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 אישור לקבלת תשלום בעד חוב שטרם חלף
המועד לתשלומו

לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995

אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז  לחוק  2ב)א(  לסעיף  בהתאם 
המשותפת  ההצעה  את  מאשר  אני  התשנ"ה-11995,  והוצאות, 
של חשב משרד המשפטים ומנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות 
והוצאות, ולפיה החל ביום תחילתו של אישור זה, המרכז לגביית 
כמשמעותו  קנס  בעד  תשלום  מאדם  לקבל  רשאי  יהיה  קנסות 
רישום  על  המפקח  ידי  על  שהוטל  משפט2,  בית  ביזיון  בפקודת 

מקרקעין לפי הפקודה האמורה ושטרם חלף המועד לתשלומו.

כ"ו בתמוז התשע"ט )29 ביולי 2019(
)חמ 3-5780(

אמיר אוחנה  
שר המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ח, עמ' 684.  1

חוקי א"י, כרך א', עמ' 332.  2

מינוי וצו מיוחד
לפי פקודת האגודות השיתופיות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת האגודות השיתופיות1 
רשם  לעוזר  גורדון,  שאול  את  ממנה  אני  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הרשם(, ומקנה לו את סמכויות  האגודות השיתופיות 
הרשם לפי סעיפים 7, 9, 12, 14)2(, 26, 43 עד 50, 52 ו–53 לפקודה, 
האגודות  לתקנות  ו–6  5)א()2(  תקנות  לפי  הרשם  סמכויות  את 
הרשם  סמכויות  את  התשל"ג-21973,  )חברות(,  השיתופיות 
)רשויות  לפי תקנות 28א עד 29 לתקנות האגודות השיתופיות 
האגודה(, התשל"ה-31975, את כל סמכויות הרשם לפי תקנות 
האגודות השיתופיות )בוררות בסכסוכים(, התשל"ב-41972, ואת 
)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  לפי  הרשם  סמכויות  כל 
אגודות  של  מפרקים  למינוי  הכללים  ולפי  התשמ"ד-51984, 

שיתופיות וקביעת שכרם, התשנ"א-61991.

צו זה יפקע מאליו ולא ייעשה בו שימוש עם סיום עבודתו 
הכלכלה  שבמשרד  שיתופי  לאיגוד  באגף  גורדון  שאול  של 

והתעשייה.

כ"ו בתמוז התשע"ט )29 ביולי 2019(
)חמ 3-983-ה1(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 336.  1

ק"ת התשל"ג, עמ' 872; התשל"ה, עמ' 285.  2

ק"ת התשל"ה, עמ' 1366; התשמ"ד, עמ' 408.  3

ק"ת התשל"ב, עמ' 746.  4

ק"ת התשמ"ד, עמ' 4636.  5

י"פ התשנ"א, עמ' 1151.  6

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
 - )להלן  סבא  כפר  עיריית  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 

העירייה(, שגיא רוכל, לממונה על הגבייה, לצורך גביית ארנונה 
)תיקוני  המדינה  במשק  הסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית 
חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, וגביית תשלומי 
קנסות  גביית  ולצורך  דין,  כל  פי  על  לעירייה  המגיעים  חובה 
לפי סעיף 18 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-41985 )להלן 
שהוטלו  מינהליים  קנסות  של  המינהליות(,  העבירות  חוק   -
לטובת העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה 
העבירות  חוק  לפי  מינהלית  בדרך  קנס  להטיל  ניתן  שבעדה 

המינהליות.

כ"ו בתמוז התשע"ט )29 ביולי 2019(
)חמ 3-18-ה1(

                                                   מרדכי כהן
                                      המנהל הכללי של משרד הפנים

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  4

מינוי פקידת הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
במועצה  הכספים  אגף  פקידת  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
יהודה,  גלית  המועצה(,   - )להלן  קדימה-צורן  המקומית 
מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית  לצורך  גבייה,  לפקידת 
יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  הסדרים  חוק 
המגיעים  חובה  תשלומי  וגביית  התשנ"ג-31992,  התקציב(, 
לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם  לצורך  דין,  כל  פי  על  למועצה 
קנסות  של  העונשין(,  חוק   - )להלן  התשל"ז-41977  העונשין, 
שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה, לצורך 
קנסות בשל עבירות  לחוק העונשין של   70 לפי סעיף  גבייתם 
שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 228)א( לחוק סדר הדין הפלילי 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982, המגיעים למועצה על פי כל 
דין, וגבייה של קנסות לפי סעיף 18 לחוק העבירות המינהליות, 
התשמ"ו-61985 )להלן - חוק העבירות המינהליות(, של קנסות 
שנקבע  עבירה  כל  בשל  המועצה  לטובת  שהוטלו  מינהליים 
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית 

לפי חוק העבירות המינהליות.

כ"ה בתמוז התשע"ט )28 ביולי 2019(
)חמ 3-18-ה1(

                                                   מרדכי כהן
                                      המנהל הכללי של משרד הפנים

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ 134.  1
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המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ח בתמוז 
התשע"ט )21 ביולי 2019(, בתיק בד"מ 036/2018, החליט להטיל 
השעיה  של  עונש   ,29417 מס'  רישיון  דיאב,  מוחמד  עו"ד  על 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019( 
עד יום ב' בחשוון התש"ף )31 באוקטובר 2019(.

כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים 
בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה 

השונים בהם מכלל הבנקים
לפי הוראות הבנקאות )שירות ללקוח( )מועד זיכוי וחיוב 

בשיקים(, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 7)ג( להוראות הבנקאות )שירות 
ללקוח( )מועד זיכוי וחיוב בשיקים(, התשנ"ב-21992, אני קובעת 
כי ייווסף יום עסקים בנקאי, לעניין חיוב וזיכוי לקוחות ולעניין 
אי–כיבוד שיק, לגבי ממסרים שהוצגו לסניפי הבנקים כמפורט 
להלן מיום ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019( עד יום י"א באב 
השונים  מנוחה  ימי  בשל  וזאת   ,)2019 באוגוסט   12( התשע"ט 

בהם מכלל הבנקים:

מספר סניף שם הבנק שם המקום

548 בנק הפועלים בע"מ אום אל פחם

97 בנק ירושלים בע"מ

820 בנק לאומי לישראל בע"מ

537 בנק מזרחי-טפחות בע"מ

697 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

666 בנק הפועלים בע"מ באקה אל 
983גרביה בנק לאומי לישראל בע"מ

549 בנק מזרחי-טפחות בע"מ

724 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ בועינא-
נוג'דאת

977 בנק לאומי לישראל בע"מ בית ג'אן

778 בנק לאומי לישראל בע"מ ג'וליס

757 בנק לאומי לישראל בע"מ ג'לג'וליה

623 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ דבורייה

979 בנק לאומי לישראל בע"מ

207 בנק הפועלים בע"מ דיר אל 
862אסד-בעיינה בנק לאומי לישראל בע"מ

743 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

מספר סניף שם הבנק שם המקום

742 בנק הפועלים בע"מ דליית אל 
כרמל

752 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ זרזיר

722 בנק לאומי לישראל בע"מ חורפיש

665 בנק הפועלים בע"מ טייבה

951 בנק לאומי לישראל בע"מ

589 בנק מזרחי-טפחות בע"מ

506 בנק הפועלים בע"מ טירה

980 בנק לאומי לישראל בע"מ

418 בנק הפועלים בע"מ טמרה

831 בנק לאומי לישראל בע"מ

614 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

871 בנק לאומי לישראל בע"מ ירכא

615 בנק לאומי לישראל בע"מ כאבול

239 בנק הפועלים בע"מ כפר מנדא

825 בנק לאומי לישראל בע"מ

201 בנק הפועלים בע"מ כפר קאסם

652 בנק לאומי לישראל בע"מ

463 בנק מזרחי-טפחות בע"מ

750 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

578 בנק הפועלים בע"מ כפר קרע

846 בנק לאומי לישראל בע"מ

624 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ מג'ד אל 
כרום

696 בנק הפועלים בע"מ מזרח 
918ירושלים בנק לאומי לישראל בע"מ

68 בנק דיסקונט בע"מ

755 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ מרכז עסקים 
השרון

698 בנק לאומי לישראל בע"מ מרכז עסקים 
ספיר

479 בנק הפועלים בע"מ סכנין

585 בנק מזרחי-טפחות בע"מ

687 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

421 בנק הפועלים בע"מ עראבה

909 בנק לאומי לישראל בע"מ

626 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
י"פ התשע"ו, עמ' 277.  1

ק"ת התשנ"ב, עמ' 1481.  2
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בירושלים, שכ' בית חנינא, רח' אל עקבה -   

בדרום,  אלזיתונה  רח'  לבין  בצפון  אלח'יר  רח'  בין  א. 
ח"ח   ,30612 גוש   ;88  ,78 ח"ח   ,30607 כגוש  והמזוהה 
ישראל  רשת  לפי  קואורדינטות   ;154  ,147-151  ,145
בין  רוחב:   ,170.997 לבין   170.730 בין  אורך:  הישנה: 
138.503 לבין 138.784, קואורדינטות לפי רשת ישראל 
בין  רוחב:   ,220.997 לבין   220.730 בין  אורך:  החדשה: 
638.503 לבין 638.784, סך הכול שטח להפקעה כ–6,612 
קווים  עם  כהה  וירוק  אדום  בצבעים  הצבוע  מ"ר, 

אלכסוניים, כמסומן בתשריט ההפקעה;

שטח  הכול  סך   ,150 ח"ח   ,30612 כגוש  המזוהה  ב. 
כמסומן  ירוק,  בצבע  הצבוע  מ"ר,  כ–71  להפקעה 

בתשריט ההפקעה;

שטח  הכול  סך   ,149 ח"ח   ,30612 כגוש  המזוהה  ג. 
כמסומן  אדום,  בצבע  הצבוע  מ"ר,  כ–84  להפקעה 

בתשריט ההפקעה.

תשריטי ההפקעה הנמצאים במשרדי האגף לנכסי העירייה, 
עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה 

הרגילות.

כ"ו בתמוז התשע"ט )29 ביולי 2019(

)חמ 3-2(
אליעזר ראוכברגר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ירושלים  

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' מי/326,  
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2619, 
התש"ם, עמ' 1424, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה הראל )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

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, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 

מספר סניף שם הבנק שם המקום

203 בנק הפועלים בע"מ ערערה

841 בנק לאומי לישראל בע"מ

995 בנק לאומי לישראל בע"מ פורדיס

795 בנק לאומי לישראל בע"מ פקיעין

551 בנק הפועלים בע"מ קלאנסווה

486 בנק הפועלים בע"מ רהט

696 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

506 בנק מסד בע"מ שפרעם

ה' באב התשע"ט )6 באוגוסט 2019(
)חמ 3-2398-ה1(

חדוה בר  
המפקחת על הבנקים             

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
 ,6671 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
מס' 9507, שהודעה בדבר  עמ' 1238, תכנית  5049, התשס"ב, 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5518, התשס"ו, עמ' 2525, 
ותכנית מס' 14289, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,6032 עמ'  התשע"ד,   ,6816 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
או  חדשה  דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 
הרחבת דרך, שטח ציבורי פתוח ומעבר ציבורי עם זכות מעבר 

לרכב.

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, 
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.

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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13601 ילקוט הפרסומים 8380, ו' באב התשע"ט, 7.8.2019 

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,301-0063719
הפרסומים 6774, התשע"ד, עמ' 4552, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה קריית טבעון )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 
כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או  הנדסי  מיתקן  של  ציבורי 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

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, 
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

גוש 12193 -  

מגרשח"ח
 שטח במ"ר 

)בקירוב(

17901140

1790290

1790360

1790448

21 )לשעבר גוש 
12193, ח"ח 15(

9051,081

הייעוד: מיתקן הנדסי.  

כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 2019(

)חמ 3-2(
עידו גרינבלום  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית טבעון  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במבשרת ציון, ששטחה 2,480 מ"ר, המזוהה   
כגוש 30468, חלקה 22, מגרש 4; חלקה 23, מגרש 5.

אין  לפקודה  7א  לסעיף  בהתאם  כי  מובהר  ספק  הסר  למען   
במקרקעין  החזקה  כי  הודאה  משום  זו  הודעה  בפרסום 
כלשהן  זכויות  למחזיקים  יש  כי  או  חוקית  היא  האמורים 
לבעלי  פיצויים  תשלום  לדרישת  מניעה  בה  ואין  בקרקע, 
הזכויות במקרקעין בגין שימוש לא חוקי שנעשה בהם על ידי 

מי מהמחזיקים.

כ"ד בשבט התשע"ט )30 בינואר 2019(

)חמ 3-2(
איריס לוין  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הראל  

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' חפ/1945, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4580, 
התשנ"ח, עמ' 194, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חיפה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך דרך.

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, 
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

ח"ח 53 בגוש 10867; הודעה זו באה להשלים את ההודעה   
לפי סעיפים 5 ו–7, אשר פורסמה בילקוט הפרסומים 7646, 

התשע"ח, עמ' 2449, לכדי הפקעת חלקה 53 בשלמות.

כ"ה בתמוז התשע"ט )28 ביולי 2019(

)חמ 3-2(
נחשון צוק  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חיפה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
303-0071670 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
 ,7654 עמ'  התשע"ז,   ,7545 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הכרמל 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

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, 
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

החלקה  שטח   ,65 הפקעה:  סימון   ,403 ח"ח   ,10620 גוש   
הרשום: 5.296 דונם, שטח מופקע: 0.024 דונם, אחוז ההפקעה: 

0.45%; הייעוד: חניון.

פיה,  על  שנערך  ההפקעות  ותשריט  התכנית  העתק 
מופקדים במשרדי הוועדה המקומית ליד קיבוץ עין כרמל, וכל 

מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ב בתמוז התשע"ט )25 ביולי 2019(

)חמ 3-2(
אסיף איזק  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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' כס/42/3, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3334, התשמ"ו, עמ' 2064, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה  לתכנון 

לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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, 
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

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 6426 -  

ח"ח
שטח החלקה 

במ"ר
שטח הפקעה 
הייעודבמ"ר בקירוב

שצ"פ451,15874

דרך451,158482

דרך4891545

י"ג בתמוז התשע"ט )16 ביולי 2019(

)חמ 3-2(
רפי סער  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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' כס/42/3, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3334, התשמ"ו, עמ' 2064, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
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

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 6426 -  

ח"ח
שטח ההפקעה 
הייעודבמ"ר )בקירוב(

שצ"פ3088

דרך30894

י"ג בתמוז התשע"ט )16 ביולי 2019(

)חמ 3-2(
רפי סער  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/1002ב, 
הפרסומים 1722, התשל"א, עמ' 1751, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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, 
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

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' אורלוב, גוש 6362, ח"ח 61,   
בשטח של 113 מ"ר; הייעוד: דרך.

ל' בסיוון התשע"ט )3 ביולי 2019(

)חמ 3-2(
רמי גרינברג  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

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' פת/563, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 999, 
התשכ"ג, עמ' 925, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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, 
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

 ,6375 גוש  הירש,  ברון  רח'  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
ח"ח 42, בשטח של 145 מ"ר בייעוד שצ"פ, ובשטח של 134 

מ"ר בייעוד דרך.

כ"ד באייר התשע"ט )29 במאי 2019(

)חמ 3-2(
רמי גרינברג  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

DoCenter Id:801-02-2019-000607, received on -07/08/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 8380, ו' באב התשע"ט, 7.8.2019  13604

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/2003/ב, 
הפרסומים 3813, התשנ"א, עמ' 447, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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, 
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

 28 חלקה   ,4545 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשלמותה; הייעוד: שב"צ, דרך, שצ"פ.

ל' בסיוון התשע"ט )3 ביולי 2019(

)חמ 3-2(
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רחובות  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/800/ב, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,475 עמ'  התש"ן,   ,3717 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 

המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 
ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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, 
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

 ,231 ח"ח   ,3704 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 17 מ"ר; הייעוד: דרך.

ל' בסיוון התשע"ט )3 ביולי 2019(

)חמ 3-2(
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רחובות  __________

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
רח/750/א/33/א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4509, התשנ"ז, עמ' 2877, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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, 
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.

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

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

נוימן משה 26/03/2019 רבינוביץ נוימן 
קלארה

1221433/1

דהן רון 26/07/2015 דהן שמואל 
אייזיק

1221443/1

חשין יוסף 03/10/2018 חשין יהושע 
לייב

1221454/1

חשין יוסף 12/03/2019 חשין חנה ז 1221455/1

אירני אלדד מתן 07/08/2018 אירני אהרון 1221456/1

מלול יחיאל 28/08/2018 מלול שרה 1221524/1

גרודזנסקי רחל 25/03/2019 גרודנסקי אליהו 1221583/1

רב מרדכי 16/01/2019 ראב שרגא 1221719/1

רב מרדכי 14/08/1973 רב מרים 1221736/1

שפייצקי שרה 
בלה

24/12/2014 שפייצקי 
אברהם יוסף

1221751/1

כהן ארזי אסתר 04/01/2019 כהן ארזי מוריס 
אמיל

1221806/1

חשין בט 16/07/2016 דובין גרסון 
)גרשון(

1221917/1

בן און ניבה 06/02/2019 אלון שרה 1221933/1

רוזן קלמן 10/02/2019 רוזן רוחמה 1221938/1

דיין אהוד 26/12/2018 רפפורט אשרה 1221964/1

כהן שמואל 18/01/2019 כהן אברהם 1221973/1

עמר שלמה 26/02/2019 עמאר דורה 1219124/3

בן חמרון עמרם - 
ארמנד

30/03/2019 בן חמרון דניז 
אסתר

1222450/1

זורנו רנו 20/03/2019 זורנו יוסף 1222502/1

אסולין סילביאן  15/03/2019 אסולין יהודה 1223194/1

וידר דוד 29/11/2018 וידר רייזל 1223307/1

לרנר יהושוע 11/08/2017 לרנר יעקב 1207196/2

לרנר יהושוע 15/03/2012 לרנר שיף 
יהודית

1223336/1

כהן רמי 25/04/2019 כהן אילנה 1223350/1

קיי יחזקאל קולין 04/05/2019 קיי חנה אנט 1223441/1

בן יצחק מרים 08/02/2019 בן יצחק שמואל 1223506/1

טויטו משה 28/10/2011 טויטו טפחה 1219680/2

טויטו משה 03/06/2006 טויטו יוסף 1219651/2

דזימיטרובסקי 
ישראל צבי

09/07/2017 דזימיטרובסקי 
אברהם

1223577/1

רחמים יוכבד 15/03/2019 אברהם יצחק 1223595/1

וועטנשטיין 
מרדכי

02/11/2018 וועטנשטיין 
קילא

1223659/1

בנזנו יהודא 07/05/2019 בנזנו מרגרט 1223752/1

אלון שמחה 03/05/2019 אזולאי זנט 1223791/1

ולרשטיין רפאל 07/02/2018 ולרשטיין יעקב 1223812/1

בילו נחום 03/03/2019 בילו עליה 1223901/1

תיאור הקרקע -  .4

 ,248 ח"ח   ,3702 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 67 מ"ר; הייעוד: דרך.

ל' בסיוון התשע"ט )3 ביולי 2019(

)חמ 3-2(
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רחובות  

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/מק/550/א/24, 
מוסרת   ,605 עמ'  התשס"א,   ,4939 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע 
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה.

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, 
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

 ,465 ח"ח   ,3703 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 95 מ"ר; הייעוד: דרך.

ל' בסיוון התשע"ט )3 ביולי 2019(

)חמ 3-2(
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רחובות  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

רובינשטיין נחמן 
שמעון

02/04/2019 רובינשטיין 
אסתר רחל

1227109/1

דזימיטרובסקי 
ישראל צבי

09/07/2017 דזימיטרובסקי 
אברהם

1223577/2

נחום בן ציון 04/06/2019 נחום רחל 1227191/1

סוריסמן גלינה 01/05/2019 סוריס גאולה 1227394/1

ליבפרוינד מרים 14/01/2016 ליבפרוינד 
אלעזר

1227531/1

גבריאלוב רות 03/02/2019 כהן  אמבלו 
שרה

1227607/1

מלר אורית 02/12/2018 מירוצ'ניק 
פאינה

1206224/3

יעקובוביץ גולדה 20/04/2019 יעקובוביץ 
אברהם צבי

1228031/1

מזוז רינה 26/04/2019 מזוז עוזיאל 1228087/1

אמיתי עזיזה 
עליזה

04/08/2018 בן ישי חיה 1228529/1

רוזנפלד יעקב 10/06/1981 רוזנפלד ססיליה 1228544/1

מאיר ליאור ורדה 08/12/2014 מאיר אליאס 1228548/1

גולדנברג אביטל 
חנה

21/05/2019 גולדנברג דוד 
מרדכי

1228891/1

אוהב ציון גילה 25/08/2018 נאור רבקה 
עדנה

1228914/1

שיפר משה שלמה 06/06/2019 שיפר יונתן 1228983/1

גהלי הדסה 15/05/2019 גהלי אהוד 1229059/1

עמרני יצחק יעקב 06/02/2019 עמרני עזרי 1229080/1

רוזנבלו צפורה 30/05/2019 יפה אלן יוגין 1229092/1

מבורך רחל 24/06/2019 מברק שלמה 1229302/1

קורגן אורה 15/05/2019 סטטקביץ גנדי 1229313/1

הר ניר רות 05/06/2019 הר ניר גרינברג 
אליעזר

1229348/1

יעקבסון צבי 13/01/2019 יעקבסון מלוינה 1229728/1

יחזקאל יוסף 07/01/2019 יחזקאל אסתר 1229802/1

סנדרס שרה 
פעריל

08/10/2013 קירשנבוים 
אליעזר

1229878/1

שושן אסתר 09/08/2001 שושן יוכבד 1229993/1

ריניץ יוסף יצחק 13/05/2019 שמולביץ קלמן 
שרלס

1230013/1

טירנובר יוסף 01/06/1974 טירנובר חוה 1230161/1

משה זדה גאולה 27/02/2019 עמדי בתיה 1226680/2

לוי חנה 04/05/2019 אלחנתי כרמלה 1231322/1

תג'ר נינה 05/01/2007 מרציאנו מזל 1231401/1

ישראל זליג 07/06/2019 ישראל נעמי 1231465/1

אלקסלסי סטלה 
דורית

23/06/2019 אלקסלסי 
אברהם

1231696/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בילו נחום 09/02/2015 בילו משה 1223914/1

אשכנזי אילן 
יעקב

08/03/2019 אשכנזי מרים 505183/2

דוטש גבי 04/08/2015 דוטש שרה 1224070/1

איסק מימי 19/05/2018 איסק גוסטב 1224282/1

בלוך נעמי 24/07/2008 שושנה עמנואל 1220206/3

גולדברג יעקב 
יצחק

05/04/2019 גולדברג מלה 1224336/1

ניניו סימי 25/09/2018 איפרגן מאיר 1224339/1

כהן אברהם 15/06/2001 כהן חיים 1224478/1

מינצר עזריאל 
זעליג

11/05/2019 מינצר חנה 
דבורה

1224668/1

סדן הושע 09/04/2019 איבושיץ יהושע 1185419/2

סופר אדוארד 21/10/1986 סופר יוסף 1224900/1

יחזקאלי עמיקם 
חנוך

18/04/2019 קריגר ברזל 
בלהה

1224906/1

סופר אדוארד 29/04/1988 סופר פרחה 1224912/1

עזרן מרים 11/04/2019 עזרן נחום 
אבשלום

1224922/1

חנני פנינה 01/04/2019 שתיל קלרה 1224991/1

חלד חגית 27/04/2019 חלד יצחק 1225013/1

וידר שמואל 06/09/2018 וידר יצחק 1225042/1

כדרוך שלומית 02/04/2019 בת-חוה סנדי 1225564/1

אפרים דוד 27/09/2007 אפרים משה 1225614/1

חדרי יחזקאל 15/01/2019 חדרי בלה 1225642/1

סויסה טרז 01/05/2019 סויסה נפתלי 1226143/1

לוי מלכה 19/04/2019 לוי יעקב 726380/3

שריבר יוסף יצחק 27/04/2010 שריבר נפתלי 1215216/3

אירני משה 07/08/2018 אירני אהרון 1221456/2

שריבר יוסף יצחק 23/07/2014 שריבר גולדה 1215217/3

וינגרטן דוד 04/01/2019 וינגרטן שושנה 1226628/1

בהר שלמה 
משאלה

13/03/2019 בהר מוהטרם 1226659/1

משה זדה גאולה 27/02/2019 עמדי בתיה 1226680/1

ברמי צדיקיאן 
וידה

16/03/2019 אלי אחטר 1226682/1

דנציגר שמחה 01/04/2004 דנציגר אברהם 
יצחק

1226715/1

רוטמן צפורה חנה 29/01/2018 רוטמן ברוך 
אריה ליב

1226731/1

יחזקאל שרה 16/02/2019 יחזקאל אליהו 1226745/1

בירנברג לודמילה 23/02/2018 בירנברג אלקה 1226747/1

שניידר יצחק 
לאוניד

11/12/2018 שניידר ליליה 1226925/1

מזרחי מאיר 03/04/2019 מזרחי יעקב 1226933/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שבתי ישראל 31/03/2019 שבתי שרה 1221520/1

וסרמן תקוה 09/12/2000 קנדלר אטי 1207757/2

פרידמן דינה 
דיצה

08/08/2018 פרידמן נחמן 1221329/2

שאבוי עופר 13/03/2019 שאבוי מרדכי 1221717/1

נוימן ישראל 17/02/2019 נוימן דוד 1221735/1

מיכאלי יוחנן 22/02/1997 מיכאלאשוילי 
בנימין

1221849/1

מיכאלי יוחנן 16/08/2018 מיכאלאשוילי 
אסתר

1221850/1

סקא מזל שרון 03/04/2019 פרחי שמואל 1221803/4

מולדובן גניה 15/03/2019 מולדובן משה 1221919/1

נאמני יוסף 10/06/2018 נאמני דוד  1187631/2

כהן רחל 01/04/2019 מזרחי עזרא 1221974/1

טיכנר יפה 02/04/2019 טיכנר אברהם 1221986/1

בן שואב מנחם 08/03/2019 בן שואב נסים 1222098/1

לסרי יעקב 31/01/2019 לסרי שלמה 1222116/1

הרבסט שרה 05/02/2011 צימרמן מאיר 1222126/1

הרבסט שרה 07/04/2019 צימרמן אסתר 1222137/1

פופוביץ שרית 23/02/2009 בן יוסף  
)לורנצי( חוה

1222184/1

פופוביץ שרית 03/03/2019 בן יוסף  
)לורנצי( משה 

בונם

1222187/1

אלון אידה 23/03/2019 דמשק רבקה 1222246/1

בוקאי שירי 26/10/2018 הררי יהודה 1222315/1

גינזבורג אברהם 
מרדכי

12/04/2019 גינזבורג יצחק-
שלום

1222317/1

אנגל יהודה מנחם 
צבי

03/03/2019 אנגל רוברטו-
יוסף

1222331/1

גיני אילה 20/03/2019 דיין יוסף 1222337/1

יחזקאל ויולט 21/03/2019 יחזקאל ראובן 1222354/2

דאובה אלישבע 11/05/2013 ברנתן לאה 1222377/2

בוקאי שירי 14/02/2019 הררי רחל 1222388/1

מייליק יניב 19/04/2019 מייליק סולומון 1222484/2

גולדשטין צדוק 24/02/2019 גולדשטין 
בלנקה

1222542/1

גל אור קרינה 05/03/2019 מוסקוביץ פסקו 
פסח

1222565/1

אולשוונג ראובן 12/01/2019 אולשוונג נחום 1222589/1

עמר יוסף חיים 01/04/2012 עמר משה 1222667/1

עמר יוסף חיים 27/08/2018 עמר עליזה 1222675/1

וינגרטן אהרון 25/02/2019 וינגרטן דב 1222712/1

מושקוביץ ריבה 26/03/2019 אשכנזי לאה 1222734/1

חבר אתי אסתר 07/04/2019 חבר יוסף ליאון 1222587/3

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אלון משה חיים 06/07/2019 אלון סימון 1231831/1

אליהו יוסף 13/07/2019 אליהו דינה 1231886/1

זלצברג אליהו 17/04/2019 זלצברג פייגא 
עטיא

1231894/1

אשכנזי אסתר 05/06/2019 מזרחי פרלה      
)פנינה(

1232005/1

מועלמי מלכה 08/07/2019 מועלמי בנימין 1232217/1

קנובלוך משה 
מאיר

28/02/2000 קנובלוך אלתר 
חיים

1232283/1

לשינקר יוליה 14/05/2019 קיידנוב נלי 1232301/1

חלימי מדלן לואיז 
אבלין 

09/10/2014 חלימי אנדרה 
מאיר

1232342/1

עמרם דינה אנה 15/05/2019 זקין איזידור 1232378/1

צובארה שמחה 26/05/2019 משה שרה 1232382/1

ואלס סימה רחל 23/11/2018 זילברצויג שרה 1231120/4

קאופמן לאה 30/07/2016 קראוס יהודית 1232514/1

מזוז אשר 02/06/2019 מזוז ברכה 1232625/1

פורר כנרת 15/07/2019 פורר רועי 1232644/1

ברנדמן שלום 13/06/2019 ברנדמן לאה 1232833/1

בהרי רוברט עזרא 12/05/2019 בהרי רושן 1232847/1

פרץ יעל 19/07/2019 פרץ מיכאל 1232963/1

טאוב סולומון 30/05/2003 טאוב אילונה 1233072/1

שפיר יצחק מרוין 01/06/2019 שפיר ג'וזפין 
לאה

1233138/1

כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(

                                              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

ג'אנו גל 27/03/2019 ג'אנו שלמה 1221303/1

ספיר עליזה 18/04/2019 ספיר מתתיהו 1221351/1

ישין הרפז 
דניאלה

30/01/2019 ישין רות פרידה 1221367/1

צוקרמן חנה 10/12/2018 צוקרמן שמואל 1221412/1

אידלשטין אהרן 
יעקב

13/06/2018 אידלשטין 
שמעון יוסף

1221418/1

זכריה פרג'י 11/05/2017 זכריה רוני 1221428/1

רחמים ורד 31/01/2019 קלדרון רבקה 1221496/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קורץ ליפה 06/07/2009 קורץ רחל 1216890/4

לשם רחל דליה 17/12/2016 מני שושנה 1151131/6

וקנין אוריה 
אברהם

16/10/2018 וקנין רחל 1223856/1

פלברג בתיה 25/02/2019 פלברג יפים 1223865/3

ראובן שולמית 
אודליה

20/05/2018 ראובן מזל 1171004/2

קאופמן חגי יעקב 12/11/2017 קאופמן משה 1224042/2

גלעדי אליהו 22/03/2013 גלעדי כרמלה 1224068/1

יוסטר יצחק 12/03/2019 יוסטר ישראל 1224146/1

פלוינסקי ברוריה 18/03/2019 מאיר משה-
פנחס

1224157/1

בן דרור יהודית 03/05/2019 בן דרור יצחק 1224160/1

צדיקריו דרורה 05/06/2017 גרבי יששכר 1224178/1

צדיקריו דרורה 17/10/2017 גרבי סילק 1224184/1

לאלו רבקה 27/03/2019 בן יוסף שרה 1224186/1

חננאל דוד 23/03/2019 חננאל נסים 1224209/1

רדעי ליאור 26/03/2019 רדעי סימה 1224224/1

סלים עפר 04/09/2018 סלים בן-יאיר 1224276/1

עמנואל מיכאל 
יעקב

15/06/2016 עמנואל משה 
מתנאל

1224331/1

כץ טובה 14/04/2019 כץ חיים ברוך 1224342/2

נגרי צביה 25/02/2019 נגרי דוד 1224388/2

תורגמן קובי 29/10/2017 תורגמן חיים 1224413/1

פרחי יעל 06/05/2019 קידר דוד 1224631/1

חיימוב אדוארד 06/12/2018 חיימוב בוריס 1224640/1

לוי דבוש רונית 20/03/2019 לוי נסים 1224659/1

ויקרס דינה 24/04/2019 הרמן לאה 1224666/1

לוי נתן 19/04/2019 לוי ראובן 1224677/1

עמרם ריקי 28/02/2019 עופר חנה 1224711/1

יונייב מיכאל 16/04/2019 יונייב מרגריטה 1224745/1

חכימי יעקב 26/08/2014 חכימי שרה 1224752/1

ורחלין אלבינה 24/01/2019 ורחלין ולרי 1224785/1

זילברמן בינה 26/04/2019 זילברמן ניסן 1224829/1

משה מזי 01/10/2018 עמוס יעקב 1224869/1

עבודי לינדה 14/03/2019 עבודי דוד 1224871/1

עמוס שלמה 31/01/2018 עמוס לידיה 1224875/1

כהן מרסלו 03/10/2014 כהן רבקה 1224914/1

וינדר יונה 30/11/2014 וינדר יוסף 1225016/1

וינדר יונה 28/04/2019 וינדר צילה 1225021/1

ציטרינבום רחל 21/02/2019 רייכמן רייזל 1225060/1

בידאני שלום 11/04/2018 בידאני לאה 1152302/2

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

הלל לינט 04/04/2019 חלפון סולטנה 1222806/1

אליאס רון 02/10/1994 אליאס אברהם 379477/3

וויינשטיין משה 
אריה

25/02/2019 וויינשטיין חיים 
ישראל

1222921/1

וויינשטיין משה 
אריה

29/05/1995 ויינשטיין עטיל 
ביילה

1222923/1

שפסל יצחק 21/06/2016 שפסל אברהם 
מרדכי

1222925/1

שפסל יצחק 22/03/2019 שפסל צפורה 
חנה

1222927/1

יחזקאל חיה 18/03/2019 עראמה שמעיה 1222956/1

עוקבי רותם 07/04/2019 דהדי אליהו 1223024/1

ארז מרצלה 13/09/2018 גולדהמר שרה 
הינדה

1223038/1

זכריה טל 22/03/2019 כהן אסתר 316262/2

זכריה טל 22/03/2019 כהן אסתר 316262/4

דרץ' בוריס 11/02/2019 דרץ' אלכסנדר 1223071/1

וודניצקי רחל 26/03/2019 דינסמן אדה 1223078/1

קליין עטרה(
קטרינה)

20/03/2019 קליין שאול 1223104/1

ויידה מאיה 11/03/2018 ויידה רוזה 1223151/1

לוי נעמי 08/04/2019 לוי יצחק 1223255/2

לבובסקי יגאל 
איגור

27/09/2016 לבובסקי רחל 1223282/1

שכטר זאב 09/08/2018 שכטר ליפא 1223294/1

מגורי  כהן מרדכי 19/08/2016 מגורי כהן 
אליהו

1223310/1

מעטוף ברכה 11/02/2019 מעטוף יצחק 1223312/2

מסיאס קלייר 
אורלי

27/02/2019 מסיאס משה 1223324/1

רובין תמימה 03/05/2008 רובין יששכר דב 1223425/1

בכר יהודה 05/05/2019 לפלר שרה 1223453/2

ליסטק חיים 
הנריך

20/04/2019 ליסטק מרים 1223476/1

מזאה יפית 15/01/2019 חנן אלברט 1223494/2

ויסברג אהובה 23/01/2019 ויסברג מכאל 1223580/1

דרורי מיכאל 28/03/2019 דרורי רחל 1223591/1

משיח הכהן 
מרדכי

08/01/2019 משיח עדנה 1223647/1

זינגר גדליה 13/12/1996 זינגר עדינה 1223698/1

זינגר גדליה 27/03/2019 זינגר אברהם 1223701/1

לוי יהודית 27/03/2019 קימל יוכבד 1223746/1

גלט אהובה 14/03/2019 גלט אברהם 
דניאל

1223780/1

איגר יוסף 05/08/2014 איגר איזיק 1223796/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קיצ'קירובסקי 
פאינה

21/04/2019 קיצ'קירובסקי 
יורי

1176075/3

גרינברג שי 18/02/2018 גרינברג חנה 1211659/2

כהן סימי 10/03/2019 כהן דוד 1222749/2

פרידמן יוסף  
אהרון

26/04/2019 פרידמן רחל 1224874/9

קרביץ מרים 06/05/2019 קרביץ יהודה 1225123/1

הראל ציון 21/04/2019 הראל שרה 1225428/1

זכות עמוס 18/04/2019 זכות אילנה 1225433/1

שמשי זלדה 06/04/2019 שמשי נאמן 1225665/1

מורדוב סימה 03/12/2017 זוהר אריאל 
שלמה חי

1225798/1

לוי אפרים 26/03/2019 לוי וקטוריה 1225817/1

לוי אפרים 26/03/2019 לוי וקטוריה 1225817/2

ויסטוק יהושע 
צבי

03/02/2015 ויסטוק רבקה 1225918/1

ויסטוק יהושע 
צבי

10/05/2019 ויסטוק יצחק 1225921/1

צארום ליאור 09/03/2019 צארום איריס 
)זהבה(

1225975/1

פז צפורה 17/04/2019 צוקרמן טובה 1226014/2

הירש ציפי 03/04/2019 אטלינגר סבינה 1226017/1

הירש ציפי 25/03/2010 אטלינגר אוזיאס 1226033/1

לוי יצחק 15/12/2018 לוי רחל 1226118/1

אלון גררד 19/05/2019 אלון הוגט 1226219/1

נודלמן אליהו 04/02/2019 נודלמן ורדה 1226270/1

ניימן אירינה 29/04/2019 ניימן לאוניד 1226286/1

חן אורנה 14/03/2012 קרן יצחק 1226311/1

חן אורנה 26/03/2019 קרן גוליה 1226318/1

לוי רחל 07/05/2019 דוד דורה 1226335/2

רואש ליליאן 02/03/2019 רואש גבריאל 1226353/1

אבדי סימה 27/08/2018 אבדי אליהו 1226453/2

רז ריקי 22/05/2019 רז נתן 1226468/1

גל רותם 16/05/2019 גל יואל 1226570/1

קליין צפורה חנה 20/04/2019 בלומנפלד שרה 1226822/1

יעקב דליה 13/05/2019 יעקב אלברט 1226826/1

הברפלד יונה 30/10/2018 הברפלד פנחס 1226828/1

בן דוד דליה 08/04/2019 בן-דוד אבנר 1226843/1

כץ דוד 13/05/2019 כץ יוכבד 1226867/1

כספי ישראל 05/05/2019 כספי סיגלית 1226928/1

נאור אסתר 04/03/2019 מזרחי רחל 1227187/1

פרידמן שמואל 13/05/2019 פרידמן יוסף 1227193/1

לב ורדה 24/04/2019 לב אפרים 1227227/1

קודליק נחמן גדל 13/02/2019 קודליק פני 1227305/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

זילברצן רות 10/05/2019 זילברצן אהרן 
דוד

1227425/1

שמאי שולמית 17/05/2019 שמאי דוד 1227590/1

כהן עמנואל 
שלום

27/07/2000 כהן שושנה 1227610/1

מוגרבי רבקה 22/01/2019 שמביץ שמחה 1227648/1

ציצואשוילי חוה 
מרי

02/10/2018 ציצואשוולי 
מריה )מרים(

1227816/1

פור מזל נועה 10/11/1987 עידאן נסים 1227931/2

פרומר שרייבר 
אנט

03/02/2018 וייס הרטה 1227975/1

פרומר שרייבר 
אנט

19/02/2019 שרייבר יונה 1227981/1

בצלאל יהושע 09/03/2014 בצלאל מרים 1227996/1

מימון זיוה 29/10/2018 עברון ג'וליט 1228008/1

קאסה מירקוז 05/02/2017 טייצ'או ממויה 1228053/1

ארליך אסף 25/05/2017 ארליך יעקב 1228160/1

לוי יפה 18/01/1987 לוי רפאל 1228201/3

לוי יפה 01/09/2014 לוי קורין 1228204/3

פרס פלורה לולו 02/10/2009 פרס טורשטיין 
וילהלם

1228285/2

לינצקי מיכאל 15/05/2019 לינצקי אברהם 1228382/1

מלכי כרמלה 19/05/2019 מלכי עזרא 1228413/1

יגודייב ראובן 10/04/2019 יגודייב גבריאל 1228500/1

גליס בנימין 17/03/2019 גליס אהרן דב 
אלפרד

1228536/1

לוביץ עודד 17/05/2019 לוביץ יפה 1228603/1

קטאיב אורנה 
הילה

18/04/2019 ברייב חייקה 1228606/1

שריין אסתר 
אשרט

30/04/2019 שריין נסיר 1228873/1

נגרי צביה 25/02/2019 נגרי דוד 1224388/3

מורדוכוביץ רחל 11/05/2019 מורדוכוביץ 
ליפא

1228893/2

חן דורון 19/04/2019 חן שרה 1228910/1

דויטיאשוילי 
לובה

16/03/2019 מירילאשוילי 
אתרי

1228937/1

כהן סימונה   
ינגריד

07/06/2019 סטרולוביץ 
דוידל

1228950/1

אנג'ל מאיה 09/12/2018 דזינדזיחשוילי 
מריה

1229019/1

פלקוביץ גילה 10/06/2019 פלקוביץ דב 1229053/1

מאיר יצחק 19/01/2019 מאיר צילה 1229075/1

ביקס הינדה 07/12/2002 שוסטר בלומה 1229087/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מאירי בנימין 16/05/2014 מאירי שרה 1231423/1

סעדה גבריאל 06/12/2018 סעדה איבט 1231970/2

מאמיה יוסף 16/06/2012 מאמיה שרה 1232061/1

כהן רחל 10/06/2019 כהן אורי 1230407/3

מאמיה יוסף 08/02/2019 מאמיה משה 1232066/1

הירש משה 
שמואל

09/09/2018 הירש מרים 1232156/1

שילה אושרי 03/05/2019 שילו יעקב 1232170/1

פניגשטיין מרים 13/06/2019 ידידיה חיים 1232229/1

גורפינקל ליאורה 30/06/2019 יקותיאלי סופיה 1232366/2

קארליק שרה 12/05/2019 קארליק חיים 1232390/1

מויאל אודליה 10/07/2019 אוחיון מיכאל 1232399/1

שלאין טדי 06/02/2018 שלאין אולגה 1232409/1

שלאין טדי 22/06/2017 שלאין לאוניד 1232411/1

גוילי טוני 07/06/2019 גוילי יוסף 1232515/1

הס אברהם אלטר 02/07/2019 הס שמעון 1232526/1

מאיר אשר 13/10/2018 קליין ארזיבט 1232529/1

שוקרון יעקב 30/10/2005 שוקרון שלום 1232556/1

שוקרון יעקב 21/06/2019 שוקרון ריימונד 1232557/1

מנדיל סימה 04/04/2019 מנדיל אברהם 1232569/1

כהן סימה 12/12/2017 מזרחי שרה 1232607/1

קלזן בת שבע 20/01/2018 גיאת אביגיל 1214067/2

קלזן בת שבע 30/12/2018 גיאת יוסף 1214063/2

בלומנשטוק 
יהודית

30/03/2011 אריאלי בתיה 1232721/1

אמינוב בנימין 21/04/2016 אמינוב יצחק 1232861/1

אמינוב בנימין 20/01/2017 אמינוב זיוה 1232862/1

נדב יעל 01/02/2019 נדב טוביה 1232805/2

בנימיני עדה 23/06/2019 פוריה אליעזר 1232917/2

גרנות רפאל 07/05/2019 דוד דורה 1226335/3

ברודו אירן פאני 31/10/1991 וולמן חנה 1232986/1

גבאי זרין תקוה 11/07/2019 גבאי רחמים 1233034/1

פינקו לילי 16/11/2011 הרמן דינה 1233108/1

כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(

                                                  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

אזרזר רימונד 29/05/2019 אזרזר יעקב 1229109/1

קליין ארבין 31/05/2019 קליין לאה 1229152/1

ברנר שלמה 17/06/2019 ברנר אלכסנדר 1229223/1

סבן אסתר 19/11/2018 סבן שאול 1229261/1

וסרלאוף רחל 24/05/2019 מרקו פני 1229267/1

אנגל דליה 20/06/2019 סגל אסתר 1228527/2

בר ציון רחל אלה 12/04/2019 בר ציון מאיר 1229291/1

רוזנפלד אסתר 08/03/2019 בן שחר רבקה 1229333/2

דרניצרו דבורה 09/04/2019 דרניצרו דוד 1229529/1

חזן יוסף 16/03/2017 גורססגיל זויה 1229546/1

אדטו מרים 02/05/2019 אדטו מואיז 
משה

1229601/1

בן ששון רפאל 28/03/2019 בן ששון יעל 1229757/1

ציקבאשווילי 
אברהם

22/03/2018 ציקבאשווילי 
לאה

1229864/1

נקש מאיר 08/04/2019 נקש הדר 1229882/1

עוזרי אורי 19/06/2019 עוזרי תורקיה 1230032/1

בראון אריה 26/05/2019 בראון רינה 1230087/1

זנגר פסיה לאה 06/06/2019 אקשטיין חיים 
מרדכי

1230245/1

שטול מרדכי צבי 25/02/2019 שטול ישראל 1230241/2

רפפורט תמר 15/06/2019 לב נפתלי 1230295/1

בורטמן ולנטינה 05/07/2016 בורטמן גריגורי 1230307/1

בן גיגי ציון אליהו 23/04/2017 בן גיגי אהרן 1230397/1

בן גיגי ציון אליהו 04/06/2019 בן גיגי סימי 1230401/1

קטינא ישראל 
יהודה

13/11/1994 קטינא רגינה 1230622/1

חזקיהו חיים 22/05/2019 חזקיהו בלנש 1230683/1

גבאי רחל 19/05/2019 גבאי עזרא 1230862/1

סיידמן אברהם 
בנימין יעקב

01/06/2019 סיידמן רוברטו 
דניאל

1230887/1

גמליאלי יניב 18/05/2019 גמליאלי מיכל 1230900/1

קשמיר שושנה 26/05/2019 דנה אסתר 1231086/1

עיני אסתר 17/06/2019 עיני עודד 1231154/1

אופיר דורון 04/06/2019 אופיר נאוה 
רשל

1231206/1

סולימניאן מהבש 02/05/2019 סולימניאן 
מנושר

1231226/1

גפרי עדנה רחל 15/05/2019 גפרי רפאל 1231253/1

יוסף ידידיה 10/07/2018 יוסף נזימה 1231261/1

מזרחי שבתאי 08/05/2019 מזרחי ניצה 1231291/1

שקלר מנחם 24/05/2019 שקלר יהושע 1231363/1

טוסון יוסף 16/04/2019 טוסון ציון 1231395/1

שעבין ורדה 27/02/2019 יוסף מרגלית 1231417/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אדלר גבריאל 14/05/1984 אדלר ניקולה 1224328/1

בוגדנובסקי סוניה 
שרה לאה 

12/05/2019 בוגדנובסקי דוד 1224432/1

טולדנו מרי 28/03/2019 טולדנו רפאל 1224528/1

ניסנוב ארתור 18/03/2019 אגרונוב פורט 1224540/1

גנון סילביה 17/05/2019 גנון סימון 949934/2

גרבי רות 12/02/2019 לוי נחום 1085518/2

רוזנטל רחל לאה 09/03/2019 אוסטפלד ראובן 
זאב

1173721/2

פרץ יניב שמעון 05/05/2019 פרץ רות 1225195/1

וונוק דפנה מלכה 18/05/2019 מנדלסון 
הרשקוביץ 

הנריאטה

1225255/1

הינטשוק עמי 26/08/2016 הינטשוק לאה 1225561/1

הינטשוק עמי 22/04/2005 הינטשוק יעקב 1225570/1

גהאנמא אורלי 11/05/2019 גהאנמא בתיה 1226337/1

ווקנין דוד 23/05/2019 ווקנין שמחה 1226396/1

ואקנין ימית 01/06/2019 ואקנין אורי 1226565/1

רוזנברג גלינה 10/05/2019 סובולבסקי 
רגינה

1227145/1

גרינברג ישראל 09/05/2019 גרינברג צילה 
צביה

1227182/1

חרפוף אברהם 30/04/2019 חירפוף מרדכי 1227188/1

טבול רחל 03/06/2019 טבול אבי 
אברהם

1227424/1

מור גליה 30/01/2019 אריאלי פאולה 1227492/1

מור גליה 23/02/2016 אריאלי אהרן 1227496/1

אנקרי רחמים 01/06/2019 אנקרי אולגה 
חביבה

1227504/1

גלי ים רייזנר שרה 
עופרה ששה

08/06/2019 גלי ים צבי 1227682/1

עמיר אסתר 29/05/2019 עמיר שלמה 1227697/1

פינס חיים 01/06/2019 פינס מרדכי 1227803/1

בר אליה איריס 13/01/2013 סטולרו שלמה 1227818/1

בר אליה איריס 21/05/2019 סטולרו רבקה 1227829/1

ברליאנט איליה 19/03/2001 ברליאנט ריבה 1227974/1

ברליאנט איליה 12/05/2019 ברליאנט יפים 1227978/1

דאלי שולה 15/06/2019 דאלי ששון 1227998/1

יעקב יובל 07/02/1998 יעקב אליהו 1228036/1

כהן שרה 02/12/2012 כהן טיטה 1228246/1

כהן שרה 28/11/2017 כהן שמעון 1228264/1

ביטון דורית 25/05/2019 ביטון דוד 1228469/1

לפלר יעקב 11/06/2019 לפלר משה 1228524/2

קליין חיה רוני 01/06/2019 שכטר קלמן 1228525/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בן שמחון רחמה 02/03/2019 בן שמחון דני 1221739/1

אלקיים סימה 
שמחה

15/03/2002 כהן דוד 1221797/1

אורן אודט 03/04/2019 אורן נדב 1221880/1

בלמס חגית 17/03/2019 בלמס מאיר 1222017/1

מורן אסף 07/12/2018 מועלם יצחק 1222043/1

שבלביץ אילנה 30/04/2019 שבלביץ שאול 1222135/1

פושקוב דמיטרי 13/03/2019 פושקוב גלית 1222301/1

אטיאס פני 02/12/2016 אטיאס אליהו 1222366/1

שרביט אסתר 29/01/2019 שרביט עדה 1222381/1

חיימוביץ דוד 25/07/1994 חיימוביץ עזרא 1222406/1

אלימלך אלברט 
יצחק

13/11/2018 אלימלך חיאל 
יחזקאל

1222526/1

דה-ליון יעקב 
ישראל

17/04/2019 דה-ליון אברהם 1222720/1

אוחנה קטיה 05/11/2018 סעדון רוגר 1222739/1

צח חנה 14/03/2009 נדאף סעדה 1222761/1

זלוטין נורית יעל 27/04/2019 זלוטין יעקב 1222812/1

לוין ולדימיר 26/02/2019 לוין ברוניסלבה 1222879/1

שניאור זהבה 25/04/2019 שניאור יוסף 1223027/1

קריטמן מרה 30/11/2012 יורושנסקי טובה 1223040/1

וייג מינה 12/04/2019 רפפורט רחל 1223106/1

אליה חיה 02/05/2019 בן עמי גידעון 1223211/1

אלוש טיטי אסתר 
אתי

18/03/2019 אלוש דוד 1223247/1

גרמנגוז רחל 31/03/1999 טארסיוק נחום 1223264/1

גרמנגוז רחל 28/03/2019 טארסיוק דינה 1223281/1

טויטו חיים 30/04/2019 טויטו מרים 1223291/1

הדר אורי 01/04/2019 הדר תום 1223321/1

אוגינץ שלמה 
משה

05/05/2019 אוגינץ מוריץ-
אהרון

1223341/1

דנציס יפים 19/03/2019 דנציס זינאידה 1223353/1

פנצק דינה 01/02/2019 טורגמן אסתר 1223368/1

עקיבא אורן 20/02/2019 עקיבא יהודה 1223488/1

שכטר מנוחה 10/05/2019 שכטר יוסף 1223705/1

כץ שמשון 17/02/2019 כץ חנה 1223754/1

קלפהולץ אלישבע 11/05/2019 מרנשטיין איטה 1223787/1

כהן מוריס 19/03/2019 כהן סלמן 1223842/1

ניוך שמעון 08/11/2017 ניוך טאיסיה 1223891/1

רוטטר שמואל 07/05/2019 רוטטר סוזנה 
שושנה

1224054/1

יליזרוב ג'מיליה 25/04/2019 יליזרוב מנחם 1224107/1

קרסו אנה 18/02/2019 קרסו יעקב 1224177/1

אדלר גבריאל 02/01/1987 אדלר זהבה א 1224323/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פיזם שמשון 14/04/2019 פיזם יגאל 1232507/1

כהן מרדכי 12/06/2019 כהן איבט 1232562/1

אליהו בנימין 07/07/2019 אליהו מרים 1232659/1

חנוכה בני 31/08/2007 חנוכה שוילי 
תמרה

1232688/1

פינקל רוני בנימין 30/05/2016 פינקל שאול 1232714/2

אנקוה צפורה 07/02/2019 ביטון דוד 1232717/1

גולדשטיין גרשון 11/09/2005 גולדשטיין 
שמאי

1233062/1

כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(

                                       יצחק היקינד, המזכיר הראשי

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

כליף אדית 02/03/2019 עזרא רחל 1224344/1

דורי אסתר 07/04/2019 וונגר אפרים 1221829/1

ישראלי ברינה 01/03/2019 ישראלי שלמה 1222000/1

אדרי שושנה 01/03/2019 אדרי שרל 1225027/1

וינקלר חנה 19/04/2019 וינקלר דוד 1222929/1

אסיף מרים 18/10/2009 פוליצר קטרינה 1224193/1

וורקנך אזנו 30/03/2019 גטו זמנאי 1221711/1

חדד אבשלום 09/01/2019 חדד שושנה 297657/2

ראובני בן ציון 17/05/2019 ראובני סימה 1225079/1

לויים דוד 05/02/2019 לויים  מלכה 1223062/1

פדלון בני 01/07/1933 פדלון ציון 824275/3

פדלון בני 25/01/2018  פדלון בריגע
רינה

1223233/1

 וולודרסקי
אלכסנדר

16/03/2019 וולודרסקי יוסף 1222015/1

מסילתי עמי 29/03/2019 מסילתי מאלי 1221348/1

נחשונוב מילה 21/12/2008 נחשונוב רוברט 1221354/1

 קופרשטיין
מטילדה

19/02/2019  קופרשטיין
יצחק אלטר

1221505/1

חסון ז'וסלין 27/02/2018  חסון חיים
אמיל

1221565/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בטנוב לודמילה 26/05/2019 בטנוב ולרי 1228686/1

טורן אברהם 26/05/2019 משל נרגיזה 1228739/1

רוזה אסתר 21/04/2014 גוטמן מלכה 1223191/2

פרנקו רחל 28/05/2019 פרנקו יוסף יוסיי 1229009/1

סיבוני אילנה 02/06/2019 סיבוני אברהם 1229142/1

סמיליאנסקי 
מיכאל

14/06/2019 סמילאנסקי 
שלה

1229293/1

בק מרי 05/06/2019 נג'אר רנה 1229309/1

אזולאי יהודה 30/03/1998 אזולאי רוזה 1229642/1

אזולאי יהודה 05/06/2019 אזולאי יצחק 1229646/1

הירש חנה 18/06/2019 וולף עטיל 1229870/1

בנאבו סולונג 09/05/2019 בנאבו גבראל 1229911/1

מובשוביץ מירון 04/02/2017 מובשוביץ רפאל 1229960/1

קוסטה שלמה 04/12/2018 קוסטה אודית 1229961/1

מובשוביץ מירון 03/06/2019 מובשוביץ זיסה 1229963/1

נידזויצקי יוסף 15/04/2019 נידזויצקי חיה 1229967/1

קדויל מאיר 12/03/2019 קדויל ידידה 1231069/1

פורת שמעון 27/07/1993 פנטופרוי דבורה 1231074/1

נרדע יצחק 27/06/2019 נרדע יזבל 
דיאמנטה

1231125/1

נחמן אהובה 09/04/2019 ניסן פירוזה 1231183/1

פלונצ'ק יוסף 27/06/2019 פלונצ'ק עדינה 
בת שבע

1231271/1

לוגסי שירלי 31/07/2018 אלקיים יהודית 1231328/1

שנקר שמחה דוד 29/05/2019 שנקר ישראל 
יצחק

1231347/1

אדרי חיים 28/02/2015 אדרי מכלוף 1231366/1

מימון מרים 29/06/2019 בוזנח כמוס 1231379/1

מימון מרים 05/10/2018 בוזנח סבירזה 1231381/1

לב טוב שרה 08/01/2008 לב טוב דוד 1231390/1

עמור מרים 16/04/2019 עמור נסים 1231607/1

ברקת עמרם 08/04/2019 אבוקרט מרים 1231630/1

אבקסיס שרית 08/07/2019 כרפיש מרסל 1231741/1

אברהם רינת 05/07/2019 אברהם שבתאי 1231868/1

ברגר חיים 24/02/2019 לבן כרמלה 1232110/1

מורד גמעה 
נג'יבה

31/08/2018 מורד גמעה 
עובדיה

1232177/1

שפטיהייב תמרה 12/04/2015 שפטיהייב פנחס 1232228/1

פאר רחל 24/06/2019 הרשקו לאה 1232353/1

חן גור 05/06/2017 חן ישראל 1232360/1

אויכמן פניה 01/01/2010 שוורצמן ריטה 1232368/1

לוי אפרים 24/06/2019 לוי חיה צפורה 1232480/1

רוזנפלד ירדנה 05/04/2013 רוזנפלד גיא 1232489/1
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שם המבקש
תאריך  

פטירה שם המנוח מס' תיק

ווזניבר משה 12/11/2017 ווזניבר  מריה 1227366/1

ברנס ברוך 10/05/2019 בראנץ דינה 1228619/1

 רוזנברג לנציצקי
ג'ניפר שלי

08/03/2001 רוזנברג דוד 1220337/2

נהרי עדן 07/08/2017 נהרי שאול 1226076/1

כחלון זמירה 26/03/2019 כחלון יוסף 1227272/1

צובארי קרן 05/04/2019 צברי שמואל 273064/3

נצר דינה 11/05/2019  צ'ובוטורו
יהודית

1227901/1

נאור ורד 06/01/2018  סדון חיים
רפאל

1228332/1

 קמינסקי
יקטרינה

27/04/2019 ארליך בוריס 1228389/1

אבגינסז מרים 06/02/2019 צעאדה שושנה 1226210/1

אלפסי אהובה 27/02/2017  אלפסי שמואל
עמוס

1226359/1

 גוטמן סמיון
שמעון

14/05/2019 גוטמן ולדימיר 1227096/1

סוקולסקי אמה 13/04/2018 גלפרין רוזה 1222851/2

נפומניאשי יבגני 31/10/2018  נפומניאש'י
אנה

1225254/1

טקה מעין 24/02/2019 אוליאל פני 1225312/1

נצר יאיר 07/05/2019 נצר לאה 1225416/1

 בנחמו אשר
 חיים

13/05/2019 בנחמו מכלוף 1225492/1

מימון הרי רולן 06/08/2017  מימון נטלי
אמה

1225606/1

גריצבסקי נאום 01/01/1999 גריצבסקי רחיל 1225692/1

ברדוגו מיכאל 21/03/2019 ברדוגו סול 1225772/1

הנגל מרגלית 10/04/2019 הנגל משה 1225895/1

שדה יהודה 30/04/2019 סקולס יפה 1225901/1

שלום שירי 16/03/2019  אביטן אמיר
מאיר

1225987/1

אזולאי אשר 17/12/2018 אזולאי חיים 1225995/1

סולומון טוביאס 30/04/2019 סולומון גרשון 1226169/1

יצחקי טוני 17/11/2013 יצחקי יהודה 1226322/1

 הרוש ביאטריס
שמחה

06/11/2011 הרוש מימון 1226521/1

חכימי שמואל 18/05/2019 חכמי יצחק 1226578/1

דרעי שלמה 06/11/2018 דרעי מסעוד 1226579/1

ורדי מרתה 05/05/2019 טרביץ רוזה 1226622/1

רווח אבי 23/05/2019 רווח  איריס 1226785/1

שם המבקש
תאריך  

פטירה שם המנוח מס' תיק

אוחנה מרדכי 01/04/2019 אוחנה שולמית 1221604/1

נחמיאס אריה 19/03/2019 נחמיאס מרים 1221655/2

כרמי איל 14/04/2016 כרמי אברהם 1221670/1

ורנר דוד יחיאל 11/08/2018 ורנר יפה 1221784/1

 קטורזה מיכל
מרסל

02/04/2019 כהן גיזלה 1221923/1

אלמו קסה 14/03/2019 סהלו ברצ'וקו 1222016/1

מורד נעמה 08/04/2019 מורד דוד 1222032/1

דהן סמדר 26/02/2019 דהאן ג'אנט 1222085/1

אוייכרמן רימה 20/02/2019 זאק ניקולאי 1222096/1

בן חמו אברהם 10/11/2018 בן חמו שמעון 1222129/1

בנד לינה 18/04/2011 זיגלמן מאשה 1222162/1

בן אמיר דניאל 09/02/2019 רז יהודית 1222476/1

בוארון גבריאלה 28/02/2017 בוארון אביב 1222520/1

אסרף אייל 02/04/2019 אסרף דוד 1222704/1

מגן זהבה 04/04/2019 מגן אריה 1222726/1

שטייגר יעקב 01/04/2019 שטיגר מנחם 1223342/1

מוסטוב יוסף 20/03/2019  מוסטוב
בריגיטה

1223344/1

דהן מסודי 14/10/2015 דהן יחיא 1223492/1

שמואילוב ז'אנה 27/10/2018  שמואילוב
שרה

1223836/1

חיות סוזן 03/03/2019 חיות דוד 1223862/1

פנחסוב גלינה 11/11/2018 פנחסוב אישיי 1223924/1

ביתן דניאל 06/05/2019  ביתן אומימה
רחל

1224101/1

ארז ניר מרדכי 08/06/2018 ארז הניה 1224248/1

אהרון מאירה 22/04/2019 אהרן משה חי 1224329/1

כהן אליעזר 15/03/2019 כהן שלום 1224407/1

גמליאל משה 04/04/2019 גמליאל דליה 1224585/1

שקראב ליאוניד 20/03/2018 שקראב פרומה 1224587/1

וייבורד ז'לה 27/08/2018 אליאנס טלעת 1224706/1

בלולו יהודה 07/05/2019 בלולו ויקטור 1224716/1

מזרחי ארנה 26/04/2019 ימיני שרה 1225012/1

שם המבקש תאריך פטירה שם המנוח מספר תיק

ליאור חנה 26/04/2019 בורסקי חדוה 1226685/1

נוה רפי 09/05/2019 נוה יפה 1227263/1

כהן פנחס 08/05/2019 כהן מלכה 1226326/1
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שם המבקש
תאריך  

פטירה שם המנוח מס' תיק

נעים יהודית 11/06/2019 נעים יצחק 1231100/1

חלג לילי 17/05/2019 חלג מיכאל 1229984/1

קליין יצחק 23/05/2019 קליין אברהם 1229779/1

 סוטניצ'נקו
מרינה

13/03/2019 פולין קלרה 1232062/1

בלעיש אדי 16/05/2019  בלעיש אריק
דוד

1232323/1

 הוין חג'ג'
אליזבת לורנס

05/03/2019 חזז שמעון 1231144/1

ווהב ארז 27/05/2019 ווהב יונה 1228898/1

עטון אפרים 01/02/2019 עטון מזל 1232469/1

פאליק פולינה 07/06/2019 פאליק יעקב 1228869/1

עופר שרה 20/05/2019 זדורין גלינה 1228927/1

 סקולס יחיאל
זלמן יובל

25/01/2004 סקולס בן ציון 1228955/1

שילמן סרג'יו 19/05/2019  שילמן אדולפו
סימון

1229135/1

חסן יצחק 01/10/2017 חסן לאה 1229166/1

 ברנשטיין
רוזנפלד יפה

06/02/2019 רוזנפלד מלכה 1229331/1

בן שטרית נחום 04/06/2019 בן שטרית אינס 1229523/1

רוטר אריה 28/04/2019 רוטר רבקה 1229667/1

וול רחל 27/11/2018 וול איירימי 1229706/1

מיזן דליציה 28/01/1989 סבן רפאל 1229990/1

תייר לאה 24/06/1995 גויטע אליהו 1230149/1

 בלובשטיין
מרינה

06/06/2015 דובנוב יוסף 1230225/1

 בלובשטיין
מרינה

06/07/2018 דובנוב אנה 1230238/1

חלה לאה 11/04/2007 חלה שלמה 1230623/1

 טבול לורנט
פרנסיס

06/04/2019  טבול ג'וזיאן
ריימה

1230714/1

ריטקופ מרדכי 20/01/2019 ריטקופ רבקה 1231108/1

 קמינר יום טוב
ליפא

05/07/2018 קמינר הדסה 1231191/1

כהן גילה 15/05/2019 חנוכה מחבובה 1231219/1

סימיאן בתיה 24/12/2010 סימיאן יעקב 1231455/1

צ'קולה פיטיגה 18/03/2019 צ'קולה מולו 1231549/1

וקס אירינה 26/06/2019 וקס סמיון 1231823/1

מקונן אלמו 13/06/2019 מקונן למלם 1231832/1

אלחברדי אלינה 13/04/2019 חיימוב איליה 1231840/1

שם המבקש
תאריך  

פטירה שם המנוח מס' תיק

גרטי נס 22/04/2019 גרטי סולקה 1226875/1

ווקנין חביב 17/01/2019 ווקנין זקלין 1226898/1

מיכאל צפרירה 23/05/2019 יגר טובה 1226943/1

רביד איתן 21/05/2019 רביעי אסתר 1227022/1

 מנדלסון יהודה
צבי

14/09/2018  מנדלסון מרסל
ל

1227170/1

יהודה גלית 22/05/2019 יהודה עצמון 1227217/1

אופיר לוי 09/02/2019  אופיר מייזלש
גילה רבקה

1227346/1

שמעוני ז'נט 27/04/2019 בנאיבגוי יונתן 1227345/1

ברגר שרית 04/05/2019 ברגר מיכאל 1227359/1

אלבז תקוה 18/03/2019 אל-בז סרג'ה 1227363/1

נעים אושרי 06/04/2019 נעים ויקטור 1227458/1

פרלמן אברהם 22/05/2003 פרלמן מלבינה 1227491/1

חן חנה 11/11/2018 חן אבי 1227495/1

דרוסמן רבקה 19/04/2019 דרוסמן יהושוע 1227640/1

אמינוב יעקב 29/04/2019 חנין תמרה 1227973/1

מגידס רות 02/05/2019 ישי יוסף 1228047/1

לזר חנה 22/04/2019 לזר בן ציון 1228054/1

לוי שי 08/04/2019 לוי יאיר 1228091/1

זגורי אילנה 18/08/2017 לוי סעדה 1228442/1

הלחמי גילעד 15/10/2018 בוקובזה דוד 1228454/1

הלחמי גילעד 24/05/2019 בוקובזה חנינה 1228464/1

דרומלביץ מדלן 20/02/2019  אביטבול
חסיפה

1228514/1

 חורש לבקובסקי
צפנת רחל

08/01/2004 לבקובסקי יוסף 1228761/1

הרשקוביץ רחל 23/05/2019  הרשקוביץ
אריה

1228774/1

שם המבקש תאריך פטירה שם המנוח מספר תיק

עמרני שולמית 21/06/2019 עמרני דוד 1232474/1

חן אסתר 20/05/2019 חן ציון 1230189/1

קובני אלימלך 09/06/2019 כובני יפת 819120/2

פרידלנדר מירה 27/05/2019  פרידלנדר
ראובן

1229872/1

לוי פליציה 16/02/2017 לוי לילי 1229789/1

יחזקאל אברהם 09/06/1999 יחזקאל ארלט 284061/2

אוחיון אסתר 29/06/2019 אוחיון חיים 1231337/1

אברגל זקלין 16/06/2008 אוחנונה דוד 289341/2
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

עזריה יעקב 08/03/2019 עזריה רבקה 1222576/1

רג'ואן אירית 23/02/2019 רזואן גלדיס 1222629/1

לב אבי 23/12/2018 חלב מדלין 1222648/1

לב אבי 10/06/1996 חלב בנימין 1222651/1

רוזנברג עצמון 22/04/2019 רוזנברג אסף 1222994/1

אלבר יצחק 13/06/2011 אלבר שרה 1223051/1

אלבר יצחק 31/03/2019 אלבר צבי 1223059/1

קיסר אורלי 30/03/2019 יוסף עמרם 1223152/1

שלזינגר רבקה 23/04/2019 שלזינגר יצחק 1223240/1

בטיוק נטליה 02/04/2019 ווליך מיכאל 1141515/2

פרנקל נעמי 09/04/2019 פרנקל דוד 1223303/1

בן טובים רחל 
בינה

14/08/2018 בן טובים מרים 1223631/1

רחמים צפורה 11/03/2019 רחמים אברהם 1223699/1

ויזל מזל 24/02/2019 שטמפפר רחל 1223894/1

זהבי שלום 05/05/2019 זהבי מזל 1224012/1

צ'אוסקין שירה 12/04/2019 וולפסון ריבה 1224071/1

סירוטה מרינה 23/04/2019 דרקץ איליה 1224138/1

עדני הכהן רינה 15/02/2019 עדני הכהן 
שמואל

1224467/1

בלקר ארושה 27/02/2014 בלקר אהרון 1224649/1

אפגין רחלי 19/05/2019 אפגין נסים 1224818/1

יזדי נעמי 29/03/2019 שהרבני מרדכי 1225023/1

גרד חיה 03/07/2014 גרד שלמה 1225186/1

וידבסקי יהודה 30/04/2019 ווידבסקי היימן 1225196/1

איתמר לימור 26/02/2019 איתמר משה 1225264/1

קופר רבקה 22/04/2019 קופר פנחס 1225671/1

בקלש שייקה 18/01/2019 בקליש לייב 1226041/1

דיין ציפי 15/03/2019 ליברמן רוזה 1226052/1

גלזר שלום 08/02/2019 גלזר דבורה 1226211/1

גולדשטיין בני 17/02/2019 גולדשטיין זאב 1226222/1

ותרי בת שבע 18/10/2017 ותרי נתנאל 1226243/1

רפאל דבורה 
צביה

15/04/2019 רפאל מאיר 1226317/1

שרעבי  אילה 
מוריאל

06/05/2019 שרעבי יוסף 1226375/1

גרנות אלימלך 02/05/2019 גרניצה שרה 1226438/1

רמלר הילה 01/10/2018 רמלר עדה 1226641/1

בלבול יוסי 10/03/2019 בלבול יהושע 1226648/1

זלמנוביץ חנה 22/04/2019 זלמנוביץ 
ישראל

1226720/1

נוטיק  אסתר 05/09/2010 סקולסקי נחום 1226743/1

חסדו רחל 08/03/2019 ורולן נסים 1227037/1

שם המבקש
תאריך  

פטירה שם המנוח מס' תיק

קרופ יצחק 28/04/2019 קרופ רחל 1231965/1

שטיבל אריאלה 02/06/2019 ניק טובה 1232242/1

גבאי מרגלית 23/06/2019 קרטה יונה 1232275/1

ימהרן אסנקו 15/05/2019 ימהרן אנטנש 1232321/1

פריליק מרטה 24/04/1991 טטלמן זלמן 1232523/1

גבאי בנהז 13/08/2003 גבאי קמרון 1232548/1

מרקוביץ טדי 25/06/2019  מרקוביץ
אלכסנדר

1232694/2

בדוסה אסתר 24/04/2019 בידוסה רמי 1232801/1

קמחי רוית 29/06/2019 בריגה ברוך 1232856/1

אדטו מלכה 21/10/2016 אדטו מרדכי 1232894/1

וולך לוסי 13/01/2018   מובשוביץ'
פסיה מלכה

1233027/1

 אברמוביץ
אפרים

18/06/2019  אברמוביץ
שמואל

1233075/1

כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(

                                          אלון ארביב, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקווה
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פישמן שרגא 10/02/2019 פישמן מנחם 
עמנואל

1221397/1

כהן סלמה 22/12/2009 כהן חיים 1221663/1

אשטמקר בן ציון 06/02/2019 אשטמקאר 
יוכבד

1221676/1

ביטון שרה 13/03/2014 בלסטרה 
שולמית

1221752/1

קויפמן לאה 28/02/2019 פרוכטר חיה 
אסתר

1221785/1

ליברמן מיכאל 10/02/2019 ליברמן רחל 1221931/1

קרמר חנה פיגה 30/08/2012 אנט יעקב 1222041/1

מזרחי פנינה 05/04/2019 מזרחי יוסף 
חיים

1222353/1

רוזנבלום ליבה 
פוריה

06/02/2014 צרקו שמעון 1222431/1

בר יעקב 29/08/2017 בר שמחה 1222447/1

קולט צבי 15/06/2018 קולט חיים 1222523/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מקלב חננאל 05/05/2019 מקלב זיוה 1231635/1

אזולאי שפרה 30/06/2019 לוי אליעזר 1231742/1

לנדה מרים 
מרגלית

22/04/2019 קליין אסתר 1232004/1

בוסקילה חיה 02/01/2017 עמרן ברכה 1232273/1

פטל תמר 27/05/2019 פטל אליהו 1232312/1

לוי עודד 01/03/2019 לוי אברהם 1232374/1

אהרונוף נתנאל 18/06/2019 אהרונוף יוסף 1232472/1

ביטון רחל 29/06/2019 יוסף ודיע 1232784/1

בראומן רחל 
קיילה

06/03/2019 פריטג אסתר 1232921/1

מעודה ימימה 29/01/2018 פדלד טליה 1233064/1

כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(

                                               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

כובשי בנימין 12/04/2019 קובשי לאה 188937/2

וונה יואב 07/01/2019 וונה שולמית 1221425/1

כהן מרים 03/03/2019 כהן יצחק 1221440/1

טל חיה 08/04/2019 טל אשר 1221615/1

חסין אורה 13/01/2019 חסין יוסף 1221709/1

סויסה אברהם 19/04/2019 סויסה סולטנה 1221712/1

ויזל מנדל 01/03/2018 ויזל שושנה 1221957/1

גורביץ מיכאל 04/04/2019 גורביץ רעיסה 1222676/1

סוטחי לאה 27/02/2019 סוטחי ישעיהו 1221770/1

סיאני אברהם 27/12/2013 סיאני משה 1222062/1

סיאני אברהם 02/11/2018 סיאני חנה 1222066/1

נדיב-ארקין 
כרמלה

25/08/2008 נדיב עזרא 1222374/2

בן ארוש יהודית 11/03/2019 בן ארוש שלמה 1222446/1

מפעי ישראל 16/03/2008 מפעי טובה 1222466/1

ברנשטיין רחל 28/08/2009 בכר מלכה 1222499/1

אשכנזי מרדכי 04/05/2019 אשכנזי יצחק 1222723/1

מדגאר שפיר שרה 08/04/2019 שפיר דן 1222861/1

טסרה אגנייהו 26/03/2017 טסרה אבוניי 1223170/8

גרובר לאה 30/03/2019 כץ זאב 1223275/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ידעי שלמה 20/07/2014 ידעי שלום 1227292/1

ידעי שלמה 05/11/2018 ידעי שושנה 1227295/1

לב ליאור 29/04/2019 לב אלי 1227329/1

לב ליאור 18/04/2019 לב ליאורה 1227337/1

קופלמן אורית 26/05/2019 מוסקוביץ 
שוריקה

1227365/1

צדוק דורית 17/05/2019 צדוק שרה 1227638/1

שבו אתי סועד 15/01/2017 שבו סמי 1227679/1

כהן יהודה 04/06/2019 כהן יעקב 1227884/1

מדרי צפורה 09/04/2019 חדד עדי 1227966/1

טשרניחובסקי 
חיים

07/05/2019 טשרניחובסקי 
שושנה

1227989/1

רוטשטיין מיכל 02/03/2006 בוקובזא אהרן 1228411/1

פז ניר 15/05/2019 פז הדרה 1228430/1

יצחקוב אהוד 24/03/2019 יצחקוב ניסן 1228700/1

רויזמן אינה 18/04/2019 סקליארוב בוריס 1229021/1

רויזמן אינה 10/02/2019 סקליארוב אידה 1229028/1

שוקר יחיא רונית 12/04/2019 שוקר מיכאל 1229118/1

דחבש חיים 22/04/2019 דחבאש רחל 1229140/1

ישראל ציון 25/04/2019 ישראל מתתיהו 1229212/1

דבורי דורון 17/02/2019 דבורי עמוס 1229286/1

הלל חנן 07/04/2019 הלל יוסף 1229351/1

שלוסברג חנה 22/01/2019 שלוסברג יצחק 
ברוך

1229415/1

עזורי יפית 17/03/2019 מרודי בדור 1229476/1

חלימה ציון 17/03/2018 חלימה סלים 1229515/1

גלזר דניאל 13/05/2019 גלזר רפאל 1229595/1

פטרובר יוסף 03/06/2019 פטרובר משה 1229797/1

פורשר חיים 08/06/2019 פורשר שושנה 1230242/1

אור שולמית 26/06/2019 אואר זהבה 1230433/1

עובד יפית 31/05/2018 שבת טובה 
טהורה

1230534/1

אלוס יעקב 15/04/2019 אלוס שלמה 1230607/1

אלוס יעקב 13/08/2018 אלוס אסתר 1230625/1

עמרן אפרת 01/04/2019 עמרן מרדכי 1230705/1

ולדימירסקי משה 
צבי

10/11/2018 ולדימירסקי 
יולנדה

1231106/1

ספקטור יבגניה 26/06/2019 אלביץ אלכסנדר 1231243/1

צ'טבריקוב נדז'דה 14/06/2019 סוחורוקוב 
ראיסה

1231259/1

גולזרי חמדה 05/05/2019 גולזרי גרשון 1231305/1

סעדון דינה 25/12/2015 סעדון אביב 1231420/1

פרסי נסים 04/04/2018 פרסיאדו סופי 1231592/1

כברה שלמה 03/03/2010 כברה מזל 1231597/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פאיז ג'רדי 10/06/2019 צעדי ורדה 1226942/2

מורן מימי 22/05/2018 גבאי גבריאל 1227163/1

מלכין נאוה 23/10/1994 גוזמן פנינה 1227179/1

מלכין נאוה 03/09/2008 גוזמן עדנה 1227181/1

חגבי יואב 25/05/2019 בן-יהודה 
עוזיאל

1227224/1

שחם יהודית 22/02/2019 שחם מאיר 1227398/1

גולדגמר רות 07/06/2019 דגמי שיפרה 1227455/1

אברהמוב חנניה 14/05/2019 אברהמוב רחלי 1227600/1

חורש ויקטור 10/05/2019 חורש מדלין 1227628/1

קריימר אולגה 02/06/2019 קריימר רוזה 1227919/1

רויזן קלרה 09/06/2019 רויזן ריטה 1227994/1

לוי יפה 11/02/2019 לוי יהודה אהוד 1228254/1

אלישע אריה 06/05/2019 אלישע רחל 
רשל

1228412/1

אמירי אירית 14/05/2019 הרוש שמחה 1228447/1

ווקסמן עידן 06/08/2016 ווקסמן זאב 1228684/1

זיו אברהם 28/04/2019 זלמנוביץ מרים 1228815/1

מרים  חדד 12/06/2018 יחזקאל חדד 1228942/1

קאופמן הניה 23/04/2019 קאופמן אליהו 1229033/1

להב רבקה 13/06/2019 להב מיכאל 1230706/1

בוסיבה אליהו 22/03/2019 בוסיבה מסעודה 1230227/1

חן פנינה 26/03/2019 חימוביץ פני 1229045/1

מיכאל הרצל-
חלד

18/05/2019 מיכאל פרחה 1229527/1

כהן מאירה 16/05/2019 חתוכה צדוק 1229766/1

יהלומי אמיר 06/05/2019 יהלומי חיים 
עודד

1230045/1

סגל צבי מאיר 29/05/2019 סגל פאני 1230059/1

פורמן הדי 15/06/2019 גרינברג קלמן    
)קורט(

1230090/1

וולפסון יוחנן 10/10/2000 וולפסון בוריס 1230332/1

קהת יהודית 10/06/2019 קהת אפרים 1230505/1

מזרחי מטילדה 28/01/2019 מזרחי יום טוב 1230901/1

צוקר אורלי 22/05/2019 אזולאי פני 1230956/1

שגיב מרק 30/04/2019 שגיב הילרי 1231193/1

שגיב מרק 13/03/2017 שגיב לארי 1231196/1

נחום-לוי יוסף 02/03/2019 נחום לוי נצחיה 1231265/1

דרף אלונה 17/02/2018 כהן אלון 1231304/1

בנימין רחל 19/05/2019 פייגנבלט פייגה 1231312/1

אוחננה בת שבע 14/09/2018 סברי מרים 1231353/1

ניימרק רוברט 12/03/2019 ניימרק סוזן 1231398/1

כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(

                                                  משה מור, המזכיר הראשי

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שמעון יעקב 04/04/2019 שמעון יוסף 1223293/1

שמעון יעקב 11/09/2013 שמעון לבנה 1223296/1

ביגל יוסף צבי 
חיים

01/08/2010 ביגל דריזה 
בלימה

1223624/1

וויסבלך מאיר 30/04/2019 וויסבלך אביה 
יעל

1223806/1

בזיני גילה 25/03/2019 בזיני רועי 1223931/1

ווינשטיין פולינה 21/04/2019 ווינשטיין איגור 1223960/1

מנקר חנה 07/10/2018 שתיל אממה 1224091/1

מור יוסי 27/02/2005 מזרחי אמיליה 1224215/1

מור יוסי 19/04/2019 מזרחי יעקב 1224221/1

רבינוביץ יצחק 29/04/2019 רבינוביץ יהודה 1224255/1

אלגרבלי אורית 14/04/2019 אלגרבלי מוריס 1224322/1

קובודי דוריס 07/04/2019 קובודי עבוד 1224390/1

כהנוביץ מלכה 30/12/2018 כהנוביץ שלום 
זלמן

1224516/1

מנשה דן 10/04/2019 מנשה אבנר 1224583/1

מיודובסקי פנינה 29/03/2019 מיודובסקי 
אנסטסיה 

אוסנת

1224650/1

בוצ'רוב אלכסנדר 19/04/2019 גוטרמן לידיה 1224751/1

כברא הדסה 21/05/2019 כברא גדעון 1199757/2

נדיב-ארקין 
כרמלה

05/05/2019 נדיב גוליט 1222376/2

ארליך עמליה 11/03/2019 ארליך יהודה 1225137/1

הרמתי ריטה 06/05/2019 מוזס ויקטוריה 1225165/1

כהן יגאל 05/02/2005 כהן שלמה 1225193/1

גמליאל מזל 11/04/2019 גמליאל זכריה 1225210/1

קליין יוכבד 27/04/2019 קליין מנחם 
אליעזר

1225256/1

רגב דוד 16/06/1990 רינגוולד מקסים 1225376/1

רגב דוד 07/05/2019 רינגוולד בתיה 1225386/1

כהן אסתר 26/12/2011 אהרונוביץ דינה 1225618/1

גונן יעוד 07/05/2019 גונן מרים 1225687/1

חי גאולה 28/06/2002 חדד מרים 1225776/1

קלמן-נוני מיה 19/04/2019 נוני להב 1225848/1

דמשק אסתר 06/04/2019 בינונסקי צביה 1225867/1

שאער שרה 19/04/2019 שאער משה 1225880/1

שטרק לאה שרה 19/03/2019 סטוביצקי אסתר 1225955/1

וייסלברג יורם 01/03/2019 ויסלברג מרים 1226028/1

צינו רחל 21/04/2019 צינו אלימלך 
זאב בונים

1226421/1

מרחבי דוד 15/02/2010 מרחבי אביתר 622446/2

שכטר אליהו 14/04/2019 שכטר חיים צבי 882728/2

גלברט ליאורה 22/05/2019 גלברט צבי 1224988/3
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

טטרואשוילי דוד 23/04/2019 טטרואשוילי 
יוסף

1224141/1

סויסה שמעון 11/04/2019 סויסה סולומון 1224438/1

רוזן דוד 10/05/2019 רוזן פרומה 1224566/1

ברי רבקה 11/09/2006 ברי רמי 1224573/1

אורנשטיין 
אברהם

29/04/2019 אורנשטיין 
שאול

1224627/1

סויסה פולוט 04/05/2019 בן דוד יוסף 
סימי

1224682/1

בספויאסניק אידה 15/02/2019 בלוצרקובסקיי 
מיכאל

1224879/1

חג'יאן אילנה 17/02/2019 חג'יאן יגאל 1225073/1

קנל זאב 18/03/2019 קנל זינובי 29899/3

רפאלוביץ 
לודמילה

25/07/2004 כצמן סוניה 37362/2

איזק יוסף 24/04/2008 איזק נסים 39114/2

אילוז רות קטיה 03/09/2017 אילוז אלן הנרי 1158737/2

שומסקי נדיה 31/01/2019 ריבקה בסיה 1212674/2

סולומון אלגנש 12/11/2004 איילן בלאי 1225207/1

צמח תמר 09/04/2019 חלימי בנימין 1225379/1

לוין יפים 04/10/2016 לוין אליה 1225727/1

זילברברג אפרים 
משה

31/12/1995 זילברברג נתן 1225733/1

לוי רוזה 28/05/2013 לוי יונתן 1225736/1

בוחבוט יעקב 11/11/2018 בוחבוט אברהם 1225739/1

אללי יהושע 23/01/2015 אללשוילי 
תמרה

1225837/1

מיכאלוב בני 18/10/2018 מיכאלוב לאה 1226018/1

חוטובלי ראובן 18/04/2013 חוטובלי אסתר 1226108/1

טוניק לאוניד 05/01/2019 טוניק בוריס 1226135/1

לוקש יורה 23/03/1991 לוקש אטלה 1226197/1

טוניק לאוניד 07/01/2014 טוניק ולנטינה 1226239/1

ספוז'ניקוב אינה 22/04/2019 מייסטר סבטלנה 1226283/1

בן שמחון מרסל 22/04/2019 בנטולילה אסתר 1226360/1

סגל אופיר 31/12/2014 דאבוש יעקב 1226403/1

שפרנוביץ אברהם 
מרדכי

03/01/2018 שפרנוביץ 
ישראל

1226582/1

חסון מוריס 08/04/2019 חסון נתן 1226774/1

חסון מוריס 12/12/2018 חסון מרים 1226777/1

לוי יפה 30/05/2019 לוי אמיר 1226919/1

מורל אלברט 09/05/2019 מירילאשוילי 
בן ציון

1226975/1

שמש ליאל 29/03/2019 שמש אברהם 1227157/1

זינרייך מיכאל 20/03/2019 זינרייך יואל 1227216/1

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

שלומוביץ אמה 29/03/2019 שלומוביטש 
ישעיהו

1221330/1

מילשטיין מוסיה 23/03/2019 מילשטיין איזיה 1221347/1

אמשיקשוילי 
טינה

28/03/2019 אמשיקשוילי 
שלום

1221430/1

יגודניק שלמה 17/03/2019 יגודניק רונן 1221867/1

אגיזים מרינה 01/04/2019 אגיזים גאורגי 1221895/1

סקסו יוסף חי 01/01/2009 סיגסו גיזלה 468560/3

דזיקובסקי פימה 01/03/2019 דזיקובסקי 
שושנה

1222023/1

לוקש יורה 27/03/2019 לוקש חונה 1220597/2

ממיסטוולוב אטרי 06/04/2019 ממיסטוולוב 
הרצל

1222102/1

שקולניק ולדימיר 25/03/2010 שקולניק פניה 1222180/1

לוסקי מאיר 08/03/2019 לוסקי פרוספר 1222215/1

בוטראשוילי 
שמואל

13/12/2018 בוטראשוילי 
דבורה

1222232/1

שרגאני רימונה 18/02/1997 כדר לוי יוסף 1222368/1

בן זמרה גקלין 09/11/1998 בן זמרה רפאל 1222395/1

יעקב רינה 07/04/2019 מרזוק רחל 1222411/1

קידר מאיה 11/10/2018 שור ישי 1222426/1

פקר אביבה 20/04/2019 פקר ששי 1222464/1

בוטראשוילי 
אהרון

03/02/2019 בוטראשוילי 
אתרי

1222511/1

דזינשוילי 
אליסבט

24/02/2019 קיינובסקי 
אנטולי

1222696/1

וענונו אלגריה 19/02/2019 שושנה שמחה 1222738/1

אלקרט יאיר 13/03/2019 אלקראט ליזט 1223231/1

כץ אידה 12/02/2019 כץ שרה 1223360/1

בנדרסקי אליזבטה 28/04/2019 ברקוביץ' מקס 1223392/1

ביטון מסעוד 18/03/2019 ביטון אסתר 1223593/1

ריאבושקין 
לודמילה

29/07/2018 ריאבושקין אנה 1223648/1

שטיין מרינה 05/06/2007 פרחומובסקי 
אלכסנדר

1223669/1

שטיין מרינה 09/07/2008 בלייסנאיה 
רוזליה

1223671/1

בנמו בן -חמו 
מטילדה

21/03/2019 בנמו שלום 1223947/1

ורולקר דיאנה 16/01/2019 ורולקר אדווין 1223957/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גזית אושרת 27/06/2019 גזית גיל 1233136/1

כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(

                                                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

איזיאייב 
ויאצ'סלב

16/01/2019 איזייב מריה 1221448/1

אוקוניוב גולץ 
סבטלנה

27/03/2019 אוקוניוב אליהו 1221571/1

בוקרה ניצה 06/03/2019 גאן חיים 1222003/1

יצחק יחיאל 02/02/2018 יצחק )קאקו( 
שלמה

1222134/1

אדיסה אדיסה 08/03/2019 אדיסה וושה 1222048/2

מיכאלי שמחה 06/08/1997 מירילאשוילי 
סימון

1222324/1

אביטן אתי 18/01/2019 אלקיים רחל 1222563/1

שאולקר רותם 04/02/2019 שאולקר יובל 1222671/1

בן שלל רוברט 13/04/2018 ספיאשוילי חנה 1219893/2

כהן יעקב 14/04/2019 כהן דינה 1222914/1

פלינט מאיה 13/01/2019 נפרין דורית 1222961/1

אגצ'י יפה 05/05/2019 אגצ'י משה 1223045/1

רובינוב רוברט 21/11/2007 רובינוב רפאיל 1223162/1

יוקטן אולגה 23/03/2019 יוקטן דניאל 1223584/1

שטיינברג אירינה 
רינה

08/04/2019 גטלובסקי 
מרדכי

1223917/1

אדרי רות 10/02/2019 אזמי ז'קלין 1223937/1

חורי רז 30/04/2019 חורי נסים 1224098/1

יהודה אברהם 29/01/2001 יהודה ניסים 1224597/1

עואמי תמר 15/06/1991 בגדלן יוסף 1224743/1

דויטושוילי יוכבת 17/05/2019 דויטאשוילי 
משה

1224966/1

ערגי צבי 24/02/2008 ערגי קדיה 1225246/1

בוגדנוב איזבלה 08/03/2019 בוגדנוב יהודה 1225381/1

סלב שלמה 26/11/2018 סלב רות 1225571/1

רוטשטין יהושע 05/05/2019 רוטשטין אמה 1225635/1

אוחיון אריה 14/01/2019 אוחיון רחל 1225681/1

אפריט חנה חן 10/05/2019 אפריט חיים 1225714/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

איזק יוסף 29/05/2019 איזק פלורה 1227265/1

אמשיקשוילי 
טינה

11/01/2013 אמשיקשוילי 
חנה

1227290/1

אסולין אבי 21/05/2019 אסולין שירה 
בת-ציון

1227296/1

לובלין חורחה 
אדוארדו

30/04/2019 לובלין חנה 1227508/1

עזרן אנרי 06/11/2018 עזרן דוד 1227587/1

רוזנברג אלה 28/06/2010 רוזנברג חנן 1227749/1

הנדלר אלכסנדרו 21/03/2019 הנדלר מרתה 1228019/1

רגב-זרגרוב יצחק 30/05/2019 זרגרוב יוסף 1228193/1

סרויה יוסף 08/03/2013 סרויה אסתר 1228243/1

צארף רפאל 07/02/2017 צארף סעידה 1228329/1

וינברגר רוזליה 26/01/2018 וינברגר נפתלי 1228345/1

ברונשטיין רומן 20/10/2009 ברונשטיין פנחס 1228425/1

ברונשטיין רומן 03/09/2018 ברונשטיין רחל 1228428/1

בלאי בירהנה 26/03/2019 סמאלין ווטה 1228465/1

לבדב ליליה 31/03/2019 סמוליאק מטביי 1228660/1

נדלר אבי 06/06/2019 נדלר יהודה 1228813/1

דזינדזיחשוילי 
ליילה

10/03/2019 דז'ינדז'יחשוילי 
בכור

1229138/1

מירילשווילי חוה 02/03/2019 מירילשווילי 
בנימין

1229304/1

יצחייק נורית 
מלכה

15/06/2019 יצחייק דוד 1230041/1

קוצקי פני סימון 22/09/2013 קוצקי פני הלן 1230131/1

וועקנין מאיר 23/10/2017 וקנין מכלוף 1230435/1

למפל סמיון 11/10/2005 למפל פירה 1230548/1

דורון עופר  04/02/2019 דורון יהודה 1230739/1

ארוך רותי 31/05/2019 ארוך אהרון 1231028/1

חסד אור 29/06/2019 סלינץ זלדה 1231642/1

חודיאשוילי 
סבטלנה

13/10/1998 אלאשוילי 
גולטמזה

1231761/1

חכמון נורית 11/05/2019 אויזרט הוגט 1231770/1

שניידר אברהם 30/04/2019 שניידר רבקה 1232077/1

כהן עמרם 25/02/2019 כהן חוטה 1219085/4

גנדלמן תימור 16/05/2019 גנדלמן יוסף 1232478/1

גיטלין חסיה 05/08/2006 גיטלין יעקב 1232512/1

מור אליאן 27/07/2018 רווח שבה 1232698/1

שטיינגרד יבגניה 17/06/2019 שטיינגרד 
ולדימיר

1232716/1

גולדשטיין מיכאל 06/06/2019 גולדשטיין רינה 1232859/1

אטלן בנימין 
פרדריק

30/04/2019 אטלן קמילה 1232912/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

טרוזמן רות 28/01/2019 טרוזמן שמואל 1232829/1

גלייזנר אורית 28/06/2019 גלייזנר שמעון 
יוחנן

1233440/1

כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(

                                                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

ענוים חביבה 05/11/2018 ענוים שלמה 1221746/1

דהן דוד 07/07/2018 דהן שלמה 1222868/1

רגב דליה 10/04/2019 רגב ישראל 1223025/1

אביטל איריס 25/01/2019 אביטל פנחס 1223076/1

אלמלם לאה 26/01/2006 גבאי יוספה 1223109/1

אלמלם לאה 12/04/2019 גבאי מרדכי 1223117/1

מראד עדנה 14/03/2019  שיטרית אסתר
כוכבה

1224550/1

לרנר יוסף 17/04/2019 לרנר יקירה 1225213/1

דדון רחל 01/05/2019 דדון סמדר 1225265/1

שנאי מרי 05/04/2019 זיצרמן ארקדי 1225363/1

שחר אליהו 29/04/2019 אונונו מרים 1225552/1

דדון רחל 09/04/2016 דדון אליהו 1226039/1

כהן נאוה 26/05/2019 כהן שמעון 1226308/1

יוסף עדי 11/05/2019 יוסף שרה 1226378/1

ניר שני 24/02/2019 ניר רחל שלומית 1226884/1

בן חמו שמעון 20/04/2019  בן חמו אסתר
אספרנס

1228241/1

בן לולו יוסי 05/04/2019 בלולו חנינה 1228385/1

לוגסי אושרה 28/01/2019 אפנג'ר אסתר 1229006/1

פרץ רפאל בצלאל 24/10/2018 פרץ רחל 1229104/1

פרץ רפאל בצלאל 25/08/2017 פרץ דוד 1229111/1

עמית דרור 19/02/2006 עמית אהרון 1229493/1

צאלון רויטל 19/06/2019 צאלון ישעיהו 1229592/1

יצחקי רבקה 15/06/2019 יצחקי אפרים 1230914/1

מרדכי רווית 11/03/2019 לוי סלים 1231180/1

בריק דוד 12/02/2005 בריק שרה 1231982/1

דקל דוד הרצל 12/03/2019 דקל דוד אילנה 1232261/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

רייכלין בוריס 30/04/2019 רייכלין בלומה 1225797/1

רייכלין בוריס 30/04/2019 רייכלין בלומה 1225797/2

נוה דוד-יצחק 07/04/2019 ונונו עמרם 1225844/1

דנילוב מריק 04/01/2018 דנילוב יבגני 1225370/2

אלישע אביבית 27/05/2019 חניה שמחה 1226072/1

אוליאל פני 28/10/2018 אוליאל משה 1226110/1

שושן סלומון 12/04/2002 סוסן אסתר 1226213/1

דהן בת-חן ריחנה 08/01/2018 דהן יניב 1226485/1

רזואני אשר 25/06/2018 רזואני הישנג 1226926/1

אלבז קרין 04/07/2018 אליה ברטה 1226949/1

סויסה סיניה 31/03/2019 אליה נעים 1219730/2

מנשה אסתר 19/05/2019 מנשה דניאל 1227169/1

בנימין בנימין 17/05/2019 בנימין פלורי 1227423/1

בצלאל שרון 17/06/2019 בצלאל שרה 1227592/1

אילוז מרדכי 14/03/2019 אילוז שמחה 1227605/1

לוי קרן 17/06/2019 בצלאל שרה 1227592/2

שוטלנדר אליהו 08/02/2019 שוטלנדר 
ביאטריס

1227904/1

יעקובוביץ יצחק 
איתן

16/06/2019 יעקובוביץ 
איידי

1228270/1

קפלון אדל 20/05/2019 אורמן פוליה 1228711/1

נפש יצחק 18/06/2019 נפש משה 1228697/2

בן עמי מרים 30/08/2016 בן עמי מסודי 1228827/1

יפרח מרדכי 29/06/2018 יפרח מאיר 1228922/1

שקלים יוסף 07/02/2019 שקלים אסתר 1230701/1

בנבניסטי זהבה 16/12/1954 בנבניסטי יוסף 1229563/1

פרץ מנחם אלי 30/03/2019 בוקובזה פרץ 
ג'קלין אסתר

1178422/2

בן עמי מרים 30/08/2016 בן עמי מסודי 1228827/1

יפרח מרדכי 29/06/2018 יפרח מאיר 1228922/1

זרו סמו 26/07/2017 זרו הודיה 1229149/1

חודיינטוב זבלו 13/04/2019 אפייב סופיה 1229709/1

פולט דינה 01/09/2018 פולט איתן 1229931/1

ויסיפסקי 
ליודמילה

06/02/2010 ויסיפסקי בוריס 1229954/1

בלישה קמליה 22/05/2019 בלישה רפאל 1229997/1

זריהן גילברט 04/05/2019 קרספל מרי 1230011/1

נחום יוסף 20/12/2018 נחום אליהו 1231394/1

בן חיים דנית 28/04/2019 מסלאתי עמוס 1231545/1

ברנשטיין בנג'ו 
ברטה

11/09/2018 בנג'ו ראובן 1232585/1

כהן ששון ציון 17/07/2019 כהן ששון זהבה 1232636/1

בורשטיין סבטלנה 21/06/2019 ריזנוב מיכאל 1232685/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שובל שרה 01/04/2019  קלמנוביץ
אהובה

1223667/1

 צרפתי שלום
שלומי

29/04/2019 צרפתי לאה 1224902/1

פליישר ענת 10/05/2019 פליישר מנדל 1227399/1

 ויינשטיין
ויקטוריה

17/04/1994 בידני יפים 607565/2

חייפיץ ליובוב 21/05/2019 סוייפרמן פוליה 1225171/1

 ברונשטיין יוסף
יצחק

24/09/2018 ברונשטיין שרה 1225988/1

פרץ דינה 04/08/2014 פרץ יעקב 1226733/1

פרץ דינה 20/01/2019 פרץ סעדה 1226740/1

שם טוב גולדה 24/05/2016 עמוס נסים 1228188/1

ביתן רבקה 18/09/2017 עמר מזל טוב 1232743/1

ברק נורית 13/03/2019 ברק עמרם 1229858/1

צפניה ירדן 08/07/2019 צפניה יפית 1231662/1

יעקביאן יריב 30/04/2017 יעקביאן שולה 1229052/1

אלגד חיה מינה 12/02/2015 הורוביץ זלדה 1229560/1

קאליך פנחס 16/06/2019 קליך שרה 1229837/1

מדר חנון 21/01/2018 מדר מזלה 1229987/1

טרסקונוב יורי 22/04/2019 טרסקונוב נסיה 1232183/1

כהן טלי 26/03/2019 אוזן סאסי 1233036/1

כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(

                                       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

זנה יונתן 17/11/2018 זנה עמוס 1223133/1

מינווב יניב 25/04/2019 מינווב אמנון 1222190/1

בוכריס שלום 05/03/2018 בוכריס זגירה 1224544/1

בוזגלו עמי 14/01/2019 בוזגלו מוריס 1223753/1

סרוסי פנחס 02/10/2018 סרוסי עזיזה 1223112/1

דנינו עופר 15/04/2019 דנינו שושנה 1222942/1

אליע אבי 06/01/2017 אליע סמי 1117963/2

אליע אבי 26/04/2019 אליע גילה 1221823/1

פיצ'חדזה ליה 20/03/2019 פיצ'חדזה דוד 1222470/1

ברוך אברהם 27/12/2017 ברוק מוציט 1222713/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גבאי גלעד 14/03/2019 גבאי נורית 1232344/1

מעלם אלי 19/03/2019 מעלם שרה 1232495/1

ברזילי דבורה 27/03/2018 אוקנין רחל 1232836/1

סבג ציון 19/04/2019 סבג יעקב 1232966/1

כהן מיכאל 30/06/2019 כהן דינה 1232971/1

כהן מיכאל 17/07/1994 כהן ראובן 1232980/1

מלי יפעת 06/11/2018 מלי ניסים 1233037/1

כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(

                                              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

עמר מזל 05/05/2018 נהרי חיים 1177289/9

אלול זהבה 10/08/2018 כהן אסתר 609480/3

סתית כוכבה 23/01/2019 סתית משה 1214752/1

גולדברג חיה 18/09/2018  גולדברג אהרון
יצחק

1215416/1

חלפלה מרדכי 17/02/2019 חלפלה מרסל 1214632/1

רוקח נעמי 30/03/2018  קלינגברג
אברהם מרקוס

1170412/2

אורן סיגלית 18/02/2019 אורן דב 1215031/1

סעדיה מיכל 01/06/1994 סויסה חביב 1215981/1

ששון שמואל 24/02/2019 ששון מלכה 1216549/1

סלה יהושע 19/12/2017 סלה אסתר 1217788/1

משה יוסף שלמה 08/03/2019 משה ברתה 1218045/1

פחימה צליל 05/03/2019 בן חיים שמעון 1219357/1

לייבה בת אל 03/02/2019 לייבה איוון 1218876/1

וקנין עליזה 13/03/2019 וקנין יונתן 1219686/1

ארנשטיין זלאטא 15/02/2019  ארנשטיין משה
מרדכי

1220775/1

לובלינר יונה 11/04/2016 לובלינר יוסף 1221025/1

לובלינר יונה 02/03/2019 לובלינר יהודית 1221029/1

סבג גלית שמחה 11/06/2012 סבג מרדכי 1223852/1

שצקי אטלה 02/04/2019 שצקי שמואל 1221766/1

סבג צביה 08/04/2019 הונא דבורה 1222225/1

סופר בנימין 27/01/2019 סופר סאסיה 1222493/1

ביטון חיים 26/07/2018 ביטון תמו 1223457/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מויאל אהרון 07/07/2019 מויאל פרידי 1231258/1

קבולי רחל 07/12/1997 קבולי ליאון 1228795/1

טרבולסי רותי 
כומסה

01/06/2019 טרבולסי חיים 1228876/1

אזולאי נסים 14/06/2019 אזולאי סוזאן 1228887/1

פרוכט סבטלנה 19/06/2019 פרוכט קלמן 1229181/1

בהונקר סימה 17/06/2019 בהונקר אהרון 1229278/1

אוחיון יעקב 21/04/2019 אוחיון פנחס 1229631/1

רוזנפלד חורחה 10/01/2018 רוזנפלד דורה 1229849/1

רוזנפלד חורחה 18/05/2018 רוזנפלד אהרון 1229862/1

וולסקי אלי 25/05/2019 וולסקי אסתר 1230010/1

חוגג אורנה בתיה 23/06/2019 עבד גמיל 1230094/1

גולוב לאוניד 28/06/2019 גולוב אנה 1230213/1

הדר פנחס 19/06/2019 דרעי מחלוף 1230324/1

הדר פנחס 28/09/2010 דרעי עיזה 1230345/1

אטיאס יפה 18/06/2019 אטיאס ראובן 1230609/1

ירון שרית 22/05/2019 הרצנו רוזה 1231110/1

כהן רבקה 13/06/2019 כהן מרדכי 1231738/1

ברמן איגור 09/01/2019 אולונצקי 
מרגריטה

1231968/1

עמוס פנחס 26/05/2019 עמוס תמר 1232162/1

עמוס פנחס 11/02/2015 עמוס דניאל 1232178/1

סרנגה רוחמה 07/11/2018 סרנגה אבי 1232687/1

סרוסי גורגט 09/07/2019 סרוסי אברהם 1233063/1

כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(

                                              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

דוד חנה 11/12/2018 דוד בנציון 1222733/1

פרדסי משה חיים 05/03/2019 פרדסי לאה 1223261/1

פוקס דרורית 10/04/2019 פוקס מרדכי דב 1223538/1

בלוך אורלי 02/03/2019 ריכטר נחום 1223549/1

מילר ילנה 06/11/2009 רזניקוב יעקב 1224167/1

מילר ילנה 24/12/2017 רזניקוב ראיסה 1224175/1

איצקוביץ 
אליזבטה

21/03/2019 צייטלין 
אלכסנדר

1224212/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פודוליאק 
ויאולטה

27/03/2019 גולובוביץ' 
אמיליה

1222810/1

גסנובה גרגיס 08/02/2002 גסנוב מרים 1222960/1

קיקושבילי מיכאל 25/03/2019 קיקושבילי לילי 1223084/1

שווקה זקי 17/04/2019 שווקה חנה 1223220/1

סזוננקוב טטיאנה 16/04/2019 גרינשטיין ויליה 1223534/1

סאלח חביבה 04/05/2019 סאלח יצחק 1223539/1

דהן דוד 27/04/2019 דהן מיכל 1223885/1

ברסלר שרה 04/05/2019 רוכוורקר ברנרד 1224851/1

זרח אלי אלעד 20/10/2008 זרח מאיר 1225087/1

זרח אלי אלעד 16/04/2019 זרח קלדין אטו 1225093/1

בונן סמדר 04/05/2019 בונן  רינה 1227020/1

סגרון נריה 26/05/2019 סגרון צבי 1226112/1

זוהר חנה 22/05/2019 פרץ עזיזה 1225489/1

שמש חנה 07/11/2017 שי שטאשוילי 1225712/1

יפרח נטלי פרחה 13/10/2016 טובול מזל 1225609/1

חדד בת שבע 05/06/2019 חדד מיכל 1227431/1

פייל משה 15/05/2019 סורקה משהללה 1228433/1

גיספן תמר 17/05/2019 מטלין נחום 1227979/1

בוים שלמה ירון 27/05/2019 בוים רחל 1227554/1

חורש נורית 19/04/2019 חורש לאומה 1225883/1

שמש אורלי 17/03/2019 איטדגי לאה 1225934/1

גבע שמעון 05/06/2019 גבע מרים 1226316/1

בן זקן רינה 15/02/2019 בן זקן סלומון 1226669/1

בן זקן רינה 21/01/1992 בן זקן אסתר 1226675/1

גור יהודה 05/11/2018 גור טאובה טניה 1226922/1

חדאד אביחי 
מסעוד

31/05/2019 חדאד יוסף 1227280/1

נעים שרה 30/05/2019 נעים ברוך 1227514/1

שוקתי זכיה שולה 31/07/2011 דקנטי סנטו 1227925/1

שוקתי זכיה שולה 30/01/2015 דקנטי מרי 1227962/1

צייגר דוד 25/05/2019 צייגר חנה 1228044/1

סיסו עליזה 13/03/2010 אמסלם מזל 1228120/1

רוהקר סימון 07/02/2018 רוהקר אדיר 
ישראל

1228210/1

עמוס שלמה 16/03/2019 עמוס מרים 1228776/1

סגרון רפאל 03/04/2019 סגרון מרים 1229540/1

כהן ג'ורג'ט 08/01/2017 כהן אלי 1229270/1

אדמוב נורה 20/01/2009 אדמוב יזרו 1233115/1

בלילה שמעון 25/06/2019 בלילה צביה 1229467/1

שופן יהודה 17/05/2019 שופן אסתר 1231708/1

בן הרוש דניאלה 09/12/2018 וענונו סולטנה 1231178/1

דיתשי שוהם 22/05/2019 דיתשי רון 1231378/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מאזן פאיז פארס 28/07/2012 פאיז סעיד 
פארס 

794/2019

04/03/2017 נאיף מחאסן דגש עדינה מחאסן 
דגש

797/2019

מועדאד סולימאן 
אבו רוקן 

23/05/1994 נדוא מועדאד 
אבו רוקן 

802/2019

עזאם דיאב עזאם  11/04/2018 דיאב עבדאללה 
עזאם 

807/2019

זיאד עלי מחמוד  10/07/2018 מרואן עלי 
מחמוד 

123/2019

לידיה ג'מיל 
בטחיש 

29/03/2019 מונהאל אחמד 
בטחיש 

129/2019

גאלה חסן אסעד  12/01/2019 סעיד נסיב 
אסעד 

810/2019

וליד סאלם חלבי  08/10/2018 סאלם פאיז 
חלבי 

815/2019

הודא אדיב נסר 
אלדין 

05/05/2019 שריף טלאל נסר 
אלדין 

818/2019

מועדאד סולימאן 
אבו רוקן 

08/1968 סורייה חמוד 
אבו רוקן 

858/2019

אחמד סלמאן 
ח'טיב 

23/01/2018 בהאא אחמד 
ח'טיב 

864/2019

עסאם חמד סברה 15/10/2018 רביע עסאם 
סברה 

31/2019

חוסין עלי סובח  23/07/2018 עלי חוסין סובח  136/2019

זמורוד אחמד ח'יר  11/01/2019 שאדי ראדי ח'יר  792/2019

מוחמד נסיב 
פארס 

30/12/2007 נסיב מוחמד 
פארס 

866/2019

שאוקי פדל לטיף  08/06/2014 פדל נאיף לטיף  868/2019

אסמאעיל סעיד 
חי'ר אל דין 

06/06/2016 סעיד אסמאעיל 
ח'יר אל דין 

869/2019

תופיק סלמאן 
מנסור 

06/11/2018 ליאלי אדיב 
מנסור 

884/2019

חמו תופיק אבו 
סעדה 

16/02/2019 תאופיק אחמד 
אבו סעדה 

886/2019

 חדר כמאל אבו
 חמד

18/02/2019 נזהא סאלח אבו 
חמד 

887/2019

סעיד סלמאן חאג' 15/01/2019 סעיד סלמאן 
חאג' 

894/2019

אמילי מזיד 
חנייפס

18/04/2019 סאלח כמאל 
חנייפס 

895/2019

פאטמה מואף 
מסעוד 

24/12/2018 מסעוד מוחמד 
מסעוד 

905/2019

חוסני פואז סאבא 1951 פואז מוהנא 
סאבא

908/2019

עסאם נסיב אסעד  19/01/2019 נסיב עלי אסעד  910/2019

חאתם נג'יב עבד 
אלולי 

25/06/2007 נג'יב ג'בר עבד 
אלולי 

143/2019

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שפר יוסף 13/05/2019 נסים דינה 1226273/1

שפר יוסף 09/03/2019 שפר רבקה 1230417/1

יהב יגאל 22/06/2019 יהב בתיה מזל 1232309/1

אושרי נסים 24/05/2019 אושרי תמר 1232118/1

גולד שירה רגינה 22/05/2019 גולד קטי 1232592/1

כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(

                                             צבי מוראד, המזכיר הראשי

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

סהיר חמד 
מוסטפא

29/04/1996 חמד סלמאן 
מוסטפא 

691/2019

בהגאת גאלב 
מחמוד 

1/10/2013 גאלב סלימאן 
מחמוד 

692/2019

סאלח סלים 
עטאללה 

05/02/2000 סלים סרחאן 
עטאללה 

693/2019

 אלהאם סלימאן
 מלאכ

07/03/2019 פואד גאלב 
מלאק 

708/2019

סברי סלמאן אבו 
סאלחה 

26/02/2019 סלמאן מחמוד 
אבו סאלחה 

722/2019

שפיק ראג'ב הנו  09/01/2019 בדיעה פנדי הנו  730/2019

סלים סאלח 
נבואני 

05/01/2019 כמיליא חסן 
נבואני 

735/2019

עפאף עלי קבלאן  18/08/2018 עלי חסן קבלאן  737/2019

 חוסאם מוחסן
 רחרוח

30/03/2017 מוחסן מורעי 
רחרוח

750/2019

שפיקה יוסף בשיר  08/11/2017 מעדאד מוטעב 
בשיר

769/2019

ענבריה האני 
אסעד אלמן 

נסאר חסן טאפש 22/04/2019 770/2019

סאלח סלמאן דיב  11/06/2015 פאוזיה סעיד 
דיב 

777/2019

עזיז סלמאן קויקס  10/03/2019 סלמאן פאיז 
קויקס 

788/2019

שפיק כמאל 
עראידה 

27/02/2019 כמאל סלים 
עראידה

790/2019

סמי דוחי מולא  13/07/2017 דוח'י מוחמד 
מולא 

791/2019

מאזן פאיז פארס  27/12/2018 אמלה נסיף 
פארס 

793/2019

DoCenter Id:801-02-2019-000607, received on -07/08/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 8380, ו' באב התשע"ט, 7.8.2019  13624

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מוח'לס סאלח עלי  05/06/2019 דאליה פארס 
עלי 

1013/2019

כמיל עלי ח'רבאוי 27/03/2008 עלי מוחמד 
ח'רבאוי 

1018/2019

טפלה סאלח 
עבאס 

08/06/2019 יוסף סלים 
עבאס 

1033/2019

נג'מה סאלח חלבי  09/06/2019 סלאח סלימאן 
חלבי 

1034/2019

גאודת סאלח 
סאלח

15/09/2006 ריוף סלימאן 
סאלח 

1035/2019

הילה חמזה 
דגאישה 

1945 ח'זנה יוסף דגש 1047/2019

ט' בסיוון התשע"ט )12 ביולי 2019(

                                            ענתיר מועדי, קאדי מדהב

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

דלק פ.ל )2014( בע"מ
)ח"פ 51-502426-3(

)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 
גיבורי  רח'  המפרקת,  אצל   ,13:00 בשעה   ,5.9.2019 ביום  תתכנס 
ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אירנה רבינוביץ, עו"ד, מפרקת

חווה ואבי אנגל נכסים ופיננסים בע"מ
)ח"פ 51-446693-7(

)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 15.9.2019, בשעה 12:00, במשרדי חברת עורכי הדין 
ניצן בר-אילן, רח' שד' המגינים 41-39, קומה 7, חיפה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

ניצן בר אילן, עו"ד, מפרק

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חסין מחמוד זהוה 27/12/2018 סמיחה ג'מיל 
זהוה 

144/2019

איהאב סאלח 
חסאן 

26/03/2018 סומייה סלימאן 
חסאן 

913/2019

סמי ג'מיל חסון  06/05/2019 ג'מיל סאמי 
חסון 

938/2019

עמיר אדיב חסון  01/04/2019 אדיב גאודאת 
חסון 

942/2019

גמאל מוחמד 
איוב 

30/06/2001 פאטמה עלי 
ח'אטר

960/2019

אמיר קבלאן 
סוטירה 

19/10/2018 קבלאן מוחמד 
סויטירה

963/2019

חמאדה גאנם 
גאנם 

23/10/1960 חמאדי גאנם 
גאנם 

964/2019

חמאדה גאנם 
גאנם 

19/12/1985 נופג'ה אסעד 
מעדי 

965/2019

רגא גדעאן נסר 
אל דין 

25/10/2018 גדעאן סאלח 
נסר דין 

968/2019

רפיק סעד דאהר  27/01/2013 סורייה נימר 
דאהר 

969/2019

רוכן יוסף אלמן  30/11/2016 יוסף עקל אסעד 
אלמן 

970/2019

 איאד כאמל
 עאמר

27/05/2019 כאמל סלים 
עאמר 

979/2019

 מג'יד מוחמד 
נח'לה

06/03/2015 זליכה סאלח 
נכלה 

983/2019

סמיחה נימר 
ח'טיב 

21/05/2019 טארק אחסאן 
ח'טיב 

146/2019

פאיז סולימאן 
שקיר 

30/08/2010 סולימאן סלים 
שקיר 

147/2019

אניסה יוסף שנאן  14/10/2017 שכיב סלמאן 
שנאן 

991/2019

עיזאת גיהאד 
ח'ליל 

20/02/2019 עליא ג'דעאן 
ח'ליל 

992/2019

פאיד כאמל דיב  11/05/2019 כאמל דיב דיב  995/2019

יוסף אמין גאנם  04/10/1989 פרחאן ג'בר 
גאנם 

998/2019

יוסף אמין גאנם 25/06/1998 נאיפה נופל 
גאנם 

999/2019

עתאד סלים 
עלואן 

04/08/2017 סלים מוחמד 
עלואן 

1000/2019

רוברט לביב עליאן  02/04/2019 לביב סעד עליאן  1003/2019

עקאב סלים אבו 
שאהין 

19/09/2018 סלימה חוסון 
אבו שאהין 

150/2019

יוסף תאופיק 
זהוה 

04/01/2014 אדיבה חוסין 
זהוה

154/2019

פדוה חוסין עזה  02/06/2019 ג'מיל חוסין עזה  1012/2019
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נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אופיר עומר, עו"ד, מפרק

ד"ר ברוך לויט שירותים רפואיים
 )ח"פ 515507663(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
13/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך 
לויט, מרח' משעול עוזרד 9, ירושלים 9727434, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/09/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ברוך לויט, מפרק

ר.ט.ק פלסטיק בע"מ
 )ח"פ 512432600(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
13/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צדוק 

ראובני, מרח' יפה נוף 17, ירושלים 9618316, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/09/2019, 
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. 

צדוק ראובני, מפרק

החברים של אייל בע"מ
)ח"פ 51-520421-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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 21.7.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניב דוד סימון, מרח' 

משה לוי 11, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ניב דוד סימון, עו"ד, מפרק

החברים של אייל בע"מ
)ח"פ 51-520421-2(

)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 21.9.2019, בשעה 10:00, במשרד המפרק, רח' משה לוי 
11, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניב דוד סימון, עו"ד, מפרק

אנג'ל ש.ר החזקות בע"מ
 )ח"פ 513063990(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
14/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אופיר עומר, מרח' דרך אבא הלל 14, רמת גן 5250607, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/12/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 

DoCenter Id:801-02-2019-000607, received on -07/08/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 8380, ו' באב התשע"ט, 7.8.2019  13626

ראלי יועצים בע"מ
 )ח"פ 512468000(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
31/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עדו נחום, מרח' הסורג 1, ירושלים 9414501, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/09/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עדו נחום, עו"ד, מפרק

רמי דרור נכסים בע"מ
 )ח"פ 515747368(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
10/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי 

דרור, מבניה 48, מיקוד 7920500, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/09/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רמי דרור, מפרק

לבנון - תיעוד והנצחה בע"מ
 )ח"פ 512963299(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
13/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צדוק 

ראובני, מרח' יפה נוף 17, ירושלים 9618316, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/09/2019, 
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. 

צדוק ראובני, מפרק

מ.אסולין חיפויים בע"מ
 )ח"פ 515013597(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,7580318 לציון  ראשון   ,40 סול  בלו  מרח'  ממן,  אבי 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/09/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבי ממן, עו"ד, מפרק
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כנען בראשית מלונאות בע"מ
 )ח"פ 513650069(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום 

חנוך, מרח' ג'ו עמר 2, רעננה 4329710, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/09/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שלום חנוך, מפרק

גלובוס גיוס גלובאלי בע"מ
 )ח"פ 514432715(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
21/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מודיעין-מכבים-רעות   ,2 המעיין  מרח'  זולוטוביצקי,  דניאל 

7177871, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/10/2019, 
מודיעין-מכבים-  ,9 ערער  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
רעות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

דניאל זולוטוביצקי, עו"ד, מפרק

מ.א.מ.ג בע"מ
 )ח"פ 513970996(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
31/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחום 

יצחקי, מרח' הלל יפה 28, חדרה 3842400, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/12/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נחום יצחקי, מפרק

ד.א.ג. יצור טכנולוגי מתקדם בע"מ
 )ח"פ 511618035(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
29/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון 

גבריאל, מרח' המדע 8, רחובות 7670308, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/09/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אלון גבריאל, מפרק
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אורי שנער בע"מ
 )ח"פ 514359256(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענת 
שנער, מרח' ראול ולנברג 24, תל–אביב-יפו 6158002, למפרקת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/12/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  14:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ענת שנער, מפרקת

עוזה פאוור בע"מ
 )ח"פ 514448927(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
07/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן 
רביד, אצל משקים אנד פרטנרס ש.מ, אזור מסחר, ת"ד 322, געש 

6095000, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/10/2019, 
הנ"ל,  בכתובת  ש.מ,  פרטנרס  אנד  משקים  אצל   ,10:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

עידן רביד, מפרק

אלי לוין-שיווק וסחר בע"מ
 )ח"פ 513966820(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
הלל ארצי, מרח' היצירה 19, דירה 1, רמת גן 5252157, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/09/2019, 
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. 

הלל ארצי, עו"ד, מפרק

צמרות קישורים עסקיים בע"מ 
 )ח"פ 514414606(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
05/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה 

אלטר, מרח' המדע 8, רחובות 7670308, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/10/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אריה אלטר, מפרק
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רנן פאוור בע"מ
 )ח"פ 514367978(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
07/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן 
רביד, אצל משקים אנד פרטנרס ש.מ, אזור מסחר, ת"ד 322, געש 

6095000, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/10/2019, 
הנ"ל,  בכתובת  ש.מ,  פרטנרס  אנד  משקים  אצל   ,10:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

עידן רביד, מפרק

אם אל אס מדיה בע"מ
 )ח"פ 515398774(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
30/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי 

פיין, מרח' הלל 24, ירושלים 9458126, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24/11/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

צבי פיין, מפרק

אבו ג'ועד פאוור בע"מ
 )ח"פ 514484542(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
07/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן 
רביד, אצל משקים אנד פרטנרס ש.מ, אזור מסחר, ת"ד 322, געש 

6095000, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/10/2019, 
הנ"ל,  בכתובת  ש.מ,  פרטנרס  אנד  משקים  אצל   ,10:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

עידן רביד, מפרק

תימורים פאוור בע"מ
 )ח"פ 515753184(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
07/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן 
רביד, אצל משקים אנד פרטנרס ש.מ, אזור מסחר, ת"ד 322, געש 

6095000, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/10/2019, 
הנ"ל,  בכתובת  ש.מ,  פרטנרס  אנד  משקים  אצל   ,10:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

עידן רביד, מפרק
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ג.י. שיווק אונליין בע"מ
 )ח"פ 515498988(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
30/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל 

בראשי, מרח' המדע 8, רחובות 7670308, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/10/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יובל בראשי, מפרק

מינרל אחזקות )ערד( בע"מ 
 )ח"פ 514556687(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נטליה 

ברבי, מרח' המדע 8, רחובות 7670308, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/10/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

נטליה ברבי, מפרקת

ר.א.מ.ר. לבנייה ומסגרות תעשייתית בע"מ 
 )ח"פ 513201715(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
05/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
סעיד סמור, מרח' סולטאן באשא אלאטרש 1, שפרעם 2020016, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/12/2019, 
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. 

סעיד סמור, עו"ד, מפרק

ענתבי קרמיקה אחזקות )1997( בע"מ
 )ח"פ 512478389(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
05/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 
ענתבי, מרח' המגילה 46, ראשון לציון 7572923, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/09/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מרדכי ענתבי, מפרק
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פלאקסיב טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 514363548(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
05/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל 

ברגר, מרח' המדע 8, רחובות 7670308, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/10/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יגאל ברגר, מפרק

קפאיי מדיה בע"מ 
 )ח"פ 515920098(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מור 
דניאל אביוני, מרח' המדע 8, רחובות 7670308, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/09/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

מור דניאל אביוני, מפרקת

בוץ תשתיות ופיתוח בע"מ 
 )ח"פ 513997346(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
05/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שני שליו, מרח' בארי 15, אשדוד 7731408, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/12/2019, 
 ,202 דירה   ,18 ירושלים  רח' שד'  09:00, אצל המפרקת,  בשעה 
אשדוד 7752311, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שני שליו, עו"ד, מפרקת

מאיסטרו אפ בע"מ 
 )ח"פ 514933548(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
05/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
סעיד סמור, מרח' סולטאן באשא אלאטרש 1, דירה 1, שפרעם 

2020016, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/12/2019, 
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. 

סעיד סמור, עו"ד, מפרק
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אדמידן בע"מ
 )ח"פ 514408467(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוית 

כץ, מרח' ששת הימים 30, בני ברק 5120261, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/12/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  12:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רוית כץ, מפרקת

סולימני אחזקות בע"מ
 )ח"פ 513858878(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
בן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
סולימני, מרח' שאול אביגור 1, תל–אביב-יפו 6937935, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/09/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,08:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

בן סולימני, מפרק

סיבר הסעדה בע"מ
 )ח"פ 514865922(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נסים 

לסרי, מרח' המדע 8, רחובות 7670308, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/10/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נסים לסרי, מפרק

נדין חברה לשירותי סיעוד בע"מ 
 )ח"פ 513048611(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
05/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,1 1, דירה  עו"ד סעיד סמור, מרח' סולטאן באשא אלאטרש 

שפרעם 2020016, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/12/2019, 
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. 

סעיד סמור, עו"ד, מפרק
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טאק טו כרטיסים בע"מ
 )ח"פ 515964930(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,05/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
דר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ויינברג, מרח' בר כוכבא 16, בני ברק 5126107, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דר ויינברג, מפרק

דיפנס פוינט בע"מ
 )ח"פ 515619740(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,05/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ולמנות את ליאור  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

מנהיים, מרח' אלמוג 1, ארסוף 4691500, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ליאור מנהיים, מפרק

אלבטרוס סרטן השד - דיאגנוסטיקה בע"מ 
 )ח"פ 514584408(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,25/07/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שלמה טנג'י, מרח' המדע 8, רחובות 7670308, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שלמה טנג'י, עו"ד, מפרק

יאסון-גיזת הזהב בע"מ
 )ח"פ 510628225(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,04/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ישי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ביינרט, מרח' יבנה 15, תל–אביב-יפו 6579119, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ישי ביינרט, מפרק

רו גלס בע"מ
 )ח"פ 510586993(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,05/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמנואל 

ויזר, מרח' נצרים 1, אלעזר 9094200, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עמנואל ויזר, מפרק

קומבה סמידה בע"מ
 )ח"פ 513025866(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,04/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
שלי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ברסאנו, מרח' קומבה 4, חדרה 3850136, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שלי ברסאנו, מפרקת
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שחק שמאות חוקרת בע"מ
 )ח"פ 513246637(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,18/06/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ולמנות את אהוד  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 

קייזר, מרח' מחץ 3, רמת גן 5222422, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אהוד קייזר, מפרק

יסכה מלכה לאה 26 בע"מ 
 )ח"פ 514753532(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,18/06/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי דריי, 

מרח' מעלות כיסופים 17, ירושלים 9123101, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אלי דריי, מפרק

סאקורה היי-טק אנטרפרייזס בע"מ
 )ח"פ 513831776(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,06/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,6789128 תל–אביב-יפו   ,88 אלון  יגאל  מרח'  דנהירש,  אודי 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

אוטרני טכנולוגיות
 )ח"פ 515398436(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,04/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
פנחס  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

קראון, מרח' רש''י 5, תל–אביב-יפו 6329405, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

פנחס קראון, מפרק

פיינסמרט טכנולוג'יס בע"מ
 )ח"פ 514960145(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,04/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
תומר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

כהן, מרח' בן יהודה 44, פתח תקווה 4937336, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

תומר כהן, מפרק

עירן לורש אחזקות בע"מ
 )ח"פ 515524460(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,06/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עירן לורש, מרח' 

מנחם בגין 1, גבעת שמואל 5442101, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עירן לורש, מפרק
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רווה רביד נאמנויות לשוק ההון בע"מ
 )ח"פ 514613652(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22/09/2019, בשעה 11:00, אצל המפרקת, רח' בר 
כוכבא 23, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לילך קינן, עו"ד, מפרקת

דירת אלחנן בע"מ
 )ח"פ 510137235(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 26/09/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
יגאל אלון 155, דירה 644, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

גל קורוליק, עו"ד, מפרק

חוף איפנמה אכזיב בע"מ
 )ח"פ 513130187(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22/09/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
היצירה 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אדיר גורן, עו"ד, מפרק

פוסום בע"מ
 )ח"פ 515665016(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
12:00, אצל המפרקת,  19/09/2019, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' מפי 5, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלה הרוש, עו"ד, מפרקת

ט.ס.מ. ספרות משפטית בע"מ
 )ח"פ 512389578(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,06/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,6789128 תל–אביב-יפו   ,88 אלון  יגאל  מרח'  דנהירש,  אודי 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

א.ש. טובים )1986( בע"מ 
 )ח"פ 511133134(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,06/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,6789128 תל–אביב-יפו   ,88 אלון  יגאל  מרח'  דנהירש,  אודי 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

כדורי אריה חברה לבנין ולהשקעות בע"מ
 )ח"פ 510794530(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15/09/2019, בשעה 9:00, אצל המפרק, רח' מזא''ה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה כדורי, מפרק
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מנהלים יזמים דוד יהודה - מחשבים )1993( בע"מ
 )ח"פ 511890378(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22/09/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הרצל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,63
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמשון סאלם, עו"ד, מפרק

מידי הי טק בע"מ
 )ח"פ 512490079(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22/09/2019, בשעה 10:15, אצל המפרק, רח' הרצל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,63
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמשון סאלם, עו"ד, מפרק

ריף אירועים בע"מ
)ח"פ 51-377905-8(

)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   ,14.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

חסון, מרח' הרקפות 24, כפר שמריהו, 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.

 ,22.9.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יצחק חסון, מפרק

אס.אר.בי ניהול והשקעות בע"מ
 )ח"פ 514273432(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10/10/2019, בשעה 09:00, אצל המפרקת, רח' יגאל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,94 אלון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לימור עוזרי, עו"ד, מפרקת

אלבטרוס סרטן השד - דיאגנוסטיקה בע"מ 
 )ח"פ 514584408(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,25/09/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה  טנג'י, מפרק

אנדריי מדיה 2014 בע"מ
 )ח"פ 515160117(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 19/09/2019, בשעה 12:12, אצל המפרקת, רח' 
המעלית 38, קדימה-צורן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחל יונני, עו"ד, מפרקת

פיינסמרט טכנולוג'יס בע"מ
 )ח"פ 514960145(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 06/10/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
בן יהודה 44, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תומר כהן, מפרק
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