רשומות

ילקוט הפרסומים
א' בניסן התשע"ז

7475
עמוד

 28במרס 2017
עמוד

הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 4708 .................................

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה ומינוי ממלא
מקום לחבר ועדת ערר לארנונה (אבן יהודה) 4710 ..............

צו הגנה לסמל המועצה המקומית מצפה רמון 4708 .................

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (חבל אילות)4710 .

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (ירושלים,
אלעד ,בית שמש ,באר יעקב ,תל מונד)4708 ........................

הודעות בתי הדין הרבניים 4710 ........................................................
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4728 ........................

מינוי יושב ראש ועדת ערר לארנונה (לוד)4710 ..........................

הודעות מאת הציבור4729 ...................................................................

הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק

הודעה על מינוי ועדת ערר

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-הוסיפה הממשלה את
המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק האמור,2
ולפיכך ,אחרי פרט " .73מנהל מינהל הספורט" יבוא:
"73א .מנהל (אגף בכיר) לשכת הפרסום הממשלתית".
כ"ג בשבט התשע"ז ( 19בפברואר )2017
(חמ -3-1173ה)2

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית אלעד ,בישיבתה מיום כ"ד בטבת התשע"ז (22
בינואר  ,)2017ועדת ערר לעניין החוק בהרכב של שלושה חברים
כמפורט להלן:
עורך הדין יונתן אליאס  -יושב ראש
צבי הופמן  -חבר

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
י"פ התשע"ז ,עמ' .3986

אריאל כוכבי  -חבר.
כ"ה בשבט התשע"ז ( 21בפברואר )2017
(חמ -3-265ה)1

צו הגנה לסמל המועצה המקומית מצפה רמון
לפי חוק הגנת סמלים ,התשל"ה1974-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק הגנת סמלים ,התשל"ה
 ,11974אני מצווה כי הסמל של המועצה המקומית מצפה רמוןהנתון בזה יהיה סמל מוגן:

ישראל פרוש
ראש עיריית אלעד
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית אלעד ,בישיבתה מיום כ"ד בטבת התשע"ז (22
בינואר  ,)2017ועדת ערר לעניין החוק בהרכב של שלושה חברים
כמפורט להלן:
עורך הדין אבי בלום  -יושב ראש
יואל הר צבי  -חבר

ט"ז באדר התשע"ז ( 14במרס )2017
(חמ -3-163ה)1

צבי הופמן  -חבר.
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים

1

כ"ה בשבט התשע"ז ( 21בפברואר )2017
(חמ -3-265ה)1
ישראל פרוש
ראש עיריית אלעד

ס"ח התשל"ה ,עמ' .22
1

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית ירושלים ,בישיבתה מיום כ"ט בכסלו
התשע"ז ( 29בדצמבר  ,)2016ועדת ערר לעניין החוק האמור,
בהרכב המפורט להלן:

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית אלעד ,בישיבתה מיום כ"ד בטבת התשע"ז (22
בינואר  ,)2017ועדת ערר לעניין החוק ,בהרכב של שלושה חברים
כמפורט להלן:

עורך הדין אברהם לנמן  -יושב ראש

עורך הדין אבי בלום  -יושב ראש

שמואל פרלמוטר  -חבר

צבי הופמן  -חבר

מרדכי דדון  -חבר.

אריאל כוכבי  -חבר.

ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
(חמ -3-265ה)1
ניר ברקת
ראש עיריית ירושלים
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

4 708

כ"ה בשבט התשע"ז ( 21בפברואר )2017
(חמ -3-265ה)1
ישראל פרוש
ראש עיריית אלעד
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

הודעה על מינוי ועדת ערר

הודעה על מינוי ועדת ערר

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית אלעד ,בישיבתה מיום כ"ד בטבת התשע"ז (22
בינואר  ,)2017ועדת ערר לעניין החוק ,בהרכב של שלושה חברים
כמפורט להלן:

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית בית שמש ,בישיבתה מיום כ"ח בשבט התשע"ז
( 26בינואר  ,)2017הרכב לוועדת ערר לארנונה כדלקמן:

עורך הדין יונתן אליאס  -יושב ראש

יצחק פרנקל  -חבר

יואל הר צבי  -חבר

עורך הדין מנדל אינדרוסקי  -חבר.

אריאל כוכבי  -חבר.
כ"ה בשבט התשע"ז ( 21בפברואר )2017
(חמ -3-265ה)1
ישראל פרוש
ראש עיריית אלעד
1

ו' בשבט התשע"ז ( 2בפברואר )2017
(חמ -3-265ה)1
משה אבוטבול
ראש עיריית בית שמש
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית אלעד ,בישיבתה מיום כ"ד בטבת התשע"ז (22
בינואר  ,)2017ועדת ערר לעניין החוק ,בהרכב של שלושה חברים
כמפורט להלן:

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה המקומית באר יעקב ,בישיבתה מיום י"ב בשבט
התשע"ז ( 8בפברואר  ,)2017ועדת ערר לעניין החוק האמור,
בהרכב המפורט להלן ,לתקופה של ארבע שנים:
עורכת הדין ליטל שילה  -יושבת ראש

עורך הדין יונתן אליאס  -יושב ראש

עורכת הדין דנה סלע אדות  -חברה

יואל הר צבי  -חבר

מרדכי נחום  -חבר.

צבי הופמן  -חבר.
כ"ה בשבט התשע"ז ( 21בפברואר )2017
(חמ -3-265ה)1
ישראל פרוש
ראש עיריית אלעד
1

עורך הדין דוד לוק  -יושב ראש

ט"ז בשבט התשע"ז ( 12בפברואר )2017
(חמ -3-265ה)1
ניסים גוזלן
ראש המועצה המקומית באר יעקב
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית אלעד ,בישיבתה מיום כ"ד בטבת התשע"ז (22
בינואר  ,)2017ועדת ערר לעניין החוק ,בהרכב של שלושה חברים
כמפורט להלן:

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה המקומית תל מונד ,בישיבתה מיום כ"ח בכסלו
התשע"ז ( 28בדצמבר  ,)2016הרכב חדש של ועדת ערר לעניין
החוק האמור כמפורט להלן:
עורך הדין שגיב אבידר  -יושב ראש

עורך הדין אבי בלום  -יושב ראש

אסף עומייסי  -חבר

יואל הר צבי  -חבר

סמדר שפיגלר  -חברה.

אריאל כוכבי  -חבר.

י' בטבת התשע"ז ( 8בינואר )2017
(חמ -3-265ה)1

כ"ה בשבט התשע"ז ( 21בפברואר )2017
(חמ -3-265ה)1

אמנון בן עמי
יושב ראש הוועדה הממונה של
המועצה המקומית תל מונד

ישראל פרוש
ראש עיריית אלעד
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

4709

מינוי יושב ראש ועדת ערר

הודעות בתי הדין הרבניים

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

בית הדין הרבני האזורי בירושלים

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית לוד ,בישיבתה מיום כ"א בכסלו התשע"ז (21
בדצמבר  ,)2016את עורך הדין רפאל בן–שושן ליושב ראש ועדת
ערר לעניין החוק האמור.
כ' בטבת התשע"ז ( 18בינואר )2017
(חמ -3-265ה)1
יאיר רביבו
ראש עיריית לוד
1

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה המקומית אבן יהודה ,בישיבתה מיום י"ב
בשבט התשע"ז ( 8בפברואר  ,)2017את עורך הדין חגי הראל
לחבר בוועדת ערר לעניין החוק האמור ,במקום עורכת הדין
אנינה דינר ,2וכן מינתה את רואה החשבון נועם צור לממלא
מקום לחבר הוועדה.
ב' באדר התשע"ז ( 28בפברואר )2017
(חמ -3-265ה)1
אברהם הררי
ראש המועצה המקומית אבן יהודה
2

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשע"ד ,עמ' .6207

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
שינתה המועצה האזורית חבל אילות ,בישיבתה מיום ט"ז בשבט
התשע"ז ( 12בפברואר  ,)2017את הרכב ועדת ערר 2לעניין החוק
האמור ,ומינתה שלושה חברי ועדת ערר ,כמפורט להלן:

 1107752/1פקטר נעמי

 08/11/2016פקטר יחזקאל

 1107802/1ראטה אליקים

 03/04/2015פליישר רלי

 1108022/1דורון טובה

 01/10/2016דורון (בקשי)
אברהם

 1107839/1רוזנטל סימה

 12/07/2001רוזנטל יששכר
דוב

 1108294/1אלמז יצחק

 20/12/2016אלמז יעקב

 1108092/1סבג דוד

 28/11/2016סבג ז'קלין

 1108684/1פרידר פנחס דוד  12/10/2016פרידר יהודה
 1108380/1קצביאן שרה

 12/07/2016קצביאן בועז

 1108402/1אלון אלזנר נתן  31/03/2015קינן יעל
 1108527/1קלימי מרים

 17/10/2016קלימי אליהו

 1108669/1הלפרין מרים

 29/07/2000הלפרין אהרן דב

 1108675/1הלפרין שמשון  21/10/2016הלפרין אהרן דב
ליב
 1108757/1ניימן אהרן
מאיר

 28/06/2016ניימן אסתר

 1109006/1כהן מתיאס

 29/12/2016שפירא רינה

 1110150/1יעקובסון פני

 15/12/2016יעקובסון רפאל
יצחק

 1109269/1מנדיס דורה

 21/11/2014מנדיס ניסן

 1109132/1פינקל אריה

 09/08/2016מיזל לאה

 1109773/1יגן אודט מלכה  28/12/2015יגן חיים דוד
 1109458/1מועלם רינה

 15/12/2016מועלם אברהם

 1110525/1שרבאני יצחק
ישראל

עורך הדין אלעד בן דרור  -יושב ראש

 1109017/1בן שמעון דוד
דריו

 08/05/2012קוסקאס בטי
ארלט

עורך הדין טוביה ביוך  -חבר.

 1109577/1זשקוב שרה סלי  15/10/2016אילבאום צביה

כ"ז בשבט התשע"ז ( 23בפברואר )2017
(חמ -3-265ה)1
חנן גינת
ראש המועצה האזורית חבל אילות
2

תאריך
פטירה

שם המבקש

 01/12/2016שרבאני יהושע
פנחס

עידו זבולון  -חבר

1

מס' תיק

שם המנוח

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה ומינוי
ממלא מקום לחבר ועדת ערר לארנונה

1

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

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשע"ה ,עמ' .4875
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 1109622/1אשכנזי דורית

 16/12/2016אשכנזי גיל יצחק

 1109638/1קפלן ארקדי

 06/12/2016ניזקובולוסוב
סופיה

 1109696/1בן ארוש חיים

 19/12/2016ביטון מרב

 1109815/1חזות משה

 18/10/2016חזות אלמוג

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1110042/1בורובסקי עדן

 19/11/2016בורובסקי יהושע
שמואל

 1110060/1גיצל סוליקה

 10/12/2016ארגי רוני

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

 1114355/1סויסה דוד

שם המבקש

 20/07/2012סויסה משה

 1114112/1רבינוביץ חנניה  22/09/2016רבינוביץ בנימין
יוסף

 1110348/1שוקרון דוד

 04/07/1991שוקרון יעקב

 1113748/1לוי מרגלית

 02/02/2017אלבלק ארז

 1110637/1טורג'מן פריחה

 18/08/2016טורג'מן ציון

 1113794/3וינברג נח

 1110643/1לייב ינטל

 14/04/2003גוטסמן לאה

 11/04/2016וינברג משה
בצלאל

 1112347/1חזן מרים

 18/04/2013ויצמן אודליה

 1113867/1כהן חיה

 05/02/2011כהן חיים שאול

 1112194/1יונה מלכה

 18/09/2015יונה יונה

 1113958/1חזן אברהם

 17/01/2017חזן יצחק

 1115312/1קוצר פנינה
יהודית

 24/01/2017קוצר יחיאל חיים

 1114666/4פרז רחל

 09/07/2016פרז שלמה

 1115500/1זלוטניק יהודה

 25/09/2016זלוטניק אורלי

 1114566/1אלאלוף יעקב

 16/09/1999אללוף דוד

 1114587/1אלאלוף יקוט

 29/11/2014אללוף דוד

 1111795/1טולדנו גבריאל  17/11/2016טולידנו שמואל
 1111557/1רבינוביץ
אליעזר

 07/01/2017רבינוביץ מרדכי

 1110770/1בנקון עזר

 18/12/2016בנקון רבקה

 1110784/2ענזרות אדוארד  09/02/2014רחמים יהודית
 1110793/2ענזרות קמיל
יפה

 06/01/2013רחמים יהודית

 1111532/1שרר סמי

 29/12/2016שרר טל

 1111549/1פישר לאה

 31/12/2016פישר אברהם
ישעיהו

 1111812/1עזרא רבקה

 04/08/2016עזרא יורם

 1111821/1עזרא נעים

 01/03/2010עזרא יורם

 1114690/1כהן דערין שרה  02/11/2015כהן ציונה

 1111844/1אוהב ציון עזיז  25/10/2015אוהב ציון משה
 1111944/1טרפ ישראל

 15/01/2015טרפ סולומון

 1111972/1יונניאן רבי יוסף  04/06/2016יוחנן דוד
 1111987/1יונניאן מורבריד  31/12/2013יוחנן דוד
 1112028/1הורביץ אברהם  18/09/2014הורביץ עקיבא
שמואל שמעלקא
שלום
940513/2

 1115120/1בן שטרית אהרון  20/01/2017בן שטרית שושנה
 1115146/1סילפן טאובה

 1115148/1קרקאואר משה  15/12/2007קראקואר אברהם
 1115218/1לוי פרנסואז-
לואיז

 1113238/1שחר שלמה

 30/08/2015בן נעים קרנית

 1112764/1בן עזרא ליאון

 23/12/2016בן עזרא אסתר

 1112874/1כהן אריה

 30/12/2016כהן יניב יונה

 1113099/1ביטון דניאל
נחמן

 24/12/2014ביטון סוזנה

 1114115/1הרוני צירזי
ששון

 02/01/2017לוי מילן

 1113790/3וינברג נחמה

 26/12/2016וינברג משה
בצלאל

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

 27/08/2016לוי רון

 1115326/1סלמנוב דורה

 05/02/2015זלוינסקי מיכאל

 1115329/1ששון בוקעי
אביאלה

 05/12/2016ששון בוקעי נסים

 1115911/1רץ אוה חוה

 22/07/2008רץ חנה

ג' באדר התשע"ז ( 1במרס )2017
משה ביטון ,המזכיר הראשי

איינלברג משה  05/04/2014אילנברג פרידה
מרדכי

 1112562/1פאיזקוב אהרון  24/12/2016פאיזקוב זולי

 10/08/2015קראקואר אברהם

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 450960/3ארוצקר ריבה

 08/12/2016סלופסקי חיה

 867668/3אלפרין יוסף

 09/12/2016אלפרין רחל

 1102617/2ארון שרה

 05/09/2016אבייב יעקובה

 946335/2קמחי יעקב

 03/12/2016קמחי רוני יהושוע

 988804/2גבריאלי יהושע  21/12/2016אור אליצור
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מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1096437/3מערבי משה

 28/10/2015מערבי יצחק

 1109046/1פורת קלרה

 07/12/2016פורת יוסף

 1104390/2עוזרי עזרי

 01/03/2013עוזרי יוסף

 1109066/1ציון מנחם

 04/04/2015ציון נורית

 1105159/2שבח רפאל

 14/08/2016שבח עופר

 1109149/1סיגלר טליק

 24/10/1997סיגלר מאיר

 1106695/2וולמן נחמן

 27/11/2016וולמן ישראל

 1109244/1יחיאלי סעדיה

 24/10/2016באבאי גילה

 1107624/3בנר קלורט

 21/09/2016בנר שלמה

 1109420/1רייך יהודה

 25/11/2016רייך חיה

 1107861/1חלפון אליהו

 13/09/2016חלפון אמיר

 1109457/1כנף עדנה

 23/08/2016כנף יהודה

 1107886/5גברא שמואל

 16/12/2013גברא שרה

 1109462/1אלבוכר עמנואל  31/12/2016אלבוכר רות

 1107917/1זייתוני נתן

 09/11/2016זית נחמן

 1109464/1מגרם מרי

 11/12/2016זייטלר אנה

 1108004/1שהרבני שאול

 09/04/2016שהרבני אירנה

 1108645/2ג'ורג אור
אברהם ג'ררד

 20/05/2016ג'ורג-אור ליאת-
אריאלה

 1109538/1נורדמן שרה
סמדר

 05/12/2016נורדמן ירון

 1109604/1דפנה יצחק

 1108174/1חוטר שולמית

 07/07/2014חוטר ברכה

 29/11/2016דפנה יעקוטה
פנינה

 1108368/2עטיה משה

 28/11/2016עטיה יוכבד

 1109719/2בויומוביץ בנו

 21/12/2016בויומוביץ שרה

 1108108/1אלימלך קובי
דוד

 19/12/2016אלימלך טלי

 1109915/2ואהבה ויקי

 19/12/2016ואהבה אורלי

 1109944/1קפויה יעקב

 1108056/1לנדאו אסתר

 15/12/2016לנדאו טוביה

 22/11/2016קפויה אידה
יהודית

 1109998/1נפתלי רפאל

 15/05/2016נפתלי עזת

 1110023/1דולצין אנט

 30/11/2016דולצין אלון מאיר

 1108009/1לבקוביץ' סוסנה  15/10/2016ראטנר אפרים
טולה
 1108081/1מוזר רות

 09/12/2016מוזר אבניר גיורא

 1110028/1שם טוב שמואל  13/11/2016שם-טוב רות

 1108093/1גוסט אולגה

 21/10/2016סגל בתיה

 1110290/1בר לב יהודה

 21/09/2016בר לב פרחה

 1108134/2קובני בתיה

 24/12/2016יששכר שושנה

 1110342/1פקר אהוד

 10/12/2016פקר יעל

 1108193/1בוסטני דוד

 06/04/2016בוסטני אברהם

 1110350/1טננבוים צפורה  04/01/2017טננבאום זאב

 1108274/1מרקוביץ לידיה  28/08/2016מרקוביץ מרדכי

 06/06/2013גבעוני אמנון

 1108513/3קזרשוילי קזרו

 08/04/2008נאור רבקה

 1108514/3קזרשוילי אתרי  23/11/2015נאור רבקה
אסתר

 1110374/1גבעוני אורה

 1110388/1גלפנשטין סימון  02/11/2016גלפנשטיין לאה
חנה
 1110421/1לוי זלפה

 04/12/2016לוי רון

 1110448/1צפורי שירוקי
רחל

 16/09/2016שירוקי צפורי חיה
רבקה

 1110512/1אפל סילויה

 13/12/2016אפל צבי

 1110591/1עזיז אנגילה

 26/10/2016עזוז מרדכי

 1110596/1דרוקמן חיים
יצחק

 1111122/1סופר שושנה

 04/09/2016בר-און רלי רחל

 1110609/3משען רימונד

 13/12/2016משען דיאנה

 1108859/2קומיסר עמנואל  17/10/2016קומיסר שרה

 1111480/1בנדל אסטריד

 14/12/2016בן חיים מירי שיר

 1110802/1גיאת חיים

 28/09/2016גיאת ציון

 1108827/1אלימלך צפורה  26/07/2015אלימלך שלום

 1111151/2שאלו אליהו

 15/10/2016שאלו מלי

 1108830/1אלימלך ישראל  14/11/2016אלימלך שלום

 1112143/1לוי אברהם

 07/12/2016זריהן דליה

 1112197/1לסרי חוסה

 27/08/2016לסרי טולדנו משה

 1108528/2זריהן שלום

 25/01/1999זריהן יגאל

 1108535/1זילבר שלמה

 28/08/2016לוין מיקי משה

 1108584/2אדרי אשר

 27/02/2007אדרי סימי

 1109049/1בנשחר שמואל  25/08/2016בנשחר בנימין

 1108713/1קזאז ששון

 1108944/1חי דוד

4 712

 08/01/2017דרוקמן איסר יאיר

 18/12/2016קזאז עליזה

 18/11/2016חי אסתי

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1110631/3וולמן משה

 11/12/2016וולמן קלרה

 1112952/1בהט זרמן-מזל

 24/01/2017בן ישר מאיה

 1110667/3גפן רונית

 21/10/2016נגר איילה

 1112737/1פרץ זהבה

 10/01/2017בן בסט מאיה

 1112676/1אלול חנה

 17/06/2016אלון דוד

 1110757/1אורנשטיין רחל  16/12/2016אורנשטיין מאיר
לאה
 1110755/3מזרחי שרל

 08/01/2017מזרחי זהיה

 1110777/1קסלסי שמעון

 14/05/2016קסלסי מיכאל

 1110804/1כהן מרדכי

 20/10/2005פנחסי רפאל

 1110997/2בנארוי שושנה  02/12/2008בן ארי משה
 1111102/1סלע תקוה

 06/08/2014סלע בנימין

 1112879/1הרשטיין אסתר  11/11/2016הרשטיין צבי
אריה
 1112906/1אשלג משה
אהרן מנחם

 27/04/1985אשלג יוסף מאיר

 1112909/2אראבוב חנן

 21/12/2016אראבוב ליזה

 1112947/2גנון נתן

 21/03/2004גנון פורטונה

 1113713/1הלל בלה

 13/01/2017הלל גרשון

 1113488/1רזון ונטורה

 27/11/2016רזון נדב

 1113491/1ונגרוב ליליה

 03/12/2016ונגרוב אננה

 1113104/1פסח חיה

 06/01/2017רוקח ויקטוריה
 02/12/2014אבישר אורלי
 02/01/2017משיח אסתר

 1111156/1מעלם מנשה

 06/09/2016מועלם אלעזר

 1111450/1שימשילשוילי
מרים

 15/12/2016שרון מיכאל

 1111503/1לבבי שלום

 13/12/2016לבבי אילנה

 1111514/1כהן שלום

 20/12/2016כהן רונן

 1113605/3ברכה כוכבה

 1111530/1פוקס חוה

 18/10/2016פוקס אשר זאב

 1112979/1משיח יוסף

 1111547/1סרוסי חיים

 15/05/1989סרוסי אליהו

 1111702/1בריר מיכאל

 20/09/2016בריר אנטולי

 1113019/2אביקזר שמעון
סימון

 13/12/2016אביקזר מזל

 1111901/2בן יוסף לאה

 06/01/2017הראטי שלום חי

 1113405/1אורנן אלישבע

 27/03/2015אורנן פינקוס בן
ציון

 1112026/1זיסמן יצחק

 30/10/2001ברק גרסיאלה

 1113410/1אורנן דוד

 1112030/1זיסמן ברטה
אווה

 02/10/2016ברק גרסיאלה

 07/09/2016אורנן פינקוס בן
ציון

 1113462/1פיזם נחמיה

 07/01/2017קטוביץ ברכה

 1112059/2בר דוד אהרן

 29/11/2016איזנברג אביבה

 1113483/1נבעה נזימה

 1112070/1הרניב רבקה

 14/01/2017הרניב אליעזר

 27/11/2001נבעה סעיד
שלמה

 1112089/2ליטין שרה

 20/11/2016ליטין לודמילה

 1113526/2לוי סולומון

 01/03/1978גוילי רחל חנה

 1112124/1צמח תקוה

 20/12/2016צמח יצחק

 1113586/2שחר שמואל

 30/12/2016שחר רחל

 1112141/1בוטרשוילי
שיטה

 26/09/2000בוטרשוילי בוריס

 1113612/1רבין שמואל

 19/01/2017רבין בלהה

 1112176/1פישמן מרים

 04/01/2013פישמן אברהם
שמחה

 1113758/1זטולובסקי
מרקוס

 31/12/2014טאולור ולדימיר

 1113764/1ברול טינה

 25/11/2009ושיץ מרים

 1114718/1לחנה דוד

 05/01/2017לחנה ניר משה

 1105020/5נסים גואל

 21/01/2016בשארי אסנת

 1114959/4ברגר ראובן
בצלאל

 15/11/2016ברגר מלכה

 1108713/3קזאז ששון

 18/12/2016קזאז עליזה

 1114110/2הולצמן אריה

 31/12/2016הולצמן רוחמה

 1111774/2סילברמן ניקו

 25/05/1996עיש זקלין

 1114161/2רדק אלא

 14/03/2016צוברי שרה

 1112435/2יום טוב ג'קי

 22/01/2017יום טוב שמחה

 1114444/2פנקר יחזקאל

 29/07/2016פנקר שחר

 1112651/1קינן שמעון

 15/07/2016קינן ג'רמינה

 1113795/1רוזנפלד ויוריקה  12/12/2016כהן רוזנפלד ורה

 1112920/1אשלג צילה

 14/01/2017אשלג יוסף מאיר

 1112248/2לימשב קלבדיה  01/09/2016גבונטמחר מרינה
 396695/2ברקאי טוביה

 19/01/1989ברקאי אהרן

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

 1113800/1סך ארטור

 26/12/2016בר גל רחל
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מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1113819/2אורנשטיין חנה  14/10/2016שמידט משה
 1113831/1בן ישי אורי

 19/11/2016צדוק דליה

 1113848/1לוין רות

 30/12/2016לוין משה

 1113882/1אטנלוב מרגו

 08/01/2017אטנלוב מזיה

 1113882/3אטנלוב מרגו

 08/01/2017אטנלוב אברהם

 1113896/1רוזנברג אהרן

 01/11/2016רוזנברג עפר

 1113925/1חיים רפאל

 25/02/2011חיים מנחם

 1113936/1חיים בלינה
בלה

 08/01/2017חיים מנחם

 1113984/1בכור מאיר

 26/01/2008גרוס יהודית

 1114130/1זאבוב צביה

 23/12/2016זאבי דורון

 1114188/1סימן טוב שרה

 15/12/2016סימן טוב סמן טוב

 1114197/1שובל רונן יוסף  29/01/2017שובל אורלי
משה
 1114416/1איינהורן בנימין  04/09/1989איינהורן נפתלי
 1114511/1דמארי מלכה

 03/01/2017דמארי ירון

 1114514/1הדר משה

 06/11/2016הדר מרים

 1114514/2הדר משה

 06/11/2016הדר מרים

 1114624/2שרייבר ונדה

 08/01/2017שניידר אננה

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 1116071/1לוי פורטונה

 09/01/2017מזרחי ורדה

 1116006/1טפטה וונדם
וובאלם

 26/01/2017וונדם מתן אנגאו

 1115127/1ששון פרויד
שמואל

 12/07/2016ששון נתנאל

 1116094/1בן ציון שושנה  13/02/2016בן ציון יצחק
 1115002/1דויד יהושע

 29/10/2016דוד שלמה

 1115004/1ישראלי צבי

 10/01/2017שור דליה

 1115059/1עטיאס יעקב

 30/12/2016עטיאס שמעון

 1115100/1דניאלי ציון

 07/01/2017דניאלי בועז
מרדכי

 1115130/1בשארי שלמה

 03/04/2016חצבני יפה

 1115139/1בלום שרה

 03/01/2017אור לב בת שבע

 1115150/1רוזנפלד לוציה  25/12/2016צבי אביבה
 1115151/1אמנו בנימין
רימונד

 15/01/2009אמנו אורלי

 1115163/1זונדר לאה ל

 30/12/1979זונדר מיכאל

 1115292/1ליפמן רוחמה

 03/12/2016הירשמן אירית
רחל

 1115437/1ברנד עקיבא

 04/02/2017ברנד מוטי

 1114654/2קיי פמלה

 16/12/2016מוניץ חן

 1115447/2אשר שאול

 18/01/2017אשר זמיר

 1114814/1מור מרקובסקי
לביא

 31/01/2017מור מרקובסקי
יהונתן

 1115473/1סמילנסקי
אוחנה מיטל

 29/12/2016סמילנסקי נדב

 1114815/1פריימן דרורי
מרדכי דוד
אלימלך

 30/12/2016הרשברג חמדה
זיסל

 1115529/1כהן אהרן רחל

 05/11/2015מור זהבה

 1115752/1ברמיה זדה
כורשיד

 08/11/2015והדי מליה

 1114845/1פריימן דרורי
פנינה

 06/01/2017הרשברג חמדה
זיסל

 1115875/1קופילביץ
ניקולאי

 05/03/2012ספירט בלה איריס

 1115897/1קופילביץ אנה

 01/01/2016ספירט בלה איריס

 1115928/1נאמן אסתר

 23/08/2015נאמן יעקב

 1114891/1שמואלי ברוריה  01/02/2017ירושלמי גלית
 1114898/2יעקובוביץ לאה  26/01/2015נדלר רבקה צירל
 1114941/1פנט אפרים
יחזקאל

 08/11/2015פנט חנה

 1115971/2גמליאלי שלום  05/02/2017גמליאלי רוזמרי
 1116070/1גולדברג אסתר

 25/06/2016ווסרווגל בתיה

 1115590/1גמליאל חיים

 10/08/2010אברהם איילת
אילנה

 1116046/2לדרר יצחק

 25/10/2009לדרר אמנון

 1116063/1קריינר טובה

 08/01/2017אוחנה יעל

 1115248/1חסין מרים

 07/05/2014חסין רחל אורה

 1116091/1כרמל הינדה

 03/02/2017טרופר חיה שרה

 1115282/1שיפר פייגה

 03/01/2017יוסוביץ חוה
אוולינה

 1116093/2דוד אסתר

 22/01/2017הורוביץ ירוחמה

 1115321/1אקב חיים

 02/12/2016פור סוזט סו

 1114981/1איצקוביץ פיגה  20/03/2005איצקוביץ יוסף
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רפאל כהן ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

מס' תיק

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

שם המנוח

 1066373/2דאהן שלום

תאריך
פטירה

שם המבקש

 07/01/2011דאהן מזל

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1110622/2קדוש יעקב

 18/12/2016קדוש דוד

 1110991/1דהן סול

 23/12/2016דהן נסים

 1110672/1שוסטרמן קרן

 05/11/2016שוסטרמן יעקב

 1112140/1קליין איטה רוזה  20/01/2016זיו ווז'ניצה אסתר

 1108096/1מנדל פניה

 15/06/2002לבינזון אננה

 1111499/1שבת עזרא

 1108207/1חיים מיראב

 13/12/2016חיים רונן

 1112631/1עקרי הלה

 09/01/2017שורצמן אוה

 1108169/1גרינברג סוניה

 20/12/2016גרינברג שבתאי

 1110627/2קדוש רחל

 20/05/2014קדוש דוד

 1108249/1סוקניק לאה

 18/11/2016סוקניק ישעיהו

 1110751/1יוסף סעיד

 10/11/2016יוסף יהושפט

 1108238/1אוחיון סימי

 13/10/2016מליק רינה

 1110775/1לינדאור ברנה

 15/12/2016בר קלרה

 1108983/1הרר רגינה

 06/11/2016לופו סילביה

 1110790/1גליק אלדו

 1108396/1בנימין אדלה
טרזה

 28/12/2016שטרן דפנה
אריאלה

 10/01/2017שטוסר מרה
דניאלה

 1111117/1סלם יוסף

 10/12/2016בלילה עדה

 1108523/1רייחלין ולרי

 25/12/2016רייחלין אלה

 1111390/1מרמלשטיין
אידה

 16/01/2017ברקוביץ רבקה

 1111402/1חיון יעקב

 27/12/2016חיון שושנה

 1108777/1פולק מרים

 27/10/2016ורנר סופי

 1111665/1כהן גבריאל

 12/12/2016כהן חסיבה

 1108811/1סגיס רחל

 09/12/2016סגיס יצחק

 1111742/1פינקל אליהו

 21/01/2013פינקל יהודה

 1108843/1פינטו רובי

 18/12/2016רייצס נעמי

 1111747/1פינקל דבורה

 26/05/2014פינקל יהודה

 1111777/1אילוז מסעודה

 23/12/2014אילוז סלומון

 1110278/1לזר יהודה

 19/12/2016לזר אברהם
שמואל

 1111784/1מוסקוביץ
עזריאל ישראל

 10/01/2017מוסקוביץ
סימאלה מוניקה

 1110475/1סבג מסעודה

 02/01/2017סבג אברהם

 1111943/1אסיס דניס

 21/01/2016אסיס מנחם

 1109137/1איזגייב בילגו

 23/03/2014איזגייב בניאהו

 1111970/1רוזנבליט מינה

 1109265/1קין שושנה

 26/10/2016קין יהונתן

 26/03/2000צ'רניאבסקי
לריסה

 1109405/1כהן איזבלה

 26/07/2016זימרמן שרה

 1112007/1קירשנר דורה

 07/12/2016גסנוב סטלה

 1109463/1שמרלר ברכה
מנשה

 16/12/2016שמרלר יצחק פסח

 1112115/1קוגן יצחק

 25/12/2016קוגן מריה

 1112142/1רבינוביץ משה

 31/12/2016רבינוביץ ירון

 1109619/1אמסלם שמעון
שימי

 03/12/2016אמסלם צפורה

 1108767/1אוליאל אברהם  21/12/2016אוליאל פנחס-
אליהו

 1109134/1איזגייב ולדימיר  18/12/2016איזגייב בניאהו

 20/12/2016שבת משה

 1112175/1אוחנה אנט

 11/01/2017כהן סימי

 1112360/1דזאנאשוילי
גורמי

 17/12/2012אליקזראשוילי
ננה

 1109627/1מינץ צבי

 01/01/2017שוורץ חנה רחל

 1112480/1לט מירה

 04/05/2015לט נתן

 1109866/1זכות פורטונה

 11/12/2016מזרחי דליה

 1112524/1גמליאל שבתאי  13/01/2017בלימבאום רחל

 1109867/1קלינברג אנה

 19/03/2016גולדמן קטי

 1112648/1לקריף מרי קלוד  14/01/2017לקריף אדמונד

 1109873/1פנחס רחל

 12/01/2005נחום עוזי

 1109624/1אונגר ירחמיאל  18/12/2016אונגר חוה

 1112695/1אברה אנאנו

 11/10/2016בלטה טצ'ילו

 1112732/1חלפון מרדכי

 08/01/2017חלפון דוריס

 1110065/1יום טוב דוד

 12/01/2016אוליבר כנרת

 1112937/1רנון יהודית

 17/12/2016רנון אמיר

 1110384/1חטואל נירה

 05/11/2016חטואל מרדכי

 1112944/1רנון יוסף

 29/12/2016רנון אמיר

 1109894/1גרוסברד סילביה  15/12/2016מאיר שרה

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

4715

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

שם המבקש

 1113209/1מרילי אסתר

 06/11/2016מרילי יעקב

 1115461/1מנשקין בלה

 13/04/2005טיטוב נינה

 1113841/1ויצמן פרחה

 03/10/2016ויצמן דוד

 1114867/1בן-שבת יעקב

 31/01/2017בן שבת זהבה

 1115438/1שטיינפלד ג'וסי  10/02/2017שטיינפלד זהבה

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

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1093845/4בן עמרם ליליאן  10/12/2016טלמור קטי
285429/2

שטה גירמאו

 21/12/2006שטה אסמרה

290570/2

פליקר מליוס

 03/04/2008פליקר בנו

 1116019/1סלומון ענת

 26/12/2016סולומון דורון

 1115851/1מאמו יקוטה

 28/11/2016מאמו יונתן

 1113226/1קלדס רפאל

 07/06/2011אדיבר מרים

 1107775/1בסטר מאיר
מקס

 1113231/1קלדס דינה

 06/12/2016אדיבר מרים

 1107796/1בסטר סטפי

 09/07/2016פרידמן עירית

 1113348/1בראונר בתיה

 24/01/2017מוזס שרה

 1107805/1חיים עופר

 18/11/2016חיים מרים

 1113349/1בראונר וילי

 19/02/2001מוזס שרה

 1108001/1תמם יוסף

 1113354/1הרוש משה

 14/11/2016קרידו מזל

 07/03/2016תמם אמיליה
ארמיניה

 1108072/1פרוינד רוברט

 26/11/2016פרוינד דבורה

 1113360/1דאינזון אדוארד  11/12/2016דאינזון אינה
 1113403/1פרץ שמעון

 01/12/2016מויאל רבקה

 1113521/1נחום שרה

 28/01/2017נחום דן

 1114196/1למהוט צפורה

 10/01/2017כנר טובה

 1113967/1בלס חיים

 26/05/2016בלס רביב אסנת

 1114301/1תמרי סוזן

 28/12/2016כץ טל

 1114360/1הילמן עשירה

 22/11/2016הילמן בורלא
טליה

 1114363/1הילמן יובל

 30/09/2016הילמן בורלא
טליה

 1114945/1כהן אפרים

 22/12/2016כהן רינה

 1114956/1אלדורי עובדיה  05/02/2017אלדורי אדיר
 1115072/1ממן פנינה

 23/01/2017ממן משה

 1115322/1אדם יהודית

 24/10/2016פיבין אורית

 1115465/1ברזין מורדוך

 28/08/2013צייקו אנה

 1115468/1ברזין רוזה

 16/07/1995צייקו אנה

 1115608/1סולומון שושנה  04/02/2017רוזנבלום יהודית
 1116001/1דהן מזל

 09/02/2017דהן פסח אליהו

 1116002/1סולומון דוד

 21/04/1996רוזנבלום יהודית

ג' באדר התשע"ז ( 1במרס )2017
יצחק היקינד ,המזכיר הראשי
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 17/06/1993פרידמן עירית

 1108163/1אוסירוף שמעון  02/04/2002אוסירוף ריקרדו
 1108252/1סמו אלון

 26/11/2016סמו אסרסה

 1108266/1אברהמי פנינה  24/01/2016אברהמי אברהם-
יוסף
 1108272/1אברהמי
יחזקאל

 04/03/2015אברהמי אברהם-
יוסף

 1108382/1אדלמן גיטלה

 17/03/1996גיטמן קלבדיה

 1108531/1בביצקי רוזה

 06/12/2016בביצקי אלכסנדר

 1108656/1רבייב טטיאנה

 17/12/2016רבייב מירה

 1108832/1ירדני חיים

 04/05/2004ירדני יצחק

 1108668/1ליבוביץ רבקה

 02/12/2016לוז שושנה

 1104264/4מורבסקי שמעון  24/11/2016מורבסקי חגי
 1108707/1גורן תמר

 07/12/2016גורן אורי

 1108743/1מימון אסתר

 14/08/2016שחף נילי

 1108742/1טורגמן דוד

 13/10/2016ברששת אורלי

 1108756/1מימון משה

 11/05/2005שחף נילי

 1108780/1פריזנט מנחם

 10/09/2016פריזנט משה

 1108911/1שורצשניידר
יפים

 19/10/2016שורצשניידר
סופיה

 1109004/1אנגל משה

 24/11/2016אנגל ירדנה

 1109034/1בן דוד סעדיה

 03/11/2016בן דוד רגין

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1109053/1מרציאנו סימון  05/11/2016מרציאנו ג'נין
 1109094/1נורל לאוניד
)יונה(

 28/04/1998פריליק בוריס דב

 1109156/1ביטון דוד

 10/12/2016ביטון טיטי

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1112001/1מכלוף דנה

 19/12/2016מכלוף סוזאן
ברברה

 1112229/1כהן אלי משה

 30/12/2016כהן גבי

 1112240/1מאיר יצחק

 04/11/1996מאיר תלמה

 1109657/1גרינשפן מלכה  01/11/2015אברבוך זהר חיים
(אסתר)

 1112262/1שלומוב
ולנטינה

 02/12/2016שלומוב סמיון

 1109822/1גרינבוים יילנה  25/12/2016גרינבאום ולדימיר

 1112396/1אוסי מאיר

 20/04/2014אוסי קנירי

 1111048/1אשרי אילן

 10/08/2014ישעיהו מזל

 1112491/1אלקין זליג

 16/01/2017אלקין נדזדה

 1110592/1כדורי מרינה

 02/01/2017כדורי אילן

 1112493/1אוסי גורגיה

 07/11/2016אוסי זכי

 1111551/1סקה יוסף

 24/12/2016קלוגר אביבה

 1112503/1קופרמן רעיה

 24/12/2016קופרמן אבי חיים

 1112513/1פרידמן שלמה

 01/03/2015פרידמן ליאת

 1112534/1חן דוד

 27/12/2016חן אוחנונה יורם
אליהו

 1112532/1קופרמן צבי

 24/04/2012קופרמן אבי חיים

411448/2

ליפוביץ הדסה  19/08/1996לב דב

 1106631/2ערד יגאל

 27/11/2016ערד אילנה

 1111709/1אטלן כרמלה

 31/12/2016אטלן דוד

 1109694/1גילינסקי זיוה

 17/12/2016גילינסקי בנימין

 1111773/1מלצר אסתר

 24/12/2016הרלינג שרה

 1109746/1דרבנוביץ בתיה  06/09/2001דרבנוביץ ליובוב
 1109811/1בללי חנה

 27/11/2016בללי שלמה

 1110009/1עטייה ליזה

 27/01/2016עטיה נסים

 1110020/1סנקה אדנה

 24/04/2016סנקה אדנה
חירות

 1110056/1בוימן צבי

 14/12/2016בוימן אביגדור

 1110202/1אברמוב יעקב

 12/11/2016דוידי שושנה

 1110361/1רסקובסקי
ולדימיר

 31/12/2002רסקובסקי
אילאינה

 1110370/1רסקובסקי
ראיסה

 29/06/2016רסקובסקי
אילאינה

 1110519/1פילטר שלמה
זלמן

 21/12/2016פילטר תמירה

 1110624/1שטשוילי אציק  13/11/2016יעקב אנג'לה
 1110823/1חיימי יעקב

 15/12/2016חיימי אורנה

 1110828/1שורץ שרה

 11/03/1994שורץ יחיאל

 1111064/1שטמר שרה

 28/12/2016שטמר שלום

 1111067/1מאירשטין
אהובה

 23/11/2016מאירשטיין ענת

 1111558/1חקמון ענת

 18/12/2016חקמון שמעון

 1111928/1מחפוד מיכל

 23/10/2016מחפוד סעדה

 1111937/1שטורפר רחל

 26/12/2016שטורפר ישראל

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

256810/2

קחלון חליפה

 05/02/1996הורמן שושנה

285910/2

אוזן פאולט

 01/01/2017תמאם ורה רחל

 1062381/2כהן אברהם זקן  06/01/2017כהן צורישדי
 1107796/2בסטר סטפי

 09/07/2016פרידמן עירית

 1112563/1רפאשלמו
סלטנת

 24/11/2016פרנם דרור מונירה

 1112665/1פרחי יעקב

 17/10/2016פרחי מרדכי

 1112801/1אלון ריטה

 03/01/2017אלון יצחק

 1112779/1לרנר עודד

 03/05/2010לירן-לרנר ליאת

 1113024/1הנדלר יונה

 31/12/2016הנדלר רינה

 1112771/1צור גד

 11/01/2017צור רחל

 1112784/1פנטה בזואיו

 06/12/2015פנטה יאיה אליהו

 1112794/1זאודה בוגלה

 23/04/2013זאודה אלגאנש

 1112990/1שריד אברהם

 25/11/1987שריד יהודית

 1113129/1קולדנוב תמרה  05/01/2017קולדנוב בוריס
 1113281/1פובודפסקי
דינה

 10/12/2016פובודובסקי צבי

 1113372/1קליין אליזבט

 03/01/2017קליין אמריק

 1113249/1רנדל אסף

 13/12/2016רנדל רונית

 1113859/1בן יוסף מרים

 18/12/2016צדוק מלכה

 1113145/1בנסנצי יצחק

 24/11/2016בסנצ'י אבנר

 1113158/1גקל פולינה

 10/11/2016גקל ארקדי

 1113221/1נחום שלמה

 16/11/2016נחום אברהם

4717

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1113280/1קליין שרה

 02/10/2009גולדברג חנה

 1113365/1כחלון משה

 15/12/2015כחלון אורנה

 1113401/1שיפר חנה

 03/12/2016שיפר צבי

 1113497/1קוגן גריגורי

 14/01/2017וייסברגר בלה

 1113650/1מקוריה למלם

 05/11/2016מקוריה אבבה

 1113763/1גויטע רחל

 08/12/2000גויטע הרצל

 1113912/1סבח אליהו

 17/12/2016סבח תמיר תומר

 1113982/1פלח חי

 27/04/2016פלח שמחה

 1114035/1שחל אברהם

 06/01/2017שחל לאה מושע

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 1114936/1אופריכטר
חסיבה

 11/04/2016אופריכטר אריה

 1114938/1בורלקוב דוד

 21/03/2000בורלקוב נורית

 1115119/1כהן מנחם

 16/10/2005כהן שרה

 1115179/1פנס איזיה

 06/12/2016שלקו פאינה

 1115225/1דוד לאה

 04/05/2015דוד מיכאל

 1115464/1נהרי אסתר

 25/01/2017חדד יעל

 1115467/1קחלון מסעודה  01/12/2016הורמן שושנה
 1115488/1אבן אברהם

 13/02/2017אבן ברכה

 1115501/1סמנדייב יונתן

 04/01/2017סמנדייב יפה

 1115538/1פרץ מרדכי

 11/09/1990פרץ מיכאל

 1115548/1פרץ אסתר

 19/04/2014פרץ מיכאל

 1115656/1דודסקו יובל
מנחם

 24/04/2014דודסקו ברכה

 1114320/1יאמין יהודית

 31/07/2016יאמין עמוס

 1115865/1פודלס שלמה

 08/12/2016פודלס אהובה

 1115363/1פורמה יעקב

 04/01/2017מלכה פרומה

 1115677/1שלומי ירוחם

 16/02/2017שלומי בת שבע

 1114989/1חיימוביץ
יהודית

 12/01/2017יעקובוביץ חוה

 1115826/1זילברמן יורם

 09/02/2017זילברמן רבקה

 1114863/1שימשילאשוילי  04/09/2014שמש דיאנה
אליהו
 1114442/1לוביש אסתר

 01/01/2017לוביש מרדכי

 1115422/1ליפרמן ולנטינה  30/12/2016שחר כרמלה
זהבה

 1115857/1בן טוב אברהם  11/12/2016בן טוב שירלי

 1115466/1ברודסקי אידה  20/12/1957פרנקלשטיין
גריגורי
 1114994/1זידר ריזל
שושנה חיה

 30/12/2016זידר זוהר

 1115887/1בדר מרים

 24/07/2014פינס אראלה

 1115992/1איטח יעקב

 25/12/2016איטח דדה

 1116008/1רוזנבלט פרימט  30/10/1989בללי אליאן

 1114058/1בדש יעקב

 09/01/2017בדש שמחה

 1116021/1רוזנבלט ארנו

 23/01/2000בללי אליאן

 1114142/1אפנגר עליה

 27/06/2013דנן שמחה

 1116038/1עמור קלודין

 22/01/2017עמור סלומון

 1114250/1שמע אליהו

 05/10/2015כהן אורלי

 1116087/1הררי נעמי אטה  01/03/2016נעמן הלן

 1114310/1ללזרוב פהימה  18/06/2016לזרוב קסטל
אילנה
 1114408/1בן עמר פרננדה  17/11/2016רנמר דניאלה
פרומה
 1114419/1סאסי אורלי

 30/01/2017נול-לבסקי סופיה

 1114676/1קמינוביץ' סרג'  14/01/2017קמינוביץ' שנטל
סימון
 1114694/1לוין מקסים

 08/06/2012לוין אירינה

 1114702/1קדוש דליה

 10/11/2016קדוש יצחק

 1114778/1גרדסקי לורה

 12/01/2017מולי בתיה
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אלון ארביב ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה

סאסי שמעון חי

 1114427/1סאסי שמעון חי  19/12/2016סאסי אורלי
 1114590/1לבסקי צבי

ג' באדר התשע"ז ( 1במרס )2017

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

203962/2

ברזאק טנצר
מניה )מרים(

 13/12/2016טנצר פליקס

855297/2

קרספי יוסף

 28/03/2011לוי נועה

247111/2

זכריאי אליהו

 25/06/2005גולדשטיין שושנה

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

מס' תיק
238347/2

שם המנוח
פישר זאב
וילהלם

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 21/12/2016בורקובסקי ברינה
לאה

 26/04/2009פישר ישראל

 1110754/1כץ חנה

 1107774/1פרשקר אנה

 12/12/2016פרץ הלנה

 1111959/1אבן-טוב אמנון  22/08/2016חזן שפרה

 1107841/1לוריא איגור

 05/12/2016לוריא יורי

 1111109/1עוזרי יפת

 19/12/2016עוזרי מרים

 1110616/1לוי אהרון

 01/01/2017לוי אביטל איבט

 1107897/1ציוררו טובה

 06/11/2016ברושקה רשלה

 1110164/1טיגר הדסה

 20/12/2016טיגר עזריאל לייב

 1108233/1מנזור אלחק
אורה

 27/12/2015מגן מאיר

 1110068/1קרספי תמר

 10/10/2016לוי נועה

 1110143/1טיגר חיה

 17/01/1997טיגר עזריאל לייב

 1108284/1כהן יצחק

 14/02/2001קינן שלום

 1108338/1אוזאן גוליה

 07/12/2016אוזן עופר רוני

 1110231/1שני יצחק
מרדכי

 28/12/2016שני שושנה

 1108450/1ציגלר אברהם

 03/04/2005אבו רחל

 1110228/1אליקים אורה

 22/09/2016אליקים שלמה

 1108457/1ציגלר יפה

 08/11/2016אבו רחל

 1110275/1אייגנר פריג'ס

 12/04/2015אייגנר רוברטו

 1108667/1אלדרמן שרה

 18/05/2015אלדרמן משה

 1110280/1טסלר מרים

 23/10/2016טסלר אלחנן

 1109595/1וייס מזל

 24/12/2016וויס נעם

 1110281/1אייגנר אליזבט

 09/11/2016אייגנר רוברטו

 1109447/1ברגר הינדה

 17/12/2016בילר חנה

 1110394/1סלאם משה

 22/08/2014סלאם רגינה

 1109022/1נתן דפנה

 19/09/2016נתן דור

 1110434/1קרסו משה

 31/10/2004אטיאס זניה

 1109108/1הורנפלד שרה

 26/11/2016אורן דב

 1108775/1עמר חנניה

 20/11/2016עמר יהודית

 1110439/1קרסו תקוה
חנינה

 30/01/2016אטיאס זניה

 1108837/1יששכר נעמי

 10/10/2009טקין רות

 1111027/1פרייבה שרה

 23/12/2016פרייב לזר

 1111368/1פוגל קראולה

 14/01/2017מלק שושנה

 1111375/1פוגל יוסף

 19/05/2013מלק שושנה

 1111984/1קרול ישראל

 13/10/2004קרול חנוך
 18/06/1993קרול חנוך

 1108339/1עגאייב עובדיה  15/12/2016עגאייב אמנון

 1108841/1יששכר יוסף

 14/12/2016טקין רות

 1108930/1פפושדו לואיז

 13/10/2016פפושדו אברהם

 1109147/1עזריאל יעקב

 31/12/1993אלהרר מרים
)קדם(

 1111986/1קרול פרידה

 1109359/1מאירסון שרה

 07/10/2016מאירסון יעקב

 1112020/1טירונך אקלו

 13/06/2009טירונך צ'קולה

 1109395/1אלפרט כרמלה

 15/08/2016אלפרט מרדכי

 1112188/1פישר מרים

 20/10/2016פישר ישראל

 1109780/1שלמוביץ נתן

 24/04/2016מיטלמן הדסה

 1112210/1הלר דינה

 05/10/2016הלר אורי

 1109824/1יונה עליזה

 24/12/2016מוכתר אילנה

 1112296/1מונינה משה

 26/10/2016מונינה סלי

 1109841/1יונה חיים

 08/08/2008מוכתר אילנה

 1112384/1טיגר יוסף משה  31/10/1986טיגר עזריאל לייב

 1110010/1גוילי יולנדה

 14/06/2013גוילי כלאפו

 1112505/1פריד מיכל

 1112205/1והב משה

 11/12/2016והב מזל

 1112527/1מועלם שולמית  06/10/2016ממן נורית

 1112332/1בוימל בת שבע  06/01/2016בוימל דב מאיר

217263/2

 1110245/1אברהם שמחה  25/12/2016אבינו יורם

 1112549/1רקובסקי יוכבד  01/01/2017נכטשטרן אסתר
ברכה

 1110159/1זנד שושנה

 09/12/2016גוטהרר יונה יונית

 1112388/1דניאל אברהם

 21/05/2016דניאל תמר

 1112166/1מסלטו מאיר

 10/10/2015מסלטון מרסל

 1110014/1לוי מרים

 23/12/2016אניסימוב אירית

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

ברזלי יהודית

 20/09/2016פריד אוריאל
 31/01/2017שטרמן נאוה

 1112700/1לוי שמחה

 14/12/2016לוי שלמה

 1112627/1קרישר חנה

 31/07/2009קרישר יקותיאל

 1112718/1שפרן חוה

 22/12/2016שטרית דורית
פרידה

4719

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 1112733/1יונה עזרא

 07/01/2013יונה לילי

 1114057/1ליבוביץ דוד

 27/01/2017ליבוביץ נאוה

 1112905/1בן הרוש רחל

 05/11/2016בן הרוש דניאל

 1114207/1לוי יעקב

 21/01/2017לוי רותם

 1112943/1חושחו אהרון

 05/09/2016גל אבנר

 1114364/1לוי פיבי

 10/01/2017אסולין יפה

 1112951/1חושחו מורגלית  21/11/2012גל אבנר

 1114370/1סלס דוד

 09/01/2017סלס ליאורה

 1114489/1לפיד יהושע

 12/01/2017לפיד פינחס

 1113026/1קייזר ירון

 01/08/2016קייזר סיונה
אמיליה

 1113062/1רובינוב רבקה

 30/12/2016רובינוב יורי

 1113065/1אגובל שמעון

 18/01/2017אגובל אביבה

 1113096/1שומלי שמחה

 06/08/2010שומלי רחמים

 1113802/1פולק משה

 30/01/2017פולק מרים

 1113139/1פישר חיים

 18/12/2016פישר שמואל

 1113108/1זכריאי שלמה

 10/06/2010גולדשטיין שושנה

 1113215/1בודאני קמר

 29/11/2016אלקובי לאה

 1113228/1ממוקה יוסף

 26/12/2016נירן דוד

 1114564/1כלפה הרצל

 31/12/2016כלפה צפורה

 1114650/1שבנין מריה

 17/12/2016טיטנוק אירינה

 1114915/1דוקרקר רובי

 24/10/2005דוקרקר אליהו

 1115040/1זיגלמן דבורה

 07/01/2017קליש דינה

 1115297/1מליחי דינה

 21/12/2016מליחי משה

 1115384/1אילקוביץ' מאיר  07/02/2017אילקוביץ' גיטה
 1115750/1פלג שרה

 28/12/1996פלג שמואל

 1115802/1גולדשטין פישל  18/09/2016גולדשטיין אליהו
 1115890/1קרפס ישראל

 25/01/2017קרפס חנה

 1115935/1פלישר רחל

 16/02/2003קרלינר שרית

 1113296/1וינדר צינה

 18/01/2017וינדר אהרן שלום

 1113385/1שבתאי יעקב

 04/12/2016שבתאי צביה

 1113393/1נחום חיים

 03/04/2016נחום יחיאל

 1113490/1מיניס מאיר

 30/11/2016מיניס יונה

 1116089/1צדיק יעקב

 1113512/1סקסונוב
ברוניסלבה

 21/04/2011סקסונוב גנדי

ג' באדר התשע"ז ( 1במרס )2017

 1113541/1גושלקר שוקור

 11/06/2016גושלקר לוי

 1113567/1אלשייך מרים

 19/01/2013אלשייך משה חי

 1113582/1חובב ישראל

 04/01/2017חובב שרה

 1115938/1פלישר סטרול
משה

 24/12/2016לאלזאריאן אורנה
יצחק אפשטיין ,המזכיר הראשי

 1113599/1שלום אור אפרת  14/12/2016שלום לאה

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

 1113722/1קילימניק לייזר  26/01/2017קילימניק איטה
 1113749/1שור משה

 14/03/2013קרלינר שרית

 16/01/2017שור שושנה

 1115689/1יונה אסתר אתי  07/02/2017יונה רפאל

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1107764/1זנטי שרל

 02/11/1994סרנגה מרטין

 1114946/1מלוכה עליזה

 25/01/2016מלוכה טל

 1115094/1שפריץ אסתר

 29/01/2017רז קרין

 1107782/1קוקס פליקס
ארנסט

 06/12/2016קוקס בתיה

 1115080/1מעטוף לאה

 27/12/2016מעטוף חנוך

 1107925/1דדון יצחק

 31/08/2016דדון שמשון שימי

 1115095/1אבישר לילי

 03/01/2017אבישר ליאור

 1108101/1משה צבי

 07/07/2016משה יוסי

 1113806/1טאביביאן
סימן-טוב

 31/12/2016טביביאן מיכאל

 1108105/1יהואלשט קאסה  22/10/2016יהואלשט
יוורקאוה

 1113950/1שלום משה

 25/05/2016שלום דורה

 1113987/1צדרבוים קלרה  26/12/2016ליבנה צדר אריה
חיה
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 1108237/1בכר יפה

 21/01/2011מידן בלהה

 1108241/1מנביץ' רעיה

 10/02/2016מנביץ' רומן

 1108287/1קרפל רבקה

 08/10/2012קרפל יהודה

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1108494/1מוניץ דבורה

 13/07/2001מוניץ שאול

 1108495/1ירחי ליזה

 12/04/2007ירחי אדריאן זאק

 1108569/1אייזנמן ישראל  07/03/1997הופר שרה

מס' תיק

שם המנוח

 1111751/1וייס יורם
גיאורג

תאריך
פטירה

שם המבקש

 06/01/2017וייס אסתר

 1108348/4רייזנר משה דוד  23/10/2016רייזנר שרה רבקה
 1111386/1חרוסט ברוך

 08/11/2016חרוסט יהודה

 1111391/1דגני אברהם

 06/01/2016דגני יואב

 1111477/1שרון חביבה

 29/11/2016צור כרמלה

 1111486/1אבן זלדקה

 24/11/2008ארבל רות

 1111798/1גינראלפ לאה

 10/01/2017גינראלפ שמואל

 1111809/1גולדובסקי לב
)יהודה לייב(

 16/04/2016גולדובסקי מיכאל

 1083061/2פאיז גפריה

 03/01/2016פאיז סולימן

 1109481/1חג'ג' רינה

 25/08/2015חגג אילן

 1112383/1כהן הדסה

 23/03/1999כהן משה

 1108863/1אטקין חנוך

 15/11/2016אטקין אירית

 1111981/1וידרמן סבטלנה  15/02/2015סטריק מרים

 1108571/1אייזנמן ניחה

 18/02/2007הופר שרה

 1108670/1נפש אברהם

 17/10/2016נפש יהודה

 1108763/1דדוש צפורה

 27/11/2016דדוש נסים

 1109136/1קעטבי ישראל

 21/12/2015קעטבי דורית

 1110449/1יעקב שמחה

 04/12/2016עשרי חנה

 1109446/1קולסא יחיא

 02/01/2017קולסא יוסף

 1106440/2בלום ברוריה

 13/12/2016גולדנברג מרים

 1109239/1פז אורה

 01/07/2016פז אמיר שמעון

 1111985/1וידרמן בוריס

 17/05/2016סטריק מרים

 1109242/1פז יהושע

 23/05/1990פז אמיר שמעון

 1112278/1קרויטורו יעקב

 31/12/2016קרויטורו שולמית

 1109543/1סיטבון פנחס
פליקס

 20/10/2016סיטבון מלכה

 1112690/1איסקוב ניקדם

 14/10/2016איסקוב דניאל

 1109634/1קצב רוחמה

 21/11/2016קציר אליהו

 1112755/1סגל נחמה נעמי  10/12/2016גולדשטיין מלכה
מלי רוז

 1109686/1מלמד שמחה

 17/11/2016מלמד אבנר

 1109695/1סרוסי נסים

 13/12/2016סרוסי רבקה

 1112765/1בולטנסקי
ארקדי

 20/12/2016בולטנסקי יוה

 1109972/1פלבר גלינה

 18/04/2016פלבר ולד

 1112929/1מן יצחק

 06/02/2015מן זקלין

 1110232/1כהן קידר פרד

 15/11/2016כהן קידר ורה

 1112978/1גולדשטיין הניא  08/06/2012רוט אדיט

 1110369/1גואטה יצחק

 05/12/2016גואטה רבקה

 1110408/1דבש שושנה

 25/12/2016דבש שלום אבנר

 1112884/1ויפרבניק יעקב 02/01/2017 -ויפרבניק שרה-
רחל
מאיר

 1110459/1פריד שרה

 30/10/2016פריד חיים דוד

 1110460/1וינר יהודה

 24/12/2016וינר רבקה

 1110508/1סבו חגית

 24/01/2016סבו משה

 1110536/1מחפוד מרדכי

 21/12/2016מחפוד שושנה

 1110549/1שאפורקר ששון  11/03/2015שפר אהרון
 1110677/1גלה אבא

 08/12/2015גלה יהועלם

 1110744/1קליין אליעזר

 03/12/2016קליין יוסף

 1111284/1משה דוד

 20/12/2006משה שי

 1111014/1יוספיאן שרה

 27/11/2016יוספיאן אמנון

 1112989/1קריטי אליאב

 28/09/2016קריטי כרמלה

 1113229/1שמע יפה

 06/03/2016שמע מנשה

 1113350/1חרבי ניסים

 09/01/2017דוד נורית

 1113470/1פרשל לאון

 04/01/2017פרשל שלמה

 1113686/1חיים זכי

 29/09/2016חיים אבנר

 1113561/1נגת יהובמוורט  28/11/2016אברה זנבו
 1113636/1וייס אסתר

 23/12/2016וויס צבי

 1113716/1אדוט נסים

 10/07/2016אדוט מלכה

 1113754/1מקוזס מוריסט
ליזט לאה

 07/01/2017מקוזס ג'אן-פטריק
יוסף

 1111129/1כהן מרדכי

 13/01/2016כהן משה

 1113773/1גרניץ דורה

 30/06/2006גרניץ רומן

 1111270/1כהן סעדיה

 04/10/2002כהן משה

 1113775/1גרניץ רפאיל

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

 07/04/2000גרניץ רומן
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מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1113784/1אזולאי מזל טוב  10/06/2016אזולאי דוד

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 1116408/1מדמון רבקה

 14/01/2017מדמון עזרא

 1113801/1לוי פני

 22/10/2016דבש רותי

 1116521/1רחמים דוד

 29/01/2017אקשואטי אירית

 1113817/1ווינרט סיני

 14/01/2017ווינרט גרי

 1116522/1לוי צביה

 03/02/2017לוי יעקב

 1113822/1ווינרט דובה

 08/05/2016ווינרט גרי

 1116531/1אלקלעי רחל

 05/11/2016אלקלעי דני

 1113945/1צנעאני מאיר

 19/08/2016צנעני לאה

 1116553/1פלדי רחל

 17/01/2017פלדי רפאל

 1114677/1טבדידישוילי
איסק

 15/01/2017טודידישוילי
סיסיל

 1113977/1כהן ליאון

 29/03/2006כהן משה

 1114333/1ויזמן אסתר

 04/01/2017ויזמן שלום

 1116730/1שבי שרה

 04/12/2016שבי שלמה

 1116850/1מרקו זק

 02/01/2008הרשקוביץ אסתר

 1116907/1מרקוביץ חיה

 19/02/2017מרקוביץ יהושע
מוטל

 1114785/1פרידמן אידה

 13/01/2017שורץ דורה

 1116918/1מחפוד שמריה

 25/08/2007מחפוד רונית

 1114836/1לוין יבגניה

 19/01/2017לוין יוסף

 1116932/1ורצברגר מיכאל  19/12/2016ורצברגר אסתר

 1115028/1ישראל מרגלית  10/03/2016בשני (סמרלי)
שלומית אודליה
 1115066/1שטוסל צפורה

 09/01/2017שטוסל יצחק

 1115113/1חדד יוסף

 25/09/2016חדד חממה

 1115028/1ישראל מרגלית  10/03/2016בשני (סמרלי)
שלומית אודליה
 1115066/1שטוסל צפורה

 09/01/2017שטוסל יצחק

 1115113/1חדד יוסף

 25/09/2016חדד חממה

 1115268/1אפטרגוט משה  27/05/2015שגיא רבקה
 1115275/1אפטרגוט חנה

 14/11/2016שגיא רבקה

 1115299/1שלגובה צפורה  04/01/2017בנימין אפרת
 1115426/1נוראני מהין

 29/12/2016נוראני דוד

 1115444/1רוזנברג שמואל  03/11/2016סולומון רונית
מאי
 1115764/1טייף אליזבטה

 27/11/2016אורבך אלה

 1115815/1מודריק יוליה

 19/01/2017אילאין מרינה

 1115835/1ציגלשטיין חיים  15/12/2016טולדו רבקה

כ"ג בתמוז התשע"ג ( 1ביולי )2013
משה מור ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
39174/4

שם המנוח
סרהן רבקה

תאריך
פטירה

שם המבקש

 09/01/1993סרהן נורברט

 1107901/1קוז'וקריו איציק  08/04/2003קוז'וקריו אלמריה
 1108053/1מור אברהם

 02/07/2016מור מרדכי

 1107971/1בולוטובסקי
סימה

 03/06/2016זבניצקי אולגה

 1108020/1ציון אהרון

 02/12/2016ציון עמליה

 1108074/1גלמדין שרה

 15/04/1999גלמדין אנטולי

 1108091/1קופר לאה

 29/06/2003קופר ויקטור

 1108546/1שלום סלימה

 07/10/2016שלום שרה

 1108392/1מירילאשווילי
זינאידה

 09/04/2016מיכלאשוילי
אתרי
 04/11/2015בן עטר משה

 1115995/1פרידמן מלכה

 12/01/2017ויינברגר רחל

 1116026/1וניג בלה

 21/04/2015שוסיוב רחל

 1116039/1חממי יוסף

 02/01/2017חממי יהודית

 1108828/1בן עטר איזה

 1116736/1לרנר נחמה

 25/01/2017וייס טל

 1108975/1יונוס שלום

 22/12/2016בן שלום יוני

 1116160/1צרפתי אסתר

 20/01/2017צרפתי דניאל

 1109143/1דהן אלי

 15/10/2016דהן שמעון

 1116369/1ביאדגלין איילין  20/10/2016ביאדגלין
בלאיינש
 1116402/1מזנגאי טירויה

 27/11/2016מזנגאי פסיקה

 1116305/1משולמי חנה

 25/12/1985משולמי יגאל
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 1109365/1כהן (סקאלי) ז'ק  24/03/2011כהן אמירה
 1109437/1זץ ברטה

 08/05/2012ברנסון ילנה

 1109817/1בנישו מרדכי

 07/12/2016בנישו עליזה

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 1111134/1ריבנר אטיה

 10/05/2010בספויאסניק אידה

 1114032/1משה עמרם

 14/02/2006משה אלי

 1109963/1שנייר ולדימיר

 06/01/2017לרנר מיא

 1109872/1ברויער לאה

 08/09/2016ברויער מנחם

 1114162/1ששתיאל גילה
גיטלה גרסיה

 23/12/2016ששתיאל אליהו

 1109633/1רחמים שמחה

 03/01/2016רחמים הרצל

 1114163/1רייכמן יעקב

 27/01/2017רייכמן מרים

 1109690/1דרעי שרה

 15/12/2016דרעי מימון
מקסים

 1115276/1קוגן זלטה

 29/11/2016ליבוב אלה

 1114923/1ויס פסיה

 09/12/2016גרינבלט לאה

 1109768/1עשירי זאב

 19/11/2016עשירי צפורה

 1114448/1אלקובי נג'מה

 16/01/2017אלקובי מימון

 1109828/1בנישו הנרי

 04/12/2016בנישו אמה מרי
כרמן

 1114772/1משולם רות

 06/01/2017משולם שמואל

 1114830/1גרינברג אמיל

 18/12/2016גרינברג מלכה

 1110418/1אבוחנה ברטה

 02/01/2017אבוחנה אסתר

 1110454/1כהן יוסף

 16/01/1998כהן אליהו

 1110582/1שריקי יעיש

 25/12/2016סבן סיגל

 1110636/1דוברובסקי
אידה

 29/11/2016בלונוז'קו אלינה

 1111488/1דרעי יעיש

 14/05/2016הדר סולונג'
שולה

 1111497/1דרעי אסתר

 08/04/2015הדר סולונג'
שולה

 1111546/1בר-דוד נסים

 31/08/2016בר-דוד ענת

 1111697/1טטרז'יצקי אנה  14/01/2011טטרז'יצקי סרגיי
 1112170/1רוהקר רוחמה

 31/10/2016רוהקר סלים

 1112060/1פזרקר מזל

 25/05/2016ארביב פזרקר שרון

 1112319/1אייאסו צ'אנה

 07/12/2016ווסה צ'וקילו

 1112138/1להבה סעדה

 18/06/2016להבה זכריה

 1112182/1ליברמן אנה

 12/10/2016ליברמן יבגני

 1112525/1מלכה אסתר

 23/12/2016מלכה יעקב

 1112556/1גהלי נסים

 17/11/2016גהלי אליאור

 1112768/1שור רחל

 16/03/2009שור מרכוס

 1112980/1מוסאי אברהם

 11/05/2004כץ אסתר

 1113237/1לפין דינה

 02/05/2015לפין מרינה

 1113537/1קרן בניה

 19/01/2017קרן תמר

 1114840/1סינקביץ' ולנטין  31/07/2016סינקביץ' סופיה
 1114857/1איסק-זדה ליה  04/12/2016זמיר מריזה
 1114876/1פרלמן אלכסנדר  09/01/1992פרלמן סטניסלב
 1115574/1בן סימון סם

 04/08/2011סימון סבג רחל

 1115607/1קרוטובסקי צירל  03/02/2017קולץ יוסף
 1115685/1מלכה אברהם

 01/02/2006מלכה יעקב

 1115739/1דיזיק דורה

 28/06/2008דיזיק אלכסנדר

 1115748/1דיזיק איליה

 26/10/2016דיזיק אלכסנדר

 1115790/1אפשטיין
אברהם

 21/11/2016אפשטיין תמרה

ג' באדר התשע"ז ( 1במרס )2017
סיילס יחזקאל ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

898766/2

עמר יצחק

 25/09/2015ביטון מיה שושנה

970171/2

מושיאשוילי
ראובן

 29/03/1991מושיאשוילי רחל

 1108281/1גוסלקר אליעזר  28/11/2016בוקובזה רונית

 1113610/1מנגיסטו אשטה  21/01/2016מנגיסטו זאיין

 1108254/1סלאב יונה

 21/07/2016סלאב זכריה

 1113617/1הרצוג רחל

 11/01/2017הרצוג יהודה

 1108257/1סלאב אהרן

 03/05/1994סלאב זכריה

 1113622/1אלמקיס יחיא

 31/07/1998מור יוסף רחל

 1110614/1רחאנה אברהם  31/08/2016רחאנה אשר

 1113627/1אלמקיס שמחה  04/01/2017מור יוסף רחל
 1113845/1יפרח אברהם

 28/01/2017יפרח ציון

 1113914/1ספבק יעקב

 01/01/2017ספבק מיכאל

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

 1109852/1ביטון אורית

 29/11/2016ביטון מאיר

 1108725/1בן חמו שלמה

 08/02/2013בן חמו רפי
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מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

שם המבקש

 1109175/1קנאפו רחמה

 07/12/2016קנאפו משה

 1109191/1ברמק ברוינה

 09/10/2016מרזחנוב ליליה

 1109589/1וינברג שרה

 13/12/2006וינברג יוסף

 1109596/1וינברג דוד

 24/04/2003וינברג יוסף

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

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 1108639/1רדאה יעקב

 1110676/1גורי בן ישראל

 30/11/2016גורי רחל

 30/12/2016רדאה שלום-
משה

 1112243/1שמידט פאינה

 27/07/2008שמידט סמיון

 1108718/1צאודרר יוסף

 14/09/2008בן יהודה אילנה

 1110987/1ביטון סימון

 14/05/2016ביטון דוד

 1108729/1צאודרר רבקה

 05/06/2005בן יהודה אילנה

 1112081/1איסקוב אליק

 26/12/2016איסקוב ולדימיר

 1111150/1לוגסי יעקב

 26/11/2016לוגסי סיוון

 1108984/1בן דוד אוחיון
יפה

 07/07/2016בן דוד יוסף

 1112326/1יסיאס אבישי
ביילין

 07/12/2016יסיאס יונית
תדלה

 1109047/1יאיר איריס

 31/12/2016יאיר דרורי

 1109356/1ביטון יוסף

 03/01/2017ביטון ז'קלין

 1111017/1חוטין ארקדי

 30/06/2016חוטין מרינה

 1109588/1לבנטר מנדל

 22/06/2016לבנטר אהרון

 1111946/1שרון אבי

 19/11/2016שרון רחל נעומי

 1109783/1רביבו אליעזר

 03/12/2016רביבו רבקה

 1111969/3וקנין אלברט

 27/12/2016וקנין סוזן

 1110254/1אלמלח פרחה

 29/12/2016מזרחי זהבה

 1112041/1מלכה דוד

 07/02/2016שור לורט

 1109568/1גיסילביץ' חנה

 11/02/2010גיסילביץ אורלי

 1112610/1כהן ניסים

 04/01/2006כהן בן ציון

 1109641/1שבתאי אפרים

 01/01/2017שבתאי סולי

 1112706/1סלמן יבסיי

 06/01/2017ורבה פאינה

 1109809/1מילס ססיליה

 05/01/2017מילס גרי

 1112891/1פרגון חנה

 28/12/2016פרגון צוריאל

 1109918/1לוגסי תמר

 1112917/1שונם ציון

 11/12/2016שונם יניב

 23/12/2016לוגשי אושרי
שלום

 1113711/1שבייב אלכסנדר  25/12/2016שבייב שרה
 1114463/1בן שטרית
מרגלית

 04/02/2017מרדכי לירז מרים

 1110267/1אלמלח שולמית  09/01/2011מזרחי זהבה
 1112271/1זיגדון מדלן

 10/01/2017זיגדון טוביה

 1110541/1בר גיל משה

 05/09/2016בר גיל דינה

 1114671/1אמסלם עזיזה

 23/03/2015אמסלם מוריץ

 1111420/1הבלר אלימלך

 13/02/2016הבלר שמואל

 1113874/1סופיר מקקס

 01/01/2017סופר חיים

 1111955/1שמריהו אמנון

 25/12/2016שמריהו טובה

 1114011/1פרץ יוסף

 27/04/2006כהן שושנה

 1111961/1כהן חיים

 06/05/2015מזרחי אילנה

 1114015/1פרץ עזיזה

 13/01/2017כהן שושנה

 1113246/1שועה יקוטה

 27/01/2017שועה אליהו

 1114798/1אשול גילה

 20/01/2017אשול אליעזר

 1113553/1זינו עזיזה

 07/12/2016עזריה אילה

 1114146/1חבר פז

 27/09/2015חבר יגאל

 1114905/1אברבוך לאוניד  28/11/2016אברבוך ליודמילה
 1114949/1בן שבת סימון

 10/02/2017בן שבת לילי

 1114074/1כהן לאה

 14/01/2017כהן ישראל

 1115219/1מניס יהודית

 03/02/2016מנוס יחיאל

 1114170/1וייסמן בוריס

 03/01/2017שכטמן אילנה

 1115112/1גוזי תורכיה

 03/11/2016סדון מלכה

 1114091/1נעמן אברהם

 29/01/2017נעמן שולמית

 1115618/1בן דוד משה

 30/11/2016בן דוד אברהם

 1116068/1אדרי אברהם

 20/02/2017אדרי איתמר
יחיאל

ג' באדר התשע"ז ( 1במרס )2017
יהודה דוקס ,המזכיר הראשי

ג' באדר התשע"ז ( 1במרס )2017
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

4 724

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

מס' תיק

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

שם המנוח

 1107815/1דומיניק דב

תאריך
פטירה

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1110033/1מנחם אברהם

 14/01/1990מנחם אמיר

 1110433/1זרדון רולנד

 06/12/2016אלמוג זרדון
פרנסואז לואיז
רונית

שם המבקש

 09/12/2016ענבר מיכל

 1110453/1ינקוביץ בלה

 05/12/2016ינקוביץ דוד

 1108156/1לנקרי סלומון

 02/07/2016לנכרי יחיאל

 1110575/1שמחון ישועה

 22/02/2007שמחון מרי

 1109921/1חדד תרצה

 01/06/2016חדד מתוק מותקי

 1110756/1אלאון נעמי

 26/11/2016פטליס אלאון בטי

 1109726/1עייש רחל

 15/10/2016עייש מאיר

 1110753/1הירמן שמעון

 30/10/1984הרמן סגולה

 1108414/1מנחם חיים

 07/12/2016מנחם חמדה

 1110805/1אורסו דוד

 20/12/2016אורסו סבינה

 1108778/1ג'יאן חיים

 06/12/2016ג'יאן ברכה

 1110605/1רביבו ישראל

 21/08/2011רביבו ברטה

 1112153/1אידלמן
אלכסנדר

 20/12/2016אידלמן נתן

 1110012/1טולצ'ינסקי
אסיה

 09/04/2016שרעבי לוריא
ליאורה

 1111107/1שבלקוב בלה

 21/04/2015פיסצקי ילנה

 1111107/2שבלקוב בלה

 21/04/2015פיסצקי ילנה

 1110110/1שרון גל

 07/12/2016שרון הגר

 1111161/1גורן יצחק

 19/11/2016גורן צילה

 1110124/1פרץ דליה

 10/01/2012פרץ נורית

 1111958/1גרינשפן מנחם

 1110136/1פרץ ברוך

 05/12/2016פרץ נורית

 10/07/2016גרינשפן אפרים
פישל

 1110716/1זינגר יעקב

 07/01/2017אוחנה שושנה

 1112202/1דנדקאר יצחק

 24/01/2004דנדקאר ישראל

 1106795/2אלון שמחה

 23/07/2016אלון יגאל

 1112560/1לוינגר טיבור

 27/11/2016לוינגר זוזה
שושנה

 1112647/1גיגי נעימה

 29/12/2016גיגי אלי

 1112568/1רוזנפלד אריה

 21/01/2017רוזנפלד לבנה

 1112673/1גולדשטין אתי

 09/01/2017גולדשטין מאיר

 1113013/1דרדיק מינדלה

 29/05/2016פדידה רותי נעמי

 1113649/1פרץ יפה

 16/01/2017פרץ ענת

 1111445/1בן ימינה אליהו  05/01/2017עטייה תמר
 1111789/1חדד חיים

 15/01/2017חדד דניז

 1112309/1פרג'ון זוהרה

 06/12/2016פרג'ון אשר

ה' בשבט התשע"ז ( 1בפברואר )2017
נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

 1113651/1פרץ גבריאל

 14/11/2010פרץ ענת

 1113840/1שללי רפאל

 02/07/2016שללי שרה

 1113195/1עסוס אליהו

 13/11/2016עשוש אפרים

 1113244/1אלמלך שלום

 10/01/2017יחזקאל אילנה

 08/03/2007דמרי חן

 1113522/1מנדלסון אריה

 18/01/2017בורג תהילה

 1107865/1סעידוב -כהן
יאיר-חי

 06/12/2016סעידוב יוסף

 1113565/1מויאל לאון

 09/01/2017מויאל הרצל

 1113607/1סרוסי מוריס

 27/12/2016סרוסי אושרית

 1108924/1אליהו אליהו

 28/12/2016אליהו ידידה
נעמי

 1115639/1אלייב ששון

 02/01/2017אלייב בוריס

 1108991/1כהן רוברט

 25/12/2016פרז שולמית

 1114885/1כהן רנה

 04/01/2017כהן מרדכי

 1109129/1לנקרי יהושע

 01/01/2017לנקרי חנה

 1113981/5חדד אסתר

 11/05/2012סויד הדסה

 1110657/1דהאן טלי

 28/05/2015דהאן יגאל

מס' תיק

שם המנוח

103724/2

בן טוב נסים

876768/4

דמרי מרים

תאריך
פטירה

שם המבקש

 15/10/2016דוד דרורה

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

 1114315/1שימשילאשוויל  06/01/2017שימשילאשווילי
רבקה
דוד

4725

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

שם המבקש

 1114323/1ציטלישוילי
למרה

 01/09/2015מגלשוילי דוד

 1114533/1שיבוני שרה

 09/07/2014שיבוני שמעון

 1114546/1כהן חנה

 03/02/2017כהן משה

 1114617/1בן אבו חנינה

 08/02/2017ביטון מרי

 1114776/1שלי חיים

 15/12/2016שלי נתנאל

 1115149/1אזולאי דוד

 11/11/2016אזולאי משה חיים

 1115381/1בוגנים ברוך

 07/11/2016בוגנים אסתר

 1115443/1קולטקר רוזי

 23/01/2017קולטקר דוד

 1115818/1קנטרזי בתיה

 10/01/2017צוקרמן ריטה

 1115833/1קנטרזי לייב

 07/05/2011צוקרמן ריטה

 1115878/1דייטש חיה
דבורה

 30/12/2016דייטש אברהם

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

שם המנוח

 1724/16זכייה מחמד
עספורה

תאריך
פטירה

שם המבקש

 08/10/2013זיאד סאלח
עספורה

1/17

סולימאן יוסף
ספדי

 23/09/2015אכראם קאסם
ספדי

2/17

אלמאזה כאמל
שופאנייה

 23/06/2016סלימאן עלי
שופאנייה

3/17

אלמאזה כאמל
שופאנייה

 23/06/2016סלימאן עלי
שופאנייה

4/17

רוכן סאלח אבו
רוקן

 18/07/2016סוהיל רוכן אבו
רוקן

10/17

ג'ואהר סלימאן
עטאללה

 24/11/2016מלחם עלי
עטאללה

11/17

זריפה קאסם
פארס

 27/07/2012עאטף חסין פארס

בית הדין הרבני האזורי באריאל

16/17

סעדה פראג'
קאסם

 02/10/2010סאלח עפיף קאסם

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

25/17

עמאד סלמאן
דאגר

 05/09/2016עליא סאלח דאגר

27/17

חיסן פארס
מקלדה

 07/12/2016ריאד סלימאן
מקלדה

29/17

נדא קאסם
טרביה

 13/06/2015נזיה קאסם טרביה

30/17

קאסם סאלח
טרביה

 19/07/2015נזיה קאסם טרביה

43/17

וורוד מאגד פראג  06/02/2016מאגד פרג פראג

10/17

מחמוד חסן אבו  17/04/2011האיל מחמוד
אבו זיד
זיד

ג' באדר התשע"ז ( 1במרס )2017
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

הודעות

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 1108306/1רייכר סימה

 14/12/2016רייכר בוריס

 1108337/1פלוטקין אמיל

 27/11/2016פלוטקין לוין אלה

 1108596/1קצין יצחק

 15/12/2016קצין שמחה

 1109220/1כלפה סיונית
פרידה

 08/03/2016כלפה נתנאל

 1110732/1חסן ישראל

 22/10/2016חסן רעות

 1111698/1זכי משה

 15/01/2017זכי כרמלה

 1112972/1פירר לויזה

 18/12/2016שחר מרים

 1113180/1גרפמן סופיה

 11/11/2016גרפמן בודון

 1114064/1קרואני אבישי

 27/01/2017קראוני אידית

ג' באדר התשע"ז ( 1במרס )2017
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

4 726

22/17

סמיח אסעד
מחמוד

 10/11/2016אמאל מחמד
מחמוד

23/17

סלים חוסין
מחמוד

 22/06/2016הלא מחמוד
מחמוד

117/17

פואד עלאם נסר  29/01/2017עלאם פואד נסר
אל דין
אל דין

153/17

תמימה זידאן
סלאמה

 07/04/1983יוסף סלאמה
סלאמה

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

172/17

יוסף נאיף סוויד  07/06/2015נדאל יוסף סוויד

177/17

בדר מוחמד חלבי  13/09/2015איל בדר חלבי

178/17

חיכמת מותעב
כיוף

 02/02/2017לילא עלי כיוף

179/17

פהד מהנא
סאבא

 17/03/1999רבאח פהד סאבא

180/17

מיתא חוסיין
סאבא

 27/04/2014רבאח פואד סאבא

181/17

פאיז מהנא
סאבא

 20/03/2010עאכף פאיז סאבא

182/17

עפיפה סאלח
סאבא

 11/04/2015עאכף פאיז סאבא

183/17

פואד מוהנא
סאבא

 10/01/2010עבדו פואד סאבא

196/17

ריחאנה סאלח
מושלב

 05/08/2013סלימאן אחמד
משלב

197/17

אחמד נהאד
עטאללה

 29/10/2015אלמאזה האני
עטאללה

204/17

סעד כאמל אבו
חמד

 23/05/2005זיאד סעד אבו
חמד

 11/09/1977שהרבאן מוהנא
 213/17עפיפה סאלח
טריף
טריף
ב' באדר התשע"ז ( 28בפברואר )2017
כמאל קבלאן ,קאדי מדהב

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

72/17

נעאמה
עבדאללה פארס

 13/03/2016האני ג'מאל פארס

77/17

תאופיק אחמד
קבלאן

 19/12/2016רסלאן תאופיק
קבלאן

81/17

ליא עלי הנו

 16/12/2016מפלח נגיב הנו

93/17

אחמד חסין
סאבא

 15/06/2009עמאד חמאדה
סאבא

94/17

חוסיין אחמד
סאבא

 21/05/1981עובדייה חוסיין
סאבא

95/17

ג'מיל עלם אלדין  25/06/2011עאדל ג'מיל
בדרייה
בדרייה

99/17

בסאם יוסף מריח  19/11/2016הודא עזאת מריח

102/17

פואד פאיז אסעד  23/03/2016נדים פואד אסעד

103/17

שהרבאן מוחמד  16/11/1980חוסיין עלי אבו
שאח
אבו שאח

24/17

תאופיק סאלח
אל חלבי

 04/11/2014אימן תאופיק אל
חלבי

27/17

חסן סיף אלדין
עבד אלואלי

 24/10/2009יאסר חסן עבד
אלואלי

216/17

מוחמד סלים
עמאשה

 26/12/2016זהיה חסן עמאשה

217/17

וג'דאן בהזד אבו  20/12/2016בהזד חוסין אבו
חמיד
חמיד

220/17

סלימאן סלמאן
חרבאוי

 10/08/2012ריאד סלימאן
חרבאוי

221/17

סלימאן סלמאן
חרבאוי

 10/08/2012ריאד סלימאן
חרבאוי
 24/06/2016אמג'ד סאלח שיח'

222/17

סאלח מוחמד
שיח'

228/17

סלים אבראהים  20/12/2012אסעד סלים
אבראהים
אבראהים

5/17

קאסם מחמוד
שחרור

 02/02/2016נג'אח עטאללה
שחרור

246/17

סוהיילה פנדי
סעד

 09/08/2016פנדי קאסם סעד

11/17

מחמודה סאלח
פרחאת

 25/11/2016אסמאעיל פדללה
פרחאת

247/17

מירה תאופיק
חלבי בדר

 24/10/2016סועאד תאופיק
רמאח

46/17

סועאד סלמאן
ח'ניפס

 05/02/2016סיהאם אחמד
אסלים

248/17

כאמלה תופיק
בסיס

 06/02/2017ג'האד דאוד בסיס

54/17

סאמי יוסף פראג'  29/09/2015פרג'ה כרם פראג'

249/17

55/17

סמיר פארס עלי  30/12/2016נדא פארס עלי

דאוד מעדאד
בסיס

 01/10/2010ג'האד דאוד בסיס

61/17

 18/03/2007חוסיין עלי אבו
טריף

267/17

מיאסה האני
חמוד

עלי גבר אבו
טריף

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

 29/09/2016סעיד סלמאן
חמוד

4727

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 268/17אחמד סלימאן  30/12/1999סלימאן אחמד
מולא
מולא
ט"ו באדר התשע"ז ( 13במרס )2017
עמאד אבו ריש ,קאדי מדהב

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

40/17

תופאחה סעיד
אסעד

 27/12/1991עארף יוסף גאנם

41/17

סעיד עלי נסר
אל דין

 14/11/2016יוסף סעיד נסר
אל דין

92/17

מועין סולימאן
שח'ידם

 14/10/2015מלכה סלמאן
שח'ידם

112/17

פואז באדי
חוסייסי

 13/08/1996עזאת פואז
חוסייסי

113/17

תופאחה סלמאן  16/09/2003עזאת פואז
חוסייסי
חוסייסי

מס' תיק

שם המנוח

141/17

ג'סון אסמאעל
עוסמאן

 26/12/2016זיאד חוסין
עוסמאן

29/17

חכמת מוחמד
אבו סאלח

 10/10/2016נג'אח על אבו
סאלח

30/17

חסן מחמוד ספדי  28/07/2016סולטאן חסן ספדי

31/17

סלמאן נג'יב ח'יר  16/08/2014רג'אא סלמאן ח'יר

271/17

עטאף מהנא ח'יר  19/08/2016נסיב כאמל ח'יר

275/17

קטף עבדאללה
מולא

 13/05/1989סלימאן אחמד
מולא

276/17

סלמאן אחמד
מוללא

277/17

עבדאללה סרחאן  01/10/1999כרים עבאללה
רמאל
כמאל

278/17

דאוד דוכי מעדי  20/07/2016אוסם דאוד מעדי

289/17

 13/10/2016כמיל אחמד עבד

אחמד אסעד
עבד

 25/11/1973סלימאן אחמד
מולא

 05/02/2017רינה חסן נסר
 292/17פהד פדל נסר
ט"ז באדר התשע"ז ( 14במרס )2017
ענתיר מועדי ,קאדי מדהב

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

120/17

זאהר עלי אבו
לטיף

122/17

ריא קאסם נאטור  26/12/1979אמינה נאיף
נאטור

123/17

נאייף תאופיק
אל נאטור

 19/02/1991אמינה נאיף
נאטור

ובעניין פירוק חברת קופי טרי בר ( )2006בע"מ ,ח"פ
,51-378840-6

124/17

הנא יוסף גאנם

 02/01/1995אסעד אחמד
גאנם

127/17

סעדה עיד
סלאמה

 24/09/1994חסן סלמאן
סלאמה

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד חיות גרינברג
ו/או אורון קרן ,מדרך מנחם בגין ( 7בית גיבור ספורט ,קומה ,)12
רמת גן  ,5268102טל'  ,03-6090976פקס' .03-6960486

129/17

סאלח כנעאן
בסאם

 20/11/2015סועאד נג'יב
בסאם

131/17

נהאד עלי הנו

 09/05/2015אימאן נג'יב הנו

133/17

אלמאזה פארס
זיאדה

 30/12/2016שיבאן יוסף
זיאדה

135/17

יוסף פרחאן גאנם  25/07/2016ג'וליאן יוסף גאנם

137/17

סיהאם ג'מיל
סעיד

 23/01/2017אמיר סמיח סעיד

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 7ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

139/17

דאמן מוחמד
סלאח אלדין

 22/12/2016שכיב דאמן סלאח
אלדין

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
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 06/09/2016עלאא זאהר אבו
לטיף

תאריך
פטירה

שם המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 52363-02-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.4.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

אורון קרן ,עו"ד
חיות גרינברג ,עו"ד
באי כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 29118-03-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת איתמר  -תעשיות מזון בע"מ ,ח"פ
,51-457327-8
והמבקש :ירון אוגד ,ע"י ב"כ עו"ד דוד פרוכט ,מרח' הרצל
 ,182רחובות ,טל'  ,08-9478051פקס' .08-9409520
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.3.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.4.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.10.4.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דוד פרוכט ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 29151-03-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ראשון בהפצה בע"מ ,ח"פ
,51-398346-0
והמבקש :מיכאל שוורץ ,ע"י ב"כ עו"ד דוד פרוכט ,מרח'
הרצל  ,182רחובות ,טל'  ,08-9478051פקס' .08-9409520
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.3.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.4.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.10.4.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דוד פרוכט ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ח.י יוז'י ביף בע"מ
(ח"פ )51-476313-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.5.2017בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

שוש ניהול ובידור בע"מ
(ח"פ )51-423600-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.5.2017בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ליידי בירד בע"מ
(ח"פ )51-462629-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.5.2017בשעה  ,11.00אצל המפרקת ,רח' המנופים ,2
הרצליה פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נעמי שטיינפלד ,עו"ד ,מפרקת

לונגווד שירותי תיירות בע"מ
(ח"פ )51-245986-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,9.5.2017בשעה  ,14.00אצל באי כוח החברה ,משרד
מיכאל שיין ושות' ,רח' הסדנאות  ,11בניין נוף ים ,קומה  ,4הרצליה
פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,1.6.2017בשעה  ,16.30במשרדי רואה החשבון של
החברה ,רח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסנת שורץ-קרשברג ,עו"ד ,מפרקת

תומר ברבי ,עו"ד ,מפרק

אליהו כדורי שילוט וגרפיקה בע"מ

סושיאלגלרי בע"מ

(ח"פ )51-205421-4

(ח"פ )51-483178-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.5.2017בשעה  ,11.00במשרדי המפרקת ,רח'
מרמורק  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.6.2017בשעה  ,16.00במשרדי רואה החשבון של
החברה ,רח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסנת שורץ-קרשברג ,עו"ד ,מפרקת

גליה זלצר-ליפשיץ ,עו"ד ,מפרקת

חלקה  450גוש  6043בע"מ

מאגרקול בע"מ

(ח"פ )51-032022-9

(ח"פ )51-281873-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.5.2017בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,8רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.6.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' דוד שמעוני ,6
רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
בניהו ויינר ,מפרק

רועי אחיעזר ,מפרק

ט.א .לטיד בע"מ

קוליברי ניהול הון בע"מ

(ח"פ )51-474423-4

(ח"פ )51-499792-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.5.2017בשעה  ,10.00אצל עודד קרייזל ,משרד
לעריכת דין ,רח' ז'בוטינסקי  ,5רמת גן ,המפרק ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו בשעה  ,17.00במשרד
עו"ד בוריס למפר ,רח' אחד העם  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בוריס למפר ,עו"ד
בא כוח המפרקת

אלכסנדר זיסר ,מפרק

ג'מיסימו בע"מ

דנט-מט חומרים מסוכנים בע"מ

(ח"פ )51-395352-1

(ח"פ )51-243182-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

תתכנס ביום  ,30.3.2017או  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר ,בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' רש"י  ,6רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

תתכנס ביום  ,30.5.2017בשעה  ,12.00במשרד זוזובסקי ,חברת
עורכי דין ונוטריון ,רח' לבונטין  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון שמיר ,מפרק

יאיר יעקב ,עו"ד ,מפרק

משאבים כהן בע"מ

אגוד חברות אוטובוסים צפון ירושלים להסעה
ציבורית בע"מ

(ח"פ )51-104511-4

(ח"פ )51-384420-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה  ,17.00בביתו של בעל המניות,
מיכאל כהן ,רח' לוי אשכול  ,80תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.5.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' צלאח
א-דין  ,22ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל שוסטר ,עו"ד ,מפרק

יונס מוחמד ,עו"ד ,מפרק

דרור ומיכאל כץ בע"מ

אייל דמתי בע"מ

(ח"פ )51-412980-8

(ח"פ )51-440719-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.5.2017בשעה  ,10.00במשרד עו"ד חנן עמית ,רח'
בלוך  ,42תל אביב  ,64681לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.5.2017בשעה  ,16.00אצל המפרקת ,שד' ירושלים
השלמה  ,698/9אילת ,שם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור כץ ,מפרק

טנז אזר ,עו"ד ,מפרקת

רד בעמק בע"מ
(ח"פ )51-456582-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.5.2017בשעה  ,11.00במשרדי המפרקת ,רח'
חטיבה תשע  ,23עפולה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעל נורקין ,עו"ד ,מפרקת

וובאינדיוס בע"מ
(ח"פ )51-521537-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

פופ ריידר רכב חשמלי בע"מ
(ח"פ )51-386864-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.5.2017בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,תל
יוסף ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עובדיה לוי ,מפרק

ג .יבין בע"מ
(ח"פ )51-474444-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,13.5.2017בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח'
טיראן  ,11הרצליה  ,4663811לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלילה יבין ,מפרקת

תתכנס ביום  ,15.5.2017בשעה  ,10.00במשרדי בטי נחום-ערן
דויטש ,רואי חשבון ,רח' יגאל אלון  ,55תל אביב  ,67891לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דוד נחום ,מפרק

אי.פי.אס .שירותי פארמה ישראל בע"מ
(ח"פ )51-267039-9

אבחז אחזקות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-266735-3

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.5.2017בשעה  ,11.00במשרדי החברה,
רח' שילוח  ,6פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים שושן ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2017בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' האחים
טרבס  ,14רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם חזנוביץ ,מפרק

ספנות נכסים בע"מ
(ח"פ )51-148126-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2017בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח'
יהודה הלוי  ,63תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליוי גוראל אפל ,עו"ד ,מפרקת

סי גי אס  -כרמל מערכות גיאוגרפיות בע"מ
(ח"פ )51-336298-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.5.2017בשעה  ,13.00במשרד המפרק ,רח' בן
גוריון  ,1בניין ב.ס.ר ,2 .בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי אסא ,עו"ד ,מפרק

דיפ בלו בע"מ
(ח"פ )51-374787-3

אופק מסוקים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-201755-9

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.5.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
דיזינגוף  ,50מגדל על קומה  ,19תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.5.2017בשעה  ,13.00במשרד המפרק ,רח' בן
גוריון  ,1בניין ב.ס.ר ,2 .בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון איזנברג ,עו"ד ,מפרק

אורי אסא ,עו"ד ,מפרק

גרופהון בע"מ

י.ב .בריגמן נדל"ן בע"מ

(ח"פ )51-461065-8

(ח"פ )51-506754-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,18.5.2017בשעה  ,9.00במשרד המפרק ,רח' נורדאו
 ,58תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,25.5.2017בשעה  ,10.30במשרד המפרק ,רח' ז'בוטינסקי
 ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,8רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בועז ברוך ,מפרק

רועי אחיעזר ,מפרק

אר אנד או טקסטיל בע"מ

יומה אנד בע"מ

(ח"פ )51-367768-2

(ח"פ )51-419562-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.5.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דניאל
פריש  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.5.2017בשעה  ,11.00במשרדי המפרק,
רח' מדינת היהודים  ,89בניין  ,Eקומה  ,9הרצליה פיתוח ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

רותם יהלומי ,מפרק

ערן כהן-ציון ,עו"ד ,מפרק

שלומי תור ניהול וייזום פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-506118-2

רון מעצבים בע"מ
(ח"פ )51-523696-6

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.5.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דניאל
פריש  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומי תור ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.5.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
קדמת צבי  ,15ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא חסין ,מפרק

פמפר בע"מ
(ח"פ )51-091245-4

אגודת החברים הארצית בע"מ (חל"צ)

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-381887-2

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.5.2017בשעה  ,10.00במשרדו של צבי
פשדצקי ,רח' החשמונאים  ,90תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.5.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' חובבי
ציון  ,37פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענת קוסיאק ,מפרקת

אברהם עופר ,מפרק

כינור החזקות בע"מ

אבי פלאפל רשות חנויות פלאפל בע"מ

(ח"פ )51-416268-4

(ח"פ )51-404630-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,30.5.2017בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' בוסל ,2
חולון  ,5831202לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם לוי ,מפרק

גלפר בע"מ
(ח"פ )51-040778-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.6.2017בשעה  ,16.00במשרד רזניק-רשף ,עורכי
דין ,רח' יגאל אלון  ,65מגדלי טויוטה ,תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
תמר גלפר ,עו"ד ,מפרקת

ג'ירודיאם בע"מ
(ח"פ )51-148761-3

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דיאנה יקותיאל,
מרח' אחי לה"ב  ,3/48ראשון לציון ,טל'  ,054-4451930למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דיאנה יקותיאל ,עו"ד ,מפרקת

סטרטה מדיה גרופ בע"מ
(ח"פ )51-330322-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2017בשעה  ,19.00אצל המפרקת ,רח' אחי
לה"ב  ,3/48ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דיאנה יקותיאל ,עו"ד ,מפרקת

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.6.2017בשעה  ,15.00במשרדו של המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים ניר ,מפרק

מוליאור פיתוח בע"מ
(ח"פ )51-265392-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.6.2017בשעה  ,14.30במשרדי לודאון ,רח'
החילזון  ,3קומה  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל מיגדן דב גל
מפרקים

סימוואד בע"מ
(ח"פ )51-412563-2

אינובייטיב אימפלנט סולושנס בע"מ
(ח"פ )51-382498-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברות הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברות מרצון ולמנות את שלומי שוורצבלט ,אצל
ון ליר-קסניה ,רח' פרופ' רקח  ,1ירושלים ,למפרק החברות.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברות הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלומי שוורצבלט ,מפרק

סימוואד בע"מ
(ח"פ )51-412563-2

סטרטה מדיה גרופ בע"מ

אינובייטיב אימפלנט סולושנס בע"מ

(ח"פ )51-330322-2

(ח"פ )51-382498-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברות
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ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

הנ"ל תתכנס ביום  ,14.5.2017בשעה  ,9.00אצל אצל ון ליר-
קסניה ,רח' פרופ' רקח  ,1ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברות ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברות.
שלומי שוורצבלט ,מפרק

שלם (ט.ע.י ).פיננסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-345567-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
צביקה אביב ,מרח' טוסקניני  ,1תל אביב ,טל' ,03-6006688
 ,052-5831391למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.4.2017
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
צביקה אביב ,עו"ד ,מפרק

רחלבסקי ובניו בע"מ
(ח"פ )513159434
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  23/03/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיר
רחלבסקי ,מרח' התאנה  ,47כרמי יוסף ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/07/2017
בשעה  ,10:00אצל גרופית הנדסה בע"מ ,רח' היסמין  ,7כרמי
יוסף ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עמיר רחלבסקי ,מפרק

מיקוד ד.י.א .בע"מ
(ח"פ )510491194
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  20/03/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
ויסאם גאליה ,מרח' עמק ברכה  ,25תל–אביב-יפו ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/07/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ויסאם גאליה ,רו"ח ,מפרק

א.ע .שגיב אחזקות בע"מ
(ח"פ )512016064
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  14/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורנה
שגיב ,מרח' ההסתדרות  ,26פתח תקווה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/06/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורנה שגיב ,מפרקת
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בית ויינברג בע"מ

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )513997627

בת חן טייץ ,עו"ד ,מפרקת

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  26/03/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחום
רפפורט ,מרח' דרך האלון  ,3גבע כרמל ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/06/2017
בשעה  ,11:00אצל עו"ד גל רהב ,משרד שבלת ושות' ,רח'
ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נחום רפפורט ,מפרק

דבאח בר בע"מ
(ח"פ )514255546
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמר ערן,
מרח' אבידן דוד  ,20תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ערן עמר

פאדי דבאח
מפרקים

מרשה דו סוליי

עודד נריה טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )513723130

(ח"פ )514229236

באסם דבאח

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 15/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
חיים אטלי ,מרח' הרב קוק  ,8ירושלים ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 26/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד
נריה ,מרח' רמז  ,47קריית טבעון ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

חיים אטלי ,עו"ד ,מפרק

עודד נריה ,מפרק

קשת דלתות בע"מ
(ח"פ )514644509
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 19/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בת
חן טייץ ,מרח' אופנהיימר  ,7רחובות  ,76701למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
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מפקנים סרטקס ייצור ושיווק ( )1992בע"מ
(ח"פ )511647877
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 26/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה גולדברג ,מרח' מנחם פלאוט  ,10רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
משה גולדברג ,עו"ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דנהב חיימוביץ ,עו"ד ,מפרקת

מט"י מרכז  -בני ברק ,רמת גן ,גבעתיים

דיזנהויז במרכז היהלומים  1969בע"מ

(ע"ר )580493757

(ח"פ )510511173

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  19/02/2017התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד רם תורן ,מרח' דרך בגין ,132
תל–אביב-יפו  ,6701101למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רם תורן ,עו"ד ,מפרק

גלוזמן חוגג פורטל בע"מ
(ח"פ )514790047

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

אוניברס נסיעות ותיירות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )510925969

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 27/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן
גלוזמן ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עידן גלוזמן ,מפרק

בית מדרש אהבת ישראל אשדוד

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )513523969
(בפירוק מרצון)

צבר טורס פיננסים ( )95בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(ח"פ )512207119

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 20/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דנהב חיימוביץ ,מרח' האר"י הקדוש  ,16אשדוד ,7764016
למפרקת החברה.

(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

טיולי הגליל רכב  1966בע"מ

אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )510467384
(בפירוק מרצון)

דיזנהויז יוניתורס טיולי איכות בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(ח"פ )513632844

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.

(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

בוא ניסע תיירות עולמית ( )1998בע"מ
(ח"פ )512714650
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

דיזנהויז פלטינום תיירות בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(ח"פ )513917971

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.

(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

צבר אורטל תיירות נופש וארועים בע"מ
(ח"פ )513179408
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

ישראייר צ'רטר ( )1994בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(ח"פ )511993966

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד

(בפירוק מרצון)
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הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

ערי ברצלונה ( )1997ניהול בע"מ
(ח"פ )512566159
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.

טיולי הגליל טרנספורט ( )1987בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

(בפירוק מרצון)

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )511181166

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.

אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

כלל החזקות נסיעות ותיירות בע"מ
(ח"פ )511048787
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.

אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

דיזנהאוז תיירות ותעופה בע"מ
(ח"פ )510258015
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

גטיה הובלות ומסחר בע"מ
(ח"פ )51-287167-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל
גטיה ,רח' ארלוזורוב ב ,11/עפולה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.5.2017בשעה
 ,12.00אצל עו"ד רובין שגיא ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואל גטיה ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם לוי ,מפרק

אנדים תיירות ותעופה בע"מ
(ח"פ )512248493

בי  -גינינג (ישראל) בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )513006866

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 27/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן עמי
הולצמן ,מרח' ארלוזורוב  ,36תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

בן עמי הולצמן ,מפרק

אנדים החזקות בתיירות בע"מ

אגר פתרונות ניהול ממוחשבים בע"מ

(ח"פ )512677113

(ח"פ )513120576

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/05/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
הנצי"ב  ,39תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

אבי אברהם פיק ,עו"ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

חביבה גיא בע"מ
(ח"פ )510959489
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 27/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם
לוי ,מרח' סמ' היסמין  ,14רמת השרון ,למפרק החברה.
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א.מ.י ארגון והפקת אירועים בע"מ
(ח"פ )515150316
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  18/06/2017בשעה  ,15:00אצל המפרק ,רח' נח"ל
 ,1אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אופק יעקב בלאיש ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

ספסיפיקר איי אל אס פי בע"מ

ירדן ניהול קרנות בע"מ

(ח"פ )515452928

(ח"פ )515003002

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  30/04/2017בשעה  ,14:00אצל הירש-פלק ושות',
רח' לינקולן  ,20תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  11/05/2017בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח' אחד
העם  ,2חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורי שטריכמן ,מפרק

גד הבר ,מפרק

סיארה  -קום בע"מ

אס.סי.אפ( .אחזקות) בע"מ

(ח"פ )513643692

(ח"פ )511411704

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  12/06/2017בשעה  ,11:00אצל אבי אנג'ל,
רח' אינשטיין  ,40מגדל קניון רמת אביב ,קומה  ,11תל–אביב-
יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  25/05/2017בשעה  ,08:00אצל א .רבינוביץ
ושות' ,רח' הנחושת  ,10תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

יורם מושקט ,עו"ד ,מפרק

אשר רבינוביץ ,עו"ד ,מפרק

אף.אס.טי.סי בע"מ

אי.אר.אל .אלקטרוניקה בע"מ

(ח"פ )514758283

(ח"פ )511898314

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/05/2017בשעה  ,10:00אצל עו"ד איתמר
גלרשטיין ,רח' דרך בגין  ,148תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  11/05/2017בשעה  ,12:00אצל כרמי  -קרן
משרד ,עורכי דין ,רח' הרכבת  ,58תל–אביב-יפו ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

גבריאל איכנולד ,מפרק

תומר כרמי ,עו"ד ,מפרק

חברה ארצישראלית לבניני תעשיה בע"מ

ש.שלי חברה לעיבודים חקלאיים בע"מ

(ח"פ )510000268

(ח"פ )514095728

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  11/05/2017בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח' כיאט
3א ,חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  30/04/2017בשעה  ,13:00אצל עו"ד אדר קוריאט,
רח' החרושת  ,16אור יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אנוש וקסמן ,עו"ד ,מפרק

אבי יחזקאל ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

4741

שירותי זר בע"מ

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון שני
גורמן ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

(ח"פ )511028946
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  11/05/2017בשעה  ,11:00אצל עו"ד אבי
זילברפלד ,רח' דרך בן גוריון דוד  ,34רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
יהודה זוהר ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שרון שני גורמן ,מפרק

אומניגל גרופ בע"מ
(ח"פ )513224881
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

גלוב גארד בע"מ
(ח"פ )512785320
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 25/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתנאל
זומר ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נתנאל זומר ,מפרק

גלוב גארד בע"מ
(ח"פ )512785320
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  15/05/2017בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,רח'
המדע  ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
נתנאל זומר ,מפרק

אומניגל גרופ בע"מ
(ח"פ )513224881
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 26/03/2017
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  15/05/2017בשעה  12:00אצל עו"ד רונן פריד ,רח'
המדע  ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שרון שני גורמן ,מפרק

אומניגל אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )513224873
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 26/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון שני
גורמן ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שרון שני גורמן ,מפרק

אומניגל אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )513224873
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  15/05/2017בשעה  12:00אצל עו"ד רונן פריד ,רח'
המדע  ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שרון שני גורמן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

סלתא ושמנה בע"מ
(ח"פ )515072379
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  15/03/2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד אהרון פרנס,
מרח' החשמונאים  ,103תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד אהרון פרנס ,מפרק

תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' מצדה ,9
מגדל ב.ס.ר  ,3בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר גרובר ,עו"ד ,מפרק

שרות ברק בגימל בע"מ
(ח"פ )51-389446-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.12.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי אנטבי ,מרח'
רבי עקיבא  ,57הרצליה ,למפרק החברה.

סלתא ושמנה בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

(בפירוק מרצון)

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )515072379

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  14/05/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
החשמונאים  ,103תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
דוד אהרן פרנס ,מפרק

לינק טו סור בע"מ
(ח"פ )51-409777-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר גרובר ,מרח'
מצדה  ,9בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמיר גרובר ,עו"ד ,מפרק

לינק טו סור בע"מ
(ח"פ )51-409777-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

מוטי אנטבי ,מפרק

שרות ברק בגימל בע"מ
(ח"פ )51-389446-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.5.2017בשעה  ,16.30במשרדי המפרק ,רח'
אחימאיר  ,29תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מוטי אנטבי ,מפרק

ש.א.מ .מיזוג צינון וקרור בע"מ
(ח"פ )51-211164-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאון שושן ,מרח'
הפועלים  ,24כפר סבא ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
לאון שושן ,מפרק
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ש.א.מ .מיזוג צינון וקרור בע"מ
(ח"פ )51-211164-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.5.2017בשעה  ,13.30אצל המפרק ,רח'
הפועלים  ,24כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לאון שושן ,מפרק

א.ח.מ .המזל בע"מ
(ח"פ )51-310754-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה אזובל ,מרח' אפרים
קציר  ,4/29רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
משה אזובל ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אליאס וילקובסקי ,מפרק

וילקובסקי ניהול ויעוץ בע"מ
(ח"פ )51-234037-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.5.2017בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' מוטה גור ,21
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אליאס וילקובסקי ,מפרק

כרמי קוסמטיקה רפואית בע"מ
(ח"פ )51-387731-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את כרמי בן שטרית ,מרח' תור
האביב  ,12רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

א.ח.מ .המזל בע"מ
(ח"פ )51-310754-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.5.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' אפרים
קציר  ,4/29רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה אזובל ,מפרק

וילקובסקי ניהול ויעוץ בע"מ
(ח"פ )51-234037-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליאס וילקובסקי ,מרח'
מוטה גור  ,21תל אביב ,למפרק החברה.

4 744

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
כרמי בן שטרית ,מפרק

כרמי קוסמטיקה רפואית בע"מ
(ח"פ )51-387731-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16.5.2017בשעה  ,16.30אצל המפרק ,רח'
תור האביב  ,12רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
כרמי בן שטרית ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,

וובלוג'יק בע"מ
(ח"פ )51-467233-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב פרסול ,מרח' נחל קנה ,14
צור יצחק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יניב פרסול ,מפרק

תתכנס ביום  ,29.4.2017בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' הופיין ,70
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם הרשקוביץ ,מפרק

ל.ח .יבוא ושיווק מוצרי ספורט בע"מ
(ח"פ )51-415700-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.9.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף חכים ,מרח' הגליל ,18
לפיד ,ת"ד  ,1920חולון  ,5811801למפרק החברה.

(ח"פ )51-467233-6

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

וובלוג'יק בע"מ
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' נחל קנה ,14
צור יצחק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב פרסול ,מפרק

א .א .איכות מוצרי מתכת בע"מ
(ח"פ )51-098718-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם הרשקוביץ ,מרח'
הופיין  ,70חולון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם הרשקוביץ ,מפרק

יוסף חכים ,מפרק

ל.ח .יבוא ושיווק מוצרי ספורט בע"מ
(ח"פ )51-415700-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.4.2017בשעה  ,15.00אצל המפרק ,רח' הגליל ,18
לפיד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף חכים ,מפרק

דבליו אס.איי .פרודקשיין בע"מ
(ח"פ )51-366837-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.1.2017התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את מרינה רוזין ,מרח' משה דיין ,14
פתח תקווה ,למפרקת החברה.

א .א .איכות מוצרי מתכת בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-098718-3
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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מרינה רוזין ,מפרקת
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דבליו אס.איי .פרודקשיין בע"מ
(ח"פ )51-366837-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.5.2017בשעה  ,10.30אצל המפרקת ,רח' משה
דיין  ,14פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרינה רוזין ,מפרקת

לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן אלוש ,מרח' דרך
המשחררים  ,88באר שבע ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
איתן אלוש ,מפרק

א.י .שנהב עבודות חשמל בע"מ
(ח"פ )51-477439-7
(בפירוק מרצון)

חכאס ( )97בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-254350-5

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.5.2017בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' דרך
המשחררים  ,88באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.9.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד דהאן ,מרח' קמינסקי ,8
כפר סבא ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד דהאן ,מפרק

חכאס ( )97בע"מ
(ח"פ )51-254350-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' קמינסקי ,8
כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד דהאן ,מפרק

איתן אלוש ,מפרק

ניו פרטס בע"מ
(ח"פ )51-277893-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהבה דהן ,מרח' העצמאות ,77
פתח תקווה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
זהבה דהן ,מפרקת

ניו פרטס בע"מ
(ח"פ )51-277893-7
(בפירוק מרצון)

א.י .שנהב עבודות חשמל בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-477439-7

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.5.2017בשעה  ,12.30אצל המפרקת ,רח'
סגולה  ,17פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.1.2017התקבלה החלטה
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זהבה דהן ,מפרקת
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קראונד אפ בע"מ
(ח"פ )51-481753-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין אילן סבג ,מרח' גבורי
ישראל  ,46נתניה  ,4250433למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

תתכנס ביום  ,9.5.2017בשעה  ,11.30אצל המפרק ,רח' שטמפפר ,9
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
טטרו עיינה ,מפרק

איי.אנ.טי.נס בע"מ
(ח"פ )51-512807-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחשון גינדי ,מרח' פרופס
אהרון צבי  ,1נתניה ,למפרק החברה.

קראונד אפ בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

בנימין אילן סבג ,מפרק

(ח"פ )51-481753-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.5.2017בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' גבורי
ישראל  ,46נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בנימין אילן סבג ,מפרק

שחקים עילית בע"מ
(ח"פ )51-386296-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את טטרו עיינה ,מרח'
שטמפפר  ,9נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טטרו עיינה ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נחשון גינדי ,מפרק

איי.אנ.טי.נס בע"מ
(ח"פ )51-512807-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.5.2017בשעה  ,9.30אצל המפרק ,רח' פרופס אהרון
צבי  ,1נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נחשון גינדי ,מפרק

מודיל שיווק רהיטים  2000בע"מ
(ח"פ )51-288604-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל דיל ,מרח' ערער ,9
מודיעין ,למפרק החברה.

שחקים עילית בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-386296-1
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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מודיל שיווק רהיטים  2000בע"מ
(ח"פ )51-288604-5

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עקיבא גרוביס,
מרח' חורגון  ,26רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.5.2017בשעה  ,12.30אצל המפרק ,רח' ערער ,9
מודיעין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
טל דיל ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עקיבא גרוביס ,מפרק

אלפא ע .גרוביס ושות' בע"מ
(ח"פ )51-051590-1
(בפירוק מרצון)

רינג מטר טכנולוגיות בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-351897-7

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.5.2017בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' חורגון ,26
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.11.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון בן ארוש,
מרח' נורית  ,259צור הדסה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמעון בן ארוש ,מפרק

רינג מטר טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-351897-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה  ,8.30אצל המפרק ,רח' נורית ,259
צור הדסה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון בן ארוש ,מפרק

עקיבא גרוביס ,מפרק

אלינור תשתיות בע"מ
(ח"פ )51-441301-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארי ליפשיץ ,מרח' החצב ,30
מבשרת ציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ארי ליפשיץ ,מפרק

אלינור תשתיות בע"מ
(ח"פ )51-441301-2
(בפירוק מרצון)

אלפא ע .גרוביס ושות' בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-051590-1

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.5.2017בשעה  ,16.30אצל המפרק ,רח' החצב ,30
מבשרת ציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.11.2016התקבלה
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ארי ליפשיץ ,מפרק
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דינמיק איי (אקסקלוסיב) בע"מ
(ח"פ )51-497720-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוברט בר ,מרח' זויתן ,20
אבן יהודה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רוברט בר ,מפרק

דינמיק איי (אקסקלוסיב) בע"מ
(ח"פ )51-497720-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה  ,11.30אצל המפרק ,רח' זויתן ,20
אבן יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רוברט בר ,מפרק

מיקרו איי מדיה בע"מ
(ח"פ )51-239573-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם רמי אסרף ,מרח'
הסחלב  ,48נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם רמי אסרף ,מפרק

תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' הסחלב ,48
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם רמי אסרף ,מפרק

מיקרו בי מדיה בע"מ
(ח"פ )51-251652-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם רמי אסרף ,מרח'
הסחלב  ,48נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם רמי אסרף ,מפרק

מיקרו בי מדיה בע"מ
(ח"פ )51-251652-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,17.30אצל המפרק ,מרח'
הסחלב  ,48נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם רמי אסרף ,מפרק

יציאת מצרים בע"מ
(ח"פ )51-507418-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נטלי רקה ,מרח' רוטשילד ,41
תל אביב ,למפרקת החברה.

מיקרו איי מדיה בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-239573-2
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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יציאת מצרים בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

(ח"פ )51-507418-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,11.00אצל המפרקת ,רח'
רוטשילד  ,41תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נטלי רקה ,מפרקת

דן דגן בע"מ
(ח"פ )51-363208-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,28.2.2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן דגן,
מרח' רותם  ,3כפר נטר ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דן דגן ,מפרק

דן דגן בע"מ

אילנה דנון ,מפרקת

דוד דנון בע"מ
(ח"פ )51-306056-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה  ,12.30אצל המפרקת ,רח' אברהם
גוטמן  ,21רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילנה דנון ,מפרקת

וולף תעשיות מזון בע"מ
(ח"פ )51-159449-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד וולף ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,83בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

(ח"פ )51-363208-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' רותם ,3
כפר נטר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דן דגן ,מפרק

דוד דנון בע"מ
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילנה דנון ,מרח'
אברהם גוטמן  ,21רחובות ,למפרקת החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד וולף ,עו"ד ,מפרק

וולף תעשיות מזון בע"מ
(ח"פ )51-159449-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,83בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

דוד וולף ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7475א' בניסן התשע"ז28.3.2017 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

