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-  

CC- ימתן

 ירושלים 25,בצלאל רותתדל ירושלים רוממה, 34המג אפריםאבן
 ירושלים 45,אבי גוריאלברקאי ירישלים 6י,1, ה:מיא שמואלעיכון ישראל שושןאבן הל"ינתיב יעלבצר ירושלים 21,אגרון אברהםאבישי.

 ירושלים 23,ז'ביסי:כקי ינעלבר ירושלים 8,13,מנדלי נירהאבניאלי
 ירוע:לים טירם,יונייטד שמואל שלוםבר יריסלים 90א, הרצלשדרות מריםאורדי:ג
 ן ירושלים 2335, ד,ה, רן צילןבי ירושלים 3,ויסבורג יעקבא,רבך
 ירושלים 15, הכאירי;בד' ח-דיבר ירו;:ליס 2, ציוןבן כרמלהאטיאס
ןירימ תיימ זיובר ירועליט 1,כריאלי יוסףאיבצן

 ירושכן ",:1,סיר" .ריי" יקיירש:גמ:ס :""::ךי

 .י~ש,ין ":, נ::ניניניט יעז~:?fr יי~ש,יס י:, 7'רני:,גי, . "ייןאינן
 ירושלים נ-ף,יפה יחזקאלגול ירושלים ג,21,המיסדים דודאילתי
 ירושלים 41, מררכיגבעת אריהגולדברג ירושלים 34,הרצל אליעוראילון
 ירועלים 3537, ד.ה. יעקבגורן ירושלים 5,יהואש צביאליאב
 ירושעים 24,נתלי 1,לייזרגולדמן ירושליב 10, קלייןשריאל מיכאלאלבאו
 ירושלים 4, סרוקמן יורםג,רסקי ירושלים טור,אבו נעיי הלןאלבז
 ירושלים 3, מזיאאחרון ינקבגולדפין ייז:ךלדמ 11,אברבנל רהלאלוני
 ירושלים גונן, 105,19,בז-זכאי רהלגוש?ידי ירושלים 191,יתו יומףאנגל
 ירושלים 3, מיט.ןמן הניג-גייירג ירושלים 13, הסירהיורדי דןאפרתי
 ירושלים 20,גורדון יז:"גל1?.ב-צקי ירושלים 0, אבי בןאיהכר שלוםאי2רמן
 ירושלים 14,יואל אוליגליק ירושלים 58, הרצלשד' יהודהארנן
 ירישלים יובל, קרית 13ה,קולובכיה ו:הריןגל ירושלים 23, הכרםבית יונתןארז
 ירוטליס 10, טעיתיאלוף רןגרע-ן הכרשלים 40,ימב"ן שמצוןברזי
 ירושלים 25,הרלפ אס, אגהגריי-סקי ירושלימ 7,זנגביל ארנוןארז

 ן ירושלים 10, שמהוניאלוף הדסהגרן.ן
 ירושלים 8, ק-טובסקיהרב יעקבנחק ירושלים 3,ומלאין ימקבברגנו
 ירושלים 0, ישראלשבטי כיילדהגררר ירושלים 18, צזווחדכבי שמואלבגין
 ן. ירושלים 13, מרטיןכן דןסחט

 ירושלים 3,הארי גבריאלדאוס ירועלים הדסה,בי"ח מילהבוברוב
 ירושלים 0, שמיראצבי אלישצדבי ירושלים 5010, ד.ת. דבביגון
 ירושלים 4, מציוןתיר" יוסףדגן ירושלים 8,קק"ל אהרןביר

 ירועלים 7,הידיית שרילדיורי ירושלים 3, גה רח' בעה,קרית חיםביאלה
 ירועל-ם 15, נוףיטה יהודהיפז ירושלים 17,קלאוז:ר ביומיןביסר
 ניירא בר ורדה,בי"ס נאוהד:-:2קי ירושלים 25,מטודלה אוריביאלר
 ירושלים 1, כצנלכוןריקו, יעקבדנק- ירושלים 31,הל"ה יצהקבירגר
 ירושלים 14,פרבשעיין צילהי:טוביץ ירושלימ 74, הרצלשדרות אסתרבכרך
 ירוסלים 114111,הלמיות אמנוןי:1 ירושלימ 7, עיליתוולסים נפתליבבר

מ"ק .יה,.ם 4, השי":ן נן'" ורןבן
1

 יר,ש,יס :,ri~crn ירו:,יזם יר,ש,.נ 11,נורש חן זך:ן
 ירועלימ רוממה, 2,הצני תענהה.רוניץ ירושלים 13,ובושנה אמר אברהםבן

 ירושלים 32, המלךהזקיהו יוסףדירדני ירועלים גונן, 105,14,בן-זכאי-  דרגאגן-יוכף
 ירושלים 1,מיוחס כ-:אלהירדני ירי7ולים 4, המכבייהווה אפנוןבנימינוביץ

 ירושלים 13, דורבן גדל-דורהט ירושלים משה, קריה 6,שוגגה שריהגור
 ירושלים 14,כורש גדהמבורגר ירושלים 9,גילי ישראלהבג-ן
 ירושלים דם,נוטר עבר גןהזה ירושליםהל-ארזה, נפתליגנקיז
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ימעןהשםהמעןךשס

 ירוש,יס "2',!2ן,נ.,ןן," נו,,,נ, ירוש,.ס ",",ישע "יידוהו,, ירו"לים 27,רשב-ג יצחקכהן ירדשלים 19א,טשדניהדנסקי יעקגהגזלי
 ירישליכ 134,מלחה אוריכץ ירושלים 24,רדק גרשוןמרץ

 ירושלים ", רנ,'[ע:, עביי".:.;ן ירוע,ינ ן,?נח ין,והוירי
D??11ירוש,.[ "1, ששןינן רביךישה ינוע,.[ "ת, ע7':"רני ..יה 

י: .יהלים 9, ךנ.רהיזרז. שימיןוין
 ,נ,_

 .יוש,יס ",נ?;,נ.ן
 ,רוק,יס ,ו, ;אוןבעזי" מישלל., ירוש,'ס !, ;רנותנוה "שיוייס

 ירוש,יס 4, יה.זהנן יציר.וי:1.ן .ר.ש,יס ,3,יי11,," יהווה1.ני%,י
 ירוש,,ס "ן, "דנורוי ";ריסין, .ר.ש,'ם 13,רנ';ונ.7 ין,והיני
 יר.:,ים 2,הזל שעיןי,, ייוע,ינ ק"ו,, ננדנ,-" זוזוערי
 ירושלים 2, נקייהניה הייםיין יד.ק,.ם "4,"ז,( ;זו,7,י
 ירושייס 3י,סשי:י,וננ,. נישכןי,לשי, ייוק,יס "!, המאירישורות יפ,;ינ. ירוע,יס 11,דיורז,י מין.,י., ירוע,,נ "!,טשרני,ענ,י יו",;יג. יר.ע,יס "ו,רז;, ה.'סיף ס ירושל 2, יני זתבניות שלו,,ורון
 ירול.(ש" ינ';י~י;גגע,שה 'יישי'ס ",7,-י 'שיאי;י;י11
 :גנבם::ע:ז'ס%';בך .ר.ש,.ס ךנ,, 7י'ת וחלנן,מאן:,ה איתן1.,גד;
 ירוע,יס "1,קרן.נןקי אן:.ןירכי ייוש,ים !1,הירון ימסוי.;;ר יר.ש,ימ יונ,, 7ר.ת 7,נקיק מרדנייקננו ירוק,.[ 12,הירוו ".זסוקינטר
 ירוש,.ס ",נ,ן,ר .יד,1,ס 'רוש,יס 3,הה'ני:.ם שקיהירנך .ר,ש,'ס ז2,המ'סז'ס "נתרולמי

ב11::1:ייש":בניג:ג:::1::::עי,ס:;;::;::י  48. ש שנב
 ירוע,י( 117,דנר.ן ש1,:יתמ;1" יר.ש,.ן 21,הם-נ יונףסרסי

 .ר.ש,.ס "", דר!,שז' ין,גמסי .רוש,.ס וו, ועיררב גוניהןס,נ:ךויו
יעי ירוע,יס נ,.ךיאש "..נסי

 ,דוש,.ס 1;4,;זז" נן,ייו
 ירושלים 52, חייםהמץ ימקםמצלית

 יר.ק,יס ""1, ן,ימברן. נמרתןמי, יז.ע,יס ;2, נץז;'צלך יעהיניו:
 ייוש,יס ונ,ןנ,י,ה ;"ניש, ייוק,.ס ",מניי, ,ע7נ,ן,.ס
 ירוש,.ן 4,דן:יט ננ.מיןייושסס
 ירושלי( וגן, גיח 23,עווי", ט.נ.";מת יר1עייס 7!,", ד.ת. זוןי1:,
 ירוע,.ם 5,יאיין אני;ועס;זנ ,רושלים 27, ?.ון"1נג' ",יעורינקני
 ירוע,יס 2, יחיי"נוה ר,:.ס;די, ציתניח ין,נ,!ינ
 .רוש,'ס ;1,רמנן רצעךנו' ,רושלם י1, ני.'ןוינ ז:'717
 ירושלים 121, הרצלשד' שלוםנוה ירושליכ 1,רבינוכיץ יצחקישי
 ירושלים 17, :עיררב ראובןנהמני ירושלים וי, ישראלמלכי יה'והישבי

 'ר.ש,'ס 7, נ:'מ'ןרנ. מער;.ין ירוע,.נ 21, הנ;.דשם.", ישנןיעשר

 .11;,ים ;1, י.ה, זעמים;'נם ,רושלים "2, שסךוטאנן עמי נןנון
 'ר.ע,יס 7, "'נוד7ר1 .?,,יתש, 'רושי.ס ,1, רז,"שמעון רזייםנין
 ירועיים ",מניי, ז.דגין
 ירושלים נ5,צפניה מנמסביבר ירישלים 9ג,מרכים עפרהכה7
 זית בית199, מרדכיכופר ירושליכ 73, וזןביה צביכהן
 ירושליםהלפיות, ייגהסוקולובסקי ירושלים 25, אילובר יוסףכהז
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הצעןהדסהמעןדשם

 ירוש,יס ו,ד!,:-ה י;ךםריח:, ירושלים 27,שמעוני י'?יזמסור
 ,רוש,יס .;ן, ניח "ננוןשנון ..נףי.;;:,.ם .רושייס 1,24'נ1ט.:נ7' יזיקמעז
 ירושלים 9, יצחקגושואית "רץרורד ירושלים 9נ, ע~חרח' אליהוסעדה
 ירושלים 'lDll$O, ט-ראבו גבריאלהדי-יטל ירושלים נ,אלישר יצתקספיר

 ירושלזם ח52,הפלמ"ח אייהאביב

 :ייניים ינ' "היי"7:י"י יייייי;יין-:י 'יישי'ס ידי,,משיי 1ruiעייי'
ע.נז'"

 .ר,של,ן ןןוץ,משרז כ'7,,יי, ירוש,יס %נ, יון בן'יושע מיזג,

מן:;גע"ך :בש
 ,יה"

 .ייי-ים 14' ין י'-נן ימי-נ
CI-TCייוש,י( 3, נ:ין'ןר:, רנ,שר!ן,י יי.7,ים לנ,יתו זן 

ר(יק  7קו-'יי 

 ירושלים "!,",,נץ "ריחיי,י(הי
 .רוש.'! 7נ,נונה:,' ';;:קלה,. 'ר1ש,'ס "a:?1T,1 נזיק!..זין
 'ין,,יך:'ט 'יו7,.ס "1,נרי,ן מ,.ר(לין,

 .יגש,.[ "1,ן;ה'ץ,
!ר7',

 ן;';"
 יי,7,יס 14, ין,יריקז' ":יי"שייקי ייוש,יס וו, עתי.:",יתהד

 יי.ע,'[ "' י" ינ'ייי' ייי:יש:ן;' יייק,י( "]1, דיג,7ז' כיזג.ייקש
 ירו7,יס "'1, ירססגן יון117 ירויים א2",כ7ר;קוני;י ",.ע"י(י:;ן
 'ר.ש,'ן 7,"(ין-" ריי"הייי, ירושלים !נ,ד",,, מיזגי!רונו

 ןין,יל,,,,,1,,יןיו. 1 ,. ךןן%,ךן.,-,י%.ון-י.פ- ירושלים 42,ענה אהרוןוותיקי
 .ר.ש,יס ;7,1ן"י י:ןנ7.,וני

 יר,שייס ",ד:'נזיס י;,,שי," יר,שייס 44,ישי" ":רוסקו,2
 'יושרים 7!, ברוךמקיר ",.7;ישי, ירוש,יס יני,, קיית ;עראניח אז.אר,וני!;'ןלי

 ירושלים 1נ, ברכהישא כ?" עםשכר ירושלים 86, הנביאשמיאל אריהקיינר
 ירושלים 9, ציוןהזון דוי?לוטנרג ירושלים 6,הרצוג שרהקיסר

 ירועלים 2, ברמתנוה דן ירקבעכידע ירושלים 212',נאמון שלומיתקירשנבאום
 ,יתבית יוסףשמיר ירושלים 00,טשרניתובסקי סמוםקלונן
 ירושלים 2,אלס:דיי י:'חקקמ'ן ירועלים 18,אורבך אברדםקלטן

 ירושלים יזבל, קרית 1,8, אלהננישיכון שמואל?פירא ירושלים 7353,ה.ד. יוסףקלמגוביץ
 ירוטלים 15, מרטיןמן יחודהשריאל ירושלים 28,הפורצים יעקבקמארה
 ירושלים 68ג',טטרניחובכקי מרדכי7:ן.נל ירושלים 5,הו,רזים רותקרק
 ירושעים 45, הגרוןדרך ?לגםשרביט ירושלים 4, הכרם ביתגבעה יורםקרן

ש:1,, .,7,שרון יי.ע,יס "], דוי",ינןר אירןקרומיו,,
 יר.ש,יס 2,, ן::י"

 ירושלים 2,האשכול יצחק?שון

 ירושלים ]1,גיור," יונף היןרני
ס,מ-ן-?ויה וין,הנור ירושלים 1414,ה.1. ייינייוני,
 ירושלים נ13,מנחת ו:ביהירי ירושלים 28, ברליןהרב ישראלר,אי
 ירושלים 41,ככס-קו יעקבהמוו ירושלים 26,הפלמ-ת אילנהרזן

 = ו"11.ון ה7,י, נחתיו י,ך 1,י,, "וי7יי,ןיין"2:3



 רשיהות בעלי דרך מורי - ירושליםאתרןיי

 תש:-ח-1063 ומינהל, משפט הסדרי להוק );( 15 וסעיף תשכ-ו-1957, הדרך, מורי לתקנות 3א תקנהלפי

"מען"שם"מעןהסס

 יי)ש,ים 9,"""1,ת.ז. שויםחרי ירושלים """?1, ו.ת. י",י,"יי-"בוא
 ירושלים 190151, ד.ת. מוסהחנניה ירושלים 190151, ד.ה. ויקטוראבי-סעיד
 ירושלים"-והרה, ליאוןאגואריאן

 ירושלים 5, ג'יראתשיך אנטוןטאברי ירישלים 190603, ד.ה. אדלאודה
 ירישליכ 58, הלדי אלאקבאט אהודטאהא ירישליס געיה,שיך פריראימן

 ירישלים 190363, ד.ה. מומהטאהא ירושלים השלשלת,רח' מוחיאל-אסאם
 ירושלים יריחו,דרך עליטאהא ירישלים עמור, אלראש מההדאל-ג'.לאני
 יר.ק,יס וא,ץ7, ;נ.יותנשנות !י%ט%,,הט%ולונ;'י ,י)ש,יב "%רינ.,יך;וי )רי;' "נזור%נסר,,י1%
 ירושלים דולירוזה,ויאה אחמאדאגטארי
 יייעי'ם צ'יין י"נן':ן יר1ש,.ם ןן.ה.ם, ור %,מיאנייז
 'י.שיין rs:ii וי"י'י'היקע ואים'%:",' יריש,.ס [1,ו,1, ז.ת. ן.י.ןאנמ"ר
 ס יישי י"י' %ירי יי; י ןי' ירו;,'ב צויר.,ייקע מ,;'",ה:ץ,',

מישע, חזייה נ." רקקי,רן,ן !"ז,נערו
רעי יללני

מ;.. .ר1ש,'ב 1!"""1, ז.ה. :וציןגולונה ם ש, ,י .,ן ע %,
 י"י".ה %,א;:%ט י%שס 1"סייו%. יייע,יב 1:;ניה,רח' אנסןנוי%ד;'יא, .יוש,.ב ור., -יי) %.ל.ן 1

 .ריו, 1.",[ 'ות -ן,,ימן,.ף ירוק,,ס :,"",1, 1.ת. ;'וידננס),י
 ירוק,.ס ך"רמ:י,"::,ר :'ורןייר.א.,ן

 ןנ.;ה בית 17,"י1, י.ת. ,"7';'אגר
 .יושיים נ1,""1, ז.ת. סץ.!'קמרקני

 .רוש,.ם ויזש,וקער .ונף;'א:%ש"ן
 :.ש%:ו %:רן'םנן;'"י' 'יושרםי,נירן, ;'.רנ.;%'סאנ
 ן.%מיי;%יגר .י)ש,'ב 11"""1, ז.ה. אעיז;'"רחליו

 .ר.ש,.ם '!ו, שעררח'
 ירושליםמובררה, ג'ייקיבנוסייבה ירושליםמאמאוניה, נאואלג'אראסימוס

 ירושלים 193555, ד,ח. קדאר עבדולהודה
 ירושלםמילוויה, אמילשאבלה ירוש,יס הארמני,המנור הראנטגזריאן
 ירושלים 193558, ד.ה. ויקטירמאבלה ירושלים 190069, ד.ת. זכריהנ'מנומ

 ירושלים 190855, ד.ה. זכריסאבלה ירושלים 51,אדרם יצחקג'נביזיאו
 יז)ש,'פ נאקיה,א,נאט ענייא"הקאיין יי)ש,יב 1!,אור? מיניי;'ננ.,י%;

 ,ר)קייס 11"""1, 1.ה. יונףסץ'%:
~laNTנמי(. 

 .ר)ש,.ס ןץרמני,הרוגע %זירזנ%,מ"1 .ר)ש,יס "!ן"19, ז.ה.
 ,ר)ש,.ס י,5".1, ז.ה. %נטרןי"ן.ה .ר.שי,ם ;'11, ",ו%ןי עזיז יגעלזאזו
 ירושלים 190535, ד.ה. טוסיקמאפיה ירושלים נ19055, ד.ה. טובחידג'אני
 ירושלים 190555, ד.ת. לואיסמאפיה ירושלים אפטינויום,רה' ג'ורג'דידייר
 ירושלים 190515, ד.ת. ברטרוססילביס ירושליםדאבאג'ה, מיטהדאקאק
 ירושלים 191055, ד.ת. מאלתסיהאסן ירושלים 190957, ד.ת. טאליםזאקאק
 ייוש,יס ן"ייני,הרוןע ;"יןי:נ.11וי"ן 'Q'iTT1 7נ1""1, י.". נ"יי%,%ו
 ירושלים 0050"1, ד.ת,  שועייבטנדוקה ירושלים 190655, ד.ח. סאלאדיןדרוויש

 ל%ן'אי"יקומי
 l~asis ז.ה. וין

.ייש,ים ישאעצרי
 יר,';',ים "1,?1, ז.ת. ן"יוע"נז ייישי'ס !71""1, י'ה. יעוג"'ני'ה
 .ר,ש,יסקידה, יירק א-נויענו ירוש,יס ושריני,"רוגע ס%.ניןוו%ךאנ

 ייון,יס 11!?1, 1.ת. ה%11ו וין%נ %,?:ו
 יי1ש,ים ;'.ר%,,שיך ין,נע.,ראנ .רושמים "!"",1, ו.ה. ;'ויף ו'ואערור

 .רושלים נ"7,"1, ו.ה. סלי1sTTr ירוע,יס "ינ",1, י.ת. %ינךע.,חיייך יייש,,ס י11"י1, ז.ת. %:י,ע;'ר"ן
 הנה-חורי

 ירועלימ 193353, ד.ת. דהורעווידה הניגה בית 190059, ד.ת.
 ירושלים 19195, ד.ת. יהרהעטיה ההדשה הנינה בץת 150955, ד,ת. חנרהיםחורי
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המעןהשםהמעןהשם

 ירושלים 199935, ד.ת. אצילקיוה ירישלים 190509, ד.ת. נימאסאלהעיסה

 ::::::: ::ן:::: :):) ייי%נ':::::: .יי"י.ם:י:::;:ין':::ך:י4
יעי

 ישי,
 יר.ן,יס !ןןן1!1, ו.ת. ו:,:,רקיוו..%, ,יידיין יישק,יעי

 ירושלים הארכני,הריבע נ,ורג'ייל,עיאן ירוחשלים 19CSSS, ד.ת. זיאדבסאלי

:ן::::ש:ייש' :;ע:ן:
 ייישי'ל ,,'ןי!,' י.ת' ן,.נ'ק ',יי הל':"1.ה "ניסצוו,:"
 ו,ווןו"י.ץייס י'ת' ייי'י:ו:,יי "מנן גיח !!!!"1, ז.ת. רן:'הלון":"

 ירושלים 190731, ד.ת. פארתרצדי
 ייועי'ם יי!",1' ז'ת' ('.יין'ןית' יי.ע,.ס ,!!!י1, ז.ת. יקיר!"יא:'
 ייאשתי" !1!",1, ז.ת. חייי!"יפז
 .י,ק,.ן ,!1.,1, ן.ת. סי'7,ין,-אסי 'רוש,.ם נ"ר",,איך 1'ן,י7,י"1
 ירושלים 199315, ד.ה. תאהלו~ואריף ירושלים הנוצרי,הרובע אנרהים יועףקאויס
 ירושלים ט29031, ד.ת. הא-י!חטי" ירושלים 190119, ד,ת, ג"יקובקאדים
 ירושלים 19551, ד.ת. כ';לדיזע'עחר ירושלים דאקאק, נפיעותסוכנוה דאודקאמאל
 ירושלים וואד,אל טאהרקאמאל
 ירושלים 199559 ד.ת. ייחדהןהבוב ירושלים 95פל99, ד.ה. פארהקאנדה
 ירושלים יסו,שער כרדריקתומה ירושלים הנוצרי,הרובע סטירוקארה

 והדרום המרכז הל-נאמיב,אזור

,כפץיש:"יין"שם

 רמה-הנדון 8,הצמורן דורסלוהנר גבעתיים 5,המעגל נורר טובסבן
'T'?Sתל-חביב 5,סוטין מיב"לנירנברג אילת658, פסת 
 רמת-גן 15,שילה יהודהאילן גדי עין שדה,בי"ס מרדכיאברהמי
 גבעהיים 55,הבנהנים וזבחירמן גבעתיים 39,המאבק עזריאלאברהמי
 הל-אבים 15,ארנין מקטאיגנר רמה-גן 53, ציוןחיבת ירחמיאלאבנון
 בני-ברק 5,חבוק עתראידק.ביץ תל-אביב 118,היוקץ הבלאבטובי
 רחובות 9,גלוםקין שלוםאיניתי בת-ים 53,אנילגיץ שלמהאבני
 תל-אביב 19,הופיין אליה.א.כמ?ילדכ ס גבעתיים 5,המעגל רמי כיבאבן
 חל-אביב 15, תרטטשורות מש"וו.נגבר תל-אביב 11,הירשנברג ייאלאביב
 חולון 15,השרון חייהאיינהירן רמת-גן 95,יהלם צביבהאבני
 רחובות 13, משהבני יגולאילן תל-אביב 8,באטט זאבאבני
 הל-אביב 55,בארי "ברהאילן אילת3;315, א,לגהאבים
 הל-אביב 555,הירקין רחלציךקיביץ סירגיגצי דבאמני
 הל-אביג 3, חגי בןאיחמר יפקאייל תל-אביב 3, המעלהיסוד יעקבאני
 תל-אביב 7,הופיין הייםאילויצקי תל-אביב 178,הירקון יעקבאדיר

 טוביהבאר ב)ימיןא-?מן שמואלאבן יואלאהרנשטם
 הייםהפץ מאי מימהאליעזרי רמת-גן 79,ירושליב עתניאלאורן

 ותנין !,דישן:::ני: י,"-תקי" ,!,,ציץ:;:ן:ן"..י

 ונסתיים ,1,ימי' %י,"%,נר קיראון ,!,יינן,ת ך:ינ%וניר
 רמת-גן 50,המתמיד פלי;סאלבן תל-אביב 33,רומנילי אריהאזרן

 חולון 176,ההסידרות גביהצלביים הל-אביג 5,ארלווורוב עלמהאושרום
 בת-ים 53א, ירושליםרח' ע:למהאלברט אודיםמושב איסקראורמ:ר

 רתת-גן 10,רמי רודולףשלרזן ורבורגשדה ישראלאעגי
 נתניה 53, הנציגוכמואל ידחק ראי4ל רמת-גן 50, דבהסרן יוכףאזולאי
 תילל 175,ההמהדרות מהרוץמלבוים רימונם 55,9, הנשיאשד' יהירהאהימרים

 969נ10,"2 הש"ל, כחשון ינד 7"15, דטיסומיםיל;וס290



המען,שם"מען"קט

 נתניה 157פ, ד.ח. מיסהבלונדר כפר-סבא 68, עליכםשלום אליהוהלבורר
 רבונות 7, קטמהקין "',:הי,ק.ך ןהך-חקיה ~;1,דוסשי,ז דן",!ר21י,

 תי-אגיב !1,,ינ,ן ",יה1נזקין ישי", מקיא המלא',נ,-ס "יריאמן
 גת-ים !!,ירושלים אוריגרוס ה,-אנינ ;ו,השאסים .הוזה",חז.ף
 לאשון-לציין 5,השקמה ישראל מיראבן רמה-השרון 13ב,עצמון מיליאלמגור
 תל-אביב פ5,אשכנזי היים ישראלב1 הל-אביב 50,שלומציון אוטואלנבוגז
ושקן" ציון%,,י

 הל-אביב 500,הירקוק שמעון מש,בן רהובית פ5,רוסין ייז"יקז "1,.ן 9!,גיא"ק רא21ן עי.נן אש,,.ן ;!1,
 לוי הודבן אילת5',75, יעשק"לוני

אדניי
 ן17נן :תניה 19,"נ,., יוחק"י.ר תל-אטיב 16,

 שמו",
 ות-ים 9,סרומס,זוי

 שמו%, נגעה 15,ו'12?ינסץ שקמה אלקנהבןאנן-יה1זה יאיראמתי
 ת,-"ני2 ין,!:קס נרוך ויין2ן נמי-:ר, ,",יריק,.נ י.,א:.,ונ
 1נעה'יס 11,א.זמית ד.1 אר?'גן ךק,שה::עת רשכןא:ז.ין
 יבא נפי !,;1,הקויה עיני יי.נן ייית'יס 7,היניא מיג",אם'ן
בסד-חיים יואל "רעימן גיי עין שוה,בי"ס המראנגן
 קי.ת-אוש !,הנטשן :ות,. ",:שזרנן ת,-אג': י"א,נרוזיקי מיבא,ארד

 רהונות 1!,ע.::קר עיוס ש"ס2ן ה,-ינ'ג ;;,1'נוס':ס,' ",נר?אן!.ריי
 הי-":יג ~1,!ראי הניה הררינן רמה-:ןה:המ'111, מסוי%פשטותן
 ראשון-,צ.ון נ,,הר?, :תן אורוןגן ת,-אנינ 1נ,"",ו?.ס זנןא!רהי
 יהווה נקהונין, "מין י11ין בת-ים !, נין",י .ורף"ושליין
 ננעתייס 7!,נ1ס.ן שם.",נ:,.ר נת-ים 7,"שען אחיהו"יית'
 2ת-יפ 9נ,1'גון:י,י .קי",נ:!, יופן 9;,ני",יק מרעיאתימן

 הקון 19, חייישז' ערינסיי רמת-;ן 9, קיוי".ען ען,"רהב,.
 קראכן ן!1,קריה-אתו יות2ןשא ה,-אנוג ", ןני'קנני שנה"יקז
 רושון-,צינן !, בייםה!, אייהנהר ,11 17,מ' אלרןאר:., חוץ !, קיוישויות ך:.ן א2?ר א11י ",;!!, נדוקשלזזה פינסואישן
 תו-"ני2 57, "ןשןיות "מניןנקי ותך-תקוה ,!1,יומו.,1 גני"עסין
 חולון "103,הטתדרוח יקיטבקיש הל-אביג 35, ג'ורג'המלך דווארז

 הל-אביב 59,אלנתן המזאתבמד שהלה 27,שסגר אבנראראלי
 יה.נ.ת 17,,.,ק.:.ן סנינק רם,-:ן 5ן,ירושלים ייסף,עגיי
 ה,-אג.נ 9,שבשין ..:ףנ"ר קיריתנזי יעקבאש, אשדוד 1,ההוה,ת שמואלברם הל-אביב 17,א:טוקולסקי מטהאטד
 רהובוה 3,הרואה ומחו"לברזלי נצריה 50,מקדונלד "מיהאשר

 גבעה"ם 3",ההמתדרות יצחקברנר ב.הרצליה רחלאשכ:וי

 תל-אביב 15, הדגיאלדד מטריתברטןי
 הל-אביב 5, אריהגור יצ_.יר.מן  אילת מפח, אנג'לסלוס ג,רגבאום
 תל-אביב 35א,רוחין הגיברי גבעתיים 51,דיאגק נוהןביור רמת-ין 3,התמרים ולסרבר תל-אביב י,האמףתי אברהםבאור
 הל-אביב 11, מרםגן צ-לנהברנר רמב"ם ומטת 10,דצ:הנים יצחקבורלא הל-אביב 7,דירס:ברג שוגינהברטוב בנילברק 5, גרונךדב פאולבומביגר דאבון-(r?ti 19,בדני 'דישע דייןבר הל-אביב 515, אטריםבני "~raבוגין
 רמת-גן 13,כוילה טיבהברפתן תל-אביב 33, יהודה בןאגד, אלכסנדרבור

 - ייראמריה דו,ברנ_י,.ן תל-אביב 3,הקליד בנימיןבומאגי
 טרד 77,5,ראשונים צביברון בת-ים 13, בהןאלי חייםבודתשטין
 הל-אביב 59,עמינדב מוליבוד:ובסקי
 "יישנוגי"יון

יפז"
 אור-יהודה 15,דגניה שפיגבחי בת-ים 57,רמאל ברוךבטיש פ,,-חקי" נוה-r~?i 11,9זז עמ' נ,rtsJ איי" ;,",

 תו-"נ.נ rrn ,1,1זיך איריס;ז רמת-;ן 1,,ננה יץ"י2סך'י.ג,ז
 נגר-נ:א 7,,1.??ן ימי;וין.ן ניר-סנן 19,רה, זוזנינשל"ן
ניר-.יהקין "'הן;1,ן ת,-"נינ ;!,1,.ך הטסגיין:לייף

 ;:עתי.ס 7,שלקין ניר1ו,ןמן ;גיתייס "!,נן:,נון ייה, ארי,גיח
 גבעתיים 8,לה מוניהגורי גבעהיים 31,הידיד יעקבבילית
 רהינ.ת 5,איו::רנ יון,;.רן ת,-"נ.נ ""1,ויימין יסירננר
 נהגיה 13, בנימיןסד' אברהםגולדין תולע 51,הסרדס הייםבכר

91ב 1,1ן.ין.ינ תן.י,נעיו יין 1,1,, "אייי:.:')17י



המעןהשםהמעןהעם

 חולין 53,ירמיהו יחזקאלגרלכי גבעתיים פ5,התעש זאבגוריון
 כסר-סבם סו, פרנקאנה יצחקגרו:ברג הל-"ביס 5,אנטיגוביס צילמהגדלדין
 197,צה"ל אליהוגונן

 קריתלאו:י
 רמת-גן פ,מסרר ישעיהוג-וכקצף

 הל-אביב פ9,סקיעין יוכף;ראו בני-ברק 57,ו-בושינסקי תמרמזלן
 רמת-גן 115,עוזיאל יצהקגריל . הל-חביג 15, שפרוטגן יצחקגולדשטק
 בת-ים 53,דניאל י;:ר%לגרי:ברג הל-אביב 131,ו'בוטינסוך מה שלגוטקינד
 אילה5',159, אדוורגרוס פחה-הקוה 8,הרקפת הריםגזלדביג
 אילת3,ג55, צבינרי:ברג תל-אביב ל5,קליבר אפריםגורל
 בוקר ומדהמדרשה, יעףגת נתניה 65,בארי אבסגורן
 הל-אביב 5,5, אביבמעוז קרעה ד-כילבהגומץ

גגי-שניות ישף;ו,וגר;ר
 נתרה !;,ייוע,ים ייזניזני

 :[:ך-;1 י: י, )נעתיין "נ,נןנ,נ,ן קריןיייזני
 חי-אניב ]1,רופתן ן.ן ת7;: חי-,נ"נ ש,ח'ן;ךשו:ויי'1נךן'1 ה,-א:ינ "ונ"ך ה.הז.,ר נהה-תקוה 7,;י;,נ,ר?ר יה71" "רי"נפי

 נת-,ם 1, דיש,רח' "וי.;,,ושיים
ז"

 ",,.,!crf~s !1 פ,
 ;נעניין י,ימינן ש:.",ו,ר,,נין,

 נ,_.ינןנ?..נ.. ו,.(ד..ן.י
 ררת-נן ",הירון ,".ןו.נ.1 אית%"",9, או;:.ו),,ז?ינ נ,ינ.אא.,,נ,ן,ו,...,זן'ה.ז."!1,נית-י?:,;וי1י.יאי ת,-"ן; .ורה'",זן ..."זו,..' די,-גן י!, א"רו;ניןשרה ציורי;ווינר.ז"
 7,זירזו.,, רמת-;ן 1,אינעמי1 עמ'י.,זן'יש 'רמת-;ן "מ.יס ,..ף17,-1ף ;נעת'.ם י,ההלתזר,ת וב;ויי

י.;_
 לן,י

 ין;: !ו, ".ייום ;,,.דח. ,1,,ו.7 ה,-"ניג ,י, )'ור)'"מנך ?נ'").:נזינר "_ן,ן
 י.,י7,1,אני"., בנימין;וקן

 א;,"ו"
 ה,-":י: "1,.ית" ש:י.ן,פיזמןשיה-ניריה רעי"),רן
 ה,-אסג י5,יו;י,יג מה ש,י."ת ה,-אג': ,נ,מ,ןט עי.ין7.?:. אירת נ,!, ו.ת. ,וים)ונזרי:; ה,.",,נ "1! "..,נ;.. ,_ן._,ו,.ררני:.ס עזנה;וין ת,.";,נ .א ,_,.;ן ד.1ז,..._ן י"1:ות ,",)ויזון ר",נתמן

 ,ד.,.,יד;...י
 נ,ן.נ.ן 17ת,.ן,

;י, רמת-נן "נ,ייוק,ים יךוךן7;י,,י )נפתיתם י1,)יין יקף;יזה
 ת,.,.,נ 7.1 "י,נמ_.ן ".ייןוין ת,-אגיג ",גירנג",ס שקן"
 ;נעתיין נ,שינק.ן אייה;יעיי

'r~'srזר.,. השנע" מער ",,מושג ואבנינ.נ "רן,." ";ב,_.,.נ ,_1_ןור..נמעוז-א:ינ :הוםגי, ה.-א:ינ ", ארךוקארין ,__,גי
מעירות ק.?,.דר וזומזם ,,המויך 'יקנ;., "ד?,,. ""נ.,ין.ג שי" :::ז%:כ:ע:;::ירש

 ראשק-לציו,' 11, ה.נבריהדגל גרש.ןהד מוןקיביץ יצחקגינזבורג

 הל-אביב 5, קניהגולי יזכךהדר רמת-השרון 15, ארנוןניח עמדיאלגלילי
 הל-אביב 7, כעל ההיני יהווןהולצר רמת-השרון 7, אברהכאוכל יהודהולבר
 רמת-נן 5, למדןיצתק אלגרטהוכ-ט רמת-גן 58,עוזיאל מירוןגליה
 רחובות 1, 15הרצל גיליהזרקין הל-"ביב 8, היעגלהיי מיכאלגל
 גבעהיים 59,הרצוג כסקרהוכרתן תל-אביב 55,בלוט רםגל
 בת-ים 5;57, הצירסמטת יהודההוכמן רלה-ק 33,הרכסים עמי בןגלד

 רמת-גן ח15,בורדאו וט,זלהוממן תל-אביב 11,סרוג הייםגלזברג
 רמת-נן 50, דודאליף יובלהוד הל-"ביב 5, לובליןהכמי אבי:עטגלצר

 יפי7?ד דרה,,וירש ת,-ץ:ינ %נ, שד".?ק, נרוך:רךף,'
 רמת-;ן ", (וינוןנדל, דפן נןקי'גי רמת-;ן ",אר,וווי1נ יין,;ן:ר
 תל-אביב 5,פיליכיבכקי ולטקוהירשל ויתקיןכצר צביגסני
 תל-אביב 53, קיימהקרן יונההירשלר נם-ציונההעשור, יצהקגיש.גי
 תל-אביב 5,פיליכרבסקי הכרהירשל כפר-כגא 55,ותיקים יגואלגריגברג

:7]:,:::ךג(:ן"י:י::ן:ן:::.,",::.'נ':יג'ךן:;,י:"::ניוחיי

 9"20,10.19 הו"ל, כחשון י"ר 1557, הפרסומיםילוזס292



 ןן

"מעןהשסהמעןהשםן

 ",,.ן 5, נמש"זה שקיהוינו הו-אןינ 151, יה,ז"גן ן,:.ת"יש.,
 נ:.-נר, 15,יייא 1פהי,,.ינרנר1 , איית "יריי,"יף י,,,אס"יביט תל-אכיכ 56,ירמיהו דב,יסרמןיפעת מריסהלפרין
חופית יהודהזיו הל-אביב 150,איליזורוב יעקבהמאירי
 רמת-גן 7!,ביאליק הייםזיטלני נפר-תבור 9,אגרון צביהנדל
 תל-%גינ !(1, ,היןהגן "שרו',נעי ריח-זן זן,p'ir1 י;,גהנעמן

 :נעתיר 1se,ני:,.ט דןזיז נהיהאגי,י,, אגרוסדר
 נת-.ס "!,ר,סשי,1 ,יהזיייין ה,-%נינ יוסף, היי !,1, 1,שג' 'ל"ק יזדי

 "גיחי, וזין,בית יניףהרר,
 ה,-"גינ 5,, נ,רןא1שן' מרדני1:%י

 ונעתי.ם 7,,נ?ו,יון %ריהו,.ן:סקי וגעת,.ס ן!1,נ%ו,ןון נועגןהרמן
.. תל-אניב 5, בלוסלאין אהרןולצמן רמת-גן 85, ירושליםשן' רויהר'ן

_____.. 
 נת-ים 1", נ.רוקקים י;,:שיר רמת-:ן נ!, ייתל סצנה"רר. ה,-אגינ ;!,יין מקס,לצין ה,-"נינ 7;, שמש;.ר עימה "רי. - -, ...

 רמת-ון !1,מור.ה א."ןור,. תל-אביב 1,שלומציון דןזק בת-ים 35, העצמאותשד, נתנאלהרשקוביז
 ssla~ !1)iVS, נ. ךןןוןשיגון אריהוותר

 רמת-חן 17, 101 חרה. הריחוקם תל-אביב 5!,האוניברסיטה אליהווולפמטל
 רמת-חן  17, 01ג הרח' מריהחומס בת-ים 61,דניאל משהוולפוביץ

 (תה-הליה "5, יקדהוריד יו",י.גנ רך,גות rss 1:",הינוךי יקחהוקף
 עין-:ד שוך,גייס :ימה"ייש רמת-:. !ו,שיי שמצאיויצרניי
 ח.,1ן 5!, 'שריםמניעת ו1דיון רמת-:ן ss~'י.ש,'ס גרזך..יין :כעריס 1!,ךןתזרות נ.;1ייקרי יךינ,ת 17.כ.נק,גי7 אצר,וינזף,
 ת,-אנינ "ו, "מישתןר,ו. :ניסהסנאי ת,-אניג 1,5, וגייו,"גן ווין,יי, א',ה (י5,"זק, רפא,"',ן ,(1 !,מתקון.יקו"ק"שר", תו-אגינ !1, קו.ה:1,, "..סחון תי-"ג.נ "!,T-D: %נכיסומווין
 יסר-;כא !,התקצה "גרךסיסרן רית-ון 9"1,יך,ופ ",.הווימויז
 נייונפר 'וזלוק"ן (חק-ה,.ה ",גיו,יון "'תירויסג,ן
 ימת-ין 9!, הרדשורית מיןהין ימת-"שיון !,סשר:."ונן,' (".י,.וסר
 ונעתי.ס 9!,ביכיין לנריש הי-"י': 1"1, שטסדרך "נתר.ינסי".נ ת,-"ניג 1SS, ונזרו,"גן אגייספיז ת,-"ג.נ !1,5.יין ;קרא גןויזעי
 רטינות 17, מןשי' ירייחיור1נ;הייס ":הויאריק
 ",יון י1,ה,ון:יס מ"ורינ.1ויבר
 תי-"נינ 5, ישרן, נןמשה %גרפסטען, תו-אנין 57, ג'ינסשקוס "פריסויוסי
 הימליה !1, אילןני משהט71י מרזני'י ד1י'י

 פת,-הקוה 19, "יףיך,ןה %ניחסט.רל, אי," 1.ת. יןוי,יויזנקי
 הל-אניג 15,",נ,,,י זן".דק נהסה 77,וויולן סרוג,וקור
 באר-שבע 55,רמב-ם בדיגיםטלמון רמח-גן 55,הבילויים רפאלולדן
 תל-אביב 51,רמז יעקבטקטון רמתיים 15, השרוןדרך דירולהזיז
 הל-אביב 96,הירקון ושכאלטראוב רמה-תן 51, דודאלוף אמיל קיידזוז

 פתח-הקוה 65, צביגחלת אר:ססחרפ הל-אביב 13,צירלסון מוריםוטרמן
 הילון 7,הליל ע"אסראבולום אשקלין 1, אפריקה דרוםשד' מנחםוקשטוק

 נפר-מבא 3נ,ויצתן בנימיןטרשנסקי בת-'י 26,עצמאות עמנ,אלוקר
לובמי יהונועוקסלר

- ראשון-לציון 15,ירושלים יחיאלטרכטנברג ראעון"לציון 15,
 תל-אביב 3569,ה.ד. נהמןוקסמו
,ן,ן,.ריה,ושי.ן שיו%ייסמן

 יש_
 יתה.תקיה .1נ,.ט

 קי.ה-א.מ ;י1, יו:.ן,עת יורפ סוג,.ס ?ני 1יר"יו:ן':ה, וןויו ת,-א"נ !,יד,, ?!ויה,.",, ה,-"נינ 9,וקוא האסורר רמת-ון ", י"מממק !:ין,.ווין ניעונצר יוויורד ג,,.?,וןנ"י הדס,1;ט,.; נרייי",-קלוס, יפת"ורנר
 תל-אביב 55/ז'בוטינסקי הב-יךילי:סון השבעהמטמר משהזאבי ה,-"ניי ""1,1"?זן שמעון.1.ן

 :תמה ,5, גנייץשן. יצן,.;יי ה,-,ג.נ (1, משקיןשן' "בריסווי
 ה,-א:ינ !9, ון,ךשלן, רישיןי;קג.ס ימת-:ן 5,יו,.מ: 1"ג,ו:1:יווי

 כפר-סבאתל-הי, משהיעקוכי פתה-תקוה ר, העםארד יהועעזוהר

793 ,,,1.ין.ינ הש.י, נ"ש,1 ,.י 7!,י. "!יייי,נ,יחיי



ןן
דמעןה,2כהמעןדשם

 חולון 5,הטייסים ~רהלובגיב קריה-גן 35, הבילוזיםרח' ישראליעוז
 הל-צביב 66,מדרים כפריקלוי הל-אביב 3,השל-ה עדייקר
 ע"יראננעת דירלוי רמת-גן 19,הבילויים יהושעירון
 תל-אביב 55,בארי בימיולוי רמה-גן 156,מודיעין הייםירדני
 ת,-":יג נו,";נישען יתזי..; יני-נר, "(,;ן,ט'1:קי ימךהידותי
 תל-אביב 17, הבריוםעולי אברהםלובלינכקי בני-ברק 66, הנסיאדרך יצחקירדבי
 רחיבות 31, אפשרןלוין מנזהלויטה מל-אביב 83,האיגיברסיטה אהרןישפה
עין-שמר ישראללוטן פחה-הקוה 53,כצגלסון צבייעורון
 תל-אביב 55, המלךהקיהו טוב שםלוי בן-שמן צוער,כפר יהושעישראלי
 ה,-אשג "ו,"יכת עך",ו. ת,-"ניג ",""שטי; איישישרא,'

 ת,ז":ינ ,1, יעקנוגרון י:" ;)זקר,י.::.ן
 גבעתיים 3, שראהרן מגהסלוי רמת-גן 6,מגדים אפיכצן
 מביריים 59,גורוכוב ארנוןלוי קריה-אונו 51,המעגל הרמןכהן רם." "1, ויעזןשן' "יי",.ין ת,-"alc ו,, היקוקן"2ןק וייןגי;
 הל-אביב 11, אורהג'אן קפריזהלובן אפקה 17,שעיה יגאלכהן
 רתובות 1,הזיה יהי::עליכטנשטיין חולון 65,חנקין שלוםכדן
 הל-אביב 153,דיונגוף רוהליח-ר רמת-הן 51, ואחדמאה ישראלכהן

 גבעתייט 10,דיגים יעףלין.סיץ הרצליהה:צנים, אליהדשנמקי
 תל-אביב 88, :וררוישדרות אהרןלי;מצנסקי תל-אביב 3,המשנה אסתרכהן
 תל-אביב 0050, ד.ת. ריכרטליבמן תל-אביב 3, לויןשמריהו לאהכהן
 נהגיה 3ג,מקדונלר "בדהם א-ןלי רמת-גן 557,מודיעין מריםכהן
 גת-ים 5,31עו;יאל ש:.1:לליבוביץ רמה-השרון 33, ישראלשבטי אדריכהן
 רמת-גן 19, דודאליף .שראלליברמן הרצליהנוה-עבד, יצחקכהן
 אליעזרתלמי בנימיןלייכנר באר-שבע 13,הסיפיליס . יצחקכהן
 תל-אמיב 57,קיממיות משהליישיץ רחובות 57,פינטקר יהודהכהן
 תל-אביב 8א, נורדוישד' (:ילןלישצנטקי רמה-גן 356,הרואה שמואלכהן
 תל-אביב 30,עמינדב אריהלימוןעין-גדי המיהכהן
 רמת-הן 115, דודאלוף אהיעסליפשיץ אילת185,5, עזראכדן
 אילח553,5, יווןלן תל-אביב 65,דולפסון מאירכוכבי
 גבעתיי? 17,הראל 4':.:ללנדינו באר-שבע 8',066, ו'שיכין יעקבכח

 יפו 6, הבורכקישמעון וייקילנדר קרית-אונו 5,מונטיפיורי משהכפרי
 חולון 9,ניצגיס מתהיהולנקר גבעתיים 53,המעלת דודכץ
 מתח-הקוה ל6,רוטשילד שלוטלנדם ערד 118,ראשונים עמירםכץ
 תל-אביב ,19 לובארי ואביגדורלמידות תל-אביב 7,שמשון שאילכץ
 "י-"י.י ןן' דיי"י; ,יי;יינ:; .י ?ן.נ יןי:יי..ן"ון:):;ךן תל-אביב 13,מודליאני יהודהלפ,בסקי תל-אביב 195, ג'ירג'המלך אלידוכץ

נר:,
 ת,-ןגינ '7,,,,ט.?1,נ,י "':"

 תל-אביב ש, לויןשמריהו מהאליצירי פחח-וכקוה 58,וולפטון חגיכרמלי
 יאשי.% נ'ושיי, עטיישרר נח-ינ "1,שית מהתיך.נשר

 נתניה 1031, ד.ת. חברהםמריר עליתפוריה תמרלאיפת :הזי" "נ, ו:?י2שמגא, ג:'מיןי,'ר7?..ן
 אילות קאילה, יצה,מאיר תל-אביב 8,ליליאן יעקבלב

 כפר-20א 70,רוטשילד ו,ריהמגן רמה-גן 98, הללאבא אברהםלבבי
 תל-אביב 513,רון!.ן נצלצלמגירון פאת-הקוה ר5, חרח' יפקעלבנימין

 הל-אביב 15,הירש:כרג אברהםמגן בת-ים 61, העצמאותשד' ברדלב
 כאר-מבע 7, אבינואביהם יעקבמנידוב רמת-גן 19כ,7ופירא כיסרלב:דורף

 בת-ים 1,התחיה יהודה טובמה רחובות 55,גלוסקין מיכה ארילב
 הל-אביב 130, יהודהבן שלוםמויאל נתניה tsi&!-sקרית-נורדאו אליהולבטון
 נבעתיים 11,ז'בוטינמקי ימקמורנו הל-אביב 5,כליך ו:בהאילבנון
 תל-אביב 55,פנקס רס"למומק.נה הל-אביב 15,אמסטרדם המרלב

 אילת 5%, ד.ת. שליהמויאל רהוגות 17, הלוייהודה שלמהלבני
 אילת 555, ד.ת, שליםמיצפי בני-גרק 50,הפלמ"ח דודלבנון

 10.1969.כ2 תש"ל, בדינן י"ר 1567, דמרס~מיםייקיט1,ל2



ן

 ןן
המיןהשבהמען"שםן

 ה,-אסיג ",נהג-יניג ,י:ך,ץנ1'ך"11 רמת-;ן נ"1,י"י,ס ייוןי.רך.
 ננעתייס וי, .סמצ,,.ת IT'S נ1נח.ק יצת-זן נסו,ין,ונ יהוז,המורהי
 בת-ים 7, יוסף בזשלמה משהני,גו תל-אביב 7,ביאליק. בנימיןמורהי

 הרצליה 5,הניצנים עולאגיצןכפר-ידידיה טובהמיכאליס
הצבה טיםניבחביהיל עמוסמילשטין

 תל-אביב 57, התרסישמעון מירוןגלקין רמת-בן 5,ונתיל משהמיכאלי
 תל-אגיב 13,הירדן הייםגמרון הל-אביב 59,בר-כוכבא שרגאמילת
 הל-אביב 3,הועיין. קרולגסים הל-אכינ 1, יגלי בןבוקי נצהמיטל
 חולון 7,שיקר מיכאלנצר רמת-גן 8,פרוג אלגרטמיה

 רמת-,ן !1,ת,!י.ת ,וחףוה:. בת-'ס %!,ישיו;איס זודי.,י
 הל-אביב ss~דיזנ:וף יצחקגיאל רהוב.ת 57,ויצמן תניסימק
רחובות זאבגתן סהח-תקוה ט,פיקא אשרמיטלמן
מבל::ן:ןזש,:נ,וינת,,ם:::::ס" רמת-גן r~O דבסרן יעלמיניוביז  ימת-;ן י,תני מירהנ,,, %יצת !1,איזנת נזיי:טינור ן(י-גן" יה"י-ם. 
 תו-%נ.נ )!1, וניר.,%נן %נמסס., רמת-ון %;1, יננירננית ":נוןמצך
 ה.,.ן !1,ז.נוי.נן,. ישיר,י.,ק.:.ן גנוה"ן "י,ש'ק.ן ?מי,ן.1 נת-ים 11,דכי", מיןנ;, הל-אנהג ",קייזונה .עקני,, רית-1ן ל,צ2. ש:ע.ןס;,, דאקה-,?יון י, סיוןזנויה משהמקר
נייננ;. ת,-"ניג י!",%זורית יצן,יקצר

 ונשי
 ררה-;ן 1"1,ע11.",

יק.:-ישרא, שהןנ.מ(1,י1:קיהמי;" ,"ניקר
 ה,-%נ'נ י"1, השהזיך ביי.ותזי

 שמפךסדי
7ק,י

 (ת,-תרה "1,
 ;נעהיין י,נגע יש,ס!_,ק רך.נות 1!, ןי.ן נןש' יחוזהילוז
 שייייו נפי !,יי!י,ין מינא,נ:1,יני?7י נזי-ברק ;!, שוהיצמק דיונןבכן, רית-)ן "1,המען, יתק,,נטק,ונ אילת ניצן,נתי שמו%,מקיר

 ",-%ניב ;", המחך;,-" ייי,",ס,מ,ן !הד-תק'ך ",1,ר.ט;.וי עיוסלון,1:',
נרביך יזה7,י!;י ת,-%:'נ 11,ןון.,.1%' מ%.יידיי

 רמת-;ן "ן,וירן1% י:ךננ.,מ., ררה-,עיון ;.:-רנ,', י,"עני, ידללימ:1,ן,1
 ".ז-יקרכן !", ן:ןיאניר שליקזך-ר ;שייך 1!,,;;:י, '1,:ןדון., נ:עה.,ם 1;,יב2-; 1ז;,ן1,7:,ן :ת-'; 1,"ר,.יירוג ן.ן,מןק
 ימת-ק 1,א,.ן,ך מרזן.נ:ירונ יין !;, 'ערסרונן ען.!:י,נ.1
 ןנייגר

 דר!,,ן נ!,יטש,
 "ימת ,;,",1! רםסעי

 ה,-אג': )1, שורנייח. יקםנ!ןן ת,-אנ.נ !,עניין אייהדעו, "רן,." !יק,,נ.ה- ,,:ס!.ן,ר ו:ןהייס 11נ,הך11% %נףך;יו;ר
 ה.,.ן ";,נ.",', ?ג.:י"ס ררת-ון נ!1,ירו,; ",י7!,,ייר 11ן-מ1::.ן ";,"תרך שי.,1ךרון

 ה,-אני: 7, וורז"1שזרות יימינוס,.רו ירויה גני הרר,?:,, 'ן,סייס !,ה-תקעה !!, חוץמיזנ' ישונ,,ן,י
וצ" ממלליל,נ

 ו:עח"ם י,7::'ס .".rs-1 ה,-"מ2 נ, 'קד",
 ת,-%נ'ג !, התתכר, י;"משה

 ",-א:'נ ;,!,ה.י;.ן ,%ניי,ן;י
 נרי-שנע 7,זןעיייים נזעיןס,.ר תי-%:'נ י!,",ליי,'1 %יהןמן.ך הקין !1,יחיי נרכךסייר ה,-ץ:י: ..,אונישק'1 ,ירןיש'ן
 י"א 'יד,סקיי: ה,-"נחג יי, ד",ן.;ידיניך י:;"מן
 1,נני;' רית-ון 1.עניה. "ירימזן

 "ייי הי "';'י,ו::יי
 "ש;,,ן א!י,ור, ",ד:ז,ת עוי'א,נאור
 רהזבות 51, משהבני מעדיה הלויעובד,יקים רפויכןנעור
 בחר-שבע 5, גבירילאבן משהעובדיה רמת-גן 18, פקקאיה יוסףנבו
עופר בת-ים 55, קיקהרב כרמלנבון

 הבג-

 בוקר טרהמדרשת
 גבעתיים 5~1,בצנלמון מטהעזרהי גבעהיים 5,נרסין מיכאלינדלר
 בת-ים 8, ב'עליה דבעוריהו חילון 73,שנקר יוסףנוי

 תל-אביב 19,רנק יהודהעמית פתח-הקוה אברהם,כמר מריםנךמאיר
 פתת-תקוה 8,פנקס צביעמירם תל-אביב 53,גורדון יוסףנוירט

 רעת-ון ;;,;יוק, י;;נעמית ה,-"נינ %, ךןשיאיונף שקב11.י
 רמת-גן 9,עובדיה אליהופמיאל הרצליה 56,עבודה אריהנוימרק
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rtrn"שט"מעןהשם

 רמת-:ן !!,הי,ניס יא.ר!יזק, ת,-אנינ "1, ננונמנונ-ס מש"עמירן
 גבעוניים 15,שייבר שמואלפרחיה הרצליה 75, וקדמהפיתיה מיכאלענב
 רהדבות 18,יעבץ דבסיידתן רמה-)ן 13,קיריתי .אגענר

מקדת יע;:פ-וין !ה,-ה;." ,1,סוקו,ונ י11ע;תכ,
 הל-אביב ט5,שלומציון איניןענטין

 שונראננעת משה:נך
 א.:;,ון 11,דשוא __.ו....ץ הי-"ניג א-'נ' מת

 אינת 1ן, ז.ת. ישה ,.ו.ו.רי,, ה,-":ינ "1,".וקטון יוגףיירון
1'xsuה.,.ן "11,ס.ק;,1: יי,זהוקע, ראשון-,ן',ן ",זרור עיר 
 ןה"-"קנה !1, )י;,";ה משן?-עי יןת-:ן 11,-יוושע, "1,דרס פניערד

גרז" rr-~?ירי
,1" 

 !קח-תקו"

 .ן,:::
 "ן,נ?;ין

~ 
 ישתען ,1'אמ" פידי

 ינעתיים 17' נקישזה 'ו'י :ירי? ימת-זן !", אךרונןוןשרה רפיואייק!ויי

 :א::"
 מת::ךס;יח'"::לגח בןג:"ךג '

 ת,-%ניב "1, ןןשן."יתמי'ס יו,.ר?-יני'7י דיים גרי נ"י",זוטי משהסו

 ,קי'ת-שניס יי.יהו-.,'-י ה,-"נינ נ!, ינוי%,:::וי אפייס!ינ;1,י
 ג'נין:;ן::; נ!5;:י פה"."קיה םן::י-תיגג::::ן,:עי

1u'sראשנן-,תון 1,ד'רמיק ,ען:ציורניי-שיריעו ;נום 
 ה,-%נינ 7,פי.שין יצווהע'%מ:ט,
 ,D"rrll 17,שינין לתן"ון:.ן ת,-"2.נ 5,שי," יני!ישר
נצר-ו:ינ 1ז;.ןקירון ה,-אנינ "1,ריכן ,ע,:!יש,
 כסר-סבא 73,דרצל מינהקדם הל-אניב 5,שילה אריהפישר
 תל-אביב 8,היסמין וומ.אלקדמי רכה-גן פד,הרואה שמעוןפישל

 זונים יצעינפי %נכיקין' רןינ1ת !1,מוס,.נ', %סתר"';ק,;י%.ס

 עווי,,דית יסק;קיויי ונעתייס 7,,גי?;" נזעון!.;זלי
 הל-אביב 58, ב:יבמברכ-ט נהיםק.ממירכייטבתה אהרוןפיין

 גהניה 5, קיימתקרן מרסקימרובסקי קרית-אונו 15,איריס אוריפלדמן
ארלוז,רוי דבקויכן ותל-אביב 55,בצלאל אהרןפלד

 הל-חביב 133,
 הל-אביב 53,קק"ל אליהוק-כנ:ו טהח-תקוה 51, הייםחפץ אלישמעפלד

 נפר-.H:C !,ןןןןי,י! ,?ו;,?:~CJTf ת,-אני: 17, נחן גןrTTn1 שינא,פגומנו
pl~eoe

~K-VSi 

 גת-ין נ, דיגיההינ 'הוזה7.יייטי ה,-%ניג נו,נונרשונ "'ים!!סי:, הרחקי" ~?tpר: "נרפסקוק נ:'-ברק !",י.ייעין
 גבלהיימ נ5ג,מוריעין אי-יההנמל  גס-ציובה 5נ,ה"לזץ דיורהפרידמן
 פצח-הקוה 98,רוטשינו גדעוןליוטה תל-ברוך 15א,אוגרית אסתר כפריפתני

 נרי-נר, ","'יא ":ידם7-:.ירי;. הזיון 9, ך:'"שיי זוז!רידמן
 תל-אביב 51, נין בןיהושע יידם ץקי'ציביעין-ורד דודפרנקפורטר

 רות-גן 7!1, 117א,1, ן,:ריס??e111 ה,-ץ:יג 1",טירזון .יק:!י.ייני
 תל-אביב רמת-אביב, 8,נח יעקגדייה רמת-גן 5,כצרומה דבמרידמן
 דית-ון "1, 7:'ירר"ת ידי",?'~?:rTt ה,-אזויג 11,נסי,, ?:י"ייונגר1
 אילהאגד, וכרדםקיר,ןר גבעתיים 51,ריינס מאירפרנקפורט

 כפר-כבאסוקוללב, רכיבןקליש.נד תל-אביב 8,ברלינר מיכאלפרא:
 תל-"אבי 13, הילבהשלומציון 1.גי כלי7למ  רמת-גן , 13אנורדאו אברהםפרויליך
 תל-אביב 5, ישראלמלכי r'1sקיכסברג פחה-הקוה 115,רוטשילד משחפרידמן

 פת,-תקיה 1"'אייין'ייי י'י,,7'!"ךן רית-ון 1!,""י.:נ,ן יעקביר!נ.ר:י
 ו.ע,"ר ;",ש":ק'ן ו,7,':.וק' עשרון ן1ז 11,:ורן1ן אנר"ן!יזקין
 רית-ון פ"נ,מ,1.עין ו,:7.,.;:י ה,-"ניג נן, ש.ןהזיך אירןפי,

 ריקין-,ן'11 ", ושר.הןנ, 7Y:1a,י רית-ין .OOG~, ו.ת. 'ע"נפי,ש:'ן
 ה,-ץ:ינ 11,נ,רו?קי י:';האיי קרורי" 17,ושקי ך:י?ר:,
 נזי-S:S 11,דת,., "ייןדין רןת-;ן 1,1,ןו7.ע.ן ן,:!י..!

 קר:,.ה יון,,יינ ":יד[ ?:'7ר1 ;זי" !1,נ..1 ני:"פתקי
 צתה-תקוה 3פ,ל.:טיפ..רי לחייקייבמין גבעהיימ 3טו,מודיעין אליהוירייז

 1,,ן."1.ן2 ה:.י. נין,1 י.י היי. ו!יני:יןיין,ן295



המעןהשםהמען"שםן

 ירה-חקיה !!,סל:ט רייסשחי :תזי" !1,גי~ו?ק' שקיהקין
 צהלה 58,אהוד לאהשחם תל-אביב 55,אמסטרדם דניאלהקרלינר
 קייה-אוש l~T'D'ulln,7 מתת'ווש"סוטייס נאויהקרן'מר
 ה,-אךנ "1,"קנוני ';,נש"י11 "נינינאות ,;א,,ר:. ונעהיים !,ו:,,:ן שי.",שצר רמלה !, מימון"ינ שמעוןקי.;(ין
 חולון 1, קהירקדושי אסכוןשחף אעקלון 0ז,הוורדים רחמיםקתוע

ן
 הלו-%ניג ן,סיק,,1: יןשטיתי:

 הל-אבים 9,הנשוה חייםשטר:ברג ירושלים 55,דצנח:ים גתןרביב
שסמי נ:.-גר7 "5, ":שיא.ן.1" לל"רנר

 ת,-אנ.נ "","ירקן %ניקם
 גת-ים !!, קוהי?,, ".:מזרשסרא.ססן יי"57 ז.ה. יוסףרני:וגיו-

 __ ת,-אסב !1,"ץ.מ:ד;.טן ".יס"מינני; דית-גן "1,ה,כ ראינןרע2סק'
 רמת-בקרוןןןןן.,'ם ימסשירשי מצ!"-ייון!,71, יעלגיונ-

 רמה-גן 55,ארלוזורוב שמואלשטרנגרג תל-אביב 55,לה-גרדיה חייםרוזגצויג
2ני-1,1ן יניקסר",י ה,-%ג.נ י,ial~JK א,.י.ס;ני; ת,-אגיב !!1!, ז.ת. יצנףקסמי: ימת-גן ,,, ן,)אנא אסירנון
 %שקייו !ן,י.יוננ,י: ע"ישסר.נ,י ת,-א:יג "!,"ידשן 'י,:רון

 "לון !1, ;"'רטורקי ז,1שיי פיוסגוי ע"סר.יקט'ן
 נתניה 58/ הנשיאיהודה תייםשיבר תליאביב 15/סנהדרין אביגדוררווננרג

 חל-אביב 57,רם! גרעוןשיצמן דיוםבני מרוכירובינשטין
 רמת-הן 53,גולי יוסףשינזטשק הרצליה 5, פינהראש שמואלרוזנפלד

 ת,-אגינ "!,סנ,ן מ.ג"לקיוויין ונעתייס ",מאריק אוכחדרוס
 ת,-א:.ג !1,או,יס:ט מולישיפמן ה,-חנינ -tes ;ויראושז' אנרהסרוט;נר1
 הל-אביב 55,צירלסון משהשידלובסקי הל-אביב 7,שלג אסתררודי

 בני-ברק פ, גדגני זאבשי הרצליה 58,השחר מרדמירוטנברג

ר-

 סתו-תעה 1","רי, עי.סשנסין נ"י-av~ "1, "יחו.?"7 יה.ח
 :נעהייב "!1,נ?ו,נ,ן .יצקשיו "ניגרנחת אסףרועם, ת,-"1.נ :TSO,הירקון אמנוןשליס %יקח11,!,", א,גס:דרר,נין
 רמה-זן ן,"מע:, וישנןק,~י:ור :נ-?ימה !!,רוסשי,ז ?ג.ריר

 ויעיה :ו"-יס, ""ש,,רן' יעןש,וי::י רמת-זן "",היצ, עמ:יא,רו.וונן,י
 ה,-אנ.נ "!,פיננ;י הי?"תדיייר (ת"-הליה pns, 'rallnfJ~vetssרן
 ת,-%גי: ",1,ה.רק,ן ש.,:יתDi~r "1,ץ ",,ו'נ.ט.:סקי '.יףרן

 רמת-IT~Cn !1, מטיש,"ן,~ן שיךשוום ה,-א:ינ "!, "ירוןמשמר יסהרס"ר
 בת-ים ,,האש, אהרןש=,.כ., ",-אניב ""1, =ירו,ארן סשהריבק
 הרצליה 5,כצנלטון יהושעשמיר הולוו 5 קהירקדושי רוברטריאהי
 "1,1ן !1, 1,ן.1תקשו, זוזשע"י רענה !,,גר-"יין ג;ימ.ןרייס
רימפי

באר-עוביה אבריםשמעוגי תל-אביב 57, בלוםלאון פדינה
 תל-אביב 58,רידינו אלפרדשמשי חולון 57,קראוזת ישראלריאתי

 יהירםרינדורף
~TS

 תל-אביב 9,שלומציון יוחאי ברשמעצי הדסה
 רעמה !י!, ;ונזיסשיון וצישמשן "וקן ז!,ויימין ישי",רם
 רמת-ק 77",יהלום וזזענדני "ל-חבית 21,מדסינזץ מעהרס
ש:ייךי ה,-"נינ !1, נעןנר:שט..ן .?"קרן

 נ"ר-שנע "!,,!!,הון, יזר.",
 חבצלת rssהירדן יצהקשניידר פתח-תזוה 51, יהורהמחנה מ:הסרצון

ז
 ערד 55)191, יעליםרובי רובישסקין

 תל-"בים 5,של,י:גר אינוסשפיגל באר-שבי ד,  הבגידמוצלי מלאכיטבואלי
 חולון 50,קראוזה יוטףשפי פתח-חקיה 5, למים ידשכ' דןשבק
 ה,-אניב rSGS~3 ז.ת. %שוןשנו ה,-ץנ.נ ו,-ו, יך,ז"נן '"ון"יננ:
 חולין 15,הוד אריהושפיגל הל-אביב 11, ישראלבצח יהודהשבק
 הל-אביב 15, ייאיאלככ:יר הוהשמטי רמה-השרון 5,רמז נפתליעורמי
 פחח-תקיה 51, הטולותרי מרדכישפריר רמח-אביב 15,אנדרטון יירםונורר
 רמת-נן 150,מודיע.ן עיר"ופי הוד-השרון , עםגני עמיקםשוב
 ררן-ון ז,מריס מינרלכזהר הוי-השרין 'rDYיני שרןדוב

 זרקורהדש-ע,שסהריהו= .י ,1, עומדמרעהוי,הט,ין'ה
 יולון 1,הי1י:יס ךייוןוריכז נטרת1115יל, יזיףךוסא:י

 -- -- בוקר שדה בוקר, יחדהמדרשת מנחסקפירא אילה 11 ברמןרח' ג'קשיקרין__
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rtbnהשב"מע,"עם

שי;, רמת-;ן ";!,לוז,עיןין,,תשך רמת-ין ,ו,;ינזק ין,נקייטני,
עץ-;וי שוק,גי,ן מיגעי,ת.ר,ק ;געתייס 1,קין'ז מש"
ת,-%גינ ,1,ביק,י:,,הייי ראת-;ן 9,%י,,,ירוג ירזנישי,י:ר
 תל-אביב 10,מותיר יעקבהמרי רחובות 6,עמיאל נוריתשרגא
 יזיין רושתן- !1,?'ר1.ייגנ,י דהי,המירי ה,-%ניב '7,רוני1 עני%ששון
 ה,-%נינ !,נו, %גיגמען משןתירי נ.,יניר 'ו%נת,:'
 ת,-2%יכ !1, ינוזב ענייתתר

והצפון ותסהאזור

המעןהשםהמטןהשם

ןןי ת, 7נאנד.
 מץ:"

 ט:ר.ה ""2, יעןקן' מד"גי"יר. "ינה 12,
 חנה פרדס 33זרסקו עאיל משהבן תיפה א12, מאפושד' החםאברמוסיץ

 אר,"%נרמו:"י
ישן, ידה ?ורגן "ירה "2,.ית7י,

 נהריה 116,הרצל משה כשהבן חיפה 18,מחניים גליליהאכרמסון
 עפולה 42, פהטיבה וצחק עק'באבן היפה 140טרומפלדיר משהאון

 ררמךה היפה 3,34,המרחים ו:ברהם דודבן הבורכפר מאיראופיר
 עליתפוריה ראובן דוריבן חיתה 34,כצנלכון יעקבשודם
 טבריה גיורא,בר עירא דורימן חיפה 6,קדימה לולהאורן
 א'דגניה אפרים צביבן מיטה 19,אורן דודאילני

 ב' ים קרית ,12, 1ןלרמן מלביה מינניןבן היפה 4,רענן דבאידלין
 שריה ?1. ית','נשי:11 ז,7 יחףנן שניה 1", ןיי?ךן"ז. ,ובי%יין
 וו, נאגרא.ה. י.,נ ן:תג, "ילה "1,ויתקין זוזא,1;י

 ח,!"
הסוללים דוד נחוםבן היפה 16, ןויהקי עמיקםאלון

 עלית עפולה 215,ב' שלמה חברהםבן טבריה עציון, גושרח' ישראלאלנקוה
 חימה 24, לוץשדל היים יעקבבן חיפה 10, זזלאאמיל דודאלקיבי
 נ.%,., 7י'ח !1,אי,11 ר:יננרו,' "יי" 1%, ליץי,י. יינף%רייס
 ".!ה ,4,!ניד %:רמםנר;7:יין יינה "11,ךתשנ. %:רום%,נזיף
 ח.לך 4, י'ןן%:1 'ישילרגזן י;,י,ית .יםגית %:'%:,י
 ביאליק קרית 3,הדפנה אבישיברק חיפה 20,הפועל שלמהאשעבר יי?" ;,הירקן וגיייז, תיבה 4ו,נינ.ר.נ ון"ה%י71י
 חיפה 14,הברושים מעהברקין רסידיםכמי יגוןאפפלד
 הדרה עמשון,שכ', אליעויבר היפה 13ייינבייט כבהם"סטרגוד
 "יינ ,דית 14,י11 'ן.7ןאינ, נצרת1',511, עבהיבע.זורה חיפה 23,יתהם ואביגדוראפרת
 כבריה הגז, רבעומדים יהודהנביש חיפה 106א,התשבי דודארז
 עזה;געת י.יף;:יש היק 2,נודש מע"%רמי
 היפח 21,אינשטין י-נראלגד?ברג העמקמשמר בנימיןארנק

 היפה 2,אבנר יהודהגוטלזב היפהבכורים, מירכיארצי
אק:נוי

 ".!" נ2,ד1,נ;.ס הכר נון;תלו, יע7נ קרון 14,נימקי, ךינ%,
גזלי

""ךתןר." זון
 ".!ה 7,11גר.ן" י"1ק%ל;1,ן!י!;ר ךך1;ה 7יית "נו,

נשי ;זעכן;,יזייי. "יזה ",ננהי זננושקיי,
 חינה רמו, רמות 1,

 "יים ,ריף %נ", נקזתניך עזראן..זקך.י, "י(" ,1,וקיקך יע,ננ1ךר
 טבריה 2,המגנים דבגידלביץ א"א קרית 2'2,פריסטינג מע:הבוסידן

גית ;ולין;:י'זה מהי-,נרם %ך:.ןנ..:י
;', מ1?,'ן 7יית "", 11'?מןשן' ימול,גירמ',

 "'נ" נ11, ינ",ארס מג"
 חיפה 11,הס קלרהגלול נצרת407,22, יוסץבולון
 1.,ןקינו, %ירו;, עשי"7;ש.%, אצריבגיור

 חיפה 35,דישראלי שראלגליקין שאנן גוה היפה ו!,הגלביע דודבלומברג
 חיפה 11,ומפרה צריורינברג חיפה 12, ףנצידה מאירבלום

 7,1י.7ן.ן? "ק.י. יקביו יעי "ין. ייי7וייןיי,ין298



"מעןהשסומעןהשת

 היפה 11,אילת אריהטל היפה 9,הבנטיליה יעקבגרבי
 נחמיהונדה עליזהטל

 ח11,לימין אליהוטמיר נצרת 5, 004רה' אחמדדאהר
 ויפה או, כ.כב(ומר ישיאלטננביים יראוןקיבוץ שולמיתדמיונן היפ"

 היפה 5,אילת ישראלטרגט:גרויט טבעין 48,הנרקימיב יהודהדפני
 היפה 5,נהלל אברהםדפנאי ..

 גיא,י, זרית %,ו,ןןיר' ך%יר.יש.ננק, ".!ה 24,ענייי" ייתי7י
 חיה 15,נרמ.ן סיום,.:ף יזרה 11,ה,:ירן.ם שנמהזר

 היפה 11,פריר אורייאי
 ישה 21, שנשנן ;ומן ,?ר ענית פיריה a~Ttiולן

,יק כנעלן 21,וויזת שך.א,שינין
 שר"

 הייה 7, אירוסןירי",
 הירה דא,אי,:.ת יינן,רוש,:.יגמא, יץהמלן
 היפה "4, מור.השורות מחה,ראתן הירה 1%,".רן הנוךהיינריך
 ן"ם ,י.ת 4"1, נ"רה' ?'1ן גן",, יין" 22,סמי.1נ;'ן ךן'ר,יישומינן':'נה עמ;וןעין

ישרני
 הירה 5,ייטיל .לרר

 הינה 11,זיורו",, עזוז"ס.
 סנע,ן 7יית 7%,ן:1נין :תוה,שר"י

 שינה קרית "1,הרן, א:שי,ס"71,ר
 ?,ינא חור 1%7,ד:ק.א ",ן;הן ת"ס קי'ת גן, נארה' ר'ת";י, חיפה "2,ס:ר.ז אר.הנין חייב קרית %2, ית'רה' מרז:'המזלמן
 "יין "2,נור,:.נ נניגיןנן;,ן,1 "ייה 7,מונטין.ורי ?גימרא, l'g~D ", .תיראתון !י,,נין קיייהמ,שנ תיי"ן

 כיפת "1,שפרה גדעוןכרפםי
קיבריה בנימיןהרשל
 יאריק קרית ו4,ן:!ן מרזיייננ עייםנחי ",יחוופר
מולוה י.,,יניא היען ",,התשני '.נף11,י

 שמגאל ונסת "2,נינמנר אתנהיבין יירה ,ו,"השני .?חק11,!שסיין
 י'!ה ננ, "1, ייןי'ת ידי.יטיס הייה "ו,זישרא,י יעלג1.ס.,י יי!" ו",דיני משהי., הירה 7,;ח מרסיןייני. היה "2, ש רמת ני"רה' ..יףי..ילעס הגהוויל
 !.ריה עניון,נפך עזי,;, הין" ",..נ. 1"נ1:1.זר הרה ",1, "ייעדילר.ת ה',1, חיה 2(,ה.רנ רן",1.יין
 י;;נ 1:י,ן ;,ף,יבק ירא,"ן:ר היפ" מ;מיק. י21'הויך
 2.",,, קייה 1",1ךז "?D1";להעזר "זרה "1,קיסריה שקמהו,",י
 הנה פרדם הקלאי1בעם יהוד אדבקללעלד טבעון קרית 24,הבחמל יהודהורד

 חיפה 141,אלנבי אפריםלנדוין
 חיפת 43,פאר מיכאללנךאו חיפה 8,הסנה אליהוונורי
 הימה 43, גיףיפה ראובןלצר חיפה 113,מוריה דורהזהבי
 חיפה 14,אילת דמאללרמן היפה 5, היחל שמחהזהר

 ".!ה "av '4ייי ":סישי':י:ךי:נג,1:ךג"::יגיעי
 אייה ,"1,הר?, יויט.סמויני סנעין "ן,ושקזיג ?גרי",,יתימן
 חיסה 11, יגרים .זך",נ. איריסמאיקס היתה 1!, יירהאבי עזב"1מ1:ז,'
 ייןה 11,הי. ינן"ייר "ירה 22,מזיי" אפייט,עירא

 "יצה "%, נקרשריין הריהמתיזו:
 היפה 43ב,ההיתן אפריםמגן נצרח 7ז121 מוחמדתאואגמ
 שמוגה קרית 31,10, טרה'rns עמירםמגדל נטר גבעת 203, הייםאורח חנניההביין
 כרמל עיןקיבוץ יחיאל העםמדור הדרה 117,6 יפההלל ישורוןחומסקי
 אחא קרית שמז,קיית ;ישןמוני אורדימין היים",ן
היפה בנימיןמיטנדן הדרה 1, ה רר'ותיקים מרדכיהיניץ

 65 נהלל 15, פיכמן רמזדמות נעמיהיא טפולה 301, המורהגב יהודהחימוביז

 חיפה 15, פיכמן רמורמות הפרמוקיון עלית טבריה פלוס, סםפטד' יואבחנוכ"
עזיי שלמהמורהי חיפה 11, פיקאדרך אלירסידוב  נצרת 151,51 מערוףכואוי דהרשער אסתרחסיד
מיני ?:ימ.ר" יי!, נ4, ויםירך נוימיןשייני

 חיש ",
 נטייה "7,1!יז מ"בבקאך יא,הך הרסננעת .ייקרש
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"מען"שם"מעןהשם

סיר"
 "זרה י"ס,%,ן עסיסT;"S הילה ",מיג, ?נ.
 הנהפרון %.ר.ב.ין נהר.ה "1,עיין ""סמ,%ך
 מון7'1 קייה ",אהרון שיוןליין "'!ה ,,וו,ת.ו. ש"1,מחנהו,
 "ינה 5ו,ענ"ס ה.'ם!'.נ "ינה ,5,ייון יוגףמרמית
 ;הייה וב,ור!, '.:ף(.;:, חילה "ן%, ";יהא ששןנוה מ'נ%.ירו,
 הדרה 9, העםאשד דןיירו ריפה 53,כבירים כרמלמרדו
 , "'[ה "ו'נ:יי::7') י":ךיויס

 "'זז " י':י'י" 'ינויין
 היטה ,נ,נרוי,, די.[ב-:;ין עכו 59,8,הארבצה צביפלץ עפולה 8',215, המנרהrru שכואלט,שה

 היטה ;נ,'.נ, '"1,שייק %תא קי'ת 2,":ן;. ;ון.ןנ":ן

 הזין 1, שויהעייה הנן!יני ניא,י, נטר ,1,ון,."'! נועוו 7,,:ור:.י

 צפת ,ו, א'רח' 'עק:!יי.1 "יטה ,2,"הנין %ן[נ"ש.:י

 ניר.ן נו, העםאוז -:י,נחןן נצרת "11,1" !ריו;:,ה
יי-':ס,נ'ק ייייי)ייי(ירין;:1":';?ס  "יב" ",ר"ה 7יי:.:1 1ל-יד) מוצ,ין קרית 19, אויןס::, ע:'7םגי,.(

.1 
ו

,1 
 י'!" 1, '",לח, ימוימנת ז:י,'יתן

 יי!" 11'וט :יו::ןל:נ":" אביהםסגי

 ",י" ",בין." י".יקזזין לנען יןית "2,ימיה ";ינשי
 "ינה "1,,ינריה מקןק.!ן:ן נורת 12, ;יןרי'קיאתיהכביק
 ים ליזם (2,רננו יעי7.ק הי!" 9,;,נוע מימיענ".י
 "'[ה 7, !ה ו"סקיית זגק.?ץ "ירה ו,איור גניםצנרי
 נחייה "1,עיי, מיהחרצניי שיית נ,נ"1 פראועזו
 'וויקרי "?:(ב-:י ומיוןעוז

 השה "א,איני

 "י!, 2,לי.יז ;זיייו,.רש;ר %תא קרית נ!, יוניי,עז' ונוךעוורי
 "ירה "ן,י!יירים שר"לי' סנעון ",הש,זים אחרןעשר

7::'ר'!עת עותעשי
 יונדאי

 ע:1 54, ?:יבן ר,;.,נ.:ן:ר; תתינ"י משהעס.ן יזר" נ, שויהעליה
 סנעון 7יית 19,איר:יס רץ.:ןשיי נצרת ,,1,ן ממיתע.נ",ה

 היסה ","רשית ,:יחם;;יק גי",יק קרית 1",ק,., ע.י1?מיי
 היסה "א, 1 ",םשן' עווי7ר,יננ;י ציון שלייי, 'ע;:ענ.ת'
 היוו;'י,241, ישף7ר,.! סנון ;(,ז;נ.1ת יצוקעשת
'TYישיאימ,:י רע.ה7י.ון;. גי%,', ,ר"ת 11,ננו צני 

 וזרה 4!,
 ימיכןרמת זריקרני", מוזלין קרית al~s, ,1"':שוס זוןעשן,,

ן
 יער"7ר,.וין

ת,
 היען ,1, יאנ"

 תיפה %,:רובבל אהרןמדוח
 שי'" 9,.יישי'ם 'ע7נהיייו
 עדשיטתל מהאליאטה חיפמ "5, היםדרך אליהופונט
 נסרת1:7זת יגיסיגר "יפן ;",ךתינון יונף(1,,

 גליםכסר יצחקרו,:בלט מוצקין קריה 13,טודיעין יוסףטויססרו
 חיפה 14,אינשטיין יעלסריכז חיפה 53,הצבי יסהסוקס

 היפה 24א,ישרות דודרובנו חיפה 53,היוקץ ברודפוקס
 (יפהרחש אייןרוי:שזי, הזרה נב,ששין .?ן,[.;::ן
 רלה 4,נ"י '!ן;ר.::ני; "ינן %ו, "הוונזרה %.הן15ד?:א,

 צפת 1074,ת-ד, שמואלרוזנברג נהריה 5, האלהשביל מריספולין

אלו:יט בנימיןרוס חיפה 19, אהודקטת איהןפייטננו

 1(1י."ן."2 תש.י, יזמיי ..י ישי. "יין,ן'סלרויי0ל3



המעןהשםהמעןהשם

 ה.!ה 29,נירונו2 יצעקשסרסני ידי.ה 15,ס1,ייינ סייסיקי,
 חיפה 7,"סנה יצחקשטיפל מצובהקב' אילנהרוזן

 מזה פרדסתרפט, אברהםשטוב מיפה 11, לחםבית כרמירוזנמן
 הימהצןנןמייוייווז גבריאלהיטינמץ תיפה 4,מבריבה פנחסרוזגר
 ן,שיר ןיןה שאן, 1.ה 5,ןנר.נה מקהר~ך7

 ח.!ה י4, באיין1ריןה "ניגזרי
 "ינה "ו,יותם aTn1ק"ן נאסא קנ~ץ מירון, דיג,-ס ",ירז

 נהריה ה3,רמז בוריסו?לזינגר היפה 28, פלגאומונך 'הושעריסין
 עזו ,2,י!, ",שיהזרך זןשי,,;;ר י;,נ קרון "y1U',1 אזריריסוני
 חרס קרית 17, ישניהשירות "ר.השן,.וי .הישעגהר זורר:,נס,י
 ".,ס קר.ת "7,ני,.ןןין ישייךוקיימי יי.הקייז ז1ר;.ס
 עפולה 5,הקסת ראוגןש:ידרמן הזורעקגוץ משהרפאל'
 חיפה 54, מנההל גמתלישנער גצ-ת 13, 133רח' גאלןרפידיה

 היפה 93, מוריהשד' מאירשירא
 הורה "ו, ,.ניין 'ייף ש!.רעל"ן סנריה ;ונז'ס, שנץ ",ווקן,נ
 גילה ו,ש;י".ר יזייןש7יס"וא י,"נשו.א
 ".רישדמן ני",יק ,ר.ת וו,גון י;,נקמני

~Ria1  "ירה ו!.ושימן ש:.",שרמן ",!ה !!.א,";ן קרסקרץ
 י'!ה ,.רךנ,ן ישי",שיף היזה 1!1,ניענוע יקהשמר, הניס קרית ,5,נ-נ "יי,קרינר שער.סבית 1זעוןשור

 ייפה 7נ,.עריה ח:דיסשרון 'tVUבן ננרמלשורון
 ",ךנ;ט.,.ה ,ויוןששין הייה "1, נ.וראנר סיוגישורץ

 ריפה שאול, רמת 4וורס יחוקאלשושי ה.ל"
 ",לה 24,קירון .1"נתניר. ,:ור127, חנק.1סשוימן
 עקיבא אור 21,ת.ר. ייקכהכורי כ' ים קרית 23גן אני:שכון אלכסנדרשהויי
 י,ועםמו"נ .ויףתנור ".טה ,,קורנן ",יםשס,יוין
 חיפה 29א,עמשון ציין בןהירס היפה 48, אוםשד' בלומהשטייגברג

 יע,נ וניון !2,זנוסי1נק, יצי,"שני יירה !1, מרסהאנן אריהשסרן
-- הירה 1!, שניאוררמן מאירשסרוגינ

 החברותכקודת

 תכרות Diwln כרכרהודעית

 ול,!(ו,!15. : "ו" !רסיס מן").ן ]הועזתהתכמין
 מוובל בערבון סידקית .עילזת-2. "תיק מפן1.
 5ן:1:יי"ול ~"Galan(ery "EUteנ(ןןי,,,[ ""]ית שן2.

 "]י"
 אסה. ן, ).. ,(nTJa 1 רמאית מ:שהג:":::נץת:)
 5""1(. גייי. ,3 תש;-ס גריון ..51.

 פרטיותחברות
ין,4י,!5ן.
 י!:"""!15. מוובל כערבון ויצוא יבוא סהר-סיאט-כרמל.2.

Limite~.Trado Export [olport Cal" "פלגים!. פוש 
 בערבי

 מוגבל
 ~יי:,.ן. "שקעוה ננין, נחמרי יסייי!. קשמ,,. וציוו נימי,,.ס דיי:ס';ך, מנצרי יתרונות, !.נרות .גה,!.
 2-1 אסה :, ,., 1 נות רני,~ת מניית י-,5, מייקל ,.י 1 """4. אהת :, ל-י (1 ננוה "' רוי,ות מניות ,-,1 מ,1,ק י-י "1"",4.

 זהת. נ, ,.י 1 112ת י:ך,המניות א"ת. גי י-י "1 ננסת נ' רני"ת מניות17,2-1
 !""1(. נ.ייי )! תשנ,ס נת:11 י-51. 59!1(. ביי,. )2 תשמם נתמוזסין5.

301 1,1ן.ין.י2 "י... נ77וו ..י 1(י~. "ויי,ן.ס'.דיי



ן

 דברות רישום כדברהגדעיה

 י[,ג;ינן7.1:,ווי:!1.

 מוובל בערגן אטלנטיק כלב.ו'ה-רדיו2. בערבין ולה'?קעות נכסים לנהול הברה-::וה.2.
 Aflantic Te!eyision-Radio.ני(ותי[ןמונבל

 השמל. במכשירי ולטחיי לשווק לייצר,3. ניידי. דלא נכסי ולקנות לבנותלרכוש,3,
 אהה. כל ל"י 1 בנות רגילות מנירת 29 ל-090 מהולק ל"י 0קפ9ע4, "הר,. כל ל-י 1 בנדת רכילות מניות 2 ל-000 מחולק ל"יי4209.
 1989(. ביולי )3 השכ"ט בתמיז י-זו. 1989י. ביולי )3 השכ"ט בתמוזי"ז6,

 1s?l;i'rn.ן"ן,,,ל15.
 Luni~cd, P~antcran מוובל בערבון פלנ?.רן2 מחבל בערבון כבישים לסמון ויסמן ש. מפעלי י.1

 ש.מויים. זנת;שיה ,יירות .רקות נ).7ו, ,;:1,! ננ'ש':. ,קיצן זגיגעי: נגוייס 1,:,יר ,..יר!.

 %,ה. נ, ,-י י"1 גזת ר;.י.ת קויות ,-י!2 מיז,, ,.י 27 יפן4. "ה". נ, ,.י "1 נודת רוי,וה שיות 2 ,-"!ן יחו,, ..י "2 ""ן4.

 !י![(. גיורי )! ת"ג-ס גה:וו ,..! ייי1(. נירי )! השג.ט נהוו ..1!.

 הן,ין"2!1.

 מוובל בערבון ברמת-זן למלונאות ין.זי!ה_רה :' מיובל. בערבון בירושלים פיאט איזורי -מיסך2.

 Hotels P.az-Kal חי ויוית"ון GanI::"(ריקו[ "יה. נ, ,.י י1 גווה רוי,ות יעזת 2 .-.!" מ"1,; ,,' !2 !!:4.

 ומסעדות. קצה בהי למלונאות, עסק לנהל3. פ195(. ביזלי )3 חתננ-ס בהמדו י-ז5.
 כל ל*י 1 תות א' רגילות מניות 6 ל-999 יהדלק ל-י 20 9ה40.

::Ttiri( ה!.!:"2!1.
 מאות 4 !,! א"ת, נ, ..' 1 נוות ינ' י']יי? י.)זת 4 ;,%

 ,!!1(. ניייי )4 תש:-י נמיו'.ה!. ן, ,.י ,1 נגזת רו,..ח שייה זו י-יפן ין,., ,.י :נש:) יקי ממק;ןיך.'ך ,-1 ל' ן גת :בך :-;י::: - Cable ':"'2 ן::4וב: יצ: :' ינ'יי; ך:'ית ינן: -:1' י' ':; ן ג;ןת ;'עייך מוסבל כערבון כבלים רככת מצדה2.

 %"ת. ג, ,-י "1 תזת יגורק מניות !! 1-"""אנת
ןי-,,;!-יי. !ן,1(. גיורי )! תשנ,ן גת:יו ,.1!.

 בערבון פימולד א. את מ, מהנדס ,איטום" הברת2.
1,

מיגבל
 ו,נ", פ'נ;7,1 א. %ת מ. מפנוי -אין,"- "קזת!ות את,רגוע3.ה!;1ו,2י1.
.21~eDיננ.ם. יעיי, ".סי" ע,;., כהזח עבידות לבצוע קבלנית חברה מאיר 

 ""ת נ, ,.י 1 צית ייי7 :נ,ית ,-!2 מ"י,, י..ילין4. מוגבל בערבון השמל מיצרי1';י11ק
 """. נ, ,.י 1 שית יוליה יניית ,1י.,י! . הישי גרוף פית" עלוייותימןי.

 אחה. מל ל"י 1 ס"ת ב" מנמתו-9ל199
 1959(. ביולי )3 תשכ"ט בתמוז י"ז6.

.11 9 ל ת  

 מוובל בערבון קבלניים ע..רות'ם:.
 נו ,('"י("5,'מ:ןוי(ן[

 !2 :::;ון;י"ו,ןן',7",-!!":)
 אקח. ג, ,-' 1 ננוח יי'ייה יניית :2 י-eoo שיי, י.' ין"ו,4. ""ה. ג, ,.' 1 ת ג; 1'..ת שיייה

 ,!,1(. ניודי )4 הענ,ס נהגיי'.ן!' ,!,1(. ניבי )! תק:-ט נתחזו י-וי.

 1 י "ן"","2"ו. ןן,!7י2![.

 מתבל בערבון אשקלוןא.?21. ח0ו(0ין(וד "((דין[ כתבל בערבין תרמיטרון2.

 ן', ; היי י::"ייעי:!. ייי'י'ס. סג;.ת אייקד ש.ר,תי ,ג:,!.

 אחת. בל ל-י 1 בנות רגילוה מניות ל2 ל-000 מחולק ל"י י2 4000. "הה. כל ל-י 10 גנזה מניית 29 ל-000 מחולק ל"י 290 4000.

 1959(. גיולי )4 ת-בכ.ט בהמוז י"ח5. 3(19(. ביולי )3 תשב-ט בהמו, י-ז5.

2. מחומל בערבון טכניים ושרותים כללית אחוקה2.

 ס::-

 מוובל בערבון הנדסה ?ירותי
 Santec 1115[סטבן5תןScrvices 1.נסו_-'-י1.1 לבנינים. טכנית אחזקה 17רוחי לסמק3.

 וטכניים. הנדניים במוצרים לטרור3. ון"ת כל ל"י ן מות רגילות מניות 34 ל-ל99 החילק ל"י 35 4090.
 אחת. כל לע 1 במת רגילות מניית 29 ל-009 מהולק ל-י 20 4,00, אחת. כל ל-י 1 רנות לפדיון בכירה מניותו-190

 י"!1(. נ.1,י )4 ת;:-: נעיו '-ה!. !"![ן. גיורי )! השג-ס גתמזן י,ונ.
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ן
 י- -- -------

 הכרוו; ר-טום כדברהידעיה

 יןוליי.,ןןץי((!ןןכ (י."ין.
..",1.)9.. 

 ן!',,"!! 1. אוה ן, יעי ו נזות רוי,.ת :נינת י-"%""1 מן.י, י-. "!"י"4.
 מוסבל בערבון לבנין קבלנ.ת הברה -רומת.2. אזה. גי ,.י 1 נז,יתיננות מניית1-"1 11

 ::',' נ,:,ן,ת יען,,!. %",1(. ניעי )4 תש:.: :הן.1 י-ן!.
 "ן',!,"2נ1. %",1(. ני,,. )י הש:-ט נחי. נ'נ.

 מוכל בערבון 5125 תוש 303 חלקה חברונ!.

1.  לי:ישמ,ן,'ן'ן)ל!",ן.!.
 Ddiling 5107141 ןההטתןזזט1ן"סןי(.Limitcd 1969(. ביילי )4 תשב-ט בהמוז י"ח5. מדבל בערבון התיכון( )'ם דרילי1ג סטירם?. חמת. :, ).י 1 :ניט רו.,.ה מ;,)ת "! ,-""" מן),, י-י "2 """4. ק!,1ר"2"

 וגז, גטט בק.דוחי לעסוק3.
 אחת. כל ל-י 1 בנית רגילות מניות 05 ל-000 מחולק ל-י 35 4000. חם'.112084.
 )" תש:-ט נ"מ.1 נ'י. מבבל בערכ,ן ישראל פדקו!.

 'CIeGi. נ.1,,
 Fedco-1,,!)1.נ(1,ות,1

 ,אלטר)-מנ;י,ס. ה,זד"1,יים מנשיד.ס "הרנינ ,.יני,,.

 1s2on?Dn. יפי 1 :נות ר;,,,ת ןנ..ת 2 ""2 ן-OUO ן,.,, י,י 2 י,! """4.

 ולמסחר ולהשקעות לקבלנות חברה .מלברי.?. "ן,. :,.
 מתבלsls_a'! יין(. נ.י,. )" תש:-ן :הן)1 :'!)

 נן.ן. קייגון ק, ז!; ,נ,.!.

 אחת. כל ל"י 1 כנרת דג-לות מניית 20 ל-333 מחולק ל"י 20 4000.

 כערבין והשקעות בנין - ושות' גולדשטיין א, מפעלי 2.-
מוגבל

 חפ',152093. בחיט. עליהם ולבנית מקריעיזלרגוש3.

 ון.תוה. ייחור ";ורן, מיהי, קנינית, יזנ,יית ,ענין!. ,",1(. ניויי )" השמט נתמו; :',. מוגבל בערבון ישראליים הנדסה מפעלי מגרב!. ""ת. :י ,-. 1 נתת ר;י..ת י;.1ת "2 י-""" ישי, י.. "!"""4.
 "חת, כל ל"' 1 נות רגילוה מניוח 18 ל-090 מצולק ל"י 20 4000.

 :ה שליס" מג,.ת ו-ן א"ת ני י-י 1 ננעת ןנן,, י;',ת 1 ""ן "!,","2!1.

 ,.י.1 מוגבל בערבון ושות' אברהם ארליך!.

 ו"י1(. ביי,. )7 תשג-ס נתן,ןנען5. נן.ן. מלוזית יזניק!.

 אחת כל ל"י 1 קות רגילות מנית 19 ל-990 מחולק ל-י 430020.
 )" תקנ.ט יתייר:,י. חית. ני י-י 1 נצת ה;ן,ה מ;.ותו-"1

 ינה,ינין.הנין.,. מוגבל בערבון ~(ry אשנב?. ,",1(. נ"י,,
 חרת. כל ל-י 1 בנות רגילות מניות 20 ל-000 מהולק ל"ו 20 4339. מפ,152087.
 ו"1%(. ניו,. )7 ת::-: יתזוז :-"!. מוגבל בערבון 7078 אוש 128 חלקה2.
 ק.,י)ת. ויקית יינגש!.
 תל ל"י 0.10 בנות רגילות מניות 23 ל-000 מסולק ל"י 40002.

 חפ,52005 1.אחת.
ף".  Audita נ((וו"ו[ מסבל בערבק אודיתא2. "וו(. היי " "נכס נצח 

 מטייס. ייירא שיוו, "יאי, נסקי יזה,!.
 א"ת, נ, י-. 1 נחת רוייות מזיוה "1 י-!," מקו,, ,-י "! ,"ן4. י!,,,"2!1.
 א"ת. נ, י,,1 ינ:'ה' מקי,ן'1 ייניש3. נס" זי:.זנז מגינה 1-"1 אתת נ, ,-י 1 ננעת להיה מניית5 מוגבל בערבון בחולון 12 גורדאו ברהוב בית2.
 9"11(. נ,1,י )7 תש:.ט יתמיםנ,אי' א"ת. גן ,.י 1 כנת י;',1ת מי.ית 1 י-"ן" מ"1,ק י-: 1 "וו4.
 י,!.

 9""1(. נ.י,י )ו הש:-ט גתמוי

 מתבל בערבון ברבידוד2. "!,!"ן2י1.

 כנין. ועכודוה קכלךת יל עסק לנהל3. מוגבל בערבון ולפיתוח למסחר חברהפירה2.
:Company41תטוהק0וטי"כ and Tradingi -  Poreh- .4000 20 אחה. כל ל-י 1 בנות רגילות מניות 20 ל-000 מחולק )"י 

 1909(. ביולי )7 תשכ"ט בהמוי ב"א5."פיקועכן ובפיחות. במטהרלעמוק3.

יחי ו:30 20.10,1969 הש"ל, בחשון י"ל ;ק5ה הפרסומיםילקוט



 צנרות דינים נדברוגידעות

 מזובל בערבון ויצוא 'בוא לשיווק הברה ;'.ס.2. בערבון ולהשקעות לצנע הברה מלאכי--מפעלי2.
 נ,,.. נזמר יחיוג.מנבל

 ארת, בל ל-י 1 עות רגילות מניות 19 ל-999 מחולק ל"י 29 0ון40. וגינית. ולהקים נכסיםלקנות3.
 ליי. 1 בת מוררוה דיית ו-1 אית כל ל-י 1 מות יסור מניותפ ארה, כל ל-י 1 בנות א' יסוד מניות ל-35 מסולק ל"י 4099100,

 1959(. בידלי )5 תשב-ט בתמוז כ-ב 5. ב:.ה ג' יכוד ממות 35 אחת, כל ל"י 1 בנות כ' יסוד נ.ניית0נ

 רגילות מניות 99 ו-899 ל"י 1 בת בורר מגזת 1 אהת, כל ל-י1
 אהת. כל ל"י 1בנות

 הם"5ה1ב5י- 969נ(. ביולי )7 תשכ-ט בתפוז ב-א5.
)  מוגבל בערבון להשקעות חכרה אבירוס2.

 י!י~(. י.1,י ," תשי.: ג'נין ג,י5. בערבון קונמקצ'ה ויצרני אופנה מעצבי-מודרן-2.
מוגבל

 וזוגים. מסיגים הלבוסה מוצרי והפצה בייצורלעסוק3,
 ה!,152100, צ-ת כל ל-י 1 בנות שהלה מניות ל-3 מה,לק ל"י000ן42.

 מטבל בערבון אויר נת.בי מ-ל-;.ר 2. ""ת. נ, ,-י 1 גתה רני,.ת (7-1Op'iי1%%
 LiTl:ea,Airlincs hfil-Gur %",1(. ניוחי )7 תש:.ס נהווי ג-א!.

 מן.:'". .ידגור ,יגוש ":.ח,י.

 %י,1(. נ.1,י ), תשנס גה:ין י,י!' מותל בערבון לביטוח סיכנוה -;בע-2.

 גיסו". נ'::ית ק. ען, ,;ן,!.

 אהת. כל ל"י 103 בגוה רגילות מניות ל-200 ההילק ל-י 0? 4000.הפ,152100,
 %""1(. ניוחי ), הש:-: נ;:.1 :-נ!. מתבל בערבון לציוד לאומיתהברה2.

Limi~ed,cc0. Equipmcnt National 
 מ"י. נעיון ימנ"ר תיקון נייניר, יענ),!.
.4000 20 

 ל-
 המ'ן15210, חית, כל ל"י 20 בנוה רגילות מניוח 1 ל-0ל0 מתולק

 מדגכל בערבון בן*חור א. נסיחרין הנדסת2. 1969(. ביולי )7 השכ"ט בתמוז כ"א5.
 ""ת נ, ,.י 1 יי,ת ענייה יגעת ין י"- '.-,- י,י" י.. 'ן 1ן!1! מסכל בערבון אילת -צברה-מלוןן, Safety 5י"(סת51ת[ .ג "א-ת2ע.נ(1,=11

 ""ת נ, ,.י 1 גנות ":"," ומי" ,-"!1 ן"י,ק ,.י",,"42.
 ""ת. נ, ,.י 1 גתת ר;.יות ימיותו-""1%%

 י!,,ין.ן1
 .זן .Ch נ(וי"1[ מוגבל בערבון מ.ח.2. %!י~(. ג',,' )7 תשנ,ס נהיות נ-א!.

 נ'ת. ייי' "שצי נ:יצי' יי:"יי יחיי!.
 אהת כל ל-י 1 בנות רגילות מהת פו ל-9פפ מחולק ל"י 29 0ל40. הם,152192.

 ל"י. 1 בת שרעה מנייתי-1 מוגבל בערבון סרכים להמקת הברה - מ.ש,'.2,
 וונPloductions_ 171.""111ת1.1

 .4.5.1י
 אביב(. ביולי )8 תשכ,ט בהמת ח"ב5,

 יסיי'ו'". קיימך בניסי וך:,ר י.ניר ד!;", ב.:.ן,!.

 "הה כל ל-י 1 בנות רגילות בניות 21 ל-899 מחולק ל-י 400941.
 ן!'יןו-!ו. אות. נ, ,.' 1 גוית רווחים ך;.,ת1-""""2

 1 ן

 מטבל בערבון -הלב. טריקו2' %ישן. נימי )7 תשנ,ס נחייהנין5.
 כריגה. בגזי לייצור הרושת כהי ליד3.
 אהת. גי ,.. 1 נמת רני,.ה מחות ,2 י-,"ן ל"ו.7 יעי י2 "]ן4.

.1szlosir" .!י"1%(. נ.ו,י )" תש:.ס גבין נ.ג 

 מויבל בערבון מצוא יבוא -גל-צב'.2.

 ן שדופין. ין,,י a~J1sc ושיזיק .יצור ג::"ר, יערו,,.

 לדי מנקב: 1969( ביולי )8 תשכ"ט בתריו כ-ב וגהת. כל ל-י 1 בזות רגילות מניית 20 ל-000 מתפלק ל-י 20 4009.

  דהנרותרשם 1959(, ביולי )8 השכ"ט בחמוץ ב"ב5.

 %!ון.ין.,1 ה".י, יזמין י,י מין. "!ינאי(יידין304

 ירוש;יס דססש7ת', הסזסיס ;.יהוזסס א;ירוה "6הצתיי


