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הודעה על עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק

רשם האגודות השיתופיות (להלן  -הרשם) ,ומקנה לו את
סמכויות הרשם לפי סעיפים  7ו– 12לפקודה.

מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק
שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-עדכנה הממשלה
את רשימת המשרות 2שבתוספת השנייה לחוק האמור כלהלן:

צו זה יפקע מאליו ולא ייעשה בו שימוש עם סיום עבודתו
של עורך הדין אהוד אמיתי ביחידת רשם האגודות השיתופיות
שבמשרד הכלכלה והתעשייה.

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

( )1ייגרעו משרות:
" 	.11יושבי ראש ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה

ב' באב התש"ף ( 23ביולי )2020
(חמ -3-983ה)1
עמיר פרץ
שר הכלכלה והתעשייה

 	.8מנהל מינהל התכנון";
( )2תחת הכותרת "משרד הפנים" ,אחרי פרט  52יבואו:

מינוי וצו מיוחד

"52א .יושב ראש ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה

לפי פקודת האגודות השיתופיות

52ב 	.מנהל מינהל התכנון".
א' באב התש"ף ( 22ביולי )2020
(חמ -3-1173ה)2

1
2

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"ז ,עמ' .42
י"פ התשע"ז ,עמ'  ;3986התש"ף ,עמ' .6764

הודעה על שינויים בהרכב ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת העשרים וארבע
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בהתאם לסעיף (23ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט ,11969-נמסרת בזה הודעה על שינויים בהרכבה של
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים וארבע (להלן -
הוועדה) ,כמפורט להלן:
( )1חברי ועדה מטעם סיעת "הליכוד" יהיו מכלוף מיקי זהר,
כפיר סוויסה ,יעקב דקל ועליזה ליזט בראשי שיבואו
במקומם של שלמה קרעי ,אלעד זמיר ,דויד הרמלין ונועם
לאור;
( )2ממלאי מקום בוועדה מטעם סיעת "הליכוד" יהיו יהונתן
טל ,אהרון לאוטמן ,ויאצסלב זלצר וחן אביטן שיבואו
במקומם של אוריאל בוכריץ ,זהר נתן ,אריאל אלחננוב
ויעקב דקל.
הודעת יושב ראש הכנסת מיום ג' בסיוון התש"ף ( 26במאי
 )2020תתוקן בהתאם.2
י"ד באב התש"ף ( 4באוגוסט )2020
(חמ -3-16ה)1

1
2

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת האגודות השיתופיות
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את עורכת הדין גל הררי גולדמן
לעוזרת רשם האגודות השיתופיות (להלן  -הרשם) ,ומקנה לה
את סמכויות הרשם לפי סעיפים  43 ,26 ,)2(14 ,12 ,9 ,7עד 52 ,50
ו– 53לפקודה ,את סמכויות הרשם לפי תקנות (5א)( )2ו– 6לתקנות
האגודות השיתופיות (חברות) ,התשל"ג ,21973-את סמכויות
הרשם לפי תקנות 28א עד  29לתקנות האגודות השיתופיות
(רשויות האגודה) ,התשל"ה ,31975-את סמכויות הרשם לפי
תקנה (7ג) לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) ,התשל"ו,41976-
את כל סמכויות הרשם לפי תקנות האגודות השיתופיות
(בוררות בסכסוכים) ,התשל"ב ,51972-את כל סמכויות הרשם
לפי תקנות האגודות השיתופיות (פירוק) ,התשמ"ד ,61984-ולפי
הכללים למינוי מפרקים של אגודות שיתופיות וקביעת שכרם,
התשנ"א.71991-
1

צו זה יפקע מאליו ולא ייעשה בו שימוש עם סיום עבודתה
של עורכת הדין גל הררי גולדמן ביחידת רשם האגודות
השיתופיות שבמשרד הכלכלה והתעשייה.
כ"ט בתמוז התש"ף ( 21ביולי )2020
(חמ -3-983ה)1
עמיר פרץ
שר הכלכלה והתעשייה
1
2
3
4
5
6
7

עוזי פוגלמן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה–24
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"ח ,עמ' .714
י"פ התש"ף ,עמ'  6252ועמ' .7071

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .336
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;872התשל"ה ,עמ' .285
ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;1366התשמ"ד ,עמ' .408
ק"ת התשל"ו ,עמ' .974
ק"ת התשל"ב ,עמ' .746
ק"ת התשמ"ד ,עמ' .1588
י"פ התשנ"א ,עמ' .1151

הודעה על הטלת תפקיד מנהל הרשות להשקעות
ולפיתוח התעשייה והכלכלה
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ב) לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולאחר התייעצות עם נציב שירות
המדינה ,אני מטיל על דוד לפלר את תפקיד מנהל הרשות
להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה.

מינוי וצו מיוחד
לפי פקודת האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת האגודות השיתופיות
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את עורך הדין אהוד אמיתי לעוזר

1

1

1

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .336
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הסמכת מפקח

תוקף הטלת התפקיד עד יום י"ג בתשרי התש"ף ( 1באוקטובר
 )2020או עד למינוי של קבע ,לפי המוקדם.
י"ב באב התש"ף ( 2באוגוסט )2020
(חמ -3-1173ה)1
עמיר פרץ
שר הכלכלה והתעשייה

הודעה על החלטה להפעיל את ביקורת המדינה
ואת הפרק השביעי
לפי חוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב]
הואיל וביום כ"ח בשבט התשע"ט ( 3בפברואר )2019
החליט מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור דאז ,השופט
(בדימוס) יוסף חיים שפירא ,בתוקף סמכותו לפי סעיף  )7(9לחוק
מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב]( 1להלן  -החוק),
להפעיל את ביקורת המדינה על יפה נוף תחבורה תשתיות
ובנייה בע"מ (חברה רשומה מס'  ,)51-224169-6בכל התחומים
שאליהם מתייחס החוק בהיותה גוף שעיריית חיפה משתתפת
בהנהלתו;
והואיל ויפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ נתמכת
על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף  205לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,שנאצלה לי,2
ולאחר שעבר הכשרה מתאימה כאמור בסעיף  205לחוק ,אני
מסמיך את שגיא בוחבוט למפקח לצורך ביצוע החוק והפעלת
הסמכויות לפי כל דין ,במרחב תכנון יזרעאלים במחוז הצפון.
תוקף הסמכה זו עד יום כ' בתמוז התשפ"א ( 30ביוני )2021
וכל עוד המוסמך משמש במשרתו בוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה במרחב התכנון שצוין.
הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח
במרחב תכנון כלשהו ,אם קיימת כזו.
י"ג בתמוז התש"ף ( 5ביולי )2020
(חמ -3-715ה)3

1
2

הסמכת מפקחים

והואיל והדבר דרוש לי לצורכי מילוי תפקידי כנציב תלונות
הציבור;
לכן החלטתי ,בתוקף סמכותי לפי סעיף  )2(36לחוק ,להחיל
את הפרק השביעי לחוק ,שעניינו בירור תלונות הציבור ,על
יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ (חברה רשומה מס'
.)51-224169-6
ה' באב התש"ף ( 26ביולי )2020
(חמ -3-463ה)2

1

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף  205לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,שנאצלה לי ,2ולאחר
שעברו הכשרה מתאימה כאמור בסעיף  205לחוק ,אני מסמיך
את האנשים המנויים להלן למפקחים לצורך ביצוע החוק
והפעלת הסמכויות לפי כל דין:
השם והמחוז

מתניהו אנגלמן
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
ס"ח התשי"ח ,עמ' .92

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

תוקף הסמכה זו עד יום א' בתמוז התשפ"ב ( 30ביוני )2022
וכל עוד המוסמכת משמשת במשרתה בוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין.
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מודיעין-מכבים-רעות

		
שחאדה גנאים

עמק חפר

ניב מור		

רמת גן

		
הילה סעדון

רמלה

		
מור בן הרוש

שדות דן

		
גל נתנאל אטיאס

קריית גת

		
יוסף גוילי

ערד

מחוז ירושלים
		
לימור יעקבי
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תוקף הסמכה זו עד יום י"א בתמוז התשפ"ג ( 30ביוני ,)2023
וכל עוד המוסמך משמש במשרתו בוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה במרחב התכנון שצוין.
1
2
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עמית בן ארוש

גבעתיים

מחוז דרום

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמכת למפקחת
במרחב תכנון כלשהו ,אם קיימת כזו.
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אביב ווהב

חריש

		
מחוז מרכז

בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף  205לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,שנאצלה לי ,2ולאחר
שעברה הכשרה מתאימה כאמור בסעיף  205לחוק ,אני מסמיך
את אנה ליבקין רוצקי למפקחת לצורך ביצוע החוק והפעלת
הסמכויות לפי כל דין ,במרחב תכנון קצרין במחוז הצפון.

ילקוט הפרסומים  ,9025ט"ו באב התש"ף5.8.2020 ,

תחום הסמכה (מרחב תכנון)

מחוז צפון

הסמכת מפקחת

י"ג בתמוז התש"ף ( 5ביולי )2020
אברהם ברון כהן
(חמ -3-715ה)3
מנהל היחידה הארצית
לאכיפת דיני התכנון והבנייה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ז ,עמ' .884
 2י"פ התשע"ח ,עמ' .922

אברהם ברון כהן
מנהל היחידה הארצית
לאכיפת דיני התכנון והבנייה
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ז ,עמ' .884
י"פ התשע"ח ,עמ' .922

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ז ,עמ' .884
י"פ התשע"ח ,עמ' .922

7863

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח
במרחב תכנון כלשהו ,אם קיימת כזו.
ח' בתמוז התש"ף ( 30ביוני )2020
(חמ -3-715ה)3
אברהם ברון כהן
מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין

הודעה בדבר השעיית חברה

.4
.5
.6
.7
.8

מינהל מקומי
סייעות בגני ילדים
חזרה לעבודה לאחר משבר הקורונה
26.5.2020
 - 3.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

150+7015/2020
30.4.2020
ממשלת ישראל ,מרכז שלטון מקומי ,שלוש ערים
הגדולות ,מרכז מועצות אזוריות ,חבר המועצות
הדתיות ,המוסד לביטוח לאומי,
אונ' עברית בר אילן ,אונ' בן גוריון חיפה ,אונ' תל
אביב ,טכניון ,מכון ויצמן,
הסתדרות העובדים
כלל הענפים
עובדי המגזר הציבורי
הארכת חופשה כפויה עקב משבר הקורונה עד
2.5.2020
27.5.2020
 - 30.4.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

151+7016/2020
1.5.2020
ממשלת ישראל ,מרכז שלטון מקומי ,שלוש ערים
הגדולות ,מרכז מועצות אזוריות ,חבר המועצות
הדתיות ,המוסד לביטוח לאומי ,שירות התעסוקה
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
עובדי המגזר הציבורי
חזרה לעבודה לאחר משבר הקורונה 3.5.2020
27.5.2020
 - 1.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום ח' באב התש"ף ( 29ביולי
 ,)2020בתיק בד"א  ,005/2020החליט להטיל על צביה דותן
סטרנס ,רישיון מס'  ,9324עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של שלושים חודשים (במקום עונש
ההשעיה שהוטל עליה בתיק בד"מ  18 - 10/19חודשי השעיה).
תוקף ההשעיה מיום כ"ה בכסלו התש"ף ( 23בדצמבר
 )2019עד יום י"ב בתמוז התשפ"א ( 22ביוני .)2021
י"ג באב התש"ף ( 3באוגוסט )2020
(חמ )3-94

1

אורי אלפרסי
המנהל הכללי של
לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז1957-
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.5.2020

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.1
.2
.3

7013/2020
10.5.2020
מרכז שלטון מקומי
שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי
סייעות בגנים
הפעלת גני ילדים בל"ג בעומר
26.5.2020
 - 10.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

7014/2020
3.5.2020
מרכז שלטון מקומי
שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף

.4
.5
.6
.7
.8

המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

7 864
05/08/20

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.5.2020
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.1
.2
.3

129/2020
26.2.2020
מרכז רפואה שיקום וסיעוד בית הדר ע.ר ,580540870
הסתדרות החדשה
בריאות
כאמור בהסכם
תנאי עבודה
25.4.2020
26.2.2025 - 26.2.2020

.1
.2

130/2020
23.4.2020

.4
.5
.6
.7
.8
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.3

מדינת ישראל,
הסתדרות העובדים
שירותי בריאות
אחים ואחיות במינהל הסיעוד במשרד הבריאות
בתפקידי ניהול
החלטת ועדת מעקב בעניין תוספת שכר
11.5.2020
 - 23.4.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

131/2020
10.2.2020
גן החיות התנכ"י בירושלים על משפחת טיש,
הסתדרות החדשה
פעילות פנאי
קבטים מדריכים עובדים זמניים ושעתיים
עדכון הסכם מיום 24/5/16
11.5.2020
31.12.2022 - 1.1.2020

.1
.2
.3

132/2020
26.3.2020
פלציבו עין הנצי"ב אגש"ח בע"מ ח.פ ,54209368
הסתדרות העובדים הלאומית
ייצור פלסטיק
כאמור בהסכם
הארכת תוקף הסכם מיום 6/11/16
11.5.2020
31.12.2020 - 31.12.2019

.1
.2
.3

133/2020
27.4.2020
שטראוס קפה ישראל בע"מ,
הסתדרות העובדים הלאומית
מכירה
כאמור בהסכם
הארכת הסכמים בשינויים
11.5.2020
31.12.2024 - 1.1.2020

.1
.2
.3

134/2020
11.5.2020
חברת פדסק אקספרס ישראל אינטרנשיונל בע"מ
515929552
טי.אן.טי אקספרס וורלדוויד בע"מ ,512565136
הסתדרות העובדים הלאומית
שירותי בלדרות
עובדי TNT
החלת חלק מהסכם קיבוצי על עובדי TNT
18.5.2020
 - 11.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

135/2020
21.4.2020
מובילי דרור,
הסתדרות העובדים הלאומית
הובלה יבשתית
כלל העובדים
צמצומים עקב משבר הקורונה

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
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.7
.8

18.5.2020
31.5.2020 - 21.4.2020

.1
.2
.3

136/2020
12.3.2020
מלט הרטוב בע"מ,
הסתדרות החדשה
ייצור
כלל העובדים
תנאי עבודה
11.5.2020
12.3.2022 - 12.3.2020

.1
.2
.3

137/2020
6.4.2020
גלובס פבלישר עיתונות בע"מ,
ארגון העיתונאים בישראל
תקשורת
כלל עובדי גלובס
יציאה לחל"ת עקב משבר הקורונה
11.5.2020
6.6.2020 - 6.4.2020

.1
.2
.3

138/2020
3.5.2020
תעשייה אווירית לישראל ואלתא מערכות בע"מ,
הסתדרות החדשה
ענפי יצור
כלל העובדים
הצטרפות להסכם קיבוצי מיום  1.5.20בנושא שגרת
חירום (משבר קורונה)
11.5.2020
 - 3.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

139/2020
9.2.2020
החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
מינהל מקומי
עובדים בתפקידי פינוי אשפה
מענק חד פעמי
11.5.2020
 - 9.2.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

140/2020
3.3.2020
שופרסל בע"מ,
הסתדרות המעו"ף
מסחר
כאמור בהסכם
הארכת תוקף הסכם  327/76ותנאי עבודה
11.5.2020
 - 3.3.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

141/2020
1.3.2020
ביתן בעיר (בייסוד בע"מ),
הסתדרות החדשה והמעו"ף

7865

.4
.5
.6
.7
.8

מסחר
כלל העובדים
שינוי מועד פעימה ראשונה של משכורת 13
11.5.2020
 - 1.3.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

142/2020
18.3.2020
החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ומשפחתו בע"מ
(חל"צ),
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
פעילות פנאי
כאמור בהסכם
הוצאת עובדים לחל"ת עקב משבר הקורונה
11.5.2020
 - 18.3.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

143/2020
18.3.2020
ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
שירותי בריאות
כאמור בהסכם
מצב חירום בשל משבר הקורונה
11.5.2020
 - 18.3.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

144/2020
30.4.2020
כללית הנדסה רפואית בע"מ,
הסתדרות החדשה
שירותי בריאות
העובדים בפרויקט בראש העין
תנאי עבודה ייחודיים עקב משבר הקורונה
26.5.2020
 - 30.4.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

145/2020
10.5.2020
ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ,
הסתדרות העובדים החדשה  /המעו"ף
שירותי בריאות
כלל העובדים
חזרה לשגרה לאחר משבר הקורונה
26.5.2020
10.6.2020 - 10.5.2020

.1
.2
.3

146/2020
11.5.2020
כ.א.ל כרטיסי אשראי לישראל בע"מ
יציל פיננסיים בע"מ
דיינרס קלוב בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
שירותים פיננסיים
כאמור בהסכם
תיקון הסכם מיום 11/6/19
26.5.2020
 - 11.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
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.1
.2
.3

147/2020
17.3.2020
חברת נמל אשדוד בע"מ,
הסתדרות החדשה
הובלה ימית
כאמור בהסכם סקטור בעלי מלאכה
תנאי עבודה
21.5.2020
14.3.2021 - 15.3.2020

.1
.2
.3

148/2020
16.3.2020
חברת נמל אשדוד,
הסתדרות החדשה
הובלה ימית
מנהלי עבודה בתי מלאכה
תנאי עבודה
23.5.2020
14.3.2021 - 15.3.2020

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

149/2020
12.4.2020
חברת נמל אשדוד בע"מ,
הסתדרות החדשה
הובלה ימית
כאמור בהסכם
הסדרת עבודה לאור משבר הקורונה
21.5.2020
 - 12.4.2020לחתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

150+7015/2020
30.4.2020
ממשלת ישראל ,מרכז שלטון מקומי ,שלוש ערים
הגדולות ,מרכז מועצות אזוריות ,חבר המועצות
הדתיות ,המוסד לביטוח לאומי,
אונ' עברית בר אילן ,אונ' בן גוריון חיפה ,אונ' תל
אביב ,טכניון ,מכון ויצמן,
הסתדרות העובדים
כלל הענפים
עובדי המגזר הציבורי
הארכת חופשה כפויה עקב משבר הקורונה עד
2.5.2020
27.5.2020
 - 30.4.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

151+7016/2020
1.5.2020
ממשלת ישראל ,מרכז שלטון מקומי ,שלוש ערים
הגדולות ,מרכז מועצות אזוריות ,חבר המועצות
הדתיות ,המוסד לביטוח לאומי ,שירות התעסוקה
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
עובדי המגזר הציבורי
חזרה לעבודה לאחר משבר הקורונה 3.5.2020
27.5.2020
 - 1.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
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.1
.2
.3

152/2020
21.4.2020
ממשלת ישראל,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
סטודנטים במגזר הציבורי
העסקת סטודנטים בתקופת משבר הקורונה במספר
שעות גבוה יותר
27.5.2020
 - 21.4.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

153/2020
3.5.2020
ממשלת ישראל ,מרכז רפואי ע"ש סוראסקי ,שירותי
בריאות כללית ,בית החולים בני ציון,
הסתדרות החדשה
הסתדרות האחיות
שירותי בריאות
אחים ואחיות
שמירה על בריאות אחים ואחיות במסגרת המאבק
בקורונה הארכת ההסכם מיום  25.3.20עד 31.5.2020
27.5.2020
 - 3.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

154/2020
21.4.2020
ממשלת ישראל,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
סטודנטים
הסדרי עבודה לסטודנטים שיחולו בתקופת משבר
הקורונה
27.5.2020
18.5.2020 - 21.4.2020

.1
.2
.3

155/2020
29.12.2019
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,
הסתדרות החדשה
ייצור
דרוג הנדסאים/טכנאים
שכר ותנאי עבודה
27.5.2020
 - 29.12.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

156/2020
6.5.2020
ממשלת ישראל ,שירותי בריאות כללית ,מרכז רפואי
סוראסקי ובית חולים בני ציון בחיפה,
הסתדרות החדשה
הסתדרות עובדי המדינה
הסתדרות המעו"ף
הסתדרות הרטנגאים
איגוד הרוקחים
שירותי בריאות
רוקחים רנטגן מינהל ומשק טכנולוגיים רפואיים
הארכת הסכם מיום  31.3.2020עד ליום 31.5.2020
מתכונת עבודה ייחודית לאור משבר הקורונה

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
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.7
.8

31.5.2020
 - 6.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

157/2020
1.5.2020
מכללה אקדמית להנדסה אורט בראודה (ער)
,580264877
הסתדרות החדשה
חינוך
כאמור בהסכם
הצטרפות להסכם מיום 1.5.2020
27.5.2020
 - 1.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

158/2020
5.5.2020
ממשלת ישראל
ארגון סגל מחקר במערכת הביטחון ברפאל ובמשרד
ראש הממשלה
כלל הענפים
כאמור בהסכם
הסדרי עבודה לאור משבר הקורונה
27.5.2020
30.6.2020 - 3.5.2020

.1
.2
.3

159/2020
6.5.2020
ממשלת ישראל
שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי סוראסקי ובית חולים בני ציון ,
הסתדרות עובדי המדינה/המעו"ף
שירותי בריאות
עובדי כח עזר ,משנעים בבתי חולים
הארכת הסכם  31.3.20עד ליום 31.5.20
27.5.2020
 - 6.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

160/2020
6.5.2020
ממשלת ישראל
שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי סוראסקי ובית חולים בני ציון ,
הסתדרות החדשה/עובדי המדינה/המעו"ף /איגוד
הביוכימאים מקרוביולוגיים ועובדי מעבדות
שירותי בריאות
עובדי מעבדות
שינוי מתכונת עבודה עקב משבר הקורונה
27.5.2020
31.5.2020 - 7.4.2020

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.6.2020
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.

7867

.6
.7
.8

נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.1
.2
.3

.1
.2
.3

171+7017/2020
18.5.2020
ממשלת ישראל ,מרכז שלטון מקומי ,שלוש הערים
הגדולות ,מרכז מועצות אזוריות ,חבר מועצות
הדתיות ,המוסד לביטוח לאומי שירות התעסוקה,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
כאמור בסעיף
תיקון הסכם תו הסגול
14.6.2020
 - 18.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.1
.2
.3

7018/2020
18.5.2020
מרכז שלטון מקומי ,מרכז מועצות אזוריות ,שלוש
הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי
כלל העובדים
הודעה מס'  12/20עדכון קצובת הבראה קיץ 2020
14.6.2020
 - 18.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2020
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.1
.2
.3

161/2020
27.5.2020
אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה
הובלה אווירית
כלל העובדים
הסכמה בדבר שינוי מבני של נציגות העובדים
2.6.2020
 - 27.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

162/2020
4.6.2020
גולן טלקום,
הסתדרות העובדים הלאומית  -אג"מ
תקשורת
כלל העובדים
שמירה על זכויות עובדים במסגרת מעבר לסלקום
14.6.2020
 - 4.6.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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163/2020
15.5.2020
חברה כלכלית לפיתוח קרית אתא בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
מינהל מקומי
עובדי התאגיד בפינוי אשפה
מענק חד פעמי
14.6.2020
 - 15.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

164/2020
24.5.2020
המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ ח.פ ,514357458
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
מסחר
כלל העובדים
שינויים בארגונים עקב התפשטות נגיף הקורונה
14.6.2020
 - 24.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

165/2020
24.5.2020
החברה למרכזי ספורט לעובד (חל"צ) ח.פ ,510604937
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
ספורט
כלל העובדים
שיבה חלקית לעבוד לאחר משבר הקורונה
14.6.2020
 - 24.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

166/2020
31.5.2020
מגדל חברה לביטוח בע"מ
מגדל מקפת ניהול קרנות פנסיה,
הסתדרות החדשה
ביטוח
כאמור בהסכם
שינויים בהסכם  2019עקב משבר קורונה
14.6.2020
 - 31.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
.5

167/2020
18.5.2020
איגוד מוסדות חקלאיים ופנימתיים,
הסתדרות החדשה/המיו"ף
חינוך
כלל העובדים
חוזר 12/20
קצובת הבראה ונופש
14.6.2020
 - 18.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת
168/2020
19.5.2020
ממשלת ישראל,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
סטודנטים בשירות המדינה
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.6

חזרה לשגרת עבודה והמשך חל"ת לאחר משבר
הקורונה
14.6.2020
31.5.2020 - 19.5.2020

.1
.2
.3

169/2020
18.5.2020
קרן קיימת לישראל,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
ארגון חוץ מדינתי
כלל העובדים
צמצום הוצאות עקב משבר הקורונה
14.6.2020
 - 18.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

170/2020
18.5.2020
האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות/הסתדרות המעו"ף,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
כאמור בהסכם
יציאות לחופש וחזרה לעבודה עקב משבר הקורונה
14.6.2020
 - 18.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

171+7017/2020
18.5.2020
ממשלת ישראל ,מרכז שלטון מקומי ,שלוש הערים
הגדולות ,מרכז מועצות אזוריות ,חבר מועצות
הדתיות ,המוסד לביטוח לאומי שירות התעסוקה,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
כאמור בסעיף
תיקון הסכם תו הסגול
14.6.2020
 - 18.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

172/2020
23.4.2020
עיתון הארץ,
ארגון העיתונאים בישראל
תקשורת
כלל העובדים
הוצאת עובדים לחל"ת עקב משבר הקורונה
4.6.2020
 - 23.4.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

173/2020
3.5.2020
אלקטרה מוצרי צריכה,
הסתדרות העובדים הלאומית
מסחר
כלל העובדים
מתכונת עבודה מצומצמת עקב משבר הקורונה
27.5.2020
 - 3.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
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.1
.2
.3
.4
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.6
.7
.8

174/2020
25.5.2020
מכבי אבשלום פ"ת,
ארגון שחקני הכדורגל/הסתדרות המעו"ף
ספורט
 10שחקנים
חזרה לשגרה אחרי משבר קורונה
14.6.2020
 - 25.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת
175/2020
14.5.2020
נגה גלידת שותפות מוגבלת,
הסתדרות החדשה/עובדי המזון והפרמצבטיקה
מזון
מנהל מכירה אזוריים
תוספת שכר ביגוד ,קרן השתלמות
4.6.2020
31.5.2023 - 1.1.2020

.1
.2
.3

176/2020
20.5.2020
א.ל ליאור שירותי ניקיון ואחזקה בע"מ ח.פ ,513627317
הסתדרות העובדים הלאומית
תחזוקה
מאבטחים ,אחזקה וניקיון
דמי חבר ונציגות עובדים ועדת אכיפה
14.6.2020
 - 20.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

177/2020
19.4.2020
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
שירותים פיננסיים
כאמור בנספח
הארכת תקופת ארעיות
14.6.2020
 - 19.4.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

178/2020
21.4.2020
אם.אקס .וואן בע"מ ח.פ ,51089623
הסתדרות החדשה -איגוד עובדי הסלולר אינטרנט
וההייטק
תקשורת
כאמור בהסכם
תנאי עבודה
2.6.2020
31.3.2023 - 21.4.2020

.1
.2
.3

179/2020
13.5.2020
פרטנר תקשורת בע"מ,
הסתדרות החדשה  /איגוד עובדי הסלולר האינטרנט
וההייטק

.4
.5
.6
.7
.8

7869

.4
.5
.6
.7
.8

תקשורת
כלל העובדים
השלכות משבר הקורונה על העובדים
2.6.2020
 - 13.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

180/2020
30.3.2020
קליל תעשיות בע"מ,
הסתדרות החדשה/מרחב כרמיאל
ענפי ייצור
כלל עובדי קליל פרט לחוזים אישיים
תוספות שכר
2.6.2020
31.1.2023 - 2.7.2019

.1
.2
.3

181/2020
5.3.2020
מועצה אזורית חוף אשקלון,
דרכא בתי ספר,
הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי
עובדי בית ספר שקמה וישיבת יששכר
מעבר העובדים לניהול דרג א'
1.6.2020
 - 5.3.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

182/2020
10.6.2019
בקר תנובה  -שותפות מוגבלת,
הסתדרות החדשה/המעו"ף
ייצור מזון
כאמור בהסכם
תוספות שכר
1.6.2020
31.7.2019 - 1.8.2018

.1
.2
.3

183/2020
20.5.2020
עידוד בע"מ,
הסתדרות החדשה
ארגון חוץ מדינתי
כלל העובדים
הפסקת פעילות וסיום עבודת עובדי החברה
2.6.2020
 - 20.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

184/2020
2.2.2020
פועלים סהר בע"מ,
הסתדרות החדשה
שירותים פיננסים
כלל העובדים
הפסקת חלק מפעילות החברה
25.5.2020
30.9.2021 - 2.2.2020

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

7 870
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

185/2020
12.5.2020
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
שירותים פיננסיים
עובדים מסוימים
הארכת תקופת ארעיות בשל מגפת הקורונה
14.6.2020
 - 12.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

186/2020
30.3.2020
לוריאל ישראל בע"מ ח.פ  511397002אתר קיסריה,
הסתדרות החדשה
מזון
כאמור בהסכם
תוספות שכר
2.6.2020
 - 30.3.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

187/2020
30.3.2020
לוריאל ישראל בע"מ ח.פ  511397002אתר נתניה,
הסתדרות החדשה
מזון
כאמור בהסכם
תוספות שכר
2.6.2020
 - 30.3.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

188/2020
19.12.2017
דלק פי גלילות שותפות מוגבלת,
הסתדרות החדשה
דלק
עובדי מסופים
תנאי עבודה ושכר
25.2.2020
31.3.2022 - 19.12.2017

.1
.2
.3

189/2020
3.6.2020
תיאטרון לאומי הבימה,
שח"מ ארגון השחקנים בישראל
פנאי
שחקנים
תנאי עבודה ושכר
21.6.2020
 - 3.6.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

190/2020
1.6.2020
ממשלת ישראל,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
סטודנטים
הסכם שגרת חירום מתוקן

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
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.7
.8

21.6.2020
 - 1.6.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

191/2020
4.6.2020
מדינת ישראל,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
עובדי המגזר הציבורי
החלטת וועדת מעקב הארכת חופשה מאולצת עקב
משבר הקורונה
20.6.2020
 - 4.6.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

192/2020
10.5.2020
קופת חולים מאוחדת,
הסתדרות החדשה/המעו"ף
שירותי בריאות
עובדי אגף מערכות מידע
הסכם  2015ויישומו
21.6.2020
30.6.2022 - 10.5.2020

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.1
.2
.3

196/2020
7.5.2020
אוניברסיטת בר אילן,
הסתדרות הפועל מזרחי
חינוך
עובדים שעתיים
מועד תשלום שכר
21.6.2020
 - 7.5.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

197/2020
30.4.2020
לאומית שירותי בריאות,
הסתדרות העובדים הלאומית  -אג"מ
שירותי בריאות
עובדי קופה שאינם רופאים
תנאי עבודה
28.6.2020
 - 30.4.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

198/2020
10.6.2020
החברה לתרבות פנאי בת ים בע"מ ח.פ ,51278567
הסתדרות העובדים הלאומית  -אג"מ
פנאי
כלל העובדים
יציאה לחל"ת עקב משבר הקורונה
28.5.2020
30.6.2020 - 1.5.2020

.1
.2
.3

199/2020
21.6.2020
בנק איגוד לישראל בע"מ,
הסתדרות הפקידים
שירותים פיננסיים
כאמור בהסכם
העסקה זמנית
29.6.2020
 - 21.6.2020לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.1
.2
.3

193/2020
21.4.2020
פקר ידפז מפעלי גילוון בע"מ,
הסתדרות החדשה
תעשיית מתכת
כאמור בסעיף  9להסכם
החלת הסכם עובדי המתכת חשמל ואלקטרוניקה
ועדכון שכר
21.6.2020
21.4.2025 - 21.4.2020

.1
.2
.3

194/2020
22.12.2019
אסותא אשדוד בע"מ ח.פ ,5145251
הסתדרות החדשה
בריאות
כאמור בפרק א' להסכם
תנאי עבודה ושכר
25.2.2020
22.12.2022 - 22.12.2019

.1
.2
.3

195/2020
16.12.2019
יוניליוור ישראל מזון בע"מ
בייגל את בייגל מזון ( )1985אתר צפת,
הסתדרות החדשה  -מזון ופרמצבטיקה
מזון
כאמור בהסכם
התאמת זכויות עובדים לקיצור שבוע עבודה
26.5.2020
 - 1.1.2020לתקופה בלתי מוגבלת

רבקה ורבנר
הממונה הראשית על יחסי עבודה
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200/2020
.1
16.6.2020
.2
חברת אלביט מערכות סאיקלון בע"מ,
.3
הסתדרות החדשה
ייצור מחשבים ואלקטרוניקה
.4
כאמור בהסכם
.5
תוספות שכר ותנאים שונים
.6
29.6.2020
.7
31.12.2022 - 1.1.2020
.8
הערה :הסכמים  100/2020 ,80/2020מבוטלים עקב כפילות
בהגשה.
ט"ו בתמוז התש"ף ( 7ביולי )2020

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
1148007/2
1268967/1
1269417/1

שם המנוח
קרמר נפתלי
יוסף
נמרי שמעון
אריה
רחמן מרים

 1269465/1זולטי סוזאן
1269510/1
1269516/1
1269558/1
1269941/1
1270099/1
1270111/1

תאריך
שם המבקש
פטירה
 12/12/2015קרמר יונה
 26/12/2019עשוש משה

 1270112/1ויזל איטה
סילקה
 1270122/1זבולוני אליהו

 14/02/2020רוזנבוים בלה

21/05/2020
30/04/2020
30/04/2019

זולטי ברנרד
דניאל
דזימיטרובסקי
ברכה
יוסיפון יוספאן
שולמית
כהן שלמה צחי

 1272595/1ברוכיאן פנחס

 30/09/2017ברוכיאן חגי

 1272667/1כפיף לידיה
ביאטריס
 1272894/1כהן דוד

 31/08/2019כפיף אלברטו
אוסקר
 04/06/2020כהן יצחק
 01/06/2020גור יהודית

 1273155/1גור מיכאל

 1273382/1קורנבליט חיים  15/05/2020טארים אסתר
מושקה
יהודא לייב
ט' בתמוז התש"ף ( 1ביולי )2020
משה ביטון ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
 17/03/2020לויסון דבורה
 18/06/2003שפיץ רבקה
דבורה
 30/10/2019בן דוד אמתי
 27/12/2019שפיץ רבקה
דבורה
 25/10/2018זבולוני אסתר

 1270231/1אורדנטליך דוד  26/02/1937אורדנטליך משה
צבי
 1270513/1פוסטבסקי שרה  18/08/1923פוסטבסקי יוסף
 1270672/1אנדראשניק
שרה
 1270819/1ישועה רחמים
אהרן
 1271834/1סלמון יחיאל

שם המנוח
מס' תיק
 1272241/1הבר אברהם
ישעיהו
 1272252/1גיברלטר מלכה  24/04/2020חינסקי בלומה
ורדה
 1272291/1שרקי בלה בתיה  23/05/2020שרקי אליעזר

 1273117/1שטרנברג פרומה  27/12/2019בודנר מיכאל
01/03/2020

דזימיטרובסקי
בן ציון
יוסיפון יוספאן
שאול
כהן שלמה
יצחק
סטולוביצקי
חנה מרים
ויזל אייזיק
אריה
בן דוד דרור

תאריך
שם המבקש
פטירה
 23/04/2020הבר לאה רחל

 08/03/2020אנדראשניק משה
 15/05/2020ישועה רות

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 342636/6טאוב ישראל דן  16/06/2006טאוב חיים שאול
 371884/3שמש ראשל

 15/03/2020חזקיה טובה

 1122940/2אלפי נוריה

 23/07/2012אלפי אפי

 1153666/6גלילי גבריאלה  12/04/2017מנשה תהילה
איבט
 1160031/4בן נעים אהרון  13/12/2017בן נעים רינה
 1179687/2מיצל איזולד

 19/02/2014טריינקר טטיאנה

 1208071/3מלכה שמעון

 06/04/2020מלכה לבנה

 1268611/3היישטיין יעקב  18/05/2020היישטיין מרים
 10/03/2020ווברמן נעמי

 1271843/1הררי רפול
יוכבד
 1271861/1הררי רפול יוסף  09/09/2019הררי רפול דוד

 1268567/3הרשקו מיכאל

 19/04/2020הרשקו יהודית
יאדית
 02/05/2019רייזר אסתר

 18/01/2020הררי רפול דוד

 1268678/1איתן שלמה
 1268731/1שדה שמעון

 04/04/2019שדה אניטה

 1271886/1רוזנולד יהודה

 09/04/2020רוזנולד אברהם

 1268987/1מלאכי מזל

 1272018/1אקער שרה

 10/02/2020אקער יהושע
שמעון
 20/04/2020שפרן אילה

 1269049/1נרקיס אבי

 20/01/2020מלאכי בניהו
מנחם
 19/03/2020נרקיס מלכה

 1269066/1מוזבר צאלח

 28/05/2019כהן אורנה

 1272021/1כץ שרה

 1272105/1בלכנר גבריאלה  25/01/2009יאיר רן
 02/05/2020חזן יואל אלי

 1272129/1חזן ריימונד
רחמה

 1269080/1זעירא אלה

 21/03/2020אקשטין דבורה

 1269192/1רוזנברג שלמה

 01/05/2020רוזנברג דוד אהרן

 1269238/1וינברגר אסתר

 17/05/2020ברמן לאה

 1269527/1פולק לוי-יצחק  05/05/2020פולק אליעזר
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ילקוט הפרסומים  ,9025ט"ו באב התש"ף5.8.2020 ,
13:56

תאריך
שם המבקש
פטירה
 08/05/2020דניירוב נלה
עלמה
 03/12/2019איטח ויאולט

 1269746/2זנגי נתן

 27/05/2020זנגי רן יפה

 1272049/1פלינר רעיה

 20/01/2020פלינר אבנר

 1269786/1שלו לולה

 24/02/2020שלו יוסף

 1272057/1פרלמוטר שלמה  30/05/2020פרלמוטר דליה

 1269864/1אסולין שלום

 07/03/2020אסולין ארז

 1270133/1חייק אלברט

 18/01/2020חייק חנה

שם המנוח
מס' תיק
 1269453/4דניירוב אלי
 1269724/1איטח דוד

 1270382/1ברנהולץ צפורה  19/05/2020ברנהולץ אברהם
משה
 1270816/1אפלבאום מירי  12/01/2020אפלבאום שלום
 1270945/1זלושינסקי יונה  08/07/2016זלושינסקי יהושע
 23/02/2020זלושינסקי יהושע

 1270962/1זלושינסקי
שימה חוה
 1271237/2מורד יאיר

 12/08/2018ארגז נטליה

 1272082/1מורדוייב
לודמילה
 1273343/1ברוקהיימר שרה  01/03/2020ברוקהיימר שמעון
 15/04/2020ברוקהיימר שמעון

 1273348/1ברוקהיימר
מקסים
ט' בתמוז התש"ף ( 1ביולי )2020

רפאל כהן ,המזכיר הראשי

 27/02/2020מורד אוליביה

 1271449/1כהן יצחק

 18/03/2020כהן ליזה

 1271626/1וליקסון הניה

 03/05/2020טהלר ליאורה

 1271777/1מטלון רשל

 06/04/2020מטלון יוסף

 1271789/1קלבונה נסים

 02/04/2020קלבונה ויקטוריה

 1271846/1לגמן חיה דבורה  25/01/2020לגמן יהודה
 02/06/2020דרורי חיה לאה

 1271859/1דרורי עוזר
 1271866/1דהן אסתר

 14/01/2019סולומון שולמית

 1271879/1ווינטר גולדה
 1271881/2חגבי שמריהו
 1271891/1רוזה אננה

 1272160/1אזולאי כמייל

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
שם המנוח
מס' תיק
 1262783/3אשכנזי יוכבד

תאריך
שם המבקש
פטירה
 23/10/2019אשכנזי חיה

 1268714/1פוגץ מרים

 09/03/2020פוגץ יעקב

 05/06/2004להב אורית

 1269342/1פוקס זהבה

 01/05/2020כהן מיכאלה

 1269435/1אבקסיס
מסעודה
 1269491/1גיגי אלברט

 24/05/2015אסור סילבנה
 20/01/2020גיגי דוד

1269748/1

 02/05/2020ליכטנשטיין דוד

 06/04/2020אזולאי ז'ק

 09/06/2020עבוד רבקה
 1272258/1עבוד מרדכי
פרידה
ברוך
 1272316/1חסדאי שבתאי  17/12/2015חסדאי בלה
 1272353/1אברזל מיכל

 06/04/2020סגל רבקה

 1272447/1גרבר גיורא

 25/05/2020גרבר רונית

 1272456/1שרף זלמן יצחק  09/04/2020שרף מנחם מנדל
 1273104/2אב-רון משה

 03/06/2020אב-רון חולדה

 1235520/2חגג גילי
 1273292/1ברוזדה אורבך
יוחנה
 1273294/1פולישוק מרים

 19/04/2018חגג יוסף
 03/05/2020אורבך אריה
 08/06/2020פולישוק יורם צבי

 1272983/2פלדבאו שמואל  07/06/2020פלדבאו רחל
 1269575/1גאווי פורטונה
מסעודה
 1269752/1רון אליהו

 26/01/2020ג'אוי יהודה
אוריאל
 09/04/2020רון רפאל רפי

 1269761/1צחבירשוילי
דניאל-חיים

 26/03/2020צחבירשוילי אנה

ילקוט הפרסומים  ,9025ט"ו באב התש"ף5.8.2020 ,
13:56

בית הדין הרבני האזורי בחיפה

 03/06/2020גולדמן דבורה
מירלה
 11/12/2012חגבי שושנה

 1272024/1גרינבוים ישראל  27/10/2016גרינבאום אליעזר
מרדכי
 05/01/2020בן דוד עירית
 1272036/1בן דוד אהוד

05/08/20

תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 1270023/1נחמיאס גדליה  17/05/2020נחמיאס נורית

1270158/1
1270532/1
1270539/1

ליכטנשטין
מלכה
 19/05/2020המבורגר יעקב
המבורגר
יהודית
קון-יעקובוביץ  29/02/2020קון גבריאל
אלאונורה
 18/12/2019קון גבריאל
קון רוזה

 02/06/2020גרינברג צביאל

 1270927/1גרינברג שרה
עטל
 1271217/1מערבי מרגלית  08/04/2016מערבי מרדכי
 1271374/1קליין יוסף

 01/08/2007קליין יהושע

 1271384/1קליין גיטה

 05/05/2020קליין יהושע

 1271455/1שמחייב מרל

 16/02/2020שמחייב דוד

 1271605/1רובינזון יוסף

 12/04/2020רובינזון צלילה

 1271641/1אלבז יעקב

 29/03/2020אלבז שושנה

 1271978/1ישראילוב סימון  07/06/2020ישראילוב ליזה
 1272178/1פריינטי שלמה

 25/05/2020פרינטי דנה

 1272296/1הורן מרגריטה

 31/03/2020הורן דוד יצחק

7873

תאריך
שם המבקש
פטירה
 02/05/2014גנזלר לאה

שם המנוח
מס' תיק
 1272426/1גנזלר מנדל
מנחם
 1272603/1חי בנימין

 18/03/2020חי אילן
 13/06/2020סבג חיים

תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 1270766/1אליו דגאי צדוק  03/06/2020אליו יברלם
אביבה
 21/05/2020ווקנין ליאת
 1272197/1דון משה

 1272740/1סבג קלייר
איילה
 1272842/1איגל שושנה

 1271663/1בראל יצחק

 06/05/2020ספוז'ניקוב שרון

 1271224/1ישעיהו אהרן

 04/04/2020סער נטלי

 09/06/2020קרמר רונית

 1273336/1סילם בנימין

 08/04/2020סילם עמוס אבי

 1273106/1אברהם גילה

 27/05/2020אברהם בועז

 1273371/1הרוש שלמה

 25/02/2020הרוש שולמית

 1272746/1ריבו ארכיב/
מכלוף
 02/06/2020גישר אלה
 1272509/1ואטנמכר
זולייטה
 1270563/1כהן רחל אורית  10/05/2020שקד רועי

 18/10/1977מליקוב זמפירה

 1273391/1אברהמוב
תלחום
 07/02/2018מליקוב זמפירה
 1273407/1אברהמוב
ביאניל
 1273479/1רוזנבלום בוריס  14/05/2020רוזנבלום דוד
ט' בתמוז התש"ף ( 1ביולי )2020
יצחק היקינד ,המזכיר הראשי

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

 31/12/2006ריבו שמעון

 1271944/1שוורץ (מורוז)
ילנה
 1272520/1זקליס שרה

 04/05/2008שוורץ (מורוז)
פבל
 03/03/2020שמולביץ זלטה

 1269980/1בוטניק ליזבטה  13/03/2020בוטניק ולדימיר
 1272439/1שיוביץ בני חנוך  08/04/2020דיסקין בתיה
זינדל
 1269774/1מורדוך פביאן  17/09/2016מורדוך דינה
 1270051/1גלמן גריגורי

 10/12/2019גלמן גלינה

 1270116/1רוזנצוויג נתן

 12/05/2020רוזנצוויג ישי

 1270303/1חן שוהם

 16/09/2019חזן שלמה

 1270888/1כהן יעקב

 27/05/2020כהן יהודית

שם המנוח
מס' תיק
 297069/2דורון משה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 02/03/2018דורון צורי

 1271362/1ספיאשבילי
שמואל
 1271376/1ברט רעיסה

 20/03/1989ספיא דוד

 1265847/2ריקס עמנואל

 15/02/2020מוטשניק לורי

 1271581/1מנדלוביץ אריה  29/06/1994ליבוביץ עטה

 1265910/2חנס יוסף

 07/03/2020חנס אורנה

 1268633/1ברמנט חנה

 26/05/1997סרקין שיינה

 26/01/2020ברט פליקס

 1271604/1מנדלוביץ רבקה  04/04/2020ליבוביץ עטה
 1271985/1זרנו טיטה

 05/12/2019כחלון אורנה

 1268652/1פלוס אשר

 02/07/2019פלוס יעקב

 1272019/1לונדק מיכאל

 19/05/2020לונדק יונה

 1268658/1ברמנט הירש

 20/04/2020סרקין שיינה

 1272045/1מרקוביץ מוריץ  21/08/2009מרקוביץ' איתמר
צרלס
 1272273/1דואני נח יעקב  19/03/2020דואני שמחה

 1268692/1אסבן אסתר

 19/05/2020טל קולט

 1268713/1מכפש טילה

 13/01/2020שעיבי מרדכי

 1268829/1קרול יעקב

 29/03/2020קרול רחל

 1272418/1פריז' אפריים

 04/02/2020פריז' דליה

 1268830/1שרעבי איל

 06/12/2008שרעבי ששון

 1272506/1בריק איטה

 30/08/2012בריק לאוניד

 1268911/1מכפש בדרה

 26/04/2020גוברי ירדנה

 1272610/1מוראד סמירה

 29/03/2020מוראד ששון

 1272652/1פנקה פטר
ויליאם
 1272794/1אריאלי יהודה
 1273511/1שמעון רייזל

 29/01/2020פנקה כרמלה

 30/08/2018זרצקי יהודה
 1269000/1זרצקי חיים
אריה
 30/08/2018זרצקי יהודה
 1269000/2זרצקי חיים
אריה
 1269038/1אהובים מהבש  31/03/2020אהובים הורמוז
 1269136/1עובדיה אלברט  07/10/2019רום אורי
 1269711/1גריטון אידה

 24/03/2020גריטון סמואיל

 1272818/1אסולין אושרי

 14/06/2020אסולין רחל

7 874
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 13/03/2019אריאלי בת שבע
 03/06/2020שמעון יצחק

ט' בתמוז התש"ף ( 1ביולי )2020
אלון ארביב ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,9025ט"ו באב התש"ף5.8.2020 ,
13:56

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
שם המנוח
מס' תיק
 1268626/1הנדליש איגה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 25/04/2020לובלסקי שושנה

 1268774/1שטראוס שלמה  28/02/2020שטראוס טובה
 1268893/1דז'דק מאיר

 24/04/2020דז'דק מלכה

 1268909/1זילברשטיין
עליזה
 1268970/1אברם יחיאל

 23/04/2020זילברשטין משה
אליהו
 20/03/2020נוף עדנה

 1269089/1קגן לאה

 14/01/2020קגן אליה

 1269156/1אקוע ראובן

 20/04/2020אקוע זיוה

 1269193/1בבזדה אסתר

 22/06/2015באבזדה חיים

 1269204/1באבא זאדה
יוסף
 1269234/1צדוק אברהם

 19/05/2019באבזדה חיים
 25/04/2020צדוק אהובה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 16/02/2020זכריה דורית

שם המנוח
מס' תיק
 1272642/1זכריה שמחה

 01/09/2019כץ יצחק

 1272896/1מנדלבאום
מלכה
 1273013/1בק שרה

 13/12/2019בק משולם )אדם(

 1273100/1סגירייאב שרה  01/12/2019באיבאבייב נדיה
 1273206/1חקאק גוליט

 14/08/2018קורן תקוה

 1273454/1מצראווי יורם

 21/05/2020מצראווי מרגלית

ט' בתמוז התש"ף ( 1ביולי )2020
יצחק אפשטיין ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
שם המנוח
מס' תיק
 1268641/1לוין בנימין

תאריך
שם המבקש
פטירה
 23/03/2018לוין בלהה

 1269708/1שמש יעקב

 19/01/2019שמש צמח

 1268654/1קונפורטי דוד

 23/12/2019רגב שמואלה

 1270432/1שפירא ישראל

 03/05/2020שפירא שי אריה

 1268656/1צברי עודד

 12/03/2020רדיע יעל

 1270526/1יחיא חיים

 21/02/2020יחיא שושנה

 1268688/1פרץ יעקב

 24/09/2019פרץ רחלי

 1270675/1כהן ירון

 16/01/2019כהן שובל

 1268818/1צידקיהו רמלה  22/04/2020חוס דניס דבורה

 1270811/1אדלה מולאט

 02/05/2020אדלה טגאבו

 23/08/2019גולן בת שבע

 1269579/1גולן יהושע
מנחם
 1269687/1אשר לאה

 21/08/2019אשר יורם

 1270849/1בן יהודה מאיר  02/05/2020בן יהודה כרמלה
 1272515/1רוחמיס רויטל

 11/03/2020עצמוני שלמה

 1271381/1לוי מנחם

 29/05/2020לוי שושנה

 1271391/1דגטיאר סמויל

 01/11/2019דגטיאר אדוארד

 1273079/1קייקוב סבטלנה  25/05/2020קייקוב ניסן בן
ציון
 1271784/1שטרנטל שלמה  31/05/2020שטרנטל לידיה

 1268839/1מגדל רן

 22/02/2020מגדל שרון

 1268872/1מולה פנטנש
פנינה
 1268919/1נועם מלכה

 27/02/2020מולה מתקה
 16/01/2020נועם נתנאל

 1269442/1גז יהודית

 23/04/2020גז משה

 1269464/1זובין רינה

 23/02/2020זובין אלכסנדר

 1269655/1מהרי אבנט

 09/05/2020מהרי אבינש

 1269855/1משולמי משה

 25/03/2020חזן טלי

 1273332/1פרנקל דינה

 16/02/2020פארן יחיאל יצחק

 1269940/1גורסקי טוביה

 29/01/2002פלג פנינה

 1271175/1ויזל אהרון

 27/04/2020ויזל חסיה

 1269946/1גורסקי מרים

 27/03/2020פלג פנינה

 1270183/1מעלם רוז

 01/02/2020לוי מאיר

 1270188/1מעלם חיים

 24/09/2011לוי מאיר

 1271557/1וויינגרטן פייבל  03/01/2020ווינגרטן חנה
 1271595/1צחייק זהבה

 16/10/2017צחייק תומר

 1271618/1פיקובסקי סופיה  12/01/2020פיקובסקי צבי
 1271770/1מור מנסור
עוזיאל
 1272235/1נתן יוסף
 1272420/1כהנים פרוונה
 1272544/1חדד דליה
 1272613/1אייזיק יוסף

 30/05/2020מור ווקנין קרן
 28/02/2020נתן אסתר
 30/04/2020קלינגל נתנאלה
מיכל
 05/09/2014חדד גדליה
 02/11/2004איזיק משה

ילקוט הפרסומים  ,9025ט"ו באב התש"ף5.8.2020 ,
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 1270412/1שרביט אברהם  13/04/2020שרביט קסורלה
שלומית פנינה
 01/02/2014שרביט קסורלה
 1270423/1שרביט אנט
שלומית פנינה
 1270424/1צ'רדנצב מאיה  21/04/2020פרסיפקין אולגה
 1270541/1אילוז מאיר

 10/02/2020אילוז ניר

 1270874/1ביינה יהדגו

 08/05/2020ביינה זנאב

 1271160/1סבה אברהם
אלברט

 15/03/2020סבה אליהו

7875

שם המנוח
מס' תיק
 1271201/1אברבנאל
אברהם
 1271317/1חממי אברהם

שם המנוח
מס' תיק
 1270170/1גולובץ אנטולי

תאריך
שם המבקש
פטירה
 06/02/2020גולובץ תמרה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 10/02/2020אברבנאל מורן

 1270728/1רינקוב לריסה

 28/01/2020גרוביץ מרינה

 08/11/2016חממי מזל

 1271045/1בן חמו יוסף

 25/05/2020בן חמו מיכל

 1271475/1גלעדי עובדיה

 14/12/2019גלעדי אורה

 1271482/1כהן אמנון

 17/12/2019כהן יצחק

 1271172/1זייברט עדינה  31/10/2019זייברט נתן יהודה
אריה
 1273087/1גורנשטיין רוזה  17/05/2020גורנשטיין
אלכסנדר
 13/04/2020כץ סימונה
 1270080/1כץ שמעון

 1271496/1כהן ביה

 19/01/2020כהן יצחק

 1271664/1פלד ניסן

 18/03/2020בני מיכל

 1271669/1קהא טל

 03/06/2020קהא שחר

 1271807/1כהן לאה

 05/04/2020כהן פנחס

 1271916/1סליקטר פני

 28/07/2012סליקטר יצחק

 1271917/1סליקטר ראובן

 26/05/2020סליקטר יצחק
 12/02/2007זבז'נסקי רימה

 03/11/2004מירוצניק סרגיי

 1271144/1מירוצ'ניק
ולדימיר
 1272091/1קורוט בוריס

 15/10/2011קפלון אירינה

 1273275/1כליף עובדיה

 10/05/2020כליף חנה

 1268720/1דהן נסים

 27/03/2020דהן זיוה

 1268721/1קליין מרים

 17/04/2020סלוב צפורה ויוין

 1272724/1רומנובסקי
מויסיי
 1272788/1שלג זמירה

 12/01/2020טרנוס נעמי

 1273103/1שורץ יצחק

 30/10/1978שורץ שמואל

 1272848/1דזיקובסקי פימה  11/02/2020גבאי אמילי

 1273115/1שורץ לוטי

 18/12/2007שורץ שמואל

 1269645/1עמרם משה

 15/04/2020עמרם מימי

 1273171/1קב בתיה

 18/05/2020קב נחמיה

 1271265/1סמוליאר לובוב  16/01/2016סמוליאר בוריס

 1273381/1שלומי הלל

 22/03/2020שלומי סרח

 1273453/1מדהלה גדעון

 14/06/2020מדהלה צפורה

 1273490/3שוע רשל

 01/06/2020טויל כוכבה

 1273543/1ארקין ישי

 13/04/2020ארקין יפה

 1273561/1רובינשטין יעקב  01/04/2020רובינשטין נאוה

ט' בתמוז התש"ף ( 1ביולי )2020
סיילס יחזקאל ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

ט' בתמוז התש"ף ( 1ביולי )2020
משה מור ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
שם המבקש
פטירה
 31/12/2019שושן גלינה

שם המנוח
מס' תיק
 17339/2סטולין סלומון
סמיון
 1215761/2קובי טיהרי
ג'ור'ג'
 1273043/1אריה משה

 12/05/2020אריה יונה

 1268939/1יחזקאל שרה

 15/04/2020יחזקאל זמיר

 23/06/2018קובי לאה אסתר

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
שם המנוח
מס' תיק
 1269120/1חורי עזרא

תאריך
שם המבקש
פטירה
 28/02/2020כחלון מזל

 1270295/3עטר נסים

 27/01/2020עטר מרגוט

 1269545/1הראש יצחק

 06/03/2020הראש טל

 10/01/2020אוחיון שמעון
 1269215/1אוחיון עידה
ניסים
 20/02/2006קולמן רבקה
 1270460/1שורץ משה
לוציה
מוריצו
 1270758/1צרפתי פרנסואה  08/05/2020צרפתי מרדכי
 1270630/1שורץ טובה
גיטל
 1271066/1פרחי שרה

 05/06/2008שמר דוד
 31/10/2019פרחי לאונור
ביאטריס
 26/11/2019גבאי שלמה

 1269715/1זנש דניאל

 24/04/2020זנש נזי

 1271883/1גבאי ריקה

 1270054/1קוק אברהם

 07/05/2020קוק אתי

 18/03/2020בן דוד משה
 1271893/1בן דוד פיבי
מוריס
 1272333/1מיכאילוב פיוטר  07/06/2020מיכאילוב מריה

 1270101/1איסקוב מיכאל  16/03/2020גליבוב ורה
 1270120/1אללוף יעיש
מרדכי

7 876
05/08/20

 05/03/2020יפרח בת אל
סולטנה

 1272367/1ישראל מכלוף

 21/01/2020ישראל שלמה
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שם המנוח
מס' תיק
 1272529/1חודורושקוב
גיטה
 1273329/1זר אלכסנדר
 1272987/1אדזיאשוילי
שלוה
 1272996/1אדזיאשוילי
פציה
 1273447/1יזדיאן מהדי

תאריך
שם המבקש
פטירה
 04/09/2018זבורובסקי
אלכסנדר
 01/06/2020זר אורן

 1267708/1לרנר לאה

 23/04/2020לרנר אברהם

 21/01/2019אגאי ראובן

 1268116/1רוש עישה

 14/02/2020ראש יוסף

 24/12/2019אגאי ראובן
 05/10/2017יזדיאן טייבה
פריבש

ט' בתמוז התש"ף ( 1ביולי )2020
יהודה דוקס ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
שם המבקש
פטירה
 14/12/2019לוי שושנה

שם המנוח
מס' תיק
 1269037/1לוי שמעון

שם המנוח
מס' תיק
 1265978/1מאוטנר אסתר

תאריך
שם המבקש
פטירה
 07/04/2020בורשטיין לאה

 1267387/1שטרית יעקב

 19/02/2020שטרית חנה

 1268122/1רוש יפה

 20/02/2020ראש יוסף

 1269734/1כהן אריה

 18/02/2020כהן אסתר

 1269967/1אקריש מרקוס

 24/04/2020אקריש שרה

 1271323/1קוט-רובינשטין  30/08/2018רובינשטיין משה
שפרה
 08/12/2013שלג מאיר
 1271937/1שלג שמחה
 08/06/2020שבאבו זקלין

 1272840/1שבאבו משה

 1272907/1שימנסקי אלכסי  12/06/2020שימנסקי אינה
 29/04/2020חדד ברוך

 1273201/1חדד כמאייס
ט' בתמוז התש"ף ( 1ביולי )2020

נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע

 1269251/1מנשה סרח

 29/02/2020מנשה מיכאל

הודעות

 1270903/1חדד ברוריה

 19/03/2020חדד פרדי אלי
 06/03/2020שועי מירי

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

 1271027/1שועי אליהו
גבריאל
 1271550/1בנימין רמזיה

 01/05/2020בנימין רותי

 1271613/1עוזר סמיר

 07/05/2020עוזר יחזקאל

מס' תיק
1268708/1

 1271830/1פרטוש שמחה

 04/12/1988זנאד סוזן

 1271845/1פרטוש משה

 29/05/2020זנאד סוזן

1268822/1

 1271936/1לוי אסתר

 04/04/2020גורין שרית

תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
יושבאיוב אסתר  28/04/2020יושבאיוב ויטל
יהושוע
לאופר ויוריקה  10/01/2020לאופר רוזנפלד
ליאה
 01/05/2020סויסה דינה
סויסה ניסים

 1273442/1מזון נסים

 13/01/2020מזון טראז

1268915/1

 1273520/1פרץ אילנה

 22/06/2020פרץ שמעון

 1269675/1זגדון חמוס

 30/03/2020זגדון דינה

 1269754/1שימשילשוילי
ציאלה
 1270165/1בלום ביאטריץ

 12/05/2020שימשילושילי
שוטה
 11/04/2020יעקב מרטין

ט' בתמוז התש"ף ( 1ביולי )2020
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

 1270193/1כהן רבקה

 23/02/2020כהן עמרם

 1270634/1אוזן אליהו

 08/04/2020אוזן ג'נט

הודעות

 1271591/1טויטו אוסייף

 08/05/2020טויטו אפרים

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

בית הדין הרבני האזורי בצפת

 1271631/1ציוני עינבל

 02/06/2020ציוני יוסי

 1271827/1פטקר ולדימיר

 06/05/2020פטקר חיה

שם המנוח
מס' תיק
 1265196/1כהן אילנה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 31/03/2020כהן יתרו

 1272207/1סמאילוב
יאשובה
 1272231/1פרג גרסיה

 23/12/2019חדידה תהילה
 05/04/2020פרג יוסף

 1265362/1מימון נסים

 05/03/2020מימון זוהרה

 1272379/1אינדמן יצחק

 29/09/2018אינדמן אמה
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תאריך
שם המבקש
פטירה
 30/03/2020אסולין מרים

שם המנוח
מס' תיק
 1272643/1אסולין שמחה

תאריך
פטירה
24/04/2017

מס' תיק
732/2020

שם המנוח
זמורוד עלי
ח'טיב
סעדה עבד
עסאקלה
סלימאן אמין
אלדקסה
הינדיה עבד
אבו חמד
פאיז חוסיין
עסאקלה
עזאם יוסף בסיס

הודעות

742/2020

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

743/2020

עפיפה מעדאד 13/03/2017
בסיס
06/02/2020
היפא אמין
משלב
 21/02/2004מג'די יוסף
יוסף עלי
חוסייסי
חוסייסי
 16/05/2020אסי עאוני ווהבי
עאוני סלאח
ווהבי

 1272822/1נסים משה

 09/02/2020לוי עדית שרה

 1273129/1אברהם ינית

 21/05/2020אברהם ברוך

 1273266/1אלחדד שרונה

 17/03/2019סגל יקוטיאלי

 1273335/1אלמה ישעמוי

 11/06/2020אובגן פרדה

ט' בתמוז התש"ף ( 1ביולי )2020

736/2020
737/2020
738/2020

יצחק דהאן ,המזכיר הראשי
739/2020

בית הדין הרבני האזורי באריאל

תאריך
שם המבקש
פטירה
 22/04/2020בר שלטון דוד חי

שם המנוח
מס' תיק
 1265495/1בר שלטון
יחזקאל
 1265792/1כלאב סימה

 16/01/2020כלאב אברהם
יצחק
 18/01/2020לביא ציון

 1266125/2לביא עמית

740/2020

753/2020
754/2020

16/10/1985
17/07/2003
12/2015 /02
06/05/2018
31/05/1990

כ"ז בסיוון התש"ף ( 19ביוני )2020
אחסאן חלבי ,קאדי מדהב

 1266452/1ליברמן יעקב דב  04/05/2019ליברמן תחיה
 1266951/1בנמרגי מרי

שם המבקש
אחמד סלמאן
ח'טיב
יוסף חסין
עסאקלה
אימן סלימאן
אלדקסה
נזיה סלמאן אבו
חמד
ופיק פאיז
עסאקלה
סאלחה עזאם
כמאל
סאלחה עזאם
כמאל
נביל משלב משלב

 31/03/2020בן מרגי יצחק

 1267015/1גרוס שרה

 12/07/2019גורפינקל יעל

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן

 1268443/1פינקלמן יצחק

 17/04/2020פינקלמן רחל

הודעות

ט' בסיוון התש"ף ( 1ביוני )2020
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
103/2020
105/2020
721/2020
722/2020

שם המנוח
דוקאן סאלח
דעבוס
פואד ח'זאני
אבו עואד
נאיל מענא
חוסין
עאידה סעיד
מרעי

7 878
05/08/20

תאריך
שם המבקש
פטירה
 10/02/2014אסד דוקאן דעבוס
 01/09/2018ויליאם פואד אבו
עואד
 29/05/2020אעתידאל מוחמד
חוסין
 08/02/2020בהא סלימאן
מרעי

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 109/2020מחמוד קאסם  03/03/1998קאסם מחמוד אבו
עואד
אבו עואד
 762/2020כאוכב חסן אבו  27/10/2019פאיז סאלח אבו
מנסור
מנסור
 13/03/2020איאד סאמי
 766/2020חלוה נאיף
בלעוס
בלעוס
 19/02/2020מלכה זיידאן
 771/2020סעיד זאיד
שאהין
שאהין
 19/08/1966תמימה נגיב ח'יר
 773/2020תמימה חייר
חייר
 12/07/2019האני עלי ג'ורן
 776/2020מונא סלאח
ג'ורן
 777/2020בדיעה אחמד  11/09/1984סלמאן נאיף זבן
זבן
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תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 778/2020סמיר עלי חשאן  10/05/2020ויאם סמיר חשאן

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.10.2020
בשעה  ,8.30במשרדי 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.

 09/06/2020מופלח חסן ביסאן

משה כהן ,עו"ד ,מפרק

 788/2020האני עלי כנעאן  14/12/2018עלי האני כנעאן
 800/2020זינאת חמד
ביסאן

יצחק סבג  -עורך דין

ד' בתמוז התש"ף ( 26ביוני )2020
כמאל קבלאן ,קאדי מדהב

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אליטיאל מדיה בע"מ
(ח"פ )51-532748-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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  ,5.12.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל אזולאי ,מרח'
בארי  ,57נתניה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,20.9.2020
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.
רחל אזולאי ,מפרקת

פושקר בע"מ
(ח"פ )51-400689-9
(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  ,30.6.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה כהן ,מרח' הנשיא  ,13ירושלים ,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.

(ח"פ )51-233976-3
(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  ,28.7.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יצחק סבג ,מרח' יהודה הלוי  ,27קריית אונו  ,5550422למפרק
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 ,6.12.2020
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
יצחק סבג ,עו"ד ,מפרק

מבנים חזקים יזום ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-411920-5
(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  ,28.7.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יצחק סבג ,מרח' יהודה הלוי  ,27קריית אונו  ,5550422למפרק
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 ,6.12.2020
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
יצחק סבג ,עו"ד ,מפרק
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מפגש ניר בנים בע"מ

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שי דנין ,מרח' משעול פז  ,1/6קריית גת ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-175603-3
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שי דנין ,מרח' משעול הפז  ,1/6קריית גת ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22.12.2020
בשעה  ,10.00במשרדי 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.

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.

שי דנין ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.12.2020
במשרדי 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.
שי דנין ,עו"ד ,מפרק

טי.אס.די שיווק בע"מ
(ח"פ )51-603696-9

נויה פרוות בע"מ
(ח"פ )51-076578-7
(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  ,20.9.2020בשעה  ,10.30אצל המפרק ,רח' נפתלי
פלטין  ,1ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון סלבין ,עו"ד ,מפרק

(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את תומר דרחי ,מרח' העלייה 75ב ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,8.12.2020
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
תומר דרחי ,מפרק

(ח"פ )51-511245-6
(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  ,3.5.2020התקבלה
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(ח"פ )51-058699-3
(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  ,11.10.2020בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' בית
הלל  ,16תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמנואל דוד ויזר ,עו"ד ,מפרק

פארק סולארי מפלסים בע"מ
(ח"פ )51-463627-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

איזי אין מדיה בע"מ
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רו גלס בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.9.2020בשעה  ,11.00במשרדי החברה,
רח' המנופים  ,9הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי שלף ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,9025ט"ו באב התש"ף5.8.2020 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

