יפו דרך עו"ד, אדלר, עינה ךנ-2נו: תיאירר הקמן,שם במרס )27 תשנ"ח באדר כ"ז רכל: במושט החייב הכלזת צוהאריך

 ,"!1(. 3)"י zei השג." נזיתן ג' ךן'ווי:מרין 1,1, ;:'ר,. אנן ע..ן, אגרגר, קיי .מ?:1: תיאורו דמין,שם
הי.%מי.

 ת7ג-" גתיוו ך' הן.:ו.:תאריך
 ומתרד;ו' '1SGS) ריבוי ),ו ת7:., גחן..נ,ג ,"!1(. נ.ו,י )ו

נו)ךבמעש:י
 ! "ישפי גינויםנינן

 רמה-;1 !, 1 גן-גזי רה.נ ורתמה, ור:י.ז ון::ה: יך..נתדן
 נן- ר"וג %,למרווית, ךן:זה - הדת געלת ~??i: ון;.סה.,יר" :יפת- רגון "'מ"י, שומן, %נרהט וער וישו: תיחורו "קיינ,שם

 ת,-"נ.ג. זו!,,ייז, ת,-ץ:ינ. 21,י!"ק
 ""',",!2. ",ינ' היק הל-%ג.נ-י?,, ש,: ו_".וי ך__;ןג'ק 1",1,"4. "ורעי תיק ה,-"גינ-יפו, ש,; ךמ"ון. גךק!סג'ת

 ומע"נ: ת."ייס י:"::.ם,ך_.ת גירי )!1 ה7:.י ג"ייר סעו ר;,: נקוש? י""1 שרות נותנייך

 ל ת"י--%א:-'ינ : דן :ג י,'.עך,ן' ::גגנ' ה,-%:'נ. 1, מוא." ר,ונ עי.י, גו1, דוגך ,ןע:ו: היתורו ג::ו)שם
 "11(. גיורי )!1 ת7ן." נקוו י,ס ג:י)וי:ה,י.ך ,ויו(. גיווי )ו2 תשגיח נס.ון נ-ח ממינוי:תאי.ך
. 1':1:רדש' ,י!1( קיוי. ),1 הש:-ח נהן11נ-נ

 ועערדש' ,ן!1( ויורי )"1 הש:-ה נהן1ןניו "רמי ומני[גיתן
 "רמי שמיסנוון

 נאמן מינוי עלהודעות
 גוי, תאיי", מ,ן:1 יסיף עגלי, וסעו.: תשורו ו".ינ,קם

,ינןו"". נאמן סילוק עלהודעה נ!-
 ;ו, 'גלום רהוג סיגר, חזור, שתי%, 1:ע:1: השורו יחייג,ש[ ,",;1!. אויהי תיל ה,-%ניי-ילו, ש,: השווי "יופ?נית
רמת.גן. 4, הגלבוע רהוב עז-ד, טויק, סלטן שענה היאזרו הנאמן,שם

 51,67"4, צ,רהי היק הל-אביב-יפו, של: המתיזי הךשכטביתתל-אביב.
 וו, ישני, ורך ע..ן, .שני, !' יונף ו:ן)ו: תיסירויאין,שם ,ויו(. נשרי, (zs תשג-ה הינן ,' למינוי:האריך

 ( ,) ,".!ן. 1.:ו:רדש, ,"!1( 1.3,י ),1 תשנ-ח נשוו3-3
 וה;:וה'ן. מקיזה ית' הפייזי מידי %, גזיזה:;'גת

 נהי.,נ_נ ש,:: ין.נ מלידס, 7,,תי%י, מרוני rcl:1: היאורי גהיינ,קם
 וינו:רדש, ,""1( ניוחי ),1 הד:-"

 ירשן. "1נן.[נמס נמי". 2",המך
 ,ו,ו1נן. אוריי תיל ת,-%מ3-יפו, ש,: המהוססי ומפטבית
 14, הג.א שער רהוב עד.ד, ולביץ, נתמיה ומעי: תיאורו הנאמן,שם

 1 ןנתניה.

 שסולק נאמן במקופ נאמן מימי עלליד," ,ן,1(. גיסיי )" חק:." נתיון י-ג גמי:,י:ת%י.ך
 !7, ימו[ רהונ נ.ךר, אן,ר, דן,", וכן:,: תנורו ך:יינ,שס ועתרדש' "ן,1( י.וי' ),1 הש:-" כהמוןנ,נ

רכת-גן. ,רשמי הנככימבזנם
 ידוי ך?:;:יק.ס

 יך".ון. "", יי!,
 "4. 7",ן אורסי , ת ז1'י:י!י' ת! שי, ךון' :- י-:-! תן נורות י:ן,ו, יגד, גן:.ח עוגנן ,שעני: ומעש היתורו הייי:,שס

 י ' ', ף' %י ה , -1 גג-נ %.."ו. .ו 72,יין!.,.ס
 , ה 1"' ת" 7"ו"!י,. ההימה ת.-אניף-יפו, ש,: ומהווי וךש!ט3ית
 יןלת ירוי ז' עי ת-י' והיייי ימר:,. ן'י' ךךזש.: ן י.,שם ה,- 27, נינך רהוג ע..ן, יגווסין, זג )מין,: היתורו התמן,7ס

 "ן!1(. גימ' )4 ה"נ." 3ה-ין ן . י' יי ךהץי ,ריו(. ניוחי )! תש:." נהמום ו' המ';ו':ת%ר.ך

 1'נו;רךש' %!,1( גי.,, )!ן ת7:-, נןןיןנ,: וי'.ז;רדש' ,ן!1( ניוחי )1% תע:.ח גתתונ-נ

 ,,,ו.ז,נ2 ת7:.ה. נהמוו נ-ם 11,11. ה!יס.מ'נ.יקרס26פו



ן

 הרשמ' הנכסים כזנם מאתהידעיה

 1936 הרגל, פשימתפקזרת

 נאמן שחרור עלהודעות

 ,ריח ישיש.ס, מאון נע, ,.י, ייו.ינ .מעיו: היקורו הך'י:,עט ,7, איני רה.נ יוני, ;ייני;, יאונן 1Jrul: תי"ויז יסייג,שם
דרושת.ה,-%גינ.

 %!,,!". ".רחי תי, היען, ש,: ךי"1;י גמשנסג.ת 1י,!4"!. איך. תי, ת,-ינ.נ-יני, ש,: "מהוי המשנסבית
 חיפה. 16, הרצל רחוב עו"ד, כהן, דוד ומפנו: תיאורו הנאמן,שם הלוי יהודה רחוב עו"ד, ריטרמן, ראובן ומעגה תיאורו הנהן,שם

 ן196(. ביולי )2 השכ"ח בחמוד ו' השחרור:האריך תל-אביב.42,

 הרומי ה:נייסיי:נ וינתררש' "ן,1( נ.1,, ),1 תשג." נהןוז נ-נן דיגןגרד ש' אש19( ניזלי )15 השכ"ח גתמוז כ-בן 193%(. ביולי )2 השכ"ח בתמוד ו' השחרור:האריך

י
 זמני ם יכסקבלת 4", מן' נ' שינ1ז שין?, יי"' Q1S1)i מתה ויענו: תיצורו ך,..:,קט

 בני-ברק. 26, דאבך רחוב ארנברג, מיכאל ומענו: החייבשם העין.ראש

 "ויה!"!. "וררי הי, ת,-אני:-ירו, ע,: גן,.;י המשנסנ'ת elsisl. %;ר,. תיק ת,-"ניג-יצו, ש,: הךך.,י המשטסנות
 .. . 1968(, בידני )17  תשב-ח בסיון כ-א הזמי: הנכסים ק-לת ציהאריך 14 ידידיה יהוב הרשמי, הגבסים כונס ומענו: תיאורו הנאמן,שם

_. 

 4, ידידיה רחוב הרשמי, מכסים כונס ומתו: הזנוני ייכס'ם כינסשםירושלים.

'י.ע,'ס. ,ויו(. ניוחי )! השג-ח נסמור 1' "שנדוי:ת"ר.ן
 ועירדש, "י,1( ניויי )!1 תשנ,ן נהר;ס-1 1'נונרדש' ,ן,1( ג'.,י ,,1 הע:-ח נהמ.זנ-נ

 הרשמי הנכסיםכננס הרשמי הגבסיםכוגט

 תשי"ר-1954 ישראל, בגקהיק
 1968( ביוני )30 תשב-ח בתמוז ד' ביום העסקים סיום עם והתה'יבו'ותיו הבק נכסי על וחשבוןדין

"תחיינויותהגיים

ןי ליריתיירוח

-.""",""","1 "נזקיי,נ4.ון,,%!",1"1נ"נ
-.10,000,000 מילואיםקרן78,750,180.50 בזהב הבין-לאומ.ת המטבע בקרןהשהתפות

1,100,050,061.83 בנ,הזור ומעוה בסףשטרי69,942.21נ,2,355 הו? במטבעננסים

!74.1",ו7י,11 תשלומים ,יננ:, נקשר יי,י,יןהשנונותי,.ווו,ז1",!! הקיומיס ,דונגי נקשי ניי1.71"שגנות
352,347.57,מ בין-לאומיים כספיים :.וסדותפקדוגוח18,234,108,80 בין-לאומיים בטפיים במוסדותהשתהפדת

 מוכרוח )בולל נס-ייס כוס7והפקיונוה-.96,235,099 אוצרשטרי
470,103,478,15 עז-ס בהשבוןכספיים(21,937,263.37 אהרים ערךניירות

 מוסדות )כילל בנקאיים מוסרותפקדונות231,280,185.33 לממשלה מועד ארונותמקדמות
-.410,680,000 קצוב לזמןכספיים(439,963,161.46 לממשלה ארעיותיוסרות

%,.זן4,ןן,,י"1,7 "1, נמטנע נ-אי.ם יטווהי,ו1:.תיי.ו;ו,!",,ו,! ישראלי מטנע - וךיי."ות שנונושסרות
17,683,494.43 1962 הוכה חסכון - הממשלהפקרו:ות780.92,נ19,?3נ חוץ מטבע - שנרבושגירות

 הלאומיים והמוסדות שמשלהפקדוגוח31,479,420,78 זרים ובנוים למדינותהלויאוה
67,543,684.25 חוץבמטבע85,335,131.24 התחהברות( )ראה מזון עודפיחשבונות

 מיון עודפי על להסכמים בקשרפקדוג.ת-.1 ובציוד במקרקעין הבנקנכסי
85,335,131.24 נכסים()ראה שקויימו או שנפתחו, יוקומנטרייסאשראים

 דוק,מ:טריים אשראים בעדהתחייבויותג78,041,320.7 התחייבויות( )ראה תשלומיב להסכמיבקשר
 להסכמי בקצר שקויימו אושנכתהי,272,245,739.18 התחייבויוה( )ראה שניתנוערבויות
"7.ן2ן,י4",,7 מני:( )ר"הח7,.מין1".,רן,"!",!7 "ריס"שנומת

272,245,739.18 נכסים( )ר"ה שניתנו ערבויות בעדהחךייבויות

"52.4ן,7,ר,14% ,וריסיךגוזות

77."י5.%,י,"4,14י7.ן"5,%,ן.4.445

1927 ,"יו.ז,נ! ת'::.". נהמו, ניט הו,,, ה:ינ.מ,ס.,ווט



 ,וני י:י:".ן ייס "מךי.ס ""ינית נשי "ןך'[ 'ן.זת!. תשי"ר-1954 ישראל, בגקחוק
 תשי"ד--וי0נ, ישראי, כנק חוק של 58)1( כע,ף לפי וחשכו;ד.,

 ה;:.ו" גס..ם יתוסתו "ס1"1".ב ון)גס.ס ,וסטי; ס"..י;י
 נשקן - ייינ'נ י"ס "מנקין ""ינית %וי ךיוש'[ ון'!ת%.

 י5ס4( כיויי )24 השכ"ח בהממו מיה2.ום
- -

 %".";.נשיה ,.. ןאג' - ר:וס"יס גרת. ,ינ יין.ע.ן "")גפת "קר ךייש.ס י:.!ת 4.
 ,ך,דץ,ת ניחא[ ,ן.ות ,..גת ו"ונ "ונחוה ,יי1. ני..י ,!,.[,ן:,."י,,1,,,14 . . . . נסיזיר ,טנות( )מהנעוהמעות ;1 מלה ך,תום שי גמשי17 ",גם ך1ג,1ת "ת .ךו,ש ך),שיבע.,27.,,'1,",,ו,ו- . . . . . . . . גסחן,י נב.שטיי
וי.,."1,1ג:,"1ן.1~4) . . . . . . . נכהווי "מינע ב,כן
 של במשרדו ההמדר הצעה פרטי את ללמוד יוכל בנךהמטונין 12:ך,112גות1 ;4 . . . . . . . . . . . . .והב

 החתום של למשרדו זה לצורך שיפנה מעונין לכל1ושה מטה;היהום 3הוג2(2.הי!67 . . . . . . . . חוץ במככעיהרנה
 ההצעה. עדתך ייקרכיה- - . . . . . הממשלה של מקרקעיןלטרי
 ע,.י שמיי,,אנר"ס-- "טמ'!," "תחי.ג.תש: .שטוי א.ןישטוי
 בע-מ והשקעות לסהר החל-אביביתהחברה "1,.1,:,ווו1.1 11 . . . . . . . . . . ")נס'ב גיבך

,ס,"%1ג4

 החברות לפקודת )ו( 307 סעיף לסיהודעה תש"ם-1048 איצר, שטריתקנות
 י;ת- עי" שנ תנך" שי ,יי::ת ""ן'!ה נ: יייי"' נן'ניוי'תש אוצר שטר' של הכוללהסכום

 ההברה. למפרק  רר.גבלים יחיאל את ולמנותההבריםל-יל"י
 נאוי נ"א נ.,ס נמך,,רשפיו1.

- נ.  ניירוף .ן.שן י1., ייננך נתן. נישען הגעות יו ש.ש מיגי -- 
 12.03 בשעה 1958 ביולי 21 מיום יאוחר לא החברה למפרקההוניות - 7ט19( באפריל )2השב-ז
 רעננה. 70, ת-ד המען: לפי רשוםבדואר לפקודת )1( )ב( ! סעיף פיעל

 מפרק רוונבלום,יחיאל9,003ה113,0 הש-ט-1948 אוצר,שטרי

 ,עכזת )!( )נ( י סעיף סיעי
ם תש-ס-,1%4 אשי,ן:רי  בע-מ ודיור שיכוןחברת,

 )2( 05ן לסעיף בהתאם הסופית האסיפה עלהידעה:::):::)::2 1פ~11ש"""יי-!.

 - ךאמור התאריך ""רי שיו%.
 "גלמית שח"ן.", ",זע" ג,"נן:ית

 )"ו ך":ר.ן שי ה%ור,1"
 בספטמבר )1 תשכ"ח באלול ה' ביום תתכנס הנ-ל הסברה שלהנושיט(230,033,000 )1( )ב( 1 סעיף פיעל
 פינוי רטות בר-אילן, משה המפרק במשרד 2.00ן בשעהצ0פ1(40,499,009 1)כ()2( פיסעיףעל
יב';1" בהמוי כ"ח ביום במחזורנמצאים4.

 הנינת לשם תל-אביב, הקריה, 3ז, מס' ד' רחוב השינון, משיד
- 1958( ביולי )24השכ"ח  

 ומה העסקים פירוץ ההנהל ניצר המראה המפרק, שי הסיסיהדי-ח

 '!( 'נ( 1 ין'י ס'עי
 %ן ,י",,"1,ןנ".נ

 ,משרד,.:: שי ""גרן ק. יכת 'נ)' יל),ן'ס י.יי. נריוי,ךיין
 מר?)ן(ונסיר,, ]%ך11ת1 1"'1 "תוזיע'ס ""דינת עי תת~1"מ,ת "11",זעות בע-מ משרדית ליעילותההברה

 )])))תו עי תעוזה מתומשוס
 ההברה של המנין מן  שלא מלזית באסיפה כי הידעה ביהניתזת

 ,:רק י.)"ות "".מה נת,נ." ,1%% ג.,,. " נ.וס ",תג1נ" ";.י בע,מ טקסטילשולטן
 י!"', יך"';ו,.י ייעי ייב:":ך"1:::גיזןעןןית4 החברות לפץודת 117 סעיף לפיהודעה

החברה. הנושיס של האסיפות המשך כי החברה לנושי הודעה בוהניהגת
 למסרקים הנ-ל החברה נגד תמיעותיהם את  להג'ש הנושיםעל גבירול אבן ברחוב במשרדי יהקיימו 1938; ניזלי 33 ליוםנדחה
 י.. ויועה ;רשם מ..ס ..נ עקר "ל.שןתזך נן.,ן): גינוסן 1ש!,ת ת,-אניב,%,,
1

ילי"ס לו.,; ;;עו פזת
ן

1928Dlpj'11.;.ג2 השן-ך. נהסה ס ג' ,י1ו. יווס.מ'נ,), 

 ייושויס הממשותי, c'clrn ;.'ה71יס אברות וג;הכהיי
ן


