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הודעה בדבר שינוי הרכב הוועדה למינוי קאדים
לפי חוק הקאדים, התשכ"א-1961

אני  התשכ"א-11961,  הקאדים,  לחוק  4)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיעה שהרכב הוועדה לבחירת קאדים השתנה כלהלן:

במקום "פאדיה עתמאלה, עורכת דין - חברה" יבוא "ספאא גני, 
עורכת דין - חברה" ובמקום "רסמי זחאלקה, עורך דין - 

חבר" יבוא "נביל שחאדה, עורך דין - חבר".

ההודעה בדבר הרכב ועדת המינויים לקאדים2 תתוקן בהתאם.

י"ב בתמוז התשע"ח )25 ביוני 2018(
)חמ 3-260(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"א, עמ' 118.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 1400.  2

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

אני מודיע כי הסכומים הנקובים בסעיף 47א לחוק מס ערך 
מוסף, התשל"ו-11975 )להלן - החוק(, תואמו כאמור בסעיף 126 
הם   ,)2018 ביולי   1( התשע"ח  בתמוז  י"ח  מיום  ולפיכך  לחוק, 

כמפורט להלן:

304 שקלים חדשים  הוא  )א(, הסכום המזערי  קטן  בסעיף   )1(
והסכום המרבי הוא 24,399 שקלים חדשים;

בסעיף קטן )ב(, הסכום הוא 24,399 שקלים חדשים.  )2(

י"ד בתמוז התשע"ח )27 ביוני 2018(
)חמ 3-518-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התשע"ח, עמ' 7562.  1

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות  פקחי  את  מרשה  אני  )עדות(1, 
החקלאות  שר  ידי  על  מונו  אשר  להלן,  המפורטים  הלאומיים, 
חוק  ואכיפת  פיקוח  תפקידי  לבצע  דיג,  לפקידי  הכפר  ופיתוח 
על פקודת הדיג, 21937 )להלן - הפקודה(, לערוך חקירות בקשר 

לביצוע עבירות על הפקודה ותקנותיה:

יוסף עומרי עומיסי אברהם גדליה 

דוד גודקר. דוד פילס 

התשע"ט ב'  באדר  כ"ד  יום  עד  זו  הרשאה  של   תוקפה 
)31 במרס 2019(, וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם 

האמורה.

י"ג בסיוון התשע"ח )27 במאי 2018(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' 137.  2

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות  פקחי  את  מרשה  אני  )עדות(1, 
החקלאות  שר  ידי  על  מונו  אשר  להלן,  המפורטים  הלאומיים 
חוק  ואכיפת  פיקוח  תפקידי  לבצע  דיג,  לפקידי  הכפר  ופיתוח 
על פקודת הדיג, 21937 )להלן - הפקודה(, לערוך חקירות בקשר 

לביצוע עבירות על הפקודה ותקנותיה:

אלדד פלד ירון מורדכי 

יגאל בן ארי אילן יגר 

ליעד לינג גל אריאלי 

שי קורן גיא כהן 

אימן מזעל איל מילר 

עגן ליכט רותם שדה 

יעד אבירם שירן אונגר 

אמיר טל פרץ גלעדי 

אורי פרו אליהו גבאי 

מחמוד נסאר עמית רדוני 

מנחם פריד אורי נוה 

און ולנסי יריב מליחי 

יעקב סופר אורי שפירא 

אמיר חן אלכסיי גלעדי 

אביתר בן אבי עומרי בוכניק 

ברק שחם בוריס קריפק 

יוסף רינסקי רועי שטראוס  

אהד מאס נעם מצרי 

עמירם לזר עידן ידין 

זיו נדר יניב לוי 

חן טופיקיאן אסף זבולוני 

אסף הברי. גולן רידר 

 31( יום כ"ד באדר ב' התשע"ט  זו עד  תוקפה של הרשאה 
במשרתם  משמשים  ההרשאה  מקבלי  עוד  וכל   )2019 במרס 

האמורה.

י"ב בניסן התשע"ח )28 במרס 2018(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' 137.  2

מינוי נציגה וממלא מקום לנציג שר התחבורה 
והבטיחות בדרכים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2)ב()2( ו–48א)א( לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את אורנה להמן לנציגת שר 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1
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התחבורה והבטיחות בדרכים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה 
פינחס ברגר לממלא מקומה, כל עוד המתמנים משמשים  ואת 

בתפקידם במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

כ"ד בסיוון התשע"ח )7 ביוני 2018(
)חמ 3-7-ה1(

ישראל כ"ץ  
שר התחבורה   

והבטיחות בדרכים  

הסמכה ומינוי
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לפי חוק המים, 
התשי"ט-1959, לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, 
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, לפי חוק אוויר נקי, 

התשס"ח-2008

בתוקף סמכויותי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן, 
של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם, אני מסמיך את מיה 
היא  עוד  כל  לצדם,  ג'  בטור  כמפורט  בסמכויות  לביא,  יוליוס 

משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה:

טור א'
הסעיף 

או 
התקנה

טור ב'
החיקוק

טור ג'
הסמכויות

חוק החומרים המסוכנים, 1
התשנ"ג-11993 )להלן - 

חוק החומ"ס(

ממונה

מתן התראהחוק החומ"ס15)ד(

מתן התראהחוק המים, התשי"ט-2021959כא

חוק למניעת מפגעים, 11)ג(
התשכ"א-31961

מתן התראה

חוק רישוי עסקים, 6)א(
התשכ"ח-41968 )להלן - חוק 

רישוי עסקים(

נותן אישור

ממונה על איכות חוק רישוי עסקים14
הסביבה

חוק אוויר נקי, 2
התשס"ח-52008 )להלן - 

חוק אוויר נקי(

ממונה לעניין 
סעיפים 15, 16, 41)א(, 
43)א( לחוק אוויר נקי

כל הסמכה קודמת לפי חוק אוויר נקי - בטלה.
י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(

)חמ 3-2418(
זאב אלקין  

השר להגנת הסביבה  
ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.  1

ס"ח התשי"ט, עמ' 169.  2

ס"ח התשכ"א, עמ' 58.  3

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  4

ס"ח התשס"ח, עמ' 752.  5

תיקון הסמכה ומינוי
לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

התשס"ח- נקי,  אוויר  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
12008, אני מתקן את הסמכה ומינוי של מיה יוליוס לביא מיום 

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(2 כך ש - 

השורה שלהלן תימחק:  )1(

טור א'
הסעיף/
התקנה

טור ב'
החיקוק

טור ג'
הסמכות

חוק אוויר נקי, התשס"ח- "2
2008 )להלן - חוק אוויר 

נקי(

ממונה לעניין 
סעיפים 15, 16, 

41)א(, 43)א( 
לחוק אוויר נקי";

המילים "כל הסמכה קודמת לפי חוק אוויר נקי - בטלה" -   )2(
יימחקו.

תחילתו של תיקון זה ביום י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(.

י"א בניסן התשע"ח )27 במרס 2018(
)חמ 3-4167(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשנ"ח, עמ' 752.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 6081.  2

מינוי ממלאת מקום לנציג השר להגנת הסביבה 
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2)ב()2( ו–48א)א( לחוק התכנון 
לממלאת  קפלן,  פרל  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
מקום נציגי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה, כל עוד המתמנה 

משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

כ"ג בסיוון התשע"ח )6 ביוני 2018(
)חמ 3-7-ה1(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה   

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה 
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2)ב()2( ו–48א)א( לחוק התכנון 
לממלא  אברהם,  רן  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
מקום נציגי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה, כל עוד המתמנה 

משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

כ"ג בסיוון התשע"ח )6 ביוני 2018(
)חמ 3-7-ה1(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה   
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ואת אינה טבק לממלאות מקום נוספות לנציגי במועצה הארצית 
לתכנון ולבנייה2 ולחברה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון 

ובנייה3 במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

אין במינוי זה כדי לגרוע מתוקפו של מינוי ממלאי המקום 
הנוספים.

כ"ג בסיוון התשע"ח )6 ביוני 2018(
)חמ 3-7-ה1(

יואב גלנט  
שר הבינוי והשיכון  

י"פ התשע"ז, עמ' 6967.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 8004.  3

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

לחוק  22)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-11973 )להלן - החוק(, 
הבקשות  את  מטפחים  לזכויות  למועצה  להעביר  החלטתי 

לרישום זכות מטפחים שלהלן:

מבקשה מס' 4736/18 עד בקשה מס' 4741/18
שם המבקש: International Fruit Genetics, LLC, ארה"ב )על 

ידי ג'י. אי. ארליך )1995( בע"מ, רמת גן(
שם המטפח: David W. Cain, ארה"ב

שם הגידול: גפן
תאריך הבקשות: 26/04/2018

בקשה מספר: 4736/18
IFG SIX :השם המוצע לזן

IFG 04150-020-229 :כינוי הזן
פתוח;   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
צפיפות  ירוק,   - הטרף  של  עליון  צד  צבע  צעיר:  עלה 
של  התחתון  בצד  ראשיים  עורקים  בין  שרועות  שערות 
הטרף - דליל; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, אברי 
מין נקביים מפותחים; עלה בוגר: מספר אונות חמש; מועד 
תחילת הבשלת ענבה - בינוני; ענבה: צורה בחתך אורכי 
צבע  כחול,  שחור   - שעווה  בלא  קליפה  צבע  גלילי,   -
אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, טעם ייחודי - אין, 

חרצנים - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4737/18
IFG EIGHT :השם המוצע לזן
IFG 04003-040-052 :כינוי הזן

פתוח   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
מאוד; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - ירוק, צפיפות 
של  התחתון  בצד  ראשיים  עורקים  בין  שרועות  שערות 
אבקנים   - מין  אברי  פרח:  דליל;  או  קיים  לא   - הטרף 
מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי  מפותחים, 
מוקדם;   - ענבה  הבשלת  תחילת  מועד  חמש;   - אונות 
ענבה: צורה בחתך אורכי - ביצי פחוס, צבע קליפה בלא 
שעווה - שחור כחול, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש 

מאוד, טעם ייחודי - אין, חרצנים - שאריתי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

     
ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.  1

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה 
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 2)ב()2( ו–48א)א( לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את יואב צלניקר, לממלא 
מקום נציגי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה, כל עוד המתמנה 

משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

ח' בתמוז התשע"ח )21 ביוני 2018(
)חמ 3-7-ה1(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה   

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה 
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 2)ב()2( ו–48א)א( לחוק התכנון 
לממלא  אלמוג,  רם  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
מקום נציגי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה, כל עוד המתמנה 

משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

ח' בתמוז התשע"ח )21 ביוני 2018(
)חמ 3-7-ה1(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה   

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה 
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 2)ב()2( ו–48א)א( לחוק התכנון 
לממלא  סולר,  שחר  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
מקום נציגי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה, כל עוד המתמנה 

משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

ח' בתמוז התשע"ח )21 ביוני 2018(
)חמ 3-7-ה1(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה   

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

מינוי ממלאות מקום לנציג שר הבינוי והשיכון 
ולחברה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון 

ובנייה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2)ב()2(, 2)ב()4( ו–48א)א( לחוק 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את אסתי כהן-ליס 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1
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המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
זכות מטפחים  מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

כ"ג בסיוון התשע"ח )6 ביוני 2018(
)חמ 3-235-ה1(

מורן הכהן-יבין  
      רשמת זכויות מטפחים

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-11973

של  מטפחים  זכות  לחוק   98 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בקשה  הוגשה  כי  מודיעה  אני  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני 
לתיקון הרישום בספר הזכויות )כאמור בהודעה בדבר רישום 
זכות מטפחים בספר הזכויות(, לפי פרטי הבקשות האלה אשר 

בטבלה להלן:

בקשה 
מס'

רישום 
תאריך הרישוםמס'

כ"ט בשבט התשנ"ט )15 בפברואר 1999(22660/961878

כ"ט בשבט התשנ"ט )15 בפברואר 1999(32661/961879

ד' באדר ב' התשס"ה )15 במרס  2005(43436/022455

י"ב באלול התשס"ז )26 באוגוסט 2007(53668/042722

י"ב באלול התשס"ז )26 באוגוסט 2007(63669/042723

ב' באלול התשס"ז )26 באוגוסט 2007(73847/052731

כ"ד אדר התשע"ה )15 במרס 2015(84368/123385

כ"ד אדר התשע"ה )15 במרס 2015(94369/123386

י"ב שבט התשע"ה )01 בפברואר 2015(104435/133397

כ' תמוז התשע"ה )07 ביולי 2015(114488/143439

כה תמוז התשע"ה )12 ביולי 2015(124489/143440

                                       
ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשנ"ט, עמ' 2708.  2

י"פ התשנ"ט, עמ' 2708.  3

י"פ התשס"ה, עמ' 2651.  4

י"פ התשס"ח, עמ' 8.  5

י"פ התשס"ח, עמ' 8.  6

י"פ התשס"ח, עמ' 8.  7

י"פ התשע"ה, עמ' 4750.  8

י"פ התשע"ה, עמ' 4750.  9

י"פ התשע"ה, עמ' 4750.  10

י"פ התשע"ה, עמ' 7901.  11

י"פ התשע"ה, עמ' 7901.  12

בקשה מספר: 4738/18
IFG TEN :השם המוצע לזן

IFG 03039-067-105 :כינוי הזן
פתוח   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
מאוד; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - אדום נחושת 
בהיר, צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד 
התחתון של הטרף - לא קיים או דליל; פרח: אברי מין - 
אבקנים מפותחים, אברי מין נקביים מפותחים; עלה בוגר: 
מספר אונות - חמש; מועד תחילת הבשלת ענבה - בינוני; 
ענבה: צורה בחתך אורכי - ביצי פחוס, צבע קליפה בלא 
שעווה - צהוב ירוק, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש 

מאוד, טעם ייחודי - אין, חרצנים - שאריתי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4739/18
IFG ELEVEN :השם המוצע לזן

IFG 05178-093-166 :כינוי הזן
פתוח   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
מאוד; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - ירוק, צפיפות 
של  התחתון  בצד  ראשיים  עורקים  בין  שרועות  שערות 
אבקנים   - מין  אברי  פרח:  דליל;  או  קיים  לא   - הטרף 
מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי  מפותחים, 
מאוחר;   - ענבה  הבשלת  תחילת  מועד  חמש;   - אונות 
ענבה: צורה בחתך אורכי - אליפטי צר, צבע קליפה בלא 
שעווה - צהוב ירוק, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש 

מאוד, טעם ייחודי - אין, חרצנים - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4740/18
IFG THIRTEEN :השם המוצע לזן

IFG 01108-029-017 :כינוי הזן
פתוח   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
מאוד; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - ירוק, צפיפות 
של  התחתון  בצד  ראשיים  עורקים  בין  שרועות  שערות 
אבקנים   - מין  אברי  פרח:  דליל;  או  קיים  לא   - הטרף 
מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי  מפותחים, 
מוקדם;   - ענבה  הבשלת  תחילת  מועד  חמש;   - אונות 
ענבה: צורה בחתך אורכי - ביצי פחוס, צבע קליפה בלא 
שעווה - שחור כחול, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש 

מאוד, טעם ייחודי - אין, חרצנים - שאריתי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4741/18
IFG FOURTEEN :השם המוצע לזן

IFG 04145-020-169 :כינוי הזן
פתוח;   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
נקודות  עם  ירוק   - הטרף  של  עליון  צד  צבע  צעיר:  עלה 
ראשיים  עורקים  בין  שרועות  שערות  צפיפות  אנתוציאן, 
בצד התחתון של הטרף - דליל; פרח: אברי מין - אבקנים 
מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי  מפותחים, 
מוקדם;   - ענבה  הבשלת  תחילת  מועד  חמש;   - אונות 
בלא  קליפה  צבע  מעוגל,   - אורכי  בחתך  צורה  ענבה: 
שעווה - אפור אדום, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש 

מאוד, טעם ייחודי - מוסקט, חרצנים - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.
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כך שבשם המבקש/בעל הזכות, במקום "הזרע סידס בע"מ" 
."Limagrain Europe S.A." יבוא

את  יגיש  האמור,  הסעיף  לפי  לבקשה  להתנגד  המבקש 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כאמור  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
מטפחים של זני צמחים, התשל"ד-131974, לרשמת זכויות מטפחים 
ביחידה לזכויות מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, 

בית דגן 50250.

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(
)חמ 3-361-ה2(

מורן הכהן-יבין  
                                        רשמת זכות מטפחים

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  13

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בסיוון  כ"ט  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשע"ח )12 ביוני 2018(, בתיק בד"מ 014/2018, החליט להטיל 
על עורך הדין יוסי שקד, רישיון מס' 13893, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018( 
עד יום כ"א בתשרי התשע"ט )30 בספטמבר 2018(.

י"ב בתמוז התשע"ח )25 ביוני 2018(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין צפון, בשבתו ביום ב' בסיוון התשע"ח 
)16 במאי 2018(, בתיק בד"מ 015/2017, החליט להטיל על עורך 
הדין מאיר מלכא, רישיון מס' 50082, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של 6 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018( 
עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(.

י"ב בתמוז התשע"ח )25 ביוני 2018(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין דרום, בשבתו ביום י"ט באדר התשע"ח 

)6 במרס 2018(, בתיק בד"מ 006/2015, החליט להטיל על עורך 
מעיסוק  עונש של השעיה   ,19396 מס'  רישיון  גונן,  אייל  הדין 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018( 
עד יום כ"א בתשרי התשע"ט )30 בספטמבר 2018(.

י"ב בתמוז התשע"ח )25 ביוני 2018(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

אני מודיעה כי לוחות זכויות של גושי רישום מס' 60043, 
60045, 60046, נפת תל אביב, הוצגו היום, למשך 30 ימים, לעיון 
בלשכת פקידת הסדר המקרקעין לשכת הסדר תל אביב והמרכז, 
דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, קומה 7, תל אביב, בעיריית 
חיפה, אגף הנכסים, ובלשכת הממונה על מחוז חיפה, שד' פלי"ם 

15, חיפה.

ה' בתמוז התשע"ח )18 ביוני 2018(

תמר אריאל זילברברג  
פקידת הסדר המקרקעין  

ומפקחת על רישום המקרקעין                                         
מחוזות תל אביב והמרכז  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תממ/307 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4744, התשנ"ט, עמ' 2919, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה אונו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח חניה 

ציבורית.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 

  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

)לשעבר   522 ח"ח   ,6495 גוש  אונו,  בקריית  קרקע  חטיבת   
ח"ח 198(, בשטח של 98 מ"ר; הייעוד: חניה ציבורית.

מעוניין  וכל  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ח' בסיוון התשע"ח )22 במאי 2018(
)חמ 3-2(

ישראל גל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אונו  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 3046, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2960, התשמ"ד, עמ' 9, 
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, בהתאם 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף 
)להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, שביחס אליה 
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,2200 עמ'  התשמ"ה,   ,3194 הפרסומים 
והמוחלט של עיריית ירושלים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

שטח  ישראל,  שבטי  רחוב  מורשה,  בשכונת  ירושלים, 
מ"ר,  כ–866  של  שטח  הכול  סך   ,31 ח"ח   ,30053 בגוש  הנמצא 
כמסומן בצבע חום מתוחם בצבע חום כהה, צבע ירוק, כמסומן 

בתשריט תכנית 3046 המאושרת.

כ"ח בסיוון התשע"ח )11 ביוני 2018(
)חמ 3-4(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 2941 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 2683, התשמ"ג, עמ' 184, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2912, התשמ"ג, עמ' 1522, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בירושלים, שכונת קריית היובל, רח' עמנואל   
 ,125 בשלמות  חלקות   ,30407 כגוש  המזוהה  אולסבנגר, 
126, וח"ח 123 )הידועות כח"ח 2 לשעבר( לפי תכנית 2941 
המאושרת, סך הכול שטח להפקעה כ–9,320 מ"ר והצבוע 
בתשריט  כמסומן  כהה,  חום  בצבע  מתוחם  חום  בצבע 

תכנית 2941 המאושרת.

עיריית  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  תשריט  העתק 
ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ט"ז בסיוון התשע"ח )30 במאי 2018(
)חמ 3-4(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
6513א,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6052, 
התש"ע, עמ' 1593, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ירושלים,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,4668 עמ'  התשע"ח,   ,7688 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בירושלים, שכונת נווה יעקב, באזור רח' יצחק   
טבנקין, המזוהה כגוש 30643, חלקות חדשות בשלמות 34, 37 
גוש 31350, חלקה  )המזוהים כח"ח 22 לשעבר בגוש 30643(; 
בגוש 30643  לשעבר  כח"ח 22  )המזוהה   43 בשלמות  חדשה 
וחלק מהשטח בלא גושים וחלקות(, המזוהים כמגרשים מס' 3, 
19, 20, לפי תכנית 6513א המאושרת, סך הכול שטח להפקעה 
חום  בצבע  בקו  מתוחם  חום  בצבע  והצבועים  מ"ר  כ–3,752 
כהה, צבע חום וצהוב לסירוגין ומתוחם בקו חום כהה כמסומן 

בתשריט תכנית 6513א המאושרת ובתשריט ההפקעה.

ל' בסיוון התשע"ח )13 ביוני 2018(
)חמ 3-4(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
2051ב,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2545, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1686 עמ'  התשל"ט, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,2447 עמ'  התשע"ח,   ,7646 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בירושלים, שכונת נווה יעקב, המזוהה כגוש   
תכנית  לפי  כ"ג  ממגרש  כחלק  והמזוהה   42 ח"ח   ,30647
A-13(, סך הכול שטח  )המזוהה כאזור  2051ב המאושרת 
בקו  ומתוחם  חום  בצבע  הצבוע  מ"ר,  כ–2,031  להפקעה 
בצבע חום כהה, כמסומן בתשריט תכנית 2051ב המאושרת 

ובתשריט ההפקעה.

ל' בסיוון התשע"ח )13 ביוני 2018(
)חמ 3-4(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/255, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1939, התשל"ג, עמ' 2198, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי 
 5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7754, התשע"ח, עמ' 6729, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,619 ח"ח   ,6192 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשטח של 32 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ז בסיוון התשע"ח )10 ביוני 2018(
)חמ 3-4(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/255, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1939, התשל"ג, עמ' 2198, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי 
 5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7754, התשע"ח, עמ' 6729, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבני ברק, המזוהה כגוש 6192, ח"ח 574; הייעוד:   
דרך.

כ"ז בסיוון התשע"ח )10 ביוני 2018(
)חמ 3-4(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/255, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1939, התשל"ג, עמ' 2198, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי 
 5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7754, התשע"ח, עמ' 6729, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,623 ח"ח   ,6192 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשטח של 25 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ז בסיוון התשע"ח )10 ביוני 2018(
)חמ 3-4(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,404-0200949
הפרסומים 7461, התשע"ז, עמ' 4174, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה יבנה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,3834 עמ'  התשע"ח,   ,7661 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
מיום  יבנה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ביבנה, ששטחה 81.36 דונם -  

גוש 4909, ח"ח 3, 4, 6; גוש 4908, ח"ח 1, 2, 3, 4, 8; גוש 4919,   
ח"ח 2, 3, 5, 6, 11, 12; הייעוד: פסולת, דרך ו/או טיפול נופי, דרך 

מוצעת, דרך מאושרת.

כ"ב בסיוון התשע"ח )5 ביוני 2018(
)חמ 3-4(

צבי גוב ארי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה יבנה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/14/1/א, 
 ,3217 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשמ"ה, עמ' 2770, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה כפר סבא )להלן - הוועדה(, כי זכות החזקה בקרקע 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
לצורכי ציבור( 21943 )להלן - הפקודה(, בילקוט הפרסומים 
4433, התשנ"ו, עמ' 4300, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,83 ח"ח   ,7595 כגוש  המזוהה  סבא,  בכפר  קרקע  חטיבת   
שטח החלקה: 1,501 מ"ר, שטח ההפקעה: 32 מ"ר; הייעוד: 

דרך.

ל' בסיוון התשע"ח )13 ביוני 2018(
)חמ 3-4(

צביקה צרפתי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
זב/71  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מצהירה   ,1302 עמ'  התשמ"ט,   ,3616 הפרסומים  בילקוט 
 - )להלן  זבולון  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(, 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
לקניינה  תהיה   ,2450 עמ'  התשע"ח,   ,7646 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית זבולון מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

גוש 11839, ח"ח 2, הייעוד: ציבורי, כמסומן בתשריט ההפקעות,   
המופקד במשרדי הוועדה, מועצה אזורית זבולון, דואר כפר 

מכבי 30030.

ט' בניסן התשע"ח )25 במרס 2018(
)חמ 3-4(

דב ישורון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זבולון  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' יב/1/252, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7567, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,8520 עמ'  התשע"ז, 
לתכנון ולבנייה יבנה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,3834 עמ'  התשע"ח,   ,7661 הפרסומים  בילקוט 
פרסום  מיום  יבנה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ביבנה, ששטחה 3.375 דונם -  

גוש 3514, ח"ח 8, 9, 10, 106, 136; גוש 5518, ח"ח 43 )לשעבר   
גוש 3514, ח"ח 6, 7, 8, 9, 10, 106(; הייעוד: מבנים ומוסדות 

ציבור לחירום והצלה.

כ"ג בסיוון התשע"ח )6 ביוני 2018(
)חמ 3-4(

צבי גוב ארי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה יבנה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כהן ישראל 04/01/2018 כהן גיאורגינה 
יפה

1162833/8

וואלעס שלום 19/01/2018 וואלעס מאיר 
צבי

1164327/1

פניץ' דוד 13/12/2017 פניץ' איליה 1164883/1

פרץ אצל עזרי 
משה

21/01/2018 פרץ חיים 1164619/1

מחבר רונן ישי 22/01/2018 מחבר ראובן 1164653/1

גוסב סופיה 26/04/2011 צ'ודנובסקי 
נחום

1165020/1

רז דינה 31/01/2018 טויטו מרצל  1165206/1

גוסב סופיה 26/01/2018 צ'ודנובסקי רחל 1165038/1

סארוטה שמואל 13/11/2015 סארוטה יצחק 1165130/1

עמקיה עזורי 16/01/2018 עמקיה לוסי 1165166/1

יונאניאני רבי 17/06/2001 יונניאן קלימי 
יוסף

1165383/1

צארבקאן דניאל 
מייחה

05/08/2017 צארבקאן  דניס 
פרדג'י עטיה

1165478/1

פיק דניאל 20/02/2018 ברגר שרה 1165591/1

קראוס אברהם 10/03/2017 קראוס מרתה 
אליזבט

1165658/1

בן-משה צילה 03/03/2015 אפרמשווילי 
פייגא

1166287/1

עדוי דוד עזרא 01/01/2018 עדוי רחל 1166321/1

יחיא יוסף סמדר 09/01/2018 יחיא יוסף מאיר 1165826/1

למברגר שיינדל 16/09/2017 פרוינד חנה 1166831/1

כהן סבן יוסף 29/11/2017 כהן סבן רחמה 
כלמי

1165769/1

אזולאי אסתר 12/02/2018 חיון סול 1165821/1

צ'רני ראיסה 25/12/2017 צ'רני גלינה 1165913/1

מזרחי רחל 07/02/2014 מזרחי שלמה 1166297/1

ווילנסקי דוד 
סולומון

20/03/2007 וילנסקי לובה 1166752/1

ווילנסקי דוד 
סולומון

30/12/2007 וילנסקי יוסף 1166760/1

ספרא יפה 23/02/2018 ספרא אברהם 
שמואל

1166817/1

בן עזרא ילנה 06/02/2018 בן עזרא צלאח 
אליהו

1167047/1

גוטמן רבקה 04/03/2018 הרבסט הדסה 1167433/1

ווייל רבקה 17/12/2015 הירש עזריאל 
שמשון

1167492/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חשין נחמיה 19/09/2017 חשין ישראל 
שמעון

1167589/1

מייזל יעקב 27/01/2018 מיסל ביאטריס 
גודית

1167713/1

בן דוד אהרון 27/10/2017 בן דוד יעקוט 1168137/1

ריבלין שמחה 18/11/2016 ריבלין יצחק 1167735/1

דוד טובה 22/02/2018 דוד בנימין 1167819/1

סעדון מוריאל 
מרים

28/06/2011 סעדון פרוספר 
יוסף ז'וזף

1167904/1

ארז'ואן אביגיל 02/01/2018 בן זקי לואיז 1168226/1

צורי דוד 09/03/2018 צורי שרה 1168755/1

קוקואשוילי מרו 14/01/2018 קוקואשוילי 
אליהו

1168834/1

שפרלינג אלבה 14/01/2016 שפלינג רפאל 1170112/1

קרן עדנה 16/02/2018 קרן בנימין 1169132/1

פרג חיים יוסף 28/12/2017 פרג דינה ברנדל 1169196/1

לסרי דודי מסודי 26/03/2018 לסרי אליהו 1169535/1

חמו רותם יוסף 18/03/2018 חמו שרה 1171167/1

בירס זאן לוק איב 27/03/2018 כלפה ג'ילט רנט 
פורטו

1170182/1

צנוירט יצחק 
יהושע

30/01/2018 צנוירט אשר 
מרדכי

1170808/1

דהב יוסף 30/08/2015 דהב אלברטו 1170940/1

אנקר לוי איבון 14/02/2016 אנקר שמעון 1171217/1

גנץ יהודה 12/08/2010 גנץ אסתר 1171273/1

נוריאל דבורה 31/03/2018 נוריאל מנשה 1171483/1

קומן מיכאל 02/03/1946 קומן מריאנה 1171487/1

סולודובניק 
מרינה

12/01/2018 מלקין יבגניה 1172184/1

הורוביץ מרדכי 23/02/2018 הורביץ אהובה 1172131/1

בן חיים אליהו 
יפה

08/12/2017 בן חיים 
שולמית

1171754/1

יעקב אברהם 17/03/2018 יעקב שושנה 1172681/1

ראובנוף אסתר 23/02/2018 כהן שמעון 1171631/1

מגן מרדכי 11/06/2017 מגזימוף אברהם 1171634/1

לויכטר יוסף 
מאיר

11/01/2018 לויכטר יצחק 
יעקב

1171641/1

כהן אליהו 21/03/2007 כהן צדק גוהר 1171873/1

מינקה היידי 10/04/2018 מינקה אינגריד 
ליסה

1172139/1

מפודה אילנה 04/04/2018 גאריב מרים 1172180/1

שטרנברג מרדכי 20/02/2018 שטרנברג רבקה 1172219/1

רייזנר יוסף 04/03/2018 רייזנר חנה 1172380/1

רייזנר יוסף 03/04/2011 רייזנר אברהם 1172395/1

בוקשפן יואל 03/01/1992 בוקשפן משה 1172499/1

שמסיאן אורלי 22/04/2018 חקשור דוד 1172719/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מורגנשטרן נעמי 
חוה

30/03/2018 מורגנשטרן 
נחמיה ניל

1172749/1

שחור נעמי 29/01/2018 סלוטניק רבקה 
בקי

1172759/1

ותרי שלמה 27/11/2017 ותרי רומיה 1172869/1

רוזנר חיה 01/03/2018 כהן שמעון 1172917/1

הרמן חנה רחל 26/03/2018 אונדרויזר 
תרצה

1173017/1

ורנר דוד מנדל 29/03/2017 ורנר חנה 1172985/1

דערמער יענטא 18/12/2015 הרמן צבי דב 
אברהם

1173202/1

פרידמן דוד-
יהושע

23/01/2017 פרידמן אברהם 
יהודה

1173626/1

ביצ'ה כוכבה 
קבבה

13/02/2018 ביצ'ה אברה 1173769/1

שושן שמואל 11/03/2018 קדוש רחמה 1173812/1

לוי כפיר 14/04/2018 לוי עירית 1173948/1

בניאן איתן 14/01/2018 בניאן רבקה 1174115/1

ברודשנדל מרסלו 
מנחם

06/11/2015 ברודשנדל 
מריה

1174131/1

נסים אליהו 14/03/2018 נסים נסים 1173808/1

גליק אברהם 24/03/2018 גליק מרים 1173855/1

ברודשנדל מרסלו 
מנחם

05/09/2008 ברודשנדל 
סגיסמונדו 

סלומון

1174134/1

אומנסקי איגור 06/02/2018 אומנסקי סופיה 1175429/1

מלכה עמרם 28/03/2017 מלכה אזיזה 1174905/1

חנניה מרגלית 15/08/2015 חנניה  סבח 1174345/1

לבנון מזל 01/01/2018 לבנון יוסף 
רפאל

1175468/1

מפן )לוי( לינדה 
מברקה

17/03/2018 לוי )מלול( רחל 
יסמינה

1175282/1

הכסטר שמעון 
מנחם

10/03/2018 הכסטר אליעזר 
)אמיל(

1174148/1

רוזנר ישראל 17/03/2018 רוזנר שלמה 1174332/1

אנידזר יסכה 11/02/2018 אנידזר  שלמה-
מאיר

1174395/1

הופן-ניר חנה 11/04/2018 הופן יעקב 1174493/1

נדאף עזרי 20/04/2018 נדב יהודית 1175095/1

סומך דוד 04/11/2016 סומך ז'נט 1175212/1

סומך יוסף 18/02/2018 סומך משה 1175221/1

שפילמן דניאל 19/12/2017 שפילמן פנחס 1175376/1

אלקובי חנה 25/03/2018 אלקובי יהושע 1175467/1

נאמן אשר צבי 31/03/2018 נאמן חיה שרה 1175549/1

בלום ניצה 23/03/2018 צנווירט יוסף 1175842/1

קרן מרים 19/04/2018 חיימוביץ 
אדולף

1175973/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

נתניא נרגיס 12/04/2018 נתניא אהרון 1175852/1

זגדון שלמה חי 31/01/2017 זגדון יהודה 1175883/1

זגדון שלמה חי 07/05/2017 זגדון שמחה 1175877/1

שלמה דוד 11/05/2018 שלמה תמר 1176360/1

אהרוני סימה 
נזימה

22/03/2018 אהרוני אהרון 1176529/1

ישועה דוד יוסף 06/10/2016 ישועה אברהם 
ישעיהו

1176851/1

יחזקאל נירית 03/01/2018 לוי משה 1177119/1

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(

                                                משה ביטון, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קליין חיים 10/08/2017 קליין רוזה 244592/2

חלץ נסים 27/09/2017 מודזגברישוילי 
תמרה

359243/3

פרץ רחל 31/10/2017 פרץ אברהם 396700/4

גרשוני מרים 02/02/2018 וינפרס שושנה 1164355/1

שניידר אורן 19/02/2018 שניידר אברהם 
ישראל

1163783/2

גולדשטיין ניצה 01/11/2013 טרבולסקי 
עליזה

1164388/1

שפרכר נחמה 21/01/2018 שפרכר דוד 1164467/2

יאיר אילה דידי 05/11/2017 יאיר אסתר 1164458/1

דקל-שוב אסתר 28/10/2011 דקל רינה 1164564/1

הראל אלדד אליז 02/11/2017 נמר שרית 1164686/1

גולדשטיין ניצה 18/12/2017 טרבולסקי משה 1164394/2

מטרסו אברהם 21/10/2017 מטרסו זימבול 1164439/1

קדושים עליזה 06/07/2008 קדושים בנימין 1164716/3

קליין חיים 16/08/2008 קליין ארתור 1164734/1

אירנשטין אברהם 29/12/2010 אורנשטין 
ישראל

1165058/1

שפייזר ישראל 28/12/2017 שפייזר זהבה 1164802/1

רוזן אליעזר 07/01/2018 מרק רוזן מיכל 1165449/3

פלג בועז 01/04/2017 פלג מיכאל 1165399/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

טל יעקב 05/12/1990 טשאואי צאלח 1167939/1

אגר יעל 01/03/2018 שמאל חיה 1168059/1

שטאובר סילביה 27/09/1994 לקס ארנסט 1168074/1

נגר דליה 14/12/2017 פרידמן מריה 1168151/1

כהן אליהו 26/01/2018 כהן יצחק 1168213/1

נורנברג ברוריה 06/03/2018 מוזס אריך 1168221/1

לבנברג זאב 18/11/2017 לבנברג שלמה 1168369/1

רוזנטל מלכה 30/12/2017 רוזנטל דב 1168264/1

גדליהו שרון 08/03/2018 גדליהו ליאור 
אריה

1168328/1

שישו דוד 03/03/2018 שישו רפאל 1168344/1

אוהב שלום נסים 28/11/2010 אוהב שלום 
פנינה

837003/3

שושני שמעון 22/03/2017 שושני אסתר 1038846/4

שלמה יובל 07/01/2018 שלמה ציון 1125746/4

בסט רינה 21/09/2017 בסט דוד סמואל 1163432/3

גלבר מרדכי 19/06/2015 גלבר שמואל 
מאיר

1167224/2

יחייב גיולחנום 25/10/2013 אגרונוב אוטר 1168208/2

קליין בנימין 22/12/2002 קליין מיכאל 1168874/1

יחזקאלי שושנה 20/09/2017 יחזקאלי עזרא 1168447/1

פייסין סוטלנה 07/03/2018 פייסין זאב 1168756/1

יצחקוב יצחק 24/11/2009 איסחקוב בוריס 1168807/1

ליפשיץ ישראל 13/02/2018 ליפשיץ חנוך 1168865/1

חסון יהודה 27/02/2018 חסון קדן 1168914/1

ספר אורלי 23/02/2018 קצין בתיה 1168931/1

קאופמן שלמה 13/12/2017 קאופמן יהודה 
)אדוארד(

1169120/2

ברוק לאה אסתר 03/09/2017 ברוק אליעזר 1169613/1

איריס איריס 22/12/2017 גיספאן סעדיה 1169309/1

סגל רפאל 08/03/2018 סגל נירית חיה 1169276/1

קוסקס שני 11/02/2018 יצחק אהרן 1169220/1

שמשון משה 22/02/2018 שמשון אילנה 1169548/1

מקרוס שמואל 18/02/2018 מקרוס כרמלה 1169405/1

ביטון אורלי 10/02/2018 זגורי בלהה 1169428/1

נאור זלאיט מינה 
רבקה

31/01/2018 זלאיט משה 1169151/1

איריס איריס 05/03/2011 גיספן חבצלת 1169292/1

סרבי אליהו 10/02/2018 סרבי דנה חיה 1169353/1

שפרוני אניה 08/01/2018 שפרנסקי 
שפרוני רמי

1169418/1

בוקאי חסיבה 
דזירה

06/03/2018 בוקעי אלי 1169467/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

צור-ציצוביץ 
שירה

22/09/2017 צור-ציצוביץ 
מנחם

1166225/1

שלמה אבי 31/10/2017 שלמה משה 1166086/1

גרסימוב נדז'דה 18/01/2018 קונין רחל 1165761/1

שמאי רחמים 15/02/2018 שמאי שאול 1165371/1

לדין לוי בתיה 25/01/2018 בדש שץ דליה 1165315/1

שמאי רחמים 20/08/2005 שמאי בתיה 1165350/1

חליו אהרון 03/02/2018 חליו אסתר 1165764/1

גרייפנר מרים 24/01/2018 גרייפנר שמעון 1165792/1

סמולבורד מרה 10/01/2018 גרינברג בנימין 1166051/1

האן דניאל 06/04/2017 גולדשמידט 
מרגריטה

1166169/1

לוי דרור 01/12/2017 לוי יעקב 1166433/1

רבי מנחם יונתן 31/07/2017 רבי נפתלי 1166534/1

גרינברג אלי 24/02/2018 גרינברג יצחק 1168162/1

כהן עזרא 10/03/2018 כהן יצחק חיים 1168002/1

שם טוב דוד 03/03/2018 שם טוב אביבה 1167830/1

הר ציון מאיר 20/02/2018 הרציון ענאית 1167755/1

חן מאיר 11/01/2018 חן בילה 1167596/1

גרינשטיין מיכאל 14/01/2018 גרינשטיין מאיר 1167720/1

סימן טוב ישראל 16/02/2018 סימן טוב 
אברהם

1166777/1

מה טוב חנה 03/02/2018 חפץ אסתר 1168118/1

לייטנר נפתלי 
משה

06/01/2018 לייטנר בלה 1167558/1

ביז'אווי שמחה  06/01/2018 סבן אסתר 1166814/1

רבי מנחם יונתן 08/09/2017 רבי שרה 1166553/1

סלם יונה 28/09/2016 סלם יחזקאל 1166606/1

כהן אביבה רבקה 28/09/2016 כהן יהודה 1166665/1

יפה מירה 02/03/2018 קרמין בת ציון 1166986/1

ניאזוב מירה 23/02/2018 ניאזוב סבטלנה 1167174/1

לבהר ישראל 29/01/2018 לבהר יהודית 1167217/1

גלבר מרדכי 25/02/2018 גלבר שרה 1167223/2

אפל ישראל 25/01/2018 אפל פסיה 1167360/1

ברזילי עמירם 18/02/2018 ברזלי אהרן 1167390/1

גבאי מאיר 31/03/2016 גבאי עזרא 1167426/1

בורשטין עופר 21/01/2018 בורשטין גיזלה 1167436/1

רג'ואן דוד שלום 22/12/2017 רגואן מדלין 1167479/1

זכריה יעקב 24/05/2017 זכריהו מרום 1167495/1

נגו יעל 24/01/2018 נגו יצחק 1167508/1

לוי )חנוכה( שולה 21/01/2018 לוי )חנוכה( 
גבריאל

1167684/1

זפרני פנינה 04/02/2018 זפרני רבקה 1167855/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

וייס יחיאל 28/03/2018 לפקוביץ יצחק 
חיים ינו

1171602/1

יגר אורנה 05/10/2017 להב בת שבע 1172714/1

ארמן אליהו 31/12/2017 ארמן כרמלה 1171727/1

סיגלר אליה מרים 31/01/2018 סיגלר אורנה 1172123/1

אביקסיס חנה 08/03/2018 אביקסיס יצחק 1172103/1

מזוז מרים 23/02/2018 שמעוני ליזט 
סעודה

1171751/1

ירדני דוד 16/03/2018 ירדני רבי 1171869/1

פליקמן צארנה 11/12/2016 סטולר ויליה 1171910/1

פליקמן צארנה 08/05/2011 סטולר דורה 1171928/1

עוקשי עודד 05/02/2018 עוקשי ריטה 1171934/1

דור שמואל 27/02/2018 דריילינגר טוניה 1171943/1

חדאד ניסים 15/02/2018 חדאד צורישדי 1171954/1

קדושים אביבה 08/10/2017 כהן רבקה 1171975/1

בכר אורנית 28/03/2017 אנגל יצחק 1172129/1

בכר אורנית 21/02/2018 אנגל הניה 1172143/1

סלטי מזל 21/11/2017 סלטי יום טוב 1172164/1

איכילביץ מרינה 07/03/1997 גורבטוב יוסף 1172213/1

טריפון ירון 20/02/2018 טריפון ציונה 1172230/1

כהנא עמליה 08/04/2018 ירוסלביץ מינה 1172255/1

מירילשבילי 
שלמה

22/01/2005 מירילשבילי 
פנחס

1172351/1

בזיני מזל 06/07/2012 בזיני יהואש 1172367/1

קלנדריוב 
ויקטוריה

09/03/2018 קלנדריוב 
ברוניה

1172459/1

אלטש בקי 24/02/2018 אלטש דוד 1172468/1

פרגריכט טל 17/02/2018 פרגריכט נורית 1172512/1

דוד ליבי 18/02/2010 מאירוביצי איזל 1172673/1

דוד ליבי 04/04/2018 מאירוביצי 
הינדה

1172679/1

כהן פנחס 12/01/2018 כהן לוסי לוציה 1172746/1

ליפקוביץ אברהם 06/10/2017 ליפקוביץ חוה 1172762/2

ליפקוביץ אברהם 27/06/2011 ליפקוביץ 
מיכאל יהודה

1172771/2

ברויאר רפאל 10/12/2008 ברויאר יהודית 368219/3

כהן לוריא רבקה 19/12/2017 כהן צבי 409553/4

רון מילי 09/03/2018 ראוכוורגר יזאק 1172176/2

צפיר לבנה 11/05/2014 צפיר חיים 1172874/1

סור אריאל 25/03/2018 סור דוד 1172984/1

בריל הרן 07/03/2018 בריל מלבינה 1173097/1

רזינסקי שלי 29/01/2018 גורביץ נטליה 1173112/1

בן דוד שושנה 03/03/2018 קיקוב שרה 1173322/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מדר משה 16/02/2018 מדר שושנה 1169544/1

וקשטוק חדוה 31/12/2017 רוזנטל דוד 1169562/1

הקארי יפה 05/01/2018 סרור אמה 1169569/1

עילם עודד 01/03/2018 עילם עדנה 1169634/1

חסון קאופמן 
ציפורה

19/02/2018 חסון שמעון 1170245/1

מסיקה טלי 24/03/2005 חזקיה יוסף 1169698/1

מרודי אסתר 06/03/2018 מרודי יוסף 1171642/1

מרקוביצי מינה 16/08/2013 סולומוביץ אתי 1170363/1

נמטלאשוילי גרצל 16/12/2016 נמטלאשוילי 
מרי

1170938/1

ניניו נצחונה 04/03/2018 ברוך לואיזה 1170647/1

דקלו אברהם 07/03/2018 דקלו יוסף 1170619/1

ניר רחל 21/03/2005 חזקיה שרה 1169658/1

ניר רחל 30/04/2016 חזקיה רפאל 1169706/1

בטיש דוד 07/03/2018 בטיש זוזי 1169798/1

פינקל מרים 14/03/2018 פינקל שמואל 
יצחק

1169939/1

סמן טוב יורם 15/10/2013 סמן טוב משה 1169960/1

בן עזרא ויוי 19/11/2017 בן עזרא זינבול 1170177/3

זולטא עמליה 14/02/2018 זולטו אורה 1170300/1

מוראד יצחק 02/02/2018 מוראד מרגריט 1170437/1

אלבז אביבה 
ויויאן

01/06/2015 אלבז אברהם 
אלברט

1170531/1

רם אהובה 21/03/2018 ליס שרה 1170673/1

מרגאני סימה 03/03/2018 מזרחי יצחק 1170682/1

שקד אלונה 18/05/2016 פריסטר ורה 1170810/1

שקד אלונה 16/01/2018 פריסטר אדוארד 1170815/1

בוטביקה ליאת 
לאה

12/01/2014 מזרחי לבנה 1170911/1

ממון נסים 27/07/2017 ממון דינה 1171134/1

ברקוביץ יעקב 23/03/2018 ברקוביץ גיזלה
 )זהבה(

1171150/1

זכריה שלמה 16/03/2018 זכריה רחל 1171164/1

סינואני רותי 06/02/2018 זילכא אלברט 1171219/1

קדושים בנימין 12/09/2004 גודושים 
אברהים

1171276/1

קדושים בנימין 21/03/2015 גודושים טלעת 1171291/1

ורדימון ויטליס 
ענת

12/09/2017 שפר דינה 1171303/1

טוסון אליהו נאור 26/01/2018 טוסון רחל 1171305/1

פוטש בנימין 20/12/2017 פוטש אפרים 1171437/1

אלימלך ניצן 28/02/2018 אלימלך שלום 1171478/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שמש צפורה 08/02/2018 שמש עזרא 1174525/1

פרץ זהבה 15/02/2018 סבדי כרמלה 1174538/1

שקולניק רותי 03/04/2018 קון כהן שרה 1174551/1

הדר איתי יוסטון 07/02/2018 הדר אברהם 1174583/1

בוחניק וויויאן 29/08/2017 בוחניק דוד 1174809/1

כהן גבריאל 02/12/2016 כהן נורמה 1174864/1

כהן גבריאל 09/11/2017 כהן חיים 1174877/1

סודרי אורנה 07/03/2018 יון סילביה 1175072/1

דובידזון אירינה 05/02/2018 ניחמין סבטלנה 1175084/1

ניימן בן ציון יונתן 12/04/2018 ניימן דבורה 1175092/1

לקס יצחק 26/07/2007 לקס מרים 1175210/3

מקרוס אילת 26/04/2018 צדוק רחל 1175253/1

יהב אלי 29/01/2018 והבה מרקדה 
אנגל

1175441/1

יפרח משה 27/05/2017 יפרח מרים 1175447/1

אולשטיין זלטה 
זהבה

26/04/2018 קליין לאון 1175497/1

כחלון יצחק 06/02/2018 כחלון עמוס 1175758/1

עוז מנחם 19/02/2014 עוזרי בת-שבע 1176687/1

ישראל עזרא 08/03/2018 סיתי פנינה 1176327/1

גולן ענת 01/10/2017 בוקריס שאול 1175985/1

שלו אבשלום 21/03/2017 שלום נעמי 
שרה

1176027/1

בר לב דרורה 
דורית

16/03/1973 ברסי ברוך 1026930/2

סרף אסתר 24/02/2018 מנצור ברכה 
דניס

1078462/2

זיידה חיים מאיר 06/10/2017 מאיר מנחם 1176110/1

מרסה מיכאל 15/04/2018 מרסה שרגא 1176142/1

נתן שלמה 18/05/2018 נתן רפאל 1176235/1

וייכמן שרה 28/03/2018 וייכמן חיים 1176416/1

שמאי דינה 05/04/2018 שמאי אברהם 1176442/1

לוי פינחס חיים 02/04/2018 לוי איריס 1176481/1

אברהם רבקה 25/02/2018 אברהם זק 1176501/1

שביט שלומית 17/05/2018 אבידור יהודית 1176520/1

בכר יצחק 24/08/2016 בכר כרמלה 1176521/1

שוורץ נורברט 
צ'רלס

06/04/2018 שוורץ פייגה 1176541/1

גולן חנה שרון 10/04/2018 ניסים יעקב 1176590/1

זיידנר יוספה 27/11/2017 דרוקמן רבקה 1176672/1

ורנבסקי   אהובה 02/05/2018 מטבייב מרים 1176798/1

גוטמן פאולה 24/02/2018 גוטמן טוביה 
ג'ורג'

1176804/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גבור יהושע 24/03/2018 גיבור גדעון 1173139/1

אשכול אושיצקי 
עמרם

04/04/2018 אשכול עודד 1173152/1

פרקש זאב 04/10/2017 פרקש יהודית 1173311/2

אלמולי איריס 29/03/2018 אלגם לאה 1173394/2

בן נעים יעקב 03/02/2016 בנעים סול 1173411/1

שרעבי הדסה 12/04/2018 שרעבי נחמיה 1173466/1

דונל דליה 16/08/2017 רונן דוד 1174215/1

ברון יוסי 19/09/2017 ברון זאכי 1174007/1

פלח סמדר 02/04/2018 פלח מרקו 1173988/1

דביר ענת 11/01/2018 קלדרון מרגלית 1173482/1

שריבר דן 31/03/2018 שרייבר משה 1173600/1

ברון יוסי 25/05/2017 ברון אסתר 1174006/1

חזרתי מרי 31/03/2018 חזרתי דני 1173757/1

כהן אברהם 04/01/2018 כהן פרידה 1173765/1

סולטונוביץ ארקדי 15/04/2018 סולטונוביץ 
אסיה

1173771/1

אלישע אליהו 30/08/2017 אלישע שלום 1173840/1

רוט שרה גיטה 18/02/2018 ווירצברגר לאה 1173909/1

אסיג אסתר 27/01/2013 אסייג דוד 1173982/1

שמאי ניסים 07/01/2018 שמאי רבקה 1174001/1

שלום אירית 13/03/2018 גרינר בלה 1174038/1

טבול אריה 02/01/2018 טבול רות 1174143/1

צדוק נאוה 20/02/2018 צדוק רנה 1174162/1

בוכנר ישי 14/04/2018 מירון פנינה 1175632/1

גלובן יאיר 14/04/2018 גלובן סימה 1175961/1

טבשי מרדכי 24/12/2014 טבשי יוסף  1175723/1

צרף ענת 04/04/2018 צרף דני 1171237/4

מוזר ליאה 28/10/2017 מודזגברישוילי 
מרו

1174528/1

טימור שרי 05/03/2018 גלבגיסר דבורה 1174384/1

רובינשטין אפרים 
ישראל

08/12/2017 רובינשטין 
באשה

1175731/1

ברק דניאל 18/03/2018 ברקוביץ אסתר 
פרידה

1175574/1

ברק דניאל 09/09/2012 ברקוביץ  מאיר 1175595/1

קורש עליס 13/03/2018 קורש אהרון 1174230/1

קמליאן אהובה 22/03/2018 קמליאן יעקב 1174275/4

קמליאן חזי 16/07/2001 קמליאן פרחה 1174304/4

לזר סוניה-סול 31/03/2018 דזלדטי שרה 1174313/1

גורסוי דוד 14/05/2017 גורסוי נסים 1174329/1

פארי הפי אלגרה 30/01/2017 עדס פורטונה 1174475/1

ויינשטיין סופיה 29/11/2008 כץ קלאוודיה 1174498/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ליברצ'וק ורה 09/03/2015 צ'רניאק מלכה 1166716/1

אסף חיים דוד 03/07/2016 אסף אליהו 1166781/1

אסף חיים דוד 27/12/2017 אסף פאני 
צפורה

1166792/1

גולדנברג מרינה 06/03/2018 גולדנברג 
אלכסנדר

1166828/1

דאנה יעקב אלי 05/02/2018 דאנה אדגר 1166937/1

נוטקוביץ בן ציון 08/12/2017 נוטקוביץ פיגה 1167388/1

הופשטטר יואל 30/12/2017 הופשטטר פנינה 
רבקה

1167408/1

חאס פייגה 29/06/2008 חאס מיכאל 
)משה(

1167430/1

אהרן נוגה 24/10/2017 אהרון צדיקה 1167745/1

פרטוש דניאלה 
רותם

14/03/2018 עיאש חנניה 1167840/1

ויינברג מיכל 16/01/2018 רחמים זהבה 1167890/1

כהן אסתר 30/03/2016 כהן אברהם 1167987/1

נחמני משה 23/03/2018 נחמני זרי 1168475/1

קרן לידיה 12/07/2017 בלנק ארמנד 1168522/1

מורסקי מור יצחק 13/03/2018 מורסקי אדיטה 1168527/1

פטאי דינה 23/02/2017 ישראל חנה 1168808/1

פטאי דינה 31/10/2006 ישראל אברהם 1168831/2

זנו שמעון 09/05/1996 זנו אלי 1169023/1

זנו שמעון 17/08/2014 זנו סימי 1169027/1

בן-לסן עליזה 09/03/2018 בן-לסן רפאל 1169048/1

זסלבסקי ורה 15/03/2018 צייטלובסקי ליה 1169209/1

די קפואה גבריאל 
איתי

04/03/2018 די קפואה 
רוברטו

1169573/1

אורנשטיין שלמה 16/02/2018 אורנשטיין 
צביאל

1169601/1

ורדי אמציה 03/04/2018 ורדי מלכה 1170011/1

יהודה הלן 14/03/2017 מיארה זוהרה 1170522/1

הולצר רחל לאה 27/03/2018 הייזלר דבורה 1170784/1

יעקובוביץ ברכה 12/03/2018 יעקובוביץ רות 1171086/1

קרסיק ולרי 30/06/2012 קרסיק קלרה 1171151/1

קרסיק ולרי 29/01/2018 קרסיק יעקב 1171161/1

חרמון מרגלית 21/03/2018 חרמון משה 1171352/1

ברנוי משה בנימין 10/01/2018 ברנוי פרידה 1171468/1

ליבוביץ מרים 18/03/2018 צובוטרו ברנה 1171504/1

סטון מילה 24/11/1998 זוקובסקי מניה 1171630/1

ברוער חסיה 26/07/2012 גרבר יהודית 1172211/1

איזק רן אהרן 15/04/2018 איזק רבקה 1172258/1

בכר סיגלית 01/04/2018 בכר אברהם 1172420/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

זול נלי 04/04/2018 זול מרינה 1176860/1

שטיינהרט חנה 
הניה

28/04/2018 פלר אליעזר 
שלום

1176943/1

רומנו ג'מה 17/02/2018 רומאנו ויולה 1177134/1

פרנקל רועי 25/10/2017 פינגרהוט חנה 1177157/1

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(

                                                   רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אמיר הלית 26/02/2006 וידרה מרים 584888/3

שורץ עופר 01/02/2018 שוורץ דינה 1164314/1

אוספובט בנימין 15/02/2018 אוספובט מריה 1164402/1

חייס שרה 02/03/2017 חייס אברהם 1164585/1

גרבוז טטיאנה 08/01/2018 נוטקין חנה 1164840/1

גרבוז טטיאנה 17/08/2008 נוטקין יצחק 1164849/1

טלמור יובל 19/11/2017 טלמור רעיה 1164894/1

כהן אהרן 25/02/2018 כהן דבורה 1164956/1

ספוזניק סרול 12/12/2012 ספוזניק גנך 1165041/1

ספוזניק סרול 27/12/2017 ספוזניק צביה 1165049/1

סמוטריצקי 
מיכאל

18/08/2015 סמוטריצקי 
מאיה

1165191/1

הררי אייל דניאל 19/02/2018 הררי יעקב 1165287/1

טמסטט יעקב 25/09/2006 טמסטט יוסף 1165418/1

טמסטט יעקב 17/03/2017 טמסטט הנריטה 1165421/1

אברהם סימה 27/01/2008 פישמן מוישה 
איציק

1165806/1

אברהם סימה 13/08/2017 פישמן בלימה 1165812/1

גולדשטיין רוברט 26/10/2013 גולדשטיין הוגו 1165827/1

בומשטיין יורי 19/02/2018 בומשטיין נטליה 1165932/1

כהן יהודה 07/01/2018 כהן מיכאל 1166203/1

נתן יפה )אגנטה( 21/02/2018 נתן משה 1166272/1

שמילוביץ אנוצ'ה 03/10/2016 שמילוביץ זיגו 1166306/1

שטיגליץ שלום 12/09/2009 שטיגליץ 
איזבלה

1166451/1

ליברצ'וק ורה 29/10/2009 צ'רניאק יעקב 1166708/1
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בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אלחדד דויד דדה 24/11/2002 חדד סימי 275150/2

כלפון דוד בכור 05/03/2005 כלפון משה 280572/2

איאסו אנגאש 
אדיס

04/09/2005 איאסו בלינש 
בתיה

283830/2

לוי רחל 29/01/2018 לוי חיים 1164228/1

זמנה אזלו 08/02/2014 גזהיין צהאיי 978262/2

מסיקה ורדה 23/09/1991 סבן אידה 1164236/1

עובדיה בר 25/12/2017 עובדיה עמוס 1164418/1

מקסימוב ישראל 
חי

28/04/2017 מקסומוב 
מיכאל

1164639/1

קופרמן אירינה 23/01/2018 קופרמן מיכאל 1164348/1

פרידמן יוסף 
אהרון

05/11/2017 פרידמן דוד 
אלימלך

1164259/1

פרידמן יוסף 
אהרון

26/02/2015 פרידמן רחל 1164272/1

נוביסוב אנה 13/02/2018 גידמן אברימה 1164662/1

ויסברג שלמה 08/09/2017 ויסברג חוה 1164819/1

ויסברג שלמה 22/01/2018 ויסברג שמואל 1164857/1

לאודן זהבה 20/01/2018 פרס שרה 1165270/1

פרייס אביטל 12/01/2018 ליברמן אברהם 1165846/1

עמית רועי 23/01/2018 עמית יהודית 1165347/1

ליברמן אמנון 
יוסף

01/09/2017 ליברמן נאוה 1165823/1

גרינברגר חנה 
אניטה

19/02/2018 שפירא סילביה 
סרנה

1165918/1

רובין משה 20/02/2018 רובין שלומית 
פרידה

1165088/1

בורג מרים שרה 02/02/2018 שמעיה חיים 1165137/1

תמם אליהו 20/02/2018 תמם אודת 1165451/1

דיין טיטה גוסיאן 16/02/2018 דיין לילו 1165717/1

בראון יצחק 17/02/2018 בראון טובה 1165854/1

עושרי גל 22/02/2018 עושרי 
מתתיהו

1165946/1

לטמן אליק 19/11/2011 לטמן מאיה 1166043/1

אבישר פרחה 07/01/2013 אבישר נדב 1166217/1

טפר סמיון 01/11/2017 טפר זליג 1166341/1

הלבר זאב מרדכי 23/01/2018 הלבר עתליה 1166351/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

רוימי עמרם 01/03/2018 רוימי אלי 1172454/1

טישלר רבקה 27/02/2018 הוס לילין לילי 1172545/1

צרויה גורג'ט 14/04/2018 צרויה עמרם 1172870/1

ליאני אברמסון 
אפרת

12/03/2018 ליאני שולמית 1173091/1

אלישע שמואל 19/02/2017 אלישקשוילי 
נזיקו

1173180/1

אלישע שמואל 10/02/2018 אלישקשוילי 
שבתאי

1173181/1

ישראל דוד 27/05/2017 ישראל טיטי 1173290/1

מרקוביץ אסתר 29/03/2018 רוזנברג חיה 1173398/1

קלינמן נפתלי 25/01/2018 קלימן רות 1173665/1

ישראל יורם 15/04/2018 ישראל מלכה 1174225/1

לובוביץ ישעיהו 11/04/2018 לובוביץ סופיה 1174228/1

צור עמוס 16/03/2018 צור יצחק 1174405/1

מונטנו אלכסנדרו 24/04/2018 פיינשטיין 
אברהם

1174519/1

בן שושן ליאלה 18/04/2018 קוציק ניוסיק 1174722/1

רובשקין אברהם 04/04/2018 רובשקין פיאנה 1175045/1

עמיר דוד 02/05/2018 עמיר חיים 1175476/1

פרידמן מנס 17/08/2017 פרידמן חסיה 1175521/1

וינר אדגרדו 08/03/2018 וינר קארין 1176168/1

בסה אליהו 18/04/2018 בסה לאה 1176243/1

שטריט עליזה 10/04/2018 שטריט יעקב 1176249/1

מלכה אבנר 16/04/2018 מלכה רחל 1176334/1

איפרגן פרוספר 26/04/2018 איפרגן פריחה 1176623/1

אמסלם אסתר 11/02/2018 אמשלום אדלה 1176962/1

אמסלם אסתר 14/02/2001 אמשלום שלום 1176965/1

דדון דבורה 20/09/2017 רזניק בנימין נתן 1166380/1

קליין פרנציסק 26/03/2018 קליין אולגה 1171759/1

שלי ורד 02/03/2018 בן דב רחל 1169477/1

עוזיאל דניז 01/02/2018 עוזיאל אלי 1164818/1

גיסלר חיה 26/03/2018 אונגר בלהה 1175493/1

אלחיאני דוד 16/03/2018 אלחיאני רנה 1174974/1

גורלשוילי יגאל 02/06/2014 גורלשוילי 
שוטה

1174366/1

אטדגי רחלי 24/09/2017 אטדגי צ'רלי 
מאיר

1166785/1

ויצן יהושע 12/06/2017 ויצן רות 1167164/1

בריקלין מרינה 13/02/2018 ספיבקובסקי 
יבגני

1177019/1

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(

                                       יצחק היקינד, המזכיר הראשי
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ליסנקו מיכאל 02/09/2015 ליסנקו 
סבטלנה

1168163/1

כלפון דוד בכור 27/01/2007 כלפון מרים 1168229/1

מימון עליזה 27/03/2018 מימון אסתר 989332/3

לובנשטיין נגה 16/02/2018 לובנשטיין 
ישראל

1168515/1

סידוף אור משה 20/02/2018 סידוף סמדר 1168827/1

בריגה יעל 20/01/2018 אזולאי ורד 1168591/1

ורבר אברהם 
משה

05/06/2008 ורבר ליזה 1168805/1

ורבר אברהם 
משה

06/06/1981 ורבר אשר 1168822/1

לוין שרה 23/02/2018 לוין יצחק 
משה

1168898/1

זוארס רבקה ריקי 05/03/2018 זוארץ חיים 
יצחק

1169563/1

חדד כתריאל 08/03/2018 חדד מנשה 1169603/1

גיטרמן גל 18/03/2018 נוביק מאיר 1169402/1

אדם שטיין שרה 05/11/2017 אבידור אילנה 1168843/1

וחידי משה 
יאשיהו

07/03/2018 וחידי יוסף 1169558/1

יעקובוביץ אפרים 19/02/1996 יעקובוביץ 
בנימין

1169776/1

לסטר לודמילה 19/11/2017 לסטר ישראל 1169780/1

קורן שרית 10/03/2018 קורן נעמי 
הרצליה

1170753/1

וייס רייצל 03/03/2018 ביליצר מרים 1170826/1

כהן מיכל 30/12/2017 סבח יהושע 1170047/1

יעקובוביץ מאיר 03/03/2018 יעקובוביץ 
מלכה

1169784/1

שאשה תהל טובה 26/03/2018 שאשה עזרא 1169811/1

רונן יובל 15/03/2018 רונן יוהן יורם 1169965/1

בן אוליאל דניאל 
סמואל

29/11/2016 סבן ג'ין מארק 1170059/1

אורן לואיז ציונה 05/03/2018 אורן גיורא 1170329/1

אורן לואיז ציונה 05/03/2018 אורן גיורא 1170329/2

לינסקי דוריס הלן 20/03/2018 לינסקי דמיטרי 1170429/1

זכות יוסף 13/02/2018 זכות חדוה 1170436/1

קונטרוביץ' מאיה 21/02/2018 קונטרוביץ' לב 1170521/1

מונסטירסקי 
אלכסנדר

23/02/2018 מונסטירסקי 
יבגניה

1170655/1

מדובר מניה 
מרינה

24/10/2002 גולדלמן פסח 1170686/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

הלבר זאב מרדכי 02/12/2006 הלבר שמעון 1166362/1

נחום יונה 11/10/2017 נחום משה 1166656/1

הרשקוביץ נאוה 30/07/2010 פרקש קלרה 1167123/1

זריהן שלום 20/02/2018 זריהן שבה 1167736/1

אלחדד דויד דדה 02/03/2018 חדד הנרי 1168216/1

מרקוביץ וסילי 25/01/2018 מרקוביץ חנה 1167822/1

ניסן אילה 11/02/2018 ניסן רימה 1168324/1

איאסו אנגאש 
אדיס

26/04/2017 איאסו 
ביאדגלי 

בנימין

1167366/1

שולומון שריתה 04/03/2018 שולומון רפאל 1168263/1

לסקין רומן 29/01/2018 מלמרסון יעקב 1167549/1

נחמיאס אסתר 24/01/2018 נחמיאס אהרן 1167638/2

בר דוד אביטל 14/01/2018 בר דוד חיים 1166366/1

טסלר ורדינון 
אורנית

02/09/2016 טסלר רוני 
שמואל

1166576/1

ליטמן ירון 11/02/2015 ליטמן זאב 1166594/1

ליטמן ירון 18/09/2017 ליטמן מזל 1166608/1

קוזי יהודה 15/02/2018 קוזי מטילדה 1166705/1

מלול רחל 21/01/2018 מלול מאור 
ישראל

1166798/1

בניסטי דניאל 16/04/2009 בניסטי יוסף 1166881/1

גוטמן בן ציון 11/01/2012 גוטמן זהבה 1166943/1

גוטמן בן ציון 19/05/2000 גוטמן יעקב 1166953/1

דנה גילה 13/04/2016 בן ישי מרים 1167016/1

לסטר בת שבע 13/04/2016 בן ישי מרים 1167016/2

לסטר בת שבע 10/02/2018 בן ישי יוסף 1167038/1

לביאן נגה 27/02/2018 אביבי הדסה 1167417/1

ספיר אירינה 22/05/2017 ספיאשוילי 
רחל

1167512/1

דפרים אברהם 18/02/2018 דפרים יהודית 1167685/1

חביב שרה 30/01/2018 חביב יוסף 1167703/1

איליישימוב 
איציק

07/02/2000 איליישימוב 
שימחו

1168076/1

נפתלי עזרא 15/01/2018 נפתלי יצחק 1168089/1

איליישימוב 
איציק

05/11/2001 איליישימוב 
שושנה

1168091/1

חוסיד אלכסנדר 
אנריקה

01/02/2018 חוסיד מעין 1168145/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

וולודרסקי 
אלכסנדר

23/10/2015 וולודרסקי 
ראיסה

1173176/1

כהן גלעד 12/03/2018 כהן רונית 1173195/1

קלפוס הדסה 29/03/2018 פרידמן רחל 1173209/1

קלפוס הדסה 29/03/2018 פרידמן רחל 1173209/2

קלפוס הדסה 29/03/2018 פרידמן רחל 1173209/3

פלז כרמלה 15/04/2018 פלז משה 1174138/1

פרלשטין צחי 20/02/2003 פרלשטין אריה 
הרי

276998/2

מסלטון נסים 27/03/2018 מסלטון אליהו 1173226/1

סוסונוב אולג 12/04/2018 אבשלומוב 
אירינה

1173773/1

אסולי דניאל פרל 24/01/2018 קורשיה חנה 
איבט

1173447/1

איל אורי 24/03/2018 איל נירה 1173507/1

רט אסתר 18/04/2018 גרינולד עליזה 1173693/1

סרוסי בנימין רונן 16/10/2017 סרוסי ציון 1173749/1

גרינשפן פנינה 27/04/2016 גרינשפן יוסף 1173767/1

רנמר דניאלה 26/12/1992 בן-עמר חיים 1174031/1

שרביט אנה נדין 04/01/2016 שרביט איזידור 1174094/1

סמואלי נינהוף 
ענת

18/02/2018 נינהוף רוני 1174159/1

רושצ'ין ילנה 16/03/2018 סמינסקי 
ליודמילה

1174222/1

נהרי חנן 04/10/2017 נהרי בנימין 1174292/1

בן דוד יהודה 
רונית

27/03/2018 בן דוד אברהם 1174331/1

בן שושן רחל 29/07/2017 כהן דניס 1174367/1

דדשב אברהם 
חיים

28/04/2018 דדשב אפרת 1176548/1

קרן מלכה שושנה 21/02/2018 קרן זהר 1175086/1

אפרייאט טליה 15/04/2018 איטח מאיר 1175176/1

מזיל חנה בטי 09/01/2018 לוי מסעודה 1117769/2

מצ'ורו אברהם 14/04/2018 בן ששון 
אברהם

1176522/1

קירשנבוים מרדכי 
שלמה

11/03/2018 קירשנבוים 
ריוה

1172146/2

ויינשטיין אנה 22/03/2018 ויינשטיין 
ישראל

1174444/1

שקרון אנדרה 19/07/2017 שקרון אוז'ני 
ניקול

1174521/1

שבת סוניה 04/12/2017 שבת מקס 1174773/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מדובר מניה 
מרינה

23/02/2011 גולדלמן ריבה 1170708/1

שרפי אירית 26/03/2018 נהרי זכריה 1170777/1

בלינט סיוון 16/02/2018 הרשקוביץ 
בנימין

1172677/1

דוקטור יעקב 27/04/2017 ווסקובויניק 
צילה

1171252/1

כהן משה 18/02/2018 כהן אבלין 1171969/1

מי-טל יהודה 26/03/2018 מיטל יהודית 1171143/1

ויינשטיין אולגה 12/01/2018 ברדקין לני 1172539/1

גניש יצחק 06/03/2018 גניש מיכל 1172251/1

סבגאן שי 16/12/2017 סבגאן אפרת 
שני

1170937/1

ברקוביץ אבי 20/03/2018 ברקוביץ 
יהודית

1171124/1

לגרמן אריאלה 27/03/2018 לגרמן עוזי 1171213/1

לזר דניאלה 24/07/2001 סנדר שרה 1171261/1

טהר לב רות 23/02/2018 טהר לב חיים 1171282/1

להט חוה 14/02/2018 גרשטיין יחיאל 1171419/1

להט חוה 23/06/2003 גרשטיין  ליזה 1171431/1

פדלון מרגלית 25/02/2018 כהן אהרן 1171538/1

שמחון יוסף חיים 18/04/2018 שמחון אברהם 1171886/1

ליכנר מרי 04/04/2018 ליכנר אהרון 1172109/1

זנו סול 24/02/2018 זנו רמו 1172226/1

אוחנה שי 19/04/2018 אוחנה בנימין 1172235/1

ביצ'ה טקלו תקוה 10/03/2018 ביצ'ה נגוסה 
שלמה

1172246/1

תם מרים 03/04/2018 תם יוסף 1172428/1

קלנר רוזה 27/02/2018 אקרמן בלה 1172462/1

להב מרי 23/06/2017 להב מיכה 1172496/1

סופר ציונה 10/10/1997 סופר בנימין 261239/2

ירדני יפה 07/11/2012 חיגר רחל 1172883/1

פתחיה נעימה 28/04/2004 פתחיה מאיר 1172973/1

חליף מיכאל 17/03/2018 חליף אטליה 1172994/1

דסטה מרה 29/01/2015 דסטה אבטלם 1173006/1

מלכי ארלט 05/07/2017 חסון מרתה 1173011/1

קלפוס הדסה 18/06/2010 פרידמן אליעזר 1173225/1

מרציאנו סלומון 26/10/2016 מרציאנו משה 1173131/1

קבלו משה 12/02/2018 קבילו רחמה 1173138/1
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בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

דוידוביץ זכאי 27/01/2018 דוידוביץ עליזה 1164312/1

אופיר יעל 13/10/2017 אופיר יהודה 1164373/1

בן ציון וורטהיימר 23/01/2018 ורטהימר אליהו 1164421/1

גיטמן מריה 24/10/2017 כץ פייגה 1164644/1

הושנגי אליאס 26/11/1995 הושנגי גוליט 1164719/1

מסרי משה 29/02/1996 מסרי שמואל 1164735/1

לדרמן גולן 
כרמלה

25/01/2018 הס אסתר 1165683/1

מסרי משה 11/03/2009 מסרי חנינה 1164738/1

שטיינברג תמרה 18/11/2017 שטיינברג בוריס 1164838/1

בן אליעזר יצחק 14/01/2018 בן אליעזר זאב 1164978/1

סורסקי זאב 27/01/2018 סורסקי אליהו 1165025/1

ששון יחזקאל 08/02/2018 ששון אבלין 1165328/1

קויצקי חוה 26/09/2017 קויצקי אברהם 1165363/1

צפתמן יצחק 25/12/2017 צפתמן דבורה 
חוה

1165482/1

דדון דניאל 27/01/2017 דדון יהודה 1165739/1

כהן זהבה 06/01/2018 כהן מרדכי 1166291/1

ברוך לימור 14/08/2016 דאודאו רון 1165775/1

יחיא דינה 20/02/2018 יחיא ציון 1165802/1

פלייסיג אביגיל 30/01/2018 פלייסיג רחל רוז 1165825/1

קס מתוקה 21/02/2018 קס טוביה 1166104/1

גלט חנה 28/12/2017 סולומון אולגה 1166583/1

פיבלמן יעקב 16/11/2017 פיבלמן שרה 
ברכה

1166726/1

אילון זמירה 17/02/2018 אילון אריה 1166769/1

טירם חניאל 16/02/2018 טירם יאיר 1166942/1

סלם חנה 01/08/2017 סלם אליהו 1166949/1

גנדשי שרה 17/02/2018 גנדשי אליעזר 1166962/1

לוין יאנה 10/08/2017 לוין סופיה 1167017/1

מנדל אלכסנדרו 
שלמה שלו

21/01/2018 מנדל אירינה 1167100/1

מנדל אלכסנדרו 
שלמה שלו

03/02/1999 מנדל אדלברט 
)ברוך(

1167111/1

כץ ישראל 13/02/2018 כץ חדוה 1167219/1

אלשייך משה 29/01/2018 שייך יונה 1167286/1

דואניאס רחל 17/02/2018 דואניס יצחק 1167964/1

בר-חן קושניר 
לינוי

24/02/2018 קושניר יהודה 1167338/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בנצה בנימין 28/12/2017 בנצה פאולט 1174972/1

סרקין קופרמן 
אירינה

04/07/2012 קופרמן אוה 1174986/1

גליץ אביבה 26/04/2018 סידוף שרה 1175053/1

לנדסהוט צפורה 30/03/2018 לנדסהוט 
מנחם

1175229/1

גרבי אינז 18/01/2018 גרבי ממוס 1175301/1

פיקר ליטל 12/04/2018 פרידמן יהודה 1175410/1

משה שרונה 14/04/2018 כהן אבישי 1175530/1

ציון אידה 20/01/2017 ציון אברהם 
חיים

1175588/1

אוחנונה 
שלמה)סלומון(

02/05/2008 אוחנונה-
אזרזר חנה

1175601/1

דידי מור 20/04/2018 דידי אסתר 1175647/1

יעקובוב מאיה 28/02/2018 יעקובוב 
מויסיי

1175672/1

משרקי דיקלה 28/12/2017 שער אביהוא 1175895/1

אהרונוביץ מרינה 14/02/2018 חנין אולגה 1175974/1

ווקנין שרה 13/04/2018 ווקנין מרדכי 1175987/1

קריחלי אתרי 15/04/2018 קריחלי אנזור 1175996/1

נפרין מזל 23/11/2009 בוסי שמעון 1176000/1

הרט פאולין 01/12/2016 הרט סידני 1176084/1

פורקוש דינה 25/02/2018 וסרמן ליובוב 1176253/1

מנדלסון בילי 25/04/2018 מאירסון לילי 1176345/1

קוזנצוב לאוניד 07/05/2018 קוזנצוב לריסה 1176463/1

ריזמן אידה 20/04/2018 סטרזניקוב 
איסאק

1176583/1

ריזמן אידה 11/06/2016 וינוקור 
סטרזניקוב 

לובה

1176591/1

פיצ'חדזה שלוה 10/04/2018 פיצ'חדזה ונרה 1176824/1

שפק ניר 02/04/2018 שפק ניצה 1177133/1

לב אירינה 04/03/2018 נמירובסקי 
ילנה

1176832/1

תמרי עדי ישראל 01/05/2018 תמרי לאה 1176864/1

רוסק גדעון 20/04/2018 רוסק יהודית 
אילזה

1176929/1

הדר יעקב 02/04/2018 קוזלובסקי 
לאה

1177147/1

הלפרין אברהם 
יהודה

20/05/2018 הלפרין מרים 1177189/1

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(

                                            אלון ארביב, המזכיר הראשי
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אהרנטל פנינה 24/10/2017 לאופר זאב 1169487/1

קארה בצלאל 08/04/1995 קארה סאלם 1169610/1

קארה בצלאל 29/03/2016 קארה ידידה 1169620/1

גולניק זאב 04/09/1995 גולניק יפה 1169847/1

וייסברג רחל 19/08/2017 איזנפלד יהודה 
יוליוס

1170207/1

יעקב מלכה 03/02/2009 יעקב משה 1170322/1

לטינסקי אביב 14/08/2016 לטינסקי 
לודמילה

1170444/1

הרשקו יצחק 11/07/2017 הרשקו יוזי 1170638/1

הרשקו ראובן 18/02/2018 הרשקו רבקה 1170651/1

קזרנובסקי מנחם 19/02/2018 קזרנובסקי 
יחיאל

1170833/1

ארגמן שי יוסף 02/04/2018 זילברמן מתיליה 1171662/1

מרק מרדכי 18/02/2018 מרק פירושקה 1171226/1

צייג שושנה 02/04/2018 צייג שרה 1172514/1

לוי שושנה 04/04/2018 לוי יחיאל 1171228/1

שוורץ אביטל 30/03/2018 שורץ לאה 1171247/1

ציונוב בן-ציון 02/06/2012 ציונוף אסתר 1171445/1

רבינוביץ סורוצקין 
מאשה

07/02/2018 וולק אטה פסיה 1171461/1

הושנגי אליאס 14/08/1996 הושנגי עזרא 1171486/1

וקסלר פבל 02/01/2018 וקסלר אברהם 1171532/1

טכה אירינה 04/03/2018 פיסטינר ריטה 1171689/1

בזק אביבית 27/01/2018 יחזקאל יצחק 1172076/1

לוין אולג 11/07/2015 לוין ציפה 1172151/1

פרקס יעקב 17/03/2018 פרקס לייזר 1172309/1

דבראשווילי אתרי 02/12/1998 דבראשווילי 
רפאל

1172383/1

יונתני זהבה 22/01/2018 יונתני יואל 1172393/1

חרד פני רבקה 11/11/2017 חרד סעיד 1172525/1

פקשיאן מאיר 15/03/2018 פקטי שיאני 
טובה

1172672/1

בללוב מרק 18/01/2018 בללוב אירגני 1172700/1

חממי יפת 25/02/2018 חממי אורה 1172711/1

רבי אורית 05/02/2018 כהנא לילי 1172784/1

מועלם רחלה 
צ'חלה

10/04/2018 מועלם מדלין 877348/2

חוגג לאה 02/04/2018 חוגג ויקטור 1172887/1

שפיר יעקב 13/02/2018 חכים אוגלי 
לינדה

1173055/1

כהן זקי 20/01/2018 כהן ציון 1173547/1

יוסף אסתר 26/03/2018 יוסף מנחם 1173425/1

בודינגר אילנה 31/12/2017 נוזף אולגה 1173471/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חאיק אוסנת 09/11/2017 לוי אסתר 1167269/1

לנג דוד 27/11/2017 לנג בלה צפורה 1167365/1

לנג דוד 27/01/2018 לנג חיים 1167377/1

ימפל בלה 14/03/2018 גלייזל צילה 1167464/1

נתן נחמני 08/02/2018 אלעד נחמני 1165385/1

גליקשטיין חיה 
שרה

14/02/2018 איזק אליעזר 1167554/1

זרקו משה 14/08/2017 זרקו לזר נסים 1167832/1

שמלשבילי זבולון 05/10/2008 שמלשבילי 
דניאל

1167879/1

שמלשבילי זבולון 09/07/2011 שמלשבילי פניא 1167887/1

שני טובה 25/01/2008 פוגל חיים אריה 
קרול

1167999/1

שני טובה 21/01/2018 פוגל רחל 1168005/1

מורדי ויקטוריה 03/03/2018 נפתלי יעקב 1168128/1

שיינגרט סבטלנה 12/01/2015 בריק יפים 1168257/1

שיינגרט סבטלנה 16/01/2017 סטריז'ק פולינה 1168259/1

ארואסטי יצחק 25/09/2000 ארואסטי אשר 1168320/1

איילה אינקוואי 31/07/2005 איילה אדנה 1168365/1

חורש סומך מיכל 26/09/2017 ילסקי צפורה 1168376/1

סגל חיה 04/03/2018 סגל יצחק 1168552/1

קיטיאט וידה 19/03/2018 קיטיאט דוד 1168705/1

גליק חיים חגי 27/02/2018 גליק שושנה 1168568/1

סימן טוב שלי 26/01/2018 סימן טוב 
שושנה

1168584/1

שני רחלי 10/03/2018 שני צאלי 1168800/1

חזקיהו עמנואל 18/02/2018 חזקיהו שירית 1168870/1

רוזנברג אמנון 
צדוק יצחק

03/03/2018 רוזנברג יהושע 1168867/1

לובמן אולגה 14/03/2018 קוגן ארנולד 1168945/1

בכר מזל טוב 08/02/2018 בכר ראובן 1169002/1

לובמן אולגה 10/02/2016 קוגן דינה 1169047/1

אחונוב זינאידה 10/03/2018 אחונוב שלום 
חיים

1169304/1

עובדיה דיזי 03/02/2018 עובדיה שלום 1169406/1

אהרנטל פנינה 03/10/2006 לאופר שושנה 1169476/1

בלום חיה 03/03/2018 בלום זאב 1169536/1

טולנפלד יוסי 07/04/2018 טולנפלד אהרון 
ברנרדו

1170788/1

כרמי חיים משה 16/03/2018 כרמי שרה 1170967/1

יעקב מלכה 30/04/2017 יעקב נזימה 1170317/1

בוטנרו חניתה 17/01/2018 בוטנרו יוספינה 1170057/1

טוויק אשר 07/08/2017 טוויק חיים 1171168/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אדגה אייצאו דוד 08/11/2013 אדגה זוודיטו 
מלכה

1176152/1

סוקר פנינה
 )פסיה(

09/04/2018 סוקר פנחס 1176218/1

תם דליה 21/04/2018 תם משה 1176325/1

מתתיה דליה 24/04/2018 בנבנישתי אליס 1176482/1

לנגזם יעקב 04/04/2018 לנגזם פרידה 1176524/1

ראם (ויזל) צבי 09/01/2018 ראם ויזל מרים 1176568/1

הלל סלם 02/03/2018 הלל רבקה 1176577/1

רוזנטל קורה 14/04/1928 רוזנטל לולו 1176586/1

קמפליס אהרן 05/05/2018 קמפליס סמדר 1176632/1

גנדמן ליודמילה 18/12/1920 איידלין אנה 1176800/1

מזרחי יהודית 29/04/2018 מזרחי משה 1176935/1

פסצ'נסקי אנה 22/03/2018 קלוסקי צ'רנה 1177012/1

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(

                                               יצחק אפשטיין, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

וידר רחל 16/02/2018 וידר שמואל 183753/3

רוט   פרל מרגלית 08/02/2018 רוט צבי 989676/2

קורן ברטה 28/01/2018 קורן יוסף 1164905/1

סילבר גלינה 07/11/2017 פלדמן פאניה 1164671/1

יקנה נעמה 20/01/2018 יקנה יורם 1164702/1

כהן רותי 07/10/2016 זילכה סביחה 1164753/1

מייסטר איזיה 
)אידה(

11/05/2017 שוורצמן איטה 1165625/1

ווייסר מרים 13/02/2018 ווייסר עודד 1165640/1

אריאל דוידה 24/09/2017 וורשבר אברהם 1164920/1

שימקו שולמית 26/01/2018 שימקו אדולף 1165491/1

מושקוביץ רפאל 26/01/2018 מושקוביץ 
רחבלסקי 

ישעיהו שיה

1165501/1

שלום אסתר 
מלכה

27/11/2017 שלום יוסף 1165538/1

מלר ישראל אהרון 11/02/2018 מלר ירחמיאל 1166190/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חן שלום 14/10/2017 חן כוכבה 1173588/1

רם מתנה 11/03/2018 רם יוסף שלום 1174112/1

רזלה שושנה 09/10/2017 יחזקאל פרחה 1173548/1

הרש סיגל 03/04/2018 בויום מלבי 1173623/1

ווקנין בכור כליפה 13/04/2018 ווקנין סימי 1173746/1

שטורם גבר צילה 21/03/2018 רבינוביצי אלקה 1173864/1

שי דניאל 08/11/2017 שרעבי גמר 1173893/1

דינמן איסק 24/03/2018 דינמן יבגניה 1174482/1

גבריאלוב סבטלנה 19/02/2018 מלכיס דינה 1175182/1

ברקוביץ חיים 16/04/2018 ברקוביץ אסתר 1174871/1

יוספי אסתר 20/01/2018 אקר יצחק 1174668/1

אש בלה 26/03/2018 אש מנחם 1174487/1

תורגמן לאה 26/04/2018 תורגמן יעקב 1174544/1

אנציו לאה 03/03/2018 אנציו אסף 1174568/1

ויידרמן ולרי 03/12/2017 ויידרמן יוסף 1174777/1

גליקשטיין חיה 
שרה

10/11/2010 איזק אסתר 1174804/1

דיארי זיוה אור 18/07/2007 דיארי זהרה 1174850/1

אליאדומי רבקה 25/05/2016 אליאדומי יאיר 1174860/1

וקחי צחי 13/04/2018 וקחי מזל 1175037/1

רדומסקי אורה 10/05/2017 רדומסקי דניאל 1175089/1

בוטל שלום 23/04/2013 בוטל סעדה 1175213/1

בוטל שלום 01/10/1996 בוטל דוד 1175225/1

הררי זקי 23/03/2018 הררי סוניה 1175316/1

בלנק אדוארד 05/04/2018 בלנק אוה 1175384/1

אזריהן אריאלה 09/05/2015 אזריהן ליאון 1175830/1

גליק יוסף 30/04/2018 גליק לאה 1176944/1

מעודה עמית 11/01/2016 מעודה עובדיה 1176414/1

פנחסוב שי 05/05/2018 פנחסוב אליהו 
פנחס

1176270/1

עדוט פורטונה 21/04/2018 אנגל פני 206314/2

ליבוביץ טוביה 17/03/2018 וינגרטן ליבוביץ 
צפורה

1177151/1

רם לימור 28/04/2018 רובין לינדה 1176419/1

כץ מנחם 16/04/2018 כץ רבקה 1175704/1

פיטר אברהם 14/07/2017 פיטר שושנה 1175739/1

שלום חנית 10/04/2018 שלום טובי 1175754/1

רשף מרים 14/12/2017 גול משה 1175963/1

קופרמן גרשון 27/03/2018 קופרמן דוריס 1176034/1

ספיר רחל 18/04/2018 ספיר יעקב 1176059/1

זץ ארקדי 02/01/2017 זץ לונה 1176109/1

זץ ארקדי 16/03/2018 זץ נוחים 1176113/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מלק שמחה 02/02/2018 מלק דבורה 1172574/1

אורן אוריאל 31/03/2018 יעיש יהודה 1172712/1

זינצ'ין דוד 14/09/2010 זינצ'ין פאינה 1172767/1

וילדר אביבה 24/12/2017 וילדר דוד 1172775/1

מסעוד דבורה 03/01/2016 מסעוד ראובן 1172801/1

מסעוד דבורה 31/03/2018 מסעוד חנה 1172802/1

גולודץ גליה 12/04/2018 גורצבסקי אלק 192668/2

רייכמן שושנה 06/03/2018 רוזנר אדית 
פירחה

1172857/1

יצחק יובל 31/03/2018 יצחק רחל 1173485/1

נאמן אברהם 31/03/2018 נאמן יצחק 1172935/1

שגב טובה 17/03/2018 גרינפלד נפתלי 1173083/1

מאירוביץ אליעזר 28/03/2018 מאירוביץ טינה 1173207/1

דיין דליה 22/11/2017 בן שימול פרחה 1173692/1

קנייבסקי גריגורי 23/01/2018 יעקובסון שיפרה 1173727/1

קנייבסקי בלה 05/12/1992 צ'רפוס יצחק 1173737/1

קנייבסקי בלה 15/08/2017 צ'רפוס יבגניה 1173739/1

בן עזרא יעקב 31/03/2018 בן עזרא מזל 1173744/1

עמרני הדסה 29/12/1995 משה שלום 1173807/1

עמרני הדסה 19/09/2013 משה ברכה 1173809/1

זרפני מרדכי 12/02/2009 זרפני מזל 1173817/1

עודי גילה 15/12/2017 עודי יגאל 1174870/1

שורץ צבי 19/03/2017 שוורץ חיים 1174713/1

דרור דורית 05/03/2018 הולובינגר פייגה 1174579/1

קונסטנטיני מעיין 25/12/2017 גוזי אהרון 1174277/1

כץ דניאל 30/03/2018 כץ שלמה 1174281/1

דבש חיים 29/03/2001 דבש אליהו 1173858/1

דבש חיים 12/03/2018 דבש רינה 1173867/1

שרון יצחק ברוך 
איציק

12/03/2018 קימיאגרוב מזל 1173919/1

ברג סילביה 10/02/2018 ברקוביץ פאני 1173934/1

חממי יעקב 22/03/2018 חממי חוה 1174055/1

פרימר יוסף 30/04/2018 פרימר תמר 1174068/1

טפר שמואל 22/04/2018 טפר צפורה 1174535/1

שורץ צבי 19/10/2015 שורץ מאיר 1174716/1

סלומון פנינה 27/09/2017 רקח קמוס 1174775/1

ברוך רשלה 28/01/2018 ברוך מנדל 1175100/1

בריגע אוולין 28/08/2008 אלבז הלל 1037171/2

בריגע אוולין 16/12/2014 אלבז ויויאן 1037169/2

שמחי נחמה 01/05/2017 יוסף ג'מלה 178624/3

קרשטין שרה 07/04/2018 אליעזרי צבי 1175665/1

שושני דרורה 28/10/2017 גורביץ ישראל 1175149/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קובילר דוד יעקב 25/01/2018 קובילר חנן 
מאיר

1166218/1

יעיש טל 29/01/2018 יעיש גבריאל 1166541/1

בלט קסטוריאנו 
נילי

20/01/2018 בלט צילה 1166599/1

שרעבי הדסה 15/02/2018 שרעבי זכאי 1166860/1

גרשי ישראל 30/01/2018 פוקסברומר יונה 1166571/1

מוצ'ניק יוסף 12/01/2018 מוצניק מרים 1166450/1

שאול אברהם 13/02/2018 שאול אבלין 1166277/1

חורש אפרים 17/02/2018 יחזקאל יחזקאל 1166378/1

חורש אפרים 16/02/2018 חורש פרחה 1166379/1

כהן משה 27/02/2017 כהן רוזה 1161288/2

שרעבי ערן 12/09/2017 שרעבי רבקה 1167193/1

כוכבי מרים 11/02/2018 כוכבי שמואל 1167275/1

מוסארי בתיה 08/03/2018 מוסארי לאון 1167645/1

ברני שבתאי 21/10/2009 ברני שרה 1167820/1

עבדי מרדכי 04/03/2018 עבדי דינה 1167952/3

ארזי דין אברהם 16/02/2018 אימרגליק מנשה 1168228/1

גבר סבטלנה 03/05/2014 גבר בלה 1168103/1

סגל אהרון 02/01/2018 סגל חקיה 1168112/1

וסרמן מרדכי 24/01/2013 ווסרמן יצחק 1168169/1

וסרמן מרדכי 27/07/1989 ווסרמן פסיה 1168170/1

סרזו ויויאן 15/08/2016 דואק איבון 1168246/1

מעודד אסנת 16/05/2017 גפני אברהם 1168305/1

אבני בשורה 15/02/2018 אבני יובל 1168345/1

צור שולה 25/02/2018 חרר חנה 1165266/2

ברוך איטה 05/03/2018 ברוך עזרא 1168443/1

הרשטיק יוסף 17/12/2017 הרשטיק 
אליזבתה

1168785/1

חריזי דוד 30/12/2017 חריזי רחל 1169389/1

הולצמן יעקב 04/01/1998 הולצמן דורה 1170077/1

טרגנו מרים 14/03/2018 שבתאי סמרה 174339/3

שחר אבנר 04/02/2018 שו איאן 1170407/1

בסון נורית 23/02/2018 זכריה רומיה 1170679/1

חלבוביץ עירית 01/03/2018 גורוביץ ולדימיר 1170645/1

חיימוביץ רחל 19/03/2018 חיימוביץ אריה 1171142/1

עזרא שלמה 24/11/2017 עזרא ראובן 1171366/1

ברזילי אילנה 17/01/2018 שרעבי יעקב 1172477/1

בן ישי נירה 25/02/2018 בן ישי דוד 1172377/1

סימון חנה טובה 29/03/2018 וולף חנה 1172396/1

דסה אליאב 08/04/2018 ווירקו טגנש 1172412/1

מלק שמחה 26/08/2013 מלק אברהם 
מרדכי

1172572/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פרידמן אסתר 
הענטשא

01/10/2017 ברסלואר דינה-
ברכה

1166579/1

אלוש דן הנרי 04/02/2018 אלוש גדז' 
ויויאן

1166990/1

פרנקו סוזן 22/01/2018 פרנקו יצחק 1166498/1

בן יצחק מזל 25/08/2017 בן יצחק דוד 1166758/1

גיטין ודים 28/12/2017 גיטין ליודמילה 1166919/1

בן שבת אמנון 12/05/2013 בן שבת אלגריה 1167897/1

מגידש אליעזר 01/05/2017 מגידש עלגיה 1168247/1

מגידש אליעזר 11/02/2017 מגידש עמוס 1168255/1

שושן ארמנד 07/03/2018 שושן דניאל 1168296/1

ברוך יוליה 08/01/2018 זלטקיש זינאידה 1168497/1

דאי יצחק 09/01/2005 דאי רחמים 1168866/1

דאי יצחק 14/05/2006 דאי פורטונה 1168880/1

יוסף חסידים 
משה

17/01/2018 יוסף חסידים 
דליה

1169105/1

לופו מוניקה 24/08/2004 זיסמן סבינה 1169297/1

גורנשטיין ויקטור 29/01/2018 גורנשטיין רחיל 1169983/1

סרוסי צביה 13/02/2018 סרוסי מיכאל 1170228/1

דורמן אליק 20/03/2018 דורמן גיטה 1150225/2

לכציור יעקב 16/02/2018 לכציור סמיון 1170119/1

דנן סימי 11/03/2018 דנן עמרם 1170257/1

בנאיטח גילה 17/05/2017 בנאיטח עדי 1170511/1

אלישע סוזן 17/06/2017 טחן רחל 1170676/1

בירס פרטוש מרים 
ניקול

16/03/2018 בירס פרטוש 
יוסף

1171165/1

דוידוב אנז'לה 18/02/2018 קלסוב רחל 1171267/1

ווקנין ריקי 03/02/2018 בן שושן פרוספר 1172400/1

בן גוזי אלי 01/04/2018 בן גוזי אסתר 1172240/1

יוסף לילי 03/03/2018 יוסף מלכה 1172531/1

בראל לוליטה 27/03/2018 בר אל שלמה 1172723/1

חסין טלי 20/03/2018 חסין ולדיסלב 1172075/1

פנחסוב דוד 06/01/2018 פנחסוב רוזה 1171520/1

נאור דניאל 13/03/2015 נאור רבקה 1171293/1

מירילאשוילי 
גבריאל

31/03/2018 מירילאשוילי 
מרינה

1171901/1

בשארי שולה 10/03/2018 בשארי ליאור 1171905/1

כהן מזל 14/04/2018 כהן רפאל 
אביחי

1172099/1

סלם קזולה נילי 11/03/2018 סלם קזולה 
שלמה

1172324/1

אורצקי מרגריטה 18/08/2014 גולדמן ולדימיר 1003679/3

אסייג מזל 02/08/2006 אביטבול רחל 32273/2

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גמליאל נעמי 31/03/2018 גמליאל מרדכי 1176125/1

צ'רנס רלו 05/04/2012 צ'רנס מרה 1176268/1

אנוקוב רות 09/04/2018 מנטל סוניה 1176574/1

כהן חנה 23/04/2018 נשר בתיה 1176630/1

גאגולאשבילי 
אברהם

25/04/2018 גאגולאשבילי 
לאה

1176634/1

קוניק שמואל 05/11/2017 קוניק צפורה 1176645/1

קובילר דוד יעקב 26/05/2002 קובילר עידה 1177080/1

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(

                                                   משה מור, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בונזל יהודה לב 24/01/1980 בונזל רבקה 2398/2

שמילביץ 
אלכסנדר

16/01/2004 שמילביץ' סמיון 38005/2

איברגימוב בלה 13/01/2018 דוידובה 
זינאידה

1164349/1

סברדלוב סופיה 13/01/2018 סברדלוב סמיון 1164599/1

גדז' ריימונדה 25/04/2007 גדז' גררד 
סלומון

1164732/1

גוק אליה 31/01/2018 גוק יעקב 1164756/1

דנינו ליאור 20/07/2017 דנינו יובל 1165179/1

קומר גלינה 24/01/2018 קומר ולדימיר 1164930/1

בראשית ג'ק 08/11/2012 בראשית מרי 
נלו

1165444/1

צ'יצ'לניצקי 
מיכאל

14/01/2018 צ'יצ'לניצקי 
סניה

1165485/1

מזוס אורלי 20/08/2017 ערבה שלום 1165858/1

שמחון לליאן 24/10/2016 שמחון אלברט 1165933/1

נתן פנחס 28/04/2003 נתן גורגיה 1166099/1

רקח פלורנס 20/01/2018 אסיג אליס 1166285/1

פרידמן אסתר 
הענטשא

08/04/2014 ברסלואר 
שמואל

1166564/1

קרן ליה 28/02/2017 גבריאלוב אומרי 1167751/1

שמילביץ 
אלכסנדר

09/10/2016 שמילביץ שרה 1166389/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פטיט חדד מחה 
גלדיס

21/04/2018 פטיט חדד 
שלמה אדוארד

1176233/1

בולי אלכסנדר 06/02/2018 בולי טטיאנה 1176489/1

דרוך יבגן 07/03/2018 דרוך פטרו 1176573/1

סביר סימון 17/03/2018 סויסה חנניה 1176695/1

רף רוזה 10/08/2003 רף מויסיי 1177002/1

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(

                                                סיילס יחזקאל, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ספורטס ג'ררד 
סימון

29/01/2018 ספורטס רחל 1164362/1

אוקסמן פירה 13/06/2017 אוקסמן אהרון 1164441/1

ווקנין סופיה 10/02/2018 דבש רחל 1164643/1

לוי מוריס 26/01/2018 לוי סימי 1164660/1

ביטון פאני 28/12/2017 ביטון אברהם 1164927/1

לוי טלי 31/01/2018 לוי מרדכי 1164984/1

אזולאי רבקה 12/12/2009 אזולאי שלום 1166004/1

גרינפס נתנאל 
יצחק

03/02/2018 גרינפס טליה 1166082/1

אלחסוב נליה 22/06/2008 אלחסוב ראיסה 1165034/1

כחלון שמעון 24/02/2018 כחלון שושנה 1165537/1

שמעיה תמר 08/07/2002 שמעיה אמיר 1165746/1

דוידזון רחל 22/11/1997 אלברט מוריס 1165788/1

גבאי צילה 09/01/2017 גבאי מור 1165990/2

דרנקובסקי מקסים 05/02/2018 דרנקובסקי 
איגור

1166198/1

שנייד דב 13/12/2017 שניד אסתר 
מלכה

1166442/1

בן שימול ישראל 
יעיש

25/05/2016 בן שימול אסתר 1166641/1

בן שימול ישראל 
יעיש

24/02/2018 בן שימול אליהו 1166649/1

עטארי שטרית 
אירית

12/02/2018 עטארי בוניה 1166910/1

כהן דינה 22/02/2018 כהן צבי 1166925/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פרחן רחמים 10/03/2018 פרחן יוסף 1173004/1

שרגאי דרור חנן 02/12/2017 שרגאי עוז 1172858/1

ברוס מרים 10/01/2017 ברוס מישל 1172942/1

ברוס מרים 04/03/2018 ברוס איימי 1172949/1

בן אבו רחל מרי 01/12/2017 גרשון פלורה 1173897/1

בן יעיש אילנה 15/03/2018 בן יעיש מימון 1173957/1

קדוש ארנה 10/01/2017 קדוש אורי 1173063/1

אלון סיגלית-
אסתר

17/03/2018 אלון אבירם 
)אברהם(

1173431/1

בוחבוט יפה 06/03/2018 בוחבוט אלי 1173672/1

ליבוב גנאדי 03/08/2005 ליבוב אנטולי 1173772/1

פינגל גדעון 25/03/2018 פינגל משה 1174002/1

גולן נטלה 17/03/2017 גולן חיים 1174075/1

הילטון חן 11/11/2006 בן דוד אברהם 1174981/1

גורביץ' אולגה 07/02/2018 גופשטיין סימון 1175328/1

כהן יוסף רפאל 04/10/2017 כהן מאיר 1174890/1

חובב רוני 17/11/2016 חובב שולמית 1174520/1

הורביץ אסתר 
הינגא

04/04/2018 הורביץ מנחם 
צבי

1174403/1

חיחינשוילי מננה 23/03/2017 יעקובשוילי 
מרגו

1174463/1

פריימרק ולדימיר 01/02/1995 פריימרק יעקב 1174566/1

גרוס מרינה 03/03/2018 קורטוב לוריה 1174729/1

אדלר פנחס 26/04/2018 אדלר שרה 
גליקה

1174758/1

דהן מישל מילכה 15/03/2018 דהן שלמה 1175029/1

ידגר בת שבע 05/02/2018 ידגר יצחק 1175157/1

אבידן יהודה 28/12/2016 אבידן שירה 1175226/1

שוב בוריס 20/04/2018 שוב ניקולאי 1175402/1

בהסטיקר שי 25/01/2018 בהסטיקר 
אברהם אהרון

1175428/1

סבאג דוד 05/03/2018 אזולאי עליזה 1175479/1

כהן יוסף 27/09/2017 כהן טווס 1175536/1

אוחיון אלגריה 15/03/2018 אוחיון יוסף 1176620/1

וודובוזוב אולגה 06/08/2015 בזדלניי 
אלכסנדרה

1176682/1

אורצקי מרגריטה 04/07/2017 גולדמן ריבה 1175710/1

קורובוצ'קו 
סבטלנה

25/01/2009 גורמן ברניסלבה 1175795/1

קורובוצ'קו 
סבטלנה

20/09/2017 גורמן מאיר 1175796/1

חנוכייב ישי 09/06/2011 חנוכייב נדיה 1175873/1

הרשטיק חיים צבי 05/10/1993 הרשטיק משה 1176156/1

וקנין דוד 06/11/2014 ואקנין יוסף 1176221/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

זקוטו אברהם 27/12/2017 זקוטו קורין קלי 1175938/1

רוזמרין חנה 06/01/2014 רוזמרין ליאון 1173463/1

ינקו יורם 03/01/2018 ינקו יסאק 1173675/1

מימון רחל 29/04/2018 מימון יעל 1174571/2

פיניש יוסף 16/02/2015 פנש שושן 1176580/1

מלסה יוסי 26/09/2017 מלסה )ג"נט( 
דליה

1177144/1

כהן ששונה 29/01/2005 כהן כדיר 
אברהם

1176190/1

פרומצוק לריסה 18/04/2018 רמסטבנסקי 
סופיה

1177006/1

סטויאנוב 
לודמילה

02/03/2018 גרנובסקי רימה 1176196/1

פרטמן קימה 03/10/2017 פרטמן יפים 1176477/1

כהן מיני 18/01/2018 כהן מזל 1176483/1

פיניש יוסף 21/01/2017 פנש זוריה 1176599/1

עמר פנינה פרחה 28/07/2013 עמר יחיא 1176838/1

פרמן כרמל 06/07/2017 פרמן שמעון 1176961/1

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(

                                                יהודה דוקס, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כרמל אילנה 22/02/2018 בו גיגי כרמל 
יצחק

1165663/1

קנטור איליה 18/01/2018 קנטור זינאידה 1165724/1

דדון דבורה 12/11/2016 רדאה נאוה חנה 1166311/1

לוי יהודית צפורה 15/01/2018 צובדי אסתר 
יוהנה

1166505/1

עלם צבי 01/04/2013 עלם שרה 1167814/1

סבתו שמשון 11/01/2017 סבתו נתן 1169508/1

חביב יאשיהו 
יוסף

01/04/2014 חביב מרים 1169520/1

סבתו שמשון 12/09/2002 סבטו רחמה 1169680/1

סלע שלום 18/01/2018 סלע שלי 1170306/1

כהן מרגלית 27/11/2001 עשוש מתירה 1171108/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פיש כהן אברהם 09/02/2018 פיש כהן רחל 
חיה

1167414/1

עומסי דורין 01/02/2018 עומסי גולן 1167702/1

ניר גיל 27/12/2017 ניר ניסן 1167731/1

בנימין סוזן 22/02/2018 בנימין שרון 1167885/1

ויסמן עטרה 14/02/2018 ויסמן חיים גיל 1167916/1

זיסמן ישראל 20/12/2017 זיסמן חיה 
פייגה

1168495/1

זיידן חיים 08/02/2018 זיידן יוסף 1168770/1

זיידן חיים 08/04/2013 זיידן בתיה 1168778/1

קרביץ איגור 08/01/2018 קרביץ תמרה 1168788/1

תורג'מן יעל 20/03/2000 מלכה יעיש 1169559/1

יעיש עדן 02/07/2017 יעיש יצחק 1170497/1

ימיני אליצור 13/01/2018 ימיני יהודית 1169894/3

אורן חגית 14/03/2018 שחר שרה 1170226/1

אבו אנה 21/03/2018 אבו אדגרד 1170292/1

עובדיה אסף 
יהודה

11/03/2018 עובדיה אריה 1170439/1

בן ארי רבקה 12/03/2018 בן ארי ויסמן 
חיים דוד

1171266/1

אלון לביאה 25/09/2017 אלון יהודית 1171364/2

בלטין ניסים 20/09/2015 בלטין קלו 1171449/1

דורון ראיסה 21/07/2017 דדיאשוילי 
בנימין

1172328/1

מושאילוב דיאנה 01/02/2018 מושאילוב יורה 1172169/1

קינדיל רפאל 09/01/2018 קינדיל דליה 1172713/1

זיו חיה שרה 07/07/2015 זיו גדעון 1171466/1

פחימה ברורית 06/06/2014 פחימה שמעון 1171530/1

גימני יצחק 19/01/2018 גיימני רומיה 1172316/1

אזרד אני 15/03/2018 אזרד יהודה 1172410/1

יאשייב ליובוב 27/01/2018 ארונוב בוריס 1172519/1

מסר זהבה 19/02/2018 אייזמן אריקה 1172707/1

חורונסקי נינה 22/04/2017 חורונסקי יבגני 1172944/1

בורשטיין עינת 23/12/2017 הרטמן מיכאל 1172961/1

בראונר אילנה 19/03/2018 בראונר אריה 1173405/1

רחמים אבירם 13/04/2018 רחמים רוני 1173222/1

קלינמן אלכסנדר 04/04/2018 קלינמן שרה 1173380/1

קלינמן אלכסנדר 04/04/2018 קלינמן שרה 1173380/2

כהן אשר 25/02/2018 כהן מרסל 1175025/1

קורן יחזקאל 
שרגא

05/03/2018 בלומה )שושנה( 
קורן

1175707/1

ויטוריאן שרונה 18/03/2018 גויטע אלחנן 1173668/1

ברזילי אברהם 19/04/2018 ברזילי דבורה 1173999/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ארבל יפה 12/01/2017 פרץ יהושוע 1130137/1

אלקובי עמרם 28/11/2015 אלקובי דוד 1130609/1

בן ישראל רינה 23/03/2017 גרין מארי 1131281/1

לשם אייל 17/05/2017 לשם בתיה 1131959/1

עלי אושרה שירה 28/05/2017 עלי ויקטוריה 1134861/1

כהן חיה 25/12/2016 כהן בנימין 1136098/1

אביכזר יצחק 10/04/2017 אביקזר סעדה 1136398/1

תמים רחל 29/07/2017 תמים מרדכי 1136727/1

כמיסה אשר 17/04/1989 כמיסה יוסף 1136748/1

כהן אסתר 11/07/2017 הורן לאה 1136931/1

מבורך לאה 29/07/2017 מבורך נסים 1137122/1

כהן איתן 11/07/2017 כהן דוד 1138379/1

אסרף עליזה 03/08/2017 אסרף אברהם 1137823/1

ביתן מאיר 11/08/2017 ביתן אילנה 1138229/1

כהן יעקב 26/03/2014 כהן חנניה 1138326/1

ברוך אודט 10/08/2017 ברוך משה 1138420/1

עשור אברהם 19/08/2017 עשור רחל 1139115/1

משעלי שרית 30/07/2017 משעלי חביב 1139502/1

סגל חניתה 27/08/2016 סגל שי 1141044/1

נימני אסולין 
זמירה

09/08/2017 נימני גימה 1140398/1

סויסה סמדר 
ברכה

12/08/2017 בן יוסף חיה 1140835/1

חדד חנה 25/07/2004 נידם מחלוף 1141087/1

חדד חנה 30/05/2017 נידם גרסיה 1141186/1

יעקובוביץ דינה 30/08/2017 יעקובוביץ 
יוסף

1141430/1

בן יצחק מנחם 11/06/2017 בן יצחק משה 1142845/1

כהן רונן 19/09/2017 כהן ויקטוריה 1143999/1

אלגאלי לאה 21/09/2017 ליפשיץ 
שמואל צבי

1145031/1

אוחיון יהודה 
חניאל

08/12/2016 אוחיון 
סולומון

1146459/1

נהרי שמחה 26/09/2017 נהרי ישראל 1146706/1

גמזו רחל 12/10/2017 גמזו פלטיאל 1145186/1

מנצור גבעול 15/02/2016 מנצור חיים 1147475/1

אוחיון אסתר 02/08/2017 קריספיל 
מוריס

1148239/1

שריקי סוליקה 15/02/2017 שריקי ימין 1119698/6

נוריאלי דינה 11/10/2017 נוריאלי יוסף 1149479/1

בוזגלו צ'רלס 07/09/2017 בוזגלו טרס 1151378/1

לוי מיטל 05/11/2017 בוקריס חיים 1151656/1

רייס יוסף 15/11/2017 רייס רבקה 
ריני

1151973/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

רביבו-גוהטה 
ליזה

04/04/2018 רביבו מכלוף 1171429/1

מליחי סיגל 24/03/2018 קומא משה 1171763/1

כבסה אושרי 05/01/2017 כבסה מסעודה 1173314/1

גוזלן סיגלית 09/11/2014 חיון יוסף 1173708/1

גוזלן סיגלית 13/02/2018 חיון זלמה 
זיונית

1173717/1

מאמאליה נאוה 29/03/2018 מאמאליה 
מיכאל

1173747/1

תותיה ניצה 19/01/2017 אברהם עבד 1173883/1

שריקי גבריאל 24/08/2017 שריקי זקלין 1173916/1

שלמוביץ נלסון 30/12/1958 שלמוביץ רותי 1175079/1

מראד שרה 05/04/2018 מראד יעקב 1176293/1

כהן עמוס 01/04/2018 כהן כמיסה 1174224/1

אטל דב 02/03/2018 אטל אממה 1175042/1

מאיר אורי שרגא 21/02/2006 מאיר מרים 1175434/1

סקורניק עדי 31/03/2018 סקורניק גד 
)רוברט(

1175868/1

מנשירוב איליה 06/04/2018 מנשירוב שרה 1175898/1

גליק יהודית 12/01/2018 גורוחובסקי 
איטה

1176845/1

סויסה שלום 30/01/2017 סויסה מחי 1176889/1

טויטו חגית 17/03/2018 עברו מרגלית 1177031/1

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(

                                                שלמה דידי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חדד יוסף 26/07/2014 חדד ויקטור 
חואתי

1128264/1

מזוז מתוקה 28/01/2008 מזוז יהודה 1128577/1

דובצ'ק פרידה 31/12/1998 פינקלשטיין 
גרש

1129277/1

דרוק אלכסנדר 17/03/2017 דרוק ולדימיר 1129643/1

דרוק אלכסנדר 15/11/2014 דרוק פירה 1129647/1

חזיזה אהרן 01/05/2017 חזיזה תמר 1129721/1

ביטאן גדי 07/06/2017 ביטאן מאיר 1130067/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שלף ליאור 17/01/2018 שלף בנימין 1161166/1

דמרי יעקב 25/02/2011 דמרי שלביה 1161192/1

מזוז דוד 29/07/2008 מזוז יפה 1161235/1

דאבוש אילנה 27/01/2018 דאבוש נסים 1161454/1

עוזר תורכיה 29/01/2018 עוזר דוד 1161301/1

ברמן יהודית 26/12/2017 ברמן סמי 1161468/1

אנגל עטרה 24/12/2017 גוטמן יפה 1163019/1

מזוז שמעון 21/01/2018 מזוז יוסף 1162905/1

מלכה שמעון 10/04/2013 מלכה עוזי 1161617/1

מלכה שמעון 16/02/2016 מלכה מאיה 1161619/1

הלל יניב 08/01/2018 הלאל שלום 1161677/1

לנדסמן ישראל 
יצחק

02/09/2017 לנדסמן צבי 1162304/1

שקורי שולמית 18/01/2018 שקורי מאיר 1162948/1

אלפרד אליהו 29/12/2017 אלפרט רות 1163894/1

צ'רניאבסקי 
אירינה

19/12/2017 צ'רניאבסקי 
פליקס

1163976/1

שרעבי לזמי זהבה 21/12/1987 שרעבי זכריה 1163985/1

שרעבי לזמי זהבה 17/02/2015 שרעבי 
סולטנת

1163993/1

בן עבו פנחס 12/04/2017 בן עבו שרה 1164642/1

בן עבו פנחס 26/12/1993 בן עבו רפאל 1164650/1

גבאי שרה 26/02/2018 עטייה יהודית 1167669/1

ליוסטיק ויאצ'סלב 18/12/2017 ליוסטיק 
ולנטין

1164970/1

שבבו רפאל 03/03/2018 שבבו לאה 1166879/1

אללו מרדכי 12/03/2018 אללו רבקה 1167831/1

מרדלר דב 04/03/2018 מנדל שרה 1168336/1

אללו מרדכי 30/09/2002 אללו משה 1167834/1

בוחניק מוני 09/02/2018 בוחניק דוד 1168796/1

פינש רפי 23/02/2018 פינש פורטונה 1169556/1

כהן טובה 23/03/2018 כהן שלמה 1171477/1

רוקח נעמי 30/03/2018 קלינגברג 
אברהם מרקוס

1170412/1

וקנין פנחס 07/02/2018 ווקנין יהושע 1171183/1

כהן טובה 02/04/2018 כהן יצחק 1171480/1

בן שטרית גילה 30/10/1994 בן שטרית אלי 1171626/1

ביטון מיכאל 01/04/2018 ביטון רחל 1172387/1

שבת פיבי 06/04/2018 קבסה אסתר 1172487/1

אבני דניאל 
דזידריו

19/02/2018 אבני עוגן 1172520/1

רזיאל מזל 06/03/2018 רזיאל מלכה 1172903/1

צדוק יעקב 26/05/2017 צדוק עדנה 1173439/1

אטדגי שגית 21/12/2017 שרר יעקב 1175191/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פחימה ברק יעיש 08/11/2017 פחימה שלום 1152140/1

טויטו מרים 16/09/2017 טויטו רוג'ר 1152243/1

גז שמואל 02/01/2017 גז זיוה 1152272/1

כחלון עמוס 03/11/2017 כחלון מזל 1152406/1

מנצור גבעול 15/02/2016 מנצור חיים 1147475/1

אוחיון אסתר 02/08/2017 קריספיל 
מוריס

1148239/1

שריקי סוליקה 15/02/2017 שריקי ימין 1119698/6

נוריאלי דינה 11/10/2017 נוריאלי יוסף 1149479/1

בוזגלו צ'רלס 07/09/2017 בוזגלו טרס 1151378/1

לוי מיטל 05/11/2017 בוקריס חיים 1151656/1

רייס יוסף 15/11/2017 רייס רבקה 
ריני

1151973/1

פחימה ברק יעיש 08/11/2017 פחימה שלום 1152140/1

טויטו מרים 16/09/2017 טויטו רוג'ר 1152243/1

גז שמואל 02/01/2017 גז זיוה 1152272/1

כחלון עמוס 03/11/2017 כחלון מזל 1152406/1

אפריאט אשר 02/04/1999 אפריאט איזה 1066790/2

ערמון אסנת 28/05/2017 קליך דוד 1152519/1

פריזאט חיים 22/06/2016 פריזאט גדעון 
יאיר

1153674/1

מדר אשר 26/11/2017 מדר חנה 
עזיזה

1153124/1

סידה דן 12/05/2017 סידה גליה 1153428/1

מלכה אהרן 21/11/2017 מלכה שמחה 1153667/1

מוליחי אורי 28/05/2017 מוליחי נעמי 1154236/1

שריר אסתר 05/01/2013 דנן מרגלית 1153801/1

בן אליהו יפעת 16/12/1991 וקנין יהודה 1154583/1
בן משה שלמה 

לורון
03/10/2017 בן מוסה 

מסעוד
1156660/1

בז'ה שרה 25/11/2017 בג'ה רבקה 1157041/1

דאבוש ברוך 03/12/2017 דאבוש שלום 1158167/1

מעתוק דורון 17/12/2017 מעתוק יוסף 1157522/1

בן אליהו יפעת 12/11/2017 קינן עופר-
צבי ליאון

1158072/1

בן שושן תמר 22/10/2013 בן שושן 
חנניה

1157296/1

שושנקר ישראל 02/10/2017 ששונקר אשרף 1158818/1

בן שושן וידאל 12/11/2017 בן-שושן 
אסתר

1159171/1

לנקסנר פרחיה 04/06/2013 מורחיים נסים 1159738/1

אביגדור ירדנה 10/07/2017 אביגדור 
אברהם

1160057/1

דהן רינה 09/12/2017 דהן מאיר 1160230/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

עמית מריאוס 18/06/1998 מהולאה 
סולומון

1168058/1

עמית מריאוס 07/08/2016 עמית ליויאו 1168065/1

רדוס אולגה 06/02/2018 אשרסון מיכאל 1168109/1

יעקב יעקב 08/04/2018 יעקב נסים 234611/3

שפירא יפה 29/01/2018 שפירא 
אלכסנדר מוריס 

אליהו

827019/2

מזיקוב לודמילה 03/12/2017 בקרמן מיכאל 1168555/1

כהן יורם 10/02/2018 כהן אליהו 1168684/1

פרגון ניצה 06/03/2018 פרג'וין אשר 1169098/1

בוקרס רות 04/03/2006 חדד חי 1169184/1

חסן מזל 11/03/2018 חסן מוני 1170189/1

אביטבול מרי 13/03/2018 אביטבול שמעון 1169273/1

בן סעיד שמעון 
נתן

05/02/2018 בן סעיד גנט 1170599/1

סננס עופרה 09/03/2018 טואיטו שושנה 1169438/1

איפרגן רבקה 21/03/2018 איפרגן יצחק 
אברהם

1169511/1

מנדל מאיר 09/03/2017 מנדל יעקב 1169521/1

שפיר קטרינה 21/02/2018 שפיר אנה 1169771/1

גרוס מעין 04/02/2018 גרוס דיאנה 1170237/1

קמחי חיים 18/02/2018 קמחי יצחק 
אלעזר

1172271/1

פיילא ניקול 28/02/2018 פיילא רבקה 1170609/1

אילוז אריק 26/03/2018 אילוז ארמונד 1170732/1

פריאנטה פזית 14/09/2017 קוזוקרו אוסנת 1170946/1

אוזן ורד ורדה 03/03/2018 אוזן חי חיים 1171138/1

בן שושן שלום 16/03/2018 בן שושן מזל 1171693/1

בן שושן שלום 02/10/2004 בן שושן אהרן 1171710/1

גור חדוה 04/02/2017 זגורי שושנה 1172172/1

מזרחי רחל 22/04/2018 יעקב לאה 232668/3

בר אלכסנדרה 07/08/2017 פלדמן לב 1172872/1

ווקנין שושנה סוזן 02/03/2018 ווקנין חנניה 1173448/1

נהון איריס 14/04/2018 בן שטרית אהרון 1173002/1

דרשביץ אהרן 29/03/2018 דרשביץ יהודה 1173645/1

דרשביץ אהרן 06/02/2018 דרשביץ לאה 1173663/1

סאופן מזל 27/04/2018 זכאי פלורה 1175004/1

אנגל דן 14/04/2018 אנגל מרטה 1173917/1

בינדר אורי 21/02/2018 בינדר יהודה 1174179/1

נהון רונית דגריה 29/04/2018 נהון אבי 1174323/1

ססי משה אהרון 20/02/2018 ססי כומסה 1174765/1

ססי משה אהרון 20/02/2018 ססי כומסה 1174765/2

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שלונסקי מרק 01/02/2018 שלנסקי נחום 1173556/1

בוסקילה סימי 14/07/2006 בוסקילה 
מוריס

1174856/1

ארבייב מלכה מלי 17/03/2018 פיזם מנחם 1175051/1

בן עזרא שושנה 04/05/2018 בן עזרא מאיר 1176308/1

מאירי שמחה 23/09/2017 אלקובי משה 1175893/1

שמיאן אילה 12/02/2018 שמיאן ישועה 1176403/1

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(

                                        נפתלי אלמשעלי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כהן חביבה 
שמחה

21/05/1996 טרבלסי 
פורטונה

93268/3

מלול דליה 04/04/2012 מלול מכס 108164/4

נגרימובסקי 
ולדימיר

13/02/2018 נגרימובסקי 
אלה

1165320/1

חנייה מיכאל 13/04/2017 חניה אשר  1164720/1

קראוס אגוטה 15/02/2018 קראוס שמעון 1164511/1

מיטלמן יאנה 04/01/2018 ביידר קלרה 
ליאורה

1164929/1

איבגי ערן 05/03/2018 בר יעקב יפה 1166300/1

חדד רני אריה 14/12/2000 חדד לילה אלין 
חיה

1165803/1

חדד רני אריה 25/01/2018 חדד סובר 1165816/1

רווה אורה 16/01/2018 רווה ליאל שרה 1166025/1

צירולניק סופיה 19/01/2018 צירולניק רומן 1166581/1

קלבנוב אלה 26/08/2017 קלבנוב אנטולי 1166633/1

מנלה משה 16/04/2008 מנלי אסתר 1166675/1

מנלה משה 23/02/2018 מנלי אפרים 1166696/1

שוורץ סופיה 18/02/2018 קושניר חיוסיה 1167542/1

חדוות ישועה 25/05/2017 חדוות קפי 1166697/1

ברששת יצחק 04/02/2018 ברססאט לונה 1166941/1

רצון שולה 15/02/2018 רצון איתן 1166958/1

קהת מיכל 05/02/2018 קהת צבי 1167373/1

קדוש שושנה 24/02/2018 פחימה לאה 1167856/1
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בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מועין שאים 
שאהין

26/11/1976 שאים שאהין 
שאהין

198/18

פהמיה סעיד פחר 
אלדין

25/12/2017 כאמל מוחמד 
פחר אלדין

245/18

סאמי פדול פדול 30/12/2017 לינא נואף פדול 255/18

עסאם נאיף מהנא 29/06/2017 נסיבה מחמוד 
מהנא

257/18

האיל פארס קויקס 24/01/2018 מונירה ג'מיל 
קויקס

262/18

עלי חמד חמזה 30/07/2015 חמד עלי חמזה 264/18

ריאן פואד מנסור 13/02/2018 פואד פריד 
מנסור

271/18

שפיק גאלב סעד 14/02/2018 אימאן ג'מיל 
סעד

272/18

סאלחה מהנא 
דעקה

11/02/2018 חסן סלמאן 
דעקה

283/18

זכי יוסף טאפש 05/07/2011 יוסף נימר טאפש 285/18

לית מופיד הזימה 07/05/2012 מופיד פאיז 
הזימה

296/18

הניה סלמאן 
רבאח 

28/05/2015  ג'מיל מחמוד 
רבאח 

41/18

אמירה והבה 
ח'טאר 

25/01/2018 ראיד סעיד 
ח'טאר

46/18

רידאן סלמאן 
מסעוד 

05/11/2011 סלמאן מחמד 
מסעוד 

50/18

נזיה פארס 
אלמקט 

06/06/2012 לטיפה חוסין 
אלמקט

58/18

זיאד אמין מעדי 29/04/2014 נאיפה חסן 
מעדי 

298/18

טלאל תאופיק 
קבלאן 

20/05/1962 חסן עבדאללה 
מנדוה 

342/18

 מאגד מוחמד 
אבו ג'נב

10/02/2018 מאהר מאג'ד 
אבו ג'נב 

358/18

מנהאל עלי 
חאסבאני

15/10/2017 עלי סלימאן 
חאסבאני 

359/18

ראיה יאסר חלבי 08/03/2018 סלוא פהים 
חלבי

378/18

תיראן סלמאן 
עאמר

14/11/2017 היאם מערוף 
עאמר 

408/18

זינאת סאלח 
פארס 

05/01/2010 בסאם סאלח 
בסאם 

460/18

עבדאללה חוסיין 
סאבא

21/04/1994 זהרה עבדאללה 
סאבא

482/18

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חזקיהו ירדנה 25/03/2018 חזקיהו שמואל 1175020/1

דדיה אוולינה 29/04/2018 דדיה משה 1175469/1

טראבלסי חנה 05/05/2018 טראבלסי פנחס 1177170/1

בוחניק עליזה 11/05/2018 בוחניק משה 1176768/1

טלגאוקר יעקב 29/09/2017 טלגאוקר נורה 1177121/1

יוסיפון יוסף יעקב 17/10/2017 יוסיפון סימי 1177127/1

קדוש לירון 17/12/2015 קדוש חנה 1176697/1

חנייה צביה 25/04/2018 כהן מרימה 1176978/1

פורמן שולמית 
צ'ארנה

01/11/2017 טרטקובסקי חנה 1150575/2

בן זקן יוסף 05/10/2002 בן זקן רחל 1175977/1

בוזגלו טרז 30/04/2018 כנפו מאיר 1175989/1

זרביב זהר 16/02/2018 זרביב אלין 1176239/1

עמר אילה 20/03/2014 עמר אוריה 1176400/1

בנבניסטה כוכבה 26/04/2018 בנבניסטה חיים 
ויקטור

1176719/1

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(

                                                יצחק דהאן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אמיתי חוה 10/02/2018 אמיתי שמואל 1164786/1

רודקין יוסף 19/01/2018 רודקין אלכסנדר 1165631/1

קוזיול תהילה 
אסתר

16/03/2018 קוזיול דב 1169763/1

פלדהיים גילה 01/03/2018 קריסטל יעקב 1167786/1

קרוב אהרון 
יהושע

17/01/2018 קרוב זאב 1168220/1

חן דוד 10/09/2017 חן לאה 1172156/1

שאול הדסה 13/02/2018 עזר נורית 1173059/1

לינצקי לוסי 05/10/2017 וינשטוק טוביה 1175708/1

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(

                                                צבי מוראד, המזכיר הראשי
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

עמאר פואז ח'ליל  03/12/2017 פואז פאוזי 
ח'ליל

769/18

נביהה סולימאן 
זאהר

14/02/2018 זין אלדין בדר 
זאהר 

766/18

ג'מאל ביסאן 
ביסאן  

15/05/2016 ביסאן ג'מאל 
ביסאן 

752/18

סאלה והבי אבו 
סאלחה 

13/02/2018 האיל מחמוד 
אבו סאלח 

42/18

אחלאם סלימאן 
מוסטפא

07/12/2017 סלימאן חמאדה 
מוסטפא

876/18

אחלאם סלימאן 
מוסטפא

07/12/2017 סלימאן חמאדה 
מוסטפא

874/18

סאבא סלימאן 
סאבא

02/04/2014 סלימאן סאבא 
סאבא

873/18

נביה פנדי נסר 
אל דין 

02/02/2018 זהר סאלח נסר 
אל דין

870/18

אמל סאלח חסן  14/12/2017 סאלח סלימאן 
חסן 

867/18

עבדאללה חסן 
אבו חיה 

27/12/2015 חסן עבדאללה 
אבו חיה 

866/18

אמל סאלח חסן  14/12/2017 סאלח סלימאן 
חסן 

865/18

כמיל נגיב רמאל  22/11/2009 ג'אוהרה 
עבדאללה רמאל 

860/18

עלאא סעיד אבו 
דולה 

08/04/2018 סעיד סאלח אבו 
דולה 

851/18

הדיה אסעד פדול 02/05/2018 אחמד סלימאן 
פדול 

849/18

רנדה סולימאן 
עמאשה 

28/01/2017 סלמאן וג'יה 
עמאשה

846/18

אמיל מוחמד 
הזימה 

12/04/2018 מוחמד ראג'ח 
הזימה 

844/18

דאליאן מחמוד 
פארס 

02/11/2017 ח'זנה מוחמד 
פארס

839/18

מוהנא פנדי 
סלאמה 

28/10/2017 פנדי מוהנא 
סלאמה 

823/18

יוסף עלי סלמאן  09/08/2007 הנא מוחמד 
סלמאן 

822/18

פדיל תאופיק 
שחאדה

01/01/2017 הדיה סאלח 
שחאדה 

820/18

חאלד נאיף אבו 
סאלח 

20/05/2004 נאיף מחמוד 
אבו סאלח 

149/18

סהיר הנידי ברקה 04/04/2018 סמאהר הנידי 
ברקה

133/18

כ"ג בסיוון התשע"ח )6 ביוני 2018(

                                               ענתיר מועדי, קאדי מדהב

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

נעמת זידאן עזמי  18/03/2016 אמיר מוניר 
עזמי 

487/18

יעקוב חוסיין 
מקלדה

19/02/2018 חוסיין סעד 
מקלדה 

703/18

סלמאן פרחאן 
מולא

18/12/2005 נאיפה מוחמד 
מולא

702/18

כמיל נגיב רמאל 03/01/1986 נגיב מוחמד 
רמאל

701/18

אמיר יוסף אבו 
יוסף

07/08/2013 יוסף חוסין אבו 
יוסף

700/18

חוסין עלי אבו 
יוסף 

16/11/2017 עלי חוסין אבו 
יוסף 

699/18

נאהי נגיב חלב 21/12/1986 סאלח יוסף חלב  697/18

דלה תופיק חלבי   18/03/2018 מעין חמיד חלבי  579/18

דיאן עלי מולא  06/07/2017 עלי יוסף מולא  57318

מוחמד סלמאן 
אבו ריש

14/08/1961 בדורה מוחמד 
כנעאן 

569/18

אינסאף חוסיין 
אבו רוקן

01/12/2016 עמאד נאסיף 
אבו רוקן

560/18

פאטמה סאלח 
בדר 

21/12/2017 נסיב האני בדר  554/18

וחיד זיאד עלוה 11/02/2018 זיאד נסר עלוה 553/18

יוסף מוחמד 
עמאשה 

07/02/2018 ענבריה חוסין 
עמאשה 

551/18

זוהדי קאסם 
דאהר 

21/01/2018 קאסם סאלח 
דאהר 

635/18

עאדל נעים עלי  03/07/2016 נעים סלמאן 
עלי 

629/18

סלאם פארס 
מוראד 

01/04/2018 וג'די פארס 
מוראד 

89/18

עסאם מוהנא 
ספדי

14/12/2015 מוהנא קאסם 
ספדי 

76/18

עסאם מוהנא 
ספדי

14/12/2015 מוהנא קאסם 
ספדי

77/18

מאלק מוחמד 
סבאח

05/05/1961 גבר מוחמד 
סבאח 

803/18

תמימה אחמד 
גאנם 

01/01/2016 סלמאן חסן  
גאנם 

792/18

אמיל חמד עווידה  03/02/2018 חמד סאלח 
עווידה 

787/18

פארס חוסיין 
שכיב 

09/02/2008 חוסיין 
אבראהים פארס 

775/18

גמאל כנג עטילה  07/04/2010 רביע גמאל 
עטילה 

772/18

סלמאן פרחאן 
מולא 

20/12/2006 גאוהרה חוסין 
מולא 

770/18
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ש. מאייר ייצור בע"מ
)ח"פ 51-495621-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.9.2018, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' החשמל 10, 
בניין עמציון, קומה ב', עפולה 1810001, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלירן אזואלוס, עו"ד, מפרק  

מילים מדברות בע"מ
)ח"פ 51-548393-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.6.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תמר אינגביר, משד' 

יהודית 8, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

תמר אינגביר, עו"ד, מפרקת

מילים מדברות בע"מ
)ח"פ 51-548393-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שד'  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,12.8.2018 ביום  תתכנס 
יהודית 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תמר אינגביר, עו"ד, מפרקת  

קפיני לעבודות תברואה בע"מ
)ח"פ 51-418770-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 20.4.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוחמד שרקייה, 

מכפר ג'ת 30091, למפרק החברה.

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ענב נכסים פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-278938-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.8.2018, בשעה 14.00, במשרד עורכי הדין שפיגלמן, 
קורן, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידן ריבה, עו"ד, מפרק  

גלעוז נכסים בע"מ
)ח"פ 51-412565-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,19.8.2018 ביום 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי שילה, עו"ד, מפרק  

ראמסינט בע"מ
)ח"פ 51-208646-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.8.2018, בשעה 14.00, במשרד עורכי הדין שפיגלמן, 
קורן, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם זמיר, עו"ד, מפרק  

כרמל סטמסנט )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-469620-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
בנקל,  ביום 1.9.2018, בשעה 10.00, אצל שבלת עם ראב"ד מגריזו 
עורכי דין ונוטריונים, רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון פלטי, מפרק  
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 ,1.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

תובל מילגרום, מפרק

פעמונים ענבלים בע"מ
)ח"פ 51-406887-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

אברהם גוהרי, מרח' יעקב 3, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אברהם גוהרי, רו"ח, מפרק

דוריאק ישראל בע"מ
)ח"פ 51-559389-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 29.5.2018, התקבלה החלטה 
לוי, מרח'  אלי  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי   במניין 

אבני חן 28, כוכב יאיר, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אלי לוי, מפרק

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,29.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.30, במשרד עו"ד גמאל עלושי, רח' הנשיא, ת"ד 320, 
סופי של המפרק, המראה  דוח  גרביה, לשם הגשת  אל  באקה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוחמד שרקייה, מפרק

ש.נ. קפיני עבודות תברואה )2009( בע"מ
)ח"פ 51-426199-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 23.4.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נואל נמר שרקייה, 

מכפר ג'ת 30091, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,29.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.30, במשרד עו"ד גמאל עלושי, רח' הנשיא, ת"ד 320, 
סופי של המפרק, המראה  דוח  גרביה, לשם הגשת  אל  באקה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נואל נמר שרקייה, מפרק

תובל מילגרום הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-274883-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק  עילית,  נצרת   ,22/9 העמק  דרך  מרח'  מילגרום,  תובל 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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