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הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 155)ב( לחוק הטיס, התשע"א-12011 
)להלן - החוק(, אני מודיעה כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש 
דצמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש מרס 2011, הסכומים 
הקבועים בהגדרה "הסכום הבסיסי" שבסעיף 144 לחוק, מיום ד' 

בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( יהיו כמפורט להלן:

לגבי עובד טיס שהוא -  )1(

אווירית  תעבורה  על  מפקח  גדול,  טיס  כלי  של  טייס  )א( 
או מורשה להדריך לתפקידים כאמור - 4,220 שקלים 

חדשים; 

מורשה להדריך לתפקידי עובד טיס ואינו עובד טיס  )ב( 
כאמור בפסקת משנה )א( - 2,110 שקלים חדשים;

)ב( -  עובד טיס שאינו מנוי בפסקאות משנה )א( או  )ג( 
1,060 שקלים חדשים;

לגבי איש צוות שאינו עובד טיס - 1,060 שקלים חדשים;  )2(

לגבי בעל רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס או בעל   )3(
הדרכה  שעורך  ב',  לפרק  ו'  עד  ג'  סימנים  לפי  רישיון 
שאישר  הדרכה  לתכנית  בהתאם  טיס  עובד  לתפקידי 
המנהל לפי סעיף 16, והוא מורשה להדריך לתפקידי עובדי 

טיס -

בקשר לכלי טיס גדול - 79,210 שקלים חדשים; )א( 

בקשר לכלי טיס בינוני - 15,840 שקלים חדשים; )ב( 

בדק  פעולות  לביצוע  בקשר  או  קטן  טיס  לכלי  בקשר  )ג( 
לפי  השר  שקבע  כפי  מיוחדים  וידע  ציוד  הדורשות 

סעיפים 3 ו–24 - 5,280 שקלים חדשים;

לגבי בעל רישיון הפעלה אווירית -  )4(

המורשה להפעיל כלי טיס להובלת נוסעים או מטען  )א( 
בטיסה בין–לאומית שאינה טיסת שכר לשימוש עצמי, 

המפעיל כלי טיס במספר כמפורט להלן:

15 כלי טיס לפחות - 105,610 שקלים חדשים;  )1(

פחות מ–15 כלי טיס - 79,210 שקלים חדשים;  )2(

המורשה להפעיל כלי טיס בהפעלה מסחרית שאינה  )ב( 
הפעלה כאמור בפסקת משנה )א( -

אחד  גדול  טיס  כלי  המפעיל  רישיון  בעל  לגבי   )1(
 - לפחות  בינוניים  טיס  כלי  שבעה  או  לפחות, 

26,400 שקלים חדשים;

לגבי בעל רישיון המפעיל פחות משבעה כלי טיס   )2(
בינוניים - 13,200 שקלים חדשים;

המורשה להפעיל כלי טיס קטנים בלבד - 5,280 שקלים  )ג( 
חדשים;

לגבי בעל רישיון מכון בדק המורשה לבצע פעולות בדק -  )5(

המורשית  שלו  המרבית  שהמסה  גדול  טיס  בכלי  )א(  
להמראה היא 200,000 ק"ג או יותר - 105,620 שקלים 

חדשים;

המורשית  שלו  המרבית  שהמסה  גדול  טיס  בכלי  )ב( 
על  עולה  ואינה  יותר  או  ק"ג   30,000 היא  להמראה 

200,000 ק"ג - 79,210 שקלים חדשים;

המורשית  שלו  המרבית  שהמסה  גדול  טיס  בכלי  )ג( 
להמראה אינה עולה על 30,000 ק"ג - 26,400 שקלים 

חדשים;
בכלי טיס בינוני או במנוע, במדחף או בציוד תעופתי  )ד( 
בדק  פעולות  או  קטן,  טיס  כלי  שאינו  טיס  כלי  של 
לפי  השר  שקבע  כפי  מיוחדים  וידע  ציוד  הדורשות 

סעיף 24 - 13,200 שקלים חדשים;
בכלי טיס קטן, במנוע, במדחף או בציוד תעופתי של  )ה( 

כלי טיס כאמור - 5,280 שקלים חדשים;
לגבי בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א - 105,610 שקלים   )6(

חדשים;
לגבי בעל רישיון לפי סימן ו' לפרק ב' -  )7(

להפעלת שדה תעופה - 105,610 שקלים חדשים; )א( 

להפעלת מנחת - 10,560 שקלים חדשים; )ב( 

לגבי בעל רישיון ייצור המורשה לייצר -  )8(

כלי טיס גדול - 105,610 שקלים חדשים; )א( 

כלי טיס בינוני, או מנוע או מדחף של כלי טיס גדול או  )ב( 
בינוני - 79,210 שקלים חדשים;

כלי טיס קטן, או מנוע או מדחף של כלי טיס כאמור -  )ג( 
26,400 שקלים חדשים; 

ציוד תעופתי, חלק של כלי טיס, או חלק של מנוע או  )ד( 
מדחף של כלי טיס - 5,280 שקלים חדשים;

לגבי מפעיל אווירי בהפעלה כללית -  )9(

של כלי טיס גדול - 26,400 שקלים חדשים; )א( 

של כלי טיס בינוני - 5,280 שקלים חדשים; )ב( 

של כלי טיס קטן - 1,060 שקלים חדשים; )ג( 

לגבי מפעיל כלי רחיפה שהוא -  )10(

בעל רישיון להדרכה להפעלת כלי רחיפה לפי סעיף  )א( 
רחיפה  כלי  להפעלת  רישיון  בעל  שהוא  או  87)א( 
שקלים   2,640  - 87)ב(  סעיף  לפי  מסחרית  בהפעלה 

חדשים;

אינו מנוי בפסקת משנה )א( - 1,060 שקלים חדשים  )ב( 

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
)חמ 3-4595(    קרן טרנר אייל

המנהלת הכללית של משרד   
התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

פומפה גיימס בע"מ
)ח"פ 51-531853-3(

)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 
אוזן  אבן  הורוביץ  במשרד   ,9:00 בשעה   ,9 2 2020 ביום  תתכנס 
ושות', רח' דרך מנחם בגין 144, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
אלי אוזן, מפרק

 
ס"ח התשע"א, עמ' 830; י"פ התשע"ט, עמ' 6045   1
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סל-גול בע"מ
)ח"פ 51-082714-0(

)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 
ביאליק  רח'  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה   ,16 2 2020 ביום  תתכנס 
13, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אדם פינק, מפרק

פרודג בע"מ
)ח"פ 51-013787-0(

)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 2020 2 20, בשעה 09:30, במשרד עורכי דין אמיר לוי 
ושות', רח' שטמפפר 17, קומה 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אמיר לוי, עו"ד, מפרק

עין קיניה תקשורת ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-389056-6(

)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 2020 2 24, בשעה 12:00, במשרד המפרק, קניון פריד 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  המעלית,  מול   ,2 קומה  שמס,  מג'דל 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

מג'ד מוגרבי, עו"ד, מפרק

הגשמה מתחם האגם טיטניום
)ש"מ 55-025798-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותף  הוספת  על  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
המוגבל אבי כץ שיווק בע"מ, ח"פ 51-167566-2, מרח' גרניט 11, 
פתח תקווה, בסכום של 175,000 שקלים חדשים והסרת השותף 

המוגבל אבנר כץ 
הדסה רוזנברג       חנניה שמש

                                 מורשי חתימה בשותפות

הגשמה סירקין גבעתיים
)ש"מ 55-024984-1(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותף  הוספת  על  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
המוגבל אבי כץ שיווק בע"מ, ח"פ 51-167566-2, מרח' גרניט 11, 
פתח תקווה, בסכום של 300,000 שקלים חדשים והסרת השותף 

המוגבל אבנר כץ 
הדסה רוזנברג       חנניה שמש

                                 מורשי חתימה בשותפות

הגשמה כיבאלי פלטינום 1017
)ש"מ 55-024908-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותף  הוספת  על  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ח"פ  בע"מ,  ויצואנים  מגדלי   ,)3000( פרוט  אנד  סאן  המוגבל 
51-280310-7, מרח' הורדים 3, כפר סירקין, בסכום של 111,000 

שקלים חדשים והסרת השותף המוגבל חנניה שמש 
הדסה רוזנברג       חנניה שמש

                                 מורשי חתימה בשותפות

הגשמה גני תקווה
)ש"מ 55-025632-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותף  הוספת  על  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
המוגבל אבי כץ יזמות בע"מ, ח"פ 51-177764-1, מרח' גרניט 11, 
פתח תקווה, בסכום של 200,000 שקלים חדשים והסרת השותף 

המוגבל אבנר  כץ 
הדסה רוזנברג       חנניה שמש

                                 מורשי חתימה בשותפות

הגשמה לונדון 22 זהב 
)ש"מ 55-026149-9(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותף  הוספת  על  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
 147,128 של  בסכום  חיפה,   ,14 חורב  מרח'  גונן,  סמדר  המוגבל 
ח"פ  בע"מ,  רוד  סרגוק  המוגבל  השותף  והסרת  חדשים  שקלים 

 51-474873-0
הדסה רוזנברג       חנניה שמש

                                 מורשי חתימה בשותפות

הגשמה איזי-בוב 1014 
)ש"מ 55-024659-9(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותף  הוספת  על  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
המוגבל אבי כץ שיווק בע"מ, ח"פ 51-167566-2, מרח' גרניט 11, 
פתח תקווה, בסכום של 490,000 שקלים חדשים והסרת השותף 

המוגבל אבנר כץ 
הדסה רוזנברג       חנניה שמש

                                 מורשי חתימה בשותפות

08/01/2011:24



ילקוט הפרסומים 8628, י"א בטבת התש"ף, 2020 1 8  2960

קרן הגשמה לצ'י 1004
)ש"מ 55-024278-8(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותף  הוספת  על  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
המוגבל אבי כץ שיווק בע"מ, ח"פ 51-167566-2, מרח' גרניט 11, 
פתח תקווה, בסכום של 124,000 שקלים חדשים והסרת השותף 

המוגבל אבנר כץ 
הדסה רוזנברג       חנניה שמש

                                 מורשי חתימה בשותפות

הגשמה אקסלרדיו 1009 
)ש"מ 55-024509-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותף  הוספת  על  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
המוגבל אבי כץ שיווק בע"מ, ח"פ 51-167566-2, מרח' גרניט 11, 
פתח תקווה, בסכום של 100,000 שקלים חדשים והסרת השותף 

המוגבל אבנר כץ 
הדסה רוזנברג       חנניה שמש

                                 מורשי חתימה בשותפות

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר סיום 

הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

ד  מ  ש  חקלאות 
בע"מ

מושב משמרת 101, אצל מנהל 202010:00 02 51364359317
החברה משאלי דני

משאלי דני 

היוזמה 65, ירושלים, אצל מנהל 202010:00 02 51037745017תעשיות גרפיט בעמ
החברה דב רפאלי אסי

דב רפאלי 
אסי

ורד ירושלים בניני 
חרושת בעמ

היוזמה 65, ירושלים, אצל מנהל 202010:00 02 51054719317
החברה דב רפאלי אסי

דב רפאלי 
אסי

קריית אתא 44, תל אביב, אצל מנהל 202010:00 02 51362806517ס א ן לדר בע''מ 
החברה זילברשטיין נח

זילברשטיין 
נח 

ס י מ נ ו ר אירועים 
ושירותי קייטרינג 

בע"מ

המוריה 101, גן יבנה, אצל מנהל 202010:00 02 51206354617
החברה אשר פרץ

אשר פרץ 

דיאגונל עיצובים 
ג מ בע"מ

מושב בית חנניה, אצל מנהל החברה 202010:00 02 51380450017
משה מרטין

משה מרטין 

קרן קיימת 20, חולון, אצל מנהל 202010:00 02 51320386917קו חלוקה בע"מ
החברה יחזקאל נועם

יחזקאל נועם 

מצברי לירז שיווק 
)2003( בע"מ

אבשלום חביב 3, דירה 5, תל אביב 202010:00 02 51338247317
אצל מנהל החברה אליחי רדזינסקי

אליחי 
רדזינסקי

ארג'ן ניהול נכסים 
בע"מ

מצדה ,17 תל אביב, אצל מנהל 202010:00 02 51308306317
החברה דיסל ג'ורג

דיסל ג'ורג

א ב  - התאגיד 
הישראלי לשיווק 

קרקעות בע"מ

ז'בוטינסקי 8, רמת גן, אצל מנהל 202010:00 02 51232586117
החברה בנימין קליין

בנימין קליין

אריה קליינרמן 
בע"מ

גלעדי ישראל 3, אשדוד, אצל מנהל 202010:00 02 51335023117
החברה קליינרמן אריה

קליינרמן 
אריה
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ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר סיום 

הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

הטברנה של ת"א 
בע"מ

דרך שלמה 38, תל–אביב-יפו, אצל 202010:00 02 51297811517
מנהל החברה כהן אברהם

כהן אברהם

רהיטי המושבה 
דיזיאן חמד בע"מ

מושב חמד 43, אצל מנהל החברה 202010:00 02 51491018117
פרץ יצחק

פרץ יצחק

אודן סחר )2008( פ ל 
בע"מ

רחוב המדע 8, רחובות, במשרדי עו''ד 202012:00 03 51416089405
רונן פריד

ליבוביץ עדי

התמר 120, בית אלעזרי, אצל מנהל 202010:00 02 51299110017ח רוזנפלד בע"מ
החברה רוזנפלד יחזקאל

רוזנפלד 
יחזקאל

ג'ורדן ריבר אירנס 
בע"מ

היוזמה 65, ירושלים, אצל מנהל 202010:00 02 51368617017
החברה דב רפאלי אסי

דב רפאלי 
אסי

הפנינים, נוה אפריים 12, יהוד מונסון, 202010:00 02 51528047717נועה מיחזור בע"מ
אצל מנהל החברה ביטון משה

ביטון משה

בי''תר 59, ירושלים, אצל מנהל 202010:00 02 51366875617ב ק י קפוארה בע"מ
החברה יניב גל

יניב גל

בר כוכבא 121, הרצליה, אצל מנהל 202010:00 02 51306658917אס טו בי  בע"מ
החברה ראובן פיינסוד

ראובן 
פיינסוד

ראש פינה 5א, רמת גן, אצל מנהל 202010:00 02 51447253917ש זנקש בע"מ
החברה אברהם שמש

אברהם שמש

ימים ירושלים 
חברה לפיתוח 

והשקעות בע"מ

היוזמה 65, ירושלים, אצל מנהל 202010:00 02 51183704917
החברה דב רפאלי אסי

דב רפאלי 
אסי

אינטר ספיד 
מחשבים בע"מ

היוזמה 65, ירושלים, אצל מנהל 202010:00 02 51264828817
החברה דב רפאלי אסי

דב רפאלי 
אסי

בזלת תעשיות 
תיקים 1996 בע"מ

הגליל 18, לפיד, אצל מנהל החברה 202010:00 02 51234310417
חכים יוסף

חכים יוסף

בית הדפוס 12, ירושלים, אצל מנהל 202010:00 02 51293087617קראט אפקט בע"מ
החברה אלחדד יעקב

אלחדד יעקב

סהר צנרת מזוג 
אויר והסקה בע"מ

המלכים 30, באר שבע אצל מנהל 202010:00 02 51330116817
החברה אוזן דוד

אוזן דוד

קיבוץ מענית, אצל מנהל החברה 202010:00 02 51342005917אפיק שלטים בע"מ
חדידה רחלי

חדידה רחלי

קומפטישן סאונד 
ובטחון בע"מ

מצפה הבירה 36/1, מבשרת ציון, אצל 202010:00 02 51311604617
מנהל החברה ישי יש בן

ישי יש בן

העצמאות 12, דירה 10, קריית אונו, 202010:00 02 51308586017א ר מ - רן בע"מ
אצל מנהל החברה מזרחי אפרים

מזרחי אפרים

מומנטום שרותי כח 
אדם בע"מ

בר כוכבא 14, בני ברק, אצל מנהל 202010:00 02 51365987017
החברה ציון גרון בן 

ציון גרון בן
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 

הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הערותהדיון

אילת 
אבידדוב

רח' מסד 14, 
חיפה

 10:30באר שבע149988707116/03/202011/06/2020באר שבע

נעמה נועה 
מנשה

 12:30נתניה 519692081918/03/202004/05/2020נתניהויצמן 31, חולון

סאידה 
עראבה

כפר מנדא 
17907

 10:30נתניה 179979712218/03/202004/05/2020נתניה

אמירה חתון 
קרני

 השלהבת 3,
אור יהודה

 10:30תל אביב19967413016/03/202027/04/2020תל אביב

שדמי נחום 6, רבקה לניאדו
תל אביב

 10:30תל אביב518134091516/03/202008/06/2020תל אביב

רחבעם זאבי 24, יעקב לוי
נס ציונה

 11:30תל אביב19965096716/03/202008/06/2020תל אביב

מרים אסתר 
ימפל

חזון איש 10, 
ראש העין

 09:30תל אביב513151081518/03/202010/06/2020תל אביב

מבוא פלג מרדכי ויניצר
אדמונד 414, 

ירושלים

 11:00תל אביב19741311518/03/202027/04/2020תל אביב

ליבנת 
אזולאי

הר הצופים 15, 
רחובות 

 09:00תל אביב19927410722/03/202004/05/2020תל אביב

המעפילים 14/1, אסי קסוס
בית שמש

 10:00ירושלים39922412229/03/202017/05/2020ירושלים

שד' משה דיין אריה יוסיפוב
3/1, ירושלים

 11:00ירושלים509233031530/03/202017/05/2020ירושלים

יעקב מאיר 
וינגרטין

שאול המלך 12, 
ירושלים

 10:00ירושלים39964508802/04/202007/06/2020ירושלים

מימי מרים 
קדוש

 הברוש 13,
בית שמש

 11:00ירושלים39977009402/04/202014/06/2020ירושלים

אלעזר בן עזריה איתי לאון
3/7, תל אביב

 10:30ראשון לציון518838011831/03/202012/05/2020נתניה

אלתרמן נתן 6, מזל ויצמן
פתח תקווה

 11:30ראשון לציון209992513401/04/202012/05/2020נתניה

היאם אבו 
חג'ג'

 09:30נתניה523782061701/04/202007/05/2020נתניהטייבה 40400

מרינה 
בסרבניק

הברושים 9, 
כרמיאל

 10:30חיפה512772091515/02/202005/04/2020קריות

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204 
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כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 

הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הערותהדיון

החשמונאים מיכאל ירקוני
7/18, אילת

 09:00חיפה509987101513/03/202026/04/2020קריות

החשמונאים אסתר ירקוני
7/18, אילת

 09:20חיפה509969101513/03/202026/04/2020קריות

 10:20חיפה502071051512/02/202030/03/2020קריותזילפה 2, חיפהאביב דוד

כיכר י"א ליזט קניזו
הספורטאים 15, 

טירת הכרמל

 11:15חיפה029949204316/02/202005/04/2020קריות

מוחמד 
עסכרי

עיר עתיקה 11, 
עכו

 10:20חיפה029914099924/02/202019/04/2020קריות

מוחמד 
אגבאריה

מוסמוס מעלה 
עירון

 11:00חיפה505974071504/03/202023/04/2020קריות

אבא הילל סלבר מריוס קניטל
27, חיפה

 10:15חיפה029720611804/03/202023/04/2020קריות

 09:50חיפה129975910723/02/202019/04/2020קריותג'סר א–זרקהואסיף עמאש

דוד דודו 
איפרגן

 09:00חיפה029873108613/02/202005/04/2020קריותהס 39, חיפה

 09:10חיפה029924707818/02/202019/04/2020קריותתרשיחאמוחמד עודה

רובנה 
אבוקסיס

רבי יהודה 
הנשיא 4, חיפה

 09:40חיפה029942912012/02/202030/03/2020קריות

 09:45חיפה518087041815/02/202005/04/2020קריותשעבדאן בוקאעי

הילה רות 
מלכה

ההגנה 42, 
נהריה

 10:50חיפה139992713426/02/202019/04/2020קריות

 09:45חיפה089977112402/03/202023/04/2020קריותעאבליןמאג'ד חמדון

שלמה 
אייזנשטיין

השקדים 2, 
קרית ביאליק

 09:00חיפה512457111502/03/202023/04/2020קריות

ברנר 154, סכי חמודה
טבריה

 10:15חיפה129966814814/03/202026/04/2020קריות

יבגניה 
ברקוביץ'

הדודאים 5, 
יקנעם עלית

 10:00נוף הגליל814999160517/03/202020/04/2020נוף הגליל

פנחס ספיק 27, לריסה ספיבק
קרית ים

 10:50חיפה029848612822/03/202020/04/2020קריות

מקור ברוך 12/1, רויטל אלהרר
קרית אתא

 10:15חיפה509588061822/03/202020/04/2020קריות

יעיש אליהו 
כהן

 09:00חיפה029968011220/03/202020/04/2020קריותהדקל 8, עכו

 09:30חיפה029915311922/03/202020/04/2020קריותיחיעם 2, חיפהרחל דיין

 09:00חיפה029994008917/03/202006/04/2020קריותרענן 54, חיפהאסי עודה

סילביה הוד 
כהן

 11:30חיפה029857005615/03/202026/04/2020קריותהגפן 17, רכסים 
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כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 

הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הערותהדיון

ארלין אסטמו 
הנדלמן

 10:30תל אביב546848021531/03/202022/06/2020תל אביב אילניה

יעקב 
לבקוביץ

 שינקין 6,
ראשון לציון

 11:30תל אביב019887303131/03/202022/06/2020תל אביב

 ברנר 7,לימור חמו
פתח תקווה

 09:30תל אביב019959602331/03/202011/05/2020תל אביב

אורלי גורן 
שוורץ

 10:30תל אביב019671849305/04/202011/05/2020תל אביבבוסל 4, הרצליה

 11:00תל אביב506674121705/04/202011/05/2020תל אביבחד-נסבוגדן וולף

הר הצופים 15, דוד אזולאי
רחובות

 09:30תל אביב522514121805/04/202024/06/2020תל אביב

 כסלו 8,זק אדרי
הוד השרון

 10:30תל אביב526913041905/04/202024/06/2020תל אביב

הרצפלד אברהם שלמה חנין
4, תל אביב

 11:30תל אביב019910409505/04/202024/06/2020תל אביב

מרגלית יוסף 
ביתן

דוד המלך 116, 
הרצליה

הדיון 12:30תל אביב019931014223/08/201917/02/2020תל אביב
הוקדם

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             
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