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 ילקוט הפרסומים
 י״ט באדר K׳ התשס״ה 5371 28 בפברואר 2005

ד ו מ  ע

1738 

17S8 

י מ ש ר ס ה נ ו כ ת ה א ת מ ו ע ד ו  ה

ה ש ו ר י ק ה ו י ח פ ת ל ו ע ד ו  ה



י מ ש ר ס ה נ ו כ ת ה א ת מ ו ע ד ו  ה

ל ת רג ט י ש 0 / ס ו מ ל צוו* כ ה על בישו ע ד ו  ה

ם י ל ש ו ר ת י ח  מ

 מס. תיק *אייך »יגת ביטול
 ניהמ׳׳ש

 *ס׳ תיק
 :נ״ר

 בתוגת 11

 ן
 שם תחייב/ת יג״ז

 אלירז יעקב 59814244 מושב תלמים 18, ד.נ. לכיש 1 3695 204/00 02/09/04 ניצול לרעה

ם י ל ש ו ר ז י ו ח ל מ ה נ , מ ר ״ נ ו ב ן ה ג , ס ״ד , עו ב ו ר ט ך ג ר ב ע א ג ־ ש ת  ב

ב י ב ־ א ל ה ת ח  מ

 מס. תיק תאייך סיבת ביטול
 גיהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 בנייר

 שמ החייב/ת ת״ז בתוגת

 גלם רחמים 55523799 , קיבוץ משמר דוד 12336 1010/98 22/11/04 ניצול לרעה

 מלקר מאיר 69804052 מבצע קדש 5, אריאל 12268 1333/98 02/12/04 ניצול לרעה

 מצרי גיל 24165615 פרדס 11, ת״א 12768 2232/99 02/12/04 ניצול לרעה

 שוכמן רוני 51652261 הנשיאים 44, פ״ת 12537 2341/519 02/12/04 ניצול לרעה

 סלים שלום רחמים 22475800 הבנים 96, נס ציונה 12658 2389/99 22/11/04 ניצול לרעה

 שגב אלי 57231581 דברת 9\9, מגדל העמק 14538 1059/00 15/11/04 הסדר

 הוכברג נתן 51879484 קהילת ציון 17\6, הרצלי׳ה 13077 1309/00 02/12/04 ניצול לרעה

 כהן משה 64583669 יהושע רבינוביץ 64, חולון 13752 1431/00 02/12/04 ניצול לרעה

 שץ דניאל 59246983 הפרדס הראשון 14, ראשל״) 14151 2105/01 19/10/04 הסדר

 שאוריקי יצחק 22703078 יוסף ברודלצקי 1, ראשל״צ 14828 1073/03 01/12/04 ניצול לרעה

 הרפז מרים 5035563 הגבעה 20, מנורה 15087 1252/03 04/03/04 הסדר

 יפת אילנה 22118251 נצח ישראל 62, הוד השרון 16031 1479/04 09/11/04 אחר

ב י ב ־ א ל ז ת ו ח ל מ ה נ ר, מ ׳ ׳ נ ן הכו ג ד, ס ׳ ׳ עו גר, ילבי ף ז ס ו  י

ה פ י ז ח ו ח  מ

 מס. תיק מאריך סיבת ביטול
 ביחמ״ש

 מס׳ תיק
 3נ״ר

 שט החייב/ת ת״ז בתוגת

 לומר ברוד 13270228 השקמה 26, נשר 9806 245/00 16/11/04 הסדר

 ח׳נג׳ר עלי 55179881 , ג׳וליס 9965 470/00 12/08/04 דחיית בקשה

 חסון כרמי 55177968 רחי31,דלית אל כרמל 10055 581/00 09/06/03 דחיית בקשה

 דהן אסתר 55974612 ערמונים 45, קרית ים 10569 607/01 26/09/04 דחיית בקשה

ם 10750 240/02 02/10/03 דחיית בקשה ת  כנעאן אבתיסאם 23322019 , מגיד אל כ

 עטאללה קוסטה 59326447 , ירכא 10765 235/02 14/07/04 דחיית בקשה

 גוטנייר ורד 16705238 מרדכי גור 12/5, עכו 11018 538/02 23/08/04 דחיית בקשה

 בר רחל 53308987 האשל 66, קרית אתא 11056 602/02 30/06/04 דחיית בקשה

 אביטל אריה 56623457 הפלמ״ח 10, קרית ביאליק 11184 114/03 21/09/04 דחיית בקשה

28.2.2005 , ה ״ ס ש ת ׳ ה ר א ד א ט ב ״ ם 5371, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  738 ו י



 מס. תיק תארין סיבת ביטול
 ניתמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 שם היוייג/ת ת״ז כתובת

ן עסאם 54430905 רח׳ 7/3, עוספיא 11204 131/03 06/09/04 ניצול לרעה ק  אבו ת

ן נחלח 56318470 רח׳ 3/7, עוספיא 11203 130/03 06/09/04 ניצול לרעה ק  אבו ת

 רנד מלכה תהילה 29074432 המושבה, יקנעם 11332 238/03 12/07/04 דחיית בקשה

 קרן שאול 6333561 סמטת אורן 24, קרית מוצק 11554 514/03 15/08/04 דחיית בקשה

ן ה והצפי פ י ז ה ו ח ל מ ה ג , מ ר ״ מ כ ן ה ג , עריך', ס ז ר עו ה ב ג ג  ל

ת ו צ ז צ ו ה  מ

 מס. תיק תאריך סיבת ביטול
 מהמ״ש

 «ס׳ תיק
י ׳ ׳  מ

 שם תחייב/ת ת״ז כתובת

 עוזירה מוסטפא 56950397 , כפר טוראן 9295 138/97 05/07/04 ניצול לרעה

 חילו תמון 54433289 רח׳ 230/15 ת.ד. 1274, יפיע 11208 121/03 14/07/04 דחיית בקשה

ן ה יהצפו פ י ז ח י ח ל מ ה ג , מ ר ״ מ כ ן ה ג , ס ״ד , עי ה ו ע ה ב נ ב  ל

ע ג ־ ש ו א ז ג ו ח  מ

 מס. תיק תאריך סיבת ביטול
 ניהמ״ש

ק  מס׳ תי
 כצ׳׳ר

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

 נטע תמיר 59698415 הכותל המערבי 31/1, באר ע 7246 6233/01 27/06/04 ניצול לרעה
 קפילוטו יעקב 56522386 פטל 1/8, אילת 7390 3083/02 21/09/04 מחיקת בקשה

 פינחסוב ויאצ׳סלב 314389560 השומר הצעיר 14/6, אשקלו 7809 9291/03 21/09/04 דחיית בקשה

ע ג ־ ש ו א ז ג ו ח ל מ ה נ , מ ר ״ נ ו כ ן ה ג , ס ״ד , עו ר י נ ש ־ ד ו ק נ ה א נ ש ו  ש

יש המ׳ ת ומועד הדיון בבי ו נ ם ראשו ושי ת נ ו פ י ס , א ס ו נ י ן צווי כ ת  הודעות על מ

ם רושלי ה י ח  מ

 מיעד הדיון
 ושעה

 מיעד קיים אסיפת
 נושים ראשינו*

 תאריך מתן
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 שם תחייב/ת ת״ז כתובת

 p נון חביב 1005602 אדם 45/8,י-ם 4057 1052/04 04/10/04 13/09/05 10:00 01/12/05 08:30

 פורת גד 50852656 יואב 2,ירושלים 4060 1055/04 18/11/04 21/09/05 09:00 01/12/05 10:00

 בן yunw יניב 33300682 אבני החושן 36/1, מ. אדומים 3997 1032/04 28/09/04 21/07/05 11:00 22/09/05 12:00

̂«י"< *V י 7 ׳ ff"/" ־״/י 4040 1044/04 27/10/04 13/09/05 11:00 01/12/05 09:00  "<י
 שמואל תמיר 33/3,י-ם

 טבעוני איתן 58439522

 תורגימן אברהם 10780906 ישראל זרחי 54,ירושלים 4041 1017/04 21/11/04 19/09/05 09:00 01/12/05 12:00

 אלמעולי שר?ך 309864601 בית צורי 7/5,ירושלים 4052 1042/04 25/10/04 21/07/05 10:00 22/09/05 08:30

ם רושלי י בי ז ו ש המח ״ מ ה י ב ו ב מ י י ק ת ם י י נ ו , הדי ׳ יפו 216, י־ ם ״ר ברח נ י הכו ד ר ש מ ו ב מ י ק ת ת י ו פ י ס  א

ס ו נ י ם מתן צו כ ו י ם מ י ש ד ו ה ח ש י ך ש ו ו ת נ ב הי ת חו עו ת תבי ש ג ה עד ל  המו

ב י י ח ר ה ט פ ת על ה רו ש להו ״ מ ה י ל רשאי ב ג ר ת ה ט י ש ת פ ש ק ב ם הדיון ב ו י  ב

ם רושלי ה י ח ל מ ה נ ״ר, מ נ ן הכו , עו׳יד, סג ב ך בר טו ר ב ־ שבע א ת  ב

, 28.2.2005 739 ו ה ״ ס ש ת ׳ ה ר א ד א ט ב ״ ם 5571, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



ה פ י ז ח  מחו

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

 תאריך מתן
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

 מלול יעקב 57843005 יוחע רטנר 4,חיפה 12218 653/04 22/11/04 21/09/05 10:30 07/12/05 12:00

 סאבא אכרם 57604324 שדי אבא חושי,עספיא 12233 655/04 21/11/04 09/10/05 09:30 07/12/05 11:20

 בכריה םאלח 58577842 ,כפר עראבח 12234 657/04 05/12/04 02/10/05 11:30 07/12/05 09:00

 שולהיצר איילת 36074490 צהל 18/6 ,חדרה 12241 666/04 23/11/04 22/05/05 10:30 11/07/05 10:00

 דרי דוד 15622475 שבטי ישראל 30,חדרח 12244 676/04 05/12/04 02/10/05 09:30 07/12/05 09:00

 דרי זהבה 23641632 שבטי ישראל 30 ,חדרת 12245 675/04 05/12/04 02/10/05 09:30 07/12/05 09:00

 דא1 גייריס 58535550 ת.ד. 229,כפר בענה 12207 634/04 06/12/04 23/05/05 10:30 11/07/05 10:00

 אבנעים אפרים 79286449 שער הגיא 27/10,כרמיאל 11809׳ 193/04 16/11/04 22/09/05 11:30 07/12/05 10:20

 סגל שלמה 50909886 טרומפלדור 20,נוח שאע-וז 11925 313/04 10/11/04 08/09/05 10:30 02/11/05 12:00

 חלז־מן סימה 65333031 הציונות 28/10,קרית אתא 12042 453/04 25/11/04 09/10/05 10:30 07/12/05 12:20.

 כהן בתיה 58831249 הנטקה 41,חיפה 12098 519/04 28/11/04 21/09/05 09:30 07/12/05 12:40

 חיז רחמים 28415966 יפה נוף הרים 15/4,שלומי 12119 540/04 28/11/04 22/05/05 11:30 11/07/05 12:00

 ססלר רבקה 22198956 כספרי 18,חיפה 12127 547/04 24/11/04 19/05/05 11:30 11/07/05 09:30

 גונזלר יונתן 58020231 כספרי 18,חיפה 12128 546/04 22/11/04 19/05/05 11:30 11/07/05 09:30

 פרנקו יצחק 59263285 מוצקין 43א׳,טירת הכרמל 12129 551/04 05/12/04 02/10/05 10:30 07/12/05 09:00

 נתיב דוד 8128977 הכרמל 8,קרית טבעון 12162 588/04 06/12/04 15/05/05 10:30 11/07/05 10:30

 חיות ריסה 67847046 גבעת טרומפלדור 330,נהרי 12179 613/04 21/11/04 21/09/05 11:30 07/12/05 11:40

 אזולאי שמעון 57451163 עליה 15/2,אור עקיבא 12181 668/04 06/12/04 23/05/05 09:30 11/07/05 10:00

 יעקובוב גבריאל 16664732 יוספטל 205/29,חדרה 12183 606/04 04/11/04 25/07/05 09:30 21/09/05 11:00

 גרינברג(1קיל) אריאי 25245093 הרב קוק 109 ,קרית מוצקי! 12184 612/04 23/11/04 22/05/05 09:30 11/07/05 10:00
ה פ י ח י ב ז ש המחו ״ מ ה י ב ו ב מ י י ק ת ם י י נ ו , הדי ה פ י , ח ים 15 א׳ י ׳ ״ר בשד׳ פל נ י הכו ד ר ש מ ו ב מ י ק ת ת י ו פ י ס  א

ס ו נ י ם מתן צו כ ו י ם מ י ש ד ו ה ח ש י ך ש ו ו ת נ ב חי ת חו עו ת תבי ש ג ה  המועד ל

ב י י ח ר ה ט פ ת על ה רו ש להו ״ מ ה י ל רשאי ב ג ד ת ה ט י ש ת פ ש ק ב ם הדיון ב ו  בי

ן ה והצפו פ י ז ח ל מחו ה נ ה בר עוז, עו׳׳ד, סגן הכוג״ר, מ נ ב  ל

צרת ז נ ו ח  מ

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

 תאריך מתן
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 שם תחייב/ת ת״ז כתובת

 עאלם לזסף 20991584 ,כפר מנדא 12059 1188/04 16/11/04 05/07/05 11:30 05/09/05 09:30

 חכים גיורג' 20250940 5021 4,נצרת 11681 1035/04 06/09/04 11/04/05 11:30 06/06/05 09:00

 אבו עוביז־ אמר 59000190 ,נאעורה 11683 1036/04 06/09/04 07/04/05 09:30 06/06/05 09:00

 גואהרי יצחק 65514044 חריש 18 ,עפולה 11883 1104/04 28/10/04 18/05/05 11:30 11/07/05 09:30

 טגק־את פאוזי 50979384 ,מעינה נוגידאת 11913 1120/04 29/11/04 12/07/05 10:30 05/09/05 11:30

 סלימאן עבד אלרחיו 52543998 ,כפר משהד 11956 1136/04 23/11/04 19/07/05 10:30 05/09/05 09:30

 פחימה עדנה 22823108 גולדה מאיר 20/11,טבריה 11954 1138/04 07/11/04 05/07/05 10:30 05/09/05 09:00

 כריים מוחמד 54478284 ,כפר כנא 11969 1135/04 28/10/04 18/05/05 10:30 11/07/05 09:30

23.2.2005 , ה ״ ס ש ת י ה ר א ד א ט ב ״ ם 5571, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  1740 י



 ממגי היי ע
 ושעה

 ממד קיום אסיפה
 נושים ראשונה

 תאריך מו1ן
 צו כינוס

 מס. תיק
 כיהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 שם החייב/ת ת״? כתוכת

 שיבלי אחמד 20796405 חרוד 14/18,נצרת עילית 12021 1159/04 30/11/04 03/07/05 11:30 05/09/05 10:00

 דהן שלמה 24309411 רמת יזרעאל 647/5,מגדל ה 12043 1173/04 04/11/04 15/05/05 09:30 11/07/05 09:30

 ברשי ליליאן 69321107 שמעון דהן 28/8,טבריה 12056 1175/04 29/11/04 12/07/05 09:30 05/09/05 11:30

 אילוז גבריאל 58662735 הר הצופים 318/3,קרית שנ 12100 1199/04 24/11/04 19/07/05 11:30 05/09/05 10:00

 ביטון פריחה פרחי 57539496 שדי תל חי 285/9,קרית שמ 12101 1200/04 17/11/04 03/07/05 10:30 05/09/05 09:30

 מדי ש1שנה 22087977 פלמ״ח 8/2,טבריה 12103 1194/04 02/11/04 04/04/05 10:30 11/07/05 09:30

 נסאר חאפז סאלם 50422575 ,כפר טורעאן 12108 1195/04 14/11/04 05/07/05 . 09:30 05/09/05 09:00

 סורוקה אורית מינה 57316242 קידמת צבי,רמת הגולן 12114 1198/04 16/11/04 19/07/05 09:30 05/09/05 09:00

 ביטון שמעון 57289548 שיכון כנען 34 ,צפת 12122 1206/04 20/10/04 16/05/05 11:30 11/07/05 09:00

 אבו סאלח וחיד 80902497 ת.ד. 814,מג׳דל שמס 12142 1212/04 18/10/04 08/05/05 10:30 27/06/05 09:00

 בטחיש מנאל 33325796 ת.ד. 1017,רמת הגולן 12151 1213/04 16/11/04 03/07/05 09:30 05/09/05 09:30

 בן שושן אליהו מאיר 55671606 קישון 3,נצרת עילית 12163 1217/04 11/11/04 11/07/05 11:30 05/09/05 09:00

 גושן יצחק 63908636 הרב קירשטיין 8/3,עפולה 12173 1230/04 26/10/04 04/07/05 11:30 05/09/05 09:00

צרת י בנ ז ו ש המח ״ מ ה י ב ו ב מ י י ק ת ם י י נ ו ה , הדי פ י , ח ם 15 אי י ׳ ׳ י הכונ״ר בשד׳ פל ו במשרד מ י ק ת ת י ו פ י ס  א

ס ו נ י ם מתן צו כ ו י ם מ י ש ד ו ה ח ש י ך ש ת חוב הינו תו עו ת תבי ש ג ה עד ל  המו

ב י י ח ר ה ט פ ת על ה ו ר ו ה ש ל ״ מ ה י ת הרגל רשאי ב ט י ש ת פ ש ק ב ם הדיון ב ו י  ב

ה והצפון פ י ז ח ל מחו ה נ נ״ר, מ ה בר עוז, עו׳׳ד, סגן הבו נ ב  ל

י שבע ז באר  מחו

 מועד הדיון
 ושעת

 מועד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

 תאריך מתן
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 שם ההייג/ת ת״ז כמוכת

 ביזואי מוריס 61467940 עין גדי 9/2,אילת 8105 5347/04 01/11/04 03/04/05 11:00 31/05/05 10:00

 פאר דניאל 31898059 עין התכלת 19,ערד 8111 5352/04 09/11/04 03/03/05 10:00 28/06/05 09:00

 סולימני אברהם 73997033 מושב זרחיה 43,מושב זרחי 8101 5339/04 31/10/04 20/02/05 10:00 31/05/05 09:00

 מאמין מרט 312721178 צירניכובסקי 218/14,אשקי 8110 5350/04 07/11/04 03/04/05 10:00 28/06/05 09:00

 אסולין יוסף 22160543 מלמן 4/8,אשדוד 8095 5335/04 21/10/04 16/03/05 11:00 16/05/05 09:30

 דיאי שמואל 13312848 המצדה 240/7,באר שבע 8100 5341/04 04/11/04 24/03/05 10:00 31/05/05. , 10:00

 לוי יצחק 57763187 מושב שיבולים 49,מושב ש׳ 8106 5342/04 31/10/04 21/02/05 10:00 31/05/05 09:00

 קדוש דוד 58224320 חוגלה 12/1,באר שבע 8104 5344/04 04/11/04 20/02/05 09:00 31/05/05 10:00

 שריקי עמרם 14729560 הרב שאולי 27/15,אשדוד 8108 5349/04 07/11/04 16/03/05 12:00 28/06/05 09:00

 מקרא רפאל 31212749 שדה עוזיתו 23,שדה עוזיהו 8109 5348/04 07/11/04 03/03/05 09:00 28/06/05 09:00

 דיין יוסף 62698543 רחבת שלומציון 17/5,באר 8107 5326/04 26/10/04 02/03/05 09:00 16/05/05 09:30

 סעדה יהודה 60809647 גבעת שיפרא 65/5,נתיבות 8118 5357/04 15/11/04 03/03/05 11:00 28/06/05 10:00

 בת-טוב מזל 23701451 אברהם אבינו 53/4,באר ש1 8120 5361/04 24/11/04 03/04/05 11:00 28/06/05 11:00

 זר׳ פטריק 69933927 סנהדרין 68/13,באר שבע 8115 5367/04 24/11/04 06/04/05 09:00 28/06/05 11:00

 קוצו בלומנטל כמליז 11795572 אגוז 2,אילת 8112 5355/04 11/11/04 16/03/05 12:00 28/06/05 09:00

 שיטרית אוסנת 24222283 617/2 ,אילת 8113 5354/04 11/11/04 13/03/05 12:00 28/06/05 09:00

 עזרן שלמה הרי 27726975 אקסודוס 12/2,אשדוד 8125 5376/04 24/11/04 06/04/05 10:00 28/06/05 11:00

1741 28.2.2005 , ה ״ ס ש ת ׳ ה ר א ד א ט ב ״ ם 71ג5, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

 תאריך מתן
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

 רזניק אולגה 310713961 גיבורי ישראל 1048/21,אופ 8084 5338/04 31/10/04 02/03/05 10:00 31/05/05 09:30
 אדי חיים 62014246 רחבת אחזיה 9/19,באר שב 8090 5328/04 14/10/04 24/03/05 09:00 31/05/05 09:00
 צמח אלברט 3406337 עין נטפים 14/11,אילת 8091 5330/04 19/10/04 06/01/05 12:00 16/05/05 09:30
 צמח אזרלי 51927481 עין נטפים 14/11,אילת 8092 5331/04 19/10/04 06/01/05 12:00 16/05/05 09:30
 עמר זיקלין 62245378 צפת 6/5,באר שבע 8096 5332/04 19/10/04 05/01/05 12:00 31/05/05 10:00

ר שבע א ב י ב ז ש המחו ״ מ ה י ב ו ב מ י י ק ת ם י י נ ו י , הד ע ב ה 4, באר ש ו ו ק ת ״ר ברח׳ ה נ י הכו ד ר ש מ ו ב מ י ק ת ת י ו פ י ס  א

ס ו נ י ן צו כ ת ם מ ו י ם מ י ש ד ו ה ח ש י ך ש ו תו נ ת חוב הי ו ע י ב ת ת ש ג ה  המועד ל

ב י י ח ר ה ט פ ת על ה ו ד ו ה ש ל ״ מ ה י ת הרגל רשאי ב ס י ש ת פ ש ק ב ם הדיון ב ו  בי

ז באר־ שבע ו ח ל מ ה נ ן הכונ׳׳ר, מ , עו׳׳ד, סג ר י נ ש ־ ר ו ק נ ה א  שושנ

ל ג ת ר ט י ש ת פ ז ר כ ל ה ת ע ו ע ד ו  ה

ב י ב ־ א ל ז ת ו ח  מ

 תאריך מתן צו
 פשיטת רגל

ק י . ת ס  מ
 ביהמ״ש

ק י  מס׳ ת
 כנ״ר

 שם ההייב/ת ת״ז כתובת

 פקורובסקי נלנטינה 309088011 הרצוג 10\13, בת ים 13373 1032/01 14/11/04

 אייכנבאוס בני 3825957 פטר 6, פתח תקוה 13720 1352/02 30/11/04

ת, מושב חרות 13713 1499/01 27/10/04  זמיר גיתי 57189516 מושב חרו

 גולדשטיין שמואל 55907711 באר אורה 10, רמת גן 13725 1465/01 18/10/04

 גבילי נידאל 55833966 ז׳בוטינסקי 22, רמת-גן 13813 1572/01 09/09/04

 אלקריאף אברהם 57537920 רבינוביץ 55/25, חולון 13846 1638/01 01/12/04

 אלקריאף אורלי 58242140 רבינוביץ 55/25, חולון 13845 1639/01 01/12/04

 גולדשמידט ורד 23975196 האצ״ל 7, רמת גן 14483 1683/02 16/11/04

 פינקלשטיין פנינה 4798997 נורדאו 30/ב, ראשל״צ 14893 2252/02 18/11/04

 ביברמן אפים 304304694 שפירא 1114/12 , אשקלןן 14994 1087/03 09/11/04

 מינקוב רון 69571313 טבנקין17, רמת גן 15058 1259/03 09/11/04

 אליהו אמנון 58425745 שדמות דבורה 6, ראשל״צ 15137 1541/03 21/11/04

 אברהם יורם 54067145 עטרות 16, חולון 15199 1487/03 09/11/04

 אללו אברהם 51929370 עמק יזרעאל 48, בני ברק 15214 1524/03 01/12/04

 ברקוביץ ברקאי אהרון 3426871 בני משה 62308,11 15282 1618/03 01/12/04

ב י ב ־ א ל ז ת ו ח ל מ ה נ , מ ר ״ נ ו כ ן ה ג , ס ד ״ ו ע , ר ג י ב ל י ף ז ס ו  י

28.2.2005 , ה ״ ם ש ת ׳ ה ר א ד א ט ב ״ ם 5371, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  742 ו י



ה פ י ז ח ו ח  מ

ז מתו צו י י א  ת
 פשיטת יגל

ק י  מס. ת
 ביהמ׳׳ש

ק י  מס׳ ת
 כנ״ר

ס החייב/ת ת״ז כתובת  ש

 גוזלן אברהם 51506699 שמשון 53, חיפה 10641 98/02 02/12/04

 מושקוביץ שמואל 51508927 תגליל 7/6, כרמיאל 10701 109/02 11/11/04

 קופפרברג אריה 4390324 הגיבורים 17/67, חדרה 10719 188/02 28/11/04

 קופפרברג שרה רבקה 9651803 הגיבורים 17/67, חדרה 10720 189/02 28/11/04

 אברמסון ולמין 309880482 עפרוני 8\4, קרית ביאליק 10950 456/02 21/11/04

 ליברמן ליודמילה 310093208 עפרוני 8\4, קרית ביאליק 10951 455/02 21/11/04

 קינד אלי 53340311 ליבריה 29, חיפה 11379 299/03 22/11/04

 לוי אליהו 57266066 שי עגנון 18, חיפה 11431 363/03 25/11/04

, ת״א 11536 486/03 22/11/04  קוטלר יואב 54768114 פרנקפורט 5 א׳

 משאל יחיאל 53568408 לוי אשכול 15, טירת הכרמל 11577 543/03 10/11/04

 טאו צבי 6853832 הגדוד העברי 106, חיפה 11645 619/03 08/09/04

 ביטון יעקב 68114917 לוץ 10, חיפה 11656 646/03 06/12/04

 קבטני לאומד 322032111 קיבוץ גלויות 19, נחריח 11690 83/04 17/11/04

 אבו שחאדה סמיה 50752724 , אעבלין 11694 90/04 29/11/04

 עקירב ציון 47241732 העסיס 5/2, פרדס חנה 11704 106/04 07/11/04

 מויאל נורית חיה 28587947 הציונות 17, קרית אתא 11756 162/04 21/11/04

 שאבי אירית 32108995 רזיאל 38, חיפה 11782 188/04 22/11/04

 שאבי יוסף 25427717 רזיאל 38, חיפה 11783 189/04 22/11/04

 מזרחי טיראן 24643421 , מושב שומרה 11807 197/04 17/11/04
 נחמני מרדכי 51311884 אנקוח רפאל 46, חיפה 11821 185/04 01/12/04

וק אסמאעיל 54458294 , אבו סנאן 11858 254/04 22/11/04  מרז

ן ו פ צ ה ה ו פ י ז ה ו ה ל מ ה נ , מ ר ״ נ ו כ ן ה ג , ס ד ״ ו , ע ז ר עו ה ב נ ב  ל

ת ר צ ז נ ו ח  מ

 תאריך מתן צו
 פשיטת יגל

ק י . ת ס  מ
 ביהמ׳׳ש

ק י  מס׳ ת
 כנ״י

ס החייב/ת ת״ז כתובת  ש

 כהן חנה 51458768 חפלמ״ח 13-ת׳׳ד 1254, צפת 11139 256/02 08/11/04

 צ׳רני טומס 4013892 הזמיר 5, עפולה 11227 125/03 29/11/04

 סטרובינסקי טטיאנה 304051261 עולי הגרדום 36/18, קרית שמונה 11229 136/03 08/11/04

 יפרח בלה 65123960 משעול ינשוף 4, רמת גולן־קצרין 11346 170/03 29/11/04

 טורנר סילביה ביי 13649801 ת.ד 911, רמת ישי 11615 268/03 08/11/04

 דגם פור אמיר 71855233 האורנים 547/1, חצור הגלילית 11624 266/03 16/11/04

 מלכה מירב 32431793 דברת 10, מגדל העמק 11626 271/03 08/11/04

ן ו פ צ ה ה ו פ י ז ה ו ח ל מ ה נ , מ ר ״ נ ו פ ן ה ג ד, ס ׳ ׳ , עו ז ד עו ה ב נ ב  ל

743 28.2.2005 , ה ״ ס ש ת ׳ ה ר א ד א ט ב ״ ם 5371, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



ע ב י ש ד א ז ב ו ח  מ

ן מתן צו י י א  ת
גל  פשיטת ו

ק י . ת ס  מ
 ביהמ׳׳ש

ק י  מס׳ ת
 נצ״ר

 שם חהייב/ת ת״ז כתובת

 רובין זיוה 53843025 לייב יפה 23/21, באר שבע 7609 3366/02 04/11/04

 אסרף שלמה 78155470 יוהנה זבוטינסקי 3/67, באר שבע 7705 9103/03 03/10/04

 שמעוני אברהם 57132011 מבצע אסף 5/14, באר שבע 7732 9147/03 23/11/04

 ברדה איציק 58256504 מרדכי מקלף 59/2, באר שבע 7867 9306/03 07/09/04

 ודאוקר שלמה 15464696 נווה דוד 1034/48, דימונה 7921 5091/04 07/09/04

 ודאוקר סינורה 69922334 נווה דוד 1034/48, דימונה 7922 5092/04 07/09/04

 הןפמן אברהם יצחק 12072112 האלמוגים 170/1, אילת 7928 5102/04 02/11/04

 בורשטיין ארקדי 317656130 הצופים 5/12, אשקלון 7933 5123/04 02/11/04

 קופרמן מרדכי 28089746 אליעזר בן הורק נ 13/6, אשדוד 7941 5126/04 02/11/04

ס 22355242 שד׳ הרצל 718/2, אופקים 7943 5130/04 02/11/04 ק  אונונו מ

 גומובסקי אירינה 316971969 חיבת ציון 47/15, אשדוד 7961 5154/04 23/11/04

 גולן רמי 53206124 גבעת ציון 189/2, אשקלון 7942 5128/04 02/11/04

 קוקיאשוילי דניאל 25409780 איילה 7/16, אשקלון 7953 5144/04 02/11/04

 פורשבוי איגור 304240666 משה רבנו 138, שדרות 7951 5139/04 02/11/04

 פורשבוי דיאנה 306136425 משה רבנו 138, שדרות 7952 5140/04 02/11/04

 גלוחוב מאדי 320479728 הכרמל 5, אופקים 7946 5133/04 02/11/04

ע ב - ש ד א ז ב ו ח ל מ ה נ , מ ד ״ נ ו כ ן ה ג , ס ד ״ ו , ע ר י נ ש ־ ר ו ק נ ה א נ ש ו  ש

ר ט פ ן צווי ה ת דעה על מ  הו
ב י ב ־ א ל ז ת ו ח  מ

 סיבת
 ההפסד

 תאריך מתן
 צו הפסר

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 ננ״ר

 שמ תחייב/ת ת׳׳ז פתובת

 לביא אברהם 53651618 גלבוע 10 א, גבעתיים 12465 3193/99 01/12/04 הפטר חלוט

 טביב שאול 58062142 הרצל 87, בני ברק 13122 1994/00 28/11/04 הפטר חלוט

 מרום מאירה 9570987 השיטה 50, חדרה 13203 1921/00 16/11/04 הפטר חלוט

 זילכה גלית 23066384 תרצח 30,ר״ג 13276 2005/00 02/12/04 הפטר חלוט

 זילכה עופר 57986531 תרצה 30,ר״ג 13277 2006/00 02/12/04 הפטר חלוט

 אלקריאף אברהם 57537920 רבינוביץ 55/25, חולון 13846 1638/01 01/12/04 הפטר חלוט

 אלקריאף אורלי 58242140 רבינוביץ 55/25, חולון 13845 1639/01 01/12/04 הפטר חלוט

 גולדשמידט ורד 23975196 האצ״ל 7, רמת גן 14483 1683/02 16/11/04 הפטר חלוט

 אורן נגח 57158248 דולינסקי 9/6, רחובות 14681 1797/02 02/12/04 הפטר חלוט

 אורן עופר 58349382 דולינסקי 9/6, רחובות 14682 1796/02 02/12/04 הפטר חלוט

 רוול גד 57986242 נחמני 43, תל-אביב 14716 1845/02 28/11/04 הפטר חלוט

י אגוז 88/3, תל-אביב 14948 1059/03 24/11/04 הפטר חלוט ל י פ ע ס גרבר 309475648 מ ק י ל  פ

ב י ב ־ א ל ז ת ל מחו ה נ ״ר, מ נ עו״ד, .סגן הכו גר, ילבי ף ז ס ו  י

28.2.2005 . ה ״ ס ש ת ׳ ה ר א ד א ט ב ״ • ו537, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  1744 י



 הודעות על מתו צווי פירוס ואסיפות ראשתות של נושים ושל משתתפים

 מחוז ירושלים

 מועי קיום אןזימת
 »tnm<ראשונה 0

 מוען• קיום אטי9ת
 נושים ואשתה

 מאייד מתן
 צו פירוק

 מס. מיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 בנ״ר

 מספר חגית כתובה
 /עמותה

 שם חברח/עטותח

 אבני החושן 36/1 ,מעלח 1696 752/03 03/03/04 06/07/05 09:00 06/07/05 10:00
 אדומים

 במה רנזה - עמותה 580296671
 לקידום א1מנ1ית הבמה

 בירושלים
 גיי. בי.םי חברה לבנין 511423675 שמואל הנגיד 13 ,ירושלים 1725 812/03 27/09/04 04/07/05 11:00 04/07/05 12:00

 ופיתוח בע״מ

 אור וצבע בע״מ 511544272 בית וגן 58 ,י-ם 1761 928/04 02/09/04 28/06/05 09:00 28/06/05 10:00

 מרכז לחימך הדתי 580014199 המלך ג׳ורג׳ 54 ,ירושלים 1767 944/04 18/10/04 11/07/05 09:00 11/07/05 10:00
 בישראל

 ג.ש.ל. תרג1מים 511602310 דרך בית לחם 127 ,י-ם 1772 959/04 18/10/04 27/06/05 09:00 27/06/05 10:00
 בינלאומיים בע־מ

 ק.א.ר.ט.א. >ז1כר(ישראל) 513129635 המלך ג׳ורג׳ 16, ירושלים 1774 964/04 27/09/04 25/07/05 09:00 25/07/05 10:00
 ב׳רמ

 צ1קי גבע בע״מ 512359811 הרקמה 7 ,ירושלים 1778 973/04 07/11/05 20/09/05 09:00 20/09/05 10:00

׳ יפו 216, י-ם ח י נ״י ג  אסיפות יתקימו במשרדי הבו
ך בר טוב, עו״ד, סגן הכוצ״ר, מגהל מחוז ייושלים  בת־ שבע אבי

 מחוז תל־ אביב

 מועד קיום אסיפת
 משתתפים ראשונה

 מוע1 קיום אסיפת
 נושים ראשונה

 תאריך ממך
 צו פירוק

 0ס. תיק
 גיהמ״ש

 מס׳ תיק
 מספר מכרת כמוכת כנ״י

 /עמומה
 שם מברה/עמותה

 ע.קוים מעזצבים בע״מ 513192682 שביל המרץ 1 ,תל-אביב 8381 1634/03 27/10/04 21/06/05 12:30 21/06/05 12:45

 אקיר ביצוע פרוייקטים 512024217 בצלאל 28 ,רמת גו 8588 1122/04 04/11/04 22/06/05 13:00 22/06/05 13:15
 ריזמות בע״מ

 דבאל הנדסה בע־מ 511696510 החצב 10 ,אזור 8620 1055/04 19/05/04 18/07/05 13:30 18/07/05 13:45.

 בראלי נגריה בע״מ 511266298 לב הזהב 17 ,רמת גן 8660 1142/04 31/10/04 12/07/05 14:00 12/07/05 14:15

 תוצרת הארץ 13 ,תל 8688 1158/04 31/10/04 08/06/05 13:30 08/06/05 13:45
-אביב

 מוסקט תעשי1ת מזוו בע״מ 510990179

 אקורד הנדסה בע״מ 511713356 לינקולין 20 ,תל-אביב 8732 1687/04 28/10/04 19/06/05 12:30 19/06/05 12:45

 ניר קרמיק סנטר בע״מ 512871658 ישראל שחר 12 ,רחובות 8754 1391/04 25/10/04 07/06/05 13:00 07/06/05 13:15

 צים דב בע״מ 512784810 משכית 32 ,הרצליה 8773 1457/04 07/11/04 11/07/05 14:00 11/07/05 14:15

 הרצל 30 ,נתניה ת.ד 8791 1526/04 09/11/04 23/05/05 12:30 23/05/05 12:45
42392 

 בת קסם בע״מ 510829484

1745 28.2.2005 , ה ״ ס ש ת ׳ ה K ר ד א ט ב ״ ם ו7ג5, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 מועד קייס אסיפת
 משתתפים ראשונה

 מועד קיום אסיפוו
 נושים ואסונו)

 תאריך מתן
 או פירוק

 «ס. היק
 כיהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנייר

 מספר תגרת כתובת
 /עמותת

 שםווברה/עטותה

 פ״נר פלחת לתעשיה 511426876 אצ״ל 25 ,ראשל״צ 8797 1544/04 27/10/04 30/03/05 13:00 30/03/05 13:15
 זטין 1989 בע״מ

 מל", מרמ ישראלי 512380031 דיזנגוף 50 ,תל-אביב 8816 1586/04 10/11/04 02/05/05 13:00 02/05/05 13:15
 לאחעים בע״מ

 קול ישראל חברים 5 ,תל 8803 1680/04 28/10/04 28/06/05 13:30 28/06/05 13:45
-אביב

 םטודי! ג'י.אי.ג'׳ בע״מ 512696600

 מועחן הכדוריד מכבי 580300127 מנוחה ונחלה 21 ,רחובות 8833 1632/04 25/10/04 23/03/05 13:30 23/03/05 13:45
 רחובות

 מרכז עזריאלי 1/28 ,תל 8838 1638/04 25/10/04 07/06/05 13:30 07/06/05 13:45
-אביב

 אובייקטיבי מחקרים 512734484
 עולמים לישראל בע״מ

 סטורלוגייק בע״מ 511586240 ויצמן 32 ,תל-אביטחב׳ דז 8846 1670/04 25/10/04 03/05/05 13:00 03/05/05 13:15

 שמואל תמיר 15/6 ,תל 8834 1648/04 26/10/04 06/06/05 13:00 06/06/05 13:15
-אביב

 בכור שיחתי גז בע״מ 511646275

 ירדן הנדסת חשמל בע״מ 512734765 יעבץ 33 ,תל-אביב 8862 1686/04 28/10/04 15/06/05 12:30 15/06/05 12:45

 ראם ועודד מזון בע״מ 512606419 פלורנטין 6 ,תל־אביב 8836 1634/04 25/10/04 04/05/05 13:00 04/05/05 13:15

 בנקו גישות מח־לריות בע 519281455 ספיר 3 ,א.ת הרצליה פיתו 8842 1649/04 26/10/04 06/06/05 13:30 06/06/05 13:45
 "מ

 דלתה דלתות וחלונות בע 512546029 חדקל 19 ,נוה ימין 8856 1705/04 03/11/04 16/05/05 12:30 16/05/05 12:45
 "מ

 אירזפלקס(ישראל) בע״מ 512800640 בצלאל 31 ,רמת גן 8871 1718/04 09/11/04 24/05/05 12:30 24/05/05 12:45

 טי.וי. שופינג בע״מ 511910416 יהודה הלוי 33 ,תל-אביב 8870 1721/04 10/11/04 06/07/05 14:00 06/07/05 14:15

 אומני תעשיות פיצה בע״מ 511899916 ריבל 18 ,תל-אביב 8878 1735/04 11/11/04 29/06/05 13:00 29/06/05 13:15

 אומני מותג׳ מזון בע״מ 520042516 ריבל 18 ,תל־אביב 8879 1736/04 11/11/04 29/06/05 13:00 29/06/05 13:15

 םי.פי.אם. עגורנים ומיכון 513177915 המסגר 4 ,כפר סבא 8877 1737/04 11/11/04 07/06/05 13:30 07/06/05 13:45
 בע״מ

 מאזור תעשיה אי 135 ,ת.ד 8880 1739/04 10/11/04 10/07/05 14:00 10/07/05 14:15
 224 רמלה

 מן אחסנה יצ1ר ושיווק נייר 511072506
 ומוצריו בע״מ

 אבא הלל סילבר 7 ,תל 8875 1731/04 11/11/04 01/06/05 13:30 01/06/05 13:45
-אביב

 שער הירדן פרוייקט,• בע 512600073
 "מ

 א.י.מ אריזות בע״מ 512125139 פלוטיצקי 22 ,ראשל״צ 8876 1734/04 11/11/04 15/05/05 12:30 15/05/05 12:45

 טופח תעשיות בע״מ 511625550 רוטשילד 53 ,ראשל״צ 8874 1730/04 11/11/04 29/06/05 12:30 29/06/05 12:45

 מגאזין ביקנ׳ בע״מ 513105809 הנציב 43 ,תל-אביב 8888 1758/04 08/11/04 05/06/05 13:30 05/06/05 13:45

28.2.2005 , ה ״ ם ש ת ׳ ה ר א ד א ט ב ״ ם 5571, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  1746 י



 מועד קיום אסיפת
 משתתפים ראשונה

 מועד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

 תאריך מתן
 צו פירוק

 מס. תיק
 ביתמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 מספר חברת כתוגת
 /עמותת

 שם חברת/עמותת

 בלה מודה מוכניות בע־מ 512726894 הקונגרס 15 ,תל-אביב 8883 1754/04 03/11/04 22/03/05 13:30 22/03/05 13:45

 א.תכטתת.ד36 ,קרית 8886 1755/04 03/11/04 17/05/05 12:30 17/05/05 12:45
 עקרון

 של ש.א. אלקטרוניקם בע 512184102
 "מ

ת יתקימו במשרדי הכונ״ר ברחי השלושה 2, תל אביב פו  אסי
׳ אביב ל נ״ר, מנהל מחוז ת  יוסף זילביגר,עו״ד, סגן הכו

 מחוז חיפה

 מועד קיום אסיפת
 משתתפים ראשוני:

 מועד קיים אסיפת
 נושים ראשונה

 תאריך מתן
 צו פירוק

 מס. תיק
 ביהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 בנ״ר

 מספר הנדה כתונת
 /עמותה

 שם חגרה/עמותה

 מרגלית תיירות לישראל 512340969 העצמאות 80 ,חיפה 4197 228/04 30/11/04 26/05/05 11:30 26/05/05 12:00
 בע״מ

 דרך חיפה 18 ,א.ת.קרית 4212 292/04 09/11/04 27/01/05 11:30 27/01/05 12:00
 אתא

 ד.מ.א.אלומיני!ם בע״מ 511537201

 ארמקו התקנות חשמל 512592619 משה שרת 73 ,קרית אתא 4226 317/04 13/10/04 23/03/05 11:30 23/03/05 12:00
 ומכשור בע״מ

 ראש אחר מסעדה וגינון 512844770 ת.ד. 2075 ,דלית אל כרמל 4228 344/04 28/11/04 29/05/05 11:30 29/05/05 12:00
 בע״מ

 אל-טריק בע״מ 512806902 אלחרירי 9 ,חיפה 4233 370/04 14/10/04 31/01/05 10:30 31/01/05 11:00

 תריס מהיר נהריה בע״מ 511495574 התעשיה 31 ,נהריה 4247 434/04 25/11/04 30/05/05 11:30 30/05/05 12:00

 עוגית כרמיאל בע״מ 513313916 האורג 3 ,כרמיאל 4251 503/04 28/11/04 25/05/05 11:30 25/05/05 12:00

 ש.אחים אלקלעי(1992) 511650632 הגיבורים 80 ,חדרה 4253 444/04 24/11/04 01/06/05 11:30 01/06/05 12:00
 בע״מ

 סולר זיו בע״מ 511061798 שלום עליכם 5 ,חיפה 4258 474/04 05/12/04 15/05/05 11:30 15/05/05 12:00

 נ.צ.מערכ1ת סולריות 1998 512635087 שלום עליכם 5 ,חיפה 4259 473/04 05/12/04 23/05/05 11:30 23/05/05 12:00
 בע״מ

 אחים ברהום - שווק 511057879 מרקוני 12 ,חיפה 4262 487/04 10/11/04 31/01/05 11:30 31/01/05 12:00
 קרמיקה וחמר׳ בניו בע״מ

 ד.ק.שימור והשבחת בתים 512970708 טופז 18 ,קיסריה 4263 498/04 11/11/04 02/06/05 11:30 02/06/05 12:00
 בע״מ

/ היפה ת יתקימו במשרדי הכונ״ר בשד׳ פל״ים 15 א פו  אסי
 לבנה בר עוז, עי״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון

. 28.2.2005 747 ו ה ״ ם ש ת ׳ ה ר א ד א ט ב ״ ם 5371, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 מחוז נצית

 מיעד קיים אסיפת
 משתתפים דאשינה

 מיעד קיים אסיפת
 נושים ראשונה

 תארין מתן
 »גופיר1ק

 מם. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 בנ״ר

 מספר הברת כתיבת
 /עמותה

 שם-תברת/עמיתה

 שזרות טבעוניות מוצרי מזון 511263014 4218 1109/04 20/10/04 17/01/05 11:30 17/01/05 12:00
 (1988) בעימ

 א.ב.»מ רהיטים בע״מ 512701160 ת.ד. 81 ,שלומי 4248 1161/04 07/11/04 14/02/05 11:30 14/02/05 12:00

/ חיפה ת יתקימו במשרדי הכונ״י בשד׳ פל״יס 15 א פו  אסי
י עח, עד׳ד, סגן הכוצ״ר, מנהל מחוז היפה וחצפמ  לבנה ב

 מחוז באי־ שבע

 מיעד קיום אסיפת
 משתתפים ראשינה

 מועד קיים אסיפת
 נישים ואשינת

 תאדין מתן
 צי פירוק

 מס. תיק
 ניהמ״ש

 מס׳ תיק
 בנייר

 מספר חברה כתוכת
 /עמותה

0 תגרה/עמותה  ש

 מוסר י.ו.ש.ר. ינון ובניו בע 511641425 מושב שרשרת ,ד״נהנגב 2623 5207/04 16/11/04 09/02/05 10:00 09/02/05 10:30
 ־מ

 מלכי ישראל 161 ,קרית 2662 5244/04 16/11/04 09/02/05 11:00 09/02/05 11:30
 גת

 קוקי לנד בע״מ 512478330

 נפת נגב פרויקטים הנדסה 511191397 נהרים4 ,באר שבע 84892 2665 5273/04 16/11/04 10/02/05 10:00 10/02/05 10:30
 ופיתוח בע״מ

 אינגיינירינג אנד בילדינג א׳ 511390502 בן צבי ,באר שבע 2666 5274/04 16/11/04 10/02/05 11:00 10/02/05 11:30
 ב׳ מהנדסים בע״מ

נ״י ברח׳ התקווה 4, באר שבע  אסיפות יתקימו במשידי הכו
, מנהל מחוז באר־ שבע י ״ נ ו כ  שושנה אנקוי-שניד, עו״ד, סגן ה

s28.2.200 , ה ״ ם ש ת ר א ה ד א ט ב ״ ם , י י מ ו ס ר פ  1748 5371ילקוט ה



י מ ש ר ס ה נ ו כ ת ה א ת מ ו ע ד ו  ה

ש ״ מ ה י ב ת ומועד הדיוו ב ו נ ו ש א ם ר י ש ו ת נ ו פ י ס , א ס ו ע ו צווי כ ת ת על מ דעו  הו

ג י צ - א ל ז ת ו ח  מ

 מועד הדיין
 ושעה

 מועד קיים אסיפת
 נושימ ראשינו?

 מאייד ממן
 או כינוס

 מס. תיק
 גיוזמ״ש

 מס׳ מיק
 בנ״י

 שט ההייב/ת ת״ז בתוגת

 טוויזר איתן 28444792 הגיתית 7/15,ראשל״צ 16555 2264/04 09/12/04 08/05/05 13:30 00/00/00 00:00

 בר״מן ולזרימיר 306759440 הבנים 85/1,נס ציונה 16580 2201/04 06/12/04 20/07/05 13:30 00/00/00 00:00

 רוזנברג חתי 58498973 בובר 5,נתנית 16604 2258/04 02/12/04 12/07/05 13:00 00/00/00 00:00

 מאיר שושנה 57076531 עמק בית שען 6/4,מודיעין 16615 2284/04 05/12/04 26/06/05 13:00 00/00/00 00:00

 מורי יאיר 54493689 סמטת מבואות 11,סביון 15557 2047/03 13/10/04 21/06/05 13:00 00/00/00 00:00

 אהרנםון סמי שמואג 4186474 אורנית,אורנית 15929 1356/04 01/12/04 14/06/05 14:00 00/00/00 00:00

 שלמייב שמשון 312816234 נירים 636,גני אביב 15998 2247/04 09/12/04 12/07/05 13:30 00/00/00 00:00

 הרמז בדובר לימור 28567188 יוסףפפר16,פתחתקוה 16006 2185/04 01/12/04 07/06/05 13:00 00/00/00 00:00

 כהן דת־ 57688442 לא ידוע, 16003 1430/04 13/10/04 08/06/05 14:00 00/00/00 00:00

 שטיינברג שמשון 54182621 קרינצי 4,רמת גן 16046 2089/04 10/11/04 01/06/05 14:00 00/00/00 00:00

 ששון כהן דניאל 54991591 דוד אלעיר 26,רמת השרון 16079 1546/04 25/11/04 18/07/05 13:30 00/00/00 00:00

 רחמים אלון 264093 השופטים 7/66,חרצליה 16066 1542/04 09/12/04 28/06/05 13:00 00/00/00 00:00

 סולל אורן 56400088 בקר אהרון 6,תל־אביב 160% 1565/04 29/11/04 05/06/05 14:00 00/00/00 00:00

 שלו רמי 50165240 מעין חרוד 6,רמת השרון 16112 1660/04 23/08/04 01/05/05 14:00 00/00/00 00:00

 שלו נורית 51133205 מעין חרוד *,רמת השרון 16113 1661/04 23/08/04 01/05/05 14:00 00/00/00 00:00

 רוון גלי 38466652 קרינצי 96,רמת גן 16115 2176/04 22/11/04 08/06/05 13:30 00/00/00 00:00
 גניס רונן 23734262 יהודה הנשיא 23,תל-אביב 16119 1967/04 30/11/04 20/07/05 13:30 00/00/00 00:00
 מסטוב חשל 306899824 שיק 22,תל-אביב 16136 1615/04 28/11/04 05/06/05 13:00 00/00/00 00:00

00:00 oo/00/oo 13:00 04/07/05 30/11/04 2115/04 16162 מילמן אייל 54668249 בגרץ 11,ראשל״צ 

 לב שמואל 8939316 יוסף הגלילי 8/6,חולון(225 16185 1986/04 08/12/04 03/07/05 13:00 00/00/00 00:00
 לחמני מיכאל 22732226 אלי כהן 1/5 ,לוד 16218 2173/04 02/12/04 11/07/05 13:30 00/00/00 00:00
 לוי קלי 22049241 החיטה 14,אורנית 16245 2248/04 30/11/64 29/06/05 13:00 00/00/00 00:00
 טחן בחך 9620493 ששת הימים 33,רמת השרו 16281 2206/04 30/11/04 04/07/05 13:00 00/00/00 00:00
 בן חמו תקוה 57128696 התאנה 4/8,ראשל«צ 16285 1980/04 30/11/04 22/06/05 13:00 00/00/00 00:00
 מעוו שלום אלונים 27470905 יפת 38 ,יפו 16311 1808/04 30/11/04 05/07/05 13:00 00/00/00 00:00
 כהן חיים 50417781 אלוף טופז 4,ראשל׳׳צ 16366 1917/04 30/11/04 18/05/05 12:30 00/00/00 00:00
 אבוחםירה אורלי 24165474 בראילן11/2,בתים 16398 2156/04 24/11/04 04/07/05 13:30 00/00/00 00:00
 יחיאל שמואל 4298170 חפץ חיים 65,פ״ת 16425 2130/04 30/11/04 05/07/05 13:30 00/00/00 00:00
 עמי מרדכי 50742980 התאנה 7,בני עטרות 16451 2001/04 16/12/04 10/07/05 13:00 00/00/00 00:00
 אברמוביץ אלון 33263658 עוזיאל 119,רמת גן 16457 2299/04 08/12/04 22/06/05 13:00 00/00/00 0,0:00
 חימוביץ מעין 37600681 ריינס 31,ת״א 16502 2142/04 29/11/04 03/07/05 13:00 00/00/00 00:00
 ימין שפרה 56732464 בלפור 91,בת ים 16504 2143/04 02/12/04 13/07/05 13:00 00/00/00 00:00
 מזרחי יעקב 63906234 כליל החורש 12/3,ראשל״צ 16514 2148/04 16/11/04 05/07/05 13:00 00/00/00 00:00

ב י ב ל א ת י ב ז ו ש המח ״ מ ה י ב ו ב מ י י ק ת ם י י נ ו , הדי ב י ב ל א ה 1, ת ש ו ל ש נ״ר ברח׳ ה י הבו ד ר ש מ ו ב מ י ק ת ת י ו פ י ס  א

28.2.2005 , ה ״ ם ש מ ׳ ה ר א ד א ט ב ״ ם 71ג5, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



ס ו נ י ן או כ ת ם מ ו י ם מ י ש ד ו ן שישה ח ו ו ת מ ג ה ו ת ח ו ע י ג ת מ ש ג ה עד ל  המו

ב י י ח י ה ש מ ת על ה ו ד ו ה ש ל ״ מ ח י ל רשאי ג ת הרג ט י ש ת פ ש ק ג ם הדיון ג ו י  ג

ג י ג ־ א ל ת ז ו ח מ ל ה נ מ , ר ״ נ ו כ ן ה , סג ד ״ ו ע , ר ג י ב ל י ז ף ס ו  י

ה פ י ז ח  מחו

 מועד הדיון
 ושעה.

 מועד קיום אסיפה
 נושים דאשתה

 מאייד מתן
 צו פינום

 מם. מיק
 ביהמ״ש

 מם׳ מיק
 9נ״ו

 שם תהייב/ת ת״ז כתובת

 בן דוד חן אהרון 28846368 החצבים 18,רמת ישי 12231 659/04 07/12/04 08/09/05 11:30 07/12/05 08:30

 מרגלית מיכל 50654979 חטיבת עציוני 105/6 ,כרמי< 12238 664/04 21/12/04 22/09/05 10:00 14/12/05 09:20

 מרגלית יעקב מנדל 2536043 חטיבת עציוני 105/6,כרמי< 12237 663/04 14/12/04 22/09/05 10:00 14/12/05 09:20

 מרגלית שי שלום 33110917 חטיבת עציוני 23/8,כרמיא׳ 12239 665/04 21/12/04 22/09/05 10:00 14/12/05 09:20

 אלחרר פרנסי 27279272 בר לב 5/4 ,עכו 12248 679/04 07/12/04 19/09/05 11:30 07/12/05 08:30

 אבו עיסא לילא 53760245 סמטת דור 6,חיפה 12250 699/04 08/12/04 27/10/05 10:30 14/12/05 08:30

 א1ליאל דבורה 54575352 בנימין 6/2 ,קרית ים 12252 696/04 08/12/04 03/04/05 09:30 11/07/05 10:00

 רפאל מרגרטה 14048367 הנריטה סולד 7,קרית ביאג 12256 695/04 07/12/04 09/10/05 11:30 07/12/05 08:30

 כהן רמי רחמים 79361085 שבטי ישראל 59,קרית חיינ 12260 693/04 14/12/04 16/05/05 10:00 11/07/05 12:00

 כהן עלמה 54133962 שבטי ישראל 59,קרית חיינ 12261 692/04 14/12/04 16/05/05 10:00 11/07/05 12:00

 גוזלן קורן חזה 54621503 ברכה פולט 12/4,קרית את: 12275 709/04 08/12/04 27/10/05 09:30 14/12/05 08:30

 יונס חנן 33620592 הרב קוק 34 ,קרי ת מוצקין 12276 705/04 09/12/04 14/09/05 10:30 14/12/05 08:50

 אומפרייציוק אלכסנז 304503949 סעדיה פז 14,חיפה 12300 728/04 21/12/04 13/07/05 10:00 12/09/05 08:30

 פדידה שלום 56623648 הערבה 7,קרית ים 12206 635/04 20/12/04 09/10/05 10:00 07/12/05 11:00

 דהן זוהרה 68194760 ויצמן 10,קרית אתא 11747 147/04 08/12/04 14/09/05 09:30 14/12/05 08:40

 לקריף ארנון 56508989 החשמונאים 3,קרית חיים 11934 332/04 15/12/04 15/05/05 10:00 11/07/05 10:00

ן 9,נשר 12080 499/04 09/12/04 14/09/05 11:30 14/12/05 09:00 ג  סבג סלומון שלמ 65049744 בר
ה פ י ח י ב ז ש המחו ״ מ ה י ב ו ב מ י י ק ת ם י י נ ו י ד , ה ה פ י / ח ס 15 א י ״ ל ״ר בשד׳ פ נ י הכו ד ר ש מ ו ב מ י ק ת ת י ו פ י ס  א

ס ו נ י ן צו כ ת ם מ ו ם מי י ש ד ו ה ח ש י ן ש ו ו ת נ ב חי ת חו עו ת תבי ש ג ה  המועד ל

ב י י ח ר ה ט פ ת על ה רו ש להו ״ מ ה י ל רשאי ב ג ר ת ה ט י ש ת פ ש ק ב ם הדיון ב ו  בי

ה והצפון פ י ז ח ל מחו ה נ , מ ״ר נ ו ן הכ ה בר עוז, עו׳׳ד, סג נ ב  ל

ז באר- שבע  מחו

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

 מאריך מתן
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

 לזי יוסף 67780197 המעפילים 262/3,אשדוד 8097 5359/04 18/11/04 16/03/05 11:00 28/06/05 10:00

 סולימני גולן 25595471 מושב זרחיה 43,מושב זרחי 8102 5340/04 18/11/04 16/02/05 10:00 31/05/05 09:00

 זיוגס יוליה 316937309 מבצע עובדה 33/7 ,באר שב! 8103 5343/04 17/11/04 16/02/05 09:00 31/05/05 09:30

 זיו יצחק איתן 79104071 מקוה ישראל 4/2,שדרות 8116 5353/04 11/11/04 17/02/05 09:00 31/05/05 09:30

 זיו חנה 22185680 מקוה ישראל 4/2,שדרות 8098 5336/04 26/10/04 17/02/05 09:00 31/05/05 09:30

 הרסטיג אנדרי 13081278 הסחלב 15,אילת 8127 5368/04 24/11/04 30/03/05 12:00 28/06/05 10:30

 דגן סמדר 27208826 השקד 14,נורדיה 8126 5364/04 24/11/04 14/03/05 11:00 28/06/05 10:30

28.2.2005 , ה ״ ם ש ת ׳ ה ר א ד א ט ב ״ ם 5371, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  750 ו י



 מועד הדיון
 ושעה

 mn• קיום אסיפת
 נושים ראשונה

 תאייך מתן
 צו פינום

 מם. תיק
 ביתמ״ש

 «ם׳ תיק
 פג״ר

 שם תהייב/ת ת״ז בתוגת

 סופן אלי 62550678 בח״ד החינוך וחנ,ד.צ. 240 8129 5372/04 24/11/04 16/03/05 09:00 28/06/05 09:30

 אברגיל מימי 69044618 פטיו 874,אילת 8114 5360/04 18/11/04 14/03/05 12:00 28/06/05 10:00

 הניח רפיק 40269110 שכונח 26 119,תל שבע 8128 5369/04 17/11/04 13/03/05 10:00 28/06/05 10:00

 זואחי רחמים 52892676 ככר קפלן 12/22,באר שבע 8117 5358/04 16/11/04 14/03/05 09:00 28/06/05 09:30

 גורגי יחן 15856149 מיכאל חזני 1/1,באר שבע 8130 5379/04 24/11/04 06/04/05 11:00 28/06/05 11:30

 אורסטי אמיר 16482119 אילות 4, אילת 8133 5377/04 30/11/04 30/03/05 11:00 28/06/05 11:30

 אורסיטי אושרית 32135741 אילות 61',אילת 8134 5378/04 30/11/04 30/03/05 11:00 28/06/05 11:30

 מגידיש מרם 55521322 שמגר בן ענת 9/3,קרית גת 8124 5362/04 24/11/04 13/03/05 09:00 28/06/05 11:00

 גבאי ארמונד 79286936 הגפן 5/21,קרית גת 8123 5363/04 24/11/04 13/03/05 09:00 28/06/05 11:00

 כהן רחל 65207110 הגדודים 12/1,באר שבע 8122 5365/04 24/11/04 14/03/05 10:00 28/06/05 10:30

 כהן פליקנז 64751548 הגדודים 12/1,באר שבע 8121 5366/04 24/11/04 14/03/05 10:00 28/06/05 10:30

 ברזו יהורם 24275307 נחל מנוחת 9/1,אילת 8131 5370/04 24/11/04 03/03/05 12:00 28/06/05 11:00

 בחו לילך 29581808 נחל מנוחת 9/1,אילת 8132 5371/04 24/11/04 03/03/05 12:00 28/06/05 11:00

 כהן אליהו 55453096 משק 22,מושב איתן 7872 9328/03 30/11/04 16/03/05 10:00 28/06/05 11:30

 לוי מרסלו מאיר 13089784 עפרוני 42/1,ערד 7981 5227/04 17/11/04 13/03/05 11:00 28/06/05 10:30

 לוי מריה 303747059 עפרוני 42/1,ערד 7982 5228/04 17/11/04 13/03/05 11:00 28/06/05 10:30

 חלפט רחל 29352796 ברכיה 91, 8022 5242/04 14/10/04 06/02/05 10:00 31/05/05 10:00
ע ג ר ש א ג י ב ז ו ש המח ״ מ ה י ג ו ב מ י י ק ת ם י י נ ו י ד , ה ע ג ר ש א ה 4, ג ו ו ק ת ׳ ה רח ״ר ג נ י הכו ד ר ש מ ו ג מ י ק ת ת י ו פ י ס  א

ס ו נ י ן צו כ ת ם מ ו י ם מ י ש ד ו ה ח ש י ך ש ו תו נ ג הי ו ת ח ו ע י ג ת ת ש ג ה  המועד ל

ג י י ח ר ה ט פ ת על ה רו ש להו ״ מ ה י ל רשאי ג ת הרג ט י ש ת פ ש ק ג ס הדיון ג ו י  ג

ע ג ׳ ש ר א ז ג ו ח ל מ ה נ נ״ר, מ ן הכו ן - וגר,עו״ד, סג י ל מ ר ת ה י נ  כל

ל ג ת ד ט י ש ת פ ז ר כ ל ה ת ע ו ע ד ו  ה

ב י ג ־ א ל ה ת מ  מ

 תאריך מתן צו
 פשיטת רגל

ק י . ת ס  מ
 ביהמ׳׳ש

ק י ׳ ת  «ס
 |3נ״ר

ת ת״ז כתובת יב/ ם החי  ש

 וינקלר שמואל 58838038 הדר 20, רמת השרון 14489 1487/02 01/12/04

 זילברמן עודד 53226833 היסמין 17, בנימינה 14706 1955/02 28/11/04

 טרון אליאור 57506271 אח״י דקר 8/13, תל-אביב 15033 1171/03 01/12/04

 כהן רפי 69563286 רבינוביץ 18, חולון 15141 1364/03 30/11/04

 כהן רחל 13615869 רבינוביץ 18, חולון 15142 1365/03 30/11/04

 גבאי מרדכי 68315753 הזית 549, בית אריה 15167 1416/03 05/12/04

 גבאי שושנה 54644489 תזית 549. בית אריח 15168 1415/03 05/12/04

 בין אריה 1202720 ביאליק 32, רמת גן 15186 1444/03 01/12/04

 אברהמי אהוד 51595874 שד׳ קוגל 22, חולון 15261 1577/03 02/12/04

 ילקוט הפרסומים 5371, י״ט באדר א׳ התשם״ה, 28.2.2005 751 ו



ו צ ן ת מ ך י י א  ת
. ל ג  פשיטת י

ק י . ת ס  מ
 ביהמ״ש

ק י  מס׳ ת
 גג״ר

ס החייב/ת ת״ז כתובת  ש

 נונו אמירה 14685960 ז׳בוטינסקי 28, רמת גן 15545 2071/03 07/12/04

 נונו שאול 13298542 ו׳בוטינסקי 28, רמת גן 15546 2072/03 07/12/04

ב י ג ״ א ל ז ת ו ח ל מ ה נ , מ ר ״ נ ו כ ן ה ג ׳ ס ד ״ ו ע , ר ע ג ל י ף ז ס ו  י

ה פ י ז ח ו ח  מ

ן מתן צו י י א  ת
טת יגל  פשי

ק י . ת  מס
 ביהמ׳׳ש

ק  מס׳ תי
 כנ׳׳י

ת ת״ז כתובת יב/ פ החי  ש

 אזולאי שלום 5252754 ברזילי 16, חיפה 10954 458/02 27/10/04

 חגיז גל סיגל 37631769 החשמונאים 52, פרדס חנה 11290 252/03 06/12/04

י גבריאל 53915344 חנה סנש 57, חיפה 11321 228/03 20/12/04 מנ  סי

 ווקנין דוד אלעזר 52334133 חרוב 17, חיפה 11486 438/03 07/12/04

 וירטהיים דניאל 6732598 הקיבוצים 42, קרית חיים 11502 458/03 20/12/04

 חיון אברהם 57814642 יד לבנים 120/30 , חיפה 11566 527/03 08/12/04

 חיון מירב 24591190 יד לבנים 120/30 , חיפה 11567 528/03 08/12/04

 ארי צחי יצחק 22734651 ד.נ.גליל מערבי, קיבוץ בית העמק 11598 608/03 14/12/04

 עמריה האיל 56315195 , כפר איבטין 11651 648/03 15/12/04

 גלילי אורי 51775518 נשיאי ישראל 29/53, כרמיאל 11674 78/04 20/12/04

 שחורי פנינה 1742287 בית וגן 12, קרית אתא 11776 179/04 08/12/04

ן ו פ צ ה ה ו פ י ז ח ו ח ל מ ה נ , מ ר ״ נ ו כ ן ה ג , ס ד ״ ו , ע ז ו ר ע ה ב נ ב  ל

ע ב י ש ר א ז ב ו ח  מ

ן מתן צו י ר א  ת
ת יגל ס י ש  פ

ק י  מס. ת
 ביהמ׳׳ש

ק י  מס׳ ת
 כנ״י

יב/ת ת״ז כתובת  שס החי

פלד 4/6, בייש 7769 9187/03 08/12/04 נ רי ם ג י י  ווקנין יעיש 68343276 ח

 אלחרר אבי 27776954 שילר 2, אשדוד י" 7803 9249/03 08/12/04

ב 23704018 סער 12, מיתר 7857 5006/04 02/11/04  ויתון יצחק סטי

 זיתון דפנה 24147860 סער 12, מיתר 7858 5005/04 02/11/04

 ליבוביץ בנימין 24819591 הנמר 31, אשקלון 7889 5042/04 08/12/04

 טפיארו אברהם 53571154 ז׳בוטינסקי 8, קרית מלאכי 7923 5096/04 08/12/04

 פרגון יגאל אליהו 24875064 הרב שאולי 19/13, אשדוד 7924 5098/04 08/12/04

 חג׳אג׳ דוד 42063362 קרייתי 1/2, באר שבע 7925 5100/04 08/12/04

 ברמן מרק 307429894 רחבת השל״ה 19/16, באר שבע 7926 5101/04 08/12/04

 הנר ישראל איזי 51491017 יפה נוף 33/8, אשקלון 7929 5104/04 08/12/04

 ממרוד שלמה 8228694 הציונות 9/26, אשדוד 7948 5135/04 02/11/04

28.2.2005 , ה ״ ס ש ת ׳ ה ר א ד א ט ב ״ ם 5371, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  1752 י



 תאי>ך מתן וגו
 פשיטת רגל

ק י . ת ס  מ
 ביהמ״ש

ק י  מס׳ ת
 גג״ר

ת ת״ז כתובת / ג י ם תתי  ש

 שניאור אלישע 12200341 יהויכין המלך 7, אשדוד 7959 5152/04 08/12/04

 לויט אלכסנדר 14617195 שד׳ השופטים 15/14, קרית גת 7956 5150/04 02/11/04

 אלמלך נורית 54630017 :דעון השופט 46/17, באר שבע 7964 5159/04 23/11/04

 אלבדור סלימאן 58971953 שכ׳ 3 בית 38, לקיה 7968 5165/04 02/11/04

 אסולין אבנר 22352355 נבריהו חיים 4/3, באר שבע 7977 5174/04 02/11/04

 בלנית חימלין ־ וגר,עו׳׳ד, סגן הבונ׳יר, מנחל מחוז באר־ שבע

 מודעות על מתו צווי פירה! ואסיפות ראשונות של >ושימ ושל משתתפים
- אביב  מחוז תל

 מנעד קיים אסיפת
 משתתפים ואשתה

 מיעד קיום אסיפת
 נושים ואשתה

 מאוין מתן
 צי פיווק

 מס. מיק
 ביהמ׳׳ש

 מס׳ מיק
 מספד חבות בתיבת כנ׳׳ו

 /עמותה
 שם חברה/עמותת

 אופנווין תוכנה בע־מ 520043670 החרושת 2 ,נפר סבא 8577 2201/03 14/12/04 26/06/05 13:00 26/06/05 13:15

 אבא הלל סילבר 7 ,רמת 8697 1779/04 25/11/04 04/04/05 13:30 04/04/05 13:45
 גו

 מערווה ניהול השקעות בע 511339129
 "מ

 המבנה דודי שמש וחשמל 510823685 דרן השלום 7 ,תל-אביב 8721 1300/04 14/12/04 11/07/05 13:00 11/07/05 13:15
 בע״מ

 ם.י. סהרה בע״מ 512227943 לבונטין 2 ,תל-אביב 8824 1605/04 02/12/04 11/07/05 13:00 11/07/05 13:15

 תחנת דלק טירה בע״מ 512341744 טירה המשולש ,טירה 8863 1745/04 23/11/04 06/06/05 14:00 06/06/05 14:15

 מיזוגית בע״מ 511349151 א.תחדש ,נתניה 8717 8889 1780/04 25/11/04 13/07/05 14:00 13/07/05 14:15

 שיא נקודות מכירה בע״מ 513082727 הבונים 9 ,רמת גן 8894 1853/04 02/12/04 10/07/05 13:00 10/07/05 13:15

 מ.ספורט קאר 2000 (99) 512811811 משק 25 ,מושב אלישמע 8887 1750/04 03/11/04 03/04/05 13:30 03/04/05 13:45
 בע״מ

 נטע רשף בע״מ 511280174 סוקולוב« ,כפר סבא 8895 1782/04 25/11/04 04/07/05 13:30 04/07/05 13:45

 יסהא השקעות בע״מ 520040643 דיונגוף 50 ,תל-אביב 8899 1787/04 29/11/04 12/07/05 14:00 12/07/05 14:15

 ווטו דעת קהל בע״מ 513397372 קיבוץ גליות 34 ,תל-אביב 8903 1794/04 29/11/04 07/06/05 14:00 07/06/05 14:15

 אמ.1י.טי. מולטי וומין 512460411 מלאכה 19 ,ראש העין 8902 1791/04 י 16/12/04 06/07/05 13:00 06/07/05 13:15
 טכנולוגיות בע״מ

 נט אקםם בע״מ 512341660 החרושת 4 ,רעננה 8897 1777/04 24/11/04 19/06/05 13:00 19/06/05 13:15

 אי.טי.טי.אי. בע״מ 510625387 הירקון 39 ,בני ברק 8910 1819/04 02/12/04 10/07/05 14:00 10/07/05 14:15

, 28.2.2005 753 ו ה ״ ס ש ת ׳ ה ר א ד א ט ב ״ ם 5371, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 סחגד קיום אסיפת
 משתתפים ראשינו(

 מתגר קיום אסיפת
 גושים ואשתת

 תאריןמתן
 צו פירוק

 מס. תיק
 ביתמ״ש

 מס׳ תיק
 כצ״ר

 מספר חברת כתובת
 /*מיתת

 שם יוברת/עטותת

 אונל׳ תאורה בע״מ 512675620 הסיגלית 1 ,אורניה 8912 1825/04 01/12/04 29/06/05 12:30 29/06/05 12:45

 גירוולם וורלז־ טי.וי.בע"מ 513222141 של״ג 9 ,תל־אביב 8914 1832/04 30/11/04 06/07/05 13:00 06/07/05 13:15

 דרך רמתיים 111 ,הוד 8915 1840/04 01/12/04 15/06/05 13:00 15/06/05 13:15
 השתן

 יולי אופנה ושיווק בע־מ 513391037

 אוץ ג. בנייה מתקדמת בע 513164236 החרמון 34 ,בית דגו 8917 1865/04 06/12/04 20/06/05 13:00 20/06/05 13:15
 "מ

 מגן עם סוכניזת ביטוח בע 510473721 הרצל 34 ,נתניה ת.ד 2200 8920 1858/04 06/12/04 19/07/05 13:30 19/07/05 13:45
 "מ

 צמרת הכוכב הבניה 513321059 ג׳לג׳וליה ,גילגיוליה 8918 1852/04 01/12/04 06/07/05 13:30 06/07/05 13:45
 והתשתית בע״מ

 ויס עבודות בניה בע־מ 512766148 אברבנאל 78 ,בני ברק 8919 1855/04 01/12/04 11/07/05 14:00 11/07/05 14:15

 א.י1נה קבלנות בנין ופתוח 511623951 משה לוי 11 ,ראשל׳יצ 8923 1862/04 02/12/04 15/06/05 13:30 15/06/05 13:45
 בע־מ

 ישר אלי אינסטלציה בע״מ 513360644 ארלוזרוב 117/2 ,חולון 8926 - 1871/04 06/12/04 06/06/05 13:00 06/06/05 13:15

 בוחני פתח תקוה(1988) 511295594 סגולה 52 ,פתח תקוה 8932 1908/04 06/12/04 05/07/05 13:30 05/07/05 13:45
 בע״מ

 טשרנחובסקי 24 ,כפר 8939 1911/04 08/12/04 19/07/05 13:30 19/07/05 13:45
 סבא

 ביה״ם נאור כפר סבא בע 512394941
 "מ

 פאר מפעלי מתכת לייצור 510449135 הפלד 6 ,אזור 8938 1912/04 01/12/04 05/07/05 13:30 05/07/05 13:45
 תיבות מכתבים בע״מ

 לייב יפת 1/51 ,הרצליה 8949 1923/04 08/12/04 17/07/05 14:00 17/07/05 14:15
6229 

 חוצבי במרמ בע״מ 512545229

 לינקולן 20 ,ת״א(עו״ד 8951 1926/04 09/12/04 06/07/05 13:00 06/07/05 13:15
 שביט)

 קומפיומדיה בע״מ 511777757

 נחמן בסרגליק בע״מ 510560097 בן אביגדור 19 ,ת״א 8946 1949/04 08/12/04 08/06/05 13:00 08/06/05 13:15

 מגדלי קרן בע״מ 511862203 הצורן 6 ,א.ת נתניה 8948 1936/04 13/12/04 10/07/05 13:30 10/07/05 13:45

 בסרגליק נחמן ושושנה p 510717192 אביגדור 19 ,ת״א 8956 1951/04 08/12/04 15/06/05 12:30 15/06/05 12:45
 בע״מ

ת יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ השלושה 2, תל אביב פו  אסי
ר, מנהל מחוז תל־ אביב ׳ ׳ נ  יוסף זילביגר,עו׳׳ד, סגן הכו

28.2.2005 , ה ״ ם ש ת ׳ ה ר א ד א ט ב ״ ם ו7ב5, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  754 1 י



ר ט פ ו צייי ה ת  מידעה על מ

ב י ג - א ל ת ת ח  מ

 סיבת
 ההפסד

יןמתן  תאי
 צו הפסי

 0». תיק
 ביהמ״ש

 מסי תיק
 כג״י

 שם תתייב/ת ת״ז כתובת

 כהן עודד p 10952745 גורמן 15, גבעתשמואל 11828 369/96 »23/11/0 הפטר חלוט
 כהן גיתא p 54011317 גוריון 15, גבעת שמואל 12074־ 451/97 23/11/04 חפטר חלוט
 אלוני בנימין 58274226 ד.נ. נחל שורק,מושב ישרש 12212 478/97 30/11/04 הפטר חלוט
 ברוש ליאורה 7421035 סמטת דלי-ה 3, רמת השרון 13775 1593/01 28/03/04 הפטר חלוט
 טנו אמירה 14685960 ז׳בוטינסקי 28, רמת מ 15545 2071/03 07/12/04 הפטר חלוט
 נונו שאול 13298542 ז׳בוטינסקי 28, רמת גן 15546 2072/03 07/12/04 הפטר חלוט

ב י ־ אב ל ז ת ל מחו מ ג ר, מ ׳ ׳ נ ן הכו ג סף זילביגד,עו״ד, ס י  י

ה פ י ת ח ח  מ

 סיבת
 ההפסד

 תאויךמתן
 צו הפטר

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 בג״י

 שם תהייב/ת ת״ז כתובת

 קביטמן קירא 306748666 סמטת חאורן 15, קרית מוצקי 10940 442/02 22/11/04 הפטר חלוט

 באבא אליהו 55298988 קיבוץ גלויות 58, נהריח 9143 39/94 01/12/04 הפטר חלוט

 מלכה קרן 32405151 מנשה 17, קרית ביאליק 9451 365/98 15/12/04 הפטר רגיל

 ירדן אירעה 14610505 האשכולות 15, פרדס חנה 9635 404/99 06/12/04 הפטר רגיל

 פדידה שולמית 55464663 האשל 19, עכו 9780 219/00 15/12/04 הפטר חלוט

 עריאן חסן 23186554 ,כפרבענה 10008 527/00 01/11/04 הפטר חלוש

 זוניס ויקטוריה 304304827 ואדי סאליב 23, חיפה 10985 499/02 08/12/04 הפטר רגיל

 אליאס אירית 57108151 החרוב 5, טירת הכרמל 11057 577/02 02/12/04 הפטר חלוט

 לזרח דבורה 22054704 זלמן שניאור 37/3, חיפה 11429 353/03 30/11/04 הפטר רגיל

 בנרויים ג׳קלין 77214914 נתיב הטרשים 3/11, נשר 11440 366/03 01/11/04 הפטר חלוט

 בנחיים יצחק 64179062 נתיב הטרשים 3, נשר 11467 394/03 01/11/04 הפטר חלוט

 זינגר פריאנטה יעל 54059258 נחומובסקי 7, חדרה 11794 186/04 22/11/04 הפטר חלוט

 בר נעמי 56738016 בצלאל 15, חיפה 11811 212/04 22/11/04 הפטר חלוט

ה והצפון פ י ת ח ח ל מ מ נ ג״ר, מ ן מפו ג , עו״ד, ס ת ר ע מ ב נ ב  ל

 הודעה על במנה להבריז על חלוסת דיבידנד ראשוו

 מחוז תל־ אביב

ם המפיק  אהה ש
 דיבידנד

 סוג
 נושה

 תאריך מתן
 צו פירוק

 מס. תיק
ש ״ מ ה י  ב

 מס׳ תיק

 כנ״ר
 מספר חברה כתובת

 /עמותה
 שם חברת/עמותה

 בדיו 100.00%
 קדימה

 לוטם אופנה בע״מ 511337859 תל גבורים 5 ,תל אביב 6256 30/95 09/10/96

 ברג יעקב ובניו(רהיטים) בע״מ 510633480 התעשייה 13 ,א.ת רעננה 7154 1730/00 30/01/01 רגיל 5.00% עו״ו הדרי שחר

ה תל- אביב ח ׳ר, מנהל מ  יוסף זילביגר,עו״ד, סגן הכונ׳
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 מחוז חיפת

 אחה שגו המפיק
 דיבידנד

 סיג
ה ש ו  נ

ן ת  תאריך מ
 צי פיריק

 מש. תיק
 בייתמ״ש

 מס׳ תיק
 בנייר

 מספר הברה בתיבת
 /עמיתה

 שם הברה/עמיתה

 מראשי ק.נחום ,קרית 3670 164/98 28/10/98 רגיל 0.75% עו״ד לוי-טילר דוו
 אתא

 דו הברה קבלנית לבנין עבודות 520041401
 עפר ושוברי גלים בע״מ

נ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון ו עוז, «גו״ד, סגן הכו  לבנה ב

ת דיבידנד ראשון ק ו ל ל ח ז ע י ר כ ה נה ל ו  הודעה על כו

ם י ל ש ו ר ז י ו  מח

 אהוז פרטי הנאמן
 דיבידנד

 סוג
 נושת

 תאריך מתן
 צו פש״ר/

 פינום

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 9נ״ר

 שם ההייב/ת ת״ז כתובת

 שמש דניאל 52628906 התאנה 24,י-ם 3722 255/00 13/09/01 כל הנושים עו׳׳ד אורי שמעון

ם רושלי ז י ו ח ל מ ה נ ״ר, מ נ ן מכו , עו״ד, סג ב ד בר טו ר ב ע א ב ש ־ ת  ב

ב י ב ־ א ל ז ת  מחו

 אהה פרטי הנאמן
 דיבידנד

 סוג
 נושה

̂ן  תאריך מו
 צו פש״ר/

 פינום

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 שם ההייב/ת ת״ז כתובת

 אלקריאף אורלי 58242140 רבינוביץ 55/25,חולון 13845 1639/01 01/12/04 רגיל 36.00%

 p בסט הדסה 3984887 ,כפר הנגיד 12325 1238/98 29/08/99 רגיל 35.60% שפלר ישראל

 בן בסט דוד 2607265 ,כפר הנגיד 12324 1238/98 29/08/99 רגיל 35.60% שפלר ושות׳

 p בסט דוד 2607265 ,כפר הנגיד 12324 1238/98 29/08/99 בדין קדימת 100.00% שפלרושות׳

 כהן זלי(זליג) 3705597 יבנר 31,פ״ת 12945 1517/00 27/10/02 רגיל 4.20% עו״ד שמלה יצחי

 כהן זלי(זליג) 3705597 יבנר 31,פ״ת 12945 1517/00 27/10/02 בדין קדימה 100.00% עו״ד שמלה יצחנ

 בוקסר איגור S1189Q073 פרופסר דינור 16/3,כפר סב< 13821 1602/01 16/08/01 רגיל 100.00% עו״ד צנעני איתן

 אשכנזי עדי 23773823 אוסשקין 95/3,רמת השרון 14123 2065/01 17/12/01 רגיל 21.00% עו״ד בר לוי אמט

 טיבי סטפן ברוך 11452166 גרינברג 17,חולון 14312 1285/02 18/04/02 רגיל

 הונדרט נפתלי 54044078 הנחשון 30,תל-אביב 14387 1330/02 28/04/04 רגיל 14.00% עו״ד גדות עוז

 וולפסון יובל 22601215 הערבה 72,מושב גנות 14645 1758/02 25/08/02 רגיל 100.00%

 אורן נגה 57158248 דולינסקי 9/6,רחובות 14681 1797/02 21/09/03 רגיל 7.40%

 אורן עופר 58349382 דולינסקי 9/6,רחובות 14682 1796/02 20/08/02 בדין קדימת 4.00%

 רוול גד 57986242 נחמני 43,תל־אביב 14716 1845/02 25/01/04 בדין קדימה 100.00%

 רוולגד 57986242 נחמני 43,תל-אביב 14716 1845/02 25/01/04 רגיל 4.50%

 פליקס גרבר 309475648 מעפילי אגוז 88/3,תל-אביב 14948 1059/03 19/01/03 בדין קדימה 23.00%

ב י ב ־ א ל ז ת ל מחו ה נ נ״ר, מ ן הכו סף זילביגר,עו״ד, סג ו  י

 1756 ילקוט הפרסומים ו537, י׳׳ט באדר א׳ התשם״ה, 28.2.2005



 מחוז חיפה

 אחוז פרטי הנאמן
 דיבידנד

 סוג
 :ושת

 תאריך מתן
 צופש״ר/

 כמוס

 מס. תיק
 ביתמ״ש

 מס׳ תיק
 כ1״ו

 שט תהייב/ת ת״ז כתובת

 חזקיהו אילנה 65047995 חחסתדרות 2,פתח תקוה 9267 1110/97 11/02/98 עו״ד כסלו-ספר
 והבה ציפורה 51397198 אלישבע קפלן 1/4,קרית חיי 9428 1177/97 16/06/99 עו״ד לביא חיים
 אלון דן 24519407 מנשה 18/5,קריונ ביאליק 10730 200/02 27/02/03 עו׳׳ד צ׳יזיק אפר
 רויטשטייןפדרו 13405089 שביל הגפן ג1,קרית מוצקין 11161 78/03 02/10/03 עו״ד שרגיל ראונ

ו עת, עו״ד, סגן הכונ״ו, מוהל מחוז הימה והצפון  לגנה ג
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ו 9 6 5 — ה ״ כ ש ת , ה ה ש ו ר י ק ה ו י ח פ ת ל ו ע ד ו  ה

אה או ו ת לצו ירושה, צו קיום צו דעות על בקשו  הו
ן ל עזבו ה נ י מ ו נ  מי

 בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות
 בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה.

 כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לבקשה לרשם לענייני ירושה אליו הוגשה הבקשה תור ארבעה עשר יום מפרסום
 זה, תוך פירוט טעמי התנגדותו.

 הרשם לענייני ירושה בירושלים - רח׳ יפו 216, י-ם
 [נזם׳ תיק ן [שם־־המנוח/ה I [ת. פטירה ן |שם המבקש

 ירושתז
 1/10110 עזירי נעמי 20/08/2004 עוזרי שלום

ח  1/10116 ליש חנה 18/10/2004 ליש טי
 1/10117 ולנסי דוד 25/05/2004 ולנסי משה
 1/10119 פוקס משה 02/09/1992 אילו נחמה
 1/10121 בן הדוש יצחק 14/12/2001 ניסני יפה

 1/10123 פרג נעימה 24/07/2004 פרג׳ שלמה איתן
 1/10124 ברק גבריאל 14/12/2003 ברק מאיה

 1/10126 אפשטין זאב 03/10/1996 אפשטין עמוס
 1/10127 אפשטין יפה 14/08/2004 אפשטין עמוס

 1/10128 חזות שלמה 18/07/2003 חזות יחיאל
 1/10129 חזות מריה 22/08/2000 חזות יחיאל

 1/10131 להד יצחק 16/07/2004 להד אלישבע

ת או ו  צו
 1/10111 שולינגר שלמה 19/10/2004 שולזינגר רבקה
 1/10112 ספיץ ויויאן 12/07/1998 רוזנברג ג׳ניפר

 1/10114 ברזון שפרה 05/07/2004 ברזון סמיון
 1/10115 סילבר איליי! 08/12/2001 סילבר וולטר
 1/10118 מזרחי אליהו 00/00/0000 מזרחי ראובן

 1/10120 בריקנר מריס 24/09/2004 רבינוביץ׳ אריאלה
 1/10122 פרידמן שרה 20/10/2004 יצחקי הדסה

 1/10125 מאי הנרי ריצרד 09/08/2004 מאי ליאור
 1/10130 ירמולינסקיה סופיה 18/05/2004 קניבסקי אליהו

 בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

 הרשם לענייני ירושה בתל אביב - רת׳ השלושה 2,יד אליהו, תל-אביב

 19/02/1998 בורנשטיין מרדכי
 09/03/1999 חכנוון שרה

 13/01/2000 בן משה רחל

 יתשות
 2/2892 בורנשטיו שושנה

 1/61142 חכמון אברהם
 1/64264 אורקין ישראל

 1758 ילקוט הפרסומים 5371, י״ט באדר א׳ התשס״ה, 2.2005.!



 ןמם׳ תיק ן |שם המנוח/ה _|[ת. פטירה ן ושם המבקש
 ירושות

 1/64266 מוגרבי רחל 19/06/1996 סלומון בתיה
 1/64267 יחייא עוואד 25/04/1998 כהן נחמה

 1/64269 אטיה שלמה 07/04/2004 אטיה מישל
 1/64271 רוגובסקי מריאן 25/01/1998 רוגובסקי בנואה

 1/64272 דינקינה אסתר 26/04/2004 זינקין לואי
 1/64273 שוואבר לילה 17/09/2001 רוגובסקי בטאה

 1/64275 שומכר פולינה 23/09/2004 שומכר יעקב
 1/64277 סגל שולמית 03/09/2004 סגל מירון

 1/64279 בוחניק מזל 12/04/2002 בוחניק דליה
 1/64280 כהן אור שלמה 10/08/2004 כהו אור ענת

 1/64282 שביב משה 03/09/2004 שביב דליה
 1/64283 מנדל אפרים 03/07/2004 מנדל יוסף משה

 2/64284 חאג יחיא וספייה 05/12/2000 חאג׳ יחיא נעמאן
 1/64285 פדידמ! חסידה 12/08/2004 פרידמן יהודה מנשה

 1/64288 וינבדגך משה 15/11/2003 וינברגר שרה
 1/64291 אלקוסר יצחק 10/03/1991 אלקוסר חנה
 1/64293 קמינץ חיה שינה 29/07/1987 ווליצר אורה

 1/64294 לוי עזרא 05/08/2004 לוי אליהו
 1/64295 קמינץ יעקב שלמה 06/02/2002 ווליצר אורה
 1/64297 שרעבי אייל 21/09/2004 שרעבי צביה
 1/64298 פוקס שמואל אהרן 14/06/1984 פוקס שאול
 1/64299 כהן שושנה 21/12/2003 כהן עמרם

 1/64300 פוקס חיה ברכה 11/08/2004 פוקס שאול
 .1/64301 פלאגשוילי נטלה 22/02/2004 דזאנשוילי שלום

 1/64302 בלוב ודים 12/08/2004 בלוב אלה
 1/64304 מושונוב אברהם אלפר 14/07/2004 מלכה טניה מדי

 1/64305 אדלמן אורי 05/08/2004 אדלמ! מיכל
 64306/ 1 פינקלשטיין יעקב 04/11/2004 פינקלשטיין נחמה

 1/64307 יוסופוב אסנב 08/10/2004 בורוכוב זיאדיה
 1/64309 שליסר חיה 03/03/2003 קרדי דבורה

 1/64310 אוברלנדר פאולה 04/08/2002 אוברלנדר הרמן
 1/64312 וינשטוק שמעון 19/02/1995 מנשטוק איזודור

 1/64313 קנר צבי 18/07/2003 קנר שושנה
 1/64316 בדישי טוביה 07/12/2002 בדישי בת-שבע
 1/64317 אלימלך מאיר 30/01/2002 אלימלך עלים

 1/64323 ברוך יעל 10/06/2002 ברוך יורם
 1/64325 שפירא דומיה 08/09/1978 שפיךא זכריה

 1/64327 רוזנפלד לאון 27/04/1979 רוזנפלד נח
 1/64329 כהן יאיר 30/06/2003 כהן דניאל

 64330/ 1 זערור נגיה 04/07/2003 זערור יעקב
 1/64331 שבתאי ניסן 15/01/2004 לוי שרה

 1/64333 בכר רבקה 19/09/2004 בכר נסים
 1/64335 גוטליב יפהןשיינה 04/07/1994 גוטליב יעקב

 1/64338 פדוטוב תמרה 02/12/2002 פדוטוב ולדימיר
 1/64339 ארכוני אריה 28/08/2004 ארכדי רות אסתר

1759 28.2.2005 , ה ״ ס ש ת ׳ ה ר א ד א ט ב ״ ם 5371, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 ןמס־ תיק ן ןשם המנוח/ה ןןת. פטירה ן ןשס המבקש
 ירושות

ה קסטרואלברט  1/64340 דקסטרו רחל 19/03/1995 ז
 1/64341 פינטו שמואל 07/09/2004 פינטו סולטנה
 1/64342 עבד דוד 08/08/1962 ששון אברהם
 1/64343 קיאר ג׳ימי 01/11/2000 קיאר מרגלית
 1/64344 מחביב דומיה 27/02/2003 מוזבוב שלום

 1/64345 קמפינסקי מיכאל 20/07/2004 קמפינסקי ברברה
 1/64346 גלילי הנדלה נומה 09/08/2004 כספי אסתר

 1/64347 מזרחי טובה 23/05/1988 מזרחי דניאל
 1/64349 גולדן משה 01/10/0004 גולדן רבקה

 1/64350 אלכסנדר מיכל מלכה 07/10/2004 אלכסנדר בן־עמי
 1/64351 טופיול מנחם 20/09/2004 טופיול אמנון

 1/64352 שיץ מקסים 13/09/2004 שיץתמרה
 1/64353 טופיול מלכה 05/03/1998 טופיול אמנון

 1/64354 לוין לאה 01/11/2004 לוין יוסף
 1/64355 חיטמן עוזי 17/10/2004 חיטמןאיה

 1/64356 ודמדוב משה אהרן 28/11/1988 בר דב אהרון
 1/64357 רגואןבדור 01/06/1992 רגואן יעקב
 1/64359 משה מרדכי 05/05/1994 משה מרים

 1/64363 אביטבול חנניה 09/06/2004 אביטבול דינה עליזה
 1/64364 חיים נמוס 05/06/2004 חיים-גרשון בינה
 1/64365 חיים אותיליה 18/04/2003 חיים-גרשוו בינה

 1/64366 ציקרט נחמה 24/09/2003 דבדבני פוריה
 1/64368 ציקרט מנחם 02/12/1993 דבדבני פוריה

 1/64369 כביר יחזקאל 31/08/2004 כביר אורנה
 2/64370 ברכה מרגלית 13/10/2004 אחדות מרים

 צוואות
 1/64265 בן צבי שלמה 14/10/2003 רוזנברג הרמן

 1/64268 יחייא צביה 13/06/2003 כהן נחמה
 1/64270 רחנשטין נדר שולמית איז 02/09/2004 נדר נרי

 1/64274 עבדאללה עווד לילה 06/09/2004 עבדאללה הנרי
 1/64276 קורדוני לאונורה 06/08/2004 דרעי אסתר

 1/64278 שפיצר יוחנה 13/10/2004 שפיצר פטרו
 1/64281 וינשטוק יחיאל 29/08/2004 מלצקי רחל

 1/64284 חאג יחיא ומפייה 05/12/2000 חאג׳ יחיא נעמאן
 1/64286 ליבוביץ סימונה 05/08/2004 וולט לידיה

 1/64287 סקל יעקב 06/12/2003 שמיר אביבה
 1/64289 קורדוני דניאל 14/09/1991 דרעי אסתר

 1/64290 הדר יעקב שמעון 22/06/2003 הדר רחל
 1/64292 שצן פייבל 24/09/1996 שצןאליאס
 1/64296 בטיטו מזל 15/08/2004 בראליעקב

 1/64303 גולדנברג דורה 04/08/2003 טוביס הילדה
 1/64308 שצו יוכבד 26/03/2004 שצו אליאס
 1/64311 בילבסקי זאב 21/04/2004 אניס מרים
 1/64314 תרוץ שרה פרומה 25/08/2004 תמריןדוד

!.2.2005 , ה ״ ס ש ת ׳ ה ר א ד א ט ב ״ ם ו557, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  1760 י



 ןמס׳ תיק ן ןשס המנות/ה . ןןת. פטירה ן ושם המבקש
 צוואות

ג זרצקי ו  1/64315 זרצקי רעיסה 24/02/2004 ארקדי אבמז
 1/64318 צטיאט נעים 12/09/2004 סטדדי ורה

 1/64319 סלומון שולמית 16/10/2004 סלומון בנימיו גור
 1/64320 שרעבי צפורה 05/06/2004 שרעבי בניהן

 1/64321 חסאן עסילה 29/07/2003 ג׳ולי רחל
ל לאה  1/64322 יעקובוביץ מלכה 09/01/1993 גובמפתקל) מז

 1/64324 פייארורגר משה 09/02/2004 פייארורגר נעמי
 1/64326 פיש שמואל 02/08/2004 אקהאח פני
 1/64328 רוזנפלד פאולה 23/06/2004 רוזנפלד נח

 1/64332 אגודיש אלברט 12/07/2004 אגודיש לאה
 1/64334 בריער וילמוש 14/09/2004 בירע גיורא

 1/64336 רוטברט פישל 04/08/2004 רוטברט תנה
 1/64337 הירשמו בלה 30/07/2004 ארז איילת

 1/64348 נוטריקה אלברט 08/08/2004 נוטריקה יוסף
 1/64358 כהן צפורה 22/09/2004 גולדשלגר רבקה

 1/64360 אלסון ניסו 04/09/2004 צדיק תמר
 1/64361 כנפי רסלה 25/08/2004 שוורץ הזי
 1/64362 לוין רחל ריטה 07/09/2004 טל רבקה

 1/64367 קוריו קופיל 09/05/1962 קורין יהושע
 1/64371 מייזלר גצלואלדז) 11/08/2004 מייזלר זיאנט ירזנ

 1/64372 דעאס חדרה 01/06/1986 זעאס הייתם

הל עזבון  מינוי מנ
 יוסף זילביגר, רשם

 הרשם לענייני ירושה בחיפה • שדרות פל־ים 15א׳ קרית הממשלה חיפה

 ירושות
 2/22605 קאוטשיוק פרומה 26/07/2004 קאוצוק אליעזר

 1/23332 שעיה דוד 29/07/2004 מרק אריה
 1/23369 פיש ישראל 31708/2004 פליציה פיש

 1/23371 ריקוס גוסטה 24/10/2004 פשרמן אילנה
יאליעל  1/23374 ויסמן שרה 08/09/2004 מו

 1/23377 ניסימוב יעקב 30/08/2004 ניסימוב מאיר
 1/23381 הראל אילנה 28/11/1993 הראל אהרון
 1/23386 נחמני מאיר 10/07/2004 נחמני גלית

 1/23391 ביניאשוילי חוה 08/09/1993 ביניאשוילי אהרון
 1/23394 קרני יואב 07/07/2004 קרני דבורה

 2/23396 מחאג׳נה ג׳מאל 12/04/1993 מחאג׳נה עמאד
 1/23397 שטיינהרדט שרה 22/10/2004 גרינפלד לידיה

 1/23398 ריאן עומר 17/06/2003 ריאןכאמלה
 1/23403 שמילוב עזיז 08/11/1998 סמיונוב חיבו

 1/23404 סלומון יעקב 17/08/2004 סלומון רחל
 1/23406 ביטון חנה 19/09/2004 בן סימון אלי

 1/23407 מחאמיד עדנן 23/09/2004 מחאמיד חג׳לה
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 ןמס׳ תיק ן ןשם המנוח/ה ן ןת. פטירה 1 ןשם המבקש
 ירושות

 1/23410 אטיאס לונה 17/06/2004 אטיאספליקס
 1/23411 דוננפלד אומיה 19/10/2004 בר-שדה דוד

 1/23412 יבלחובסקיה דינה 23/06/2004 פיינשטייו ליאוניד
 1/23413 גולדה שמואל 14/08/1991 גולד גבריאל

 1/23414 אבולפיה ניר 23/10/2004 אבולעפיהשולה
 1/23415 בנס שלמה 24/08/2004 בנס פני

 1/23416 לנדוי דוד בר 06/10/2004 לנדאו יהושע
 1/23418 מרגי יוסף 06/09/2004 סויסה דורית

 1/23419 מולכו בתיה 21/05/2004 גולני־מאירי לילי
 1/23420 מימון יוסף 07/01/2002 מימון אורה
 1/23421 גבאי מרים 24/03/1999 גבאי יחיאל

 1/23422 וייסרמן חנה 10/04/2002 וייסמו ולנטינה
 1/23423 שוורץ סופיה 22/09/2002 צמוב מרק

 1/23424 גבאי אברהם 01/08/2002 גבאי יחיאל
 1/23425 צרוב סמיון 09/11/2004 צמוב מרק

 1/23426 מנדלסון דוני 14/03/1994 מנדלסון גבריאל
 1/23427 מידלז שרה 26/07/2002 מידלז׳ ישראל
 1/23428 שטג מאיה 24/07/2001 שטג ויאצ׳סלב

 1/23432 פבזנר דב 15/10/2004 פבזנר יוליה
ת או ו ו  צ

 1/23368 וכסלר בטי 09/10/2004 סטרן דבורה
 1/23370 בנימין יהודה 21/09/2004 בנימין ג׳ין
 1/23372 אקשטיין מרגה 22/09/2004 קרייף נעמי
 1/23373 שולזנפריי יעקב 29/11/2003 אורזק טובה
 1/23375 שפריר לאה הלנה 24/01/2002 חדוה פישר

 1/23376 גוטליב שפרה 21/09/2004 מירון גוטליב
 1/23378 ארביטמן פטר 29/04/2003 ארביטמןילנה

 1/23379 פרנק מרים 08/10/2004 שביט שרה
 1/23380 וינקיפר אוה 22/08/2003 ברנדוס הלינה

 1/23382 רבינוביץ שמעון 27/03/1999 שר אביבית
 1/23383 חילקביץ׳ זינוביה 06/07/2001 חילקביץ׳ מיכאל

 23384/ 1 לוי לוי 10/02/1982 לוי ויקטור
 1/23385 קוצוק בוריס 16/01/2001 קוצוק חייבית
 1/23387 קופסקי זאב 10/09/2004 קופסקיאריה

 1/23388 לוי הרמינה 06/10/2004 לוי יהודית חוה
 1/23389 גרינפלד אסתר 30/10/2004 גרינפלדאריה

 1/23390 פיטילון אסתר 28/07/2004 י1סף שרה
 1/23392 פרידמן חיים 19/04/2000 זוהר מרגנית

 1/23393 נח בתיה 19/10/2004 נח שרון
 1/23395 פרידמן מרים 15/10/2004 זוהר מרגנית

 1/23399 עבד אל גני פאטמה 10/02/2003 חסן עפאף
 1/23400 פריד אילונה 19/10/2004 סולומון יוסף

 1/23401 פתש אידיט 27/10/2004 יערי אנדרי
 1/23402 .קורצ׳מנאיה מריה 21/03/1995 בגדדי פלורידה

 1/23405 דרילמן רחל 31/10/2004 דרילמן עופר
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 |מסי תיק ן |שםרחמנות/ה ן [ת, פטירה ן ושם המבקש

 צוואות

 1/23408 פרסנר יהודית 08/05/2004 הובר ירדנה
 1/23409 לאונרדלילי 08/07/2004 בדל שביט

 1/23417 שקולניק נחה נדיה 06/11/2004 בקרמוס רבקה
 1/23429 דקל דסקלו מרדכי 25/08/2004 שני בר

 1/23430 זילברשטיין בךנט פטר 17/10/2004 זילברשטיין בתיס ברני
 1/23431 בוחדנהיצחק 20/03/2000 בוהדנה זמילה

 מינוי מנהל עזבון
 לבנה בר עת, רשם

 הרשם לענייני ירושה בבאר שבע - רח׳ התקוה 4 באר שבננ

 ירושות

 1/9524 עזריה אדגר 20/10/2004 עזריה חוה
 1/9525 דוידזון אברהם 12/02/2003 דוידזון ברוך נטע

 1/9529 צפלביץ פרומה 20/08/2004 שילדקראוט מרים
 1/9531 צפלביץ דוד 25/05/2004 שילדקראוט מרים

 1/9538 בגדדלי אפרים 10/03/2004 בר אל רוני
 1/9539 לזר גבריאל 24/10/2004 לזר עוזי

 1/9543 נורסי אטורה 18/07/2003 נורסי מרינה אדמא
 1/9544 שצ׳וצ׳ינסקי לב 25/12/2003 שצ׳וצ׳ינסקי מיכאל

 1/9546 טרטכטנהרץ סוניה 06/05/2004 טרכטנהרץ גננה

 צוואות
 1/9526 סרוסי מטירא 20/05/2004 סרוסי רבקה

 1/9527 פישבן־ ליב 03/05/2004 פישבך קלרה קלאוד
 1/9528 אלכסוב סמיון 21/11/2000 אלחסור לאורה
 1/9530 קריצ׳בסקי טבל 10/09/1999 גרצ׳יקוב גלינה

 1/9532 אברהם יצחק 02/10/1990 9רקש קלרה
 1/9533 כשרמן ירוחם 16/09/2004 וינשטיין מיכאל

 1/9534 מנטוביץ גויה 17/10/2004 מנטוביץ אשר
 1/9535 ברנדט אליאס 27/10/2000 ברנדט כרמליה

 1/9536 עמר שלמה 24/02/2004 זריהאן פני
 1/9537 עמר חנה 02/10/2003 זריהאן פני

 1/9540 בן יצחק זכיה 21/08/2001 בן יצחק דוד
 1/9541 רובינוב רוזה 08/08/2004 סוליימנוב של

 1/9542 עמר רחמה 25/03/2004 אמר מאיר
 1/9545 פיבוברוב אהרון 26/04/2004 פיבוברוב חיה
 1/9547 קדרון לאה 25/10/2004 קדרון אפריים

 ירושות וצוואות

 מינוי מנהל עזבו!

 שושנה אנקור-שניר, רשם
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 [מס־, תיק ן !שם המנוח/ה \Hj פטירה ן |שם המבקש

 הרשם לענייני ירושה בנצרת - רח׳ המלאכה 3, נצרת

 ירושות

 2/6197 אבו זאמל סובחי 23/08/2003 אבו זאמל ח׳ירייה
 1/6340 קאלו שלמה 14/01/2004 קאלו חיים

 1/6342 טאייברט משה 13/10/2004 מאייברט מרה
 1/6343 בליומקיו איסק 20/02/2004 בלומקין איסק
 1/6344 מרציאנו גבריאל 10/06/2004 מרציאנו ליאת

 1/6346 קרסנופולסקי גלינה 04/10/2004 צ׳ורקין טטיאנה
 1/6349 גורו אברהם 12/02/2004 גורן רחל

 צוואות
 1/6337 אפל יעקב 12/06/2004 אפל יגאל

 1/6338 קרוכמל שולמיתה 26/06/1996 קוכמל יעקב
 1/6339 זליזניאקוף זלדה 15/09/2004 אפל יגאל

 1/6345 וויזל אברהם 27/10/2004 אליעזר אשר
 1/6347 גולדברג שרה 11/10/2003 רוזנטל בורים

 1/6348 חנן יהודית 27/09/2004 חנן יעקב

 ירושות וצוואות
 לבנה נר עת, רשם
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 הרשמים לענייני ירושה

 הודעות לפי חוק היחשה, התשכ״ה - 1965

 הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה
 בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות

 בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה.

 כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לבקשה לרשם לענייני ירושה אליו הוגשה הבקשה תוך ארבעה עשר יום מפרסום
 זה, תוך פירוט טעמי התנגדותו.

 הרשם לענייני ירושה בירושלים - רת׳ יפו 216, י-ם
 ןנמדתיק ן ןשם המנות/ה ![ודפטירה ן!שם המבקש

 ירושות
 1/10132 אזולאי ניסים 05/02/2000 אזולאי דינה
 1/10133 קיסר מריס 16/01/1990 קיסר זכריה

ג ציפורה ג אליהו 16/09/2004 במי  1/10134 במי
 1/10135 הצורף ניסים 20/10/2004 הצורף יוסף

 1/10136 ממן מלכה 28/06/2004 ממן רונית
 1/10137 אסרף חנה 24/09/2004 אסרף אירית

 1/10139 כותיי שרה 07/03/1991 כוחי יצחק
 1/10145 שמעון יונה 25/09/1998 שמעון רחמה

 1/10146 ג׳אדאללה סלמ יונס עטיה 01/01/1940 סלמן יונס
 1/10147 סלמאןנעמה 01/03/1974 סלמן יונס
 1/10148 סלמאן משאיך 05/04/2003 סלמן יונס
 1/10149 יונס סלמאן עטיה 01/01/1942 סלמן יונס
 1/10150 מוחמד יונס עטיה סלמאן 04/07/1987 סלמן יונס

 1/10151 סלמאן מריס 18/01/2000 סלמן ויסן יוסף
 1/10152 למפנר ברכה רחל 28/06/1994 רוטבנר שרי
 1/10153 למפנר קרל 15/08/2004 רוטבנד שדי

 1/10155 בונדרנקו אלכסנדר 09/09/2004 בונדרנקו ליודמילה
 1/10156 לוי אורי שרלי 30/07/2003 לוי טיטי(אסתר

 1/10157 יחזקאל כדורי 20/09/1974 שבח שרה
 1/10158 יחזקאל סיידא 26/10/1993 שבח שרה

 1/10164 כהן ניכול 11/08/2004 כהן מרב רחל
 1/10165 כהן חיים צבי 18/01/2004 כהן הדסה

 2/10169 פקטור אברהם 05/05/2003 פקטור משה
 1/10170 בנבניסתי יוסף 27/09/1997 בנבנישתי רוזנה
 1/10171 שנפלד סלה 02/09/2004 שאול אלישבע
 1/10173 שקרון מרק-הנרי א 03/06/2004 שקרון שלומית

 1/10175 כהן שרה 17/06/2003 כהן עמרם
 1/10176 רומוביץ׳ אלה 22/06/2002 וייסברג חנה יוהנה

 צוואות
 1/10138 כוחיי מתתיהו 01/04/2002 כוחי דבורה
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 ןמס׳ תיק ן ןשם המנוח/ה ןןת. פטירה ן |שם המבקש

 צוואות
 1/10140 קאופמן אילנה 02/10/2004 קאופמן נתן

 1/10141 סמלקינסון נורמן 03/11/2003 אברהמס יעקב
 1/10142 קרפמן ולאדה 28/10/2003 בארג בתיה

 1/10143 טננבויס יצחק 05/11/2004 טננבאוס אהרון
 1/10144 ארמן מזל טוב 11/11/2004 ארמן כוכבה

 1/10154 חדד(שלום) זהרה 30/08/2004 שריאל מנצור
 1/10159 סילברסטיין היימן 09/02/1948 מישקין ג׳יין

 1/10160 פלטיאל מרגיט 31/10/2004 גולדברג שולמית
 1/10161 לאון אלברטו 31/10/2004 ליאון לאה

 1/10162 זליגמן יעל פאולינ 22/04/2003 כהן מרגלית
 1/10163 זליגמן אברהם 30/10/2004 כהו מרגלית

 1/10166 אברהמי רודה ישרא 18/07/2004 אברהמי אברהם פרנק
 1/10167 כצנשטין חנה 08/11/2004 מנהייס אורה
 1/10168 עליאן יוסף 19/11/2003 עליאן זינאת

 1/10172 ליאונרד מרגרט 18/10/2004 פוסמולובסקי רחל
 1/10174 הדפז יוסף 25/10/2002 הרפז בלה
 בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

 הרשם לענייני ירושה בתל אביב - רת׳ השלושה 2,יד אליהו, תל־אביב

 ירושות
 2/44859 פרוידמן מרי 01/11/2002 פרוידמן יוסף
 2/59568 משען יצחק 28/03/2004 זעפרני רחל
 1/64375 טל חיים 02/03/1977 אלוש לגדה
 1/643¥7 בקשי עובדיה 09/04/1990 בקשי נדיר

 1/64378 מוסלי לאה 04/05/1991 מוסלי שלמה
 1/64379 סודאי דוד 13/08/2002 אבו ראובן ששון

 1/64381 זנדברג יעקב 19/04/2001 זנדברג שלמה
 1/64382 שעשוע פרחה 06/02/1968 חורש מרי

 1/64383 זנדברג אטה 08/01/2004 זנדברג שלמה
 1/64385 חסאןברכוסה 04/10/2003 ויטו אילו
 64386/ 1 בכר אמה 25/07/2004 בכר דוד

 64387/ 1 לנגזם יעקב 22/06/2004 לנגזם יוחנן
 1/64390 ריגאי אריאל 04/10/2004 אהליה אלון
 1/64392 מטלון רחל 09/07/2004 בכר סיגלית

 1/64393 רבינוביץ אדולפו 15/06/2004 רבינוביץ רוז פביאן
 1/64396 עציוני יונה 13/10/1998 עציוני מרדכי

 1/64398 סימון זאב 04/09/2003 סימון שלום
 1/64405 קיסל רנה 16/09/1990 אקסל כרמן פאולה
 1/64406 קיסל ינקו 16/09/2004 אקסל כרמן פאולה

 1/64408 רתנברג מרדכי 01/09/2004 רוזן חיה רחביה
 1/64412 לנדו מינה 21/09/2002 לנדו יהודה

 1/64413 ברקו יפה 10/09/2004 ברק אברהם
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 ןמס׳ חיק ן ןשס המנוח/ה ןןת. פטירה ן ןשם המבקש
 ירושות

 6ו1/644 סגל דוד 09/03/1982 סגל עופר
 1/64418 פלדמן רחל 23/04/2003 פלדמן אביגדור
 1/64419 פחים יפים 11/04/1991 פחיס אלכסנדר
 1/64420 אל עשי אליאס 21/10/2001 אל עשי לינדה

 1/64421 גרוס אסתר 12/08/2004 גרוס יצחק
 1/64423 בן דוד אלישע 24/06/2004 בן דוד יוסף נילי
 1/64424 ממיסטלוב יוסי 19/09/2002 מסיסטלוב אסתר

 1/64425 אברשטין משה 20/09/1966 גולדוירט עירו יצחק
 1/64426 אברשמיין שמעון 16/12/1980 גולדוירט עירן יצחק

 1/64428 עזורי מנשה 19/02/2002 עזורי אלון
 1/64433 שורץ גדעון 10/09/2004 שורץ נירה

 1/64436 גני דימה שמעון 17/06/2004 תיאודורהדימה
 1/64438 גולד מיכל 22/08/2001 גולד חיים

 1/64440 אזולאי סהר 25/09/1976 אזולאי ציפורה
 1/64441 זינגר קלרה 22/07/2004 חרמש חנה

 1/64442 דוד זאב 15/04/1970 דוד רות
 1/64443 אברהם מוריס 01/06/2004 אברהם שירלי

 1/64450 ספיר שולמית 14/12/2000 ספיררן
 1/64452 יעקבי זק 19/09/1981 הרי יעקבי

 1/64455 הרשקו אהובה חנה 25/02/2002 הרשקו ראובן
 1/64457 לסר מרים 21/06/2004 לסר גדליהו

 1/64458 מוצבי יצחק 15/06/2003 מוצפי דוד
 1/64459 סלומון שרה 25/08/2004 שלו דורון

 1/64462 בן אהרון שושנה 06/04/2004 בן אהרן מאיר
 1/64466 ראב בנימיו חיי 05/06/2004 ראב נחום

 1/64468 קורקוס אסתר 21/05/2004 טולדנומרי
 1/64469 נגידי יצחק 19/03/1999 (נג׳רי)גוטלי עדי

 1/64472 ברונזמן גריגורי 02/09/1992 ברונזמן פרידה
 1/64474 דואק משה 09/10/2604 דואק ערן

 1/64476 וקסלר רודיקה 17/12/2002 וקסלר מאוריציו
 1/64477 טלאסאזן פרנגוי 26/01/1992 טלאסאזןבהממן
 1/64478 דרור עקב 10/10/2004 אשטמקר סיגלית
 1/64482 בלומנפלד מאיר מקס 21/09/2004 בלומנפלד אלחנן

 1/64488 פרוידמן רוגר צרלס 04/09/2004 פרוידמו יוסף
 1/64489 אוסטרי דן עליזה 26/08/1986 אלעזרדליה
 1/64493 דרשני שושנה 17/07/2004 דרשני יוסף
 1/64495 מאיר נפתלי 19/05/2004 מאירי צבי
 1/64502 מיה יצחק 28/03/2002 מיה מנחם
 1/64503 מיה רבקה 30/06/2004 מיה מנחם

 1/64513 זגורין חנה 21/09/2004 מדינה מרדכי
 1/64517 שקרצי כדורי 21/05/2004 שליפר רונית שמחה

 1/64518 יוסף שולה 04/05/2004 יוסף רמי
 1/64519 דדוש רחה 18/09/1992 דדוש ברור

 1/64520 אלי ניסים 13/05/1994 אדמסואלי) דבורה
 1/64521 איפלח נונה 25/04/2004 איפלח שמעון
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 |מס׳ תיק ן ןשסהמנ1ח/ה ן |1ז. פטירה ן ושם המבקש
 ירושות

 1/64522 שרף נטע 14/02/1989 שרף עתידה
 1/64524 שרף דוד 28/04/1998 שרף עתידה
 1/64526 סרייה לטיפה 06/09/2003 סריה יעקב
 1/64527 עבוד נגי 09/11/1990 עבודנתוס
 1/64528 עבוד ג׳רג׳יה 14/04/1996 עבוד נחום
 1/64529 חנוך כרמלה 05/07/2004 חנוך גדעון

 1/64530 מגו חוה 21/09/2004 שמואלי רעיה
 1/64532 קורל שושנה 29/08/2004 הרפז אילנה

 1/64533 נירנברג רחל 06/11/1942 בורשטיין ג׳ק מרסל
ת או ו ו  צ

 3/64039 אטינגר ברטה 02/06/1922 אטינגר יעקב
 1/64373 אברהם אליהו 06/06/2003 אברהם יעקב

 1/64374 דהרי גירי(ירום 01/04/2004 דהרי שרון(אילנ
 1/64376 אלקלעי יעקב 13/05/2004 אלקלעי מריס

 1/64380 מועלם מאיר 18/09/2004 קדוש אבדהסגאלבר
 1/64384 תביס פורטונא 06/04/2004 אלקלעי מזל

 1/64388 זלצמן מרקלן 29/09/2003 נסטשקין אדוארד
 1/64389 גולדמן נפתלי 10/08/2004 טיסמנץ פנינה
 1/64391 איכלבום חוה 31/07/2004 שולדר צפורה

 1/64394 הדר יצחק 10/01/2003 הדר רחל
 1/64395 גולדברג דן 20/06/2004 גולדברג מרים

 1/64397 רובינזפט שלמה 25/08/2004 בנצ׳יק אריה
 1/64399 ציזנר סופיה זלדה 17/09/2004 לשם נעמי

 1/64400 שונמי חנה 17/08/2004 אלעד יריב
 1/64401 אברט זאב 01/03/2004 גורסקי ורדה
 1/64402 סירטש אליזבטה 06/04/2004 ולנטין חיים

 1/64403 מימון אסתר 28/07/2004 מימון יהודה ליאו
 1/64404 פלד רות 17/09/2004 פלד חגית
 1/64407 אוקסמן בתיה 18/04/2004 ניסן פנינה

 1/64409 ווינגרטן ליליאן 06/09/2004 בן אהרן צביה
 1/64410 גרינפלד הנריר 09/09/2000 גרינפלד יולן

 1/64411 אברהמוב כאנוס 10/04/2003 אגי דרור יהודה
 1/64414 אלקלעי זקי 09/09/2004 אלקלעי חיים

 1/64417 נריה שיפרה 09/10/2004 מושדהי עזראברהיס
 1/64422 דייו משה 31/08/2004 דיין צפורה

 1/64427 חתן גורגיה 24/06/2004 יעקב זאן נדימה
 1/64429 גלקין מיכאלה 15/05/2004 קרונהאוזתמרה

 1/64430 עפגין שולמית 12/04/2004 עפגין עזרא
 1/64431 פולישוק גניה 31/07/2004 פולישוק בצלאל

 1/64432 לבנטוב נחמה 20/03/2004 כנען פרידה
 1/64434 גולדוירט הינדה 29/01/2004 גולדוירט עירן יצחק

 1/64435 בן יצחק משה 07/08/2003 לרי חנה
 1/64437 שימוף ארבינג 17/02/2002 שיסוף וורןאליוט

 1/64439 שטרן יוסף 22/07/2004 שמרן איבן
 1/64444 ויתקון מיכאל 01/10/2004 ויתקון אמיר
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 ומס׳ תיק ן |שם המנוח/ה ןןת. פסירה ן ושם המבקש ]
 צוואות

 1/64445 פדפל ממה 27/08/2004 מחסזהבה
 1/64446 חגג ויטוריו 14/09/2002 לאופר גאולה
 1/64447 קנסבן־ יעקב 25/04/2004 טייבלוס משה

 1/64448 המר זיסקינד 14/06/2004 המר אידה יהודי
 1/64449 נחום נגרם 14/09/2004 נחום אליהו
 1/64451 י שולב פרידה 22/08/2004 ריטר נורית

 1/64453 שפירו סופיה 13/04/2001 אוסבלדו שפיר דניאל
 1/64454 כהן לבנה 14/01/2003 כהןאליעד
 1/64456 כהן חיים 29/09/2004 כהןאליעד

 1/64460 אפשטין הדסה 25/04/2004 אפשטין מנחם
 1/64461 מותחדה ציון 04/07/2004 מותחדה מלוק

 1/64463 רייכמן דורה 25/08/2004 דושן תהילה
 1/64464 צברי שמחה 07/10/2004 קרוא ניצה

 1/64465 שיפוני יעקב 10/09/2004 שיפוני רינה
 1/64467 דגן משה 31/08/2004 דגן טליה

 1/64470 חדר יאיר 06/09/2004 קידר רודד טובה
 1/64471 נגר שושנה 03/10/2002 נגר שרה

 1/64473 לוינסון אריה 23/05/1969 לוינסון חביבה
 1/64475 אניס זולטן 05/09/2000 אניס הלן

 1/64479 פלוטניק פיי 01/06/1985 קנדלמןאיליין
 1/64480 פלוטניק אירו יצחק 25/03/1976 קנדלמןאיליין

 1/64481 עקווא שמעון 20/07/1986 עקווא שדרה
 1/64484 שיסטר גיטלה 11/07/2004 שיסטר יוסף

 1/64485 פוח׳רסקי פרץ 27/05/2004 גוט טליה
 1/64486 אופיר שרגא 11/10/2004 אופיר פנינה
 1/64487 חובב אברהם 11/05/2003 חובב עליזה
 1/64490 אוסטרי דן או ישעיהו 06/12/2000 אלעזרדליה

 1/64491 וייסמן לילי 30/09/2004 ששון יגאל
 1/64492 אומר נפתלי 19/08/2004 אומר רבקה
 1/64496 שטרן גבריאלה 17/12/1999 שטח איבו

 1/64497 שבת פהימה 14/09/2004 ידידיה רמל
 1/64498 צליק חנה 20/08/2004 צליג ינקו
 1/64499 לשץ חסיה 01/08/2004 איל בלה

 1/64500 פישלוביץ ויליאם 13/12/1986 פישלוביץעזרא
 1/64501 חלו מלכה 24/01/2001 מדינת ישראל

 1/64504 טייב ויקטור 12/04/1997 טייב שלום
 1/64505 קרישר רומן 25/09/2004 כרמונה סטללה
 1/64506 הרשברג חיה 27/09/2004 הרשברג נורית

 1/64507 כהן שלמה 08/08/2004 כהן מיכאל
 1/64508 חבשצבסקי נחום 30/08/2004 חושן יעקב

 1/64509 לובובסקי יאן 08/01/2004 לובובסקי גבריאל
 1/64510 כץ שרה אסתר 13/08/2002 יעוז תמרה

 1/64511 לובובסקה פליציה 15/08/2000 לובובסקי גבריאל
 1/64512 וגנד ודיס הרמן 20/05/2004 וגנר שושנה
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 |נזס־ תיק ן |שם המנוח/ה ן!ת. פטירה ן |שס המבקש
 צוואות

 1/64514 פרלברג ליאון 08/06/2004 רונן אילנה
 1/64515 בן עטייה של פורטונה 03/10/2004 בו עטיה יוסף

 1/64516 גוטולבסקי אסיה 08/08/2004 גולדשטיין תמר
 1/64523 מלחי מנחם 13/09/2003 מלחי עליזה
 1/64525 גילן עדה 20/12/2003 פלדיחיעס

 1/64531 קורל קלמנס 27/11/1999 הרפז אילנה

 ירושות וצוואות
 1/64494 גולדוירט גרשון 04/10/1995 גולדוירט עירן יצחק

הל עזבון  מינוי מנ
 יוסף זילביגר, רשם

 הרשם לענייני ירושה בחיפה - שדרות פל-יס 15א׳ קרית הממשלה חיפה

 ירושות
 2/16664 וקסלר שלימה סבינ 11/02/2003 שוורצמןציפי

 1/23436 שמילוביץ מרצל 13/01/2004 שמילוביץטובה
 1/23438 כהן מרסדס 30/10/2004 כהן יוסף

 1/23441 ברקוביץ ז׳נטה 19/02/2004 סכטר שרי
 1/23443 סרחאן עבד אל קאד 18/10/2004 סרחאןנסרה

 1/23444 הדוש עמרם 07/11/2001 הרוש רחל
 1/23445 אמיר שמואל 17/10/2004 גרעיני נילי

 1/23448 ג׳בארין מנור 28/07/2003 עבד אלראוף מנור ג׳באר
 1/23449 כרמלי דב 23/10/2004 כרמלי יגאל

 1/23450 גבארין ג׳מילה 04/01/2004 עבדאלראוף מנור ג׳באר
 1/23453 בלומנטל שמעון 06/11/2004 ברנטל יוסף
 1/23454 חיקי יעקב 01/10/2004 חיקי ניסים
 1/23455 חיקי רבקה 13/07/1999 חיקי ניסיס

 1/23456 בו שבת רפאל 08/07/2003 בו שבת יעקב
 1/23457 אלבויס יפה 11/01/1987 אלבוים יוסף
 1/23458 זאיקובטי לב 31/01/1986 זייקובמי יורי
 1/23459 אלבוים משה 17/01/1984 אלבויםיוסף

 1/23460 רובינשטיין שוליק 23/10/1998 קור דורה
 1/23461 לוגסי יוסף 17/08/2004 לוגסי איבון

 1/23462 זאיקובאט מריה רוזה 23/12/1993 דיקובטי יורי
 1/23463 סייג חסיבה 24/11/2002 בוטבול מרגלית

 צוואות
 1/23433 מליכוב יבגני 23/07/2004 פריאוברוג׳נס אננה

 1/23434 רוסשטר שמואל 01/10/2004 סבן שבתאי
 1/23435 גרפונקל ליאו 06/11/2004 ערן שלמה נסים

 1/23437 כהן מרים 28/05/2004 תיון אדמונד
 1/23439 דמרי נפתלי 09/02/2004 דמרי עמוס
 1/23440 רזניק משה 16/02/2004 חניק שרה

 1/23442 אלקלעי משה 13/10/2004 פישביין רונית

׳ התשס״ה, 28.1.2005 ר א ד א ט ב ״ ם 5371, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  1770 י



 |מס׳ תיק ן |שם המנוח/ה ן|ת. פטירה ן ושם המבקש
ת ו א ו ו  צ

 1/23446 קנדה יצחק(הנס) 17/12/1997 קנדה אריה
 1/23447 קנדה זהבה 25/04/2004 קנדה אריה

 1/23451 רוזנשטייו חיה 29/10/2004 שיינפלד וינב חביבה
 1/23452 דוקטש אידה 27/08/2004 בלכר פרלה שרה

 1/23464 סקאגיו יוסף 15/10/2004 סקאגיואריה
 1/23465 הייטנר דוד 26/10/2004 הייטנר ש1שנה
 1/23466 רפופורט אריה 27/10/2004 רפופורטיורמ

 1/23467 סואעד עיד 18/02/2004 סואעד עלי
 1/23468 זערור סלימה 21/08/2004 ששון זעתר

 1/23469 שנייר אורל 16/10/2004 שנייר יוליאן

ל עזבון ה נ י מ ו נ  מי
 לבנה בר פח, רשם

 הרשם לענייני ירושה בבאר שבע - רח׳ התקוה 4 באר שבע
 ירושות

 1/9549 בודימסקי זבונימיר 13/01/1998 בודימסקי ביאנקה
 1/9550 קריחלי שרה 22/11/2003 עור דוד

 1/9551 שנטמן סימומשמחה 07/07/1995 שנטמן צילה
 1/9554 הרמל שמואל 02/02/2003 הרמל פרחה
 1/9555 רגימוב אותרי 06/10/2004 לרדו ליאנה

 1/9559 מכלוף דוד 31/10/2004 מכלוף אביבה
 1/9560 בן תפחה שלמה 09/07/2004 אלואי יוסף
 1/9562 איפרח דוד 04/08/2004 בן דוד יפה

 1/9566 רגימוב מלכה 29/08/2004 לרדו ליאנה
 1/9567 סימיס חיים 21/03/2003 סימיסאננה

 1/9568 בן עבו לאון 14/09/1998 בן עבו אלגריה
 1/9569 חינדזיאשביל נקומה 31/12/2002 דזי׳נדזירשוי אליהו

 1/9570 שירגאוקר אליזבט 28/03/2004 שירגאוקר אנוך
 1/9571 כץ מיכאיל 18/04/1992 פרנק מריה
 1/9572 הראל אביבה 07/07/2002 הראלרלי

 1/9573 הראל בן עמי 30/05/2004 הראל ישראל(רלי)
 1/9574 סלוצקי חצקל 13/10/2004 לוסקין פאינה

 1/9575 תדידה בת חן 23/11/2002 חדידה פחי
 1/9576 מרנין דובה לאה 18/06/1998 גוסב אנה

 1/9577 מלול יצחק 22/09/2003 מלולפאני
 1/9579 רמוני משה סיני 09/10/2004 אנריקז מסודי

 1/9580 רוט טרזיה 06/10/2004 רוט ישי
 1/9582 וייסמן בוריס 19/05/2001 וייסמן מיניה
 1/9583 יצחק רגינה 08/01/1998 יצחקי אמיר
 2/9586 ויצמן אסתר 27/10/2004 חבושה ענת

 1/9588 מנשרוב מיכאל 30/09/2004 מנשרוב ב1ריס
 1/9589 שורץ יעקב 17/10/1997 שורץ עליזה

 1/9590 שגבייב אנה 27/05/2004 שגבייב גורשום
 1/9591 ויטריאול יוסף 27/10/2004 ויטריאול שושנה
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 ןמס־ תיק ן ןשס המנוח/ה ן ןת. פטירה ן שם המבקש

 ירושות
 1/9593 גרש שמעונה 15/10/2004 גרש שאול

ת או ו ו  צ
 1/9548 ינקוביץ ורה נעמי 04/09/2004 וייס זאב

 1/9553 אפשטיין יצחק 12/02/1997 אפשטיין פאני
 1/9556 פרץ מסעוד 28/10/2004 אזולאי אלי

 1/9557 ליפוביץ׳ דינה 17/05/2004 גואטה מרינה
 1/9558 ליפוביץ׳ יפים 10/04/2004 גואטה מרינה

 1/9561 גרינברג אברהם 05/08/2004 גרינברג סילביה
 1/9563 לוגאסי עליה 22/01/2004 לוגסי מכלוף

 1/9564 בוכבזה גולי 20/10/2004 בוכבזה רוברט
 1/9565 גרינשטיין יצחק 07/01/2004 פינגר מיה

 1/9578 מייזליס שרה 30/11/2001 ברודסקי לאוניד
 1/9581 לונדון גריגורי 26/09/2003 לונדין סומנה

 1/9584 יונגר יקטרינה 17/04/2000 יונגר יעקב
 1/9585 פילה רגינה 16/06/2004 פישגולד סימה

 1/9587 רובינשטיין ולרי 28/11/2003 רובינשטיין נטליה
 1/9592 בירנבאום אליוט הרבר 07/08/2004 בירנבאוס אליוט הרבר

 ירושות וצוואות
 1/9552 קרמר בתיה 17/07/2004 קרמר זלמן

הל עזבון  מינוי מנ
 שושנה אנקוד-שניר, רשם

 הרשם לענייני ירושה בנצרת ־ רח׳ המלאכה 3, נצרת

 ירושות
 1/6341 יוסף עבד אלחליס 18/10/1997 יוסף אמין

 1/6350 אטיאס אסתר 13/10/2003 לוי שלומית
 1/6351 גיטרמן סניה 07/02/2004 גיטרמן רחל

 1/6352 כהן יוסף 06/08/1989 סגלוביץרחל
 6353/ 1 פיבניק ולדי 02/05/2003 פיבניק לידיה

 1/6355 ניקיטין ולדימיר 06/11/2004 יבורובסקי אינגה
 1/6357 שיבלי חסן 29/05/2002 שיבלי חמדה

 צוואות
 1/6356 סלוצקרס גליה 02/07/2002 סלוצקרס בנימין

 ירושות וצוואות
 1/6354 לבקוביץ יוכבד 12/08/2004 לבקוביץדוד

 לבנה בר עח, רשם
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יני ירושה  הרשמים לעני

 הודעות לפי חוק הירושה, הומוכ״ה •־1965

 הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה
 בהתאס לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות

 בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה.

 כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לבקשה לרשס לענייני ירושה אליו הוגשה הבקשה תוך ארבעה עשר יום מפרסום
 זה, תוך פירוט טעמי התנגדותו.

 הרשם לענייני ירושה בירושלים ־ רח׳ יפו 216, י-ם
 !מסי תיק ן ןשס המנות/ה ןןת. פטירה ן ןשס המבקש

 ירושות
 1/10177 טל.גליזה 18/10/2004 טל שושנה

 1/10180 זכאים אסתר 16/09/2000 זכאים יוסף
 1/10181 פליק אהרן 23/07/2003 כגן חנה

יזלה קלפ  1/10182 הנל סוורין(שמ 22/12/2003 הנלג׳
 1/10183 זלכה מנשה 31/10/2004 הררי איריס
 1/10184 זלכה כטון מלכה 29/07/2004 הררי איריס

 1/10185 גיפלמן אנה 22/03/2004 ספיילר פלורה רוזה
 1/10186 כהן מרדכי 05/08/2002 כהן אהרן
 1/10188 הרן שמעון 31/10/2004 הרן עדינה

 1/10192 בריק אריה דניאל 22/09/2004 בריק מלכה

 צוואות
 1/10178 יחיא סיתו 20/08/2004 יחיא אברהם
 1/10179 מנשה יוסף 14/03/1999 אליאב אסתר
 1/10187 היידינגספלד אלים 30/10/2002 קופמן אליהו
 1/10189 בנימין חלביה 18/04/1994 בנימיו *ןילן
 1/10190 שרחי אסתר 04/11/2004 אזולאי יוסף

 1/10191 בבאייב אלק 01/01/2004 בביאב איסתן
 בת-שבע אברר בר-טוב, רשם

 הרשם לענייני ירושה בתל אביב ־ רח׳ השלושה 2,יד אליהו, תל-אביב

 ירושות
 1/61792 ברלינר יחזקאל 19/08/1983 ברלינר שושנה

ל 05/10/2003 אזולאי רונו  1/64534 אזולאי ש
 1/64535 עיני ראובן 11/10/2004 עיני ניר

 1/64538 אפשטין יעקב יונה 30/11/2003 אפשטיין טובה
 1/64540 יציב בתיה 13/09/2004 לוין אופירה
 1/64541 אבני שלמה 11/08/2004 אלקה אבני
 1/64542 קודס אבגניה 01/08/2003 קודס ינקל

 1/64543 רובינשטיין משה 08/10/2004 בליט אביבה ויוי
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 |מס־ תיק 1 ןשם המנוח/ה ן ןת. פטירה 1 ושם המבקש
 ירושות

 1/64548 ליאופולד גולדה 03/09/2004 קלמנוביץגבי
 1/64549 גלסשמייו יעקב 24/09/2004 גלטשטייו מרים

 1/64550 ברנץ משה 14/09/2004 ברנץ בנימין
 1/64554 יונה מריס 09/05/2003 יונה פנינה

 1/64556 שטריקברגר דבורה 13/05/2004 הרפזבןציון
 1/64561 סרור סמי 22/11/2002 סתר דרורה

 1/64569 מכביאן כהני יעקב 16/02/2004 מרביאמכהני) אוולין
 1/64570 גראופה דינה 12/08/1943 גוטמן מרים
 1/64572 פולבר קלרה 15/09/2004 שושני נעמי

 צוואות
 3/2297 רבינוב נעומי 18/07/1998 זוקעבועז
 1/64536 וייסמן ניסן 13/10/2004 אבוש בתי

 1/64537 גולדוסר מרגלית 15/09/2004 גולדוסר משה
 1/64539 כץ שרה 13/04/2004 זלצר צפורה
 1/64544 הייס הילדה 23/03/2004 גולדברג ג׳י
י ,  1/64545 הייס מודיס 06/05/2001 גולדברג ג

 1/64546 לנגדורף יוכבד 05/11/2004 קלאוזנר מינה
 1/64547 הירוס הרש 29/08/2004 לבקוביץ חייה

 1/64551 שמיר יהודית 20/07/2004 שמיר צבי
 1/64552 מכלוף מיסה 19/08/2004 מכלוףניסים
 1/64553 אשכנזי יצחק 09/08/2004 אשכנזי דוד

 1/64555 בלנקי מיכאל 30/06/2004 בלנקי סמואיל
 1/64557 ירון אליעזר 26/01/2002 ירון חוה

 1/64558 קפלן שמואל 04/09/2004 פוקס תמר
 1/64559 אשכנזי מזל 23/10/2004 אשכנזי שלמה

 1/64560 כהן עליס 31/08/2004 כהן יוסף
 64562/ 1 מרקס מריה לאה 11/05/2003 שימשיינבויס משה

 1/64563 קדיסוו גדעון זאב 12/09/2004 קדיסון שולמית
 1/64564 בו-ברור אליס 25/08/2004 איזנברג יהודית

 1/64565 דוד מאיר 19/02/2004 דוד עטלה
 1/64566 שליסר זיגמונד 02/04/2004 שליסר רוניה

 1/64567 זלמנוב רבקה 25/07/2004 נוב זלמן אביב
 1/64568 קרמר בתיה 14/12/2002 פייגיןציפה

 1/64571 מסלסי מרימ 06/12/1997 מי טל מרדכי

 מינוי מנהל עזבו!

 יוסף זילביגר, רשם

 הרשם לענייני ירושה בחיפה - שדרות פל-ים 15א׳ קדית הממשלה חיפה

 ירושות

ר יוסף 28/10/2003 לנגר צפורה ג נ ל . 1/23474 
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 ומס׳ תיק ן ןשס המנוח/ה ןןת. פטירה ן ןשס המבקש
 ירושות

 1/23475 טדאב משה 12/11/2004 טראב שרה

 1/23476 גולדשלגר מרדכי 22/05/2004 גולדשלגר גוסטה

 1/23477 פישר לאה 15/09/2004 פישר אוריאל

 1/23479 פרנקו שמואל 05/01/2004 פרנקואסתר

 1/23480 פנונו שמעון 30/10/2004 ליטמנוביץ בתיה
 1/23481 מג׳דוב אחמד 14/07/2004 מג׳דוב עאידה

 1/23482 ווג׳אזי אחמד 18/09/2004 חג׳אזי עבדאלחפיז

 1/23484 מונהייט טינה 21/10/1987 רוזנברג רות פרידל

 1/23485 דוידוב נרקיס 09/04/2004 מנשרוב גאולה

 1/23486 דוידוב אהרון 02/02/2002 דוידוב אברהם

 1/23489 פורקש הלנה 21/08/1997 מאנשרוב לודמילה

 1/23491 שנדרוביץ אנטוניה 13/12/2002 שגב שנדרובי מנחם

 1/23493 כביש אהוד 21/09/2004 רייצ׳יל פרנסים כבי

 1/23494 ביאלי זלמן 28/10/2004 לוי חיה

 1/23495 פישר לילה 08/09/2004 קוליו פישר

 1/23496 בורקוב גניה 29/11/2001 סבקובה מרינה

 צוואות
 3/19459 פיטימשוילי שמחה 17/09/2003 פישלי יוסף

 1/23470 נחמני מזל 13/11/2004 קדוש עליזה

 1/23472 טוריאנסקי מיכאל 06/06/2000 גלפריוסמיון
 1/23473 ברליוסף 14/11/2004 מימון סויסה חי

 1/23478 בניש אברהם 25/09/1996 בניש סרפינה
 1/23483 עמר ג׳ולייט 04/10/2004 פרץ שקור חביבה

 1/23487 רוזנפלד ויקטור 05/04/2004 רוזנפלד אלזה
 1/23488 אשכנזי אברהם 27/10/2004 קונישטדטאסתר
 1/23490 וואטוק יהודית 14/11/2004 הרשקוביץמנחם

 1/23492 לנדאו שפרינצה תק 08/09/2004 שגב שנדרובי מנחם

ן  מינוי מנהל עזבו
 לבנה בר עת, רשם

 הרשם לענייני ירושה בבאר שבע - רח׳ התקוה 4 באר שבע

 ירושות
 1/9594 שריקד יגאל 19/08/2004 שריקד דולי

 1/9597 נוימן יעקב 16/03/2000 מורסל נוימן אידה
 1/9598 נעים אלן 11/05/2003 שליט אסנת

 1/9599 סוסאןיעקב 29/03/1999 שושןאנט
 1/9600 סוסאו יאמנה 09/04/2004 שושןאנט

 1/9606 ספרנוביץ ולרי 04/10/2002 ספרנוביץ׳ אירינה
 1/9608 אוחיון דוד 15/10/2001 רושינקיפה
 1/9610 אלמקיס זוהרה 12/07/2004 בלס עליס

 1/9611 בלסקי איגוד 28/09/2004 בלסקי נח׳דה
 1/9613 קלצ׳יאן רוזליה 27/03/2004 קלדיאןיורי

 1/9614 אוסטרוגורסקי נדגיז 31/08/2004 אוסמרוגורסקי אלנה
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 ןמס׳ תיק ן ןשס המנ1ח/ה ן ןח. פטירה 1 [שם המבקש

 צוואות
 1/9595 שולרופר אישיה 24/09/2004 שולרופר סופיה
 1/9596 ויינברנד לאוניד 13/01/2000 ויינברנד סופיה

 1/9601 לוברסקי מויסיי 23/10/2003 לוברסקי ראיסה
 1/9602 רבינוביץ׳ משה 09/06/2004 ליפקוביץ׳ לב

 1/9603 ברנפלד-פרבר אלכסנדרה 29/10/2000 פרבר אלה
 1/9604 פויגלמו אלכסנדר 31/10/2001 מורגונובסקי פאינה

 1/9605 ריד אלברט 28/05/2004 ריד ביאטריס
 1/9607 וקסלר סמיון 29/07/2004 וקסלר אלה

 1/9609 אבאטובי נח 14/10/2004 אבאטובי מרים
 1/9612 ינובסקי ברוניה 13/09/2004 זקרי פנינה

 1/9615 לינדנפלד ג׳ורג׳ 15/10/2004 לינדנפלד אהובה
 1/9616 ברמן מרק 13/09/2002 ברמן מיכאל

 מינוי מנהל עזבון

 שושנה אנקור-שניר, דשם

 הרשם לענייני ירושה בנצרת - רח׳ המלאכה 3, נצרת

 15/04/2003 טנגי סוליקה
 07/09/2004 צדוק צפורה

 16/02/2004 סמג׳ה אברהם
 23/07/2000 סמג׳ה אברהם

 02/10/2004 אהרון שמעון
 03/10/1997 גוטמן אילן

 לבנח בר עת, רשם

 ירושות

 1/6359 טנגי יוסף
 1/6360 קרנט הינדה
 1/6363 סמג׳ה נסים
 1/6364 סמג׳ה מרים

 צוואות

 1/6361 אהרון סימה
 1/6362 גוטמן ישראל

 ירושות וצוואות
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 הרשמים לענייני ירושה

 הודעות לפי חיק חיוושוו, התשכ״ה - 1965

 הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה
 בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות

 בקשות לצו ירושה וצו קיזם צוואה.

 כל המעונייו בדבר רשאי להגיש התנגדות לבקשה לרשם לענייני ירושה אליו הוגשה הבקשה תוך ארבעה עשר יום מפרסום
 זה, תור פירוט טעמי התנגדותו.

 הרשם לענייני ירושה בירושלים ־ רח׳ יפו 216, י-ם
 !מסי תיק ן ןשם החנוח/ה Uli פטירה ן ןשם המבקש

 ירושות
06 מזרחי שולמית /09  1/10195 קימה מימה 2004/

15 רוזנפלד דוד /09  1/10196 רוזנפלד נדב 2004/

08 עדרי בלה /10  1/10198 אדרעי פרחה 2004/

12 סביצקי לאה /08  1/10199 סביצקי אלכסנדר יו 2004/

09 וינר אהרון /07  1/10200 רנד חנה 2004/

23 בטאט מרים /08  1/10202 בטאט מאיר 2004/

16 קלוגמןחוה /10  1/10203 שוסברגר אריקה 2004/

01 קובי שלמה /11  1/10204 קובי יהודית 2004/

10 ציצושוילי שמחה /10  1/10205 ציצואשוילי לאון אריה 2004/

13 לוי זכי  1/10206 רפאל נעמה 05/1982/

29 גולדוסר סלמה /09  1/10211 גולדוסר משה זלמן 2004/

17 קורלנסקי אהרון /10  1/10213 קורלנסקי מיכל טובה 2004/

22 גולדברג אליעזר /05  1/10214 גלעד אהוד 2000/

24 (ידגרוסקרי פאני /10  1/10215 ידגרוב רחל 1995/

23 סער שמעון /04  1/10216 נוריאן עזיז 1987/

ואות  צו
06 אמינוף רבקה /04  5/8823 אמינוף שמואל 2003/

16 בלו רות  2/8889 בצלאל צביה 10/2002/

16 קצבורג שרה /10  1/10193 בן יצחק רעיה 2004/

27 מזרחי שולמית /11  1/10194 קימה נעים 2002/

17 לינדנפלד אסתר /10  1/10197 פרלשטיין לילי(יקוב 1998/

07 ברדה אליהו /09  1/10201 בדדה פורטונה 2004/

06 אלקלעי עופרה /05  1/10207 אלקלעי מיכאל 2000/

18 שפירא אסתר /09  1/10208 שפירא ישראל 1987/

30 אבו פז צבי /07  1/10209 אבן פז אביבה 1998/

10 צולקובסקי חיים /09  1/10210 צ׳ולקובסקי בסיה 2004/

08 גורן אבנר /10  1/10212 גורן יאיר 2004/

 בת-שבע אברך בר-סוב, רשם

׳ התשס״ה, 28.2.2005  ילקוט הפרסומים 5371, י״ט באדר א



 הדשמ לענייני ירושה בתל אביב - רח׳ השלושה 2,יד אליהו, תל-אביב

 ןמס׳ חיק ן |שס המנוח/ה ן ןת. פטירה ן ןשס המבקש
 ירושות

 3/14221 מנהיים אלמה ש 26/12/1999 כהו דניאל א
 1/61801 אודי יחיאל 15/04/2004 אודי יהודית

 1/61882 פימה אלברמ 28/05/2003 פימה ריימונד
 1/64574 ישר מוסה 16/01/1996 פרהנ׳ג ג1ליאן
 1/64578 מנצור חיים 03/05/1996 מנצור צפורה

 1/64579 בירמן ציפורה 17/08/2004 שאנן נטע
 1/64580 גרוס נוחימ 04/03/2004 גרוסאולג

 1/64581 שקרצי יעקב 12/09/2004 שקרצי אלינאורה
 1/64582 שטיינמץ יניב 18/05/2004 שטינמץ יהודית

 1/64583 מורדי יפה 08/09/2004 בן-ציוו מור
 1/64584 גביוס ששון 08/04/2004 טורנס מתילדה

 1/64585 בלקינג ינטע שיינע 22/09/2004 שויצר רבקה
 1/64586 פייגין אליק 24/09/1995 פייגיןציפה

 1/64589 עזאר נמרא עזורי 29/01/2002 עזר יוסף
 1/64593 אהרון יוסף 13/03/1977 כהן יונה

 1/64595 ספורטה רבקה 08/08/2004 שחד תרצה
 1/64597 חי בקי 06/03/2004 חי ניסים

 1/64599 קנטי סולטנה 03/08/2004 קנטי נסים
 1/64600 תומר רות 22/10/2004 תומר רן

 1/64601 נחמיאס רפאל 24/06/1999 נחמיאס רמה
 1/64603 פרידמן רנה 14/10/2004 צור פרידמן ענת

 1/64605 שמסי איבון 07/06/2003 שמסי יחזקאל
 1/64607 סדינה אליהו 19/09/2004 סדינה שולה

 1/64608 שפירט מניה 04/09/1985 הובשר פאניה
 1/64610 לוי מלכה 14/09/2004 מנה לוי

 1/64613 ברלינר אדיט 27/04/1996 ברלינר טומס חוזה
 1/64616 שוקרון סולטנה 20/11/1998 שוקרון יהושוע

 1/64618 שטינברג אסתר מרים 11/01/2004 גדבר בלומה
 1/64619 אברהם בלה 04/10/1987 אברהם גיורא
 1/64620 זריחם רחל 10/04/2004 זריחם יהודה

 1/64621 רחנבאוס חנה 05/05/2004 רוזנבאום גי1רא
 64622/ 1 זריחם שלמה 12/01/2004 זריחמ יהודה

 1/64624 כהן אריה דניאל 29/12/2000 כהן אלמלם זהבה
 1/64626 כהן אליהו 20/08/2004 זילכה אסתר
 1/64627 לוי יהודית 23/09/2004 קלפה בת אל
 1/64628 כהן בלה 28/08/1990 זילכה אסתר

 1/64630 שליבובסקי ענת 15/08/2004 שליבובסקי ארז
 1/64634 רווה חדוה 12/04/2001 רווה יהודה
 1/64635 וינשטוק חנה 25/01/2003 יפרח זהבה

 1/64638 עמילוב עמיאל נהוראי 19/08/2004 עמילוב הדסה
 1/64643 אשמיאל יצחק 31/10/2001 אשמיאל עדנה

 1/64646 מישורים אדוארד 07/05/2004 יעקובוביץ ריבה
 1/64648 בורגה רינה זינה 31/07/2004 שפיצר מריאן

 1/64649 איסרוביץ דב 03/06/1935 איסרוביץשלמה
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 ןמס־ תיק ן ןשס המנוח/ה ן ןת. פטירה ן טס המבקש
ת ו ש ו ר  י

 1/64650 ברברמן חיה 07/11/1986 ברוורמן ישראל
 1/64652 בולמש יוסף 06/03/2004 בולמש נאח׳דה

 1/64655 בילגוריי צילה 09/07/2004 בילגורי מרדכי

 1/64657 רצון בונה 08/08/2004 אבוגני שרית

 1/64658 צוקרמן חנה 26/05/2004 צוקרמן אלי
 1/64659 מזרחי מנשה 29/09/2004 מזרחי יצחק

 1/64662 שבח שרה 23/07/1982 קחלנקוסטללה
 1/64663 מייזלס חיים 24/08/1998 מייזלס גולדה

 1/64664 אברהימיאן נוריאל 08/06/1997 אברהימיאו מרימ
 1/64665 לוי אורה 14/12/2002 לוי ישראל
 1/64666 בלנדר אידיאס 31/05/2004 לזרבויום

 1/64676 הריס אורי פנחס 27/10/2004 הריס צאירי מורו
 1/64677 ביטון חיים ברוך 12/07/2004 ביטון סימה

 1/64678 יונה מישל ג׳סלי 23/04/1983 יונה יוסי
 1/64682 צ׳ותומזוב דניאל 22/07/2004 פקר נטליה

 1/64686 אלייה זכיה 12/04/2004 אליה שלמה
 1/64688 אלייה עזרא 13/06/1987 אליה שלמה

אות ו  צו
 3/56686 רוטנדלר בתיה 15/01/2004 אמסלםיפית

 1/62009 אגמי רחל 14/12/2003 אגמי אדלר פניה
 1/64575 קלרו לילי 31/03/2002 קלרו יהושע

 64576/ 1 ראם מאיר 15/09/2004 ראם אסנת
 1/64577 איגליצן גרטרוד יהו 06/01/2004 איגליצן נתן יוסף

 1/64587 גבלי חממה 01/10/2004 בר אשר ציון
 1/64588 עזאר כטון 05/02/2004 עזר יוסף

 64590/ 1 שבתאי חנה 10/09/2004 פנחסי רפאל
 1/64591 אשכנזי אסתר 00/00/0000 אסטרותי ויטוריה

 1/64592 פוגל יהודית 12/09/2004 בן ציון פוגל
 1/64594 ווילד אדווין 06/07/1996 ורלדמריס
 1/64596 אגסי מירה 22/05/2003 אגסי יוסף

 1/64598 טוריו ארתור 25/12/2003 טוריו ריצ׳רד
 1/64602 יוסף הינדה 05/06/2004 רחמן גדין אימה

 1/64604 אלוני שרה 26/06/2004 רוקח סימונה
 1/64606 רפופורט פייבל 05/10/2004 ליפקין ואלנטינה
 1/64609 גולדפרב לאה 25/09/2004 בנדטסון סילביה

 1/64611 פלדמן ישראל 12/09/2004 פלדמן דב
 1/64612 לו גסי נחל 25/01/2003 דביבודוד

ח  1/64614 גייר יפהגבינה ש 27/09/2004 גייר א
 1/64615 טולידאנו אליהו 01/06/2004 טולידאנו גד

 1/64617 שורץ קלרה 05/06/2003 שורץ גבריאל
 1/64623 ניסים משה 09/09/2004 ניסו ברוך

 1/64625 שנר אברהם 29/09/2004 קונץ לידיה
 1/64629 קיוון נמליה 27/09/2004 נוימן-נגר לאה

 1/64631 לב חנה 27/01/2004 לב פולינה
 1/64632 ביטון אסתר 12/11/1999 גז חנה
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 ןמס־ תיק 1 ןשם המנוח/ה ||ת. פטירה ן ןשם המבקש
ת או ו  צו

 1/64633 כדורי ויקטוריה 02/06/2004 אייזיק-ניסים אלי
 1/64636 תמאס דניאל 04/09/2004 סגל מרים

 1/64637 עזיזי מנחם 7/08/2004 ו עזיזי אסתר
 1/64639 הר זהב דבורה 20/08/2004 וינרב רוני

 1/64640 פראג יהודה ליאו 03/02/2004 פראג שילה פטריש
 1/64641 כץ נורמה 15/08/2004 כץ(הווארד) סייס

 1/64642 תורגמו אהובה 01/09/2004 גולצמן שרון
 1/64644 גויטע רחמים 21/04/2004 גויטע ישראל
 1/64645 גמליאל מינה 05/10/2004 גמליאל משה

 1/64647 נוה חיים 20/06/2004 נוה רות
 1/64651 אימקין פירה 20/06/2004 גרש1ב סופיה

 1/64653 ברזילאי נעמי 28/05/2004 ברזילאי אברהם
 1/64654 אופיר קלמן 28/03/2004 אופיר שרה

 1/64656 טרכטמן אידה 15/09/1996 פידלר איסנה
 1/64660 שבח אלקסיי 2003/וו/07 קוזלנקו סטללה
 1/64661 איצקוביץ אברהם יהוד 04/11/2003 איצקוביץ גיצה

 1/64667 לוי גויה 23/07/2004 לוי יצחק
 1/64668 יקותיאל מלוק 23/01/2000 כהן צדק אבלבה
 1/64669 יקותיאל ניסן 24/09/2004 כהן צדק אביבה

 1/64670 בריק מרים 14/06/2004 שמואלי נאווה
 1/64671 דויטש משה 25/07/2004 דויטש יהודה

 1/64672 רוזנקתץ נתן זליג 31/08/2004 רוזנקרנץ אילתה
 1/64673 ארוילי חלוה 21/07/2004 ארוילי אברהם

 1/64674 הרתאן שושנה 03/12/2002 הרתאן עפר
 1/64675 מירובסקי רוזה 31/08/2004 מירובסקייגאל
 1/64679 חקימיאן רחל 26/02/2003 חקימיאן אביבה
 1/64680 ויזל שדה 14/09/2003 ויזל חיימ מאיר

 1/64681 פלטי משה 20/04/1924 פלטי דינה
 1/64683 אומארה דון מיכאל 08/09/2004 אומארה רפאלה סיצי

 1/64684 גוטמן רוזה שושנה 15/05/2003 זעירא יובל
 1/64685 רושקו לאה 27/03/2004 רושקו סימה

 1/64687 שוורץ חיים 24/08/2004 שוורץ מרגלית

 מינוי מנהל עזבון

 יוסף זילביגר, ושם

 הרשם לע ייני ירושה בחיפה שדרות פל-ים 5וא׳ קדית הממשלה חיפה

 ירושות
 23348/ ו רונן משה 6/09/2004 ו רונן מרים

 1/23497 מירר מיכאל 23/09/2004 מירר טטיאנה
 1/23499 פיינשטיין קלוד 24/10/2004 פיינשטין מיכאל

 1/23502 קינן משה 26/05/2002 טורז אסתר
 23505/ו קינן סוניה 07/05/2004 טורזאסתר

 1/23514 זבידאת חוסי! 09/07/2004 חיאדרי חולוד
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 ןמס׳ תיק ן ןשס המנוח/ה !|ת. פטירה ן ןשס המבקש
 ירושות

 1/23515 אגבאריה מחמוז 17/02/1999 אגברייה יוסרא
 1/23516 מועלם יוסף 05/01/2000 מועלם וזיעה

 1/23517 שוורצבורד לייב 21/07/2003 שוורצבורג מריה
ז 29/09/2004 ביניאשוילי אהרון ו  1/23518 ביניאשוילי ז

 1/23520 בוטבול יוסף 28/05/2001 פרי ליבנה
 1/23523 שמעוני יוסף 13/02/1994 איצקוביץרבקה

ז ו  1/23524 זבת לאה 06/07/2003 זברו ז
 1/23525 סיכוצ׳בסקי יוסף 13/09/1980 שי נחמה

 1/23530 ליבמן שבע גבת שב 29/03/2002 ליבמן אברהם
 1/23531 פז עמירם 18/10/2004 פז אילנה הלנה

 1/23532 ברזה חיה איבט 01/10/1998 סממה סילבי
 1/23533 גולזברגר אברהם 01/02/1969 גולזברגר אילו יואל

 1/23534 בציר יהושע 26/11/2003 בציר סלע נטע
 1/23535 קנר יצחק 17/07/1993 קנר פני
 1/23537 רחנבויס חנה 14/10/1998 לוי יעל

 1/23538 ביטון שמעון 22/07/2004 ביטון רימונז
 1/23539 אפלבאום איבטה 06/11/2004 אפלבאוס אליזבטה

 1/23542 זינגר יעקב 17/09/2004 זינגר יחזקאל
 1/23543 גרטרוזה ברוך 06/10/2004 בריק עזרא

 1/23544 בלובשטיין גריגורי 01/11/2004 בלובשטיין יבגניי
 1/23545 ויזר ארנסט 08/09/1997 וייזר מגזלנה

 1/23549 ח׳טיב מחמוז 18/01/1998 חטיב סלימ
 1/23550 נקר אמלה 08/11/2004 נקר משה

 1/23552 ברזיצ׳בסקי יפים 04/10/2003 ברזיצ׳בסקי ראיסה
 1/23553 לוי בלוריה 20/10/2004 לוי עזי

 1/23554 ג׳בארין חסן 21/09/1997 ג׳בארין מוחמד
 1/23564 אלפסי אסתר 27/09/2004 אלפסי מארק

 1/23565 כליבאת מאלק 30/07/2004 כליבאת סבחה
 1/23567 וויט תנה 27/09/2004 ווימענבר ענת

 1/23569 זכוור מונא 19/11/2004 זכוור רפיק
ח יוסף 29/04/2004 פרז תמר  1/23570 פ

 1/23573 מוקאןנהיל 09/07/2001 טוקאן אבראהים
 1/23574 מרב סאלח 06/08/2000 חרב מחמור

 1/23577 סנזרוב בוריס 09/01/2001 סנזרוב ילנה

 צוואות
00/00/0000 1/23471 

 1/23498 המרשלג זיטה 26/09/2004 טל שמואל
 1/23500 לתובסקי נסיה 09/10/2004 טורמןאיגור

ז ו  1/23501 לוקס קרולה טובה 25/10/2004 אופיר ז
 1/23503 גביזון מואיז זורי 09/11/2004 בן משה זניאל שלמה

 1/23504 ביץזב 26/10/2004 ביץבטי
 1/23506 פלזמן זלמן 15/04/2004 פלזמן מירי

ן 17/11/2004 עבאזי נורית ז י  1/23507 עבאז
 1/23508 זוסמר תמרה 30/04/2003 זוסמר מיכאל

 1/23509 נובק יוסף 18/12/1998 טבק בלומה

 ילקוט הפרסומים ו7ג5, י״ט באדר א׳ התשס׳יה, 28.2.2005 1781



 ןמס• תיק ן ןשם המנוח/ה ןןת. פטירה ןש0 המבקש
 צוואות

 1/23510 כהן לאה 24/10/2004 כהן ניסן
 1/23511 שושן מאיר 08/10/2004 שושן חביבה

 1/23512 קמינסקי דב 20/11/1994 קמינסקי אמנון
 1/23513 יוליוס רוזה 27/10/2004 שרון אסתר

 1/23519 זלמן מרייאטה 22/11/2004 ארנון אפרים
 1/23521 קוגן סאסי 28/10/2004 רוזן מריס
 1/23522 קוגן נתן 18/09/2002 דחן מרים

 1/23526 בוירסקי חיה 04/06/2003 בוירסקי אניה
 1/23527 בוירסקי אהרון 26/05/1993 בוירסקי אניה

 1/23528 טרויצקי לייב אריה 30/03/1992 בוירסקי רעיה טרויצקי
 1/23529 טרויצקי בתיה ביילה 21/07/2004 בוירסקי רעיה טרויצקי

 1/23536 רוזנבאוס מאיר 07/08/2004 לוי יעל
 2/23540 פישביין שולמית 15/11/2004 לובקה נח
 1/23541 דרשר מנחם 27/10/2004 דרשר עדה

 1/23546 זרינקיו נגה 27/10/2004 זרנקיו גילי ודו
 1/23547 ורמוט יהושע 29/10/2004 ורמוט טוניה
 1/23548 רוזנר ישראל 08/07/1999 אימה רוזנר

 1/23551 קרן שרלוטה 21/10/2004 שורני אוה
 1/23555 כהן נעים 02/12/2003 קידושים עופרה
 1/23556 אברם אדריאן 17/06/2004 קסטלמן אסתר

 1/23557 איזנר יצחק 07/10/2004 אייזנר יעקב
 1/23558 רמסטבנסקי פניה 22/02/2002 מיזרוחיו יבגני

 1/23559 וינר אורי 25/10/2004 וינר ליאורה
 1/23560 שינפלד סופיה 19/03/2003 שינפלד תיאודור

 1/23561 קסטלר נדה 06/11/2004 תיכון אסתר
 1/23562 יוסיפוביץ יעקב 03/11/2004 שוורצמן בוריס

 1/23563 דה האס גרשון 06/07/2004 דה האס יפה
 1/23566 רוזנטל אסתר 23/01/2004 רוזנטל יעקב

 1/23568 סגל מלכה 28/09/2004 לביא שרה
 1/23571 אורבוך ברנהרד 03/05/2004 אורון מרדכי
 1/23572 אורבוך דבורה 03/05/2004 אורון מרדכי

 1/23575 פסקל ברכה 30/06/2004 סין יצחק
 1/23576 הלם בלנקה 31/01/2003 שרייבד יהודית

 מינוי מנהל עזב ו ו
ם ש ה בר עוו. ו  לבנ

 הרשם לענייני ירושה בבאר שבע - רח׳ התקוה 4 באר שבע

 ירושות
 1/9618 יפת דוד 29/10/1989 יפת שמחה

 9619/ו ברון טוני 27/09/2004 וינברג נירה
 1/9621 בן שיטרית מינה 14/09/2004 בן שיטרית יעיש

 1/9622 דידה דניאל 04/06/2004 דידה שרה
 1/9623 זוויטיאשוילי אסתר 30/07/2002 גבריאל זיו
 1/9624 דימרי אליה! מורי 12/04/2004 דמרי אסתר
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 |מסי תיק ן |שם המנוח/ה ||ת. פטירה ן |שם המבקש

 ירושות
 1/9625 קרייז שנדר 27/03/2003 קריין ברמיה
 1/9629 אסף רז 10/08/2004 אסף אלברטו

 1/9631 קלמן פטר 30/08/2004 קלמןאלה
 1/9632 מויסה יתל 23/09/2003 פרסקו רהלה טילי

 1/9633 קורקוס אסתר 19/04/2004 קורקוס יצמק
ח  1/9634 דונו אורי 20/08/2004 רונן ט

 1/9635 מולדו יוסף 30/12/2000 מור מלבה
 1/9639 דסקלו סבינה 15/06/2004 דסקלו הרמן
 1/9641 טבנפר שושנה 11/01/2003 טבנפרציון

 1/9646 פייגין אולג 12/10/2004 פייגין ליובוב
 1/9647 טבריבד סבטלאנה 02/10/2004 חציריאןאמיל

 1/9651 וייסר אליזבטה 30/03/1996 רפופורט סרפימה

 צוואות
 3/1855 לזרוביץ שווד אנטה 26/03/1994 גולדפרב יצחק
 4/6395 קוטלר לאה 20/09/2001 קוטלר אביאל

 1/9617 שפירו יצחק 21/02/2002 שפירו פרנקלין
 1/9620 ויינשטיין בוריס 04/11/2004 ויינשטיין אירינה

 1/9626 בן משה שושנה 22/09/2004 בן משה ינון
 1/9627 אמסלג סימי 02/08/2004 אלקיים ציפורה
 1/9628 אמסלג סולומון 10/06/1999 אלקיים ציפורה

 1/9630 יעקב יעקב 26/10/2004 יעקב עוזי
 1/9636 כדמון אבלין 24/08/2004 כרמו! מיכאל משה
 1/9637 נשרי ישראל דוד 01/07/2002 נשרי נאור מרגלית

 1/9638 שלפמן יפיס 09/12/2002 ביציוץ׳ סטלח
 1/9640 קרמר רייזלה 07/05/1990 קרמר אהרון
 1/9642 אמינוב זויה 01/05/2004 מלייב רצי׳ק

 1/9643 גרבי הריה 27/09/2004 נצר מלכה
 1/9644 מוסקביץ׳ ברטה 20/09/2004 מוסקביץ׳ ליזה
 1/9645 איציקזון סולומון 30/06/2004 איציקזון רשלה

 1/9648 סיקסיז מואיז 03/04/2001 סיקסיק ג׳יסל
 1/9649 סיני איבט 15/10/2004 סיני בן ציון

 1/9650 פישלזון אילזה 25/09/2004 משיח אריאל

 מינוי מנהל עזבון
 שושנה אנקור-שניו, רשם

 הרשם לענייני ירושה בנצרת - רח׳ המלאכה 3, נצרת

 ירושות
 1/6366 קוזלובסקי ילנה 07/10/2004 מידושניקוב לאוניד

 1/6367 קוקויב חנה אסתר 23/09/2003 קוקויב פניה
 1/6369 אוחנה וקטוריה 01/12/1997 אוחנה אברהם

 1/6370 נחלה מוחמד 30/10/2004 נחלה אסמא
 1/6371 עבאס פאיז 18/02/1966 עבאס פואז

 1/6372 תורגמו אליהו 01/11/2002 חודג׳מן שמעון
 1/6373 שמעון שמעון 26/10/2004 שמעון אבי
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 ןמס׳ תיק ן |שס המנוח/ה ן|ת. פטירה ן ןשס המבקש

 ירושות
 1/6374 שמעון ג׳ולט 10/05/1988 שמעון אבי
 1/6375 הלוי קלרה 02/11/1983 הלוי חיים

 1/6378 עאבד סאלח 12/06/2002 עאבדרוחיה
 1/6379 אבראהים סבתה 22/04/1994 יוסף פחיה

 1/6381 פאהום רשיה 11/05/2000 סלימאן האני
 1/6382 תחאוח אבראהים 01/03/1959 נבסו ח׳יריה

 1/6383 יונג נתאי 16/03/1996 יונג גד
 1/6384 לבי כאמלה 01/08/1964 נבסו ח׳יריה

ואות  צו
 1/6365 גולדשטיין בסי 06/11/2001 ליסט ליזה
 1/6376 עלי חסן 16/07/2003 עלי מוממד

 1/6377 אבו נסאד ג׳ורג׳ 05/11/2003 אבו נסאר נואל
 1/6380 אליאס סאמי 20/01/2004 בלאןאליאס עדלה

 1/6385 שפילקה חיה 24/11/2004 שפילקה מרדכי
 1/6386 פאר מיח׳איל 03/12/2002 פאר מארי

 1/6387 לרנר יוסף 16/05/1998 שטולברגברטה
 1/6388 קוניקוב אמה 30/03/2004 בוחנק לודמילה

ואות  ירושות וצו
min , ת  לבנה בד ע
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