
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
5 19 במאי 2005 3 9  י׳ באייר התשס׳׳ה 8

ד ו מ  ע

ם - י י צ ו ב י ם ק י מ כ ס ק ה ו י ח פ ת ל ו ע ד ו  ה

ד 30.4.2005 2704 ם ע ו ש י ר ו ל ש ג ו ה ם ש י ל ל ם כ י מ כ ס  ה

ד 30.4.2005 2704 ם ע ו ש י ר ו ל ש ג ו ה ם ש י ד ח ו י ם מ י מ כ ס  ה

י 2708 מ ש ר ס ה נ ו כ ת ה א ת מ ו ע ד ו  ה

ה 2726 ש ו ר י ק ה ו י ח פ ת ל ו ע ד ו  ה



 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-957ו
30.4.zoos הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 

14/2005 .1 
22.2.2005 .2 

 3. הסתדרות העובדים הכללית החדשה/
 הסתדרות הנוער העובד והלומד,

 הסתדרות המעו״ף.
 4. כל הענפים.

 5. *כלל העובדים.
 6. צמצומים ופרישה.

3.4.2005 7. 
31.8.2006- 1.9.2004 8. 

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

 ו. מספר הרישום.
 2. תאריך החתימה.

 3. הצדדים.
 4. ענף.

 5. היקף.
 6. נושאים.

 7. תאריך הגשה.
 8. תקופת תוקפו.

15/2005 .1 
22.2.2005 2 

 3. מרכז השלטון המקומי,
 מרכז הסתדרות הפקידים.

 4. רשויות מקומיות.
 5. כלל העובדים.

 6. הודעה בענייני עובדים מס׳ 1043/05.
12.4.2005 7. 

 .8 1.1.2005 לתקופה בלתי מסוימות.

י ק ח צ ה י מ ל  ש

ה ד ו ב י ע ס ח ל י י ע ש א ר ה ה נ ו מ מ  ה

13/2005 
20.2.2005 

 התאחדות המלונות בישראל,
 ההסתדרות החדשה/הסתדרות עובדי האירוח•

 והמלונאות.
 בתי מלון.

 כלל העובדים.
 תנאי שנודה.

3.4.2005 
 20.2.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

י 2005) א מ ה (3 ב ״ ס ש ת ן ה ס י נ ד ב ״  ב

 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.4.2005

202/2005 .1 
20.3.2005 .2 

 3. כ.ד. מערכות אריזה בע״מ,
 ההסתדרות החדשה/מרחב עמקים צפוני.

 4. תעשיית נייר ומוצריו.
ל העובדים. ל כ  5. ׳

 6. תוספת שכר + סוף שבוע.
3.4.2005 7. 

31.12.2006- 1.1.2005 8. 

203/2005 .1 
15.2.2005 2 

 3. פאקא תעשיות בע׳׳מ,
 מועצת פועלי י״ם/הסתדרות פועלי המזון

 והפרמצבטיקה.
 4. תעשיית כימיקלים.

 5. כלל העובדים.
 6. חידוש והארכת הסכם קיבוצי קודם.

3.4.2005 7. 
31.12.2005- 1.1.2005 8. 

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

 1. מספר הרישום.
 2. תאריך החתימה.

 3. הצדדים.
 4. ענף.

 5. היקף.
 6. נושאים.

 7. תאריך הגשה.
 8. תקופת תוקפו.

 ו. 201/2005
3.3.2005 2. 

 3. דלתא גליל תעשיות בע״מ,
 ההסתדרות החדשה/מרחב גליל מערבי

 4. תעשיית טקסטיל.
 5. כלל העובדים.

 6. צמצומים ופרישה.
3.4.2005 7. 

 .8 3.3.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ׳ ב ם 5398, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2704 י



209/2005 
10.3.2005 

 טלרד נטוורקס בע״מ,
 ההסתדרות החדשה/מהנדסים, אדריכלים

 ואקדמאים.
 תקשורת אלקטרונית.
 מהנדסים ואקדמאים.
 צמצומים בכוח אדם.

3.4.2005 
 10.3.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

210/2005 
 2005.ז.31

 מוסך האומנים(1989) בע״מ,
 הסתדרות העובדים הלאומית/אג״מ.

 כלי רכב.
 כלל העובדים.

 דמי חבר.
3.4.2005 

 2005.ו. 31 לתקופה בלתי מסויימת.

211/2005 
13.2.2005 

 מוסך מ.פ. מלכה (2003) בע״מ,
 הסתדרות העובדים הלאומית/אג״מ.

 כלי רכב מנועיים.
 כלל העובדים.
 ניכוי דמי חבר.

3.4.2005 
 13.2.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

212/2005 
31.1.2005 

 מוסך הדקל הירוק בע״מ,
 הסתדרות העובדים הלאומית/אג״מ.

 כלי רכב.
 כלל העובדים.

 דמי טיפול.
3.4.2005 

 2005. ו. 31 לתקופה בלתי מסויימת.

213/2005 
6.2.2005 

 מוסך רמר(1987) בע״מ,
 הסתדרות העובדים הלאומית/אג״מ.

 כלי רכב. א
 כללי העובדים.

 דמי טיפול.
3.4.2005 

 6.2.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

214/2005 
9.2.2005 

 מוסר הצומת פתח תקוה בע״מ,
 הסתדרות הלאומית.

 ו. 204/2005 1.

.2 21.3.2005 .2 

 3. ״אביק״ מעבדות ביולוגיות טבע בע״מ, 3.
 ומפעל ״מבט״ בע״מ בבית שמש,

 הסתדרות החדשה/י״ם/פועלי מזון
 והפרמצבטיקה. 4.
 4. תעשיית כימיקלים. 5.
 5. כלל העובדים הקבועים באתר בית שמש. 6.
 6. חידוש והארכת הסכם קיבוצי קודם. 7
.8 5.4,2005 .7 

31.12.2005- 1.1.2004 .8 
.1 
2 205/2005 1 
.3 10.3.2005 .2 

 3. טלרד נטוורקס בע״מ,
 ההסתדרות החדשה/מהנדסים, אדריכלים 4.
 ואקדמאים במקצ״ט. 5
 4. תעשיית תקשורת. 5
 5. כלל העובדים. 7
 6. ביטוח פנסיוני וקרנות פנסיה. 8.

3.4.2005 .7 
 8. 10.3.2005 לתקופה בלתי מסויימת. 1.
2 
.3 206/2005 .1 

10.3.2005 .2 
 3. טלרד נטוורקס בע״מ, 4
 ההסתדרות החדשה/מהנדסים, אדריכלים 5.
 ואקדמאים במקצועות טכנולוגיים. 6
 4. תעשיית אלקטרוניקה. 7.
 5. מהנדסים ואקדמאים. 8

 6. רווחה
.1 3.412005 .7 
 8. 10.3.2005 לתקופה בלתי מסויימת. 2.

 1. 207/2005 צ.
4 10.3.2005 . 2 
 3. טלרד נטוורקס בע׳׳מ, 5
 ההסתדרות החדשה/מהנדסים, אדריכלים 6
 ואקדמאים במקצועות טכנולוגיים. 7
 4. תעשיית אלקטרוניקה. 8

 5. מהנדסים ואקדמאים.
 6. עלות ארוחות ופעולות רווחה. 1.
.2 3.4.2005 .7 
.3 31.12.2006- 10.3.2005 .8 

.4 208/2005 .1 

.5 10.3.2005 .2 

 3. טלרד נטוורקס בע״מ, 6.

 ההסתדרות החדשה/מהנדסים, אדריכלים 7.

 ואקדמאים במקצועות טכנולוגיים. 8.
 4. תעשיית אלקטרוניקה.

 5. מהנדסים ואקדמאים. 1.

 6. דרגות ומענקים. 2.

.3 3.4.2005 .7 
31.12.2006- 10.3.2005 .8 

2705 19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ׳ ב ם 5398, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



3.4.2005 
 30.11.2004 לתקופה בלתי מסויינזת.

220/2005 .1 
30.11.2004 .2 

 3. אל על נתיבי אויר לישראל בע״נז
 נמל התעופה בן גוריון,

 ההסתדרות החדשה/אג״מ.
 4. הובלה אוירית.

 5. עובד 1.
 6. הארכת העסקה.

3.4.2005 7. 

 .8 30.11.2004 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 221/2005
30.11.2004 2. 

 3. אל על נתיבי אויר לישראל בע״נז
 נמל התעופה בן גוריון,

 ההסתדרות החדשה/אג״מ.
 4. הובלה אוירית.

 5. עובד 1.
 6. הארכת העסקה.

3.4.2005 7. 
 .8 30.11.2004 לתקופה בלתי מסויימת.

222/2005 1. 
26.12.2004 2. 

 3. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ,
 ההסתדרותיהחדשה/פקידימ/בנקים.

 4. בנקאות
 5. מנהלים והמוחי״ם.

 6. תקציב קידום שנתי.
3.4.2005 7. 

 .8 26.12.2004 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 223/2005
23.12.2004 2. 

 3. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע׳׳מ,
 ההסתדרות החדשה/המעו״ף/חטיבת עובדי הבנקים

 וחברות הבימות.
 4. בנקאות

 5. כלל העובדים.
 6. תקציב קידום פקידים.

3.4.2005 7. 
 .8 1.1.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

224/2005 .1 
14.3.2005 .2 

 3. בנק לפיתוח התעשיה בישראל בע״מ,
 ההסתדרות החדשה+קרן מקפת מרכז לפנסיה

 ותגמולים אג״ש בע״מ.
 4. בנקאות

 5. כלל העובדים.
 6. הסדר פרישה מוקדמת/הארכת הסכם קיבוצי

26/2003 

 4. כלי רכב מנועיים.
 5. כלל העובדים.

 6. דמי טיפול.
3.4.2005 7. 

 .8 9.2.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 215/2005
23.12.2004 2. 

 3. מועצה מקומית חצור הגלילית,
 הסתדרות המעו״ף/גליל עליון.

 4. רשויות מקומיות.
 5. כלל העובדים.

 6. תקציב רווחה לעובדים.
7.4.2005 7. 

 .8 23.12.2004 לתקופה בלתי מסויימת.
216/2005 1. 
24.1.2005 2. 

 3. קרן היסוד-המגבית המאוחדת לישראל,
 ההסתדרות החדשה/המעו״ף.

 4. מינהל ציבורי.
 5. כלל העובדים.

 6. תוספת תשלומים עובד ומעביד לקופת פנסיה.
3.4.2005 7. 

 .8 1.2004. ו לתקופה בלתי מסויימת.

217/2005 1. 
31.3.2005 2. 

 3. מטל-טקבע״מ,
 ההסתדרות החדשה + מבטחים קרנות פנסיה

 בע׳׳מ.
 4. קופת גמל.

 5. כלל העובדים.
 6. הצטרפות לקרן פנסיה.

10.4.2005 7. 
 .8 31.3.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

218/2005 1. 
30.11.2004 2. 

 3. אל על נתיבי אויר לישראל בע״מ נמל
 התעופה בן גוריון,

׳מ.  ההסתדרות החזשה/אג׳
 4. הובלה אוירית.

 5. עובד 1.
 6. הארכת העסקה.

3.4.2005 7. 
 .8 30.11.2004 לתקופה בלתי מסויימת.

219/2005 1. 
30.11.2004 2. 

 3. אל על נתיבי אויר לישראל בע״מ
 גמ? התעופה בן גוריון,

 ההסתדרות החדשה/אג״מ.
 4. הובלה אוירית.

 5. עובד 1.
 6. הארכת העסקה.

19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2706 י



 3. בזק חברה ישראלית לתקשורת בע״מ,
 ההסתדרות החדשה.

 4. תקשורת
 5. כלל העובדים.

 6. פרישת עובדים.
20.4.2005 7. 

 .8 17.4.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

229/2005 1. 
24.2.2005 2. 

 3. חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע׳׳מ,
 ההסתדרות חחדשה/״אג״מ.

 4. הובלה ימית.
 5. כלל העובדים.

 6. שינוי מבנה הנמלים - הקמת חב׳ ממשלתית כחברת
 פיתוח ונכסים - הסכם מעבר.

19.4.2005 7. 
 .8 17.2.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

230/2005 1. 
24.2.2005 2. 

 3. חברת נמל חיפה בע״מ,
 ההסתדרות החדשה/אג״מ.

 4. הובלה ימית.
 5. כלל העובדים.

 6. שינוי מבנה הנמלים והפעלת נמל חיפה כחב׳ נמל -
 הסכם מעבר.

19.4.2005 7. 

 .8 17.2.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 231/2005
22.3.2005 2. 

 3. בנק לאומי לישראל בע״מ,
 ההסתדרות החדשה/הסתדרות המעו״ף.

 4. בנקאות
 5. כלל העובדים.

 6. קידום עובדים שנתי.
19.4.2005 7. 

 .8 22.3.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

10.4.2005 .7 
31.12.2007- 14.3.2005 .8 

225/2005 .1 
24.3.2005 .2 

 3. עוף העמק - אגודה חקלאית שיתופית בע״מ,
 ההסתדרות החדשה.

 4. תעשיית מזון.
 5. כלל העובדים.

 6. תנאי עבודה.
12.4.2005 7. 

31.12.2006- 1.1.2004 8. 

226/2005 1. 
17.2.2005 2. 

 3. התעשייה הצבאית לישראל בע״מ,
 ההסתדרות החדשה.

 4. תעשיית מכונות.
 5. כלל העובדים.

 6. הבנות בדבר תנאי עבודה.
17.4.2005 7. 

 .8 17.2.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

227/2005 1. 
5.4.2005 2. 

 3. מ1?על ״אסם״ ביקנעם ממפעלי ״אסם״
 תעשיות מזון בע״מ(בעבר ״נקיד צפון 1972״),

 מועצת פועלי יקנעם.
 4. תעשיית מזון.

 5. כלל העובדים.
 6. חידוש הסכם בשינויים.

19.4.2005 7. 
31.3.2006- 1.4.2004 8. 

228/2005 1. 
17.4.2005 2. 

י ק ח צ ה י מ ל י 2005) ש א מ ה (2 ב ״ ס ש ת ן ה ס י נ ג ב ״  ב

ה ד ו ב י ע ס ח ל י י ע ש א ר ה ה נ ו מ מ  ה

2707 19.5.2005 , ה ״ ם ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



י מ ש ר ס ה נ ו ת הכ א ת מ ו ע ד ו  ה

 הודעות על מתו צווי כינוס, אסיפות גושים ראשונות ומועד הדיוז בביהמ׳׳ש

 מחוז ירושלים

 מועד הדיון
 ושעה

 מועדקיופאסי0ת
 נושים ראשונר

 תארין מתן
 צוכינוס

 מס. היק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 מ״ר

 ש0 תחייב/ת ת״ז כוווגוז

 אמיגה(אלקיים) t¡an 52640067 חאנפוז 309/6 ,י־ם 4091 2064/05 21/03/05 04/01/06 10:00 12/03/06 11:00

, הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי בירושלים ם ־  אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ יפו 216, י

ן שישה חודשים מיום מתן צו כינוס  המועד להגשת תביעות חוב חינו תו

׳ש להורות על הפטר החייב  ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביחמ׳

 בת-שבע אברד בר טוב, עו׳׳ד, סגן הכונ׳יר, מנהל מחוז ירושלים

 מחוז תל־ אביב

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

 תאייד מתי
 או כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ו

 שם חחייג/ת ת״ז כתובת

 קניאס נסים 52634466 אחד במאי 4,חולון 15241 1176/05 06/03/05 30/08/05 12:30 00/00/00 00:00

 דניאל גדעון 54193487 התמר 16/9,נוה מונסון 15442 1920/03 21/02/05 10/08/05 13:00 00/00/00 00:00

 כהן אברהם 55023618 נס ציונה 1,פ״ת 15906 1633/04 06/03/05 16/08/05 12:30 00/00/00 00:00

 אליה שמעון 5415203 אנדרוס 6,יפו 16015 1134/05 08/03/05 30/08/05 13:00 00/00/00 00:00

 אלוני דוד 22501753 ים כינרת 6,לפיד 16030 1557/04 08/08/04 31/08/05 13:30 00/00/00 00:00

 אחנה אבי 22958680 נורדאו 99,ת״א 16091 1813/04 06/03/05 10/08/05 14:00 00/00/00 00:00

 חסון סבי 9580515 וינגייט 103,חרצליה 16301 1788/04 22/03/05 31/08/05 12:30 00/00/00 00:00

 נבו גדי 74494048 סמטת עוזיה 2,רמת השרון 16479 1082/05 16/03/05 28/08/05 13:30 00/00/00 00:00

 אבוהרון אליהו 23690381 האמוראים 9/13 ,חולון 16498 1063/05 16/03/05 29/08/05 13:00 00/00/00 00:00

 גנדי(חברנקו) משה 16473621 כ״ט בנובמבר 34 ,בת ים 16515 1189/05 13/03/05 29/08/05 13:00 00/00/00 00:00

 מזור יהודה 51292969 סמטת החולה 4,גני תקווה 16537 2084/04 22/03/05 07/08/05 13:30 00/00/00 00:00

 אזולאי אל חיים 29066628 קהילת קנדה 41,ת״א 16571 1121/05 10/03/05 29/08/05 12:30 00/00/00 00:00

 גולדפרב אלכס 11220944 תמר״ב 32,ראשל״צ 16585 2191/04 14/03/05 28/08/05 13:00 00/00/00 00:00

 גולדפרב אנה 11820396 תמר״ב 32,ראשל״צ 16575 2190/04 14/03/05 28/08/05 13:00 00/00/00 00:00

 ביטון הילה 25408485 סביון 5/9 ,מודיעין 16605 2217/04 02/03/05 24/08/05 13:00 00/00/00 00:00

 ביטון יוסי 59691386 סביון 5/9,מודיעין 16595 2216/04 02/03/05 24/08/05 13:00 00/00/00 00:00

 חזן ׳זרם 22844740 ההסתדרות 11,אזור 16616 2229/04 22/03/05 21/08/05 12:30 00/00/00 00:00

 אי יוסי 24872749 אורולוב 4,פ״ת 16638 2367/04 23/12/04 24/07/05 13:00 00/00/00 00:00

 לוטן ניר 28568046 סירקין 4,ת״א 16678 1225/05 10/03/05 28/08/05 13:00 00/00/00 00:00

 זוהר שלמה 57645996 ארלוזורוב 32,כפר סבא 16700 1117/05 06/03/05 11/09/05 14:00 00/00/00 00:00

 רייס משה 56031016 קהילת יאסי 11,ת״א 16734 2426/04 14/03/05 24/08/05 12:30 00/00/00 00:00

 פלור יששכר 11746450 יונה גרין 1/9,פ״ת 16752 1138/05 06/03/05 14/08/05 13:00 00/00/00 00:00

 פלור אילנה 11895901 יונה גרין 1/9 ,פ״ת 16742 1139/05 06/03/05 14/08/05 13:00 00/00/00 00:00

 ברנע אופיר 57422511 פטאי 8,ת״א 16740 1167/05 06/03/05 30/08/05 13:30 00/00/00 00:00

, 9.5.2005ו ה ״ ס ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2708 י



 מועד הדיון
 ושעת

 !*אייך ג»ן ||8יעד קיופ »*י8ו3
 צו כינהו ןןגושיט ראשונה

 8».»יק
 ביהמ״ש

 מס׳ היק
 כנ״ר

 שט המייב/ת מ״ז כתובת

00:00 00/00/00 
14:00 04/09/05 1 06/03/05 

 תומר ברנע שחן 58613241 פסאי יוסף 8,ת׳׳א 16770 1166/05

 ישראלי •צחק 59600668, גרמשפן חרשל 13,ראשל׳׳צ 16857 1197/05 06/03/05 1 03/08/05 13:30 00/00/00 00:00

, הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי בתל אביב ב י ג  אסיפות יתקימו במשרדי הבונ״ר ברח׳ השלושה 2, תל א

ום מתן צו כינוס  המועד להגשת תביעות חוב היגו»יד שישה חודשים מי

 ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות על הפסד החייב

 יוסף זילביגי,עו׳׳ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז תל- אביב

 מחוז חיפה

 מועד מדיון
 ושעה

 מועד קיום אסי0ת
 נושי« ראשונה

 תאריך מהן
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביוומ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״י

 שמ תחייג/ת ת״ו כתובת

 נרקיס עדה 6665632 ליונל ווטסון 6,חיפח 11679 70/04 28/02/05 18/08/05 10:00 31/10/05 11:00

 חיטיב סאמר 40503419 ,אעבלין 12266 698/04 13/03/05 25/09/05 (»:10 28/11/05 09:30

 אסרי קאסם 57005720 ת.ד. 1213,דיר אל אסד 12294 725/04 13/03/05 12/09/05 09:30 28/11/05 08:30

 שמואל רחמים 29460524 93,מושב אלקוש 12307 743/04 09/03/05 08/12/05 11:30 25/01/06 10:40

 גילת יורם פנחס 23851991 אלונים 142 ,כפר תבור 12321 751/04 20/02/05 01/12/05 11:30 18/01/06 10:00

 אדרי׳ אולג p 304275068 צבי 6/1,חדרה 12329 765/04 15/03/05 05/12/05 10:30 25/01/06 12:30

 ביטון ארמנד 61401014 הסהרון 19,חדרה 12334 764/04 17/02/05 15/09/05 11:30 18/01/06 09:00

 ביטון אירית 52007275 הסהרון 19,חדרה 12335 763/04 17/02/05 15/09/05 11:30 18/01/06 09:00

 עיאדה סעיד 59499277 ,כפרעראבה 12336 772/04 27/03/05 30/08/05 11:30 28/11/05 11:50

 טל חנה 17313990 הביכורים 6/14,קרית אתא 12345 51/05 09/03/05 08/12/05 10:30 25/01/06 11:10

 סקוריקוב ׳לנה 319157939 גיורא 229/33,טירת הכרמל 12383 63/05 17/02/05 01/12/05 10:30 18/01/06 09:30

 מרזזק נביל 52429826 ת.ד. 584,אבו סנאן 12431 114/05 09/03/05 16/08/05 11:30 28/11/05 11:30

 ביטון חדוה 54912621 אינטרנציונל 34 ,חיפה 12438 236/05 13/03/05 19/09/05 10:00 28/11/05 09:30

 גור ישעיה 6167886 תודח ועבודה 25,קרית שמו 12450 143/05 20/02/05 04/12/05 10:30 18/01/06 10:00

 נפתלייב ולדימיר 11274537 שם p נוריון 876/5 ,אור על 12447 130/05 09/03/05 12/09/05 11:30 28/11/05 08:30

 פקלר פבל 310758412 פלמ״ח 7/9,קרית אתא 12455 141/05 20/02/05 04/12/05 11:30 18/01/06 10:30

 אייל חי 33199324 אלכנסא 7,חיפה 12457 144/05 10/03/05 11/09/05 10:00 28/11/05 09:00

 ביטון נתן 24229635 יחיאל 20,חיפח 12458 188/05 10/03/05 11/09/05 10:30 28/11/05 09:00

 טויט1(כס3י) ערן מרו 25112715 הגפן 6/2,קרית אתא 12469 154/05 10/03/05 11/09/05 09:30 28/11/05 08:30

 אוחנה סמדר 29575040 קרן היסוד 36/7 ,נשר 12477 170/05 13/03/05 18/09/05 10:00 28/11/05 09:30

 גרבאן מועיין 26274985 ,ג׳סר אל זרקא 12478 161/05 17/02/05 04/12/05 09:30 18/01/06 10:00

 אוחנה אסתר 69691061 חרמב״ם 8,נהריח 12490 176/05 10/03/05 08/12/05 09:30 25/01/06 11:30

 עומר סעיד 21506589 ,כפר זמר-ימה 12487 173/05 09/03/05 11/09/05 11:30 25/01/06 10:50

 עומר איבתיםאם 50234806 ,כפר זמר-ימח 12488 174/05 09/03/05 11/09/05 11:30 8/11/05? , 09:00

 בניאגו״ב חד 312898471 הרב חרצוג 2,חיפח 12493 187/05 01/03/05 18/08/05 11:30 31/10/05 11:00
 יהלומי בחך 47869136 העצמאות 11,קרית ים 12496 183/05 13/03/05 07/12/05 09:30 25/01/06 12:00

 שורץ יהושע 50289487 חיית 15,זכתן יעקב 12505 199/05 13/03/05 07/12/05 10:30 25/01/06 11:50

 שנאעה מחמוד 24785065 ,ערערה 12508 204/05 13/03/05 12/09/05 10:00 28/11/05 09:00

2709 19.5.2005 , ה ״ ם ש ת ר ה י י א ׳ ב ם 5398, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 תאריך מתן ן|מועד קיום אסי8ונ ||נ!ועד מדיון
ת ע ש ך ש ונושים ראשממ ן י מ  צו ג

 מס. תיק
 ביהמ׳׳ש

 ש0 החייב/ת ת׳׳ז ||כתונת ||מס׳ תיק

 14383681 |תארז 5/7,טירת חכרמל 125131 |(206/05 09/03/05 |12/09/051 110:30(28/11/05 08:30
ל א כ י  p יונה מ

11:30 25/01/06)111:30 07/12/051| 10/03/0S 219/05(1 12528 
 עומר פראס 26445643 ,ימא זמר

 אופדיסנו תומר 32411118 אנקור 42,פרדס חנה כרכור 12530 |(226/05 15/03/05 16/08/05 10:30 28/11/05 11:00

10:00 28/11/05 10:30 23/08/05 13/03/05 
222/05)1 12532 

ן 10/35,טירת הכרמל ת ש ן גלית 25007584 ח ו ר ה  א

 סויד אורית 57769655 שלוסברג 1,חיפח 12545 231/05 15/03/05 05/12/05 09:30 25/01/06 12:40

 שריק י עינת 24072399 ז׳בוטינסקי 65/9,טירת הכו 12548 230/05 09/03/05 17/08/05 10:00 31/10/05 11:30

ת 49/2,קרית טבעון 12552 238/05 14/03/05 16/08/05 09:30 28/11/05 10:00 ו י נ  אבן דרור 38568275 דג

 מחלוף גרציה 24092447 הגיבורים 55/4,חדרה 12551 243/05 15/03/05 24/11/05 10:00 25/01/06 12:20

ם 12560 242/05 15/03/05 23/08/05 11:30 28/11/05 10:00 ע ר פ ש ־י יחיא 57613598 ,  חיאלז

 וכסלר מירב 57952426 התיכון 7,חיפה 12561 248/05 22/03/05 30/08/05 10:30 28/11/05 11:30

ד. 5810 ,מעלות תרשיחא 12571 262/05 22/03/05 30/08/05 09:30 28/11/05 11:00 ן 29114295 ת. א נ ד  עלי ע

 רחום שאול 56357171 אלומה 13/2,נצרת עלית 12572 261/05 15/03/05 05/12/05 11:30 25/01/06 12:10

, הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי בחיפה ה פ י  אסיפות יתקימו במשרדי הכוג״ר בשד׳ פל״ים 15 אי, ח

 המועד להגשת תביעות חוב המו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

 ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות על הפסד החייב

 לבגה בר עוז, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון

 מחוז באר־ שבע

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיום אסי8ת
 נושים ראשונה

 תאריך מתן
 צו פינוס

 מס. תיק
 גיהמ״ש

 מס׳ תיק
 כג״י

 שם החייב/ת ת״ז כתוכת

 דקל רפאל 58431081 רמב״ם 58/20 ,באר שבע 8213 6091/05 01/03/05 17/08/05 11:00 00/00/00 00:00

 שלום חיים 4101051 261/5,אילת 8214 6085/05 01/03/05 17/08/05 12:00 00/00/00 00:00

 מויאל סליה 24022089 אצ׳׳ל 147,אופקים 8216 6077/05 28/02/05 17/08/05 10:00 00/00/00 00:00

 לוי מאיר מריו 12182127 דנציגר יצחק 4,באר שבע 8217 6095/05 03/03/05 31/08/05 09:00 00/00/00 00:00

 סרנגה סחן 57741019 בשמת 61,באר שבע 8223 6087/05 01/03/05 18/08/05 10:00 00/00/00 00:00

 דוידיאן ווהר 54953665 ניב דוד 7/20,באר שבע 8226 6088/05 01/03/05 18/08/05 09:00 00/00/00 00:00

 בן םדון יואל 28623692 ,קרית גת 8224 6068/05 28/02/05 15/08/05 12:00 00/00/00 00:00

 תמר אליהו חיים 25587940 משה 7/21,באר שבע 8227 6090/05 01/03/05 28/08/05 09:00 00/00/00 00:00

 איליץורוב בן ציון 17487109 בני אור 7/12,באר שבע 8228 6092/05 01/03/05 18/08/05 11:00 00/00/00 00:00

 בלמס דניאל 67186072 אור לציון 6/12,נתיבות 8230 6096/05 03/03/05 03/08/05 10:00 00/00/00 00:00

 אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ התקווה 4, באר שבע, הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי בבאר שבע

 המועד להגשת תביעות חוב חינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

 ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות על הפטר החייב

 כלנית הדמלין ־ וגר,עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז באר־ שבע

19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ׳ ב 5, י ם 98ג י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  Z710 י



 הודעות על מתו צווי מגיס, אסיפות גושים ראשונות ומועד הדיון בביהמ״ש

 מחוז ירושלים

wa הדיון l l ממד קייס אסי0ת 
 נושים ראשונה ןןשעה

 תאריך מתן
 צו כי מס

 מס. תיק
 כיתמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 שם תחייב/ת ת״ז כתובת

 ביטון דניאל 59141374 שדות מיכח משק 27,ד.נ. עו 4049 2078/05 30/03/05 10/01/06 109:00(12/03/06 08:30

 ציון אמיר 28005437 ,קיבוץ גבעת בתר 4105' 2073/05 28/03/05 28/12/05 110:30(05/02/06 08:30

 דויד נחמיה 966469 צוריה 3,י-ש 4107 2068/05 28/03/05 01/11/05 09:00 ((05/01/06 08:00

, הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי בירושלים ם ־ י הכונ״ר ברח׳ יפו 216, י  אסיפות יתקימו *משרד

ן שישה חודשים מיום מתן צו כינוס  המועד להגשת תביעות חוב הינו תו

 ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות על הפטר החייב

 בת-שבע אברך בר טוב, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז ירושלים

 מחוז תל- אביב

 מועד הדיון
 ושעה

 מיעד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

 תאריך מתן
 צו כינוס

 מס. תיק
 גיהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 כנ״ד

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

 גאון שרה 54928031 אהלי קידר 17/1,ראש העין 16526 1188/05 21/03/05 02/11/05 13:00 00/00/00 00:00

 דהן אברהם 57329187 ויצמן 14 ,גבעתיים 15689 1431/04 20/03/05 62/11/05 14:00 00/00/00 00:00

 אזולאי דורון 23759426 העוגב 7,ראשל״צ 15795 1208/04 26/02/04 28/08/05 12:30 00/00/00 00:00

 חסונה אנואר 23293657 השיטה 12,לוד 15891 1407/04 09/12/04 04/09/05 13:00 00/00/00 90:00

 נחמני נאוה 24545063 הרב אבוחצירא 35,נתיבות 15976 1206/05 21/03/05 14/11/05 14:00 00/00/00 00:00

 פיטו עזרא 27484690 הדר 4,רמת גן 16085 1955/04 21/02/05 04/09/05 13:30 00/00/00 00:00

 ליידן יואל 11740552 בורוכוב 29/15,רעננה 16133 1617/04 24/03/05 06/11/05 14:00 00/00/00 00:00

 פחי זקן p 33222019 יהודה 160,תל־אביב 16186 1894/04 30/03/05 01/11/05 13:00 00/00/00 00:00

 גלאם אהרון 42073866 בן אליעזר 46,נתניה 16396 1100/05 16/02/05 04/09/05 13:00 00/00/00 00:00

 ינקובסקי ארתור 304553902 פרוג 38/4,ת״א 16431 2044/04 21/03/05 06/11/05 13:00 00/00/00 00:00

 חזן זהבה 25575556 ההגנה 39,ת״א 16503 2363/04 27/03/05 09/11/05 14:00 00/00/00 00:00

 דן זהבה 55546774 עמק איילון 149/11,שוחם 16598 1263/05 17/03/05 01/11/05 13:30 00/00/00 00:00

 חןדוד 55870521 נורדאו 37/5,בני ברק 16665 2305/04 30/03/05 01/11/55 13:30 00/00/00 00:00

 ישראלי מרדכי 42029108 משק 110,מושב זיתן 16664 2296/04 28/02/05 30/08/05 13:30 00/00/00 00:00

 בכר אורן 23690894 מדמון מנחם 45,ת״א 16701 1203/05 28/03/05 01/11/05 13:00 00/00/00 00:00

 רוזנבלט אהרון 42669945 הגליל 81,גני תקווה 16703 1155/05 04/04/05 15/11/05 13:30 00/00/00 00:00

 בן חיון תמר 28424869 נורדאו 15,בת ים 16715 1262/05 17/03/05 02/11/05 13:30 00/00/00 00:00

 גלינצמן חיים 510396526 שד׳ יד לבנים 23,תי׳א 16759 1025/05 22/03/05 06/11/05 14:00 00/00/00 00:00

 מזרחי אורי 51557361 הגלבוע 90,אלפי מנשה 16775 1276/05 27/03/05 08/11/05 13:30 00/00/00 00:00

 מזרחי צפורה 55387591 הגלבוע 90,אלפי מנשה 16765 1274/05 27/03/05 08/11/05 13:30 00/00/00 00:00

 רוזנבלום סול 50608363 אייזיק חריף 40/13,יפו 16771 1123/05 21/03/05 13/11/05 14:00 00/00/00 00:00
 ברגמן אינה דניאל 9980319 כחנשטאם 11/1,ת״א 16820 1272/05 15/03/05 01/11/05 14:00 00/00/00 00:00

 צוריאל שירלי 25031816 218,מושב תימורים 16844 1150/05 21/02/05 02/11/05 13:00 00/00/00 00:00

 גינםברג צפריר 56660152 השופטים 7,חרצליה 16853 1151/05 29/03/05 07/11/05 14:00 00/00/00 00:00

, 9.5.2005 ו 2711 ה ״ ם ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 מועד הדיו!
 ושעה

 מועד קייס אסיפת
 נושים ראשתה

ן מתן י  תאי
 צו כינוס

 מס׳ תיק ||מס. תיק
 כנ״ר ביהמ״ש

׳ז כתובת  שם ההייג/ת ת׳

00:00 00/00/00 13:30 05/09/05 16/03/05 1257/051116d65 זוארץ רחל 57376311 שד׳ ירושלים 114 ,יפו 

00:00 00/00/00 13:30 06/11/05 23/03/05 
1327/0^1 16927 

 אביבי יחזקאל 74445511 ארלוזרוב 34,ר״ג

 אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ השלושה 2, תל אביב, הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי בתל אביב

 המועד להגשת תביעות חוב הינו תיד שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

 ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות על הפטר החייב

 יוסף זילביגר,עו׳׳ד, סגן הכונ״ד, מנהל מחוז תל- אביב

 מחוז חיפה

 מועד הדיון
 ושעת

 מיעד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

 תאייד מתן
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנייר

ז כתובת ״  שם החייב/ת ת

 בי10ן זהבה 57109316 הכלניות 34/2,רכסים 11249 164/03 07/04/05 21/09/05 11:00 21/11/05 11:30

 רושינק שלמה 54549944 הולנד 45,חיפה 11864 260/04 29/03/05 25/08/05 10:00 21/11/05 09:00

 שהאב גמיל 53702015 ,גסר אלזרקא 12219 644/04 05/04/05 25/09/05 11:00 21/11/05 12:00

 אמון אבלאנקה 50295054 ,דיר אל אסד 12279 716/04 07/04/05 12/09/05 11:00 14/11/05 08:30

 פרידהנדלר מיכאל 16732372 בלפור 97,נהריה 12435 127/05 13/03/05 27/11/05 10:00 25/01/06 10:40

 פריזס-קייזר אלון 52242021 רענן 34 ,חיפה 12470 163/05 21/02/05 31/08/05 11:30 18/01/06 11:00

 בניאגוייב נסלה 313735383 הרב הרצוג 2,חיפח 12495 186/05 29/03/05 18/08/05 11:30 31/10/05 11:00

 נוםם מרים 24519084 כצנלסון 22א׳,קרית אתא 12507 193/05 21/03/05 11/12/05 09:30 01/02/06 09:00

 פרי גילי 59583260 חנה סנש 8,חיפה 12526 292/05 31/03/05 24/08/05 10:00 21/11/05 09:30

 חלבי לואחז 54430194 רח׳ 12,דלית אל כרמל 12534 224/05 05/04/05 08/08/05 10:00 21/11/05 11:00

 חלבי אחמד 50795525 רח׳ 12 ,דלית אל כרמל 12535 225/05 05/04/05 08/08/05 10:00 21/11/05 11:00

 שלאעטה אמנה 24784407 ,סכנין 12536 266/05 31/03/05 22/08/05 10:00 21/11/05 09:40

 פרוינז־ רון 55578173 יצחק רבין 22,טבעון 12566 254/05 29/03/05 01/09/05 10:00 21/11/05 08:30

 פחינד סמדר שמחה 59579342 יצחק רבין 22,טבעון 12567 255/05 29/03/05 01/09/05 10:00 21/11/05 08:30

 שדה חן משה 55982342 דקר 9/64,קרית מוצקין 12583 268/05 03/04/05 10/08/05 10:00 21/11/05 10:00

 ביגלר אליעזר 53909032 עזרא 10,נהריה 12597 284/05 31/03/05 21/08/05 10:00 21/11/05 09:50

 כהן יוסף 55004774 אצל עו״ד בן-נון,עצמאות י 12595 280/05 31/03/05 23/08/05 10:00 21/11/05 09:30

 חמאם פאוזייה 35142967 אלנבי 102 ,חיפה 12602 288/05 07/04/05 19/09/05 11:00 21/11/05 11:00

 םאחחה לריסה 303811681 פנחס לבון 7,קרית ים 12598 286/05 31/03/05 16/08/05 10:00 21/11/05 10:00

 יעקובלב םטניסלב 15946429 הרב אנקואה רפאל 18,חיפו 12606 294/05 29/03/05 30/08/05 10:00 21/11/05 08:30

 יעקובלב ונרה 15946437 הרב אנקואה רפאל 18,חיפו 12607 295/05 29/03/05 30/08/05 10:00 21/11/05 08:30

פה, הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי בחיפה / חי  אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר בשד׳ פל״ים 15 א

ן שישה חודשים מיום מתן צו כינוס  המועד להגשת תביעות חוב הינו תו

׳ש להורות על הפטר החייב  ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ׳

 לבנה בר עוז, עו׳׳ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון

19.5.2005 , ה ״ ם ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2712 י



- שבע  מחוז באו

 מועד הדיון
 ושעה

 מועל קיום אסיממ
 גושים ראשונה

 *אייך מתן
 וגו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״י

 שם ה־חייג/ת ת״ז כתובת

 פחימה דוד 56207061 מושב עוצם, 8215 6116/05 15/03/03 03/08/05 11:00 00/00/00 00:00

 עזרא ציון מתנה 54053764 אברמסון שרגא 4/9,באר ש 8229 6094/05 03/03/05 29/08/05 09:00 00/00/00 00:00

p אשדוד, 1/40 8231 6097/05 03/03/05 31/08/05 10:00 00/00/00 00:00  רוזנברג אבשלום 22115968 שבט ראו

 אנדרייב ולדימיר 323692921 נאות אשכול 512/32,שדרוו 8232 6100/05 03/03/05 29/08/05 10:00 00/00/00 00:00

 טרגן אברהם 58753450 יוהנה ז׳בוטינסק 15/55,בא 8234 6102/05 08/03/05 01/09/05 09:00 00/00/00 00:00

 נגר ניסים 55428700 זוהר 5,מיתר 8241 6112/05 09/03/05 28/08/05 10:00 00/00/00 00:00

 אסור חיים 25219148 רמב״ן 57/1 ,באר שבע 8236 6101/05 ־ 08/03/05 01/09/05 10:00 00/00/00 00:00

 וינוגרחב לבונו 312854656 עין זיק 313/17,מצפה רמון 8239 6103/05 08/03/05 28/08/05 11:00 00/00/00 00:00

 מימון מז־לין 26790220 עין עבדת 217,מצפה רמון 8238 6106/05 08/03/05 29/08/05 11:00 00/00/00 00:00

 מימון יוסף 76685379 עין עבדת 217,מצפה רמון 8237 6104/05 08/03/05 29/08/05 11:00 00/00/00 00:00

 לוי אירים 24320624 שד׳ ששת הימים 1,5204/19 8244 6114/05 09/03/05 18/08/05 12:00 00/00/00 00:00

 לוי לאון 59677153 שד׳ ששת הימים 1,5204/19 8243 6113/05 09/03/05 18/08/05 12:00 00/00/00 00:00

 פסחוביץ אלכסנדר 17447731 סיני 5/20,אשקלון 8242 6119/05 15/03/05 01/09/05 11:00 00/00/00 00:00

 אזברגה חאלד 26135764 17/146,רהט 8247 6122/05 17/03/05 31/08/05 12:00 00/00/00 00:00

 סוקיטל מנשה 59256149 גלעד 19,אשדוד 8248 6123/05 17/03/05 29/08/05 12:00 00/00/00 00:00

ח אביב אברהם 57851305 הרב דוד בוזגלו 56,אשדוד 8246 6120/05 15/03/05 31/08/05 11:00 00/00/00 00:00  ג

 איליזוחב מירה 16896102 בני אור 7/12,באר שבע 8256 6126/05 22/03/05 28/08/05 12:00 00/00/00 00:00

 חגאי גיא 63642037 נאות גולדה 33 ,נתניה 8245 6118/05 15/03/05 03/08/05 09:00 00/00/00 00:00

 אמור דוד 22745087 רחבת שלומציון 11/13,באו 8249 6124/05 21/03/05 12/09/05 09:00 00/00/00 00:00

 בוהדנה אילן 29663259 נהר הירדן 56/5,מודיעין 8250 6125/05 21/03/05 21/08/05 10:00 00/00/00 00:00

 אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ התקווה 4, באר שבע, הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי בבאר שבע

 המועד להגשת תביעות חוב חינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

 ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות על הפטר החייב

 כלנית הרמלין - וגר,עו״ד, סגן הכונ״ד, מנהל מחוז באר- שבע

טת רגל וס/ פשי נ  הודעה על ביטול צווי כי

ז ירושלים  מחו

 מס. תיק תאריך סיבת בישול
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנייר

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

 מגיר יעקב 50222363 הרב שרם 6, ירושלים 3546 130/97 16/03/05 ניצול לרעה

ם רושלי  בת־ שבע אברך בר טוב, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז י

2713 19.5.2005 , ה ״ ם ש ת ר ה י י א ׳ ב ם 5398, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 מחת תל־ אביב

 מס. תיק תאיין סיבת ביטול
 כיוימ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

ו כתובת ׳  שט תחייב/ת ת׳

 שחם אריה 10142552 שלמה בן יוסף 32, תל אביב 11260 1163/90 22/02/05 הסדר

 רייפר יעקב 51822070 אגרון 8, פתח תקוה 11565 183/93 19/02/04 הסדר

 לוי גדעון 53445029 תעליה 5, ראש העין 12414 1106/98 07/04/05 ניצול לרעה

 לאופר דן יוסף 10975654 סוקולוב 90, רמה״ש 14738 2216/99 21/03/05 ניצול לרעה

 גוטמן אלי 54341367 דרך הבנים 114, פרדס חנה 12732 1015/00 10/03/05 ניצול לרעה

 קפלן רן יצחק 54061452 הסחלב 52 ב, נתנייה 13072 1360/00 28/02/05 ניצול לרעה

 זליצקי אמיר 51872158 דיוינגוף 187, ת״א 13019 1454/00 30/11/04 הסדר

 שופמן פליקס 14562169 הזורע 7, רמה״ש 13209 1568/00 30/01/05 הסדר

 גולן זאב 50484989 חיל רגלים 29, ראשל״צ 13629 1385/01 09/03/05 ניצול לרעה

 אלוש מוריס 42738666 רח׳ סופית 6, להבים 13668 1285/01 03/04/05 ניצול לרעה

 נשר אורי 56690555 רחימלביץ 127, ירושלים 13949 1814/01 13/03/05 ניצול לרעה

 עוגן נורית 57891277 פיינשטיין 3/19, ראשון לציו! 14126 2088/01 17/03/05 ניצול לרעה

 עוגן עופר 58210287 פיינשטיין 3/19, ראשון לציו! 14127 2089/01 17/03/05 ניצול לרעה

 גלעדי אורנה 56557150 משעול השוהם 10, חולון 14193 1027/02 17/02/04 הסדר

 יצחקוב ישראל 14423701 יטבתה 21, חולון 14247 1110/02 22/06/04 אחר

 בן יורם יצחק 51727568 קפלנסקי 10, חולון 14710 1829/02 22/03/05 ניצול לרעה

 דורון ברכה 28914992 ארלוזרוב 78, חולון 15674 2223/03 31/03/05 ניצול לרעה

 עז ניצן 57874323 משח פרלוק 9, תל-אביב 15704 1021/04 06/03/05 משיכת הבקשה

 חבה יוסף 3465069 גד מכנס 20, נתניה 16764 1027/05 28/02/05 מחיקת בקשה

נ״ר, מנהל מחוז תל־ אביב  יוסף זילביגר,עו״ד, סגן הכו

 מחוז חיפה

 מס. תיק תאויד סיבת בי טיל
 כיהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנייר

 שט תחייב/ת ת״ז כתובת

 בן מרג׳י ליאון 55329742 שד׳ דגניה 75/1, ק. חיים מע 9318 1028/97 15/03/05 הסדר

 חדד שאול 56173842 הנדיב 33, עכו 10080 180/98 26/09/04 ניצול לרעה

 צמרת משה 51586105 התורן 12, חיפה 9714 117/00 13/06/02 דחיית בקשה

 קוניה זאב 51386332 רחל 10/7, קרית ביאלי 10970 482/02 21/09/04 ניצול לרעה

 אוקנין אליהו 58333469 אצל 21/6, טירת כרמל 11297 195/03 09/02/05 ניצול לרעה

ר מישל אשר 33177031 התורן 41, חיפה 11480 414/03 13/01/05 דחיית בקשה ח  ס

 סוניגו דן 55513279 הרצל 168/18, מעלות 11504 448/03 20/12/04 דחיית בקשה

p רטנר 4, חיפה 12218 653/04 14/03/05 משיבת הבקשה n v 57843005 מלול יעקב 

׳ד, סגן הכונ״ד, מנהל מחוז חיפה והצפון  לבנה בר עוז, עו׳

19.5.2005 , ה י ׳ ס ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2714 י



 מחוז גאו׳ שבע
 מס. תיק תאריך סיבת גיטול

 ניתמ״ש
 מס׳ תיק

 3נ׳׳ר
 שם החייב/מ ת״ז כתובת

 ירמיהו עזרא 22564173 כנרת 58/5, אשדוד 7476 3180/02 26/10/04 ניצול לרעה

 אבנמוחח מאיר 58324294 פרישמן דוד 2/10, באר שבע 7779 9208/03 08/12/04 דחיית בקשה

 כלנית הומלץ - וגו,עו״ד, סגן חבוג׳׳ו, מנהל מחוז גאו- שגע

 חודעומ על מפוזת פשיטת וגל
 מחוז ידושלימ

ן טמן צו י  תאו
 פשיסת רגל

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 גנ״ר

 שם החייב/וו ת״ז כתובת

 דהן יצחק 67700682 רח׳ האיל 81/9, ירושלים 3908 1006/04 10/04/05

 גולדזמנדשלמה 23875032 מטודלה 21, ירושלים 3968 860/03 10/04/05

 p חקון טליה 4957379 אורוגוואי 23, ירושלים 3977 918/04 17/03/05

ד בר טוב, עו׳׳ד, שגן חכונ״ו, מנחל מחוז ירושלים ר ג  בת-שגע א

 מחוז תל- אגיב
 תאריך מתן צו

 0שיסת רגל
 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנייד

 ש0 ההייב/ת ת״ז כתובת

 ליטינסקי לב 304631872 אבא אחימאיר 15/9, רמלה 14476 1473/02 23/03/05

 פליישר רחל 7854714 מושב ישרש 306, מושב ישרש 14999 1100/03 02/03/05

 פליישר אליהו 7640535 מןשב ישרש 306, מושב ישרש 15000 1099/03 02/03/05

 אמרה יוסי אלעזר 29644333 אלנבי 73, תל אביב 15364 1740/03 20/03/05

 בואנו אוריאל 57924086 נוח יהושע 51, רמת גן 15495 1954/03 15/02/05

 יוסף זילביגו׳עו״ד, סגן הכונ׳׳ר, מנהל מחוז תל־ אביב

 מחוז חיפה
 תאריך מתן צו

 0שיטת וגל
 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנייר

 שט ההייב/ת ת״ז כתובת

 דיב אלדה 55173884 אלנבי 68׳א, חיפה 11059 606/02 28/03/05

 עטר משה 22881825 אלנבי 145, חיפה 11087 644/02 11/04/05

 ארד גבריאל 67487041 קרן היסוד 71, קרית ביאליק 11187 112/03 10/04/05

 בוסקילה נסים 64732506 כלניות 1/10, טירת הכרמל 11245 154/03 04/04/05

 עתאבא תשאם 26246421 , מכר 11487 434/03 07/03/05

 קרוטר שלמה 43254630 משק 55, מושב לימן 11919 321/04 04/04/05

 קרוטר רות 63867733 משק 55, מושב לימן 11920 320/04 04/04/05

 לגגה גו עוז, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון

27 1 5 19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ׳ ב ם 5398, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



ז באר״ שבע  מחו

 תאריך מתן צו
 פשיטת וגל

 מט. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 בנייר

ז כתובת ׳  שס חהייב/ת ת׳

 טנא אברחם 41148966 הדר 34, עומר 7679 9073/03 07/02/05

16/03/05 9183/03 7765 , ם צ ו  עמר יוסי 33185547 מושב ע

ר ניסן 6/12, באר שבע 7910 5077/04 02/03/05  לעסרי יצחק 33466335 ב

ר 15/17, ערד 7913 5083/04 24/02/05 ר אלעז אי  ציון נתן p 45159688 י

 גרשון םרינח 306207200 מבצע עובדח 86/3, באר שבע 7938 5117/04 03/04/05

 שניאתף סלבה 10381044 איילה 3/17, באר שבע 8018 5234/04 16/03/05

יאדנה עאטף 28381820 שכ׳ 4 בית 14, רהט 8026 5240/04 03/04/05  אלז

, באר שבע 8032 5249/04 07/02/05  קריצ׳בסקי אריאל 314190356 מנחם גבאי

נים 8025 5254/04 24/03/05  זיו סוזנה 52146032 מושב אימוצים 85, אמו

 אברהם צדיק 55854285 מושב בטחה 62, ד.נ.חעב 8043 5262/04 24/03/05

 אברהם אבישג 59695692 מושב בטחה 62, ד.נ.נגב 8044 5263/04 24/03/05

 נאידורף רוני 306276098 יהויכין 5/20, אשדוד 8051 5268/04 24/03/05

 .נאידורף זינה 306276130 יהויכין 5/20, אשדוד 8052 5267/04 24/03/05

 שליט יעקב 4506622 הר מצדה 19, אשדוד 8053 5270/04 24/03/05

 שליט ציונה 1176148 תר מצדה 19, אשדוד 8054 5271/04 24/03/05

 כפיר מרדכי 55084768 מרחבים 329/7, דימונה 8058 5280/04 17/03/05

ן 18/4, אשדוד 8061 5275/04 31/03/05 ן סירקי מ ח  מזרחי אילה 56086507 נ

ן יאיר אלעזר 15/17, ערד 8063 5284/04 03/04/05  ציון גיולי גאול 70014782 ב

 לוין הוורד 12827713 הכלנית 29, ערד 8066 5287/04 03/04/05

 לוין לילי 69793065 הכלנית 29, ערד 8067 5288/04 03/04/05

 נגינסקי ולדימיר 312106446 גץר׳ שפירא 72/5, אשקלון 8070 5301/04 03/04/05

 דאדי יונית 22636492 ברטונו? יהושע 4, באר שבע 8078 5306/04 03/04/05

 צריקר נורה 12303913 קיבוץ גלויות 6/8, אשדוד 8083 5314/04 03/04/05

ז באר־ שבע ל מחו ה נ , מ ר ״ נ ו ״ד, סגן הכ עו גר, ן ־ ו י  בלנית הרמל

 הודעה על מתו צווי הפטר

 מחוז ירושלים

ת ת״ז בתוגת מס׳ תיק נס. תיק תאריך מתן סיגה / ג י י ת  שם ה

 כג״ר גיהמ׳׳ש צי תפטי התפטר
ט ו ל ר ח ט פ ם 3553 142/97 10/04/05 ה י ל ש ו ר ך 27, י ל מ ד ה ו ר 1153642 ד ט ל ו ט ו ר ב ו  י

ל י ג ר ר ט פ ם 3820 536/02 10/04/05 ה י ל ש ו ר , י י 1 א ל 5 י ל ג י ה א נ י 61126355 ק כ ד ר ן מ ר ז  ע

ה ר ש ר פ ד ס י ה ״ פ ר ע ט פ ב 3981 923/04 17/03/05 ה א ג 35, גבעת ז ו ר ת א ה 302100862 ה ס ד ר ה ו א  ז

ז ירושלים ו ח  בת־ שבע אברך בר טוב, עו״ד, סגן הבונ׳׳ר, מנהל מ

, 9.5.2005ו ה ״ ס ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2716 י



 מחוז מל־ אביב

 מהפסד
 תאריך מתן

 או מפסי
 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 3נ״ר

 ש0 תחייג/ת ת״ז בתוגת

 מעוז אבנר 50854744 הארז 1, ת״ד 4288 קצרין 11601 66/93 09/03/05 הפטר חלוט

 מעוז יונה 52755907 נשר 11, קצרין 11602 65/93 09/03/05 הפטר חלוט

 אוחנה גיסים 67947291 ירמיהו 21, ראשון לציון 13351 450/95 09/03/05 הפטר חלוט

 חגיגי משה 53558052 ברקת 32\8, חולון Í 5/03/05 2476/99 12636 הפטר חלוט

 כחן דני 55525778 שמעון התרסי 24, ת׳׳א 12753 2688/99 25/03/05 הפטר חלוט

 ג׳ורג׳מקווץ) שרה 55480453 פועלי הרכבת 43, גבעתיים 13687 1560/01 26/01/05 הפטר חלוט

 קובו חראל פארלי 59125534 רש״י 21, קרית אונו 13961 1812/01 15/03/05 הפטר חלוט

 צפניה עובד 57417644 המלך ג׳ורג 76, תל־אביב 14205 1080/02 20/02/05 הפטר חלוט

 צפניה אורית 51331460 המלדג׳ורג76,תל-אביב 14206 1081/02 20/02/05 הפטר חלוט

 אליעורוף שרה 52598919 יום כיפורים 24/10, חולון 14442 1433/02 10/03/05 הפטר חלוט

 יהודה שלמח 49380736 2203 , תל-אביב 14689 1810/02 24/03/05 הפטר חלוט

 p עמי ארז 22686596 מיקווה ישראל 8אי, חלון 15249 1562/03 22/02/05 הפטר חלוט

 יוסף זילביגר,ער׳ד, סגן הפוג״ר, מגמל מחוז מל־ אביב

 מחה חיפה
 סיבת

 המפטר
 תאי יך מתן

 צו הפסו
 מס. תיק
 ביממ״ש

 מס׳ תיק
ר ״ » 

 שפ תחייג/ת ת׳׳ז בתיבת

 והבת ציפורה 51397198 אלישבע קפלן 1/4, קרית חיים 9428 1177/97 28/03/05 הפטר רגיל

 פרץ משה 29084639 הרצל 1251/8, עפולה עילית 9397 250/98 31/03/05 הפטר רגיל

 ששון סימון 68654268 הרצל 22/5-ת.ד 20213, עפולו 9414 278/98 04/04/05 הפטר רגיל

 נוסייר סוהייל 55173835 עמק הזיתים 17, חיפה 9433 325/98 23/03/05 הפטר חלוט

 מאור רמי 65376931 אצל עו׳׳ד הלחמי 4902׳דת, חי 9460 339/98 03/05׳י׳י הפטר חלוט

 מידן ינאי 68192491 קרן היסוד 88/8, ק.ביאליק 9499 212/99 28/03/05 הפטר רגיל

 אנגרט גנדי 11048303 שדה בוקר 21/15, קרית אתא 9577 317/99 02/03/05 הפטר רגיל

 מבין שמואל 2462851 נעמת 24, חיפה 9871 349/00 24/03/05 הפטר חלוט

 p עזרא כרמית 32097677 ההגנה 5/1, כרמיאל 10342 303/01 30/03/05 הפטר רגיל

 מזרחי מירית p 23922438 צבי 12, ק. מוצקין 10398 345/01 29/03/05 הפטר רגיל

 גחלי אורי 47953856 המלך יהואש 17, חיפה 10792 333/02 21/03/05 הפטר רגיל

 אורן אינוז 14390009 הנשיאים 237, מגדל העמק 11248 163/03 28/03/05 הפטר רגיל

 שריקי יומת 32355851 ברקוביץ-נביאים 20, חיפה 11355 281/03 23/03/05 הפטר רגיל

 אדג׳יאשוילי אברהם 37653623 אילנות 13/1, כרמיאל 11708 108/04 13/03/05 הפטר חלוט

 אזרד מיכאל 26868463 מושקובסקי 10, רכסים 11855 250/04 28/03/05 הפטר רגיל

 מרצינו כוכבה 58336389 מימון 46, חיפה 11960 356/04 28/03/05 הפטר חלוט

 לבנה בר יגוז, >נו׳׳ד, סגן הכונ״ד, מנהל מחוז חיפה והצפון

 ילקוט הפרסומים 5398, י׳ באייר התשם״ה, 9.5.2005 ו 2717



 מחוז באר• שבע

 סיגו!
 התפטר

 תאריך מתן
ו הפטר * 

 מט, תיק
 גיתמ״ש

 מט׳ תיק
 כנ׳׳ר

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

21 הפטר חלוט /09  קארו יצחק 22748016 מעלה עומרים 79, טנא 6720 5233/98 04/

21/03 הפטר חלוט  תקתוק אלי 12191623 נעמי 8, אשקלון 6812 9132/99 05/

03 הפטר חלוט /11 1012, אשקלון 6995 6203/00 04/  קוגן רודולפו 68855204 שפירא 16/

23 תפטר חלוט /02  עזר אלי 52031408 בעל שם טוב 52/2, אשקלון 7045 6295/00 05/

00 הפטר רגיל /00  טרבלסי חיים 59594218 מעגלים 87, מעגלים 7234 6229/01 00/

21/03 הפטר חלוט 1 אשכולי, אשקלון 7261 6256/01 05/  דיין אליהו 30514970 התפוז 4

20 הפטר חלוט /03 4, אשקלון 7562 3304/02 05/  בוביט גלינה 320448848 שילה 29/

 כלנית הרמלין - וגר,עו׳׳ד, שגן הכונ״ר, מנהל מחוז באד• שבע

 הודעות על מתו צווי פירוק ואסיפות ראשונות של גושים ושל משתתפים

 מחוז ירושלים

 מועד קייס אסיפת
 משתתפים דאשתה

ם אסיפת ו י  מועד ק
 גושים יאשתו1

 תאריך מתן
 צו פירוק

 מס. י!יק
 גיהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 מספר חבוה כתיבת
 /עמותה

 שט חבית/עמותת

ס 5 ,י-ם 1731 831/03 28/03/05 15/02/06 09:00 15/02/06 10:00 ת חנויות 513252510 נרקי ש ר - ר פ ק ח מ  ע
 ארצית

ל יש חברה לפיתוח 510778913 יפו 0-1,97 1758 917/04 17/03/05 07/02/06 09:00 07/02/06 10:00  ע

ל בע״מ 512385410 י 1785 1001/04 23/01/05 20/12/05 09:00 20/12/05 10:00 מ ש  ח.ב.ר. ח

 נחל הבשור 17/4 ,בית 1786 1021/04 30/01/05 06/12/05 09:00 06/12/05 10:00
 שמש

 דרור 2000 מנזגרות 512923350
 ושיפוצים בע״מ

 אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ יפו 216, י-ם
 בת-שבע אברך בר טוב, עו״ד, סגן הכינ״ר, מנהל מחוז ירושלים

 מחוז תל-אביב

 מועד קיום אסיפת
 משתתפים ראשונה

 מועז־ קייס אסיפת
* ו ת ש א  גושים ו

ך מתן י ר א  ת
 צו פירוק

ק י  מס. ת
ש ״ מ ה י  ג

ק י ׳ ת ס  מ
ר ״ נ  כ

 מספד הגוה כתונת
 /עמותה

0 הבוח/עמותה  ש

ל 8199 2193/04 17/03/05 01/11/05 14:00 01/11/05 14:15 א י ר א ם 5/25 , י מ י ה בע״מ 511716185 ששת ה ס ד נ  מימד ה

ן 8637 2256/03 27/12/04 18/07/05 13:00 18/07/05 13:15 יאל 2 ,רמת השרו ע 513012724 רז ק DIP והשקעות ב ש ט  א
 "מ

ן , 8717 1290/04 17/03/05 01/11/05 13:30 01/11/05 13:45 ר לב השומרו  ומקו בע״מ 510899610 יקי

ק 8793 1532/04 22/12/04 07/08/05 14:00 07/08/05 14:15 ר ע 512424359 גרשנטקורן 18 ,בני ב ת יבוא ושיווק ב ק ר  נ.ג ב
 "מ

ה 8847 1702/04 05/01/05 08/08/05 1.3:30 08/08/05 13:45 ו ק ר שירותי 512463985 רוטשילד 3,63תח ת א ס 0 ו ר ד  המהי
נסטלציה בע״מ  אי

ת 8886 1755/04 03/11/04 17/05/05 12:30 17/05/05 12:45 קרי , 3 6 ד . ת ת ו נ כ ת .  א
ן  עקרו

ע 512184102 יקס ב נ ל ש.א. אלקטרו  ש
 "מ

19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2718 י



 מועד קיום אסיפת
 משתתפים ואשמת

 מועד קיום אסיפת
ם ואשמת  גושי

 תאייך מתו
 צופיווק

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 מספותבות כתונת כג״ו

 /עמותת
 שט תגוה/עמותה

מושב 8884 1747/04 07/02/05 07/08/05 13:00 07/08/05 13:15  מושב גאליח 43 ,
 גאליוז

ע 511233298 ית ב ה קבלנ ס ד נ ל ה פ  א
 "מ

מושב 8885 1748/04 07/02/05 03/08/05 13:00 03/08/05 13:15  מושב גאליה 43 ,
 גאליח

511994865 • י ס כ נ ר חוץ ו ח  א.ל.ס.פ. ס
 בע״מ

ורקם בע״מ 512953928 מושב יעף 5 ,מושב יעף 8953 1999/04 28/02/05 29/08/05 13:30 29/08/05 13:45 קס נטו י  קרנ

ץ 9 ,לוד 8960 1062/05 28/03/05 07/11/05 14:00 07/11/05 14:15 ר יונה ובניו בע״מ 511393084 החלו  ספקטו

א 8983 2071/04 16/03/05 09/08/05 14:00 09/08/05 14:15 ״ ת ן 65 , ו ע 512940248, יגאל אל יה ב ה לבנ ר ב ו בילו־ ח  ס
 «מ*

ת יבנה 9011 2157/04 14/02/05 27/07/05 12:30 27/07/05 12:45 א. .אם קוסמטיקה וחן 512050618 הפרת 2 ,  אם.סי
* מ ״ ע  1994 ב

א 9013 2160/04 17/01/05 21/08/05 13:30 21/08/05 13:45 ״ ת ת ישראל 37 , י ר א  התברה הגיאוגרפית 511444655 ש
 לטיולים בע״מ

ן 5 , 9014 2165/04 18/01/05 06/11/05 13:00 06/11/05 13:15  טכנוסז־ר בע״מ 510670722 לבונטי

 מבנה ת.מ.ק בע״מ 510567332 זבוטינסקי 3 ,ר״ג 9016 2178/04 14/03/05 17/08/05 12:30 17/08/05 12:45

ל 24 ,נתניח 9020 2186/04 24/03/05 02/11/05 14:00 02/11/05 14:15 צ ר ר אור בע״מ 512572199 ה ע ב ב  פארמה ט

ן 9030 2187/04 24/03/05 02/11/05 14:00 02/11/05 14:15 רמת השרו ע 512749664 גולומב 10 , ר איקס ב ע א ב  פארמה ט
מ " 

ר יגאל ת.ד 13176 , 9033 2221/04 07/02/05 22/08/05 13:30 22/08/05 13:45  אי.זד.אן.הנדסת מכונות 512834177 צו
 ושינוע בע״מ*

א 9034 2227/04 09/02/05 08/08/05 13:00 08/08/05 13:15 ״ ת ן 120 , ו ל עבודות צנרת בע״מ 511578452 יגאל אל ג -  מר

י 5 ,אורנית 9037 2234/04 09/02/05 17/07/05 13:00 17/07/05 13:15 ר א  קומח־יו בע״מ 512969288 לוע ה

ן 9047 2272/04 15/02/05 20/07/05 13:00 20/07/05 13:15 ל ,ד.נ השרו א י נ ח ב ש ו  המישטח-מפעל ליצור 510866106 מ
ם ואריזות עץ בע״מ  משטחי

ימר 5 ,רחובות 9049 2276/04 10/02/05 07/08/05 14:00 07/08/05 14:15 ק בע״מ* 512688615 אפנהי א ר  וזב ט

רה 3 ,ר״ג 9076 2366/04 08/02/05 31/07/05 12:30 31/07/05 12:45 צי  ש.א.פ בע״מ 510309024 הי

א 9072 2350/04 03/03/05 15/08/05 12:30 15/08/05 12:45 ״ ת ן 89 ,  יוטולוני מוצר• אופגה בע״מ 511436214 נחלת בנימי

א 9079 2394/04 14/03/05 23/08/05 13:30 23/08/05 13:45 ״ ת ם 100 , י א נ ו מ ש ט בע״מ 510247091 ח ה  ר

כ״ס 9080 2392/04 09/03/05 29/08/05 13:30 29/08/05 13:45 דלר 17 , ל גני יצור ושיווק ריהוט 511785891 יוחנן הסנ  א
 למוסדות חינוך בע״מ

ם 9090 2403/04 16/03/05 05/09/05 14:00 05/09/05 14:15  אברהם לוי תעלות למיזוג 511003451 העבודה 39 ,בת י
 אויר בע״מ*

2719 19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



עד קיוט אסיפת  מו
 משתתפים ראשונה

ם אסיפת ו י  מועד ק
 נושים ואשתה

 תאויד מתן
 צו פיווק

 מס. תיק
ש ״ מ ה י  ג

 מס׳ תיק
ו הגוה 9תו3ת בנ״ו פ ס  ט

 /עמיתה
 שם תגית/עמיתה

א 9091 2408/04 16/03/05 28/08/05 12:30 28/08/05 12:45 ״ ת , 1 1 ל 6 צ ר ן בע״מ 512418716 ה ן ח  דור עד

י שעשועים בעיינו 512243437 בילו 2 ,רחובות 9093 2417/04 17/03/05 01/11/05 14:00 01/11/05 14:15 ם  א

צמן 10 ,נתניח 9096 2420/04 17/03/05 22/08/05 12:30 22/08/05 12:45 י  יונית חברה לניהול בתי 511999005 ו
 אבות בע״מ

צמן 10 ,נתניה 9095 2421/04 17/03/05 31/08/05 13:00 31/08/05 13:15 י  עידן הזהב בע״מ 512956897 ו

 יח*ד מכינות בע״מ* 510829484 הרכב 8 ,נתניה 9094 2419/04 17/03/05 01/11/05 13:00 01/11/05 13:15

דה 9097 2428/04 17/03/05 01/11/05 13:30 01/11/05 13:45 הו ר י או ה 4 , * 513019315 הסדנ מ ־ ע  נגרית אפי רשוק ב

א 3099 2429/04 23/03/05 24/08/05 13:30 24/08/05 13:45 ״ ת ים בע״מ 511731721 הבריכה 14 , קל קבלנ  די

נתניה 9101 1011/05 23/03/05 02/11/05 13:30 02/11/05 13:45 רן 6 ,  ז.א.ר תשתיות בע״מ 512082454 הצו

 יבטח(89) כה אדם 511414351 1הצבי 4 ,ר״ג 9102 1072/05 29/03/05 02/11/05 13:00 02/11/05 13:15
מ ־ ע  1בטחון ב

צ 9105 1021/05 24/03/05 06/11/05 13:30 06/11/05 13:45 ״ ל ש א ר , 2 3 ר פ ס ת י ר ם •הודה עבח־1ת 511561185 ק ״ ק ל  א
מ ״ ע  ציבוריות ב

ן 14 ,רחובות 9112 1033/05 04/04/05 01/11/05 13:00 01/11/05 13:15 י ן אפשטי י ל 510540925 לו מ ש ן עבודות ח א ם י פ  א
 בע״מ

ל 108 ,רחובות 9117 1047/05 04/04/05 02/11/05 13:30 02/11/05 13:45 צ ר י חינוך 510775034 ה  ג.ל.ע.ד מפעל
* מ ״ ע ח ב  פתו

א 9123 1048/05 04/04/05 20/11/05 13:30 20/11/05 13:45 ״ ת ל 8 , י י ח י רפ1אה ואבחון 510877715 שד׳ ה ת ח  מזור ש
* מ ״ ע  ב

ה 9120 1067/05 29/03/05 08/11/05 14:00 08/11/05 14:15 הרצלי ם 13 , י י חינוך בע״מ 511019622 הבנ ד מפעל ר  ע

2) בע״מ 512757485 הירדן 43 ,רעננה 9125 1089/05 30/03/05 07/11/05 13:30 07/11/05 13:45 ת( קו  ערוגות אחז

ן 9127 1059/05 05/04/05 07/11/05 13:30 07/11/05 13:45 מ ו ר ט 513140236 ת.ד 160 ,כפר ט ר ת ס ב ח רת ר  בי.בי תקשו
* מ ״ ע  ב

א 9130 1066/05 28/03/05 06/11/05 14:00 06/11/05 14:15 ״ ת • 512336678 השלושה 9 ,  ביתנית מבנים מודולרי
* מ ״ ע  ומחסנים ב

ן 9133 1092/02 30/03/05 08/11/05 14:00 08/11/05 14:15 ע 511927659 הביש 10 ,חולו ל יחיאל ב מ ש ת ח ס ד נ  ה

 ־מ

ר״ג 9140 1086/05 30/03/05 09/11/05 14:00 09/11/05 14:15 בוטינסקי 128 , ׳ ם שוקי הון בע״מ 512467705 ז א ר  שי

ה 2 ,ר״ג 9153 1112/05 04/04/05 16/11/05 13:30 16/11/05 13:45 א ו ר  מיום קורל קמעונאות 1999 512773953 ה
מ*  בע״

 אסיפות יתקימו במשרדי הבוג״ר ברח׳ השלושה 2, תל אביג
 יוסף זילבי>ר,עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז תל- אביב

19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2720 י



 מחוז חיפת

ת פ י ס  מועד קייס א
 משתתפים ואשתה

 מועד קיום אסיפת
ם ואסונו! י ש ו  נ

 תאוין מתו
ק ו ו י  צו פ

 מס. תיק
 גיתמ׳׳ש

׳ תיק ס  מ
 בנ״ו

ת ג ו ת  מספו תנות ב
עמותת / 

 שט הגוה/עמיתה

ר 4132 542/04 14/03/05 22/06/05 10:30 22/06/05 11:00 י ד ק בע״מ 511580367 ,מצפוז ק י ט ס ל פ . ס  ב

ת יוום ובניה בע״מ 511663437 ד.נ.משגב ,יעד 4256 469/04 20/01/05 02/06/05 09:30 02/06/05 10:00  אשדו

קרית 4267 478/04 20/01/05 05/06/05 11:30 05/06/05 12:00 ר , ו מ י ל י מ ס ח ת  מ
ן י ק צ ו  ס

ע 513375279 ניברםם מ.ש.(2003) ב  או
מ " 

ת אור 511345274 ירושלים 22 ,חיפה 4287 620/04 13/03/05 22/06/05 09:30 22/06/05 10:00 ו ק ת ע ה  ג.ח.מכ1ן ל
 בע״נו

קרית 4306 733/04 14/03/05 22/06/05 11:30 22/06/05 12:00  דרך עכו 140 ,
 ביאליק

מ 512644329 ״ ע  א.פ.ט.מערכ1ת ב

חדרה 4310 766/04 30/03/05 29/06/05 10:00 29/06/05 10:30 לד 11 , מ 510324650 שד׳ רוטשי י ע  רימר ובגמ ב

וקנעם 4320 62/05 29/03/05 26/06/05 11:30 26/06/05 12:00 י גולדברג הנדמה(1997) 512554775 ערבה 28 ,  א.
 בע״מ

 אסיפות יתקימו במשרדי הכמ״ו בשד׳ פל״ים 15 אי, חיפה
 לבנה בר עח, עו׳׳ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון

 מחוז נצרת

 מועד קיים אסיפת
 משתתפים ואשתה

 מועד קיום אסיפת
 נושים ואשתה

 תאוין מתן
 צו פיויק

 מס. תיק
 ביממ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ו

 מספו חבות בתוגת
 /עמותה

 שט הגוה/עמותה

 ד.(.גליל עליוו ,קיבוץ 4223 1184/04 12/01/05 20/06/05 10:30 20/06/05 11:00
ר  עמי

 0!רמזון בע״מ 512508003

א ,כפר 4297 1234/04 20/02/05 20/06/05 09:30 20/06/05 10:00 ש ת י ב ק מ ע . נ .  ד
 רופין

 פל־כר בע״מ 512704305

10:00 19/06/05 09:30 19/06/05 01/03/OS 132/05 4328 נצרת עילית ה 2 , ב כ ר מ  0קסנ1יל עולמי בע״מ 512689647 ה

נצרת עילית 4328 132/05 01/03/05 19/06/05 09:30 19/06/05 10:00 ה 2 , ב כ ר מ ל עולמי בע״מ 512689647 ה י ט ס ק  ט

/ חיפה  אסיפות יתקימו במשרדי הבונ״ר בשד׳ פל׳׳ים 15 א
 לבנה בר עח, עו׳׳ד, סגן הבונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון

 מחוז באר־ שבע

 מועד קיים אסיפת
 משתתפים ואשתה

 מועד קיים אסיפת
 נושים ואשתה

 תאויך מתן
 צו פיווק

 מס. תיק
 גיהמ״ש

 מס׳ תיק
 בנ״ו

 מספו הגוה בתוגת
 /עמותה

 שם הגוה/עמותה

ת הצפוני ,אשדוד 2573 9044/03 02/04/05 16/06/05 10:00 16/06/05 0:30! ׳ ׳ ה גן בע״מ 511477754 אז  אשקו

ר , 2663 5250/04 02/02/05 02/05/05 10:00 02/05/05 10:30 ס מ א נ ם עבודות עפר 512825431 ל ק ש מ  פ. נ. ה
 בע״מ

ן 2668 5283/04 02/02/05 02/05/05 11:00 02/05/05 11:30 ו ת הצפוני ,אשקל ״ ה ז  חולית 2000 נקו׳ חול 511608309 א
 וצביעה(1991) בע״מ

2721 19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ׳ ב ם 5398, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 |מועד קיום אסיפת
 [משתתפים יאשתה

 מועד קיום אסיפת
 גושים יאשתת

 תאייךמתן
 צו פי יוק

 מס. תיק
 ביהמ״עו

 מס׳ תיק
 מספר חבית בתיבת כנ״ו

 /עמותה
 *ם הביה/עמותה

אילת 2679 5345/04 04/04/05 06/07/05 10:00 06/07/05 10:30 ת , ״ ה ז ן בע״מ 511748386 א א  אורי כ

! ,דימונה 2684 5400/04 14/03/05 16/05/05 11:00 16/05/05 11:30 י גסק טי בו ׳  עמותה לקידום הספורט 580289643 ז
 בדימונה

11:30 06/07/05 •11:00 06/07/05 

• • - י  י

ם גבאי 5 ,באר שבע 2686 6028/05 06/04/05 ח נ ע 512285677 מ  טשויט קבלנים(1996) ב
 "מ

אילת 2688 6009/05 06/04/05 07/07/05 10:00 07/07/05 10:30 , 1 4 ת ו ל י א ם קייר אילת(1993) 511822751 ה נ  אי
 בע״מ

11:30 07/07/05 11:00 07/07/05 
 ו

06/04/05' 
 '>_ ׳

בה 3 ,תל אביב 2689 5405/04 רדו  לויטוביץ בע״מ 511403503 קו

 אסיפות יתקימו במשרדי הכונ׳׳ד ברח׳ התקווה 4, באר שבע
 כלנית הרמלין - וגר,עו״ד׳ סגן הבונ״ר ; מנהל מחוז באר• שבע

 הודעה על בוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשמ
 מחוז ירושלים

 אחוז פרטי הנאמן
 דיבידנד

 סוג
 נושה

 תאריו מתן
 צו פש׳׳ו/

 כינוס

 מס. תיק
׳ש  ביהמ׳

ק י  מס׳ ת
 כנ׳׳י

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

28/03 /01 263 ם 3730 00/ רושלי י ,3 ז 5/ ו ב ה ל 54067475 ד א י נ י ד ל א  כ

ל י י 05 עו״ד שוורץ א /03 /01 266 ן 3727 00/ ו י צ ן ל ראשו ר 6, ו נ י כ ם י 50112 ה י י ן ח ד ר  י

10/03/04 923 ב 3981 04/ א ג 35,גבעת ז ו ר ת א ה 502100862 ה ס ד  זאור ה

 בת-שבע אבדן בר טוב, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז ירושלים

 מחוז תל• אביב

 אחוז פוטי הנאמן
 דיבידנד

 טוג
 נושה

 תאוין מתן
 צו פש״י/

 כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״י

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

ן ו ר ה ז א ר י ב 11095 2102/88 04/05/89 רגיל 22.80% ל י ב ל א ת , 1 ז 3 0 ו ג י א ל ן 51020949 מעפי ב ו א ן ר מ ל  ס

ן ו ר ה ז א ר י ב 11095 2102/88 04/05/89 רגיל 2.90% ל י ב ל א ת , 1 ז 3 0 ו ג לי א ן 51020949 מעפי ב ו א ן ר מ ל  ס

מה 100.00% ב 11260 1163/90 13/06/91 בדין קדי י ב ל א ת ף 32 , ס ו ן י ה ב מ ל ה 10142552 ש י ר ם א ח  ש

ן ס י ח ד א ב ד ע ״ ו 66 28/10/03 רגיל 100.00% ע ן 11601 93/ י ר צ ד 4288 ק ״ ת , ז 1 ר א ר 50854744 ה נ ב ז א ו ע  מ

ן ס י ח ד א ב 65 28/10/03 רגיל 100.00% עו״ד ע ן 11602 93/ י ר צ ק , 1 שר 1 ח 52755907 נ נ ו ז י ו ע  מ

מה 100.00% 450 14/10/01 בדין קדי ן 13351 95/ ו י צ ן ל ו ש א ר , 2 ו 1 ה י מ ר ם 67947291 י י ס י ה נ נ ח ו  א

14 רגיל 1.70% /10/01 450 ן 13351 95/ ו י צ ן ל ו ש א ר , 2 ! ו ה י מ ר ם 67947291 י י ס י ה נ נ ח ו  א

ו ל - ט ל ב ד ל ו ד ג ״ ו 433 15/12/97 רגיל 73.88% ע ם 12072 97/ ת י ב , 1 ד 8 ו ס י ן ה ר ל 23685670 ק י י ד א ד  ח

מה 100.00% עו׳׳ד גולדבלט-ל1 433 15/12/97 בדין קדי ם 12072 97/ בת י ד 18, ו ס י ן ה ר ל 23685670 ק י י ד א ד  ח

ז ר ל א ל ן 12233 96/98 02/07/98 רגיל 21.00% ה ב 27,חולו ו ר ו ז ו ל ר ל 7036528 א א ו מ ה ש ג נ  ל

ז ר ל א ל 95 02/07/98 רגיל 21.00% ה ן 12232 98/ לו חו ף 4, ל ק לי 7508930 מ י ה נ ג נ  ל

י ח י ב ד ורדי א ״ ו א 13620 2073/99 12/06/02 רגיל 14.70% ע ״ ת , 9 ל ז ם 54174230 ב ה ר ב ל א ו נ  ק

י ח י ב י א ד ר ד ו ״ ו א 13620 2073/99 12/06/02 בדין קדימה 100.00% ע ״ ת , ל 9 ם 54174230 בז ה ר ב ל א ו נ  ק

19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ׳ ב ם 5398, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2722 י



 אחוז פיסי הנאמן
 דיבידוד

 סוג
 נישת

 תאדין מתן
/ ר ״ ש  צו פ

 פיניש

 מש. תיק
 ביתמ״ש

 מש׳ תיק
 9נ׳׳י

 שגו מתייגת ת׳׳ז כמויגת

ד בגליייבטר! ״ ו  בכש איילין 12594990 בן גוריון19,הוד השרון 12564• 2384/99 02/07/01 רגיל 0.90% ע

ד בגליי׳בטר > ״ ו ן 19 ,חוד השרון 12565 2383/99 02/07/01 רגיל 0.90% ע ו י ר  בכש אליהו 69804698 ^

 מנדלבוים שגיא 23734403 מנדלה 14,ת״א 14061 1181/00 07/11/01 רגיל 20.00%

 מנדלבויס שגיא 23734403 מנדלה 14,ת״א 14061 1181/00 07/11/01 בדין קדיםה 100.00%

p אלכס 14543821 הפטל 7,יבנה 13097 1498/00 10/10/00 רגיל 30.00% רו״ח גזית בועז  צ

 כלב זיוה 12183711 הסתדרות 3/6^1 ,חולון 13569 1593/00 21/03/01 רגיל 100.00% עו״ד צמיר מיכה

ו יעקב 1327477 אהרון קרון 3/610,ראשל״צ 13008 1926/00 15/01/02 , רגיל 29.40% עו״ד צמיר מיכה ל  ש

״ד אברמן יוסן  טשרקי נעים 11198363 ^רלוזרוב 5,ר״ג 13108 1863/00 17/01/02 רגיל 4.17% עו

 מנדלבוים נעמה יפו 23882574 מנדלי 14,ת״א 13143 1874/00 28/08/01 בדין קדימה 100.00%

 מנדלבוים נעמה יפו 23882574 מנדלי 14,ת״א 13143 1874/00 28/08/01 רגיל 20.00%

 הרשקוביץ אחרון 52927159 ההשכלה 3,כפר-סבא 13289 1999/00 03/01/01 רגיל 25.00% סעדון אלי

 הרשקוביץ אדית 12201075 ההשכלה 3,כפר-סבא 13290 1998/00 03/01/01 רגיל 25.00% סעדון אלי

ד 65819286 המבדיל 12\18,ר׳׳ג 13342 1052/01 19/01/03 בדין קדימה 100.00% ו  חיים ד

״ד צמיר מיכה  ספיר איתן 28013381 רבי עקיבא 13,ראשל״צ 11/0Í/01 1061/01 13388 רגיל 40.00% עו

״ד צמיר מיכה  ספיר איתן 28013381 רבי עקיבא 13,ראשל׳׳צ 13388 1061/01 11/03/01 בדין קדימת 100.00% עו

 אורנן משה 1642743 אידלסון 1,ת״א 13443 1118/01 17/04/01 רגיל 0.06%

ד צנעני־צור )י ׳ ׳ ו ח 5,ת׳׳א 13558 1238/01 29/07/03 רגיל 100.00% ע ט ח יניב 33390030 אברהם ש  p אתי

 וסטלר ויולטח אנה 17113671 הקישון20,ראשל״צ 13950 1820/01 14/10/02 רגיל

 קובו הראל פארלי 59125534 רש׳׳י 21,קרית אונו 13961 1812/01 28/10/01 רגיל 3.40%

 כהן עמנואל 8908519 אחרון לובלין 34/12 ,גני אבי 13978 1863/01 01/09/02 בדין קדימה 97.00% רו״ח ששון אילן

 כחן נאוה 892Z718 אחרון לובלין 34/12,גני אבי. 13979 1864/01 01/09/02 רגיל 13.10% רו״ח ששון אילן

 אורין אסף 55495196 קלישר10,פתח תקוה 13994 1891/01 02/10/03 רגיל 3.00% עו׳׳ד גולדבלט-לז

 ציפאני זהבה 57899734 בית זית 62,בת חפו־ 14142 2113/01 21/09/03 רגיל

 פשרל רחלי 55874598 דוד צדוק 8,חולון 14243 1156/02 10/02/04 רגיל 3.70%

 בר דוד שמריהו 28000560 הנופר 10,ראשל״צ 14378 1321/02 10/04/02 רגיל 30.00% עו״ד תם עמית

ד שמריהו 28000560 המפר 10,ראשל״צ 14378 1321/02 10/04/02 בדין קדימה 60.00% עו״ד תם עמית ו  בר ד

 מוניך דן 9395047 עולי הגרדום 6,הרצליה ; 14471 1465/02 06/04/05 רגיל 0.68%

 אחרקפסח 30560437 כנפי נשרים 11,כפר סבא 14521 1584/02 10/08/03 רגיל 43.00%

 חסידוף חיים 52029493 דוריאנוב 5,תל-אביב 14852 2129/02 02/12/02 רגיל 54.80%

 p עמי ארז 22686596 מיקווה ישראל 8אי,חלון 15249 1562/03 22/02/05 רגיל

 אשכנזי עינת 25319252 נחלגעתון 16,מודעין 15340 1754/03 21/09/03 רגיל 100.00%

י עודד ר  פינקסזון מאיר 8999906 זלמן שזר 24/4,ראשל״צ 11410 512/92 20/06/94 רגיל 20.00% ב

 פינקסזון מאיר 8999906 זלמן שזר 24/4,ראשל״צ 11410 512/92 20/06/94 בדין קדימה 100.00% ברי עודד

 יוסף זילביגר,עו׳׳ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז תל׳ אביב

 ילקוט הפרסומים 398S, י׳ באייר התשס״ה9.5.2005, ו 2723



 מחת חיפה

 אחוז פיטי הנאמן
 דיבידנד

 טוג
 נושה

 תאריך מתן
 צו פש״ר/

 בינוט

 מט. תיק
 גיהמ׳׳ש

 מט׳ תיק
 כנייר

 שט ההייב/ת ת״? כתובת

ה 9795 199/00 22/10/00 עו׳׳ד p ארצי מוי י חר נ , ד ׳ ל 115 צ ר ו 16674878! ה ב ל ו א י ר ר מ ו י צ י נ ו  מ

30/09 עו״ד לוי רפי ה 9899 374/00 01/ פ י ז - ח מ ת ר מ ר , 1 ב 4 ו כ ר ו ר 54134788 ב ה ן א ר ו ג א  פרישבר

י 06 עו׳׳ד p ארצי מו /06 ה 10006 515/00 01/ י ר ה נ , 1 1 5 / 1 ל 4 צ ר נ ויו 516674902 ה ט כ ר ט ר ) ו ׳ צ י נ ו  מ

מעלות 10017. 522/00 12/12/02 עו״ד זיסמן יעקב ,11 ם 32/ י נ ב ה ה ל ע ן 510872874 מ ו י מ ק ס י נ ש ו נ ר  ב

ן 11424 189/03 26/10/03 א בית ש ׳ 590/1, ן ט ו כ ס 61802963 ש י ס י ן נ ה  כ

ה פוא ר ק א ״ד נ א 10515 553/01 27/03/03 עו ת ת א י ר ק , ׳ א 5 ת 9 ו א מ צ ע ר 504722762 ה י מ י ד ל ן ו י  פי

ם י י ר 10884 380/02 06/10/02 עו״ד לביא ח י צ ק , ל 6 ג מ ב 51515617 ה א ל ז פ מ  ג

ם י י א ח י ב ק 11133 683/02 10/03/04 עו״ד ל י אל בי ק. ,22 ח 6/ ״ מ ל פ ן 10692994 ה ר ה ס א ו  נ

 לבנה בר עוז, עו׳׳ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון

 מחוז באר- שבע

 אחוז פרטי הנאמן
 דיבידנד

 טוג
ה ש ו  נ

 תאריך מתן
 צו פש״ר/

 כינוט

 מט. תיק
ש ״ מ ה י  ב

 מט׳ תיק
 כנ״ר

ז כתובת ״  שט ההייב/ת ת

ן ת י ל א א ר ד ב ״ ו ר שבע 6568 5064/97 25/01/98 כל הנושים ע א ב , 1 1 / 1 י 7 נ ו ע מ ם 2280352 ש ה ר ב ח א ל י ל ו  p ט

08 רגיל /09 ב 6758 9052/99 99/ ג נ נ ה . ד , 1 ה 1 ח ט ב ב ש ו ל 23787716 מ י י ן א ט ר ן א ו ר ה  א

02 כל הנושים /09 ת 7148 6049/01 01/ ל י א , 4 / 1 ד 5 ט ה 54526801 א י ב ו ו ט נ י נ ז ו מ ל  א

 כלנית הדמלין - וגד,עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז באר־ שבע

 הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

 מחוז תל- אביב

 אחוז שט המפיק
 סוג דיבידנד

 נושה
 תאריך מתן

 מס. תיק צו פירוק
 ביהמ״ש

 מס• תיק
ר ״ נ  ג

 מספר הנדה כתיבת
 /עמיתה

 שם הברה/עמיתה

 בדיו 100.00%
 קדימה

 אזור התעשיה ב׳ ,נס 5351 748/88 05/02/90
 ציונה

 עיבוד עץ•p אשר שוורצבאוס מג 510452444
 ״מ

 פ.ה.החזקות בע״מ 510347479 חרוזים 10 ,ר״ג 6618 268/97 15/03/98 רגיל 100.00% עו״ד שנהר אורי

 בדין 100.00% עו״ד ריחני יניב
 ק־ימה

 טנא שלונסקי בע״מ 512433897 ביאליק 153 ,ר״ג 6703 194/98 18/10/98

 טנא שלונסקי בע״מ 512433897 ביאליק 153 ,ר״ג 6703 194/98 18/10/98 רגיל 100.00% עו״ד ריחני יניב

 בדין 100.00%
 קדימה

 אי.טי.אס. חברה לשינוע בע״מ 511538175 המסגר 49 ,ת״א 6947 1501/98 06/10/99

 אי.טי.אס. הברה לשינוע בע״מ 511538175 המסגר 49 ,ת״א 6947 1501/98 06/10/99 רגיל 2.35%

 בדין 100.00%
 קדימה

 לויץ בטנס קבלנים לבניו בע״מ 1 4642 2090/79 23/12/79

19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2724 י



p l f i& f l שט vim 
 דיבידנד

 סוג
 נושה

 תאויךממן
 צי פירוק

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 9נ״ו

 מספר חניה כתובת
 /עמותה

 שם חגיה/עמותה

 p גוריו! 18 ,גבעת 7075 1195/00 05/06/00 תיל עו״ד יערי בועז
 י. הירשברג מהנדסים ויועצים בע 510529183 שמואל

 בדין 100.00% עו״ד יערי בועז
 קדימה

 p גוריוץ 18 ,גבעת 7075 1195/00 05/06/00
 י. הירשברג מהנדסים ויועצים בע 510529183 שמואל

 בדין 23.00%
 קדימה

 טרומיקל מהנדסים 1994 בע״מ 512059205 הגדוד העברי 55 ,ת״א 7112 1621/00 10/01/01

 בדיו 7.90%
 קדימה

 זיו פיס מוצרי מזוץ בע״מ 511890881 הבאר 6 ,רמת השרו! 7116 1624/00 14/01/01

 בדין 100.00% עו״ד קלמנסון אל
 קדימה

 אוריסול פתרונות מקורים בע״מ 511423949 החומה 12 ,ראשל״צ 7333 1020/01 04/04/01

 בדין עו״ד געדס אחוד
 קדימה

 די.בי.אמ.גרופ בע״מ 512320342 שונצינו 13 ,תל־אביב 8092 1956/02 20/02/03

 יוסף זילביגר,עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז תל- אביב

 מחוז נצרת

 אחת שם המפרק
 דיבידנד

 סוג
 נושה

 תאריך מתן
 צו פירוק

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 מספר הברה כתובת כנייר

 /עמותה
 שם חברה/עמותה

 בדיו
 קדימה

O1/OJ/05 132/05 4328 טקסטיל עולמי בע״מ 512689647 המרכבה 2 ,(צרת עילית 

 לבנה בר עוז, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון

 מחוז באר- שבע

 אחוז ש0 המפרק
 דיבידנד

 סוג
 נושה

 תאריך מהן
 צי פירוק

 מס. תיק
 גיהמ״ש

 מס׳ תיק
 מספר חברה כתונת בנ״ר

 /עמותה
 שם הברה/עמותה

 כ.א.מ. שרותי שמירה בע״מ 511003311 מינץ 644 ,בני ברק 2454 6176/01 29/10/01

 בדיו
 קדימה

 הסעות וטיולים א.נ. באר שבע 512223124 2542 3237/02 01/12/02
 (1995) בע״מ

 בדיו
 קדימה

 ם.י. מתכות מג״מ 511601692 2554 3370/02 27/03/03

 כלנית הרמלין - ונר,עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז באר־ שבע

, 9,5.2005 ו 2725 ה ״ ם ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה-965ז
 הודעות על בקשות לצו ירושה, עו קיום צוואה או

ל עזבון ה נ  מינוי מ

 בהתאם לסעיף 67 לחוק ויתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלו 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 יוס מפרסום
 זה, תור פירוט טעמי התנגדותו.

 . הרשסלענ ייני ירושה בירושלים ־ חזי יפו 216, י-ם
 ןמס׳ ודק ן !שם המנוח/ה ןןת. פטירה וןשםהמבקש

 ירושות
 1/10796 ברינא צבאח 20/11/2003 ברינה שרה
 1/10798 נמרודי מצליח 28/12/2004 נמרודי תמר

 1/10802 דרויש נג׳יה נאוה 24/04/1994 מושיוף סימה
 1/10803 גולדזנד לוסי 10/12/2004 גולדזנד ולדימיר

 1/10804 יפרח גולדה 21/08/2004 יפרח משה
 1/10805 בוברמו רות 20/02/2005 בוברמןאמיר

 1/10807 אלבחר יונה 23/11/2004 חבררתל
 1/10808 שור פנחס 29/12/1994 שור אמנון שלמה
 1/10809 שור יפה 25/01/2005 שור אמנון שלמה

 1/10811 כהן מריס 27/07/2003 כהן צבי
 1/10812 כהן אברהם 02/02/1990 כהן צבי
 1/10813 כהן רחל 16/01/1968 כהו צבי

ואות  צו
 1/10797 דה לאון פלבס ורה 07/01/2005 דה ליאון פלב ג׳ורג׳

 1/10799 קל יצחק 14/01/2005 קל עליזה
 1/10800 לוסטיג שלמה 05/02/2005 לוסטיג טרסה
 1/10801 דרויש סלמן 01/02/2005 מוטיוף סימה

 1/10806 אלבחר שלמה 30/05/1996 חבר רחל
 1/10810 חסין חנה 16/01/2005 ווקס זהבה

 בת-שבע אברך בר-מוב. דשם

 הרשם לענ ייני ירושה בתל אביב - רח׳ השלושה 2,יד אליהו, תל-אביב
 ירושות

 2/51009 ששונוב דוד 01/12/1972 ששו! בנימין
 4/58800 שיאונוב בוריס 13/02/2004 דוידובבלה

 1/67852 אפשטיין אליזבט 04/08/2001 קלפסקי אפשטי מתיק
 1/67853 חולי בוזה 10/12/2004 חולי משה

 1/67854 אפשטיין ורנד הוגו 24/03/1987 קלפסקי אפשמי מוניק
 1/67860 מאיר חדוה 15/07/2004 אנטמובתיה
 1/67861 מחס אברהם 11/08/1991 אנטמןבתיה

 1/67862 ויסוצקי יוסף מנדל 30/03/2004 ויסוצקי שלמה
 1/67863 קורנברג דבורה 25/04/1991 קורנברג יעקב

 1/67864 רחנבלום אברהם 05/05/1992 רוזנבלום סופיה
 1/67865 ריטר חנה 13/09/1984 ריטרסטלה
 1/67866 סער רפאל 27/11/2004 סער פרנסי!
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 ומס׳ תיק ן ושם המנוח/ה 11ת. פטירה ן ושם המבקש
 ירושות

 1/67868 כהו מרדכי 11/12/2004 כהן אסתר
 1/67869 חלפון יעקב 26/11/2004 חלפוןברוך
 1/67870 אברמוב לאה 01/08/1961 היבנראסיה

 1/67872 שחר ויולה ורדה 21/12/2004 שחר נועם
 1/67873 סטרוסוויאצקי הקטור חולי ..29/12/2004 סטרוסוויאצקי אליסיה סיל

 1/67874 החן יוסף 13/12/1985 החןחדוה
 1/67880 פרץ משה 09/10/2004 דוד גילה

 1/67882 קמחי יצחק 12/01/2005 בת ים
 1/67884 ברמן סמי 10/07/2004 מנוסביץאדית
 1/67885 ברמו מריה 28/09/2002 מנוסביץאדית

 1/67889 שנידרמ! שמואל 08/10/1996 שריד הלו
 1/67890 דיו שחר משולם 11/06/2004 דיו אורלי

 1/67891 ג׳דסי מטילדה 18/01/2005 כהן דבורה
 1/67893 קליינר רוזליה 21/10/2004 קליינד רוזליה

 1/67894 גולדברגדןמאו קורנליה 03/08/1993 סזוקי איווט
 1/67899 ברקת מריס 25/12/2004 אנדרסיו אריאלה

 1/67900 מועלם מסעודה 15/03/2000 צומעי אולביה עיד
 1/67904 פונוז חיים 16/04/2004 פונוזדליה
 1/67907 אוחנה סלומון 23/10/2004 אוחנה רחל

 1/67909 שמואלוביץ פרידה 04/01/2005 שמילוניץ׳ בנימין
 1/67910 עדה נעימה 28/09/1986 שפיק יחזקאל זאב

 1/67914 אברהם מלכה 31/08/1999 סוקניק שרה
 1/67916 בחבוט אסתר 25/11/2004 גונן אליהו

 1/67918 עזרא שמואל 07/01/2005 ברגר שולמית
 1/67919 אגמי מרדכי 22/12/2004 אגמי נירה

 1/67920 ערה נסר 04/09/1965 שפיק יחזקאל זאב
 1/67924 צלניק יוסף 09/11/2004 צלניק נחמה

 1/67926 גקטיו מיכאל 30/12/2002 פודולסקי רעיה
 1/67930 מלמוד חיים 09/10/2004 סולנג׳ טוני לוי

 1/67932 טביב רבקה 24/04/1986 טביבבועז
 1/67936 רבא אינם 14/11/2004 רבא עמוס

 1/67939 מושקוביץ קים 29/11/2004 קצפ פאינה
 1/67941 ששונוב בתיה 19/04/1980 ששון בנימיו
 1/67942 יוסף אסתר 27/06/2003 סגולי לילי
 1/67946 סגל רחל 20/05/1966 סגל אדיה
 1/67951 טוויק אלי 07/11/2004 טוויק דוד

ואות  צו
 1/67855 גרינברג סשה 27/07/2004 קלפסקי אפשטי מוךק

 1/67856 שושני חיה 04/12/2004 מרקפלדנועם
 1/67857 שושני ישעיהו 07/08/2004 מרקפלד נועס
 1/67858 מנחם לילי 01/01/2005 סולמה חמדה

 1/67859 זילברסון טוני 14/01/2005 קופרשטיץשרה
 1/67867 שיבק ישראל 29/08/2001 שיבק אורי

 1/67871 סקובליונוק גלינה 08/08/1992 סקובלנוק סופיה
 1/67875 פופובסקי ריבה 28/12/2004 פופובסקי מיכ שורה
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 ןמס־ תיק ! ^םהמנוח7ה ןןת. פסירה ן |שס המבקש ן
ואות  צו

 1/67876 אליאס מחל 06/12/2003 מחם רבקה
 1/67877 גולדשטין אסתר 19/10/2004 מולדובן קרולינה

 1/67878 גור אליהו 03/09/2004 גור בלה
 1/67879 גינדי יוסף 18/01/2005 גיורי שלמה

 1/67881 ברלב יעל 26/01/2004 בר לב שמשון
 1/67883 בניעיס ציון 18/12/2004 בניעיס רוזה

 1/67886 ארי פיגה 24/03/2004 שקד רינה
 1/67887 ויינברג לובה 23/12/2004 עורבי מרים
 1/67888 מתא נא יעקב 16/01/2005 מתאנא יואב

 1/67892 רביבורות 22/12/2004 יוחנן מריס
 1/67895 ספוקויני סופיה 14/06/2004 םפוקויני ארתור מנפר

 1/67896 בובר מלניק פנינה 14/05/2003 מלניק עודד
 1/67897 רוכברגר חיים 17/11/1999 רוכברגר פלה

 1/67898 שויאיר חנה בתיה 26/12/2004 שניאור אבי
 1/67901 מרקו ליאון 21/01/2005 מרקו אריקה

 1/67902 לייסט יעקב 11/01/2005 דגני זהבה
 1/67903 תרשיש יצחק 22/01/2005 תרשיש שלמה

 1/67905 דאבור שמואל 26/10/2004 דאובר ורדה
 1/67906 ארמוני שמחה 26/12/2004 ארמוני יעקב

 1/67908 קרוצריו יאנקו 22/12/2004 הורשנבייו גני
 1/67911 קאי! בנימיו 04/01/2005 קאיו אסתר

 1/67912 בר-טל הילדה חנה 14/01/2005 בד-טל איתמר
 1/67913 טורקניץ זלדה מטלה 28/12/2004 טורקניץ שלמה

 1/67915 כץ אברהם 21/12/2004 כץ עדה
 1/67917 גולו יוסף 20/12/2004 גולן רחל

 1/67921 עובדיה רחל 03/12/2004 שלום אברהם
 1/67922 וויסנברג אדגר 16/12/2004 לנגר רות

 1/67923 פלאוט יהודה 13/10/2004 פלאוט הדסה
 1/67925 גורשאנו קלדה 09/08/2000 קנסי גילה

 1/67927 רבוב גינטר יעקב 09/10/2004 רבוב רגינה
 1/67928 שורץ שמחה 04/01/2005 שורץצרנה

 1/67929 גפח צביה 29/10/2004 גפ ח ציון
 1/67931 יקיר ריבה 19/01/2005 גרסופסקי שדית

 1/67933 בר יצחק רחל 28/08/2004 בר יצחק יום טוב
 1/67934 שמוליביץ אריה 19/01/2005 שמואלביץ יהודית

 1/67935 אלמוסנינוס יוסף 03/12/2004 פרנקו אורית
 1/67937 אדלר שושנה 07/09/2004 אדלר פליקס

 1/67938 בראור הדסה 03/11/2004 בראור עמיחי
 1/67940 פלק עדה 21/12/2004 מבמנדרוב איבי

 1/67943 רינגולד אבא 19/01/2005 מרום טליה
 1/67944 אבוטבול יוסף 14/12/2004 ביטון סימה

 1/67945 בלטמן דוד 22/12/2004 בלסמן רבקה
 1/67947 בראלי מאיר 19/09/2004 בראלי חיה

 1/67948 שטנברג ברור 31/01/2005 שטיינברג נושה
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ש ^ ק } 53ח^0נ ~ ||ת. 9מיוי• ~ ־  |0ס׳ וזיק־* ^ ^5־הממח/0 ~

 צוואות
 1/67949 רחנבלום יעקב 27/12/2004 רוזנבלום פייגה מנשה

 1/67950 סגל אפרים אליה 03/03/2000 סגל אריה

 יוסף זילביגר, רשס

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

 2/6952 פייגון אבדוס 19/09/1998 פייגוןאירינה
 2/17729 פרהוד סלים 20/10/2000 פדהוד נמר

 1/24771 קורן נוגה עתליה 24/01/2005 מל ג׳וני קורן
 1/24774 חודיאקוב יבגני 09/01/2005 חודיאקוב נינה

 1/24779 המבורגר אליעזר 08/04/1979 שצמו מיכל
 1/24780 המבורגר אלישבע 26/12/1989 שצמן מיכל

 1/24784 רטנר גריגורי 08/01/2005 רטנר אליזבטה
 1/24788 רויטשטיין מוטליה 15/06/2002 וויטשטיין מרה

 1/24790 פרנץ אברהם 19/04/1992 צוקדמנדל סוניה
 1/24791 פרנץ חוה 19/01/2005 צוקרמנדל סוניה

 1/24797 ידיד אילנה 17/02/2004 מועלם רחל
 1/24799 קוברי יואן 01/01/2005 קוברי ולנטינה

 1/24800 דיאצ׳קובסקי ולדימיר 22/01/2005 דיאצ׳קובסקי נמליה
 2/24801 נסראוי כפינה 07/11/1967 כבתעבזאללה

 1/24802 זוברב לב 04/01/1991 רכלץ מיכאל
 1/24807 פרקל מרים 01/01/2005 בר און חנה
 1/24808 אדרעי אשר מסעוד 28/01/2005 אדרעי תמי

 צוואות
 1/24770 פור ברוריה 18/01/2005 פוך אברהם
 1/24772 רדאעי תמניה 27/04/1999 רדאעידוד
 1/24773 רדאעי זכריה 04/02/2003 ודא עי דוד
 2/24775 ליכמן בורים 20/02/2005 ליכמן רנט

 1/24776 פנופסקי פז משה 20/01/2005 פנופסקי פז גיורא
 1/24777 הופמן פרידה 20/06/2004 הופמן אריה

 1/24778 דרהי פרוספר 06/08/2004 סחןדרהי
 1/24781 הופמן חיים 05/02/2005 הופמן אריה

 1/24782 אלקובי בת שבע 09/01/2005 אלקובי עמרם
 1/24785 ארליך חנה 07/12/2004 ברנטל יוסף

 1/24785 הואדד יטס 17/01/2005 עומר חביבה
 1/24786 אנטמו צבי 12/09/2003 שקלרשרה
 1/24787 מונדריאן ליברמן סחיה 23/01/2005 ירוו יהודית

 1/24789 אזולאי סלומון 06/10/2003 אזולאי שרלי
 1/24792 רדנסקי אסתר 10/01/2005 רדנסקי משה

 1/24793 גדולדיק שבע 21/12/2004 דויטש חיים טוביה
 1/24794 אברהם של 29/12/2004 אבדהט שמעון

 2/24795 אל-פראן עטאללה 13/03/1946 אל-פראן ג׳ורג׳
 1/24796 סלע עמנואל 21/04/2004 עודד סלע
 1/24798 עסוס מרי 12/12/1995 עסיס חיים

 1/24803 רכלין אידה 24/11/1989 דבלין מיכאל
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 ^ת. פטירה 5511ס־המנקש 1

 26/12/2004 דוגמא רינה
 11/01/2005 לידורשרגא
 19/01/2005 פרנקויעקב

ם ש  לבנה בר עח, ו

 |מס• תיק ן |שם המנוח/ח

ואות  צו
 1/24804 ברזילי רחל
 1/24805 סינדרלובה

 1/24806 פרנקו בנימין

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

 2/9235 שור ק. פרדה 19/08/2001 פרדייר בריינה שור
 1/10167 כהן אשר 16/03/2004 כהן סימי

 1/10169 חדד אורידה 01/01/2005 שמול תמר
 1/10170 כהן סימי 05/07/1997 כהן ישראל

 1/10174 בחירי נסרין 21/02/2005 בחירי אשרף
 1/10175 כהן עופר 15/01/2005 כה! צדק ששון

 1/10176 גרוס רחל 06/05/2004 גרוס שלי
 1/10177 גרוס יוסף 24/03/2004 גרוס שלי

ואות  צו
 1/10168 אברהם הדסה 19/12/2004 רוזנפלד דליה

 1/10171 בן עינו וויקטור 28/11/1990 ללוש פרג׳י אפרי
 1/10172 שאבי שמחה 23/12/2004 נץ עפרה

 1/10173 קליין מאיר 17/02/2005 קליין זאב
ו • ונר, רשם י ל ז ח ית ה  כלנ

 הרשם לענייני ירושה בנצרת - רח׳ המלאכה 3, נצרת
 ירושות

 1/6734 עומרי סאלח 08/01/2004 עומרי פרג׳
 1/6735 יצחק צדיק 31/10/2004 יצחק דוד
 1/6736 יצחק מרסל 30/09/1996 יצחק דוד
 1/6737 פרץ נסים 01/02/2005 פרץ שולי

 1/6738 אבו אדרים מוחי אלדין 21/06/2004 אבו אדרים תנאו
 1/6741 הלביץ שולמית 28/01/2005 אסטד נעמי

 1/6742 נרוסלבסקי לב 03/02/2005 נרוסלבסקי ליודמילה

ואות  צו
 1/6733 מטמון שלמה 13/10/2004 מטמוו לאה

 1/6739 אשכנזי כרמלה 30/12/2004 אשכנזי מנחם
 1/6740 אברמוביץ ילנה 04/02/2005 בלאיגורוד בוריס

, רשם ח  לבנח בר ע
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 [מסי• תיק ן ןשם המנזח/ה ז [ת. פטירה ן ושם המבקש ]

 רח׳ י3ו 216, י-ס

 15/02/2005 דובינשטייו ציפורה
 16/11/1992 חוסידעדה
 30/04/1988 ג׳אופייגל

 20/07/1989 בן ברוך מזרח מאיר
 15/01/2005 ויזלנילי

 02/01/2005 פרסיץהניה
 03/03/1996 עוזרי שלמה

 06/07/1997 עוזרי משה
 14/04/2000 חנניה ג׳לברתה

 02/04/2001 מזרחי שרה
 22/02/2005 בביוף שלום נסימ

 24/12/2004 עברי עמיר
 09/12/2004 מסס רחל

 03/02/2005 אכלופי יעל
 09/08/1994 פוקס סוניה

 22/06/2004 זרקון שמואל
 05/01/2004 צופף לאה

 21/11/2003 פייגלשטוק עזריאל
 29/01/2005 שס טוב ורדה

 30/01/2005 ניסים תקוה
 21/02/2004 ריבקוב נטליה

 13/10/2000 בן עמי יצחק
 19/09/2004 מדמוני עובד

 31/10/2004 ג׳טאס גיוני מישל
 16/09/2004 אהרון נירית

 03/02/2005 אלפרטאורה
 23/12/2004 הלויאהוד

 22/01/1997 פרידמן אברהם

 04/02/2005 בלנק ליודמילה
 03/12/2004 נווה מרגלית
 05/07/2004 זוטרא עליזה

 30/01/2005 סנטו לוי בנימיו
 19/02/2005 שועלי אפרים

 14/02/2005 קורנבלום הלה
 31/01/2005 בו אליהו שמחה

 31/03/2003 סטייסי גבעון

 27/09/2000 בן הרוש חנה
ו בד-טוב, רשם ר ב  בת-שבע א

 הרשם לענייני ירושה 1ירושלים -

 ירושות
 1/10814 סול יחזקאל
 1/10815 בלבןמוניס

 1/10816 שוורצקוף דוד(ליאו)
 1/10817 שרתי אסתר

 1/10820 ווילףרתל
 1/10823 פרסיץ מרדכי

 10824/ 1 עוזרי יוסף
 1/10825 עוזרי פא ני

 1/10827 עבדד אלמסיח אוגוסו
 1/10828 מזרחי נחום
 1/10830 בביוף טובה

 1/10831 לוי חמדה
 1/10832 בו שטרית פנינה

 1/10833 אכלופייונה
 1/10834 פוקס שרה
 1/10835 זרקו! שרה
 1/10836 צופף נתן

 1/10838 פייגלשטוק עליזה
 1/10839 כהו ויקטוריה

 1/10840 יוסף נסים
 1/10843 קנישביצקי רומן

 1/10844 בןעמילינדה
 1/10845 מדמוני רחל

 1/10846 ג׳אטאס מישל וראד
 1/10847 אהדו ליאור

 1/10848 אלפרט גדעון
 1/10849 הלוי מריס

 1/10850 פרידמן שמואל

ואות  צו
 1/10818 בלנק וולף

 1/10819 נוה אברהם
 1/10821 אלמן שבתאי
 1/10822 לויבנבנידה
 1/10826 הוסנר יוכבד

 1/10829 קורנבלום מרדכי
 1/10841 בן אליהו יששכר

 1/10842 סטאטלנדרוז

 ירושות וצוואות
 1/10837 בו התש דוד
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 |ססי תיק ^ 51־ המנוח/ה ][ת. פמידה ן [שם המבקש

 הרשם לענ ייני ירושה בתל אביב - רח׳ השלושה 2,יד אליהו, תל-אביב
 ירושות

 3/82 וייס אימדה 15/08/1998 וייס שלמה
 1/57751 פרידברג גוטה 03/05/1990 פרידברג אשר יצחק

 2/63021 מרמלשטיין משה 15/01/2004 מרמלשטיין זהבה (גולד
 3/64559 אשכנזי(!זל 23/10/2004 אשכנזי רחל

 1/67952 נגאר גיולט 09/11/2004 נגארציון
 1/67953 ברמן רוזלין 10/01/2005 בדמן לואיס

 1/67954 מרקוביץ מונל 03/01/2005 מרקוביץצביה
 1/67956 לנדשניידר פנחס 18/12/2004 לנדשניידר גישה

 1/67959 אלפסי שלמה 25/02/1951 אלפסי גלית
 1767960 ג׳וילי גבריאל 26/12/2004 גוילי סינה
 1/67965 פיומי אברהם 11/04/2002 פיומידני
 1/67966 סעדיה רבקה 20/05/1998 כהן בתיה

 1/67970 בוקוביץ אליעזר 14/11/2004 ברקוביץ יהודה אריה
 1/67971 דנון ניסים 23/09/1992 דנון יוסף

 1/67978 חגיגי שרה 14/02/2000 הרוש סמי
 1/67979 וויס מלכה 05/10/1993 הרץ אנה

 1/67980 דעאס לטיפה 11/01/1967 דעאס חוסני
 1/67981 זיסר אבישי 06/11/2003 בן חיים מיכל

 1/67983 מלמד יוסף 07/01/2005 מלמד נועה
 1/67984 שוחט מרדכי 05/01/2005 שוחט פרידה

 1/67985 נאטור עאישה 05/08/2003 נאטור מחמוד חסין
 1/67991 סילוני אהרן 09/01/2005 סילוני יהודית

 1/67992 ספיבק יעקב 20/07/1992 ספיבק אידה
 1/67993 הברי שודיה 15/09/2000 הברי יוסף

 1/67994 אלקלאי נסים 26/07/1990 בו בסט אסתר
 1/67996 דהאן לוי 05/07/2003 דהאן סוזאן אלוש

 1/67999 לגזיאל רחמים 15/11/1998 לגזיאלסטללה
 1/68002 דלק עבד אל רבו 29/06/2001 דלק סובחייה

 1/68005 דהן יונה 07/08/1995 כהן דוד
 1/68006 קופמו ויטלי 08/06/1996 בלך סבטלנה

 1/68009 הרש אברהם מ 25/11/1976 הרש שעיה
 1/68010 רוססי שרה 14/12/1998 תסטי דויטש מרינ

 2/68012 דהאן נסים 18/01/2005 כהן דוד
 1/68013 סלמון תופחה 11/12/2004 עזרא אורה
 1/68015 בזה אורית 04/11/2004 בדה יצחק
 1/68016 קסלר ישראל 07/01/2005 קסלר משה

 1/68019 זינגר קרול 22/01/2005 אלפר מוניקה
 1/68020 פוקסמן ישראל 11/06/1987 קליימןאטיה

 1/68021 לויאשווילי מיכאיל 15/04/2000 לויאשווילי מאת
 1/68023 רחמים סלימה 24/10/2003 רחמים יהודית
 1/68024 ינצמן יוסף 29/12/2004 ינצמיאןאדם

 1/58027 כהן בנימיו 10/05/1993 כהו שושנה
 1/68029 כהן אילה 13/03/1986 כהן שושנה

 1/68034 דהרי יוסף 01/12/2004 אברהם רחל
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 ומס־ תיק ו ושם המנוח/ה !1ת. פטירה ^ ושם המבקש

 ירושות
 1/68036 דונם ארזבט 30/10/2004 פרל מרגלית מאנדל

 1/68038 ונדט אירמה 01/12/2004 ונדניאדיר
 1/68039 בורשטין שרה 09/12/1989 בורשטין יחיאל

 1/68044 מדינה יפה 25/01/2005 מדינה יוסף
 1/68046 גבאי גילעד 10/04/2004 גבאי מריס

 1/68052 פט ויקטור 13/04/2004 פטולדימיר
 1/68054 חזן דוד 23/02/2004 חזן עמר רחל

 1/68055 גוטמן סאלי 23/01/2005 גוטמןשיי
 1/68057 קמיניק פיוטר 08/11/1995 קמיניק נח׳דה
 1/68063 מעודה זכריה 06/06/2004 מעודה נעומי
 1/68064 גורדייב ולרי 16/01/2005 גורדייבילנה
 1/68066 איבון וורוניק 08/04/2002 וורוניק איבון

 1/68068 אברהם תמר 21/07/2002 אברהם בנימיו

 צוואות
 2/61255 יצחקי רחל 04/12/2003 צ׳יקו שרה
 4/64404 פלד רות 17/09/2004 גאון גיליה

 1/67955 פינקלשטיו מריס 10/10/2003 פינקלשטיין אייל
 1/67957 חרש אפרים 06/01/2005 יהודאי יפה

 1/67958 קישון אפרים 29/01/2005 קישון רפאלגרפי)
 1/67961 כהן מנסור 03/10/2004 שווימר צפורה

 1/67962 גונן הלנה 04/12/2004 ברגנר ירחמיאל
 1/67963 לוי סויה 29/06/2003 כהן רחל

 1/67964 כהו לורה 26/10/1988 כהןארמנד
 1/67967 שמלה הנרי ללו 31/10/1994 שמלה סרינה איבט

 1/67968 גרינבוים אברהם 02/01/2005 ב! ברוך צפורה
 1/67969 דשבסקי מריה 11/04/1999 רונסיבגניה

 1/67972 בר זכאי שמואל נתן 15/12/2004 בר זכאי טליה ירדו
 1/67973 בימרמו מיכאל 17/01/2005 בימרמן הדסה

 1/67974 קולהןכדורי זאב 01/06/2002 כדורי אהוד יוסף
 1/67975 לזרוביץ מטילדה 19/09/2002 רגב נעמי

 1/67976 מייססר בר 16/06/1996 מייסטררחל
 1/67977 ברוך אברהם 06/01/2005 ברוך מיכל

 1/67982 שהרבני ברטין 05/01/2005 צרפתי אביבה
 1/67986 וייס פירושקה 21/05/1995 מרדכוביץ חוה

 1/67987 כפתורי יצחק 02/06/1988 כפתורי אבינועם
 1/67988 ויינר גיטל 09/01/2005 וינדר יהודה

 1/67989 כפתורי רחל 08/01/2005 כפתורי אבינועם
 1/67990 אלוף עזרא 28/12/2004 סניור רינה
 1/67995 פרלין הלנה 14/11/2004 פרי יהונתן

 1/67997 זוהר ברכה 12/01/2005 ערן יעל
 1/67998 פרחי אניטה חנה 03/03/1998 פרחי יהושוע

 1/68000 כהן חנה 17/03/2004 ,כהן אליהו
 1/68001 בדיחי תממה 20/01/2005 בורה יהודה
 1/68003 זהר סידה 01/12/2004 זיסמן צפורה
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 ןסס־ תיק ן ןשם המנוח/ה ן!ת. פטירה ן ןשס המבקש
 צוואות

 1/68004 הדר פלורנס 04/12/2004 הדר יחזקאל
 1/68007 ווילגרמן מיכאל 15/01/2005 ציקנובסקי בשיבה

 1/68008 יצחקי מרגלית 03/03/2000 לוי אורה
 1/68011 דוסמי אלכסנדר 18/08/2004 רוממי דויטש מריו

 1/68014 דביר מריס 07/09/1993 דביר יוסף
 1/68017 ליפשיץ ישראל 07/02/1996 ליפשיץ מיכאל גירן

 1/68018 דבי משה סלח 24/11/2004 משה ויולט
 1/68022 וייזל שרה 19/01/2005 וייזל ישראלה
 1/68025 וולינסקי פניה 29/01/1995 בלינסוןאיסק
 1/68026 ינצמו הלנה 20/05/2003 ינצמיאן אדם

 1/68028 זמנסקי פניה 07/02/1998 בלינסון אלפמינה
 1/68030 אסטרין דינה 30/12/2004 אסטריו אברהם

 1/68031 אשולין רבקה 15/03/2002 אסולין יעקב
 1/68032 חדד איבון חוה 30/11/2004 חדד יעקב
 1/68033 טוכטרמו אברהם 25/08/2004 גולן אבי

 1/68035 רונן שושנה 06/01/2005 רונן אמיר
 1/68037 הולצבלט שמעון 21/12/2004 קלמנוביץחנה

 1/68040 דינמז סרינה 05/05/2003 דינמז יעקב
 1/68041 לייבל רוזה 05/08/2000 לייבלשלמה
 1/68042 לייבל יצחק 27/02/1988 לייבל שלמה

 1/68043 דבאח יצחק 11/09/2004 מחלקת עזבונו לטובת המדי
 1/68048 יעקב פורטנה נזל 02/08/2002 שפר שולי רחל

 1/68049 עזרה אפרים 12/09/2004 עזרה מזל
 1/68050 הולצמן חנה 04/09/2003 הולצמןזאב
 1/68056 פישמן מרגית 10/01/2005 לאופר מנחמ

 1/68058 טבצינסקי אליעזר 03/01/2005 ויטוחונובסקי מרים
 1/68061 דוד לאה מאשה 14/01/2005 מצקיו עמית
 1/68062 רוזנר הלנה 18/12/2004 רוזנר מיכאל

 1/68065 פרציקוביץ זלמן 20/12/2004 פרציקוביץרחל
 1/68067 זרתיו שלמה 20/01/2005 זרחיו תומר

 1/68069 בומראשוולי רותי 24/12/2003 מיכלשוילי ליזבה
 1/68070 נגר יחיא 25/07/1995 אברהם בנימין

 1/68071 לווינה מריה מרים 21/09/2004 וקסלראסיה
 1/68072 שפי שלום 13/03/2005 שפי פרידה

 1/68073 שני חנה 2005/ 15/01 רבינוביץ דרורה
 1/68074 ביטון שלמה 08/01/2005 בן שרא אסטלה

 1/68075 מדבדובמקיה מאניה 19/11/2004 זמיר אילו

 יוסף זילביגר, רנוום
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 1מסי תי? ו |ש0 הגמווז/ה ||ת. פטירה | ןשם המבקש

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

 ירושות
 1/24810 ברדוגו מרים 13/06/1991 ברדוגו יקותיאל

 1/24813 נודל פנחס 15/02/2005 נודלמן אפרים
 1/24820 וינר שמואל 12/02/2005 וינראריה
 1/24821 ארוני איטה 17/02/2005 ארוני ורד

 1/24823 לאון גוזפין 19/11/1987 לאון מנסור
 1/24826. ברנד שמעון 23/10/1988 גרינגלאז רוזה

 1/24828 עויסאת אסעד 03/06/1998 אבראהיס עוויסאת
 •1/24829 מינץ אסתר 03/12/2004 ינאי יפה

 1/24831 גינזבורג צפורה 22/02/2005 סלים מינה
 1/24833 לייבוביץ יצחק אהרון 08/01/2005 לייבוביץאטלה

 1/24834 פפיסמדוב יעקב 16/09/1990 פפיסמדוב פרידה
 1/24835 פייט שושנה 02/12/2004 פייט רבקה

 1/24836 ניב מיכאל 09/08/2003 ניב רות
 1/24839 סלע אסתר 19/02/2005 סלע מיכאל

 1/24841 שפירוב מרק 31/12/2004 שפידוב יבגני
 2/24843 מאירסון משה 02/09/2004 מאידסון ולדימיר

 1/24847 ספרוני גליקה 12/01/2005 הלל רות
 1/24849 דוידוב זויה 03/10/2004 יאשייב ראיסה

 1/24851 אדרי חיים 28/01/2005 אדרי אסתר
 1/24853 אבו חוסיו אחמד 11/12/1982 אבו חוסיו עבד אל רחמ

 צוואות
 1/24809 גרינבלט אליעזר 06/02/2005 גרינבלט בן ציוו
 1/24811 פילו פאולה 20/12/2004 שוורץ אלכסנדרו

 1/24812 ספרמן מטילדה 12/01/2005 רייכרבתיה
 1/24814 ג׳עפרי תאופיק 24/10/2004 נוזהה רשיד ג׳עפר

 1/24815 בלוך רבקה 24/12/2004 בלור סופיה
 1/24816 מרקוביץ פפי 22/10/2004 סופר זהבה

 1/24817 שורץ עדלה 12/01/2000 יורץ משה
 1/24818 לוריא סיטה 21/06/1987 יהושוע לוריא

 1/24819 ציקל חיה בלומה 23/08/2004 ציקל מרטין דק
 1/24822 גרינברג גדליה 23/01/2003 גרינברג בנימין

 1/24824 בן זאב בתיה 23/01/2005 בן זאב מרדכי
 1/24825 בתדל זלמו 03/02/2005 ברנדלדליה
 1/24827 שנור צפורה 09/08/2004 שינטלדבקה

 1/24830 בונדי קורט 10/02/2005 עדה חנה בונדי
 1/24832 ארמחה לאה 05/09/2004 רייף עופר

 1/24837 אנסל יהודית 27/02/2005 אנטל שאול
 1/24838 זגשה משה 20/01/1997 זגשה פירה

 1/24840 נמוביץ הנדל 19/02/2005 נטוביץ נאור אהרון
 1/24842 מאירסוו סופיה 20/03/2001 מאירסון ולדימיר
 1/24843 מאירסוו משה 02/09/2004 מאירסון ולדימיר

 1724844 ציגלמו פיטר 10/06/2004 ציגלמומיה
 1/24845 דובריו צילה 09/02/2005 שי יקיר דובריו
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. פטירה ן!שזדהמנקש ־־"־־־" \ ז ^ 

 09/12/2004 רוהטין דורון
 25/06/2001 שוורץ סימונה
 15/02/2005 קופרברג משה

 31/01/2005 יעל מושנברג שרון
 לבנה בר עת, רשם

 ןמס׳ תיק "־־] 1וס־המנוח7ד~

 צוואות
 1/24846 רוהטין יהודית

 1/24848 הסקיה סמי
 1/24850 קופרברגיעקב

 1/24852 וייס טובה

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

 1/10181 נעים אוםאיף יוס 20/02/2005 נעים נעמי
 1/10182 בן אליהו תמר 11/06/2003 גו אליהו עומרי
 1/10184 ורחובסקי סרפימה 07/12/1998 ודכובסקי יבגני

 1/10185 שלום עדי 02/01/2005 שלום תמי
 1/10186 כהן יוסף 21/01/2005 בהן מרים

 1/10187 אטיאס יוסף 26/09/2003 אטיאס לאה
 1/10189 שהרי שמעון 06/02/2005 שהרי אהרון
 1/10192 פינחסוב יפים 27/06/2002 מרוב חסיבו
 1/10194 צייגר אברהם 27/01/2005 צייגר מלכה
 1/10195 חלפון אליהו 08/10/2004 חלפון חוטה
 1/10197 סירפד מרדכי 10/12/2004 סידפדאלה
 1/10199 וייסמן אנה 14/03/2000 ויסמן סמיןן

 1/10200 שריה דוד מסעוד 11/01/2005 עזריה סקלילה
 1/10201 וייסמן הרש 18/07/1998 ויסמן סמיון
 1/10204 לנדו בסיה 03/12/1997 לנדו איטה

 1/10205 אולומוצקי בולסלב 15/09/2004 אלון מירוסלב מרים
 1/10207 גיגי אנדרה סימו 01/01/2005 גיגי אבלין

 1/10208 מירילאשוילי מרדכי 09/01/2005 מיריליאשןילי מיכאל
 1/10211 בן נון אלי 06/11/2004 בו נון עדי

 1/10212 בן אבו דוד 03/09/1998 בו אבו עזיזה

 צוואות
 1/10178 באומן שושנה 19/02/2005 באומן אפרים

 1/10179 כהן אתון 19/02/2005 כהן בועז

 1/10180 ברמר לאה 28/06/2003 ברמר משה
 1/10183 כהן אליהו 28/07/2004 שמואל רז

 1/10188 קוגן בלומה 19/08/2004 קוגן גריגורי
 1/10190 גלמידי נסים 05/11/2004 נפרץ פרידה
 1/10193 דיזיק יפים 14/02/2005 דיזיק מיכאל

 1/10196 ירושלמי עזרא 21/04/2004 ירושלמי בת שבע
 1/10198 כהן רחל 13/02/0005 קבלק נורית

 1/10202 פליישמכר אברהם 10/07/2001 קמינסקי אספירה
 1/10203 אורמן חיים 09/02/2005 אורמן אורה
 1/10206 דוידוביץ מרדכי 08/03/2004 קליין דורה

 1/10209 צימיאבסקי אסיה 11/05/2001 ליברמןילנה
 1/10210 גרונברג מרטה 13/01/2005 גרינברג עמנואל

19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א , י׳ ב 5 ם 98ג י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2736 י



̂זס׳ תיק 1 1ם־ה^ווז7וד~־־ ](תדפס־ירה ־ \ |ש0 המבקש"  

 ירושות וצוואות
 1/10191 דשקובסקי קלרה 26/07/2004 שפיל

 כלנית הרמליו - וגו, ושם

 הרשם לענייני ירושה בנצרת ־ רח׳ המלאכה 3, נצרת
 ירושות

 1/6745 לב ויקטור 08/01/1994 לב ריבה
 1/6746 דנינו איזה 10/01/1993 דנינו מטה

 1/6748 סמועי חוסיו 23/10/2004 סמועי ג׳ואהר
 1/6749 גאנם ריא 06/12/2004 ג׳אנם ג׳מיל
 1/6751 בסול פיאד 13/07/2002 בסול ראדיה

 1/6752 ח׳מאיסי מוחמד 04/10/2000 ח׳מאיסי ג׳אלב
 1/6753 מושקוביץ שמעון 05/12/2004 מושקוביץ פנחס־ורדי

 צוואות
 1/6743 רייזנר אפרים 07/09/1998 בן-ישי זינה
 1/6744 רייזנר בלומה 06/01/2005 בן-ישי דינה

 1/6747 יהלומי אליעזר 15/10/2004 יהלומי מאיר
 1/6750 מימון חוהגשבה) 14/02/2005 מימון שמעון

 לבנה בו עוז, ושם

 הרשם לענ יני ירושה בירושלים - ריח׳ יפו 216, י-ם
 ירושות

 1/10873 ספיר תיה 11/02/2005 גרינבויס עדן
 1/10875 ברש שרה 18/08/2004 מנחם ברש

 1/10876 ביבי שלום 15/06/2004 ביבי דוד
 1/10878 סירוחה עישה 07/06/2004 סירואה סמי
 1/10879 אקער מנחם 19/05/2002 אקער רחל
 1/10880 ביטון ימין 23/02/2005 אור יצחק

 1/10882 פיהר שתאדה סלים נמרי 22/03/1993 נאאילה פח׳רי עבד אלמוחס
 1/10883 נדר צדוק 13/02/2005 נדר שושנה

 1/10884 בו אליהו אליהו 06/01/2004 בן אליהו אברהם
 1/10889 פריד אסתר אודיה 08/02/2005 פריד שלמה
 1/10893 עטר ציון 25/02/2005 עטר אהובה

 1/10895 ליבוביץ דרורה 13/02/2004 ליבוביץ׳ סטיבן
 1/10896 פרי משלנו מרים 19/01/2003 פרמשלן ישראל
 1/10897 פרי משלנו מרדכי שלמה 23/06/2001 פרמשלן ישראל

 1/10903 אפריאט אלי 20/09/2000 אפריאט רחל
 1/10904 סירוטסקי פרידה 19/11/2004 שישקין סבטלנה

 1/10905 פוקס ליביה 04/02/2005 פוקס סטפן

ואות  צו
 2/10578 גרשטין היימן 16/02/1995 רוטמן שרה

 1/10872 שטרנסקי אליזבטה אס 26/01/2005 פרידמן אלון
 1/10874 בן־שושו חיים 26/01/2005 בן-שושן זהבה

2737 19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 ןמ0׳ תיק | |שס המנוח/ה י nit. פטירה | )שם המבקש
ואות  צו

 1/10877 לוי לינדה 28/01/2003 נייג׳ל אדריאו
 1/10881 שלומויף שגרה 25/12/2004 עדנה חזו

 1/10885 פדהאל אילה 17/10/2004 אהרון פדאל
 1/10887 שיינר רחל 30/01/2005 שיינד צ׳רלסדשעי

 1/10888 כהן חדוה 12/02/2005 כהן דוד
 1/10890 כהן אליהו 10/01/2005 שגית מלכי

 1/10891 חסידים דניאל 04/12/2004 חסידים מזל
 1/10892 גולדפייו מיכאל 23/12/2002 גולדפייו זוב אולגה

 1/10894 מיכלוביץ מקס 08/02/2005 מיכאלוביץ לוטה
 1/10898 נתן משלה 16/01/2004 נתן משה

 1/10899 ניר תחיה 19/02/2005 שבימדוד
 1/10900 וייס מויסיי 18/01/2005 טריינין סבטלנה

 1/10901 קופרםן מנחם מנדל 19/02/2005 חובם יונה
 1/10902 סרבריאר משה 15/01/2005 ויצהנדלר שמעון

 1/10906 קלבנוב ולדימיר 01/03/2005 קלבנוב יורי
 1/10907 בן יהודה מלכה 06/09/2004 בן יהודה אבי

 בת-טבע אברך בר-טוב, רשס

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

 4/49647 אוזאו זולית 11/05/2003 גרינברג אודט
 1/66052 בוגר משה 12/12/1989 בוגר אברהם

 1/68120 זילבר צבי 15/02/2005 פלס צבטל צילה
 1/68158 אבגי שמואל 31/12/2004 אבגי אתי(אסת0

 1/68160 קארי ליאת 13/12/2004 קרחי בטי
 1/68163 ברקלוב אלכסיי 09/09/2004 ברקלוב לודמילה
 1/68166 קיסמן זאב 04/01/2005 הרשקוביץ לידיה

 1/68167 לזד ריטה 25/09/2004 לזר עמוס
 1/68169 יוסף מרדור 01/02/2004 דיזי יוסף

 1/68171 רכס רמל 01/01/2005 בן ארצי לאה
 1/68172 סמילוביץ שרה 15/04/2004 שמילוביץ בנימין
 1/68173 סמילוביץ מנדל 22/01/2003 שמילוביץ בנימיו

 1/68177 זובוביץ ברוריה 07/11/1991 סלפק שלומית
 1/68179 מנדינק ראובן 01/01/2005 רבליו רבקה

 1/68180 איזראילוב ראובן 16/11/2004 חסידוב דורה
 1/68181 פרויד אשר 11/11/2004 פירבמן פרויד דליה

 1/68182 תרצני אלתר 17/11/1990 הרצנו יצחק
 1/68183 רוס רבקה (רגינ 15/04/1996 רום גדעון
 1/68184 אדלר ברור 16/08/2004 ששון רחל

 1/68185 גימלפרב קלרה 21/10/2004 גימלפרב יורי
 1/68186 סופר עובדיה 06/01/1996 סופר אליהו

 1/68190 גוקסיאן סרפימה 24/07/1999 גוקסיאן איזבלה
 1/68195 פוקסמן ברנרדו 27/06/2004 פוקסמ! קלרה

 1/68202 הלה שמעון 27/07/2004 רודשבסקי דפנה
 1/68203 דושניק דפנה 14/01/2005 דושניק ארי

19.5.2005 , ה ״ ם ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2738 י



 ומס־ תיק ן )00 המנות/ח ןןת. 9סירה ן ושם המבקש
 ירושות

 1/68205 אחסינאי סולטנה 29/05/1999 עחסיני מויז
 1/68206 מיקלוש חיה לאה 12/02/2005 מיקלוש איבון
 1/68209 זרזבסקי וירגינה 15/12/2004 זרזבסקי ימזף

 1/68210 יארובינסקי פבל 17/04/2004 יאדובינסקי סבטלנה
 1/68212 שייקביץ צבי 20/01/2005 בילי טי

 1/68214 לייפטוק שיינה 25/08/2004 בידם 11)למה
 1/68216 גוילימריס ,00/10/1995 נחמיאסכוכבא

 1/68217 מרגולין בנצה 02/01/2005 מרגולין נאום
 1/68218 גוילי ויטוריו 25/11/1995 גוילי סרינה

 1/68220 ווז1 יוסף 20/09/2004 שן של
 1/68222 כהן מני 20/08/1999 כהןלזלי ססיל

 1/68225 תודריאן נעימה 19/07/2005 תני מלכה
 1/68226 קורו שמואל 29/10/2004 קורן רחל

 1/68230 אמססרדמר אברהם צבי 27/11/2003 אםסמרדמררות
 1/68237 אריה שלמה 21/10/2004 אריה תמירה

 1/68238 דרוקר פניה 30/01/2005 ינאי חיה
 1/68239 שטח אברהם 01/11/1992 שטה סוריאה

 1/68241 גורן יעקב 30/06/2004 גורן תמי
 1/68247 מרוזובסקי שלמה 27/04/1991 נוורוזובסקי לאון

 1/68248 בן ציון רפאל 19/01/1988 אברמוב ויקטוו
 1/68250 וישוגרוצקי פני 01/01/2005 בידם דורית

 1/68256 לויאו אברהם 10/06/2001 לויאןטל
 1/68260 מנשה רחל 02/01/2005 ארטמו שושנה

 1/68264 טנקגי אברהם 22/05/2003 טנקגועדן
 1/68267 תשובה צורי 10/01/2005 תשובה פרחיה

 1/68269 לבוביץ מרגריטה 04/01/2005 לזר ולנטינה
 1/68271 לבוביץ לודויג 12/07/1995 לזר ולנטינה

 1/68275 גליבוב אנדרי 18/09/2004 גליבובסבטלנה
 1/68276 מנשה משה 18/04/2004 מנשהדוריס

 1/68278 בכר רחל 26/01/2005 בכר משה
 1/68279 בכר יעקב 01/12/2003 בכר משה

 1/68285 מנשה נתן 14/01/1995 ארטמו שושנה
 1/68286 שפירו מיניה 18/11/2004 קמחי אביבה

 1/68287 כהן אפרים 10/12/1991 כהןקלרה
 1/68290 ברק פרידה 23/04/2003 דרור ברק

 1/68292 ספז דן 19/12/2004 ספזסילבאןאמנ
 1/68294 יונה של 26/09/2004 יונה עמנואל

 1/68296 ברכה יעקב 06/02/2004 ברכה שרה
 1/68299 עובדיה רבקה 05/12/2004 עובדיה אלי

 1/68301 אורסיני רנטו 13/02/2004 אורסיני פורטונטה
 1/68302 שימל רחל 21/12/1998 שימלשלום

 1/68303 שקרצי מלוה 07/02/2005 שקרצי יחזקאל
 1/68306 קבילי שאלתיאל 02/11/2004 קבילי רחל

2739 19.5.2005 , ה ״ ם ש ת ר ה י י א ׳ ב ם 5398, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 )מסי תיק ן |נ0ס המנוח/ה |ןת. פמירה | ושם המבקש 1
 צוואות

 2/57944 גיאת אליאב 15/02/2004 גיאתאייל
 1/68157 ביסמוט אסתר 28/11/2004 הנריימ גריאת רוני

 1/68159 גרינבאוס אלישבע 31/12/2004 גרינבאום צ׳רלס וולף
 1/68161 רינצלר גבריאלה 15/11/2004 רינצלר מאיר
 1/68162 אלגיסר מיכאל 28/12/2004 אלגיסררעיה
 1/68164 קוסובסקי ויקטוריה 11/06/2004 ארגנונ גניה

 1/68165 הלברשסיין זאב 20/07/1999 הלברשטיין רועי
 1/68168 ירושלמי אהרון 02/07/2004 ירושלמי תדוה
 1/68170 גליקסון טובה 16/03/1999 גליקסוןיוסף

 1/68174 זובוביץ דב חיים 23/06/2004 סלפק שלומית
 1/68175 ניקריטין שרה 29/01/2005 דואב עדנה

 1/68176 בנהר אפרים 22/01/2005 בנהר איתי
 1/68178 אנגל פלה 18/12/2004 אנגל שמואל

 1/68187 בראוו מרדכי 01/02/2005 רחנברג אברהם
 1/68188 בנועיש אליס 24/01/2005 בנואיש שושנה

 1/68189 ליפל הרץ 05/12/2003 ליפל מלכה
 1/68191 קירשנר קריינע 14/12/2004 דייו טליה

 1/68192 ליס עדית מטילד 07/12/2003 סאסמין יהודהגלאונ
 1/68193 אנקונינה פרמה 30/11/1996 אנקונינה אליאן

 1/68194 דיקל שרה 12/10/2004 גונן הלן לין
 1/68196 מימון ברכוסה 25/09/2004 מימון ברוך
 1/68197 צרפי! דב 14/07/2004 צרפיןמשה
 1/68198 בדדו רחל רנה 08/01/2005 ברדן לילך
 1/68199 צרפיו יהודית 26/08/2004 צרפין משה

 1/68200 ארליר שבת 20/12/2004 ארליך בנימין יעק
 1/68201 סואירי אלויזה 06/01/2005 זליכה יצחק
 1/68204 זאבי מריס 24/01/2005 זאבי יהודה

 1/68207 חבשוש יהודית 28/12/2004 וזבשושברכה
 1/68208 בכר מיכאל 01/12/2004 בכר אסתר
 1/68211 רוזן קובה אשר 16/05/2000 רוזן בתיה

 1/68213 הררי יצחק 13/12/2004 הררי תקוה
 1/68215 טחו יעקב 05/02/2005 טחן דוד

 1/68219 שטו אברהם 15/11/2004 שושן רוני
 1/68221 בוטקובסקי אידה 03/10/2004 בוטקובסקי יוכבד

 1/68223 צוגלין פנחס 06/06/2000 קצפ ריטה
 1/68224 צוגליו מריה 20/12/2004 קצפ ריטה
 1/68227 שטינברג עליזה 05/01/2005 סויץעדנה

 1/68228 זינגר דב 25/12/2004 מסר יפה
 1/68229 אופנהיימר ולטר 26/01/2005 קנט חנה

 1/68231 עמר פולט רנה 29/08/2004 עמר אלי סינדי
 1/68232 אברהם טופחה 05/01/2005 בן אברהם יחזקאל

 1/68233 פורטגנג מיכאלה 24/01/2002 פורטגנג אהרון
 1/68234 רוזנצוויג יעקב 17/07/2004 רוזנצוויג דגינה

 1/68235 אינזלברג סמי 14/12/2004 אינזלברג ביאטריס
 1/68236 המפהיל אנטוני ברי 20/12/2004 המפהילרוזי

19.5.2005 , ה ״ ם ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2740 י



 ] ןשם המנוח/ה ח>ת. פמידר. | ןשם המבקש
ואות  צו

 1/68240 ליפשיץ שושנה 30/09/2004 ליפשיץ חן -דוד
 1/68242 דריגנד םכאל 21/02/1993 דריגנדבלהה

 1/68243 ליאלמיב שמואל 18/01/2005 ליאלמוב בג׳נוובוז דו
 1/68244 ליפשיץ בדמיו 28/08/2004 ליפשיץ חן-דוד

 1/68245 איזנשטין זרי חנה 06/12/2004 אנמזזוץאריה
 1/68246 הררי יוסף 21/01/2005 הררי אסתר

 1/68249 גולדפרב מריה 16/01/2005 בןדורקלרה
 1/68251 קופלמן יוסף 16/01/2005 חורש חיה

 1/68252 דינר בובי 22/12/2004 רחינגר נטי
 1/68253 ארלנגר אריה 29/12/2004 ארלנגריעקב

 1/68254 ליזר ינקו יוסף 05/10/2003 קרולפלדניצה
 1/68255 פרסר מרגיטה 14/04/2004 וואלדן

 1/68257 ליזר א טי 29/11/1993 קרולפלדניצה
 1/68258 מילגרם אודה נטלי 30/12/2004 ח׳ורניק טטיאנה

 1/68259 יוסף חנה 30/12/2004 נדאף סמדר
 1/68261 זיגרייך אברהם 10/04/1994 זיגרייו אינגבורג

 1/68262 פרייטג יעקב 23/01/2005 גדעון פרייטג
 1/68263 קאופמן וילמה 27/01/2005 אבדם שטראוס גבריאלה

 1/68265 אלוש רנה 26/01/2005 אלוש שרה
 1/68266 המבורגר דוד חיים 03/01/2005 המבורגר בלנש

 1/68268 קנטור רוזה 30/07/2003 נחומובסקי לויה
 1/68270 שוק לסלי 30/12/2004 שוקלורה אסטל

 1/68272 פריידלין רחל 21/08/2004 אילן-ליפובסק גד
 1/68273 קוגן גלינה 09/12/2004 שוטלנד סופיה

 1/68274 פולק אטה 28/01/2005 עברי רבקה
 1/68277 ברמהרציג ישראל 18/01/2005 ברמהרציג בלנקה

 1/68280 חשביה לאה 01/12/2004 רוזנבך דבורה
 1/68281 שיק בת שבע אלי 31/12/2004 ליפו אביבה

 1/68282 קורב אסתר גרטיי 24/01/2002 כהן מקם
 1/68283 קורב מקס 28/10/1998 כהן מקס

 1/68284 גולדברג אייזיק 26/11/2004 שפירא רוני אהרון
 2/68288 שוכן רשה צירלה 22/10/2004 שוכן אפרים
 1/68289 זלמנוב יוסף שמואל 03/11/2004 זלמנוב רחל

 1/68291 כהו שולמית 07/01/2005 פוסמואפרת
 1/68295 אבער יעקב 07/03/2004 אבער אינגר
 1/68297 דניאל אסתר 08/08/2004 דניאל אהרון

 1/68298 רחמיאן יוסף 17/01/2005 קדוש רינה
 1/68300 קופלמן חנניה 29/09/2004 קופלמו מתוקה

 1/68304 עבו אזו 02/01/2005 רוטנר אסתר מרגלי
 1/68305 שהם יגאל 05/01/2005 שהם דקלה
 1/68308 דוידוביץ יצחק 30/04/2002 חורב אריה

 1/68309 ישראל ברכה 14/04/2004 ערבית איריס

19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ׳ ב ם 5398, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 ז3ז. פמיוח ן |שס המבקש ~

 01/01/2005 יעקביאברהם
 27/03/2002 עברי רבקה

 01/06/2004 קופלין תמרה בלהה

גר, רשם ילבי  יוסף ז

 |מסי תיק ן |שם המגוח/ה
 צוואות

 1/68310 יעקבי פרידה
 1/68311 פולק אברהס-חיים

 2ו683/ו נהריהלן

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

 ירושות
 1/24694 זאדא משה 26/11/2004 זאזא יפה

 2/24894 ברקזביץ רחיל 19/01/2005 ברקוביץיאסק
 1/24897 מקלדה פואז 24/01/1998 מקלדה נגיב

 1/24898 קרומהולץ יוסף 31/10/1996 אליהו קח
 1/24899 קרומהולץ רוזה 31/07/1999 אליהו קרן

 1/24901 גבאי צדוק 19/05/2004 גבאי נדימה
 1/24904 כהו בנימיו 08/06/2002 כהן ראובן
 1/24905 חלק אליהו 15/01/2005 רפאל לילי

 1/24906 יובל פולינה 20/02/2005 יובל ולדימיר
 1/24907 רינקד אהרן 11/11/2004 רינקר שלמה

 1/24908 ידלין ישראל 20/07/2003 ידלין חנה
 1/24910 איסקוביץ חייה 28/03/1999 איסקוביץ עמנואל
 1/24911 איסקוביץ קרול 02/05/2001 איםקוביץ עמנואל

 1/24915 דרפקינד רחל 09/01/2005 שטיקו ולדימיר
 1/24917 עזאם חם! 12/12/2004 עזאם סודה

 1/24924 סופיר טרזה 31/12/2004 סופיר ינון
 1/24925 גריצנקו אירינה 08/12/2004 סמטניוק סטלה

 1/24926 פוגל שמואל 23/11/2004 פוגל שרה
 1/24928 דינברגר אלכסנדר 27/02/2005 וינברגר איבן
 1/24931 ברדוגו חיים 23/11/1978 ברדוגו יוסף

 1/24932 בוגדם ציון 07/06/2004 בוגדם סחו נעמי
 1/24933 פחימה ימנה 27/06/2000 רחל טל

 1/24934 ויינריב שכנא 11/02/2005 ויינריב רונית
 1/24935 פחימה חנניה 09/07/2004 רחל טל

 1/24936 ב! אור זאב 01/03/2005 בן אור אהובה
 1/24939 מג׳זוב סלים 03/02/2005 מגדוב אמנה

 1/24940 ליטן משה 06/11/2004 לימן שולמית
 1/24941 חקר אלכסנד 01/11/1976 חקר שדה

 1/24942 אילון יהודית 22/01/2005 אילוןאיתן
 1/24945 זוהר סולטנה 14/10/2003 זהר אלי

 1/24947 אברהם פנינה 29/10/1992 אברהם אילן
 1/24950 בוקנוב לאונטי 06/12/2004 בוקנוב משה

 1/24951 אגבאריה טאהא 20/12/2004 אגבאריה פידסאן
 1/24953 הלד יהודה 20/12/1985 עדה הצבי

 צוואות
 2/20361 נבואני מוחמד 16/10/1983 נבואני עלי מחמד

 1/24692 מזרחי ג׳ניה 11/11/2004 אברהם מידה

19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ׳ ב ם 5398, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2742 י



 (מס־ תיק ן ןשס המנוח/ה ןןת. פטירה ן ושם המבקש
 צוואות

 1/24749 טטלבאוס חנה 01/02/2005 טטלבאוםמשה
 1/24895 גולדשטיין אנה 22/02/2005 זלמן אפרים

 1/24896 לייב אתי 26/11/2004 ציובטרו סלמינה
 1/24900 שבמן יעקב 09/03/2002 קויפמן רוציה

 1/24902 ברוקר נתן 24/02/2005 ברוקר לאה
 1/24903 גנזר םקסים משה 29/01/2005 עזר נעמי

 1/24909 שאולוב יעקב 12/01/2000 שאולוב יוליה
 1/24912 רחנשםראוך פנחס 26/02/2005 רהב מרים

 1/24913 אבדולייב בקיל 09/11/2004 אבדולייב אלנרה
 1/24914 אלטרמן סופיה 17/02/2005 אלטרמו אלאונורה

 1/24916 אלקובי אשר 28/02/2005 אלקובי אילנה
 1/24918 רייר שושנה 05/02/2005 רייר רוברט

 1/24919 שיבר גלסמו רות 08/02/2005 מזור אלישבע
 1/24920 פישר אלפרידה 20/02/2005 שרו! הדי

 1/24921 עגמי אברהם 24/01/2005 אלרון משה
 1/24922 כהן אליהו 30/01/2005 לוי גילה

 1/24923 בוחניק יסמינה 10/12/2004 בוחניק חיה איבון
 1/24927 לוטה אלזה 18/02/2005 ריבר יהודית
 1/24929 נתנזון נתן 19/12/2004 נתנזון פניה

 1/24930 חג׳אזי אסמא 21/05/1994 חגאזי מוחמד תופי
 1/24937 קרקליס ה למוט 06/03/2005 קרקליס אילו

 1/24938 בוקפצר חיים 31/01/2005 נווה ניצה
 1/24943 שמא אסעד 18/10/2003 אמלח׳טיב

 1/24944 גודל פניה 19/12/2004 דדליוקבתיה
 1/24946 בביץ׳ גסיה 24/10/2003 בלקובסקי יורי
 1/24948 פליישמן שרה 25/02/1995 פליישמן פנחס

 1/24949 שולמו אנה 12/03/2001 אוספובט בנימיו
 1/24952 לייב אוריקה 09/01/2005 מאיה שפילמן עזריאלה

 לבנה בר נ1ח, רשם

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

 1/10241 לאוטמן דבורה 19/09/2004 לאוטמן יהודה אברה
 1/10242 לאוטמן יצחק 11/07/2001 לאוטמן יהודה אברה

 1/10245 גולו שלום 27/12/2004 גולו משה
 1/10246 וינרב אולגה 09/01/2005 שחורי אליעזר

 1/10250 ויינברג ברוניה 28/02/2002 פורטנוי פולינה
 1/10251 רבאיעה סלימאן 08/02/2005 רבאיעה נאיפה

 1/10253 שוקרון יעקב 08/10/2004 זעפרני רות
 1/10255 לישה יוסף 18/09/2002 לישה יהושע

 1/10257 אבוטבול גילם 14/03/2004 אבוטבול רחל בנרת
 1/10259 פריאנטה משה 12/01/2005 פריאנטה מנחם

 צוואות
 1/10240 בן עלי גמילה 07/03/2002 בהן רינה

 1/10243 שטוהל מרים 09/12/2003 פלד ישראל

, 19.5.2005 ג4ד2 ה ״ ס ש ת ר ה י י א ׳ ב ם 5398, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 ןמס׳ תיק ן ןשם המנוח/ה ||ת. פטירה ] 1שם המבקש
ואות  צו

 1/10244 חדאד כדורי 05/12/2004 חדאד רבקה
 1/10247 אהלי מלי 14/02/2005 אהלי יובל

 1/10248 למברגר שלמה 15/06/1997 למברגר ציפורה
 1/10249 חניקוב משה 20/07/2004 זלדין ראיסה

 1/10252 קסלר מוריץ 02/01/2005 חודי קסלר
 1/10254 נפח סבטלנה 10/01/2005 נפח ורה

 1/10256 בקשט מלכה 19/01/2005 בקשט שלמה
 1/10258 מוריקה אוסבלדו 13/03/2004 מוריקה סופיה לילי

 1/10260 גרנובסקי מיברי 08/10/2004 גתובסקי ליובוב

 כלנית הרמלין - וגר, רשם

 הרשם לענ ייני ירושה בנצרת - רח׳ המלאכה 3, נצרת

 ירושות
 1/6767 גולני יעקב 01/02/2005 גולני רחל
 1/6768 יריב ענת 28/04/2004 יריב משה
 1/6770 רוט אדיטה 27/08/2004 רוט טוביה
 1/6771 סיכוני אסתר 09/01/2005 סיבתי דק

 1/6772 גיראמנה חסן 18/12/2002 ג׳ראמנה ת׳דרה
 1/6774 קלאפאור אפרים 16/02/2005 קלפוך שלמה
 1/6775 שלוח יהונתן 04/02/2005 שלוח אמנון

 1/6776 בן חורין דוד 06/09/2004 בן חורין נמרוד
 1/6777 זפדני זוהרה 29/11/2004 זפתי אברהם

 1/6778 דיב ניזאר 03/02/2005 דיב מתירה

ואות  צו
 1/6766 אסרף חגג רחל 23/01/2005 אסרף משה

 1/6769 שלבי מחמוד 17/12/1990 שלבי הנייה
 2/6773 ת׳ורי ודאד 09/02/2005 לולו נביל

 לבנה בד עוז, ושם

 הרשם לענ ייני ירושה בירושלים - רח׳ יפו 216, י־ס

 ירושות
 1/10910 אבשלום סעד 07/10/2004 ואניש עמי

 1/10911 המו-רוברט זאן רות 24/02/2005 המו רוברט אסתר רינה
 1/10912 קרו בינה 01/12/2004 הוס קרן רבקה

 1/10914 ברג מיכאל 21/01/2005 בדג סבטלנה
 1/10915 רודין ורה 06/02/2005 רודין ויטלי

 1/10916 בהן יצחק 03/11/2004 שאול אסתר
 1/10918 דנגור פיקטוריה 08/01/2004 אזשי ויולט אמיר
 1/10919 קדפנקופף אדית 09/03/2005 קרפנקופף דפנה

 1/10920 ביאז שרה 10/07/2003 פיקל רבקה
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I ~ ןמם- תיק ן ןשמהמנזח/ה |!ת. פמיוה ן ןש0 המבקש 

 צוואות
 1/10908 ציצוא שווילי צפורה 31/10/1998 ציצואשווילי יששכר גולו
 1/10909 ציצוא שווילי ישראל 17/12/2004 ציצואשווילי יששכר גולו

 1/10913 ראובן אליהו אליא 02/03/2005 ראובן יוסף מייקל
 1/10917 סימון לוציה 1/12/2004 ו לוי ניר

 1/10921 סרי נעמי 05/03/2004 לוי תמרי בוניה
 1/10922 רחנטל מנחם עמנואל 07/03/2005 קרן צילה
 נת-שבע אברך בו-נזוב, ושם

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

 1/68316 רוקח בנימיו 17/12/2004 קאירי איילה
 1/68321 גולדשטין מאיר 08/07/1976 צליל משה

 1/68322 רחנברגטובה 06/12/2004 שטויבר בתיה
 1/68323 רוזנברג שמחה 22/03/1988 שטויבר בתיה

 1/68324 ספייזרמריס 04/12/2004 שפייזר צבי
 1/68326 לויטר שרה 01/01/2005 יקותיאל אורה

 1/68328 בונוביצקי טובה 12/01/2005 בונוביצקי רפאל
 1/68329 בנפשיאויעקב 23/10/2004 בנפשיאן אשרף

 1/68330 עידן יוסף 27/01/2005 עידן רחל
 1/68331 בקשרה 25/01/2005 בק רם

 1/68332 בלבן אוגניה 15/10/2004 בלבן בן עמי
 1/68333 סלומון גיא 20/07/2004 סלמון ארנסם
 1/68334 גולדשטיין יעקב 25/11/2004 גולדשטיין רן

 1/68335 ארצי אליעזר 16/01/2005 בונין רות
 2/68336 וידר רוזה 10/09/2004 שלמי אסתר

 1/68337 סלע זהבה 23/11/2004 סלע דוד
 1/68339 אליונסשרה 10/08/1998 אליסיאן משה
 1/68340 פאורשסיין דבורה 26/12/2003 גרנות מריאנה

 1/68341 אוחנה סלומון 09/11/2004 אוחנה יוסף
 1/68342 חורדאיסףפיפו 01/03/2003 חורדה מיכאל

 1/68343 קריכלישליקו 20/01/2005 קריכלי שרה
 1/68344 דגן חיים 04/09/1988 למקה חנה

 1/68356 מינים רומה 11/03/1970 קוניו חממה
 1/68364 שרמי אהרן 11/03/2004 שרמי שולמית

 1/68367 יעקב שרלוטה(אב 15/01/2005 חוה יעקב
 1/68368 קופר אהוד(אתם 01/10/2002 קופר אלדד

 1/68369 בורוכוב אברהם 12/12/2004 בורוכוב אילנית
 1/68370 באבאכובי יצחק קלימי 20/11/2004 בבקובי דוד
 1/68371 זולייחאיאו אליאס 30/12/2004 דולב שרוו
 1/68372 טייב רפאל רפי 19/08/2004 טייב לילי

 1/68374 נפרסטק יהודה 07/01/2005 נפרסטק מינה
 1/68375 אפל מידה 11/11/2004 אפל נתן

 1/68378 שפירבנציון 16/01/1997 רגב נתמה
 1/68380 בקרמן חנו 21/01/2005 בקרמן שרון

 1/68381 אהרוני הניה 17/12/2004 אהתני אברהם
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 ןסס־ תיק ן ןשס המנות/ה וות. פטירה ן ושם המבקש ן

 ירושות
 1/68383 רון חיה 24/01/2005 רון ערן

 1/68385 מוסרי לינדה 21/01/2005 שרתי אסתר
 1/68386 רוזנברג אלירן 28/03/2001 זאייט רחנבר מיכל
 1/68389 אימלפרב יעקב 15/02/2002 אימלפרב אליעזר

 1/68391 דינצמן יוסף 04/03/2000 דינצמן ליזי
 1/68392 רזואני מנשה מנוצה 16/01/2005 קמראןנוסרת

 1/68393 מאירוביץ איזידור 16/01/1996 מאירוביץ יצחק שלמה
 1/68394 מאירוביץ רוזליה 04/05/2003 מאירוביץ יצחק שלמה

 1/68395 מכסימוף רפאל 11/01/2005 מכסימוב מלכה
 1/68397 ידלין זכריה 19/12/2004 יזלין עליזה

 1/68399 ימח משה 14/03/2004 שלום שושנה
 1/68401 איקוביץ בולסלב 11/12/2004 פולק מירוסלבה

 1/68403 גלצנר דבורה 12/11/2004 גלצנר רחל
 1/68404 בלומברג דינה 20/12/2004 בלומברג מאיר

 1/68405 עקרבי שרה 16/03/2004 רשתי נעמי
 1/68406 מינים יוסף יחיא 01/07/1947 קוניו חממה
 1/68409 שחורי שושנה 20/12/2004 שחורי מעה
 1/68413 חזות סימון 24/02/2003 חזות יעקב

 1/68415 מרגלית יונה 21/01/2005 ערב רות
 1/68423 נדבורני יצחק 07/11/2004 נדבורני אסתר
 1/68425 טיקס יהושע 22/04/1996 בן עמי עמיה

 1/68428 גדינגרד מרים 20/12/2004 גרינגרד עמנואל
 1/68429 טיקס צפורה 10/12/1983 בן עמי עמירן

 1/68430 חדיגה עדנאו 13/01/2005 חדיג׳ה דאמי עדנאן
 1/68432 הרשקוביץ דוד 27/01/2005 הרשקוביץחנן

 1/68437 דלל ששון 23/03/2001 דלל עופרה
 1/68438 רופי חזות תמר 26/03/1995 חזות יעקב
 1/68439 כהן זכריה 01/01/2004 שוע מאיר

 1/68443 בוו אלכסנדר 28/01/1983 אורתוף אילנה
 1/68444 צימבליסט ישראל 05/01/2005 פרידמן חיה
 1/68445 צימבליסט גניה 25/09/1997 פרידמן חיה

 1/68451 הירש יהושוע 30/09/2003 הירש מטילדה
 1/68452 ליפשיץ צפורה 09/01/2005 ליפשיץ אוהד

 1/68454 לוי רענן 18/12/2004 לוי עדינה
 1/68457 אויאר יעקב 13/12/2004 פרימן מיכל
 1/68459 קוליק דוד 17/02/2003 קוליק מאיה
 1/68460 מכפש יעקב 22/11/1998 מכפש טילה
 1/68461 כהן מרדכי 2005/י14/0 כהן שושנה

 1/68462 קונפורמי צלבי 02/04/1982 שם טוב בוצ׳ה
 1/68463 סלם לאה 05/01/2005 עסיס אורנה

 1/68466 בן שלום דבורה 18/10/2002 בן שלום וייס אסתר

 צוואות
 5/64404 פלד רות 17/09/2004 פלד חגית
 1/68313 בררה חדד מסעודה 18/05/2002 רבה חיים

 1/68314 פיבר מרים 11/12/2004 ארליך אליעזר
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. פטירה ן |שם המבקש ת  ןמס׳ תיק ן 0$ס המנוח/ה ^
ואות  צו

 1/68315 ברקוביץ פרידל 24/01/2005 ברקוביץ אליהו
 1/68317 קולר רבקה 29/12/1991 סוריזון עליזה

 1/68318 קמינסקי יצחק יחזקא 20/12/2004 קמינסקי אמנון
 1/68319 אשלגי ורדה 21/01/2005 אשלגיאברהנז

 1/68320 בל אייש ג׳נין ימינ 31/08/2004 דאו מורים בלאי
 1/68325 דויטש סירונה י 16/08/2004 דויטש אלכסנדר

 1/68327 טרגר בז ציון 07/05/2004 הראובני מירי
 1/68338 גרסטלה רוזה שושנה 12/12/2004 צ־סלר תרצה

 1/68345 ממן דוד 27/12/2004 ממןקלרה
 1/68346 קיבי סוניה 05/11/1998 קורן רקפת

 1/68347 שמואלוף הלו 10/01/2005 שמה סיגלית
 1/68348 ביגלמן רות 26/02/1998 ביגלמן יצחק

 1/68349 ולזמן משה 04/01/2005 חשאי דליה
 1/68350 זשתכי עזיז 23/01/2005 דשתכי תמר
 1/68351 פרנקל ארנונה 20/12/2004 פרנקל דנה

 1/68352 אליאס חנה 16/03/1998 אופקאליאס

 1/68353 קיבי הרברט 11/11/1996 קורן רקפת
 1/68355 ערמון שלמה 27/08/2004 ארזי שרה

 1/68357 אל טחן ויקטוריה 12/01/2005 כהן אופירה
 1/68358 מליח מרים 29/07/0199 משית רונית

 1/68359 חפץ מורד 04/02/2005 פדי שני(רוזי)
 1/68360 שרף פלנר נטי 22/01/1998 רשףגשרף) יחזקאל

 1/68361 רחנמו רבקה 28/11/2004 רוזנמןמשה
 1/68362 שטיין שמואל 18/01/2005 יהודה טובה
 1/68363 שמלצר גיטל 21/08/2004 גלעדי חיה
 1/68365 שטלצר הלל 10/01/2005 גלעדי חיה

 1/68366 מסארוה חפיזה 03/06/1992 חסן מסארוה אמנה
 1/68373 רמז ישעיהו 10/01/2005 רמז פנינה

 1/68376 פלדמן רחל 20/01/2005 פלדמן אהרון
 1/68377 אדמוני תהלה 17/11/2004 אדמוני אלי

 1/68379 זייזמן מלכה י 18/01/2005 שני יובל
 1/68382 מאיר גינטר גאור 24/11/2004 מאיר כרמלה

 68384/ 1 גולקו גניה 25/06/2003 גורביץ מריאנה
 1/68387 גבאי ליאון 27/06/2004 גבאי רחל

 1/68388 שיחי מורדכי 24/07/2000 שיחי לטיפה
 1/68390 סליווצסקאיה אנה 05/02/1999 לנדה קטי

 1/68396 וילנסקי ורוניק 12/12/2004 אורגדדפנה
 1/68398 סלומון רחל 05/12/2004 אסור(תיון) קלרה אורית

 1/68400 דקלו ויזה 13/01/2005 בו טוב שמואל
 1/68402 אדר חיים 31/12/2004 אדר איל יצחק

 1/68407 קיטאי יוסף 25/12/2004 קיטאישולדינ פניה
 1/68408 אוקניינסקי דוד 24/01/2005 אוקניינסקי אלכסנדר

 1/68410 דוארי סלח 09/02/2004 דהרי שלמה
 1/68411 אלל אהרון 20/11/2004 אלל סיביל

- גולדשםידט שרה 14/11/2003 נירים חנה אירית 1/68412 
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 ןמס־ תיק ן ןשם המנוח/ה ןןת. פטירה ן )שם המבקש

ואות  צו
 1/68414 בורנשטיין אברהם 04/10/2004 בורנשטיין אראלה

 1/68416 םליח רחמים 28/12/2004 משיח רונית
 1/68417 פרייברג ארטור 12/02/2004 פאר גבריאלה
 1/68418 ברונר חיה 31/12/2004 למפרט צלילה

 1/68419 כהן ויקטוריה 18/09/2004 כהן אלברט
 1/68420 נקר סעידה 05/01/2005 חסידים דליה
 1/68421 אהרוני גולט 26/11/2004 אחרוני יצחק

 1/68422 בירוביץ בלומה 26/12/2004 אברמוביץ שאול
 1/68424 טביב יהודה 04/02/2005 טביבאליה
 1/68426 וינברגר אליזבת 25/01/2005 לוין מאיה
 1/68427 לן חנה 20/12/2004 יפה הלל

 1/68431 טנוס מארי 04/11/2001 בדשה איבראהיס
 1/68433 חברוני נסים 28/01/2005 חברוני משה
 1/68434 שאייע ששון 28/12/2003 שאייע רווה

 1/68435 מושינסקי לאוניד 04/01/2005 מושינסקי אאליטה
 1/68436 קופרברג סיימור 14/01/2005 קופרברג גרי מ.

 1/68440 באבו הלה 24/10/2004 באבו עזרא
 1/68441 קופרברג פרנםיס 29/09/2004 קופרברג גרי מ.
 1/68442 גרד בוק תומה 25/12/2004 אורחוף אילנה

 1/68446 פרנקל מרדכי 02/10/2004 אלרון יעל
 1/68447 שפרברג ביילה 04/06/2001 שפרברג מרדכי

 1/68449 לוגשי לאון 01/12/2004 לוגשי דורטה
 1/68450 שפרברג גנוך 15/12/2003 שפרברג מרדכי

 1/68453 בראוו אלכסנדר אמ 06/03/2005 בראון רוברט
 1/68455 שטח בחינה 20/02/2005 יהודית אלתר
 1/68456 בשארי שרה 31/12/2004 צרפתי דרורה

 1/68458 סאלח אניס 20/03/2003 סאלחדוד
 1/68464 הראל אלה 14/01/2005 הדאלדב

 1/68465 מיטלמו פרסקה 16/09/2004 אנגלנדראוה
 1/68467 מאירי יהודה 10/07/2004 מאירי יהודה
 1/68468 מגריסו אברהמ 16/01/2005 קופרמן מדים

 ירושות וצוואות
 1/68354 אורטנר נפתלי 14/01/2005 בן נחום אורט רננה

 יוסף זילבי1.ר, רשם

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

 ירושות
 1/24961 עפר משה 05/12/1962 אילני איילה

 1/24962 מונסטירסקי בלה 27/12/1996 ברונשטיין לריסה
 1/24963 שוננפלד חזה 28/01/2005 שוננפלד גדעון
 1/24965 ביבה מניה 24/01/2005 פודנודקין נינה
 1/24968 מלאכי יוסף 30/09/2004 מלאכי שלמה

 1/24969 גמליאל של 28/12/2004 ימיני פנינה
 1/24971 ספקטור נחמן 22/02/2005 גרנדור חנה

19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2748 י



 ןמס־ תיק ן ןשם המנוח/ה ןות. פסירה 1 1שס המבקש
 ירושות

 1/24972 ויס אטה 23/09/1998 עזרתי תמר
 1/24973 שטיינברג אסתר 19/08/2004 שטיינברג משה מ
 1/24974 גרינברג גיטלה 15/12/2002 הבר עדינה פינה

 1/24977 שורץ ליזה 31/01/2005 לוי אסתר
 1/24978 קויפמן יוסף 10/11/2004 רוזנבלום פרידה
 1/24979 ריא פאטמה 03/06/1969 בדארנה ת׳דיגה

 1/24981 אפרצין קרוניה 02/09/2000 גורביץ׳ אנה

ואות  צו
 2/24126 שלהב עירית 07/01/2005 שלהב יעקב

 24954/ 1 לימוני(ציטר נתן 10/02/2005 לימוני יהושע
 1/24955 ליב פינקו 04/09/2002 לביא פרד

 1/24956 נתן פאולה 05/02/2005 נתן מיכאל
 1/24957 מלול יוסף 10/09/2004 מלול כרמל
 3/24958 ליכטנבאוס גיזלה 27/02/2005 קרוניק איזה

 1/24959 שורץ הרמן 29/01/2005 שורץ זינה
 1/24960 מאסמרוב מדק 23/01/2005 מאסטרוב אירנה
 1/24964 ויינשטיין ולדימיר 05/09/2004 וינשטיין ואנונה

 1/24966 לניאדו לוסי 29/12/2004 לניאדו אליהו
 1/24967 רייפנברג סנדי 15/01/2005 רייפנברג אריק

 1/24970 רטנר דוד 13/02/2005 רמנר נתנאל
 1/24975 ממו שושנה 23/02/2005 ממו דורון

 1/24976 טרינקר דינה 16/01/2005 טבעת מריס
 1/24980 עקיבא אברהם 12/11/2004 עקיבא יעקב

 לבנה נר עח, ושם

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

 1/10261 פודולסקי אלכסיי 03/12/2004 פודולסקי לריסה
 1/10264 אלקיים יעקב 10/05/1999 אלקיים אליו
 1/10265 אלקיים משה 02/11/2004 אלקיים אליו

 1/10266 תדר שאול 25/12/2004 םרר מזל
 1/10267 דהן ציון 14/03/2004 דהן אסתר

 1/10268 . בן ברור יעקב 18/02/2005 בן ברור פנינה
 1/10271 אלוש שי 20/12/2002 אלוש חיים

 1/10272 נפטוליו ויטלי 12/09/2004 סיטניקוב קסניה
 1/10273 אהרון סולי 11/08/2004 ג׳ראד לורה

 1/10274 בן סימון סלומון 13/02/2004 בן סימון ניסים
 0275 ו/ו חנימוב אליהו 07/07/2004 חנימוב מרגריטה

 צוואות
 1/10262 שולדינר לור 29/09/2000 שולדינר טטיאנה

 1/10263 אמסלם איזה 21/12/2004 אמסלם מרדכי מאיד
 1/10269 מקוטונץ סולומון(שלמה) 20/01/2005 רזניק לריסה

 1/10270 דייו יצחק 20/02/2005 מקלי-דיין לאה

 כלנית הומלין • וגר, רשם
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 הרשם לענייני ירושה בנצרת - רח׳ המלאכה 3, נצרת

 ירושות
 1/6781 שכממן חיים 05/09/2004 שכטמןדוד

 1/6782 סעאידה ח׳דיג־ה 14/01/2005 סעאידה ח׳אלד
 1/6783 בועזיז זנון 06/03/2005 דמבוביץ ציפורה

 1/6784 זועבי שמס 50/10/2004 זועבי שריף
 1/6785 אבו תאיה עריפה 17/11/1994 תיטיב סובחי

 1/6787 עופר אברהם 19/11/1984 לפיד נעמי

 צוואות
 1/6779 דידו עזיו 01/11/2004 דידו הרצל

 1/6780 רבינוביץ יהודה 19/02/2004 רבינוביץאון
 1/6786 סוממה מחבובה 31/01/2005 ממן אמילי

 לבנה בו עוז, רשם

 הרשם לענייני ירושה בירושלים - רח׳ יפו 216, י-ם

 ירושות
 1/10923 מוריץ אברהם 11/02/1999 אברהם שרה
 1/10924 לוי שרה 07/11/2001 לוי אברהם
 1/10925 לוי צא לח 20/08/1989 לוי אברהם

 1/10926 אפוטה יעקב 31/10/2003 אפוטה ימנה
 1/10930 רחמאני רות 22/02/2000 רחמאני ציון

 1/10931 מיכאלי חנה 05/03/2005 עשת תמר
 1/10932 חייט אידה 31/08/2004 מיצנמכר לריסה
 1/10933 מרקם דורי 18/02/2005 מרקם איסי חיים
 1/10935 ויזל יולן(ויטה 08/01/2005 ויזל יחזקאל מרד

 1/10937 אלעד אפרים 01/03/2005 אלעד רחל
 1/10939 ליפשיץ ישראל 05/06/1988 ליפשיץ ינינה

 1/10940 ליס תליה 07/01/2000 אנדריאנוב אספיר
 1/10942 רחנצוויג שרה 05/02/2005 שרן ארתור
 1/10943 כהני מרדכי 31/01/2005 כהני לונה

 צוואות
 3/10553 עליאן עאישה 19/01/1990 עליאן עבדאללה

 1/10927 אוט יוסף 16/02/2004 קרן קיימת לישראל
 1/10928 יארצקי פאני 01/04/2002 יארצקי יעקב

 1/10929 שיבר לאופולד 15/09/2001 שיבר אולגה גברי
 1/10934 ברק אהובה 12/01/2005 ברק שמואל

 1/10936 בסון רחל 22/02/2005 בסון משה
 1/10938 אטקינס הלן לאורטה 23/11/2003 אטקינס ליאונל הנר

 1/10941 נדלר בת שבע 07/01/2005 מעוז רבקה

 בת-שבע אברך בו-טוב, רשם
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 הרשם לטנייני ירושה בתל אביב - רח׳ השלושה 2,יד אליהו, תל-אביב
 ירושות

 4/59613 דונין יוסף 05/01/2004 פודולסקי אירינה
 2/63902 שורץדב 08/07/2004 פרידלנדגילה

 1/68471 שוחט גיל 22/12/2004 שוחט חנה
 1/68472 רבינוביץ׳ סרגיי 02/06/2004 רבינוביץ׳ לוזמילה

 1/68474 הדס חיים 21/04/1997 הזם גדעון
 1/68477 שקרון פרץ 15/10/1994 שוקרוןאסתר

 1/68478 עינת יחזקאל 05/12/2004 עינת דבורה צפור
 1/68479 ניר לוי 21/02/1997 ניר הלנה סוניה

 1/68480 שליין ישעיהו אוס 20/07/2004 שליין אהרן
 1/68483 נזירי גיא 11/11/2004 נזירי גילה

 1/68484 שרא יעקב 28/12/2004 שרא שמחה
 1/68487 זהבי משה 16/06/2004 זהבי ימימה

 1/68488 פרלין שושנה 23/12/2004 פרליו שמואל אליע
 1/68491 סבו מרזושי 10/07/2002 סבן גזלה

 1/68493 כהן גבי 25/01/2005 כהו אושרית
 1/68496 דניאל פארז ראובן 22/12/2004 דניאל פארדזינה

 2/68497 בר־לב בלה 08/06/2004 בלפולסקי צפר רחלי
 1/68499 פלטר מנחם 29/11/2004 פלטר םעייו
 1/68502 גורדון מרים 24/01/2005 גורדון משה

 1/68505 גדיריאןידולה 18/09/2004 גהדיריאן נטלי
 1/68507 עמר יואב 22/11/1988 ענף מרסלה

 1/68509 ידלובקר רחל 28/12/2004 העליון תלמה
 1/68515 וולנוביץ אריה . 30/07/1999 וולנוביץאשר
 1/68516 וולגוביץ חיה 21/06/1998 וולנוביץאשר

 1/68517 פיקהולץ סלה 16/12/2004 פיקהולץ ישראל
 1/68518 קרוק שושנה 15/12/2004 קרוק מנחם

 1/68520 עיני יוסי 04/02/2005 קנדיל עיני מירית
 1/68522 ברונד דב 31/01/2005 דחו ורדה

 1/68523 מזרחי יפה 28/02/2004 ירקוני תמר
 1/68524 לנדה זבורה 12/07/2004 לנדה לזר

 1/68525 ברק חייטי 06/10/2004 ברק דורית
 1/68526 עפר לואיזה 15/11/1997 בו דוד רחל

 1/68527 ברוינשויגר לאה 23/04/2001 ברוש אליעזר
 1/68528 זבודוב יוסף חי 24/10/2004 זבורוב מריה

 1/68532 בוכבוט משה 09/01/2005 בוכבומ שושנה
 1/68534 פינגרהרט הרצל 14/06/1999 זמרוביץ פרידה

 1/68537 מילר חיים הייני 22/01/2005 מילר טובה
 1/68540 פרייזינגר נחומ 19/05/2004 פרייזינגר אירנה
 1/68541 פויגל איטה 16/12/1992 מלכביץ לריסה

 1/68543 רוזנברג ברוך 12/02/2005 רוזנברג יורם
 1/68544 פריךלנרר מרגרטה 05/12/2004 פו*דלנדר יהויכיו

 1/68547 לנדסמו באטריצה 11/01/2005 לנדסמןיוליאו
 1/68548 בונפיס יצחק 07/01/1958 סומר רנה
 1/68550 בוו פיס פרחה 01/10/1984 סומר רנה

 1/68553 גרמנר יוסף 13/08/2004 פרנס משה
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 ןמס׳ תיק ן ןשס המנוח/ה |!ח. פסירה ן |שם המבקש
 ירושות

 1/68555 כהו דוד 16/01/1989 כהן יוסף
 1/68561 משה גיטל 05/06/2002 איזיקוביץ ותל

 1/68562 לוי אברהם 24/06/2004 לוי פנחס
 1/68563 כה! משה 01/09/2002 וליחה כהן

 1/68566 שמויש דחה 13/01/2005 שמויש יפים
 1/68567 דורות צביה 31/01/2005 דודות חווה

 1/68568 ארד נורית 04/01/2005 ארד אורי
 1/68569 פרישברג שמשון 08/05/1998 פרי אמיר

 1/68570 לנצנר שרה 28/04/2003 לנצנר שמואל
 1/68571 לנצנר דב 31/12/1998 לנצנר שמואל

 1/68573 אמדו רחל 20/12/2004 אמדו ניסים
 1/68575 פדו בו ציוו 14/08/2004 פדן ניצה

 1/68578 רביץ רוביו ציפורה 19/10/1996 נמידובסקי פרימה
 1/68580 מיכאלשטיץ אריה 02/12/2003 אוחנה פנינה

 1/68582 בורנשטיין טובה 26/06/2004 ברונשטיין ישראל
 1/68583 אפשטיין יודל 13/12/2004 שניידמןאסיה

 1/68584 כהנא אברהם יצחק 20/09/1988 כהנא דן
 1/68586 םדף חרים 07/12/2004 ששו זהבה

 1/68588 שני יהודה 23/01/2005 שני שולמית
 1/68590 גורמס אסתר 19/02/2004 כהן קודין
 1/68591 רגואו שמחה 28/03/1984 יזדי רבקה

 1/68597 בן מאיר משה 27/01/2004 בן מאיר חביבה
 1/68599 גולדברג איריס דבור 17/11/2004 קלמן גולדברג חיים

 1/68600 בן עמי שמואל 17/12/2004 בן עמי חיים
 1/68601 שיבר פליקס 24/01/2005 דכס רות

 1/68602 סלומון מרדכי 19/12/2004 סלומון של
 1/68603 מנדלםון יקיר 20/08/2000 מנדלסון יאיר

 1/68605 כהן רחל 18/02/2004 כהן רמי
 1/68606 יוסופוב מאיה 28/03/2004 יוסופוב אייסיה
 1/68607 ליזרוביץ חיים 24/12/2004 ליזרוביץ מרים

 1/68609 חינסקי שושנה 24/10/1967 תינםקי שרה
 1/68612 כלוף אברהם 05/12/2004 כלוף יצחק
 1/68613 כלוף פרידה 05/11/2002 כלוף יצחק
 1/68615 שרא חיים 07/12/2004 אנקר חגית
 1/68618 סופר משה 04/01/2005 סופר דליה

 1/68619 רייכמן פנחס 30/11/1992 אקוניס בלה
 1/68621 שמואל מלכה-שירה 01/01/2005 שמואל אברהם

 1/68622 בדרה רינה 22/03/1984 בר: ה יצחק
 1/68624 דואן אליהו 28/11/2004 דואןיפה

 1/68625 זבל יוסף 00/08/1994 ארצי מאיר
 1/68626 יוסילבסקי אברהם 14/01/1995 יוסילבסק׳ ישראל
 1/68627 יוסילבסקי רבקה 27/05/2001 יוסילבסקי ישראל

ואות  צו
 3/68362 שטיין שמואל 18/01/2005 שטיין מאיר
 1/68469 אטיאס מרדכי 07/01/2005 אטיאס סחן

19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ם 5398, י׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2752 י



 ןמס־ תיק | |שם המנוח/ה ןןת. פטירה ן!שם המבקש
 צוואות

 1/68470 גימפלביץ פנינה 17/07/2004 גימפלביץשלמה
 1/68473 דשבסקיאברהם 10/07/1995 דשבסקי מריה מריס

 1/68475 ויוהאוס פול 07/08/1989 שיף מאיר
 1/68476 בלום הרברט 23/01/2005 בירן גילה
 1/68481 ארג׳ן רבש תלה 09/12/2004 פיקד ג׳ני

 1/68482 שתר יצחק 23/12/2004 שוזראמנוץ
 1/68485 נוילנדר ויוריקה (י 09/11/2004 נוילנדררמי

 1/68486 ,ישראלוביץ טדיאד דינו 23/11/2002 ישראלוביץלאה
 1/68489 טובי שרה 24/02/2004 טובי ג׳ני

 1/68490 הירש אליעזר 07/01/2005 הירש יגאל
 1/68492 פנחס לילי 30/12/2004 פיזנטי לוסי

 1/68494 ליפוביץ אנסטזיה 25/01/2005 ורדימון פלדמ תמר
 1/68495 אלמוזלינו מיש ון 20/11/2004 אלמוזלינו אלגרה

 1/68498 ארנוביץ טלה 20/05/2000 ארנוביץ חיים
 1/68500 שטח שלמה 06/02/2005 שטח אטי

 1/68501 גבריאלי גרהרג לודו 01/01/2004 אבנרי מריםדנט
 1/68503 כהן אשר 11/10/2002 כה נא טובה
 1/68504 סעדיה כמוס 28/03/1998 אמנו לוסי

 1/68506 דוכן שושנה 28/01/2005 דוכן אברהם
 2/68506 דוכן שושנה 28/01/2005 דוכן יהושע

 1/68508 גולשנפור נוראלה 24/12/2004 גולשנפור מהרי
 1/68510 כהן ניסן רחמים 25/07/2004 כהן-ניסן אסתר

 1/68511 יואל דב 17/12/2004 יואלאטיה
 1/68512 נגאר דורית בת א 06/01/2005 קרשנבלט מלי מלכה

 1/68513 קוץ משה 04/07/1999 קוץ חיים
 1/68514 לבון רחל 24/01/2005 לבון משה

 1/68519 בן יעקב חנה 04/01/2005 בן יעקב אבישי
 1/68529 קלוגר מריה 28/01/2005 שפריצרשלמה

 1/68530 קמחג׳י פאולינה 25/09/2003 קמחג׳י מרקו
 1/68531 אנגל חנה 16/12/2004 פייט זהבית

 1/68533 לוטן נתן 15/12/2004 לוטן לאה
 1/68535 סימון חסידה 04/02/2005 סימון משה

 1/68536 שייבנר יעקב 23/01/2005 טייבנר רוני
 1/68538 ספר שרה 05/11/2004 ספר כרמלה

 1/68539 נגר נתל 30/01/2005 נגר אליהו
 1/68542 מזרחי ורדה 28/01/2005 מזרחי נתן
 1/68545 ניימרק יוסף 19/01/2005 מורג חני
 1/68546 נוימרק שרה 27/08/2002 מורג חני

 1/68549 מוסלאי סלים 26/10/1996 מוסלאי גוהרה
 1/68551 טולצ׳ינסקי איזיה 04/01/2005 זינאידה קוצ׳ורוב

 1/68552 צרבו אלכסנדרו 13/04/2004 צרבויוספינה
 1/68554 כהן נינה 05/01/2003 כהן יוסף

 1/68556 סלומון חיה ליבה 19/03/2004 הדר שירלי
 1/68557 סלומון מאיר 28/11/1990 הדר שירלי

 1/68558 קרשניצקי שלום 16/01/2005 וייס מלילה רבקה

2753 19.5.2005 , ה ״ ס ש ת ר ה י י א ׳ ב ם 5398, י י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 ןמס׳ תיק ן )שם המנות/ה ||ת. פטירה ן ושם המבקש 1
 צוואות

 1/68559 שנייר עמנואל יוא 15/10/1977 ויזל אולץ סחו
 1/68560 שנייר אלים באבט 09/04/1996 ויזלאולין סחן

 1/68564 צמחי יצחק 11/02/2005 סלהוב מלכה
 1/68565 •קרימד בתיה 04/01/2005 קלישקובסקי שמתה

 1/68572 ויזל מנדל 09/04/1990 ויזל לאה
 1/68574 סמורי פורתינה 31/12/1995 כהו ארזי

 1/68576 בלסטה מגדלנה 29/11/2004 פליגלכרמ!
 1/68577 קרטי ברברה לוסי 19/11/1998 אימברגאסתר

 1/68579 רוזנפלד יוסף 05/01/2005 לבנון אסתר
 1/68581 מרגוליס ברוניה 03/08/2002 רוזובאיגור
 1/68585 קריו סופי 01/02/2005 לוי אברהם
 1/68587 כה! שמעון 27/05/2003 צלניק נאוה
 1/68589 כהן עליזהןפריד 07/02/2005 צלניק נאוה

 1/68592 אבירם לאה 26/08/2004 אבירם אהרון
 1/68593 בורג בלנקה 14/10/2004 סגל גילה

 1/68594 שטרן רחל 31/07/2004 ברקן עפרה
 1/68595 באואר נחום 29/12/2003 באואר חיה

 1/68596 פרידמן ברוריה 10/12/2004 פריזמןזלמן
 1/68598 לוי אהובה 01/11/1993 לוי אשר

 1/68604 וונס אוה 14/11/1986 ומס לואיסה
 1/68608 כתרה יאסינה 25/04/2004 כתרה יעקב
 1/68610 שפי יטי 15/01/2005 ברון אהובה

 1/68611 שוסטר ליזה 27/01/2005 בסן יוסף
 1/68614 עודד רבקה 18/02/2005 מנחם גיורא

 1/68616 צאיג סלימה 24/11/2004 דניאל הרצליה
 1/68617 רוחב טויה 12/01/2005 ירוחם יוסי

 1/68620 נוה איתן מנחם 29/12/2004 נוה אורו
 1/68623 קנדרסקה גניה 29/07/1998 קורניצראינה

 1/68628 זבל שמחה 25/03/2002 ארצי מאיר

 יוסף זילניגר. דשם

 הרשם לענ ייני ירושה בחיפה • שדרות פל-ים 5וא׳ קרית הממשלה חיפה

 ירושות
 2/23637 דהאן סלינה 27/09/2000 דהאן יוסף

 1/24982 וורמברנד נתן זיידה 13/03/1998 וורמבנדקלרה
 1/24985 אבו הלאל עארף 14/02/2003 דיא עארף אבו הלאל

 1/24987 פישביין פישל 04/11/1978 לובקה נח
 1/24988 אברמוביץ נחמה 05/11/2000 שמילוביץלוטי

 1/24991 לב רן אביגיל 03/07/2004 לב רן דן
 1/24992 פלישר בוניה 23/07/1991 פלישר ליאון

 1/24993 בלוב סרגיי 12/02/2005 בלוב ילנה
 1/24998 אסולין אברהם 1.4/02/2005 אסולין ויקסוריה

 1/24999 זידר חיה שרה 01/03/2005 זיידר דן מריאן
 1/25000 בוטון סוסיל 26/02/2005 שלום אסתר

 1/25002 קין קלדה 20/03/1997 ברונשוויג פרנסים
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 ןמס׳ תיק ן ןשס המנוח/ה !(ת. פטירה ן ושם המבקש
 ירושות

 1/25003 לוי שלמה 20/12/2004 פריג שרה
 1/25004 אלסטר יעקב 13/01/2005 אלסטר אהובה

 1/25005 טנא חיה 14/03/2004 שביט בלהה
 1/25006 בנדלק יוסף 28/02/2005 בנדלק דולייט

 1/25008 קראקרה עטא 09/10/1993 קראקדה מוחמד
 1/25009 בדארנה פדיה 13/01/1998 קראקרה מוחמד

 1/25014 ג׳באריו חוסני 23/10/2002 גבאריןיוסף
 1/25015 זינגר נתן 08/02/2005 זינגר שושנה

 1/25017 ממן רחל 14/03/2003 ממן יוסף
 1/25018 טרנבסקי פאניה 09/06/1997 קצוייב רחל

 1/25019 אגבאריה אניסה 12/07/1980 אגבאריה תאופיק
 1/25023 שרי רבקה 14/03/1994 עוזרי אברהם

 1/25024 יונש משה 02/02/2005 יונש יגאל
 1/25025 מרקוביץ אדית 13/03/2005 קליין רנטה

 1/25028 ערמוני יצחק 05/02/2004 ערמוני רונית
 1/25030 הרשליקוביץ דורה 26/02/2005 לובקה שפרה

 צוואות
 2/17082 ברוך צפורה 30/01/2003 ברור רוו

 3/24787 מונדריאן ליברמן סוזיה 23/01/2005 ליברמן מאיר
 1/24983 קאדריה חוסיין 07/01/1992 מוחמד חוסיו קאדריה

 1/24984 קפלנסקי ידידיה מרד 06/03/2005 קפלנסקי לאה
 1/24986 פושקר מרים 24/02/2005 אבל פושקר קסל

 1/24989 מזרחי מרדכי 25/02/2005 מזרחי שמחה
 1/24990 רוטנר מרים 28/02/2005 רוטנר שלמה

 2/24992 פלישר בוניה 23/07/1991 עמית משה
 1/24994 פרידלר מלכה 14/12/2004 פרידלר גד

 1/24995 סלע לאה 13/01/2005 סלע דן
 1/24996 הירש פריץ 04/02/2005 הירש יוסף

 1/24997 זבידה חלמי 05/04/2000 זבידה זהרה
 1/25001 מחלו הרמן 09/02/2005 לנצנר חנה

 1/25007 דומב סולומון 22/03/2003 דומב אביבה
 1/25010 זאדה אליהו 02/08/2002 זאדה נורמה

 1/25011 לוייב אלמז 03/09/2004 גברילוב גולבוגור
 1/25012 שחבר אסתר 11/01/2005 ביץיוסף

 1/25013 טנצ׳ה ברוך 28/02/2005 קשת אברהם
 2/25016 בלוך מיכאל 12/02/2005 בלוך שלומית

 1/25020 זיתוני אליהו 10/02/2005 זיתוני של
 1/25021 גרייזלר שרה 03/09/2000 גרייזלר בנימין

 1/25022 אורגד שמואל 29/01/2005 אורגד משה
 1/25026 נבל ראובן רודו 12/03/2005 יצחקי יעל

 1/25027 קורצברט מיכה 04/07/2000 קורצברט אסתר
 1/25029 גזל גורויה 24/11/2004 גזל בועז

 לבנה בר עח, רשם
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 הרשם לענ ייני ירושה בבאר שבע - רת׳ התקוה 4 באר שבע

 ירושות
 1/10277 שאונם הלוי סעיד 10/02/1989 שאונם הלוי יוסף

 1/10281 מויאל שלום 13/12/2004 מויאלזורה
 1/10282 אלברג מריו לאון 12/03/2005 אלברג לידיה

 1/10283 טדלה גדיי 23/09/2004 דסלין גססה
 1/10285 שפין לב 04/08/2004 שפין אלבירה

 1/10286 רויטמן מינה 25/09/2004 רויטמן נתן
 1/10287 חובה יום טוב 31/01/2005 קידר ישראלה

 1/10291 טוקר בסיה 24/06/2004 קריסטל סלביה ויוי

ואות  צו
 1/10276 אראמה מזל 21/12/2002 ארמא גבריאל

 1/10278 פחימה יעקב 04/02/2000 פחימה משה
 1/10279 ריבנפלד גרטרוחתמר 16/11/2002 ריבנפלד אביגדור

 1/10280 משה רחל 23/09/2004 פרץ אלעד
 1/10284 סמיונוב סוניה 09/02/2003 סמיונוב יהודית
 1/10288 בן ארויה רינה רדי 19/02/2005 בן ארויה אהרון

 1/10289 גיטלין אטל 19/02/1993 וולוביק שרה
 1/10290 חזיזה משה 17/01/2005 חזיזה סולי

 1/10292 זבריאנסקי בלה 05/04/2004 זבריאנסקי ילנה
 1/10293 ליבטנפלד מרים 23/05/1996 ליכטנפלדיצחק

 כלנית הרםלין ־ וגר, רשם

 הרשם לענייני ירושה בנצרת • רח׳ המלאכה 3, נצרת

 ירושות
 1/6788 מונטנולינסקי מאיה 01/01/2005 מונטבולינסקי בוריס

 1/6789 זילברמן סנזו 12/11/2004 זילברמ! לאה
 1/6790 בן יהוזה יהודית 01/02/2004 בן יהודה צותר
 1/6791 בן יהוזה מאיד 17/06/1983 בן יהוזה צוחד

 1/6793 קויפמן רחל לאה 13/10/2002 קויפמן משה
 1/6797 שיפריו פאינה 06/06/2000 גלר יצחק

ואות  צו
 1/6792 חליוה עמליה 01/01/2005 בן עמי ניצה

 1/6794 שדתי בנימין 19/02/2005 מזרחי שמעון
 1/6795 לייזר אייזיק 19/02/2005 לייזר לאה

 1/6796 דיביני פאיזה 26/12/2004 דיביני נביל

 לבנח נר עת, רשם
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 הרשם לענייני ירושה בירושלים - רח׳ יפו 216, י-ס
 ירושות

 1/10944 קרואני חנה 19/10/2004 קרואני סעדיה חי
 1/10945 קרואני משה 08/03/2005 קרואני סעדיה חי

 1/10947 אביגד חנה 02/06/2001 נוה נעמי
 1/10948 ליפשיץ חוה אוה 01/03/2005 ליפשיץ אסא
 1/10950 פרץ רונית 19/07/2004 כוהל נמרוד
 1/10956 מוסקוביץ חנה 24/06/2001 לורנס אלנה
 1/10957 לוין גלדיס 08/12/1987 לוין ירוחם

 1/10958 טולדנו יוסף 20/01/2005 טולדנו מואיז
 1/10962 קומר מיכל 14/12/2004 ננזליר קומר אלה

 1/10964 שלום יונה 06/02/2005 סהרליס אורלי
 1/10965 טודנר מרים 28/01/2002 טורנר הרי
 1/10967 כהן סולטנה 13/09/2003 כהן גדעון

 1/10968 שחרור יעקב 06/06/2004 שחרור אסתר

 צוואות
 1/10949 נחרתי איבון רות 18/12/2002 רענו רחל

 1/10951 שטינברג אלישבע 16/02/2005 הר אבו לו!תה
 1/10952 שטיינברג אריה 06/02/2005 הר אבןןהודה

 1/10953 טזיז עסאס 20/02/2005 אבראהךם טזיז תלמי
 1/10954 אש קלרה אודה 02/06/2004 אש אורי

 1/10955 גרום ברור 20/01/2005 גרוס מלכה
 1/10959 ינקו אסתר 26/12/2004 ינקו אלימלר

 1/10960 שינדלר נועה 15/02/2005 שינדלר דג
 1/10961 אשור מרסל 05/11/2003 אברג׳יל מיק!י—
 1/10963 שמואלוף ויקטוריה 06/03/2005 שמואלוף מאיר חי

 ירושות וצוואות
 1/10966 השכל ישראל 28/12/2004 וימו נאוה
 בת-שבע אברך בר-מוב, רשם

 הרשם לענ ייני ירושה בתל אביב - רח׳ השלושה 2,יד אליהו, תל-אביב
 ירושות

 2/27512 פנחסוב יוסף 31/01/1995 פנחסוב תזה
 1/64063 פינקס מיכאל 25/09/2000 פינקססלכה
 2/67888 מתאנא יעקב 16/01/2005 נוריאנייעל

 1/68630 רחנברג יורי 08/08/1994 קריסצ׳נקו תטה
 1/68631 בוסקילה דונה 21/12/2003 בוסקילה אברהם

 1/68632 חכמוביץ גניה 02/02/2004 חכמי חכמוביץ משה
 1/68633 נצארי גאזי 23/01/2005 סעד עפר

 1/68637 צנג אריה 22/01/2005 צנג שמואל
 1/68638 כהן יהודה 17/01/2005 כהן תמר

 1/68644 אבאיי גלאי 24/05/2004 אבאיי ברהנה
 1/68646 סיח מלכה 23/08/2003 שחס חיים

 1/68650 רייזר קלרה 03/11/1997 גבעוני שולמית
 1/68652 חכימיאן דת 30/03/1984 חכימיאן גפאר

 1/68654 עבדי טובה 11/02/2005 עבדי דב
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 ירושות
 1/68656 גרימברג מריה 11/01/2005 גביש מוטי

 1/68658 יחיא נעימה 16/04/1996 יהודה יורם
 1/68659 ברורמ! שלמה 03/11/1996 בחרמו שלום יוסף
 1/68661 בחרמ! לאה 17/01/2005 בחרמו שלום יוסף

 1/68663 גריידי ציונה 01/05/1986 גריידי סמדר
 1/68665 קופרמ! מלכה 18/06/2004 קופדמן פנחס

 1/68666 בכרך דניאל 08/06/2004 בכרר יובל
 1/68669 לויאן פנחס 22/01/2002 לויאן יעקב

 1/68671 קגנסקי לב 22/04/1997 קגנסקי אהרון
 1/68672 מלכסוו בךטה 15/01/2005 מלכםון יצחק
 1/68673 לימון לאה ליזה 00/00/0000 חשקיו עדנה
 1/68674 בטיטו רחמים 30/01/2005 בטיטו נורה

 1/68679 אחרוני מרים 12/01/2005 אחרוני מאיר
 1/68680 זילברשטיין סופי סח! 20/01/2002 זלברשטיין יצחק

 1/68682 זגר בדקו 08/03/2001 וגד אני
 1/68684 זילברשטיין דוד 03/12/2003 זלברשטיין יצחק

 68685/ 1 מרי כוכבה 20/05/1998 מרי מצליח
 1/68686 דוידוב יוסף שלמה 01/12/2004 דוידוב בלהה

 1/68687 וייס לאה 13/12/2004 לוין עדינה
 1/68688 כבירי יעקב 15/03/1964 קדים שרה
 1/68691 רות אנמ 14/03/2001 רוח מאיר

 1/68692 סטנזקאר סולומון אה 09/10/2004 מוזס שולה
 1/68693 סטמקאר אליזה 28/10/2004 מוזס שולה
 1/68699 עוז אברהם 15/11/2002 רפאל שרה

 1/68700 קוסטלר מריה 28/01/2005 קוסטלר דב ארוין
 1/68702 גרישרו חרמן 02/01/2005 גרישדו ניקוטינה

 1/68704 בורגין אנה 29/01/2005 בורגי! דניס
 1/68706 בן עזרי םימי 18/12/2003 בן עזרי חנה
 1/68707 כהן יעקב 29/09/2004 כהן אברהם

 1/68709 מוסקוביץ מיכאל 19/11/1995 מוסקוביץ אירינה
 1/68711 בלוג לוביצה 22/01/2005 סגלנבלוג; מריס

 1/68712 בורלה שרה 10/09/1999 יעקב בורלה
 1/68713 שלום מוריס 26/08/2004 קטרין שלום

 1/68714 שטיינברג יצחק 20/11/2004 שטיינברג רחל פרימה
 1/68715 טליאס שרה 14/08/2003 טליאסיוסף

 1/68716 לובלסון רחל 05/10/2001 דואק חנה
 1/68719 קופרשטיין מריו אלברט 31/01/2005 קופרשטיין נחמה

 1/68720 נושקס מריס 20/01/2005 שקד יורם
 1/68721 תו ניצנה 30/12/2003 חן אליהו

 1/68723 קרטון פולינה 08/11/2004 יעקובוביץ מריה

 צוואות
 3/3510 לדי גורגיה 08/06/1984 שיריו אפרים

 3/43249 ליפובצקי ורדה 01/07/2002 ברק נורית
 2/62578 שדה שלמה 19/11/2003 שדה יהודית
 2/68143 סטחי יחיא 29/12/2004 סטחי אסתר
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 ןמס־ תיק ן ןשס המנוח/ה nil.פטירה f וטס המבקש
ואות  צו

 1/68629 רק דבורה 29/12/2004 מיסק ציפורה
 1/68634 זינו רבקה 18/01/2005 בר אסתר

 1/68635 שר יחזקאל 25/12/2004 חסדאי פלותס
 1/68636 הלפנבאום מכאל 25/02/1984 הלפנבאום חוה
 1/68639 רפפורט קלרה 01/04/2002 רפפורט שלום
 1/68640 רפפורט וולף 21/01/2005 רפפורטשלוס

 1/68641 זבדי שלמה 15/01/2005 סתיו גללי
 1/68642 דיבקר דניאל 10/12/1997 דיבקרדויד
 1/68643 דיבקר סגולה 15/12/2003 דיבקרדוז

 1/68645 לקסר גיזלה 04/11/2004 מיכלינו מרצ״ל
 1/68647 מלמד גולי 23/01/2005 סני נעימ

 1/68648 לושיצקי דובה 20/01/2005 שחר זהבה
 1/68649 מלץ גניהגהנה; 27/12/2004 בילינסון יוליה

 1/68651 נטף אליהו 30/08/2003 נשף סחי
 1/68653 שרא דוד 21/01/2005 האחי שושנה
 1/68655 פדידל שמואל 04/06/1983 פרידלליאו־ו

 1/68657 ברקוביץ מרים גרטרו 31/01/2005 ברקוביץיצחק
 1/68660 מיורק רחל 24/02/2005 מיורק משה

 1/68662 גריידי ישראל 07/01/2005 גריידי סמדר
 1/68664 נאור מדים 30/01/2005 בר הדס

 1/68667 חדד הלו 05/10/1994 חדד אבנר
 1/68668 גורדון רות 30/12/2004 רבינוביץתמרה

 1/68675 זייגמו גריגודי 17/01/2005 פרינצק ריטה
 1/68676 דני יוסף 1.4/12/2003 דני שרה

 1/68677 פוספלד יצתק 11/12/2004 פוספלד אביהו
 1/68678 דני מרים 17/09/1994 דני שרה

 1/68681 אבלס יעקב 30/04/2004 אבלס דבורה
 1/68683 קשי חנה 09/12/2004 נחום ציונה
 1/68689 פוליאק מרי 08/02/2005 פוליאק לב
 1/68690 איידר אירנה 16/01/2005 חניןדליה

 1/68694 כהן צבי 07/01/2004 שפיצר סימה
 1/68695 פרנק חיים 27/10/1984 עמירם סיוו
 1/68696 פרנק רבקה 03/11/2002 עמירם סיון
 1/68697 עפר שלום 21/01/2005 הררי סיגל
 1/68698 טח מלכה 14/02/2005 רפאל שרה

 1/68701 מצפון דניאל 02/02/2005 ארז דן
 1/68703 שי מרצל 14/02/2003 שי שולמית

 1/68705 בנאסולי נסים 08/01/2005 בנאסולי שרה
 1/68708 בכר אלברט 30/12/2004 בכר בלה
 1/68710 רוזנטל משה 23/06/2000 רוזנטל חן

 1/68717 אבחסרה לאה 03/02/2005 אבן חיים ויויאן
 1/68718 טליאס שמואל 14/01/2005 טליאסיוסף
 1/68722 בקר פיליפ 11/10/2004 בקר אנה דת

 1/68724 חיים חיה 01/02/2005 מוסקוביץטובה
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 ]020x1110ןנ] ס המבקש
 18/12/2004 דישון אסתר

 יוסף זילביגר, רשנז

 שדרות פל-ים 5וא׳ קרית הממשלה תיפה

 31/07/2000 פרטוש רחל
 22/12/2003 סואעד האיל

 09/03/1993 ג׳באריואחמד
 28/02/2005 קוגן אנה

 01/06/1967 קפלושניק צביקה
 14/02/2005 שטיינברג זוגי מיגו

 29/01/2005 פור יובל
 04/01/1998 קפלושניק צביקה

 04/03/2005 מגן רות
 29/12/2004 אוידףיישראל

 20/04/2002 עוזר עליזה
 22/04/2000 רבזיו לאה

 24/10/2004 סדובנקאולגה
 06/12/1984 ברקוביץ מרדכי

 05/05/1973 דאו הוברט לאסטהאוז
 20/10/2004 דנינו שולמית

 31/12/2004 דגן צבי
 19/12/2001 שוקדון(לוי) דליה

 00/00/0000 דאו הוברט לאסטהאוז
 21/12/2004 זוהר מאיה

 17/01/2005 גרינברג חנה
 13/09/1993 דוידי חביב

 20/04/1988 נסאר אסמעיל מוסטפא
 28/01/2004 חגי עזי

 17/11/2003 גרילק חנה
 01/02/2005 הנריאטה טוביה
 01/11/2004 יואל משה כהן

 02/02/1989 עפאף סח״י שחאדה
 29/12/1985 עפאף סח״י שחאדה

 22/02/2005 שלום צילה
 02/03/2005 זכריה שרלוטה

 09/02/2005 שלינגר אלדד
 24/11/2004 וישנבסקיבלה

 29/01/2005 כהן תמר
 12/01/2005 ברייר נורית
 27/07/2000 אוריאל ישי
 27/02/2005 רחין אידה

 27/12/2004 טקץחוה
 21/01/2005 ברקוביץ מרדכי

 |מסי תיק 1 ןשם המנוח/ה

ואות  ירושות וצו
 1/68670 גרוס נפתלי

 הרשם לענייני ירושה בחיפה
 ירושות

 2/7099 פרטוש סלומן שלמה
 1/25032 סואעד זהייה

 1/25033 ג׳בארין מוחמד
 1/25034 קוגו גריגורי

 1/25036 קפלושניק גרשון
 1/25037 שטיינברג פנינה

 1/25038 פור מרים
 2/25039 ליברמן איטה

 1/25041 מגן ניר
 1/25043 אויניף אירה

 1/25045 עוזר דוד
 1/25046 רבזיו יעקב

 1/25047 מושייב איזיק
 1/25051 ברקוביץ מנשה
 1/25054 שפובל לאוניד

 1/25055 דנינו יהודה דוד
 1/25056 כוח יעקב

 1/25057 שוקרון מאיר
 1/25058 אנטואנט שרפנטייה

 1/25059 זוהר אליהו
 1/25061 ברניק נעמי אליס

 1/25066 דודי אפלטון
 1/25067 נסאר אסמאעיל

 1/25068 חגי חיה
 1/25069 לייבו משה

 1/25070 טויבי קלרה
 1/25072 מסוטה ורה למברוז

 1/25073 קובטי סמירה
 1/25074 קובטי סח׳י

 צוואות
 1/25031 שלום יעקב

 1/25035 זכריה ארמנד
 1/25040 שלינגר ברוך

 1/25042 גומניוק איגור
 1/25044 אמר זוהרה
 1/25048 ברייר רחל

 1/25049 אזריאל בלומה
 1/25050 רודן ינקל

 1/25052 טקץ אברהם
 1/25053 ברקוביץ בתיה
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 ומם- תיק ן ןשס המנוח/ה nil. פטירה ן(שם המבקש
 ירושות

 1/25060 ברניק נורמן 14/12/2004 גרינברג חנה
 1/25062 גרשון צבי 12/11/2004 כהורותי

 25063/ 1 ואחורי סטורי 09/12/1993 ואחורי שמעון
 1/25064 ואחורי סאסי 23/01/2005 ואחורי שמעון

 1/25065 אברמן משה 17/02/2005 אברמן ורה
 1/25071 שוויד פרנץ משה 16/02/2005 דורון מרימ

 1/25075 סטיחרובה בת שבע 18/01/2005 יושבייב יושבה
 1/25076 בן דוד מרדכי 01/03/2005 בן דוד אלים

 1/25077 אברה מי מרדכי 29/12/2004 שיינגולד מדוין דויד

 לבנה בר עח, רשם'

 הרשם לענ ייני ירושה בבאר שבע - רח׳ התקוה 4 באר שבע
 ירושות

 1/10295 זויטיאשוילי ראובן 01/01/2000 זויטיאשוילי רחל
 1/10297 ברקוביץ אדנו משה 02/02/1988 ברקוביץ׳ חיים
 1/10298 ברקוביץ דינה 23/01/2003 ברקוביץ׳ חיים

 1/10299 הירשוביץ׳ סרג׳ 30/05/2003 מיוריאלנזו
 1/10300 אסרף מיכאל 20/12/2002 אסרף ברוריה

 1/10302 פחימה ניצה 24/08/2003 פחימה דני
 1/10303 פחימה עמרם 04/12/2004 פחימה דני

 1/10306 איטנזון זינה מלכה 26/11/2004 מגיד אהובה
 1/10307 וינוגדסקי מיכאל 21/01/2005 וינוגרדסקי ריאוריטה

 צוואות
 1/10234 סויסה זוהרה 24/01/2005 פינטו אלים

 1/10294 אזולאי עליזה 20/02/2005 אזולאי שלומי
 1/10296 קלבן נינה 27/03/2002 רוזנברג אולגה

 1/10301 קיטאיגורודסקי מרק 06/05/2004 קיטאיגורודסק שרה
 1/10305 לומזוב איסק 30/11/2003 לומזוב קלרה

 ירושות וצוואות
 1/10304 אבודרהם נסים 01/02/2004 אבודרהמ מרי

 בלנית הרמליו - וגר, ושם

 הרשם לענ ייני ירושה בנצרת - רח׳ המלאכה 3, נצרת

 ירושות
 1/6798 אכתילאת עלי 21/04/1985 אכתילאתאחמד
 1/6800 דראושה עאישה 02/08/1990 דראושה ג׳אמל

 1/6801 מסאד אמנה 19/02/2004 מסאד מוחמד
 1/6802 מסאד מחמוד 26/03/1986 מסאד מוחמד
 1/6803 רלבג מרדכי בנים 14/02/2005 רלבג אביבה

ואות  צו
 1/6799 ראובני שולמית 08/01/2005 ראובני צבי

 1/6804 נוחם יוסף 10/11/2004 ארליר ליובוב

 לבנה בר עח. ושם
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