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ילקוט הפרסומים 6625, ב' באב התשע"ג, 9.7.2013 6696

1 דף:

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

1965  הודעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

 ירושה בלשכות השונות  לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני67בהתאם לסעיף 
. בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

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

, בנין התאומים, ירושלים15רח' כנפי הנשרים  הרשם לענייני ירושה בירושלים -

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

ירושות
דויטש חסיה 25/08/2011 דויטש בלהה 3/25057

שטראוס רבקה 01/02/2011 שטראוס סטפן יעקב 1/25241

פינקלשטיין סופיה מנטי 10/06/1989 פינקלשטיין סימה סאדי 1/25243

חמאווי לודמילה 11/04/2010 חמאווי חלפון 1/25251

קירשנר דורית 14/05/2011 קירשנר יצחק 1/25252

צוואות
לוי אהוד 12/09/2011 לוי רבקה 1/25242

פטוסי חיים 03/04/2010 פיטוסי חומסה 1/25244

זינגר חיה 08/07/2010 ברונשטיין יוסף 1/25245

רפאלי-אלוני מירב 25/08/2011 אלוני יעקב 1/25246

אטיאס מרים 19/09/2011 אטיאס ימין ארמון 1/25247

פלדמן אילן מאיר 15/09/2011 פלדמן שאול 1/25248

בן שחר דניאלה 16/09/2011 מזרחי שמואל 1/25249

שרנסקי דן 02/05/2011 ביילין רבקה לאה 1/25250

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

,יד אליהו, תל-אביב2רח' השלושה  הרשם לענייני ירושה בתל אביב -

ירושות
באור נדב 04/04/2010 באור שולמית 2/143006

שלמרדיין מיכל-חנה 02/05/2011 בן-ארי נעמי 2/147240

אברמוביץ זאב משה 13/11/1987 אברמוביץ נחמן 2/149359

שבתאי רחל 29/06/2011 שבתאי ליאורה 3/149996

ביטון רחל 14/11/2010 ביטון שלמה 1/152679

זקס רונית 05/01/2006 בלומנפלד צבי מאיר 1/152680
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ירושות
גבר זינב 27/02/2006 גבר אחמד 1/29436

מרקוביץ רונית עזיז 08/09/1997 מרקוביץ אליהו 1/29437

לופס נילי 11/04/2013 לוי יצחק 1/29439

אברהמי שלמה 02/04/2012 אברהמי רמי 1/29442

פריימן שלמה אליהו 09/01/2013 פריימן אהרן דוב 1/29445

פרוינד ג'רי 22/11/2012 ברנשטיין אסתר 1/29448

אברהם נאגיה 06/03/2013 לבנון אליהו 1/29450

ריזל חנה ברכה 05/01/1995 ברזינוב שמואל 1/29452

שמעוני כהן רחל 06/07/2012 חכים ליזה 1/29455

בביוף עליזה 14/04/2013 שאול יוסף 1/29459

לישינסקי אלכס 01/06/2013 בוקוב לודמילה 1/29460

לבל שושנה 19/05/2006 לרנר אברהם דוד 1/29462

דרבקין רבקה 18/05/2013 פקשר אהרן 1/29463

אריכא ציונה 29/03/2013 אריכא יהודה 1/29466

צוואות
חקשור אליהו חי 11/06/2010 כקשור עזרא 2/22118

קוסובורד ברוך 13/03/2004 קוסובורד מיכאל 1/29438

אבינדב מרגלית 10/11/2012 דהן דוד 1/29440

ראובן אליהו 12/01/2013 ראובן חנה 1/29441

רוגר איתן איריס 09/05/2013 איתן תמר 1/29443

שפיגל אננה 07/04/2013 הירש פרידה 1/29444

רוז דוד 31/07/2012 רוז סוזה סלמה 1/29446

בורד זאב 05/07/2012 בורד מרים 1/29447

פורה ביצה 20/03/2013 פורה אדוארד 1/29449

כהן אליהו 04/05/2013 דהן רוזט 1/29451

עליאן אמינה 28/03/2008 עליאן ספייה 1/29453

זיזי נירה 30/01/2013 זיזי מנשה 1/29454

מזרחי מרגלית 29/05/2013 מזרחי יוסף 1/29456

פולב אלכסי 26/05/2013 פלדמן פולב אירנה 1/29457

כהן מרק משה 22/04/2013 כהן גבריאל 1/29458
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ראובן אליהו 12/01/2013 ראובן חנה 1/29441

רוגר איתן איריס 09/05/2013 איתן תמר 1/29443

שפיגל אננה 07/04/2013 הירש פרידה 1/29444

רוז דוד 31/07/2012 רוז סוזה סלמה 1/29446

בורד זאב 05/07/2012 בורד מרים 1/29447

פורה ביצה 20/03/2013 פורה אדוארד 1/29449

כהן אליהו 04/05/2013 דהן רוזט 1/29451
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2 דף:

צוואות
חביב רולנד ראוב 10/05/2013 נשיא איבון 1/29461

נתן סטלה 29/10/2012 נתן עלי 1/29464

ברונר דינה 30/04/2013 ברונר פרד 1/29465

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

,יד אליהו, תל-אביב2רח' השלושה  הרשם לענייני ירושה בתל אביב -

ירושות
מזרחי מרגלית 15/11/1975 מזרחי רחל 3/37704

עזרא מאור 03/07/2003 עזרא פנחס 2/84142

סולימן סאלם 12/02/1998 סולימן סאעדה 2/144469

19/08/2007 2/159229 רינה1

רם נעה 12/09/2012 בורשטין שושנה 2/170181

ארד אלי 16/11/2012 ארד גדעון 3/171699

וייס דניאל 15/07/2012 מוזס רחל 2/173687

ליבוביץ מנחם 05/04/2011 ליבוביץ רות 2/174326

דוד שלום 21/12/2012 דוד רביטל 1/176768

קראוס ירוחם 13/02/2013 קראוז ריבה 1/176769

מאיר מיקי 28/02/2013 מאיר רות 1/176770

סגרה ויטוריו 08/11/2010 באודוקו סגרה רוזינה 1/176772

אייד תמר 22/03/2013 אייד פרדי 1/176773

צפורי יעקב 03/03/2009 צפורי נצחיה 1/176774

סגל מרדכי 04/04/2013 סגל בנימין 1/176777

גולדיס גנדי 12/03/2013 קראים רוזה 1/176779

שורץ דוד 13/02/2013 שורץ יהודית איד 1/176782

איזנברג לאה ליבה 21/02/2013 איזנברג חיה 1/176784

גוטמן טובה 26/11/2012 גוטמן יצחק 1/176788

בניש מיכאל 26/10/1200 בניש שרה 1/176789

חממה אליהו 13/12/2012 חממה סביחה 1/176793

חדד דוד 25/05/1996 חדאד לויס 1/176794

בוכמן אורנה 24/04/2012 זמאלה יאנטפו 1/176796

טייאר עליזה 00/00/0000 בניש יקים 1/176798

שגב  שרית 08/04/2013 פישמן דב 1/176799

ניטנברג ג'ואנה 09/11/2007 וינטר הלנה 1/176802

קרסו אודליה )רח 28/01/2012 קרסו קורינה 1/176803

אורשנסקי אולגה 09/04/1994 חצרנוב גליה 1/176805

גנין סבטלנה 28/04/2013 גנין ויטלי 1/176806

קולודני נאוה 15/09/2012 אפרת מרטה 1/176807

קופרשטיין יוסף צבי 12/02/1974 רוזנטל ליזה 1/176808

גלברג משה אריה 23/04/2013 גלברג אפרים 1/176809

מאלי מנדל 21/12/2012 מנדל פריץ 1/176813
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לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

2 דף:

צוואות
חביב רולנד ראוב 10/05/2013 נשיא איבון 1/29461

נתן סטלה 29/10/2012 נתן עלי 1/29464

ברונר דינה 30/04/2013 ברונר פרד 1/29465

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

,יד אליהו, תל-אביב2רח' השלושה  הרשם לענייני ירושה בתל אביב -

ירושות
מזרחי מרגלית 15/11/1975 מזרחי רחל 3/37704

עזרא מאור 03/07/2003 עזרא פנחס 2/84142

סולימן סאלם 12/02/1998 סולימן סאעדה 2/144469

19/08/2007 2/159229 רינה1

רם נעה 12/09/2012 בורשטין שושנה 2/170181

ארד אלי 16/11/2012 ארד גדעון 3/171699

וייס דניאל 15/07/2012 מוזס רחל 2/173687

ליבוביץ מנחם 05/04/2011 ליבוביץ רות 2/174326

דוד שלום 21/12/2012 דוד רביטל 1/176768

קראוס ירוחם 13/02/2013 קראוז ריבה 1/176769

מאיר מיקי 28/02/2013 מאיר רות 1/176770

סגרה ויטוריו 08/11/2010 באודוקו סגרה רוזינה 1/176772

אייד תמר 22/03/2013 אייד פרדי 1/176773

צפורי יעקב 03/03/2009 צפורי נצחיה 1/176774

סגל מרדכי 04/04/2013 סגל בנימין 1/176777

גולדיס גנדי 12/03/2013 קראים רוזה 1/176779

שורץ דוד 13/02/2013 שורץ יהודית איד 1/176782

איזנברג לאה ליבה 21/02/2013 איזנברג חיה 1/176784

גוטמן טובה 26/11/2012 גוטמן יצחק 1/176788

בניש מיכאל 26/10/1200 בניש שרה 1/176789

חממה אליהו 13/12/2012 חממה סביחה 1/176793

חדד דוד 25/05/1996 חדאד לויס 1/176794

בוכמן אורנה 24/04/2012 זמאלה יאנטפו 1/176796

טייאר עליזה 00/00/0000 בניש יקים 1/176798

שגב  שרית 08/04/2013 פישמן דב 1/176799

ניטנברג ג'ואנה 09/11/2007 וינטר הלנה 1/176802

קרסו אודליה )רח 28/01/2012 קרסו קורינה 1/176803

אורשנסקי אולגה 09/04/1994 חצרנוב גליה 1/176805

גנין סבטלנה 28/04/2013 גנין ויטלי 1/176806

קולודני נאוה 15/09/2012 אפרת מרטה 1/176807

קופרשטיין יוסף צבי 12/02/1974 רוזנטל ליזה 1/176808

גלברג משה אריה 23/04/2013 גלברג אפרים 1/176809

מאלי מנדל 21/12/2012 מנדל פריץ 1/176813
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3 דף:

ירושות
בידוס נטלי 03/03/2004 בידוס בוריס 1/176817

רזניקוב סבטלנה 22/11/2012 רזניקוב יפים 1/176820

אודינצוב ליודמילה 20/10/1996 פרסידסקי מריה 1/176822

קפקה אילנה 04/02/1969 זיגדון שמעון 1/176823

פנחסוב סבטלנה 23/01/2000 גדייב דניאל 1/176826

גבע יעקב 06/02/2012 וולקוביץ יצחק 1/176827

שלזינגר יונית 31/03/2013 שלזינגר שלמה זליג 1/176830

עקד דוד 03/04/2013 עקד נעמי 1/176831

שוקרון רותי 07/02/2013 שוקרון יעקב 1/176832

חומה טאטיקה טלי 22/11/2011 חומה נתן 1/176833

ויסמל שמעון 19/10/1983 דב פרביאש עובדיה ברק 1/176840

שיפריס עמוס 12/12/2011 שיפריס עדה 1/176845

שמרוני-קנר ישראלה 08/01/2013 שמרוני בתיה 1/176846

כורש עובדיה 20/05/2012 כורש מזל 1/176847

בנארי אודט 03/02/2008 שטומר יוליו 1/176850

קורן אורי 26/07/2011 קורן ראודור דרו 1/176851

רטיג רחל 11/04/2013 אידלסס גניה 1/176852

יעיש זהרה 18/02/2013 יעיש אבנר 1/176865

נאשף לילה 26/12/2001 נאשף עבד אל חכי 1/176868

דרזנין קדיש 25/01/2011 דרזנין ורדה רוזה 1/176869

אלמגור יחזקאל 13/08/1990 חבשה נגיה 1/176873

אלמגור יחזקאל 15/09/1981 חבשה אליהו 1/176874

לוי יעקב 12/02/2013 לוי גבאהר 1/176876

חי צבי 15/01/1965 חי לינדה 1/176877

אדרה שרה 04/05/2013 קופרבוים רחל 1/176882

סגל חנה 05/11/2012 כהן רחמים 1/176883

אמיר ליאורה 20/01/2013 ברוידא שרה 1/176884

גלאם רונית 31/05/2013 ורשבסקי אסתר 1/176886

קניס אליהו 28/05/2013 קניס יעקב 1/176887

האס דליה 03/06/2012 האס ברוך 1/176891

שיפטן וקטוריה 17/12/1980 כהן אלגריה 1/176895

ברנע שגיא 06/02/2013 ברנע אילנה 1/176896

סלע ציטרון חנה 21/02/2011 ציטרין לאה 1/176897

גורדון אופירה 22/04/2013 צהר רות 1/176899

גורדון אופירה 04/05/1993 צהר ברוך 1/176900

לרמן אלה 00/00/0000 לרמן אנה 1/176901

מזרחי מיכל 20/02/2012 בטאן רחמים 1/176902

אלעזר נעים אלי 01/05/2013 אלעזר יהודית 1/176903

טריקי רפאל 16/07/2007 טריקו נסים 1/176904

בטאט יוסף 31/10/2012 בטאט זלמן )סלים 1/176905

שימוביץ אסתר 09/03/2013 זיסו שרה 1/176907

קישון רונן 19/06/2009 קישון אוסקר 1/176908

אסלסון דמיטרי 19/05/2011 אסלסון רוזה 1/176909

ברדנוב עדה 30/05/1940 בן מאיר רבינ מאיר 1/176912

שטרית שושנה 03/12/2011 שטרית ראובן 1/176913

בדווייה חמיס יוסף 07/10/2011 בדווייה חמיס אשראף 1/176918

מצקין זינצ'י ארסנטי 23/04/2013 אש זינצ'ינה רפאלה פאינ 1/176919
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ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

3 דף:

ירושות
בידוס נטלי 03/03/2004 בידוס בוריס 1/176817

רזניקוב סבטלנה 22/11/2012 רזניקוב יפים 1/176820

אודינצוב ליודמילה 20/10/1996 פרסידסקי מריה 1/176822

קפקה אילנה 04/02/1969 זיגדון שמעון 1/176823

פנחסוב סבטלנה 23/01/2000 גדייב דניאל 1/176826

גבע יעקב 06/02/2012 וולקוביץ יצחק 1/176827

שלזינגר יונית 31/03/2013 שלזינגר שלמה זליג 1/176830

עקד דוד 03/04/2013 עקד נעמי 1/176831

שוקרון רותי 07/02/2013 שוקרון יעקב 1/176832

חומה טאטיקה טלי 22/11/2011 חומה נתן 1/176833

ויסמל שמעון 19/10/1983 דב פרביאש עובדיה ברק 1/176840

שיפריס עמוס 12/12/2011 שיפריס עדה 1/176845

שמרוני-קנר ישראלה 08/01/2013 שמרוני בתיה 1/176846

כורש עובדיה 20/05/2012 כורש מזל 1/176847

בנארי אודט 03/02/2008 שטומר יוליו 1/176850

קורן אורי 26/07/2011 קורן ראודור דרו 1/176851

רטיג רחל 11/04/2013 אידלסס גניה 1/176852

יעיש זהרה 18/02/2013 יעיש אבנר 1/176865

נאשף לילה 26/12/2001 נאשף עבד אל חכי 1/176868

דרזנין קדיש 25/01/2011 דרזנין ורדה רוזה 1/176869

אלמגור יחזקאל 13/08/1990 חבשה נגיה 1/176873

אלמגור יחזקאל 15/09/1981 חבשה אליהו 1/176874

לוי יעקב 12/02/2013 לוי גבאהר 1/176876

חי צבי 15/01/1965 חי לינדה 1/176877

אדרה שרה 04/05/2013 קופרבוים רחל 1/176882

סגל חנה 05/11/2012 כהן רחמים 1/176883

אמיר ליאורה 20/01/2013 ברוידא שרה 1/176884

גלאם רונית 31/05/2013 ורשבסקי אסתר 1/176886

קניס אליהו 28/05/2013 קניס יעקב 1/176887

האס דליה 03/06/2012 האס ברוך 1/176891

שיפטן וקטוריה 17/12/1980 כהן אלגריה 1/176895

ברנע שגיא 06/02/2013 ברנע אילנה 1/176896

סלע ציטרון חנה 21/02/2011 ציטרין לאה 1/176897

גורדון אופירה 22/04/2013 צהר רות 1/176899

גורדון אופירה 04/05/1993 צהר ברוך 1/176900

לרמן אלה 00/00/0000 לרמן אנה 1/176901

מזרחי מיכל 20/02/2012 בטאן רחמים 1/176902

אלעזר נעים אלי 01/05/2013 אלעזר יהודית 1/176903

טריקי רפאל 16/07/2007 טריקו נסים 1/176904

בטאט יוסף 31/10/2012 בטאט זלמן )סלים 1/176905

שימוביץ אסתר 09/03/2013 זיסו שרה 1/176907

קישון רונן 19/06/2009 קישון אוסקר 1/176908

אסלסון דמיטרי 19/05/2011 אסלסון רוזה 1/176909

ברדנוב עדה 30/05/1940 בן מאיר רבינ מאיר 1/176912

שטרית שושנה 03/12/2011 שטרית ראובן 1/176913

בדווייה חמיס יוסף 07/10/2011 בדווייה חמיס אשראף 1/176918

מצקין זינצ'י ארסנטי 23/04/2013 אש זינצ'ינה רפאלה פאינ 1/176919

2 דף:

צוואות
חביב רולנד ראוב 10/05/2013 נשיא איבון 1/29461

נתן סטלה 29/10/2012 נתן עלי 1/29464

ברונר דינה 30/04/2013 ברונר פרד 1/29465

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

,יד אליהו, תל-אביב2רח' השלושה  הרשם לענייני ירושה בתל אביב -

ירושות
מזרחי מרגלית 15/11/1975 מזרחי רחל 3/37704

עזרא מאור 03/07/2003 עזרא פנחס 2/84142

סולימן סאלם 12/02/1998 סולימן סאעדה 2/144469

19/08/2007 2/159229 רינה1

רם נעה 12/09/2012 בורשטין שושנה 2/170181

ארד אלי 16/11/2012 ארד גדעון 3/171699

וייס דניאל 15/07/2012 מוזס רחל 2/173687

ליבוביץ מנחם 05/04/2011 ליבוביץ רות 2/174326

דוד שלום 21/12/2012 דוד רביטל 1/176768

קראוס ירוחם 13/02/2013 קראוז ריבה 1/176769

מאיר מיקי 28/02/2013 מאיר רות 1/176770

סגרה ויטוריו 08/11/2010 באודוקו סגרה רוזינה 1/176772

אייד תמר 22/03/2013 אייד פרדי 1/176773

צפורי יעקב 03/03/2009 צפורי נצחיה 1/176774

סגל מרדכי 04/04/2013 סגל בנימין 1/176777

גולדיס גנדי 12/03/2013 קראים רוזה 1/176779

שורץ דוד 13/02/2013 שורץ יהודית איד 1/176782

איזנברג לאה ליבה 21/02/2013 איזנברג חיה 1/176784

גוטמן טובה 26/11/2012 גוטמן יצחק 1/176788

בניש מיכאל 26/10/1200 בניש שרה 1/176789

חממה אליהו 13/12/2012 חממה סביחה 1/176793

חדד דוד 25/05/1996 חדאד לויס 1/176794

בוכמן אורנה 24/04/2012 זמאלה יאנטפו 1/176796

טייאר עליזה 00/00/0000 בניש יקים 1/176798

שגב  שרית 08/04/2013 פישמן דב 1/176799

ניטנברג ג'ואנה 09/11/2007 וינטר הלנה 1/176802

קרסו אודליה )רח 28/01/2012 קרסו קורינה 1/176803

אורשנסקי אולגה 09/04/1994 חצרנוב גליה 1/176805

גנין סבטלנה 28/04/2013 גנין ויטלי 1/176806

קולודני נאוה 15/09/2012 אפרת מרטה 1/176807

קופרשטיין יוסף צבי 12/02/1974 רוזנטל ליזה 1/176808

גלברג משה אריה 23/04/2013 גלברג אפרים 1/176809

מאלי מנדל 21/12/2012 מנדל פריץ 1/176813
4 דף:

ירושות
צבעוני חנה 29/04/2013 קפאונר ראובן 1/176924

קוזין מוריה 01/05/2001 קוזין איגור 1/176925

לסרי מכלוף 11/01/1998 פרהנג עשיר זאדה 1/176928

רצהבי מרגלית 19/09/2005 רצהבי זהרה 1/176930

דמתי לאה 10/01/2013 דמתי שלום 1/176931

גרינברג יבגניה 20/06/1922 קגנובסקי צילה 1/176933

מזרחי לירן 12/02/2012 מזרחי סוזן 1/176934

צפריר ענת 11/05/2013 צפריר רחל 1/176935

דרזי שרה 11/05/2013 עקירב סלמן 1/176936

דורוגוייר מאיה 14/04/2013 דורוגוייר אלכסנדר 1/176938

פלינר ולדימיר 02/09/2012 פלינר מאיה 1/176939

לוי ארלט 16/01/2013 לוי פול 1/176941

בן שמואל שי יצחק 08/12/2012 בן שמואל עמרם 1/176943

חרמון שמעון 21/04/2013 חרמון גיטל טובה 1/176944

ברימר ערן 14/03/1977 יהודה אסתר 1/176946

טואנה עזרא 05/05/2013 טוינה נטף רבקה גוליט 1/176949

שינפלד אדריאנה לא 02/02/2013 מורחוסה אדלה 1/176951

לוי רבקה 29/11/2012 לוי עזריאל 1/176953

בנגייב אנה 27/12/2011 בנגייב אלכסנדר 1/176955

לוין אורנה 05/05/2013 ברנדס קרולה 1/176956

כרמלי שלמה חנן 19/07/2010 כרמלי שרה 1/176958

בן עמי אליהו 06/02/2000 בן אמו שלמה 1/176960

שייך עודה יפה 20/02/2006 שייך עודה משה 1/176962

ישראל שרה 08/03/2012 ישראל כלימו 1/176963

לויחיים אליעזר 25/09/2012 לויחיים גבריאל 1/176964

ונדרובניק אריאלה 08/02/2013 כהן שרה 1/176966

בנאי דבורה 08/03/2009 נסירזהדה אהרן 1/176968

מדמוני ציפורה 00/00/0000 אחוואל צלח 1/176970

חלבי דליה 29/03/2013 מועלם מרסל 1/176972

קוריש דוד 03/04/2006 קוריש כמילה 1/176974

דורי מיכל 15/10/2008 דורי בתיה 1/176975

דורי מיכל 18/04/2013 דורי שאול 1/176976

עמר בריז'יט 19/12/1999 אוויז'רט רוברט 1/176978

אופיר אורי 17/05/2013 אופטובסקי פליציה צפו 1/176979

לבסקי צביה 20/03/2013 פינגולד גדליה 1/176990

חגאג דניאל 30/10/2010 חגאג תרכייה 1/176994

מיטלר דן מנחם 30/07/2010 מיטלר מליטה 1/176996

כהן בלנש 03/01/2013 כהן בנימין 1/176997

ליפשיץ אילן 11/03/2013 ליפשיץ גניה 1/177002

שמוסקוביץ חגית 12/12/1990 גוטמן לאה 1/177003

ויינשטיין שמריהו 19/03/2013 וינשטיין מרים 1/177005

ששון איבון 10/10/2012 ששון מאיר 1/177006

בראון רנה 04/05/2013 בראון דוד יהוא 1/177007

מזרחי חיים נסים 05/02/2013 קרקו סולטנה 1/177008

אברבוך גריגורי 17/03/2002 צ'ורנה מרים 1/177009

צ'יורני זינאידה 24/11/2006 זליצ'יונוק בסיה 1/177010

שיינמן ירון 25/08/2012 שיינמן רחל 1/177011
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הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

4 דף:

ירושות
צבעוני חנה 29/04/2013 קפאונר ראובן 1/176924

קוזין מוריה 01/05/2001 קוזין איגור 1/176925

לסרי מכלוף 11/01/1998 פרהנג עשיר זאדה 1/176928

רצהבי מרגלית 19/09/2005 רצהבי זהרה 1/176930

דמתי לאה 10/01/2013 דמתי שלום 1/176931

גרינברג יבגניה 20/06/1922 קגנובסקי צילה 1/176933

מזרחי לירן 12/02/2012 מזרחי סוזן 1/176934

צפריר ענת 11/05/2013 צפריר רחל 1/176935

דרזי שרה 11/05/2013 עקירב סלמן 1/176936

דורוגוייר מאיה 14/04/2013 דורוגוייר אלכסנדר 1/176938

פלינר ולדימיר 02/09/2012 פלינר מאיה 1/176939

לוי ארלט 16/01/2013 לוי פול 1/176941

בן שמואל שי יצחק 08/12/2012 בן שמואל עמרם 1/176943

חרמון שמעון 21/04/2013 חרמון גיטל טובה 1/176944

ברימר ערן 14/03/1977 יהודה אסתר 1/176946

טואנה עזרא 05/05/2013 טוינה נטף רבקה גוליט 1/176949

שינפלד אדריאנה לא 02/02/2013 מורחוסה אדלה 1/176951

לוי רבקה 29/11/2012 לוי עזריאל 1/176953

בנגייב אנה 27/12/2011 בנגייב אלכסנדר 1/176955

לוין אורנה 05/05/2013 ברנדס קרולה 1/176956

כרמלי שלמה חנן 19/07/2010 כרמלי שרה 1/176958

בן עמי אליהו 06/02/2000 בן אמו שלמה 1/176960

שייך עודה יפה 20/02/2006 שייך עודה משה 1/176962

ישראל שרה 08/03/2012 ישראל כלימו 1/176963

לויחיים אליעזר 25/09/2012 לויחיים גבריאל 1/176964

ונדרובניק אריאלה 08/02/2013 כהן שרה 1/176966

בנאי דבורה 08/03/2009 נסירזהדה אהרן 1/176968

מדמוני ציפורה 00/00/0000 אחוואל צלח 1/176970

חלבי דליה 29/03/2013 מועלם מרסל 1/176972

קוריש דוד 03/04/2006 קוריש כמילה 1/176974

דורי מיכל 15/10/2008 דורי בתיה 1/176975

דורי מיכל 18/04/2013 דורי שאול 1/176976

עמר בריז'יט 19/12/1999 אוויז'רט רוברט 1/176978

אופיר אורי 17/05/2013 אופטובסקי פליציה צפו 1/176979

לבסקי צביה 20/03/2013 פינגולד גדליה 1/176990

חגאג דניאל 30/10/2010 חגאג תרכייה 1/176994

מיטלר דן מנחם 30/07/2010 מיטלר מליטה 1/176996

כהן בלנש 03/01/2013 כהן בנימין 1/176997

ליפשיץ אילן 11/03/2013 ליפשיץ גניה 1/177002

שמוסקוביץ חגית 12/12/1990 גוטמן לאה 1/177003

ויינשטיין שמריהו 19/03/2013 וינשטיין מרים 1/177005

ששון איבון 10/10/2012 ששון מאיר 1/177006

בראון רנה 04/05/2013 בראון דוד יהוא 1/177007

מזרחי חיים נסים 05/02/2013 קרקו סולטנה 1/177008

אברבוך גריגורי 17/03/2002 צ'ורנה מרים 1/177009

צ'יורני זינאידה 24/11/2006 זליצ'יונוק בסיה 1/177010

שיינמן ירון 25/08/2012 שיינמן רחל 1/177011

2 דף:

צוואות
חביב רולנד ראוב 10/05/2013 נשיא איבון 1/29461

נתן סטלה 29/10/2012 נתן עלי 1/29464

ברונר דינה 30/04/2013 ברונר פרד 1/29465

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

,יד אליהו, תל-אביב2רח' השלושה  הרשם לענייני ירושה בתל אביב -

ירושות
מזרחי מרגלית 15/11/1975 מזרחי רחל 3/37704

עזרא מאור 03/07/2003 עזרא פנחס 2/84142

סולימן סאלם 12/02/1998 סולימן סאעדה 2/144469

19/08/2007 2/159229 רינה1

רם נעה 12/09/2012 בורשטין שושנה 2/170181

ארד אלי 16/11/2012 ארד גדעון 3/171699

וייס דניאל 15/07/2012 מוזס רחל 2/173687

ליבוביץ מנחם 05/04/2011 ליבוביץ רות 2/174326

דוד שלום 21/12/2012 דוד רביטל 1/176768

קראוס ירוחם 13/02/2013 קראוז ריבה 1/176769

מאיר מיקי 28/02/2013 מאיר רות 1/176770

סגרה ויטוריו 08/11/2010 באודוקו סגרה רוזינה 1/176772

אייד תמר 22/03/2013 אייד פרדי 1/176773

צפורי יעקב 03/03/2009 צפורי נצחיה 1/176774

סגל מרדכי 04/04/2013 סגל בנימין 1/176777

גולדיס גנדי 12/03/2013 קראים רוזה 1/176779

שורץ דוד 13/02/2013 שורץ יהודית איד 1/176782

איזנברג לאה ליבה 21/02/2013 איזנברג חיה 1/176784

גוטמן טובה 26/11/2012 גוטמן יצחק 1/176788

בניש מיכאל 26/10/1200 בניש שרה 1/176789

חממה אליהו 13/12/2012 חממה סביחה 1/176793

חדד דוד 25/05/1996 חדאד לויס 1/176794

בוכמן אורנה 24/04/2012 זמאלה יאנטפו 1/176796

טייאר עליזה 00/00/0000 בניש יקים 1/176798

שגב  שרית 08/04/2013 פישמן דב 1/176799

ניטנברג ג'ואנה 09/11/2007 וינטר הלנה 1/176802

קרסו אודליה )רח 28/01/2012 קרסו קורינה 1/176803

אורשנסקי אולגה 09/04/1994 חצרנוב גליה 1/176805

גנין סבטלנה 28/04/2013 גנין ויטלי 1/176806

קולודני נאוה 15/09/2012 אפרת מרטה 1/176807

קופרשטיין יוסף צבי 12/02/1974 רוזנטל ליזה 1/176808

גלברג משה אריה 23/04/2013 גלברג אפרים 1/176809

מאלי מנדל 21/12/2012 מנדל פריץ 1/176813

5 דף:

ירושות
ורון אסתר 14/03/2013 ורון ג'ק 1/177018

אביטן רינת 31/05/2013 אביטן אלי 1/177019

לובקוב בוריס 04/11/2012 לובקוב אלה 1/177021

שרעבי אילנה 05/05/2013 שרעבי נחמיה 1/177022

ברזלי שי 17/05/2013 ברזלי רבקה 1/177023

שולמן גנאדי 29/10/2010 שולמן סופיה 1/177024

רוזנברג משה 14/02/2013 רוזנברג חנה 1/177026

לוי רחל הודיה 31/03/2013 לוי משה 1/177028

חגאג דניאל 30/10/2010 חג'אג' עטייה 1/177033

פיחה שלמה 11/05/2013 פיחה לוסי 1/177035

בובטה פנינה 22/11/2004 פרנדזי מלכה 1/177039

בובטה פנינה 30/03/2005 פרנדזי יהודה 1/177040

רומנו יפית 11/01/2008 חמו סאמי 1/177045

סינוני ברכה 15/03/2011 סינוני שאול 1/177047

סינוני ברכה 22/02/2011 סינוני אביה 1/177048

ראודי אורה 11/01/2000 ראודי גבריאל 1/177049

נפרסטק יחזקאל גדל 09/02/2011 נפרסטק טמה 1/177050

אליעזר יצחק 22/05/2012 אליעזר יעקב 1/177051

נפרסטק ישראל 28/05/1998 נפרסטק ברל 1/177053

עשיר אורי )פואד 31/10/1962 עשיר עזרא 1/177054

עשיר אורי פואד 02/03/2006 עשיר מזלי 1/177055

עשיר עזרא 25/03/2013 עשיר יצחק 1/177056

נוביק אריה 04/10/2001 נוביק שושנה 1/177059

דהן מסעודי 17/04/2013 דהן שלום 1/177061

ווהזה אורי 30/01/2013 ווהזה יעקב 1/177064

יהודאי אלברט 29/01/2013 יהודאי דוד 1/177065

בן-ארי דוד יורם 06/03/2012 סמוכה אלויז 1/177069

בזוב מאיה לימור 28/11/2009 קויטל לובה 1/177070

רוימי דוד 22/08/2005 רוימי שלמה 1/177072

אלימלך קמילה 16/08/2005 אלימלך דוד 1/177073

פוקס דוד 15/02/2013 פוקס אברהם 1/177076

חותר מרים 14/01/2011 לוי סעידה 1/177078

פתילון צהלה 21/06/2012 נחום שמחה 1/177079

פתילון צהלה 07/03/1993 נחום ימין 1/177082

איליושין ליודמילה 24/10/2012 איליושין אלכסנדר 1/177083

כהן דוד 18/04/2013 זרחיה כהן מרים 1/177085

לוינסון זהר 01/05/2013 לוינסון לייבה 1/177086

דואני רוחמה 22/03/2013 וקנין כרמלה אילנ 1/177087

דואני רוחמה 23/05/2006 וקנין דניאל 1/177088

באסל אברהם 28/11/1999 באסל בניה 1/177089

דואני רוחמה 20/01/2013 וקנין מרים 1/177090

רובנצ'יק אלכסנדר 03/04/2013 רובנצ'יק יוסף 1/177092

וינשריק כרמלה סלחה 16/04/2013 וינשריק ידדיה 1/177096

שאער דוד 19/01/1997 שער יצחק 1/177097

מועלם עזרא 06/09/2012 מעלם אליהו 1/177099

לפידות )לופו אהרון 09/12/2012 לפידות שלמה 1/177100

כוכבי תקוה 08/01/2006 צברי שושנה 1/177103
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.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה
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ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

5 דף:

ירושות
ורון אסתר 14/03/2013 ורון ג'ק 1/177018

אביטן רינת 31/05/2013 אביטן אלי 1/177019

לובקוב בוריס 04/11/2012 לובקוב אלה 1/177021

שרעבי אילנה 05/05/2013 שרעבי נחמיה 1/177022

ברזלי שי 17/05/2013 ברזלי רבקה 1/177023

שולמן גנאדי 29/10/2010 שולמן סופיה 1/177024

רוזנברג משה 14/02/2013 רוזנברג חנה 1/177026

לוי רחל הודיה 31/03/2013 לוי משה 1/177028

חגאג דניאל 30/10/2010 חג'אג' עטייה 1/177033

פיחה שלמה 11/05/2013 פיחה לוסי 1/177035

בובטה פנינה 22/11/2004 פרנדזי מלכה 1/177039

בובטה פנינה 30/03/2005 פרנדזי יהודה 1/177040

רומנו יפית 11/01/2008 חמו סאמי 1/177045

סינוני ברכה 15/03/2011 סינוני שאול 1/177047

סינוני ברכה 22/02/2011 סינוני אביה 1/177048

ראודי אורה 11/01/2000 ראודי גבריאל 1/177049

נפרסטק יחזקאל גדל 09/02/2011 נפרסטק טמה 1/177050

אליעזר יצחק 22/05/2012 אליעזר יעקב 1/177051

נפרסטק ישראל 28/05/1998 נפרסטק ברל 1/177053

עשיר אורי )פואד 31/10/1962 עשיר עזרא 1/177054

עשיר אורי פואד 02/03/2006 עשיר מזלי 1/177055

עשיר עזרא 25/03/2013 עשיר יצחק 1/177056

נוביק אריה 04/10/2001 נוביק שושנה 1/177059

דהן מסעודי 17/04/2013 דהן שלום 1/177061

ווהזה אורי 30/01/2013 ווהזה יעקב 1/177064

יהודאי אלברט 29/01/2013 יהודאי דוד 1/177065

בן-ארי דוד יורם 06/03/2012 סמוכה אלויז 1/177069

בזוב מאיה לימור 28/11/2009 קויטל לובה 1/177070

רוימי דוד 22/08/2005 רוימי שלמה 1/177072

אלימלך קמילה 16/08/2005 אלימלך דוד 1/177073

פוקס דוד 15/02/2013 פוקס אברהם 1/177076

חותר מרים 14/01/2011 לוי סעידה 1/177078

פתילון צהלה 21/06/2012 נחום שמחה 1/177079

פתילון צהלה 07/03/1993 נחום ימין 1/177082

איליושין ליודמילה 24/10/2012 איליושין אלכסנדר 1/177083

כהן דוד 18/04/2013 זרחיה כהן מרים 1/177085

לוינסון זהר 01/05/2013 לוינסון לייבה 1/177086

דואני רוחמה 22/03/2013 וקנין כרמלה אילנ 1/177087

דואני רוחמה 23/05/2006 וקנין דניאל 1/177088

באסל אברהם 28/11/1999 באסל בניה 1/177089

דואני רוחמה 20/01/2013 וקנין מרים 1/177090

רובנצ'יק אלכסנדר 03/04/2013 רובנצ'יק יוסף 1/177092

וינשריק כרמלה סלחה 16/04/2013 וינשריק ידדיה 1/177096

שאער דוד 19/01/1997 שער יצחק 1/177097

מועלם עזרא 06/09/2012 מעלם אליהו 1/177099

לפידות )לופו אהרון 09/12/2012 לפידות שלמה 1/177100

כוכבי תקוה 08/01/2006 צברי שושנה 1/177103

2 דף:

צוואות
חביב רולנד ראוב 10/05/2013 נשיא איבון 1/29461

נתן סטלה 29/10/2012 נתן עלי 1/29464

ברונר דינה 30/04/2013 ברונר פרד 1/29465

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

,יד אליהו, תל-אביב2רח' השלושה  הרשם לענייני ירושה בתל אביב -

ירושות
מזרחי מרגלית 15/11/1975 מזרחי רחל 3/37704

עזרא מאור 03/07/2003 עזרא פנחס 2/84142

סולימן סאלם 12/02/1998 סולימן סאעדה 2/144469

19/08/2007 2/159229 רינה1

רם נעה 12/09/2012 בורשטין שושנה 2/170181

ארד אלי 16/11/2012 ארד גדעון 3/171699

וייס דניאל 15/07/2012 מוזס רחל 2/173687

ליבוביץ מנחם 05/04/2011 ליבוביץ רות 2/174326

דוד שלום 21/12/2012 דוד רביטל 1/176768

קראוס ירוחם 13/02/2013 קראוז ריבה 1/176769

מאיר מיקי 28/02/2013 מאיר רות 1/176770

סגרה ויטוריו 08/11/2010 באודוקו סגרה רוזינה 1/176772

אייד תמר 22/03/2013 אייד פרדי 1/176773

צפורי יעקב 03/03/2009 צפורי נצחיה 1/176774

סגל מרדכי 04/04/2013 סגל בנימין 1/176777

גולדיס גנדי 12/03/2013 קראים רוזה 1/176779

שורץ דוד 13/02/2013 שורץ יהודית איד 1/176782

איזנברג לאה ליבה 21/02/2013 איזנברג חיה 1/176784

גוטמן טובה 26/11/2012 גוטמן יצחק 1/176788

בניש מיכאל 26/10/1200 בניש שרה 1/176789

חממה אליהו 13/12/2012 חממה סביחה 1/176793

חדד דוד 25/05/1996 חדאד לויס 1/176794

בוכמן אורנה 24/04/2012 זמאלה יאנטפו 1/176796

טייאר עליזה 00/00/0000 בניש יקים 1/176798

שגב  שרית 08/04/2013 פישמן דב 1/176799

ניטנברג ג'ואנה 09/11/2007 וינטר הלנה 1/176802

קרסו אודליה )רח 28/01/2012 קרסו קורינה 1/176803

אורשנסקי אולגה 09/04/1994 חצרנוב גליה 1/176805

גנין סבטלנה 28/04/2013 גנין ויטלי 1/176806

קולודני נאוה 15/09/2012 אפרת מרטה 1/176807

קופרשטיין יוסף צבי 12/02/1974 רוזנטל ליזה 1/176808

גלברג משה אריה 23/04/2013 גלברג אפרים 1/176809

מאלי מנדל 21/12/2012 מנדל פריץ 1/176813

6 דף:

ירושות
שחם דב 17/03/2013 שחם דורית 1/177104

מלמד רות 27/08/2012 מלמד ארנה 1/177106

קליין יהודית 28/05/2012 באומן חוה הדי 1/177110

מעטוף ישראל 06/10/1995 מעטוף חסן 1/177112

מור ביזן 27/02/2013 מורוותי נג'ת אולה 1/177113

גואל פרואנה 22/02/1996 גואל בושי 1/177114

סולודקי דורה 01/04/2012 מיסקין רפאל 1/177115

מנצור דוד 13/04/2013 מנסור מרים 1/177118

כהן מלי 16/05/2012 מזרחי יהודה 1/177119

קליף אברהם 04/04/1996 קליף דוד 1/177120

נחבי לבנה 11/05/2005 נחבי בכור יום ט 1/177122

לרנר פלורה 27/05/1991 לרנר ישראל 1/177123

רייחל סמיון 08/07/2012 רייחל ליודמילה 1/177126

צ'רנומורץ אנה 11/01/1997 צ'רנומורץ אולג 1/177128

עיני יעקב 29/10/1985 עיני רינה 1/177134

בנבנישתי סיגלית 23/11/2012 בנבנישתי מיקו 1/177137

מלאכי שאול 07/12/2012 מלאכי נעמי 1/177138

טולידנו אהרן 26/12/1973 טולידנו יצחק 1/177139

בן כליפה אנט 09/04/2013 בן כליפה אברהם 1/177140

אבן עזרא דורון 11/05/2013 אבן עזרא תקוה 1/177143

מוזס סטלה 19/03/2013 מוזס שמואל 1/177145

בכר ראיינה 25/02/2005 בכר יעקו 1/177148

מונס מרסל 26/05/2013 מונס דוד 1/177149

לוי שושנה 19/01/2013 סלם מזל 1/177152

מורידה גיטי 03/02/2013 מגזר הררי טורן 1/177154

מוגרבי סלי 08/12/2005 קליין שאול 1/177155

אוחיון אסתר 08/03/2013 ראובן איתן 1/177156

מירזיינץ ליליה 05/10/2009 מירזיינץ יורי 1/177160

מורידה גיטי 22/01/2002 בוכור חביב 1/177161

שרם משה 28/02/1992 שרם יוסף 1/177163

כהן שרה 31/12/2012 כהן זאב 1/177166

אוברמן ודים 15/06/2009 אוברמן בוריס 1/177169

פלאח דבורה 19/11/2012 פלאח כלאפו 1/177170

אוחיון יוסף 20/01/2007 אוחיון חביב אמיל 1/177173

אוחיון יוסף 18/02/2013 אוחיון פיבי 1/177174

לפידות יעקב 04/10/2011 לפידות ברכה 1/177175

מועלם יחזקאל 25/12/1976 מועלם סמירה 1/177176

רובין נסים 17/04/2013 רובין צבי 1/177177

בר טוב משה 21/08/2012 בר טוב תמיר חץ 1/177179

דרובצינסקי שמעון 22/11/2003 דרובצינסקי דוד 1/177180

רוזנבלום אלכסנדרה 09/02/2000 קוגן זינאידה 1/177182

סורסקי מיכל צפורה 05/09/1984 שורץ חוליו א 1/177183

מצה נעמי 09/04/2007 עמית נתנאל 1/177184

עובדיה רותי 23/09/2012 קונסטנטינו פנינה 1/177185

קורן בלה 03/02/2012 פודכלבניק ריבה 1/177186

כהן חוה 18/04/2013 גולדברג נתן 1/177188

זוארץ תיקי 11/05/2000 ביידר אהרון 1/177189
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1 :דף

משרדהמשפטים

האפוטרופוסהכללי

הרשמיםלענייניירושה

1965ה"התשכ,הודעותלפיחוקהירושה

הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

6 דף:

ירושות
שחם דב 17/03/2013 שחם דורית 1/177104

מלמד רות 27/08/2012 מלמד ארנה 1/177106

קליין יהודית 28/05/2012 באומן חוה הדי 1/177110

מעטוף ישראל 06/10/1995 מעטוף חסן 1/177112

מור ביזן 27/02/2013 מורוותי נג'ת אולה 1/177113

גואל פרואנה 22/02/1996 גואל בושי 1/177114

סולודקי דורה 01/04/2012 מיסקין רפאל 1/177115

מנצור דוד 13/04/2013 מנסור מרים 1/177118

כהן מלי 16/05/2012 מזרחי יהודה 1/177119

קליף אברהם 04/04/1996 קליף דוד 1/177120

נחבי לבנה 11/05/2005 נחבי בכור יום ט 1/177122

לרנר פלורה 27/05/1991 לרנר ישראל 1/177123

רייחל סמיון 08/07/2012 רייחל ליודמילה 1/177126

צ'רנומורץ אנה 11/01/1997 צ'רנומורץ אולג 1/177128

עיני יעקב 29/10/1985 עיני רינה 1/177134

בנבנישתי סיגלית 23/11/2012 בנבנישתי מיקו 1/177137

מלאכי שאול 07/12/2012 מלאכי נעמי 1/177138

טולידנו אהרן 26/12/1973 טולידנו יצחק 1/177139

בן כליפה אנט 09/04/2013 בן כליפה אברהם 1/177140

אבן עזרא דורון 11/05/2013 אבן עזרא תקוה 1/177143

מוזס סטלה 19/03/2013 מוזס שמואל 1/177145

בכר ראיינה 25/02/2005 בכר יעקו 1/177148

מונס מרסל 26/05/2013 מונס דוד 1/177149

לוי שושנה 19/01/2013 סלם מזל 1/177152

מורידה גיטי 03/02/2013 מגזר הררי טורן 1/177154

מוגרבי סלי 08/12/2005 קליין שאול 1/177155

אוחיון אסתר 08/03/2013 ראובן איתן 1/177156

מירזיינץ ליליה 05/10/2009 מירזיינץ יורי 1/177160

מורידה גיטי 22/01/2002 בוכור חביב 1/177161

שרם משה 28/02/1992 שרם יוסף 1/177163

כהן שרה 31/12/2012 כהן זאב 1/177166

אוברמן ודים 15/06/2009 אוברמן בוריס 1/177169

פלאח דבורה 19/11/2012 פלאח כלאפו 1/177170

אוחיון יוסף 20/01/2007 אוחיון חביב אמיל 1/177173

אוחיון יוסף 18/02/2013 אוחיון פיבי 1/177174

לפידות יעקב 04/10/2011 לפידות ברכה 1/177175

מועלם יחזקאל 25/12/1976 מועלם סמירה 1/177176

רובין נסים 17/04/2013 רובין צבי 1/177177

בר טוב משה 21/08/2012 בר טוב תמיר חץ 1/177179

דרובצינסקי שמעון 22/11/2003 דרובצינסקי דוד 1/177180

רוזנבלום אלכסנדרה 09/02/2000 קוגן זינאידה 1/177182

סורסקי מיכל צפורה 05/09/1984 שורץ חוליו א 1/177183

מצה נעמי 09/04/2007 עמית נתנאל 1/177184

עובדיה רותי 23/09/2012 קונסטנטינו פנינה 1/177185

קורן בלה 03/02/2012 פודכלבניק ריבה 1/177186

כהן חוה 18/04/2013 גולדברג נתן 1/177188

זוארץ תיקי 11/05/2000 ביידר אהרון 1/177189

2 דף:

צוואות
חביב רולנד ראוב 10/05/2013 נשיא איבון 1/29461

נתן סטלה 29/10/2012 נתן עלי 1/29464

ברונר דינה 30/04/2013 ברונר פרד 1/29465

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

,יד אליהו, תל-אביב2רח' השלושה  הרשם לענייני ירושה בתל אביב -

ירושות
מזרחי מרגלית 15/11/1975 מזרחי רחל 3/37704

עזרא מאור 03/07/2003 עזרא פנחס 2/84142

סולימן סאלם 12/02/1998 סולימן סאעדה 2/144469

19/08/2007 2/159229 רינה1

רם נעה 12/09/2012 בורשטין שושנה 2/170181

ארד אלי 16/11/2012 ארד גדעון 3/171699

וייס דניאל 15/07/2012 מוזס רחל 2/173687

ליבוביץ מנחם 05/04/2011 ליבוביץ רות 2/174326

דוד שלום 21/12/2012 דוד רביטל 1/176768

קראוס ירוחם 13/02/2013 קראוז ריבה 1/176769

מאיר מיקי 28/02/2013 מאיר רות 1/176770

סגרה ויטוריו 08/11/2010 באודוקו סגרה רוזינה 1/176772

אייד תמר 22/03/2013 אייד פרדי 1/176773

צפורי יעקב 03/03/2009 צפורי נצחיה 1/176774

סגל מרדכי 04/04/2013 סגל בנימין 1/176777

גולדיס גנדי 12/03/2013 קראים רוזה 1/176779

שורץ דוד 13/02/2013 שורץ יהודית איד 1/176782

איזנברג לאה ליבה 21/02/2013 איזנברג חיה 1/176784

גוטמן טובה 26/11/2012 גוטמן יצחק 1/176788

בניש מיכאל 26/10/1200 בניש שרה 1/176789

חממה אליהו 13/12/2012 חממה סביחה 1/176793

חדד דוד 25/05/1996 חדאד לויס 1/176794

בוכמן אורנה 24/04/2012 זמאלה יאנטפו 1/176796

טייאר עליזה 00/00/0000 בניש יקים 1/176798

שגב  שרית 08/04/2013 פישמן דב 1/176799

ניטנברג ג'ואנה 09/11/2007 וינטר הלנה 1/176802

קרסו אודליה )רח 28/01/2012 קרסו קורינה 1/176803

אורשנסקי אולגה 09/04/1994 חצרנוב גליה 1/176805

גנין סבטלנה 28/04/2013 גנין ויטלי 1/176806

קולודני נאוה 15/09/2012 אפרת מרטה 1/176807

קופרשטיין יוסף צבי 12/02/1974 רוזנטל ליזה 1/176808

גלברג משה אריה 23/04/2013 גלברג אפרים 1/176809

מאלי מנדל 21/12/2012 מנדל פריץ 1/176813

7 דף:

ירושות
גולן ראובן 26/02/2013 גולדשטיין יצחק 1/177190

פרחי יצחק 29/06/2010 פרחי ניר 1/177191

ז'ולקובסקי אנה 04/12/2012 ז'ולקובסקי בוריס 1/177194

רז אפרים 06/04/2013 רחים זאדה נחום 1/177196

שבבו אליעד 21/11/2012 שבבו אליעזר 1/177197

גרינברג זאב 20/10/2011 גרינברג נורית 1/177198

גל ארנה 27/03/2013 גל יהודה 1/177200

אגי אביבה 14/05/2013 אגי יהושע 1/177202

טטרואשווילי שלום 05/08/1998 טטרואשווילי חנה 1/177203

אליהו סימי 05/01/2013 אליהו מנשה 1/177205

פרידמן נתן דוד 19/12/2011 פרידמן שרלוטה 1/177208

מרקוס סולומון 01/06/2013 מרקוס מריה 1/177209

ארנון יונה 01/05/2009 ארנון אברהם 1/177211

גרינברג קלרה 21/12/2012 גרינברג מוניה מורד 1/177212

בונדה אסתר 11/08/1994 מצליח דוד 1/177213

ליבנה שלי 14/07/2003 ליבוביץ רוזה 1/177214

ביתן נעמי 13/01/2013 ביתן בועז 1/177216

חי פלצמן חגית 00/00/0000 חי סליה 1/177217

לוי עדינה 30/11/2012 לוי יצחק 1/177219

שטרן דפנה 21/05/2013 לחר ציטה 1/177221

פרבר עדית 20/11/2007 פרבר חיים 1/177222

גבאי אסתר 12/11/1972 זבודיבקר מאיר 1/177223

רון חדוה 25/03/2013 רון אליעזר יהו 1/177224

גוטמן ענת רבקה 26/05/2013 חומסקי עדלי 1/177226

דוד משה 06/05/2013 דוד חנה 1/177227

נטף יעקב 12/05/2013 נטף אסתר 1/177231

תמר דליה 06/05/2013 תמר יוסף 1/177232

אורפייג רחל 23/05/2013 אורפייג לאון 1/177239

בטורי גילה 02/02/2013 זלוזיאצקי אלקסיס 1/177240

טסלפפח סוניה 21/05/2012 טסלפפח ציון 1/177242

מדר פרסול רנתי 15/10/2012 פרסול צבי 1/177243

יצחק רחל 24/02/2013 יצחק יעקב 1/177244

גולד מרק 14/03/2013 גולד רחל לאה 1/177246

גרניט ארז 01/05/2013 גרניט נופר 1/177247

קנטור ארקדי 13/04/2013 קנטור ולדימיר 1/177251

רפאל סורור 01/05/2013 רפאל דוד 1/177252

צוואות
ניומרק מרים 30/06/1994 ניומרק ג'ורג' 2/139975

וינקלר אווה 18/09/2012 ברונסקה בדנז סטפניה 3/167094

עסיס רהב ענת 14/01/2013 עסיס ניסן 3/171959

בן יוסף עליזה 14/02/2013 ויארד לדניה 3/173071

לוי שלמה 04/02/2013 לוי אברהם 3/173896

קרמון שושנה 13/03/2013 זילברמן אידל 1/175275

אלעד שולמית 20/03/2013 קוזוקריו לאה 1/175441

קלינמן דינה גיה 28/01/2013 צובה יוליה 4/175517

קידר טלי 02/05/2013 הורביץ לאה 2/175939



ילקוט הפרסומים 6625, ב' באב התשע"ג, 9.7.2013 6702

1 :דף

משרדהמשפטים

האפוטרופוסהכללי

הרשמיםלענייניירושה

1965ה"התשכ,הודעותלפיחוקהירושה

הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

7 דף:

ירושות
גולן ראובן 26/02/2013 גולדשטיין יצחק 1/177190

פרחי יצחק 29/06/2010 פרחי ניר 1/177191

ז'ולקובסקי אנה 04/12/2012 ז'ולקובסקי בוריס 1/177194

רז אפרים 06/04/2013 רחים זאדה נחום 1/177196

שבבו אליעד 21/11/2012 שבבו אליעזר 1/177197

גרינברג זאב 20/10/2011 גרינברג נורית 1/177198

גל ארנה 27/03/2013 גל יהודה 1/177200

אגי אביבה 14/05/2013 אגי יהושע 1/177202

טטרואשווילי שלום 05/08/1998 טטרואשווילי חנה 1/177203

אליהו סימי 05/01/2013 אליהו מנשה 1/177205

פרידמן נתן דוד 19/12/2011 פרידמן שרלוטה 1/177208

מרקוס סולומון 01/06/2013 מרקוס מריה 1/177209

ארנון יונה 01/05/2009 ארנון אברהם 1/177211

גרינברג קלרה 21/12/2012 גרינברג מוניה מורד 1/177212

בונדה אסתר 11/08/1994 מצליח דוד 1/177213

ליבנה שלי 14/07/2003 ליבוביץ רוזה 1/177214

ביתן נעמי 13/01/2013 ביתן בועז 1/177216

חי פלצמן חגית 00/00/0000 חי סליה 1/177217

לוי עדינה 30/11/2012 לוי יצחק 1/177219

שטרן דפנה 21/05/2013 לחר ציטה 1/177221

פרבר עדית 20/11/2007 פרבר חיים 1/177222

גבאי אסתר 12/11/1972 זבודיבקר מאיר 1/177223

רון חדוה 25/03/2013 רון אליעזר יהו 1/177224

גוטמן ענת רבקה 26/05/2013 חומסקי עדלי 1/177226

דוד משה 06/05/2013 דוד חנה 1/177227

נטף יעקב 12/05/2013 נטף אסתר 1/177231

תמר דליה 06/05/2013 תמר יוסף 1/177232

אורפייג רחל 23/05/2013 אורפייג לאון 1/177239

בטורי גילה 02/02/2013 זלוזיאצקי אלקסיס 1/177240

טסלפפח סוניה 21/05/2012 טסלפפח ציון 1/177242

מדר פרסול רנתי 15/10/2012 פרסול צבי 1/177243

יצחק רחל 24/02/2013 יצחק יעקב 1/177244

גולד מרק 14/03/2013 גולד רחל לאה 1/177246

גרניט ארז 01/05/2013 גרניט נופר 1/177247

קנטור ארקדי 13/04/2013 קנטור ולדימיר 1/177251

רפאל סורור 01/05/2013 רפאל דוד 1/177252

צוואות
ניומרק מרים 30/06/1994 ניומרק ג'ורג' 2/139975

וינקלר אווה 18/09/2012 ברונסקה בדנז סטפניה 3/167094

עסיס רהב ענת 14/01/2013 עסיס ניסן 3/171959

בן יוסף עליזה 14/02/2013 ויארד לדניה 3/173071

לוי שלמה 04/02/2013 לוי אברהם 3/173896

קרמון שושנה 13/03/2013 זילברמן אידל 1/175275

אלעד שולמית 20/03/2013 קוזוקריו לאה 1/175441

קלינמן דינה גיה 28/01/2013 צובה יוליה 4/175517

קידר טלי 02/05/2013 הורביץ לאה 2/175939

2 דף:

צוואות
חביב רולנד ראוב 10/05/2013 נשיא איבון 1/29461

נתן סטלה 29/10/2012 נתן עלי 1/29464

ברונר דינה 30/04/2013 ברונר פרד 1/29465

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

,יד אליהו, תל-אביב2רח' השלושה  הרשם לענייני ירושה בתל אביב -

ירושות
מזרחי מרגלית 15/11/1975 מזרחי רחל 3/37704

עזרא מאור 03/07/2003 עזרא פנחס 2/84142

סולימן סאלם 12/02/1998 סולימן סאעדה 2/144469

19/08/2007 2/159229 רינה1

רם נעה 12/09/2012 בורשטין שושנה 2/170181

ארד אלי 16/11/2012 ארד גדעון 3/171699

וייס דניאל 15/07/2012 מוזס רחל 2/173687

ליבוביץ מנחם 05/04/2011 ליבוביץ רות 2/174326

דוד שלום 21/12/2012 דוד רביטל 1/176768

קראוס ירוחם 13/02/2013 קראוז ריבה 1/176769

מאיר מיקי 28/02/2013 מאיר רות 1/176770

סגרה ויטוריו 08/11/2010 באודוקו סגרה רוזינה 1/176772

אייד תמר 22/03/2013 אייד פרדי 1/176773

צפורי יעקב 03/03/2009 צפורי נצחיה 1/176774

סגל מרדכי 04/04/2013 סגל בנימין 1/176777

גולדיס גנדי 12/03/2013 קראים רוזה 1/176779

שורץ דוד 13/02/2013 שורץ יהודית איד 1/176782

איזנברג לאה ליבה 21/02/2013 איזנברג חיה 1/176784

גוטמן טובה 26/11/2012 גוטמן יצחק 1/176788

בניש מיכאל 26/10/1200 בניש שרה 1/176789

חממה אליהו 13/12/2012 חממה סביחה 1/176793

חדד דוד 25/05/1996 חדאד לויס 1/176794

בוכמן אורנה 24/04/2012 זמאלה יאנטפו 1/176796

טייאר עליזה 00/00/0000 בניש יקים 1/176798

שגב  שרית 08/04/2013 פישמן דב 1/176799

ניטנברג ג'ואנה 09/11/2007 וינטר הלנה 1/176802

קרסו אודליה )רח 28/01/2012 קרסו קורינה 1/176803

אורשנסקי אולגה 09/04/1994 חצרנוב גליה 1/176805

גנין סבטלנה 28/04/2013 גנין ויטלי 1/176806

קולודני נאוה 15/09/2012 אפרת מרטה 1/176807

קופרשטיין יוסף צבי 12/02/1974 רוזנטל ליזה 1/176808

גלברג משה אריה 23/04/2013 גלברג אפרים 1/176809

מאלי מנדל 21/12/2012 מנדל פריץ 1/176813

8 דף:

צוואות
גרוסמן אברהם אליע 23/12/2010 גרוסמן בנדט 1/176763

עופר עדי 09/04/2013 עופר רחמה 1/176764

גרוסמן אברהם אליע 09/03/2013 גרוסמן הינדה 1/176765

קארי אלכסנדר 27/04/2013 קארי דליה 1/176766

פרנק רחל לאה 16/10/2008 פרידמן אדלה 1/176767

אמינוב מיכאל 26/04/2013 אמינוב פינחס 1/176771

מובשיר יצחקי 08/08/2012 ריאבצב סופיה 1/176775

רויטמן אידה 09/05/2013 וולוך ארטור 1/176776

אלי ליבנת 03/05/2013 אלי מלכה 1/176778

חכשוראין פלור 30/03/2013 רפאלי עשרת 1/176780

מגן צפורה 09/04/2013 מגן יוסף 1/176781

פרידמן יחיעם 03/02/2012 פרידמן עדנה 1/176783

הבר עדנה 19/12/2012 טמיר שורה 1/176785

קורטרן ענת 25/02/2013 יזדי שמואל 1/176786

גרוס נחמה 05/03/2013 גרוס צבי 1/176787

פיינגולד דוד 07/04/2013 פיינגולד שמחה 1/176790

פיינגולד דוד 14/04/2013 פיינגולד זלדה 1/176791

בהרי דרור 22/05/2001 שניידרמן גניה 1/176792

עדות דניאל 17/09/2012 עדות פרלה 1/176795

גוטוירט מנדל 07/03/2013 גוטוירט מריה 1/176797

ינאי רחל 06/05/2013 ינאי יצחק 1/176800

כהן אהובה 13/03/2013 כהן דוד 1/176801

ורמוס אורי צבי 29/12/2012 ורמוס ברכה 1/176804

גוהללי רותי 10/02/2013 גוהללי מנשה 1/176810

חרנם ישראל 21/03/2013 חרנם שאול 1/176811

חיאון יהודית 25/04/2013 חיאון משה 1/176812

אלוש קולט פורטו 28/03/2013 אלוש ריימונד רח 1/176814

פישגרוקד איתי-יהודה 07/05/2013 ברק זאב 1/176815

אזרד מזל 09/04/2013 אזרד שלמה 1/176816

עמוס לינה 14/09/2010 זולוטאריוב רגינה 1/176818

רייך איציק 31/03/2012 רייך אריה 1/176819

צפריר בן-ציון 28/08/2012 פיגין יצחק 1/176821

קליס דוד 20/04/2013 קליס סימונה אוג 1/176824

הר-קט דרך לורנס 10/05/2013 דראש גרטרוד 1/176825

אטינגר רחל 15/04/2013 אטינגר ישראל 1/176828

מגן שפע דורית 26/03/2013 מגן יצחק 1/176829

גינזבורג אסף יואל 25/04/2013 הירש פרידה 1/176834

גוז יבגניה 27/09/2012 בן ציון גוז 1/176835

רפטוב חיים 22/04/2013 רפטוב אלן תמר 1/176836

מנסור אלברטין 31/12/2011 מנסור אלברט 1/176837

ללוז דן 04/01/2012 כהן ללוז בלה 1/176838

קאפח שלמה 09/11/2010 קאפח חיים 1/176839

שכטר רענן 16/02/2007 שכטר משה 1/176841

שכטר רענן 19/07/2012 שכטר רחל 1/176842

זאובר לימור 21/04/2013 דן זן גבריאל 1/176843

סברדלוב ילנה 28/03/2013 סברדלוב לאוניד 1/176844

פינגולד יהושע 30/01/2013 לרמן פרידה 1/176848
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1 :דף

משרדהמשפטים

האפוטרופוסהכללי

הרשמיםלענייניירושה

1965ה"התשכ,הודעותלפיחוקהירושה

הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

8 דף:

צוואות
גרוסמן אברהם אליע 23/12/2010 גרוסמן בנדט 1/176763

עופר עדי 09/04/2013 עופר רחמה 1/176764

גרוסמן אברהם אליע 09/03/2013 גרוסמן הינדה 1/176765

קארי אלכסנדר 27/04/2013 קארי דליה 1/176766

פרנק רחל לאה 16/10/2008 פרידמן אדלה 1/176767

אמינוב מיכאל 26/04/2013 אמינוב פינחס 1/176771

מובשיר יצחקי 08/08/2012 ריאבצב סופיה 1/176775

רויטמן אידה 09/05/2013 וולוך ארטור 1/176776

אלי ליבנת 03/05/2013 אלי מלכה 1/176778

חכשוראין פלור 30/03/2013 רפאלי עשרת 1/176780

מגן צפורה 09/04/2013 מגן יוסף 1/176781

פרידמן יחיעם 03/02/2012 פרידמן עדנה 1/176783

הבר עדנה 19/12/2012 טמיר שורה 1/176785

קורטרן ענת 25/02/2013 יזדי שמואל 1/176786

גרוס נחמה 05/03/2013 גרוס צבי 1/176787
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הלנה קורקוס פרנקל
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רובינשטיין שרון 18/04/2013 רובינשטיין עקיבא 1/176858

ליפשיץ רוזט שושנה 28/04/2013 ליפשיץ חיים קרל 1/176859

דליהו רונן 06/01/2013 מלמד חדוה 1/176860

כהן ניסן רותי 01/04/2007 מנצורה שמעון 1/176861

לייטנר יוסף טיברי 13/01/2012 לייטנר רוזה 1/176862

מנקס מינה 28/04/2013 איזקוביץ שמעון 1/176864

האוזמן משה 02/06/2012 האוזמן חיים 1/176866

האוזמן משה 09/04/2013 האוזמן עליזה 1/176867

פרידמן חיה 10/11/1989 פרידמן גזע 1/176870

רייזברג פנינה 12/05/2013 רייזברג אליהו 1/176871

כהן שרה 12/04/2013 קרבצוב דבורה 1/176872

קרני רות 20/02/2013 כהן חיים 1/176875

הבר משה 30/04/2013 הבר שרה 1/176878

גבע מרים 10/05/2013 נוטקין יהודית 1/176879

בן נר לאה 14/03/2013 ויס שרינה 1/176880

יצחקי מאיר 10/02/2013 יצחקי יצחק 1/176881

הנדל נילי 10/03/2013 הנדל אריה 1/176885

גריגורי קול סיימון 03/05/2013 כהן סידני 1/176888

הרשקו גאולה 10/05/2013 הרשקו אריה 1/176889

שלקוב מיכאל 06/04/2013 שלקוב אטיה 1/176890

נצוביץ פרידה 02/08/2009 נצוביץ הירש 1/176892

זנו רן 20/04/2013 סלם חנה 1/176893

לרך יהושע 29/01/2013 לרך משה 1/176894

בירנבאום חנה 29/03/2013 בירנבאום פאול 1/176898

מובלי פרוין 04/03/2013 חכימי אברהם 1/176906

נסימוב אמניום 21/04/2013 נסימוב רעיה 1/176910

סולימני אומיד 03/07/2011 סולימניקאשי יוסף 1/176911

לויאן יצחק 12/12/2012 לויאן אסתר 1/176914

שמואלי לארי עדינה חדוה 01/11/2011 לארי אברהם 1/176915

מליחי עדינה 12/04/2013 בישארי סעדה 1/176916

אלוהאב מריאנה 18/05/2013 אלוהאב סמיר 1/176917

נאמן אריה 08/04/2000 נאמן יוסף 1/176920

שפיטלניק צבי 06/02/2013 שפיטלניק מאשה 1/176921

שכוי יפה 12/03/2013 שכוי שלום 1/176922

כליף גיא 04/03/2013 כליף הרצל 1/176923

חן זהבה 24/03/2013 חן משה 1/176926

פרוכטמן מרים 29/11/2011 שיקה חנה 1/176927

פרוכטמן מרים 21/09/2006 שיקה אברהם 1/176929

מטה לוי אמה 22/04/2013 מטה לוי יהושע 1/176932

מועלם יונה 15/03/1986 גמיל זהרה 1/176937

לוי אסף 08/02/2013 לוי מזל 1/176940
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1 :דף

משרדהמשפטים

האפוטרופוסהכללי

הרשמיםלענייניירושה

1965ה"התשכ,הודעותלפיחוקהירושה

הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

9 דף:

צוואות
פלדמן יעקב 05/11/2012 פלדמן אילה 1/176849

וגנר איטה פיגה 27/04/2013 וויינטראוב גרשון 1/176853

וגנר איטה פיגה 20/01/2010 וויינטראוב אסתר 1/176854

צרפתי סוזי 05/03/2012 חליפה סלימה 1/176855

סניור יוליה 24/10/2012 סניור אליהו 1/176856

פלד לאה 10/03/2013 קמינסקי צלה 1/176857

רובינשטיין שרון 18/04/2013 רובינשטיין עקיבא 1/176858

ליפשיץ רוזט שושנה 28/04/2013 ליפשיץ חיים קרל 1/176859

דליהו רונן 06/01/2013 מלמד חדוה 1/176860

כהן ניסן רותי 01/04/2007 מנצורה שמעון 1/176861

לייטנר יוסף טיברי 13/01/2012 לייטנר רוזה 1/176862

מנקס מינה 28/04/2013 איזקוביץ שמעון 1/176864

האוזמן משה 02/06/2012 האוזמן חיים 1/176866

האוזמן משה 09/04/2013 האוזמן עליזה 1/176867

פרידמן חיה 10/11/1989 פרידמן גזע 1/176870

רייזברג פנינה 12/05/2013 רייזברג אליהו 1/176871

כהן שרה 12/04/2013 קרבצוב דבורה 1/176872

קרני רות 20/02/2013 כהן חיים 1/176875

הבר משה 30/04/2013 הבר שרה 1/176878

גבע מרים 10/05/2013 נוטקין יהודית 1/176879

בן נר לאה 14/03/2013 ויס שרינה 1/176880

יצחקי מאיר 10/02/2013 יצחקי יצחק 1/176881

הנדל נילי 10/03/2013 הנדל אריה 1/176885

גריגורי קול סיימון 03/05/2013 כהן סידני 1/176888

הרשקו גאולה 10/05/2013 הרשקו אריה 1/176889

שלקוב מיכאל 06/04/2013 שלקוב אטיה 1/176890

נצוביץ פרידה 02/08/2009 נצוביץ הירש 1/176892

זנו רן 20/04/2013 סלם חנה 1/176893

לרך יהושע 29/01/2013 לרך משה 1/176894

בירנבאום חנה 29/03/2013 בירנבאום פאול 1/176898

מובלי פרוין 04/03/2013 חכימי אברהם 1/176906

נסימוב אמניום 21/04/2013 נסימוב רעיה 1/176910

סולימני אומיד 03/07/2011 סולימניקאשי יוסף 1/176911

לויאן יצחק 12/12/2012 לויאן אסתר 1/176914

שמואלי לארי עדינה חדוה 01/11/2011 לארי אברהם 1/176915

מליחי עדינה 12/04/2013 בישארי סעדה 1/176916

אלוהאב מריאנה 18/05/2013 אלוהאב סמיר 1/176917

נאמן אריה 08/04/2000 נאמן יוסף 1/176920

שפיטלניק צבי 06/02/2013 שפיטלניק מאשה 1/176921

שכוי יפה 12/03/2013 שכוי שלום 1/176922

כליף גיא 04/03/2013 כליף הרצל 1/176923

חן זהבה 24/03/2013 חן משה 1/176926

פרוכטמן מרים 29/11/2011 שיקה חנה 1/176927

פרוכטמן מרים 21/09/2006 שיקה אברהם 1/176929

מטה לוי אמה 22/04/2013 מטה לוי יהושע 1/176932

מועלם יונה 15/03/1986 גמיל זהרה 1/176937

לוי אסף 08/02/2013 לוי מזל 1/176940

7 דף:

ירושות
גולן ראובן 26/02/2013 גולדשטיין יצחק 1/177190

פרחי יצחק 29/06/2010 פרחי ניר 1/177191

ז'ולקובסקי אנה 04/12/2012 ז'ולקובסקי בוריס 1/177194

רז אפרים 06/04/2013 רחים זאדה נחום 1/177196

שבבו אליעד 21/11/2012 שבבו אליעזר 1/177197

גרינברג זאב 20/10/2011 גרינברג נורית 1/177198

גל ארנה 27/03/2013 גל יהודה 1/177200

אגי אביבה 14/05/2013 אגי יהושע 1/177202

טטרואשווילי שלום 05/08/1998 טטרואשווילי חנה 1/177203

אליהו סימי 05/01/2013 אליהו מנשה 1/177205

פרידמן נתן דוד 19/12/2011 פרידמן שרלוטה 1/177208

מרקוס סולומון 01/06/2013 מרקוס מריה 1/177209

ארנון יונה 01/05/2009 ארנון אברהם 1/177211

גרינברג קלרה 21/12/2012 גרינברג מוניה מורד 1/177212

בונדה אסתר 11/08/1994 מצליח דוד 1/177213

ליבנה שלי 14/07/2003 ליבוביץ רוזה 1/177214

ביתן נעמי 13/01/2013 ביתן בועז 1/177216

חי פלצמן חגית 00/00/0000 חי סליה 1/177217

לוי עדינה 30/11/2012 לוי יצחק 1/177219

שטרן דפנה 21/05/2013 לחר ציטה 1/177221

פרבר עדית 20/11/2007 פרבר חיים 1/177222

גבאי אסתר 12/11/1972 זבודיבקר מאיר 1/177223

רון חדוה 25/03/2013 רון אליעזר יהו 1/177224

גוטמן ענת רבקה 26/05/2013 חומסקי עדלי 1/177226

דוד משה 06/05/2013 דוד חנה 1/177227

נטף יעקב 12/05/2013 נטף אסתר 1/177231

תמר דליה 06/05/2013 תמר יוסף 1/177232

אורפייג רחל 23/05/2013 אורפייג לאון 1/177239

בטורי גילה 02/02/2013 זלוזיאצקי אלקסיס 1/177240

טסלפפח סוניה 21/05/2012 טסלפפח ציון 1/177242

מדר פרסול רנתי 15/10/2012 פרסול צבי 1/177243

יצחק רחל 24/02/2013 יצחק יעקב 1/177244

גולד מרק 14/03/2013 גולד רחל לאה 1/177246

גרניט ארז 01/05/2013 גרניט נופר 1/177247

קנטור ארקדי 13/04/2013 קנטור ולדימיר 1/177251

רפאל סורור 01/05/2013 רפאל דוד 1/177252

צוואות
ניומרק מרים 30/06/1994 ניומרק ג'ורג' 2/139975

וינקלר אווה 18/09/2012 ברונסקה בדנז סטפניה 3/167094

עסיס רהב ענת 14/01/2013 עסיס ניסן 3/171959

בן יוסף עליזה 14/02/2013 ויארד לדניה 3/173071

לוי שלמה 04/02/2013 לוי אברהם 3/173896

קרמון שושנה 13/03/2013 זילברמן אידל 1/175275

אלעד שולמית 20/03/2013 קוזוקריו לאה 1/175441

קלינמן דינה גיה 28/01/2013 צובה יוליה 4/175517

קידר טלי 02/05/2013 הורביץ לאה 2/175939

10 דף:

צוואות
אדלשטין גדליה 27/05/2004 אדלשטיין מקס 1/176942

מרגוליס נתן 22/02/2013 קטוב סימה 1/176945

דגן שמואל 06/05/2013 דגן שרה 1/176947

אהרן יעקב 16/02/2013 אהרון יחזקאל 1/176948

פוקס לידיה 26/10/2012 פוקס שלום 1/176950

רחבי יהודית 19/05/2013 רחבי אריה 1/176952

בר שלום דינה 06/03/2013 בר שלום אשר 1/176954

צווקר יוסף 21/05/1922 צווקר מרטה 1/176957

קנדיל צביה 17/10/2011 קנדיל אריה 1/176959

דוד שטרנברג ריבי 17/04/2013 דוד דבורה 1/176961

זלמנוביץ אהרן 30/09/1996 זלמנוביץ יהודית 1/176965

אטאס דליה 10/05/2013 אטאס שרה 1/176967

פינלי אסתר 07/01/2013 ויס מינדה 1/176969

טסט מרים 18/10/2012 כהן מוטרב ענבר 1/176971

לבייב יוסף 31/05/2012 מירזוייבה אסתר 1/176973

אורן זמירה 08/04/2013 מילר פנינה 1/176977

עזרן מסעודי 22/01/2011 עזרן מרדכי 1/176980

חוטה רפאל 12/01/2013 לוגשי דורטה 1/176981

קופניק יואל 21/10/2009 קרופניק יטה 1/176982

גרסטל איתמר 12/05/2013 גרסטל יהודית 1/176984

קרופניק יואל 22/02/1997 קרופניק פרד 1/176985

קור מאיר 12/04/2013 קור צילה 1/176986

שמוסקוביץ חגית 20/07/2011 שמוסקוביץ דב 1/176987

דרור משה 26/10/2009 גרון עליזה 1/176988

זכאי אברהם 16/05/2013 זכאי יצחק 1/176991

בוסקובוניק ניר 31/10/2012 בוסקובויניק ברנרדו 1/176992

סקופ ברי 14/10/2011 איוון ישראל סקופ 1/176993

סקופ ברי 02/08/2012 סקופ רוז רחל 1/176995

ליבל ראובן וניל 06/04/2013 לייבל רטוצה 1/176998

קרן סמי 12/03/2013 קרן מלכה 1/176999

ניסן דנה 02/05/2013 ניסן אילן 1/177000

חי אבלין 29/05/2012 חי בדרי 1/177001

פסט שי יהושע 12/04/2013 פסט שושנה 1/177004

סייג מסעודי 27/10/1994 אלקיאס רשל 1/177012

וינר דבורה 25/04/2013 וינר ברוך 1/177013

פרידמן רונית 27/04/2013 גולדברגר יפה מרים 1/177014

בחבוט עדינה 01/05/2013 בחבוט ראובן 1/177015

בכר רחל 20/04/2013 בכר חיים 1/177016

איזיקוביץ' באטריז 20/04/2013 איזיקוביץ' פסקואל הקט 1/177017

אליגולשוילי אסתר 21/10/2010 פרלאגשווילי מזל-טוב 1/177020

פלד ברוך 06/05/2013 פלד גוליה 1/177025

גוטמן אורה 05/11/2012 גוטמן נחמה 1/177027

לימור רונה 06/05/2013 ברקוביץ הרי 1/177029

אוחיון נסים 07/02/2013 אוחיון שלום 1/177030

שירזון עליזה 05/01/2013 מטלון מטילדה 1/177031

נווה מאשה 27/07/2011 מנשה מרדכי 1/177032

הלוי אבינועם 05/11/2012 הלוי שמעה 1/177034
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1 :דף

משרדהמשפטים

האפוטרופוסהכללי

הרשמיםלענייניירושה

1965ה"התשכ,הודעותלפיחוקהירושה

הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

10 דף:

צוואות
אדלשטין גדליה 27/05/2004 אדלשטיין מקס 1/176942

מרגוליס נתן 22/02/2013 קטוב סימה 1/176945

דגן שמואל 06/05/2013 דגן שרה 1/176947

אהרן יעקב 16/02/2013 אהרון יחזקאל 1/176948

פוקס לידיה 26/10/2012 פוקס שלום 1/176950

רחבי יהודית 19/05/2013 רחבי אריה 1/176952

בר שלום דינה 06/03/2013 בר שלום אשר 1/176954

צווקר יוסף 21/05/1922 צווקר מרטה 1/176957

קנדיל צביה 17/10/2011 קנדיל אריה 1/176959

דוד שטרנברג ריבי 17/04/2013 דוד דבורה 1/176961

זלמנוביץ אהרן 30/09/1996 זלמנוביץ יהודית 1/176965

אטאס דליה 10/05/2013 אטאס שרה 1/176967

פינלי אסתר 07/01/2013 ויס מינדה 1/176969

טסט מרים 18/10/2012 כהן מוטרב ענבר 1/176971

לבייב יוסף 31/05/2012 מירזוייבה אסתר 1/176973

אורן זמירה 08/04/2013 מילר פנינה 1/176977

עזרן מסעודי 22/01/2011 עזרן מרדכי 1/176980

חוטה רפאל 12/01/2013 לוגשי דורטה 1/176981

קופניק יואל 21/10/2009 קרופניק יטה 1/176982

גרסטל איתמר 12/05/2013 גרסטל יהודית 1/176984

קרופניק יואל 22/02/1997 קרופניק פרד 1/176985

קור מאיר 12/04/2013 קור צילה 1/176986

שמוסקוביץ חגית 20/07/2011 שמוסקוביץ דב 1/176987

דרור משה 26/10/2009 גרון עליזה 1/176988

זכאי אברהם 16/05/2013 זכאי יצחק 1/176991

בוסקובוניק ניר 31/10/2012 בוסקובויניק ברנרדו 1/176992

סקופ ברי 14/10/2011 איוון ישראל סקופ 1/176993

סקופ ברי 02/08/2012 סקופ רוז רחל 1/176995

ליבל ראובן וניל 06/04/2013 לייבל רטוצה 1/176998

קרן סמי 12/03/2013 קרן מלכה 1/176999

ניסן דנה 02/05/2013 ניסן אילן 1/177000

חי אבלין 29/05/2012 חי בדרי 1/177001

פסט שי יהושע 12/04/2013 פסט שושנה 1/177004

סייג מסעודי 27/10/1994 אלקיאס רשל 1/177012

וינר דבורה 25/04/2013 וינר ברוך 1/177013

פרידמן רונית 27/04/2013 גולדברגר יפה מרים 1/177014

בחבוט עדינה 01/05/2013 בחבוט ראובן 1/177015

בכר רחל 20/04/2013 בכר חיים 1/177016

איזיקוביץ' באטריז 20/04/2013 איזיקוביץ' פסקואל הקט 1/177017

אליגולשוילי אסתר 21/10/2010 פרלאגשווילי מזל-טוב 1/177020

פלד ברוך 06/05/2013 פלד גוליה 1/177025

גוטמן אורה 05/11/2012 גוטמן נחמה 1/177027

לימור רונה 06/05/2013 ברקוביץ הרי 1/177029

אוחיון נסים 07/02/2013 אוחיון שלום 1/177030

שירזון עליזה 05/01/2013 מטלון מטילדה 1/177031

נווה מאשה 27/07/2011 מנשה מרדכי 1/177032

הלוי אבינועם 05/11/2012 הלוי שמעה 1/177034

7 דף:

ירושות
גולן ראובן 26/02/2013 גולדשטיין יצחק 1/177190

פרחי יצחק 29/06/2010 פרחי ניר 1/177191

ז'ולקובסקי אנה 04/12/2012 ז'ולקובסקי בוריס 1/177194

רז אפרים 06/04/2013 רחים זאדה נחום 1/177196

שבבו אליעד 21/11/2012 שבבו אליעזר 1/177197

גרינברג זאב 20/10/2011 גרינברג נורית 1/177198

גל ארנה 27/03/2013 גל יהודה 1/177200

אגי אביבה 14/05/2013 אגי יהושע 1/177202

טטרואשווילי שלום 05/08/1998 טטרואשווילי חנה 1/177203

אליהו סימי 05/01/2013 אליהו מנשה 1/177205

פרידמן נתן דוד 19/12/2011 פרידמן שרלוטה 1/177208

מרקוס סולומון 01/06/2013 מרקוס מריה 1/177209

ארנון יונה 01/05/2009 ארנון אברהם 1/177211

גרינברג קלרה 21/12/2012 גרינברג מוניה מורד 1/177212

בונדה אסתר 11/08/1994 מצליח דוד 1/177213

ליבנה שלי 14/07/2003 ליבוביץ רוזה 1/177214

ביתן נעמי 13/01/2013 ביתן בועז 1/177216

חי פלצמן חגית 00/00/0000 חי סליה 1/177217

לוי עדינה 30/11/2012 לוי יצחק 1/177219

שטרן דפנה 21/05/2013 לחר ציטה 1/177221

פרבר עדית 20/11/2007 פרבר חיים 1/177222

גבאי אסתר 12/11/1972 זבודיבקר מאיר 1/177223

רון חדוה 25/03/2013 רון אליעזר יהו 1/177224

גוטמן ענת רבקה 26/05/2013 חומסקי עדלי 1/177226

דוד משה 06/05/2013 דוד חנה 1/177227

נטף יעקב 12/05/2013 נטף אסתר 1/177231

תמר דליה 06/05/2013 תמר יוסף 1/177232

אורפייג רחל 23/05/2013 אורפייג לאון 1/177239

בטורי גילה 02/02/2013 זלוזיאצקי אלקסיס 1/177240

טסלפפח סוניה 21/05/2012 טסלפפח ציון 1/177242

מדר פרסול רנתי 15/10/2012 פרסול צבי 1/177243

יצחק רחל 24/02/2013 יצחק יעקב 1/177244

גולד מרק 14/03/2013 גולד רחל לאה 1/177246

גרניט ארז 01/05/2013 גרניט נופר 1/177247

קנטור ארקדי 13/04/2013 קנטור ולדימיר 1/177251

רפאל סורור 01/05/2013 רפאל דוד 1/177252

צוואות
ניומרק מרים 30/06/1994 ניומרק ג'ורג' 2/139975

וינקלר אווה 18/09/2012 ברונסקה בדנז סטפניה 3/167094

עסיס רהב ענת 14/01/2013 עסיס ניסן 3/171959

בן יוסף עליזה 14/02/2013 ויארד לדניה 3/173071

לוי שלמה 04/02/2013 לוי אברהם 3/173896

קרמון שושנה 13/03/2013 זילברמן אידל 1/175275

אלעד שולמית 20/03/2013 קוזוקריו לאה 1/175441

קלינמן דינה גיה 28/01/2013 צובה יוליה 4/175517

קידר טלי 02/05/2013 הורביץ לאה 2/175939

11 דף:

צוואות
שלום דרור זאב 29/03/2013 שלום סעדיה 1/177036

אודס סינדי גיל 02/06/2010 אודס אלן 1/177037

אוקון נינה 03/10/2002 שטמברג דסיה 1/177038

גל נאוה 03/05/2013 קרמר סימי 1/177041

אברהם שושנה 16/03/2013 אברהם יחזקאל 1/177042

קלאורה יצחק 18/12/2006 קלאורה אסטלה 1/177043

קרצ'מר יוחנן 02/04/2013 קרצמר צפורה 1/177044

תגר בת חן 19/03/2013 תגר מאיר 1/177046

אורפייג צפורה 27/03/2013 אורפייג משה 1/177052

בן-שלום יעקב 08/03/2010 בן שלום לאה 1/177057

מורדוך שולמית 17/01/2013 מורדוך יעקב בן צי 1/177058

דקה יחיא 03/07/2012 דקה שודיה רבקה 1/177060

פרנק בניסמון הלן 04/05/2008 פרנק סבינה 1/177063

פדהצור שושנה 11/03/2013 וולפר דורה 1/177066

רוזנבאום גיל 01/01/2013 רוזנבאום ליזה 1/177067

דיאמנט אהרן 29/09/2012 דיאמנט מרים 1/177068

זלוטוגורסקי יהודה 29/01/2013 זלוטוגורסקי אן 1/177071

אורזיכובסקי איבון 19/01/2013 אורזיכובסקי מאיר 1/177074

ברג שושנה 03/04/2013 רצבי מלי 1/177075

עזורי יעקב חיים 17/04/2013 עזורי אילה 1/177077

ליזרוביץ אריה 03/08/2005 גמולקה בלומה 1/177080

ליזרוביץ אריה 30/03/1999 גומולקה ברן 1/177081

יעקובוביץ גילה 19/11/2012 רדליך גד 1/177084

יעקובוביץ גילה 29/07/2007 רדליך דבורה 1/177091

ירון צרנה 24/04/2013 ירון ראול 1/177093

גוטמן אברהם משה 13/03/2005 גוטמן חנה 1/177094

גוטמן אברהם משה 16/03/2013 גוטמן יצחק 1/177095

פחימה רנה 17/05/2001 פחימה יחיא 1/177098

בוביס רבקה 27/04/2013 סמו מיכאל 1/177101

גולדשטיין רבקה 12/05/2013 מרמורשטיין בלהה 1/177102

שיינרמן אניס 07/03/2013 שיינרמן נועם 1/177105

אבדייב אירינה 01/01/2013 פנקוב ליה 1/177107

איסט עדה 27/06/2001 איסט יהושע 1/177108

איסט עדה 17/04/2013 איסט שרה 1/177109

ברהולץ יהודית 03/03/2013 ברהולץ שלום 1/177111

שכטר נורית 28/04/2013 מאירסון עקיבא )אוס 1/177116

ברדה אסתר 04/04/2013 ברדה אורי 1/177117

משהיוף יאיר 13/02/2011 משהיוף שושנה 1/177121

ניימרק מיכאל 12/02/2013 ניימרק לב 1/177124

בן ששון רחל 20/08/2012 בן ששון ויקטור 1/177125

פינטו אברהם 06/04/2013 פינטו רחל 1/177127

ירושלמי גיל 11/01/2010 ירושלמי חיה 1/177129

פטאו סופי 19/05/2013 פטאו רחמים 1/177130

עלה אשר 13/04/2013 עלה עליזה 1/177131

וגנר רבקה 26/04/2013 שפירא חיה לאה 1/177132

לאופר רחל 23/12/2012 לאופר מנחם 1/177133

שחם גונדר ענת 03/05/2013 שחם גילה 1/177135



ילקוט הפרסומים 6625, ב' באב התשע"ג, 9.7.2013 6706

1 :דף

משרדהמשפטים

האפוטרופוסהכללי

הרשמיםלענייניירושה

1965ה"התשכ,הודעותלפיחוקהירושה

הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה
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ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

11 דף:

צוואות
שלום דרור זאב 29/03/2013 שלום סעדיה 1/177036

אודס סינדי גיל 02/06/2010 אודס אלן 1/177037

אוקון נינה 03/10/2002 שטמברג דסיה 1/177038

גל נאוה 03/05/2013 קרמר סימי 1/177041

אברהם שושנה 16/03/2013 אברהם יחזקאל 1/177042

קלאורה יצחק 18/12/2006 קלאורה אסטלה 1/177043

קרצ'מר יוחנן 02/04/2013 קרצמר צפורה 1/177044

תגר בת חן 19/03/2013 תגר מאיר 1/177046

אורפייג צפורה 27/03/2013 אורפייג משה 1/177052

בן-שלום יעקב 08/03/2010 בן שלום לאה 1/177057

מורדוך שולמית 17/01/2013 מורדוך יעקב בן צי 1/177058

דקה יחיא 03/07/2012 דקה שודיה רבקה 1/177060

פרנק בניסמון הלן 04/05/2008 פרנק סבינה 1/177063

פדהצור שושנה 11/03/2013 וולפר דורה 1/177066

רוזנבאום גיל 01/01/2013 רוזנבאום ליזה 1/177067

דיאמנט אהרן 29/09/2012 דיאמנט מרים 1/177068

זלוטוגורסקי יהודה 29/01/2013 זלוטוגורסקי אן 1/177071

אורזיכובסקי איבון 19/01/2013 אורזיכובסקי מאיר 1/177074

ברג שושנה 03/04/2013 רצבי מלי 1/177075

עזורי יעקב חיים 17/04/2013 עזורי אילה 1/177077

ליזרוביץ אריה 03/08/2005 גמולקה בלומה 1/177080

ליזרוביץ אריה 30/03/1999 גומולקה ברן 1/177081

יעקובוביץ גילה 19/11/2012 רדליך גד 1/177084

יעקובוביץ גילה 29/07/2007 רדליך דבורה 1/177091

ירון צרנה 24/04/2013 ירון ראול 1/177093

גוטמן אברהם משה 13/03/2005 גוטמן חנה 1/177094

גוטמן אברהם משה 16/03/2013 גוטמן יצחק 1/177095

פחימה רנה 17/05/2001 פחימה יחיא 1/177098

בוביס רבקה 27/04/2013 סמו מיכאל 1/177101

גולדשטיין רבקה 12/05/2013 מרמורשטיין בלהה 1/177102

שיינרמן אניס 07/03/2013 שיינרמן נועם 1/177105

אבדייב אירינה 01/01/2013 פנקוב ליה 1/177107

איסט עדה 27/06/2001 איסט יהושע 1/177108

איסט עדה 17/04/2013 איסט שרה 1/177109

ברהולץ יהודית 03/03/2013 ברהולץ שלום 1/177111

שכטר נורית 28/04/2013 מאירסון עקיבא )אוס 1/177116

ברדה אסתר 04/04/2013 ברדה אורי 1/177117

משהיוף יאיר 13/02/2011 משהיוף שושנה 1/177121

ניימרק מיכאל 12/02/2013 ניימרק לב 1/177124

בן ששון רחל 20/08/2012 בן ששון ויקטור 1/177125

פינטו אברהם 06/04/2013 פינטו רחל 1/177127

ירושלמי גיל 11/01/2010 ירושלמי חיה 1/177129

פטאו סופי 19/05/2013 פטאו רחמים 1/177130

עלה אשר 13/04/2013 עלה עליזה 1/177131

וגנר רבקה 26/04/2013 שפירא חיה לאה 1/177132

לאופר רחל 23/12/2012 לאופר מנחם 1/177133

שחם גונדר ענת 03/05/2013 שחם גילה 1/177135

7 דף:

ירושות
גולן ראובן 26/02/2013 גולדשטיין יצחק 1/177190

פרחי יצחק 29/06/2010 פרחי ניר 1/177191

ז'ולקובסקי אנה 04/12/2012 ז'ולקובסקי בוריס 1/177194

רז אפרים 06/04/2013 רחים זאדה נחום 1/177196

שבבו אליעד 21/11/2012 שבבו אליעזר 1/177197

גרינברג זאב 20/10/2011 גרינברג נורית 1/177198

גל ארנה 27/03/2013 גל יהודה 1/177200

אגי אביבה 14/05/2013 אגי יהושע 1/177202

טטרואשווילי שלום 05/08/1998 טטרואשווילי חנה 1/177203

אליהו סימי 05/01/2013 אליהו מנשה 1/177205

פרידמן נתן דוד 19/12/2011 פרידמן שרלוטה 1/177208

מרקוס סולומון 01/06/2013 מרקוס מריה 1/177209

ארנון יונה 01/05/2009 ארנון אברהם 1/177211

גרינברג קלרה 21/12/2012 גרינברג מוניה מורד 1/177212

בונדה אסתר 11/08/1994 מצליח דוד 1/177213

ליבנה שלי 14/07/2003 ליבוביץ רוזה 1/177214

ביתן נעמי 13/01/2013 ביתן בועז 1/177216

חי פלצמן חגית 00/00/0000 חי סליה 1/177217

לוי עדינה 30/11/2012 לוי יצחק 1/177219

שטרן דפנה 21/05/2013 לחר ציטה 1/177221

פרבר עדית 20/11/2007 פרבר חיים 1/177222

גבאי אסתר 12/11/1972 זבודיבקר מאיר 1/177223

רון חדוה 25/03/2013 רון אליעזר יהו 1/177224

גוטמן ענת רבקה 26/05/2013 חומסקי עדלי 1/177226

דוד משה 06/05/2013 דוד חנה 1/177227

נטף יעקב 12/05/2013 נטף אסתר 1/177231

תמר דליה 06/05/2013 תמר יוסף 1/177232

אורפייג רחל 23/05/2013 אורפייג לאון 1/177239

בטורי גילה 02/02/2013 זלוזיאצקי אלקסיס 1/177240

טסלפפח סוניה 21/05/2012 טסלפפח ציון 1/177242

מדר פרסול רנתי 15/10/2012 פרסול צבי 1/177243

יצחק רחל 24/02/2013 יצחק יעקב 1/177244

גולד מרק 14/03/2013 גולד רחל לאה 1/177246

גרניט ארז 01/05/2013 גרניט נופר 1/177247

קנטור ארקדי 13/04/2013 קנטור ולדימיר 1/177251

רפאל סורור 01/05/2013 רפאל דוד 1/177252

צוואות
ניומרק מרים 30/06/1994 ניומרק ג'ורג' 2/139975

וינקלר אווה 18/09/2012 ברונסקה בדנז סטפניה 3/167094

עסיס רהב ענת 14/01/2013 עסיס ניסן 3/171959

בן יוסף עליזה 14/02/2013 ויארד לדניה 3/173071

לוי שלמה 04/02/2013 לוי אברהם 3/173896

קרמון שושנה 13/03/2013 זילברמן אידל 1/175275

אלעד שולמית 20/03/2013 קוזוקריו לאה 1/175441

קלינמן דינה גיה 28/01/2013 צובה יוליה 4/175517

קידר טלי 02/05/2013 הורביץ לאה 2/175939

12 דף:

צוואות
בהירי תמר 21/05/2013 בהירי יואב 1/177136

רפפורט מילי 05/01/2004 רפפורט דוד 1/177141

רון יובל 12/03/2013 רוחמה תקוה 1/177142

יניס אריקה דורי 17/10/2002 יניס שטפן 1/177144

אלדד לבנטר צביה 28/03/2013 אלדד לבנטר חיה 1/177146

תמיר ארלי 14/05/2013 מעין מינה 1/177147

שקלא ריטה אליסי 18/02/2013 שטיין פאני 1/177150

קליין רמי )אברהם 08/09/2011 קליין קרל 1/177151

אלטר שרה 01/04/2013 אלטר שמואל 1/177153

מיליס יוסף 12/01/2004 מיליס מנצור 1/177157

מוגרבי סלי 03/04/2013 קליין אסתר מלכה 1/177158

שפירו אוברי 14/09/2008 שפירו ג'ויס הלן 1/177159

בונה-סגל נילי 06/01/2013 סגל צבי 1/177162

מרון שושנה 07/03/2013 מרון מרקו 1/177164

מקונן גירמיה 28/04/2013 מקונן בטמוט 1/177165

כהן שלום 30/12/2010 כהן נדב 1/177167

מילפלדר יעל 25/04/2013 רוזנברג יוסף 1/177168

צימרמן מרקוס 02/05/2013 הוניג אירנה 1/177171

חדד משה 26/09/2010 חדד נעמה 1/177172

שחר יצחק 29/08/2001 שחר חנה 1/177178

שטיינברג יוסף-שמואל 02/06/2013 שטיינברג לאה 1/177181

ואקנין יאיר 06/05/2013 אואקנין פני 1/177187

רימון אברהם 18/04/2013 טוכלנדר פנינה 1/177192

יצחק אפרים 21/07/1991 רוטנר יצחק 1/177193

גזנדה אורית 12/03/2013 פרבר ישראל 1/177195

אבני שושנה 00/00/0000 אבני רפאל 1/177199

ארליך מריה 19/01/2013 ארליך הרמן 1/177201

וינברג שרה-שולמית 22/05/2013 כהן רבקה 1/177204

יעל עבודי 06/06/2012 יעל נזימה 1/177206

לוי יורם 14/03/2013 צדקה לוי סלחה 1/177207

זלצברג בתיה 30/05/2009 זלצברג שמואל 1/177210

קסטנוביץ אלוין ל 14/05/2011 קסטנוביץ שולמית מיכ 1/177215

לשבסקי סופיה 01/12/2012 אלברט ירחמיאל 1/177218

טאובמן שרה 29/01/2013 שטרן חנה 1/177220

אביקזר שולמית 25/03/2012 מלכה שמחה 1/177225

דבורסקי שרה 14/11/2012 דבורסקי יאיר 1/177228

פיצחדזה מיכאל מיקי 21/05/2013 ממיסטבלוב רוסיקו 1/177229

בל אלה 06/02/2013 בלדנגרין שרה 1/177230

מזרחי מזל 21/12/2012 אטיאס אפרים פרג' 1/177233

כהן אנה 24/04/2013 מירי רביבו 1/177234

נקל דליה 13/05/2013 נקל משה 1/177235

זריאל שרונה 24/05/2013 תרנשה נחמיה 1/177236

ויסמן מיכאל 27/02/2013 וייסמן חוה 1/177237

בנדורק דינה 05/05/2013 רוטמן קונסטנטין 1/177238

קאלו רחמים 23/04/2013 קאלו צביה 1/177241

וסרמן לאוניד 28/03/2013 וסרמן בסיה 1/177245

קושניר זרה 28/03/2009 קושניר יוזיף 1/177248
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שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

12 דף:

צוואות
בהירי תמר 21/05/2013 בהירי יואב 1/177136

רפפורט מילי 05/01/2004 רפפורט דוד 1/177141

רון יובל 12/03/2013 רוחמה תקוה 1/177142

יניס אריקה דורי 17/10/2002 יניס שטפן 1/177144

אלדד לבנטר צביה 28/03/2013 אלדד לבנטר חיה 1/177146

תמיר ארלי 14/05/2013 מעין מינה 1/177147

שקלא ריטה אליסי 18/02/2013 שטיין פאני 1/177150

קליין רמי )אברהם 08/09/2011 קליין קרל 1/177151

אלטר שרה 01/04/2013 אלטר שמואל 1/177153

מיליס יוסף 12/01/2004 מיליס מנצור 1/177157

מוגרבי סלי 03/04/2013 קליין אסתר מלכה 1/177158

שפירו אוברי 14/09/2008 שפירו ג'ויס הלן 1/177159

בונה-סגל נילי 06/01/2013 סגל צבי 1/177162

מרון שושנה 07/03/2013 מרון מרקו 1/177164

מקונן גירמיה 28/04/2013 מקונן בטמוט 1/177165

כהן שלום 30/12/2010 כהן נדב 1/177167

מילפלדר יעל 25/04/2013 רוזנברג יוסף 1/177168

צימרמן מרקוס 02/05/2013 הוניג אירנה 1/177171

חדד משה 26/09/2010 חדד נעמה 1/177172

שחר יצחק 29/08/2001 שחר חנה 1/177178

שטיינברג יוסף-שמואל 02/06/2013 שטיינברג לאה 1/177181

ואקנין יאיר 06/05/2013 אואקנין פני 1/177187

רימון אברהם 18/04/2013 טוכלנדר פנינה 1/177192

יצחק אפרים 21/07/1991 רוטנר יצחק 1/177193

גזנדה אורית 12/03/2013 פרבר ישראל 1/177195

אבני שושנה 00/00/0000 אבני רפאל 1/177199

ארליך מריה 19/01/2013 ארליך הרמן 1/177201

וינברג שרה-שולמית 22/05/2013 כהן רבקה 1/177204

יעל עבודי 06/06/2012 יעל נזימה 1/177206

לוי יורם 14/03/2013 צדקה לוי סלחה 1/177207

זלצברג בתיה 30/05/2009 זלצברג שמואל 1/177210

קסטנוביץ אלוין ל 14/05/2011 קסטנוביץ שולמית מיכ 1/177215

לשבסקי סופיה 01/12/2012 אלברט ירחמיאל 1/177218

טאובמן שרה 29/01/2013 שטרן חנה 1/177220

אביקזר שולמית 25/03/2012 מלכה שמחה 1/177225

דבורסקי שרה 14/11/2012 דבורסקי יאיר 1/177228

פיצחדזה מיכאל מיקי 21/05/2013 ממיסטבלוב רוסיקו 1/177229

בל אלה 06/02/2013 בלדנגרין שרה 1/177230

מזרחי מזל 21/12/2012 אטיאס אפרים פרג' 1/177233

כהן אנה 24/04/2013 מירי רביבו 1/177234

נקל דליה 13/05/2013 נקל משה 1/177235

זריאל שרונה 24/05/2013 תרנשה נחמיה 1/177236

ויסמן מיכאל 27/02/2013 וייסמן חוה 1/177237

בנדורק דינה 05/05/2013 רוטמן קונסטנטין 1/177238

קאלו רחמים 23/04/2013 קאלו צביה 1/177241

וסרמן לאוניד 28/03/2013 וסרמן בסיה 1/177245

קושניר זרה 28/03/2009 קושניר יוזיף 1/177248

7 דף:

ירושות
גולן ראובן 26/02/2013 גולדשטיין יצחק 1/177190

פרחי יצחק 29/06/2010 פרחי ניר 1/177191

ז'ולקובסקי אנה 04/12/2012 ז'ולקובסקי בוריס 1/177194

רז אפרים 06/04/2013 רחים זאדה נחום 1/177196

שבבו אליעד 21/11/2012 שבבו אליעזר 1/177197

גרינברג זאב 20/10/2011 גרינברג נורית 1/177198

גל ארנה 27/03/2013 גל יהודה 1/177200

אגי אביבה 14/05/2013 אגי יהושע 1/177202

טטרואשווילי שלום 05/08/1998 טטרואשווילי חנה 1/177203

אליהו סימי 05/01/2013 אליהו מנשה 1/177205

פרידמן נתן דוד 19/12/2011 פרידמן שרלוטה 1/177208

מרקוס סולומון 01/06/2013 מרקוס מריה 1/177209

ארנון יונה 01/05/2009 ארנון אברהם 1/177211

גרינברג קלרה 21/12/2012 גרינברג מוניה מורד 1/177212

בונדה אסתר 11/08/1994 מצליח דוד 1/177213

ליבנה שלי 14/07/2003 ליבוביץ רוזה 1/177214

ביתן נעמי 13/01/2013 ביתן בועז 1/177216

חי פלצמן חגית 00/00/0000 חי סליה 1/177217

לוי עדינה 30/11/2012 לוי יצחק 1/177219

שטרן דפנה 21/05/2013 לחר ציטה 1/177221

פרבר עדית 20/11/2007 פרבר חיים 1/177222

גבאי אסתר 12/11/1972 זבודיבקר מאיר 1/177223

רון חדוה 25/03/2013 רון אליעזר יהו 1/177224
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גרניט ארז 01/05/2013 גרניט נופר 1/177247
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קידר טלי 02/05/2013 הורביץ לאה 2/175939
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בן ארצי שושנה 22/05/2013 פיכמן לאה 1/177250

ירושות וצוואות
פישלב אירינה 31/07/2012 ברומנסקי מרינה 1/176989

מינוי מנהל עזבון

רות לינקר-מזרחי, רשמת

א' קרית הממשלה חיפה15שדרות פל-ים  הרשם לענייני ירושה בחיפה    -

ירושות
20/02/2013 קוגן צחי 2/64822

הרשקוביץ שמעון עוזר 09/01/2013 הרשקוביץ מרגרטה 1/65285

דר צביה 08/03/2013 רייך יהודית 1/65291

שיליאן פנינה 14/07/2010 שיליאן ציון 1/65294

קסירר משה 16/03/2013 קורן שרה 1/65296

רובין יעקב 09/03/2013 רובין פני 1/65297

גרימברג חנה 20/02/2013 גרימברג זאב דודו 1/65298

סגל ריקה 26/03/2013 סגל תיאודור 1/65299

גלעד חן 20/03/2013 גלעד אבינועם 1/65300

שטרן משה 28/04/2013 שטרן חנה 1/65302

ברוגרדי שרה 09/03/2013 ברוגרדי יחיה 1/65303

דלאל כמאל 21/04/2013 אל מאדי רחאב 1/65305

עותמאן עומר 08/03/2011 עותמאן סובחיה 1/65307

יעקוב אליאס 17/10/2012 יעקוב מוניר 1/65308

נלי אמיתי 08/04/2013 גאדז' יעקב 1/65310

פרץ רחל 22/11/2005 פרץ רחל 1/65311

כנעני עמוס 27/04/2013 כנעני תרצה 1/65313

חי מננה 16/09/2011 שימשילשוילי רחל 1/65316

וקנין יעקב חיים 18/01/2013 ואקנין רפאל 1/65317

חי מננה 14/05/2013 שימשילשוילי זבו 1/65318

מיצנר מלכה 06/06/1979 מיצנר גיטל 1/65319
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ירושות
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ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

13 דף:

צוואות
הרמתי יגיל 27/03/2013 לזר רחל 1/177249

בן ארצי שושנה 22/05/2013 פיכמן לאה 1/177250

ירושות וצוואות
פישלב אירינה 31/07/2012 ברומנסקי מרינה 1/176989

מינוי מנהל עזבון

רות לינקר-מזרחי, רשמת

א' קרית הממשלה חיפה15שדרות פל-ים  הרשם לענייני ירושה בחיפה    -

ירושות
20/02/2013 קוגן צחי 2/64822

הרשקוביץ שמעון עוזר 09/01/2013 הרשקוביץ מרגרטה 1/65285

דר צביה 08/03/2013 רייך יהודית 1/65291

שיליאן פנינה 14/07/2010 שיליאן ציון 1/65294

קסירר משה 16/03/2013 קורן שרה 1/65296

רובין יעקב 09/03/2013 רובין פני 1/65297

גרימברג חנה 20/02/2013 גרימברג זאב דודו 1/65298

סגל ריקה 26/03/2013 סגל תיאודור 1/65299

גלעד חן 20/03/2013 גלעד אבינועם 1/65300

שטרן משה 28/04/2013 שטרן חנה 1/65302

ברוגרדי שרה 09/03/2013 ברוגרדי יחיה 1/65303

דלאל כמאל 21/04/2013 אל מאדי רחאב 1/65305

עותמאן עומר 08/03/2011 עותמאן סובחיה 1/65307

יעקוב אליאס 17/10/2012 יעקוב מוניר 1/65308

נלי אמיתי 08/04/2013 גאדז' יעקב 1/65310

פרץ רחל 22/11/2005 פרץ רחל 1/65311

כנעני עמוס 27/04/2013 כנעני תרצה 1/65313

חי מננה 16/09/2011 שימשילשוילי רחל 1/65316

וקנין יעקב חיים 18/01/2013 ואקנין רפאל 1/65317

חי מננה 14/05/2013 שימשילשוילי זבו 1/65318

מיצנר מלכה 06/06/1979 מיצנר גיטל 1/65319
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וקנין יעקב חיים 18/01/2013 ואקנין רפאל 1/65317

חי מננה 14/05/2013 שימשילשוילי זבו 1/65318

מיצנר מלכה 06/06/1979 מיצנר גיטל 1/65319

14 דף:

ירושות
חיידר אחמד 20/01/2009 חיידר איה 1/65323

היג'א ח'אלד 26/07/1973 היגא מופדי 1/65324

מנסור ג'מיל 14/08/2009 מנסור חוסין 1/65325

סנש רגינה 01/06/2013 סקס אסתר 1/65326

סלותי שפיק 05/05/2008 סלותי מחמד 2/65328

כהן זכריה 14/05/1978 כהן יששכר 1/65329

ויסברוד שלמה 09/12/2000 ויסברוד דבורה 1/65331

גורטובוי מרי 30/05/1993 וקסלר רוזה 1/65333

אומבין-קורול ילנה 02/08/2012 גרינבאום ברטה 1/65334

קייקוב ולדימיר 26/01/2013 קייקוב טטיאנה 1/65335

עויסאת עבדל ראזק 28/01/2000 אעוויסאת פאטמה 1/65336

צוואות
יעקוב סמיר 05/12/1994 יעקוב ח'ליל 2/36254

סבע נדים 28/07/2009 סבע אמנה 1/65281

סבע נדים 12/06/2002 סבע אחמד 1/65282

בלסייה גזאל 07/11/2011 בלאסייה יוסף 1/65283

קגן צביה 12/05/2013 קגן אללה 1/65284

זילבר אולגה 01/03/2013 זילבר לייב 1/65286

שוסטרמן מרינה 10/02/2010 ברבר זליק 1/65287

אמיר יהודית 11/05/2013 אמיר יוסף 1/65288

אלטרוביץ אברהם 24/04/2013 אלטרוביץ אסתר 1/65289

טל עופר 05/04/2013 טל הדסה 1/65290

קלעי כפיר 02/04/2013 קלעי אלישע 1/65292

מרציאנו רפאל 23/12/2012 מרציאנו דוד 1/65293

אפרימוב שרה 13/10/1995 אפרימוב ילטה 1/65295

קרישר כרמלה 27/03/2013 קרישר יצחק שאול 1/65301

אבו סאלח וופא 13/03/2013 אבו סאלח ראיף 1/65304

הבר יצחק 03/06/2013 הבר אסתר 1/65306

נקר רחל ברכה 27/11/2009 נקר יוסף 1/65309

לוי אורלי ביבי 10/04/2013 ברקוביץ יוסף 1/65312

בן חמו יצחק 20/02/2013 בן חמו יוספינה 1/65314

קרן לאה 12/05/2013 יופיטר מינה 1/65315

מיצנר מלכה 30/12/1992 מיצנר יעקב 1/65320

לוי דקל נירית 07/03/2013 דקל אהוד 1/65321

סגל אריה ליאון 07/03/2013 סגל לאה רחל 1/65322

נחום שרה 15/11/2010 נחום שמואל 1/65327

סלותי שפיק 05/05/2008 סלותי מחמד 1/65328

כהן זכריה 31/07/2007 כהן לאה 1/65330

סואעד חמד 24/07/2005 סואעד אחמד 1/65332

בכר רחל 23/04/2013 בכר יהודה 1/65337

וילינסקי חוה 01/05/2013 וילינסקי אותמר 1/65338

זסלבסקי אדה 24/07/2012 פישביין פסיה 1/65339

זסלבסקי אדה 24/01/2013 פישביין אברהם 1/65340

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת
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לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
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ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

14 דף:

ירושות
חיידר אחמד 20/01/2009 חיידר איה 1/65323

היג'א ח'אלד 26/07/1973 היגא מופדי 1/65324

מנסור ג'מיל 14/08/2009 מנסור חוסין 1/65325

סנש רגינה 01/06/2013 סקס אסתר 1/65326

סלותי שפיק 05/05/2008 סלותי מחמד 2/65328

כהן זכריה 14/05/1978 כהן יששכר 1/65329

ויסברוד שלמה 09/12/2000 ויסברוד דבורה 1/65331

גורטובוי מרי 30/05/1993 וקסלר רוזה 1/65333

אומבין-קורול ילנה 02/08/2012 גרינבאום ברטה 1/65334

קייקוב ולדימיר 26/01/2013 קייקוב טטיאנה 1/65335

עויסאת עבדל ראזק 28/01/2000 אעוויסאת פאטמה 1/65336

צוואות
יעקוב סמיר 05/12/1994 יעקוב ח'ליל 2/36254

סבע נדים 28/07/2009 סבע אמנה 1/65281

סבע נדים 12/06/2002 סבע אחמד 1/65282

בלסייה גזאל 07/11/2011 בלאסייה יוסף 1/65283

קגן צביה 12/05/2013 קגן אללה 1/65284

זילבר אולגה 01/03/2013 זילבר לייב 1/65286

שוסטרמן מרינה 10/02/2010 ברבר זליק 1/65287

אמיר יהודית 11/05/2013 אמיר יוסף 1/65288

אלטרוביץ אברהם 24/04/2013 אלטרוביץ אסתר 1/65289

טל עופר 05/04/2013 טל הדסה 1/65290

קלעי כפיר 02/04/2013 קלעי אלישע 1/65292

מרציאנו רפאל 23/12/2012 מרציאנו דוד 1/65293

אפרימוב שרה 13/10/1995 אפרימוב ילטה 1/65295

קרישר כרמלה 27/03/2013 קרישר יצחק שאול 1/65301

אבו סאלח וופא 13/03/2013 אבו סאלח ראיף 1/65304

הבר יצחק 03/06/2013 הבר אסתר 1/65306

נקר רחל ברכה 27/11/2009 נקר יוסף 1/65309

לוי אורלי ביבי 10/04/2013 ברקוביץ יוסף 1/65312

בן חמו יצחק 20/02/2013 בן חמו יוספינה 1/65314

קרן לאה 12/05/2013 יופיטר מינה 1/65315

מיצנר מלכה 30/12/1992 מיצנר יעקב 1/65320

לוי דקל נירית 07/03/2013 דקל אהוד 1/65321

סגל אריה ליאון 07/03/2013 סגל לאה רחל 1/65322

נחום שרה 15/11/2010 נחום שמואל 1/65327

סלותי שפיק 05/05/2008 סלותי מחמד 1/65328

כהן זכריה 31/07/2007 כהן לאה 1/65330

סואעד חמד 24/07/2005 סואעד אחמד 1/65332

בכר רחל 23/04/2013 בכר יהודה 1/65337

וילינסקי חוה 01/05/2013 וילינסקי אותמר 1/65338

זסלבסקי אדה 24/07/2012 פישביין פסיה 1/65339

זסלבסקי אדה 24/01/2013 פישביין אברהם 1/65340

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

14 דף:

ירושות
חיידר אחמד 20/01/2009 חיידר איה 1/65323

היג'א ח'אלד 26/07/1973 היגא מופדי 1/65324

מנסור ג'מיל 14/08/2009 מנסור חוסין 1/65325

סנש רגינה 01/06/2013 סקס אסתר 1/65326

סלותי שפיק 05/05/2008 סלותי מחמד 2/65328

כהן זכריה 14/05/1978 כהן יששכר 1/65329

ויסברוד שלמה 09/12/2000 ויסברוד דבורה 1/65331

גורטובוי מרי 30/05/1993 וקסלר רוזה 1/65333

אומבין-קורול ילנה 02/08/2012 גרינבאום ברטה 1/65334

קייקוב ולדימיר 26/01/2013 קייקוב טטיאנה 1/65335

עויסאת עבדל ראזק 28/01/2000 אעוויסאת פאטמה 1/65336

צוואות
יעקוב סמיר 05/12/1994 יעקוב ח'ליל 2/36254

סבע נדים 28/07/2009 סבע אמנה 1/65281

סבע נדים 12/06/2002 סבע אחמד 1/65282

בלסייה גזאל 07/11/2011 בלאסייה יוסף 1/65283

קגן צביה 12/05/2013 קגן אללה 1/65284

זילבר אולגה 01/03/2013 זילבר לייב 1/65286

שוסטרמן מרינה 10/02/2010 ברבר זליק 1/65287

אמיר יהודית 11/05/2013 אמיר יוסף 1/65288

אלטרוביץ אברהם 24/04/2013 אלטרוביץ אסתר 1/65289

טל עופר 05/04/2013 טל הדסה 1/65290

קלעי כפיר 02/04/2013 קלעי אלישע 1/65292

מרציאנו רפאל 23/12/2012 מרציאנו דוד 1/65293

אפרימוב שרה 13/10/1995 אפרימוב ילטה 1/65295

קרישר כרמלה 27/03/2013 קרישר יצחק שאול 1/65301

אבו סאלח וופא 13/03/2013 אבו סאלח ראיף 1/65304

הבר יצחק 03/06/2013 הבר אסתר 1/65306

נקר רחל ברכה 27/11/2009 נקר יוסף 1/65309

לוי אורלי ביבי 10/04/2013 ברקוביץ יוסף 1/65312

בן חמו יצחק 20/02/2013 בן חמו יוספינה 1/65314

קרן לאה 12/05/2013 יופיטר מינה 1/65315

מיצנר מלכה 30/12/1992 מיצנר יעקב 1/65320

לוי דקל נירית 07/03/2013 דקל אהוד 1/65321

סגל אריה ליאון 07/03/2013 סגל לאה רחל 1/65322

נחום שרה 15/11/2010 נחום שמואל 1/65327

סלותי שפיק 05/05/2008 סלותי מחמד 1/65328

כהן זכריה 31/07/2007 כהן לאה 1/65330

סואעד חמד 24/07/2005 סואעד אחמד 1/65332

בכר רחל 23/04/2013 בכר יהודה 1/65337

וילינסקי חוה 01/05/2013 וילינסקי אותמר 1/65338

זסלבסקי אדה 24/07/2012 פישביין פסיה 1/65339

זסלבסקי אדה 24/01/2013 פישביין אברהם 1/65340

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

15 דף:

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע - באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
זברוייב דמיטרי 23/10/2008 זברוייב לריסה 1/30965

אלוס סעדיה 07/03/2004 אלוס לואיזה 1/30966

אלוס סעדיה 14/12/2010 אלוס מסעוד 1/30967

בן חמו סוזן סולטנ 02/01/2013 בן חמו סלומון 1/30968

סברו ג'ורגט 25/12/2008 סברו דניאל 1/30972

קורקוס רפאל 23/09/2007 קורקוס ססיל מרים 1/30973

בירן ציונה 02/04/2013 שטרן סימה 1/30976

בירן ציונה 27/12/2009 שטרן ישראל 1/30977

מיליקובסקי בוריס 05/12/2012 מיליקובסקי צילה 1/30978

חדד רחל 20/06/2012 פרץ רחמים 1/30979

חדד רחל 04/02/2003 פרץ זורזט 1/30980

לוי אקרם 30/11/2011 לוי מתוקה 1/30983

גרוסמן פרידה 15/02/2013 גרוסמן יהודה 1/30984

מז'ירובסקי ינינה 29/05/2013 שקאף אלכסנדר 1/30985

וקס ינטה 02/12/1980 ווקס מושה 1/30987

מרקוביץ בנו 02/05/2013 מרקוביץ מרטה 1/30988

אלקבץ גבריאל 25/11/1998 אלקבס דוד 1/30990

חיימוביץ' יהודה-אריה 06/06/2013 חיימוביץ גולדה 1/30991

טקאץ' גלינה 01/05/2004 דבויריס קלרה 1/30992

אלימלך שושנה 23/02/2013 אלימלך מוריס 1/30993

אסולין רינה 06/03/2012 אסולין סולומון 1/30995

אטיאס שלום 17/08/1999 אטיאס שמעון 1/30996

אבו מדיעם נור 20/05/2013 אבו מדיגם מחמד 1/30998

גנאח רחמים 20/08/2010 גנאח אסתר 1/30999

דיגילוב גאורגי 30/04/1997 דיגילוב מריה 1/31000

שפושניקוב סבטלנה 18/04/2013 אפנסייב ולדימיר 1/31001

דלויה אליהו 21/12/2007 דלויה בטי 1/31002

ווקנין אלברט 07/05/2006 ווקנין נסים 1/31003

לנקרי ציונה 29/10/2009 לנקרי אלברט 1/31006

מלייב ראיסה 28/06/2012 מלייב ניסן 1/31008

יאגודין אלכסיי 11/10/2010 יאגודין ולדימיר 1/31011

קורדובה סנצ' ג'רלדינה 15/04/2013 אדרי פלורס הרמן 1/31014

פינחסוב יוסף 06/10/2007 איברגימוב טמרה 1/31015

רודובסקי קלרה 03/06/1996 קוטנברג שרה 1/31018

יונגר אסתר 11/06/2013 יונגר אריה 1/31020

הינדי משה 04/02/2013 הינדי יהודית 1/31022

בזמן מרינה 21/05/2013 בזמן ולדימיר 1/31024

ויסמן איזבלה 18/05/2013 וייסמן קופל 1/31025

טימוחין סבטלנה 31/10/2012 גריטושקין אידה 1/31026

טימוחין סבטלנה 09/09/1989 קופמן אליזבטה 1/31027

בן הלוי טל 20/04/2013 בן שושן ראול 1/31028

ביטון אברהם 22/07/2004 ביטון חנה 1/31029

דרניקוב פייד אלינה 25/04/2013 פיידר פליקס 1/31030

ביטון אילנה חלי 01/04/2010 ביטון סימי 1/31034

15 דף:

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע - באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
זברוייב דמיטרי 23/10/2008 זברוייב לריסה 1/30965

אלוס סעדיה 07/03/2004 אלוס לואיזה 1/30966

אלוס סעדיה 14/12/2010 אלוס מסעוד 1/30967

בן חמו סוזן סולטנ 02/01/2013 בן חמו סלומון 1/30968

סברו ג'ורגט 25/12/2008 סברו דניאל 1/30972

קורקוס רפאל 23/09/2007 קורקוס ססיל מרים 1/30973

בירן ציונה 02/04/2013 שטרן סימה 1/30976

בירן ציונה 27/12/2009 שטרן ישראל 1/30977

מיליקובסקי בוריס 05/12/2012 מיליקובסקי צילה 1/30978

חדד רחל 20/06/2012 פרץ רחמים 1/30979

חדד רחל 04/02/2003 פרץ זורזט 1/30980

לוי אקרם 30/11/2011 לוי מתוקה 1/30983

גרוסמן פרידה 15/02/2013 גרוסמן יהודה 1/30984

מז'ירובסקי ינינה 29/05/2013 שקאף אלכסנדר 1/30985

וקס ינטה 02/12/1980 ווקס מושה 1/30987

מרקוביץ בנו 02/05/2013 מרקוביץ מרטה 1/30988

אלקבץ גבריאל 25/11/1998 אלקבס דוד 1/30990

חיימוביץ' יהודה-אריה 06/06/2013 חיימוביץ גולדה 1/30991

טקאץ' גלינה 01/05/2004 דבויריס קלרה 1/30992

אלימלך שושנה 23/02/2013 אלימלך מוריס 1/30993

אסולין רינה 06/03/2012 אסולין סולומון 1/30995

אטיאס שלום 17/08/1999 אטיאס שמעון 1/30996

אבו מדיעם נור 20/05/2013 אבו מדיגם מחמד 1/30998

גנאח רחמים 20/08/2010 גנאח אסתר 1/30999

דיגילוב גאורגי 30/04/1997 דיגילוב מריה 1/31000

שפושניקוב סבטלנה 18/04/2013 אפנסייב ולדימיר 1/31001

דלויה אליהו 21/12/2007 דלויה בטי 1/31002

ווקנין אלברט 07/05/2006 ווקנין נסים 1/31003

לנקרי ציונה 29/10/2009 לנקרי אלברט 1/31006

מלייב ראיסה 28/06/2012 מלייב ניסן 1/31008

יאגודין אלכסיי 11/10/2010 יאגודין ולדימיר 1/31011

קורדובה סנצ' ג'רלדינה 15/04/2013 אדרי פלורס הרמן 1/31014

פינחסוב יוסף 06/10/2007 איברגימוב טמרה 1/31015

רודובסקי קלרה 03/06/1996 קוטנברג שרה 1/31018

יונגר אסתר 11/06/2013 יונגר אריה 1/31020

הינדי משה 04/02/2013 הינדי יהודית 1/31022

בזמן מרינה 21/05/2013 בזמן ולדימיר 1/31024

ויסמן איזבלה 18/05/2013 וייסמן קופל 1/31025

טימוחין סבטלנה 31/10/2012 גריטושקין אידה 1/31026

טימוחין סבטלנה 09/09/1989 קופמן אליזבטה 1/31027

בן הלוי טל 20/04/2013 בן שושן ראול 1/31028

ביטון אברהם 22/07/2004 ביטון חנה 1/31029

דרניקוב פייד אלינה 25/04/2013 פיידר פליקס 1/31030

ביטון אילנה חלי 01/04/2010 ביטון סימי 1/31034
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ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

15 דף:

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע - באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
זברוייב דמיטרי 23/10/2008 זברוייב לריסה 1/30965

אלוס סעדיה 07/03/2004 אלוס לואיזה 1/30966

אלוס סעדיה 14/12/2010 אלוס מסעוד 1/30967

בן חמו סוזן סולטנ 02/01/2013 בן חמו סלומון 1/30968

סברו ג'ורגט 25/12/2008 סברו דניאל 1/30972

קורקוס רפאל 23/09/2007 קורקוס ססיל מרים 1/30973

בירן ציונה 02/04/2013 שטרן סימה 1/30976

בירן ציונה 27/12/2009 שטרן ישראל 1/30977

מיליקובסקי בוריס 05/12/2012 מיליקובסקי צילה 1/30978

חדד רחל 20/06/2012 פרץ רחמים 1/30979

חדד רחל 04/02/2003 פרץ זורזט 1/30980

לוי אקרם 30/11/2011 לוי מתוקה 1/30983
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אטיאס שלום 17/08/1999 אטיאס שמעון 1/30996

אבו מדיעם נור 20/05/2013 אבו מדיגם מחמד 1/30998

גנאח רחמים 20/08/2010 גנאח אסתר 1/30999

דיגילוב גאורגי 30/04/1997 דיגילוב מריה 1/31000

שפושניקוב סבטלנה 18/04/2013 אפנסייב ולדימיר 1/31001

דלויה אליהו 21/12/2007 דלויה בטי 1/31002

ווקנין אלברט 07/05/2006 ווקנין נסים 1/31003

לנקרי ציונה 29/10/2009 לנקרי אלברט 1/31006

מלייב ראיסה 28/06/2012 מלייב ניסן 1/31008

יאגודין אלכסיי 11/10/2010 יאגודין ולדימיר 1/31011

קורדובה סנצ' ג'רלדינה 15/04/2013 אדרי פלורס הרמן 1/31014

פינחסוב יוסף 06/10/2007 איברגימוב טמרה 1/31015

רודובסקי קלרה 03/06/1996 קוטנברג שרה 1/31018

יונגר אסתר 11/06/2013 יונגר אריה 1/31020

הינדי משה 04/02/2013 הינדי יהודית 1/31022

בזמן מרינה 21/05/2013 בזמן ולדימיר 1/31024

ויסמן איזבלה 18/05/2013 וייסמן קופל 1/31025

טימוחין סבטלנה 31/10/2012 גריטושקין אידה 1/31026

טימוחין סבטלנה 09/09/1989 קופמן אליזבטה 1/31027

בן הלוי טל 20/04/2013 בן שושן ראול 1/31028

ביטון אברהם 22/07/2004 ביטון חנה 1/31029

דרניקוב פייד אלינה 25/04/2013 פיידר פליקס 1/31030

ביטון אילנה חלי 01/04/2010 ביטון סימי 1/31034
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טקאץ' גלינה 01/05/2004 דבויריס קלרה 1/30992

אלימלך שושנה 23/02/2013 אלימלך מוריס 1/30993

אסולין רינה 06/03/2012 אסולין סולומון 1/30995

אטיאס שלום 17/08/1999 אטיאס שמעון 1/30996

אבו מדיעם נור 20/05/2013 אבו מדיגם מחמד 1/30998

גנאח רחמים 20/08/2010 גנאח אסתר 1/30999

דיגילוב גאורגי 30/04/1997 דיגילוב מריה 1/31000

שפושניקוב סבטלנה 18/04/2013 אפנסייב ולדימיר 1/31001
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לנקרי ציונה 29/10/2009 לנקרי אלברט 1/31006

מלייב ראיסה 28/06/2012 מלייב ניסן 1/31008

יאגודין אלכסיי 11/10/2010 יאגודין ולדימיר 1/31011

קורדובה סנצ' ג'רלדינה 15/04/2013 אדרי פלורס הרמן 1/31014

פינחסוב יוסף 06/10/2007 איברגימוב טמרה 1/31015

רודובסקי קלרה 03/06/1996 קוטנברג שרה 1/31018

יונגר אסתר 11/06/2013 יונגר אריה 1/31020

הינדי משה 04/02/2013 הינדי יהודית 1/31022

בזמן מרינה 21/05/2013 בזמן ולדימיר 1/31024

ויסמן איזבלה 18/05/2013 וייסמן קופל 1/31025

טימוחין סבטלנה 31/10/2012 גריטושקין אידה 1/31026

טימוחין סבטלנה 09/09/1989 קופמן אליזבטה 1/31027

בן הלוי טל 20/04/2013 בן שושן ראול 1/31028

ביטון אברהם 22/07/2004 ביטון חנה 1/31029

דרניקוב פייד אלינה 25/04/2013 פיידר פליקס 1/31030

ביטון אילנה חלי 01/04/2010 ביטון סימי 1/31034

16 דף:

ירושות
גלס דוד נתניאל 04/04/2013 גלס באטריס 1/31037

צוואות
26/08/2005 פרילוצקי מיכאל 2/12302

זסטבסקי ויקטוריה 26/08/2005 פרילוצקי מיכאל 3/12302

דרומי מירה 03/12/1981 ווישנצקי מוריס 1/30642

00/00/0000 הק אריה 1/30755

ליבשין מיכל 28/01/2013 רוזנברג אולגה 1/30961

אפק תמר 31/01/2013 פרנק דן בנו 1/30962

שמש עדנה 06/05/2013 לב אנטוניה 1/30969

שמש עדנה 22/04/1998 לב אנדרי 1/30970

נוי מטילדה 20/01/2012 נוי אהרון 1/30971

קרמן סולומון 17/05/2013 קרמן מיכל 1/30974

קרמן סולומון 11/09/2012 קרמן ז'נטה 1/30975

גרוס דיויד 08/04/2011 גרוס מרלין 1/30981

מינצ'ין יוליה 28/04/2013 אבדין אלפרד 1/30982

קגנובסקי אליזבטה 03/04/2010 קגנובסקי ולדימיר 1/30986

פרץ מקסים 09/01/2012 אלקבס סימי 1/30989

כהן מגורי נעמי 29/05/2013 כהן מגורי דוד 1/30994

דוד אילבג נורית 14/12/2009 דוד אילבג עבודי 1/30997

יעקובוב שלום 14/01/2011 יעקובוב יעקב 1/31005

אלבחרי מילנקה 23/05/2013 אלבחרי יצחק 1/31007

חוברה אורה נדרה 30/03/2013 שמעה בינה 1/31009

קטוצשבילי מריסה 09/03/2013 קטוצבשבילי מיכאל 1/31010

גונטר סופיה 24/04/2012 לנדפלד סמואיל 1/31012

סימן טוב בנימין 26/05/2013 סמן טוב רפאל 1/31013

גלינסקי ילנה 20/09/2000 כץ יעקב 1/31016

גלינסקי ילנה 18/03/2013 כץ אגריפינה 1/31017

ישעיה אברהם 26/03/2009 ישעיה איוב 1/31019

אילגנייב דניאל 22/05/2013 אילגנייב יפה 1/31021

קולודז' סופיה 26/05/2013 לויץ' פואולינה 1/31023

דיאממט סילביו מרק 27/04/2013 דיאממט רגינה 1/31031

גוסטומלסקי ולדימיר 05/06/2009 גוסטומלסקי דריה 1/31032

רוחנן יהושוע 29/04/2013 רוחנן יצחק 1/31033

גלוזמן אנטולי 11/07/2004 גלוזמן מיכאל 1/31035

נתן סימה 18/05/2013 לוי פיבי 1/31036

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון
צבי קויש, רשם

, נצרת3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת    -

ירושות
סין איציק ברק 04/12/2012 סין איציק אסתר 1/19054

סרחאן שוכרי 03/09/2012 סרחאן סלים 1/19280

שניידר לורנס סלוי 27/06/2012 שניידר טרודי מרגו 1/19281

דרור תמר 01/11/2010 וסרמן שמאי 1/19282
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גלוזמן אנטולי 11/07/2004 גלוזמן מיכאל 1/31035

נתן סימה 18/05/2013 לוי פיבי 1/31036

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון
צבי קויש, רשם

, נצרת3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת    -

ירושות
סין איציק ברק 04/12/2012 סין איציק אסתר 1/19054

סרחאן שוכרי 03/09/2012 סרחאן סלים 1/19280

שניידר לורנס סלוי 27/06/2012 שניידר טרודי מרגו 1/19281

דרור תמר 01/11/2010 וסרמן שמאי 1/19282

16 דף:

ירושות
גלס דוד נתניאל 04/04/2013 גלס באטריס 1/31037

צוואות
26/08/2005 פרילוצקי מיכאל 2/12302

זסטבסקי ויקטוריה 26/08/2005 פרילוצקי מיכאל 3/12302

דרומי מירה 03/12/1981 ווישנצקי מוריס 1/30642

00/00/0000 הק אריה 1/30755

ליבשין מיכל 28/01/2013 רוזנברג אולגה 1/30961

אפק תמר 31/01/2013 פרנק דן בנו 1/30962

שמש עדנה 06/05/2013 לב אנטוניה 1/30969

שמש עדנה 22/04/1998 לב אנדרי 1/30970

נוי מטילדה 20/01/2012 נוי אהרון 1/30971

קרמן סולומון 17/05/2013 קרמן מיכל 1/30974

קרמן סולומון 11/09/2012 קרמן ז'נטה 1/30975

גרוס דיויד 08/04/2011 גרוס מרלין 1/30981

מינצ'ין יוליה 28/04/2013 אבדין אלפרד 1/30982

קגנובסקי אליזבטה 03/04/2010 קגנובסקי ולדימיר 1/30986

פרץ מקסים 09/01/2012 אלקבס סימי 1/30989

כהן מגורי נעמי 29/05/2013 כהן מגורי דוד 1/30994

דוד אילבג נורית 14/12/2009 דוד אילבג עבודי 1/30997

יעקובוב שלום 14/01/2011 יעקובוב יעקב 1/31005

אלבחרי מילנקה 23/05/2013 אלבחרי יצחק 1/31007

חוברה אורה נדרה 30/03/2013 שמעה בינה 1/31009

קטוצשבילי מריסה 09/03/2013 קטוצבשבילי מיכאל 1/31010

גונטר סופיה 24/04/2012 לנדפלד סמואיל 1/31012

סימן טוב בנימין 26/05/2013 סמן טוב רפאל 1/31013

גלינסקי ילנה 20/09/2000 כץ יעקב 1/31016

גלינסקי ילנה 18/03/2013 כץ אגריפינה 1/31017

ישעיה אברהם 26/03/2009 ישעיה איוב 1/31019

אילגנייב דניאל 22/05/2013 אילגנייב יפה 1/31021

קולודז' סופיה 26/05/2013 לויץ' פואולינה 1/31023
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1 :דף

משרדהמשפטים

האפוטרופוסהכללי

הרשמיםלענייניירושה

1965ה"התשכ,הודעותלפיחוקהירושה

הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

17 דף:

ירושות
בסול רודינה 16/01/2012 בסול וליד 1/19283

סגס עלי 22/04/2013 סגס מרים 1/19285

פלש אמל 27/09/2012 פלש עזמי 1/19286

סביחאת ג'מילה 27/02/2013 סביחאת עומר 1/19287

חזן אביבה 18/09/2012 חזן ז'וז'ו 1/19288

הרבסט צופית 03/10/2012 וינטראוב אפרים 1/19291

דדון פרוספר 01/05/1993 דדון אסתר 1/19292

חביבאללה ג'מאל 29/09/2000 חביבאללה יוסף 1/19293

גנז יפתח 13/02/2013 גנז שולמית 1/19294

נחמיאס מרגנית מרג 12/04/2013 נחמיאס רפאל אלעזר 1/19295

ז'ורבל נטליה 04/05/2013 ז'ורבל איגור 1/19296

בן דוד אברהם 07/05/1991 בן דוד משה 1/19298

בן דוד אברהם 01/04/2003 בן דוד חנינה 1/19299

שחם נחום 29/03/2013 שחם איה 1/19300

צוק ברוך 19/08/2012 צוקר שרה לאה 1/19303

טוביאנה פרננד אופי 05/12/2012 טוביאנה ג'ילברט 1/19306

סלע אריה 04/10/2004 קליין שמואל 1/19307

בן מנחם רחל 09/05/2013 קמחי יצחק 1/19308

עבאס סאמיה 24/01/2006 עבאס עאמר 1/19309

לוי נעימה 03/12/2012 לוי צבי 1/19310

פרח סימעאן 14/12/2011 פרח פדל 1/19311

לאוז תמבי 17/04/1991 לאוז חאלד 1/19312

ללוף יצחק 22/11/1996 ללוף ליזט 1/19314

ניג'ם רודינה 26/06/2000 ניג'ם אמין 1/19315

סופר אסתר 31/07/2012 סופר יהוא 1/19317

מאולין ריצ'רד 01/04/1988 מאולין אסתר בלה 1/19319

אלמוג נירה 09/01/2013 ניצן שמעון 1/19320

אבו ג'בל ראיד 09/12/2009 שחאדאת מוחמד 1/19322

הייב סאלח 04/05/2013 הייב סובחיה 1/19323

חדיף אמי 17/05/2013 חדיף אוהד 1/19324

זכאי דניאלה 18/05/2013 זכאי נחום 1/19325

מאירסון ברנרד 01/12/1939 מאירסון מאיר 1/19326

ריבדניירה לורנה 06/12/1979 מאירסון קספר 1/19328

מגיירי גבור 21/02/2013 פרקש מריה 1/19329

מאירסון ברנרד 18/06/1952 מאירסון חנה 1/19330

ריבדניירה לורנה 20/02/2003 מאירסון אווילין 1/19332

כהן עליזה 04/01/2002 מילקי מורדכאי 1/19333

רובינצ'יק טטיאנה 06/05/2013 רובינצ'יק מרק 1/19335

נוג'יידאת ח'אלד 03/09/1997 נוג'ידאת מוחמד 1/19336

גולדשטיין יהודית 29/04/2013 נמש מרטה 1/19338

הייב ראמי 06/12/2012 הייב וגדי 1/19339

גלבר בלאנש ל. 04/07/1942 ליליאנבלום לויס ג'. 1/19340

דורי עידו 05/05/2013 דורי טובה 1/19346

סורוקוב צילה 21/08/1999 סמרטנקו יוסף 1/19347

צוואות
לוגאסי רובדה 26/05/2013 לוגאסי יוסף 1/19284
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.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

18 דף:

צוואות
הרבסט צופית 12/01/2011 וינטראוב קירה 1/19290

טרי מורי אלין 30/04/2013 אסקוט ברוק 1/19297

גרשוני אהוד 00/00/0000 גרשוני חיה 1/19301

גרשוני אהוד 12/11/2007 גרשוני משה 1/19302

גיל שושנה 30/04/2013 שטיינפלד ורורה 1/19304

פבלוב אלכסנדר 01/06/2013 סטפאנוב ילנה 1/19305

רחאל אמנה 25/05/2013 רחאל חוסין 1/19313

אדלר דגנית 01/03/2013 קרוניק רות 1/19316

חלפון רפאל 11/05/2013 חלפון מרים 1/19318

מאולין ריצ'רד 08/10/2002 מאולין לאונרד 1/19321

בשקין סופיה 26/01/2013 סתרין ברוניסלבה 1/19327

חג'אג'רה סלים 29/04/2013 חג'אג'רה מוחמד 1/19331

גרינשטיין אלכסנדר 05/02/2007 גרינשטיין נאום 1/19334

מוסא תיריז 18/11/2012 מוסא ח'ליל 1/19337

הדר רונית 14/04/2013 הדר רוני 1/19341

יפרח מרים 19/03/2013 שושנה שרה 1/19342

כהן שרפמן רותי 27/07/2012 שרפמן אורי 1/19343

קונויסר ורדית 26/03/2013 בעהם צבי 1/19344

כהן שרפמן רותי 27/03/2010 שרפמן בלהה 1/19345

ירושות וצוואות

אולגה גורדון, רשמת

18 דף:

צוואות
הרבסט צופית 12/01/2011 וינטראוב קירה 1/19290

טרי מורי אלין 30/04/2013 אסקוט ברוק 1/19297

גרשוני אהוד 00/00/0000 גרשוני חיה 1/19301

גרשוני אהוד 12/11/2007 גרשוני משה 1/19302

גיל שושנה 30/04/2013 שטיינפלד ורורה 1/19304

פבלוב אלכסנדר 01/06/2013 סטפאנוב ילנה 1/19305

רחאל אמנה 25/05/2013 רחאל חוסין 1/19313

אדלר דגנית 01/03/2013 קרוניק רות 1/19316

חלפון רפאל 11/05/2013 חלפון מרים 1/19318

מאולין ריצ'רד 08/10/2002 מאולין לאונרד 1/19321

בשקין סופיה 26/01/2013 סתרין ברוניסלבה 1/19327

חג'אג'רה סלים 29/04/2013 חג'אג'רה מוחמד 1/19331

גרינשטיין אלכסנדר 05/02/2007 גרינשטיין נאום 1/19334

מוסא תיריז 18/11/2012 מוסא ח'ליל 1/19337

הדר רונית 14/04/2013 הדר רוני 1/19341

יפרח מרים 19/03/2013 שושנה שרה 1/19342

כהן שרפמן רותי 27/07/2012 שרפמן אורי 1/19343

קונויסר ורדית 26/03/2013 בעהם צבי 1/19344

כהן שרפמן רותי 27/03/2010 שרפמן בלהה 1/19345

ירושות וצוואות

אולגה גורדון, רשמת
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1 :דף

משרדהמשפטים

האפוטרופוסהכללי

הרשמיםלענייניירושה

1965ה"התשכ,הודעותלפיחוקהירושה

הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

1 דף:

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

1965  הודעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

 ירושה בלשכות השונות  לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני67בהתאם לסעיף 
. בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

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

, בנין התאומים, ירושלים15רח' כנפי הנשרים  הרשם לענייני ירושה בירושלים -

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

ירושות
לויתן יעל 25/05/2013 לויתן עודד יעקב 1/29470

תידהר אליהו 18/03/1986 לדרר יהודית 1/29472

תידהר אליהו 25/03/2013 לדרר לסלו 1/29473

מזרחי אבישג 05/04/2011 כהן עבד 1/29476

ריפס צוקרמן נצה רבקה 20/03/2013 צוקרמן יהונתן יהו 1/29478

ריפס מאיר 27/05/2013 ריפס חנה 1/29479

מושל מרק 14/02/1995 מושאילוב מיכאל 1/29480

גולדין קלריסה 17/05/2012 גרימברג יפים 1/29482

סו ג'אנג סוהן 26/11/2012 האוונג ג'ונג סואנג 1/29484

בן עטר דלילה שמחה 08/07/2002 שאבי סעידה 1/29487

אורבך אלה 15/10/1995 אורבך יעקב 1/29488

הראל שושנה 22/06/1994 הראל חנוך 1/29489

גולדברג ישראל 21/04/2011 גולדברג מרדכי דוד 1/29490

סרי יואב 08/03/2012 סרי יוסף 1/29491

קשיר אני 07/11/2012 קידושים אסתר 1/29492

קשיר אני 13/04/2013 קידושים מורנו 1/29493

הדר כרמלה 14/04/1956 מזרחי שרשי משה 1/29496

עובידי חוסאם 13/02/2013 עובידי עבדאללה 1/29500

גנזל אהרן 27/11/2012 בריזל חיה פערל 1/29501

גנזל אהרן 08/07/1980 גנזל אליעזר 1/29502

גנזל פרידה 30/11/2012 גנזל אברהם 1/29503

מישל ניקול 22/04/2013 מישל קרולין 1/29504

רחובי נורית 30/04/2013 דנילוביץ קטלינה 1/29505

קוסף שמואלה 21/02/2013 קוסף דב בר 1/29509

בר פנחס יהודה 06/02/2000 פנחס רבקה 1/29510

אליספור דוד 27/04/2013 אליאספור אברהם 1/29511

בר פנחס יהודה 05/04/2013 פינחס יום-טוב 1/29513

מזרחי שרה 05/09/2010 מזרחי ציון 1/29514

מצרי אלברט ניסי 13/07/2009 מצרי ניסים שאול 1/29516

שרון משה 12/04/2013 שורין מלכה 1/29517

2 דף:

ירושות
כהן מזל 17/04/2012 טביב מרים 1/29519

צוואות
קולר הניה 13/09/2002 אייזדורפר בתיה 2/7082

וולף סימה 29/05/2013 וולף צבי אריה 1/29467

צור חוה 10/12/2009 הלפרין אברהם 1/29468

צור חוה 05/05/2013 הלפרין שרה 1/29469

יעקב מרב 01/06/2013 בק יחזקאל 1/29471

אייל גאולה 05/05/2013 קרואני אהובה 1/29474

הדיה רחל 22/05/2013 מוסרי מריה 1/29475

ברוכיאן בניהו 15/05/2013 אברהמי לליחה 1/29477

מרציאנו נעמי 21/05/2013 דהאן רינה 1/29481

סולומון רוזלינד 02/06/2013 סולומון ליונל 1/29483

ברזני אירית 12/05/2013 ברזני בר יוס יהושע 1/29485

פרנקל יהודית 04/05/2013 פרנקל בנימין 1/29486

אטלני גלדיס ריינ 16/06/2012 אטלני אדגר מרדכי 1/29494

מורדוכייב אברהם 11/06/2002 מורדוכייב סוניה 1/29495

כרמי יובל 06/05/2013 כרמי כהן דליה 1/29497

מאיר עובדיה 25/07/2010 מאיר חביבה 1/29498

מאיר עובדיה 19/06/1998 מאיר מנשה 1/29499

להב כוכבה 25/05/2013 צארחצ'י שרה 1/29506

מלאכי ישראל יעקב 25/04/2013 מלאכי דב שלמה 1/29507

עליס שמחה דניאל 08/01/2013 קאהן אלסי 1/29508

שפירא יהודה אריה 01/04/2013 שפירא נעמי אסתר 1/29512

דר פנינה 24/05/2013 אוחיון חנה 1/29515

רודן לאה הלנה 24/06/2006 רודן טאודור טיב 1/29518

וויימן דוד רפאל 09/04/2008 ויימן דורין 1/29520

חיימוביץ ישי 15/04/2013 חיימוביץ רודולף 1/29521

קופמן דניאל 27/04/2013 קופמן חיים 1/29522

קופמן דניאל 26/11/2011 קויפמן מנוחה 1/29523

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

,יד אליהו, תל-אביב2רח' השלושה  הרשם לענייני ירושה בתל אביב -

ירושות
קורנפלד אהובה 31/01/1977 רוזנברג רבקה 3/15440

סולומון ג'ק 24/06/2008 סולומון ברנרדו 3/141444

שבתאי אילנה 26/07/2012 כוכבי דוב 2/164724

גלוסקא אילן 10/07/2012 גלוסקא דוד 2/168994

ברו רחל 06/02/2013 קנמח שושנה 2/175835

חכמיאן מרים 22/09/2012 חכמיאן יוסף 1/177253

אברהם שרה 18/07/2000 אברהם אליהו 1/177254

1 דף:

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

1965  הודעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

 ירושה בלשכות השונות  לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני67בהתאם לסעיף 
. בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

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

, בנין התאומים, ירושלים15רח' כנפי הנשרים  הרשם לענייני ירושה בירושלים -

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

ירושות
לויתן יעל 25/05/2013 לויתן עודד יעקב 1/29470

תידהר אליהו 18/03/1986 לדרר יהודית 1/29472

תידהר אליהו 25/03/2013 לדרר לסלו 1/29473

מזרחי אבישג 05/04/2011 כהן עבד 1/29476

ריפס צוקרמן נצה רבקה 20/03/2013 צוקרמן יהונתן יהו 1/29478

ריפס מאיר 27/05/2013 ריפס חנה 1/29479

מושל מרק 14/02/1995 מושאילוב מיכאל 1/29480

גולדין קלריסה 17/05/2012 גרימברג יפים 1/29482

סו ג'אנג סוהן 26/11/2012 האוונג ג'ונג סואנג 1/29484

בן עטר דלילה שמחה 08/07/2002 שאבי סעידה 1/29487

אורבך אלה 15/10/1995 אורבך יעקב 1/29488

הראל שושנה 22/06/1994 הראל חנוך 1/29489

גולדברג ישראל 21/04/2011 גולדברג מרדכי דוד 1/29490

סרי יואב 08/03/2012 סרי יוסף 1/29491

קשיר אני 07/11/2012 קידושים אסתר 1/29492

קשיר אני 13/04/2013 קידושים מורנו 1/29493

הדר כרמלה 14/04/1956 מזרחי שרשי משה 1/29496

עובידי חוסאם 13/02/2013 עובידי עבדאללה 1/29500

גנזל אהרן 27/11/2012 בריזל חיה פערל 1/29501

גנזל אהרן 08/07/1980 גנזל אליעזר 1/29502

גנזל פרידה 30/11/2012 גנזל אברהם 1/29503

מישל ניקול 22/04/2013 מישל קרולין 1/29504

רחובי נורית 30/04/2013 דנילוביץ קטלינה 1/29505

קוסף שמואלה 21/02/2013 קוסף דב בר 1/29509

בר פנחס יהודה 06/02/2000 פנחס רבקה 1/29510

אליספור דוד 27/04/2013 אליאספור אברהם 1/29511

בר פנחס יהודה 05/04/2013 פינחס יום-טוב 1/29513

מזרחי שרה 05/09/2010 מזרחי ציון 1/29514

מצרי אלברט ניסי 13/07/2009 מצרי ניסים שאול 1/29516

שרון משה 12/04/2013 שורין מלכה 1/29517
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1 :דף

משרדהמשפטים

האפוטרופוסהכללי

הרשמיםלענייניירושה

1965ה"התשכ,הודעותלפיחוקהירושה

הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123
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אוחיון שי 26/01/2013 אוחיון אברהם 1/177291

שולמנוביץ' גליה 19/05/2004 טלסניק יוסף 1/177293

גלבר חיה 29/03/1983 פלדמן ישראל 1/177294

שלפר סבטלאנה 31/05/2012 שרייבמן גולדה 1/177295

ז'ירניקס נדז'דה 04/01/2013 ז'ירניקס ויקטור 1/177296

אקסן יניב 30/11/2012 אקסן יעקב 1/177298

פז אורלי סימה 12/03/2013 שבו רחל 1/177299

אס יוסף 10/12/1998 אס גיורא 1/177301

ויליאם אורלי גו'ן 20/05/2009 אורליק טרסה 1/177302

עובדיה אורי 08/03/2012 עובדיה בתיה 1/177304

בוק אריה 25/05/2012 חיט אדלה 1/177306

ארליך אירינה 19/04/2013 ארליך דמיטרי 1/177307

פונפדר זולטן 14/12/1982 פינפדר גיטל 1/177308

שלום שולמית 10/04/2013 שלום ניסן 1/177309

אמרן דוד 06/03/2008 אמרן אמרן 1/177310

בוסתני ג'אקלין 23/02/2013 בסלי ציון 1/177312

חג'מא יעקב 04/02/2013 חג'מא עובדיה 1/177313

בוביס סימה 07/03/2013 בוביס דן 1/177316

שחם טליה 11/04/2013 מלמט נעמה 1/177320

עוזר יעקב 30/03/2013 עוזר טלי 1/177323

בלנק ג'רמי מתיו 14/06/2012 בלנק ליסה פאולי 1/177324

שריקי אלי אלירן 01/01/2011 גולן מרים 1/177325

יהודאי עפר 13/07/1996 יהודאי מאיר 1/177328

מיזליש דניאל 13/01/2013 מיזליש לילי פרלה 1/177331

צפדיה שרה 08/04/2013 צפדיה מנחם 1/177334

קטן מלכה 14/10/2003 טיגל בצלאל 1/177336

זימן איזבלה 21/09/2011 זמן פרדריקה 1/177337

שלו גיא 29/01/2013 נאמן טוניה 1/177339

רזיאל אבנר 24/04/1994 נאמן אברהם 1/177340

חביב עדנה 23/11/2011 אזולאי אליס 1/177342
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1 :דף

משרדהמשפטים

האפוטרופוסהכללי

הרשמיםלענייניירושה

1965ה"התשכ,הודעותלפיחוקהירושה

הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

4 דף:

ירושות
גיטר יוסי 10/08/2003 גיטר )הס( תמרה 1/177343

נויגרטן רות 18/12/2012 ברש שרה 1/177344

אברהם לירן 04/04/2013 אברהם רבקה 1/177346

הרוש שושנה 19/10/2007 הרוש יוסף 1/177347

צריסקי חדוה 28/05/2013 צריסקי מאיר 1/177353

אמרן דוד 03/04/2013 אמרן דוריס 1/177356

זהבי איתן ארז 00/00/0000 אבידור זהבי אריאלה 1/177358

עמיאל ירדנה 17/02/2013 יצחקי ציביה 1/177359

עמיאל ירדנה 23/12/2001 יצחקי יצחק 1/177360

ברן מרדכי 27/01/2013 ברן דינה 1/177363

ניניו רבקה 21/05/2012 ניניו יוסף 1/177365

לוי תקוה 16/08/2012 לוי שלמה 1/177371

לוי רונן 20/02/2001 לוי טובה 1/177374

זמיר שני מרים 07/02/2009 זמיר אילנה 1/177375

מיכאלי מיכאל 15/11/2012 מיכל יוסף 1/177378

יונה מרדכי דני 31/10/2012 יונה מרגרית 1/177380

לוסטיג נילי 04/05/2013 לוסטיג גדי 1/177382

סרויה חנה 02/03/2013 סרויה יששכר 1/177384

לאופר מרדכי 02/03/2003 לאופר פיגה 1/177385

שוורצר לאה 26/02/2013 ביילין רופה 1/177388

גורדין אירינה 16/08/2012 גורדין ויטלי 1/177389

מדמון יונה 20/05/2013 מדמון משולם 1/177391

דוידוביץ מיש רחל 20/03/1991 דוידוביץ לייב 1/177395

זנזורי יהודית 25/12/2012 זנזורי רוג'ר נתן 1/177399

דריזיק אלכסנדר 16/02/2013 דריזיק אליק 1/177400

ברניס ל קלארק 28/02/2006 מילר סימור 1/177401

אנקרי ציון ז'ק 26/08/2012 אנקרי ז'קלין 1/177402

דיין משה 17/12/2012 סעדמו סימה 1/177403

ברזל זהבה 07/03/2013 טובים שרה 1/177404

סבג ירדנה 02/02/2013 פריד מרים 1/177407

סבג ירדנה 04/02/1994 פריד יחזקאל 1/177408

רוימי דניאל 05/05/2013 רוימי מאיר 1/177409

לרר אילנה 09/12/1988 לרר הירש 1/177411

קריינמן ולנטינה 03/01/2013 קריינמן דוד 1/177413

מרחום שושנה 12/02/2013 מרחום שמריהו 1/177417

שמחיוב זהבה 25/05/2004 ענפי צפורה 1/177420

דיין משה 19/07/1976 סעדו שאול 1/177422

מרום מרדכי 20/09/2001 שטייגר דב 1/177423

ריז צבי 01/12/2008 ריז אליהו 1/177425

חוקק דרורה 01/08/2008 חוקק נתן 1/177426

פרי צבי 21/11/2011 פרי לאה 1/177427

ליפמן גזיאל שרון נחמה 04/10/2010 גזיאל שורצבר ליובה 1/177428

דוידיאן חיה 23/06/2004 דוידיאן אברהם 1/177430

דביר ליאנה 03/09/2012 דביר תנגיז 1/177431

פרידמן דניאל 25/05/2013 וסטרייך שרה 1/177432

בן גיגי לוסיאן 09/05/2013 בן גיגי מרדכי 1/177434

נבעה דיזי 14/03/2013 נבעה אורי 1/177435

3 דף:

ירושות
מימון שמעון 11/03/1995 מימון רוזטה 1/177256

ראלי שושנה 27/02/2013 טחולוב טובה 1/177258

כספי מיכאל 12/02/2013 כספי מרים 1/177259

פוגל פנינה 04/04/2013 פוגל מנחם מנדל 1/177261

כהנה שולמית 21/01/1968 לוי עובדיה 1/177262

יזראילוב ריבקה 07/01/2013 יזראילוב מיכאיל 1/177266

ריגס ג'מס ראי 09/09/2012 כהן-ריגס רחל 1/177267

גואטה יצחק 05/04/2013 גואטה לינה 1/177268

גניזי אילת 15/04/2013 גורן זקלין 1/177269

עיסא חוסנייה 22/09/2009 עיסא חמזה 1/177273

קשימאלאק שרונה 19/03/2009 ניסים ראובן 1/177277

יצחקי שלומית 25/04/2013 עדני ישראל 1/177278

גרוסי פנינה 23/05/2012 גרוסי מרדכי 1/177280

נבות משה 22/01/1997 טראוב יעקב 1/177281

יעקובי עוזי 22/09/2008 עוקבי סולימאן 1/177283

טל אפרת 26/06/2007 גנור שולמית 1/177287

בלומנטל אביבה אורה 25/06/2011 שיוביץ בת שבע 1/177290

אוחיון שי 26/01/2013 אוחיון אברהם 1/177291

שולמנוביץ' גליה 19/05/2004 טלסניק יוסף 1/177293

גלבר חיה 29/03/1983 פלדמן ישראל 1/177294

שלפר סבטלאנה 31/05/2012 שרייבמן גולדה 1/177295

ז'ירניקס נדז'דה 04/01/2013 ז'ירניקס ויקטור 1/177296

אקסן יניב 30/11/2012 אקסן יעקב 1/177298

פז אורלי סימה 12/03/2013 שבו רחל 1/177299

אס יוסף 10/12/1998 אס גיורא 1/177301

ויליאם אורלי גו'ן 20/05/2009 אורליק טרסה 1/177302

עובדיה אורי 08/03/2012 עובדיה בתיה 1/177304

בוק אריה 25/05/2012 חיט אדלה 1/177306

ארליך אירינה 19/04/2013 ארליך דמיטרי 1/177307

פונפדר זולטן 14/12/1982 פינפדר גיטל 1/177308

שלום שולמית 10/04/2013 שלום ניסן 1/177309

אמרן דוד 06/03/2008 אמרן אמרן 1/177310

בוסתני ג'אקלין 23/02/2013 בסלי ציון 1/177312

חג'מא יעקב 04/02/2013 חג'מא עובדיה 1/177313

בוביס סימה 07/03/2013 בוביס דן 1/177316

שחם טליה 11/04/2013 מלמט נעמה 1/177320

עוזר יעקב 30/03/2013 עוזר טלי 1/177323

בלנק ג'רמי מתיו 14/06/2012 בלנק ליסה פאולי 1/177324

שריקי אלי אלירן 01/01/2011 גולן מרים 1/177325

יהודאי עפר 13/07/1996 יהודאי מאיר 1/177328

מיזליש דניאל 13/01/2013 מיזליש לילי פרלה 1/177331

צפדיה שרה 08/04/2013 צפדיה מנחם 1/177334

קטן מלכה 14/10/2003 טיגל בצלאל 1/177336

זימן איזבלה 21/09/2011 זמן פרדריקה 1/177337

שלו גיא 29/01/2013 נאמן טוניה 1/177339

רזיאל אבנר 24/04/1994 נאמן אברהם 1/177340

חביב עדנה 23/11/2011 אזולאי אליס 1/177342

2 דף:

ירושות
כהן מזל 17/04/2012 טביב מרים 1/29519

צוואות
קולר הניה 13/09/2002 אייזדורפר בתיה 2/7082

וולף סימה 29/05/2013 וולף צבי אריה 1/29467

צור חוה 10/12/2009 הלפרין אברהם 1/29468

צור חוה 05/05/2013 הלפרין שרה 1/29469

יעקב מרב 01/06/2013 בק יחזקאל 1/29471

אייל גאולה 05/05/2013 קרואני אהובה 1/29474

הדיה רחל 22/05/2013 מוסרי מריה 1/29475

ברוכיאן בניהו 15/05/2013 אברהמי לליחה 1/29477

מרציאנו נעמי 21/05/2013 דהאן רינה 1/29481

סולומון רוזלינד 02/06/2013 סולומון ליונל 1/29483

ברזני אירית 12/05/2013 ברזני בר יוס יהושע 1/29485

פרנקל יהודית 04/05/2013 פרנקל בנימין 1/29486

אטלני גלדיס ריינ 16/06/2012 אטלני אדגר מרדכי 1/29494

מורדוכייב אברהם 11/06/2002 מורדוכייב סוניה 1/29495

כרמי יובל 06/05/2013 כרמי כהן דליה 1/29497

מאיר עובדיה 25/07/2010 מאיר חביבה 1/29498

מאיר עובדיה 19/06/1998 מאיר מנשה 1/29499

להב כוכבה 25/05/2013 צארחצ'י שרה 1/29506

מלאכי ישראל יעקב 25/04/2013 מלאכי דב שלמה 1/29507

עליס שמחה דניאל 08/01/2013 קאהן אלסי 1/29508

שפירא יהודה אריה 01/04/2013 שפירא נעמי אסתר 1/29512

דר פנינה 24/05/2013 אוחיון חנה 1/29515

רודן לאה הלנה 24/06/2006 רודן טאודור טיב 1/29518

וויימן דוד רפאל 09/04/2008 ויימן דורין 1/29520

חיימוביץ ישי 15/04/2013 חיימוביץ רודולף 1/29521

קופמן דניאל 27/04/2013 קופמן חיים 1/29522

קופמן דניאל 26/11/2011 קויפמן מנוחה 1/29523

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

,יד אליהו, תל-אביב2רח' השלושה  הרשם לענייני ירושה בתל אביב -

ירושות
קורנפלד אהובה 31/01/1977 רוזנברג רבקה 3/15440

סולומון ג'ק 24/06/2008 סולומון ברנרדו 3/141444

שבתאי אילנה 26/07/2012 כוכבי דוב 2/164724

גלוסקא אילן 10/07/2012 גלוסקא דוד 2/168994

ברו רחל 06/02/2013 קנמח שושנה 2/175835

חכמיאן מרים 22/09/2012 חכמיאן יוסף 1/177253

אברהם שרה 18/07/2000 אברהם אליהו 1/177254
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משרדהמשפטים

האפוטרופוסהכללי

הרשמיםלענייניירושה

1965ה"התשכ,הודעותלפיחוקהירושה

הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

4 דף:

ירושות
גיטר יוסי 10/08/2003 גיטר )הס( תמרה 1/177343

נויגרטן רות 18/12/2012 ברש שרה 1/177344

אברהם לירן 04/04/2013 אברהם רבקה 1/177346

הרוש שושנה 19/10/2007 הרוש יוסף 1/177347

צריסקי חדוה 28/05/2013 צריסקי מאיר 1/177353

אמרן דוד 03/04/2013 אמרן דוריס 1/177356

זהבי איתן ארז 00/00/0000 אבידור זהבי אריאלה 1/177358

עמיאל ירדנה 17/02/2013 יצחקי ציביה 1/177359

עמיאל ירדנה 23/12/2001 יצחקי יצחק 1/177360

ברן מרדכי 27/01/2013 ברן דינה 1/177363

ניניו רבקה 21/05/2012 ניניו יוסף 1/177365

לוי תקוה 16/08/2012 לוי שלמה 1/177371

לוי רונן 20/02/2001 לוי טובה 1/177374

זמיר שני מרים 07/02/2009 זמיר אילנה 1/177375

מיכאלי מיכאל 15/11/2012 מיכל יוסף 1/177378

יונה מרדכי דני 31/10/2012 יונה מרגרית 1/177380

לוסטיג נילי 04/05/2013 לוסטיג גדי 1/177382

סרויה חנה 02/03/2013 סרויה יששכר 1/177384

לאופר מרדכי 02/03/2003 לאופר פיגה 1/177385

שוורצר לאה 26/02/2013 ביילין רופה 1/177388

גורדין אירינה 16/08/2012 גורדין ויטלי 1/177389

מדמון יונה 20/05/2013 מדמון משולם 1/177391

דוידוביץ מיש רחל 20/03/1991 דוידוביץ לייב 1/177395

זנזורי יהודית 25/12/2012 זנזורי רוג'ר נתן 1/177399

דריזיק אלכסנדר 16/02/2013 דריזיק אליק 1/177400

ברניס ל קלארק 28/02/2006 מילר סימור 1/177401

אנקרי ציון ז'ק 26/08/2012 אנקרי ז'קלין 1/177402

דיין משה 17/12/2012 סעדמו סימה 1/177403

ברזל זהבה 07/03/2013 טובים שרה 1/177404

סבג ירדנה 02/02/2013 פריד מרים 1/177407

סבג ירדנה 04/02/1994 פריד יחזקאל 1/177408

רוימי דניאל 05/05/2013 רוימי מאיר 1/177409

לרר אילנה 09/12/1988 לרר הירש 1/177411

קריינמן ולנטינה 03/01/2013 קריינמן דוד 1/177413

מרחום שושנה 12/02/2013 מרחום שמריהו 1/177417

שמחיוב זהבה 25/05/2004 ענפי צפורה 1/177420

דיין משה 19/07/1976 סעדו שאול 1/177422

מרום מרדכי 20/09/2001 שטייגר דב 1/177423

ריז צבי 01/12/2008 ריז אליהו 1/177425

חוקק דרורה 01/08/2008 חוקק נתן 1/177426

פרי צבי 21/11/2011 פרי לאה 1/177427

ליפמן גזיאל שרון נחמה 04/10/2010 גזיאל שורצבר ליובה 1/177428

דוידיאן חיה 23/06/2004 דוידיאן אברהם 1/177430

דביר ליאנה 03/09/2012 דביר תנגיז 1/177431

פרידמן דניאל 25/05/2013 וסטרייך שרה 1/177432

בן גיגי לוסיאן 09/05/2013 בן גיגי מרדכי 1/177434

נבעה דיזי 14/03/2013 נבעה אורי 1/177435

2 דף:

ירושות
כהן מזל 17/04/2012 טביב מרים 1/29519

צוואות
קולר הניה 13/09/2002 אייזדורפר בתיה 2/7082

וולף סימה 29/05/2013 וולף צבי אריה 1/29467

צור חוה 10/12/2009 הלפרין אברהם 1/29468

צור חוה 05/05/2013 הלפרין שרה 1/29469

יעקב מרב 01/06/2013 בק יחזקאל 1/29471

אייל גאולה 05/05/2013 קרואני אהובה 1/29474

הדיה רחל 22/05/2013 מוסרי מריה 1/29475

ברוכיאן בניהו 15/05/2013 אברהמי לליחה 1/29477

מרציאנו נעמי 21/05/2013 דהאן רינה 1/29481

סולומון רוזלינד 02/06/2013 סולומון ליונל 1/29483

ברזני אירית 12/05/2013 ברזני בר יוס יהושע 1/29485

פרנקל יהודית 04/05/2013 פרנקל בנימין 1/29486

אטלני גלדיס ריינ 16/06/2012 אטלני אדגר מרדכי 1/29494

מורדוכייב אברהם 11/06/2002 מורדוכייב סוניה 1/29495

כרמי יובל 06/05/2013 כרמי כהן דליה 1/29497

מאיר עובדיה 25/07/2010 מאיר חביבה 1/29498

מאיר עובדיה 19/06/1998 מאיר מנשה 1/29499

להב כוכבה 25/05/2013 צארחצ'י שרה 1/29506

מלאכי ישראל יעקב 25/04/2013 מלאכי דב שלמה 1/29507

עליס שמחה דניאל 08/01/2013 קאהן אלסי 1/29508

שפירא יהודה אריה 01/04/2013 שפירא נעמי אסתר 1/29512

דר פנינה 24/05/2013 אוחיון חנה 1/29515

רודן לאה הלנה 24/06/2006 רודן טאודור טיב 1/29518

וויימן דוד רפאל 09/04/2008 ויימן דורין 1/29520

חיימוביץ ישי 15/04/2013 חיימוביץ רודולף 1/29521

קופמן דניאל 27/04/2013 קופמן חיים 1/29522

קופמן דניאל 26/11/2011 קויפמן מנוחה 1/29523

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

,יד אליהו, תל-אביב2רח' השלושה  הרשם לענייני ירושה בתל אביב -

ירושות
קורנפלד אהובה 31/01/1977 רוזנברג רבקה 3/15440

סולומון ג'ק 24/06/2008 סולומון ברנרדו 3/141444

שבתאי אילנה 26/07/2012 כוכבי דוב 2/164724

גלוסקא אילן 10/07/2012 גלוסקא דוד 2/168994

ברו רחל 06/02/2013 קנמח שושנה 2/175835

חכמיאן מרים 22/09/2012 חכמיאן יוסף 1/177253

אברהם שרה 18/07/2000 אברהם אליהו 1/177254

5 דף:

ירושות
אינשטין גיל-אברהם 22/01/2013 אינשטין עליזה 1/177436

ברוך חיים יוסף 01/04/1998 ברוך מנשה 1/177437

מזרחי אסתר 29/05/2013 מזרחי יצחק 1/177438

וינטראוב דן 10/05/2013 וינטראוב מינה 1/177439

קונסטנטיני מרינה 30/05/2006 שיקיץ מריה 1/177440

אברהם מרסל 31/08/2005 אברהם אברהם 1/177442

סאני קרולינה 01/11/1989 סאני צבי 1/177446

לוזגרטן ישראל 21/12/2012 לוזגרטן חיים 1/177447

אלון רינת 29/01/2013 אלון ליויה 1/177448

שמיר אלה 30/03/2013 לטוביץ ינינה 1/177449

אדרי יהושע 14/09/2010 אדרי רחל 1/177450

קטן עפר עובדיה 27/12/2007 קטן יצחק 1/177452

אבני אבי 04/02/2013 שטיין חיה 1/177453

חסון בנימין 01/08/1954 חסן חנה 1/177454

גלובקוב אולגה 22/04/2013 גלובקוב אנה 1/177455

דודקין לאה 14/03/2013 דודקין זאב 1/177458

נחום תמרה 01/01/2013 נחום אפרים 1/177460

צוואות
ארנון בנימין 22/02/2010 ארנון דבורה 3/147403

פרוידנברגר טטיאן 14/06/2003 פרוידנברגר הלמוט 2/170676

גולן אלון 18/03/2013 גולן מרים 2/174905

סופנד לורנה 16/02/2013 שפילמן יאיר 6/175151

בילנקין סבטלנה 21/01/2000 פצ'רין דינה 1/176129

רבר יהונתן 29/04/2013 רבר שלום 1/177255

שש צביה 06/05/2013 בנבניסתי אברהם 1/177257

מלכה יהודה 26/03/2013 לנציאנו זיאנטה 1/177260

לוינסון ולריה 23/04/2013 לוינסון אירינה 1/177263

בוגוסלבסקי ריטה 24/02/2013 בוגוסלבסקי ורה 1/177264

מזגואנקר מרי 07/04/2013 מזגואנקר ניסים 1/177265

ברנס שושנה 05/09/2007 שאבי מאיר 1/177270

ברנס שושנה 02/06/2012 שאבי לולו 1/177271

קרפט פנינה 13/05/2012 קרפט ברנרד 1/177272

שמואלי בטי רותי 07/06/2013 תורן סימונה 1/177274

גוטמן בלה 09/04/2013 זייטשיק בטי 1/177275

טולדנו טל אברהם 22/04/2013 טולדנו אבנר 1/177276

לוי מורי 28/12/2012 שרב אריה 1/177279

ויטמן מאיר 30/10/2012 ויטמן רבקה 1/177282

ויינברג יעקב 17/02/2013 ויינברג רעיסה 1/177284

שאול חוה שלי 26/03/2013 יצחייק רות 1/177285

חיימוב אלכסנדרה 18/05/2013 חיימוב יורי 1/177286

רודיק חיה רעיה 03/07/2002 שפירא פרידה רבקה 1/177288

שרעבי שמחה 06/10/2012 אספיר ששון 1/177289

טיילור ריבי אן 26/10/2012 טיילור לאו מונטי 1/177292

קולרן אברהם 07/05/2013 קולנדר רבקה 1/177297

בכר פנינה 16/03/2013 בכר רפאל 1/177300

אלמוזלינו-אל יעל 05/05/2013 זכאי דרורה 1/177303
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האפוטרופוסהכללי

הרשמיםלענייניירושה

1965ה"התשכ,הודעותלפיחוקהירושה

הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה
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ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

6 דף:

צוואות
רבינוביץ אסתר 01/10/2006 רבינוביץ אברהם ארנו 1/177305

מליק מאיר 03/05/2013 מלק אליעזר 1/177311

שטרן רפאל 24/05/2013 שטרן אהובה 1/177314

וודיסלבסקי אירנה 07/05/2013 וודיסלבסקי יעקב 1/177315

וינשטין מרים 03/04/2013 וינשטין נצחיה 1/177317

שלו רון 27/03/2013 שלו שלמה 1/177318

קידר רונית 26/03/2013 רון נס שמשון 1/177319

ארז נסים 19/04/2013 ארז פרידה 1/177321

מוריץ יונתן 03/05/2013 מוריץ מרים 1/177322

מנדוזה טטיאנה 25/03/2013 יעקב יצחק 1/177326

מלאך משה 28/05/2013 מלאך אליהו 1/177327

יהודאי עפר 17/04/2008 יהודאי עליזה 1/177329

לב ליאורה 16/03/2013 גינצברג אליקים 1/177330

וסרשפרונג חיה 10/11/2012 וסרשפרונג עקיבא 1/177332

סעדד עזריאל 15/08/2007 סעדד יחיאל 1/177333

גן אל יצחק 10/05/2013 גנדלמן לאה 1/177335

אלון אורלי 08/05/2013 רפפורט זיו משולם 1/177338

גרינברג צפורה 14/03/2013 מייליק לאובה 1/177341

מאור רבקה 10/03/2013 מאור צבי שלמה 1/177345

כהן יוסף רונלד 27/01/2013 כהן ליליאן רג' 1/177348

רצבי ניצן 18/05/2013 מחפוד סעידה 1/177349

קירשנבוים לבנה 17/04/2013 קירשנבוים צבי 1/177350

ציזל זהבה 07/03/2013 ציזל רפאל 1/177351

דגן אסיה 26/03/2013 דגן צבי 1/177352

איתן אופיר 15/05/2013 איתן שרה 1/177354

אשרי עמרם 16/03/2013 אשרי לידיה 1/177355

כנרי יעקב 25/04/2013 קנריק משה 1/177357

גברא ציון 12/03/2013 גברא שושנה 1/177361

יעקובוס מיכאל פריץ 12/02/2013 יעקובוס עליזה 1/177362

רפפורט ברוניה 27/08/2012 יאסם סוניה 1/177364

ברמי אורן 07/11/2012 נפדוף נלי 1/177366

וייסמן אירמה 13/05/2013 וייסמן שלמה 1/177367

שקרוב ישראל 17/12/1999 שקרוב פרחה 1/177368

ברמי נוי זוהר 19/05/2013 פריאנטה אברהם 1/177369

חן דורית 14/02/2013 פיטיק אנה 1/177370

רפנר הניה 19/03/2013 שורצאפל ברנה 1/177372

לוי רונן 27/05/2013 לוי יוסף 1/177373

פרילינג יהודית 24/02/2012 סיקביץ מרים 1/177376

נתן אנת 05/05/2013 שלום אברהם דניאל 1/177377

נאקאש סיביה 18/04/2013 קורוליקאר פנינה 1/177379

סלאי קלרה 14/05/2013 ציטרון איביליא 1/177381

מתן בתיה 04/03/2013 מתן שמואל 1/177383

פרי חנה 08/02/2013 פרי מנשה 1/177386

מורדל אמנון 24/03/2013 מורדל עמנואל 1/177387

חיימוביץ' ויאצ'סלב 12/04/2013 קיסלגוף סופיה 1/177390

קמר חנה 05/05/2013 קמר יעקב 1/177392

פוחצבסקי אריה 06/04/2011 פוחצבסקי ציונה 1/177393

5 דף:

ירושות
אינשטין גיל-אברהם 22/01/2013 אינשטין עליזה 1/177436

ברוך חיים יוסף 01/04/1998 ברוך מנשה 1/177437

מזרחי אסתר 29/05/2013 מזרחי יצחק 1/177438

וינטראוב דן 10/05/2013 וינטראוב מינה 1/177439

קונסטנטיני מרינה 30/05/2006 שיקיץ מריה 1/177440

אברהם מרסל 31/08/2005 אברהם אברהם 1/177442

סאני קרולינה 01/11/1989 סאני צבי 1/177446

לוזגרטן ישראל 21/12/2012 לוזגרטן חיים 1/177447

אלון רינת 29/01/2013 אלון ליויה 1/177448

שמיר אלה 30/03/2013 לטוביץ ינינה 1/177449

אדרי יהושע 14/09/2010 אדרי רחל 1/177450

קטן עפר עובדיה 27/12/2007 קטן יצחק 1/177452

אבני אבי 04/02/2013 שטיין חיה 1/177453

חסון בנימין 01/08/1954 חסן חנה 1/177454

גלובקוב אולגה 22/04/2013 גלובקוב אנה 1/177455

דודקין לאה 14/03/2013 דודקין זאב 1/177458

נחום תמרה 01/01/2013 נחום אפרים 1/177460

צוואות
ארנון בנימין 22/02/2010 ארנון דבורה 3/147403

פרוידנברגר טטיאן 14/06/2003 פרוידנברגר הלמוט 2/170676

גולן אלון 18/03/2013 גולן מרים 2/174905

סופנד לורנה 16/02/2013 שפילמן יאיר 6/175151

בילנקין סבטלנה 21/01/2000 פצ'רין דינה 1/176129

רבר יהונתן 29/04/2013 רבר שלום 1/177255

שש צביה 06/05/2013 בנבניסתי אברהם 1/177257

מלכה יהודה 26/03/2013 לנציאנו זיאנטה 1/177260

לוינסון ולריה 23/04/2013 לוינסון אירינה 1/177263

בוגוסלבסקי ריטה 24/02/2013 בוגוסלבסקי ורה 1/177264

מזגואנקר מרי 07/04/2013 מזגואנקר ניסים 1/177265

ברנס שושנה 05/09/2007 שאבי מאיר 1/177270

ברנס שושנה 02/06/2012 שאבי לולו 1/177271

קרפט פנינה 13/05/2012 קרפט ברנרד 1/177272

שמואלי בטי רותי 07/06/2013 תורן סימונה 1/177274

גוטמן בלה 09/04/2013 זייטשיק בטי 1/177275

טולדנו טל אברהם 22/04/2013 טולדנו אבנר 1/177276

לוי מורי 28/12/2012 שרב אריה 1/177279

ויטמן מאיר 30/10/2012 ויטמן רבקה 1/177282

ויינברג יעקב 17/02/2013 ויינברג רעיסה 1/177284

שאול חוה שלי 26/03/2013 יצחייק רות 1/177285

חיימוב אלכסנדרה 18/05/2013 חיימוב יורי 1/177286

רודיק חיה רעיה 03/07/2002 שפירא פרידה רבקה 1/177288

שרעבי שמחה 06/10/2012 אספיר ששון 1/177289

טיילור ריבי אן 26/10/2012 טיילור לאו מונטי 1/177292

קולרן אברהם 07/05/2013 קולנדר רבקה 1/177297

בכר פנינה 16/03/2013 בכר רפאל 1/177300

אלמוזלינו-אל יעל 05/05/2013 זכאי דרורה 1/177303

2 דף:

ירושות
כהן מזל 17/04/2012 טביב מרים 1/29519

צוואות
קולר הניה 13/09/2002 אייזדורפר בתיה 2/7082

וולף סימה 29/05/2013 וולף צבי אריה 1/29467

צור חוה 10/12/2009 הלפרין אברהם 1/29468

צור חוה 05/05/2013 הלפרין שרה 1/29469

יעקב מרב 01/06/2013 בק יחזקאל 1/29471

אייל גאולה 05/05/2013 קרואני אהובה 1/29474

הדיה רחל 22/05/2013 מוסרי מריה 1/29475

ברוכיאן בניהו 15/05/2013 אברהמי לליחה 1/29477

מרציאנו נעמי 21/05/2013 דהאן רינה 1/29481

סולומון רוזלינד 02/06/2013 סולומון ליונל 1/29483

ברזני אירית 12/05/2013 ברזני בר יוס יהושע 1/29485

פרנקל יהודית 04/05/2013 פרנקל בנימין 1/29486

אטלני גלדיס ריינ 16/06/2012 אטלני אדגר מרדכי 1/29494

מורדוכייב אברהם 11/06/2002 מורדוכייב סוניה 1/29495

כרמי יובל 06/05/2013 כרמי כהן דליה 1/29497

מאיר עובדיה 25/07/2010 מאיר חביבה 1/29498

מאיר עובדיה 19/06/1998 מאיר מנשה 1/29499

להב כוכבה 25/05/2013 צארחצ'י שרה 1/29506

מלאכי ישראל יעקב 25/04/2013 מלאכי דב שלמה 1/29507

עליס שמחה דניאל 08/01/2013 קאהן אלסי 1/29508

שפירא יהודה אריה 01/04/2013 שפירא נעמי אסתר 1/29512

דר פנינה 24/05/2013 אוחיון חנה 1/29515

רודן לאה הלנה 24/06/2006 רודן טאודור טיב 1/29518

וויימן דוד רפאל 09/04/2008 ויימן דורין 1/29520

חיימוביץ ישי 15/04/2013 חיימוביץ רודולף 1/29521

קופמן דניאל 27/04/2013 קופמן חיים 1/29522

קופמן דניאל 26/11/2011 קויפמן מנוחה 1/29523

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

,יד אליהו, תל-אביב2רח' השלושה  הרשם לענייני ירושה בתל אביב -

ירושות
קורנפלד אהובה 31/01/1977 רוזנברג רבקה 3/15440

סולומון ג'ק 24/06/2008 סולומון ברנרדו 3/141444

שבתאי אילנה 26/07/2012 כוכבי דוב 2/164724

גלוסקא אילן 10/07/2012 גלוסקא דוד 2/168994

ברו רחל 06/02/2013 קנמח שושנה 2/175835

חכמיאן מרים 22/09/2012 חכמיאן יוסף 1/177253

אברהם שרה 18/07/2000 אברהם אליהו 1/177254
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משרדהמשפטים

האפוטרופוסהכללי

הרשמיםלענייניירושה

1965ה"התשכ,הודעותלפיחוקהירושה

הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

6 דף:

צוואות
רבינוביץ אסתר 01/10/2006 רבינוביץ אברהם ארנו 1/177305

מליק מאיר 03/05/2013 מלק אליעזר 1/177311

שטרן רפאל 24/05/2013 שטרן אהובה 1/177314

וודיסלבסקי אירנה 07/05/2013 וודיסלבסקי יעקב 1/177315

וינשטין מרים 03/04/2013 וינשטין נצחיה 1/177317

שלו רון 27/03/2013 שלו שלמה 1/177318

קידר רונית 26/03/2013 רון נס שמשון 1/177319

ארז נסים 19/04/2013 ארז פרידה 1/177321

מוריץ יונתן 03/05/2013 מוריץ מרים 1/177322

מנדוזה טטיאנה 25/03/2013 יעקב יצחק 1/177326

מלאך משה 28/05/2013 מלאך אליהו 1/177327

יהודאי עפר 17/04/2008 יהודאי עליזה 1/177329

לב ליאורה 16/03/2013 גינצברג אליקים 1/177330

וסרשפרונג חיה 10/11/2012 וסרשפרונג עקיבא 1/177332

סעדד עזריאל 15/08/2007 סעדד יחיאל 1/177333

גן אל יצחק 10/05/2013 גנדלמן לאה 1/177335

אלון אורלי 08/05/2013 רפפורט זיו משולם 1/177338

גרינברג צפורה 14/03/2013 מייליק לאובה 1/177341

מאור רבקה 10/03/2013 מאור צבי שלמה 1/177345

כהן יוסף רונלד 27/01/2013 כהן ליליאן רג' 1/177348

רצבי ניצן 18/05/2013 מחפוד סעידה 1/177349

קירשנבוים לבנה 17/04/2013 קירשנבוים צבי 1/177350

ציזל זהבה 07/03/2013 ציזל רפאל 1/177351

דגן אסיה 26/03/2013 דגן צבי 1/177352

איתן אופיר 15/05/2013 איתן שרה 1/177354

אשרי עמרם 16/03/2013 אשרי לידיה 1/177355

כנרי יעקב 25/04/2013 קנריק משה 1/177357

גברא ציון 12/03/2013 גברא שושנה 1/177361

יעקובוס מיכאל פריץ 12/02/2013 יעקובוס עליזה 1/177362

רפפורט ברוניה 27/08/2012 יאסם סוניה 1/177364

ברמי אורן 07/11/2012 נפדוף נלי 1/177366

וייסמן אירמה 13/05/2013 וייסמן שלמה 1/177367

שקרוב ישראל 17/12/1999 שקרוב פרחה 1/177368

ברמי נוי זוהר 19/05/2013 פריאנטה אברהם 1/177369

חן דורית 14/02/2013 פיטיק אנה 1/177370

רפנר הניה 19/03/2013 שורצאפל ברנה 1/177372

לוי רונן 27/05/2013 לוי יוסף 1/177373

פרילינג יהודית 24/02/2012 סיקביץ מרים 1/177376

נתן אנת 05/05/2013 שלום אברהם דניאל 1/177377

נאקאש סיביה 18/04/2013 קורוליקאר פנינה 1/177379

סלאי קלרה 14/05/2013 ציטרון איביליא 1/177381

מתן בתיה 04/03/2013 מתן שמואל 1/177383

פרי חנה 08/02/2013 פרי מנשה 1/177386

מורדל אמנון 24/03/2013 מורדל עמנואל 1/177387

חיימוביץ' ויאצ'סלב 12/04/2013 קיסלגוף סופיה 1/177390

קמר חנה 05/05/2013 קמר יעקב 1/177392

פוחצבסקי אריה 06/04/2011 פוחצבסקי ציונה 1/177393

5 דף:

ירושות
אינשטין גיל-אברהם 22/01/2013 אינשטין עליזה 1/177436

ברוך חיים יוסף 01/04/1998 ברוך מנשה 1/177437

מזרחי אסתר 29/05/2013 מזרחי יצחק 1/177438

וינטראוב דן 10/05/2013 וינטראוב מינה 1/177439

קונסטנטיני מרינה 30/05/2006 שיקיץ מריה 1/177440

אברהם מרסל 31/08/2005 אברהם אברהם 1/177442

סאני קרולינה 01/11/1989 סאני צבי 1/177446

לוזגרטן ישראל 21/12/2012 לוזגרטן חיים 1/177447

אלון רינת 29/01/2013 אלון ליויה 1/177448

שמיר אלה 30/03/2013 לטוביץ ינינה 1/177449

אדרי יהושע 14/09/2010 אדרי רחל 1/177450

קטן עפר עובדיה 27/12/2007 קטן יצחק 1/177452

אבני אבי 04/02/2013 שטיין חיה 1/177453

חסון בנימין 01/08/1954 חסן חנה 1/177454

גלובקוב אולגה 22/04/2013 גלובקוב אנה 1/177455

דודקין לאה 14/03/2013 דודקין זאב 1/177458

נחום תמרה 01/01/2013 נחום אפרים 1/177460

צוואות
ארנון בנימין 22/02/2010 ארנון דבורה 3/147403

פרוידנברגר טטיאן 14/06/2003 פרוידנברגר הלמוט 2/170676

גולן אלון 18/03/2013 גולן מרים 2/174905

סופנד לורנה 16/02/2013 שפילמן יאיר 6/175151

בילנקין סבטלנה 21/01/2000 פצ'רין דינה 1/176129

רבר יהונתן 29/04/2013 רבר שלום 1/177255

שש צביה 06/05/2013 בנבניסתי אברהם 1/177257

מלכה יהודה 26/03/2013 לנציאנו זיאנטה 1/177260

לוינסון ולריה 23/04/2013 לוינסון אירינה 1/177263

בוגוסלבסקי ריטה 24/02/2013 בוגוסלבסקי ורה 1/177264

מזגואנקר מרי 07/04/2013 מזגואנקר ניסים 1/177265

ברנס שושנה 05/09/2007 שאבי מאיר 1/177270

ברנס שושנה 02/06/2012 שאבי לולו 1/177271

קרפט פנינה 13/05/2012 קרפט ברנרד 1/177272

שמואלי בטי רותי 07/06/2013 תורן סימונה 1/177274

גוטמן בלה 09/04/2013 זייטשיק בטי 1/177275

טולדנו טל אברהם 22/04/2013 טולדנו אבנר 1/177276

לוי מורי 28/12/2012 שרב אריה 1/177279

ויטמן מאיר 30/10/2012 ויטמן רבקה 1/177282

ויינברג יעקב 17/02/2013 ויינברג רעיסה 1/177284

שאול חוה שלי 26/03/2013 יצחייק רות 1/177285

חיימוב אלכסנדרה 18/05/2013 חיימוב יורי 1/177286

רודיק חיה רעיה 03/07/2002 שפירא פרידה רבקה 1/177288

שרעבי שמחה 06/10/2012 אספיר ששון 1/177289

טיילור ריבי אן 26/10/2012 טיילור לאו מונטי 1/177292

קולרן אברהם 07/05/2013 קולנדר רבקה 1/177297

בכר פנינה 16/03/2013 בכר רפאל 1/177300

אלמוזלינו-אל יעל 05/05/2013 זכאי דרורה 1/177303

7 דף:

צוואות
באר רומינה 29/10/2011 באבאזאדה אלברט 1/177394

וקסלבאום צבר יונה 18/05/2013 וקסלבאום יעקב 1/177396
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צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079
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8 דף:
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בר-אל דני דניאל 28/10/2012 ברחורדורי ויקטוריה 1/177416
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שניצר מלכה 02/06/2013 פולק לודביק 1/177429
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5 דף:

ירושות
אינשטין גיל-אברהם 22/01/2013 אינשטין עליזה 1/177436

ברוך חיים יוסף 01/04/1998 ברוך מנשה 1/177437

מזרחי אסתר 29/05/2013 מזרחי יצחק 1/177438

וינטראוב דן 10/05/2013 וינטראוב מינה 1/177439

קונסטנטיני מרינה 30/05/2006 שיקיץ מריה 1/177440

אברהם מרסל 31/08/2005 אברהם אברהם 1/177442

סאני קרולינה 01/11/1989 סאני צבי 1/177446

לוזגרטן ישראל 21/12/2012 לוזגרטן חיים 1/177447

אלון רינת 29/01/2013 אלון ליויה 1/177448

שמיר אלה 30/03/2013 לטוביץ ינינה 1/177449

אדרי יהושע 14/09/2010 אדרי רחל 1/177450

קטן עפר עובדיה 27/12/2007 קטן יצחק 1/177452

אבני אבי 04/02/2013 שטיין חיה 1/177453

חסון בנימין 01/08/1954 חסן חנה 1/177454

גלובקוב אולגה 22/04/2013 גלובקוב אנה 1/177455

דודקין לאה 14/03/2013 דודקין זאב 1/177458

נחום תמרה 01/01/2013 נחום אפרים 1/177460

צוואות
ארנון בנימין 22/02/2010 ארנון דבורה 3/147403

פרוידנברגר טטיאן 14/06/2003 פרוידנברגר הלמוט 2/170676

גולן אלון 18/03/2013 גולן מרים 2/174905

סופנד לורנה 16/02/2013 שפילמן יאיר 6/175151

בילנקין סבטלנה 21/01/2000 פצ'רין דינה 1/176129

רבר יהונתן 29/04/2013 רבר שלום 1/177255

שש צביה 06/05/2013 בנבניסתי אברהם 1/177257

מלכה יהודה 26/03/2013 לנציאנו זיאנטה 1/177260

לוינסון ולריה 23/04/2013 לוינסון אירינה 1/177263

בוגוסלבסקי ריטה 24/02/2013 בוגוסלבסקי ורה 1/177264
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שמואלי בטי רותי 07/06/2013 תורן סימונה 1/177274

גוטמן בלה 09/04/2013 זייטשיק בטי 1/177275

טולדנו טל אברהם 22/04/2013 טולדנו אבנר 1/177276

לוי מורי 28/12/2012 שרב אריה 1/177279

ויטמן מאיר 30/10/2012 ויטמן רבקה 1/177282
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בוקסבאום אטה 18/04/2011 בוקסבאום אברהם 1/177410

פורטנוי יוכבד 02/04/2013 פורטנוי ראובן 1/177412

ארנון בנימין 02/04/2013 ארנון ירחמיאל 1/177414

מנדלוביץ משה אהרון 16/05/2013 מנדלוביץ יעקב 1/177415

בר-אל דני דניאל 28/10/2012 ברחורדורי ויקטוריה 1/177416

כץ מרדכי מוטי 25/11/2010 כץ עובדיה 1/177418

פרנס סרגיו פאול 31/05/2013 פרנס ארנסטו אשל 1/177419

אוראל רן 13/12/2012 גרידי מזל 1/177421

בן דוד ורד יונה 30/04/2013 בן ברוך כרמלה 1/177424

שניצר מלכה 02/06/2013 פולק לודביק 1/177429

גולד כמליה 27/09/2012 דניאל נמקו 1/177433

פירוז לאה 10/02/2013 שואי שולמית 1/177441

טובי שרה 16/04/2013 טובי מנחם 1/177443

סובל מנחם שמריה 31/01/2013 סובל צלה 1/177444

קורדובה רבקה שרה מ 13/04/2013 קליינר קלרה 1/177445

מנשרוב ורדה פזית 26/02/2013 מנשרוב אבנר 1/177451

רבינר אריה לואיס 06/02/2007 רבינר צביה )הריי 1/177456

עזרא גילי 30/05/2013 עזרא דורון 1/177457

שסל ורדה 12/05/2013 ארנהלט שרה 1/177459

ירושות וצוואות
אלישר פרגר קרינה 09/04/2013 אלישר פרגר ראובן 1/177405

מינוי מנהל עזבון

רות לינקר-מזרחי, רשמת

א' קרית הממשלה חיפה15שדרות פל-ים  הרשם לענייני ירושה בחיפה    -



6721ילקוט הפרסומים 6625, ב' באב התשע"ג, 9.7.2013

1 :דף

משרדהמשפטים

האפוטרופוסהכללי

הרשמיםלענייניירושה

1965ה"התשכ,הודעותלפיחוקהירושה

הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

8 דף:

ירושות
ברנצ'יק יואל 20/08/2009 ברנצ'יק בנו 2/48054

לבב-צדיק אורנית 30/10/2009 לבב אריה 2/49472

שרעבי יוסף 20/12/2010 שרעבי מרים 2/54573

מוריח הנד 01/05/2013 מריח עלי 1/65342

אסמאעיל עבד אל רחי 19/11/2011 מח'ול אליאס 1/65346

פרדרו יהודה 22/12/2012 פרדרו בטי 1/65351

שלומוביץ עמרם 22/04/2013 שלומוביץ מיה 1/65352

אבו חוסין ניגמה 12/09/1990 עתאמנה נסרה 1/65354

רוימי כוכבה 11/11/1995 סלקמון מיחה 1/65355

רוימי כוכבה 20/12/2003 סלקמון יעקב 1/65356

אבו עקל מוחמד 15/12/1962 אבו עקל אבראהים 1/65358

מחאג'נה סעיד 04/08/1998 מחאג'נה מחמוד 1/65359

יצחק עינת 16/05/2013 שהם אליעזר 1/65360

ייטב שלמה 07/11/1994 יוטקוביץ זאב 1/65367

גוסט מרדכי 07/12/1997 גוסט חיים 1/65368

ייטב שלמה 07/11/2012 יוטקוביץ חנה 1/65369

משעל אברהם 07/08/2012 מצרי סביחה 1/65370

סרוג'י פאדי 05/09/2012 סרוגי פואד 1/65371

גולוב מיכל 04/06/2011 גולוב משה 1/65372

בן מאיר עתליה 07/05/2012 טורטל צביה 1/65373

צוקרמן עדה יהודית 17/03/1983 קליין שמעון 1/65374

כהן בלהה 05/09/2007 שפרינצק מדהבה 1/65375

רוזמן רוזה 10/01/2009 רוזמן ארנסט 1/65376

שוורצמן אלה 14/04/2013 שוורצמן אלכסנדר 1/65377

מונצרש רות 04/08/2006 לוינגר אסתר 1/65378

אחומיאן אדוארד 04/03/2013 קוזנצוב רדה 1/65380

נמצ'נקו אירינה 14/05/2013 נמצ'נקו ולרי 1/65382

בלזברג יהודה עופר 04/05/2013 בלזברג בלהה 1/65384

חסארמה וחידה 25/04/2013 חסארמה נזיה 1/65385

משען משה 26/01/2013 משען אסתר 1/65386

סנעאללה מאזן 30/04/2013 סנעאללה סאלחה 1/65387

אוסטרירוב ליודמילה 04/04/1996 רסנר סופיה 1/65391

צרפתי נדז'מה 26/02/2013 צרפתי אליהו 1/65393

כץ אליעזר 11/11/1985 כץ שושנה 1/65396

חקובוביץ' נימיה נעמי 19/01/2013 חקובוביץ' דניאל 1/65400

רבן דן יונה 30/05/2012 רבן זאב 1/65403

זיבנברג יוסף 06/06/2008 זיבנברג מריה 1/65404

לייבוביץ שיפרה 11/02/2009 לייבוביץ ברנרד 1/65405

אמלינסקי מיכאל 21/05/2013 צ'רנין אנה 1/65409

יאסין מוסטפא 19/02/2009 יאסין האשם 1/65415

בניזרי שלמה 06/12/2012 בניזרי אליס 1/65416

גוטרמן יצחק 06/12/1988 גוטרמן ישראל 1/65417

רוזן פנחס יצחק 11/03/2013 רוזן רחל רוזה 1/65418

ברנשטין פרידה 20/04/2013 ברנשטין מיכאל 1/65419

חכם שמואל 28/04/2013 חכם בריינה 1/65420

צור ציפורה 26/12/2007 אורקיים הרצל חיים 1/65421

ברק שרה 30/03/2013 ברק אברהם 1/65422
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רוזן פנחס יצחק 11/03/2013 רוזן רחל רוזה 1/65418
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9 דף:

ירושות
שושן רפאל 14/04/2013 שושן נעמי 1/65423

שיטריט פרלה 28/01/2013 שיטריט אליהו 1/65424

כהן משה 12/05/2013 כהן אברהם 1/65427

בוריסובסקי יפים 18/02/2013 בוריסובסקי פולינה 1/65431

בוריסובסקי יפים 02/02/1998 בוריסובסקי יאני יעקב 1/65434

פליקשוילי מיכאל 08/05/2013 פליקשוילי קלאודיה 1/65435

פרקש מוניקה 08/07/1975 פרקש רחל 1/65439

גיבש יעקב 09/06/2010 גיבש יהודה 1/65440

גיבש יעקב 16/01/2005 גיבש שושנה 1/65442

פישביין אביבית 15/04/2013 פישביין יוסף 1/65446

אריפול רחל 25/02/2013 אריפול קונורטה 1/65449

גרין נדה 22/08/2009 גרין מלדן 1/65450

נגרין מיכאל 04/07/2012 נגרין רחל 1/65452

בורודיאנסקי תמרה 29/08/2012 בורודיאנסקי גנאדי 1/65453

חיימוב פליקס 13/06/2012 חיימוב סרגיי 1/65454

אייל רחל 23/05/2013 אייל יצחק 1/65456

זיו סימה 24/04/2013 זיו ראובן 1/65457

חמדון ראפע 19/01/2011 חמדון חמדה 1/65458

ירוחימוביץ' נדז'דה 18/01/2013 ירוחימוביץ' ולדימיר 1/65459

לובנוב ניקולאי 14/07/2008 לובנוב חנה 1/65460

קיסיליוב אלנה 29/09/1995 אלקין גריגורי 1/65463

נצר סמי 27/04/2013 נאסארי אורי 1/65465

שולצינר פיליפ 05/05/2013 שולצינר סלומון 1/65467

בראומן מאיר שלום 05/09/1986 בראומן משה 1/65471

שולצינר פיליפ 06/12/2008 שולצינר ברוכה 1/65472

גרינברג טטיאנה 16/01/2011 רדוסטין ליודמילה 1/65476

רסיס יונס )יונה 21/06/1990 רסיס לוי 1/65478

נוסן אהוד 16/12/2012 נוסן אסתר 1/65479

הודיסן אלכסנדרו ל 05/04/2013 הודיסן - קרי מיכאלה 1/65480

בכר פני 22/12/2011 בכר דוד 1/65484

סידגייב יוסף-חיים 04/12/2011 סידגייב פורים 1/65485

כהן יאיר 12/01/2005 כהן זאב 1/65489

אלבז קלו 11/02/2011 אלבז עמרם 1/65493

חריטונסקי אליזבטה 17/01/2013 קיגל מרק 1/65504

זלוטניק אבישי 27/04/2013 דגני-זלוטניק דנית 1/65505

שער רצון 27/04/2013 שער אסתר 1/65507

זייד פאיק 11/09/2012 זייד אנתסאר 1/65508

גטהון מלפיה 01/04/2013 מנגיסטו צ'קליט 1/65510

טחימר סעד 11/11/2004 אטרש יומנא 1/65511

אבועף רבקה 27/05/1989 אבואף סלמון 1/65512

צוואות
גנבר יונתן נחום 17/03/2013 גנבר חיים צבי 1/65341

מצנר רחל 02/06/2013 בן חמו סעדה 1/65343

שפירא אבי 15/05/2013 שפירא יעקב 1/65344

שפירא אבי 08/04/2004 שפירא אטל 1/65345

צרפתי ניקול 07/07/2012 אסולין עליס 1/65347
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ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

10 דף:

צוואות
אברמוב יעקב 04/12/2007 אברמוב דוד 1/65348

אברמוב יעקב 30/12/2012 אברמוב חוה 1/65349

שטיינמן לאה 02/01/2013 שטינמן אברהם 1/65350

צורן רון 24/09/2012 צהנר יהודית 1/65353

פקמן אסתי 07/05/2013 אברמוביץ אברהם 1/65357

רוזנפלד הדסה 15/01/2013 שיינמן שושנה 1/65361

אלישע יעקב 02/04/2013 וולך בת עמי 1/65362

אחלאו נורית 26/04/2013 שלוס זוזי 1/65363

פוקס מנחם 18/03/2013 מנחם סוליכה 1/65364

רבינוביץ צבי 19/09/2010 רבינוביץ אנה אדלה 1/65365

פינסקר אסתר 08/03/2013 גימפוביץ לבנה 1/65366

מונצרש רות 17/04/2013 לוינגר רפאל 1/65379

טלקאר פנחס 30/03/2010 טלקאר פנינה 1/65381

בן דוד יצחק 08/06/1986 בן דוד דוד 1/65383

וינר קיטי 26/04/2013 ון דה קר מריאנה 1/65388

לוי לביאה 27/05/1990 פוגשט דב 1/65389

לבין רמון משה 17/12/2012 לבין דניאלה דור 1/65390

כהן אמירה רחל 09/05/2013 כהן מרדכי 1/65394

שויחט פולינה 10/04/2005 מייליקר טטיאנה 1/65395

ברזין ראיסה 25/04/2013 ברזין צילה 1/65397

קירידו אברהם 01/02/2013 קירידו חיים 1/65398

שטיקר שלמה 01/04/2013 שטיקר מרי 1/65399

גיא יאיר 02/04/2013 גוטסמן פאולינה 1/65401

רזניק חנה גנה אנ 07/05/1996 רזניק רחיל 1/65402

בוסקילה חרפו מרסל 17/04/2013 בוסקילה אטו 1/65406

רוצ'ה מרים איידה 24/02/2013 איזנר יעקב 1/65407

עשמאוי דלאל 22/02/2013 עשמאוי מוסטפה 1/65408

בלייס יעל 11/03/2013 ביטון אסתר 1/65410

שחם באטריס 03/03/2013 דטהר הלגה דוריס 1/65411

פחימה שמעון 25/04/2013 פחימה רחל 1/65412

פחימה שמעון 17/09/2005 פחימה יוסף 1/65413

פריגר ג'פרי 01/05/2013 פריגר יהודית 1/65414

מג'דלני מרואן 18/01/2013 מג'דלאני מונתהא 1/65425

סגל מלכה 18/04/2013 קרן גולדיצה 1/65426

זינגר טומס 11/04/2013 זינגר מרים 1/65428

לוין יהודית 31/12/2012 לוין שמעון 1/65429

שביט מיכאל 26/12/2012 שפיגל בנימין 1/65430

שדות עומר 12/04/2013 בלומנפלד יוסף)יוגקל 1/65432

ברוחנסקי זוז'ט 06/06/2013 ברוחנסקי יונה 1/65433

פלג עמית 13/04/2013 פלג יהודה 1/65436

אילון אסתר 12/04/2013 אילון משה 1/65437

פיין שושנה 14/04/2013 פיין בנימין 1/65438

מגן עירית 12/04/2013 דייני זהרה 1/65441

יריב-פסטרנק יצחק 09/05/2013 פסטרנק אברהם 1/65443

גולדשטיין שמעון הרמן 26/04/2012 גולדשטיין שרה 1/65444

דיק ספא 07/02/2013 דיק ג'מיל 1/65445

מחנאי שמואל אבא 07/03/2010 מחנאי צפורה 1/65447

9 דף:

ירושות
שושן רפאל 14/04/2013 שושן נעמי 1/65423

שיטריט פרלה 28/01/2013 שיטריט אליהו 1/65424

כהן משה 12/05/2013 כהן אברהם 1/65427

בוריסובסקי יפים 18/02/2013 בוריסובסקי פולינה 1/65431

בוריסובסקי יפים 02/02/1998 בוריסובסקי יאני יעקב 1/65434

פליקשוילי מיכאל 08/05/2013 פליקשוילי קלאודיה 1/65435

פרקש מוניקה 08/07/1975 פרקש רחל 1/65439

גיבש יעקב 09/06/2010 גיבש יהודה 1/65440

גיבש יעקב 16/01/2005 גיבש שושנה 1/65442

פישביין אביבית 15/04/2013 פישביין יוסף 1/65446

אריפול רחל 25/02/2013 אריפול קונורטה 1/65449

גרין נדה 22/08/2009 גרין מלדן 1/65450

נגרין מיכאל 04/07/2012 נגרין רחל 1/65452

בורודיאנסקי תמרה 29/08/2012 בורודיאנסקי גנאדי 1/65453

חיימוב פליקס 13/06/2012 חיימוב סרגיי 1/65454

אייל רחל 23/05/2013 אייל יצחק 1/65456

זיו סימה 24/04/2013 זיו ראובן 1/65457

חמדון ראפע 19/01/2011 חמדון חמדה 1/65458

ירוחימוביץ' נדז'דה 18/01/2013 ירוחימוביץ' ולדימיר 1/65459

לובנוב ניקולאי 14/07/2008 לובנוב חנה 1/65460

קיסיליוב אלנה 29/09/1995 אלקין גריגורי 1/65463

נצר סמי 27/04/2013 נאסארי אורי 1/65465

שולצינר פיליפ 05/05/2013 שולצינר סלומון 1/65467

בראומן מאיר שלום 05/09/1986 בראומן משה 1/65471

שולצינר פיליפ 06/12/2008 שולצינר ברוכה 1/65472

גרינברג טטיאנה 16/01/2011 רדוסטין ליודמילה 1/65476

רסיס יונס )יונה 21/06/1990 רסיס לוי 1/65478

נוסן אהוד 16/12/2012 נוסן אסתר 1/65479

הודיסן אלכסנדרו ל 05/04/2013 הודיסן - קרי מיכאלה 1/65480

בכר פני 22/12/2011 בכר דוד 1/65484

סידגייב יוסף-חיים 04/12/2011 סידגייב פורים 1/65485

כהן יאיר 12/01/2005 כהן זאב 1/65489

אלבז קלו 11/02/2011 אלבז עמרם 1/65493

חריטונסקי אליזבטה 17/01/2013 קיגל מרק 1/65504

זלוטניק אבישי 27/04/2013 דגני-זלוטניק דנית 1/65505

שער רצון 27/04/2013 שער אסתר 1/65507

זייד פאיק 11/09/2012 זייד אנתסאר 1/65508

גטהון מלפיה 01/04/2013 מנגיסטו צ'קליט 1/65510

טחימר סעד 11/11/2004 אטרש יומנא 1/65511

אבועף רבקה 27/05/1989 אבואף סלמון 1/65512

צוואות
גנבר יונתן נחום 17/03/2013 גנבר חיים צבי 1/65341

מצנר רחל 02/06/2013 בן חמו סעדה 1/65343

שפירא אבי 15/05/2013 שפירא יעקב 1/65344

שפירא אבי 08/04/2004 שפירא אטל 1/65345

צרפתי ניקול 07/07/2012 אסולין עליס 1/65347

8 דף:

ירושות
ברנצ'יק יואל 20/08/2009 ברנצ'יק בנו 2/48054

לבב-צדיק אורנית 30/10/2009 לבב אריה 2/49472

שרעבי יוסף 20/12/2010 שרעבי מרים 2/54573

מוריח הנד 01/05/2013 מריח עלי 1/65342

אסמאעיל עבד אל רחי 19/11/2011 מח'ול אליאס 1/65346

פרדרו יהודה 22/12/2012 פרדרו בטי 1/65351

שלומוביץ עמרם 22/04/2013 שלומוביץ מיה 1/65352

אבו חוסין ניגמה 12/09/1990 עתאמנה נסרה 1/65354

רוימי כוכבה 11/11/1995 סלקמון מיחה 1/65355

רוימי כוכבה 20/12/2003 סלקמון יעקב 1/65356

אבו עקל מוחמד 15/12/1962 אבו עקל אבראהים 1/65358

מחאג'נה סעיד 04/08/1998 מחאג'נה מחמוד 1/65359

יצחק עינת 16/05/2013 שהם אליעזר 1/65360

ייטב שלמה 07/11/1994 יוטקוביץ זאב 1/65367

גוסט מרדכי 07/12/1997 גוסט חיים 1/65368

ייטב שלמה 07/11/2012 יוטקוביץ חנה 1/65369

משעל אברהם 07/08/2012 מצרי סביחה 1/65370

סרוג'י פאדי 05/09/2012 סרוגי פואד 1/65371

גולוב מיכל 04/06/2011 גולוב משה 1/65372

בן מאיר עתליה 07/05/2012 טורטל צביה 1/65373

צוקרמן עדה יהודית 17/03/1983 קליין שמעון 1/65374

כהן בלהה 05/09/2007 שפרינצק מדהבה 1/65375

רוזמן רוזה 10/01/2009 רוזמן ארנסט 1/65376

שוורצמן אלה 14/04/2013 שוורצמן אלכסנדר 1/65377

מונצרש רות 04/08/2006 לוינגר אסתר 1/65378

אחומיאן אדוארד 04/03/2013 קוזנצוב רדה 1/65380

נמצ'נקו אירינה 14/05/2013 נמצ'נקו ולרי 1/65382

בלזברג יהודה עופר 04/05/2013 בלזברג בלהה 1/65384

חסארמה וחידה 25/04/2013 חסארמה נזיה 1/65385

משען משה 26/01/2013 משען אסתר 1/65386

סנעאללה מאזן 30/04/2013 סנעאללה סאלחה 1/65387

אוסטרירוב ליודמילה 04/04/1996 רסנר סופיה 1/65391

צרפתי נדז'מה 26/02/2013 צרפתי אליהו 1/65393

כץ אליעזר 11/11/1985 כץ שושנה 1/65396

חקובוביץ' נימיה נעמי 19/01/2013 חקובוביץ' דניאל 1/65400

רבן דן יונה 30/05/2012 רבן זאב 1/65403

זיבנברג יוסף 06/06/2008 זיבנברג מריה 1/65404

לייבוביץ שיפרה 11/02/2009 לייבוביץ ברנרד 1/65405

אמלינסקי מיכאל 21/05/2013 צ'רנין אנה 1/65409

יאסין מוסטפא 19/02/2009 יאסין האשם 1/65415

בניזרי שלמה 06/12/2012 בניזרי אליס 1/65416

גוטרמן יצחק 06/12/1988 גוטרמן ישראל 1/65417

רוזן פנחס יצחק 11/03/2013 רוזן רחל רוזה 1/65418

ברנשטין פרידה 20/04/2013 ברנשטין מיכאל 1/65419

חכם שמואל 28/04/2013 חכם בריינה 1/65420

צור ציפורה 26/12/2007 אורקיים הרצל חיים 1/65421

ברק שרה 30/03/2013 ברק אברהם 1/65422
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שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

10 דף:

צוואות
אברמוב יעקב 04/12/2007 אברמוב דוד 1/65348

אברמוב יעקב 30/12/2012 אברמוב חוה 1/65349

שטיינמן לאה 02/01/2013 שטינמן אברהם 1/65350

צורן רון 24/09/2012 צהנר יהודית 1/65353

פקמן אסתי 07/05/2013 אברמוביץ אברהם 1/65357

רוזנפלד הדסה 15/01/2013 שיינמן שושנה 1/65361

אלישע יעקב 02/04/2013 וולך בת עמי 1/65362

אחלאו נורית 26/04/2013 שלוס זוזי 1/65363

פוקס מנחם 18/03/2013 מנחם סוליכה 1/65364

רבינוביץ צבי 19/09/2010 רבינוביץ אנה אדלה 1/65365

פינסקר אסתר 08/03/2013 גימפוביץ לבנה 1/65366

מונצרש רות 17/04/2013 לוינגר רפאל 1/65379

טלקאר פנחס 30/03/2010 טלקאר פנינה 1/65381

בן דוד יצחק 08/06/1986 בן דוד דוד 1/65383

וינר קיטי 26/04/2013 ון דה קר מריאנה 1/65388

לוי לביאה 27/05/1990 פוגשט דב 1/65389

לבין רמון משה 17/12/2012 לבין דניאלה דור 1/65390

כהן אמירה רחל 09/05/2013 כהן מרדכי 1/65394

שויחט פולינה 10/04/2005 מייליקר טטיאנה 1/65395

ברזין ראיסה 25/04/2013 ברזין צילה 1/65397

קירידו אברהם 01/02/2013 קירידו חיים 1/65398

שטיקר שלמה 01/04/2013 שטיקר מרי 1/65399

גיא יאיר 02/04/2013 גוטסמן פאולינה 1/65401

רזניק חנה גנה אנ 07/05/1996 רזניק רחיל 1/65402

בוסקילה חרפו מרסל 17/04/2013 בוסקילה אטו 1/65406

רוצ'ה מרים איידה 24/02/2013 איזנר יעקב 1/65407

עשמאוי דלאל 22/02/2013 עשמאוי מוסטפה 1/65408

בלייס יעל 11/03/2013 ביטון אסתר 1/65410

שחם באטריס 03/03/2013 דטהר הלגה דוריס 1/65411

פחימה שמעון 25/04/2013 פחימה רחל 1/65412

פחימה שמעון 17/09/2005 פחימה יוסף 1/65413

פריגר ג'פרי 01/05/2013 פריגר יהודית 1/65414

מג'דלני מרואן 18/01/2013 מג'דלאני מונתהא 1/65425

סגל מלכה 18/04/2013 קרן גולדיצה 1/65426

זינגר טומס 11/04/2013 זינגר מרים 1/65428

לוין יהודית 31/12/2012 לוין שמעון 1/65429

שביט מיכאל 26/12/2012 שפיגל בנימין 1/65430

שדות עומר 12/04/2013 בלומנפלד יוסף)יוגקל 1/65432

ברוחנסקי זוז'ט 06/06/2013 ברוחנסקי יונה 1/65433

פלג עמית 13/04/2013 פלג יהודה 1/65436

אילון אסתר 12/04/2013 אילון משה 1/65437

פיין שושנה 14/04/2013 פיין בנימין 1/65438

מגן עירית 12/04/2013 דייני זהרה 1/65441

יריב-פסטרנק יצחק 09/05/2013 פסטרנק אברהם 1/65443

גולדשטיין שמעון הרמן 26/04/2012 גולדשטיין שרה 1/65444

דיק ספא 07/02/2013 דיק ג'מיל 1/65445

מחנאי שמואל אבא 07/03/2010 מחנאי צפורה 1/65447

9 דף:

ירושות
שושן רפאל 14/04/2013 שושן נעמי 1/65423

שיטריט פרלה 28/01/2013 שיטריט אליהו 1/65424

כהן משה 12/05/2013 כהן אברהם 1/65427

בוריסובסקי יפים 18/02/2013 בוריסובסקי פולינה 1/65431

בוריסובסקי יפים 02/02/1998 בוריסובסקי יאני יעקב 1/65434

פליקשוילי מיכאל 08/05/2013 פליקשוילי קלאודיה 1/65435

פרקש מוניקה 08/07/1975 פרקש רחל 1/65439

גיבש יעקב 09/06/2010 גיבש יהודה 1/65440

גיבש יעקב 16/01/2005 גיבש שושנה 1/65442

פישביין אביבית 15/04/2013 פישביין יוסף 1/65446

אריפול רחל 25/02/2013 אריפול קונורטה 1/65449

גרין נדה 22/08/2009 גרין מלדן 1/65450

נגרין מיכאל 04/07/2012 נגרין רחל 1/65452

בורודיאנסקי תמרה 29/08/2012 בורודיאנסקי גנאדי 1/65453

חיימוב פליקס 13/06/2012 חיימוב סרגיי 1/65454

אייל רחל 23/05/2013 אייל יצחק 1/65456

זיו סימה 24/04/2013 זיו ראובן 1/65457

חמדון ראפע 19/01/2011 חמדון חמדה 1/65458

ירוחימוביץ' נדז'דה 18/01/2013 ירוחימוביץ' ולדימיר 1/65459

לובנוב ניקולאי 14/07/2008 לובנוב חנה 1/65460

קיסיליוב אלנה 29/09/1995 אלקין גריגורי 1/65463

נצר סמי 27/04/2013 נאסארי אורי 1/65465

שולצינר פיליפ 05/05/2013 שולצינר סלומון 1/65467

בראומן מאיר שלום 05/09/1986 בראומן משה 1/65471

שולצינר פיליפ 06/12/2008 שולצינר ברוכה 1/65472

גרינברג טטיאנה 16/01/2011 רדוסטין ליודמילה 1/65476

רסיס יונס )יונה 21/06/1990 רסיס לוי 1/65478

נוסן אהוד 16/12/2012 נוסן אסתר 1/65479

הודיסן אלכסנדרו ל 05/04/2013 הודיסן - קרי מיכאלה 1/65480

בכר פני 22/12/2011 בכר דוד 1/65484

סידגייב יוסף-חיים 04/12/2011 סידגייב פורים 1/65485

כהן יאיר 12/01/2005 כהן זאב 1/65489

אלבז קלו 11/02/2011 אלבז עמרם 1/65493

חריטונסקי אליזבטה 17/01/2013 קיגל מרק 1/65504

זלוטניק אבישי 27/04/2013 דגני-זלוטניק דנית 1/65505

שער רצון 27/04/2013 שער אסתר 1/65507

זייד פאיק 11/09/2012 זייד אנתסאר 1/65508

גטהון מלפיה 01/04/2013 מנגיסטו צ'קליט 1/65510

טחימר סעד 11/11/2004 אטרש יומנא 1/65511

אבועף רבקה 27/05/1989 אבואף סלמון 1/65512

צוואות
גנבר יונתן נחום 17/03/2013 גנבר חיים צבי 1/65341

מצנר רחל 02/06/2013 בן חמו סעדה 1/65343

שפירא אבי 15/05/2013 שפירא יעקב 1/65344

שפירא אבי 08/04/2004 שפירא אטל 1/65345

צרפתי ניקול 07/07/2012 אסולין עליס 1/65347

11 דף:

צוואות
דרנוב ילנה 06/05/2013 דרנוב יורי 1/65448

דויטש חנה ענת 18/02/2013 גרינברג יפה 1/65451

מוסרי יצחק 09/02/2013 מוסרי שרה 1/65455

תרשיש נועה 14/04/2013 תרשיש צפורה 1/65461

ליבנה מיכל 15/05/2013 ורשיצקי גרשון 1/65462

כהן מיוחס ליליאן לאה 28/04/2013 מיוחס יעקב 1/65464

מטס יוהנה-אילנ 12/05/2013 ארליצקי הלנה 1/65466

אהרוני יצחק 03/05/2013 אהרונאשוילי ליזה 1/65468

רוזנטל עמית 30/03/2013 רוזנטל דורון 1/65469
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רוזנפלד ישראל יהוד 13/06/1998 רוזנפלד עליזה 1/65474

לסניצ'י לובוב 14/10/2006 אוסיפה אתיה 1/65475

קמני חנה 27/05/2013 סנש יוסף 1/65477

אבראהים ח'ליל 08/04/2013 אבראהים אבראהים 1/65481

זקר יחיאלה 26/04/2013 זקר אליהו 1/65482

אגבאריה אמנה 18/08/1983 אגבאריה אסעד 1/65483

פלגי טובה 02/05/2013 פלגי צבי 1/65486

גולדנשטיין קלרה 03/05/2013 גולדנשטיין אליק 1/65487

ברק טובה רחל 09/02/2013 סוחצבסקי רבקה 1/65488

נשרי אריה 05/05/2013 נישרי לאה 1/65490

קרן דן 19/05/2013 קרן יהודה 1/65491

חלבי קניני ח'דר מידיא 26/12/1987 חוראני מוחמד 1/65492

ברהום דוד 13/11/2011 ברהום נחמה 1/65494

בלישה יובל ערגה אריקה 11/02/2013 קריפס כרמלה 1/65495

ברהום דוד 05/02/2012 ברהום יחזקאל 1/65496

ג'רייס אבראהים 05/04/2012 ג'ריס חליל 1/65498
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אקרמן ניר משה 05/05/2013 אקרמן נגה 1/65501

וייסגור לאוניד 30/07/2008 וייסגור עדה 1/65502

אגבאריה מוסטפא 26/12/2010 אגבאריה עבדין 1/65503

אלמי אסרס 11/11/2012 אלמי אילו 1/65506

גרין שושנה 11/01/2013 גרין משה 1/65509

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע - באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
גרינוולד נחמה 14/08/1991 גולדמברג שמעון 2/482

לכובצקי סבטלאנה 12/04/2002 איבניסקי אסתר 1/31041

סויסה אלי 26/01/2013 סויסה יוסף 1/31042

קל יהודית 16/02/2013 כהן שמעון 1/31043

נעמת בנימין 08/03/2013 נעמת שפרה 1/31049
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שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

12 דף:

ירושות
נעמת בנימין 20/10/1995 נעמת שלמה 1/31050

חדד יצחק 27/11/2012 חדד פיבי 1/31051

בן שטרית רחמה 11/03/2013 בן שיטרית יחיא 1/31052

שטרית אניטה אנינ 08/08/2000 שטרית מכלוף 1/31055

אבקסיס אסתר 19/12/1992 אמסלם חיים 1/31056

אבקסיס אסתר 10/01/2013 אמסלם עישה 1/31057

אבקסיס אסתר 21/11/2009 אמסלם יצחק 1/31058

גיטן רמי 24/07/1999 גוטא ציון 1/31063

זיגמנטוביץ' אנדרי 09/08/2010 זיגמנטוביץ' טטיאנה 1/31065

אסרף ליאור 03/05/2013 אסרף סלומון 1/31066

טומנקו ולנטינה 02/10/2012 אינוטייב יאלטה 1/31069

שיקנאגי מוריס 02/12/2012 שיקנאגי גיזל רחל 1/31071

לחמי סמדר 05/06/2013 לחמי אמנון חיים 1/31074

בקלייקין אלה 19/12/2010 בקלייקין אנטולי 1/31075

צ'ירשני עמנואל 30/07/2012 צ'ירשני לב 1/31076

אבו לסרי קרן 10/12/2012 לסרי אליס 1/31077

ברדויל פאתן 28/06/2011 ברדויל מאגד 1/31078

בן שבת זהבה 14/12/2012 בן שבת יוסף 1/31081

יפרח משה 27/03/2013 יפרח רימונד 1/31082

סלע אורלי 03/04/2013 צרור בכור 1/31085

בנאקוט משה חיים 13/03/2013 בנאקוט נסים 1/31086

בנאקוט משה חיים 21/02/2006 בנאקוט מרצדס 1/31087

אלפרד לורנס יחקא 12/02/2013 יחזקאל שרה 1/31089

אלפרד לורנס יחזק 27/07/2005 יחזקאל מנשה 1/31090

לנקיר מנואל 15/10/2012 לנקיר יואנה סופי 1/31091

קצ'קוב ריטה 23/05/2009 פרקמן בלה 1/31093

אזרד פני 06/12/2010 בן חמו יצחק 1/31094

אבולש מירי מירב 18/06/2013 אחרפי צרלס 1/31095

דונסקוי איגור 12/01/2000 דונסקי ארה 1/31096

סוקצ'ב אירינה 24/05/2013 נבדריק נאום 1/31097

זוזוט ווקנין רחל 27/02/2011 זוזוט מסעודי 1/31099

שטיינברג אורלי 18/06/2013 שטיינברג אהובה רחל 1/31100

צוואות
ונשטוק מרינה 19/02/2013 בזנוס חוה 2/30436

מרדוחייב יפה 12/05/2013 אבזבקייב דג'ורה 1/31004

כהן ברוך 09/02/1998 כהן רחל 1/31038

דרעי אילנה 01/04/2013 שוחמן אסיה 1/31039

דרעי אילנה 19/11/2011 שוחמן מיכאל 1/31040

ברגמן זינאידה 09/06/2013 ברגמן רפאל 1/31044

סלם לורי אן 31/05/2013 נגר דדה זהירה 1/31045

קרני מרדכי 30/05/2013 קרני אסתר 1/31046

קרני מרדכי 22/11/1997 קרני צבי 1/31047

אווט אברהם פרג' 09/03/2013 אווט ארלט סולטנ 1/31048

גופשפון אלכסנדר 27/01/2013 גופשפון ריבה 1/31053

אזר שלמה 22/10/2012 עזר רמון רחמים 1/31054

בנבנישתי אלי 15/02/2013 לבר בת שבע 1/31059

11 דף:

צוואות
דרנוב ילנה 06/05/2013 דרנוב יורי 1/65448

דויטש חנה ענת 18/02/2013 גרינברג יפה 1/65451
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כהן עדי 08/05/2013 כהן חנן 1/65473

רוזנפלד ישראל יהוד 13/06/1998 רוזנפלד עליזה 1/65474

לסניצ'י לובוב 14/10/2006 אוסיפה אתיה 1/65475

קמני חנה 27/05/2013 סנש יוסף 1/65477
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פלגי טובה 02/05/2013 פלגי צבי 1/65486

גולדנשטיין קלרה 03/05/2013 גולדנשטיין אליק 1/65487

ברק טובה רחל 09/02/2013 סוחצבסקי רבקה 1/65488

נשרי אריה 05/05/2013 נישרי לאה 1/65490

קרן דן 19/05/2013 קרן יהודה 1/65491

חלבי קניני ח'דר מידיא 26/12/1987 חוראני מוחמד 1/65492

ברהום דוד 13/11/2011 ברהום נחמה 1/65494

בלישה יובל ערגה אריקה 11/02/2013 קריפס כרמלה 1/65495

ברהום דוד 05/02/2012 ברהום יחזקאל 1/65496

ג'רייס אבראהים 05/04/2012 ג'ריס חליל 1/65498

ליטבק אסתר 07/04/2013 גלזר שרה 1/65499

פיסקריוב לודמילה 10/09/2005 דייץ' וסה 1/65500

אקרמן ניר משה 05/05/2013 אקרמן נגה 1/65501
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אלמי אסרס 11/11/2012 אלמי אילו 1/65506
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מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע - באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
גרינוולד נחמה 14/08/1991 גולדמברג שמעון 2/482

לכובצקי סבטלאנה 12/04/2002 איבניסקי אסתר 1/31041

סויסה אלי 26/01/2013 סויסה יוסף 1/31042

קל יהודית 16/02/2013 כהן שמעון 1/31043

נעמת בנימין 08/03/2013 נעמת שפרה 1/31049

9 דף:

ירושות
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שיטריט פרלה 28/01/2013 שיטריט אליהו 1/65424

כהן משה 12/05/2013 כהן אברהם 1/65427

בוריסובסקי יפים 18/02/2013 בוריסובסקי פולינה 1/65431

בוריסובסקי יפים 02/02/1998 בוריסובסקי יאני יעקב 1/65434

פליקשוילי מיכאל 08/05/2013 פליקשוילי קלאודיה 1/65435

פרקש מוניקה 08/07/1975 פרקש רחל 1/65439

גיבש יעקב 09/06/2010 גיבש יהודה 1/65440

גיבש יעקב 16/01/2005 גיבש שושנה 1/65442

פישביין אביבית 15/04/2013 פישביין יוסף 1/65446

אריפול רחל 25/02/2013 אריפול קונורטה 1/65449

גרין נדה 22/08/2009 גרין מלדן 1/65450

נגרין מיכאל 04/07/2012 נגרין רחל 1/65452

בורודיאנסקי תמרה 29/08/2012 בורודיאנסקי גנאדי 1/65453

חיימוב פליקס 13/06/2012 חיימוב סרגיי 1/65454

אייל רחל 23/05/2013 אייל יצחק 1/65456

זיו סימה 24/04/2013 זיו ראובן 1/65457

חמדון ראפע 19/01/2011 חמדון חמדה 1/65458

ירוחימוביץ' נדז'דה 18/01/2013 ירוחימוביץ' ולדימיר 1/65459

לובנוב ניקולאי 14/07/2008 לובנוב חנה 1/65460

קיסיליוב אלנה 29/09/1995 אלקין גריגורי 1/65463

נצר סמי 27/04/2013 נאסארי אורי 1/65465

שולצינר פיליפ 05/05/2013 שולצינר סלומון 1/65467

בראומן מאיר שלום 05/09/1986 בראומן משה 1/65471

שולצינר פיליפ 06/12/2008 שולצינר ברוכה 1/65472

גרינברג טטיאנה 16/01/2011 רדוסטין ליודמילה 1/65476

רסיס יונס )יונה 21/06/1990 רסיס לוי 1/65478

נוסן אהוד 16/12/2012 נוסן אסתר 1/65479

הודיסן אלכסנדרו ל 05/04/2013 הודיסן - קרי מיכאלה 1/65480

בכר פני 22/12/2011 בכר דוד 1/65484

סידגייב יוסף-חיים 04/12/2011 סידגייב פורים 1/65485

כהן יאיר 12/01/2005 כהן זאב 1/65489

אלבז קלו 11/02/2011 אלבז עמרם 1/65493

חריטונסקי אליזבטה 17/01/2013 קיגל מרק 1/65504

זלוטניק אבישי 27/04/2013 דגני-זלוטניק דנית 1/65505

שער רצון 27/04/2013 שער אסתר 1/65507

זייד פאיק 11/09/2012 זייד אנתסאר 1/65508

גטהון מלפיה 01/04/2013 מנגיסטו צ'קליט 1/65510

טחימר סעד 11/11/2004 אטרש יומנא 1/65511

אבועף רבקה 27/05/1989 אבואף סלמון 1/65512

צוואות
גנבר יונתן נחום 17/03/2013 גנבר חיים צבי 1/65341

מצנר רחל 02/06/2013 בן חמו סעדה 1/65343

שפירא אבי 15/05/2013 שפירא יעקב 1/65344

שפירא אבי 08/04/2004 שפירא אטל 1/65345

צרפתי ניקול 07/07/2012 אסולין עליס 1/65347

11 דף:

צוואות
דרנוב ילנה 06/05/2013 דרנוב יורי 1/65448

דויטש חנה ענת 18/02/2013 גרינברג יפה 1/65451

מוסרי יצחק 09/02/2013 מוסרי שרה 1/65455

תרשיש נועה 14/04/2013 תרשיש צפורה 1/65461

ליבנה מיכל 15/05/2013 ורשיצקי גרשון 1/65462

כהן מיוחס ליליאן לאה 28/04/2013 מיוחס יעקב 1/65464

מטס יוהנה-אילנ 12/05/2013 ארליצקי הלנה 1/65466

אהרוני יצחק 03/05/2013 אהרונאשוילי ליזה 1/65468

רוזנטל עמית 30/03/2013 רוזנטל דורון 1/65469

אשרי שלום 15/07/2008 אשרי יחיא 1/65470

כהן עדי 08/05/2013 כהן חנן 1/65473

רוזנפלד ישראל יהוד 13/06/1998 רוזנפלד עליזה 1/65474

לסניצ'י לובוב 14/10/2006 אוסיפה אתיה 1/65475

קמני חנה 27/05/2013 סנש יוסף 1/65477

אבראהים ח'ליל 08/04/2013 אבראהים אבראהים 1/65481

זקר יחיאלה 26/04/2013 זקר אליהו 1/65482

אגבאריה אמנה 18/08/1983 אגבאריה אסעד 1/65483

פלגי טובה 02/05/2013 פלגי צבי 1/65486

גולדנשטיין קלרה 03/05/2013 גולדנשטיין אליק 1/65487

ברק טובה רחל 09/02/2013 סוחצבסקי רבקה 1/65488

נשרי אריה 05/05/2013 נישרי לאה 1/65490

קרן דן 19/05/2013 קרן יהודה 1/65491

חלבי קניני ח'דר מידיא 26/12/1987 חוראני מוחמד 1/65492

ברהום דוד 13/11/2011 ברהום נחמה 1/65494

בלישה יובל ערגה אריקה 11/02/2013 קריפס כרמלה 1/65495

ברהום דוד 05/02/2012 ברהום יחזקאל 1/65496

ג'רייס אבראהים 05/04/2012 ג'ריס חליל 1/65498

ליטבק אסתר 07/04/2013 גלזר שרה 1/65499

פיסקריוב לודמילה 10/09/2005 דייץ' וסה 1/65500

אקרמן ניר משה 05/05/2013 אקרמן נגה 1/65501

וייסגור לאוניד 30/07/2008 וייסגור עדה 1/65502

אגבאריה מוסטפא 26/12/2010 אגבאריה עבדין 1/65503

אלמי אסרס 11/11/2012 אלמי אילו 1/65506

גרין שושנה 11/01/2013 גרין משה 1/65509

מינוי מנהל עזבון
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ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

12 דף:

ירושות
נעמת בנימין 20/10/1995 נעמת שלמה 1/31050

חדד יצחק 27/11/2012 חדד פיבי 1/31051

בן שטרית רחמה 11/03/2013 בן שיטרית יחיא 1/31052

שטרית אניטה אנינ 08/08/2000 שטרית מכלוף 1/31055

אבקסיס אסתר 19/12/1992 אמסלם חיים 1/31056

אבקסיס אסתר 10/01/2013 אמסלם עישה 1/31057

אבקסיס אסתר 21/11/2009 אמסלם יצחק 1/31058

גיטן רמי 24/07/1999 גוטא ציון 1/31063

זיגמנטוביץ' אנדרי 09/08/2010 זיגמנטוביץ' טטיאנה 1/31065

אסרף ליאור 03/05/2013 אסרף סלומון 1/31066

טומנקו ולנטינה 02/10/2012 אינוטייב יאלטה 1/31069

שיקנאגי מוריס 02/12/2012 שיקנאגי גיזל רחל 1/31071

לחמי סמדר 05/06/2013 לחמי אמנון חיים 1/31074

בקלייקין אלה 19/12/2010 בקלייקין אנטולי 1/31075

צ'ירשני עמנואל 30/07/2012 צ'ירשני לב 1/31076

אבו לסרי קרן 10/12/2012 לסרי אליס 1/31077

ברדויל פאתן 28/06/2011 ברדויל מאגד 1/31078

בן שבת זהבה 14/12/2012 בן שבת יוסף 1/31081

יפרח משה 27/03/2013 יפרח רימונד 1/31082

סלע אורלי 03/04/2013 צרור בכור 1/31085

בנאקוט משה חיים 13/03/2013 בנאקוט נסים 1/31086

בנאקוט משה חיים 21/02/2006 בנאקוט מרצדס 1/31087

אלפרד לורנס יחקא 12/02/2013 יחזקאל שרה 1/31089

אלפרד לורנס יחזק 27/07/2005 יחזקאל מנשה 1/31090

לנקיר מנואל 15/10/2012 לנקיר יואנה סופי 1/31091

קצ'קוב ריטה 23/05/2009 פרקמן בלה 1/31093

אזרד פני 06/12/2010 בן חמו יצחק 1/31094

אבולש מירי מירב 18/06/2013 אחרפי צרלס 1/31095

דונסקוי איגור 12/01/2000 דונסקי ארה 1/31096

סוקצ'ב אירינה 24/05/2013 נבדריק נאום 1/31097

זוזוט ווקנין רחל 27/02/2011 זוזוט מסעודי 1/31099

שטיינברג אורלי 18/06/2013 שטיינברג אהובה רחל 1/31100

צוואות
ונשטוק מרינה 19/02/2013 בזנוס חוה 2/30436

מרדוחייב יפה 12/05/2013 אבזבקייב דג'ורה 1/31004

כהן ברוך 09/02/1998 כהן רחל 1/31038

דרעי אילנה 01/04/2013 שוחמן אסיה 1/31039

דרעי אילנה 19/11/2011 שוחמן מיכאל 1/31040

ברגמן זינאידה 09/06/2013 ברגמן רפאל 1/31044

סלם לורי אן 31/05/2013 נגר דדה זהירה 1/31045

קרני מרדכי 30/05/2013 קרני אסתר 1/31046

קרני מרדכי 22/11/1997 קרני צבי 1/31047

אווט אברהם פרג' 09/03/2013 אווט ארלט סולטנ 1/31048

גופשפון אלכסנדר 27/01/2013 גופשפון ריבה 1/31053

אזר שלמה 22/10/2012 עזר רמון רחמים 1/31054

בנבנישתי אלי 15/02/2013 לבר בת שבע 1/31059

11 דף:

צוואות
דרנוב ילנה 06/05/2013 דרנוב יורי 1/65448

דויטש חנה ענת 18/02/2013 גרינברג יפה 1/65451

מוסרי יצחק 09/02/2013 מוסרי שרה 1/65455

תרשיש נועה 14/04/2013 תרשיש צפורה 1/65461

ליבנה מיכל 15/05/2013 ורשיצקי גרשון 1/65462

כהן מיוחס ליליאן לאה 28/04/2013 מיוחס יעקב 1/65464

מטס יוהנה-אילנ 12/05/2013 ארליצקי הלנה 1/65466

אהרוני יצחק 03/05/2013 אהרונאשוילי ליזה 1/65468

רוזנטל עמית 30/03/2013 רוזנטל דורון 1/65469

אשרי שלום 15/07/2008 אשרי יחיא 1/65470

כהן עדי 08/05/2013 כהן חנן 1/65473

רוזנפלד ישראל יהוד 13/06/1998 רוזנפלד עליזה 1/65474

לסניצ'י לובוב 14/10/2006 אוסיפה אתיה 1/65475

קמני חנה 27/05/2013 סנש יוסף 1/65477

אבראהים ח'ליל 08/04/2013 אבראהים אבראהים 1/65481

זקר יחיאלה 26/04/2013 זקר אליהו 1/65482

אגבאריה אמנה 18/08/1983 אגבאריה אסעד 1/65483

פלגי טובה 02/05/2013 פלגי צבי 1/65486

גולדנשטיין קלרה 03/05/2013 גולדנשטיין אליק 1/65487

ברק טובה רחל 09/02/2013 סוחצבסקי רבקה 1/65488

נשרי אריה 05/05/2013 נישרי לאה 1/65490

קרן דן 19/05/2013 קרן יהודה 1/65491

חלבי קניני ח'דר מידיא 26/12/1987 חוראני מוחמד 1/65492

ברהום דוד 13/11/2011 ברהום נחמה 1/65494

בלישה יובל ערגה אריקה 11/02/2013 קריפס כרמלה 1/65495

ברהום דוד 05/02/2012 ברהום יחזקאל 1/65496

ג'רייס אבראהים 05/04/2012 ג'ריס חליל 1/65498

ליטבק אסתר 07/04/2013 גלזר שרה 1/65499

פיסקריוב לודמילה 10/09/2005 דייץ' וסה 1/65500

אקרמן ניר משה 05/05/2013 אקרמן נגה 1/65501

וייסגור לאוניד 30/07/2008 וייסגור עדה 1/65502

אגבאריה מוסטפא 26/12/2010 אגבאריה עבדין 1/65503

אלמי אסרס 11/11/2012 אלמי אילו 1/65506

גרין שושנה 11/01/2013 גרין משה 1/65509

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע - באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
גרינוולד נחמה 14/08/1991 גולדמברג שמעון 2/482

לכובצקי סבטלאנה 12/04/2002 איבניסקי אסתר 1/31041

סויסה אלי 26/01/2013 סויסה יוסף 1/31042

קל יהודית 16/02/2013 כהן שמעון 1/31043

נעמת בנימין 08/03/2013 נעמת שפרה 1/31049

13 דף:

צוואות
בנבנישתי אלי 15/06/2010 בנבנישתי מרים 1/31060

גולדנטייר ליובוב 22/05/2013 גולדנטייר יעקב 1/31061

חיימוב זולייכו 17/05/2013 זוליאנוב חנה 1/31062

שטרית מסעודה 16/06/2007 שטרית שמעון 1/31064

ארדן צבי 23/09/2012 הורנשטיין ער פרלה 1/31067

ברגר ארז 09/05/2013 ברגר רוזה 1/31068

אפשטיין יהודית 23/04/2013 אפשטיין חיים מנחם 1/31070

לוי דליה 01/01/2013 לוי רחל 1/31072

פלדשטיין עתליה 17/05/2013 מימוני הדי 1/31073

פרץ אליהו 04/03/2013 ביטון חנה 1/31080

דוידוב מריה 20/02/2009 דוידוב אלכסיי 1/31083

תורתי רותי 13/06/2012 תורתי שמואל 1/31084

קרקואנו דן 21/05/2013 קרקואנו יוליקה 1/31088

ניימרק אולגה 22/12/1994 ליברמן לאה 1/31092

רובין אדוארד 08/03/2002 רובין איטה 1/31098

גפן אלינה לני 01/05/2013 גפנוביץ' אלכסנדר 1/31101

שוורצשטיין טטיאנה 15/12/2012 רומברג מיכאל 1/31102

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון
צבי קויש, רשם

, נצרת3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת    -

ירושות
הייב נאסר 07/08/2012 הייב סארה 1/19348

מוחמד גאדה 16/04/2012 מוחמד סמארה 1/19349

לואח סובחיה 24/04/2010 לואח ג'מיל 1/19350

סופי אנבלה 29/04/2010 לב חיים 1/19355

אלמשעלי שמעון 09/02/2009 אלמשעלי יעקב 1/19356

אלמשעלי שמעון 19/11/2011 אלמשעלי ימנה 1/19357

מסאלחה וליד 07/05/1963 ח'ליליה חמדה 1/19359

מסאלחה וליד 25/05/1962 מסאלחה אחמד 1/19360

דחלה עיסאם 26/01/2013 דחלה חסן 1/19361

טולסטוי נדז'דה 27/02/2013 טולסטוי גריגורי 1/19362

גורביץ' ודים 23/05/2013 צ'וטקו דינה 1/19363

לביא עמית 01/07/2007 לביא פנינה 1/19364

שחר עמליה 08/01/2005 בורדולי ברזל לאה 1/19365

דגן גילה 27/04/2013 דגן איתן 1/19370

וינשטיין ליאורה מרי 23/01/2013 אדלשטין יהושע 1/19374

גרוס יהודית 24/04/2004 רייז מרים 1/19378

גרוס יהודית 15/07/2012 רייז אברהם 1/19379

צוואות
לוונברג אנדרו 15/03/1997 לוונברג פלורנס 1/19351

לוטן יואב 04/01/2013 לוטן מנחם 1/19352

שרמן מאיה 25/03/2007 ווסקובויניק ארום 1/19353

לוי גילה 15/04/2013 לוי אלפרד 1/19354
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.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
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ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

13 דף:

צוואות
בנבנישתי אלי 15/06/2010 בנבנישתי מרים 1/31060

גולדנטייר ליובוב 22/05/2013 גולדנטייר יעקב 1/31061

חיימוב זולייכו 17/05/2013 זוליאנוב חנה 1/31062

שטרית מסעודה 16/06/2007 שטרית שמעון 1/31064

ארדן צבי 23/09/2012 הורנשטיין ער פרלה 1/31067

ברגר ארז 09/05/2013 ברגר רוזה 1/31068

אפשטיין יהודית 23/04/2013 אפשטיין חיים מנחם 1/31070

לוי דליה 01/01/2013 לוי רחל 1/31072

פלדשטיין עתליה 17/05/2013 מימוני הדי 1/31073

פרץ אליהו 04/03/2013 ביטון חנה 1/31080

דוידוב מריה 20/02/2009 דוידוב אלכסיי 1/31083

תורתי רותי 13/06/2012 תורתי שמואל 1/31084

קרקואנו דן 21/05/2013 קרקואנו יוליקה 1/31088

ניימרק אולגה 22/12/1994 ליברמן לאה 1/31092

רובין אדוארד 08/03/2002 רובין איטה 1/31098

גפן אלינה לני 01/05/2013 גפנוביץ' אלכסנדר 1/31101

שוורצשטיין טטיאנה 15/12/2012 רומברג מיכאל 1/31102

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון
צבי קויש, רשם

, נצרת3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת    -

ירושות
הייב נאסר 07/08/2012 הייב סארה 1/19348

מוחמד גאדה 16/04/2012 מוחמד סמארה 1/19349

לואח סובחיה 24/04/2010 לואח ג'מיל 1/19350

סופי אנבלה 29/04/2010 לב חיים 1/19355

אלמשעלי שמעון 09/02/2009 אלמשעלי יעקב 1/19356

אלמשעלי שמעון 19/11/2011 אלמשעלי ימנה 1/19357

מסאלחה וליד 07/05/1963 ח'ליליה חמדה 1/19359

מסאלחה וליד 25/05/1962 מסאלחה אחמד 1/19360

דחלה עיסאם 26/01/2013 דחלה חסן 1/19361

טולסטוי נדז'דה 27/02/2013 טולסטוי גריגורי 1/19362

גורביץ' ודים 23/05/2013 צ'וטקו דינה 1/19363

לביא עמית 01/07/2007 לביא פנינה 1/19364

שחר עמליה 08/01/2005 בורדולי ברזל לאה 1/19365

דגן גילה 27/04/2013 דגן איתן 1/19370

וינשטיין ליאורה מרי 23/01/2013 אדלשטין יהושע 1/19374

גרוס יהודית 24/04/2004 רייז מרים 1/19378

גרוס יהודית 15/07/2012 רייז אברהם 1/19379

צוואות
לוונברג אנדרו 15/03/1997 לוונברג פלורנס 1/19351

לוטן יואב 04/01/2013 לוטן מנחם 1/19352

שרמן מאיה 25/03/2007 ווסקובויניק ארום 1/19353

לוי גילה 15/04/2013 לוי אלפרד 1/19354

12 דף:

ירושות
נעמת בנימין 20/10/1995 נעמת שלמה 1/31050

חדד יצחק 27/11/2012 חדד פיבי 1/31051

בן שטרית רחמה 11/03/2013 בן שיטרית יחיא 1/31052

שטרית אניטה אנינ 08/08/2000 שטרית מכלוף 1/31055

אבקסיס אסתר 19/12/1992 אמסלם חיים 1/31056

אבקסיס אסתר 10/01/2013 אמסלם עישה 1/31057

אבקסיס אסתר 21/11/2009 אמסלם יצחק 1/31058

גיטן רמי 24/07/1999 גוטא ציון 1/31063

זיגמנטוביץ' אנדרי 09/08/2010 זיגמנטוביץ' טטיאנה 1/31065

אסרף ליאור 03/05/2013 אסרף סלומון 1/31066

טומנקו ולנטינה 02/10/2012 אינוטייב יאלטה 1/31069

שיקנאגי מוריס 02/12/2012 שיקנאגי גיזל רחל 1/31071

לחמי סמדר 05/06/2013 לחמי אמנון חיים 1/31074

בקלייקין אלה 19/12/2010 בקלייקין אנטולי 1/31075

צ'ירשני עמנואל 30/07/2012 צ'ירשני לב 1/31076

אבו לסרי קרן 10/12/2012 לסרי אליס 1/31077

ברדויל פאתן 28/06/2011 ברדויל מאגד 1/31078

בן שבת זהבה 14/12/2012 בן שבת יוסף 1/31081

יפרח משה 27/03/2013 יפרח רימונד 1/31082

סלע אורלי 03/04/2013 צרור בכור 1/31085

בנאקוט משה חיים 13/03/2013 בנאקוט נסים 1/31086

בנאקוט משה חיים 21/02/2006 בנאקוט מרצדס 1/31087

אלפרד לורנס יחקא 12/02/2013 יחזקאל שרה 1/31089

אלפרד לורנס יחזק 27/07/2005 יחזקאל מנשה 1/31090

לנקיר מנואל 15/10/2012 לנקיר יואנה סופי 1/31091

קצ'קוב ריטה 23/05/2009 פרקמן בלה 1/31093

אזרד פני 06/12/2010 בן חמו יצחק 1/31094

אבולש מירי מירב 18/06/2013 אחרפי צרלס 1/31095

דונסקוי איגור 12/01/2000 דונסקי ארה 1/31096

סוקצ'ב אירינה 24/05/2013 נבדריק נאום 1/31097

זוזוט ווקנין רחל 27/02/2011 זוזוט מסעודי 1/31099

שטיינברג אורלי 18/06/2013 שטיינברג אהובה רחל 1/31100

צוואות
ונשטוק מרינה 19/02/2013 בזנוס חוה 2/30436

מרדוחייב יפה 12/05/2013 אבזבקייב דג'ורה 1/31004

כהן ברוך 09/02/1998 כהן רחל 1/31038

דרעי אילנה 01/04/2013 שוחמן אסיה 1/31039

דרעי אילנה 19/11/2011 שוחמן מיכאל 1/31040

ברגמן זינאידה 09/06/2013 ברגמן רפאל 1/31044

סלם לורי אן 31/05/2013 נגר דדה זהירה 1/31045

קרני מרדכי 30/05/2013 קרני אסתר 1/31046

קרני מרדכי 22/11/1997 קרני צבי 1/31047

אווט אברהם פרג' 09/03/2013 אווט ארלט סולטנ 1/31048

גופשפון אלכסנדר 27/01/2013 גופשפון ריבה 1/31053

אזר שלמה 22/10/2012 עזר רמון רחמים 1/31054

בנבנישתי אלי 15/02/2013 לבר בת שבע 1/31059

13 דף:

צוואות
בנבנישתי אלי 15/06/2010 בנבנישתי מרים 1/31060

גולדנטייר ליובוב 22/05/2013 גולדנטייר יעקב 1/31061

חיימוב זולייכו 17/05/2013 זוליאנוב חנה 1/31062

שטרית מסעודה 16/06/2007 שטרית שמעון 1/31064

ארדן צבי 23/09/2012 הורנשטיין ער פרלה 1/31067

ברגר ארז 09/05/2013 ברגר רוזה 1/31068

אפשטיין יהודית 23/04/2013 אפשטיין חיים מנחם 1/31070

לוי דליה 01/01/2013 לוי רחל 1/31072

פלדשטיין עתליה 17/05/2013 מימוני הדי 1/31073

פרץ אליהו 04/03/2013 ביטון חנה 1/31080

דוידוב מריה 20/02/2009 דוידוב אלכסיי 1/31083

תורתי רותי 13/06/2012 תורתי שמואל 1/31084

קרקואנו דן 21/05/2013 קרקואנו יוליקה 1/31088

ניימרק אולגה 22/12/1994 ליברמן לאה 1/31092

רובין אדוארד 08/03/2002 רובין איטה 1/31098

גפן אלינה לני 01/05/2013 גפנוביץ' אלכסנדר 1/31101

שוורצשטיין טטיאנה 15/12/2012 רומברג מיכאל 1/31102

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון
צבי קויש, רשם

, נצרת3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת    -

ירושות
הייב נאסר 07/08/2012 הייב סארה 1/19348

מוחמד גאדה 16/04/2012 מוחמד סמארה 1/19349

לואח סובחיה 24/04/2010 לואח ג'מיל 1/19350

סופי אנבלה 29/04/2010 לב חיים 1/19355

אלמשעלי שמעון 09/02/2009 אלמשעלי יעקב 1/19356

אלמשעלי שמעון 19/11/2011 אלמשעלי ימנה 1/19357

מסאלחה וליד 07/05/1963 ח'ליליה חמדה 1/19359

מסאלחה וליד 25/05/1962 מסאלחה אחמד 1/19360

דחלה עיסאם 26/01/2013 דחלה חסן 1/19361

טולסטוי נדז'דה 27/02/2013 טולסטוי גריגורי 1/19362

גורביץ' ודים 23/05/2013 צ'וטקו דינה 1/19363

לביא עמית 01/07/2007 לביא פנינה 1/19364

שחר עמליה 08/01/2005 בורדולי ברזל לאה 1/19365

דגן גילה 27/04/2013 דגן איתן 1/19370

וינשטיין ליאורה מרי 23/01/2013 אדלשטין יהושע 1/19374

גרוס יהודית 24/04/2004 רייז מרים 1/19378

גרוס יהודית 15/07/2012 רייז אברהם 1/19379

צוואות
לוונברג אנדרו 15/03/1997 לוונברג פלורנס 1/19351

לוטן יואב 04/01/2013 לוטן מנחם 1/19352

שרמן מאיה 25/03/2007 ווסקובויניק ארום 1/19353

לוי גילה 15/04/2013 לוי אלפרד 1/19354

13 דף:

צוואות
בנבנישתי אלי 15/06/2010 בנבנישתי מרים 1/31060

גולדנטייר ליובוב 22/05/2013 גולדנטייר יעקב 1/31061

חיימוב זולייכו 17/05/2013 זוליאנוב חנה 1/31062

שטרית מסעודה 16/06/2007 שטרית שמעון 1/31064

ארדן צבי 23/09/2012 הורנשטיין ער פרלה 1/31067

ברגר ארז 09/05/2013 ברגר רוזה 1/31068

אפשטיין יהודית 23/04/2013 אפשטיין חיים מנחם 1/31070

לוי דליה 01/01/2013 לוי רחל 1/31072

פלדשטיין עתליה 17/05/2013 מימוני הדי 1/31073

פרץ אליהו 04/03/2013 ביטון חנה 1/31080

דוידוב מריה 20/02/2009 דוידוב אלכסיי 1/31083

תורתי רותי 13/06/2012 תורתי שמואל 1/31084

קרקואנו דן 21/05/2013 קרקואנו יוליקה 1/31088

ניימרק אולגה 22/12/1994 ליברמן לאה 1/31092

רובין אדוארד 08/03/2002 רובין איטה 1/31098

גפן אלינה לני 01/05/2013 גפנוביץ' אלכסנדר 1/31101

שוורצשטיין טטיאנה 15/12/2012 רומברג מיכאל 1/31102

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון
צבי קויש, רשם

, נצרת3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת    -

ירושות
הייב נאסר 07/08/2012 הייב סארה 1/19348

מוחמד גאדה 16/04/2012 מוחמד סמארה 1/19349

לואח סובחיה 24/04/2010 לואח ג'מיל 1/19350

סופי אנבלה 29/04/2010 לב חיים 1/19355

אלמשעלי שמעון 09/02/2009 אלמשעלי יעקב 1/19356

אלמשעלי שמעון 19/11/2011 אלמשעלי ימנה 1/19357

מסאלחה וליד 07/05/1963 ח'ליליה חמדה 1/19359

מסאלחה וליד 25/05/1962 מסאלחה אחמד 1/19360

דחלה עיסאם 26/01/2013 דחלה חסן 1/19361

טולסטוי נדז'דה 27/02/2013 טולסטוי גריגורי 1/19362

גורביץ' ודים 23/05/2013 צ'וטקו דינה 1/19363

לביא עמית 01/07/2007 לביא פנינה 1/19364

שחר עמליה 08/01/2005 בורדולי ברזל לאה 1/19365

דגן גילה 27/04/2013 דגן איתן 1/19370

וינשטיין ליאורה מרי 23/01/2013 אדלשטין יהושע 1/19374

גרוס יהודית 24/04/2004 רייז מרים 1/19378

גרוס יהודית 15/07/2012 רייז אברהם 1/19379

צוואות
לוונברג אנדרו 15/03/1997 לוונברג פלורנס 1/19351

לוטן יואב 04/01/2013 לוטן מנחם 1/19352

שרמן מאיה 25/03/2007 ווסקובויניק ארום 1/19353

לוי גילה 15/04/2013 לוי אלפרד 1/19354

13 דף:

צוואות
בנבנישתי אלי 15/06/2010 בנבנישתי מרים 1/31060

גולדנטייר ליובוב 22/05/2013 גולדנטייר יעקב 1/31061

חיימוב זולייכו 17/05/2013 זוליאנוב חנה 1/31062

שטרית מסעודה 16/06/2007 שטרית שמעון 1/31064

ארדן צבי 23/09/2012 הורנשטיין ער פרלה 1/31067

ברגר ארז 09/05/2013 ברגר רוזה 1/31068

אפשטיין יהודית 23/04/2013 אפשטיין חיים מנחם 1/31070

לוי דליה 01/01/2013 לוי רחל 1/31072

פלדשטיין עתליה 17/05/2013 מימוני הדי 1/31073

פרץ אליהו 04/03/2013 ביטון חנה 1/31080

דוידוב מריה 20/02/2009 דוידוב אלכסיי 1/31083

תורתי רותי 13/06/2012 תורתי שמואל 1/31084

קרקואנו דן 21/05/2013 קרקואנו יוליקה 1/31088

ניימרק אולגה 22/12/1994 ליברמן לאה 1/31092

רובין אדוארד 08/03/2002 רובין איטה 1/31098

גפן אלינה לני 01/05/2013 גפנוביץ' אלכסנדר 1/31101

שוורצשטיין טטיאנה 15/12/2012 רומברג מיכאל 1/31102

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון
צבי קויש, רשם

, נצרת3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת    -

ירושות
הייב נאסר 07/08/2012 הייב סארה 1/19348

מוחמד גאדה 16/04/2012 מוחמד סמארה 1/19349

לואח סובחיה 24/04/2010 לואח ג'מיל 1/19350

סופי אנבלה 29/04/2010 לב חיים 1/19355

אלמשעלי שמעון 09/02/2009 אלמשעלי יעקב 1/19356

אלמשעלי שמעון 19/11/2011 אלמשעלי ימנה 1/19357

מסאלחה וליד 07/05/1963 ח'ליליה חמדה 1/19359

מסאלחה וליד 25/05/1962 מסאלחה אחמד 1/19360

דחלה עיסאם 26/01/2013 דחלה חסן 1/19361

טולסטוי נדז'דה 27/02/2013 טולסטוי גריגורי 1/19362

גורביץ' ודים 23/05/2013 צ'וטקו דינה 1/19363

לביא עמית 01/07/2007 לביא פנינה 1/19364

שחר עמליה 08/01/2005 בורדולי ברזל לאה 1/19365

דגן גילה 27/04/2013 דגן איתן 1/19370

וינשטיין ליאורה מרי 23/01/2013 אדלשטין יהושע 1/19374

גרוס יהודית 24/04/2004 רייז מרים 1/19378

גרוס יהודית 15/07/2012 רייז אברהם 1/19379

צוואות
לוונברג אנדרו 15/03/1997 לוונברג פלורנס 1/19351

לוטן יואב 04/01/2013 לוטן מנחם 1/19352

שרמן מאיה 25/03/2007 ווסקובויניק ארום 1/19353

לוי גילה 15/04/2013 לוי אלפרד 1/19354
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משרדהמשפטים

האפוטרופוסהכללי

הרשמיםלענייניירושה

1965ה"התשכ,הודעותלפיחוקהירושה

הודעהעלבקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

לסעיףלענייני67בהתאםלרשמיםהוגשולהלןהמפורטיםבתיקיםכיהודעהבזהניתנתלחוקהשונותבלשכותירושה
.בקשותלצוירושהוצוקיוםצוואה

אליוירושהלעניינילרשםלבקשההתנגדותלהגישרשאיבדברהמעונייןכלמפרסוםיוםעשרארבעהתוךהבקשההוגשה
.תוךפירוטטעמיהתנגדותו,זה

ירושלים,בניןהתאומים,15כנפיהנשרים'רח בירושליםירושהלענייניהרשם-

שםהמבקש פטירה.ת ה/שםהמנוח תיק'מס

ירושות
פונדמינסקיאמיר 23/01/2009 פונדמינסקישניאורזלמ 1/19102

ערמוןיהודית 29/04/1980 אוירבךשרה 1/19103

אסףמרדכי 24/10/2000 אסדואניטה 1/19106

סלומוןערן 02/08/2003 סלומוןבתיה 1/19108

פורוסטומיאןויקטוריה 04/09/2008 שמיאןמרדכי 1/19110

אורנשטייןתמר 08/08/2008 אורנשטיןישראלאורי 1/19113

רקובסקייהודהאריה 27/02/2009 רקובסקיפנחס 1/19115

סלמןגבריאל 28/01/2009 סלמןשפיק 1/19117

ינה'פישררג 06/11/2007 קליינמןאברהם 1/19119

קרןשרה 26/02/2008 קרןיעקב 1/19123

הכסטרשמעוןמנחם 19/02/2008 הכסטראלטהעליזה 1/19124

צוואות
שטיינמץגדליה 04/09/2003 ניימןשלמה 1/19079

אנה'ליטבקז 07/01/2009 פרנקלךמרק 1/19098

בןמשהדניאל 04/02/2009 ליברטימריה 1/19099

הניגמשהיצחק 14/01/2009 ברטללאה 1/19100

הניגמשהיצחק 19/02/2009 מרגובסקיתמר 1/19101

סמואלבנימין 17/02/2009 סמואלאדית 1/19104

ויינריבחדוה 27/12/2008 זילביגרפנחס 1/19105

פיינזילברגאליאס 26/10/2008 פיינזילברגאסתר 1/19107

רחמניאנגלשטנילי 27/01/2009 אנגלשטיןמשה 1/19109

מוסייבלאה 23/11/1996 מחטישרה 1/19111

מוסייבלאה 19/02/2002 מוסייבבןציון 1/19112

דבורציקזמירה 01/08/2008 כהןבתשבע 1/19114

האוסמןלילילואיז 03/11/2008 האוסמןאריךאלפרד 1/19116

אסוסיוסף 29/12/2008 אסוסרשל 1/19118

לויןמאיר 18/12/2008 לויןמטילדה 1/19120

טיקוצינסקיסיגלית 15/09/2008 דורפמןיואלאברהם 1/19121

אברמוףמרים 20/11/2005 וןיהודה'אברמוףג 1/19122

ירושותוצוואות

14 דף:

צוואות
זלפה חסיה 03/02/2013 שוש מזל 1/19358

מאירוביץ' יעקב 01/06/2013 מאירוביץ' חוה 1/19366

מזרחי אסתר 13/04/2012 מזרחי ירחמיאל יש 1/19367

לוי דניאל 28/07/2008 רכליס אהרון 1/19368

אשעל הדסה 07/12/2012 מענית רוזה 1/19369

אג'פילי איאד 05/05/2013 ג'פיילי אבראהים 1/19371

בנילוב ויאצ'סלב 06/04/2013 בנילוב נלי 1/19372

אבו ראס סראג' 29/04/2013 אבו ראס עבד אלחמיד 1/19373

קובי דורית 18/04/2013 נוה אהובה 1/19375

רום רעיה 29/05/2013 גפנוביץ רוזה 1/19376

בידרמן רבקה 30/06/2009 בירנבאום ברטה 1/19377

ירושות וצוואות

אולגה גורדון, רשמת

13 דף:

צוואות
בנבנישתי אלי 15/06/2010 בנבנישתי מרים 1/31060

גולדנטייר ליובוב 22/05/2013 גולדנטייר יעקב 1/31061

חיימוב זולייכו 17/05/2013 זוליאנוב חנה 1/31062

שטרית מסעודה 16/06/2007 שטרית שמעון 1/31064

ארדן צבי 23/09/2012 הורנשטיין ער פרלה 1/31067

ברגר ארז 09/05/2013 ברגר רוזה 1/31068

אפשטיין יהודית 23/04/2013 אפשטיין חיים מנחם 1/31070

לוי דליה 01/01/2013 לוי רחל 1/31072

פלדשטיין עתליה 17/05/2013 מימוני הדי 1/31073

פרץ אליהו 04/03/2013 ביטון חנה 1/31080

דוידוב מריה 20/02/2009 דוידוב אלכסיי 1/31083

תורתי רותי 13/06/2012 תורתי שמואל 1/31084

קרקואנו דן 21/05/2013 קרקואנו יוליקה 1/31088

ניימרק אולגה 22/12/1994 ליברמן לאה 1/31092

רובין אדוארד 08/03/2002 רובין איטה 1/31098

גפן אלינה לני 01/05/2013 גפנוביץ' אלכסנדר 1/31101

שוורצשטיין טטיאנה 15/12/2012 רומברג מיכאל 1/31102

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון
צבי קויש, רשם

, נצרת3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת    -

ירושות
הייב נאסר 07/08/2012 הייב סארה 1/19348

מוחמד גאדה 16/04/2012 מוחמד סמארה 1/19349

לואח סובחיה 24/04/2010 לואח ג'מיל 1/19350

סופי אנבלה 29/04/2010 לב חיים 1/19355

אלמשעלי שמעון 09/02/2009 אלמשעלי יעקב 1/19356

אלמשעלי שמעון 19/11/2011 אלמשעלי ימנה 1/19357

מסאלחה וליד 07/05/1963 ח'ליליה חמדה 1/19359

מסאלחה וליד 25/05/1962 מסאלחה אחמד 1/19360

דחלה עיסאם 26/01/2013 דחלה חסן 1/19361

טולסטוי נדז'דה 27/02/2013 טולסטוי גריגורי 1/19362

גורביץ' ודים 23/05/2013 צ'וטקו דינה 1/19363

לביא עמית 01/07/2007 לביא פנינה 1/19364

שחר עמליה 08/01/2005 בורדולי ברזל לאה 1/19365

דגן גילה 27/04/2013 דגן איתן 1/19370

וינשטיין ליאורה מרי 23/01/2013 אדלשטין יהושע 1/19374

גרוס יהודית 24/04/2004 רייז מרים 1/19378

גרוס יהודית 15/07/2012 רייז אברהם 1/19379

צוואות
לוונברג אנדרו 15/03/1997 לוונברג פלורנס 1/19351

לוטן יואב 04/01/2013 לוטן מנחם 1/19352

שרמן מאיה 25/03/2007 ווסקובויניק ארום 1/19353

לוי גילה 15/04/2013 לוי אלפרד 1/19354

12 דף:

ירושות
נעמת בנימין 20/10/1995 נעמת שלמה 1/31050

חדד יצחק 27/11/2012 חדד פיבי 1/31051

בן שטרית רחמה 11/03/2013 בן שיטרית יחיא 1/31052

שטרית אניטה אנינ 08/08/2000 שטרית מכלוף 1/31055

אבקסיס אסתר 19/12/1992 אמסלם חיים 1/31056

אבקסיס אסתר 10/01/2013 אמסלם עישה 1/31057

אבקסיס אסתר 21/11/2009 אמסלם יצחק 1/31058

גיטן רמי 24/07/1999 גוטא ציון 1/31063

זיגמנטוביץ' אנדרי 09/08/2010 זיגמנטוביץ' טטיאנה 1/31065

אסרף ליאור 03/05/2013 אסרף סלומון 1/31066

טומנקו ולנטינה 02/10/2012 אינוטייב יאלטה 1/31069

שיקנאגי מוריס 02/12/2012 שיקנאגי גיזל רחל 1/31071

לחמי סמדר 05/06/2013 לחמי אמנון חיים 1/31074

בקלייקין אלה 19/12/2010 בקלייקין אנטולי 1/31075

צ'ירשני עמנואל 30/07/2012 צ'ירשני לב 1/31076

אבו לסרי קרן 10/12/2012 לסרי אליס 1/31077

ברדויל פאתן 28/06/2011 ברדויל מאגד 1/31078

בן שבת זהבה 14/12/2012 בן שבת יוסף 1/31081

יפרח משה 27/03/2013 יפרח רימונד 1/31082

סלע אורלי 03/04/2013 צרור בכור 1/31085

בנאקוט משה חיים 13/03/2013 בנאקוט נסים 1/31086

בנאקוט משה חיים 21/02/2006 בנאקוט מרצדס 1/31087

אלפרד לורנס יחקא 12/02/2013 יחזקאל שרה 1/31089

אלפרד לורנס יחזק 27/07/2005 יחזקאל מנשה 1/31090

לנקיר מנואל 15/10/2012 לנקיר יואנה סופי 1/31091

קצ'קוב ריטה 23/05/2009 פרקמן בלה 1/31093

אזרד פני 06/12/2010 בן חמו יצחק 1/31094

אבולש מירי מירב 18/06/2013 אחרפי צרלס 1/31095

דונסקוי איגור 12/01/2000 דונסקי ארה 1/31096

סוקצ'ב אירינה 24/05/2013 נבדריק נאום 1/31097

זוזוט ווקנין רחל 27/02/2011 זוזוט מסעודי 1/31099

שטיינברג אורלי 18/06/2013 שטיינברג אהובה רחל 1/31100

צוואות
ונשטוק מרינה 19/02/2013 בזנוס חוה 2/30436

מרדוחייב יפה 12/05/2013 אבזבקייב דג'ורה 1/31004

כהן ברוך 09/02/1998 כהן רחל 1/31038

דרעי אילנה 01/04/2013 שוחמן אסיה 1/31039

דרעי אילנה 19/11/2011 שוחמן מיכאל 1/31040

ברגמן זינאידה 09/06/2013 ברגמן רפאל 1/31044

סלם לורי אן 31/05/2013 נגר דדה זהירה 1/31045

קרני מרדכי 30/05/2013 קרני אסתר 1/31046

קרני מרדכי 22/11/1997 קרני צבי 1/31047

אווט אברהם פרג' 09/03/2013 אווט ארלט סולטנ 1/31048

גופשפון אלכסנדר 27/01/2013 גופשפון ריבה 1/31053

אזר שלמה 22/10/2012 עזר רמון רחמים 1/31054

בנבנישתי אלי 15/02/2013 לבר בת שבע 1/31059

14 דף:

צוואות
זלפה חסיה 03/02/2013 שוש מזל 1/19358

מאירוביץ' יעקב 01/06/2013 מאירוביץ' חוה 1/19366

מזרחי אסתר 13/04/2012 מזרחי ירחמיאל יש 1/19367

לוי דניאל 28/07/2008 רכליס אהרון 1/19368

אשעל הדסה 07/12/2012 מענית רוזה 1/19369

אג'פילי איאד 05/05/2013 ג'פיילי אבראהים 1/19371

בנילוב ויאצ'סלב 06/04/2013 בנילוב נלי 1/19372

אבו ראס סראג' 29/04/2013 אבו ראס עבד אלחמיד 1/19373

קובי דורית 18/04/2013 נוה אהובה 1/19375

רום רעיה 29/05/2013 גפנוביץ רוזה 1/19376

בידרמן רבקה 30/06/2009 בירנבאום ברטה 1/19377

ירושות וצוואות

אולגה גורדון, רשמת
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הודעות מאת הכונס הרשמי
רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

14:00 28/04/14 24/04/13     43639-04-13 7418 ,ירושלים28/0עולי הגרדום  301204327 אבו זראקי מוחמד

11:00 14/05/14 13/05/13     25359-05-13 7160 ,בית שמש4/0רימון  64863582 אביקזיר דוד

09:00 11/06/14 04/06/13      4067-06-13 7504 ,בית שמש4/1רבי יהושע  60170826 אבלס בנימין

09:15 11/06/14 04/06/13      3848-06-13 6652 ,אריאל8/8כלילת יופי  22278733 אוחיון איילת

12:00 14/05/14 19/05/13     38467-12-12 7141 ,ירושלים11/4שאדיקר נחום  24578437 אוירבך רבקה

09:00 30/04/14 29/04/13     49640-04-13 7354 ,ירושלים49/0הרב פטאל  23694482 אלבז יעל ניצה

09:30 11/04/14 04/06/13      4888-06-13 7262 ,בית שמש137/1סמדר  40925356 אלמלח רחל

12:45 09/06/14 19/06/13     37168-06-13 7369 ,ירושלים2/10אריה בהעם  33839697 אמסולום שי

10:00 07/05/14 07/05/13     13174-05-13 7287 ,ירושלים11/3חקלאי זאב  61849766 אפוטה שמעון

11:15 11/06/14 05/06/13     10618-06-13 7182 ,ירושלים14רשבג  46576070 אפרים אדיב

11:30 06/11/13 28/01/13     24252-05-12 6775 ,ירושלים4/4רשבג  58725268 בוזגלו עפר

10:45 10/07/13 11/07/12     19260-07-12 6777 ,ירושלים12גיורא יוספטל  25124728 בן עמי משיח

09:30 10/07/10 10/07/12     16460-07-12 6819 ,ירושלים15/9הרקפת  55705842 בן ציון שולמית

10:30 11/06/14 04/06/13      6529-06-13 7456 ,ירושלים7/2אנטיגנוס  53360319 בן שושן ישראל

12:30 28/04/14 23/04/13     39737-04-13 7360 ,קדומים18שוהם  בת מלך מוריה סולט310763693

10:00 14/05/14 13/05/13     23335-05-13 7296 ,ירושלים9/1שמעוני  324650837 דה קוס שניה

10:15 07/05/14 07/05/13     12129-05-13 7394 ,ירושלים0/0  80419070 דעיס עומר

10:45 11/06/14 04/06/13      8172-06-13 7540 ,ירושלים36/0יוחנן בן זכאי  27802933 חי מנשה

12:30 07/05/14 09/05/13     19981-05-13 6806 ,מודיעין עילית17/2שאגת אריה  53480489 ידאעי מיכאל

11:30 14/05/14 19/05/13     42927-03-13 7454 ,מודיעין עילית32/19רבי עקיבא  21769112 כהן הדס

09:45 30/04/14 29/04/13     49390-04-13 7474 ,ירושלים16/8משה דיין  33170952 כהן ליאת

09:30 30/04/14 29/04/13     49424-04-13 7464 ,ירושלים16/8משה דיין  24282865 כהן פנחס

10:30 28/05/14 29/05/13     56940-05-13 7576 ,ירושלים6/0אל סעדיה  23362759 כורס מאגד

13:15 28/04/14 24/04/13     43094-04-13 7460 ,ירושלים31/3החיד"א  17915463 כמון אברהם

12:45 07/05/14 09/05/13     20149-05-13 7516 ,ירושלים11/3נקדימון  71602353 נסים אליעזר

12:15 07/05/14 09/05/13     16262-05-13 7327 ,ירושלים98/0שכ עין כרם ד  10275824 סעאדי זכריה

12:30 09/06/14 17/06/13     35418-06-13 7581 ,ירושלים137/2פיינשטיין  31283435 עינור עמוס צבי

10:30 14/05/14 13/05/13     22564-05-13 7526 ,ירושלים86/4הנביאים  59768879 פטל אורי

10:00 30/04/14 29/04/13     50051-04-13 7480 ,בית שמש1118/7הרצל  32084386 פרץ דוד

11:15 14/05/14 13/05/13     24839-05-13 7030 ,מודיעין עילית75מרומי שדה  צדיק סימון יעקב עידו67271890

11:15 30/04/14 20/03/13     32859-12-12 7232 ,ירושלים25/0שחראי  51561553 ריבק אמנון

12:15 14/05/14 19/05/13     33567-05-13 7458 ,ישעי42/0ישעי  32428146 רצאבי יובל

10:15 11/06/14 04/06/13      2426-06-13 7468 ,ישעי42/0ישעי  40199234 רצאבי מירב

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

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

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

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

14:00 28/04/14 24/04/13     43639-04-13 7418 ,ירושלים28/0עולי הגרדום  301204327 אבו זראקי מוחמד

11:00 14/05/14 13/05/13     25359-05-13 7160 ,בית שמש4/0רימון  64863582 אביקזיר דוד

09:00 11/06/14 04/06/13      4067-06-13 7504 ,בית שמש4/1רבי יהושע  60170826 אבלס בנימין

09:15 11/06/14 04/06/13      3848-06-13 6652 ,אריאל8/8כלילת יופי  22278733 אוחיון איילת

12:00 14/05/14 19/05/13     38467-12-12 7141 ,ירושלים11/4שאדיקר נחום  24578437 אוירבך רבקה

09:00 30/04/14 29/04/13     49640-04-13 7354 ,ירושלים49/0הרב פטאל  23694482 אלבז יעל ניצה

09:30 11/04/14 04/06/13      4888-06-13 7262 ,בית שמש137/1סמדר  40925356 אלמלח רחל

12:45 09/06/14 19/06/13     37168-06-13 7369 ,ירושלים2/10אריה בהעם  33839697 אמסולום שי

10:00 07/05/14 07/05/13     13174-05-13 7287 ,ירושלים11/3חקלאי זאב  61849766 אפוטה שמעון

11:15 11/06/14 05/06/13     10618-06-13 7182 ,ירושלים14רשבג  46576070 אפרים אדיב

11:30 06/11/13 28/01/13     24252-05-12 6775 ,ירושלים4/4רשבג  58725268 בוזגלו עפר

10:45 10/07/13 11/07/12     19260-07-12 6777 ,ירושלים12גיורא יוספטל  25124728 בן עמי משיח

09:30 10/07/10 10/07/12     16460-07-12 6819 ,ירושלים15/9הרקפת  55705842 בן ציון שולמית

10:30 11/06/14 04/06/13      6529-06-13 7456 ,ירושלים7/2אנטיגנוס  53360319 בן שושן ישראל

12:30 28/04/14 23/04/13     39737-04-13 7360 ,קדומים18שוהם  בת מלך מוריה סולט310763693

10:00 14/05/14 13/05/13     23335-05-13 7296 ,ירושלים9/1שמעוני  324650837 דה קוס שניה

10:15 07/05/14 07/05/13     12129-05-13 7394 ,ירושלים0/0  80419070 דעיס עומר

10:45 11/06/14 04/06/13      8172-06-13 7540 ,ירושלים36/0יוחנן בן זכאי  27802933 חי מנשה

12:30 07/05/14 09/05/13     19981-05-13 6806 ,מודיעין עילית17/2שאגת אריה  53480489 ידאעי מיכאל

11:30 14/05/14 19/05/13     42927-03-13 7454 ,מודיעין עילית32/19רבי עקיבא  21769112 כהן הדס

09:45 30/04/14 29/04/13     49390-04-13 7474 ,ירושלים16/8משה דיין  33170952 כהן ליאת

09:30 30/04/14 29/04/13     49424-04-13 7464 ,ירושלים16/8משה דיין  24282865 כהן פנחס

10:30 28/05/14 29/05/13     56940-05-13 7576 ,ירושלים6/0אל סעדיה  23362759 כורס מאגד

13:15 28/04/14 24/04/13     43094-04-13 7460 ,ירושלים31/3החיד"א  17915463 כמון אברהם

12:45 07/05/14 09/05/13     20149-05-13 7516 ,ירושלים11/3נקדימון  71602353 נסים אליעזר

12:15 07/05/14 09/05/13     16262-05-13 7327 ,ירושלים98/0שכ עין כרם ד  10275824 סעאדי זכריה

12:30 09/06/14 17/06/13     35418-06-13 7581 ,ירושלים137/2פיינשטיין  31283435 עינור עמוס צבי

10:30 14/05/14 13/05/13     22564-05-13 7526 ,ירושלים86/4הנביאים  59768879 פטל אורי

10:00 30/04/14 29/04/13     50051-04-13 7480 ,בית שמש1118/7הרצל  32084386 פרץ דוד

11:15 14/05/14 13/05/13     24839-05-13 7030 ,מודיעין עילית75מרומי שדה  צדיק סימון יעקב עידו67271890

11:15 30/04/14 20/03/13     32859-12-12 7232 ,ירושלים25/0שחראי  51561553 ריבק אמנון

12:15 14/05/14 19/05/13     33567-05-13 7458 ,ישעי42/0ישעי  32428146 רצאבי יובל

10:15 11/06/14 04/06/13      2426-06-13 7468 ,ישעי42/0ישעי  40199234 רצאבי מירב

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

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

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

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

14:00 28/04/14 24/04/13     43639-04-13 7418 ,ירושלים28/0עולי הגרדום  301204327 אבו זראקי מוחמד

11:00 14/05/14 13/05/13     25359-05-13 7160 ,בית שמש4/0רימון  64863582 אביקזיר דוד

09:00 11/06/14 04/06/13      4067-06-13 7504 ,בית שמש4/1רבי יהושע  60170826 אבלס בנימין

09:15 11/06/14 04/06/13      3848-06-13 6652 ,אריאל8/8כלילת יופי  22278733 אוחיון איילת

12:00 14/05/14 19/05/13     38467-12-12 7141 ,ירושלים11/4שאדיקר נחום  24578437 אוירבך רבקה

09:00 30/04/14 29/04/13     49640-04-13 7354 ,ירושלים49/0הרב פטאל  23694482 אלבז יעל ניצה

09:30 11/04/14 04/06/13      4888-06-13 7262 ,בית שמש137/1סמדר  40925356 אלמלח רחל

12:45 09/06/14 19/06/13     37168-06-13 7369 ,ירושלים2/10אריה בהעם  33839697 אמסולום שי

10:00 07/05/14 07/05/13     13174-05-13 7287 ,ירושלים11/3חקלאי זאב  61849766 אפוטה שמעון

11:15 11/06/14 05/06/13     10618-06-13 7182 ,ירושלים14רשבג  46576070 אפרים אדיב

11:30 06/11/13 28/01/13     24252-05-12 6775 ,ירושלים4/4רשבג  58725268 בוזגלו עפר

10:45 10/07/13 11/07/12     19260-07-12 6777 ,ירושלים12גיורא יוספטל  25124728 בן עמי משיח

09:30 10/07/10 10/07/12     16460-07-12 6819 ,ירושלים15/9הרקפת  55705842 בן ציון שולמית

10:30 11/06/14 04/06/13      6529-06-13 7456 ,ירושלים7/2אנטיגנוס  53360319 בן שושן ישראל

12:30 28/04/14 23/04/13     39737-04-13 7360 ,קדומים18שוהם  בת מלך מוריה סולט310763693

10:00 14/05/14 13/05/13     23335-05-13 7296 ,ירושלים9/1שמעוני  324650837 דה קוס שניה

10:15 07/05/14 07/05/13     12129-05-13 7394 ,ירושלים0/0  80419070 דעיס עומר

10:45 11/06/14 04/06/13      8172-06-13 7540 ,ירושלים36/0יוחנן בן זכאי  27802933 חי מנשה

12:30 07/05/14 09/05/13     19981-05-13 6806 ,מודיעין עילית17/2שאגת אריה  53480489 ידאעי מיכאל

11:30 14/05/14 19/05/13     42927-03-13 7454 ,מודיעין עילית32/19רבי עקיבא  21769112 כהן הדס

09:45 30/04/14 29/04/13     49390-04-13 7474 ,ירושלים16/8משה דיין  33170952 כהן ליאת

09:30 30/04/14 29/04/13     49424-04-13 7464 ,ירושלים16/8משה דיין  24282865 כהן פנחס

10:30 28/05/14 29/05/13     56940-05-13 7576 ,ירושלים6/0אל סעדיה  23362759 כורס מאגד

13:15 28/04/14 24/04/13     43094-04-13 7460 ,ירושלים31/3החיד"א  17915463 כמון אברהם

12:45 07/05/14 09/05/13     20149-05-13 7516 ,ירושלים11/3נקדימון  71602353 נסים אליעזר

12:15 07/05/14 09/05/13     16262-05-13 7327 ,ירושלים98/0שכ עין כרם ד  10275824 סעאדי זכריה

12:30 09/06/14 17/06/13     35418-06-13 7581 ,ירושלים137/2פיינשטיין  31283435 עינור עמוס צבי

10:30 14/05/14 13/05/13     22564-05-13 7526 ,ירושלים86/4הנביאים  59768879 פטל אורי

10:00 30/04/14 29/04/13     50051-04-13 7480 ,בית שמש1118/7הרצל  32084386 פרץ דוד

11:15 14/05/14 13/05/13     24839-05-13 7030 ,מודיעין עילית75מרומי שדה  צדיק סימון יעקב עידו67271890

11:15 30/04/14 20/03/13     32859-12-12 7232 ,ירושלים25/0שחראי  51561553 ריבק אמנון

12:15 14/05/14 19/05/13     33567-05-13 7458 ,ישעי42/0ישעי  32428146 רצאבי יובל

10:15 11/06/14 04/06/13      2426-06-13 7468 ,ישעי42/0ישעי  40199234 רצאבי מירב

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

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

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

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

14:00 28/04/14 24/04/13     43639-04-13 7418 ,ירושלים28/0עולי הגרדום  301204327 אבו זראקי מוחמד

11:00 14/05/14 13/05/13     25359-05-13 7160 ,בית שמש4/0רימון  64863582 אביקזיר דוד

09:00 11/06/14 04/06/13      4067-06-13 7504 ,בית שמש4/1רבי יהושע  60170826 אבלס בנימין

09:15 11/06/14 04/06/13      3848-06-13 6652 ,אריאל8/8כלילת יופי  22278733 אוחיון איילת

12:00 14/05/14 19/05/13     38467-12-12 7141 ,ירושלים11/4שאדיקר נחום  24578437 אוירבך רבקה

09:00 30/04/14 29/04/13     49640-04-13 7354 ,ירושלים49/0הרב פטאל  23694482 אלבז יעל ניצה

09:30 11/04/14 04/06/13      4888-06-13 7262 ,בית שמש137/1סמדר  40925356 אלמלח רחל

12:45 09/06/14 19/06/13     37168-06-13 7369 ,ירושלים2/10אריה בהעם  33839697 אמסולום שי

10:00 07/05/14 07/05/13     13174-05-13 7287 ,ירושלים11/3חקלאי זאב  61849766 אפוטה שמעון

11:15 11/06/14 05/06/13     10618-06-13 7182 ,ירושלים14רשבג  46576070 אפרים אדיב

11:30 06/11/13 28/01/13     24252-05-12 6775 ,ירושלים4/4רשבג  58725268 בוזגלו עפר

10:45 10/07/13 11/07/12     19260-07-12 6777 ,ירושלים12גיורא יוספטל  25124728 בן עמי משיח

09:30 10/07/10 10/07/12     16460-07-12 6819 ,ירושלים15/9הרקפת  55705842 בן ציון שולמית

10:30 11/06/14 04/06/13      6529-06-13 7456 ,ירושלים7/2אנטיגנוס  53360319 בן שושן ישראל

12:30 28/04/14 23/04/13     39737-04-13 7360 ,קדומים18שוהם  בת מלך מוריה סולט310763693

10:00 14/05/14 13/05/13     23335-05-13 7296 ,ירושלים9/1שמעוני  324650837 דה קוס שניה

10:15 07/05/14 07/05/13     12129-05-13 7394 ,ירושלים0/0  80419070 דעיס עומר

10:45 11/06/14 04/06/13      8172-06-13 7540 ,ירושלים36/0יוחנן בן זכאי  27802933 חי מנשה

12:30 07/05/14 09/05/13     19981-05-13 6806 ,מודיעין עילית17/2שאגת אריה  53480489 ידאעי מיכאל

11:30 14/05/14 19/05/13     42927-03-13 7454 ,מודיעין עילית32/19רבי עקיבא  21769112 כהן הדס

09:45 30/04/14 29/04/13     49390-04-13 7474 ,ירושלים16/8משה דיין  33170952 כהן ליאת

09:30 30/04/14 29/04/13     49424-04-13 7464 ,ירושלים16/8משה דיין  24282865 כהן פנחס

10:30 28/05/14 29/05/13     56940-05-13 7576 ,ירושלים6/0אל סעדיה  23362759 כורס מאגד

13:15 28/04/14 24/04/13     43094-04-13 7460 ,ירושלים31/3החיד"א  17915463 כמון אברהם

12:45 07/05/14 09/05/13     20149-05-13 7516 ,ירושלים11/3נקדימון  71602353 נסים אליעזר

12:15 07/05/14 09/05/13     16262-05-13 7327 ,ירושלים98/0שכ עין כרם ד  10275824 סעאדי זכריה

12:30 09/06/14 17/06/13     35418-06-13 7581 ,ירושלים137/2פיינשטיין  31283435 עינור עמוס צבי

10:30 14/05/14 13/05/13     22564-05-13 7526 ,ירושלים86/4הנביאים  59768879 פטל אורי

10:00 30/04/14 29/04/13     50051-04-13 7480 ,בית שמש1118/7הרצל  32084386 פרץ דוד

11:15 14/05/14 13/05/13     24839-05-13 7030 ,מודיעין עילית75מרומי שדה  צדיק סימון יעקב עידו67271890

11:15 30/04/14 20/03/13     32859-12-12 7232 ,ירושלים25/0שחראי  51561553 ריבק אמנון

12:15 14/05/14 19/05/13     33567-05-13 7458 ,ישעי42/0ישעי  32428146 רצאבי יובל

10:15 11/06/14 04/06/13      2426-06-13 7468 ,ישעי42/0ישעי  40199234 רצאבי מירב

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

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

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

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 16/11/14 16/06/13     44802-04-13 37197 ,תל אביב -יפו12/43אחימאיר אבא  57663403 אוהב ציון אהרן

08:30 20/06/13 08/08/12      1603-02-12 31330 ,מגדל27 3נופי ארבל ת.ד  23659006 אזרן מויאל נורית

08:30 19/11/14 20/06/13     18188-12-12 35238 ,בת ים117/0בלפור  58120460 אלבז דוד

08:30 19/11/14 20/06/13     52683-02-13 37060  0/0, 40887176 אלבז יוני

08:30 16/11/14 16/06/13      1827-05-13 37728 ,חולון34/0קדושי קהיר  24487084 אפלמן כרמית

08:30 16/11/14 16/06/13      5005-05-13 37468 ,תל אביב -יפו60/0מחל  314239500 אשר אליהו

08:30 16/11/14 16/06/13     19596-05-13 38072 ,בת ים3/0גולומב  50160415 בודן יצחק רבקה

08:30 18/06/14 03/04/13     33680-03-12 32533 ,תל אביב -יפו291/0הירקון  33754656 בינדר מיטל

08:30 19/11/13 20/06/13     21542-06-13 37093 ,תל אביב -יפו15/0סלסלה  40798118 בכר אחמד

00:00 00/00/00 16/06/13     16789-06-13 38345 ,תל אביב -יפו12/1ז'בוטינסקי  67619130 בן פורת שון

08:30 16/11/14 16/06/13     33393-05-13 37941 ,בת ים18/0דנין יחזקאל  54230834 בר קליפה גיטה

08:30 16/06/14 22/05/13      6820-04-13 37642 ,חולון103/9ההסתדרות  324772946 גרושובץ ילנה

08:30 16/11/14 16/06/13     16870-05-13 37562 ,תל אביב -יפו26/0הפיקוס  36406486 גרשון יצחק

00:00 00/00/00 01/11/12     26313-04-12 33035 ,חולון16/0אהרונוביץ  51038784 דבש בנימין

08:30 10/07/14 16/06/13     56642-05-13 37886 ,אור יהודה37/0הרצל  22455919 דרויס אליהו

08:30 03/09/14 05/05/13     39335-04-13 37683 ,גבעתיים24/14טבנקין  33211145 ורבר אסף

08:30 19/11/14 20/06/13     15174-06-13 38403 ,בת ים48/1ירושלים  10564409 ורסנו יהודה

08:30 09/11/14 16/06/13     31102-03-13 37098 ,חולון37/8קרית שמונה  305869950 זבלוק ליובוב

00:00 00/00/00 03/04/13     20611-02-13 37028 ,תל אביב -יפו3/7הולצברג שמחה  27684950 חן צרלי

08:30 16/11/14 16/06/13     19821-01-13 35298 ,חולון12/10מנור אהוד  28422178 טחן צדוק

08:30 10/07/14 17/06/13      3034-05-13 38047 ,תל אביב -יפו54תשרי  טייאר יצחק אריאל22502884

09:00 24/11/13 31/10/12     38346-09-12 31717 ,תל אביב -יפו15/0יגאל אלון  39610407 יוסף יעקב קובי

09:00 12/12/13 10/06/13     56955-04-13 37456 ,פתח תקווה97/0רוטשילד  54878368 יצחק נסים

08:30 07/07/14 16/06/13     45524-05-13 37799 55658785 כ',בת ים11/7בר יהודה  כחלון מזל

08:30 26/06/14 03/06/13     19688-05-13 37480 ,תל אביב -יפו32/0בית צורי  25213356 כרמון גדעון

08:30 19/11/14 20/06/13      3679-06-13 38166 ,רמת גן8/0האחים בז'רנו  28920163 לב יריב

08:30 16/11/14 16/06/13     14075-05-13 38065 ,בת ים25/18ירושלים  58697525 לוי אשר

08:30 19/11/14 20/06/13     47403-04-13 38022 ,תל אביב -יפו20/6יונה הנביא  54602016 לוי עמוס

08:30 16/11/14 16/06/13     30814-06-12 32897 ,חולון37/1החשמונאים  54232293 לוי רון

08:30 26/06/14 03/06/13       947-05-13 37432 ,רמת גן3/6שמחה  14781793 מגרלה יוסי

10:30 12/12/13 10/06/13     53292-05-13 37469 ,ראשון לציון15428ת.ד  51172591 מיכאלי שמחה

08:30 24/11/13 23/05/13     23568-04-13 31994 ,ראשון לציון20/2העסיס  53490249 מנשה שלמה

08:30 24/03/14 06/03/13     43772-09-12 33888 ,הרצלייה5/0צביה לובטקין  27172923 סעד יגאל

08:30 10/07/14 19/06/13     47682-05-13 38103 ,תל אביב -יפו102/0דרך בר-לב חיים  53211868 פרנקו יצחק

08:30 16/11/14 16/06/13      2211-05-13 37467 ,בני ברק7/0יהונתן  25657800 קייש מיכאל

08:30 07/07/14 16/06/13     37928-04-13 37692 ,תל אביב -יפו1/2שד המעפילים  11163607 קליימן גונן

08:30 07/07/14 16/06/13      3974-06-13 38136 ,תל אביב -יפו16/0פאת השולחן  54704010 ריבלין יעקב

08:30 07/07/14 07/09/12      3049-04-12 33256 ,רמת גן3היצירה  שפרלינג קציר (א שרית38257358

08:30 30/06/14 04/06/13     24251-04-13 37676 ,תל אביב -יפו3/4נס לגויים  34109553 שקרא עביר

00:00 00/00/00 25/11/12     39238-03-12 33221 ,הרצליה9/0מודיעין  10658870 שרבט מלכיאל
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

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

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

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 08/12/14 19/05/13     27595-03-13 29122 ,ירכא3047ת.ד.  אבו חמדה אלמאזה58194176

11:00 18/12/14 28/05/13      2577-03-13 29312 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  57597189 אבו מוח אחמד

11:00 25/12/14 05/06/13      3575-05-13 30016 ,כפר קרע0/0כפר קרע  29205366 אבו פני ג'האד

11:00 11/12/14 22/05/13     12596-05-13 30085 ,חיפה10/0פז סעדיה  11048972 אבשלומוב יגאל

09:00 04/12/14 19/05/13     53627-04-13 29699 ,אום אל-פחם0/0שכ שרפה  58551490 אגבאריה כמאל

09:00 05/01/15 07/06/13     60074-05-13 27912 ,חיפה27/0שד מוריה  29613361 אדרי איציק

11:00 25/12/14 05/06/13     35409-05-13 30271 ,קריית אתא12/3חנקין  25440165 אוחיון שלום

11:00 25/12/14 05/06/13      4525-05-13 26774 ,חיפה32דרך צפת  39082235 אלפנדרי חן

09:30 04/12/14 19/05/13     56149-04-13 29999 ,שלומי64/0עוזיאל  64865835 אלפסי נסים

10:30 18/12/14 27/05/13     31445-02-13 29139 ,כרמיאל54/14בציר  61245809 אמר אורית

10:30 18/12/14 27/05/13     13694-03-13 29444 ,עכו37/21הרצל  55168561 אנטקלי הישאם

09:00 08/12/14 19/05/13      7249-04-13 29673 ,עכו40/0גולומב  57462475 אסבן דוד

09:00 29/12/14 06/06/13     32672-05-13 30188 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  26459180 אסעד היפא

09:00 29/12/14 06/06/13     47814-05-13 30221 ,רגבה2/0החצב  4996450 ארז שושנה

10:00 22/12/14 29/05/13     10196-05-13 29971 ,נשר6/0הערבה  321637506 אשובה סרגיי

09:00 18/12/14 26/05/13     43761-04-13 28434 ,שייח' דנון0/0שייח' דנון  29143252 בדארנה ענאן

09:30 18/12/14 27/05/13     16376-05-13 29788 ,קריית ביאליק4/6ההגנה  10198570 בודמן שרונה

11:00 22/12/14 02/06/13     49160-04-13 30006 ,קריית ביאליק5/11חרמון  320560485 בוינצ'ב ילנה

11:00 15/12/14 26/05/13     41398-03-13 29609 ,עכו54/4בן עמי  59932640 בירומי אבתיסאם

11:00 08/12/14 19/05/13     31116-02-13 28450 ,כרמיאל5/1ההגנה  50049089 בלזר משה

09:30 18/12/14 27/05/13     31516-05-13 30225 ,עכו24/6בורלא  33321456 בר-און רינה

09:00 29/12/14 06/06/13     51926-05-13 30365 ,טמרה0/0טמרה  25976234 ברכאת חוסאם

09:00 05/01/14 07/06/13     16705-04-13 27154 ,קריית מוצקין3/2ז'בוטינסקי  306999905 ברקוביץ בוריס

09:30 25/12/14 04/06/13      3603-05-13 30018 ,ערערה0/0 1487ת.ד  23424583 ג'בארין עאהד

10:00 15/12/14 22/05/13     17986-05-13 30082 ,סאג'ור0/0בענה  27644962 ג'רייס רוז

09:00 22/12/14 28/05/13     35513-05-13 30245 ,כסרא-סמיע0/0כסרא  65930695 גאנם שמעון

11:00 22/12/14 02/06/13      3509-04-13 28287 ,ירכא0/0ירכא  59326504 דבדוב יעקוב

09:00 05/01/14 07/06/13     46952-01-13 28214 28884849 ,קריית ים דבוש יהודה אודי

11:00 11/12/14 22/05/13     12584-05-13 30101 ,חיפה34פאר  68173673 דהן אבנר

10:00 15/12/14 22/05/13     18632-05-13 30124 ,חיפה7/5יוספטל- קרית ים  314504036 דובינסקי אלכסנדר

09:30 18/12/14 27/05/13     41143-04-13 29681 ,קריית ביאליק92/7קרן היסוד  42952929 דיין דני

10:00 01/12/14 12/05/13      4460-05-13 29142 ,חיפה55/10רציף פנחס  34996793 הרוש אלינור

10:00 18/12/14 27/05/13     58187-02-13 28949 ,נהרייה1/10שקד  27465939 הררי רחל

09:30 29/12/14 06/06/13     56200-04-13 30002 ,אבו סנאן0/0אבו סנאן  56942337 זבן ראדי

10:00 18/12/14 27/05/13     53176-04-13 29781 ,ג'דיידה-מכר0/0מכר  54396643 זלפי חסן

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 16/11/14 16/06/13     44802-04-13 37197 ,תל אביב -יפו12/43אחימאיר אבא  57663403 אוהב ציון אהרן

08:30 20/06/13 08/08/12      1603-02-12 31330 ,מגדל27 3נופי ארבל ת.ד  23659006 אזרן מויאל נורית

08:30 19/11/14 20/06/13     18188-12-12 35238 ,בת ים117/0בלפור  58120460 אלבז דוד

08:30 19/11/14 20/06/13     52683-02-13 37060  0/0, 40887176 אלבז יוני

08:30 16/11/14 16/06/13      1827-05-13 37728 ,חולון34/0קדושי קהיר  24487084 אפלמן כרמית

08:30 16/11/14 16/06/13      5005-05-13 37468 ,תל אביב -יפו60/0מחל  314239500 אשר אליהו

08:30 16/11/14 16/06/13     19596-05-13 38072 ,בת ים3/0גולומב  50160415 בודן יצחק רבקה

08:30 18/06/14 03/04/13     33680-03-12 32533 ,תל אביב -יפו291/0הירקון  33754656 בינדר מיטל

08:30 19/11/13 20/06/13     21542-06-13 37093 ,תל אביב -יפו15/0סלסלה  40798118 בכר אחמד

00:00 00/00/00 16/06/13     16789-06-13 38345 ,תל אביב -יפו12/1ז'בוטינסקי  67619130 בן פורת שון

08:30 16/11/14 16/06/13     33393-05-13 37941 ,בת ים18/0דנין יחזקאל  54230834 בר קליפה גיטה

08:30 16/06/14 22/05/13      6820-04-13 37642 ,חולון103/9ההסתדרות  324772946 גרושובץ ילנה

08:30 16/11/14 16/06/13     16870-05-13 37562 ,תל אביב -יפו26/0הפיקוס  36406486 גרשון יצחק

00:00 00/00/00 01/11/12     26313-04-12 33035 ,חולון16/0אהרונוביץ  51038784 דבש בנימין

08:30 10/07/14 16/06/13     56642-05-13 37886 ,אור יהודה37/0הרצל  22455919 דרויס אליהו

08:30 03/09/14 05/05/13     39335-04-13 37683 ,גבעתיים24/14טבנקין  33211145 ורבר אסף

08:30 19/11/14 20/06/13     15174-06-13 38403 ,בת ים48/1ירושלים  10564409 ורסנו יהודה

08:30 09/11/14 16/06/13     31102-03-13 37098 ,חולון37/8קרית שמונה  305869950 זבלוק ליובוב

00:00 00/00/00 03/04/13     20611-02-13 37028 ,תל אביב -יפו3/7הולצברג שמחה  27684950 חן צרלי

08:30 16/11/14 16/06/13     19821-01-13 35298 ,חולון12/10מנור אהוד  28422178 טחן צדוק

08:30 10/07/14 17/06/13      3034-05-13 38047 ,תל אביב -יפו54תשרי  טייאר יצחק אריאל22502884

09:00 24/11/13 31/10/12     38346-09-12 31717 ,תל אביב -יפו15/0יגאל אלון  39610407 יוסף יעקב קובי

09:00 12/12/13 10/06/13     56955-04-13 37456 ,פתח תקווה97/0רוטשילד  54878368 יצחק נסים

08:30 07/07/14 16/06/13     45524-05-13 37799 55658785 כ',בת ים11/7בר יהודה  כחלון מזל

08:30 26/06/14 03/06/13     19688-05-13 37480 ,תל אביב -יפו32/0בית צורי  25213356 כרמון גדעון

08:30 19/11/14 20/06/13      3679-06-13 38166 ,רמת גן8/0האחים בז'רנו  28920163 לב יריב

08:30 16/11/14 16/06/13     14075-05-13 38065 ,בת ים25/18ירושלים  58697525 לוי אשר

08:30 19/11/14 20/06/13     47403-04-13 38022 ,תל אביב -יפו20/6יונה הנביא  54602016 לוי עמוס

08:30 16/11/14 16/06/13     30814-06-12 32897 ,חולון37/1החשמונאים  54232293 לוי רון

08:30 26/06/14 03/06/13       947-05-13 37432 ,רמת גן3/6שמחה  14781793 מגרלה יוסי

10:30 12/12/13 10/06/13     53292-05-13 37469 ,ראשון לציון15428ת.ד  51172591 מיכאלי שמחה

08:30 24/11/13 23/05/13     23568-04-13 31994 ,ראשון לציון20/2העסיס  53490249 מנשה שלמה

08:30 24/03/14 06/03/13     43772-09-12 33888 ,הרצלייה5/0צביה לובטקין  27172923 סעד יגאל

08:30 10/07/14 19/06/13     47682-05-13 38103 ,תל אביב -יפו102/0דרך בר-לב חיים  53211868 פרנקו יצחק

08:30 16/11/14 16/06/13      2211-05-13 37467 ,בני ברק7/0יהונתן  25657800 קייש מיכאל

08:30 07/07/14 16/06/13     37928-04-13 37692 ,תל אביב -יפו1/2שד המעפילים  11163607 קליימן גונן

08:30 07/07/14 16/06/13      3974-06-13 38136 ,תל אביב -יפו16/0פאת השולחן  54704010 ריבלין יעקב

08:30 07/07/14 07/09/12      3049-04-12 33256 ,רמת גן3היצירה  שפרלינג קציר (א שרית38257358

08:30 30/06/14 04/06/13     24251-04-13 37676 ,תל אביב -יפו3/4נס לגויים  34109553 שקרא עביר

00:00 00/00/00 25/11/12     39238-03-12 33221 ,הרצליה9/0מודיעין  10658870 שרבט מלכיאל

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

14:00 28/04/14 24/04/13     43639-04-13 7418 ,ירושלים28/0עולי הגרדום  301204327 אבו זראקי מוחמד

11:00 14/05/14 13/05/13     25359-05-13 7160 ,בית שמש4/0רימון  64863582 אביקזיר דוד

09:00 11/06/14 04/06/13      4067-06-13 7504 ,בית שמש4/1רבי יהושע  60170826 אבלס בנימין

09:15 11/06/14 04/06/13      3848-06-13 6652 ,אריאל8/8כלילת יופי  22278733 אוחיון איילת

12:00 14/05/14 19/05/13     38467-12-12 7141 ,ירושלים11/4שאדיקר נחום  24578437 אוירבך רבקה

09:00 30/04/14 29/04/13     49640-04-13 7354 ,ירושלים49/0הרב פטאל  23694482 אלבז יעל ניצה

09:30 11/04/14 04/06/13      4888-06-13 7262 ,בית שמש137/1סמדר  40925356 אלמלח רחל

12:45 09/06/14 19/06/13     37168-06-13 7369 ,ירושלים2/10אריה בהעם  33839697 אמסולום שי

10:00 07/05/14 07/05/13     13174-05-13 7287 ,ירושלים11/3חקלאי זאב  61849766 אפוטה שמעון

11:15 11/06/14 05/06/13     10618-06-13 7182 ,ירושלים14רשבג  46576070 אפרים אדיב

11:30 06/11/13 28/01/13     24252-05-12 6775 ,ירושלים4/4רשבג  58725268 בוזגלו עפר

10:45 10/07/13 11/07/12     19260-07-12 6777 ,ירושלים12גיורא יוספטל  25124728 בן עמי משיח

09:30 10/07/10 10/07/12     16460-07-12 6819 ,ירושלים15/9הרקפת  55705842 בן ציון שולמית

10:30 11/06/14 04/06/13      6529-06-13 7456 ,ירושלים7/2אנטיגנוס  53360319 בן שושן ישראל

12:30 28/04/14 23/04/13     39737-04-13 7360 ,קדומים18שוהם  בת מלך מוריה סולט310763693

10:00 14/05/14 13/05/13     23335-05-13 7296 ,ירושלים9/1שמעוני  324650837 דה קוס שניה

10:15 07/05/14 07/05/13     12129-05-13 7394 ,ירושלים0/0  80419070 דעיס עומר

10:45 11/06/14 04/06/13      8172-06-13 7540 ,ירושלים36/0יוחנן בן זכאי  27802933 חי מנשה

12:30 07/05/14 09/05/13     19981-05-13 6806 ,מודיעין עילית17/2שאגת אריה  53480489 ידאעי מיכאל

11:30 14/05/14 19/05/13     42927-03-13 7454 ,מודיעין עילית32/19רבי עקיבא  21769112 כהן הדס

09:45 30/04/14 29/04/13     49390-04-13 7474 ,ירושלים16/8משה דיין  33170952 כהן ליאת

09:30 30/04/14 29/04/13     49424-04-13 7464 ,ירושלים16/8משה דיין  24282865 כהן פנחס

10:30 28/05/14 29/05/13     56940-05-13 7576 ,ירושלים6/0אל סעדיה  23362759 כורס מאגד

13:15 28/04/14 24/04/13     43094-04-13 7460 ,ירושלים31/3החיד"א  17915463 כמון אברהם

12:45 07/05/14 09/05/13     20149-05-13 7516 ,ירושלים11/3נקדימון  71602353 נסים אליעזר

12:15 07/05/14 09/05/13     16262-05-13 7327 ,ירושלים98/0שכ עין כרם ד  10275824 סעאדי זכריה

12:30 09/06/14 17/06/13     35418-06-13 7581 ,ירושלים137/2פיינשטיין  31283435 עינור עמוס צבי

10:30 14/05/14 13/05/13     22564-05-13 7526 ,ירושלים86/4הנביאים  59768879 פטל אורי

10:00 30/04/14 29/04/13     50051-04-13 7480 ,בית שמש1118/7הרצל  32084386 פרץ דוד

11:15 14/05/14 13/05/13     24839-05-13 7030 ,מודיעין עילית75מרומי שדה  צדיק סימון יעקב עידו67271890

11:15 30/04/14 20/03/13     32859-12-12 7232 ,ירושלים25/0שחראי  51561553 ריבק אמנון

12:15 14/05/14 19/05/13     33567-05-13 7458 ,ישעי42/0ישעי  32428146 רצאבי יובל

10:15 11/06/14 04/06/13      2426-06-13 7468 ,ישעי42/0ישעי  40199234 רצאבי מירב

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

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

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

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

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

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

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 08/12/14 19/05/13     27595-03-13 29122 ,ירכא3047ת.ד.  אבו חמדה אלמאזה58194176

11:00 18/12/14 28/05/13      2577-03-13 29312 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  57597189 אבו מוח אחמד

11:00 25/12/14 05/06/13      3575-05-13 30016 ,כפר קרע0/0כפר קרע  29205366 אבו פני ג'האד

11:00 11/12/14 22/05/13     12596-05-13 30085 ,חיפה10/0פז סעדיה  11048972 אבשלומוב יגאל

09:00 04/12/14 19/05/13     53627-04-13 29699 ,אום אל-פחם0/0שכ שרפה  58551490 אגבאריה כמאל

09:00 05/01/15 07/06/13     60074-05-13 27912 ,חיפה27/0שד מוריה  29613361 אדרי איציק

11:00 25/12/14 05/06/13     35409-05-13 30271 ,קריית אתא12/3חנקין  25440165 אוחיון שלום

11:00 25/12/14 05/06/13      4525-05-13 26774 ,חיפה32דרך צפת  39082235 אלפנדרי חן

09:30 04/12/14 19/05/13     56149-04-13 29999 ,שלומי64/0עוזיאל  64865835 אלפסי נסים

10:30 18/12/14 27/05/13     31445-02-13 29139 ,כרמיאל54/14בציר  61245809 אמר אורית

10:30 18/12/14 27/05/13     13694-03-13 29444 ,עכו37/21הרצל  55168561 אנטקלי הישאם

09:00 08/12/14 19/05/13      7249-04-13 29673 ,עכו40/0גולומב  57462475 אסבן דוד

09:00 29/12/14 06/06/13     32672-05-13 30188 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  26459180 אסעד היפא

09:00 29/12/14 06/06/13     47814-05-13 30221 ,רגבה2/0החצב  4996450 ארז שושנה

10:00 22/12/14 29/05/13     10196-05-13 29971 ,נשר6/0הערבה  321637506 אשובה סרגיי

09:00 18/12/14 26/05/13     43761-04-13 28434 ,שייח' דנון0/0שייח' דנון  29143252 בדארנה ענאן

09:30 18/12/14 27/05/13     16376-05-13 29788 ,קריית ביאליק4/6ההגנה  10198570 בודמן שרונה

11:00 22/12/14 02/06/13     49160-04-13 30006 ,קריית ביאליק5/11חרמון  320560485 בוינצ'ב ילנה

11:00 15/12/14 26/05/13     41398-03-13 29609 ,עכו54/4בן עמי  59932640 בירומי אבתיסאם

11:00 08/12/14 19/05/13     31116-02-13 28450 ,כרמיאל5/1ההגנה  50049089 בלזר משה

09:30 18/12/14 27/05/13     31516-05-13 30225 ,עכו24/6בורלא  33321456 בר-און רינה

09:00 29/12/14 06/06/13     51926-05-13 30365 ,טמרה0/0טמרה  25976234 ברכאת חוסאם

09:00 05/01/14 07/06/13     16705-04-13 27154 ,קריית מוצקין3/2ז'בוטינסקי  306999905 ברקוביץ בוריס

09:30 25/12/14 04/06/13      3603-05-13 30018 ,ערערה0/0 1487ת.ד  23424583 ג'בארין עאהד

10:00 15/12/14 22/05/13     17986-05-13 30082 ,סאג'ור0/0בענה  27644962 ג'רייס רוז

09:00 22/12/14 28/05/13     35513-05-13 30245 ,כסרא-סמיע0/0כסרא  65930695 גאנם שמעון

11:00 22/12/14 02/06/13      3509-04-13 28287 ,ירכא0/0ירכא  59326504 דבדוב יעקוב

09:00 05/01/14 07/06/13     46952-01-13 28214 28884849 ,קריית ים דבוש יהודה אודי

11:00 11/12/14 22/05/13     12584-05-13 30101 ,חיפה34פאר  68173673 דהן אבנר

10:00 15/12/14 22/05/13     18632-05-13 30124 ,חיפה7/5יוספטל- קרית ים  314504036 דובינסקי אלכסנדר

09:30 18/12/14 27/05/13     41143-04-13 29681 ,קריית ביאליק92/7קרן היסוד  42952929 דיין דני

10:00 01/12/14 12/05/13      4460-05-13 29142 ,חיפה55/10רציף פנחס  34996793 הרוש אלינור

10:00 18/12/14 27/05/13     58187-02-13 28949 ,נהרייה1/10שקד  27465939 הררי רחל

09:30 29/12/14 06/06/13     56200-04-13 30002 ,אבו סנאן0/0אבו סנאן  56942337 זבן ראדי

10:00 18/12/14 27/05/13     53176-04-13 29781 ,ג'דיידה-מכר0/0מכר  54396643 זלפי חסן
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

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

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

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 08/12/14 19/05/13     27595-03-13 29122 ,ירכא3047ת.ד.  אבו חמדה אלמאזה58194176

11:00 18/12/14 28/05/13      2577-03-13 29312 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  57597189 אבו מוח אחמד

11:00 25/12/14 05/06/13      3575-05-13 30016 ,כפר קרע0/0כפר קרע  29205366 אבו פני ג'האד

11:00 11/12/14 22/05/13     12596-05-13 30085 ,חיפה10/0פז סעדיה  11048972 אבשלומוב יגאל

09:00 04/12/14 19/05/13     53627-04-13 29699 ,אום אל-פחם0/0שכ שרפה  58551490 אגבאריה כמאל

09:00 05/01/15 07/06/13     60074-05-13 27912 ,חיפה27/0שד מוריה  29613361 אדרי איציק

11:00 25/12/14 05/06/13     35409-05-13 30271 ,קריית אתא12/3חנקין  25440165 אוחיון שלום

11:00 25/12/14 05/06/13      4525-05-13 26774 ,חיפה32דרך צפת  39082235 אלפנדרי חן

09:30 04/12/14 19/05/13     56149-04-13 29999 ,שלומי64/0עוזיאל  64865835 אלפסי נסים

10:30 18/12/14 27/05/13     31445-02-13 29139 ,כרמיאל54/14בציר  61245809 אמר אורית

10:30 18/12/14 27/05/13     13694-03-13 29444 ,עכו37/21הרצל  55168561 אנטקלי הישאם

09:00 08/12/14 19/05/13      7249-04-13 29673 ,עכו40/0גולומב  57462475 אסבן דוד

09:00 29/12/14 06/06/13     32672-05-13 30188 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  26459180 אסעד היפא

09:00 29/12/14 06/06/13     47814-05-13 30221 ,רגבה2/0החצב  4996450 ארז שושנה

10:00 22/12/14 29/05/13     10196-05-13 29971 ,נשר6/0הערבה  321637506 אשובה סרגיי

09:00 18/12/14 26/05/13     43761-04-13 28434 ,שייח' דנון0/0שייח' דנון  29143252 בדארנה ענאן

09:30 18/12/14 27/05/13     16376-05-13 29788 ,קריית ביאליק4/6ההגנה  10198570 בודמן שרונה

11:00 22/12/14 02/06/13     49160-04-13 30006 ,קריית ביאליק5/11חרמון  320560485 בוינצ'ב ילנה

11:00 15/12/14 26/05/13     41398-03-13 29609 ,עכו54/4בן עמי  59932640 בירומי אבתיסאם

11:00 08/12/14 19/05/13     31116-02-13 28450 ,כרמיאל5/1ההגנה  50049089 בלזר משה

09:30 18/12/14 27/05/13     31516-05-13 30225 ,עכו24/6בורלא  33321456 בר-און רינה

09:00 29/12/14 06/06/13     51926-05-13 30365 ,טמרה0/0טמרה  25976234 ברכאת חוסאם

09:00 05/01/14 07/06/13     16705-04-13 27154 ,קריית מוצקין3/2ז'בוטינסקי  306999905 ברקוביץ בוריס

09:30 25/12/14 04/06/13      3603-05-13 30018 ,ערערה0/0 1487ת.ד  23424583 ג'בארין עאהד

10:00 15/12/14 22/05/13     17986-05-13 30082 ,סאג'ור0/0בענה  27644962 ג'רייס רוז

09:00 22/12/14 28/05/13     35513-05-13 30245 ,כסרא-סמיע0/0כסרא  65930695 גאנם שמעון

11:00 22/12/14 02/06/13      3509-04-13 28287 ,ירכא0/0ירכא  59326504 דבדוב יעקוב

09:00 05/01/14 07/06/13     46952-01-13 28214 28884849 ,קריית ים דבוש יהודה אודי

11:00 11/12/14 22/05/13     12584-05-13 30101 ,חיפה34פאר  68173673 דהן אבנר

10:00 15/12/14 22/05/13     18632-05-13 30124 ,חיפה7/5יוספטל- קרית ים  314504036 דובינסקי אלכסנדר

09:30 18/12/14 27/05/13     41143-04-13 29681 ,קריית ביאליק92/7קרן היסוד  42952929 דיין דני

10:00 01/12/14 12/05/13      4460-05-13 29142 ,חיפה55/10רציף פנחס  34996793 הרוש אלינור

10:00 18/12/14 27/05/13     58187-02-13 28949 ,נהרייה1/10שקד  27465939 הררי רחל

09:30 29/12/14 06/06/13     56200-04-13 30002 ,אבו סנאן0/0אבו סנאן  56942337 זבן ראדי

10:00 18/12/14 27/05/13     53176-04-13 29781 ,ג'דיידה-מכר0/0מכר  54396643 זלפי חסן

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

14:00 28/04/14 24/04/13     43639-04-13 7418 ,ירושלים28/0עולי הגרדום  301204327 אבו זראקי מוחמד

11:00 14/05/14 13/05/13     25359-05-13 7160 ,בית שמש4/0רימון  64863582 אביקזיר דוד

09:00 11/06/14 04/06/13      4067-06-13 7504 ,בית שמש4/1רבי יהושע  60170826 אבלס בנימין

09:15 11/06/14 04/06/13      3848-06-13 6652 ,אריאל8/8כלילת יופי  22278733 אוחיון איילת

12:00 14/05/14 19/05/13     38467-12-12 7141 ,ירושלים11/4שאדיקר נחום  24578437 אוירבך רבקה

09:00 30/04/14 29/04/13     49640-04-13 7354 ,ירושלים49/0הרב פטאל  23694482 אלבז יעל ניצה

09:30 11/04/14 04/06/13      4888-06-13 7262 ,בית שמש137/1סמדר  40925356 אלמלח רחל

12:45 09/06/14 19/06/13     37168-06-13 7369 ,ירושלים2/10אריה בהעם  33839697 אמסולום שי

10:00 07/05/14 07/05/13     13174-05-13 7287 ,ירושלים11/3חקלאי זאב  61849766 אפוטה שמעון

11:15 11/06/14 05/06/13     10618-06-13 7182 ,ירושלים14רשבג  46576070 אפרים אדיב

11:30 06/11/13 28/01/13     24252-05-12 6775 ,ירושלים4/4רשבג  58725268 בוזגלו עפר

10:45 10/07/13 11/07/12     19260-07-12 6777 ,ירושלים12גיורא יוספטל  25124728 בן עמי משיח

09:30 10/07/10 10/07/12     16460-07-12 6819 ,ירושלים15/9הרקפת  55705842 בן ציון שולמית

10:30 11/06/14 04/06/13      6529-06-13 7456 ,ירושלים7/2אנטיגנוס  53360319 בן שושן ישראל

12:30 28/04/14 23/04/13     39737-04-13 7360 ,קדומים18שוהם  בת מלך מוריה סולט310763693

10:00 14/05/14 13/05/13     23335-05-13 7296 ,ירושלים9/1שמעוני  324650837 דה קוס שניה

10:15 07/05/14 07/05/13     12129-05-13 7394 ,ירושלים0/0  80419070 דעיס עומר

10:45 11/06/14 04/06/13      8172-06-13 7540 ,ירושלים36/0יוחנן בן זכאי  27802933 חי מנשה

12:30 07/05/14 09/05/13     19981-05-13 6806 ,מודיעין עילית17/2שאגת אריה  53480489 ידאעי מיכאל

11:30 14/05/14 19/05/13     42927-03-13 7454 ,מודיעין עילית32/19רבי עקיבא  21769112 כהן הדס

09:45 30/04/14 29/04/13     49390-04-13 7474 ,ירושלים16/8משה דיין  33170952 כהן ליאת

09:30 30/04/14 29/04/13     49424-04-13 7464 ,ירושלים16/8משה דיין  24282865 כהן פנחס

10:30 28/05/14 29/05/13     56940-05-13 7576 ,ירושלים6/0אל סעדיה  23362759 כורס מאגד

13:15 28/04/14 24/04/13     43094-04-13 7460 ,ירושלים31/3החיד"א  17915463 כמון אברהם

12:45 07/05/14 09/05/13     20149-05-13 7516 ,ירושלים11/3נקדימון  71602353 נסים אליעזר

12:15 07/05/14 09/05/13     16262-05-13 7327 ,ירושלים98/0שכ עין כרם ד  10275824 סעאדי זכריה

12:30 09/06/14 17/06/13     35418-06-13 7581 ,ירושלים137/2פיינשטיין  31283435 עינור עמוס צבי

10:30 14/05/14 13/05/13     22564-05-13 7526 ,ירושלים86/4הנביאים  59768879 פטל אורי

10:00 30/04/14 29/04/13     50051-04-13 7480 ,בית שמש1118/7הרצל  32084386 פרץ דוד

11:15 14/05/14 13/05/13     24839-05-13 7030 ,מודיעין עילית75מרומי שדה  צדיק סימון יעקב עידו67271890

11:15 30/04/14 20/03/13     32859-12-12 7232 ,ירושלים25/0שחראי  51561553 ריבק אמנון

12:15 14/05/14 19/05/13     33567-05-13 7458 ,ישעי42/0ישעי  32428146 רצאבי יובל

10:15 11/06/14 04/06/13      2426-06-13 7468 ,ישעי42/0ישעי  40199234 רצאבי מירב

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

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

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

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 22/05/13     12561-05-13 30111 ,חיפה24/6הזית  55260509 זריהן רפאל

09:30 04/12/14 19/05/13     41341-04-13 29372 ,סח'נין0/0סח'נין  29969490 ח'לאילה וליד

10:30 22/12/14 29/05/13     43275-04-13 25216 ,אבו סנאן0/0אבו סנאן  23320690 חאג' מוחמד וחיד

10:30 18/12/14 27/05/13     57782-01-13 28909 ,דייר חנא0/0דייר חנא  24731044 חג'ו היאם

11:00 25/12/14 05/06/13     10122-05-13 30036 ,חיפה9/4בן צבי יצחק- קר  56502511 חגי שמחה

09:00 15/12/14 22/05/13     10093-05-13 25575 25931502 א,חיפה13מד' געלון  חדור עדנאן

09:00 18/12/14 26/05/13     31137-04-13 29806 ,חיפה63/0שד הציונות  54481619 חטיב עאדל

11:00 22/12/14 02/06/13     52279-04-13 29967 ,קריית ביאליק41/2קרן קיימת לישרא  39064027 חיים דיקלה

11:00 22/12/14 02/06/13     52255-04-13 29972 ,קריית ביאליק41/2קרן קיימת לישרא  31991888 חיים מיכאל

10:00 25/12/14 04/06/13     56547-02-13 29311 ,שפרעם0/0שפרעם  57580698 חמודי ג'מאל

09:00 18/12/14 26/05/13     39281-04-13 29646 ,חדרה48/14תרנ"א  311014906 חנוכייב אינה

09:00 25/12/14 02/06/13     37401-02-13 29087 ,קריית ביאליק11/18הפרטיזנים  58743840 טובול תמר

09:00 25/12/14 02/06/13       501-04-13 29657 ,חיפה4/34חכים אליהו  21664743 יגול רביד

10:00 04/12/14 19/05/13     14155-04-13 28659 ,מיטב11/0מיטב  22842405 יעקב נתן

10:00 25/12/14 04/06/13     55834-02-13 29270 ,כרמיאל47/0שביל תשרי  22650956 כהן שרה

10:00 04/12/14 19/05/13     16735-04-13 29053 א,חיפה40הראשונים  22897482 כץ יעקב

10:00 04/12/14 19/05/13     16752-04-13 29043 29087079 א,חיפה40הראשונים  כץ לימור יעל

09:00 22/12/14 28/05/13     22449-04-13 28292 ,נהרייה3/0גורדון  9090259 כרמלי חוה יפה

10:00 04/12/14 19/05/13     14933-05-13 27199 ,קריית ביאליק6/9שד ח"ן  322015249 לוין סרגיי

09:00 15/12/14 22/05/13      5068-04-13 29671 ,חיפה150/1דרך יד לבנים  324638618 לוסי בוגדן

10:00 04/12/14 19/05/13     12621-05-13 30059 ,חיפה57/30חטיבת כרמל  313046377 לסניאקוב איסי

09:00 25/12/14 02/06/13     43871-04-13 29568 ,קריית אתא29/0מירון  34826107 מויאל שלמה

09:30 18/12/14 26/05/13     13255-04-13 29560 ,אום אל-פחם0/0שכ ע'רבי  29792363 מחאג'נה אחמד

10:00 25/12/14 04/06/13     21411-04-13 29697 ,אום אל-פחם0/0שכ אלבאטן  59456822 מחאג'נה מחמוד

09:30 18/12/14 26/05/13     21384-04-13 29707 ,אום אל-פחם0/0שכ ע'רבי  40509291 מחאג'נה רגאא

10:30 29/12/14 06/06/13     51751-05-13 30358 ,ערערה0/0ערערה  50734946 מלחם זיאד

10:30 25/12/14 04/06/13     27936-04-13 29724 ,נהרייה65/0העליה  22902605 מלמד אייל יעקב

10:30 22/12/14 29/05/13     45151-05-13 29705 ,עספיא0/0  59969634 מנסור פריד

10:30 25/12/14 04/06/13      7690-03-13 29334 ,קריית אתא72/18זבולון  34272542 מסילתי רפי

09:00 25/12/14 02/06/13     35564-05-13 25075 23376767 ,טמרה120ת.ד.  מסרי ופא

09:00 25/12/14 02/06/13     35540-05-13 25078 ,טמרה120ת.ד.  23492903 מסרי כמאל

09:30 05/01/14 07/06/13      7520-04-13 29654 ,טירת כרמל4/1אלבז נתן  317046332 סילקין יקטרינה

10:30 04/12/14 19/05/13     28983-04-13 29389 ,כרמיאל7/1הדקל  69091619 סלוחה פנחס

10:30 04/12/14 19/05/13      1743-05-13 29879 ,חיפה29/0שבתאי לוי  28237675 סלים סלים

10:30 25/12/14 04/06/13     21801-04-13 28922 ,שפרעם0/0שפרעם  39143516 סעד רביע

11:00 04/12/14 19/05/13      6985-04-13 29759 ,טירת כרמל5/15עגנון ש"י  319157905 סקוריקוב אנטולי

10:30 29/12/14 06/06/13     17906-05-13 30081 ,נחף0/0בענה  35294982 עאבד גהאד

09:30 15/12/14 22/05/13     17959-05-13 30088 ,נחף0/0נחף  56869217 עבאס עבד אל רזא

11:00 04/12/14 19/05/13      6230-04-13 29683 ,כפר מנדא0/0  עבד אל חמיד פארס300969151

11:00 04/12/14 19/05/13      7606-04-13 29637 ,אליכין98/0חבצלת השרון  31552672 עודד מיטל

09:30 22/12/14 28/05/13     32642-05-13 30235 ,דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  29795473 עומר וסאם

10:30 22/12/14 29/05/13     44534-05-13 30175 ,טמרה0/0טמרה  300828670 עוסמאן ראמז

10:30 08/12/14 19/05/13      4515-03-13 29323 ,חיפה120/78דרך יד לבנים  25223215 פדידה רמי

09:30 22/12/14 28/05/13     45233-03-13 29612 ,חיפה7/0פייגין צבי  54305958 פרל צבי
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:30 20/11/14 01/05/13     24962-03-13 29125 ,קריית אתא25/22שד' הציונות  29665692 פרץ מור

09:30 22/12/14 28/05/13     46254-05-13 30215 ,קריית ביאליק8/5ברזילי  34530519 פרץ רוזי

11:00 22/12/14 29/05/13     42464-05-13 29725 ,ערערה0/0חו'ר סקר  40513962 קבהא וסים

10:00 15/12/14 22/05/13     11897-05-13 30098 ,טמרה0/0טמרה  20083424 קיס אחמד

10:00 18/12/14 27/05/13     35158-05-13 30315 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  59897405 קעדאן נביל

09:30 25/12/14 04/06/13     31225-04-13 29608 ,אור עקיבא824/4יאנסן עליזה  36092831 ראובן טוהר רחלי

10:00 28/05/14 02/06/13     22812-02-13 28931 32094781 ,סער רובין אוריין

09:30 04/12/14 19/05/13      6927-04-13 29659 ,נתניה1/1חיבת ציון  321355539 ריאבצון ויקטוריה

11:00 29/12/14 06/06/13     52212-04-13 29997 ,חיפה202/6יד לבנים  31767163 שגב מירב

11:00 29/12/14 06/06/13     51976-05-13 30341 ,טמרה0/0טמרה  58188871 שהאב טוני

09:30 18/12/14 26/05/13     29686-04-13 29046 ,חדרה3/4הנביאים  22553671 שוקרון משה

10:00 05/01/14 07/06/13     38686-04-13 29704 ,קריית ביאליק10/0רחל  34503524 שמראל שי

10:00 05/01/14 07/06/13     41203-04-13 29804 ,ג'דיידה-מכר0/0מכר  54815360 שעבאן מרים

10:00 15/12/14 22/05/13     22601-05-13 30115 ,פרדס חנה-כרכור17/4שד' הציונות  שפטיאיב מירב נדירה300895646

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי חיפה

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

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

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:03 26/05/14 10/06/13     19373-06-13 17412 ,שגב-שלום30/0 5שכ  301984878 אבו גאמע הלאל

09:30 26/05/14 10/06/13     19393-06-13 17422 ,שגב-שלום30/0 5שכ  37192861 אבו גאמע רימה

09:30 19/05/14 08/06/13     13534-06-13 17346 ,אעצם (שבט)0/0אעצם (שבט)  54440722 אבו הדובה נאיף

13:03 07/04/14 08/06/13     28460-01-12 14152 ,אעצם (שבט)0/0אעצם )שבט(  26130294 אבו סבית חליל

09:00 05/03/14 12/06/13     25508-06-13 17471 ,באר שבע6/0אפק  62626940 אבחסרה אבון

11:45 26/03/14 09/06/13     15672-06-13 17281 ,אשדוד22/5שבט דן  25721051 אברהם רחמים

10:30 30/04/14 12/06/13     22979-06-13 17285 ,טנא12/0הנחל  אברמוביץ גולדשט אנדראה304717275

13:00 12/03/14 09/06/13     17093-06-13 17274 ,באר שבע40/19רבי עקיבא  67942193 אדרי אלברט

12:15 26/03/14 10/06/13     19915-06-13 17232 ,שדרות9/0יורדי הסירה  301707899 אדרי עדן

10:45 30/04/14 12/06/13     24712-06-13 17442 ,רהט14/0 31שכונה  34111286 אלטורי ניסים

14:00 05/03/14 17/06/13     35241-06-13 17475 ,דימונה289/9טיילת הספורט  67734178 אמסלם משה

12:03 07/04/14 02/06/13       483-06-13 17331 ,עמיעוז148עמיעוז  22755227 בוארון איריס

12:03 07/04/14 02/06/13       509-06-13 17321 ,עמיעוז148/0עמיעוז  28106979 בוארון תמיר

10:00 05/03/14 12/06/13     25463-06-13 17075 ,דימונה1163ת.ד  40029183 בר אל יהודית

10:00 30/04/14 10/06/13     19604-06-13 17491 גל עד גודה אביגדור5949573 ב',באר שבע120בנה ביתך 

12:30 28/04/14 03/06/13      4327-06-13 17034 ,באר שבע22/1האיסיים  42084251 הראל ורדה

12:03 28/04/14 03/06/13      2827-06-13 17402 ,ישע10/0ישע  15286172 חודסחלק ליאון

09:03 30/04/14 03/06/13      4482-06-13 17351 ,רהט53/0 7שכ  29898632 חמאיסה איוב

09:30 05/05/14 10/06/13     19502-06-13 16934 ,באר שבע7/0אטד  23674393 טוייזר רענן דוד

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 22/05/13     12561-05-13 30111 ,חיפה24/6הזית  55260509 זריהן רפאל

09:30 04/12/14 19/05/13     41341-04-13 29372 ,סח'נין0/0סח'נין  29969490 ח'לאילה וליד

10:30 22/12/14 29/05/13     43275-04-13 25216 ,אבו סנאן0/0אבו סנאן  23320690 חאג' מוחמד וחיד

10:30 18/12/14 27/05/13     57782-01-13 28909 ,דייר חנא0/0דייר חנא  24731044 חג'ו היאם

11:00 25/12/14 05/06/13     10122-05-13 30036 ,חיפה9/4בן צבי יצחק- קר  56502511 חגי שמחה

09:00 15/12/14 22/05/13     10093-05-13 25575 25931502 א,חיפה13מד' געלון  חדור עדנאן

09:00 18/12/14 26/05/13     31137-04-13 29806 ,חיפה63/0שד הציונות  54481619 חטיב עאדל

11:00 22/12/14 02/06/13     52279-04-13 29967 ,קריית ביאליק41/2קרן קיימת לישרא  39064027 חיים דיקלה

11:00 22/12/14 02/06/13     52255-04-13 29972 ,קריית ביאליק41/2קרן קיימת לישרא  31991888 חיים מיכאל

10:00 25/12/14 04/06/13     56547-02-13 29311 ,שפרעם0/0שפרעם  57580698 חמודי ג'מאל

09:00 18/12/14 26/05/13     39281-04-13 29646 ,חדרה48/14תרנ"א  311014906 חנוכייב אינה

09:00 25/12/14 02/06/13     37401-02-13 29087 ,קריית ביאליק11/18הפרטיזנים  58743840 טובול תמר

09:00 25/12/14 02/06/13       501-04-13 29657 ,חיפה4/34חכים אליהו  21664743 יגול רביד

10:00 04/12/14 19/05/13     14155-04-13 28659 ,מיטב11/0מיטב  22842405 יעקב נתן

10:00 25/12/14 04/06/13     55834-02-13 29270 ,כרמיאל47/0שביל תשרי  22650956 כהן שרה

10:00 04/12/14 19/05/13     16735-04-13 29053 א,חיפה40הראשונים  22897482 כץ יעקב

10:00 04/12/14 19/05/13     16752-04-13 29043 29087079 א,חיפה40הראשונים  כץ לימור יעל

09:00 22/12/14 28/05/13     22449-04-13 28292 ,נהרייה3/0גורדון  9090259 כרמלי חוה יפה

10:00 04/12/14 19/05/13     14933-05-13 27199 ,קריית ביאליק6/9שד ח"ן  322015249 לוין סרגיי

09:00 15/12/14 22/05/13      5068-04-13 29671 ,חיפה150/1דרך יד לבנים  324638618 לוסי בוגדן

10:00 04/12/14 19/05/13     12621-05-13 30059 ,חיפה57/30חטיבת כרמל  313046377 לסניאקוב איסי

09:00 25/12/14 02/06/13     43871-04-13 29568 ,קריית אתא29/0מירון  34826107 מויאל שלמה

09:30 18/12/14 26/05/13     13255-04-13 29560 ,אום אל-פחם0/0שכ ע'רבי  29792363 מחאג'נה אחמד

10:00 25/12/14 04/06/13     21411-04-13 29697 ,אום אל-פחם0/0שכ אלבאטן  59456822 מחאג'נה מחמוד

09:30 18/12/14 26/05/13     21384-04-13 29707 ,אום אל-פחם0/0שכ ע'רבי  40509291 מחאג'נה רגאא

10:30 29/12/14 06/06/13     51751-05-13 30358 ,ערערה0/0ערערה  50734946 מלחם זיאד

10:30 25/12/14 04/06/13     27936-04-13 29724 ,נהרייה65/0העליה  22902605 מלמד אייל יעקב

10:30 22/12/14 29/05/13     45151-05-13 29705 ,עספיא0/0  59969634 מנסור פריד

10:30 25/12/14 04/06/13      7690-03-13 29334 ,קריית אתא72/18זבולון  34272542 מסילתי רפי

09:00 25/12/14 02/06/13     35564-05-13 25075 23376767 ,טמרה120ת.ד.  מסרי ופא

09:00 25/12/14 02/06/13     35540-05-13 25078 ,טמרה120ת.ד.  23492903 מסרי כמאל

09:30 05/01/14 07/06/13      7520-04-13 29654 ,טירת כרמל4/1אלבז נתן  317046332 סילקין יקטרינה

10:30 04/12/14 19/05/13     28983-04-13 29389 ,כרמיאל7/1הדקל  69091619 סלוחה פנחס

10:30 04/12/14 19/05/13      1743-05-13 29879 ,חיפה29/0שבתאי לוי  28237675 סלים סלים

10:30 25/12/14 04/06/13     21801-04-13 28922 ,שפרעם0/0שפרעם  39143516 סעד רביע

11:00 04/12/14 19/05/13      6985-04-13 29759 ,טירת כרמל5/15עגנון ש"י  319157905 סקוריקוב אנטולי

10:30 29/12/14 06/06/13     17906-05-13 30081 ,נחף0/0בענה  35294982 עאבד גהאד

09:30 15/12/14 22/05/13     17959-05-13 30088 ,נחף0/0נחף  56869217 עבאס עבד אל רזא

11:00 04/12/14 19/05/13      6230-04-13 29683 ,כפר מנדא0/0  עבד אל חמיד פארס300969151

11:00 04/12/14 19/05/13      7606-04-13 29637 ,אליכין98/0חבצלת השרון  31552672 עודד מיטל

09:30 22/12/14 28/05/13     32642-05-13 30235 ,דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  29795473 עומר וסאם

10:30 22/12/14 29/05/13     44534-05-13 30175 ,טמרה0/0טמרה  300828670 עוסמאן ראמז

10:30 08/12/14 19/05/13      4515-03-13 29323 ,חיפה120/78דרך יד לבנים  25223215 פדידה רמי

09:30 22/12/14 28/05/13     45233-03-13 29612 ,חיפה7/0פייגין צבי  54305958 פרל צבי

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

14:00 28/04/14 24/04/13     43639-04-13 7418 ,ירושלים28/0עולי הגרדום  301204327 אבו זראקי מוחמד

11:00 14/05/14 13/05/13     25359-05-13 7160 ,בית שמש4/0רימון  64863582 אביקזיר דוד

09:00 11/06/14 04/06/13      4067-06-13 7504 ,בית שמש4/1רבי יהושע  60170826 אבלס בנימין

09:15 11/06/14 04/06/13      3848-06-13 6652 ,אריאל8/8כלילת יופי  22278733 אוחיון איילת

12:00 14/05/14 19/05/13     38467-12-12 7141 ,ירושלים11/4שאדיקר נחום  24578437 אוירבך רבקה

09:00 30/04/14 29/04/13     49640-04-13 7354 ,ירושלים49/0הרב פטאל  23694482 אלבז יעל ניצה

09:30 11/04/14 04/06/13      4888-06-13 7262 ,בית שמש137/1סמדר  40925356 אלמלח רחל

12:45 09/06/14 19/06/13     37168-06-13 7369 ,ירושלים2/10אריה בהעם  33839697 אמסולום שי

10:00 07/05/14 07/05/13     13174-05-13 7287 ,ירושלים11/3חקלאי זאב  61849766 אפוטה שמעון

11:15 11/06/14 05/06/13     10618-06-13 7182 ,ירושלים14רשבג  46576070 אפרים אדיב

11:30 06/11/13 28/01/13     24252-05-12 6775 ,ירושלים4/4רשבג  58725268 בוזגלו עפר

10:45 10/07/13 11/07/12     19260-07-12 6777 ,ירושלים12גיורא יוספטל  25124728 בן עמי משיח

09:30 10/07/10 10/07/12     16460-07-12 6819 ,ירושלים15/9הרקפת  55705842 בן ציון שולמית

10:30 11/06/14 04/06/13      6529-06-13 7456 ,ירושלים7/2אנטיגנוס  53360319 בן שושן ישראל

12:30 28/04/14 23/04/13     39737-04-13 7360 ,קדומים18שוהם  בת מלך מוריה סולט310763693

10:00 14/05/14 13/05/13     23335-05-13 7296 ,ירושלים9/1שמעוני  324650837 דה קוס שניה

10:15 07/05/14 07/05/13     12129-05-13 7394 ,ירושלים0/0  80419070 דעיס עומר

10:45 11/06/14 04/06/13      8172-06-13 7540 ,ירושלים36/0יוחנן בן זכאי  27802933 חי מנשה

12:30 07/05/14 09/05/13     19981-05-13 6806 ,מודיעין עילית17/2שאגת אריה  53480489 ידאעי מיכאל

11:30 14/05/14 19/05/13     42927-03-13 7454 ,מודיעין עילית32/19רבי עקיבא  21769112 כהן הדס

09:45 30/04/14 29/04/13     49390-04-13 7474 ,ירושלים16/8משה דיין  33170952 כהן ליאת

09:30 30/04/14 29/04/13     49424-04-13 7464 ,ירושלים16/8משה דיין  24282865 כהן פנחס

10:30 28/05/14 29/05/13     56940-05-13 7576 ,ירושלים6/0אל סעדיה  23362759 כורס מאגד

13:15 28/04/14 24/04/13     43094-04-13 7460 ,ירושלים31/3החיד"א  17915463 כמון אברהם

12:45 07/05/14 09/05/13     20149-05-13 7516 ,ירושלים11/3נקדימון  71602353 נסים אליעזר

12:15 07/05/14 09/05/13     16262-05-13 7327 ,ירושלים98/0שכ עין כרם ד  10275824 סעאדי זכריה

12:30 09/06/14 17/06/13     35418-06-13 7581 ,ירושלים137/2פיינשטיין  31283435 עינור עמוס צבי

10:30 14/05/14 13/05/13     22564-05-13 7526 ,ירושלים86/4הנביאים  59768879 פטל אורי

10:00 30/04/14 29/04/13     50051-04-13 7480 ,בית שמש1118/7הרצל  32084386 פרץ דוד

11:15 14/05/14 13/05/13     24839-05-13 7030 ,מודיעין עילית75מרומי שדה  צדיק סימון יעקב עידו67271890

11:15 30/04/14 20/03/13     32859-12-12 7232 ,ירושלים25/0שחראי  51561553 ריבק אמנון

12:15 14/05/14 19/05/13     33567-05-13 7458 ,ישעי42/0ישעי  32428146 רצאבי יובל

10:15 11/06/14 04/06/13      2426-06-13 7468 ,ישעי42/0ישעי  40199234 רצאבי מירב

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

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

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

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:30 20/11/14 01/05/13     24962-03-13 29125 ,קריית אתא25/22שד' הציונות  29665692 פרץ מור

09:30 22/12/14 28/05/13     46254-05-13 30215 ,קריית ביאליק8/5ברזילי  34530519 פרץ רוזי

11:00 22/12/14 29/05/13     42464-05-13 29725 ,ערערה0/0חו'ר סקר  40513962 קבהא וסים

10:00 15/12/14 22/05/13     11897-05-13 30098 ,טמרה0/0טמרה  20083424 קיס אחמד

10:00 18/12/14 27/05/13     35158-05-13 30315 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  59897405 קעדאן נביל

09:30 25/12/14 04/06/13     31225-04-13 29608 ,אור עקיבא824/4יאנסן עליזה  36092831 ראובן טוהר רחלי

10:00 28/05/14 02/06/13     22812-02-13 28931 32094781 ,סער רובין אוריין

09:30 04/12/14 19/05/13      6927-04-13 29659 ,נתניה1/1חיבת ציון  321355539 ריאבצון ויקטוריה

11:00 29/12/14 06/06/13     52212-04-13 29997 ,חיפה202/6יד לבנים  31767163 שגב מירב

11:00 29/12/14 06/06/13     51976-05-13 30341 ,טמרה0/0טמרה  58188871 שהאב טוני

09:30 18/12/14 26/05/13     29686-04-13 29046 ,חדרה3/4הנביאים  22553671 שוקרון משה

10:00 05/01/14 07/06/13     38686-04-13 29704 ,קריית ביאליק10/0רחל  34503524 שמראל שי

10:00 05/01/14 07/06/13     41203-04-13 29804 ,ג'דיידה-מכר0/0מכר  54815360 שעבאן מרים

10:00 15/12/14 22/05/13     22601-05-13 30115 ,פרדס חנה-כרכור17/4שד' הציונות  שפטיאיב מירב נדירה300895646

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי חיפה

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

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

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:03 26/05/14 10/06/13     19373-06-13 17412 ,שגב-שלום30/0 5שכ  301984878 אבו גאמע הלאל

09:30 26/05/14 10/06/13     19393-06-13 17422 ,שגב-שלום30/0 5שכ  37192861 אבו גאמע רימה

09:30 19/05/14 08/06/13     13534-06-13 17346 ,אעצם (שבט)0/0אעצם (שבט)  54440722 אבו הדובה נאיף

13:03 07/04/14 08/06/13     28460-01-12 14152 ,אעצם (שבט)0/0אעצם )שבט(  26130294 אבו סבית חליל

09:00 05/03/14 12/06/13     25508-06-13 17471 ,באר שבע6/0אפק  62626940 אבחסרה אבון

11:45 26/03/14 09/06/13     15672-06-13 17281 ,אשדוד22/5שבט דן  25721051 אברהם רחמים

10:30 30/04/14 12/06/13     22979-06-13 17285 ,טנא12/0הנחל  אברמוביץ גולדשט אנדראה304717275

13:00 12/03/14 09/06/13     17093-06-13 17274 ,באר שבע40/19רבי עקיבא  67942193 אדרי אלברט

12:15 26/03/14 10/06/13     19915-06-13 17232 ,שדרות9/0יורדי הסירה  301707899 אדרי עדן

10:45 30/04/14 12/06/13     24712-06-13 17442 ,רהט14/0 31שכונה  34111286 אלטורי ניסים

14:00 05/03/14 17/06/13     35241-06-13 17475 ,דימונה289/9טיילת הספורט  67734178 אמסלם משה

12:03 07/04/14 02/06/13       483-06-13 17331 ,עמיעוז148עמיעוז  22755227 בוארון איריס

12:03 07/04/14 02/06/13       509-06-13 17321 ,עמיעוז148/0עמיעוז  28106979 בוארון תמיר

10:00 05/03/14 12/06/13     25463-06-13 17075 ,דימונה1163ת.ד  40029183 בר אל יהודית

10:00 30/04/14 10/06/13     19604-06-13 17491 גל עד גודה אביגדור5949573 ב',באר שבע120בנה ביתך 

12:30 28/04/14 03/06/13      4327-06-13 17034 ,באר שבע22/1האיסיים  42084251 הראל ורדה

12:03 28/04/14 03/06/13      2827-06-13 17402 ,ישע10/0ישע  15286172 חודסחלק ליאון

09:03 30/04/14 03/06/13      4482-06-13 17351 ,רהט53/0 7שכ  29898632 חמאיסה איוב

09:30 05/05/14 10/06/13     19502-06-13 16934 ,באר שבע7/0אטד  23674393 טוייזר רענן דוד

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

14:00 28/04/14 24/04/13     43639-04-13 7418 ,ירושלים28/0עולי הגרדום  301204327 אבו זראקי מוחמד

11:00 14/05/14 13/05/13     25359-05-13 7160 ,בית שמש4/0רימון  64863582 אביקזיר דוד

09:00 11/06/14 04/06/13      4067-06-13 7504 ,בית שמש4/1רבי יהושע  60170826 אבלס בנימין

09:15 11/06/14 04/06/13      3848-06-13 6652 ,אריאל8/8כלילת יופי  22278733 אוחיון איילת

12:00 14/05/14 19/05/13     38467-12-12 7141 ,ירושלים11/4שאדיקר נחום  24578437 אוירבך רבקה

09:00 30/04/14 29/04/13     49640-04-13 7354 ,ירושלים49/0הרב פטאל  23694482 אלבז יעל ניצה

09:30 11/04/14 04/06/13      4888-06-13 7262 ,בית שמש137/1סמדר  40925356 אלמלח רחל

12:45 09/06/14 19/06/13     37168-06-13 7369 ,ירושלים2/10אריה בהעם  33839697 אמסולום שי

10:00 07/05/14 07/05/13     13174-05-13 7287 ,ירושלים11/3חקלאי זאב  61849766 אפוטה שמעון

11:15 11/06/14 05/06/13     10618-06-13 7182 ,ירושלים14רשבג  46576070 אפרים אדיב

11:30 06/11/13 28/01/13     24252-05-12 6775 ,ירושלים4/4רשבג  58725268 בוזגלו עפר

10:45 10/07/13 11/07/12     19260-07-12 6777 ,ירושלים12גיורא יוספטל  25124728 בן עמי משיח

09:30 10/07/10 10/07/12     16460-07-12 6819 ,ירושלים15/9הרקפת  55705842 בן ציון שולמית

10:30 11/06/14 04/06/13      6529-06-13 7456 ,ירושלים7/2אנטיגנוס  53360319 בן שושן ישראל

12:30 28/04/14 23/04/13     39737-04-13 7360 ,קדומים18שוהם  בת מלך מוריה סולט310763693

10:00 14/05/14 13/05/13     23335-05-13 7296 ,ירושלים9/1שמעוני  324650837 דה קוס שניה

10:15 07/05/14 07/05/13     12129-05-13 7394 ,ירושלים0/0  80419070 דעיס עומר

10:45 11/06/14 04/06/13      8172-06-13 7540 ,ירושלים36/0יוחנן בן זכאי  27802933 חי מנשה

12:30 07/05/14 09/05/13     19981-05-13 6806 ,מודיעין עילית17/2שאגת אריה  53480489 ידאעי מיכאל

11:30 14/05/14 19/05/13     42927-03-13 7454 ,מודיעין עילית32/19רבי עקיבא  21769112 כהן הדס

09:45 30/04/14 29/04/13     49390-04-13 7474 ,ירושלים16/8משה דיין  33170952 כהן ליאת

09:30 30/04/14 29/04/13     49424-04-13 7464 ,ירושלים16/8משה דיין  24282865 כהן פנחס

10:30 28/05/14 29/05/13     56940-05-13 7576 ,ירושלים6/0אל סעדיה  23362759 כורס מאגד

13:15 28/04/14 24/04/13     43094-04-13 7460 ,ירושלים31/3החיד"א  17915463 כמון אברהם

12:45 07/05/14 09/05/13     20149-05-13 7516 ,ירושלים11/3נקדימון  71602353 נסים אליעזר

12:15 07/05/14 09/05/13     16262-05-13 7327 ,ירושלים98/0שכ עין כרם ד  10275824 סעאדי זכריה

12:30 09/06/14 17/06/13     35418-06-13 7581 ,ירושלים137/2פיינשטיין  31283435 עינור עמוס צבי

10:30 14/05/14 13/05/13     22564-05-13 7526 ,ירושלים86/4הנביאים  59768879 פטל אורי

10:00 30/04/14 29/04/13     50051-04-13 7480 ,בית שמש1118/7הרצל  32084386 פרץ דוד

11:15 14/05/14 13/05/13     24839-05-13 7030 ,מודיעין עילית75מרומי שדה  צדיק סימון יעקב עידו67271890

11:15 30/04/14 20/03/13     32859-12-12 7232 ,ירושלים25/0שחראי  51561553 ריבק אמנון

12:15 14/05/14 19/05/13     33567-05-13 7458 ,ישעי42/0ישעי  32428146 רצאבי יובל

10:15 11/06/14 04/06/13      2426-06-13 7468 ,ישעי42/0ישעי  40199234 רצאבי מירב

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

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

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

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:30 20/11/14 01/05/13     24962-03-13 29125 ,קריית אתא25/22שד' הציונות  29665692 פרץ מור

09:30 22/12/14 28/05/13     46254-05-13 30215 ,קריית ביאליק8/5ברזילי  34530519 פרץ רוזי

11:00 22/12/14 29/05/13     42464-05-13 29725 ,ערערה0/0חו'ר סקר  40513962 קבהא וסים

10:00 15/12/14 22/05/13     11897-05-13 30098 ,טמרה0/0טמרה  20083424 קיס אחמד

10:00 18/12/14 27/05/13     35158-05-13 30315 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  59897405 קעדאן נביל

09:30 25/12/14 04/06/13     31225-04-13 29608 ,אור עקיבא824/4יאנסן עליזה  36092831 ראובן טוהר רחלי

10:00 28/05/14 02/06/13     22812-02-13 28931 32094781 ,סער רובין אוריין

09:30 04/12/14 19/05/13      6927-04-13 29659 ,נתניה1/1חיבת ציון  321355539 ריאבצון ויקטוריה

11:00 29/12/14 06/06/13     52212-04-13 29997 ,חיפה202/6יד לבנים  31767163 שגב מירב

11:00 29/12/14 06/06/13     51976-05-13 30341 ,טמרה0/0טמרה  58188871 שהאב טוני

09:30 18/12/14 26/05/13     29686-04-13 29046 ,חדרה3/4הנביאים  22553671 שוקרון משה

10:00 05/01/14 07/06/13     38686-04-13 29704 ,קריית ביאליק10/0רחל  34503524 שמראל שי

10:00 05/01/14 07/06/13     41203-04-13 29804 ,ג'דיידה-מכר0/0מכר  54815360 שעבאן מרים

10:00 15/12/14 22/05/13     22601-05-13 30115 ,פרדס חנה-כרכור17/4שד' הציונות  שפטיאיב מירב נדירה300895646

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי חיפה

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

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

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:03 26/05/14 10/06/13     19373-06-13 17412 ,שגב-שלום30/0 5שכ  301984878 אבו גאמע הלאל

09:30 26/05/14 10/06/13     19393-06-13 17422 ,שגב-שלום30/0 5שכ  37192861 אבו גאמע רימה

09:30 19/05/14 08/06/13     13534-06-13 17346 ,אעצם (שבט)0/0אעצם (שבט)  54440722 אבו הדובה נאיף

13:03 07/04/14 08/06/13     28460-01-12 14152 ,אעצם (שבט)0/0אעצם )שבט(  26130294 אבו סבית חליל

09:00 05/03/14 12/06/13     25508-06-13 17471 ,באר שבע6/0אפק  62626940 אבחסרה אבון

11:45 26/03/14 09/06/13     15672-06-13 17281 ,אשדוד22/5שבט דן  25721051 אברהם רחמים

10:30 30/04/14 12/06/13     22979-06-13 17285 ,טנא12/0הנחל  אברמוביץ גולדשט אנדראה304717275

13:00 12/03/14 09/06/13     17093-06-13 17274 ,באר שבע40/19רבי עקיבא  67942193 אדרי אלברט

12:15 26/03/14 10/06/13     19915-06-13 17232 ,שדרות9/0יורדי הסירה  301707899 אדרי עדן

10:45 30/04/14 12/06/13     24712-06-13 17442 ,רהט14/0 31שכונה  34111286 אלטורי ניסים

14:00 05/03/14 17/06/13     35241-06-13 17475 ,דימונה289/9טיילת הספורט  67734178 אמסלם משה

12:03 07/04/14 02/06/13       483-06-13 17331 ,עמיעוז148עמיעוז  22755227 בוארון איריס

12:03 07/04/14 02/06/13       509-06-13 17321 ,עמיעוז148/0עמיעוז  28106979 בוארון תמיר

10:00 05/03/14 12/06/13     25463-06-13 17075 ,דימונה1163ת.ד  40029183 בר אל יהודית

10:00 30/04/14 10/06/13     19604-06-13 17491 גל עד גודה אביגדור5949573 ב',באר שבע120בנה ביתך 

12:30 28/04/14 03/06/13      4327-06-13 17034 ,באר שבע22/1האיסיים  42084251 הראל ורדה

12:03 28/04/14 03/06/13      2827-06-13 17402 ,ישע10/0ישע  15286172 חודסחלק ליאון

09:03 30/04/14 03/06/13      4482-06-13 17351 ,רהט53/0 7שכ  29898632 חמאיסה איוב

09:30 05/05/14 10/06/13     19502-06-13 16934 ,באר שבע7/0אטד  23674393 טוייזר רענן דוד
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:30 24/03/14 17/04/13     28966-04-13 16953 ,דימונה1321/12מרחבים  317816270 טומסקי ילנה

10:30 24/03/14 17/04/13     28980-04-13 16943 ,דימונה1321/12מרחבים  314271552 טומסקי רומן

09:30 26/05/14 09/06/13     15563-06-13 17194 ,אילת27/0נווה מדבר  3119583 יוסופביץ פנחס

09:03 26/05/14 06/06/13     12377-06-13 17222 ,מרכז שפירא0/0אחוזת אתרוג  33595943 יוסף שי

10:03 05/05/14 18/06/13     37416-06-13 17212 ,אשדוד39/0האדמו"ר מבעלז  56402084 לוי אמנון

09:03 26/05/14 10/06/13     19054-06-13 17261 ,אופקים2/5פינטו חיים  316778695 ליסיוק סופיה

12:00 26/03/14 10/06/13     19421-06-13 17453 ,קריית גת1/8מירון  40350886 מגידש אודי

12:00 05/03/14 16/06/13     31083-06-13 17304 ,ערד11/4יאשיהו  68189927 מלכה אברהם

14:45 05/03/14 12/06/13     25264-06-13 16421 ,אשקלון5/45בן עטר  310715875 מרדי תומר

14:15 05/03/14 09/06/13     15371-06-13 15153 ,באר שבע5/6מסקין אהרון  56804834 נבט שלום

09:03 26/05/14 06/06/13     13373-06-13 17352 ,אשדוד21/1העצמאות  58495839 נוי מאיר

09:03 26/03/14 12/06/13     25771-06-13 17371 ,אילת4008/6אילת  51059269 סולומון יצחק

09:30 19/05/14 10/06/13     19480-06-13 17396 ,גילת9/0  23796287 עדרי שלמה

09:03 26/05/14 10/06/13     19034-06-13 17251 ,אופקים2/5פינטו חיים  316778687 קניאזקוב וסילי

10:03 05/05/14 13/06/13     28339-06-13 17492 ,באר שבע58/10גוש עציון  68111152 קרוצ'י שלום

09:30 26/03/14 20/05/13     32542-05-13 15453 ,אשדוד34/18נחל לכיש  25070277 רוקח אתי

14:45 12/03/14 02/06/13       976-06-13 17322 ,צוחר92/0מרכז צוחר  68095561 תורגמן רפאל

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי באר שבע

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

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

,צבי קויש,עו"ד

נצרת מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 21/05/14 23/05/13     58435-12-12 28669 ,יפיע0/0יפיע  28369718 אבו עאבד הישאם

09:30 21/05/14 23/05/13      9413-02-13 28733 ,נצרת27/1 4059רח  27523778 אבראהים סובחי

09:00 26/05/14 28/05/13     33622-05-12 25923 ,טבריה192/19וינגייט  67353151 אדר אסתר

11:00 02/06/14 03/06/13     58274-07-12 26780 ,צפת96/9רמז דוד  אלפנדרי מאיר חיים56797319

09:30 09/12/13 03/12/12     46971-09-12 27151 ,טבריה12/1דהאן שמעון  64909492 אלקובי דוד

09:00 26/05/14 27/05/13     53016-01-13 28699 ,נצרת17/0 6113רח  29880481 אשקר רפאיל

09:00 26/05/14 29/05/13      4450-02-13 28729 ,מגדל העמק941/3שומרון  33776402 בוזגלו תומר

09:00 28/05/14 02/06/13     24656-02-13 28461 ,נצרת עילית21/15כרכום  33674219 בכור אלי

09:00 02/06/14 09/06/13     54216-11-12 27716 ,ראש פינה1סמטת גליל  32638926 בן לולו אביה

09:00 28/05/14 30/05/13     35384-04-13 29826 ,בועיינה-נוג'ידא0/0בועינה  24789323 ג'ועבאט סמיר

11:00 02/06/14 03/06/13     27433-11-12 27529 ,טורעאן0/0טורעאן  29228830 גבן מועאד

09:00 26/05/14 27/05/13     11180-02-13 28967 ,טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  29751476 גזאוי מחמוד

09:30 28/05/14 02/06/13     47762-02-13 29271 ,טובא-זנגרייה19/0טובא-זנגריה  40044927 הייב דליה

10:00 26/05/14 29/05/13     14282-04-13 29761 ,טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  55161137 הייב קאסם

09:00 26/05/14 26/05/13     43405-04-13 29882 ,כפר כנא0/0כפר כנא  28177616 ח'טיב מוחמד

09:00 28/05/14 30/05/13     24880-01-13 28673 ,אומן13/0אומן  57890915 חונוביץ אילה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:30 20/11/14 01/05/13     24962-03-13 29125 ,קריית אתא25/22שד' הציונות  29665692 פרץ מור

09:30 22/12/14 28/05/13     46254-05-13 30215 ,קריית ביאליק8/5ברזילי  34530519 פרץ רוזי

11:00 22/12/14 29/05/13     42464-05-13 29725 ,ערערה0/0חו'ר סקר  40513962 קבהא וסים

10:00 15/12/14 22/05/13     11897-05-13 30098 ,טמרה0/0טמרה  20083424 קיס אחמד

10:00 18/12/14 27/05/13     35158-05-13 30315 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  59897405 קעדאן נביל

09:30 25/12/14 04/06/13     31225-04-13 29608 ,אור עקיבא824/4יאנסן עליזה  36092831 ראובן טוהר רחלי

10:00 28/05/14 02/06/13     22812-02-13 28931 32094781 ,סער רובין אוריין

09:30 04/12/14 19/05/13      6927-04-13 29659 ,נתניה1/1חיבת ציון  321355539 ריאבצון ויקטוריה

11:00 29/12/14 06/06/13     52212-04-13 29997 ,חיפה202/6יד לבנים  31767163 שגב מירב

11:00 29/12/14 06/06/13     51976-05-13 30341 ,טמרה0/0טמרה  58188871 שהאב טוני

09:30 18/12/14 26/05/13     29686-04-13 29046 ,חדרה3/4הנביאים  22553671 שוקרון משה

10:00 05/01/14 07/06/13     38686-04-13 29704 ,קריית ביאליק10/0רחל  34503524 שמראל שי

10:00 05/01/14 07/06/13     41203-04-13 29804 ,ג'דיידה-מכר0/0מכר  54815360 שעבאן מרים

10:00 15/12/14 22/05/13     22601-05-13 30115 ,פרדס חנה-כרכור17/4שד' הציונות  שפטיאיב מירב נדירה300895646

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי חיפה

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

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

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:03 26/05/14 10/06/13     19373-06-13 17412 ,שגב-שלום30/0 5שכ  301984878 אבו גאמע הלאל

09:30 26/05/14 10/06/13     19393-06-13 17422 ,שגב-שלום30/0 5שכ  37192861 אבו גאמע רימה

09:30 19/05/14 08/06/13     13534-06-13 17346 ,אעצם (שבט)0/0אעצם (שבט)  54440722 אבו הדובה נאיף

13:03 07/04/14 08/06/13     28460-01-12 14152 ,אעצם (שבט)0/0אעצם )שבט(  26130294 אבו סבית חליל

09:00 05/03/14 12/06/13     25508-06-13 17471 ,באר שבע6/0אפק  62626940 אבחסרה אבון

11:45 26/03/14 09/06/13     15672-06-13 17281 ,אשדוד22/5שבט דן  25721051 אברהם רחמים

10:30 30/04/14 12/06/13     22979-06-13 17285 ,טנא12/0הנחל  אברמוביץ גולדשט אנדראה304717275

13:00 12/03/14 09/06/13     17093-06-13 17274 ,באר שבע40/19רבי עקיבא  67942193 אדרי אלברט

12:15 26/03/14 10/06/13     19915-06-13 17232 ,שדרות9/0יורדי הסירה  301707899 אדרי עדן

10:45 30/04/14 12/06/13     24712-06-13 17442 ,רהט14/0 31שכונה  34111286 אלטורי ניסים

14:00 05/03/14 17/06/13     35241-06-13 17475 ,דימונה289/9טיילת הספורט  67734178 אמסלם משה

12:03 07/04/14 02/06/13       483-06-13 17331 ,עמיעוז148עמיעוז  22755227 בוארון איריס

12:03 07/04/14 02/06/13       509-06-13 17321 ,עמיעוז148/0עמיעוז  28106979 בוארון תמיר

10:00 05/03/14 12/06/13     25463-06-13 17075 ,דימונה1163ת.ד  40029183 בר אל יהודית

10:00 30/04/14 10/06/13     19604-06-13 17491 גל עד גודה אביגדור5949573 ב',באר שבע120בנה ביתך 

12:30 28/04/14 03/06/13      4327-06-13 17034 ,באר שבע22/1האיסיים  42084251 הראל ורדה

12:03 28/04/14 03/06/13      2827-06-13 17402 ,ישע10/0ישע  15286172 חודסחלק ליאון

09:03 30/04/14 03/06/13      4482-06-13 17351 ,רהט53/0 7שכ  29898632 חמאיסה איוב

09:30 05/05/14 10/06/13     19502-06-13 16934 ,באר שבע7/0אטד  23674393 טוייזר רענן דוד

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

14:00 28/04/14 24/04/13     43639-04-13 7418 ,ירושלים28/0עולי הגרדום  301204327 אבו זראקי מוחמד

11:00 14/05/14 13/05/13     25359-05-13 7160 ,בית שמש4/0רימון  64863582 אביקזיר דוד

09:00 11/06/14 04/06/13      4067-06-13 7504 ,בית שמש4/1רבי יהושע  60170826 אבלס בנימין

09:15 11/06/14 04/06/13      3848-06-13 6652 ,אריאל8/8כלילת יופי  22278733 אוחיון איילת

12:00 14/05/14 19/05/13     38467-12-12 7141 ,ירושלים11/4שאדיקר נחום  24578437 אוירבך רבקה

09:00 30/04/14 29/04/13     49640-04-13 7354 ,ירושלים49/0הרב פטאל  23694482 אלבז יעל ניצה

09:30 11/04/14 04/06/13      4888-06-13 7262 ,בית שמש137/1סמדר  40925356 אלמלח רחל

12:45 09/06/14 19/06/13     37168-06-13 7369 ,ירושלים2/10אריה בהעם  33839697 אמסולום שי

10:00 07/05/14 07/05/13     13174-05-13 7287 ,ירושלים11/3חקלאי זאב  61849766 אפוטה שמעון

11:15 11/06/14 05/06/13     10618-06-13 7182 ,ירושלים14רשבג  46576070 אפרים אדיב

11:30 06/11/13 28/01/13     24252-05-12 6775 ,ירושלים4/4רשבג  58725268 בוזגלו עפר

10:45 10/07/13 11/07/12     19260-07-12 6777 ,ירושלים12גיורא יוספטל  25124728 בן עמי משיח

09:30 10/07/10 10/07/12     16460-07-12 6819 ,ירושלים15/9הרקפת  55705842 בן ציון שולמית

10:30 11/06/14 04/06/13      6529-06-13 7456 ,ירושלים7/2אנטיגנוס  53360319 בן שושן ישראל

12:30 28/04/14 23/04/13     39737-04-13 7360 ,קדומים18שוהם  בת מלך מוריה סולט310763693

10:00 14/05/14 13/05/13     23335-05-13 7296 ,ירושלים9/1שמעוני  324650837 דה קוס שניה

10:15 07/05/14 07/05/13     12129-05-13 7394 ,ירושלים0/0  80419070 דעיס עומר

10:45 11/06/14 04/06/13      8172-06-13 7540 ,ירושלים36/0יוחנן בן זכאי  27802933 חי מנשה

12:30 07/05/14 09/05/13     19981-05-13 6806 ,מודיעין עילית17/2שאגת אריה  53480489 ידאעי מיכאל

11:30 14/05/14 19/05/13     42927-03-13 7454 ,מודיעין עילית32/19רבי עקיבא  21769112 כהן הדס

09:45 30/04/14 29/04/13     49390-04-13 7474 ,ירושלים16/8משה דיין  33170952 כהן ליאת

09:30 30/04/14 29/04/13     49424-04-13 7464 ,ירושלים16/8משה דיין  24282865 כהן פנחס

10:30 28/05/14 29/05/13     56940-05-13 7576 ,ירושלים6/0אל סעדיה  23362759 כורס מאגד

13:15 28/04/14 24/04/13     43094-04-13 7460 ,ירושלים31/3החיד"א  17915463 כמון אברהם

12:45 07/05/14 09/05/13     20149-05-13 7516 ,ירושלים11/3נקדימון  71602353 נסים אליעזר

12:15 07/05/14 09/05/13     16262-05-13 7327 ,ירושלים98/0שכ עין כרם ד  10275824 סעאדי זכריה

12:30 09/06/14 17/06/13     35418-06-13 7581 ,ירושלים137/2פיינשטיין  31283435 עינור עמוס צבי

10:30 14/05/14 13/05/13     22564-05-13 7526 ,ירושלים86/4הנביאים  59768879 פטל אורי

10:00 30/04/14 29/04/13     50051-04-13 7480 ,בית שמש1118/7הרצל  32084386 פרץ דוד

11:15 14/05/14 13/05/13     24839-05-13 7030 ,מודיעין עילית75מרומי שדה  צדיק סימון יעקב עידו67271890

11:15 30/04/14 20/03/13     32859-12-12 7232 ,ירושלים25/0שחראי  51561553 ריבק אמנון

12:15 14/05/14 19/05/13     33567-05-13 7458 ,ישעי42/0ישעי  32428146 רצאבי יובל

10:15 11/06/14 04/06/13      2426-06-13 7468 ,ישעי42/0ישעי  40199234 רצאבי מירב

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

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

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

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:30 24/03/14 17/04/13     28966-04-13 16953 ,דימונה1321/12מרחבים  317816270 טומסקי ילנה

10:30 24/03/14 17/04/13     28980-04-13 16943 ,דימונה1321/12מרחבים  314271552 טומסקי רומן

09:30 26/05/14 09/06/13     15563-06-13 17194 ,אילת27/0נווה מדבר  3119583 יוסופביץ פנחס

09:03 26/05/14 06/06/13     12377-06-13 17222 ,מרכז שפירא0/0אחוזת אתרוג  33595943 יוסף שי

10:03 05/05/14 18/06/13     37416-06-13 17212 ,אשדוד39/0האדמו"ר מבעלז  56402084 לוי אמנון

09:03 26/05/14 10/06/13     19054-06-13 17261 ,אופקים2/5פינטו חיים  316778695 ליסיוק סופיה

12:00 26/03/14 10/06/13     19421-06-13 17453 ,קריית גת1/8מירון  40350886 מגידש אודי

12:00 05/03/14 16/06/13     31083-06-13 17304 ,ערד11/4יאשיהו  68189927 מלכה אברהם

14:45 05/03/14 12/06/13     25264-06-13 16421 ,אשקלון5/45בן עטר  310715875 מרדי תומר

14:15 05/03/14 09/06/13     15371-06-13 15153 ,באר שבע5/6מסקין אהרון  56804834 נבט שלום

09:03 26/05/14 06/06/13     13373-06-13 17352 ,אשדוד21/1העצמאות  58495839 נוי מאיר

09:03 26/03/14 12/06/13     25771-06-13 17371 ,אילת4008/6אילת  51059269 סולומון יצחק

09:30 19/05/14 10/06/13     19480-06-13 17396 ,גילת9/0  23796287 עדרי שלמה

09:03 26/05/14 10/06/13     19034-06-13 17251 ,אופקים2/5פינטו חיים  316778687 קניאזקוב וסילי

10:03 05/05/14 13/06/13     28339-06-13 17492 ,באר שבע58/10גוש עציון  68111152 קרוצ'י שלום

09:30 26/03/14 20/05/13     32542-05-13 15453 ,אשדוד34/18נחל לכיש  25070277 רוקח אתי

14:45 12/03/14 02/06/13       976-06-13 17322 ,צוחר92/0מרכז צוחר  68095561 תורגמן רפאל

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי באר שבע

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

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

,צבי קויש,עו"ד

נצרת מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 21/05/14 23/05/13     58435-12-12 28669 ,יפיע0/0יפיע  28369718 אבו עאבד הישאם

09:30 21/05/14 23/05/13      9413-02-13 28733 ,נצרת27/1 4059רח  27523778 אבראהים סובחי

09:00 26/05/14 28/05/13     33622-05-12 25923 ,טבריה192/19וינגייט  67353151 אדר אסתר

11:00 02/06/14 03/06/13     58274-07-12 26780 ,צפת96/9רמז דוד  אלפנדרי מאיר חיים56797319

09:30 09/12/13 03/12/12     46971-09-12 27151 ,טבריה12/1דהאן שמעון  64909492 אלקובי דוד

09:00 26/05/14 27/05/13     53016-01-13 28699 ,נצרת17/0 6113רח  29880481 אשקר רפאיל

09:00 26/05/14 29/05/13      4450-02-13 28729 ,מגדל העמק941/3שומרון  33776402 בוזגלו תומר

09:00 28/05/14 02/06/13     24656-02-13 28461 ,נצרת עילית21/15כרכום  33674219 בכור אלי

09:00 02/06/14 09/06/13     54216-11-12 27716 ,ראש פינה1סמטת גליל  32638926 בן לולו אביה

09:00 28/05/14 30/05/13     35384-04-13 29826 ,בועיינה-נוג'ידא0/0בועינה  24789323 ג'ועבאט סמיר

11:00 02/06/14 03/06/13     27433-11-12 27529 ,טורעאן0/0טורעאן  29228830 גבן מועאד

09:00 26/05/14 27/05/13     11180-02-13 28967 ,טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  29751476 גזאוי מחמוד

09:30 28/05/14 02/06/13     47762-02-13 29271 ,טובא-זנגרייה19/0טובא-זנגריה  40044927 הייב דליה

10:00 26/05/14 29/05/13     14282-04-13 29761 ,טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  55161137 הייב קאסם

09:00 26/05/14 26/05/13     43405-04-13 29882 ,כפר כנא0/0כפר כנא  28177616 ח'טיב מוחמד

09:00 28/05/14 30/05/13     24880-01-13 28673 ,אומן13/0אומן  57890915 חונוביץ אילה
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:30 24/03/14 17/04/13     28966-04-13 16953 ,דימונה1321/12מרחבים  317816270 טומסקי ילנה

10:30 24/03/14 17/04/13     28980-04-13 16943 ,דימונה1321/12מרחבים  314271552 טומסקי רומן

09:30 26/05/14 09/06/13     15563-06-13 17194 ,אילת27/0נווה מדבר  3119583 יוסופביץ פנחס

09:03 26/05/14 06/06/13     12377-06-13 17222 ,מרכז שפירא0/0אחוזת אתרוג  33595943 יוסף שי

10:03 05/05/14 18/06/13     37416-06-13 17212 ,אשדוד39/0האדמו"ר מבעלז  56402084 לוי אמנון

09:03 26/05/14 10/06/13     19054-06-13 17261 ,אופקים2/5פינטו חיים  316778695 ליסיוק סופיה

12:00 26/03/14 10/06/13     19421-06-13 17453 ,קריית גת1/8מירון  40350886 מגידש אודי

12:00 05/03/14 16/06/13     31083-06-13 17304 ,ערד11/4יאשיהו  68189927 מלכה אברהם

14:45 05/03/14 12/06/13     25264-06-13 16421 ,אשקלון5/45בן עטר  310715875 מרדי תומר

14:15 05/03/14 09/06/13     15371-06-13 15153 ,באר שבע5/6מסקין אהרון  56804834 נבט שלום

09:03 26/05/14 06/06/13     13373-06-13 17352 ,אשדוד21/1העצמאות  58495839 נוי מאיר

09:03 26/03/14 12/06/13     25771-06-13 17371 ,אילת4008/6אילת  51059269 סולומון יצחק

09:30 19/05/14 10/06/13     19480-06-13 17396 ,גילת9/0  23796287 עדרי שלמה

09:03 26/05/14 10/06/13     19034-06-13 17251 ,אופקים2/5פינטו חיים  316778687 קניאזקוב וסילי

10:03 05/05/14 13/06/13     28339-06-13 17492 ,באר שבע58/10גוש עציון  68111152 קרוצ'י שלום

09:30 26/03/14 20/05/13     32542-05-13 15453 ,אשדוד34/18נחל לכיש  25070277 רוקח אתי

14:45 12/03/14 02/06/13       976-06-13 17322 ,צוחר92/0מרכז צוחר  68095561 תורגמן רפאל

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי באר שבע

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

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

,צבי קויש,עו"ד

נצרת מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 21/05/14 23/05/13     58435-12-12 28669 ,יפיע0/0יפיע  28369718 אבו עאבד הישאם

09:30 21/05/14 23/05/13      9413-02-13 28733 ,נצרת27/1 4059רח  27523778 אבראהים סובחי

09:00 26/05/14 28/05/13     33622-05-12 25923 ,טבריה192/19וינגייט  67353151 אדר אסתר

11:00 02/06/14 03/06/13     58274-07-12 26780 ,צפת96/9רמז דוד  אלפנדרי מאיר חיים56797319

09:30 09/12/13 03/12/12     46971-09-12 27151 ,טבריה12/1דהאן שמעון  64909492 אלקובי דוד

09:00 26/05/14 27/05/13     53016-01-13 28699 ,נצרת17/0 6113רח  29880481 אשקר רפאיל

09:00 26/05/14 29/05/13      4450-02-13 28729 ,מגדל העמק941/3שומרון  33776402 בוזגלו תומר

09:00 28/05/14 02/06/13     24656-02-13 28461 ,נצרת עילית21/15כרכום  33674219 בכור אלי

09:00 02/06/14 09/06/13     54216-11-12 27716 ,ראש פינה1סמטת גליל  32638926 בן לולו אביה

09:00 28/05/14 30/05/13     35384-04-13 29826 ,בועיינה-נוג'ידא0/0בועינה  24789323 ג'ועבאט סמיר

11:00 02/06/14 03/06/13     27433-11-12 27529 ,טורעאן0/0טורעאן  29228830 גבן מועאד

09:00 26/05/14 27/05/13     11180-02-13 28967 ,טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  29751476 גזאוי מחמוד

09:30 28/05/14 02/06/13     47762-02-13 29271 ,טובא-זנגרייה19/0טובא-זנגריה  40044927 הייב דליה

10:00 26/05/14 29/05/13     14282-04-13 29761 ,טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  55161137 הייב קאסם

09:00 26/05/14 26/05/13     43405-04-13 29882 ,כפר כנא0/0כפר כנא  28177616 ח'טיב מוחמד

09:00 28/05/14 30/05/13     24880-01-13 28673 ,אומן13/0אומן  57890915 חונוביץ אילה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

14:00 28/04/14 24/04/13     43639-04-13 7418 ,ירושלים28/0עולי הגרדום  301204327 אבו זראקי מוחמד

11:00 14/05/14 13/05/13     25359-05-13 7160 ,בית שמש4/0רימון  64863582 אביקזיר דוד

09:00 11/06/14 04/06/13      4067-06-13 7504 ,בית שמש4/1רבי יהושע  60170826 אבלס בנימין

09:15 11/06/14 04/06/13      3848-06-13 6652 ,אריאל8/8כלילת יופי  22278733 אוחיון איילת

12:00 14/05/14 19/05/13     38467-12-12 7141 ,ירושלים11/4שאדיקר נחום  24578437 אוירבך רבקה

09:00 30/04/14 29/04/13     49640-04-13 7354 ,ירושלים49/0הרב פטאל  23694482 אלבז יעל ניצה

09:30 11/04/14 04/06/13      4888-06-13 7262 ,בית שמש137/1סמדר  40925356 אלמלח רחל

12:45 09/06/14 19/06/13     37168-06-13 7369 ,ירושלים2/10אריה בהעם  33839697 אמסולום שי

10:00 07/05/14 07/05/13     13174-05-13 7287 ,ירושלים11/3חקלאי זאב  61849766 אפוטה שמעון

11:15 11/06/14 05/06/13     10618-06-13 7182 ,ירושלים14רשבג  46576070 אפרים אדיב

11:30 06/11/13 28/01/13     24252-05-12 6775 ,ירושלים4/4רשבג  58725268 בוזגלו עפר

10:45 10/07/13 11/07/12     19260-07-12 6777 ,ירושלים12גיורא יוספטל  25124728 בן עמי משיח

09:30 10/07/10 10/07/12     16460-07-12 6819 ,ירושלים15/9הרקפת  55705842 בן ציון שולמית

10:30 11/06/14 04/06/13      6529-06-13 7456 ,ירושלים7/2אנטיגנוס  53360319 בן שושן ישראל

12:30 28/04/14 23/04/13     39737-04-13 7360 ,קדומים18שוהם  בת מלך מוריה סולט310763693

10:00 14/05/14 13/05/13     23335-05-13 7296 ,ירושלים9/1שמעוני  324650837 דה קוס שניה

10:15 07/05/14 07/05/13     12129-05-13 7394 ,ירושלים0/0  80419070 דעיס עומר

10:45 11/06/14 04/06/13      8172-06-13 7540 ,ירושלים36/0יוחנן בן זכאי  27802933 חי מנשה

12:30 07/05/14 09/05/13     19981-05-13 6806 ,מודיעין עילית17/2שאגת אריה  53480489 ידאעי מיכאל

11:30 14/05/14 19/05/13     42927-03-13 7454 ,מודיעין עילית32/19רבי עקיבא  21769112 כהן הדס

09:45 30/04/14 29/04/13     49390-04-13 7474 ,ירושלים16/8משה דיין  33170952 כהן ליאת

09:30 30/04/14 29/04/13     49424-04-13 7464 ,ירושלים16/8משה דיין  24282865 כהן פנחס

10:30 28/05/14 29/05/13     56940-05-13 7576 ,ירושלים6/0אל סעדיה  23362759 כורס מאגד

13:15 28/04/14 24/04/13     43094-04-13 7460 ,ירושלים31/3החיד"א  17915463 כמון אברהם

12:45 07/05/14 09/05/13     20149-05-13 7516 ,ירושלים11/3נקדימון  71602353 נסים אליעזר

12:15 07/05/14 09/05/13     16262-05-13 7327 ,ירושלים98/0שכ עין כרם ד  10275824 סעאדי זכריה

12:30 09/06/14 17/06/13     35418-06-13 7581 ,ירושלים137/2פיינשטיין  31283435 עינור עמוס צבי

10:30 14/05/14 13/05/13     22564-05-13 7526 ,ירושלים86/4הנביאים  59768879 פטל אורי

10:00 30/04/14 29/04/13     50051-04-13 7480 ,בית שמש1118/7הרצל  32084386 פרץ דוד

11:15 14/05/14 13/05/13     24839-05-13 7030 ,מודיעין עילית75מרומי שדה  צדיק סימון יעקב עידו67271890

11:15 30/04/14 20/03/13     32859-12-12 7232 ,ירושלים25/0שחראי  51561553 ריבק אמנון

12:15 14/05/14 19/05/13     33567-05-13 7458 ,ישעי42/0ישעי  32428146 רצאבי יובל

10:15 11/06/14 04/06/13      2426-06-13 7468 ,ישעי42/0ישעי  40199234 רצאבי מירב

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

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

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

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 11/06/14 11/06/13     11971-07-12 26405 ,ביר מכסור0/0ביר אלמכסור  59378604 חמדוני פייסל

09:00 28/05/14 30/05/13     41108-04-13 29906 ,קריית שמונה7/1הגנה  28885341 טויזר שלום

09:00 11/06/14 12/06/13     45995-09-11 23519 ,נצרת0/0 , שכ' ב 1010רח  23177983 יזבכ עאוני

09:00 02/06/14 05/06/13     12971-12-12 27678 ,מגאר0/0מגאר  33883588 יעקוב סאמי

10:00 28/05/14 02/06/13     58266-01-13 28429 ,פרזון0/0פרזון  24302663 לוי אריק

10:00 28/05/14 02/06/13     24367-05-13 30141 ,חצור הגלילית176/1צה"ל  332394295 לוי חיים נתן

09:00 28/05/14 30/05/13     14195-04-13 29751 ,חצור הגלילית1033/34הגאולים  56048366 מגירה ירדנה

09:30 28/05/14 02/06/13     14104-04-13 29722 ,נצרת עילית5/20הגפן  69600666 מורלי מישל מיכאל

10:00 09/06/14 09/06/13     40756-05-13 30198 ,נצרת2/0 4011רח  52381142 מחאמיד אמירה

09:30 21/05/14 23/05/13      2208-04-13 29691 ,קצרין3/0ארבל  31508435 מסיל מיטל

10:00 02/06/14 05/06/13     38908-12-12 25274 ,אעבלין0/0אעבלין  28236255 נג'מה אבראהים

09:00 26/05/14 26/05/13     25392-01-13 28695 ,עפולה8/10פנקס צבי  36045631 נחמני יפעת

09:00 24/03/14 29/05/13     30105-02-13 29186 ,ריינה0/0ריינה  59887158 נסאר זהיה

10:30 02/06/14 09/06/13     12661-04-13 29718 ,עפולה16/15קרן היסוד  25053877 נעמן מירי

09:30 21/05/14 23/05/13     24682-02-13 29095 ,בסמת טבעון0/0בסמת טבעון  50796440 נעראני נואל

09:30 28/05/14 02/06/13      1734-04-13 29622 ,משהד0/0משהד  28212884 סאלח דאליא

09:00 26/05/14 29/05/13      7572-03-13 29346 ,אכסאל0/0אכסאל  28221802 עבד אלהאדי אדיב

09:30 28/05/14 02/06/13      8697-09-12 27115 ,טרעאן0/0טורעאן  23310550 עדוי איבתסאם

09:30 23/10/13 12/06/13     31638-05-12 25934 ,טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  56924368 עזאם נעמאת

09:00 26/05/14 28/05/13     33249-10-12 27330 ,יפיע1655ת.ד.  33381526 עירוק וסים

09:00 28/05/14 02/06/13     29188-04-13 29802 ,נצרת עילית618/27גלבוע  312813264 פומין ולנטין

09:30 26/05/14 27/05/13     21906-04-13 29446 ,עין חרוד (מאוחד0/0עין חרוד (מאוחד  31726094 קורי צאלה

09:30 26/05/14 28/05/13      4327-05-13 28468 ,קריית שמונה896/9פרי אליעזר  314112798 קרטמישב ארטם

09:30 21/05/14 23/05/13     10131-05-13 29758 ,עפולה1/1הסיתוונית  קרסנופולסקי גלינה321389660

10:00 02/06/14 05/06/13     25129-10-12 27474 ,טבריה343/2מורדות טבריה  53638367 ראש אברהם חיים

09:30 26/05/14 29/05/13     39804-03-13 28289 ,אילת0/609מלון לב אילת  23343635 ראשד סאהר

09:00 26/05/14 26/05/13       663-03-13 29352 ,יפיע0/0יפיע  29130242 שהואן פיסל

09:30 28/05/14 02/06/13     29910-04-13 29812 ,טבריה537/2אבות  10556637 שמחה רבקה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי נצרת

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

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

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 17/12/13 12/06/13      1711-06-13 34756 ,לוד5/0קלר הלן  25832908 אבו כאשף חלים

09:00 10/12/13 29/05/13      6628-01-13 35822 ,קלנסווה2524/0ת.ד.  26444414 אזברגה גמעה

12:00 01/12/13 23/05/13      4188-05-13 38030 ,לוד3/45גולומב  אל-מימה עבדאל חק55777981

10:30 03/12/13 29/05/13     44004-05-13 38205 ,רחובות12/7מזרחי משה  57779837 ארביב שלום

09:30 17/12/13 12/06/13     27747-03-13 37518 ,קדימה-צורן12/0הפקאן  23092273 ביטון יואל



ילקוט הפרסומים 6625, ב' באב התשע"ג, 9.7.2013 6736

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 17/12/13 12/06/13     44427-04-13 37833 ,באר יעקב20/14דוד הכהן  40379927 בלקר מילי

10:30 17/12/13 12/06/13     44407-04-13 37843 ,באר יעקב20/14דוד הכהן  36265916 בלקר שי

09:30 03/12/13 29/05/13     22758-05-13 37556 ,קדימה-צורן3/0יוספטל  53475968 בר אירית אור

11:30 15/12/13 12/06/13      3779-06-13 38039 ,ראשון לציון28/0הלוויתן  52192036 ג'רבי ראובן

10:00 17/12/13 12/06/13     10125-05-13 37743 ,ג'לג'וליה0/0ג'לג'וליה  52703113 גאבר עלי

08:30 08/12/13 04/06/13     36268-12-12 35260 ,נווה ימין67/0נווה ימין  75945196 דוד חי יוסף

12:30 15/12/13 12/06/13     35740-04-13 37439 ,נס ציונה4/2הדקל  24805384 הדר אמיר-מאיר

08:30 17/12/13 12/06/13     15030-05-13 37907 ,נתניה92/5עמק חפר  51683639 זיו רחל אושרית

08:30 19/12/13 12/06/13     44984-05-13 37589 ,לוד14/9שד דוד המלך  29271954 חג'אג יצחק

09:30 15/12/13 12/06/13     44947-05-13 37599 ,לוד14/9שד דוד המלך  38524112 חג'אג רבקה

10:30 15/12/13 12/06/13      1242-05-13 37853 ,ראשון לציון27/1החלמונית  64883549 חלילי שמעון

00:00 00/00/00 12/06/13     35632-04-13 37697 ,פתח תקווה18/6ארלוזורוב  24834640 חלפה יהורם ששון

11:30 10/12/13 10/06/13     21165-05-13 37554 ,פתח תקווה82/11אורלוב  311974240 טבס ארקדי

09:00 17/12/13 12/06/13     37204-05-13 37775 ,ראשון לציון6/7אריאב חיים  28432797 טויק אליס

10:30 05/12/13 29/05/13     29701-05-13 37496 ,פתחיה114/0פתחיה  54696588 ישי אשר פליקס

10:30 12/12/13 10/06/13     49337-05-13 37288 ,פתח תקווה9/47ז'בוטינסקי  39723051 כהן אלינור

09:00 21/11/13 20/05/13     56522-04-13 37424 ,פתח תקווה4/8בורלא יהודה  320909187 מולייב אלברט

11:30 21/11/13 20/05/13     29079-04-13 37431 ,נתניה9/0נתן המשורר  30146542 מוקה משה

08:30 22/12/13 19/06/13     51000-09-11 29844 ,רמת גן120הרואה  23716053 נקר דוד

10:30 26/11/13 20/05/13     10604-05-13 37925 ,נתניה36/0אהרונוביץ  39287438 סופר יוסי אסי

09:00 15/12/13 10/06/13      1403-05-13 37911 ,כפר סבא19/3דוד המלך  סורזקי שמעון דניא68399195

10:30 10/12/13 04/06/13     34894-03-13 37147 ,הוד השרון4/11אנשי בראשית  321205544 סורנייב גלינה

11:30 12/12/13 10/06/13      1385-05-13 37921 ,כפר סבא19/3המלך דוד  53599510 סורסקי נורית

11:30 15/12/13 12/06/13     32382-05-13 37760 ,קלנסווה0/0קלנסווה  313835993 עמיר קצי

12:00 01/12/13 23/05/13     42410-03-13 35777 ,יבנה4/0הרב בוכריס  55680482 עמרם אברהם

09:30 15/12/13 12/06/13     58379-05-13 38316 ,כפר סבא30/0רוטשילד  33688227 פקין מורן

08:30 17/12/13 12/06/13     58356-05-13 38306 ,כפר סבא30/3רוטשילד  25294489 פקין ערן

08:30 12/12/13 10/06/13     54120-05-13 38105 ,רחובות15/4בני משה  33613563 פרידמן בן יוסף

08:30 19/11/13 01/05/13     19709-04-13 37163 ,נס ציונה1/0שאול המלך  39621149 צ'יצ'ו אליהו

12:00 15/12/13 12/06/13      4819-04-13 31988 ,רמת גן7/1סטרומה  14808539 צורן זיו

08:30 10/12/13 29/05/13     33366-05-13 37946 ,נתניה75/0יהודה הלוי  25689316 קטיגרו ניר

00:00 00/00/00 07/03/12     42915-01-12 31517 ,תל אביב -יפו5/26בבלי  22618961 רול רן

11:30 12/12/13 10/06/13     41568-04-13 37831 ,ראשון לציון71/3הגדוד העברי  324436526 רומנוב ניקולאי

12:00 10/12/13 10/06/13     59393-05-13 37906 ,לוד61/4רמת אשכול  17900481 שואמרה ראג'י

09:00 17/12/13 12/06/13     55333-05-13 37596 ,ראשון לציון6/3הנצי"ב מוולוז'י  322149485 שולמן לריסה

10:00 10/12/13 04/06/13     47873-05-13 37865 ,טייבה0/0טייבה  59433540 שייח יוסף רדא

00:00 00/00/00 23/06/13     44021-05-13 37951 ,ראשון לציון15/11הרב נריה  15251119 שירי מרים

09:30 03/12/13 29/05/13      7513-05-13 37926 ,קלנסווה0/0קלנסווה  66099318 שלבאיה פדא

09:00 10/12/13 02/05/13      7483-05-13 37916 ,קלנסווה0/0קלנסווה  36252013 שלבאיה פראס

09:30 15/12/13 12/06/13     10375-06-13 38216 ,רמלה26/0הרב הרצוג  200638815 תקוה שרון

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 11/06/14 11/06/13     11971-07-12 26405 ,ביר מכסור0/0ביר אלמכסור  59378604 חמדוני פייסל

09:00 28/05/14 30/05/13     41108-04-13 29906 ,קריית שמונה7/1הגנה  28885341 טויזר שלום

09:00 11/06/14 12/06/13     45995-09-11 23519 ,נצרת0/0 , שכ' ב 1010רח  23177983 יזבכ עאוני

09:00 02/06/14 05/06/13     12971-12-12 27678 ,מגאר0/0מגאר  33883588 יעקוב סאמי

10:00 28/05/14 02/06/13     58266-01-13 28429 ,פרזון0/0פרזון  24302663 לוי אריק

10:00 28/05/14 02/06/13     24367-05-13 30141 ,חצור הגלילית176/1צה"ל  332394295 לוי חיים נתן

09:00 28/05/14 30/05/13     14195-04-13 29751 ,חצור הגלילית1033/34הגאולים  56048366 מגירה ירדנה

09:30 28/05/14 02/06/13     14104-04-13 29722 ,נצרת עילית5/20הגפן  69600666 מורלי מישל מיכאל

10:00 09/06/14 09/06/13     40756-05-13 30198 ,נצרת2/0 4011רח  52381142 מחאמיד אמירה

09:30 21/05/14 23/05/13      2208-04-13 29691 ,קצרין3/0ארבל  31508435 מסיל מיטל

10:00 02/06/14 05/06/13     38908-12-12 25274 ,אעבלין0/0אעבלין  28236255 נג'מה אבראהים

09:00 26/05/14 26/05/13     25392-01-13 28695 ,עפולה8/10פנקס צבי  36045631 נחמני יפעת

09:00 24/03/14 29/05/13     30105-02-13 29186 ,ריינה0/0ריינה  59887158 נסאר זהיה

10:30 02/06/14 09/06/13     12661-04-13 29718 ,עפולה16/15קרן היסוד  25053877 נעמן מירי

09:30 21/05/14 23/05/13     24682-02-13 29095 ,בסמת טבעון0/0בסמת טבעון  50796440 נעראני נואל

09:30 28/05/14 02/06/13      1734-04-13 29622 ,משהד0/0משהד  28212884 סאלח דאליא

09:00 26/05/14 29/05/13      7572-03-13 29346 ,אכסאל0/0אכסאל  28221802 עבד אלהאדי אדיב

09:30 28/05/14 02/06/13      8697-09-12 27115 ,טרעאן0/0טורעאן  23310550 עדוי איבתסאם

09:30 23/10/13 12/06/13     31638-05-12 25934 ,טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  56924368 עזאם נעמאת

09:00 26/05/14 28/05/13     33249-10-12 27330 ,יפיע1655ת.ד.  33381526 עירוק וסים

09:00 28/05/14 02/06/13     29188-04-13 29802 ,נצרת עילית618/27גלבוע  312813264 פומין ולנטין

09:30 26/05/14 27/05/13     21906-04-13 29446 ,עין חרוד (מאוחד0/0עין חרוד (מאוחד  31726094 קורי צאלה

09:30 26/05/14 28/05/13      4327-05-13 28468 ,קריית שמונה896/9פרי אליעזר  314112798 קרטמישב ארטם

09:30 21/05/14 23/05/13     10131-05-13 29758 ,עפולה1/1הסיתוונית  קרסנופולסקי גלינה321389660

10:00 02/06/14 05/06/13     25129-10-12 27474 ,טבריה343/2מורדות טבריה  53638367 ראש אברהם חיים

09:30 26/05/14 29/05/13     39804-03-13 28289 ,אילת0/609מלון לב אילת  23343635 ראשד סאהר

09:00 26/05/14 26/05/13       663-03-13 29352 ,יפיע0/0יפיע  29130242 שהואן פיסל

09:30 28/05/14 02/06/13     29910-04-13 29812 ,טבריה537/2אבות  10556637 שמחה רבקה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי נצרת

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

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

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 17/12/13 12/06/13      1711-06-13 34756 ,לוד5/0קלר הלן  25832908 אבו כאשף חלים

09:00 10/12/13 29/05/13      6628-01-13 35822 ,קלנסווה2524/0ת.ד.  26444414 אזברגה גמעה

12:00 01/12/13 23/05/13      4188-05-13 38030 ,לוד3/45גולומב  אל-מימה עבדאל חק55777981

10:30 03/12/13 29/05/13     44004-05-13 38205 ,רחובות12/7מזרחי משה  57779837 ארביב שלום

09:30 17/12/13 12/06/13     27747-03-13 37518 ,קדימה-צורן12/0הפקאן  23092273 ביטון יואל

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

14:00 28/04/14 24/04/13     43639-04-13 7418 ,ירושלים28/0עולי הגרדום  301204327 אבו זראקי מוחמד

11:00 14/05/14 13/05/13     25359-05-13 7160 ,בית שמש4/0רימון  64863582 אביקזיר דוד

09:00 11/06/14 04/06/13      4067-06-13 7504 ,בית שמש4/1רבי יהושע  60170826 אבלס בנימין

09:15 11/06/14 04/06/13      3848-06-13 6652 ,אריאל8/8כלילת יופי  22278733 אוחיון איילת

12:00 14/05/14 19/05/13     38467-12-12 7141 ,ירושלים11/4שאדיקר נחום  24578437 אוירבך רבקה

09:00 30/04/14 29/04/13     49640-04-13 7354 ,ירושלים49/0הרב פטאל  23694482 אלבז יעל ניצה

09:30 11/04/14 04/06/13      4888-06-13 7262 ,בית שמש137/1סמדר  40925356 אלמלח רחל

12:45 09/06/14 19/06/13     37168-06-13 7369 ,ירושלים2/10אריה בהעם  33839697 אמסולום שי

10:00 07/05/14 07/05/13     13174-05-13 7287 ,ירושלים11/3חקלאי זאב  61849766 אפוטה שמעון

11:15 11/06/14 05/06/13     10618-06-13 7182 ,ירושלים14רשבג  46576070 אפרים אדיב

11:30 06/11/13 28/01/13     24252-05-12 6775 ,ירושלים4/4רשבג  58725268 בוזגלו עפר

10:45 10/07/13 11/07/12     19260-07-12 6777 ,ירושלים12גיורא יוספטל  25124728 בן עמי משיח

09:30 10/07/10 10/07/12     16460-07-12 6819 ,ירושלים15/9הרקפת  55705842 בן ציון שולמית

10:30 11/06/14 04/06/13      6529-06-13 7456 ,ירושלים7/2אנטיגנוס  53360319 בן שושן ישראל

12:30 28/04/14 23/04/13     39737-04-13 7360 ,קדומים18שוהם  בת מלך מוריה סולט310763693

10:00 14/05/14 13/05/13     23335-05-13 7296 ,ירושלים9/1שמעוני  324650837 דה קוס שניה

10:15 07/05/14 07/05/13     12129-05-13 7394 ,ירושלים0/0  80419070 דעיס עומר

10:45 11/06/14 04/06/13      8172-06-13 7540 ,ירושלים36/0יוחנן בן זכאי  27802933 חי מנשה

12:30 07/05/14 09/05/13     19981-05-13 6806 ,מודיעין עילית17/2שאגת אריה  53480489 ידאעי מיכאל

11:30 14/05/14 19/05/13     42927-03-13 7454 ,מודיעין עילית32/19רבי עקיבא  21769112 כהן הדס

09:45 30/04/14 29/04/13     49390-04-13 7474 ,ירושלים16/8משה דיין  33170952 כהן ליאת

09:30 30/04/14 29/04/13     49424-04-13 7464 ,ירושלים16/8משה דיין  24282865 כהן פנחס

10:30 28/05/14 29/05/13     56940-05-13 7576 ,ירושלים6/0אל סעדיה  23362759 כורס מאגד

13:15 28/04/14 24/04/13     43094-04-13 7460 ,ירושלים31/3החיד"א  17915463 כמון אברהם

12:45 07/05/14 09/05/13     20149-05-13 7516 ,ירושלים11/3נקדימון  71602353 נסים אליעזר

12:15 07/05/14 09/05/13     16262-05-13 7327 ,ירושלים98/0שכ עין כרם ד  10275824 סעאדי זכריה

12:30 09/06/14 17/06/13     35418-06-13 7581 ,ירושלים137/2פיינשטיין  31283435 עינור עמוס צבי

10:30 14/05/14 13/05/13     22564-05-13 7526 ,ירושלים86/4הנביאים  59768879 פטל אורי

10:00 30/04/14 29/04/13     50051-04-13 7480 ,בית שמש1118/7הרצל  32084386 פרץ דוד

11:15 14/05/14 13/05/13     24839-05-13 7030 ,מודיעין עילית75מרומי שדה  צדיק סימון יעקב עידו67271890

11:15 30/04/14 20/03/13     32859-12-12 7232 ,ירושלים25/0שחראי  51561553 ריבק אמנון

12:15 14/05/14 19/05/13     33567-05-13 7458 ,ישעי42/0ישעי  32428146 רצאבי יובל

10:15 11/06/14 04/06/13      2426-06-13 7468 ,ישעי42/0ישעי  40199234 רצאבי מירב

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

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

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

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 11/06/14 11/06/13     11971-07-12 26405 ,ביר מכסור0/0ביר אלמכסור  59378604 חמדוני פייסל

09:00 28/05/14 30/05/13     41108-04-13 29906 ,קריית שמונה7/1הגנה  28885341 טויזר שלום

09:00 11/06/14 12/06/13     45995-09-11 23519 ,נצרת0/0 , שכ' ב 1010רח  23177983 יזבכ עאוני

09:00 02/06/14 05/06/13     12971-12-12 27678 ,מגאר0/0מגאר  33883588 יעקוב סאמי

10:00 28/05/14 02/06/13     58266-01-13 28429 ,פרזון0/0פרזון  24302663 לוי אריק

10:00 28/05/14 02/06/13     24367-05-13 30141 ,חצור הגלילית176/1צה"ל  332394295 לוי חיים נתן

09:00 28/05/14 30/05/13     14195-04-13 29751 ,חצור הגלילית1033/34הגאולים  56048366 מגירה ירדנה

09:30 28/05/14 02/06/13     14104-04-13 29722 ,נצרת עילית5/20הגפן  69600666 מורלי מישל מיכאל

10:00 09/06/14 09/06/13     40756-05-13 30198 ,נצרת2/0 4011רח  52381142 מחאמיד אמירה

09:30 21/05/14 23/05/13      2208-04-13 29691 ,קצרין3/0ארבל  31508435 מסיל מיטל

10:00 02/06/14 05/06/13     38908-12-12 25274 ,אעבלין0/0אעבלין  28236255 נג'מה אבראהים

09:00 26/05/14 26/05/13     25392-01-13 28695 ,עפולה8/10פנקס צבי  36045631 נחמני יפעת

09:00 24/03/14 29/05/13     30105-02-13 29186 ,ריינה0/0ריינה  59887158 נסאר זהיה

10:30 02/06/14 09/06/13     12661-04-13 29718 ,עפולה16/15קרן היסוד  25053877 נעמן מירי

09:30 21/05/14 23/05/13     24682-02-13 29095 ,בסמת טבעון0/0בסמת טבעון  50796440 נעראני נואל

09:30 28/05/14 02/06/13      1734-04-13 29622 ,משהד0/0משהד  28212884 סאלח דאליא

09:00 26/05/14 29/05/13      7572-03-13 29346 ,אכסאל0/0אכסאל  28221802 עבד אלהאדי אדיב

09:30 28/05/14 02/06/13      8697-09-12 27115 ,טרעאן0/0טורעאן  23310550 עדוי איבתסאם

09:30 23/10/13 12/06/13     31638-05-12 25934 ,טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  56924368 עזאם נעמאת

09:00 26/05/14 28/05/13     33249-10-12 27330 ,יפיע1655ת.ד.  33381526 עירוק וסים

09:00 28/05/14 02/06/13     29188-04-13 29802 ,נצרת עילית618/27גלבוע  312813264 פומין ולנטין

09:30 26/05/14 27/05/13     21906-04-13 29446 ,עין חרוד (מאוחד0/0עין חרוד (מאוחד  31726094 קורי צאלה

09:30 26/05/14 28/05/13      4327-05-13 28468 ,קריית שמונה896/9פרי אליעזר  314112798 קרטמישב ארטם

09:30 21/05/14 23/05/13     10131-05-13 29758 ,עפולה1/1הסיתוונית  קרסנופולסקי גלינה321389660

10:00 02/06/14 05/06/13     25129-10-12 27474 ,טבריה343/2מורדות טבריה  53638367 ראש אברהם חיים

09:30 26/05/14 29/05/13     39804-03-13 28289 ,אילת0/609מלון לב אילת  23343635 ראשד סאהר

09:00 26/05/14 26/05/13       663-03-13 29352 ,יפיע0/0יפיע  29130242 שהואן פיסל

09:30 28/05/14 02/06/13     29910-04-13 29812 ,טבריה537/2אבות  10556637 שמחה רבקה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי נצרת

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

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

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 17/12/13 12/06/13      1711-06-13 34756 ,לוד5/0קלר הלן  25832908 אבו כאשף חלים

09:00 10/12/13 29/05/13      6628-01-13 35822 ,קלנסווה2524/0ת.ד.  26444414 אזברגה גמעה

12:00 01/12/13 23/05/13      4188-05-13 38030 ,לוד3/45גולומב  אל-מימה עבדאל חק55777981

10:30 03/12/13 29/05/13     44004-05-13 38205 ,רחובות12/7מזרחי משה  57779837 ארביב שלום

09:30 17/12/13 12/06/13     27747-03-13 37518 ,קדימה-צורן12/0הפקאן  23092273 ביטון יואל
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 17/12/13 12/06/13     44427-04-13 37833 ,באר יעקב20/14דוד הכהן  40379927 בלקר מילי

10:30 17/12/13 12/06/13     44407-04-13 37843 ,באר יעקב20/14דוד הכהן  36265916 בלקר שי

09:30 03/12/13 29/05/13     22758-05-13 37556 ,קדימה-צורן3/0יוספטל  53475968 בר אירית אור

11:30 15/12/13 12/06/13      3779-06-13 38039 ,ראשון לציון28/0הלוויתן  52192036 ג'רבי ראובן

10:00 17/12/13 12/06/13     10125-05-13 37743 ,ג'לג'וליה0/0ג'לג'וליה  52703113 גאבר עלי

08:30 08/12/13 04/06/13     36268-12-12 35260 ,נווה ימין67/0נווה ימין  75945196 דוד חי יוסף

12:30 15/12/13 12/06/13     35740-04-13 37439 ,נס ציונה4/2הדקל  24805384 הדר אמיר-מאיר

08:30 17/12/13 12/06/13     15030-05-13 37907 ,נתניה92/5עמק חפר  51683639 זיו רחל אושרית

08:30 19/12/13 12/06/13     44984-05-13 37589 ,לוד14/9שד דוד המלך  29271954 חג'אג יצחק

09:30 15/12/13 12/06/13     44947-05-13 37599 ,לוד14/9שד דוד המלך  38524112 חג'אג רבקה

10:30 15/12/13 12/06/13      1242-05-13 37853 ,ראשון לציון27/1החלמונית  64883549 חלילי שמעון

00:00 00/00/00 12/06/13     35632-04-13 37697 ,פתח תקווה18/6ארלוזורוב  24834640 חלפה יהורם ששון

11:30 10/12/13 10/06/13     21165-05-13 37554 ,פתח תקווה82/11אורלוב  311974240 טבס ארקדי

09:00 17/12/13 12/06/13     37204-05-13 37775 ,ראשון לציון6/7אריאב חיים  28432797 טויק אליס

10:30 05/12/13 29/05/13     29701-05-13 37496 ,פתחיה114/0פתחיה  54696588 ישי אשר פליקס

10:30 12/12/13 10/06/13     49337-05-13 37288 ,פתח תקווה9/47ז'בוטינסקי  39723051 כהן אלינור

09:00 21/11/13 20/05/13     56522-04-13 37424 ,פתח תקווה4/8בורלא יהודה  320909187 מולייב אלברט

11:30 21/11/13 20/05/13     29079-04-13 37431 ,נתניה9/0נתן המשורר  30146542 מוקה משה

08:30 22/12/13 19/06/13     51000-09-11 29844 ,רמת גן120הרואה  23716053 נקר דוד

10:30 26/11/13 20/05/13     10604-05-13 37925 ,נתניה36/0אהרונוביץ  39287438 סופר יוסי אסי

09:00 15/12/13 10/06/13      1403-05-13 37911 ,כפר סבא19/3דוד המלך  סורזקי שמעון דניא68399195

10:30 10/12/13 04/06/13     34894-03-13 37147 ,הוד השרון4/11אנשי בראשית  321205544 סורנייב גלינה

11:30 12/12/13 10/06/13      1385-05-13 37921 ,כפר סבא19/3המלך דוד  53599510 סורסקי נורית

11:30 15/12/13 12/06/13     32382-05-13 37760 ,קלנסווה0/0קלנסווה  313835993 עמיר קצי

12:00 01/12/13 23/05/13     42410-03-13 35777 ,יבנה4/0הרב בוכריס  55680482 עמרם אברהם

09:30 15/12/13 12/06/13     58379-05-13 38316 ,כפר סבא30/0רוטשילד  33688227 פקין מורן

08:30 17/12/13 12/06/13     58356-05-13 38306 ,כפר סבא30/3רוטשילד  25294489 פקין ערן

08:30 12/12/13 10/06/13     54120-05-13 38105 ,רחובות15/4בני משה  33613563 פרידמן בן יוסף

08:30 19/11/13 01/05/13     19709-04-13 37163 ,נס ציונה1/0שאול המלך  39621149 צ'יצ'ו אליהו

12:00 15/12/13 12/06/13      4819-04-13 31988 ,רמת גן7/1סטרומה  14808539 צורן זיו

08:30 10/12/13 29/05/13     33366-05-13 37946 ,נתניה75/0יהודה הלוי  25689316 קטיגרו ניר

00:00 00/00/00 07/03/12     42915-01-12 31517 ,תל אביב -יפו5/26בבלי  22618961 רול רן

11:30 12/12/13 10/06/13     41568-04-13 37831 ,ראשון לציון71/3הגדוד העברי  324436526 רומנוב ניקולאי

12:00 10/12/13 10/06/13     59393-05-13 37906 ,לוד61/4רמת אשכול  17900481 שואמרה ראג'י

09:00 17/12/13 12/06/13     55333-05-13 37596 ,ראשון לציון6/3הנצי"ב מוולוז'י  322149485 שולמן לריסה

10:00 10/12/13 04/06/13     47873-05-13 37865 ,טייבה0/0טייבה  59433540 שייח יוסף רדא

00:00 00/00/00 23/06/13     44021-05-13 37951 ,ראשון לציון15/11הרב נריה  15251119 שירי מרים

09:30 03/12/13 29/05/13      7513-05-13 37926 ,קלנסווה0/0קלנסווה  66099318 שלבאיה פדא

09:00 10/12/13 02/05/13      7483-05-13 37916 ,קלנסווה0/0קלנסווה  36252013 שלבאיה פראס

09:30 15/12/13 12/06/13     10375-06-13 38216 ,רמלה26/0הרב הרצוג  200638815 תקוה שרון

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

14:00 28/04/14 24/04/13     43639-04-13 7418 ,ירושלים28/0עולי הגרדום  301204327 אבו זראקי מוחמד

11:00 14/05/14 13/05/13     25359-05-13 7160 ,בית שמש4/0רימון  64863582 אביקזיר דוד

09:00 11/06/14 04/06/13      4067-06-13 7504 ,בית שמש4/1רבי יהושע  60170826 אבלס בנימין

09:15 11/06/14 04/06/13      3848-06-13 6652 ,אריאל8/8כלילת יופי  22278733 אוחיון איילת

12:00 14/05/14 19/05/13     38467-12-12 7141 ,ירושלים11/4שאדיקר נחום  24578437 אוירבך רבקה

09:00 30/04/14 29/04/13     49640-04-13 7354 ,ירושלים49/0הרב פטאל  23694482 אלבז יעל ניצה

09:30 11/04/14 04/06/13      4888-06-13 7262 ,בית שמש137/1סמדר  40925356 אלמלח רחל

12:45 09/06/14 19/06/13     37168-06-13 7369 ,ירושלים2/10אריה בהעם  33839697 אמסולום שי

10:00 07/05/14 07/05/13     13174-05-13 7287 ,ירושלים11/3חקלאי זאב  61849766 אפוטה שמעון

11:15 11/06/14 05/06/13     10618-06-13 7182 ,ירושלים14רשבג  46576070 אפרים אדיב

11:30 06/11/13 28/01/13     24252-05-12 6775 ,ירושלים4/4רשבג  58725268 בוזגלו עפר

10:45 10/07/13 11/07/12     19260-07-12 6777 ,ירושלים12גיורא יוספטל  25124728 בן עמי משיח

09:30 10/07/10 10/07/12     16460-07-12 6819 ,ירושלים15/9הרקפת  55705842 בן ציון שולמית

10:30 11/06/14 04/06/13      6529-06-13 7456 ,ירושלים7/2אנטיגנוס  53360319 בן שושן ישראל

12:30 28/04/14 23/04/13     39737-04-13 7360 ,קדומים18שוהם  בת מלך מוריה סולט310763693

10:00 14/05/14 13/05/13     23335-05-13 7296 ,ירושלים9/1שמעוני  324650837 דה קוס שניה

10:15 07/05/14 07/05/13     12129-05-13 7394 ,ירושלים0/0  80419070 דעיס עומר

10:45 11/06/14 04/06/13      8172-06-13 7540 ,ירושלים36/0יוחנן בן זכאי  27802933 חי מנשה

12:30 07/05/14 09/05/13     19981-05-13 6806 ,מודיעין עילית17/2שאגת אריה  53480489 ידאעי מיכאל

11:30 14/05/14 19/05/13     42927-03-13 7454 ,מודיעין עילית32/19רבי עקיבא  21769112 כהן הדס

09:45 30/04/14 29/04/13     49390-04-13 7474 ,ירושלים16/8משה דיין  33170952 כהן ליאת

09:30 30/04/14 29/04/13     49424-04-13 7464 ,ירושלים16/8משה דיין  24282865 כהן פנחס

10:30 28/05/14 29/05/13     56940-05-13 7576 ,ירושלים6/0אל סעדיה  23362759 כורס מאגד

13:15 28/04/14 24/04/13     43094-04-13 7460 ,ירושלים31/3החיד"א  17915463 כמון אברהם

12:45 07/05/14 09/05/13     20149-05-13 7516 ,ירושלים11/3נקדימון  71602353 נסים אליעזר

12:15 07/05/14 09/05/13     16262-05-13 7327 ,ירושלים98/0שכ עין כרם ד  10275824 סעאדי זכריה

12:30 09/06/14 17/06/13     35418-06-13 7581 ,ירושלים137/2פיינשטיין  31283435 עינור עמוס צבי

10:30 14/05/14 13/05/13     22564-05-13 7526 ,ירושלים86/4הנביאים  59768879 פטל אורי

10:00 30/04/14 29/04/13     50051-04-13 7480 ,בית שמש1118/7הרצל  32084386 פרץ דוד

11:15 14/05/14 13/05/13     24839-05-13 7030 ,מודיעין עילית75מרומי שדה  צדיק סימון יעקב עידו67271890

11:15 30/04/14 20/03/13     32859-12-12 7232 ,ירושלים25/0שחראי  51561553 ריבק אמנון

12:15 14/05/14 19/05/13     33567-05-13 7458 ,ישעי42/0ישעי  32428146 רצאבי יובל

10:15 11/06/14 04/06/13      2426-06-13 7468 ,ישעי42/0ישעי  40199234 רצאבי מירב

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

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

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

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי מרכז

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

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

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     3201-00-06 4401 , אלון שבות10הרקפת  5976600 הפטר חלוט22/05/13אהרונשטם יואל

    38442-05-11 6004 58045865 דנ מודי, נעלה62תד  הפטר חלוט25/04/13אלגבה מירה

    10393-07-10 5534 , בית שמש22הרקפת  79676730 הפטר חלוט28/04/13ביטון סימון

    48621-01-11 5527 , בית שמש13ביאליק  35717024 הפטר חלוט08/05/13ביטון פרוספר

    54574-10-10 5667 , ירושלים207/2הדבש  59789495 הפטר חלוט24/04/13בראשי סגית

     4108-00-07 4408 , גבעת זאב18/10קידרון  27434091 11/03/13גולן ניר

     5313-00-08 4929 , ירושלים0שכונת אל סהאל  28329993 הפטר חלוט04/02/13גזאוי קארולין

    56780-01-11 5827 , אפרתה41זית שמן  303594709 הפטר חלוט24/04/13גיין גלוריה

    56754-01-11 5817 , אפרתה40/1זית שמן  11986189 הפטר חלוט24/04/13גיין הקטור

     3026-06-11 5557 , ירושלים691 ת.ד  29186897 הפטר חלוט24/04/13דקידק עלאא

      181-00-01 3779 , ירושלים6כרמון  50629104 הפטר חלוט19/05/13ויגר אברהם

     4127-00-07 4492 , מבשרת ציון8/1אופיר  58298068 הפטר חלוט24/04/13כהן ענטי

    24468-04-10 5232 , בית שמש120/8הנרקיס  12013348 הפטר חלוט24/04/13מדאלסי אליס

     7320-11-10 5627 , ירושלים30מאיר גרשון  14126007 הפטר חלוט13/05/13נייבורגר מיכאל

     4471-08-10 5371 , קרני שומרון2/3סמ הכנורות  54246574 הפטר חלוט13/05/13רוזן אריה

     6335-00-09 5262 , ירושלים17 6766ת.ד.  53449922 הפטר חלוט28/04/13רז שולמית

     6048-20-09 4952 , ירושלים28/24דוד ניב  317736882 הפטר חלוט14/04/13שלגדו לינוי

      772-00-03 3927 , מבשרת ציון72/3הפלמח  24046963 הפטר חלוט27/05/13שמעון גדעון

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1758-00-09 21286 , תל אביב - יפו6בית פלט  27681246 הפטר חלוט12/06/13אוסרוף סועד

       49-00-98 12303 , חולון122ההסתדרות  67598540 הפטר חלוט30/05/13איגן ניסים

    30770-05-10 24692 , תל אביב - יפו12עצמון  63590749 הפטר חלוט11/06/13אלקובי אברהם

     1942-00-05 17499 , בורגתה74הארזים  54920988 הפטר חלוט27/05/13בכר ניסים

     1748-00-08 20411 , גבעתיים14/2ז'בוטינסקי  54752621 הפטר חלוט10/06/13בר-און ג'ק

     1759-00-02 14557 , מושב נווה מבטח9 9משק  38484242 הפטר חלוט01/08/06בריל מוטי

     2381-00-08 20887 , הוד השרון9הגולן  34856781 הפטר חלוט03/06/13גיאת שי

     1688-00-05 17055 , פתח תקווה69/6נחלת צבי  13031380 הפטר חלוט10/06/13ויינר אמה

    25133-12-09 23498 , נתניה12/16שפיגלמן  31587314 הפטר חלוט28/05/13טשכמר דנה

     2213-00-07 19109 , גן יבנה10/2היורה  32249518 הפטר חלוט12/06/13ישראל אורן

     2214-00-07 19119 , גן יבנה10/2היורה  33128216 הפטר חלוט12/06/13ישראל ליאת

     3011-00-09 22893 , רחובות15מזרחי משה  54779129 הפטר חלוט10/06/13כברה אמנון

     2814-00-09 22761 24845026 , גני תקווה הפטר חלוט17/06/13מימון צחי אפי

     2465-00-09 22480 , חולון4משמר הירדן  59097865 הפטר חלוט18/06/13מרק חבני איריס

     1831-00-00 13130 , תל אביב32בית צורי  56616287 הפטר חלוט18/06/13סקס דוד

     1889-00-01 14002 , פתח תקווה15ויינגייט  307753905 הפטר חלוט17/06/13פלדשטיין איגור

     1401-00-08 20192 , רחובות203הרצל  53495701 הפטר חלוט10/06/13פרידמן קובי

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

22/02/12     30220-02-11 5236 , בית שמש2הרמב"ם  58747577 בוזגלו עמרם

22/02/12     31427-11-10 5880 972175988 , שכם עומאר ברהאם

02/04/12       642-04-11 5828 , ירושלים9חננאל  43443530 אדרי כפיר

19/03/12     48896-03-11 6046 , ירושלים19ברל לוקר  34985812 אור חנה

22/02/12     30368-02-11 5784 , ירושלים112/22אולסוונגר  59729806 אייל עופר ארד

29/02/12      2450-02-11 5731 , ירושלים0 57015תד  25385212 אלהרר רוזט

24/04/12     26515-03-11 5877 , ירושלים2/2יצחק שדה  29513488 בלולו מיכאל

02/04/12     15996-04-11 5887 , ירושלים12/18סולם יעקב  29315355 בר מוחא יוסף

19/03/12     51705-02-11 5680 , ירושלים313/18אלכסנדר רובוביץ  11624707 ברוק מרינה

09/05/12     37650-05-11 5979 , ירושלים38/74שישה עשר  323350330 ברצלבסקי לודמילה

02/04/12      3090-04-11 5948 , ירושלים1שועפט  81025033 בשיתי עובידה

02/04/12      3131-04-11 5938 , ירושלים13שועפט  80291701 בשיתי ערפאת

09/05/12     34907-05-11 5989 , ירושלים571האודם  330829 גליסקו אבשלום

19/03/12     55339-03-11 5890 , מבשרת ציון4ארבל  32277352 דיין אופירה

01/04/12     19663-12-10 5221 , כפר אדומים0נופי פרת  37561156 ואזאנא ליאת

19/03/12     43670-03-11 5963 , ביתר עלית5/5רבי עקיבא  24137820 ולעס משה

19/03/12     16645-01-11 5830 , ירושלים125/26הנורית  51149904 זאדא מרים

01/04/12     10649-07-10 5283 , מעלה אדומים13גבעת המייסדים  40722837 זגורי אלעד נסים

29/02/12      6684-02-11 5930 , ירושלים15/17ברל לוקר  28648962 זיבת מנשה

02/04/12     15912-04-11 5993 , ירושלים3משמר העם  56348287 חיים אברהם

08/05/12      6944-04-11 5809 , בית נקופה323/17שלמה בן יוסף  56830060 טורג'מן צבי

22/02/12     22872-09-10 5750 , ירושלים16הרפובליקה הדומי  29511532 יעקב שולמית

22/02/12     22848-09-10 5740 , ירושלים12/34ישראל אלדד  29703709 יעקב שי

12/03/12     11968-03-11 5354 הכלנית , ירושלים 10357671 יצחק לידיה

24/04/12     42251-10-10 5608 , גן יבנה3הסיירים  71335533 יריב מני

19/03/12     51171-03-11 5513 פסגת שורש , שרש 59780676 כהן אמנון

19/03/12     54837-03-11 5760 53189114 אצל אוח, ירושלים204/2מצפה מנחם  כהן יונה שלמה

02/04/12     16832-04-11 5587 , צור הדסה606יסמין  27425222 כהן תמר

27/02/12     29809-02-11 5926 , ירושלים15הצפורן  13610035 כתר יוסף

19/03/12     60407-03-11 5935 , ירושלים52חזקיהו המלך  52650249 לוי יהונתן

22/02/12     26635-02-11 5712 , ירושלים7/5ברגר  40644353 לייני עוז

27/02/12     52648-02-11 5944 , ירושלים112דרך חברון  10672632 מלכה ויקטוריה

09/05/12     28478-05-11 5749 , ברקן0השקד  17306259 מנליס יעקב

02/04/12      3109-04-11 5940 , ירושלים0ואדי אל ג'וז  80502875 נתשה מוחמד עדנא

01/04/12     35851-12-10 5771 , עין נקובא8עין נקבוא  35591940 עוודאלה ויג'דאן

29/02/12      5628-02-11 5704 , ירושלים23בית צפפה  53808564 עליאן מוסא

02/04/12     16769-04-11 5639 , קרני שומרון10משעול החבצלת  51700318 רז בני

07/05/12     33525-10-10 5532 , ירושלים1מכוור  23879919 שאזו איריס אהוב

07/05/12     33484-10-10 5097 , ירושלים1מכור  59141598 שאזו מנשה

02/04/12     18739-04-11 5980 , ירושלים3קבוץ גלויות  53620118 שרביט יעקב

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     3201-00-06 4401 , אלון שבות10הרקפת  5976600 הפטר חלוט22/05/13אהרונשטם יואל

    38442-05-11 6004 58045865 דנ מודי, נעלה62תד  הפטר חלוט25/04/13אלגבה מירה

    10393-07-10 5534 , בית שמש22הרקפת  79676730 הפטר חלוט28/04/13ביטון סימון

    48621-01-11 5527 , בית שמש13ביאליק  35717024 הפטר חלוט08/05/13ביטון פרוספר

    54574-10-10 5667 , ירושלים207/2הדבש  59789495 הפטר חלוט24/04/13בראשי סגית

     4108-00-07 4408 , גבעת זאב18/10קידרון  27434091 11/03/13גולן ניר

     5313-00-08 4929 , ירושלים0שכונת אל סהאל  28329993 הפטר חלוט04/02/13גזאוי קארולין

    56780-01-11 5827 , אפרתה41זית שמן  303594709 הפטר חלוט24/04/13גיין גלוריה

    56754-01-11 5817 , אפרתה40/1זית שמן  11986189 הפטר חלוט24/04/13גיין הקטור

     3026-06-11 5557 , ירושלים691 ת.ד  29186897 הפטר חלוט24/04/13דקידק עלאא

      181-00-01 3779 , ירושלים6כרמון  50629104 הפטר חלוט19/05/13ויגר אברהם

     4127-00-07 4492 , מבשרת ציון8/1אופיר  58298068 הפטר חלוט24/04/13כהן ענטי

    24468-04-10 5232 , בית שמש120/8הנרקיס  12013348 הפטר חלוט24/04/13מדאלסי אליס

     7320-11-10 5627 , ירושלים30מאיר גרשון  14126007 הפטר חלוט13/05/13נייבורגר מיכאל

     4471-08-10 5371 , קרני שומרון2/3סמ הכנורות  54246574 הפטר חלוט13/05/13רוזן אריה

     6335-00-09 5262 , ירושלים17 6766ת.ד.  53449922 הפטר חלוט28/04/13רז שולמית

     6048-20-09 4952 , ירושלים28/24דוד ניב  317736882 הפטר חלוט14/04/13שלגדו לינוי

      772-00-03 3927 , מבשרת ציון72/3הפלמח  24046963 הפטר חלוט27/05/13שמעון גדעון

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1758-00-09 21286 , תל אביב - יפו6בית פלט  27681246 הפטר חלוט12/06/13אוסרוף סועד

       49-00-98 12303 , חולון122ההסתדרות  67598540 הפטר חלוט30/05/13איגן ניסים

    30770-05-10 24692 , תל אביב - יפו12עצמון  63590749 הפטר חלוט11/06/13אלקובי אברהם

     1942-00-05 17499 , בורגתה74הארזים  54920988 הפטר חלוט27/05/13בכר ניסים

     1748-00-08 20411 , גבעתיים14/2ז'בוטינסקי  54752621 הפטר חלוט10/06/13בר-און ג'ק

     1759-00-02 14557 , מושב נווה מבטח9 9משק  38484242 הפטר חלוט01/08/06בריל מוטי

     2381-00-08 20887 , הוד השרון9הגולן  34856781 הפטר חלוט03/06/13גיאת שי

     1688-00-05 17055 , פתח תקווה69/6נחלת צבי  13031380 הפטר חלוט10/06/13ויינר אמה

    25133-12-09 23498 , נתניה12/16שפיגלמן  31587314 הפטר חלוט28/05/13טשכמר דנה

     2213-00-07 19109 , גן יבנה10/2היורה  32249518 הפטר חלוט12/06/13ישראל אורן

     2214-00-07 19119 , גן יבנה10/2היורה  33128216 הפטר חלוט12/06/13ישראל ליאת

     3011-00-09 22893 , רחובות15מזרחי משה  54779129 הפטר חלוט10/06/13כברה אמנון

     2814-00-09 22761 24845026 , גני תקווה הפטר חלוט17/06/13מימון צחי אפי

     2465-00-09 22480 , חולון4משמר הירדן  59097865 הפטר חלוט18/06/13מרק חבני איריס

     1831-00-00 13130 , תל אביב32בית צורי  56616287 הפטר חלוט18/06/13סקס דוד

     1889-00-01 14002 , פתח תקווה15ויינגייט  307753905 הפטר חלוט17/06/13פלדשטיין איגור

     1401-00-08 20192 , רחובות203הרצל  53495701 הפטר חלוט10/06/13פרידמן קובי



6739ילקוט הפרסומים 6625, ב' באב התשע"ג, 9.7.2013

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

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

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

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     3201-00-06 4401 , אלון שבות10הרקפת  5976600 הפטר חלוט22/05/13אהרונשטם יואל

    38442-05-11 6004 58045865 דנ מודי, נעלה62תד  הפטר חלוט25/04/13אלגבה מירה

    10393-07-10 5534 , בית שמש22הרקפת  79676730 הפטר חלוט28/04/13ביטון סימון

    48621-01-11 5527 , בית שמש13ביאליק  35717024 הפטר חלוט08/05/13ביטון פרוספר

    54574-10-10 5667 , ירושלים207/2הדבש  59789495 הפטר חלוט24/04/13בראשי סגית

     4108-00-07 4408 , גבעת זאב18/10קידרון  27434091 11/03/13גולן ניר

     5313-00-08 4929 , ירושלים0שכונת אל סהאל  28329993 הפטר חלוט04/02/13גזאוי קארולין

    56780-01-11 5827 , אפרתה41זית שמן  303594709 הפטר חלוט24/04/13גיין גלוריה

    56754-01-11 5817 , אפרתה40/1זית שמן  11986189 הפטר חלוט24/04/13גיין הקטור

     3026-06-11 5557 , ירושלים691 ת.ד  29186897 הפטר חלוט24/04/13דקידק עלאא

      181-00-01 3779 , ירושלים6כרמון  50629104 הפטר חלוט19/05/13ויגר אברהם

     4127-00-07 4492 , מבשרת ציון8/1אופיר  58298068 הפטר חלוט24/04/13כהן ענטי

    24468-04-10 5232 , בית שמש120/8הנרקיס  12013348 הפטר חלוט24/04/13מדאלסי אליס

     7320-11-10 5627 , ירושלים30מאיר גרשון  14126007 הפטר חלוט13/05/13נייבורגר מיכאל

     4471-08-10 5371 , קרני שומרון2/3סמ הכנורות  54246574 הפטר חלוט13/05/13רוזן אריה

     6335-00-09 5262 , ירושלים17 6766ת.ד.  53449922 הפטר חלוט28/04/13רז שולמית

     6048-20-09 4952 , ירושלים28/24דוד ניב  317736882 הפטר חלוט14/04/13שלגדו לינוי

      772-00-03 3927 , מבשרת ציון72/3הפלמח  24046963 הפטר חלוט27/05/13שמעון גדעון

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1758-00-09 21286 , תל אביב - יפו6בית פלט  27681246 הפטר חלוט12/06/13אוסרוף סועד

       49-00-98 12303 , חולון122ההסתדרות  67598540 הפטר חלוט30/05/13איגן ניסים

    30770-05-10 24692 , תל אביב - יפו12עצמון  63590749 הפטר חלוט11/06/13אלקובי אברהם

     1942-00-05 17499 , בורגתה74הארזים  54920988 הפטר חלוט27/05/13בכר ניסים

     1748-00-08 20411 , גבעתיים14/2ז'בוטינסקי  54752621 הפטר חלוט10/06/13בר-און ג'ק

     1759-00-02 14557 , מושב נווה מבטח9 9משק  38484242 הפטר חלוט01/08/06בריל מוטי

     2381-00-08 20887 , הוד השרון9הגולן  34856781 הפטר חלוט03/06/13גיאת שי

     1688-00-05 17055 , פתח תקווה69/6נחלת צבי  13031380 הפטר חלוט10/06/13ויינר אמה

    25133-12-09 23498 , נתניה12/16שפיגלמן  31587314 הפטר חלוט28/05/13טשכמר דנה

     2213-00-07 19109 , גן יבנה10/2היורה  32249518 הפטר חלוט12/06/13ישראל אורן

     2214-00-07 19119 , גן יבנה10/2היורה  33128216 הפטר חלוט12/06/13ישראל ליאת

     3011-00-09 22893 , רחובות15מזרחי משה  54779129 הפטר חלוט10/06/13כברה אמנון

     2814-00-09 22761 24845026 , גני תקווה הפטר חלוט17/06/13מימון צחי אפי

     2465-00-09 22480 , חולון4משמר הירדן  59097865 הפטר חלוט18/06/13מרק חבני איריס

     1831-00-00 13130 , תל אביב32בית צורי  56616287 הפטר חלוט18/06/13סקס דוד

     1889-00-01 14002 , פתח תקווה15ויינגייט  307753905 הפטר חלוט17/06/13פלדשטיין איגור

     1401-00-08 20192 , רחובות203הרצל  53495701 הפטר חלוט10/06/13פרידמן קובי

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     3201-00-06 4401 , אלון שבות10הרקפת  5976600 הפטר חלוט22/05/13אהרונשטם יואל

    38442-05-11 6004 58045865 דנ מודי, נעלה62תד  הפטר חלוט25/04/13אלגבה מירה

    10393-07-10 5534 , בית שמש22הרקפת  79676730 הפטר חלוט28/04/13ביטון סימון

    48621-01-11 5527 , בית שמש13ביאליק  35717024 הפטר חלוט08/05/13ביטון פרוספר

    54574-10-10 5667 , ירושלים207/2הדבש  59789495 הפטר חלוט24/04/13בראשי סגית

     4108-00-07 4408 , גבעת זאב18/10קידרון  27434091 11/03/13גולן ניר

     5313-00-08 4929 , ירושלים0שכונת אל סהאל  28329993 הפטר חלוט04/02/13גזאוי קארולין

    56780-01-11 5827 , אפרתה41זית שמן  303594709 הפטר חלוט24/04/13גיין גלוריה

    56754-01-11 5817 , אפרתה40/1זית שמן  11986189 הפטר חלוט24/04/13גיין הקטור

     3026-06-11 5557 , ירושלים691 ת.ד  29186897 הפטר חלוט24/04/13דקידק עלאא

      181-00-01 3779 , ירושלים6כרמון  50629104 הפטר חלוט19/05/13ויגר אברהם

     4127-00-07 4492 , מבשרת ציון8/1אופיר  58298068 הפטר חלוט24/04/13כהן ענטי

    24468-04-10 5232 , בית שמש120/8הנרקיס  12013348 הפטר חלוט24/04/13מדאלסי אליס

     7320-11-10 5627 , ירושלים30מאיר גרשון  14126007 הפטר חלוט13/05/13נייבורגר מיכאל

     4471-08-10 5371 , קרני שומרון2/3סמ הכנורות  54246574 הפטר חלוט13/05/13רוזן אריה

     6335-00-09 5262 , ירושלים17 6766ת.ד.  53449922 הפטר חלוט28/04/13רז שולמית

     6048-20-09 4952 , ירושלים28/24דוד ניב  317736882 הפטר חלוט14/04/13שלגדו לינוי

      772-00-03 3927 , מבשרת ציון72/3הפלמח  24046963 הפטר חלוט27/05/13שמעון גדעון

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1758-00-09 21286 , תל אביב - יפו6בית פלט  27681246 הפטר חלוט12/06/13אוסרוף סועד

       49-00-98 12303 , חולון122ההסתדרות  67598540 הפטר חלוט30/05/13איגן ניסים

    30770-05-10 24692 , תל אביב - יפו12עצמון  63590749 הפטר חלוט11/06/13אלקובי אברהם

     1942-00-05 17499 , בורגתה74הארזים  54920988 הפטר חלוט27/05/13בכר ניסים

     1748-00-08 20411 , גבעתיים14/2ז'בוטינסקי  54752621 הפטר חלוט10/06/13בר-און ג'ק

     1759-00-02 14557 , מושב נווה מבטח9 9משק  38484242 הפטר חלוט01/08/06בריל מוטי

     2381-00-08 20887 , הוד השרון9הגולן  34856781 הפטר חלוט03/06/13גיאת שי

     1688-00-05 17055 , פתח תקווה69/6נחלת צבי  13031380 הפטר חלוט10/06/13ויינר אמה

    25133-12-09 23498 , נתניה12/16שפיגלמן  31587314 הפטר חלוט28/05/13טשכמר דנה

     2213-00-07 19109 , גן יבנה10/2היורה  32249518 הפטר חלוט12/06/13ישראל אורן

     2214-00-07 19119 , גן יבנה10/2היורה  33128216 הפטר חלוט12/06/13ישראל ליאת

     3011-00-09 22893 , רחובות15מזרחי משה  54779129 הפטר חלוט10/06/13כברה אמנון

     2814-00-09 22761 24845026 , גני תקווה הפטר חלוט17/06/13מימון צחי אפי

     2465-00-09 22480 , חולון4משמר הירדן  59097865 הפטר חלוט18/06/13מרק חבני איריס

     1831-00-00 13130 , תל אביב32בית צורי  56616287 הפטר חלוט18/06/13סקס דוד

     1889-00-01 14002 , פתח תקווה15ויינגייט  307753905 הפטר חלוט17/06/13פלדשטיין איגור

     1401-00-08 20192 , רחובות203הרצל  53495701 הפטר חלוט10/06/13פרידמן קובי

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1865-00-08 20476 , אזור3סוקולוב  7643679 הפטר חלוט16/06/13צרוינסקי זלמן

     8275-05-10 24553 , תל אביב - יפו12/2בן סרוק  5317961 הפטר חלוט06/06/13קלינמן נתנאל

     8248-05-10 24563 , תל אביב - יפו12/2בן סרוק  4893483 הפטר חלוט06/06/13קלינמן צפורה

     2027-00-05 16961 , פתח תקווה47שפרינצק  306923186 הפטר חלוט27/05/13ריבקין אלכסנדר

     2028-00-05 16931 , פתח תקווה47שפרינצק  306922113 הפטר חלוט27/05/13ריבקין ברוך

חיפה מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

      673-00-07 15196 , קריית ים4/9הרצל  51626216 הפטר חלוט04/06/13אלקיים עבאדי עליזה

    29504-12-10 21302 , נשר19המעפילים  25282112 הפטר חלוט13/06/13בונן חגית

    12681-12-10 21182 , נשר19המעפילים  29022670 הפטר חלוט13/06/13בונן שלמה

     1132-00-06 14442 , עכו19/2קבוץ גלויות  57170474 הפטר חלוט26/05/13בן מוחה יעקב

    19836-03-12 25522 , קריית אתא4/5השופטים  51768182 הפטר חלוט13/06/13בן נון אליהו

    19862-03-12 25532 , לימן38/0לימן  317772515 הפטר חלוט13/06/13בן נון ניט

      260-00-07 14764 , עכו5קיבוץ גלויות  31929938 הפטר חלוט06/09/12בן שיטרית אושרת

    27811-01-12 24914 , חיפה39/9שד הציונות  310744651 הפטר חלוט13/06/13ברגר נטליה

    29211-12-09 18867 57749707 גבעת או, חדרה24/1שבטי ישראל הפטר חלוט06/06/13גרבי אסנת

    26340-09-09 18473 319434551 ג', חיפה59דגניה  הפטר חלוט11/06/13גרובוביצקי סבטלנה

      287-00-08 16149 , פרדס חנה-כרכור9/5עציון  37664604 הפטר חלוט20/06/13גרשון בת אל שרית

      446-00-05 12749 , קרית חיים80הראשונים  319453171 הפטר חלוט20/05/13ובר חורחה אלבר

    53942-01-11 21737 , אור עקיבא641בלפור  72537335 הפטר רגיל27/05/13יפרח שרונה

      288-00-06 13569 , כרמיאל9/1התאנה  303921167 הפטר חלוט11/06/13מילר דניאל חורח

      648-00-08 16545 , חיפה27/15בורלא יהודה  320693187 הפטר חלוט10/06/13נוביצקי אינה

      649-00-08 16535 , חיפה27/15בורלא יהודה  320693112 הפטר חלוט10/06/13נוביצקי ולרי

    53115-03-12 25402 , חיפה13/0אטוגראי  21796438 הפטר חלוט17/06/13נחאס ג'ורגט

      624-00-06 13949 , טירת כרמל34הדקל  55575005 הפטר חלוט11/06/13סמבל צדוק

       88-00-07 14586 51252344 ב', קריית ים4/9האצ"ל  הפטר חלוט04/06/13עבאדי אשר

      781-00-06 14102 20453858 , כאבול1098ת.ד.  הפטר חלוט04/06/13עבדאללה מוסטפא חמו

    47107-02-12 25236 , שפרעם0/0שפרעם  55182240 הפטר רגיל13/06/13עזאם נוהאד

    31159-11-09 18709 , שלומי28שכונת בנה ביתך  33957713 הפטר חלוט06/06/13עלוש עינת

    27968-01-11 19904 , עכו11/253עכו העתיקה  25893157 הפטר חלוט05/06/13עלי חאלד

    39378-06-11 21126 ג'סר א-זרקא , ג'סר א-זרקא 28340347 הפטר רגיל04/06/13עמאש פאיז

    40105-08-11 23498 , חדרה68/9שד' רוטשילד  328662408 הפטר חלוט27/05/13קבולוב ליילה

      836-03-12 25338 , קריית ביאליק1/0התאנים  1719574 הפטר רגיל13/06/13שבתאי אברהם

    30227-10-10 20755 , קריית מוצקין17/2יוספטל  68328822 הפטר חלוט12/06/13שושן אליהו

       85-00-07 14553 316864883 , קרית מוצקין3/5אלעזר דוד  הפטר חלוט13/06/13שיימן נטליה

      717-00-05 13005 , עספיא1129ת.ד.  32760175 הפטר חלוט05/06/13שרוף ניסן

באר שבע מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1865-00-08 20476 , אזור3סוקולוב  7643679 הפטר חלוט16/06/13צרוינסקי זלמן

     8275-05-10 24553 , תל אביב - יפו12/2בן סרוק  5317961 הפטר חלוט06/06/13קלינמן נתנאל

     8248-05-10 24563 , תל אביב - יפו12/2בן סרוק  4893483 הפטר חלוט06/06/13קלינמן צפורה

     2027-00-05 16961 , פתח תקווה47שפרינצק  306923186 הפטר חלוט27/05/13ריבקין אלכסנדר

     2028-00-05 16931 , פתח תקווה47שפרינצק  306922113 הפטר חלוט27/05/13ריבקין ברוך

חיפה מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

      673-00-07 15196 , קריית ים4/9הרצל  51626216 הפטר חלוט04/06/13אלקיים עבאדי עליזה

    29504-12-10 21302 , נשר19המעפילים  25282112 הפטר חלוט13/06/13בונן חגית

    12681-12-10 21182 , נשר19המעפילים  29022670 הפטר חלוט13/06/13בונן שלמה

     1132-00-06 14442 , עכו19/2קבוץ גלויות  57170474 הפטר חלוט26/05/13בן מוחה יעקב

    19836-03-12 25522 , קריית אתא4/5השופטים  51768182 הפטר חלוט13/06/13בן נון אליהו

    19862-03-12 25532 , לימן38/0לימן  317772515 הפטר חלוט13/06/13בן נון ניט

      260-00-07 14764 , עכו5קיבוץ גלויות  31929938 הפטר חלוט06/09/12בן שיטרית אושרת

    27811-01-12 24914 , חיפה39/9שד הציונות  310744651 הפטר חלוט13/06/13ברגר נטליה

    29211-12-09 18867 57749707 גבעת או, חדרה24/1שבטי ישראל הפטר חלוט06/06/13גרבי אסנת

    26340-09-09 18473 319434551 ג', חיפה59דגניה  הפטר חלוט11/06/13גרובוביצקי סבטלנה

      287-00-08 16149 , פרדס חנה-כרכור9/5עציון  37664604 הפטר חלוט20/06/13גרשון בת אל שרית

      446-00-05 12749 , קרית חיים80הראשונים  319453171 הפטר חלוט20/05/13ובר חורחה אלבר

    53942-01-11 21737 , אור עקיבא641בלפור  72537335 הפטר רגיל27/05/13יפרח שרונה

      288-00-06 13569 , כרמיאל9/1התאנה  303921167 הפטר חלוט11/06/13מילר דניאל חורח

      648-00-08 16545 , חיפה27/15בורלא יהודה  320693187 הפטר חלוט10/06/13נוביצקי אינה

      649-00-08 16535 , חיפה27/15בורלא יהודה  320693112 הפטר חלוט10/06/13נוביצקי ולרי

    53115-03-12 25402 , חיפה13/0אטוגראי  21796438 הפטר חלוט17/06/13נחאס ג'ורגט

      624-00-06 13949 , טירת כרמל34הדקל  55575005 הפטר חלוט11/06/13סמבל צדוק

       88-00-07 14586 51252344 ב', קריית ים4/9האצ"ל  הפטר חלוט04/06/13עבאדי אשר

      781-00-06 14102 20453858 , כאבול1098ת.ד.  הפטר חלוט04/06/13עבדאללה מוסטפא חמו

    47107-02-12 25236 , שפרעם0/0שפרעם  55182240 הפטר רגיל13/06/13עזאם נוהאד

    31159-11-09 18709 , שלומי28שכונת בנה ביתך  33957713 הפטר חלוט06/06/13עלוש עינת

    27968-01-11 19904 , עכו11/253עכו העתיקה  25893157 הפטר חלוט05/06/13עלי חאלד

    39378-06-11 21126 ג'סר א-זרקא , ג'סר א-זרקא 28340347 הפטר רגיל04/06/13עמאש פאיז

    40105-08-11 23498 , חדרה68/9שד' רוטשילד  328662408 הפטר חלוט27/05/13קבולוב ליילה

      836-03-12 25338 , קריית ביאליק1/0התאנים  1719574 הפטר רגיל13/06/13שבתאי אברהם

    30227-10-10 20755 , קריית מוצקין17/2יוספטל  68328822 הפטר חלוט12/06/13שושן אליהו

       85-00-07 14553 316864883 , קרית מוצקין3/5אלעזר דוד  הפטר חלוט13/06/13שיימן נטליה

      717-00-05 13005 , עספיא1129ת.ד.  32760175 הפטר חלוט05/06/13שרוף ניסן

באר שבע מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת
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הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    39971-06-11 12808 , דימונה59הפסגה  64319338 הפטר רגיל02/05/13אבו מאיר

     3585-03-11 13375 31378326 , רהט81 ת.ד 26שכונה  הפטר רגיל17/02/13אבו אעמר ג'יהאד

     8049-00-08 9541 , רהט83 בית 14שכ'  28332591 הפטר רגיל25/05/13אבו צהיבאן ג'אבר

     8282-00-08 9733 , באר שבע14דה-שליט עמוס  57396038 הפטר רגיל04/04/13אביטבול דוד אברהם

     5635-00-09 10677 , נתיבות14הרב עוזיאל  55689327 הפטר רגיל03/01/13אדרי דניאל

     5636-00-09 10678 , נתיבות14הרב עוזיאל  22847560 הפטר רגיל03/01/13אדרי מזל

     8486-00-08 9809 , ערד10שושן  28077741 הפטר רגיל13/05/13אזולאי אילנית

     5480-00-09 10673 , תל שבע162 62ש  53824108 הפטר רגיל06/09/12אלבאז קאסם

     9058-00-03 7668 22464846 , נבטים55משק  הפטר רגיל08/04/13אלבז מאיר

    28106-08-10 11757 , באר שבע19/16ויצמן  57850984 הפטר רגיל24/12/12אלוש הרצל

    28122-08-10 11758 , באר שבע19/16ויצמן  58750530 הפטר רגיל24/12/12אלוש צילה

     9249-00-03 7803 , אשדוד2שילר  27776954 הפטר רגיל14/02/13אלחרר אבי

     6102-00-00 6935 23163488 , באר שבע4/4סמטת יהונתן  הפטר רגיל21/04/13אלטורי אחמד

     3535-04-11 12249 , רהט103 3שכ  35162833 הפטר רגיל06/06/13אלנסאסרה כאמלה

     5103-00-09 10273 , דימונה2/3שד יגאל אלון  23509714 הפטר רגיל22/01/13אלפונטה אריק אהרון

     6324-00-05 8397 , אשקלון39גבעתי  62923677 הפטר רגיל22/04/13אמויל דוד

     3339-00-07 9249 23033160 ד.נ. הנ,154מבועים  הפטר רגיל09/05/13אמיר נפתלי

     5100-00-09 10249 , אופקים44/4פרי מגדים  59042721 הפטר רגיל14/04/13אסולין זקלין

     5131-00-09 10159 , נהורה226נהורה  29361268 הפטר רגיל09/05/13בן דוד יגאל

     5736-00-09 10972 , נהורה226נהורה  25071531 הפטר רגיל09/05/13בן דוד עדנה

     8202-00-08 9657 , רחובות18אפרים ז'קס  33186339 הפטר רגיל14/11/12בן חמו ליאור

     5708-00-09 10896 , אשקלון137/3שד' ירושלים  62033972 הפטר רגיל07/04/13בן סימון יעקב

     5709-00-09 10897 , אשקלון137/3שד' ירושלים  56450612 הפטר רגיל07/04/13בן סימון רחל

     3470-00-07 9354 , באר שבע11/9הערים התאומות  58329079 הפטר רגיל17/02/13בן שטרית חדוה

    11922-02-11 12363 , אשדוד16/1יהודה המכבי  68394543 הפטר רגיל14/04/13בן שיטרית יצחק

    25178-09-10 11695 , אשדוד9/38הכלנית  14880827 הפטר רגיל06/03/13בר זיו שמעון

    18779-04-10 11330 , אשקלון1/57קול משה  307585067 הפטר רגיל09/05/13ברבקדזה בוריס

     9501-00-06 8900 , באר שבע15ממשית  31883846 הפטר רגיל11/03/13ברזניקוב שרונה

     5361-00-04 8120 , באר שבע53/4אברהם אבינו  23701451 הפטר רגיל08/03/13בת-טוב מזל

     6159-00-01 7200 , אשקלון342ת"ד  56750490 הפטר רגיל07/03/13ג'אן יעקב

     8584-00-08 10033 , אילת1141/22  33394123 הפטר רגיל13/03/13גור אריה הראל

     3533-00-07 9419 , אשקלון4/30טבריה  34884361 הפטר רגיל18/04/13גלברג אריה

     5004-00-10 11050 , אשדוד55/25רוגוזין  52224227 הפטר רגיל11/04/13גפטר תמר

     5033-00-09 10018 , באר שבע60/20מבצע עובדה  309310688 הפטר רגיל11/09/12דוידוב אסתר

     3624-00-07 9478 , באר שבע17/8יציאת ארופה  58226127 הפטר רגיל03/03/13דריי ליאון יהוד

    54613-01-11 12263 , עזריקם287עזריקם  317993343 הפטר רגיל29/03/13הרוש גוזף סרג'

     8585-00-08 10034 , אילת1141/22אילת  24322158 הפטר רגיל08/05/13וקנין גור אריה רחלי

     9418-00-06 8837 , באר שבע18/7ניב דוד  32046419 הפטר רגיל03/03/13וקסמן יפה

     8213-00-08 9670 , דימונה1237/17המעפיל  11100880 הפטר רגיל05/05/13זגורי יפה

     8212-00-08 9669 , דימונה1237/17המעפיל  22184915 הפטר רגיל05/05/13זגורי עמרם נסים

     3236-00-07 9170 , באר שבע4/2מיכאל הלפרין  24628216 הפטר רגיל10/01/13חוה יריב

     8374-00-08 9757 , אשדוד3/14חטיבת גולני כני  12101549 הפטר רגיל03/03/13טבול רות

    34649-12-11 13948 , אשדוד18/20אלבז נתן  68893635 הפטר רגיל18/12/12כהן אני

    11119-07-10 11561 28853661 , אשדוד32/2העצמאות    הפטר רגיל02/06/13כהן משה

     3229-00-07 9169 , אשדוד11/16ההסתדרות  309150423 הפטר רגיל02/05/13מירושניק אולגה

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1865-00-08 20476 , אזור3סוקולוב  7643679 הפטר חלוט16/06/13צרוינסקי זלמן

     8275-05-10 24553 , תל אביב - יפו12/2בן סרוק  5317961 הפטר חלוט06/06/13קלינמן נתנאל

     8248-05-10 24563 , תל אביב - יפו12/2בן סרוק  4893483 הפטר חלוט06/06/13קלינמן צפורה

     2027-00-05 16961 , פתח תקווה47שפרינצק  306923186 הפטר חלוט27/05/13ריבקין אלכסנדר

     2028-00-05 16931 , פתח תקווה47שפרינצק  306922113 הפטר חלוט27/05/13ריבקין ברוך

חיפה מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

      673-00-07 15196 , קריית ים4/9הרצל  51626216 הפטר חלוט04/06/13אלקיים עבאדי עליזה

    29504-12-10 21302 , נשר19המעפילים  25282112 הפטר חלוט13/06/13בונן חגית

    12681-12-10 21182 , נשר19המעפילים  29022670 הפטר חלוט13/06/13בונן שלמה

     1132-00-06 14442 , עכו19/2קבוץ גלויות  57170474 הפטר חלוט26/05/13בן מוחה יעקב

    19836-03-12 25522 , קריית אתא4/5השופטים  51768182 הפטר חלוט13/06/13בן נון אליהו

    19862-03-12 25532 , לימן38/0לימן  317772515 הפטר חלוט13/06/13בן נון ניט

      260-00-07 14764 , עכו5קיבוץ גלויות  31929938 הפטר חלוט06/09/12בן שיטרית אושרת

    27811-01-12 24914 , חיפה39/9שד הציונות  310744651 הפטר חלוט13/06/13ברגר נטליה

    29211-12-09 18867 57749707 גבעת או, חדרה24/1שבטי ישראל הפטר חלוט06/06/13גרבי אסנת

    26340-09-09 18473 319434551 ג', חיפה59דגניה  הפטר חלוט11/06/13גרובוביצקי סבטלנה

      287-00-08 16149 , פרדס חנה-כרכור9/5עציון  37664604 הפטר חלוט20/06/13גרשון בת אל שרית

      446-00-05 12749 , קרית חיים80הראשונים  319453171 הפטר חלוט20/05/13ובר חורחה אלבר

    53942-01-11 21737 , אור עקיבא641בלפור  72537335 הפטר רגיל27/05/13יפרח שרונה

      288-00-06 13569 , כרמיאל9/1התאנה  303921167 הפטר חלוט11/06/13מילר דניאל חורח

      648-00-08 16545 , חיפה27/15בורלא יהודה  320693187 הפטר חלוט10/06/13נוביצקי אינה

      649-00-08 16535 , חיפה27/15בורלא יהודה  320693112 הפטר חלוט10/06/13נוביצקי ולרי

    53115-03-12 25402 , חיפה13/0אטוגראי  21796438 הפטר חלוט17/06/13נחאס ג'ורגט

      624-00-06 13949 , טירת כרמל34הדקל  55575005 הפטר חלוט11/06/13סמבל צדוק

       88-00-07 14586 51252344 ב', קריית ים4/9האצ"ל  הפטר חלוט04/06/13עבאדי אשר

      781-00-06 14102 20453858 , כאבול1098ת.ד.  הפטר חלוט04/06/13עבדאללה מוסטפא חמו

    47107-02-12 25236 , שפרעם0/0שפרעם  55182240 הפטר רגיל13/06/13עזאם נוהאד

    31159-11-09 18709 , שלומי28שכונת בנה ביתך  33957713 הפטר חלוט06/06/13עלוש עינת

    27968-01-11 19904 , עכו11/253עכו העתיקה  25893157 הפטר חלוט05/06/13עלי חאלד

    39378-06-11 21126 ג'סר א-זרקא , ג'סר א-זרקא 28340347 הפטר רגיל04/06/13עמאש פאיז

    40105-08-11 23498 , חדרה68/9שד' רוטשילד  328662408 הפטר חלוט27/05/13קבולוב ליילה

      836-03-12 25338 , קריית ביאליק1/0התאנים  1719574 הפטר רגיל13/06/13שבתאי אברהם

    30227-10-10 20755 , קריית מוצקין17/2יוספטל  68328822 הפטר חלוט12/06/13שושן אליהו

       85-00-07 14553 316864883 , קרית מוצקין3/5אלעזר דוד  הפטר חלוט13/06/13שיימן נטליה

      717-00-05 13005 , עספיא1129ת.ד.  32760175 הפטר חלוט05/06/13שרוף ניסן

באר שבע מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     3201-00-06 4401 , אלון שבות10הרקפת  5976600 הפטר חלוט22/05/13אהרונשטם יואל

    38442-05-11 6004 58045865 דנ מודי, נעלה62תד  הפטר חלוט25/04/13אלגבה מירה

    10393-07-10 5534 , בית שמש22הרקפת  79676730 הפטר חלוט28/04/13ביטון סימון

    48621-01-11 5527 , בית שמש13ביאליק  35717024 הפטר חלוט08/05/13ביטון פרוספר

    54574-10-10 5667 , ירושלים207/2הדבש  59789495 הפטר חלוט24/04/13בראשי סגית

     4108-00-07 4408 , גבעת זאב18/10קידרון  27434091 11/03/13גולן ניר

     5313-00-08 4929 , ירושלים0שכונת אל סהאל  28329993 הפטר חלוט04/02/13גזאוי קארולין

    56780-01-11 5827 , אפרתה41זית שמן  303594709 הפטר חלוט24/04/13גיין גלוריה

    56754-01-11 5817 , אפרתה40/1זית שמן  11986189 הפטר חלוט24/04/13גיין הקטור

     3026-06-11 5557 , ירושלים691 ת.ד  29186897 הפטר חלוט24/04/13דקידק עלאא

      181-00-01 3779 , ירושלים6כרמון  50629104 הפטר חלוט19/05/13ויגר אברהם

     4127-00-07 4492 , מבשרת ציון8/1אופיר  58298068 הפטר חלוט24/04/13כהן ענטי

    24468-04-10 5232 , בית שמש120/8הנרקיס  12013348 הפטר חלוט24/04/13מדאלסי אליס

     7320-11-10 5627 , ירושלים30מאיר גרשון  14126007 הפטר חלוט13/05/13נייבורגר מיכאל

     4471-08-10 5371 , קרני שומרון2/3סמ הכנורות  54246574 הפטר חלוט13/05/13רוזן אריה

     6335-00-09 5262 , ירושלים17 6766ת.ד.  53449922 הפטר חלוט28/04/13רז שולמית

     6048-20-09 4952 , ירושלים28/24דוד ניב  317736882 הפטר חלוט14/04/13שלגדו לינוי

      772-00-03 3927 , מבשרת ציון72/3הפלמח  24046963 הפטר חלוט27/05/13שמעון גדעון

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1758-00-09 21286 , תל אביב - יפו6בית פלט  27681246 הפטר חלוט12/06/13אוסרוף סועד

       49-00-98 12303 , חולון122ההסתדרות  67598540 הפטר חלוט30/05/13איגן ניסים

    30770-05-10 24692 , תל אביב - יפו12עצמון  63590749 הפטר חלוט11/06/13אלקובי אברהם

     1942-00-05 17499 , בורגתה74הארזים  54920988 הפטר חלוט27/05/13בכר ניסים

     1748-00-08 20411 , גבעתיים14/2ז'בוטינסקי  54752621 הפטר חלוט10/06/13בר-און ג'ק

     1759-00-02 14557 , מושב נווה מבטח9 9משק  38484242 הפטר חלוט01/08/06בריל מוטי

     2381-00-08 20887 , הוד השרון9הגולן  34856781 הפטר חלוט03/06/13גיאת שי

     1688-00-05 17055 , פתח תקווה69/6נחלת צבי  13031380 הפטר חלוט10/06/13ויינר אמה

    25133-12-09 23498 , נתניה12/16שפיגלמן  31587314 הפטר חלוט28/05/13טשכמר דנה

     2213-00-07 19109 , גן יבנה10/2היורה  32249518 הפטר חלוט12/06/13ישראל אורן

     2214-00-07 19119 , גן יבנה10/2היורה  33128216 הפטר חלוט12/06/13ישראל ליאת

     3011-00-09 22893 , רחובות15מזרחי משה  54779129 הפטר חלוט10/06/13כברה אמנון

     2814-00-09 22761 24845026 , גני תקווה הפטר חלוט17/06/13מימון צחי אפי

     2465-00-09 22480 , חולון4משמר הירדן  59097865 הפטר חלוט18/06/13מרק חבני איריס

     1831-00-00 13130 , תל אביב32בית צורי  56616287 הפטר חלוט18/06/13סקס דוד

     1889-00-01 14002 , פתח תקווה15ויינגייט  307753905 הפטר חלוט17/06/13פלדשטיין איגור

     1401-00-08 20192 , רחובות203הרצל  53495701 הפטר חלוט10/06/13פרידמן קובי

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1865-00-08 20476 , אזור3סוקולוב  7643679 הפטר חלוט16/06/13צרוינסקי זלמן

     8275-05-10 24553 , תל אביב - יפו12/2בן סרוק  5317961 הפטר חלוט06/06/13קלינמן נתנאל

     8248-05-10 24563 , תל אביב - יפו12/2בן סרוק  4893483 הפטר חלוט06/06/13קלינמן צפורה

     2027-00-05 16961 , פתח תקווה47שפרינצק  306923186 הפטר חלוט27/05/13ריבקין אלכסנדר

     2028-00-05 16931 , פתח תקווה47שפרינצק  306922113 הפטר חלוט27/05/13ריבקין ברוך

חיפה מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

      673-00-07 15196 , קריית ים4/9הרצל  51626216 הפטר חלוט04/06/13אלקיים עבאדי עליזה

    29504-12-10 21302 , נשר19המעפילים  25282112 הפטר חלוט13/06/13בונן חגית

    12681-12-10 21182 , נשר19המעפילים  29022670 הפטר חלוט13/06/13בונן שלמה

     1132-00-06 14442 , עכו19/2קבוץ גלויות  57170474 הפטר חלוט26/05/13בן מוחה יעקב

    19836-03-12 25522 , קריית אתא4/5השופטים  51768182 הפטר חלוט13/06/13בן נון אליהו

    19862-03-12 25532 , לימן38/0לימן  317772515 הפטר חלוט13/06/13בן נון ניט

      260-00-07 14764 , עכו5קיבוץ גלויות  31929938 הפטר חלוט06/09/12בן שיטרית אושרת

    27811-01-12 24914 , חיפה39/9שד הציונות  310744651 הפטר חלוט13/06/13ברגר נטליה

    29211-12-09 18867 57749707 גבעת או, חדרה24/1שבטי ישראל הפטר חלוט06/06/13גרבי אסנת

    26340-09-09 18473 319434551 ג', חיפה59דגניה  הפטר חלוט11/06/13גרובוביצקי סבטלנה

      287-00-08 16149 , פרדס חנה-כרכור9/5עציון  37664604 הפטר חלוט20/06/13גרשון בת אל שרית

      446-00-05 12749 , קרית חיים80הראשונים  319453171 הפטר חלוט20/05/13ובר חורחה אלבר

    53942-01-11 21737 , אור עקיבא641בלפור  72537335 הפטר רגיל27/05/13יפרח שרונה

      288-00-06 13569 , כרמיאל9/1התאנה  303921167 הפטר חלוט11/06/13מילר דניאל חורח

      648-00-08 16545 , חיפה27/15בורלא יהודה  320693187 הפטר חלוט10/06/13נוביצקי אינה

      649-00-08 16535 , חיפה27/15בורלא יהודה  320693112 הפטר חלוט10/06/13נוביצקי ולרי

    53115-03-12 25402 , חיפה13/0אטוגראי  21796438 הפטר חלוט17/06/13נחאס ג'ורגט

      624-00-06 13949 , טירת כרמל34הדקל  55575005 הפטר חלוט11/06/13סמבל צדוק

       88-00-07 14586 51252344 ב', קריית ים4/9האצ"ל  הפטר חלוט04/06/13עבאדי אשר

      781-00-06 14102 20453858 , כאבול1098ת.ד.  הפטר חלוט04/06/13עבדאללה מוסטפא חמו

    47107-02-12 25236 , שפרעם0/0שפרעם  55182240 הפטר רגיל13/06/13עזאם נוהאד

    31159-11-09 18709 , שלומי28שכונת בנה ביתך  33957713 הפטר חלוט06/06/13עלוש עינת

    27968-01-11 19904 , עכו11/253עכו העתיקה  25893157 הפטר חלוט05/06/13עלי חאלד

    39378-06-11 21126 ג'סר א-זרקא , ג'סר א-זרקא 28340347 הפטר רגיל04/06/13עמאש פאיז

    40105-08-11 23498 , חדרה68/9שד' רוטשילד  328662408 הפטר חלוט27/05/13קבולוב ליילה

      836-03-12 25338 , קריית ביאליק1/0התאנים  1719574 הפטר רגיל13/06/13שבתאי אברהם

    30227-10-10 20755 , קריית מוצקין17/2יוספטל  68328822 הפטר חלוט12/06/13שושן אליהו

       85-00-07 14553 316864883 , קרית מוצקין3/5אלעזר דוד  הפטר חלוט13/06/13שיימן נטליה

      717-00-05 13005 , עספיא1129ת.ד.  32760175 הפטר חלוט05/06/13שרוף ניסן

באר שבע מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת
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הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    39971-06-11 12808 , דימונה59הפסגה  64319338 הפטר רגיל02/05/13אבו מאיר

     3585-03-11 13375 31378326 , רהט81 ת.ד 26שכונה  הפטר רגיל17/02/13אבו אעמר ג'יהאד

     8049-00-08 9541 , רהט83 בית 14שכ'  28332591 הפטר רגיל25/05/13אבו צהיבאן ג'אבר

     8282-00-08 9733 , באר שבע14דה-שליט עמוס  57396038 הפטר רגיל04/04/13אביטבול דוד אברהם

     5635-00-09 10677 , נתיבות14הרב עוזיאל  55689327 הפטר רגיל03/01/13אדרי דניאל

     5636-00-09 10678 , נתיבות14הרב עוזיאל  22847560 הפטר רגיל03/01/13אדרי מזל

     8486-00-08 9809 , ערד10שושן  28077741 הפטר רגיל13/05/13אזולאי אילנית

     5480-00-09 10673 , תל שבע162 62ש  53824108 הפטר רגיל06/09/12אלבאז קאסם

     9058-00-03 7668 22464846 , נבטים55משק  הפטר רגיל08/04/13אלבז מאיר

    28106-08-10 11757 , באר שבע19/16ויצמן  57850984 הפטר רגיל24/12/12אלוש הרצל

    28122-08-10 11758 , באר שבע19/16ויצמן  58750530 הפטר רגיל24/12/12אלוש צילה

     9249-00-03 7803 , אשדוד2שילר  27776954 הפטר רגיל14/02/13אלחרר אבי

     6102-00-00 6935 23163488 , באר שבע4/4סמטת יהונתן  הפטר רגיל21/04/13אלטורי אחמד

     3535-04-11 12249 , רהט103 3שכ  35162833 הפטר רגיל06/06/13אלנסאסרה כאמלה

     5103-00-09 10273 , דימונה2/3שד יגאל אלון  23509714 הפטר רגיל22/01/13אלפונטה אריק אהרון

     6324-00-05 8397 , אשקלון39גבעתי  62923677 הפטר רגיל22/04/13אמויל דוד

     3339-00-07 9249 23033160 ד.נ. הנ,154מבועים  הפטר רגיל09/05/13אמיר נפתלי

     5100-00-09 10249 , אופקים44/4פרי מגדים  59042721 הפטר רגיל14/04/13אסולין זקלין

     5131-00-09 10159 , נהורה226נהורה  29361268 הפטר רגיל09/05/13בן דוד יגאל

     5736-00-09 10972 , נהורה226נהורה  25071531 הפטר רגיל09/05/13בן דוד עדנה

     8202-00-08 9657 , רחובות18אפרים ז'קס  33186339 הפטר רגיל14/11/12בן חמו ליאור

     5708-00-09 10896 , אשקלון137/3שד' ירושלים  62033972 הפטר רגיל07/04/13בן סימון יעקב

     5709-00-09 10897 , אשקלון137/3שד' ירושלים  56450612 הפטר רגיל07/04/13בן סימון רחל

     3470-00-07 9354 , באר שבע11/9הערים התאומות  58329079 הפטר רגיל17/02/13בן שטרית חדוה

    11922-02-11 12363 , אשדוד16/1יהודה המכבי  68394543 הפטר רגיל14/04/13בן שיטרית יצחק

    25178-09-10 11695 , אשדוד9/38הכלנית  14880827 הפטר רגיל06/03/13בר זיו שמעון

    18779-04-10 11330 , אשקלון1/57קול משה  307585067 הפטר רגיל09/05/13ברבקדזה בוריס

     9501-00-06 8900 , באר שבע15ממשית  31883846 הפטר רגיל11/03/13ברזניקוב שרונה

     5361-00-04 8120 , באר שבע53/4אברהם אבינו  23701451 הפטר רגיל08/03/13בת-טוב מזל

     6159-00-01 7200 , אשקלון342ת"ד  56750490 הפטר רגיל07/03/13ג'אן יעקב

     8584-00-08 10033 , אילת1141/22  33394123 הפטר רגיל13/03/13גור אריה הראל

     3533-00-07 9419 , אשקלון4/30טבריה  34884361 הפטר רגיל18/04/13גלברג אריה

     5004-00-10 11050 , אשדוד55/25רוגוזין  52224227 הפטר רגיל11/04/13גפטר תמר

     5033-00-09 10018 , באר שבע60/20מבצע עובדה  309310688 הפטר רגיל11/09/12דוידוב אסתר

     3624-00-07 9478 , באר שבע17/8יציאת ארופה  58226127 הפטר רגיל03/03/13דריי ליאון יהוד

    54613-01-11 12263 , עזריקם287עזריקם  317993343 הפטר רגיל29/03/13הרוש גוזף סרג'

     8585-00-08 10034 , אילת1141/22אילת  24322158 הפטר רגיל08/05/13וקנין גור אריה רחלי

     9418-00-06 8837 , באר שבע18/7ניב דוד  32046419 הפטר רגיל03/03/13וקסמן יפה

     8213-00-08 9670 , דימונה1237/17המעפיל  11100880 הפטר רגיל05/05/13זגורי יפה

     8212-00-08 9669 , דימונה1237/17המעפיל  22184915 הפטר רגיל05/05/13זגורי עמרם נסים

     3236-00-07 9170 , באר שבע4/2מיכאל הלפרין  24628216 הפטר רגיל10/01/13חוה יריב

     8374-00-08 9757 , אשדוד3/14חטיבת גולני כני  12101549 הפטר רגיל03/03/13טבול רות

    34649-12-11 13948 , אשדוד18/20אלבז נתן  68893635 הפטר רגיל18/12/12כהן אני

    11119-07-10 11561 28853661 , אשדוד32/2העצמאות    הפטר רגיל02/06/13כהן משה

     3229-00-07 9169 , אשדוד11/16ההסתדרות  309150423 הפטר רגיל02/05/13מירושניק אולגה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     3201-00-06 4401 , אלון שבות10הרקפת  5976600 הפטר חלוט22/05/13אהרונשטם יואל

    38442-05-11 6004 58045865 דנ מודי, נעלה62תד  הפטר חלוט25/04/13אלגבה מירה

    10393-07-10 5534 , בית שמש22הרקפת  79676730 הפטר חלוט28/04/13ביטון סימון

    48621-01-11 5527 , בית שמש13ביאליק  35717024 הפטר חלוט08/05/13ביטון פרוספר

    54574-10-10 5667 , ירושלים207/2הדבש  59789495 הפטר חלוט24/04/13בראשי סגית

     4108-00-07 4408 , גבעת זאב18/10קידרון  27434091 11/03/13גולן ניר

     5313-00-08 4929 , ירושלים0שכונת אל סהאל  28329993 הפטר חלוט04/02/13גזאוי קארולין

    56780-01-11 5827 , אפרתה41זית שמן  303594709 הפטר חלוט24/04/13גיין גלוריה

    56754-01-11 5817 , אפרתה40/1זית שמן  11986189 הפטר חלוט24/04/13גיין הקטור

     3026-06-11 5557 , ירושלים691 ת.ד  29186897 הפטר חלוט24/04/13דקידק עלאא

      181-00-01 3779 , ירושלים6כרמון  50629104 הפטר חלוט19/05/13ויגר אברהם

     4127-00-07 4492 , מבשרת ציון8/1אופיר  58298068 הפטר חלוט24/04/13כהן ענטי

    24468-04-10 5232 , בית שמש120/8הנרקיס  12013348 הפטר חלוט24/04/13מדאלסי אליס

     7320-11-10 5627 , ירושלים30מאיר גרשון  14126007 הפטר חלוט13/05/13נייבורגר מיכאל

     4471-08-10 5371 , קרני שומרון2/3סמ הכנורות  54246574 הפטר חלוט13/05/13רוזן אריה

     6335-00-09 5262 , ירושלים17 6766ת.ד.  53449922 הפטר חלוט28/04/13רז שולמית

     6048-20-09 4952 , ירושלים28/24דוד ניב  317736882 הפטר חלוט14/04/13שלגדו לינוי

      772-00-03 3927 , מבשרת ציון72/3הפלמח  24046963 הפטר חלוט27/05/13שמעון גדעון

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1758-00-09 21286 , תל אביב - יפו6בית פלט  27681246 הפטר חלוט12/06/13אוסרוף סועד

       49-00-98 12303 , חולון122ההסתדרות  67598540 הפטר חלוט30/05/13איגן ניסים

    30770-05-10 24692 , תל אביב - יפו12עצמון  63590749 הפטר חלוט11/06/13אלקובי אברהם

     1942-00-05 17499 , בורגתה74הארזים  54920988 הפטר חלוט27/05/13בכר ניסים

     1748-00-08 20411 , גבעתיים14/2ז'בוטינסקי  54752621 הפטר חלוט10/06/13בר-און ג'ק

     1759-00-02 14557 , מושב נווה מבטח9 9משק  38484242 הפטר חלוט01/08/06בריל מוטי

     2381-00-08 20887 , הוד השרון9הגולן  34856781 הפטר חלוט03/06/13גיאת שי

     1688-00-05 17055 , פתח תקווה69/6נחלת צבי  13031380 הפטר חלוט10/06/13ויינר אמה

    25133-12-09 23498 , נתניה12/16שפיגלמן  31587314 הפטר חלוט28/05/13טשכמר דנה

     2213-00-07 19109 , גן יבנה10/2היורה  32249518 הפטר חלוט12/06/13ישראל אורן

     2214-00-07 19119 , גן יבנה10/2היורה  33128216 הפטר חלוט12/06/13ישראל ליאת

     3011-00-09 22893 , רחובות15מזרחי משה  54779129 הפטר חלוט10/06/13כברה אמנון

     2814-00-09 22761 24845026 , גני תקווה הפטר חלוט17/06/13מימון צחי אפי

     2465-00-09 22480 , חולון4משמר הירדן  59097865 הפטר חלוט18/06/13מרק חבני איריס

     1831-00-00 13130 , תל אביב32בית צורי  56616287 הפטר חלוט18/06/13סקס דוד

     1889-00-01 14002 , פתח תקווה15ויינגייט  307753905 הפטר חלוט17/06/13פלדשטיין איגור

     1401-00-08 20192 , רחובות203הרצל  53495701 הפטר חלוט10/06/13פרידמן קובי

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     5361-00-09 10194 , אשדוד1/4גאפונוב  14526073 הפטר רגיל11/02/13מירילשוילי בן ציון

     3372-10-11 13679 , באר שבע4/11שמעון ברנפלד  305352387 הפטר רגיל29/04/13מישעלי מוטי

     8241-00-08 9683 , ערד48/1אשד  314108671 הפטר רגיל21/04/13נוביקוב ואדים

     8015-00-08 9508 , אילת6/2נחל שחרות  56075153 הפטר רגיל28/01/13סלע שי

     8142-00-08 9609 , באר שבע8יפתח הגלעדי  27419126 הפטר רגיל07/04/13סמראי ראובן

     5799-00-09 11011 17598756 , באר שבע3596ת. ד.   הפטר רגיל04/05/13פרידמן עמנואל

    34869-01-11 12079 , באר שבע9/4סמטת נחניאלי  25410101 הפטר רגיל11/03/13צדיק אירן

     5358-00-09 10504 31946783 , אשדוד16015ת. ד.   הפטר רגיל21/03/13קוצובי ג'וני

     6344-00-05 8414 , אשדוד22/56אוסישקין  17312406 הפטר רגיל13/12/12קלר טטיאנה

     6345-00-05 8413 , אשדוד22/56אוסישקין  11375797 הפטר רגיל13/12/12קלר נחום

    37689-05-10 11367 , דימונה1098/1שד' הניצחון א'  306449661 הפטר רגיל05/03/13רבין יוסף

     8295-00-08 9732 , קרית גת7רחבת עין עברונה  303874598 הפטר רגיל07/06/10רויטבורד דימיטרי

     8091-00-08 9572 , אילת5204/32אילת  29330818 הפטר רגיל14/04/13שאוריקי-חיים אילת

     6815-03-10 11271 306062282 , דימונה1162ת. ד.   הפטר חלוט09/05/13שסטון אלכסנדר

    22289-02-12 12400 54112727 , באר שבע הפטר רגיל26/05/13ששון אבנר ז"ל

נצרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

      832-00-09 19389 , צפת6אלומות  58239419 הפטר חלוט04/06/13אברמס איריס

    25749-04-12 25526 , מגדל העמק978/2הנשיאים  56469877 הפטר רגיל10/06/13אוחיון אורנה

    18384-04-11 22343 320980279 ד', חיפה67רוטשילד  הפטר רגיל13/05/13אילאינסקי סבטלנה

      325-00-08 16784 , טבריה837שיכון ד'  25722133 הפטר רגיל05/06/13אלמלם אסתר

      508-00-07 15683 , עפולה20109ת.ד.  68220219 הפטר חלוט10/06/13אלמקיס מקסים

     3636-04-12 25582 , טבריה1048/2רמת אגוז  25335571 הפטר חלוט17/06/13אמר לימור

    35090-04-12 25721 , טבריה373/2כליל החורש  28863330 הפטר רגיל03/06/13בר אל אלנית

    13361-03-12 25346 , קריית שמונה10/16 9מלול יעקב ת.ד  306062506 הפטר רגיל20/05/13גרקוב תמרה

    34972-02-12 25126 , חצור הגלילית526/16דרך הבנים  36558195 הפטר רגיל10/06/13הזיזה רחלי

    29715-03-11 21532 , מגדל העמק9/1הורד  48193932 הפטר חלוט04/06/13ויזגן ברט

    12809-07-11 23013 , טבריה535/0שכון ג  57888844 הפטר רגיל20/05/13יחיד יחיאל

      776-00-09 18581 , יקנעם עילית6/13הרדופים  23808512 הפטר חלוט04/06/13ירון מירב

     2696-08-10 20248 , סולם163ת.ד  53688750 הפטר חלוט16/06/13מסארוה חאתם

    15710-05-12 25963 , מגדל העמק15/10תש"יג  317045995 הפטר רגיל29/05/13נזרנקו מרינה

    34368-04-12 25706 , טבריה1122/2הר השקדים  28861417 הפטר חלוט10/06/13פרץ חגית

    36990-05-10 19603 , נצרת עילית7/5תירוש  320774417 הפטר חלוט03/06/13צ'בטריוב אילונה

     3718-07-11 23063 , נצרת עילית54/2לולב  310989231 הפטר רגיל03/06/13קלכמן ויקטוריה

    48531-05-12 26086 , נצרת עילית9רימון  314582685 הפטר רגיל19/06/13רודנקו נטליה

     6075-09-11 23625 , נצרת עילית5/1גולן  321839938 הפטר רגיל05/06/13שוורץ אלה

    11580-05-12 25793 , טבריה842/14הרב קוק  311784433 הפטר רגיל29/05/13שור סמיון

      365-00-09 17788 , טבריה12/9ניינברג  65160921 הפטר רגיל17/06/13שיטרית אלי

מרכז מחוז
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הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     5361-00-09 10194 , אשדוד1/4גאפונוב  14526073 הפטר רגיל11/02/13מירילשוילי בן ציון

     3372-10-11 13679 , באר שבע4/11שמעון ברנפלד  305352387 הפטר רגיל29/04/13מישעלי מוטי

     8241-00-08 9683 , ערד48/1אשד  314108671 הפטר רגיל21/04/13נוביקוב ואדים

     8015-00-08 9508 , אילת6/2נחל שחרות  56075153 הפטר רגיל28/01/13סלע שי

     8142-00-08 9609 , באר שבע8יפתח הגלעדי  27419126 הפטר רגיל07/04/13סמראי ראובן

     5799-00-09 11011 17598756 , באר שבע3596ת. ד.   הפטר רגיל04/05/13פרידמן עמנואל

    34869-01-11 12079 , באר שבע9/4סמטת נחניאלי  25410101 הפטר רגיל11/03/13צדיק אירן

     5358-00-09 10504 31946783 , אשדוד16015ת. ד.   הפטר רגיל21/03/13קוצובי ג'וני

     6344-00-05 8414 , אשדוד22/56אוסישקין  17312406 הפטר רגיל13/12/12קלר טטיאנה

     6345-00-05 8413 , אשדוד22/56אוסישקין  11375797 הפטר רגיל13/12/12קלר נחום

    37689-05-10 11367 , דימונה1098/1שד' הניצחון א'  306449661 הפטר רגיל05/03/13רבין יוסף

     8295-00-08 9732 , קרית גת7רחבת עין עברונה  303874598 הפטר רגיל07/06/10רויטבורד דימיטרי

     8091-00-08 9572 , אילת5204/32אילת  29330818 הפטר רגיל14/04/13שאוריקי-חיים אילת

     6815-03-10 11271 306062282 , דימונה1162ת. ד.   הפטר חלוט09/05/13שסטון אלכסנדר

    22289-02-12 12400 54112727 , באר שבע הפטר רגיל26/05/13ששון אבנר ז"ל

נצרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

      832-00-09 19389 , צפת6אלומות  58239419 הפטר חלוט04/06/13אברמס איריס

    25749-04-12 25526 , מגדל העמק978/2הנשיאים  56469877 הפטר רגיל10/06/13אוחיון אורנה

    18384-04-11 22343 320980279 ד', חיפה67רוטשילד  הפטר רגיל13/05/13אילאינסקי סבטלנה

      325-00-08 16784 , טבריה837שיכון ד'  25722133 הפטר רגיל05/06/13אלמלם אסתר

      508-00-07 15683 , עפולה20109ת.ד.  68220219 הפטר חלוט10/06/13אלמקיס מקסים

     3636-04-12 25582 , טבריה1048/2רמת אגוז  25335571 הפטר חלוט17/06/13אמר לימור

    35090-04-12 25721 , טבריה373/2כליל החורש  28863330 הפטר רגיל03/06/13בר אל אלנית

    13361-03-12 25346 , קריית שמונה10/16 9מלול יעקב ת.ד  306062506 הפטר רגיל20/05/13גרקוב תמרה

    34972-02-12 25126 , חצור הגלילית526/16דרך הבנים  36558195 הפטר רגיל10/06/13הזיזה רחלי

    29715-03-11 21532 , מגדל העמק9/1הורד  48193932 הפטר חלוט04/06/13ויזגן ברט

    12809-07-11 23013 , טבריה535/0שכון ג  57888844 הפטר רגיל20/05/13יחיד יחיאל

      776-00-09 18581 , יקנעם עילית6/13הרדופים  23808512 הפטר חלוט04/06/13ירון מירב

     2696-08-10 20248 , סולם163ת.ד  53688750 הפטר חלוט16/06/13מסארוה חאתם

    15710-05-12 25963 , מגדל העמק15/10תש"יג  317045995 הפטר רגיל29/05/13נזרנקו מרינה

    34368-04-12 25706 , טבריה1122/2הר השקדים  28861417 הפטר חלוט10/06/13פרץ חגית

    36990-05-10 19603 , נצרת עילית7/5תירוש  320774417 הפטר חלוט03/06/13צ'בטריוב אילונה

     3718-07-11 23063 , נצרת עילית54/2לולב  310989231 הפטר רגיל03/06/13קלכמן ויקטוריה

    48531-05-12 26086 , נצרת עילית9רימון  314582685 הפטר רגיל19/06/13רודנקו נטליה

     6075-09-11 23625 , נצרת עילית5/1גולן  321839938 הפטר רגיל05/06/13שוורץ אלה

    11580-05-12 25793 , טבריה842/14הרב קוק  311784433 הפטר רגיל29/05/13שור סמיון

      365-00-09 17788 , טבריה12/9ניינברג  65160921 הפטר רגיל17/06/13שיטרית אלי

מרכז מחוז

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     3201-00-06 4401 , אלון שבות10הרקפת  5976600 הפטר חלוט22/05/13אהרונשטם יואל

    38442-05-11 6004 58045865 דנ מודי, נעלה62תד  הפטר חלוט25/04/13אלגבה מירה

    10393-07-10 5534 , בית שמש22הרקפת  79676730 הפטר חלוט28/04/13ביטון סימון

    48621-01-11 5527 , בית שמש13ביאליק  35717024 הפטר חלוט08/05/13ביטון פרוספר

    54574-10-10 5667 , ירושלים207/2הדבש  59789495 הפטר חלוט24/04/13בראשי סגית

     4108-00-07 4408 , גבעת זאב18/10קידרון  27434091 11/03/13גולן ניר

     5313-00-08 4929 , ירושלים0שכונת אל סהאל  28329993 הפטר חלוט04/02/13גזאוי קארולין

    56780-01-11 5827 , אפרתה41זית שמן  303594709 הפטר חלוט24/04/13גיין גלוריה

    56754-01-11 5817 , אפרתה40/1זית שמן  11986189 הפטר חלוט24/04/13גיין הקטור

     3026-06-11 5557 , ירושלים691 ת.ד  29186897 הפטר חלוט24/04/13דקידק עלאא

      181-00-01 3779 , ירושלים6כרמון  50629104 הפטר חלוט19/05/13ויגר אברהם

     4127-00-07 4492 , מבשרת ציון8/1אופיר  58298068 הפטר חלוט24/04/13כהן ענטי

    24468-04-10 5232 , בית שמש120/8הנרקיס  12013348 הפטר חלוט24/04/13מדאלסי אליס

     7320-11-10 5627 , ירושלים30מאיר גרשון  14126007 הפטר חלוט13/05/13נייבורגר מיכאל

     4471-08-10 5371 , קרני שומרון2/3סמ הכנורות  54246574 הפטר חלוט13/05/13רוזן אריה

     6335-00-09 5262 , ירושלים17 6766ת.ד.  53449922 הפטר חלוט28/04/13רז שולמית

     6048-20-09 4952 , ירושלים28/24דוד ניב  317736882 הפטר חלוט14/04/13שלגדו לינוי

      772-00-03 3927 , מבשרת ציון72/3הפלמח  24046963 הפטר חלוט27/05/13שמעון גדעון

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1758-00-09 21286 , תל אביב - יפו6בית פלט  27681246 הפטר חלוט12/06/13אוסרוף סועד

       49-00-98 12303 , חולון122ההסתדרות  67598540 הפטר חלוט30/05/13איגן ניסים

    30770-05-10 24692 , תל אביב - יפו12עצמון  63590749 הפטר חלוט11/06/13אלקובי אברהם

     1942-00-05 17499 , בורגתה74הארזים  54920988 הפטר חלוט27/05/13בכר ניסים

     1748-00-08 20411 , גבעתיים14/2ז'בוטינסקי  54752621 הפטר חלוט10/06/13בר-און ג'ק

     1759-00-02 14557 , מושב נווה מבטח9 9משק  38484242 הפטר חלוט01/08/06בריל מוטי

     2381-00-08 20887 , הוד השרון9הגולן  34856781 הפטר חלוט03/06/13גיאת שי

     1688-00-05 17055 , פתח תקווה69/6נחלת צבי  13031380 הפטר חלוט10/06/13ויינר אמה

    25133-12-09 23498 , נתניה12/16שפיגלמן  31587314 הפטר חלוט28/05/13טשכמר דנה

     2213-00-07 19109 , גן יבנה10/2היורה  32249518 הפטר חלוט12/06/13ישראל אורן

     2214-00-07 19119 , גן יבנה10/2היורה  33128216 הפטר חלוט12/06/13ישראל ליאת

     3011-00-09 22893 , רחובות15מזרחי משה  54779129 הפטר חלוט10/06/13כברה אמנון

     2814-00-09 22761 24845026 , גני תקווה הפטר חלוט17/06/13מימון צחי אפי

     2465-00-09 22480 , חולון4משמר הירדן  59097865 הפטר חלוט18/06/13מרק חבני איריס

     1831-00-00 13130 , תל אביב32בית צורי  56616287 הפטר חלוט18/06/13סקס דוד

     1889-00-01 14002 , פתח תקווה15ויינגייט  307753905 הפטר חלוט17/06/13פלדשטיין איגור

     1401-00-08 20192 , רחובות203הרצל  53495701 הפטר חלוט10/06/13פרידמן קובי

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

12:00 17/05/09 11:30 17/05/09 22/02/09 1230008 4854 ,14-27המלאכה
נצרתעילית,

580048874 ד"ניידותחב
להפצתיהדות

ארהקודש

12:00 26/07/09 11:30 26/07/09 15/03/09 3060008 4927 528האופנים
חצורהגלילית,

512642026 אקסטרה"
צ.י(אורדינייר(.

מזושירותי

11:00 29/07/09 10:30 29/07/09 15/02/09 3460008 4943 בגין7מנחם
רמתגן,

513793422 סטוגליליפתח
מ"בע

12:00 15/07/09 11:30 15/07/09 11/03/09 4840008 4995 חצור.81,ד.ת
הגלילית

513710681 מ"וטרימיקסבע

חיפה',א15ים"פל'רבשד"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזחיפהוהצפון,ר"סגןהכונ,ד"עו,לבנהברעוז

בארשבע מחוז

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

10:30 10/05/09 10:00 10/05/09 02/03/09 834908 2946 מסחרי19מרכז
עומר,

512027954 אחירוזנטל
שרותיבניה

)1995(מ"בע

10:30 30/03/09 10:00 30/03/09 21/01/09 84170008 2949 13הצוער,באר
שבע

513704189 לבהנגבסוכנויות
מ"הרכבבע

10:30 18/03/09 10:00 18/03/09 18/03/09 852308 2954 69טרומפלדור
בארשבע,

512504366 אתגריתרשתות
1997(ותשתיות(

מ"בע

10:30 18/05/09 10:00 18/05/09 02/03/09 860308 2959 הנגבלבקניון
בארשבע,

512613233 סמיאתמאיר
מ"ובניובע

10:30 05/07/09 10:00 05/07/09 05/04/09 862008 2961 אשקלון,6ל"צה 512736356 מ"טליטקסבע

בארשבע,4התקווה'רברח"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזבארשבע,ר"סגןהכונ,ד"עו,צביקויש

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     5361-00-09 10194 , אשדוד1/4גאפונוב  14526073 הפטר רגיל11/02/13מירילשוילי בן ציון

     3372-10-11 13679 , באר שבע4/11שמעון ברנפלד  305352387 הפטר רגיל29/04/13מישעלי מוטי

     8241-00-08 9683 , ערד48/1אשד  314108671 הפטר רגיל21/04/13נוביקוב ואדים

     8015-00-08 9508 , אילת6/2נחל שחרות  56075153 הפטר רגיל28/01/13סלע שי

     8142-00-08 9609 , באר שבע8יפתח הגלעדי  27419126 הפטר רגיל07/04/13סמראי ראובן

     5799-00-09 11011 17598756 , באר שבע3596ת. ד.   הפטר רגיל04/05/13פרידמן עמנואל

    34869-01-11 12079 , באר שבע9/4סמטת נחניאלי  25410101 הפטר רגיל11/03/13צדיק אירן

     5358-00-09 10504 31946783 , אשדוד16015ת. ד.   הפטר רגיל21/03/13קוצובי ג'וני

     6344-00-05 8414 , אשדוד22/56אוסישקין  17312406 הפטר רגיל13/12/12קלר טטיאנה

     6345-00-05 8413 , אשדוד22/56אוסישקין  11375797 הפטר רגיל13/12/12קלר נחום

    37689-05-10 11367 , דימונה1098/1שד' הניצחון א'  306449661 הפטר רגיל05/03/13רבין יוסף

     8295-00-08 9732 , קרית גת7רחבת עין עברונה  303874598 הפטר רגיל07/06/10רויטבורד דימיטרי

     8091-00-08 9572 , אילת5204/32אילת  29330818 הפטר רגיל14/04/13שאוריקי-חיים אילת

     6815-03-10 11271 306062282 , דימונה1162ת. ד.   הפטר חלוט09/05/13שסטון אלכסנדר

    22289-02-12 12400 54112727 , באר שבע הפטר רגיל26/05/13ששון אבנר ז"ל

נצרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

      832-00-09 19389 , צפת6אלומות  58239419 הפטר חלוט04/06/13אברמס איריס

    25749-04-12 25526 , מגדל העמק978/2הנשיאים  56469877 הפטר רגיל10/06/13אוחיון אורנה

    18384-04-11 22343 320980279 ד', חיפה67רוטשילד  הפטר רגיל13/05/13אילאינסקי סבטלנה

      325-00-08 16784 , טבריה837שיכון ד'  25722133 הפטר רגיל05/06/13אלמלם אסתר

      508-00-07 15683 , עפולה20109ת.ד.  68220219 הפטר חלוט10/06/13אלמקיס מקסים

     3636-04-12 25582 , טבריה1048/2רמת אגוז  25335571 הפטר חלוט17/06/13אמר לימור

    35090-04-12 25721 , טבריה373/2כליל החורש  28863330 הפטר רגיל03/06/13בר אל אלנית

    13361-03-12 25346 , קריית שמונה10/16 9מלול יעקב ת.ד  306062506 הפטר רגיל20/05/13גרקוב תמרה

    34972-02-12 25126 , חצור הגלילית526/16דרך הבנים  36558195 הפטר רגיל10/06/13הזיזה רחלי

    29715-03-11 21532 , מגדל העמק9/1הורד  48193932 הפטר חלוט04/06/13ויזגן ברט

    12809-07-11 23013 , טבריה535/0שכון ג  57888844 הפטר רגיל20/05/13יחיד יחיאל

      776-00-09 18581 , יקנעם עילית6/13הרדופים  23808512 הפטר חלוט04/06/13ירון מירב

     2696-08-10 20248 , סולם163ת.ד  53688750 הפטר חלוט16/06/13מסארוה חאתם

    15710-05-12 25963 , מגדל העמק15/10תש"יג  317045995 הפטר רגיל29/05/13נזרנקו מרינה

    34368-04-12 25706 , טבריה1122/2הר השקדים  28861417 הפטר חלוט10/06/13פרץ חגית

    36990-05-10 19603 , נצרת עילית7/5תירוש  320774417 הפטר חלוט03/06/13צ'בטריוב אילונה

     3718-07-11 23063 , נצרת עילית54/2לולב  310989231 הפטר רגיל03/06/13קלכמן ויקטוריה

    48531-05-12 26086 , נצרת עילית9רימון  314582685 הפטר רגיל19/06/13רודנקו נטליה

     6075-09-11 23625 , נצרת עילית5/1גולן  321839938 הפטר רגיל05/06/13שוורץ אלה

    11580-05-12 25793 , טבריה842/14הרב קוק  311784433 הפטר רגיל29/05/13שור סמיון

      365-00-09 17788 , טבריה12/9ניינברג  65160921 הפטר רגיל17/06/13שיטרית אלי

מרכז מחוז



6743ילקוט הפרסומים 6625, ב' באב התשע"ג, 9.7.2013

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     5361-00-09 10194 , אשדוד1/4גאפונוב  14526073 הפטר רגיל11/02/13מירילשוילי בן ציון

     3372-10-11 13679 , באר שבע4/11שמעון ברנפלד  305352387 הפטר רגיל29/04/13מישעלי מוטי

     8241-00-08 9683 , ערד48/1אשד  314108671 הפטר רגיל21/04/13נוביקוב ואדים

     8015-00-08 9508 , אילת6/2נחל שחרות  56075153 הפטר רגיל28/01/13סלע שי

     8142-00-08 9609 , באר שבע8יפתח הגלעדי  27419126 הפטר רגיל07/04/13סמראי ראובן

     5799-00-09 11011 17598756 , באר שבע3596ת. ד.   הפטר רגיל04/05/13פרידמן עמנואל

    34869-01-11 12079 , באר שבע9/4סמטת נחניאלי  25410101 הפטר רגיל11/03/13צדיק אירן

     5358-00-09 10504 31946783 , אשדוד16015ת. ד.   הפטר רגיל21/03/13קוצובי ג'וני

     6344-00-05 8414 , אשדוד22/56אוסישקין  17312406 הפטר רגיל13/12/12קלר טטיאנה

     6345-00-05 8413 , אשדוד22/56אוסישקין  11375797 הפטר רגיל13/12/12קלר נחום

    37689-05-10 11367 , דימונה1098/1שד' הניצחון א'  306449661 הפטר רגיל05/03/13רבין יוסף

     8295-00-08 9732 , קרית גת7רחבת עין עברונה  303874598 הפטר רגיל07/06/10רויטבורד דימיטרי

     8091-00-08 9572 , אילת5204/32אילת  29330818 הפטר רגיל14/04/13שאוריקי-חיים אילת

     6815-03-10 11271 306062282 , דימונה1162ת. ד.   הפטר חלוט09/05/13שסטון אלכסנדר

    22289-02-12 12400 54112727 , באר שבע הפטר רגיל26/05/13ששון אבנר ז"ל

נצרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

      832-00-09 19389 , צפת6אלומות  58239419 הפטר חלוט04/06/13אברמס איריס

    25749-04-12 25526 , מגדל העמק978/2הנשיאים  56469877 הפטר רגיל10/06/13אוחיון אורנה

    18384-04-11 22343 320980279 ד', חיפה67רוטשילד  הפטר רגיל13/05/13אילאינסקי סבטלנה

      325-00-08 16784 , טבריה837שיכון ד'  25722133 הפטר רגיל05/06/13אלמלם אסתר

      508-00-07 15683 , עפולה20109ת.ד.  68220219 הפטר חלוט10/06/13אלמקיס מקסים

     3636-04-12 25582 , טבריה1048/2רמת אגוז  25335571 הפטר חלוט17/06/13אמר לימור

    35090-04-12 25721 , טבריה373/2כליל החורש  28863330 הפטר רגיל03/06/13בר אל אלנית

    13361-03-12 25346 , קריית שמונה10/16 9מלול יעקב ת.ד  306062506 הפטר רגיל20/05/13גרקוב תמרה

    34972-02-12 25126 , חצור הגלילית526/16דרך הבנים  36558195 הפטר רגיל10/06/13הזיזה רחלי

    29715-03-11 21532 , מגדל העמק9/1הורד  48193932 הפטר חלוט04/06/13ויזגן ברט

    12809-07-11 23013 , טבריה535/0שכון ג  57888844 הפטר רגיל20/05/13יחיד יחיאל

      776-00-09 18581 , יקנעם עילית6/13הרדופים  23808512 הפטר חלוט04/06/13ירון מירב

     2696-08-10 20248 , סולם163ת.ד  53688750 הפטר חלוט16/06/13מסארוה חאתם

    15710-05-12 25963 , מגדל העמק15/10תש"יג  317045995 הפטר רגיל29/05/13נזרנקו מרינה

    34368-04-12 25706 , טבריה1122/2הר השקדים  28861417 הפטר חלוט10/06/13פרץ חגית

    36990-05-10 19603 , נצרת עילית7/5תירוש  320774417 הפטר חלוט03/06/13צ'בטריוב אילונה

     3718-07-11 23063 , נצרת עילית54/2לולב  310989231 הפטר רגיל03/06/13קלכמן ויקטוריה

    48531-05-12 26086 , נצרת עילית9רימון  314582685 הפטר רגיל19/06/13רודנקו נטליה

     6075-09-11 23625 , נצרת עילית5/1גולן  321839938 הפטר רגיל05/06/13שוורץ אלה

    11580-05-12 25793 , טבריה842/14הרב קוק  311784433 הפטר רגיל29/05/13שור סמיון

      365-00-09 17788 , טבריה12/9ניינברג  65160921 הפטר רגיל17/06/13שיטרית אלי

מרכז מחוז

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     3201-00-06 4401 , אלון שבות10הרקפת  5976600 הפטר חלוט22/05/13אהרונשטם יואל

    38442-05-11 6004 58045865 דנ מודי, נעלה62תד  הפטר חלוט25/04/13אלגבה מירה

    10393-07-10 5534 , בית שמש22הרקפת  79676730 הפטר חלוט28/04/13ביטון סימון

    48621-01-11 5527 , בית שמש13ביאליק  35717024 הפטר חלוט08/05/13ביטון פרוספר

    54574-10-10 5667 , ירושלים207/2הדבש  59789495 הפטר חלוט24/04/13בראשי סגית

     4108-00-07 4408 , גבעת זאב18/10קידרון  27434091 11/03/13גולן ניר

     5313-00-08 4929 , ירושלים0שכונת אל סהאל  28329993 הפטר חלוט04/02/13גזאוי קארולין

    56780-01-11 5827 , אפרתה41זית שמן  303594709 הפטר חלוט24/04/13גיין גלוריה

    56754-01-11 5817 , אפרתה40/1זית שמן  11986189 הפטר חלוט24/04/13גיין הקטור

     3026-06-11 5557 , ירושלים691 ת.ד  29186897 הפטר חלוט24/04/13דקידק עלאא

      181-00-01 3779 , ירושלים6כרמון  50629104 הפטר חלוט19/05/13ויגר אברהם

     4127-00-07 4492 , מבשרת ציון8/1אופיר  58298068 הפטר חלוט24/04/13כהן ענטי

    24468-04-10 5232 , בית שמש120/8הנרקיס  12013348 הפטר חלוט24/04/13מדאלסי אליס

     7320-11-10 5627 , ירושלים30מאיר גרשון  14126007 הפטר חלוט13/05/13נייבורגר מיכאל

     4471-08-10 5371 , קרני שומרון2/3סמ הכנורות  54246574 הפטר חלוט13/05/13רוזן אריה

     6335-00-09 5262 , ירושלים17 6766ת.ד.  53449922 הפטר חלוט28/04/13רז שולמית

     6048-20-09 4952 , ירושלים28/24דוד ניב  317736882 הפטר חלוט14/04/13שלגדו לינוי

      772-00-03 3927 , מבשרת ציון72/3הפלמח  24046963 הפטר חלוט27/05/13שמעון גדעון

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1758-00-09 21286 , תל אביב - יפו6בית פלט  27681246 הפטר חלוט12/06/13אוסרוף סועד

       49-00-98 12303 , חולון122ההסתדרות  67598540 הפטר חלוט30/05/13איגן ניסים

    30770-05-10 24692 , תל אביב - יפו12עצמון  63590749 הפטר חלוט11/06/13אלקובי אברהם

     1942-00-05 17499 , בורגתה74הארזים  54920988 הפטר חלוט27/05/13בכר ניסים

     1748-00-08 20411 , גבעתיים14/2ז'בוטינסקי  54752621 הפטר חלוט10/06/13בר-און ג'ק

     1759-00-02 14557 , מושב נווה מבטח9 9משק  38484242 הפטר חלוט01/08/06בריל מוטי

     2381-00-08 20887 , הוד השרון9הגולן  34856781 הפטר חלוט03/06/13גיאת שי

     1688-00-05 17055 , פתח תקווה69/6נחלת צבי  13031380 הפטר חלוט10/06/13ויינר אמה

    25133-12-09 23498 , נתניה12/16שפיגלמן  31587314 הפטר חלוט28/05/13טשכמר דנה

     2213-00-07 19109 , גן יבנה10/2היורה  32249518 הפטר חלוט12/06/13ישראל אורן

     2214-00-07 19119 , גן יבנה10/2היורה  33128216 הפטר חלוט12/06/13ישראל ליאת

     3011-00-09 22893 , רחובות15מזרחי משה  54779129 הפטר חלוט10/06/13כברה אמנון

     2814-00-09 22761 24845026 , גני תקווה הפטר חלוט17/06/13מימון צחי אפי

     2465-00-09 22480 , חולון4משמר הירדן  59097865 הפטר חלוט18/06/13מרק חבני איריס

     1831-00-00 13130 , תל אביב32בית צורי  56616287 הפטר חלוט18/06/13סקס דוד

     1889-00-01 14002 , פתח תקווה15ויינגייט  307753905 הפטר חלוט17/06/13פלדשטיין איגור

     1401-00-08 20192 , רחובות203הרצל  53495701 הפטר חלוט10/06/13פרידמן קובי

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     5361-00-09 10194 , אשדוד1/4גאפונוב  14526073 הפטר רגיל11/02/13מירילשוילי בן ציון

     3372-10-11 13679 , באר שבע4/11שמעון ברנפלד  305352387 הפטר רגיל29/04/13מישעלי מוטי

     8241-00-08 9683 , ערד48/1אשד  314108671 הפטר רגיל21/04/13נוביקוב ואדים

     8015-00-08 9508 , אילת6/2נחל שחרות  56075153 הפטר רגיל28/01/13סלע שי

     8142-00-08 9609 , באר שבע8יפתח הגלעדי  27419126 הפטר רגיל07/04/13סמראי ראובן

     5799-00-09 11011 17598756 , באר שבע3596ת. ד.   הפטר רגיל04/05/13פרידמן עמנואל

    34869-01-11 12079 , באר שבע9/4סמטת נחניאלי  25410101 הפטר רגיל11/03/13צדיק אירן

     5358-00-09 10504 31946783 , אשדוד16015ת. ד.   הפטר רגיל21/03/13קוצובי ג'וני

     6344-00-05 8414 , אשדוד22/56אוסישקין  17312406 הפטר רגיל13/12/12קלר טטיאנה

     6345-00-05 8413 , אשדוד22/56אוסישקין  11375797 הפטר רגיל13/12/12קלר נחום

    37689-05-10 11367 , דימונה1098/1שד' הניצחון א'  306449661 הפטר רגיל05/03/13רבין יוסף

     8295-00-08 9732 , קרית גת7רחבת עין עברונה  303874598 הפטר רגיל07/06/10רויטבורד דימיטרי

     8091-00-08 9572 , אילת5204/32אילת  29330818 הפטר רגיל14/04/13שאוריקי-חיים אילת

     6815-03-10 11271 306062282 , דימונה1162ת. ד.   הפטר חלוט09/05/13שסטון אלכסנדר

    22289-02-12 12400 54112727 , באר שבע הפטר רגיל26/05/13ששון אבנר ז"ל

נצרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

      832-00-09 19389 , צפת6אלומות  58239419 הפטר חלוט04/06/13אברמס איריס

    25749-04-12 25526 , מגדל העמק978/2הנשיאים  56469877 הפטר רגיל10/06/13אוחיון אורנה

    18384-04-11 22343 320980279 ד', חיפה67רוטשילד  הפטר רגיל13/05/13אילאינסקי סבטלנה

      325-00-08 16784 , טבריה837שיכון ד'  25722133 הפטר רגיל05/06/13אלמלם אסתר

      508-00-07 15683 , עפולה20109ת.ד.  68220219 הפטר חלוט10/06/13אלמקיס מקסים

     3636-04-12 25582 , טבריה1048/2רמת אגוז  25335571 הפטר חלוט17/06/13אמר לימור

    35090-04-12 25721 , טבריה373/2כליל החורש  28863330 הפטר רגיל03/06/13בר אל אלנית

    13361-03-12 25346 , קריית שמונה10/16 9מלול יעקב ת.ד  306062506 הפטר רגיל20/05/13גרקוב תמרה

    34972-02-12 25126 , חצור הגלילית526/16דרך הבנים  36558195 הפטר רגיל10/06/13הזיזה רחלי

    29715-03-11 21532 , מגדל העמק9/1הורד  48193932 הפטר חלוט04/06/13ויזגן ברט

    12809-07-11 23013 , טבריה535/0שכון ג  57888844 הפטר רגיל20/05/13יחיד יחיאל

      776-00-09 18581 , יקנעם עילית6/13הרדופים  23808512 הפטר חלוט04/06/13ירון מירב

     2696-08-10 20248 , סולם163ת.ד  53688750 הפטר חלוט16/06/13מסארוה חאתם

    15710-05-12 25963 , מגדל העמק15/10תש"יג  317045995 הפטר רגיל29/05/13נזרנקו מרינה

    34368-04-12 25706 , טבריה1122/2הר השקדים  28861417 הפטר חלוט10/06/13פרץ חגית

    36990-05-10 19603 , נצרת עילית7/5תירוש  320774417 הפטר חלוט03/06/13צ'בטריוב אילונה

     3718-07-11 23063 , נצרת עילית54/2לולב  310989231 הפטר רגיל03/06/13קלכמן ויקטוריה

    48531-05-12 26086 , נצרת עילית9רימון  314582685 הפטר רגיל19/06/13רודנקו נטליה

     6075-09-11 23625 , נצרת עילית5/1גולן  321839938 הפטר רגיל05/06/13שוורץ אלה

    11580-05-12 25793 , טבריה842/14הרב קוק  311784433 הפטר רגיל29/05/13שור סמיון

      365-00-09 17788 , טבריה12/9ניינברג  65160921 הפטר רגיל17/06/13שיטרית אלי

מרכז מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    34223-03-10 24227 , רמת השרון2רמבם  51206779 הפטר חלוט11/06/13זבצקי פרידה

    26505-02-12 31256 , כפר סבא14/8אח"י אילת  304059801 הפטר חלוט06/06/13שוברט גבריאל

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

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

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

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

05/06/13     10329-01-12 6252 , אבו גוש2הלימון  66001686 אבראהים אישביב

08/05/13     46103-05-12 6622 300704368 בית לבנ, ירושלים1מיצרי טירן  אדרי חביבה חיה

13/05/13     54048-05-12 6699 , מעלה אדומים3120א תד 40הגיתית  22629497 אוחיון חיים

13/05/13     48837-05-12 6656 , בית מאירs 128 ,39בית מאיר  25690645 אלחיאני גבריאל

22/05/13     31832-05-12 6222 , ירושלים1/18יצחק שדה  54980438 אסתר בוזגלו

13/05/13     52498-12-11 6604 , מבשרת ציון48/0הכלנית  908632 בכר יוסף

13/05/13     35656-02-12 6594 , מבשרת ציון48/0הכלנית  905042 בכר פנינה

05/06/13     17061-06-12 6614 , חשמונאים11טורי זהב  46243275 בנימין ליטל

13/05/13     46933-05-12 6679 , גבע בנימין221/0נופר  75349837 דהן מדלן

05/06/13     16995-06-12 6694 , מעלה אדומים15/0גבעת המיסדים  52645504 וקנין שלמה

19/06/13     30898-04-12 6763 , ירושלים42/3האייל  179952 זרחיה אברהם

19/06/13     31221-06-12 6655 , מודיעין-מכבים-ר106/1מנחם בגין  68121573 כהן רוזה

19/06/13     26580-06-12 6633 , רחובות5/11בוסתן  61109898 לאב וינדזור מייקל ארתו

13/05/13     55632-05-12 6650 א, צופים77הרימון  51645422 לוי מרים

05/06/13      9494-06-12 6574 , מבשרת ציון15/0מצפה הבירה  59825778 לוי שרית שרה

05/06/13     39061-05-12 6562 , ירושלים514/106תרשיש  58463894 מדינה אברהם

05/06/13     10137-06-12 6572 , ירושלים514/106תרשיש  12062089 מדינה צילה

07/05/13      3372-08-11 6091 , ירושלים21המלך ג'ורג'  56071921 מזרחי רוני

05/06/13     10290-06-12 6714 , בית חנינא3826 תד 4בילאל בן רבאח  21844956 מרקה סאמי

13/05/13     54308-05-12 6689 , מעלה אדומים3120א תד 40הגיתית  22232581 פרנקל אוחיון שרה

08/05/13     26578-05-12 6688 , רועי18/0רועי  54698980 ראובן בלי

08/05/13     22009-05-12 6700 , ירושלים32/2סן מרטין  304791924 רייבארן יעל לואיז

13/05/13     38900-12-10 5383 59178657 כ' ב, ירושלים64רש"י  שוקר חנה

07/12/11     52902-08-10 5659 , עלי22ברקת  317318947 שוקרון בריז'יט אל

07/12/11     53621-08-10 5660 , עלי22ברקת  317318871 שוקרון פרנק טירי

09/05/13     33460-02-12 6570 , ירושלים303/25מרגלית  53266425 תאומי ציפורה

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09/06/13     25710-09-11 29530 , תל אביב - יפו98/0שד ירושלים  35598838 אבו כאעוד הדיה

30/05/13     51508-01-11 27271 , אור יהודה34קפלן  307137620 אברמוב יהודה מאיר

06/06/13     12798-11-12 34560 , ראשון לציון15/0ראם  4522223 אהרוני יוסף

10/06/13      4258-08-12 34044 , אור יהודה3/34שפרינצק  57873572 אוחיון מאיר

10/06/13     48151-06-12 33389 , בת ים36/8הרב ניסנבוים יצ  55588248 אורן אביגיל

12/06/13     21365-10-11 29975 , רמת גן42/22ז'בוטינסקי  310618715 אירים דיאנה

12/06/13     40352-07-11 29120 , באר שבע9המעפילים  52228004 אלוש יוסף

10/06/13     59319-05-12 33507 , תל אביב -יפו4/0הנגב  53510020 אליאס יהושע
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

05/06/13     10329-01-12 6252 , אבו גוש2הלימון  66001686 אבראהים אישביב

08/05/13     46103-05-12 6622 300704368 בית לבנ, ירושלים1מיצרי טירן  אדרי חביבה חיה

13/05/13     54048-05-12 6699 , מעלה אדומים3120א תד 40הגיתית  22629497 אוחיון חיים

13/05/13     48837-05-12 6656 , בית מאירs 128 ,39בית מאיר  25690645 אלחיאני גבריאל

22/05/13     31832-05-12 6222 , ירושלים1/18יצחק שדה  54980438 אסתר בוזגלו

13/05/13     52498-12-11 6604 , מבשרת ציון48/0הכלנית  908632 בכר יוסף

13/05/13     35656-02-12 6594 , מבשרת ציון48/0הכלנית  905042 בכר פנינה

05/06/13     17061-06-12 6614 , חשמונאים11טורי זהב  46243275 בנימין ליטל

13/05/13     46933-05-12 6679 , גבע בנימין221/0נופר  75349837 דהן מדלן

05/06/13     16995-06-12 6694 , מעלה אדומים15/0גבעת המיסדים  52645504 וקנין שלמה

19/06/13     30898-04-12 6763 , ירושלים42/3האייל  179952 זרחיה אברהם

19/06/13     31221-06-12 6655 , מודיעין-מכבים-ר106/1מנחם בגין  68121573 כהן רוזה

19/06/13     26580-06-12 6633 , רחובות5/11בוסתן  61109898 לאב וינדזור מייקל ארתו

13/05/13     55632-05-12 6650 א, צופים77הרימון  51645422 לוי מרים

05/06/13      9494-06-12 6574 , מבשרת ציון15/0מצפה הבירה  59825778 לוי שרית שרה

05/06/13     39061-05-12 6562 , ירושלים514/106תרשיש  58463894 מדינה אברהם

05/06/13     10137-06-12 6572 , ירושלים514/106תרשיש  12062089 מדינה צילה

07/05/13      3372-08-11 6091 , ירושלים21המלך ג'ורג'  56071921 מזרחי רוני

05/06/13     10290-06-12 6714 , בית חנינא3826 תד 4בילאל בן רבאח  21844956 מרקה סאמי

13/05/13     54308-05-12 6689 , מעלה אדומים3120א תד 40הגיתית  22232581 פרנקל אוחיון שרה

08/05/13     26578-05-12 6688 , רועי18/0רועי  54698980 ראובן בלי

08/05/13     22009-05-12 6700 , ירושלים32/2סן מרטין  304791924 רייבארן יעל לואיז

13/05/13     38900-12-10 5383 59178657 כ' ב, ירושלים64רש"י  שוקר חנה

07/12/11     52902-08-10 5659 , עלי22ברקת  317318947 שוקרון בריז'יט אל

07/12/11     53621-08-10 5660 , עלי22ברקת  317318871 שוקרון פרנק טירי

09/05/13     33460-02-12 6570 , ירושלים303/25מרגלית  53266425 תאומי ציפורה

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09/06/13     25710-09-11 29530 , תל אביב - יפו98/0שד ירושלים  35598838 אבו כאעוד הדיה

30/05/13     51508-01-11 27271 , אור יהודה34קפלן  307137620 אברמוב יהודה מאיר

06/06/13     12798-11-12 34560 , ראשון לציון15/0ראם  4522223 אהרוני יוסף

10/06/13      4258-08-12 34044 , אור יהודה3/34שפרינצק  57873572 אוחיון מאיר

10/06/13     48151-06-12 33389 , בת ים36/8הרב ניסנבוים יצ  55588248 אורן אביגיל

12/06/13     21365-10-11 29975 , רמת גן42/22ז'בוטינסקי  310618715 אירים דיאנה

12/06/13     40352-07-11 29120 , באר שבע9המעפילים  52228004 אלוש יוסף

10/06/13     59319-05-12 33507 , תל אביב -יפו4/0הנגב  53510020 אליאס יהושע

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

05/06/13     24002-12-11 30703 , תל אביב - יפו20/318וולפסון  314000704 אפנסייבה ליודמילה

16/06/13     24816-07-11 29074 , תל אביב - יפו39יגאל  56406176 אשכנזי שמואל

09/06/13      3784-12-11 30580 , בני ברק7/31סומך  51364008 בבאני שלום

16/06/13      4494-05-12 33077 , בת ים12/12סולד הנרייטה  321190654 בלגודיר ולדימיר

19/06/13     41097-05-12 32986 , בת ים7/4בן יוסף שלמה  320461189 ברג טטיאנה

10/06/13     25937-12-11 30744 , רמת השרון24/0יצחק אלחנן  8889370 ברוך רבקה

16/06/13     10037-02-12 31457 , תל אביב - יפו12/7האסיף  42251090 ברזלאי זהבית

11/06/13     24308-10-12 34451 , ראשון לציון1/0הירשפלד  59706176 ברקוביץ אביבה

12/05/13     28666-02-12 31470 , אור יהודה25חטיבת אלכסדר  58681727 גוטא מאיר

19/05/13     29926-02-12 31491 , תל אביב -יפו3אריאל  55639074 גיאת אורי

06/06/13     54721-02-12 32427 , חולון66/0בלום לאון  57408742 גרון ענת

27/05/13     17713-02-11 27439 , תל אביב - יפו19שד ששת הימים  51021764 דואני צילה

16/06/13      2911-12-11 30782 , תל אביב - יפו22/2שינדלר אוסקר  24676611 דור אליאס

19/05/13     46559-03-12 32373 , קרית אונו9/9התאנה  1451152 דרורי דניאל חיים

06/06/13     34712-04-12 33107 , קריית אונו56/0כצנלסון  55545073 הדר מאיר

19/06/13     24789-07-11 29067 , חולון19/47קדושי קהיר  58791450 הלל רות

12/05/13      5994-05-11 28300 , רמת גן11/0שד בן צבי  22931265 וולף לילי ליאל

17/06/13     27429-11-09 23272 , חולון20/12דיין משה  53007464 ולמר אורטל

13/06/13     13741-11-12 34551 , ראשון לציון15/15ברניצקי  39906250 זוהר טל אודליה יעל

10/06/13     22941-05-12 32655 , אור יהודה97/7העצמאות  51328821 טבה נסים

12/06/13      4367-04-12 32048 , חולון45/13מפרץ שלמה  56477185 יונה ארנון

13/06/13     29507-12-11 30783 , כפר יונה15/0אודם  28936276 יעקב נתן

18/06/13     45014-02-10 24064 , רמת גן178אואזיס  23680168 כהן מנחם

10/06/13     22061-07-12 33543 , תל אביב -יפו136/0אלנבי  27123090 כהן משה

02/06/13     25816-11-11 30311 , בת ים11/2בורוכוב  50393131 כוכב אילנה

11/06/13     34201-01-10 23710 , בת ים14הולצברג שמחה  27295427 לוי שירי

16/06/13     54534-02-12 32398 , תל אביב - יפו138/1שד' ירושלים  59550582 מהאני מרים

12/06/13     25488-04-12 32604 , חולון17/0אילת  4400941 מזרחי דוד

05/06/13     32161-08-11 29508 , ת"א9/0תקוע  55993448 מזרחי זהבה

26/05/13     43167-10-11 30051 , חולון17/2אילת  24411092 מזרחי יפה

12/06/13      8831-04-12 33264 , חולון17/0אילת  7470321 מזרחי מרים

23/06/13     17716-05-12 32863 , תל אביב - יפו21/1באר שבע  11901790 מחארב בסאם

06/06/13     45925-12-11 30927 , תל אביב -יפו146/11דרך ההגנה  56549983 מעסאגי אילה

12/06/13       300-05-11 28123 , תל אביב - יפו1ברזילי  5079272 ניבי יקיר

10/06/13      9010-05-12 33089 , חולון15/33חזית חמש  30002943 סבג אבלין

16/06/13     13972-12-11 30655 , תל אביב - יפו54/8בושם  319545406 סירוטה יהודה

12/06/13     40924-04-12 32824 , תל אביב - יפו214/0יפת  25861600 סעדה פאוזיה

21/05/13     17454-09-12 34501 , ראשון לציון6/2הלל נפתלי  317391191 פאיניצקי גלינה

16/06/13     39038-12-11 30828 321069452 א, בת ים51/1העצמאות  פדורנקו ילנה

02/06/13      2339-00-09 22361 , ירושלים23רמת מוצא  59021741 פלר איילת

16/06/13     44927-05-12 33180 , תל אביב -יפו130דרך לוד  73970055 פרי (לידי פרי ח סאמי

16/06/13      1865-00-08 20476 , אזור3סוקולוב  7643679 צרוינסקי זלמן

04/06/13     16773-11-11 30246 , חולון5זרובבל  22704720 צרור יצחק משה

16/06/13     22777-07-12 33684 , בת ים4/5בזל  52588100 רודובסקי עשירה

10/06/13     25832-05-12 32865 , תל אביב - יפו78/3בר יוחאי  319186763 רודיקוב מרגריטה
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10/06/13       932-07-12 33929 , בני עי"ש6העליה  33970369 ריידמן חגית

12/06/13     34836-04-12 33054 , רמת גן3/3יהלום רמת אפעל  58610312 שאשא אורי (כדור

12/06/13     34870-04-12 33044 , רמת גן3/3יהלום רמת אפעל  58614025 שאשא איריס

29/05/13      6538-05-12 31218 , תל אביב - יפו36/1נדב  51005320 תהילה אהרן הכהן

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

04/06/13     17840-07-10 19981 57291569 א', זכרון יעקב19יהלום  אלבז יצחק

11/06/13     23685-08-10 20300 , חיפה40גרינבאום  22184303 אלבז רותי

13/05/13      6620-10-11 23853 , נהרייה10098ת.ד.  67524777 אלמן אראלה

30/05/13     12123-03-11 22108 , חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

03/06/13      7377-12-11 24231 , ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

29/05/13     16496-10-12 27683 , חיפה29יואב  57108623 דואק אברהם

13/06/13      1259-00-07 15336 , מעלות תרשח25מערי  20937058 דכור גסאן

04/06/13      7632-06-10 19795 א, שלומי4נורית  31768260 דרעי חיים

10/06/13     11006-08-11 23476 , חיפה19רענן  56242936 הודסמן שלמה

17/06/13     40601-05-11 22639 , חיפה15בר גיורא  56504392 ויטנברג גל

13/06/13     52986-01-12 24944 , קרית אתא2/0הדס  69479186 חודדה יצחק

06/06/13     49714-02-12 24596 , פרדיס49/0 2רח  23182686 חוואשי מוחמד

06/06/13     47201-05-12 26288 , חיפה40/0בלינסון  36448942 חיים גיא

12/02/13      4165-02-11 21706 , שפרעם0 266ת.ד.  23467624 חמודי ריאד

20/06/13     46434-03-12 25636 , נהריה511/2ש קרית עשור  28823664 חתן משה

03/06/13     14654-12-11 24276 , בית ג'ן995ת.ד  23368517 טאפש סמיר

30/05/13     34702-02-12 25007 , חיפה20/0יואב  311678163 טטרואשוילי יפית

20/06/13     11424-05-12 25799 , ירכא0/0ירכא  32855488 טריף אולפת

20/06/13     11453-05-12 25809 , ירכא186ת.ד.  26413450 טריף פואד

03/06/13     53461-03-12 25181 , חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

03/06/13       478-04-12 25193 , קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

03/06/13      3493-04-12 25563 , חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09/06/13       617-02-11 21632 , חדרה25ת.ד  24991523 ירושלים אהרון

09/06/13       597-02-11 21622 , חדרה25ת.ד  24463382 ירושלים אורלי

09/06/13     25030-03-10 19370 , חיפה38גולמב אליהו  33114620 כהן אדיר

13/06/13     42359-03-12 25507 , עכו17/4צורי משה  56515273 כהן נסים

06/06/13     16532-07-11 22823 , חיפה21/0האסיף  57433278 לוגסי שולמית

21/05/13      4915-07-10 20133 , נהרייה54שאול המלך  59800342 לוי דניאל

03/06/13     30726-01-12 24886 , ראשון לציון5/3ז'בוטינסקי  311965503 ליכטר אילונה

11/06/13     49508-09-11 23993 , חיפה134הנשיא,א.ש.אורטו  65553646 לנץ רוברט

03/06/13     54208-03-12 25413 , קריית מוצקין12/14כצנלסון  56507478 מאיר יעקב

17/06/13     45956-03-12 25495 , חיפה34/8יצחק שדה  307672089 מורביוב מרינה

30/05/13     11944-04-12 25593 שכ אלמסאיאת , אום אל-פחם 53683678 מחאג'נה רוידה

03/06/13     28162-12-10 21313 , חדרה92צפת  29455284 מחרז יצחק צחי

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

05/06/13     24002-12-11 30703 , תל אביב - יפו20/318וולפסון  314000704 אפנסייבה ליודמילה

16/06/13     24816-07-11 29074 , תל אביב - יפו39יגאל  56406176 אשכנזי שמואל

09/06/13      3784-12-11 30580 , בני ברק7/31סומך  51364008 בבאני שלום

16/06/13      4494-05-12 33077 , בת ים12/12סולד הנרייטה  321190654 בלגודיר ולדימיר

19/06/13     41097-05-12 32986 , בת ים7/4בן יוסף שלמה  320461189 ברג טטיאנה

10/06/13     25937-12-11 30744 , רמת השרון24/0יצחק אלחנן  8889370 ברוך רבקה

16/06/13     10037-02-12 31457 , תל אביב - יפו12/7האסיף  42251090 ברזלאי זהבית

11/06/13     24308-10-12 34451 , ראשון לציון1/0הירשפלד  59706176 ברקוביץ אביבה

12/05/13     28666-02-12 31470 , אור יהודה25חטיבת אלכסדר  58681727 גוטא מאיר

19/05/13     29926-02-12 31491 , תל אביב -יפו3אריאל  55639074 גיאת אורי

06/06/13     54721-02-12 32427 , חולון66/0בלום לאון  57408742 גרון ענת

27/05/13     17713-02-11 27439 , תל אביב - יפו19שד ששת הימים  51021764 דואני צילה

16/06/13      2911-12-11 30782 , תל אביב - יפו22/2שינדלר אוסקר  24676611 דור אליאס

19/05/13     46559-03-12 32373 , קרית אונו9/9התאנה  1451152 דרורי דניאל חיים

06/06/13     34712-04-12 33107 , קריית אונו56/0כצנלסון  55545073 הדר מאיר

19/06/13     24789-07-11 29067 , חולון19/47קדושי קהיר  58791450 הלל רות

12/05/13      5994-05-11 28300 , רמת גן11/0שד בן צבי  22931265 וולף לילי ליאל

17/06/13     27429-11-09 23272 , חולון20/12דיין משה  53007464 ולמר אורטל

13/06/13     13741-11-12 34551 , ראשון לציון15/15ברניצקי  39906250 זוהר טל אודליה יעל

10/06/13     22941-05-12 32655 , אור יהודה97/7העצמאות  51328821 טבה נסים

12/06/13      4367-04-12 32048 , חולון45/13מפרץ שלמה  56477185 יונה ארנון

13/06/13     29507-12-11 30783 , כפר יונה15/0אודם  28936276 יעקב נתן

18/06/13     45014-02-10 24064 , רמת גן178אואזיס  23680168 כהן מנחם

10/06/13     22061-07-12 33543 , תל אביב -יפו136/0אלנבי  27123090 כהן משה

02/06/13     25816-11-11 30311 , בת ים11/2בורוכוב  50393131 כוכב אילנה

11/06/13     34201-01-10 23710 , בת ים14הולצברג שמחה  27295427 לוי שירי

16/06/13     54534-02-12 32398 , תל אביב - יפו138/1שד' ירושלים  59550582 מהאני מרים

12/06/13     25488-04-12 32604 , חולון17/0אילת  4400941 מזרחי דוד

05/06/13     32161-08-11 29508 , ת"א9/0תקוע  55993448 מזרחי זהבה

26/05/13     43167-10-11 30051 , חולון17/2אילת  24411092 מזרחי יפה

12/06/13      8831-04-12 33264 , חולון17/0אילת  7470321 מזרחי מרים

23/06/13     17716-05-12 32863 , תל אביב - יפו21/1באר שבע  11901790 מחארב בסאם

06/06/13     45925-12-11 30927 , תל אביב -יפו146/11דרך ההגנה  56549983 מעסאגי אילה

12/06/13       300-05-11 28123 , תל אביב - יפו1ברזילי  5079272 ניבי יקיר

10/06/13      9010-05-12 33089 , חולון15/33חזית חמש  30002943 סבג אבלין

16/06/13     13972-12-11 30655 , תל אביב - יפו54/8בושם  319545406 סירוטה יהודה

12/06/13     40924-04-12 32824 , תל אביב - יפו214/0יפת  25861600 סעדה פאוזיה

21/05/13     17454-09-12 34501 , ראשון לציון6/2הלל נפתלי  317391191 פאיניצקי גלינה

16/06/13     39038-12-11 30828 321069452 א, בת ים51/1העצמאות  פדורנקו ילנה

02/06/13      2339-00-09 22361 , ירושלים23רמת מוצא  59021741 פלר איילת

16/06/13     44927-05-12 33180 , תל אביב -יפו130דרך לוד  73970055 פרי (לידי פרי ח סאמי

16/06/13      1865-00-08 20476 , אזור3סוקולוב  7643679 צרוינסקי זלמן

04/06/13     16773-11-11 30246 , חולון5זרובבל  22704720 צרור יצחק משה

16/06/13     22777-07-12 33684 , בת ים4/5בזל  52588100 רודובסקי עשירה

10/06/13     25832-05-12 32865 , תל אביב - יפו78/3בר יוחאי  319186763 רודיקוב מרגריטה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

05/06/13     10329-01-12 6252 , אבו גוש2הלימון  66001686 אבראהים אישביב

08/05/13     46103-05-12 6622 300704368 בית לבנ, ירושלים1מיצרי טירן  אדרי חביבה חיה

13/05/13     54048-05-12 6699 , מעלה אדומים3120א תד 40הגיתית  22629497 אוחיון חיים

13/05/13     48837-05-12 6656 , בית מאירs 128 ,39בית מאיר  25690645 אלחיאני גבריאל

22/05/13     31832-05-12 6222 , ירושלים1/18יצחק שדה  54980438 אסתר בוזגלו

13/05/13     52498-12-11 6604 , מבשרת ציון48/0הכלנית  908632 בכר יוסף

13/05/13     35656-02-12 6594 , מבשרת ציון48/0הכלנית  905042 בכר פנינה

05/06/13     17061-06-12 6614 , חשמונאים11טורי זהב  46243275 בנימין ליטל

13/05/13     46933-05-12 6679 , גבע בנימין221/0נופר  75349837 דהן מדלן

05/06/13     16995-06-12 6694 , מעלה אדומים15/0גבעת המיסדים  52645504 וקנין שלמה

19/06/13     30898-04-12 6763 , ירושלים42/3האייל  179952 זרחיה אברהם

19/06/13     31221-06-12 6655 , מודיעין-מכבים-ר106/1מנחם בגין  68121573 כהן רוזה

19/06/13     26580-06-12 6633 , רחובות5/11בוסתן  61109898 לאב וינדזור מייקל ארתו

13/05/13     55632-05-12 6650 א, צופים77הרימון  51645422 לוי מרים

05/06/13      9494-06-12 6574 , מבשרת ציון15/0מצפה הבירה  59825778 לוי שרית שרה

05/06/13     39061-05-12 6562 , ירושלים514/106תרשיש  58463894 מדינה אברהם

05/06/13     10137-06-12 6572 , ירושלים514/106תרשיש  12062089 מדינה צילה

07/05/13      3372-08-11 6091 , ירושלים21המלך ג'ורג'  56071921 מזרחי רוני

05/06/13     10290-06-12 6714 , בית חנינא3826 תד 4בילאל בן רבאח  21844956 מרקה סאמי

13/05/13     54308-05-12 6689 , מעלה אדומים3120א תד 40הגיתית  22232581 פרנקל אוחיון שרה

08/05/13     26578-05-12 6688 , רועי18/0רועי  54698980 ראובן בלי

08/05/13     22009-05-12 6700 , ירושלים32/2סן מרטין  304791924 רייבארן יעל לואיז

13/05/13     38900-12-10 5383 59178657 כ' ב, ירושלים64רש"י  שוקר חנה

07/12/11     52902-08-10 5659 , עלי22ברקת  317318947 שוקרון בריז'יט אל

07/12/11     53621-08-10 5660 , עלי22ברקת  317318871 שוקרון פרנק טירי

09/05/13     33460-02-12 6570 , ירושלים303/25מרגלית  53266425 תאומי ציפורה

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09/06/13     25710-09-11 29530 , תל אביב - יפו98/0שד ירושלים  35598838 אבו כאעוד הדיה

30/05/13     51508-01-11 27271 , אור יהודה34קפלן  307137620 אברמוב יהודה מאיר

06/06/13     12798-11-12 34560 , ראשון לציון15/0ראם  4522223 אהרוני יוסף

10/06/13      4258-08-12 34044 , אור יהודה3/34שפרינצק  57873572 אוחיון מאיר

10/06/13     48151-06-12 33389 , בת ים36/8הרב ניסנבוים יצ  55588248 אורן אביגיל

12/06/13     21365-10-11 29975 , רמת גן42/22ז'בוטינסקי  310618715 אירים דיאנה

12/06/13     40352-07-11 29120 , באר שבע9המעפילים  52228004 אלוש יוסף

10/06/13     59319-05-12 33507 , תל אביב -יפו4/0הנגב  53510020 אליאס יהושע

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10/06/13       932-07-12 33929 , בני עי"ש6העליה  33970369 ריידמן חגית

12/06/13     34836-04-12 33054 , רמת גן3/3יהלום רמת אפעל  58610312 שאשא אורי (כדור

12/06/13     34870-04-12 33044 , רמת גן3/3יהלום רמת אפעל  58614025 שאשא איריס

29/05/13      6538-05-12 31218 , תל אביב - יפו36/1נדב  51005320 תהילה אהרן הכהן

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

04/06/13     17840-07-10 19981 57291569 א', זכרון יעקב19יהלום  אלבז יצחק

11/06/13     23685-08-10 20300 , חיפה40גרינבאום  22184303 אלבז רותי

13/05/13      6620-10-11 23853 , נהרייה10098ת.ד.  67524777 אלמן אראלה

30/05/13     12123-03-11 22108 , חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

03/06/13      7377-12-11 24231 , ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

29/05/13     16496-10-12 27683 , חיפה29יואב  57108623 דואק אברהם

13/06/13      1259-00-07 15336 , מעלות תרשח25מערי  20937058 דכור גסאן

04/06/13      7632-06-10 19795 א, שלומי4נורית  31768260 דרעי חיים

10/06/13     11006-08-11 23476 , חיפה19רענן  56242936 הודסמן שלמה

17/06/13     40601-05-11 22639 , חיפה15בר גיורא  56504392 ויטנברג גל

13/06/13     52986-01-12 24944 , קרית אתא2/0הדס  69479186 חודדה יצחק

06/06/13     49714-02-12 24596 , פרדיס49/0 2רח  23182686 חוואשי מוחמד

06/06/13     47201-05-12 26288 , חיפה40/0בלינסון  36448942 חיים גיא

12/02/13      4165-02-11 21706 , שפרעם0 266ת.ד.  23467624 חמודי ריאד

20/06/13     46434-03-12 25636 , נהריה511/2ש קרית עשור  28823664 חתן משה

03/06/13     14654-12-11 24276 , בית ג'ן995ת.ד  23368517 טאפש סמיר

30/05/13     34702-02-12 25007 , חיפה20/0יואב  311678163 טטרואשוילי יפית

20/06/13     11424-05-12 25799 , ירכא0/0ירכא  32855488 טריף אולפת

20/06/13     11453-05-12 25809 , ירכא186ת.ד.  26413450 טריף פואד

03/06/13     53461-03-12 25181 , חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

03/06/13       478-04-12 25193 , קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

03/06/13      3493-04-12 25563 , חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09/06/13       617-02-11 21632 , חדרה25ת.ד  24991523 ירושלים אהרון

09/06/13       597-02-11 21622 , חדרה25ת.ד  24463382 ירושלים אורלי

09/06/13     25030-03-10 19370 , חיפה38גולמב אליהו  33114620 כהן אדיר

13/06/13     42359-03-12 25507 , עכו17/4צורי משה  56515273 כהן נסים

06/06/13     16532-07-11 22823 , חיפה21/0האסיף  57433278 לוגסי שולמית

21/05/13      4915-07-10 20133 , נהרייה54שאול המלך  59800342 לוי דניאל

03/06/13     30726-01-12 24886 , ראשון לציון5/3ז'בוטינסקי  311965503 ליכטר אילונה

11/06/13     49508-09-11 23993 , חיפה134הנשיא,א.ש.אורטו  65553646 לנץ רוברט

03/06/13     54208-03-12 25413 , קריית מוצקין12/14כצנלסון  56507478 מאיר יעקב

17/06/13     45956-03-12 25495 , חיפה34/8יצחק שדה  307672089 מורביוב מרינה

30/05/13     11944-04-12 25593 שכ אלמסאיאת , אום אל-פחם 53683678 מחאג'נה רוידה

03/06/13     28162-12-10 21313 , חדרה92צפת  29455284 מחרז יצחק צחי
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10/06/13       932-07-12 33929 , בני עי"ש6העליה  33970369 ריידמן חגית

12/06/13     34836-04-12 33054 , רמת גן3/3יהלום רמת אפעל  58610312 שאשא אורי (כדור

12/06/13     34870-04-12 33044 , רמת גן3/3יהלום רמת אפעל  58614025 שאשא איריס

29/05/13      6538-05-12 31218 , תל אביב - יפו36/1נדב  51005320 תהילה אהרן הכהן

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

04/06/13     17840-07-10 19981 57291569 א', זכרון יעקב19יהלום  אלבז יצחק

11/06/13     23685-08-10 20300 , חיפה40גרינבאום  22184303 אלבז רותי

13/05/13      6620-10-11 23853 , נהרייה10098ת.ד.  67524777 אלמן אראלה

30/05/13     12123-03-11 22108 , חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

03/06/13      7377-12-11 24231 , ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

29/05/13     16496-10-12 27683 , חיפה29יואב  57108623 דואק אברהם

13/06/13      1259-00-07 15336 , מעלות תרשח25מערי  20937058 דכור גסאן

04/06/13      7632-06-10 19795 א, שלומי4נורית  31768260 דרעי חיים

10/06/13     11006-08-11 23476 , חיפה19רענן  56242936 הודסמן שלמה

17/06/13     40601-05-11 22639 , חיפה15בר גיורא  56504392 ויטנברג גל

13/06/13     52986-01-12 24944 , קרית אתא2/0הדס  69479186 חודדה יצחק

06/06/13     49714-02-12 24596 , פרדיס49/0 2רח  23182686 חוואשי מוחמד

06/06/13     47201-05-12 26288 , חיפה40/0בלינסון  36448942 חיים גיא

12/02/13      4165-02-11 21706 , שפרעם0 266ת.ד.  23467624 חמודי ריאד

20/06/13     46434-03-12 25636 , נהריה511/2ש קרית עשור  28823664 חתן משה

03/06/13     14654-12-11 24276 , בית ג'ן995ת.ד  23368517 טאפש סמיר

30/05/13     34702-02-12 25007 , חיפה20/0יואב  311678163 טטרואשוילי יפית

20/06/13     11424-05-12 25799 , ירכא0/0ירכא  32855488 טריף אולפת

20/06/13     11453-05-12 25809 , ירכא186ת.ד.  26413450 טריף פואד

03/06/13     53461-03-12 25181 , חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

03/06/13       478-04-12 25193 , קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

03/06/13      3493-04-12 25563 , חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09/06/13       617-02-11 21632 , חדרה25ת.ד  24991523 ירושלים אהרון

09/06/13       597-02-11 21622 , חדרה25ת.ד  24463382 ירושלים אורלי

09/06/13     25030-03-10 19370 , חיפה38גולמב אליהו  33114620 כהן אדיר

13/06/13     42359-03-12 25507 , עכו17/4צורי משה  56515273 כהן נסים

06/06/13     16532-07-11 22823 , חיפה21/0האסיף  57433278 לוגסי שולמית

21/05/13      4915-07-10 20133 , נהרייה54שאול המלך  59800342 לוי דניאל

03/06/13     30726-01-12 24886 , ראשון לציון5/3ז'בוטינסקי  311965503 ליכטר אילונה

11/06/13     49508-09-11 23993 , חיפה134הנשיא,א.ש.אורטו  65553646 לנץ רוברט

03/06/13     54208-03-12 25413 , קריית מוצקין12/14כצנלסון  56507478 מאיר יעקב

17/06/13     45956-03-12 25495 , חיפה34/8יצחק שדה  307672089 מורביוב מרינה

30/05/13     11944-04-12 25593 שכ אלמסאיאת , אום אל-פחם 53683678 מחאג'נה רוידה

03/06/13     28162-12-10 21313 , חדרה92צפת  29455284 מחרז יצחק צחי

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

05/06/13     10329-01-12 6252 , אבו גוש2הלימון  66001686 אבראהים אישביב

08/05/13     46103-05-12 6622 300704368 בית לבנ, ירושלים1מיצרי טירן  אדרי חביבה חיה

13/05/13     54048-05-12 6699 , מעלה אדומים3120א תד 40הגיתית  22629497 אוחיון חיים

13/05/13     48837-05-12 6656 , בית מאירs 128 ,39בית מאיר  25690645 אלחיאני גבריאל

22/05/13     31832-05-12 6222 , ירושלים1/18יצחק שדה  54980438 אסתר בוזגלו

13/05/13     52498-12-11 6604 , מבשרת ציון48/0הכלנית  908632 בכר יוסף

13/05/13     35656-02-12 6594 , מבשרת ציון48/0הכלנית  905042 בכר פנינה

05/06/13     17061-06-12 6614 , חשמונאים11טורי זהב  46243275 בנימין ליטל

13/05/13     46933-05-12 6679 , גבע בנימין221/0נופר  75349837 דהן מדלן

05/06/13     16995-06-12 6694 , מעלה אדומים15/0גבעת המיסדים  52645504 וקנין שלמה

19/06/13     30898-04-12 6763 , ירושלים42/3האייל  179952 זרחיה אברהם

19/06/13     31221-06-12 6655 , מודיעין-מכבים-ר106/1מנחם בגין  68121573 כהן רוזה

19/06/13     26580-06-12 6633 , רחובות5/11בוסתן  61109898 לאב וינדזור מייקל ארתו

13/05/13     55632-05-12 6650 א, צופים77הרימון  51645422 לוי מרים

05/06/13      9494-06-12 6574 , מבשרת ציון15/0מצפה הבירה  59825778 לוי שרית שרה

05/06/13     39061-05-12 6562 , ירושלים514/106תרשיש  58463894 מדינה אברהם

05/06/13     10137-06-12 6572 , ירושלים514/106תרשיש  12062089 מדינה צילה

07/05/13      3372-08-11 6091 , ירושלים21המלך ג'ורג'  56071921 מזרחי רוני

05/06/13     10290-06-12 6714 , בית חנינא3826 תד 4בילאל בן רבאח  21844956 מרקה סאמי

13/05/13     54308-05-12 6689 , מעלה אדומים3120א תד 40הגיתית  22232581 פרנקל אוחיון שרה

08/05/13     26578-05-12 6688 , רועי18/0רועי  54698980 ראובן בלי

08/05/13     22009-05-12 6700 , ירושלים32/2סן מרטין  304791924 רייבארן יעל לואיז

13/05/13     38900-12-10 5383 59178657 כ' ב, ירושלים64רש"י  שוקר חנה

07/12/11     52902-08-10 5659 , עלי22ברקת  317318947 שוקרון בריז'יט אל

07/12/11     53621-08-10 5660 , עלי22ברקת  317318871 שוקרון פרנק טירי

09/05/13     33460-02-12 6570 , ירושלים303/25מרגלית  53266425 תאומי ציפורה

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09/06/13     25710-09-11 29530 , תל אביב - יפו98/0שד ירושלים  35598838 אבו כאעוד הדיה

30/05/13     51508-01-11 27271 , אור יהודה34קפלן  307137620 אברמוב יהודה מאיר

06/06/13     12798-11-12 34560 , ראשון לציון15/0ראם  4522223 אהרוני יוסף

10/06/13      4258-08-12 34044 , אור יהודה3/34שפרינצק  57873572 אוחיון מאיר

10/06/13     48151-06-12 33389 , בת ים36/8הרב ניסנבוים יצ  55588248 אורן אביגיל

12/06/13     21365-10-11 29975 , רמת גן42/22ז'בוטינסקי  310618715 אירים דיאנה

12/06/13     40352-07-11 29120 , באר שבע9המעפילים  52228004 אלוש יוסף

10/06/13     59319-05-12 33507 , תל אביב -יפו4/0הנגב  53510020 אליאס יהושע

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09/06/13     55265-01-12 25065 , קרית מוצקין31/1הגנה  34812115 מלכה יוסי

09/06/13     30061-11-11 24245 , ספסופה45כפר חושן  28885457 מנחם יובל

13/06/13     49261-11-10 21046 6535371 , נהריה399ת.ד  מעוז ציון

17/06/13     53093-02-12 25412 , חיפה13אטוגראי  26175877 נחאס מרואן

06/06/13      6689-09-11 23806 55406003 , קרית ביאליק2189ת.ד  נחמני סולי

05/06/13     29806-07-11 21844 , שפרעם0שפרעם  43383140 נפאע מרים

05/06/13     48454-03-11 21934 , שפרעם0שפרעם  33983180 נפאע רג'א

17/06/13     51765-03-12 25505 , אור עקיבא682/0ש קנדי  11274487 נפתלייב בלה

03/06/13     17051-04-12 25173 , קרית מוצקין1אלוני נוח  31702996 סויסה דקלה

14/06/13     13941-04-11 22279 , דיר אל-אסד0דייר אל-אסד  20035507 עבד אל האדי מחמוד

24/01/13     23811-09-11 23449 , שפרעם7867ת.ד.  26394387 עבד אלראזק מוסטפא

06/06/13     51775-01-12 24904 , חיפה27/25חטיבת כרמלי  309325280 פרנקל לי

06/06/13     36961-03-12 25629 , נהריה12/5החלוץ  23935695 פרץ יהודה

14/06/13     17856-09-11 23109 , חדרה37/9אהרונסון  22489421 קינן יורם

03/06/13      1537-03-12 25421 , כפר מנדא0/0כפר מנדא  66008186 שנאוי רג'א

13/06/13      3461-03-12 25278 , ג'דידה-מכר0/0ג'דיידה  25894072 שעבאן רחאן

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08/06/13     14075-08-10 11551 , אשדוד1/22שבט ראובן  33771254 אבו אילן

29/05/13      3907-08-12 15396 , לקיה0/0 11שכ  42828657 אבו עמאר בסאם

29/05/13      3869-08-12 15386 , לקיה260/0 11שכ  66118852 אבו עמאר רבחה

08/06/13      1226-07-12 14726 , גן יבנה47/0דבורה הנביאה  69640662 אוחיון זהרי

08/05/13     22661-07-12 14179 , אחזם75/0אחוזם  24802506 איבגי שמעון

10/06/13     23817-06-12 15107 , רהט45/0 בית 7שכונה  28380194 אל עביד מוניר

02/06/13     33238-05-12 14556 , רהט78/0 42ש  26424440 אל עברה סברי

08/06/13     17514-06-12 14818 , באר שבע5673ת"ד  34024380 אל רבאיעה קאיד

01/05/13     10304-07-12 15159 , אילת1/0משעול נורית  321690182 אלחאכם כרימה

02/06/13     33225-05-12 13559 , רהט78/0 42שכ  31519085 אלעברה סומיה

17/06/13     59295-07-12 13541 , כסיפה133/0 24שכ  23351901 אלעול מסמח

22/05/13     53227-06-12 14770 , אופקים1419/17אלי כהן  312645989 אמיר אילנה

22/04/13     15561-06-12 15079 , אשדוד26/1מיכשוילי  17050097 בהלקר סגולה תהיל

27/05/13     52929-06-12 15133 , באר שבע20/0עמיר אנדה  321006868 בורדייניקוב נטליה

27/05/13     52905-06-12 15123 , באר שבע20/0עמיר אנדה  323550855 בורדייניקוב רומן

19/05/13     38316-00-12 15029 , באר שבע112/1ביאליק  25212382 ביטון יעקב

19/05/13     38282-07-12 15039 , באר שבע112/1ביאליק  31516057 ביטון ענבל

13/06/13     39847-03-12 14161 , אשדוד3/1טרומפלדור  57151664 ביתן מרדכי

22/05/13     43960-11-11 13864 , אשקלון8/17כהן שלמה  66123043 בן דוד רועי

29/04/13     41251-04-12 14689 , ערד20/8אגס  29689437 בן חמו אורלי

27/05/13     40732-07-12 15280 , קרית גת104/3שד מלכי ישראל  59296681 גואטה יורם עטיה

14/04/13     21913-07-12 15383 , באר שבע31/0רותם  309104172 גרמפל יפים
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09/06/13     55265-01-12 25065 , קרית מוצקין31/1הגנה  34812115 מלכה יוסי

09/06/13     30061-11-11 24245 , ספסופה45כפר חושן  28885457 מנחם יובל

13/06/13     49261-11-10 21046 6535371 , נהריה399ת.ד  מעוז ציון

17/06/13     53093-02-12 25412 , חיפה13אטוגראי  26175877 נחאס מרואן

06/06/13      6689-09-11 23806 55406003 , קרית ביאליק2189ת.ד  נחמני סולי

05/06/13     29806-07-11 21844 , שפרעם0שפרעם  43383140 נפאע מרים

05/06/13     48454-03-11 21934 , שפרעם0שפרעם  33983180 נפאע רג'א

17/06/13     51765-03-12 25505 , אור עקיבא682/0ש קנדי  11274487 נפתלייב בלה

03/06/13     17051-04-12 25173 , קרית מוצקין1אלוני נוח  31702996 סויסה דקלה

14/06/13     13941-04-11 22279 , דיר אל-אסד0דייר אל-אסד  20035507 עבד אל האדי מחמוד

24/01/13     23811-09-11 23449 , שפרעם7867ת.ד.  26394387 עבד אלראזק מוסטפא

06/06/13     51775-01-12 24904 , חיפה27/25חטיבת כרמלי  309325280 פרנקל לי

06/06/13     36961-03-12 25629 , נהריה12/5החלוץ  23935695 פרץ יהודה

14/06/13     17856-09-11 23109 , חדרה37/9אהרונסון  22489421 קינן יורם

03/06/13      1537-03-12 25421 , כפר מנדא0/0כפר מנדא  66008186 שנאוי רג'א

13/06/13      3461-03-12 25278 , ג'דידה-מכר0/0ג'דיידה  25894072 שעבאן רחאן

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08/06/13     14075-08-10 11551 , אשדוד1/22שבט ראובן  33771254 אבו אילן

29/05/13      3907-08-12 15396 , לקיה0/0 11שכ  42828657 אבו עמאר בסאם

29/05/13      3869-08-12 15386 , לקיה260/0 11שכ  66118852 אבו עמאר רבחה

08/06/13      1226-07-12 14726 , גן יבנה47/0דבורה הנביאה  69640662 אוחיון זהרי

08/05/13     22661-07-12 14179 , אחזם75/0אחוזם  24802506 איבגי שמעון

10/06/13     23817-06-12 15107 , רהט45/0 בית 7שכונה  28380194 אל עביד מוניר

02/06/13     33238-05-12 14556 , רהט78/0 42ש  26424440 אל עברה סברי

08/06/13     17514-06-12 14818 , באר שבע5673ת"ד  34024380 אל רבאיעה קאיד

01/05/13     10304-07-12 15159 , אילת1/0משעול נורית  321690182 אלחאכם כרימה

02/06/13     33225-05-12 13559 , רהט78/0 42שכ  31519085 אלעברה סומיה

17/06/13     59295-07-12 13541 , כסיפה133/0 24שכ  23351901 אלעול מסמח

22/05/13     53227-06-12 14770 , אופקים1419/17אלי כהן  312645989 אמיר אילנה

22/04/13     15561-06-12 15079 , אשדוד26/1מיכשוילי  17050097 בהלקר סגולה תהיל

27/05/13     52929-06-12 15133 , באר שבע20/0עמיר אנדה  321006868 בורדייניקוב נטליה

27/05/13     52905-06-12 15123 , באר שבע20/0עמיר אנדה  323550855 בורדייניקוב רומן

19/05/13     38316-00-12 15029 , באר שבע112/1ביאליק  25212382 ביטון יעקב

19/05/13     38282-07-12 15039 , באר שבע112/1ביאליק  31516057 ביטון ענבל

13/06/13     39847-03-12 14161 , אשדוד3/1טרומפלדור  57151664 ביתן מרדכי

22/05/13     43960-11-11 13864 , אשקלון8/17כהן שלמה  66123043 בן דוד רועי

29/04/13     41251-04-12 14689 , ערד20/8אגס  29689437 בן חמו אורלי

27/05/13     40732-07-12 15280 , קרית גת104/3שד מלכי ישראל  59296681 גואטה יורם עטיה

14/04/13     21913-07-12 15383 , באר שבע31/0רותם  309104172 גרמפל יפים

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

05/06/13     10329-01-12 6252 , אבו גוש2הלימון  66001686 אבראהים אישביב

08/05/13     46103-05-12 6622 300704368 בית לבנ, ירושלים1מיצרי טירן  אדרי חביבה חיה

13/05/13     54048-05-12 6699 , מעלה אדומים3120א תד 40הגיתית  22629497 אוחיון חיים

13/05/13     48837-05-12 6656 , בית מאירs 128 ,39בית מאיר  25690645 אלחיאני גבריאל

22/05/13     31832-05-12 6222 , ירושלים1/18יצחק שדה  54980438 אסתר בוזגלו

13/05/13     52498-12-11 6604 , מבשרת ציון48/0הכלנית  908632 בכר יוסף

13/05/13     35656-02-12 6594 , מבשרת ציון48/0הכלנית  905042 בכר פנינה

05/06/13     17061-06-12 6614 , חשמונאים11טורי זהב  46243275 בנימין ליטל

13/05/13     46933-05-12 6679 , גבע בנימין221/0נופר  75349837 דהן מדלן

05/06/13     16995-06-12 6694 , מעלה אדומים15/0גבעת המיסדים  52645504 וקנין שלמה

19/06/13     30898-04-12 6763 , ירושלים42/3האייל  179952 זרחיה אברהם

19/06/13     31221-06-12 6655 , מודיעין-מכבים-ר106/1מנחם בגין  68121573 כהן רוזה

19/06/13     26580-06-12 6633 , רחובות5/11בוסתן  61109898 לאב וינדזור מייקל ארתו

13/05/13     55632-05-12 6650 א, צופים77הרימון  51645422 לוי מרים

05/06/13      9494-06-12 6574 , מבשרת ציון15/0מצפה הבירה  59825778 לוי שרית שרה

05/06/13     39061-05-12 6562 , ירושלים514/106תרשיש  58463894 מדינה אברהם

05/06/13     10137-06-12 6572 , ירושלים514/106תרשיש  12062089 מדינה צילה

07/05/13      3372-08-11 6091 , ירושלים21המלך ג'ורג'  56071921 מזרחי רוני

05/06/13     10290-06-12 6714 , בית חנינא3826 תד 4בילאל בן רבאח  21844956 מרקה סאמי

13/05/13     54308-05-12 6689 , מעלה אדומים3120א תד 40הגיתית  22232581 פרנקל אוחיון שרה

08/05/13     26578-05-12 6688 , רועי18/0רועי  54698980 ראובן בלי

08/05/13     22009-05-12 6700 , ירושלים32/2סן מרטין  304791924 רייבארן יעל לואיז

13/05/13     38900-12-10 5383 59178657 כ' ב, ירושלים64רש"י  שוקר חנה

07/12/11     52902-08-10 5659 , עלי22ברקת  317318947 שוקרון בריז'יט אל

07/12/11     53621-08-10 5660 , עלי22ברקת  317318871 שוקרון פרנק טירי

09/05/13     33460-02-12 6570 , ירושלים303/25מרגלית  53266425 תאומי ציפורה

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09/06/13     25710-09-11 29530 , תל אביב - יפו98/0שד ירושלים  35598838 אבו כאעוד הדיה

30/05/13     51508-01-11 27271 , אור יהודה34קפלן  307137620 אברמוב יהודה מאיר

06/06/13     12798-11-12 34560 , ראשון לציון15/0ראם  4522223 אהרוני יוסף

10/06/13      4258-08-12 34044 , אור יהודה3/34שפרינצק  57873572 אוחיון מאיר

10/06/13     48151-06-12 33389 , בת ים36/8הרב ניסנבוים יצ  55588248 אורן אביגיל

12/06/13     21365-10-11 29975 , רמת גן42/22ז'בוטינסקי  310618715 אירים דיאנה

12/06/13     40352-07-11 29120 , באר שבע9המעפילים  52228004 אלוש יוסף

10/06/13     59319-05-12 33507 , תל אביב -יפו4/0הנגב  53510020 אליאס יהושע

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09/06/13     55265-01-12 25065 , קרית מוצקין31/1הגנה  34812115 מלכה יוסי

09/06/13     30061-11-11 24245 , ספסופה45כפר חושן  28885457 מנחם יובל

13/06/13     49261-11-10 21046 6535371 , נהריה399ת.ד  מעוז ציון

17/06/13     53093-02-12 25412 , חיפה13אטוגראי  26175877 נחאס מרואן

06/06/13      6689-09-11 23806 55406003 , קרית ביאליק2189ת.ד  נחמני סולי

05/06/13     29806-07-11 21844 , שפרעם0שפרעם  43383140 נפאע מרים

05/06/13     48454-03-11 21934 , שפרעם0שפרעם  33983180 נפאע רג'א

17/06/13     51765-03-12 25505 , אור עקיבא682/0ש קנדי  11274487 נפתלייב בלה

03/06/13     17051-04-12 25173 , קרית מוצקין1אלוני נוח  31702996 סויסה דקלה

14/06/13     13941-04-11 22279 , דיר אל-אסד0דייר אל-אסד  20035507 עבד אל האדי מחמוד

24/01/13     23811-09-11 23449 , שפרעם7867ת.ד.  26394387 עבד אלראזק מוסטפא

06/06/13     51775-01-12 24904 , חיפה27/25חטיבת כרמלי  309325280 פרנקל לי

06/06/13     36961-03-12 25629 , נהריה12/5החלוץ  23935695 פרץ יהודה

14/06/13     17856-09-11 23109 , חדרה37/9אהרונסון  22489421 קינן יורם

03/06/13      1537-03-12 25421 , כפר מנדא0/0כפר מנדא  66008186 שנאוי רג'א

13/06/13      3461-03-12 25278 , ג'דידה-מכר0/0ג'דיידה  25894072 שעבאן רחאן

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08/06/13     14075-08-10 11551 , אשדוד1/22שבט ראובן  33771254 אבו אילן

29/05/13      3907-08-12 15396 , לקיה0/0 11שכ  42828657 אבו עמאר בסאם

29/05/13      3869-08-12 15386 , לקיה260/0 11שכ  66118852 אבו עמאר רבחה

08/06/13      1226-07-12 14726 , גן יבנה47/0דבורה הנביאה  69640662 אוחיון זהרי

08/05/13     22661-07-12 14179 , אחזם75/0אחוזם  24802506 איבגי שמעון

10/06/13     23817-06-12 15107 , רהט45/0 בית 7שכונה  28380194 אל עביד מוניר

02/06/13     33238-05-12 14556 , רהט78/0 42ש  26424440 אל עברה סברי

08/06/13     17514-06-12 14818 , באר שבע5673ת"ד  34024380 אל רבאיעה קאיד

01/05/13     10304-07-12 15159 , אילת1/0משעול נורית  321690182 אלחאכם כרימה

02/06/13     33225-05-12 13559 , רהט78/0 42שכ  31519085 אלעברה סומיה

17/06/13     59295-07-12 13541 , כסיפה133/0 24שכ  23351901 אלעול מסמח

22/05/13     53227-06-12 14770 , אופקים1419/17אלי כהן  312645989 אמיר אילנה

22/04/13     15561-06-12 15079 , אשדוד26/1מיכשוילי  17050097 בהלקר סגולה תהיל

27/05/13     52929-06-12 15133 , באר שבע20/0עמיר אנדה  321006868 בורדייניקוב נטליה

27/05/13     52905-06-12 15123 , באר שבע20/0עמיר אנדה  323550855 בורדייניקוב רומן

19/05/13     38316-00-12 15029 , באר שבע112/1ביאליק  25212382 ביטון יעקב

19/05/13     38282-07-12 15039 , באר שבע112/1ביאליק  31516057 ביטון ענבל

13/06/13     39847-03-12 14161 , אשדוד3/1טרומפלדור  57151664 ביתן מרדכי

22/05/13     43960-11-11 13864 , אשקלון8/17כהן שלמה  66123043 בן דוד רועי

29/04/13     41251-04-12 14689 , ערד20/8אגס  29689437 בן חמו אורלי

27/05/13     40732-07-12 15280 , קרית גת104/3שד מלכי ישראל  59296681 גואטה יורם עטיה

14/04/13     21913-07-12 15383 , באר שבע31/0רותם  309104172 גרמפל יפים
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

03/06/13     40149-07-12 15122 42164608 , קרית מלאכי574ת.ד.  דואק כהן חיים

30/05/13     22596-01-12 14139 , דימונה1064/3שד בן גוריון  68319375 ואקנין יהודה

04/06/13      1535-12-11 12294 , אילת170/4שד ששת הימים  24362212 ווקנין בל

04/06/13      1595-12-11 12293 , אילת7020/14אילת  68249176 ווקנין רוברט

03/06/13     15517-08-12 15535 , מיתר4046 ת.ד 43בשמת  22181614 ולטר גילה

30/04/13     31005-07-12 15410 , נתיבות11/2תקומה  31905474 חדד ענת

08/07/09      8527-00-08 10071 , אשקלון7/1בן אליעזר אריה  24178923 חלפון ערן

24/04/13     45632-06-12 14863 , קרית מלאכי44/0בן צבי יצחק  39910856 חסאן סימה

29/04/13     34983-04-12 14550 , כמהין106/0כמהין  22984777 כפרי גולן

01/05/13     30996-04-12 14810 , אופקים174/1טרומפלדור  59043240 לוי איילה

28/05/13     45284-07-12 15234 , באר שבע11/0דבורה  68252097 לוי פרוספר

09/06/13     31745-05-12 14732 , נתיבות607/6החזון איש  58496035 מוקמל יעקב

03/06/13     31769-09-12 15498 , באר שבע62/1רחל אמנו  306564568 מירסקי אלכסנדרה

29/05/13     59901-05-12 14269 , אשדוד5/3ההסתדרות  67675116 מלול יוסף

22/05/13      2893-08-12 15589 , אשדוד30/18שד רוטשילד  24531295 ממן דורון

22/05/13      2874-08-12 15599 , אשדוד30/18שד רוטשילד  52710407 ממן סיון

29/05/13     55921-07-12 14911 , באר שבע99/28גוש עציון  39240221 מרציאנו יוסף

06/05/13      1544-07-12 15260 , באר שבע3/48מרדכי מקלף  319254447 מרש ולדימיר

04/03/13      1785-05-12 12587 , אשקלון11 דירה 4גדעון בן יואש  28124766 נחמיה נחמיה ירון

06/05/13      1596-07-12 15250 , באר שבע3/48מרדכי מקלף  321811176 סרגייב מריה

01/06/13      9692-08-12 15509 , אשדוד14/8אחד העם  59062711 ענתר אלי

06/05/13       977-09-11 13149 , אשדוד6/24מבוא השרביטן  22169262 פיטוסי שלום יהונת

06/05/13      9000-07-12 15179 , דימונה1042/7שד בן גוריון  54863162 פלד רונית

01/06/13     23667-02-12 14131 , לקיה0/0לקיה  37175239 פקיר מנסור

17/05/13     58679-07-12 15440 , אשדוד11/55פתח תקווה  319392130 פריידין סבטלנה

13/05/13     31093-07-12 15349 , באר שבע14/31זיסו  317816353 צליח מנצור

29/05/13     14935-08-12 15414 , באר שבע20/4פיארברג  319610721 קובליוב איגור

10/06/13     26978-08-12 15425 , ינון0/0ינון  309030450 רוטר לורנה פלבי

08/06/13     25591-09-12 15731 , באר שבע20/3עכו  34591933 שוקרון אדי

17/04/13     35211-06-12 15194 , אשדוד4/27בן יוסף שלמה  65669947 שמש איבט

04/05/13     14729-11-10 11923 , רהט133 7שכ  57574915 אבו האני תופיק

,צבי קויש,עו"ד

נצרת מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

03/06/13     53332-01-12 24841 , עילוט1005ת.ד.  32885550 אבו ראס נור אלדין

03/06/13     55998-01-12 25021 , גן יבנה42/0הר סיני  24977514 אידן אליהו

10/06/13     42677-04-12 25716 , צפת4/9מצפה האגם  58764465 בוסקילה דניאל

10/06/13     42715-04-12 25712 , צפת4/9מצפה האגם  22440788 בוסקילה מרים

12/05/13     50947-10-10 20801 , טבריה307/6מורדות טבריה  56029846 בחבוט פאני

20/05/13     55828-09-11 23121 , נצרת עלית5/7כרכום  13450077 ביניאשבילי חיים

17/06/13     13079-05-12 25518 , אילת170/9שד ששת הימים  53209359 בר דניאל
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

03/06/13     40149-07-12 15122 42164608 , קרית מלאכי574ת.ד.  דואק כהן חיים

30/05/13     22596-01-12 14139 , דימונה1064/3שד בן גוריון  68319375 ואקנין יהודה

04/06/13      1535-12-11 12294 , אילת170/4שד ששת הימים  24362212 ווקנין בל

04/06/13      1595-12-11 12293 , אילת7020/14אילת  68249176 ווקנין רוברט

03/06/13     15517-08-12 15535 , מיתר4046 ת.ד 43בשמת  22181614 ולטר גילה

30/04/13     31005-07-12 15410 , נתיבות11/2תקומה  31905474 חדד ענת

08/07/09      8527-00-08 10071 , אשקלון7/1בן אליעזר אריה  24178923 חלפון ערן

24/04/13     45632-06-12 14863 , קרית מלאכי44/0בן צבי יצחק  39910856 חסאן סימה

29/04/13     34983-04-12 14550 , כמהין106/0כמהין  22984777 כפרי גולן

01/05/13     30996-04-12 14810 , אופקים174/1טרומפלדור  59043240 לוי איילה

28/05/13     45284-07-12 15234 , באר שבע11/0דבורה  68252097 לוי פרוספר

09/06/13     31745-05-12 14732 , נתיבות607/6החזון איש  58496035 מוקמל יעקב

03/06/13     31769-09-12 15498 , באר שבע62/1רחל אמנו  306564568 מירסקי אלכסנדרה

29/05/13     59901-05-12 14269 , אשדוד5/3ההסתדרות  67675116 מלול יוסף

22/05/13      2893-08-12 15589 , אשדוד30/18שד רוטשילד  24531295 ממן דורון

22/05/13      2874-08-12 15599 , אשדוד30/18שד רוטשילד  52710407 ממן סיון

29/05/13     55921-07-12 14911 , באר שבע99/28גוש עציון  39240221 מרציאנו יוסף

06/05/13      1544-07-12 15260 , באר שבע3/48מרדכי מקלף  319254447 מרש ולדימיר

04/03/13      1785-05-12 12587 , אשקלון11 דירה 4גדעון בן יואש  28124766 נחמיה נחמיה ירון

06/05/13      1596-07-12 15250 , באר שבע3/48מרדכי מקלף  321811176 סרגייב מריה

01/06/13      9692-08-12 15509 , אשדוד14/8אחד העם  59062711 ענתר אלי

06/05/13       977-09-11 13149 , אשדוד6/24מבוא השרביטן  22169262 פיטוסי שלום יהונת

06/05/13      9000-07-12 15179 , דימונה1042/7שד בן גוריון  54863162 פלד רונית

01/06/13     23667-02-12 14131 , לקיה0/0לקיה  37175239 פקיר מנסור

17/05/13     58679-07-12 15440 , אשדוד11/55פתח תקווה  319392130 פריידין סבטלנה

13/05/13     31093-07-12 15349 , באר שבע14/31זיסו  317816353 צליח מנצור

29/05/13     14935-08-12 15414 , באר שבע20/4פיארברג  319610721 קובליוב איגור

10/06/13     26978-08-12 15425 , ינון0/0ינון  309030450 רוטר לורנה פלבי

08/06/13     25591-09-12 15731 , באר שבע20/3עכו  34591933 שוקרון אדי

17/04/13     35211-06-12 15194 , אשדוד4/27בן יוסף שלמה  65669947 שמש איבט

04/05/13     14729-11-10 11923 , רהט133 7שכ  57574915 אבו האני תופיק

,צבי קויש,עו"ד

נצרת מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

03/06/13     53332-01-12 24841 , עילוט1005ת.ד.  32885550 אבו ראס נור אלדין

03/06/13     55998-01-12 25021 , גן יבנה42/0הר סיני  24977514 אידן אליהו

10/06/13     42677-04-12 25716 , צפת4/9מצפה האגם  58764465 בוסקילה דניאל

10/06/13     42715-04-12 25712 , צפת4/9מצפה האגם  22440788 בוסקילה מרים

12/05/13     50947-10-10 20801 , טבריה307/6מורדות טבריה  56029846 בחבוט פאני

20/05/13     55828-09-11 23121 , נצרת עלית5/7כרכום  13450077 ביניאשבילי חיים

17/06/13     13079-05-12 25518 , אילת170/9שד ששת הימים  53209359 בר דניאל

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

29/05/13     17438-06-12 26181 , כפר זיתים0/0כפר זיתים  54622832 גפרי אלי

19/06/13      4313-04-12 25589 , בית שאן827/6שכ ט  67623173 דהן אלברט

05/06/13       520-00-09 18029 , אכסאל0אכסאל  54388376 דראושה פריד

19/06/13     37917-05-12 26136 , מגדל העמק6/2משעול הכרמים  57231912 זגורי בלה

27/05/13     21490-03-12 25683 , משמר הירדן71/0משמר הירדן  32875569 חן מיה

03/06/13     41828-08-11 23491 , צפת2271/4זלמן שז"ר  200508224 מזוז נטלי

17/06/13     58927-03-11 21459 , נצרת עלית11/12השושנים  321832891 מילקוב אלכסנדר

29/05/13      8519-05-12 25169 , קרית שמונה12/0אירוס  23040330 מלכה רונית

19/06/13     19822-10-11 24046 , נצרת6/14ש פועלי נצרת  36645828 נוייסרי נאסר

05/06/13      4641-09-11 23566 , קרית שמונה23/0בבא סאלי  52307006 נחמני שושנה

05/06/13     34495-07-10 19345 , קצרין14המשושים  138891 סיידון משה

10/06/13     17788-05-12 25953 , אכסאל668ת.ד.  59339432 עבד אלהאדי טארק

19/06/13     34590-06-12 25866 , טבריה16/0טרומפלדור  58786708 שוקרון אברהם

17/06/13      9229-04-12 25618 , עפולה21/35הרצל  69619781 שמחון שלמה

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11/06/13     33778-03-12 32195 , פתח תקווה56/3רוטשילד  323706168 אדיזלוב גולרה

11/06/13     33789-03-12 32185 , פתח תקווה56/3רוטשילד  324676790 אדיזלוב רשד

01/06/13     19996-05-12 33408 , רחובות27/19הר הצופים  50723196 אדיר גילה

21/05/13     24807-08-12 34408 , ראש העין47/3ג'ון קנדי  28554517 אושרוביץ שולה

16/06/13     39611-06-12 33662 , קריית עקרון19/0צדוק הלוי  50449339 אלפי הדרה

17/06/13     48510-12-11 30905 , ראשון לציון6/13דוד אלרואי  59013870 אסולין ליאת

16/06/13     23109-05-12 33153 , ראשון לציון11/15הקוקיה  60473535 אשור אברהם אבי

18/06/13     10987-08-11 29287 , ראשון לציון14/2שדמות דבורה  12653325 בארוקס יסכה

18/06/13     10736-08-11 29297 , ראשון לציון14/2שדמות דבורה  12423950 בארוקס מרדכי

16/06/13     45798-11-12 35127 , פתח תקווה25/4שמחוני אסף  23949738 ביטון אסנת

13/06/13     33803-03-12 32344 , ראשון לציון1/0כנף  327320529 בסדין סבטלנה

13/06/13     47958-10-12 35117 , נתניה23/25נחום  40303513 בראנץ מרים

23/06/13     24606-07-12 33740 , ראשון לציון24מוהליבר  33754888 ברבי ויקטור אלי

09/06/13     12936-10-12 34872 , ראשון לציון6/1שליט  320484108 ברומברג נטליה

28/05/13     18113-09-12 34298 , גבעת השלשה0/0  69493047 ברמן גיורא

13/06/13     42508-05-12 33156 , יבנה1046/12חרמון  310156310 גוז אירינה

19/06/13     15764-10-11 30004 , נתניה7/32נאות גולדה  303669923 גולדמן מרינה

16/06/13      7016-08-12 33782 , בני עי"ש2033/3גני טל  308744721 גורמן בוריס

06/06/13     17617-11-12 31775 , רחובות13/1מוטה גור  75725937 דיין יעקב

09/06/13     26169-12-11 30742 , כפר קאסם0/0כפר קאסם  59891598 דסוקי אברהים

19/05/13     47758-11-11 30433 , קרית אונו9/9התאנה  8540098 דרורי יונה

06/06/13     52195-10-12 35115 , כפר יונה11הפלמח  13166079 ויינשטיין ג'ני

16/06/13     33130-10-12 34367 , רחובות4/22בוסתן  21634589 ולנסי שלי

06/06/13     18197-12-11 30673 , פתח תקווה3גוש עציון  26785287 זגורי מיכאל

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

29/05/13     17438-06-12 26181 , כפר זיתים0/0כפר זיתים  54622832 גפרי אלי

19/06/13      4313-04-12 25589 , בית שאן827/6שכ ט  67623173 דהן אלברט

05/06/13       520-00-09 18029 , אכסאל0אכסאל  54388376 דראושה פריד

19/06/13     37917-05-12 26136 , מגדל העמק6/2משעול הכרמים  57231912 זגורי בלה

27/05/13     21490-03-12 25683 , משמר הירדן71/0משמר הירדן  32875569 חן מיה

03/06/13     41828-08-11 23491 , צפת2271/4זלמן שז"ר  200508224 מזוז נטלי

17/06/13     58927-03-11 21459 , נצרת עלית11/12השושנים  321832891 מילקוב אלכסנדר

29/05/13      8519-05-12 25169 , קרית שמונה12/0אירוס  23040330 מלכה רונית

19/06/13     19822-10-11 24046 , נצרת6/14ש פועלי נצרת  36645828 נוייסרי נאסר

05/06/13      4641-09-11 23566 , קרית שמונה23/0בבא סאלי  52307006 נחמני שושנה

05/06/13     34495-07-10 19345 , קצרין14המשושים  138891 סיידון משה

10/06/13     17788-05-12 25953 , אכסאל668ת.ד.  59339432 עבד אלהאדי טארק

19/06/13     34590-06-12 25866 , טבריה16/0טרומפלדור  58786708 שוקרון אברהם

17/06/13      9229-04-12 25618 , עפולה21/35הרצל  69619781 שמחון שלמה

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11/06/13     33778-03-12 32195 , פתח תקווה56/3רוטשילד  323706168 אדיזלוב גולרה

11/06/13     33789-03-12 32185 , פתח תקווה56/3רוטשילד  324676790 אדיזלוב רשד

01/06/13     19996-05-12 33408 , רחובות27/19הר הצופים  50723196 אדיר גילה

21/05/13     24807-08-12 34408 , ראש העין47/3ג'ון קנדי  28554517 אושרוביץ שולה

16/06/13     39611-06-12 33662 , קריית עקרון19/0צדוק הלוי  50449339 אלפי הדרה

17/06/13     48510-12-11 30905 , ראשון לציון6/13דוד אלרואי  59013870 אסולין ליאת

16/06/13     23109-05-12 33153 , ראשון לציון11/15הקוקיה  60473535 אשור אברהם אבי

18/06/13     10987-08-11 29287 , ראשון לציון14/2שדמות דבורה  12653325 בארוקס יסכה

18/06/13     10736-08-11 29297 , ראשון לציון14/2שדמות דבורה  12423950 בארוקס מרדכי

16/06/13     45798-11-12 35127 , פתח תקווה25/4שמחוני אסף  23949738 ביטון אסנת

13/06/13     33803-03-12 32344 , ראשון לציון1/0כנף  327320529 בסדין סבטלנה

13/06/13     47958-10-12 35117 , נתניה23/25נחום  40303513 בראנץ מרים

23/06/13     24606-07-12 33740 , ראשון לציון24מוהליבר  33754888 ברבי ויקטור אלי

09/06/13     12936-10-12 34872 , ראשון לציון6/1שליט  320484108 ברומברג נטליה

28/05/13     18113-09-12 34298 , גבעת השלשה0/0  69493047 ברמן גיורא

13/06/13     42508-05-12 33156 , יבנה1046/12חרמון  310156310 גוז אירינה

19/06/13     15764-10-11 30004 , נתניה7/32נאות גולדה  303669923 גולדמן מרינה

16/06/13      7016-08-12 33782 , בני עי"ש2033/3גני טל  308744721 גורמן בוריס

06/06/13     17617-11-12 31775 , רחובות13/1מוטה גור  75725937 דיין יעקב

09/06/13     26169-12-11 30742 , כפר קאסם0/0כפר קאסם  59891598 דסוקי אברהים

19/05/13     47758-11-11 30433 , קרית אונו9/9התאנה  8540098 דרורי יונה

06/06/13     52195-10-12 35115 , כפר יונה11הפלמח  13166079 ויינשטיין ג'ני

16/06/13     33130-10-12 34367 , רחובות4/22בוסתן  21634589 ולנסי שלי

06/06/13     18197-12-11 30673 , פתח תקווה3גוש עציון  26785287 זגורי מיכאל
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

29/05/13     17438-06-12 26181 , כפר זיתים0/0כפר זיתים  54622832 גפרי אלי

19/06/13      4313-04-12 25589 , בית שאן827/6שכ ט  67623173 דהן אלברט

05/06/13       520-00-09 18029 , אכסאל0אכסאל  54388376 דראושה פריד

19/06/13     37917-05-12 26136 , מגדל העמק6/2משעול הכרמים  57231912 זגורי בלה

27/05/13     21490-03-12 25683 , משמר הירדן71/0משמר הירדן  32875569 חן מיה

03/06/13     41828-08-11 23491 , צפת2271/4זלמן שז"ר  200508224 מזוז נטלי

17/06/13     58927-03-11 21459 , נצרת עלית11/12השושנים  321832891 מילקוב אלכסנדר

29/05/13      8519-05-12 25169 , קרית שמונה12/0אירוס  23040330 מלכה רונית

19/06/13     19822-10-11 24046 , נצרת6/14ש פועלי נצרת  36645828 נוייסרי נאסר

05/06/13      4641-09-11 23566 , קרית שמונה23/0בבא סאלי  52307006 נחמני שושנה

05/06/13     34495-07-10 19345 , קצרין14המשושים  138891 סיידון משה

10/06/13     17788-05-12 25953 , אכסאל668ת.ד.  59339432 עבד אלהאדי טארק

19/06/13     34590-06-12 25866 , טבריה16/0טרומפלדור  58786708 שוקרון אברהם

17/06/13      9229-04-12 25618 , עפולה21/35הרצל  69619781 שמחון שלמה

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11/06/13     33778-03-12 32195 , פתח תקווה56/3רוטשילד  323706168 אדיזלוב גולרה

11/06/13     33789-03-12 32185 , פתח תקווה56/3רוטשילד  324676790 אדיזלוב רשד

01/06/13     19996-05-12 33408 , רחובות27/19הר הצופים  50723196 אדיר גילה

21/05/13     24807-08-12 34408 , ראש העין47/3ג'ון קנדי  28554517 אושרוביץ שולה

16/06/13     39611-06-12 33662 , קריית עקרון19/0צדוק הלוי  50449339 אלפי הדרה

17/06/13     48510-12-11 30905 , ראשון לציון6/13דוד אלרואי  59013870 אסולין ליאת

16/06/13     23109-05-12 33153 , ראשון לציון11/15הקוקיה  60473535 אשור אברהם אבי

18/06/13     10987-08-11 29287 , ראשון לציון14/2שדמות דבורה  12653325 בארוקס יסכה

18/06/13     10736-08-11 29297 , ראשון לציון14/2שדמות דבורה  12423950 בארוקס מרדכי

16/06/13     45798-11-12 35127 , פתח תקווה25/4שמחוני אסף  23949738 ביטון אסנת

13/06/13     33803-03-12 32344 , ראשון לציון1/0כנף  327320529 בסדין סבטלנה

13/06/13     47958-10-12 35117 , נתניה23/25נחום  40303513 בראנץ מרים

23/06/13     24606-07-12 33740 , ראשון לציון24מוהליבר  33754888 ברבי ויקטור אלי

09/06/13     12936-10-12 34872 , ראשון לציון6/1שליט  320484108 ברומברג נטליה

28/05/13     18113-09-12 34298 , גבעת השלשה0/0  69493047 ברמן גיורא

13/06/13     42508-05-12 33156 , יבנה1046/12חרמון  310156310 גוז אירינה

19/06/13     15764-10-11 30004 , נתניה7/32נאות גולדה  303669923 גולדמן מרינה

16/06/13      7016-08-12 33782 , בני עי"ש2033/3גני טל  308744721 גורמן בוריס

06/06/13     17617-11-12 31775 , רחובות13/1מוטה גור  75725937 דיין יעקב

09/06/13     26169-12-11 30742 , כפר קאסם0/0כפר קאסם  59891598 דסוקי אברהים

19/05/13     47758-11-11 30433 , קרית אונו9/9התאנה  8540098 דרורי יונה

06/06/13     52195-10-12 35115 , כפר יונה11הפלמח  13166079 ויינשטיין ג'ני

16/06/13     33130-10-12 34367 , רחובות4/22בוסתן  21634589 ולנסי שלי

06/06/13     18197-12-11 30673 , פתח תקווה3גוש עציון  26785287 זגורי מיכאל

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

05/06/13     10329-01-12 6252 , אבו גוש2הלימון  66001686 אבראהים אישביב

08/05/13     46103-05-12 6622 300704368 בית לבנ, ירושלים1מיצרי טירן  אדרי חביבה חיה

13/05/13     54048-05-12 6699 , מעלה אדומים3120א תד 40הגיתית  22629497 אוחיון חיים

13/05/13     48837-05-12 6656 , בית מאירs 128 ,39בית מאיר  25690645 אלחיאני גבריאל

22/05/13     31832-05-12 6222 , ירושלים1/18יצחק שדה  54980438 אסתר בוזגלו

13/05/13     52498-12-11 6604 , מבשרת ציון48/0הכלנית  908632 בכר יוסף

13/05/13     35656-02-12 6594 , מבשרת ציון48/0הכלנית  905042 בכר פנינה

05/06/13     17061-06-12 6614 , חשמונאים11טורי זהב  46243275 בנימין ליטל

13/05/13     46933-05-12 6679 , גבע בנימין221/0נופר  75349837 דהן מדלן

05/06/13     16995-06-12 6694 , מעלה אדומים15/0גבעת המיסדים  52645504 וקנין שלמה

19/06/13     30898-04-12 6763 , ירושלים42/3האייל  179952 זרחיה אברהם

19/06/13     31221-06-12 6655 , מודיעין-מכבים-ר106/1מנחם בגין  68121573 כהן רוזה

19/06/13     26580-06-12 6633 , רחובות5/11בוסתן  61109898 לאב וינדזור מייקל ארתו

13/05/13     55632-05-12 6650 א, צופים77הרימון  51645422 לוי מרים

05/06/13      9494-06-12 6574 , מבשרת ציון15/0מצפה הבירה  59825778 לוי שרית שרה

05/06/13     39061-05-12 6562 , ירושלים514/106תרשיש  58463894 מדינה אברהם

05/06/13     10137-06-12 6572 , ירושלים514/106תרשיש  12062089 מדינה צילה

07/05/13      3372-08-11 6091 , ירושלים21המלך ג'ורג'  56071921 מזרחי רוני

05/06/13     10290-06-12 6714 , בית חנינא3826 תד 4בילאל בן רבאח  21844956 מרקה סאמי

13/05/13     54308-05-12 6689 , מעלה אדומים3120א תד 40הגיתית  22232581 פרנקל אוחיון שרה

08/05/13     26578-05-12 6688 , רועי18/0רועי  54698980 ראובן בלי

08/05/13     22009-05-12 6700 , ירושלים32/2סן מרטין  304791924 רייבארן יעל לואיז

13/05/13     38900-12-10 5383 59178657 כ' ב, ירושלים64רש"י  שוקר חנה

07/12/11     52902-08-10 5659 , עלי22ברקת  317318947 שוקרון בריז'יט אל

07/12/11     53621-08-10 5660 , עלי22ברקת  317318871 שוקרון פרנק טירי

09/05/13     33460-02-12 6570 , ירושלים303/25מרגלית  53266425 תאומי ציפורה

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09/06/13     25710-09-11 29530 , תל אביב - יפו98/0שד ירושלים  35598838 אבו כאעוד הדיה

30/05/13     51508-01-11 27271 , אור יהודה34קפלן  307137620 אברמוב יהודה מאיר

06/06/13     12798-11-12 34560 , ראשון לציון15/0ראם  4522223 אהרוני יוסף

10/06/13      4258-08-12 34044 , אור יהודה3/34שפרינצק  57873572 אוחיון מאיר

10/06/13     48151-06-12 33389 , בת ים36/8הרב ניסנבוים יצ  55588248 אורן אביגיל

12/06/13     21365-10-11 29975 , רמת גן42/22ז'בוטינסקי  310618715 אירים דיאנה

12/06/13     40352-07-11 29120 , באר שבע9המעפילים  52228004 אלוש יוסף

10/06/13     59319-05-12 33507 , תל אביב -יפו4/0הנגב  53510020 אליאס יהושע

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10/06/13     16923-08-10 25390 , קלנסווה0קלנסווה  53805859 חדיגה מחמוד

23/05/13     52898-09-12 34448 , ראשון לציון16045ת.ד  50473941 חודפי גדעון

26/05/13     33793-09-12 34838 , ראש העין1/0נתן שאול  65624439 חזי יהונתן

06/06/13     40819-05-11 28479 , קלנסווה0/0קלנסווה  54456207 חטיב מחמוד

06/06/13       807-06-12 33347 , פתח תקווה5/12דגל ראובן  51618551 יחזקאל חיים ויצמן

06/06/13     23442-06-12 33486 , נתניה3/9ברט אהרון  313010233 יחילוב בייוקאגה

28/05/13     27580-09-12 34821 , נתניה18/11קרן היסוד  24507568 ילדיז כהן יצחק

13/06/13     29524-12-11 30773 , כפר יונה69/13מנחם בגין  31941701 יעקב זקלין

18/06/13     23775-11-12 31785 , פתח תקווה11/6יהושוע בן נון  33145418 כהן אורית אספי

09/06/13     41079-07-12 34052 , פתח תקווה35הס  59099069 כהן ארז

22/05/13     16752-09-10 25691 , אזור9שפרינצק  64583644 כהן (מוטי זילבר אליהו

06/06/13     17198-11-12 34995 , יבנה46/0שבזי  37729852 לוי אורטל

16/06/13     10987-04-12 33242 , פתח תקווה31/2משה הס  40779258 לוי תמי

02/06/13     22964-07-12 33945 , ראשון לציון16/0פופל מרדכי  310013446 ליפקין מיכאל

13/06/13     45213-11-12 35410 , קריית עקרון2/0דרך ירושליים  24002883 מוסא אסיה

13/06/13     52613-03-12 33243 , רחובות2/2סמ אשכולית  52692357 מחפוד אלינור

13/06/13     50481-09-11 29840 , ראשון לציון803ת.ד  313647752 מירושינקוב ולדימיר

09/06/13     42824-02-12 32309 , תל אביב - יפו3/39קשאני אליעזר  53490447 מלכין ברוך

13/06/13     43244-10-12 35007 , רחובות48/0ארלוזורוב  24119851 מקייטן דורון

16/06/13     19946-11-12 35155 , קלנסווה0/0קלנסווה  26196832 נאטור סמאר

06/06/13     22363-11-12 35112 , פתח תקווה30/0חובבי ציון  311022511 נסימוב נמיק

04/06/13     11544-10-12 34684 , ראשון לציון5/6מוהליבר  52104585 נתיב שלמה

30/05/13     22028-09-12 34388 , רחובות37/1לוין אפשטין  317418705 סבדש ויקטור

06/06/13     14760-09-12 33882 , בני עי"ש6/0העליה  65081275 סבו משה

30/05/13     21957-09-12 34428 , ראש העין16/0אחווה  58104506 סולומון נתן

16/06/13     42766-10-12 34775 , פתח תקווה3/16קפלן אליעזר  25778143 סרוסי חפצי

12/05/13     32422-07-12 33311 , ראשון לציון3/3טיומקין  322004417 פבלוצקי נטליה

21/05/13     20230-10-12 34758 , רמלה98/2שד הרצל  58035833 פוני יעקב

21/05/13     29440-10-12 34928 , פתח תקווה6/0גוש עציון  68676212 פינזרו שלמה

16/06/13     49197-10-12 34770 , פרדסייה5/0הארז  28102358 פלצי פנחס

16/06/13     33917-10-12 34744 , רחובות2/17פרשני אברהם  312686132 פרבר לאוניד

13/06/13     20659-05-12 32642 , רחובות5/5פינסקר  314096504 קדוש בבר

16/06/13     49405-11-12 35325 , כפר יונה8/2ההדרים  55356893 קוזי סילביה

09/06/13     50039-10-12 34777 , ראשון לציון9/3רמז  25368176 קשי ישי-יאיר

04/06/13      6547-07-12 33941 , כפר סבא12/0פרופ' דינור  56569312 רדליך לאה

17/06/13      2696-05-12 33114 , כפר סבא69/2הכרמל  56605801 רובינשטיין עירית

16/06/13     17427-07-12 33674 , בת ים4/0בזל  64681687 רודובסקי לאון

13/06/13     16526-09-12 34813 , נתניה14/0עמק חפר  34552075 שבח קדרית הדרי

04/06/13     17697-09-12 34649 , יבנה9/10ז'בוטינסקי  25229782 שדה מורן

19/06/13       209-00-12 34253 , רחובות12/0הרב דוד ישראל  27367390 שינדלהיים איתי

16/05/13     37716-07-12 33838 , נתניה38/0דב הוז  307431270 שניידר גוכפלד נטליה

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב



ילקוט הפרסומים 6625, ב' באב התשע"ג, 9.7.2013 6752

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10/06/13     16923-08-10 25390 , קלנסווה0קלנסווה  53805859 חדיגה מחמוד

23/05/13     52898-09-12 34448 , ראשון לציון16045ת.ד  50473941 חודפי גדעון

26/05/13     33793-09-12 34838 , ראש העין1/0נתן שאול  65624439 חזי יהונתן

06/06/13     40819-05-11 28479 , קלנסווה0/0קלנסווה  54456207 חטיב מחמוד

06/06/13       807-06-12 33347 , פתח תקווה5/12דגל ראובן  51618551 יחזקאל חיים ויצמן

06/06/13     23442-06-12 33486 , נתניה3/9ברט אהרון  313010233 יחילוב בייוקאגה

28/05/13     27580-09-12 34821 , נתניה18/11קרן היסוד  24507568 ילדיז כהן יצחק

13/06/13     29524-12-11 30773 , כפר יונה69/13מנחם בגין  31941701 יעקב זקלין

18/06/13     23775-11-12 31785 , פתח תקווה11/6יהושוע בן נון  33145418 כהן אורית אספי

09/06/13     41079-07-12 34052 , פתח תקווה35הס  59099069 כהן ארז

22/05/13     16752-09-10 25691 , אזור9שפרינצק  64583644 כהן (מוטי זילבר אליהו

06/06/13     17198-11-12 34995 , יבנה46/0שבזי  37729852 לוי אורטל

16/06/13     10987-04-12 33242 , פתח תקווה31/2משה הס  40779258 לוי תמי

02/06/13     22964-07-12 33945 , ראשון לציון16/0פופל מרדכי  310013446 ליפקין מיכאל

13/06/13     45213-11-12 35410 , קריית עקרון2/0דרך ירושליים  24002883 מוסא אסיה

13/06/13     52613-03-12 33243 , רחובות2/2סמ אשכולית  52692357 מחפוד אלינור

13/06/13     50481-09-11 29840 , ראשון לציון803ת.ד  313647752 מירושינקוב ולדימיר

09/06/13     42824-02-12 32309 , תל אביב - יפו3/39קשאני אליעזר  53490447 מלכין ברוך

13/06/13     43244-10-12 35007 , רחובות48/0ארלוזורוב  24119851 מקייטן דורון

16/06/13     19946-11-12 35155 , קלנסווה0/0קלנסווה  26196832 נאטור סמאר

06/06/13     22363-11-12 35112 , פתח תקווה30/0חובבי ציון  311022511 נסימוב נמיק

04/06/13     11544-10-12 34684 , ראשון לציון5/6מוהליבר  52104585 נתיב שלמה

30/05/13     22028-09-12 34388 , רחובות37/1לוין אפשטין  317418705 סבדש ויקטור

06/06/13     14760-09-12 33882 , בני עי"ש6/0העליה  65081275 סבו משה

30/05/13     21957-09-12 34428 , ראש העין16/0אחווה  58104506 סולומון נתן

16/06/13     42766-10-12 34775 , פתח תקווה3/16קפלן אליעזר  25778143 סרוסי חפצי

12/05/13     32422-07-12 33311 , ראשון לציון3/3טיומקין  322004417 פבלוצקי נטליה

21/05/13     20230-10-12 34758 , רמלה98/2שד הרצל  58035833 פוני יעקב

21/05/13     29440-10-12 34928 , פתח תקווה6/0גוש עציון  68676212 פינזרו שלמה

16/06/13     49197-10-12 34770 , פרדסייה5/0הארז  28102358 פלצי פנחס

16/06/13     33917-10-12 34744 , רחובות2/17פרשני אברהם  312686132 פרבר לאוניד

13/06/13     20659-05-12 32642 , רחובות5/5פינסקר  314096504 קדוש בבר

16/06/13     49405-11-12 35325 , כפר יונה8/2ההדרים  55356893 קוזי סילביה

09/06/13     50039-10-12 34777 , ראשון לציון9/3רמז  25368176 קשי ישי-יאיר

04/06/13      6547-07-12 33941 , כפר סבא12/0פרופ' דינור  56569312 רדליך לאה

17/06/13      2696-05-12 33114 , כפר סבא69/2הכרמל  56605801 רובינשטיין עירית

16/06/13     17427-07-12 33674 , בת ים4/0בזל  64681687 רודובסקי לאון

13/06/13     16526-09-12 34813 , נתניה14/0עמק חפר  34552075 שבח קדרית הדרי

04/06/13     17697-09-12 34649 , יבנה9/10ז'בוטינסקי  25229782 שדה מורן

19/06/13       209-00-12 34253 , רחובות12/0הרב דוד ישראל  27367390 שינדלהיים איתי

16/05/13     37716-07-12 33838 , נתניה38/0דב הוז  307431270 שניידר גוכפלד נטליה

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

05/06/13     10329-01-12 6252 , אבו גוש2הלימון  66001686 אבראהים אישביב

08/05/13     46103-05-12 6622 300704368 בית לבנ, ירושלים1מיצרי טירן  אדרי חביבה חיה

13/05/13     54048-05-12 6699 , מעלה אדומים3120א תד 40הגיתית  22629497 אוחיון חיים

13/05/13     48837-05-12 6656 , בית מאירs 128 ,39בית מאיר  25690645 אלחיאני גבריאל

22/05/13     31832-05-12 6222 , ירושלים1/18יצחק שדה  54980438 אסתר בוזגלו

13/05/13     52498-12-11 6604 , מבשרת ציון48/0הכלנית  908632 בכר יוסף

13/05/13     35656-02-12 6594 , מבשרת ציון48/0הכלנית  905042 בכר פנינה

05/06/13     17061-06-12 6614 , חשמונאים11טורי זהב  46243275 בנימין ליטל

13/05/13     46933-05-12 6679 , גבע בנימין221/0נופר  75349837 דהן מדלן

05/06/13     16995-06-12 6694 , מעלה אדומים15/0גבעת המיסדים  52645504 וקנין שלמה

19/06/13     30898-04-12 6763 , ירושלים42/3האייל  179952 זרחיה אברהם

19/06/13     31221-06-12 6655 , מודיעין-מכבים-ר106/1מנחם בגין  68121573 כהן רוזה

19/06/13     26580-06-12 6633 , רחובות5/11בוסתן  61109898 לאב וינדזור מייקל ארתו

13/05/13     55632-05-12 6650 א, צופים77הרימון  51645422 לוי מרים

05/06/13      9494-06-12 6574 , מבשרת ציון15/0מצפה הבירה  59825778 לוי שרית שרה

05/06/13     39061-05-12 6562 , ירושלים514/106תרשיש  58463894 מדינה אברהם

05/06/13     10137-06-12 6572 , ירושלים514/106תרשיש  12062089 מדינה צילה

07/05/13      3372-08-11 6091 , ירושלים21המלך ג'ורג'  56071921 מזרחי רוני

05/06/13     10290-06-12 6714 , בית חנינא3826 תד 4בילאל בן רבאח  21844956 מרקה סאמי

13/05/13     54308-05-12 6689 , מעלה אדומים3120א תד 40הגיתית  22232581 פרנקל אוחיון שרה

08/05/13     26578-05-12 6688 , רועי18/0רועי  54698980 ראובן בלי

08/05/13     22009-05-12 6700 , ירושלים32/2סן מרטין  304791924 רייבארן יעל לואיז

13/05/13     38900-12-10 5383 59178657 כ' ב, ירושלים64רש"י  שוקר חנה

07/12/11     52902-08-10 5659 , עלי22ברקת  317318947 שוקרון בריז'יט אל

07/12/11     53621-08-10 5660 , עלי22ברקת  317318871 שוקרון פרנק טירי

09/05/13     33460-02-12 6570 , ירושלים303/25מרגלית  53266425 תאומי ציפורה

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09/06/13     25710-09-11 29530 , תל אביב - יפו98/0שד ירושלים  35598838 אבו כאעוד הדיה

30/05/13     51508-01-11 27271 , אור יהודה34קפלן  307137620 אברמוב יהודה מאיר

06/06/13     12798-11-12 34560 , ראשון לציון15/0ראם  4522223 אהרוני יוסף

10/06/13      4258-08-12 34044 , אור יהודה3/34שפרינצק  57873572 אוחיון מאיר

10/06/13     48151-06-12 33389 , בת ים36/8הרב ניסנבוים יצ  55588248 אורן אביגיל

12/06/13     21365-10-11 29975 , רמת גן42/22ז'בוטינסקי  310618715 אירים דיאנה

12/06/13     40352-07-11 29120 , באר שבע9המעפילים  52228004 אלוש יוסף

10/06/13     59319-05-12 33507 , תל אביב -יפו4/0הנגב  53510020 אליאס יהושע

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד ניר יוסי 100.00% רגיל 23/03/11     24468-04-10 5232 ,בית שמש120/8הנרקיס  12013348 מדאלסי אליס

עו"ד גינצבורג יצחק 100.00% בדין קדימה 10/09/08      4130-00-07 4495 ,רמות ים121/13אהרון אשכולי  56055940 רדעי מאיר

עו"ד גינצבורג יצחק 30.00% רגיל 10/09/08      4130-00-07 4495 ,רמות ים121/13אהרון אשכולי  56055940 רדעי מאיר

תל אביב מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד פדר אופיר 20/10/10      2567-00-09 22560 ,אור יהודה8ליבנה  24678609 אבניר גלית

עו"ד גרוס שי 29/06/09      2045-00-08 18510 ,תל אביב - יפו95הבושם  27783505 אל יגון גליה

עו"ד הראל אורן 29/06/09      2044-00-08 18500 ,תל אביב - יפו95הבושם  58639394 אל יגון ירון

עו"ד אינסל יניב 01/08/06      1826-00-06 18149 ,מודיעין56/5עמק האלה  57243834 אלקוסר עובדיה

עו"ד גדיש עומר 07/01/09      1886-00-07 19350 ,חולון22יריחו  12069902 אסא ניסים

עו"ד גמרסני יואב 09/09/09      2369-00-07 19605 ,קרית  אונו117לוי אשכול  32171134 אסא שחר

עו"ד קלמן ריבקין 24/11/10      1396-00-06 17424 ,גבעת שמואל9בן גוריון  22344808 ארפלי נתן

02/09/12      3293-00-09 23124 ,תל אביב - יפו23/2גאולה  24317927 אשכנזי סניורה אוג

אורגל גילה 24/09/08      2265-00-06 18652 ,תל אביב - יפו13\12עזרא הסופר  28404085 בימן גלעד

עו"ד ריבקין קלמן 09/05/06      1942-00-05 17499 ,בורגתה74הארזים  54920988 בכר ניסים

אברמוב רמי 12/06/08      1696-00-07 18880 ,גדרה2\10דקל  65118242 בן ישי דני

אברמוב רמי 11/06/08      1695-00-07 18890 ב' ,גדרה1אצג 52832854 בן ישי שלומית

עו"ד מסיקה רן 03/07/11     10139-02-11 27425 ,בת ים82/10כצנלסון  34268557 בנון שלמה

09/12/09      2528-00-09 22533 ,טירה0טירה  27529288 בשארה מופידה

01/12/10     17051-12-09 23441 ,חולון15הבקעה  4121547 גבאי מלכה דינה

עו"ד שועלי שוקי יהושע 22/10/08      1542-00-07 19276 ,תל אביב - יפו23/5בילו  51708154 דובז'נסקי אברהם

עו"ד נהיר אמירה 08/01/02      1017-00-02 13959 ,רעננה75עקיבא  47873245 הרן מנחם

עו"ד נהיר אמירה 06/01/02      1796-00-01 13960 ,רעננה75עקיבא  50387299 הרן רחל

08/05/13     37757-06-11 28821 ,רמת השרון1/2ברנשטיין כהן  7909872 זלמנוביץ אמנון

פביאן סלמן 24/10/10      2165-00-08 20719 ,נס ציונה4חבצלת  27748730 ישראלי ריקי

פביאן סלמן 24/10/10      2167-00-08 20709 ,נס ציונה4חבצלת  24325839 ישראלי רפאל

08/03/04      1261-00-04 15842 ,גבעתיים1ארלוזרוב  55365282 לדר זאב

עו"ד הלפרט דן 17/04/11      3072-00-09 22823 56599285 כ',בת ים35/5הרשת  ממו רפאל

02/02/09      2545-00-07 19545 ,תל אביב - יפו98משה  דיין  54038567 עמוס אליהו

עו"ד סימון יצחק 28/03/10      2395-00-08 20893 ,פתח תקווה24/7קרן קימת לישראל  323420950 פבריקנט אדוארד

עו"ד מסיקה רן 17/12/12      1375-00-05 16659 ,ראש העין22דרך הציונות  57225724 רמתי גיא

עו"ד מסיקה רן 17/12/12      1376-00-05 16669 ,ראש העין22דרך הציונות  57533184 רמתי תמר

עו"ד חבר ארז 15/12/09      1474-00-03 15193 ,הרצלייה51בן יהודה  55560346 שני אייל

מרכז מחוז

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

22/02/12     30220-02-11 5236 , בית שמש2הרמב"ם  58747577 בוזגלו עמרם

22/02/12     31427-11-10 5880 972175988 , שכם עומאר ברהאם

02/04/12       642-04-11 5828 , ירושלים9חננאל  43443530 אדרי כפיר

19/03/12     48896-03-11 6046 , ירושלים19ברל לוקר  34985812 אור חנה

22/02/12     30368-02-11 5784 , ירושלים112/22אולסוונגר  59729806 אייל עופר ארד

29/02/12      2450-02-11 5731 , ירושלים0 57015תד  25385212 אלהרר רוזט

24/04/12     26515-03-11 5877 , ירושלים2/2יצחק שדה  29513488 בלולו מיכאל

02/04/12     15996-04-11 5887 , ירושלים12/18סולם יעקב  29315355 בר מוחא יוסף

19/03/12     51705-02-11 5680 , ירושלים313/18אלכסנדר רובוביץ  11624707 ברוק מרינה

09/05/12     37650-05-11 5979 , ירושלים38/74שישה עשר  323350330 ברצלבסקי לודמילה

02/04/12      3090-04-11 5948 , ירושלים1שועפט  81025033 בשיתי עובידה

02/04/12      3131-04-11 5938 , ירושלים13שועפט  80291701 בשיתי ערפאת

09/05/12     34907-05-11 5989 , ירושלים571האודם  330829 גליסקו אבשלום

19/03/12     55339-03-11 5890 , מבשרת ציון4ארבל  32277352 דיין אופירה

01/04/12     19663-12-10 5221 , כפר אדומים0נופי פרת  37561156 ואזאנא ליאת

19/03/12     43670-03-11 5963 , ביתר עלית5/5רבי עקיבא  24137820 ולעס משה

19/03/12     16645-01-11 5830 , ירושלים125/26הנורית  51149904 זאדא מרים

01/04/12     10649-07-10 5283 , מעלה אדומים13גבעת המייסדים  40722837 זגורי אלעד נסים

29/02/12      6684-02-11 5930 , ירושלים15/17ברל לוקר  28648962 זיבת מנשה

02/04/12     15912-04-11 5993 , ירושלים3משמר העם  56348287 חיים אברהם

08/05/12      6944-04-11 5809 , בית נקופה323/17שלמה בן יוסף  56830060 טורג'מן צבי

22/02/12     22872-09-10 5750 , ירושלים16הרפובליקה הדומי  29511532 יעקב שולמית

22/02/12     22848-09-10 5740 , ירושלים12/34ישראל אלדד  29703709 יעקב שי

12/03/12     11968-03-11 5354 הכלנית , ירושלים 10357671 יצחק לידיה

24/04/12     42251-10-10 5608 , גן יבנה3הסיירים  71335533 יריב מני

19/03/12     51171-03-11 5513 פסגת שורש , שרש 59780676 כהן אמנון

19/03/12     54837-03-11 5760 53189114 אצל אוח, ירושלים204/2מצפה מנחם  כהן יונה שלמה

02/04/12     16832-04-11 5587 , צור הדסה606יסמין  27425222 כהן תמר

27/02/12     29809-02-11 5926 , ירושלים15הצפורן  13610035 כתר יוסף

19/03/12     60407-03-11 5935 , ירושלים52חזקיהו המלך  52650249 לוי יהונתן

22/02/12     26635-02-11 5712 , ירושלים7/5ברגר  40644353 לייני עוז

27/02/12     52648-02-11 5944 , ירושלים112דרך חברון  10672632 מלכה ויקטוריה

09/05/12     28478-05-11 5749 , ברקן0השקד  17306259 מנליס יעקב

02/04/12      3109-04-11 5940 , ירושלים0ואדי אל ג'וז  80502875 נתשה מוחמד עדנא

01/04/12     35851-12-10 5771 , עין נקובא8עין נקבוא  35591940 עוודאלה ויג'דאן

29/02/12      5628-02-11 5704 , ירושלים23בית צפפה  53808564 עליאן מוסא

02/04/12     16769-04-11 5639 , קרני שומרון10משעול החבצלת  51700318 רז בני

07/05/12     33525-10-10 5532 , ירושלים1מכוור  23879919 שאזו איריס אהוב

07/05/12     33484-10-10 5097 , ירושלים1מכור  59141598 שאזו מנשה

02/04/12     18739-04-11 5980 , ירושלים3קבוץ גלויות  53620118 שרביט יעקב

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד ניר יוסי 100.00% רגיל 23/03/11     24468-04-10 5232 ,בית שמש120/8הנרקיס  12013348 מדאלסי אליס

עו"ד גינצבורג יצחק 100.00% בדין קדימה 10/09/08      4130-00-07 4495 ,רמות ים121/13אהרון אשכולי  56055940 רדעי מאיר

עו"ד גינצבורג יצחק 30.00% רגיל 10/09/08      4130-00-07 4495 ,רמות ים121/13אהרון אשכולי  56055940 רדעי מאיר

תל אביב מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד פדר אופיר 20/10/10      2567-00-09 22560 ,אור יהודה8ליבנה  24678609 אבניר גלית

עו"ד גרוס שי 29/06/09      2045-00-08 18510 ,תל אביב - יפו95הבושם  27783505 אל יגון גליה

עו"ד הראל אורן 29/06/09      2044-00-08 18500 ,תל אביב - יפו95הבושם  58639394 אל יגון ירון

עו"ד אינסל יניב 01/08/06      1826-00-06 18149 ,מודיעין56/5עמק האלה  57243834 אלקוסר עובדיה

עו"ד גדיש עומר 07/01/09      1886-00-07 19350 ,חולון22יריחו  12069902 אסא ניסים

עו"ד גמרסני יואב 09/09/09      2369-00-07 19605 ,קרית  אונו117לוי אשכול  32171134 אסא שחר

עו"ד קלמן ריבקין 24/11/10      1396-00-06 17424 ,גבעת שמואל9בן גוריון  22344808 ארפלי נתן

02/09/12      3293-00-09 23124 ,תל אביב - יפו23/2גאולה  24317927 אשכנזי סניורה אוג

אורגל גילה 24/09/08      2265-00-06 18652 ,תל אביב - יפו13\12עזרא הסופר  28404085 בימן גלעד

עו"ד ריבקין קלמן 09/05/06      1942-00-05 17499 ,בורגתה74הארזים  54920988 בכר ניסים

אברמוב רמי 12/06/08      1696-00-07 18880 ,גדרה2\10דקל  65118242 בן ישי דני

אברמוב רמי 11/06/08      1695-00-07 18890 ב' ,גדרה1אצג 52832854 בן ישי שלומית

עו"ד מסיקה רן 03/07/11     10139-02-11 27425 ,בת ים82/10כצנלסון  34268557 בנון שלמה

09/12/09      2528-00-09 22533 ,טירה0טירה  27529288 בשארה מופידה

01/12/10     17051-12-09 23441 ,חולון15הבקעה  4121547 גבאי מלכה דינה

עו"ד שועלי שוקי יהושע 22/10/08      1542-00-07 19276 ,תל אביב - יפו23/5בילו  51708154 דובז'נסקי אברהם

עו"ד נהיר אמירה 08/01/02      1017-00-02 13959 ,רעננה75עקיבא  47873245 הרן מנחם

עו"ד נהיר אמירה 06/01/02      1796-00-01 13960 ,רעננה75עקיבא  50387299 הרן רחל

08/05/13     37757-06-11 28821 ,רמת השרון1/2ברנשטיין כהן  7909872 זלמנוביץ אמנון

פביאן סלמן 24/10/10      2165-00-08 20719 ,נס ציונה4חבצלת  27748730 ישראלי ריקי

פביאן סלמן 24/10/10      2167-00-08 20709 ,נס ציונה4חבצלת  24325839 ישראלי רפאל

08/03/04      1261-00-04 15842 ,גבעתיים1ארלוזרוב  55365282 לדר זאב

עו"ד הלפרט דן 17/04/11      3072-00-09 22823 56599285 כ',בת ים35/5הרשת  ממו רפאל

02/02/09      2545-00-07 19545 ,תל אביב - יפו98משה  דיין  54038567 עמוס אליהו

עו"ד סימון יצחק 28/03/10      2395-00-08 20893 ,פתח תקווה24/7קרן קימת לישראל  323420950 פבריקנט אדוארד

עו"ד מסיקה רן 17/12/12      1375-00-05 16659 ,ראש העין22דרך הציונות  57225724 רמתי גיא

עו"ד מסיקה רן 17/12/12      1376-00-05 16669 ,ראש העין22דרך הציונות  57533184 רמתי תמר

עו"ד חבר ארז 15/12/09      1474-00-03 15193 ,הרצלייה51בן יהודה  55560346 שני אייל

מרכז מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

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

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

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה
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הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד קורן אברהם 15/02/12      8867-01-11 27042 ,הוד השרון9הרצל  69896256 בקייר אדוארדו נס

עו"ד פדר אופיר 04/06/12     35540-12-10 26840 ,טיבה8015טייבה תד 34128942 גבארה יוסף

עו"ד זיו אביאל 26/05/13     11264-05-10 24570 ,ראשון לציון1/4קרל נטר  310638523 זיינלוב פריד

עו"ד צנעני איתן 22/12/10     35093-03-10 24208 33879263 כ,רמלה18/16עמיחי  זקין גלית

עו"ד חורש אורי 27/02/11     20410-05-10 24624 ,פתח תקווה34/1שפרינצק  53946117 חנוכה דוד

עו"ד הלפרט דן 13/09/12     55565-09-11 29866 ,באר יעקב7הזית  51904761 טל חגית

15/06/11      1111-08-10 25426 ,רמלה31/21בן גוריון  69227536 רובוטניק אברהם

20/02/11     11690-07-10 25059 40429979 ,חולון7226ת.ד  שקרי מיה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד ניר יוסי 100.00% רגיל 23/03/11     24468-04-10 5232 ,בית שמש120/8הנרקיס  12013348 מדאלסי אליס

עו"ד גינצבורג יצחק 100.00% בדין קדימה 10/09/08      4130-00-07 4495 ,רמות ים121/13אהרון אשכולי  56055940 רדעי מאיר

עו"ד גינצבורג יצחק 30.00% רגיל 10/09/08      4130-00-07 4495 ,רמות ים121/13אהרון אשכולי  56055940 רדעי מאיר

תל אביב מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד פדר אופיר 20/10/10      2567-00-09 22560 ,אור יהודה8ליבנה  24678609 אבניר גלית

עו"ד גרוס שי 29/06/09      2045-00-08 18510 ,תל אביב - יפו95הבושם  27783505 אל יגון גליה

עו"ד הראל אורן 29/06/09      2044-00-08 18500 ,תל אביב - יפו95הבושם  58639394 אל יגון ירון

עו"ד אינסל יניב 01/08/06      1826-00-06 18149 ,מודיעין56/5עמק האלה  57243834 אלקוסר עובדיה

עו"ד גדיש עומר 07/01/09      1886-00-07 19350 ,חולון22יריחו  12069902 אסא ניסים

עו"ד גמרסני יואב 09/09/09      2369-00-07 19605 ,קרית  אונו117לוי אשכול  32171134 אסא שחר

עו"ד קלמן ריבקין 24/11/10      1396-00-06 17424 ,גבעת שמואל9בן גוריון  22344808 ארפלי נתן

02/09/12      3293-00-09 23124 ,תל אביב - יפו23/2גאולה  24317927 אשכנזי סניורה אוג

אורגל גילה 24/09/08      2265-00-06 18652 ,תל אביב - יפו13\12עזרא הסופר  28404085 בימן גלעד

עו"ד ריבקין קלמן 09/05/06      1942-00-05 17499 ,בורגתה74הארזים  54920988 בכר ניסים

אברמוב רמי 12/06/08      1696-00-07 18880 ,גדרה2\10דקל  65118242 בן ישי דני

אברמוב רמי 11/06/08      1695-00-07 18890 ב' ,גדרה1אצג 52832854 בן ישי שלומית

עו"ד מסיקה רן 03/07/11     10139-02-11 27425 ,בת ים82/10כצנלסון  34268557 בנון שלמה

09/12/09      2528-00-09 22533 ,טירה0טירה  27529288 בשארה מופידה

01/12/10     17051-12-09 23441 ,חולון15הבקעה  4121547 גבאי מלכה דינה

עו"ד שועלי שוקי יהושע 22/10/08      1542-00-07 19276 ,תל אביב - יפו23/5בילו  51708154 דובז'נסקי אברהם

עו"ד נהיר אמירה 08/01/02      1017-00-02 13959 ,רעננה75עקיבא  47873245 הרן מנחם

עו"ד נהיר אמירה 06/01/02      1796-00-01 13960 ,רעננה75עקיבא  50387299 הרן רחל

08/05/13     37757-06-11 28821 ,רמת השרון1/2ברנשטיין כהן  7909872 זלמנוביץ אמנון

פביאן סלמן 24/10/10      2165-00-08 20719 ,נס ציונה4חבצלת  27748730 ישראלי ריקי

פביאן סלמן 24/10/10      2167-00-08 20709 ,נס ציונה4חבצלת  24325839 ישראלי רפאל

08/03/04      1261-00-04 15842 ,גבעתיים1ארלוזרוב  55365282 לדר זאב

עו"ד הלפרט דן 17/04/11      3072-00-09 22823 56599285 כ',בת ים35/5הרשת  ממו רפאל

02/02/09      2545-00-07 19545 ,תל אביב - יפו98משה  דיין  54038567 עמוס אליהו

עו"ד סימון יצחק 28/03/10      2395-00-08 20893 ,פתח תקווה24/7קרן קימת לישראל  323420950 פבריקנט אדוארד

עו"ד מסיקה רן 17/12/12      1375-00-05 16659 ,ראש העין22דרך הציונות  57225724 רמתי גיא

עו"ד מסיקה רן 17/12/12      1376-00-05 16669 ,ראש העין22דרך הציונות  57533184 רמתי תמר

עו"ד חבר ארז 15/12/09      1474-00-03 15193 ,הרצלייה51בן יהודה  55560346 שני אייל

מרכז מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

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

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

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 27/10/14 14/04/13     17063-03-13 27990 ,סח'נין0/0סח'נין  26431528 אבו יונס נאדר

09:00 24/11/14 06/05/13     42980-02-13 29158 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  43066554 אבו מוך מוחמד

09:30 27/11/14 08/05/13     26697-05-12 25910 ,אם אל-פחם0/0שכ ג'דוע  58209503 אגבאריה סאמי

10:00 20/11/14 02/05/13     49737-04-13 29476 ,קריית טבעון36/0רקפות  33197351 אורן בר יפעת

10:00 01/12/14 12/05/13     40751-02-13 29036 ,גן השומרון0/0גן השומרון  24531220 אלבז גילה

10:30 20/11/14 05/05/13     45485-03-13 29523 ,קריית אתא13/16יוספטל  25425703 אלון יוסף

09:30 27/11/14 08/05/13     42264-03-13 29667 ,אילת0/1220מגדלי אילת  52979903 אלמליח משה

09:00 24/11/14 05/05/13     18178-04-13 29720 ,נשר33/0השקמה  29020997 אלפסי יהודה

10:00 24/11/14 06/05/13     39688-02-13 29093 ,קריית אתא2אתא  24999609 אלקיים אליהו

10:30 24/11/14 08/05/13      7340-05-13 28793 ,פרדס חנה-כרכור589/0שב"ל  201064755 אמסלם זוהר

10:00 17/11/14 30/04/13     59727-01-13 28997 ,קריית מוצקין30/1תמרי נחמיה  25433079 אקרמן נאוה

09:00 11/12/14 19/05/13     48465-11-12 28009 ,חיפה1/0דרך בר יהודה  316969138 בגירוב זמינה

09:30 24/11/14 06/05/13     19455-04-13 29593 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  305034480 בדוסי מואד

09:00 27/11/14 06/05/13     13456-04-13 29736 ,חיפה76/4דרך יד לבנים  23325202 בדיר אברהים

10:00 07/07/14 18/04/13     12717-02-13 29008 ,אל -עריאן0/0אל-עריאן  58513177 בדראן אסעד

09:30 01/12/14 08/05/13     23015-11-12 27805 ,טירת כרמל174/21ככר דקר  49584014 בוגנים יצחק

09:00 01/12/14 09/05/13     35863-04-13 29708 ,קריית אתא15/1מונדיראין  35827880 ביבאי אדם

09:30 27/11/14 08/05/13     36344-02-13 29112 ,טל-אל589/0האילן  22324131 ביטון אלעזר

10:00 01/12/14 12/05/13     20383-02-13 29006 ,נהרייה28/2עגנון  54771563 ביטון עליזה

10:00 27/11/14 08/05/13     56730-02-13 29146 ,חדרה5/0הפרדס  56447311 בכור ארז

10:00 27/11/14 08/05/13     39608-03-13 29471 ,סח'נין0/0סח'נין  43208206 בכריה סוהיר

10:00 27/11/14 08/05/13     42661-02-13 29222 ,קריית אתא59/4נורדאו  66436783 בניזרי יוגב

10:00 20/11/14 02/05/13     49754-04-13 29486 ,קריית טבעון36/0רקפות  16400657 ברבה בן

10:00 27/11/14 08/05/13     18745-02-13 29085 ,עכו8/33ירושלים  22717318 ברסנו נורית

10:30 24/11/14 06/05/13     28302-03-13 29363 ,סח'נין0/0סח'נין  38742292 בשיר רים

10:00 24/11/14 06/05/13     32858-02-13 29173 ,דאלית אל-כרמל0/0דאלית אל-כרמל  31179880 ג'דבאן נג'יב

10:30 01/12/14 12/05/13     49106-04-13 29468 ,קריית מוצקין4/11בגין מנחם  16705238 גוטנייר ורד

09:00 20/11/13 22/04/13     24672-02-13 28980 ,חיפה31/0פרויד  גולדנברג שמואל יוסף13864095

10:30 27/11/14 08/05/13     53058-04-13 29993 ,חיפה3/0לוד  33552274 גראבה ואיל

09:30 01/12/14 09/05/13     56828-04-13 29985 ,ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  23233554 גרבאן מופיד

11:00 24/11/14 06/05/13     13643-03-13 29440 ,קריית אתא21/607סירקין  64190036 גריאני דוד

09:00 01/12/14 08/05/13     10492-02-13 28481 ,דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  27641570 דבאח קאסם

08:30 01/05/14 01/05/13     11253-02-13 29170 ,קריית ים24/11סולד רוברט  53314316 דהן מאיר

10:30 01/12/14 13/05/13     33655-03-13 29522 ,קריית אתא10/0בית לחם  25534975 דויטש שמעון יום

09:30 01/12/14 09/05/13     55141-04-13 29485 ,טמרה0/0טמרה  200663581 דיאב וולאא

10:30 24/11/14 06/05/13     45352-02-13 28893 ,חיפה47/0ורדיה  10695062 דנון רפאל

10:30 07/07/14 03/03/13      8245-02-13 28947 ,קריית מוצקין7/5שביל סביון  33348004 דנינו אורלי

10:30 27/11/14 08/05/13     43433-04-13 29883 ,טירת כרמל27/0אצ"ל  300488517 דנינו מסודי

10:30 28/04/14 01/05/13      3211-12-12 27429 ,עין קנייא0/0עין קנייא  200508927 דעבוס ראון

10:30 22/09/14 20/03/13     28358-11-12 27327 ,נשר40/12יפה נוף  24349177 הרשקוביץ אריה
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 27/10/14 14/04/13     17063-03-13 27990 ,סח'נין0/0סח'נין  26431528 אבו יונס נאדר

09:00 24/11/14 06/05/13     42980-02-13 29158 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  43066554 אבו מוך מוחמד

09:30 27/11/14 08/05/13     26697-05-12 25910 ,אם אל-פחם0/0שכ ג'דוע  58209503 אגבאריה סאמי

10:00 20/11/14 02/05/13     49737-04-13 29476 ,קריית טבעון36/0רקפות  33197351 אורן בר יפעת

10:00 01/12/14 12/05/13     40751-02-13 29036 ,גן השומרון0/0גן השומרון  24531220 אלבז גילה

10:30 20/11/14 05/05/13     45485-03-13 29523 ,קריית אתא13/16יוספטל  25425703 אלון יוסף

09:30 27/11/14 08/05/13     42264-03-13 29667 ,אילת0/1220מגדלי אילת  52979903 אלמליח משה

09:00 24/11/14 05/05/13     18178-04-13 29720 ,נשר33/0השקמה  29020997 אלפסי יהודה

10:00 24/11/14 06/05/13     39688-02-13 29093 ,קריית אתא2אתא  24999609 אלקיים אליהו

10:30 24/11/14 08/05/13      7340-05-13 28793 ,פרדס חנה-כרכור589/0שב"ל  201064755 אמסלם זוהר

10:00 17/11/14 30/04/13     59727-01-13 28997 ,קריית מוצקין30/1תמרי נחמיה  25433079 אקרמן נאוה

09:00 11/12/14 19/05/13     48465-11-12 28009 ,חיפה1/0דרך בר יהודה  316969138 בגירוב זמינה

09:30 24/11/14 06/05/13     19455-04-13 29593 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  305034480 בדוסי מואד

09:00 27/11/14 06/05/13     13456-04-13 29736 ,חיפה76/4דרך יד לבנים  23325202 בדיר אברהים

10:00 07/07/14 18/04/13     12717-02-13 29008 ,אל -עריאן0/0אל-עריאן  58513177 בדראן אסעד

09:30 01/12/14 08/05/13     23015-11-12 27805 ,טירת כרמל174/21ככר דקר  49584014 בוגנים יצחק

09:00 01/12/14 09/05/13     35863-04-13 29708 ,קריית אתא15/1מונדיראין  35827880 ביבאי אדם

09:30 27/11/14 08/05/13     36344-02-13 29112 ,טל-אל589/0האילן  22324131 ביטון אלעזר

10:00 01/12/14 12/05/13     20383-02-13 29006 ,נהרייה28/2עגנון  54771563 ביטון עליזה

10:00 27/11/14 08/05/13     56730-02-13 29146 ,חדרה5/0הפרדס  56447311 בכור ארז

10:00 27/11/14 08/05/13     39608-03-13 29471 ,סח'נין0/0סח'נין  43208206 בכריה סוהיר

10:00 27/11/14 08/05/13     42661-02-13 29222 ,קריית אתא59/4נורדאו  66436783 בניזרי יוגב

10:00 20/11/14 02/05/13     49754-04-13 29486 ,קריית טבעון36/0רקפות  16400657 ברבה בן

10:00 27/11/14 08/05/13     18745-02-13 29085 ,עכו8/33ירושלים  22717318 ברסנו נורית

10:30 24/11/14 06/05/13     28302-03-13 29363 ,סח'נין0/0סח'נין  38742292 בשיר רים

10:00 24/11/14 06/05/13     32858-02-13 29173 ,דאלית אל-כרמל0/0דאלית אל-כרמל  31179880 ג'דבאן נג'יב

10:30 01/12/14 12/05/13     49106-04-13 29468 ,קריית מוצקין4/11בגין מנחם  16705238 גוטנייר ורד

09:00 20/11/13 22/04/13     24672-02-13 28980 ,חיפה31/0פרויד  גולדנברג שמואל יוסף13864095

10:30 27/11/14 08/05/13     53058-04-13 29993 ,חיפה3/0לוד  33552274 גראבה ואיל

09:30 01/12/14 09/05/13     56828-04-13 29985 ,ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  23233554 גרבאן מופיד

11:00 24/11/14 06/05/13     13643-03-13 29440 ,קריית אתא21/607סירקין  64190036 גריאני דוד

09:00 01/12/14 08/05/13     10492-02-13 28481 ,דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  27641570 דבאח קאסם

08:30 01/05/14 01/05/13     11253-02-13 29170 ,קריית ים24/11סולד רוברט  53314316 דהן מאיר

10:30 01/12/14 13/05/13     33655-03-13 29522 ,קריית אתא10/0בית לחם  25534975 דויטש שמעון יום

09:30 01/12/14 09/05/13     55141-04-13 29485 ,טמרה0/0טמרה  200663581 דיאב וולאא

10:30 24/11/14 06/05/13     45352-02-13 28893 ,חיפה47/0ורדיה  10695062 דנון רפאל

10:30 07/07/14 03/03/13      8245-02-13 28947 ,קריית מוצקין7/5שביל סביון  33348004 דנינו אורלי

10:30 27/11/14 08/05/13     43433-04-13 29883 ,טירת כרמל27/0אצ"ל  300488517 דנינו מסודי

10:30 28/04/14 01/05/13      3211-12-12 27429 ,עין קנייא0/0עין קנייא  200508927 דעבוס ראון

10:30 22/09/14 20/03/13     28358-11-12 27327 ,נשר40/12יפה נוף  24349177 הרשקוביץ אריה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 27/10/14 14/04/13     17063-03-13 27990 ,סח'נין0/0סח'נין  26431528 אבו יונס נאדר

09:00 24/11/14 06/05/13     42980-02-13 29158 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  43066554 אבו מוך מוחמד

09:30 27/11/14 08/05/13     26697-05-12 25910 ,אם אל-פחם0/0שכ ג'דוע  58209503 אגבאריה סאמי

10:00 20/11/14 02/05/13     49737-04-13 29476 ,קריית טבעון36/0רקפות  33197351 אורן בר יפעת

10:00 01/12/14 12/05/13     40751-02-13 29036 ,גן השומרון0/0גן השומרון  24531220 אלבז גילה

10:30 20/11/14 05/05/13     45485-03-13 29523 ,קריית אתא13/16יוספטל  25425703 אלון יוסף

09:30 27/11/14 08/05/13     42264-03-13 29667 ,אילת0/1220מגדלי אילת  52979903 אלמליח משה

09:00 24/11/14 05/05/13     18178-04-13 29720 ,נשר33/0השקמה  29020997 אלפסי יהודה

10:00 24/11/14 06/05/13     39688-02-13 29093 ,קריית אתא2אתא  24999609 אלקיים אליהו

10:30 24/11/14 08/05/13      7340-05-13 28793 ,פרדס חנה-כרכור589/0שב"ל  201064755 אמסלם זוהר

10:00 17/11/14 30/04/13     59727-01-13 28997 ,קריית מוצקין30/1תמרי נחמיה  25433079 אקרמן נאוה

09:00 11/12/14 19/05/13     48465-11-12 28009 ,חיפה1/0דרך בר יהודה  316969138 בגירוב זמינה

09:30 24/11/14 06/05/13     19455-04-13 29593 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  305034480 בדוסי מואד

09:00 27/11/14 06/05/13     13456-04-13 29736 ,חיפה76/4דרך יד לבנים  23325202 בדיר אברהים

10:00 07/07/14 18/04/13     12717-02-13 29008 ,אל -עריאן0/0אל-עריאן  58513177 בדראן אסעד

09:30 01/12/14 08/05/13     23015-11-12 27805 ,טירת כרמל174/21ככר דקר  49584014 בוגנים יצחק

09:00 01/12/14 09/05/13     35863-04-13 29708 ,קריית אתא15/1מונדיראין  35827880 ביבאי אדם

09:30 27/11/14 08/05/13     36344-02-13 29112 ,טל-אל589/0האילן  22324131 ביטון אלעזר

10:00 01/12/14 12/05/13     20383-02-13 29006 ,נהרייה28/2עגנון  54771563 ביטון עליזה

10:00 27/11/14 08/05/13     56730-02-13 29146 ,חדרה5/0הפרדס  56447311 בכור ארז

10:00 27/11/14 08/05/13     39608-03-13 29471 ,סח'נין0/0סח'נין  43208206 בכריה סוהיר

10:00 27/11/14 08/05/13     42661-02-13 29222 ,קריית אתא59/4נורדאו  66436783 בניזרי יוגב

10:00 20/11/14 02/05/13     49754-04-13 29486 ,קריית טבעון36/0רקפות  16400657 ברבה בן

10:00 27/11/14 08/05/13     18745-02-13 29085 ,עכו8/33ירושלים  22717318 ברסנו נורית

10:30 24/11/14 06/05/13     28302-03-13 29363 ,סח'נין0/0סח'נין  38742292 בשיר רים

10:00 24/11/14 06/05/13     32858-02-13 29173 ,דאלית אל-כרמל0/0דאלית אל-כרמל  31179880 ג'דבאן נג'יב

10:30 01/12/14 12/05/13     49106-04-13 29468 ,קריית מוצקין4/11בגין מנחם  16705238 גוטנייר ורד

09:00 20/11/13 22/04/13     24672-02-13 28980 ,חיפה31/0פרויד  גולדנברג שמואל יוסף13864095

10:30 27/11/14 08/05/13     53058-04-13 29993 ,חיפה3/0לוד  33552274 גראבה ואיל

09:30 01/12/14 09/05/13     56828-04-13 29985 ,ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  23233554 גרבאן מופיד

11:00 24/11/14 06/05/13     13643-03-13 29440 ,קריית אתא21/607סירקין  64190036 גריאני דוד

09:00 01/12/14 08/05/13     10492-02-13 28481 ,דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  27641570 דבאח קאסם

08:30 01/05/14 01/05/13     11253-02-13 29170 ,קריית ים24/11סולד רוברט  53314316 דהן מאיר

10:30 01/12/14 13/05/13     33655-03-13 29522 ,קריית אתא10/0בית לחם  25534975 דויטש שמעון יום

09:30 01/12/14 09/05/13     55141-04-13 29485 ,טמרה0/0טמרה  200663581 דיאב וולאא

10:30 24/11/14 06/05/13     45352-02-13 28893 ,חיפה47/0ורדיה  10695062 דנון רפאל

10:30 07/07/14 03/03/13      8245-02-13 28947 ,קריית מוצקין7/5שביל סביון  33348004 דנינו אורלי

10:30 27/11/14 08/05/13     43433-04-13 29883 ,טירת כרמל27/0אצ"ל  300488517 דנינו מסודי

10:30 28/04/14 01/05/13      3211-12-12 27429 ,עין קנייא0/0עין קנייא  200508927 דעבוס ראון

10:30 22/09/14 20/03/13     28358-11-12 27327 ,נשר40/12יפה נוף  24349177 הרשקוביץ אריה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 17/11/14 01/05/13     26141-01-13 28509 ,ג'ת0/0ג'ת  23382138 וותד נזאר

10:30 27/11/14 08/05/13     13223-04-13 29297 ,עספיא3/8שכ' חיילים משוח  58543026 זאהר בדיעה

11:00 03/11/14 22/04/13     45845-02-13 29033 ,בסמת טבעון11/0אל אמל  28206530 זובידאת ראמי

10:00 06/11/14 23/04/13      6557-04-13 29602 ,יאנוח-ג'ת9/0יאנוח  52439072 זיאדה רגא

11:00 03/11/14 22/04/13     45315-03-13 29649 ,כפר קרע0/0כפר קרע  36664944 זייד חליל

11:00 24/11/14 06/05/13     27144-02-13 28776 ,חיפה20/7שד רוטשילד  27877448 זנטי גבריאל

10:30 01/12/14 13/05/13      9245-12-12 28043 ,דאלית אל-כרמל2רח'  66496092 זערורה אמינה

10:30 20/11/14 02/05/13     30991-01-13 28531 ,אעבלין0/0אעבלין  35251529 ח'ליל לביב

11:00 10/11/14 25/04/13     35455-04-13 29782 ,ירכא0/0ירכא  40166977 חאמד סוהא

11:00 01/12/14 13/05/13     36107-04-13 29386 ,נצרת עילית98/10תבור  59318972 חדאד סוהייל

11:00 01/12/14 13/05/13     34698-03-13 27753 ,סאג'ור0/0סאג'ור  52570033 חסן נואף

09:30 03/11/14 21/04/13     40132-01-13 28857 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  29771599 טאהא נור

11:00 29/09/14 24/03/13     21866-02-13 29130 ,קריית מוצקין3/3 גן העצמ 620ת.ד  312961881 טופורובסקי גלינה

10:30 27/11/14 08/05/13     10793-02-13 28475 ,חיפה18/25בן צבי יצחק  200610061 כהן אסתר

10:30 06/11/14 23/04/13     28842-03-13 28650 ,חדרה549/29ש אזורים  22437909 כהן יצחק

11:00 31/03/14 08/01/13     21105-10-12 27466 ,קריית מוצקין16/2קדיש לוז  57879470 כהן פורטונה

11:00 27/11/14 08/05/13     32750-02-13 29175 ,עספיא0/0עספיא  54819461 לאלאווי מועין

11:00 27/11/14 08/05/13     36467-03-13 29391 ,תל מונד22/0הצבעוני  22540793 להב שלמה

09:00 18/09/14 18/03/13     33388-02-13 28460 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  58171364 מואסי מאהר

11:00 27/11/14 08/05/13     56288-04-13 29783 ,חיפה2/0השלום  28234912 מזיגית חוסאם

09:00 20/10/14 04/04/13     17881-12-12 28119 ,קריית ים14/3רמב"ם  309130789 מנחם ילנה

10:00 13/11/14 28/04/13     32992-04-13 29715 ,אום אל-פחם0/0שכ עומר בן אלחט  23325657 נחאס מוחמד

09:00 27/11/14 06/05/13      4167-04-13 29580 ,חיפה7/0הנביאים  59538041 נימר אסמאעיל

09:30 01/12/14 08/05/13     36418-02-13 29136 ,קריית טבעון7/2חבצלת  34751727 סבח מורן

09:00 20/11/14 01/05/13     32879-12-12 27667 ב,כרמיאל18מבצע בן עמי  314196239 סויפר ראובן אדול

11:00 01/12/14 13/05/13     49712-04-13 29992 ,חיפה3/0החשמונאים  32754178 סעדי אשרף

11:00 01/12/14 13/05/13     43539-02-13 29236 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  59403618 עאלם מוחמד

11:00 01/12/14 13/05/13     56689-02-13 29253 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  59860635 עאלם רסמיה

09:00 30/04/14 29/04/13     36041-03-13 28873 ,חיפה6/0אני מאמין  300655842 עבאס פריאל

09:00 04/12/14 13/05/13     25401-11-12 27695 ,חיפה63/0ככר ההגנה  305183444 עותמאן עומר

10:30 17/11/14 30/04/13     14150-02-13 28797 ,ירכא0/0ירכא  36096584 עזאם סמי

09:30 24/11/14 06/05/13     55220-04-13 29885 ,ביר אל-מכסור252ת.ד  50286798 עלי עבד

09:30 27/11/14 07/05/13     28141-06-12 26313 ,עכו2/15קורצ'ק יאנוש  23485972 עמארה אנור

10:30 24/11/14 06/05/13     48116-02-13 29163 ,חדרה2/17אפשטיין משה מרד  28719961 עמית יוסף חיים

09:00 04/12/14 13/05/13     45523-02-13 29226 ,חיפה120/78דרך יד לבנים  38398509 פדידה מירב

10:30 03/11/14 22/04/13     47103-09-12 27396 ,נהרייה53/7החלוץ  37652849 פרץ אורית

10:30 03/11/14 23/04/13     25676-09-12 27343 ,נהרייה53/7החלוץ  22710610 פרץ ראובן

08:30 08/05/14 09/05/13     31567-02-13 28921 ,עבדון38/0עבדון  22463889 צרכי איתן

11:00 20/11/14 05/05/13     33803-01-13 28367 ,פרדס חנה-כרכור540/18דרך למרחב  320840093 קונסטנטינוב אלה

09:00 27/11/14 06/05/13     35829-04-13 29711 ,קריית ביאליק13/8הגליל  31972375 קורן יניב ניסים

09:00 24/11/14 06/05/13     55530-01-13 27745 ,שפרעם0/0שפרעם  29143955 ראשד מאהד

09:00 24/11/14 06/05/13     55803-01-13 27750 ,שפרעם0/0שפרעם  29100468 ראשד סוהאד

10:30 01/12/14 12/05/13     36445-03-13 29064 ,קריית אתא3/0בן צבי יצחק  301002606 רייס שרה

09:00 01/12/14 08/05/13     41757-02-13 29202 ,ירכא0/0ירכא  26524009 שואח דניאל
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 17/11/14 01/05/13     26141-01-13 28509 ,ג'ת0/0ג'ת  23382138 וותד נזאר

10:30 27/11/14 08/05/13     13223-04-13 29297 ,עספיא3/8שכ' חיילים משוח  58543026 זאהר בדיעה

11:00 03/11/14 22/04/13     45845-02-13 29033 ,בסמת טבעון11/0אל אמל  28206530 זובידאת ראמי

10:00 06/11/14 23/04/13      6557-04-13 29602 ,יאנוח-ג'ת9/0יאנוח  52439072 זיאדה רגא

11:00 03/11/14 22/04/13     45315-03-13 29649 ,כפר קרע0/0כפר קרע  36664944 זייד חליל

11:00 24/11/14 06/05/13     27144-02-13 28776 ,חיפה20/7שד רוטשילד  27877448 זנטי גבריאל

10:30 01/12/14 13/05/13      9245-12-12 28043 ,דאלית אל-כרמל2רח'  66496092 זערורה אמינה

10:30 20/11/14 02/05/13     30991-01-13 28531 ,אעבלין0/0אעבלין  35251529 ח'ליל לביב

11:00 10/11/14 25/04/13     35455-04-13 29782 ,ירכא0/0ירכא  40166977 חאמד סוהא

11:00 01/12/14 13/05/13     36107-04-13 29386 ,נצרת עילית98/10תבור  59318972 חדאד סוהייל

11:00 01/12/14 13/05/13     34698-03-13 27753 ,סאג'ור0/0סאג'ור  52570033 חסן נואף

09:30 03/11/14 21/04/13     40132-01-13 28857 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  29771599 טאהא נור

11:00 29/09/14 24/03/13     21866-02-13 29130 ,קריית מוצקין3/3 גן העצמ 620ת.ד  312961881 טופורובסקי גלינה

10:30 27/11/14 08/05/13     10793-02-13 28475 ,חיפה18/25בן צבי יצחק  200610061 כהן אסתר

10:30 06/11/14 23/04/13     28842-03-13 28650 ,חדרה549/29ש אזורים  22437909 כהן יצחק

11:00 31/03/14 08/01/13     21105-10-12 27466 ,קריית מוצקין16/2קדיש לוז  57879470 כהן פורטונה

11:00 27/11/14 08/05/13     32750-02-13 29175 ,עספיא0/0עספיא  54819461 לאלאווי מועין

11:00 27/11/14 08/05/13     36467-03-13 29391 ,תל מונד22/0הצבעוני  22540793 להב שלמה

09:00 18/09/14 18/03/13     33388-02-13 28460 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  58171364 מואסי מאהר

11:00 27/11/14 08/05/13     56288-04-13 29783 ,חיפה2/0השלום  28234912 מזיגית חוסאם

09:00 20/10/14 04/04/13     17881-12-12 28119 ,קריית ים14/3רמב"ם  309130789 מנחם ילנה

10:00 13/11/14 28/04/13     32992-04-13 29715 ,אום אל-פחם0/0שכ עומר בן אלחט  23325657 נחאס מוחמד

09:00 27/11/14 06/05/13      4167-04-13 29580 ,חיפה7/0הנביאים  59538041 נימר אסמאעיל

09:30 01/12/14 08/05/13     36418-02-13 29136 ,קריית טבעון7/2חבצלת  34751727 סבח מורן

09:00 20/11/14 01/05/13     32879-12-12 27667 ב,כרמיאל18מבצע בן עמי  314196239 סויפר ראובן אדול

11:00 01/12/14 13/05/13     49712-04-13 29992 ,חיפה3/0החשמונאים  32754178 סעדי אשרף

11:00 01/12/14 13/05/13     43539-02-13 29236 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  59403618 עאלם מוחמד

11:00 01/12/14 13/05/13     56689-02-13 29253 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  59860635 עאלם רסמיה

09:00 30/04/14 29/04/13     36041-03-13 28873 ,חיפה6/0אני מאמין  300655842 עבאס פריאל

09:00 04/12/14 13/05/13     25401-11-12 27695 ,חיפה63/0ככר ההגנה  305183444 עותמאן עומר

10:30 17/11/14 30/04/13     14150-02-13 28797 ,ירכא0/0ירכא  36096584 עזאם סמי

09:30 24/11/14 06/05/13     55220-04-13 29885 ,ביר אל-מכסור252ת.ד  50286798 עלי עבד

09:30 27/11/14 07/05/13     28141-06-12 26313 ,עכו2/15קורצ'ק יאנוש  23485972 עמארה אנור

10:30 24/11/14 06/05/13     48116-02-13 29163 ,חדרה2/17אפשטיין משה מרד  28719961 עמית יוסף חיים

09:00 04/12/14 13/05/13     45523-02-13 29226 ,חיפה120/78דרך יד לבנים  38398509 פדידה מירב

10:30 03/11/14 22/04/13     47103-09-12 27396 ,נהרייה53/7החלוץ  37652849 פרץ אורית

10:30 03/11/14 23/04/13     25676-09-12 27343 ,נהרייה53/7החלוץ  22710610 פרץ ראובן

08:30 08/05/14 09/05/13     31567-02-13 28921 ,עבדון38/0עבדון  22463889 צרכי איתן

11:00 20/11/14 05/05/13     33803-01-13 28367 ,פרדס חנה-כרכור540/18דרך למרחב  320840093 קונסטנטינוב אלה

09:00 27/11/14 06/05/13     35829-04-13 29711 ,קריית ביאליק13/8הגליל  31972375 קורן יניב ניסים

09:00 24/11/14 06/05/13     55530-01-13 27745 ,שפרעם0/0שפרעם  29143955 ראשד מאהד

09:00 24/11/14 06/05/13     55803-01-13 27750 ,שפרעם0/0שפרעם  29100468 ראשד סוהאד

10:30 01/12/14 12/05/13     36445-03-13 29064 ,קריית אתא3/0בן צבי יצחק  301002606 רייס שרה

09:00 01/12/14 08/05/13     41757-02-13 29202 ,ירכא0/0ירכא  26524009 שואח דניאל

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 27/10/14 14/04/13     17063-03-13 27990 ,סח'נין0/0סח'נין  26431528 אבו יונס נאדר

09:00 24/11/14 06/05/13     42980-02-13 29158 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  43066554 אבו מוך מוחמד

09:30 27/11/14 08/05/13     26697-05-12 25910 ,אם אל-פחם0/0שכ ג'דוע  58209503 אגבאריה סאמי

10:00 20/11/14 02/05/13     49737-04-13 29476 ,קריית טבעון36/0רקפות  33197351 אורן בר יפעת

10:00 01/12/14 12/05/13     40751-02-13 29036 ,גן השומרון0/0גן השומרון  24531220 אלבז גילה

10:30 20/11/14 05/05/13     45485-03-13 29523 ,קריית אתא13/16יוספטל  25425703 אלון יוסף

09:30 27/11/14 08/05/13     42264-03-13 29667 ,אילת0/1220מגדלי אילת  52979903 אלמליח משה

09:00 24/11/14 05/05/13     18178-04-13 29720 ,נשר33/0השקמה  29020997 אלפסי יהודה

10:00 24/11/14 06/05/13     39688-02-13 29093 ,קריית אתא2אתא  24999609 אלקיים אליהו

10:30 24/11/14 08/05/13      7340-05-13 28793 ,פרדס חנה-כרכור589/0שב"ל  201064755 אמסלם זוהר

10:00 17/11/14 30/04/13     59727-01-13 28997 ,קריית מוצקין30/1תמרי נחמיה  25433079 אקרמן נאוה

09:00 11/12/14 19/05/13     48465-11-12 28009 ,חיפה1/0דרך בר יהודה  316969138 בגירוב זמינה

09:30 24/11/14 06/05/13     19455-04-13 29593 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  305034480 בדוסי מואד

09:00 27/11/14 06/05/13     13456-04-13 29736 ,חיפה76/4דרך יד לבנים  23325202 בדיר אברהים

10:00 07/07/14 18/04/13     12717-02-13 29008 ,אל -עריאן0/0אל-עריאן  58513177 בדראן אסעד

09:30 01/12/14 08/05/13     23015-11-12 27805 ,טירת כרמל174/21ככר דקר  49584014 בוגנים יצחק

09:00 01/12/14 09/05/13     35863-04-13 29708 ,קריית אתא15/1מונדיראין  35827880 ביבאי אדם

09:30 27/11/14 08/05/13     36344-02-13 29112 ,טל-אל589/0האילן  22324131 ביטון אלעזר

10:00 01/12/14 12/05/13     20383-02-13 29006 ,נהרייה28/2עגנון  54771563 ביטון עליזה

10:00 27/11/14 08/05/13     56730-02-13 29146 ,חדרה5/0הפרדס  56447311 בכור ארז

10:00 27/11/14 08/05/13     39608-03-13 29471 ,סח'נין0/0סח'נין  43208206 בכריה סוהיר

10:00 27/11/14 08/05/13     42661-02-13 29222 ,קריית אתא59/4נורדאו  66436783 בניזרי יוגב

10:00 20/11/14 02/05/13     49754-04-13 29486 ,קריית טבעון36/0רקפות  16400657 ברבה בן

10:00 27/11/14 08/05/13     18745-02-13 29085 ,עכו8/33ירושלים  22717318 ברסנו נורית

10:30 24/11/14 06/05/13     28302-03-13 29363 ,סח'נין0/0סח'נין  38742292 בשיר רים

10:00 24/11/14 06/05/13     32858-02-13 29173 ,דאלית אל-כרמל0/0דאלית אל-כרמל  31179880 ג'דבאן נג'יב

10:30 01/12/14 12/05/13     49106-04-13 29468 ,קריית מוצקין4/11בגין מנחם  16705238 גוטנייר ורד

09:00 20/11/13 22/04/13     24672-02-13 28980 ,חיפה31/0פרויד  גולדנברג שמואל יוסף13864095

10:30 27/11/14 08/05/13     53058-04-13 29993 ,חיפה3/0לוד  33552274 גראבה ואיל

09:30 01/12/14 09/05/13     56828-04-13 29985 ,ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  23233554 גרבאן מופיד

11:00 24/11/14 06/05/13     13643-03-13 29440 ,קריית אתא21/607סירקין  64190036 גריאני דוד

09:00 01/12/14 08/05/13     10492-02-13 28481 ,דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  27641570 דבאח קאסם

08:30 01/05/14 01/05/13     11253-02-13 29170 ,קריית ים24/11סולד רוברט  53314316 דהן מאיר

10:30 01/12/14 13/05/13     33655-03-13 29522 ,קריית אתא10/0בית לחם  25534975 דויטש שמעון יום

09:30 01/12/14 09/05/13     55141-04-13 29485 ,טמרה0/0טמרה  200663581 דיאב וולאא

10:30 24/11/14 06/05/13     45352-02-13 28893 ,חיפה47/0ורדיה  10695062 דנון רפאל

10:30 07/07/14 03/03/13      8245-02-13 28947 ,קריית מוצקין7/5שביל סביון  33348004 דנינו אורלי

10:30 27/11/14 08/05/13     43433-04-13 29883 ,טירת כרמל27/0אצ"ל  300488517 דנינו מסודי

10:30 28/04/14 01/05/13      3211-12-12 27429 ,עין קנייא0/0עין קנייא  200508927 דעבוס ראון

10:30 22/09/14 20/03/13     28358-11-12 27327 ,נשר40/12יפה נוף  24349177 הרשקוביץ אריה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 03/11/14 18/04/13     18720-02-13 28204 ,חיפה23/0יציב  56140163 שומר חי אילנה

09:00 03/11/14 18/04/13     10826-03-13 29407 ,שייח' דנון0/0שייח' דנון  36924009 שמיסי אסמא

09:00 03/11/14 22/04/13     10794-03-13 29347 ,שייח' דנון0/0שייח' דנון  49842339 שמיסי עמרו

09:00 01/12/14 08/05/13     26613-02-13 29151 ,עכו36/17דרך הארבעה  39326764 שעבאן מוחמד

10:00 06/11/14 22/04/13     31462-02-13 29140 ,בענה0/0בענה  34228593 תיתי עלי

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בחיפה

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

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

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

12:03 24/03/14 06/05/13      7105-05-13 17112 ,ערערה-בנגב62/0 2שכ  300915170 אבו עראר סומיה

14:45 26/02/14 09/05/13     18964-05-13 16695 ,חורה1080 ת" 542 בית 1שכ  23210628 אבו שארב סמאיל

10:00 19/02/14 07/05/13     11178-05-13 16256 ,באר שבע86/24עליה  312719503 אבייב סרגיי

13:03 10/03/14 10/05/13     16312-05-13 16812 ,דימונה48/5השיטה  58753492 אזולאי יורם

14:15 26/02/14 09/05/13     18881-05-13 17203 ,באר שבע5/16סתוי משה  38315446 אלאלוף שרון

11:00 11/12/13 18/03/13     31854-03-13 17016 ,רהט32/0 12שכ  27621564 אלבחירי חאלד

12:15 12/03/14 16/05/13     28937-05-13 16932 ,שדרות417/13נורית  אליהו שושנה סעדה67296434

13:00 19/02/14 09/05/13     18177-05-13 17265 ,סייד (שבט)0/0סייד (שבט)  36457398 אלסייד סלאמה

12:30 24/02/14 21/03/13     43166-03-13 16995 ,באר שבע22/2שדרת הערים התאו  28460947 אמזלג שרלי

10:30 03/02/14 28/03/13     57561-02-13 16574 ,מצפה רמון239/2נחל סלעית  34996215 אמר לימור

14:03 31/03/14 09/05/13     19682-05-13 17282 ,באר שבע24/9רמב"ן  67740555 ביטון חיים )אלבר

10:30 24/03/14 14/04/13     24315-04-13 16963 ,אשדוד4/9גאפונוב  14669212 גיטלין מיכל

13:30 10/03/14 07/05/13     11157-05-13 16746 ,באר שבע3/2שטרוק  313623274 גרייב אלחן

11:00 12/03/14 09/05/13     19690-05-13 16902 ,באר שבע36/0הזוהר  310329453 דן תמרה

14:03 03/03/14 13/05/13     25690-05-13 17122 ,תלמי ביל"ו101/0תלמי ביל"ו  55688188 הלוי יעקב

14:45 19/02/14 05/05/13      7109-05-13 17104 ,אופקים160/3שבזי  309158574 וינוקור סרגיי

11:30 03/03/14 04/05/13      1150-05-13 17206 ,דימונה277/20הסנהדרין  67322255 חסן סילביה

12:03 11/11/13 22/12/12     28821-12-12 14271 32356636 ,אשדוד11/3החלוצים   כהן דורון

10:00 19/03/14 12/05/13     22967-05-13 17165 ,באר שבע7/0ילין-מור  31908528 לידור דוד

10:00 19/03/14 12/05/13     22999-05-13 17175 ,באר שבע7/0ילין-מור  300052891 לידור כרמית

14:00 11/12/13 21/04/13     32572-04-13 17044 ,אילת5לשם  66593716 מונסוניגו דנה

10:00 05/03/14 09/05/13     19101-05-13 17216 ,באר שבע8/1אהרונסון  21519855 מורדכיוב לירן

10:30 12/03/14 07/05/13     10642-05-13 14856 ,יבול33/0יבול  56149891 סיטין דן

14:30 26/02/14 09/05/13     19363-05-13 16125 ,באר שבע38/2הגדודים  68321090 סנדרוסי שלום

14:15 22/01/14 04/04/13      6417-04-13 17054 ,אילת695/13לוס אנג'לס  304538481 קוליק זינאידה

11:30 17/02/14 29/03/13     40945-03-13 16803 ,קריית גת217/17שד גת  306450404 קראחמלניק יוסף

12:30 10/03/14 04/05/13      3637-05-13 16896 ,אשדוד29/712הראשונים  313926859 שבצ'וק ולנטינה

09:15 05/03/14 05/05/13      6628-05-13 17004 ,קריית גת5/21משעול מנשה  40308538 שבת אסתי אסתר
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 03/11/14 18/04/13     18720-02-13 28204 ,חיפה23/0יציב  56140163 שומר חי אילנה

09:00 03/11/14 18/04/13     10826-03-13 29407 ,שייח' דנון0/0שייח' דנון  36924009 שמיסי אסמא

09:00 03/11/14 22/04/13     10794-03-13 29347 ,שייח' דנון0/0שייח' דנון  49842339 שמיסי עמרו

09:00 01/12/14 08/05/13     26613-02-13 29151 ,עכו36/17דרך הארבעה  39326764 שעבאן מוחמד

10:00 06/11/14 22/04/13     31462-02-13 29140 ,בענה0/0בענה  34228593 תיתי עלי

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בחיפה

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

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

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

12:03 24/03/14 06/05/13      7105-05-13 17112 ,ערערה-בנגב62/0 2שכ  300915170 אבו עראר סומיה

14:45 26/02/14 09/05/13     18964-05-13 16695 ,חורה1080 ת" 542 בית 1שכ  23210628 אבו שארב סמאיל

10:00 19/02/14 07/05/13     11178-05-13 16256 ,באר שבע86/24עליה  312719503 אבייב סרגיי

13:03 10/03/14 10/05/13     16312-05-13 16812 ,דימונה48/5השיטה  58753492 אזולאי יורם

14:15 26/02/14 09/05/13     18881-05-13 17203 ,באר שבע5/16סתוי משה  38315446 אלאלוף שרון

11:00 11/12/13 18/03/13     31854-03-13 17016 ,רהט32/0 12שכ  27621564 אלבחירי חאלד

12:15 12/03/14 16/05/13     28937-05-13 16932 ,שדרות417/13נורית  אליהו שושנה סעדה67296434

13:00 19/02/14 09/05/13     18177-05-13 17265 ,סייד (שבט)0/0סייד (שבט)  36457398 אלסייד סלאמה

12:30 24/02/14 21/03/13     43166-03-13 16995 ,באר שבע22/2שדרת הערים התאו  28460947 אמזלג שרלי

10:30 03/02/14 28/03/13     57561-02-13 16574 ,מצפה רמון239/2נחל סלעית  34996215 אמר לימור

14:03 31/03/14 09/05/13     19682-05-13 17282 ,באר שבע24/9רמב"ן  67740555 ביטון חיים )אלבר

10:30 24/03/14 14/04/13     24315-04-13 16963 ,אשדוד4/9גאפונוב  14669212 גיטלין מיכל

13:30 10/03/14 07/05/13     11157-05-13 16746 ,באר שבע3/2שטרוק  313623274 גרייב אלחן

11:00 12/03/14 09/05/13     19690-05-13 16902 ,באר שבע36/0הזוהר  310329453 דן תמרה

14:03 03/03/14 13/05/13     25690-05-13 17122 ,תלמי ביל"ו101/0תלמי ביל"ו  55688188 הלוי יעקב

14:45 19/02/14 05/05/13      7109-05-13 17104 ,אופקים160/3שבזי  309158574 וינוקור סרגיי

11:30 03/03/14 04/05/13      1150-05-13 17206 ,דימונה277/20הסנהדרין  67322255 חסן סילביה

12:03 11/11/13 22/12/12     28821-12-12 14271 32356636 ,אשדוד11/3החלוצים   כהן דורון

10:00 19/03/14 12/05/13     22967-05-13 17165 ,באר שבע7/0ילין-מור  31908528 לידור דוד

10:00 19/03/14 12/05/13     22999-05-13 17175 ,באר שבע7/0ילין-מור  300052891 לידור כרמית

14:00 11/12/13 21/04/13     32572-04-13 17044 ,אילת5לשם  66593716 מונסוניגו דנה

10:00 05/03/14 09/05/13     19101-05-13 17216 ,באר שבע8/1אהרונסון  21519855 מורדכיוב לירן

10:30 12/03/14 07/05/13     10642-05-13 14856 ,יבול33/0יבול  56149891 סיטין דן

14:30 26/02/14 09/05/13     19363-05-13 16125 ,באר שבע38/2הגדודים  68321090 סנדרוסי שלום

14:15 22/01/14 04/04/13      6417-04-13 17054 ,אילת695/13לוס אנג'לס  304538481 קוליק זינאידה

11:30 17/02/14 29/03/13     40945-03-13 16803 ,קריית גת217/17שד גת  306450404 קראחמלניק יוסף

12:30 10/03/14 04/05/13      3637-05-13 16896 ,אשדוד29/712הראשונים  313926859 שבצ'וק ולנטינה

09:15 05/03/14 05/05/13      6628-05-13 17004 ,קריית גת5/21משעול מנשה  40308538 שבת אסתי אסתר

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 27/10/14 14/04/13     17063-03-13 27990 ,סח'נין0/0סח'נין  26431528 אבו יונס נאדר

09:00 24/11/14 06/05/13     42980-02-13 29158 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  43066554 אבו מוך מוחמד

09:30 27/11/14 08/05/13     26697-05-12 25910 ,אם אל-פחם0/0שכ ג'דוע  58209503 אגבאריה סאמי

10:00 20/11/14 02/05/13     49737-04-13 29476 ,קריית טבעון36/0רקפות  33197351 אורן בר יפעת

10:00 01/12/14 12/05/13     40751-02-13 29036 ,גן השומרון0/0גן השומרון  24531220 אלבז גילה

10:30 20/11/14 05/05/13     45485-03-13 29523 ,קריית אתא13/16יוספטל  25425703 אלון יוסף

09:30 27/11/14 08/05/13     42264-03-13 29667 ,אילת0/1220מגדלי אילת  52979903 אלמליח משה

09:00 24/11/14 05/05/13     18178-04-13 29720 ,נשר33/0השקמה  29020997 אלפסי יהודה

10:00 24/11/14 06/05/13     39688-02-13 29093 ,קריית אתא2אתא  24999609 אלקיים אליהו

10:30 24/11/14 08/05/13      7340-05-13 28793 ,פרדס חנה-כרכור589/0שב"ל  201064755 אמסלם זוהר

10:00 17/11/14 30/04/13     59727-01-13 28997 ,קריית מוצקין30/1תמרי נחמיה  25433079 אקרמן נאוה

09:00 11/12/14 19/05/13     48465-11-12 28009 ,חיפה1/0דרך בר יהודה  316969138 בגירוב זמינה

09:30 24/11/14 06/05/13     19455-04-13 29593 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  305034480 בדוסי מואד

09:00 27/11/14 06/05/13     13456-04-13 29736 ,חיפה76/4דרך יד לבנים  23325202 בדיר אברהים

10:00 07/07/14 18/04/13     12717-02-13 29008 ,אל -עריאן0/0אל-עריאן  58513177 בדראן אסעד

09:30 01/12/14 08/05/13     23015-11-12 27805 ,טירת כרמל174/21ככר דקר  49584014 בוגנים יצחק

09:00 01/12/14 09/05/13     35863-04-13 29708 ,קריית אתא15/1מונדיראין  35827880 ביבאי אדם

09:30 27/11/14 08/05/13     36344-02-13 29112 ,טל-אל589/0האילן  22324131 ביטון אלעזר

10:00 01/12/14 12/05/13     20383-02-13 29006 ,נהרייה28/2עגנון  54771563 ביטון עליזה

10:00 27/11/14 08/05/13     56730-02-13 29146 ,חדרה5/0הפרדס  56447311 בכור ארז

10:00 27/11/14 08/05/13     39608-03-13 29471 ,סח'נין0/0סח'נין  43208206 בכריה סוהיר

10:00 27/11/14 08/05/13     42661-02-13 29222 ,קריית אתא59/4נורדאו  66436783 בניזרי יוגב

10:00 20/11/14 02/05/13     49754-04-13 29486 ,קריית טבעון36/0רקפות  16400657 ברבה בן

10:00 27/11/14 08/05/13     18745-02-13 29085 ,עכו8/33ירושלים  22717318 ברסנו נורית

10:30 24/11/14 06/05/13     28302-03-13 29363 ,סח'נין0/0סח'נין  38742292 בשיר רים

10:00 24/11/14 06/05/13     32858-02-13 29173 ,דאלית אל-כרמל0/0דאלית אל-כרמל  31179880 ג'דבאן נג'יב

10:30 01/12/14 12/05/13     49106-04-13 29468 ,קריית מוצקין4/11בגין מנחם  16705238 גוטנייר ורד

09:00 20/11/13 22/04/13     24672-02-13 28980 ,חיפה31/0פרויד  גולדנברג שמואל יוסף13864095

10:30 27/11/14 08/05/13     53058-04-13 29993 ,חיפה3/0לוד  33552274 גראבה ואיל

09:30 01/12/14 09/05/13     56828-04-13 29985 ,ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  23233554 גרבאן מופיד

11:00 24/11/14 06/05/13     13643-03-13 29440 ,קריית אתא21/607סירקין  64190036 גריאני דוד

09:00 01/12/14 08/05/13     10492-02-13 28481 ,דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  27641570 דבאח קאסם

08:30 01/05/14 01/05/13     11253-02-13 29170 ,קריית ים24/11סולד רוברט  53314316 דהן מאיר

10:30 01/12/14 13/05/13     33655-03-13 29522 ,קריית אתא10/0בית לחם  25534975 דויטש שמעון יום

09:30 01/12/14 09/05/13     55141-04-13 29485 ,טמרה0/0טמרה  200663581 דיאב וולאא

10:30 24/11/14 06/05/13     45352-02-13 28893 ,חיפה47/0ורדיה  10695062 דנון רפאל

10:30 07/07/14 03/03/13      8245-02-13 28947 ,קריית מוצקין7/5שביל סביון  33348004 דנינו אורלי

10:30 27/11/14 08/05/13     43433-04-13 29883 ,טירת כרמל27/0אצ"ל  300488517 דנינו מסודי

10:30 28/04/14 01/05/13      3211-12-12 27429 ,עין קנייא0/0עין קנייא  200508927 דעבוס ראון

10:30 22/09/14 20/03/13     28358-11-12 27327 ,נשר40/12יפה נוף  24349177 הרשקוביץ אריה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 03/11/14 18/04/13     18720-02-13 28204 ,חיפה23/0יציב  56140163 שומר חי אילנה

09:00 03/11/14 18/04/13     10826-03-13 29407 ,שייח' דנון0/0שייח' דנון  36924009 שמיסי אסמא

09:00 03/11/14 22/04/13     10794-03-13 29347 ,שייח' דנון0/0שייח' דנון  49842339 שמיסי עמרו

09:00 01/12/14 08/05/13     26613-02-13 29151 ,עכו36/17דרך הארבעה  39326764 שעבאן מוחמד

10:00 06/11/14 22/04/13     31462-02-13 29140 ,בענה0/0בענה  34228593 תיתי עלי

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בחיפה

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

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

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

12:03 24/03/14 06/05/13      7105-05-13 17112 ,ערערה-בנגב62/0 2שכ  300915170 אבו עראר סומיה

14:45 26/02/14 09/05/13     18964-05-13 16695 ,חורה1080 ת" 542 בית 1שכ  23210628 אבו שארב סמאיל

10:00 19/02/14 07/05/13     11178-05-13 16256 ,באר שבע86/24עליה  312719503 אבייב סרגיי

13:03 10/03/14 10/05/13     16312-05-13 16812 ,דימונה48/5השיטה  58753492 אזולאי יורם

14:15 26/02/14 09/05/13     18881-05-13 17203 ,באר שבע5/16סתוי משה  38315446 אלאלוף שרון

11:00 11/12/13 18/03/13     31854-03-13 17016 ,רהט32/0 12שכ  27621564 אלבחירי חאלד

12:15 12/03/14 16/05/13     28937-05-13 16932 ,שדרות417/13נורית  אליהו שושנה סעדה67296434

13:00 19/02/14 09/05/13     18177-05-13 17265 ,סייד (שבט)0/0סייד (שבט)  36457398 אלסייד סלאמה

12:30 24/02/14 21/03/13     43166-03-13 16995 ,באר שבע22/2שדרת הערים התאו  28460947 אמזלג שרלי

10:30 03/02/14 28/03/13     57561-02-13 16574 ,מצפה רמון239/2נחל סלעית  34996215 אמר לימור

14:03 31/03/14 09/05/13     19682-05-13 17282 ,באר שבע24/9רמב"ן  67740555 ביטון חיים )אלבר

10:30 24/03/14 14/04/13     24315-04-13 16963 ,אשדוד4/9גאפונוב  14669212 גיטלין מיכל

13:30 10/03/14 07/05/13     11157-05-13 16746 ,באר שבע3/2שטרוק  313623274 גרייב אלחן

11:00 12/03/14 09/05/13     19690-05-13 16902 ,באר שבע36/0הזוהר  310329453 דן תמרה

14:03 03/03/14 13/05/13     25690-05-13 17122 ,תלמי ביל"ו101/0תלמי ביל"ו  55688188 הלוי יעקב

14:45 19/02/14 05/05/13      7109-05-13 17104 ,אופקים160/3שבזי  309158574 וינוקור סרגיי

11:30 03/03/14 04/05/13      1150-05-13 17206 ,דימונה277/20הסנהדרין  67322255 חסן סילביה

12:03 11/11/13 22/12/12     28821-12-12 14271 32356636 ,אשדוד11/3החלוצים   כהן דורון

10:00 19/03/14 12/05/13     22967-05-13 17165 ,באר שבע7/0ילין-מור  31908528 לידור דוד

10:00 19/03/14 12/05/13     22999-05-13 17175 ,באר שבע7/0ילין-מור  300052891 לידור כרמית

14:00 11/12/13 21/04/13     32572-04-13 17044 ,אילת5לשם  66593716 מונסוניגו דנה

10:00 05/03/14 09/05/13     19101-05-13 17216 ,באר שבע8/1אהרונסון  21519855 מורדכיוב לירן

10:30 12/03/14 07/05/13     10642-05-13 14856 ,יבול33/0יבול  56149891 סיטין דן

14:30 26/02/14 09/05/13     19363-05-13 16125 ,באר שבע38/2הגדודים  68321090 סנדרוסי שלום

14:15 22/01/14 04/04/13      6417-04-13 17054 ,אילת695/13לוס אנג'לס  304538481 קוליק זינאידה

11:30 17/02/14 29/03/13     40945-03-13 16803 ,קריית גת217/17שד גת  306450404 קראחמלניק יוסף

12:30 10/03/14 04/05/13      3637-05-13 16896 ,אשדוד29/712הראשונים  313926859 שבצ'וק ולנטינה

09:15 05/03/14 05/05/13      6628-05-13 17004 ,קריית גת5/21משעול מנשה  40308538 שבת אסתי אסתר
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

14:30 10/03/14 09/05/13     18995-05-13 17235 ,באר שבע9/4שח"ל  25586082 שי סיגל

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בבאר שבע

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

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

,צבי קויש,עו"ד

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 03/11/14 18/04/13     18720-02-13 28204 ,חיפה23/0יציב  56140163 שומר חי אילנה

09:00 03/11/14 18/04/13     10826-03-13 29407 ,שייח' דנון0/0שייח' דנון  36924009 שמיסי אסמא

09:00 03/11/14 22/04/13     10794-03-13 29347 ,שייח' דנון0/0שייח' דנון  49842339 שמיסי עמרו

09:00 01/12/14 08/05/13     26613-02-13 29151 ,עכו36/17דרך הארבעה  39326764 שעבאן מוחמד

10:00 06/11/14 22/04/13     31462-02-13 29140 ,בענה0/0בענה  34228593 תיתי עלי

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בחיפה

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

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

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

12:03 24/03/14 06/05/13      7105-05-13 17112 ,ערערה-בנגב62/0 2שכ  300915170 אבו עראר סומיה

14:45 26/02/14 09/05/13     18964-05-13 16695 ,חורה1080 ת" 542 בית 1שכ  23210628 אבו שארב סמאיל

10:00 19/02/14 07/05/13     11178-05-13 16256 ,באר שבע86/24עליה  312719503 אבייב סרגיי

13:03 10/03/14 10/05/13     16312-05-13 16812 ,דימונה48/5השיטה  58753492 אזולאי יורם

14:15 26/02/14 09/05/13     18881-05-13 17203 ,באר שבע5/16סתוי משה  38315446 אלאלוף שרון

11:00 11/12/13 18/03/13     31854-03-13 17016 ,רהט32/0 12שכ  27621564 אלבחירי חאלד

12:15 12/03/14 16/05/13     28937-05-13 16932 ,שדרות417/13נורית  אליהו שושנה סעדה67296434

13:00 19/02/14 09/05/13     18177-05-13 17265 ,סייד (שבט)0/0סייד (שבט)  36457398 אלסייד סלאמה

12:30 24/02/14 21/03/13     43166-03-13 16995 ,באר שבע22/2שדרת הערים התאו  28460947 אמזלג שרלי

10:30 03/02/14 28/03/13     57561-02-13 16574 ,מצפה רמון239/2נחל סלעית  34996215 אמר לימור

14:03 31/03/14 09/05/13     19682-05-13 17282 ,באר שבע24/9רמב"ן  67740555 ביטון חיים )אלבר

10:30 24/03/14 14/04/13     24315-04-13 16963 ,אשדוד4/9גאפונוב  14669212 גיטלין מיכל

13:30 10/03/14 07/05/13     11157-05-13 16746 ,באר שבע3/2שטרוק  313623274 גרייב אלחן

11:00 12/03/14 09/05/13     19690-05-13 16902 ,באר שבע36/0הזוהר  310329453 דן תמרה

14:03 03/03/14 13/05/13     25690-05-13 17122 ,תלמי ביל"ו101/0תלמי ביל"ו  55688188 הלוי יעקב

14:45 19/02/14 05/05/13      7109-05-13 17104 ,אופקים160/3שבזי  309158574 וינוקור סרגיי

11:30 03/03/14 04/05/13      1150-05-13 17206 ,דימונה277/20הסנהדרין  67322255 חסן סילביה

12:03 11/11/13 22/12/12     28821-12-12 14271 32356636 ,אשדוד11/3החלוצים   כהן דורון

10:00 19/03/14 12/05/13     22967-05-13 17165 ,באר שבע7/0ילין-מור  31908528 לידור דוד

10:00 19/03/14 12/05/13     22999-05-13 17175 ,באר שבע7/0ילין-מור  300052891 לידור כרמית

14:00 11/12/13 21/04/13     32572-04-13 17044 ,אילת5לשם  66593716 מונסוניגו דנה

10:00 05/03/14 09/05/13     19101-05-13 17216 ,באר שבע8/1אהרונסון  21519855 מורדכיוב לירן

10:30 12/03/14 07/05/13     10642-05-13 14856 ,יבול33/0יבול  56149891 סיטין דן

14:30 26/02/14 09/05/13     19363-05-13 16125 ,באר שבע38/2הגדודים  68321090 סנדרוסי שלום

14:15 22/01/14 04/04/13      6417-04-13 17054 ,אילת695/13לוס אנג'לס  304538481 קוליק זינאידה

11:30 17/02/14 29/03/13     40945-03-13 16803 ,קריית גת217/17שד גת  306450404 קראחמלניק יוסף

12:30 10/03/14 04/05/13      3637-05-13 16896 ,אשדוד29/712הראשונים  313926859 שבצ'וק ולנטינה

09:15 05/03/14 05/05/13      6628-05-13 17004 ,קריית גת5/21משעול מנשה  40308538 שבת אסתי אסתר

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 27/10/14 14/04/13     17063-03-13 27990 ,סח'נין0/0סח'נין  26431528 אבו יונס נאדר

09:00 24/11/14 06/05/13     42980-02-13 29158 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  43066554 אבו מוך מוחמד

09:30 27/11/14 08/05/13     26697-05-12 25910 ,אם אל-פחם0/0שכ ג'דוע  58209503 אגבאריה סאמי

10:00 20/11/14 02/05/13     49737-04-13 29476 ,קריית טבעון36/0רקפות  33197351 אורן בר יפעת

10:00 01/12/14 12/05/13     40751-02-13 29036 ,גן השומרון0/0גן השומרון  24531220 אלבז גילה

10:30 20/11/14 05/05/13     45485-03-13 29523 ,קריית אתא13/16יוספטל  25425703 אלון יוסף

09:30 27/11/14 08/05/13     42264-03-13 29667 ,אילת0/1220מגדלי אילת  52979903 אלמליח משה

09:00 24/11/14 05/05/13     18178-04-13 29720 ,נשר33/0השקמה  29020997 אלפסי יהודה

10:00 24/11/14 06/05/13     39688-02-13 29093 ,קריית אתא2אתא  24999609 אלקיים אליהו

10:30 24/11/14 08/05/13      7340-05-13 28793 ,פרדס חנה-כרכור589/0שב"ל  201064755 אמסלם זוהר

10:00 17/11/14 30/04/13     59727-01-13 28997 ,קריית מוצקין30/1תמרי נחמיה  25433079 אקרמן נאוה

09:00 11/12/14 19/05/13     48465-11-12 28009 ,חיפה1/0דרך בר יהודה  316969138 בגירוב זמינה

09:30 24/11/14 06/05/13     19455-04-13 29593 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  305034480 בדוסי מואד

09:00 27/11/14 06/05/13     13456-04-13 29736 ,חיפה76/4דרך יד לבנים  23325202 בדיר אברהים

10:00 07/07/14 18/04/13     12717-02-13 29008 ,אל -עריאן0/0אל-עריאן  58513177 בדראן אסעד

09:30 01/12/14 08/05/13     23015-11-12 27805 ,טירת כרמל174/21ככר דקר  49584014 בוגנים יצחק

09:00 01/12/14 09/05/13     35863-04-13 29708 ,קריית אתא15/1מונדיראין  35827880 ביבאי אדם

09:30 27/11/14 08/05/13     36344-02-13 29112 ,טל-אל589/0האילן  22324131 ביטון אלעזר

10:00 01/12/14 12/05/13     20383-02-13 29006 ,נהרייה28/2עגנון  54771563 ביטון עליזה

10:00 27/11/14 08/05/13     56730-02-13 29146 ,חדרה5/0הפרדס  56447311 בכור ארז

10:00 27/11/14 08/05/13     39608-03-13 29471 ,סח'נין0/0סח'נין  43208206 בכריה סוהיר

10:00 27/11/14 08/05/13     42661-02-13 29222 ,קריית אתא59/4נורדאו  66436783 בניזרי יוגב

10:00 20/11/14 02/05/13     49754-04-13 29486 ,קריית טבעון36/0רקפות  16400657 ברבה בן

10:00 27/11/14 08/05/13     18745-02-13 29085 ,עכו8/33ירושלים  22717318 ברסנו נורית

10:30 24/11/14 06/05/13     28302-03-13 29363 ,סח'נין0/0סח'נין  38742292 בשיר רים

10:00 24/11/14 06/05/13     32858-02-13 29173 ,דאלית אל-כרמל0/0דאלית אל-כרמל  31179880 ג'דבאן נג'יב

10:30 01/12/14 12/05/13     49106-04-13 29468 ,קריית מוצקין4/11בגין מנחם  16705238 גוטנייר ורד

09:00 20/11/13 22/04/13     24672-02-13 28980 ,חיפה31/0פרויד  גולדנברג שמואל יוסף13864095

10:30 27/11/14 08/05/13     53058-04-13 29993 ,חיפה3/0לוד  33552274 גראבה ואיל

09:30 01/12/14 09/05/13     56828-04-13 29985 ,ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  23233554 גרבאן מופיד

11:00 24/11/14 06/05/13     13643-03-13 29440 ,קריית אתא21/607סירקין  64190036 גריאני דוד

09:00 01/12/14 08/05/13     10492-02-13 28481 ,דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  27641570 דבאח קאסם

08:30 01/05/14 01/05/13     11253-02-13 29170 ,קריית ים24/11סולד רוברט  53314316 דהן מאיר

10:30 01/12/14 13/05/13     33655-03-13 29522 ,קריית אתא10/0בית לחם  25534975 דויטש שמעון יום

09:30 01/12/14 09/05/13     55141-04-13 29485 ,טמרה0/0טמרה  200663581 דיאב וולאא

10:30 24/11/14 06/05/13     45352-02-13 28893 ,חיפה47/0ורדיה  10695062 דנון רפאל

10:30 07/07/14 03/03/13      8245-02-13 28947 ,קריית מוצקין7/5שביל סביון  33348004 דנינו אורלי

10:30 27/11/14 08/05/13     43433-04-13 29883 ,טירת כרמל27/0אצ"ל  300488517 דנינו מסודי

10:30 28/04/14 01/05/13      3211-12-12 27429 ,עין קנייא0/0עין קנייא  200508927 דעבוס ראון

10:30 22/09/14 20/03/13     28358-11-12 27327 ,נשר40/12יפה נוף  24349177 הרשקוביץ אריה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

מחוזמרכז

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות  ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד קיום
אסיפת

מועד קיום תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר שם חברה/עמותה

, תל אביב2אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 

רות לינקר-מזרחי,עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז מרכז

מחוזתל אביב

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות  ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד קיום
אסיפת

מועד קיום תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר שם חברה/עמותה

13:00 30/10/13 12:30 30/10/13 29/04/13     56920-07-  12 52438 514312784 ,גן יבנה24  סאננדו פי וי
בע"מ

13:00 27/11/13 12:30 27/11/13 27/05/13     39633-03-  13 52597 511849234 ,ראשון לציון7  ב.מ. סמבי
בע"מ

13:00 27/11/13 12:30 27/11/13 27/05/13     15708-04-  13 52604 513487488 ,כפר סבא6  ספוטניק
ספרים בע"מ

, תל אביב2אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 

רות לינקר-מזרחי,עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז תל אביב

מחוזתל אביב

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות  ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד קיום
אסיפת

מועד קיום תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר שם חברה/עמותה

13:45 29/01/01 13:30 29/01/01 19/06/00      1134-00-  00 7091 הכדר  ,נתניה 510518350 סברינה שווק
בע"מ

13:00 29/10/12 12:30 29/10/12 15/03/12     48603-05-  11 51864 512416306 ,חולון4הנגר  היזמי קרמיקה,
 אינסטלציה

13:00 26/08/12 12:30 26/08/12 23/02/12     35841-11-  11 52115 520035155 ,פתח תקווה9  אולימפיה
החזקות נדל"ן

13:00 07/04/13 12:30 07/04/13 05/09/12     52411-01-  12 52312  ,תל אביב -27 
יפו

513261164 פריים סתיו
הפקות בע"מ

13:00 19/05/13 12:30 19/05/13 15/11/12      6601-06-  12 52919 513118539 ,חולון74  מ.ז.ג. שי בע"מ

13:00 30/10/13 12:30 30/10/13 30/04/13      1007-00-  12 52879  ,תל אביב -14 
יפו

513586339 גלינה בר בע"מ

13:00 23/10/13 12:30 23/10/13 23/04/13     30693-12-  12 52454  ,תל אביב -4 
יפו

514310390 טרואר בע"מ

13:00 23/10/13 12:30 23/10/13 24/04/13     27115-12-  12 52756 514351725 ,כפר סבא102  החברה החדשה
 לניהול מועדון

13:00 23/10/13 12:30 23/10/13 23/04/13     28563-02-  13 52276 513565531 ,רמת גן7  ארקוליין בע"מ

13:00 30/10/13 12:30 30/10/13 30/04/13     42812-02-  13 52978  ,תל אביב -15 
יפו

513477000 הגן הקסום של
דורית ומעין
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

מחוזמרכז

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות  ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד קיום
אסיפת

מועד קיום תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר שם חברה/עמותה

, תל אביב2אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 

רות לינקר-מזרחי,עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז מרכז

מחוזתל אביב

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות  ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד קיום
אסיפת

מועד קיום תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר שם חברה/עמותה

13:00 30/10/13 12:30 30/10/13 29/04/13     56920-07-  12 52438 514312784 ,גן יבנה24  סאננדו פי וי
בע"מ

13:00 27/11/13 12:30 27/11/13 27/05/13     39633-03-  13 52597 511849234 ,ראשון לציון7  ב.מ. סמבי
בע"מ

13:00 27/11/13 12:30 27/11/13 27/05/13     15708-04-  13 52604 513487488 ,כפר סבא6  ספוטניק
ספרים בע"מ

, תל אביב2אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 

רות לינקר-מזרחי,עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז תל אביב

מחוזתל אביב

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות  ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד קיום
אסיפת

מועד קיום תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר שם חברה/עמותה

13:45 29/01/01 13:30 29/01/01 19/06/00      1134-00-  00 7091 הכדר  ,נתניה 510518350 סברינה שווק
בע"מ

13:00 29/10/12 12:30 29/10/12 15/03/12     48603-05-  11 51864 512416306 ,חולון4הנגר  היזמי קרמיקה,
 אינסטלציה

13:00 26/08/12 12:30 26/08/12 23/02/12     35841-11-  11 52115 520035155 ,פתח תקווה9  אולימפיה
החזקות נדל"ן

13:00 07/04/13 12:30 07/04/13 05/09/12     52411-01-  12 52312  ,תל אביב -27 
יפו

513261164 פריים סתיו
הפקות בע"מ

13:00 19/05/13 12:30 19/05/13 15/11/12      6601-06-  12 52919 513118539 ,חולון74  מ.ז.ג. שי בע"מ

13:00 30/10/13 12:30 30/10/13 30/04/13      1007-00-  12 52879  ,תל אביב -14 
יפו

513586339 גלינה בר בע"מ

13:00 23/10/13 12:30 23/10/13 23/04/13     30693-12-  12 52454  ,תל אביב -4 
יפו

514310390 טרואר בע"מ

13:00 23/10/13 12:30 23/10/13 24/04/13     27115-12-  12 52756 514351725 ,כפר סבא102  החברה החדשה
 לניהול מועדון

13:00 23/10/13 12:30 23/10/13 23/04/13     28563-02-  13 52276 513565531 ,רמת גן7  ארקוליין בע"מ

13:00 30/10/13 12:30 30/10/13 30/04/13     42812-02-  13 52978  ,תל אביב -15 
יפו

513477000 הגן הקסום של
דורית ומעין

13:00 30/10/13 12:30 30/10/13 30/04/13     53825-02-  13 53217 513419861 ,חולון6  מסה סחר
ושיווק בע"מ

13:00 24/11/13 12:30 24/11/13 22/05/13     17650-03-  13 53016  ,תל אביב -157 
 יפו

513482257 יאק ניהול
נכסים בע"מ

, תל אביב2אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 

רות לינקר-מזרחי,עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז תל אביב

מחוזבאר שבע

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות  ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד קיום
אסיפת

מועד קיום תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר שם חברה/עמותה

10:30 23/07/13 10:00 23/07/13 17/03/13     36334-07-  12 3217  ,באר7וולפסון 
שבע

514057355 אופטימיקה
בע"מ

12:30 20/12/12 12:00 20/12/12 30/10/12     22568-06-  12 3225 12שמאי 
,אשדוד

514079797 ששת אשדוד
בע"מ

10:30 19/05/13 10:00 19/05/13 17/03/13     15544-10-  12 3271  12214ת.ד.  
,אשדוד

510922230 )2000כימגת (
בע"מ

10:30 25/04/13 10:00 25/04/13 06/12/12      2003-  -  12 3275 25החרושת 
,אשדוד

514613793 פיק-אפ
לוגיסטיקה

10:30 23/05/13 10:00 23/05/13 17/03/13     50154-11-  12 3241 2שד'  התמרים 
 ,אילת

513619866 פרח
הפסיפלורה

10:30 20/05/13 10:00 20/05/13 17/03/13     52730-09-  12 3281 10אמסטרדם 
,שדרות

512589284 אורנל תעשית
מוצרי מזון

10:30 22/05/13 10:00 22/05/13 17/03/13      5823-12-  12 3282  5306ת. ד.  
,אילת

512159237 נגרית הכפר
אילת בע"מ

11:30 02/05/13 11:00 02/05/13 17/03/13      4122-11-  12 3285 512878737 ,אשדוד8  "המקים"
אשדוד חי בע"מ

10:30 05/06/13 10:00 05/06/13 11/04/13     35302-12-  12 3286 511126864  ,אילת מישל (אילת)
הסעות בע"מ

10:30 07/07/13 10:00 07/07/13 11/04/13     55430-11-  12 3292 יפתח  הגלעדי 
 ,אשקלון1 1

511190258 גל-אביב
טריידינג

10:30 24/06/13 10:00 24/06/13 17/03/13      4244-12-  12 3298 11/220בן גוריון 
 ,אשקלון

513310235 סיאלו
טכנולוגיה

10:30 03/07/13 10:00 03/07/13 11/04/13     53482-12-  12 3301  ,תלמי25 
יחיאל

514180249  בע"מ25את"ל 

, באר שבע4אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 

צבי קויש,עו"ד,   סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע

מחוזבאר שבע

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות  ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד קיום
אסיפת

מועד קיום תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר שם חברה/עמותה

, באר שבע4אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 

צבי קויש,עו"ד,   סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע

13:00 30/10/13 12:30 30/10/13 30/04/13     53825-02-  13 53217 513419861 ,חולון6  מסה סחר
ושיווק בע"מ

13:00 24/11/13 12:30 24/11/13 22/05/13     17650-03-  13 53016  ,תל אביב -157 
 יפו

513482257 יאק ניהול
נכסים בע"מ

, תל אביב2אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 

רות לינקר-מזרחי,עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז תל אביב

מחוזבאר שבע

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות  ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד קיום
אסיפת

מועד קיום תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר שם חברה/עמותה

10:30 23/07/13 10:00 23/07/13 17/03/13     36334-07-  12 3217  ,באר7וולפסון 
שבע

514057355 אופטימיקה
בע"מ

12:30 20/12/12 12:00 20/12/12 30/10/12     22568-06-  12 3225 12שמאי 
,אשדוד

514079797 ששת אשדוד
בע"מ

10:30 19/05/13 10:00 19/05/13 17/03/13     15544-10-  12 3271  12214ת.ד.  
,אשדוד

510922230 )2000כימגת (
בע"מ

10:30 25/04/13 10:00 25/04/13 06/12/12      2003-  -  12 3275 25החרושת 
,אשדוד

514613793 פיק-אפ
לוגיסטיקה

10:30 23/05/13 10:00 23/05/13 17/03/13     50154-11-  12 3241 2שד'  התמרים 
 ,אילת

513619866 פרח
הפסיפלורה

10:30 20/05/13 10:00 20/05/13 17/03/13     52730-09-  12 3281 10אמסטרדם 
,שדרות

512589284 אורנל תעשית
מוצרי מזון

10:30 22/05/13 10:00 22/05/13 17/03/13      5823-12-  12 3282  5306ת. ד.  
,אילת

512159237 נגרית הכפר
אילת בע"מ

11:30 02/05/13 11:00 02/05/13 17/03/13      4122-11-  12 3285 512878737 ,אשדוד8  "המקים"
אשדוד חי בע"מ

10:30 05/06/13 10:00 05/06/13 11/04/13     35302-12-  12 3286 511126864  ,אילת מישל (אילת)
הסעות בע"מ

10:30 07/07/13 10:00 07/07/13 11/04/13     55430-11-  12 3292 יפתח  הגלעדי 
 ,אשקלון1 1

511190258 גל-אביב
טריידינג

10:30 24/06/13 10:00 24/06/13 17/03/13      4244-12-  12 3298 11/220בן גוריון 
 ,אשקלון

513310235 סיאלו
טכנולוגיה

10:30 03/07/13 10:00 03/07/13 11/04/13     53482-12-  12 3301  ,תלמי25 
יחיאל

514180249  בע"מ25את"ל 

, באר שבע4אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 

צבי קויש,עו"ד,   סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע

מחוזבאר שבע

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות  ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד קיום
אסיפת

מועד קיום תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר שם חברה/עמותה

, באר שבע4אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 

צבי קויש,עו"ד,   סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע
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13:00 30/10/13 12:30 30/10/13 30/04/13     53825-02-  13 53217 513419861 ,חולון6  מסה סחר
ושיווק בע"מ

13:00 24/11/13 12:30 24/11/13 22/05/13     17650-03-  13 53016  ,תל אביב -157 
 יפו

513482257 יאק ניהול
נכסים בע"מ

, תל אביב2אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 

רות לינקר-מזרחי,עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז תל אביב

מחוזבאר שבע

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות  ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד קיום
אסיפת

מועד קיום תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר שם חברה/עמותה

10:30 23/07/13 10:00 23/07/13 17/03/13     36334-07-  12 3217  ,באר7וולפסון 
שבע

514057355 אופטימיקה
בע"מ

12:30 20/12/12 12:00 20/12/12 30/10/12     22568-06-  12 3225 12שמאי 
,אשדוד

514079797 ששת אשדוד
בע"מ

10:30 19/05/13 10:00 19/05/13 17/03/13     15544-10-  12 3271  12214ת.ד.  
,אשדוד

510922230 )2000כימגת (
בע"מ

10:30 25/04/13 10:00 25/04/13 06/12/12      2003-  -  12 3275 25החרושת 
,אשדוד

514613793 פיק-אפ
לוגיסטיקה

10:30 23/05/13 10:00 23/05/13 17/03/13     50154-11-  12 3241 2שד'  התמרים 
 ,אילת

513619866 פרח
הפסיפלורה

10:30 20/05/13 10:00 20/05/13 17/03/13     52730-09-  12 3281 10אמסטרדם 
,שדרות

512589284 אורנל תעשית
מוצרי מזון

10:30 22/05/13 10:00 22/05/13 17/03/13      5823-12-  12 3282  5306ת. ד.  
,אילת

512159237 נגרית הכפר
אילת בע"מ

11:30 02/05/13 11:00 02/05/13 17/03/13      4122-11-  12 3285 512878737 ,אשדוד8  "המקים"
אשדוד חי בע"מ

10:30 05/06/13 10:00 05/06/13 11/04/13     35302-12-  12 3286 511126864  ,אילת מישל (אילת)
הסעות בע"מ

10:30 07/07/13 10:00 07/07/13 11/04/13     55430-11-  12 3292 יפתח  הגלעדי 
 ,אשקלון1 1

511190258 גל-אביב
טריידינג

10:30 24/06/13 10:00 24/06/13 17/03/13      4244-12-  12 3298 11/220בן גוריון 
 ,אשקלון

513310235 סיאלו
טכנולוגיה

10:30 03/07/13 10:00 03/07/13 11/04/13     53482-12-  12 3301  ,תלמי25 
יחיאל

514180249  בע"מ25את"ל 

, באר שבע4אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 

צבי קויש,עו"ד,   סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע

מחוזבאר שבע

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות  ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד קיום
אסיפת

מועד קיום תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר שם חברה/עמותה

, באר שבע4אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 

צבי קויש,עו"ד,   סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

מחוזמרכז

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות  ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד קיום
אסיפת

מועד קיום תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר שם חברה/עמותה

, תל אביב2אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 

רות לינקר-מזרחי,עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז מרכז

מחוזתל אביב

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות  ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד קיום
אסיפת

מועד קיום תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר שם חברה/עמותה

13:00 30/10/13 12:30 30/10/13 29/04/13     56920-07-  12 52438 514312784 ,גן יבנה24  סאננדו פי וי
בע"מ

13:00 27/11/13 12:30 27/11/13 27/05/13     39633-03-  13 52597 511849234 ,ראשון לציון7  ב.מ. סמבי
בע"מ

13:00 27/11/13 12:30 27/11/13 27/05/13     15708-04-  13 52604 513487488 ,כפר סבא6  ספוטניק
ספרים בע"מ

, תל אביב2אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 

רות לינקר-מזרחי,עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז תל אביב

מחוזתל אביב

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות  ראשונות של נושים ושל משתתפים

מועד קיום
אסיפת

מועד קיום תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר שם חברה/עמותה

13:45 29/01/01 13:30 29/01/01 19/06/00      1134-00-  00 7091 הכדר  ,נתניה 510518350 סברינה שווק
בע"מ

13:00 29/10/12 12:30 29/10/12 15/03/12     48603-05-  11 51864 512416306 ,חולון4הנגר  היזמי קרמיקה,
 אינסטלציה

13:00 26/08/12 12:30 26/08/12 23/02/12     35841-11-  11 52115 520035155 ,פתח תקווה9  אולימפיה
החזקות נדל"ן

13:00 07/04/13 12:30 07/04/13 05/09/12     52411-01-  12 52312  ,תל אביב -27 
יפו

513261164 פריים סתיו
הפקות בע"מ

13:00 19/05/13 12:30 19/05/13 15/11/12      6601-06-  12 52919 513118539 ,חולון74  מ.ז.ג. שי בע"מ

13:00 30/10/13 12:30 30/10/13 30/04/13      1007-00-  12 52879  ,תל אביב -14 
יפו

513586339 גלינה בר בע"מ

13:00 23/10/13 12:30 23/10/13 23/04/13     30693-12-  12 52454  ,תל אביב -4 
יפו

514310390 טרואר בע"מ

13:00 23/10/13 12:30 23/10/13 24/04/13     27115-12-  12 52756 514351725 ,כפר סבא102  החברה החדשה
 לניהול מועדון

13:00 23/10/13 12:30 23/10/13 23/04/13     28563-02-  13 52276 513565531 ,רמת גן7  ארקוליין בע"מ

13:00 30/10/13 12:30 30/10/13 30/04/13     42812-02-  13 52978  ,תל אביב -15 
יפו

513477000 הגן הקסום של
דורית ומעין

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 25/04/13     41326-12-11 30871 , רחובות149/0הורוביץ צבי  321446486 אבו חדיג'ה נגלה

ניצול לרעה 17/03/13     25096-03-12 32027 , בת ים33שלום עליכם  302324801 אברמוביץ דויד

ניצול לרעה 17/04/13     51144-02-12 32426 , הרצליה82/0י.ל גורדון  54260351 אהרוניאן משה

ניצול לרעה 23/04/13     15861-11-11 29727 , תל אביב - יפו33שדרות הבעש"ט  58122391 אוליבר דני

הסדר 21/05/13      1968-00-07 18436 , ראשון לציון30/26מוהליבר  313848467 אטור יגאל

ניצול לרעה 22/04/13     16578-12-11 30660 , תל אביב - יפו14/0אור החיים  22782163 איטח ורד

ניצול לרעה 16/05/13     19683-08-11 29406 , רמת גן20הרצל  24318636 ארוס דוד

ניצול לרעה 18/04/13     53525-03-12 32061 , תל אביב - יפו47/0חכמי אתונה  50386929 בונפיל אברהם

ניצול לרעה 10/03/13     27647-11-09 23277 , בת ים2/5הרב מימון  57659187 בן ישעיהו ברונו

ניצול לרעה 23/05/13     30655-12-11 30786 , רחובות13/1הר הצופים  34796276 בן מיכאל משה

ניצול לרעה 09/05/13      1717-00-09 21867 , בת ים80החשמונאים  23731490 בן ציון גיא

ניצול לרעה 20/03/13      9360-05-11 28189 , בני ברק26/0האדמו"ר מקוצק  59122382 גיאת משה

ניצול לרעה 12/11/12     46305-11-10 26549 , פתח תקווה7שלום אש  34326744 דבורה עליזה

הסדר 05/05/13      5164-11-09 23134 , ראשון לציון8/7השקד  28880144 הלל עודד

הפטר חלוט 13/05/13      1815-00-09 21959 , תל אביב - יפו41/2ז'בוטינסקי  8692816 וינריב אברהם

הסדר 19/05/13      1132-00-09 21470 , גן יבנה12/4השעורה  55317465 חיון משה

ניצול לרעה 08/05/13     12285-11-10 26336 , הרצליה20הר נבו  22397681 חלפון משה

ניצול לרעה 09/01/12      1098-12-10 25919 , תל אביב - יפו28/5טשרניחובסקי  33175522 טפירו יחיאל

הסדר 20/01/13      2352-00-07 19607 , לוד6מורן  59207043 כהן אסתר

הסדר 20/01/13      2351-00-07 19597 , לוד6מורן  58683004 כהן בנימין

ניצול לרעה 12/05/13      2056-00-01 14096 , אשדוד4חרמון  22065791 כהן יוסף

ניצול לרעה 06/05/13     29867-02-10 23945 , פתח תקווה7/8הרב בלוי משה  57459026 כהן ששון אורי

הסדר 14/02/13     40085-12-10 26891 , תל אביב -יפו11בלוך  300407483 מונטג אייל

ניצול לרעה 10/05/13     19956-10-12 34906 , טירה0/0טירה  23124290 מנסור עמאד

ניצול לרעה 25/04/13     28754-01-10 23909 , מעלה אפרים275ת.ד.  24940637 נגני שמחה

הסדר 04/03/13      1463-00-08 20231 , כפר חב''ד9/5כפר חב''ד ב'  52248804 נוימן שמעון

ניצול לרעה 10/03/13     48058-02-11 27643 , בת ים15ביאליק  14971048 סופר יחזקאל

ניצול לרעה 17/05/13     16690-10-12 34447 , בת ים13/0ניצנה  58701343 עזרן אבי

הסדר 12/05/13      2271-00-09 22342 , נתניה17גד מכנס  67882159 פוקס דוד

ניצול לרעה 20/02/13      1825-00-01 13967 , רעננה27ר' עקיבא  64511777 פרחי ריטה

ניצול לרעה 21/04/13     12052-04-12 32563 , תל אביב - יפו58/36לאגרדיה  57993552 פריד מרדכי אלכס

ניצול לרעה 24/05/13      1382-00-08 20050 , תל אביב - יפו65מחל  304408669 פרידייב יעקב

ניצול לרעה 06/02/13     14788-05-10 24597 , בני ברק16/17הרב פרדו משה  22183057 פרץ שמעון

הסדר 20/03/13      1248-00-09 21560 , ראשון לציון53/10ז'בוטינסקי  25379744 צימבליסט יניב

ניצול לרעה 12/05/13      1430-00-06 17695 , רמת גן16/1באר אורה  25433095 קמפר עודד

ניצול לרעה 23/11/12     49935-07-10 25386 , אשקלון6שני אליהו  36682573 קסטרו מרדכי מוטי

ניצול לרעה 12/05/13     11050-05-12 32458 , בת ים11/0אילת  8700965 שובל שלמה

ניצול לרעה 09/05/13      7834-01-10 23645 , משמר השבעה119/2אבטיחי מנחם  54222633 שי גלעד חיה אביבה

ניצול לרעה 10/04/13      1929-00-08 20535 , אשדוד10הגולשים  309071488 שילון שרון

הסדר 22/05/13     29129-10-11 30046 , תל אביב -יפו20/2הלסנקי  57475980 שלו משה

הסדר 19/05/13     53539-08-10 25350 , תל אביב - יפו4פילדלפיה  25047473 תמסוט לילך
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 25/04/13     41326-12-11 30871 , רחובות149/0הורוביץ צבי  321446486 אבו חדיג'ה נגלה

ניצול לרעה 17/03/13     25096-03-12 32027 , בת ים33שלום עליכם  302324801 אברמוביץ דויד

ניצול לרעה 17/04/13     51144-02-12 32426 , הרצליה82/0י.ל גורדון  54260351 אהרוניאן משה

ניצול לרעה 23/04/13     15861-11-11 29727 , תל אביב - יפו33שדרות הבעש"ט  58122391 אוליבר דני

הסדר 21/05/13      1968-00-07 18436 , ראשון לציון30/26מוהליבר  313848467 אטור יגאל

ניצול לרעה 22/04/13     16578-12-11 30660 , תל אביב - יפו14/0אור החיים  22782163 איטח ורד

ניצול לרעה 16/05/13     19683-08-11 29406 , רמת גן20הרצל  24318636 ארוס דוד

ניצול לרעה 18/04/13     53525-03-12 32061 , תל אביב - יפו47/0חכמי אתונה  50386929 בונפיל אברהם

ניצול לרעה 10/03/13     27647-11-09 23277 , בת ים2/5הרב מימון  57659187 בן ישעיהו ברונו

ניצול לרעה 23/05/13     30655-12-11 30786 , רחובות13/1הר הצופים  34796276 בן מיכאל משה

ניצול לרעה 09/05/13      1717-00-09 21867 , בת ים80החשמונאים  23731490 בן ציון גיא

ניצול לרעה 20/03/13      9360-05-11 28189 , בני ברק26/0האדמו"ר מקוצק  59122382 גיאת משה

ניצול לרעה 12/11/12     46305-11-10 26549 , פתח תקווה7שלום אש  34326744 דבורה עליזה

הסדר 05/05/13      5164-11-09 23134 , ראשון לציון8/7השקד  28880144 הלל עודד

הפטר חלוט 13/05/13      1815-00-09 21959 , תל אביב - יפו41/2ז'בוטינסקי  8692816 וינריב אברהם

הסדר 19/05/13      1132-00-09 21470 , גן יבנה12/4השעורה  55317465 חיון משה

ניצול לרעה 08/05/13     12285-11-10 26336 , הרצליה20הר נבו  22397681 חלפון משה

ניצול לרעה 09/01/12      1098-12-10 25919 , תל אביב - יפו28/5טשרניחובסקי  33175522 טפירו יחיאל

הסדר 20/01/13      2352-00-07 19607 , לוד6מורן  59207043 כהן אסתר

הסדר 20/01/13      2351-00-07 19597 , לוד6מורן  58683004 כהן בנימין

ניצול לרעה 12/05/13      2056-00-01 14096 , אשדוד4חרמון  22065791 כהן יוסף

ניצול לרעה 06/05/13     29867-02-10 23945 , פתח תקווה7/8הרב בלוי משה  57459026 כהן ששון אורי

הסדר 14/02/13     40085-12-10 26891 , תל אביב -יפו11בלוך  300407483 מונטג אייל

ניצול לרעה 10/05/13     19956-10-12 34906 , טירה0/0טירה  23124290 מנסור עמאד

ניצול לרעה 25/04/13     28754-01-10 23909 , מעלה אפרים275ת.ד.  24940637 נגני שמחה

הסדר 04/03/13      1463-00-08 20231 , כפר חב''ד9/5כפר חב''ד ב'  52248804 נוימן שמעון

ניצול לרעה 10/03/13     48058-02-11 27643 , בת ים15ביאליק  14971048 סופר יחזקאל

ניצול לרעה 17/05/13     16690-10-12 34447 , בת ים13/0ניצנה  58701343 עזרן אבי

הסדר 12/05/13      2271-00-09 22342 , נתניה17גד מכנס  67882159 פוקס דוד

ניצול לרעה 20/02/13      1825-00-01 13967 , רעננה27ר' עקיבא  64511777 פרחי ריטה

ניצול לרעה 21/04/13     12052-04-12 32563 , תל אביב - יפו58/36לאגרדיה  57993552 פריד מרדכי אלכס

ניצול לרעה 24/05/13      1382-00-08 20050 , תל אביב - יפו65מחל  304408669 פרידייב יעקב

ניצול לרעה 06/02/13     14788-05-10 24597 , בני ברק16/17הרב פרדו משה  22183057 פרץ שמעון

הסדר 20/03/13      1248-00-09 21560 , ראשון לציון53/10ז'בוטינסקי  25379744 צימבליסט יניב

ניצול לרעה 12/05/13      1430-00-06 17695 , רמת גן16/1באר אורה  25433095 קמפר עודד

ניצול לרעה 23/11/12     49935-07-10 25386 , אשקלון6שני אליהו  36682573 קסטרו מרדכי מוטי

ניצול לרעה 12/05/13     11050-05-12 32458 , בת ים11/0אילת  8700965 שובל שלמה

ניצול לרעה 09/05/13      7834-01-10 23645 , משמר השבעה119/2אבטיחי מנחם  54222633 שי גלעד חיה אביבה

ניצול לרעה 10/04/13      1929-00-08 20535 , אשדוד10הגולשים  309071488 שילון שרון

הסדר 22/05/13     29129-10-11 30046 , תל אביב -יפו20/2הלסנקי  57475980 שלו משה

הסדר 19/05/13     53539-08-10 25350 , תל אביב - יפו4פילדלפיה  25047473 תמסוט לילך

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 25/04/13     41326-12-11 30871 , רחובות149/0הורוביץ צבי  321446486 אבו חדיג'ה נגלה

ניצול לרעה 17/03/13     25096-03-12 32027 , בת ים33שלום עליכם  302324801 אברמוביץ דויד

ניצול לרעה 17/04/13     51144-02-12 32426 , הרצליה82/0י.ל גורדון  54260351 אהרוניאן משה

ניצול לרעה 23/04/13     15861-11-11 29727 , תל אביב - יפו33שדרות הבעש"ט  58122391 אוליבר דני

הסדר 21/05/13      1968-00-07 18436 , ראשון לציון30/26מוהליבר  313848467 אטור יגאל

ניצול לרעה 22/04/13     16578-12-11 30660 , תל אביב - יפו14/0אור החיים  22782163 איטח ורד

ניצול לרעה 16/05/13     19683-08-11 29406 , רמת גן20הרצל  24318636 ארוס דוד

ניצול לרעה 18/04/13     53525-03-12 32061 , תל אביב - יפו47/0חכמי אתונה  50386929 בונפיל אברהם

ניצול לרעה 10/03/13     27647-11-09 23277 , בת ים2/5הרב מימון  57659187 בן ישעיהו ברונו

ניצול לרעה 23/05/13     30655-12-11 30786 , רחובות13/1הר הצופים  34796276 בן מיכאל משה

ניצול לרעה 09/05/13      1717-00-09 21867 , בת ים80החשמונאים  23731490 בן ציון גיא

ניצול לרעה 20/03/13      9360-05-11 28189 , בני ברק26/0האדמו"ר מקוצק  59122382 גיאת משה

ניצול לרעה 12/11/12     46305-11-10 26549 , פתח תקווה7שלום אש  34326744 דבורה עליזה

הסדר 05/05/13      5164-11-09 23134 , ראשון לציון8/7השקד  28880144 הלל עודד

הפטר חלוט 13/05/13      1815-00-09 21959 , תל אביב - יפו41/2ז'בוטינסקי  8692816 וינריב אברהם

הסדר 19/05/13      1132-00-09 21470 , גן יבנה12/4השעורה  55317465 חיון משה

ניצול לרעה 08/05/13     12285-11-10 26336 , הרצליה20הר נבו  22397681 חלפון משה

ניצול לרעה 09/01/12      1098-12-10 25919 , תל אביב - יפו28/5טשרניחובסקי  33175522 טפירו יחיאל

הסדר 20/01/13      2352-00-07 19607 , לוד6מורן  59207043 כהן אסתר

הסדר 20/01/13      2351-00-07 19597 , לוד6מורן  58683004 כהן בנימין

ניצול לרעה 12/05/13      2056-00-01 14096 , אשדוד4חרמון  22065791 כהן יוסף

ניצול לרעה 06/05/13     29867-02-10 23945 , פתח תקווה7/8הרב בלוי משה  57459026 כהן ששון אורי

הסדר 14/02/13     40085-12-10 26891 , תל אביב -יפו11בלוך  300407483 מונטג אייל

ניצול לרעה 10/05/13     19956-10-12 34906 , טירה0/0טירה  23124290 מנסור עמאד

ניצול לרעה 25/04/13     28754-01-10 23909 , מעלה אפרים275ת.ד.  24940637 נגני שמחה

הסדר 04/03/13      1463-00-08 20231 , כפר חב''ד9/5כפר חב''ד ב'  52248804 נוימן שמעון

ניצול לרעה 10/03/13     48058-02-11 27643 , בת ים15ביאליק  14971048 סופר יחזקאל

ניצול לרעה 17/05/13     16690-10-12 34447 , בת ים13/0ניצנה  58701343 עזרן אבי

הסדר 12/05/13      2271-00-09 22342 , נתניה17גד מכנס  67882159 פוקס דוד

ניצול לרעה 20/02/13      1825-00-01 13967 , רעננה27ר' עקיבא  64511777 פרחי ריטה

ניצול לרעה 21/04/13     12052-04-12 32563 , תל אביב - יפו58/36לאגרדיה  57993552 פריד מרדכי אלכס

ניצול לרעה 24/05/13      1382-00-08 20050 , תל אביב - יפו65מחל  304408669 פרידייב יעקב

ניצול לרעה 06/02/13     14788-05-10 24597 , בני ברק16/17הרב פרדו משה  22183057 פרץ שמעון

הסדר 20/03/13      1248-00-09 21560 , ראשון לציון53/10ז'בוטינסקי  25379744 צימבליסט יניב

ניצול לרעה 12/05/13      1430-00-06 17695 , רמת גן16/1באר אורה  25433095 קמפר עודד

ניצול לרעה 23/11/12     49935-07-10 25386 , אשקלון6שני אליהו  36682573 קסטרו מרדכי מוטי

ניצול לרעה 12/05/13     11050-05-12 32458 , בת ים11/0אילת  8700965 שובל שלמה

ניצול לרעה 09/05/13      7834-01-10 23645 , משמר השבעה119/2אבטיחי מנחם  54222633 שי גלעד חיה אביבה

ניצול לרעה 10/04/13      1929-00-08 20535 , אשדוד10הגולשים  309071488 שילון שרון

הסדר 22/05/13     29129-10-11 30046 , תל אביב -יפו20/2הלסנקי  57475980 שלו משה

הסדר 19/05/13     53539-08-10 25350 , תל אביב - יפו4פילדלפיה  25047473 תמסוט לילך

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

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

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

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה
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הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 23/03/13     16434-09-11 23119 , חיפה59/0דרך אלנבי  56255052 אבו איוב רודינה

מחיקת בקשה 10/02/13     30022-02-11 21858 , עכו21/13בן עמי  54807698 אבו ערדאת פאטמה

דחיית בקשה 18/04/13     38326-01-11 21662 , אור עקיבא32העצמאות  65536872 אוחיון דוד

ניצול לרעה 14/10/12     21252-04-10 19587 , קרית אתא15בן עמי  58657230 אוליאל אילנה

דחיית בקשה 21/01/13      3700-06-11 22705 , עראבה-עכו0/0עראבה  59886804 אחמד נזאר

דחיית בקשה 21/03/13     11432-08-11 23089 , חיפה10/0דוכיפת  52170396 אטיה חי משה

דחיית בקשה 24/03/13     14560-10-11 24032 , עכו24/51דרך הארבעה  34350058 אל עריד איסמאעיל

דחיית בקשה 01/02/12     30944-06-10 19969 , קרית מוצקין7/3נתיב העליה  22696793 אסולין דניאל

דחיית בקשה 11/02/13     28576-12-09 18674 , קרית אתא2/5שד בית וגן  22463350 בן עזרא אהרן

דחיית בקשה 18/12/12     23685-10-10 19556 , זמר0אבתאן  27528652 גאנם מואיד

מחיקת בקשה 11/03/13     13676-12-11 24568 323671297 ד', חדרה16/4שבטי ישראל  דרובישב יוליה

הסדר 13/05/13     20774-10-10 19555 , קרית ים3/17פרץ  36215929 יפרח איציק

מחיקת בקשה 21/02/13     45964-01-11 21696 , קרית אתא5סמולנסקין  27474907 לוי יוסף

דחיית בקשה 17/04/13      6496-06-11 22532 , קרית ים29/18שז"ר זלמן  310712666 מדז'ידוב אמיל

הסדר 27/04/13       189-00-08 16057 , אם אל-פחם0 3369ת.ד  25782046 מחאמיד ראמי

דחיית בקשה 30/04/13     18971-02-11 21832 22659171 א, מעלות תרשח23שניר  מלכה שמעון

מחיקת בקשה 11/03/13     26669-09-11 23518 , חדרה89/0הרברט סמואל  320837370 מנחימוב איליה

דחיית בקשה 29/04/13      3585-12-11 24324 , דיר אל-אסד101דייר אל-אסד ת.ד  25820184 נעמה חאפז

מחיקת בקשה 20/02/13     17832-02-11 21728 , כפר יאסיף0כפר יאסיף  52511177 סאבא האני

מחיקת בקשה 12/05/12     39568-11-10 20919 , גת  בגליל0  50792415 סביתה סלמאן

דחיית בקשה 27/02/13     27690-06-10 19976 , ג'דיידה-מכר0 5192ת.ד  20421095 סכס רדואן

הסדר 13/05/13     14479-02-11 21785 , חיפה27דרך סטלה מריס  59544155 סרוגי נביל

מחיקת בקשה 21/01/13     50641-07-11 22061 , באקה גרביה0באקה אל-גרביה  37736089 עבד סייד

דחיית בקשה 17/04/13     14930-09-10 20504 , פוריידיס0פוריידיס  39608195 עוד ראפת

דחיית בקשה 17/12/12     18699-01-10 18545 , קרית אתא10רמב"ם  38748646 עיזירי אליה

דחיית בקשה 21/04/13     28687-06-10 19782 , עכו13צורי משה  69341709 עמר ויקטור

הסדר 07/05/13       137-00-04 11739 , יקנעם עילית7/1אצל אטיאס-אורני  22896948 פלנר משה

הסדר 12/05/13     12220-05-09 17812 , עתלית10האיריס  27340140 פסטרנק כץ שלי

מחיקת בקשה 20/02/13     26628-12-10 21388 , עכו1/14האילן  23931835 רוח רוני מכלוף

באר שבע מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 27/02/13     11304-03-12 14076 , רהט15 30שכ'  53708277 אבו זאיד דיב

ניצול לרעה 29/12/12     14969-07-11 13181 , ערוער219/0ערערה-בנגב  301249496 אבו עראר נור

ניצול לרעה 23/01/13     10098-03-11 11903 , אבו רובייעה )שב0אבו רובייעה )שב  23296254 אבו קוידר סלימאן

ניצול לרעה 02/11/11      5653-00-09 10921 , אילת2אפרסמון  42180869 בנלולו יהודה  ז"ל

ניצול לרעה 10/02/10      5186-00-09 10312 , אשקלון39/7ההסתדרות  310631098 ברנשטיין מיכאל

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה
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הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 23/03/13     16434-09-11 23119 , חיפה59/0דרך אלנבי  56255052 אבו איוב רודינה

מחיקת בקשה 10/02/13     30022-02-11 21858 , עכו21/13בן עמי  54807698 אבו ערדאת פאטמה

דחיית בקשה 18/04/13     38326-01-11 21662 , אור עקיבא32העצמאות  65536872 אוחיון דוד

ניצול לרעה 14/10/12     21252-04-10 19587 , קרית אתא15בן עמי  58657230 אוליאל אילנה

דחיית בקשה 21/01/13      3700-06-11 22705 , עראבה-עכו0/0עראבה  59886804 אחמד נזאר

דחיית בקשה 21/03/13     11432-08-11 23089 , חיפה10/0דוכיפת  52170396 אטיה חי משה

דחיית בקשה 24/03/13     14560-10-11 24032 , עכו24/51דרך הארבעה  34350058 אל עריד איסמאעיל

דחיית בקשה 01/02/12     30944-06-10 19969 , קרית מוצקין7/3נתיב העליה  22696793 אסולין דניאל

דחיית בקשה 11/02/13     28576-12-09 18674 , קרית אתא2/5שד בית וגן  22463350 בן עזרא אהרן

דחיית בקשה 18/12/12     23685-10-10 19556 , זמר0אבתאן  27528652 גאנם מואיד

מחיקת בקשה 11/03/13     13676-12-11 24568 323671297 ד', חדרה16/4שבטי ישראל  דרובישב יוליה

הסדר 13/05/13     20774-10-10 19555 , קרית ים3/17פרץ  36215929 יפרח איציק

מחיקת בקשה 21/02/13     45964-01-11 21696 , קרית אתא5סמולנסקין  27474907 לוי יוסף

דחיית בקשה 17/04/13      6496-06-11 22532 , קרית ים29/18שז"ר זלמן  310712666 מדז'ידוב אמיל

הסדר 27/04/13       189-00-08 16057 , אם אל-פחם0 3369ת.ד  25782046 מחאמיד ראמי

דחיית בקשה 30/04/13     18971-02-11 21832 22659171 א, מעלות תרשח23שניר  מלכה שמעון

מחיקת בקשה 11/03/13     26669-09-11 23518 , חדרה89/0הרברט סמואל  320837370 מנחימוב איליה

דחיית בקשה 29/04/13      3585-12-11 24324 , דיר אל-אסד101דייר אל-אסד ת.ד  25820184 נעמה חאפז

מחיקת בקשה 20/02/13     17832-02-11 21728 , כפר יאסיף0כפר יאסיף  52511177 סאבא האני

מחיקת בקשה 12/05/12     39568-11-10 20919 , גת  בגליל0  50792415 סביתה סלמאן

דחיית בקשה 27/02/13     27690-06-10 19976 , ג'דיידה-מכר0 5192ת.ד  20421095 סכס רדואן

הסדר 13/05/13     14479-02-11 21785 , חיפה27דרך סטלה מריס  59544155 סרוגי נביל

מחיקת בקשה 21/01/13     50641-07-11 22061 , באקה גרביה0באקה אל-גרביה  37736089 עבד סייד

דחיית בקשה 17/04/13     14930-09-10 20504 , פוריידיס0פוריידיס  39608195 עוד ראפת

דחיית בקשה 17/12/12     18699-01-10 18545 , קרית אתא10רמב"ם  38748646 עיזירי אליה

דחיית בקשה 21/04/13     28687-06-10 19782 , עכו13צורי משה  69341709 עמר ויקטור

הסדר 07/05/13       137-00-04 11739 , יקנעם עילית7/1אצל אטיאס-אורני  22896948 פלנר משה

הסדר 12/05/13     12220-05-09 17812 , עתלית10האיריס  27340140 פסטרנק כץ שלי

מחיקת בקשה 20/02/13     26628-12-10 21388 , עכו1/14האילן  23931835 רוח רוני מכלוף

באר שבע מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 27/02/13     11304-03-12 14076 , רהט15 30שכ'  53708277 אבו זאיד דיב

ניצול לרעה 29/12/12     14969-07-11 13181 , ערוער219/0ערערה-בנגב  301249496 אבו עראר נור

ניצול לרעה 23/01/13     10098-03-11 11903 , אבו רובייעה )שב0אבו רובייעה )שב  23296254 אבו קוידר סלימאן

ניצול לרעה 02/11/11      5653-00-09 10921 , אילת2אפרסמון  42180869 בנלולו יהודה  ז"ל

ניצול לרעה 10/02/10      5186-00-09 10312 , אשקלון39/7ההסתדרות  310631098 ברנשטיין מיכאל

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 16/03/13     50141-03-12 14325 , באר שבע164/12יצחק רגר  314040411 חזן אלי

ניצול לרעה 30/01/13      9174-11-10 11772 סמטת נחל מנוחה , אילת 14732143 חיט אורלי

ניצול לרעה 11/02/13      5689-00-09 10735 , סעד0סעד  27732825 יפרח דורון משה

ניצול לרעה 23/12/08      6465-00-05 8502 , אשקלון543/11אליעזר מילרוד  14374730 מחפודה אסתר

ניצול לרעה 08/03/13      3404-01-11 11917 , אשקלון5/40מגידו  24178428 סלע שרית

ניצול לרעה 30/01/13      9154-11-10 11771 סמטת נחל מנוחה , אילת 37410370 חיט חגי

נצרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 20/03/13     47379-02-12 25099 , בית שאן704/4שכ אליהו  27196898 אלמקיאס משה

ניצול לרעה 08/01/13     37929-03-11 21446 בוקעאתא , בקעתה 52858123 אלקלעאני וסאם

דחיית בקשה 08/04/13     49553-12-11 24644 , צפת215/2דוד אלעזר  301103404 דהן ליאת

דחיית בקשה 08/04/13     49604-12-11 24634 , צפת215/2דוד אלעזר  29973252 דהן עמיחי

דחיית בקשה 13/03/13      5516-09-10 20556 , טבריה43שיכון ב'  25566738 ועקנין לימור מזל

ניצול לרעה 12/11/12      8989-06-11 21386 59988691 , כפר מצר2767ת.ד.  זועבי עאטף

הסדר 29/04/13     44371-08-10 20217 , נצרת249 ת.ד 4015רח  26319087 זועבי ערב

מחיקת בקשה 18/03/13     10599-05-10 19749 , נהריה1/1הזיתים  33969734 חן אוחנה סימון שמעו

דחיית בקשה 10/10/12       663-00-09 18484 , משהד269ת.ד.  20638201 חסן חוסיין

דחיית בקשה 11/03/13     36208-12-11 24629 , מגאר512מגאר ת.ד  58602954 טריף עיסאם

דחיית בקשה 22/05/13      6212-07-10 20020 , נצרת26שיכון הפועלים  54389630 מוסלח בהג'את

דחיית בקשה 19/05/13      7074-07-10 20140 , נצרת עילית10/4ארבל  27972793 מלדסי מרדכי מישל

מחיקת בקשה 14/04/13      2341-06-10 19602 , יפיע214/27מנזר אלנור  29881703 מרגייה אימאן

מחיקת בקשה 14/04/13     23547-05-10 19592 , יפיע5040ת.ד.  26267344 מרגייה טוני

מחיקת בקשה 13/03/13     47278-09-11 23945 , קרית שמונה84/5הרצל  23040454 סבג זהבה

דחיית בקשה 13/05/13     17989-10-11 24040 , נצרת0/0 7000סאפוריה ,  26390690 סילאוי ריפעת

דחיית בקשה 11/03/13     21113-12-10 20975 , דבוריה0  300863073 ספדי איהאב

דחיית בקשה 24/04/13     26444-02-12 25127 , כפר כנא0/0כפר כנא  43223049 עותמאן אמין

מרכז מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 13/05/13     52650-06-11 28882 , לוד15בן יהודה  56931140 אבו גאנם יוסף

ניצול לרעה 09/05/13     12932-05-12 33136 , רמלה11/8לוי אליהו סלם  11273588 אברמוב חננאל

ניצול לרעה 10/05/13     58540-10-10 26154 , בת ים4/9השר פנקס  29636578 אלמשעלי דורית

ניצול לרעה 10/05/13     58564-10-10 26164 , בת ים4/9השר פנקס  28848596 אלמשעלי מרדכי מוטי

ניצול לרעה 07/05/13     50558-06-12 33671 , ראשון לציון6/19מולכו שלמה  54078738 אסייג דליה

ניצול לרעה 09/05/13     44893-05-12 33287 , בני ברק69/0בן גוריון דוד  322013319 ארחיפנקו ויאצ'סלב

ניצול לרעה 25/04/13     38774-03-12 32491 , כפר קאסם0/0 1401ת.ד.  54444062 בדיר יעקוב

ניצול לרעה 05/05/13     31950-12-11 30656 , ראשון לציון25/0הגליל  56511280 בובליל אורנה

ניצול לרעה 06/05/13     12131-01-12 31079 , נתניה32/3גדעון  58228842 הליאל אריה

ניצול לרעה 11/05/13     22352-02-12 32124 , לוד4/2אינשטיין  27817824 כהן יהודה

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

12:00 17/05/09 11:30 17/05/09 22/02/09 1230008 4854 ,14-27המלאכה
נצרתעילית,

580048874 ד"ניידותחב
להפצתיהדות

ארהקודש

12:00 26/07/09 11:30 26/07/09 15/03/09 3060008 4927 528האופנים
חצורהגלילית,

512642026 אקסטרה"
צ.י(אורדינייר(.

מזושירותי

11:00 29/07/09 10:30 29/07/09 15/02/09 3460008 4943 בגין7מנחם
רמתגן,

513793422 סטוגליליפתח
מ"בע

12:00 15/07/09 11:30 15/07/09 11/03/09 4840008 4995 חצור.81,ד.ת
הגלילית

513710681 מ"וטרימיקסבע

חיפה',א15ים"פל'רבשד"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזחיפהוהצפון,ר"סגןהכונ,ד"עו,לבנהברעוז

בארשבע מחוז

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

10:30 10/05/09 10:00 10/05/09 02/03/09 834908 2946 מסחרי19מרכז
עומר,

512027954 אחירוזנטל
שרותיבניה

)1995(מ"בע

10:30 30/03/09 10:00 30/03/09 21/01/09 84170008 2949 13הצוער,באר
שבע

513704189 לבהנגבסוכנויות
מ"הרכבבע

10:30 18/03/09 10:00 18/03/09 18/03/09 852308 2954 69טרומפלדור
בארשבע,

512504366 אתגריתרשתות
1997(ותשתיות(

מ"בע

10:30 18/05/09 10:00 18/05/09 02/03/09 860308 2959 הנגבלבקניון
בארשבע,

512613233 סמיאתמאיר
מ"ובניובע

10:30 05/07/09 10:00 05/07/09 05/04/09 862008 2961 אשקלון,6ל"צה 512736356 מ"טליטקסבע

בארשבע,4התקווה'רברח"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזבארשבע,ר"סגןהכונ,ד"עו,צביקויש

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 16/03/13     50141-03-12 14325 , באר שבע164/12יצחק רגר  314040411 חזן אלי

ניצול לרעה 30/01/13      9174-11-10 11772 סמטת נחל מנוחה , אילת 14732143 חיט אורלי

ניצול לרעה 11/02/13      5689-00-09 10735 , סעד0סעד  27732825 יפרח דורון משה

ניצול לרעה 23/12/08      6465-00-05 8502 , אשקלון543/11אליעזר מילרוד  14374730 מחפודה אסתר

ניצול לרעה 08/03/13      3404-01-11 11917 , אשקלון5/40מגידו  24178428 סלע שרית

ניצול לרעה 30/01/13      9154-11-10 11771 סמטת נחל מנוחה , אילת 37410370 חיט חגי

נצרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 20/03/13     47379-02-12 25099 , בית שאן704/4שכ אליהו  27196898 אלמקיאס משה

ניצול לרעה 08/01/13     37929-03-11 21446 בוקעאתא , בקעתה 52858123 אלקלעאני וסאם

דחיית בקשה 08/04/13     49553-12-11 24644 , צפת215/2דוד אלעזר  301103404 דהן ליאת

דחיית בקשה 08/04/13     49604-12-11 24634 , צפת215/2דוד אלעזר  29973252 דהן עמיחי

דחיית בקשה 13/03/13      5516-09-10 20556 , טבריה43שיכון ב'  25566738 ועקנין לימור מזל

ניצול לרעה 12/11/12      8989-06-11 21386 59988691 , כפר מצר2767ת.ד.  זועבי עאטף

הסדר 29/04/13     44371-08-10 20217 , נצרת249 ת.ד 4015רח  26319087 זועבי ערב

מחיקת בקשה 18/03/13     10599-05-10 19749 , נהריה1/1הזיתים  33969734 חן אוחנה סימון שמעו

דחיית בקשה 10/10/12       663-00-09 18484 , משהד269ת.ד.  20638201 חסן חוסיין

דחיית בקשה 11/03/13     36208-12-11 24629 , מגאר512מגאר ת.ד  58602954 טריף עיסאם

דחיית בקשה 22/05/13      6212-07-10 20020 , נצרת26שיכון הפועלים  54389630 מוסלח בהג'את

דחיית בקשה 19/05/13      7074-07-10 20140 , נצרת עילית10/4ארבל  27972793 מלדסי מרדכי מישל

מחיקת בקשה 14/04/13      2341-06-10 19602 , יפיע214/27מנזר אלנור  29881703 מרגייה אימאן

מחיקת בקשה 14/04/13     23547-05-10 19592 , יפיע5040ת.ד.  26267344 מרגייה טוני

מחיקת בקשה 13/03/13     47278-09-11 23945 , קרית שמונה84/5הרצל  23040454 סבג זהבה

דחיית בקשה 13/05/13     17989-10-11 24040 , נצרת0/0 7000סאפוריה ,  26390690 סילאוי ריפעת

דחיית בקשה 11/03/13     21113-12-10 20975 , דבוריה0  300863073 ספדי איהאב

דחיית בקשה 24/04/13     26444-02-12 25127 , כפר כנא0/0כפר כנא  43223049 עותמאן אמין

מרכז מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 13/05/13     52650-06-11 28882 , לוד15בן יהודה  56931140 אבו גאנם יוסף

ניצול לרעה 09/05/13     12932-05-12 33136 , רמלה11/8לוי אליהו סלם  11273588 אברמוב חננאל

ניצול לרעה 10/05/13     58540-10-10 26154 , בת ים4/9השר פנקס  29636578 אלמשעלי דורית

ניצול לרעה 10/05/13     58564-10-10 26164 , בת ים4/9השר פנקס  28848596 אלמשעלי מרדכי מוטי

ניצול לרעה 07/05/13     50558-06-12 33671 , ראשון לציון6/19מולכו שלמה  54078738 אסייג דליה

ניצול לרעה 09/05/13     44893-05-12 33287 , בני ברק69/0בן גוריון דוד  322013319 ארחיפנקו ויאצ'סלב

ניצול לרעה 25/04/13     38774-03-12 32491 , כפר קאסם0/0 1401ת.ד.  54444062 בדיר יעקוב

ניצול לרעה 05/05/13     31950-12-11 30656 , ראשון לציון25/0הגליל  56511280 בובליל אורנה

ניצול לרעה 06/05/13     12131-01-12 31079 , נתניה32/3גדעון  58228842 הליאל אריה

ניצול לרעה 11/05/13     22352-02-12 32124 , לוד4/2אינשטיין  27817824 כהן יהודה
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הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 06/05/13     27365-03-12 32028 , פתח תקווה31/0הס משה  61437695 מימון צבי

ניצול לרעה 16/05/13     36125-10-10 26108 , פתח תקווה15/2ביל"ו  52885928 נוסבאום מרים

ניצול לרעה 02/05/13     41338-01-11 27218 , ראש העין10גלוסקא  55087233 עוזרי עמרן

מחיקת בקשה 12/05/13     29138-02-12 31658 , ראש העין16/0הבנים  24233637 עמרני זהר

אחר 18/04/13     35032-07-12 33681 , לוד16/82ארבע העונות  49173149 פילוסוף מזלית

ניצול לרעה 19/05/13       426-06-12 33462 , ראשון לציון4/17הכנסת  68690130 פשרל זקלין

הסדר 08/05/13     25752-09-10 25770 , בת ים3הדדי  4287710 קליג יעקב

ניצול לרעה 12/03/13     37715-03-12 32499 , נתניה35/0ויתקין  28519163 רובין יצחק

ניצול לרעה 14/04/13     39368-02-11 27139 10090785 א', חדרה34הראשונים  רודניצקי אבי

ניצול לרעה 11/04/13     14909-08-12 31206 , אזור10/8יצחק שדה  51720027 שאולי שלמה

ניצול לרעה 15/05/13     11213-08-11 29244 , פתח תקווה29/4רוטשילד  314199738 שניידר רומן

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 16/03/13     50141-03-12 14325 , באר שבע164/12יצחק רגר  314040411 חזן אלי

ניצול לרעה 30/01/13      9174-11-10 11772 סמטת נחל מנוחה , אילת 14732143 חיט אורלי

ניצול לרעה 11/02/13      5689-00-09 10735 , סעד0סעד  27732825 יפרח דורון משה

ניצול לרעה 23/12/08      6465-00-05 8502 , אשקלון543/11אליעזר מילרוד  14374730 מחפודה אסתר

ניצול לרעה 08/03/13      3404-01-11 11917 , אשקלון5/40מגידו  24178428 סלע שרית

ניצול לרעה 30/01/13      9154-11-10 11771 סמטת נחל מנוחה , אילת 37410370 חיט חגי

נצרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 20/03/13     47379-02-12 25099 , בית שאן704/4שכ אליהו  27196898 אלמקיאס משה

ניצול לרעה 08/01/13     37929-03-11 21446 בוקעאתא , בקעתה 52858123 אלקלעאני וסאם

דחיית בקשה 08/04/13     49553-12-11 24644 , צפת215/2דוד אלעזר  301103404 דהן ליאת

דחיית בקשה 08/04/13     49604-12-11 24634 , צפת215/2דוד אלעזר  29973252 דהן עמיחי

דחיית בקשה 13/03/13      5516-09-10 20556 , טבריה43שיכון ב'  25566738 ועקנין לימור מזל

ניצול לרעה 12/11/12      8989-06-11 21386 59988691 , כפר מצר2767ת.ד.  זועבי עאטף

הסדר 29/04/13     44371-08-10 20217 , נצרת249 ת.ד 4015רח  26319087 זועבי ערב

מחיקת בקשה 18/03/13     10599-05-10 19749 , נהריה1/1הזיתים  33969734 חן אוחנה סימון שמעו

דחיית בקשה 10/10/12       663-00-09 18484 , משהד269ת.ד.  20638201 חסן חוסיין

דחיית בקשה 11/03/13     36208-12-11 24629 , מגאר512מגאר ת.ד  58602954 טריף עיסאם

דחיית בקשה 22/05/13      6212-07-10 20020 , נצרת26שיכון הפועלים  54389630 מוסלח בהג'את

דחיית בקשה 19/05/13      7074-07-10 20140 , נצרת עילית10/4ארבל  27972793 מלדסי מרדכי מישל

מחיקת בקשה 14/04/13      2341-06-10 19602 , יפיע214/27מנזר אלנור  29881703 מרגייה אימאן

מחיקת בקשה 14/04/13     23547-05-10 19592 , יפיע5040ת.ד.  26267344 מרגייה טוני

מחיקת בקשה 13/03/13     47278-09-11 23945 , קרית שמונה84/5הרצל  23040454 סבג זהבה

דחיית בקשה 13/05/13     17989-10-11 24040 , נצרת0/0 7000סאפוריה ,  26390690 סילאוי ריפעת

דחיית בקשה 11/03/13     21113-12-10 20975 , דבוריה0  300863073 ספדי איהאב

דחיית בקשה 24/04/13     26444-02-12 25127 , כפר כנא0/0כפר כנא  43223049 עותמאן אמין

מרכז מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 13/05/13     52650-06-11 28882 , לוד15בן יהודה  56931140 אבו גאנם יוסף

ניצול לרעה 09/05/13     12932-05-12 33136 , רמלה11/8לוי אליהו סלם  11273588 אברמוב חננאל

ניצול לרעה 10/05/13     58540-10-10 26154 , בת ים4/9השר פנקס  29636578 אלמשעלי דורית

ניצול לרעה 10/05/13     58564-10-10 26164 , בת ים4/9השר פנקס  28848596 אלמשעלי מרדכי מוטי

ניצול לרעה 07/05/13     50558-06-12 33671 , ראשון לציון6/19מולכו שלמה  54078738 אסייג דליה

ניצול לרעה 09/05/13     44893-05-12 33287 , בני ברק69/0בן גוריון דוד  322013319 ארחיפנקו ויאצ'סלב

ניצול לרעה 25/04/13     38774-03-12 32491 , כפר קאסם0/0 1401ת.ד.  54444062 בדיר יעקוב

ניצול לרעה 05/05/13     31950-12-11 30656 , ראשון לציון25/0הגליל  56511280 בובליל אורנה

ניצול לרעה 06/05/13     12131-01-12 31079 , נתניה32/3גדעון  58228842 הליאל אריה

ניצול לרעה 11/05/13     22352-02-12 32124 , לוד4/2אינשטיין  27817824 כהן יהודה

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 16/03/13     50141-03-12 14325 , באר שבע164/12יצחק רגר  314040411 חזן אלי

ניצול לרעה 30/01/13      9174-11-10 11772 סמטת נחל מנוחה , אילת 14732143 חיט אורלי

ניצול לרעה 11/02/13      5689-00-09 10735 , סעד0סעד  27732825 יפרח דורון משה

ניצול לרעה 23/12/08      6465-00-05 8502 , אשקלון543/11אליעזר מילרוד  14374730 מחפודה אסתר

ניצול לרעה 08/03/13      3404-01-11 11917 , אשקלון5/40מגידו  24178428 סלע שרית

ניצול לרעה 30/01/13      9154-11-10 11771 סמטת נחל מנוחה , אילת 37410370 חיט חגי

נצרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 20/03/13     47379-02-12 25099 , בית שאן704/4שכ אליהו  27196898 אלמקיאס משה

ניצול לרעה 08/01/13     37929-03-11 21446 בוקעאתא , בקעתה 52858123 אלקלעאני וסאם

דחיית בקשה 08/04/13     49553-12-11 24644 , צפת215/2דוד אלעזר  301103404 דהן ליאת

דחיית בקשה 08/04/13     49604-12-11 24634 , צפת215/2דוד אלעזר  29973252 דהן עמיחי

דחיית בקשה 13/03/13      5516-09-10 20556 , טבריה43שיכון ב'  25566738 ועקנין לימור מזל

ניצול לרעה 12/11/12      8989-06-11 21386 59988691 , כפר מצר2767ת.ד.  זועבי עאטף

הסדר 29/04/13     44371-08-10 20217 , נצרת249 ת.ד 4015רח  26319087 זועבי ערב

מחיקת בקשה 18/03/13     10599-05-10 19749 , נהריה1/1הזיתים  33969734 חן אוחנה סימון שמעו

דחיית בקשה 10/10/12       663-00-09 18484 , משהד269ת.ד.  20638201 חסן חוסיין

דחיית בקשה 11/03/13     36208-12-11 24629 , מגאר512מגאר ת.ד  58602954 טריף עיסאם

דחיית בקשה 22/05/13      6212-07-10 20020 , נצרת26שיכון הפועלים  54389630 מוסלח בהג'את

דחיית בקשה 19/05/13      7074-07-10 20140 , נצרת עילית10/4ארבל  27972793 מלדסי מרדכי מישל

מחיקת בקשה 14/04/13      2341-06-10 19602 , יפיע214/27מנזר אלנור  29881703 מרגייה אימאן

מחיקת בקשה 14/04/13     23547-05-10 19592 , יפיע5040ת.ד.  26267344 מרגייה טוני

מחיקת בקשה 13/03/13     47278-09-11 23945 , קרית שמונה84/5הרצל  23040454 סבג זהבה

דחיית בקשה 13/05/13     17989-10-11 24040 , נצרת0/0 7000סאפוריה ,  26390690 סילאוי ריפעת

דחיית בקשה 11/03/13     21113-12-10 20975 , דבוריה0  300863073 ספדי איהאב

דחיית בקשה 24/04/13     26444-02-12 25127 , כפר כנא0/0כפר כנא  43223049 עותמאן אמין

מרכז מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 13/05/13     52650-06-11 28882 , לוד15בן יהודה  56931140 אבו גאנם יוסף

ניצול לרעה 09/05/13     12932-05-12 33136 , רמלה11/8לוי אליהו סלם  11273588 אברמוב חננאל

ניצול לרעה 10/05/13     58540-10-10 26154 , בת ים4/9השר פנקס  29636578 אלמשעלי דורית

ניצול לרעה 10/05/13     58564-10-10 26164 , בת ים4/9השר פנקס  28848596 אלמשעלי מרדכי מוטי

ניצול לרעה 07/05/13     50558-06-12 33671 , ראשון לציון6/19מולכו שלמה  54078738 אסייג דליה

ניצול לרעה 09/05/13     44893-05-12 33287 , בני ברק69/0בן גוריון דוד  322013319 ארחיפנקו ויאצ'סלב

ניצול לרעה 25/04/13     38774-03-12 32491 , כפר קאסם0/0 1401ת.ד.  54444062 בדיר יעקוב

ניצול לרעה 05/05/13     31950-12-11 30656 , ראשון לציון25/0הגליל  56511280 בובליל אורנה

ניצול לרעה 06/05/13     12131-01-12 31079 , נתניה32/3גדעון  58228842 הליאל אריה

ניצול לרעה 11/05/13     22352-02-12 32124 , לוד4/2אינשטיין  27817824 כהן יהודה

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 16/03/13     50141-03-12 14325 , באר שבע164/12יצחק רגר  314040411 חזן אלי

ניצול לרעה 30/01/13      9174-11-10 11772 סמטת נחל מנוחה , אילת 14732143 חיט אורלי

ניצול לרעה 11/02/13      5689-00-09 10735 , סעד0סעד  27732825 יפרח דורון משה

ניצול לרעה 23/12/08      6465-00-05 8502 , אשקלון543/11אליעזר מילרוד  14374730 מחפודה אסתר

ניצול לרעה 08/03/13      3404-01-11 11917 , אשקלון5/40מגידו  24178428 סלע שרית

ניצול לרעה 30/01/13      9154-11-10 11771 סמטת נחל מנוחה , אילת 37410370 חיט חגי

נצרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 20/03/13     47379-02-12 25099 , בית שאן704/4שכ אליהו  27196898 אלמקיאס משה

ניצול לרעה 08/01/13     37929-03-11 21446 בוקעאתא , בקעתה 52858123 אלקלעאני וסאם

דחיית בקשה 08/04/13     49553-12-11 24644 , צפת215/2דוד אלעזר  301103404 דהן ליאת

דחיית בקשה 08/04/13     49604-12-11 24634 , צפת215/2דוד אלעזר  29973252 דהן עמיחי

דחיית בקשה 13/03/13      5516-09-10 20556 , טבריה43שיכון ב'  25566738 ועקנין לימור מזל

ניצול לרעה 12/11/12      8989-06-11 21386 59988691 , כפר מצר2767ת.ד.  זועבי עאטף

הסדר 29/04/13     44371-08-10 20217 , נצרת249 ת.ד 4015רח  26319087 זועבי ערב

מחיקת בקשה 18/03/13     10599-05-10 19749 , נהריה1/1הזיתים  33969734 חן אוחנה סימון שמעו

דחיית בקשה 10/10/12       663-00-09 18484 , משהד269ת.ד.  20638201 חסן חוסיין

דחיית בקשה 11/03/13     36208-12-11 24629 , מגאר512מגאר ת.ד  58602954 טריף עיסאם

דחיית בקשה 22/05/13      6212-07-10 20020 , נצרת26שיכון הפועלים  54389630 מוסלח בהג'את

דחיית בקשה 19/05/13      7074-07-10 20140 , נצרת עילית10/4ארבל  27972793 מלדסי מרדכי מישל

מחיקת בקשה 14/04/13      2341-06-10 19602 , יפיע214/27מנזר אלנור  29881703 מרגייה אימאן

מחיקת בקשה 14/04/13     23547-05-10 19592 , יפיע5040ת.ד.  26267344 מרגייה טוני

מחיקת בקשה 13/03/13     47278-09-11 23945 , קרית שמונה84/5הרצל  23040454 סבג זהבה

דחיית בקשה 13/05/13     17989-10-11 24040 , נצרת0/0 7000סאפוריה ,  26390690 סילאוי ריפעת

דחיית בקשה 11/03/13     21113-12-10 20975 , דבוריה0  300863073 ספדי איהאב

דחיית בקשה 24/04/13     26444-02-12 25127 , כפר כנא0/0כפר כנא  43223049 עותמאן אמין

מרכז מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 13/05/13     52650-06-11 28882 , לוד15בן יהודה  56931140 אבו גאנם יוסף

ניצול לרעה 09/05/13     12932-05-12 33136 , רמלה11/8לוי אליהו סלם  11273588 אברמוב חננאל

ניצול לרעה 10/05/13     58540-10-10 26154 , בת ים4/9השר פנקס  29636578 אלמשעלי דורית

ניצול לרעה 10/05/13     58564-10-10 26164 , בת ים4/9השר פנקס  28848596 אלמשעלי מרדכי מוטי

ניצול לרעה 07/05/13     50558-06-12 33671 , ראשון לציון6/19מולכו שלמה  54078738 אסייג דליה

ניצול לרעה 09/05/13     44893-05-12 33287 , בני ברק69/0בן גוריון דוד  322013319 ארחיפנקו ויאצ'סלב

ניצול לרעה 25/04/13     38774-03-12 32491 , כפר קאסם0/0 1401ת.ד.  54444062 בדיר יעקוב

ניצול לרעה 05/05/13     31950-12-11 30656 , ראשון לציון25/0הגליל  56511280 בובליל אורנה

ניצול לרעה 06/05/13     12131-01-12 31079 , נתניה32/3גדעון  58228842 הליאל אריה

ניצול לרעה 11/05/13     22352-02-12 32124 , לוד4/2אינשטיין  27817824 כהן יהודה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

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

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

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     7121-00-10 5170 , צור הדסה351הרימון  50030790 הפטר חלוט20/03/13ברנע יוסף

     7120-00-10 5169 , צור הדסה351הרימון  52827342 הפטר חלוט20/03/13ברנע שלי

     5102-00-08 4494 , קידר65ישוב קידר  25744764 הפטר חלוט20/03/13וזאנה רונן

    43670-03-11 5963 , ביתר עלית5/5רבי עקיבא  24137820 הפטר חלוט21/03/13ולעס משה

     7687-11-11 6325 , ירושלים1/7מרגולין  78953015 הפטר חלוט13/03/13חאסקייה תמר

    46557-12-10 5675 , גבעון החדשה105/3יישוב גבעון  36769461 הפטר חלוט26/02/13יואב מיטל

     5187-00-07 4793 , ירושלים19נהר פרת  817080 הפטר חלוט04/02/13לוי יעקב

     3154-00-06 4342 , מבשרת ציון86הכרמים  56763980 הפטר חלוט19/10/10מיכאל עפרה

     2186-00-05 4156 , ירושלים47/1בר יוחאי  55923262 הפטר חלוט11/03/13מרציאנו רפאל

     8435-05-10 5536 , ירושלים6שיכון הראל  34198168 הפטר חלוט10/02/13פואה אלעד יעקב

      990-00-04 4015 , ירושלים86/7רחמילביץ  54773676 הפטר חלוט13/03/13פרטוש מיכאל

     6183-00-09 5160 , ירושלים110/22דרך חברון  69350593 הפטר חלוט24/04/13פרקש שלום

      779-00-03 3931 53356481 א' ד., ירושלים5ברכיהו  הפטר חלוט05/02/13שבתאי יצחק

      233-00-00 3707 , ברקת44הפרחים  55290456 הפטר חלוט27/02/13שטיינמיץ שמואל משה

    35763-09-11 6356 , מעלה אדומים136/7הנחלים  59701037 הפטר חלוט23/01/13שמש שושנה שושנ

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     2966-00-08 21322 , ראש העין76/6שילה  51566610 הפטר חלוט01/05/13אבישר עליזה

     2907-00-08 21057 , גבעתיים54ז'בוטינסקי  79663639 הפטר חלוט07/05/13אלבז יוסף

     3184-00-09 22968 , רמלה40שכ ג'ואריש  21312152 הפטר חלוט06/05/13אלגרושי עזאם

     2953-00-08 21309 , תל אביב - יפו14תחכמוני  23651318 הפטר חלוט20/05/13בן עמי מקסים

     1069-00-06 17519 , פ"ת3אשר בר לוי  25438177 הפטר חלוט02/05/13ווגל גדעון

    29833-06-10 24943 , רמת גן24/6הסנה  54259270 הפטר חלוט01/05/13זילברברג צבי אברהם

    37757-06-11 28821 , רמת השרון1/2ברנשטיין כהן  7909872 הפטר חלוט08/05/13זלמנוביץ אמנון

     2129-00-07 18177 , נתניה7מסילות  59634030 הפטר חלוט12/05/13יוסף אילן

     2153-00-04 16145 , כפר מעש20האילנות  53457230 הפטר חלוט16/05/13מגל עמי

     1151-00-00 12839 57709370 , מושב גאליה77משק  הפטר חלוט07/05/13מרינשטראוס שמואל

     2867-00-08 21183 , תל אביב - יפו1/2זבולון  13673421 הפטר חלוט19/05/13סבאג מנואל

     2395-00-08 20893 , פתח תקווה24/7קרן קימת לישראל  323420950 הפטר חלוט12/05/13פבריקנט אדוארד

חיפה מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    17937-12-09 18755 א, עכו18בן שושן  63494645 הפטר חלוט22/11/12אוזן שמעון

     1109-00-06 14428 , קריית ים13/4שד' ירושלים  37606761 הפטר חלוט09/05/13אלבכור אופנהיים מזית

    24856-10-09 18628 , קריית ביאליק64/15בן גוריון  22841142 הפטר חלוט16/05/13אלמוזנינו בינימין

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

22/02/12     30220-02-11 5236 , בית שמש2הרמב"ם  58747577 בוזגלו עמרם

22/02/12     31427-11-10 5880 972175988 , שכם עומאר ברהאם

02/04/12       642-04-11 5828 , ירושלים9חננאל  43443530 אדרי כפיר

19/03/12     48896-03-11 6046 , ירושלים19ברל לוקר  34985812 אור חנה

22/02/12     30368-02-11 5784 , ירושלים112/22אולסוונגר  59729806 אייל עופר ארד

29/02/12      2450-02-11 5731 , ירושלים0 57015תד  25385212 אלהרר רוזט

24/04/12     26515-03-11 5877 , ירושלים2/2יצחק שדה  29513488 בלולו מיכאל

02/04/12     15996-04-11 5887 , ירושלים12/18סולם יעקב  29315355 בר מוחא יוסף

19/03/12     51705-02-11 5680 , ירושלים313/18אלכסנדר רובוביץ  11624707 ברוק מרינה

09/05/12     37650-05-11 5979 , ירושלים38/74שישה עשר  323350330 ברצלבסקי לודמילה

02/04/12      3090-04-11 5948 , ירושלים1שועפט  81025033 בשיתי עובידה

02/04/12      3131-04-11 5938 , ירושלים13שועפט  80291701 בשיתי ערפאת

09/05/12     34907-05-11 5989 , ירושלים571האודם  330829 גליסקו אבשלום

19/03/12     55339-03-11 5890 , מבשרת ציון4ארבל  32277352 דיין אופירה

01/04/12     19663-12-10 5221 , כפר אדומים0נופי פרת  37561156 ואזאנא ליאת

19/03/12     43670-03-11 5963 , ביתר עלית5/5רבי עקיבא  24137820 ולעס משה

19/03/12     16645-01-11 5830 , ירושלים125/26הנורית  51149904 זאדא מרים

01/04/12     10649-07-10 5283 , מעלה אדומים13גבעת המייסדים  40722837 זגורי אלעד נסים

29/02/12      6684-02-11 5930 , ירושלים15/17ברל לוקר  28648962 זיבת מנשה

02/04/12     15912-04-11 5993 , ירושלים3משמר העם  56348287 חיים אברהם

08/05/12      6944-04-11 5809 , בית נקופה323/17שלמה בן יוסף  56830060 טורג'מן צבי

22/02/12     22872-09-10 5750 , ירושלים16הרפובליקה הדומי  29511532 יעקב שולמית

22/02/12     22848-09-10 5740 , ירושלים12/34ישראל אלדד  29703709 יעקב שי

12/03/12     11968-03-11 5354 הכלנית , ירושלים 10357671 יצחק לידיה

24/04/12     42251-10-10 5608 , גן יבנה3הסיירים  71335533 יריב מני

19/03/12     51171-03-11 5513 פסגת שורש , שרש 59780676 כהן אמנון

19/03/12     54837-03-11 5760 53189114 אצל אוח, ירושלים204/2מצפה מנחם  כהן יונה שלמה

02/04/12     16832-04-11 5587 , צור הדסה606יסמין  27425222 כהן תמר

27/02/12     29809-02-11 5926 , ירושלים15הצפורן  13610035 כתר יוסף

19/03/12     60407-03-11 5935 , ירושלים52חזקיהו המלך  52650249 לוי יהונתן

22/02/12     26635-02-11 5712 , ירושלים7/5ברגר  40644353 לייני עוז

27/02/12     52648-02-11 5944 , ירושלים112דרך חברון  10672632 מלכה ויקטוריה

09/05/12     28478-05-11 5749 , ברקן0השקד  17306259 מנליס יעקב

02/04/12      3109-04-11 5940 , ירושלים0ואדי אל ג'וז  80502875 נתשה מוחמד עדנא

01/04/12     35851-12-10 5771 , עין נקובא8עין נקבוא  35591940 עוודאלה ויג'דאן

29/02/12      5628-02-11 5704 , ירושלים23בית צפפה  53808564 עליאן מוסא

02/04/12     16769-04-11 5639 , קרני שומרון10משעול החבצלת  51700318 רז בני

07/05/12     33525-10-10 5532 , ירושלים1מכוור  23879919 שאזו איריס אהוב

07/05/12     33484-10-10 5097 , ירושלים1מכור  59141598 שאזו מנשה

02/04/12     18739-04-11 5980 , ירושלים3קבוץ גלויות  53620118 שרביט יעקב

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     7121-00-10 5170 , צור הדסה351הרימון  50030790 הפטר חלוט20/03/13ברנע יוסף

     7120-00-10 5169 , צור הדסה351הרימון  52827342 הפטר חלוט20/03/13ברנע שלי

     5102-00-08 4494 , קידר65ישוב קידר  25744764 הפטר חלוט20/03/13וזאנה רונן

    43670-03-11 5963 , ביתר עלית5/5רבי עקיבא  24137820 הפטר חלוט21/03/13ולעס משה

     7687-11-11 6325 , ירושלים1/7מרגולין  78953015 הפטר חלוט13/03/13חאסקייה תמר

    46557-12-10 5675 , גבעון החדשה105/3יישוב גבעון  36769461 הפטר חלוט26/02/13יואב מיטל

     5187-00-07 4793 , ירושלים19נהר פרת  817080 הפטר חלוט04/02/13לוי יעקב

     3154-00-06 4342 , מבשרת ציון86הכרמים  56763980 הפטר חלוט19/10/10מיכאל עפרה

     2186-00-05 4156 , ירושלים47/1בר יוחאי  55923262 הפטר חלוט11/03/13מרציאנו רפאל

     8435-05-10 5536 , ירושלים6שיכון הראל  34198168 הפטר חלוט10/02/13פואה אלעד יעקב

      990-00-04 4015 , ירושלים86/7רחמילביץ  54773676 הפטר חלוט13/03/13פרטוש מיכאל

     6183-00-09 5160 , ירושלים110/22דרך חברון  69350593 הפטר חלוט24/04/13פרקש שלום

      779-00-03 3931 53356481 א' ד., ירושלים5ברכיהו  הפטר חלוט05/02/13שבתאי יצחק

      233-00-00 3707 , ברקת44הפרחים  55290456 הפטר חלוט27/02/13שטיינמיץ שמואל משה

    35763-09-11 6356 , מעלה אדומים136/7הנחלים  59701037 הפטר חלוט23/01/13שמש שושנה שושנ

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     2966-00-08 21322 , ראש העין76/6שילה  51566610 הפטר חלוט01/05/13אבישר עליזה

     2907-00-08 21057 , גבעתיים54ז'בוטינסקי  79663639 הפטר חלוט07/05/13אלבז יוסף

     3184-00-09 22968 , רמלה40שכ ג'ואריש  21312152 הפטר חלוט06/05/13אלגרושי עזאם

     2953-00-08 21309 , תל אביב - יפו14תחכמוני  23651318 הפטר חלוט20/05/13בן עמי מקסים

     1069-00-06 17519 , פ"ת3אשר בר לוי  25438177 הפטר חלוט02/05/13ווגל גדעון

    29833-06-10 24943 , רמת גן24/6הסנה  54259270 הפטר חלוט01/05/13זילברברג צבי אברהם

    37757-06-11 28821 , רמת השרון1/2ברנשטיין כהן  7909872 הפטר חלוט08/05/13זלמנוביץ אמנון

     2129-00-07 18177 , נתניה7מסילות  59634030 הפטר חלוט12/05/13יוסף אילן

     2153-00-04 16145 , כפר מעש20האילנות  53457230 הפטר חלוט16/05/13מגל עמי

     1151-00-00 12839 57709370 , מושב גאליה77משק  הפטר חלוט07/05/13מרינשטראוס שמואל

     2867-00-08 21183 , תל אביב - יפו1/2זבולון  13673421 הפטר חלוט19/05/13סבאג מנואל

     2395-00-08 20893 , פתח תקווה24/7קרן קימת לישראל  323420950 הפטר חלוט12/05/13פבריקנט אדוארד

חיפה מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    17937-12-09 18755 א, עכו18בן שושן  63494645 הפטר חלוט22/11/12אוזן שמעון

     1109-00-06 14428 , קריית ים13/4שד' ירושלים  37606761 הפטר חלוט09/05/13אלבכור אופנהיים מזית

    24856-10-09 18628 , קריית ביאליק64/15בן גוריון  22841142 הפטר חלוט16/05/13אלמוזנינו בינימין
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הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    24877-10-09 18638 , קריית ביאליק64/15שד' בן גוריון  24339269 הפטר חלוט16/05/13אלמוזנינו עדנה עדי

     3362-09-11 23503 6095251 א, חיפה60הנשיא  הפטר חלוט06/05/13אלקיים איתנה

     9787-04-09 17514 , טירת כרמל8/11סמטת שיטרית  24225179 הפטר חלוט09/05/13אמיגה רחמים

      171-00-05 12482 , חדרה59השקמה  67730853 הפטר חלוט21/10/09בוקובזה לאון

      275-00-05 12586 , נהרייה35/13קפלן  6777460 הפטר חלוט20/05/13בר עוזי

      379-00-07 14879 29043437 , קריית ביאליק8 ב דירה 4פלמח  הפטר חלוט26/05/13גפני תהילה

      217-00-01 10279 , נשר2/5רמות יערה-ארזים  51972156 הפטר חלוט09/05/13דביר יעקב

      620-00-08 16518 , קרית מוצקין4/2יהודה הלוי  51445807 הפטר חלוט02/05/13דננברג מיכל

      718-00-05 13001 , חיפה44הגליל  9824038 הפטר חלוט19/05/13הופמן ליאה

       82-00-03 11166 , חיפה16/1התשבי  11537842 הפטר חלוט02/05/13חדאד נטלי

     8675-02-11 21792 , קריית ים1/17גולן  310588470 הפטר חלוט13/05/13חונגר גריגורי

      532-00-04 12110 , פרדס חנה-כרכור7/10עסיס  16958332 הפטר חלוט09/05/13יזרייב חיה

    21061-02-12 24958 , קריית שמונה32ירדן  321005043 הפטר חלוט13/05/13ניקישנוב ולדיסלב

      101-00-08 15952 , חיפה27ירושלים  304691140 הפטר חלוט01/05/13נמויטין יורי

      740-00-04 12309 , חיפה33/7הלל  54611702 הפטר חלוט19/05/13קאופמן צופית

    18377-05-09 17837 , חיפה6כברים  54121835 הפטר חלוט01/05/13קן מיכאל

      336-00-03 11411 , קריית ים8/1ההגנה  306621855 הפטר חלוט08/05/13שוסטר אלכסנדר

      640-00-08 16553 , מצפה רמון611ת.ד.  56790116 הפטר חלוט23/05/13שפרוני שמואל

באר שבע מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     5549-00-09 10016 , אשדוד4/1כנרת  79220430 הפטר רגיל09/05/13(קסוטו) ברדה רוזט

     9026-00-06 8571 , באר שבע43/8שד' ירושלים  24273914 הפטר רגיל01/05/13אלמקיאס יורם

     9478-00-06 8881 , אשדוד2/6שועלי  שמשון  57146722 הפטר רגיל14/04/13אמסילי דליה

     8196-00-08 9651 , באר טוביה75באר טוביה  14555452 הפטר רגיל03/03/13ארזי דליה

     3327-00-07 9241 16791568 , אשדוד18/4מיכשוילי   הפטר רגיל14/04/13באזוב בסיק

     3002-00-07 8983 , שדרות3/8יצחק שדה  61023164 הפטר רגיל20/01/13בזק ציון

     5682-00-09 10825 32426678 ש , אילת1משעול אנונה  הפטר רגיל05/05/13בטש רחל

    33630-08-11 13344 ,1/4שד עוזיהו  31942337 הפטר רגיל24/12/12בן יקר מרים

     9611-00-06 8985 , באר שבע26חטיבת הנגב  23700164 הפטר רגיל01/05/13בנימין משאל

     5019-00-04 7846 , באר שבע60/7מוריה  14120067 הפטר רגיל07/02/13גורוביץ חיים

     5020-00-04 7847 , באר שבע60/7מוריה  14713846 הפטר רגיל20/02/13גורוביץ סופיה

     6514-00-05 8542 , אשדוד6הגפן  68201367 הפטר רגיל31/12/12דאדון נינט

     9034-00-03 7652 63543532 , באר שבע5/26סרן  דב   הפטר רגיל05/05/13הראל אורה לבנת

    15969-10-11 12965 , אילת1055ת"ד  56438815 הפטר רגיל16/04/13ולטר נתן נפתלי

     9419-00-06 8836 , באר שבע18/7ניב דוד  11057031 הפטר רגיל03/03/13וקסמן גנדי גבריא

     3383-00-07 9287 , ערערה בנגב41 בית 1שכונה  31507692 הפטר חלוט05/03/13טלקאת ג'אוהר

     3382-00-07 9286 , ערערה בנגב41 1שכונה  34054221 הפטר רגיל05/03/13טלקאת ג'מיל

     3157-00-02 7462 , באר שבע19/6יוהנה זבוטינסקי  26829440 הפטר רגיל10/02/13כהן אסתר

     5166-00-09 10236 , נתיבות33פלמ"ח  12049888 הפטר רגיל03/03/13מלכה מסודי

     9250-00-99 6872 , באר שבע3/22אשר ברש  55017453 הפטר רגיל07/02/13מסיקה שושנה

     9577-00-06 8958 , באר שבע2/31שטרית  12154761 הפטר רגיל05/03/13סאנאנס קלרה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     7121-00-10 5170 , צור הדסה351הרימון  50030790 הפטר חלוט20/03/13ברנע יוסף

     7120-00-10 5169 , צור הדסה351הרימון  52827342 הפטר חלוט20/03/13ברנע שלי

     5102-00-08 4494 , קידר65ישוב קידר  25744764 הפטר חלוט20/03/13וזאנה רונן

    43670-03-11 5963 , ביתר עלית5/5רבי עקיבא  24137820 הפטר חלוט21/03/13ולעס משה

     7687-11-11 6325 , ירושלים1/7מרגולין  78953015 הפטר חלוט13/03/13חאסקייה תמר

    46557-12-10 5675 , גבעון החדשה105/3יישוב גבעון  36769461 הפטר חלוט26/02/13יואב מיטל

     5187-00-07 4793 , ירושלים19נהר פרת  817080 הפטר חלוט04/02/13לוי יעקב

     3154-00-06 4342 , מבשרת ציון86הכרמים  56763980 הפטר חלוט19/10/10מיכאל עפרה

     2186-00-05 4156 , ירושלים47/1בר יוחאי  55923262 הפטר חלוט11/03/13מרציאנו רפאל

     8435-05-10 5536 , ירושלים6שיכון הראל  34198168 הפטר חלוט10/02/13פואה אלעד יעקב

      990-00-04 4015 , ירושלים86/7רחמילביץ  54773676 הפטר חלוט13/03/13פרטוש מיכאל

     6183-00-09 5160 , ירושלים110/22דרך חברון  69350593 הפטר חלוט24/04/13פרקש שלום

      779-00-03 3931 53356481 א' ד., ירושלים5ברכיהו  הפטר חלוט05/02/13שבתאי יצחק

      233-00-00 3707 , ברקת44הפרחים  55290456 הפטר חלוט27/02/13שטיינמיץ שמואל משה

    35763-09-11 6356 , מעלה אדומים136/7הנחלים  59701037 הפטר חלוט23/01/13שמש שושנה שושנ

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     2966-00-08 21322 , ראש העין76/6שילה  51566610 הפטר חלוט01/05/13אבישר עליזה

     2907-00-08 21057 , גבעתיים54ז'בוטינסקי  79663639 הפטר חלוט07/05/13אלבז יוסף

     3184-00-09 22968 , רמלה40שכ ג'ואריש  21312152 הפטר חלוט06/05/13אלגרושי עזאם

     2953-00-08 21309 , תל אביב - יפו14תחכמוני  23651318 הפטר חלוט20/05/13בן עמי מקסים

     1069-00-06 17519 , פ"ת3אשר בר לוי  25438177 הפטר חלוט02/05/13ווגל גדעון

    29833-06-10 24943 , רמת גן24/6הסנה  54259270 הפטר חלוט01/05/13זילברברג צבי אברהם

    37757-06-11 28821 , רמת השרון1/2ברנשטיין כהן  7909872 הפטר חלוט08/05/13זלמנוביץ אמנון

     2129-00-07 18177 , נתניה7מסילות  59634030 הפטר חלוט12/05/13יוסף אילן

     2153-00-04 16145 , כפר מעש20האילנות  53457230 הפטר חלוט16/05/13מגל עמי

     1151-00-00 12839 57709370 , מושב גאליה77משק  הפטר חלוט07/05/13מרינשטראוס שמואל

     2867-00-08 21183 , תל אביב - יפו1/2זבולון  13673421 הפטר חלוט19/05/13סבאג מנואל

     2395-00-08 20893 , פתח תקווה24/7קרן קימת לישראל  323420950 הפטר חלוט12/05/13פבריקנט אדוארד

חיפה מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    17937-12-09 18755 א, עכו18בן שושן  63494645 הפטר חלוט22/11/12אוזן שמעון

     1109-00-06 14428 , קריית ים13/4שד' ירושלים  37606761 הפטר חלוט09/05/13אלבכור אופנהיים מזית

    24856-10-09 18628 , קריית ביאליק64/15בן גוריון  22841142 הפטר חלוט16/05/13אלמוזנינו בינימין

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     7121-00-10 5170 , צור הדסה351הרימון  50030790 הפטר חלוט20/03/13ברנע יוסף

     7120-00-10 5169 , צור הדסה351הרימון  52827342 הפטר חלוט20/03/13ברנע שלי

     5102-00-08 4494 , קידר65ישוב קידר  25744764 הפטר חלוט20/03/13וזאנה רונן

    43670-03-11 5963 , ביתר עלית5/5רבי עקיבא  24137820 הפטר חלוט21/03/13ולעס משה

     7687-11-11 6325 , ירושלים1/7מרגולין  78953015 הפטר חלוט13/03/13חאסקייה תמר

    46557-12-10 5675 , גבעון החדשה105/3יישוב גבעון  36769461 הפטר חלוט26/02/13יואב מיטל

     5187-00-07 4793 , ירושלים19נהר פרת  817080 הפטר חלוט04/02/13לוי יעקב

     3154-00-06 4342 , מבשרת ציון86הכרמים  56763980 הפטר חלוט19/10/10מיכאל עפרה

     2186-00-05 4156 , ירושלים47/1בר יוחאי  55923262 הפטר חלוט11/03/13מרציאנו רפאל

     8435-05-10 5536 , ירושלים6שיכון הראל  34198168 הפטר חלוט10/02/13פואה אלעד יעקב

      990-00-04 4015 , ירושלים86/7רחמילביץ  54773676 הפטר חלוט13/03/13פרטוש מיכאל

     6183-00-09 5160 , ירושלים110/22דרך חברון  69350593 הפטר חלוט24/04/13פרקש שלום

      779-00-03 3931 53356481 א' ד., ירושלים5ברכיהו  הפטר חלוט05/02/13שבתאי יצחק

      233-00-00 3707 , ברקת44הפרחים  55290456 הפטר חלוט27/02/13שטיינמיץ שמואל משה

    35763-09-11 6356 , מעלה אדומים136/7הנחלים  59701037 הפטר חלוט23/01/13שמש שושנה שושנ

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     2966-00-08 21322 , ראש העין76/6שילה  51566610 הפטר חלוט01/05/13אבישר עליזה

     2907-00-08 21057 , גבעתיים54ז'בוטינסקי  79663639 הפטר חלוט07/05/13אלבז יוסף

     3184-00-09 22968 , רמלה40שכ ג'ואריש  21312152 הפטר חלוט06/05/13אלגרושי עזאם

     2953-00-08 21309 , תל אביב - יפו14תחכמוני  23651318 הפטר חלוט20/05/13בן עמי מקסים

     1069-00-06 17519 , פ"ת3אשר בר לוי  25438177 הפטר חלוט02/05/13ווגל גדעון

    29833-06-10 24943 , רמת גן24/6הסנה  54259270 הפטר חלוט01/05/13זילברברג צבי אברהם

    37757-06-11 28821 , רמת השרון1/2ברנשטיין כהן  7909872 הפטר חלוט08/05/13זלמנוביץ אמנון

     2129-00-07 18177 , נתניה7מסילות  59634030 הפטר חלוט12/05/13יוסף אילן

     2153-00-04 16145 , כפר מעש20האילנות  53457230 הפטר חלוט16/05/13מגל עמי

     1151-00-00 12839 57709370 , מושב גאליה77משק  הפטר חלוט07/05/13מרינשטראוס שמואל

     2867-00-08 21183 , תל אביב - יפו1/2זבולון  13673421 הפטר חלוט19/05/13סבאג מנואל

     2395-00-08 20893 , פתח תקווה24/7קרן קימת לישראל  323420950 הפטר חלוט12/05/13פבריקנט אדוארד

חיפה מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    17937-12-09 18755 א, עכו18בן שושן  63494645 הפטר חלוט22/11/12אוזן שמעון

     1109-00-06 14428 , קריית ים13/4שד' ירושלים  37606761 הפטר חלוט09/05/13אלבכור אופנהיים מזית

    24856-10-09 18628 , קריית ביאליק64/15בן גוריון  22841142 הפטר חלוט16/05/13אלמוזנינו בינימין

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

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

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

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    24877-10-09 18638 , קריית ביאליק64/15שד' בן גוריון  24339269 הפטר חלוט16/05/13אלמוזנינו עדנה עדי

     3362-09-11 23503 6095251 א, חיפה60הנשיא  הפטר חלוט06/05/13אלקיים איתנה

     9787-04-09 17514 , טירת כרמל8/11סמטת שיטרית  24225179 הפטר חלוט09/05/13אמיגה רחמים

      171-00-05 12482 , חדרה59השקמה  67730853 הפטר חלוט21/10/09בוקובזה לאון

      275-00-05 12586 , נהרייה35/13קפלן  6777460 הפטר חלוט20/05/13בר עוזי

      379-00-07 14879 29043437 , קריית ביאליק8 ב דירה 4פלמח  הפטר חלוט26/05/13גפני תהילה

      217-00-01 10279 , נשר2/5רמות יערה-ארזים  51972156 הפטר חלוט09/05/13דביר יעקב

      620-00-08 16518 , קרית מוצקין4/2יהודה הלוי  51445807 הפטר חלוט02/05/13דננברג מיכל

      718-00-05 13001 , חיפה44הגליל  9824038 הפטר חלוט19/05/13הופמן ליאה

       82-00-03 11166 , חיפה16/1התשבי  11537842 הפטר חלוט02/05/13חדאד נטלי

     8675-02-11 21792 , קריית ים1/17גולן  310588470 הפטר חלוט13/05/13חונגר גריגורי

      532-00-04 12110 , פרדס חנה-כרכור7/10עסיס  16958332 הפטר חלוט09/05/13יזרייב חיה

    21061-02-12 24958 , קריית שמונה32ירדן  321005043 הפטר חלוט13/05/13ניקישנוב ולדיסלב

      101-00-08 15952 , חיפה27ירושלים  304691140 הפטר חלוט01/05/13נמויטין יורי

      740-00-04 12309 , חיפה33/7הלל  54611702 הפטר חלוט19/05/13קאופמן צופית

    18377-05-09 17837 , חיפה6כברים  54121835 הפטר חלוט01/05/13קן מיכאל

      336-00-03 11411 , קריית ים8/1ההגנה  306621855 הפטר חלוט08/05/13שוסטר אלכסנדר

      640-00-08 16553 , מצפה רמון611ת.ד.  56790116 הפטר חלוט23/05/13שפרוני שמואל

באר שבע מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     5549-00-09 10016 , אשדוד4/1כנרת  79220430 הפטר רגיל09/05/13(קסוטו) ברדה רוזט

     9026-00-06 8571 , באר שבע43/8שד' ירושלים  24273914 הפטר רגיל01/05/13אלמקיאס יורם

     9478-00-06 8881 , אשדוד2/6שועלי  שמשון  57146722 הפטר רגיל14/04/13אמסילי דליה

     8196-00-08 9651 , באר טוביה75באר טוביה  14555452 הפטר רגיל03/03/13ארזי דליה

     3327-00-07 9241 16791568 , אשדוד18/4מיכשוילי   הפטר רגיל14/04/13באזוב בסיק

     3002-00-07 8983 , שדרות3/8יצחק שדה  61023164 הפטר רגיל20/01/13בזק ציון

     5682-00-09 10825 32426678 ש , אילת1משעול אנונה  הפטר רגיל05/05/13בטש רחל

    33630-08-11 13344 ,1/4שד עוזיהו  31942337 הפטר רגיל24/12/12בן יקר מרים

     9611-00-06 8985 , באר שבע26חטיבת הנגב  23700164 הפטר רגיל01/05/13בנימין משאל

     5019-00-04 7846 , באר שבע60/7מוריה  14120067 הפטר רגיל07/02/13גורוביץ חיים

     5020-00-04 7847 , באר שבע60/7מוריה  14713846 הפטר רגיל20/02/13גורוביץ סופיה

     6514-00-05 8542 , אשדוד6הגפן  68201367 הפטר רגיל31/12/12דאדון נינט

     9034-00-03 7652 63543532 , באר שבע5/26סרן  דב   הפטר רגיל05/05/13הראל אורה לבנת

    15969-10-11 12965 , אילת1055ת"ד  56438815 הפטר רגיל16/04/13ולטר נתן נפתלי

     9419-00-06 8836 , באר שבע18/7ניב דוד  11057031 הפטר רגיל03/03/13וקסמן גנדי גבריא

     3383-00-07 9287 , ערערה בנגב41 בית 1שכונה  31507692 הפטר חלוט05/03/13טלקאת ג'אוהר

     3382-00-07 9286 , ערערה בנגב41 1שכונה  34054221 הפטר רגיל05/03/13טלקאת ג'מיל

     3157-00-02 7462 , באר שבע19/6יוהנה זבוטינסקי  26829440 הפטר רגיל10/02/13כהן אסתר

     5166-00-09 10236 , נתיבות33פלמ"ח  12049888 הפטר רגיל03/03/13מלכה מסודי

     9250-00-99 6872 , באר שבע3/22אשר ברש  55017453 הפטר רגיל07/02/13מסיקה שושנה

     9577-00-06 8958 , באר שבע2/31שטרית  12154761 הפטר רגיל05/03/13סאנאנס קלרה



6767ילקוט הפרסומים 6625, ב' באב התשע"ג, 9.7.2013

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    24877-10-09 18638 , קריית ביאליק64/15שד' בן גוריון  24339269 הפטר חלוט16/05/13אלמוזנינו עדנה עדי

     3362-09-11 23503 6095251 א, חיפה60הנשיא  הפטר חלוט06/05/13אלקיים איתנה

     9787-04-09 17514 , טירת כרמל8/11סמטת שיטרית  24225179 הפטר חלוט09/05/13אמיגה רחמים

      171-00-05 12482 , חדרה59השקמה  67730853 הפטר חלוט21/10/09בוקובזה לאון

      275-00-05 12586 , נהרייה35/13קפלן  6777460 הפטר חלוט20/05/13בר עוזי

      379-00-07 14879 29043437 , קריית ביאליק8 ב דירה 4פלמח  הפטר חלוט26/05/13גפני תהילה

      217-00-01 10279 , נשר2/5רמות יערה-ארזים  51972156 הפטר חלוט09/05/13דביר יעקב

      620-00-08 16518 , קרית מוצקין4/2יהודה הלוי  51445807 הפטר חלוט02/05/13דננברג מיכל

      718-00-05 13001 , חיפה44הגליל  9824038 הפטר חלוט19/05/13הופמן ליאה

       82-00-03 11166 , חיפה16/1התשבי  11537842 הפטר חלוט02/05/13חדאד נטלי

     8675-02-11 21792 , קריית ים1/17גולן  310588470 הפטר חלוט13/05/13חונגר גריגורי

      532-00-04 12110 , פרדס חנה-כרכור7/10עסיס  16958332 הפטר חלוט09/05/13יזרייב חיה

    21061-02-12 24958 , קריית שמונה32ירדן  321005043 הפטר חלוט13/05/13ניקישנוב ולדיסלב

      101-00-08 15952 , חיפה27ירושלים  304691140 הפטר חלוט01/05/13נמויטין יורי

      740-00-04 12309 , חיפה33/7הלל  54611702 הפטר חלוט19/05/13קאופמן צופית

    18377-05-09 17837 , חיפה6כברים  54121835 הפטר חלוט01/05/13קן מיכאל

      336-00-03 11411 , קריית ים8/1ההגנה  306621855 הפטר חלוט08/05/13שוסטר אלכסנדר

      640-00-08 16553 , מצפה רמון611ת.ד.  56790116 הפטר חלוט23/05/13שפרוני שמואל

באר שבע מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     5549-00-09 10016 , אשדוד4/1כנרת  79220430 הפטר רגיל09/05/13(קסוטו) ברדה רוזט

     9026-00-06 8571 , באר שבע43/8שד' ירושלים  24273914 הפטר רגיל01/05/13אלמקיאס יורם

     9478-00-06 8881 , אשדוד2/6שועלי  שמשון  57146722 הפטר רגיל14/04/13אמסילי דליה

     8196-00-08 9651 , באר טוביה75באר טוביה  14555452 הפטר רגיל03/03/13ארזי דליה

     3327-00-07 9241 16791568 , אשדוד18/4מיכשוילי   הפטר רגיל14/04/13באזוב בסיק

     3002-00-07 8983 , שדרות3/8יצחק שדה  61023164 הפטר רגיל20/01/13בזק ציון

     5682-00-09 10825 32426678 ש , אילת1משעול אנונה  הפטר רגיל05/05/13בטש רחל

    33630-08-11 13344 ,1/4שד עוזיהו  31942337 הפטר רגיל24/12/12בן יקר מרים

     9611-00-06 8985 , באר שבע26חטיבת הנגב  23700164 הפטר רגיל01/05/13בנימין משאל

     5019-00-04 7846 , באר שבע60/7מוריה  14120067 הפטר רגיל07/02/13גורוביץ חיים

     5020-00-04 7847 , באר שבע60/7מוריה  14713846 הפטר רגיל20/02/13גורוביץ סופיה

     6514-00-05 8542 , אשדוד6הגפן  68201367 הפטר רגיל31/12/12דאדון נינט

     9034-00-03 7652 63543532 , באר שבע5/26סרן  דב   הפטר רגיל05/05/13הראל אורה לבנת

    15969-10-11 12965 , אילת1055ת"ד  56438815 הפטר רגיל16/04/13ולטר נתן נפתלי

     9419-00-06 8836 , באר שבע18/7ניב דוד  11057031 הפטר רגיל03/03/13וקסמן גנדי גבריא

     3383-00-07 9287 , ערערה בנגב41 בית 1שכונה  31507692 הפטר חלוט05/03/13טלקאת ג'אוהר

     3382-00-07 9286 , ערערה בנגב41 1שכונה  34054221 הפטר רגיל05/03/13טלקאת ג'מיל

     3157-00-02 7462 , באר שבע19/6יוהנה זבוטינסקי  26829440 הפטר רגיל10/02/13כהן אסתר

     5166-00-09 10236 , נתיבות33פלמ"ח  12049888 הפטר רגיל03/03/13מלכה מסודי

     9250-00-99 6872 , באר שבע3/22אשר ברש  55017453 הפטר רגיל07/02/13מסיקה שושנה

     9577-00-06 8958 , באר שבע2/31שטרית  12154761 הפטר רגיל05/03/13סאנאנס קלרה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     7121-00-10 5170 , צור הדסה351הרימון  50030790 הפטר חלוט20/03/13ברנע יוסף

     7120-00-10 5169 , צור הדסה351הרימון  52827342 הפטר חלוט20/03/13ברנע שלי

     5102-00-08 4494 , קידר65ישוב קידר  25744764 הפטר חלוט20/03/13וזאנה רונן

    43670-03-11 5963 , ביתר עלית5/5רבי עקיבא  24137820 הפטר חלוט21/03/13ולעס משה

     7687-11-11 6325 , ירושלים1/7מרגולין  78953015 הפטר חלוט13/03/13חאסקייה תמר

    46557-12-10 5675 , גבעון החדשה105/3יישוב גבעון  36769461 הפטר חלוט26/02/13יואב מיטל

     5187-00-07 4793 , ירושלים19נהר פרת  817080 הפטר חלוט04/02/13לוי יעקב

     3154-00-06 4342 , מבשרת ציון86הכרמים  56763980 הפטר חלוט19/10/10מיכאל עפרה

     2186-00-05 4156 , ירושלים47/1בר יוחאי  55923262 הפטר חלוט11/03/13מרציאנו רפאל

     8435-05-10 5536 , ירושלים6שיכון הראל  34198168 הפטר חלוט10/02/13פואה אלעד יעקב

      990-00-04 4015 , ירושלים86/7רחמילביץ  54773676 הפטר חלוט13/03/13פרטוש מיכאל

     6183-00-09 5160 , ירושלים110/22דרך חברון  69350593 הפטר חלוט24/04/13פרקש שלום

      779-00-03 3931 53356481 א' ד., ירושלים5ברכיהו  הפטר חלוט05/02/13שבתאי יצחק

      233-00-00 3707 , ברקת44הפרחים  55290456 הפטר חלוט27/02/13שטיינמיץ שמואל משה

    35763-09-11 6356 , מעלה אדומים136/7הנחלים  59701037 הפטר חלוט23/01/13שמש שושנה שושנ

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     2966-00-08 21322 , ראש העין76/6שילה  51566610 הפטר חלוט01/05/13אבישר עליזה

     2907-00-08 21057 , גבעתיים54ז'בוטינסקי  79663639 הפטר חלוט07/05/13אלבז יוסף

     3184-00-09 22968 , רמלה40שכ ג'ואריש  21312152 הפטר חלוט06/05/13אלגרושי עזאם

     2953-00-08 21309 , תל אביב - יפו14תחכמוני  23651318 הפטר חלוט20/05/13בן עמי מקסים

     1069-00-06 17519 , פ"ת3אשר בר לוי  25438177 הפטר חלוט02/05/13ווגל גדעון

    29833-06-10 24943 , רמת גן24/6הסנה  54259270 הפטר חלוט01/05/13זילברברג צבי אברהם

    37757-06-11 28821 , רמת השרון1/2ברנשטיין כהן  7909872 הפטר חלוט08/05/13זלמנוביץ אמנון

     2129-00-07 18177 , נתניה7מסילות  59634030 הפטר חלוט12/05/13יוסף אילן

     2153-00-04 16145 , כפר מעש20האילנות  53457230 הפטר חלוט16/05/13מגל עמי

     1151-00-00 12839 57709370 , מושב גאליה77משק  הפטר חלוט07/05/13מרינשטראוס שמואל

     2867-00-08 21183 , תל אביב - יפו1/2זבולון  13673421 הפטר חלוט19/05/13סבאג מנואל

     2395-00-08 20893 , פתח תקווה24/7קרן קימת לישראל  323420950 הפטר חלוט12/05/13פבריקנט אדוארד

חיפה מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    17937-12-09 18755 א, עכו18בן שושן  63494645 הפטר חלוט22/11/12אוזן שמעון

     1109-00-06 14428 , קריית ים13/4שד' ירושלים  37606761 הפטר חלוט09/05/13אלבכור אופנהיים מזית

    24856-10-09 18628 , קריית ביאליק64/15בן גוריון  22841142 הפטר חלוט16/05/13אלמוזנינו בינימין

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

12:00 17/05/09 11:30 17/05/09 22/02/09 1230008 4854 ,14-27המלאכה
נצרתעילית,

580048874 ד"ניידותחב
להפצתיהדות

ארהקודש

12:00 26/07/09 11:30 26/07/09 15/03/09 3060008 4927 528האופנים
חצורהגלילית,

512642026 אקסטרה"
צ.י(אורדינייר(.

מזושירותי

11:00 29/07/09 10:30 29/07/09 15/02/09 3460008 4943 בגין7מנחם
רמתגן,

513793422 סטוגליליפתח
מ"בע

12:00 15/07/09 11:30 15/07/09 11/03/09 4840008 4995 חצור.81,ד.ת
הגלילית

513710681 מ"וטרימיקסבע

חיפה',א15ים"פל'רבשד"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזחיפהוהצפון,ר"סגןהכונ,ד"עו,לבנהברעוז

בארשבע מחוז

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

10:30 10/05/09 10:00 10/05/09 02/03/09 834908 2946 מסחרי19מרכז
עומר,

512027954 אחירוזנטל
שרותיבניה

)1995(מ"בע

10:30 30/03/09 10:00 30/03/09 21/01/09 84170008 2949 13הצוער,באר
שבע

513704189 לבהנגבסוכנויות
מ"הרכבבע

10:30 18/03/09 10:00 18/03/09 18/03/09 852308 2954 69טרומפלדור
בארשבע,

512504366 אתגריתרשתות
1997(ותשתיות(

מ"בע

10:30 18/05/09 10:00 18/05/09 02/03/09 860308 2959 הנגבלבקניון
בארשבע,

512613233 סמיאתמאיר
מ"ובניובע

10:30 05/07/09 10:00 05/07/09 05/04/09 862008 2961 אשקלון,6ל"צה 512736356 מ"טליטקסבע

בארשבע,4התקווה'רברח"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזבארשבע,ר"סגןהכונ,ד"עו,צביקויש

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    25205-11-10 11978 , באר שבע8/22סמ יהונתן  67953810 הפטר רגיל22/04/13סויסה מוריס

     9303-00-06 8745 , רהט302ת"ד  24716334 הפטר רגיל22/02/13פקיר סאלם

     5592-00-09 10721 , קרית מלאכי11/13הורדים  59072785 הפטר רגיל14/04/13פרץ שלמה

     8532-00-08 9866 , בני ברק17/6יונתן (כניסה ב'  11788791 הפטר רגיל15/03/13ציוואק דניאלי יצח

     5476-00-09 10514 , קרית מלאכי1393/3ויצמן  28458404 הפטר רגיל06/03/13רגב רוחמה

     8090-00-08 9571 , אילת5204/32אילת  59661421 הפטר רגיל14/04/13שאוריקי-חיים עוזי

מרכז מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    22866-07-10 25137 , רחובות14/4שד מקס ואמפרו ש  22573539 הפטר חלוט01/05/13אקטע עופרה

    25116-06-12 33726 , פתח תקווה23/0וולפסון דוד  68790682 הפטר חלוט30/04/13טנה שרה

    13560-08-10 25418 , גן יבנה77/1אהוד בן גרא  60965464 הפטר חלוט25/03/13לנקרי ציונה

    19136-07-10 24719 , רמלה12אברהם הלל  50306067 הפטר חלוט05/05/13מרגי ציון

    10826-06-10 24868 , כפר סבא44109ת.ד  21987391 הפטר חלוט20/03/13סבאג דוד

    29995-10-10 26057 , נתניה5/6אלי כהן  7200462 הפטר חלוט14/04/13פאר ינטה

    46323-05-11 28517 , פתח תקווה10/2חת"ם סופר  9194499 הפטר חלוט27/09/12צין אביהו

    13712-10-11 29987 , גדרה5רוזנר  8811929 הפטר חלוט25/03/13קדמי שמואל

     2795-09-10 25476 , חולון151ההסתדרות  58444407 הפטר חלוט28/03/13שטרית דוד

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    25205-11-10 11978 , באר שבע8/22סמ יהונתן  67953810 הפטר רגיל22/04/13סויסה מוריס

     9303-00-06 8745 , רהט302ת"ד  24716334 הפטר רגיל22/02/13פקיר סאלם

     5592-00-09 10721 , קרית מלאכי11/13הורדים  59072785 הפטר רגיל14/04/13פרץ שלמה

     8532-00-08 9866 , בני ברק17/6יונתן (כניסה ב'  11788791 הפטר רגיל15/03/13ציוואק דניאלי יצח

     5476-00-09 10514 , קרית מלאכי1393/3ויצמן  28458404 הפטר רגיל06/03/13רגב רוחמה

     8090-00-08 9571 , אילת5204/32אילת  59661421 הפטר רגיל14/04/13שאוריקי-חיים עוזי

מרכז מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    22866-07-10 25137 , רחובות14/4שד מקס ואמפרו ש  22573539 הפטר חלוט01/05/13אקטע עופרה

    25116-06-12 33726 , פתח תקווה23/0וולפסון דוד  68790682 הפטר חלוט30/04/13טנה שרה

    13560-08-10 25418 , גן יבנה77/1אהוד בן גרא  60965464 הפטר חלוט25/03/13לנקרי ציונה

    19136-07-10 24719 , רמלה12אברהם הלל  50306067 הפטר חלוט05/05/13מרגי ציון

    10826-06-10 24868 , כפר סבא44109ת.ד  21987391 הפטר חלוט20/03/13סבאג דוד

    29995-10-10 26057 , נתניה5/6אלי כהן  7200462 הפטר חלוט14/04/13פאר ינטה

    46323-05-11 28517 , פתח תקווה10/2חת"ם סופר  9194499 הפטר חלוט27/09/12צין אביהו

    13712-10-11 29987 , גדרה5רוזנר  8811929 הפטר חלוט25/03/13קדמי שמואל

     2795-09-10 25476 , חולון151ההסתדרות  58444407 הפטר חלוט28/03/13שטרית דוד
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הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    25205-11-10 11978 , באר שבע8/22סמ יהונתן  67953810 הפטר רגיל22/04/13סויסה מוריס

     9303-00-06 8745 , רהט302ת"ד  24716334 הפטר רגיל22/02/13פקיר סאלם

     5592-00-09 10721 , קרית מלאכי11/13הורדים  59072785 הפטר רגיל14/04/13פרץ שלמה

     8532-00-08 9866 , בני ברק17/6יונתן (כניסה ב'  11788791 הפטר רגיל15/03/13ציוואק דניאלי יצח

     5476-00-09 10514 , קרית מלאכי1393/3ויצמן  28458404 הפטר רגיל06/03/13רגב רוחמה

     8090-00-08 9571 , אילת5204/32אילת  59661421 הפטר רגיל14/04/13שאוריקי-חיים עוזי

מרכז מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    22866-07-10 25137 , רחובות14/4שד מקס ואמפרו ש  22573539 הפטר חלוט01/05/13אקטע עופרה

    25116-06-12 33726 , פתח תקווה23/0וולפסון דוד  68790682 הפטר חלוט30/04/13טנה שרה

    13560-08-10 25418 , גן יבנה77/1אהוד בן גרא  60965464 הפטר חלוט25/03/13לנקרי ציונה

    19136-07-10 24719 , רמלה12אברהם הלל  50306067 הפטר חלוט05/05/13מרגי ציון

    10826-06-10 24868 , כפר סבא44109ת.ד  21987391 הפטר חלוט20/03/13סבאג דוד

    29995-10-10 26057 , נתניה5/6אלי כהן  7200462 הפטר חלוט14/04/13פאר ינטה

    46323-05-11 28517 , פתח תקווה10/2חת"ם סופר  9194499 הפטר חלוט27/09/12צין אביהו

    13712-10-11 29987 , גדרה5רוזנר  8811929 הפטר חלוט25/03/13קדמי שמואל

     2795-09-10 25476 , חולון151ההסתדרות  58444407 הפטר חלוט28/03/13שטרית דוד

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

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

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

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     7121-00-10 5170 , צור הדסה351הרימון  50030790 הפטר חלוט20/03/13ברנע יוסף

     7120-00-10 5169 , צור הדסה351הרימון  52827342 הפטר חלוט20/03/13ברנע שלי

     5102-00-08 4494 , קידר65ישוב קידר  25744764 הפטר חלוט20/03/13וזאנה רונן

    43670-03-11 5963 , ביתר עלית5/5רבי עקיבא  24137820 הפטר חלוט21/03/13ולעס משה

     7687-11-11 6325 , ירושלים1/7מרגולין  78953015 הפטר חלוט13/03/13חאסקייה תמר

    46557-12-10 5675 , גבעון החדשה105/3יישוב גבעון  36769461 הפטר חלוט26/02/13יואב מיטל

     5187-00-07 4793 , ירושלים19נהר פרת  817080 הפטר חלוט04/02/13לוי יעקב

     3154-00-06 4342 , מבשרת ציון86הכרמים  56763980 הפטר חלוט19/10/10מיכאל עפרה

     2186-00-05 4156 , ירושלים47/1בר יוחאי  55923262 הפטר חלוט11/03/13מרציאנו רפאל

     8435-05-10 5536 , ירושלים6שיכון הראל  34198168 הפטר חלוט10/02/13פואה אלעד יעקב

      990-00-04 4015 , ירושלים86/7רחמילביץ  54773676 הפטר חלוט13/03/13פרטוש מיכאל

     6183-00-09 5160 , ירושלים110/22דרך חברון  69350593 הפטר חלוט24/04/13פרקש שלום

      779-00-03 3931 53356481 א' ד., ירושלים5ברכיהו  הפטר חלוט05/02/13שבתאי יצחק

      233-00-00 3707 , ברקת44הפרחים  55290456 הפטר חלוט27/02/13שטיינמיץ שמואל משה

    35763-09-11 6356 , מעלה אדומים136/7הנחלים  59701037 הפטר חלוט23/01/13שמש שושנה שושנ

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     2966-00-08 21322 , ראש העין76/6שילה  51566610 הפטר חלוט01/05/13אבישר עליזה

     2907-00-08 21057 , גבעתיים54ז'בוטינסקי  79663639 הפטר חלוט07/05/13אלבז יוסף

     3184-00-09 22968 , רמלה40שכ ג'ואריש  21312152 הפטר חלוט06/05/13אלגרושי עזאם

     2953-00-08 21309 , תל אביב - יפו14תחכמוני  23651318 הפטר חלוט20/05/13בן עמי מקסים

     1069-00-06 17519 , פ"ת3אשר בר לוי  25438177 הפטר חלוט02/05/13ווגל גדעון

    29833-06-10 24943 , רמת גן24/6הסנה  54259270 הפטר חלוט01/05/13זילברברג צבי אברהם

    37757-06-11 28821 , רמת השרון1/2ברנשטיין כהן  7909872 הפטר חלוט08/05/13זלמנוביץ אמנון

     2129-00-07 18177 , נתניה7מסילות  59634030 הפטר חלוט12/05/13יוסף אילן

     2153-00-04 16145 , כפר מעש20האילנות  53457230 הפטר חלוט16/05/13מגל עמי

     1151-00-00 12839 57709370 , מושב גאליה77משק  הפטר חלוט07/05/13מרינשטראוס שמואל

     2867-00-08 21183 , תל אביב - יפו1/2זבולון  13673421 הפטר חלוט19/05/13סבאג מנואל

     2395-00-08 20893 , פתח תקווה24/7קרן קימת לישראל  323420950 הפטר חלוט12/05/13פבריקנט אדוארד

חיפה מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    17937-12-09 18755 א, עכו18בן שושן  63494645 הפטר חלוט22/11/12אוזן שמעון

     1109-00-06 14428 , קריית ים13/4שד' ירושלים  37606761 הפטר חלוט09/05/13אלבכור אופנהיים מזית

    24856-10-09 18628 , קריית ביאליק64/15בן גוריון  22841142 הפטר חלוט16/05/13אלמוזנינו בינימין

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד אורי שמעון 46.00% רגיל 14/07/10      7568-07-10 5477 ,עלי זהב118היהלום  57808024 יודלה חניתה חנה

עו"ד אורי שמעון 100.00% בדין קדימה 14/07/10      7568-07-10 5477 ,עלי זהב118היהלום  57808024 יודלה חניתה חנה

עו"ד אורי שמעון 59.00% רגיל 12/07/10      7623-07-10 5476 ,עלי זהב118היהלום  55880330 יודלה נחמן יצחק

עו"ד אורי שמעון 100.00% בדין קדימה 12/07/10      7623-07-10 5476 ,עלי זהב118היהלום  55880330 יודלה נחמן יצחק

עו"ד אורי שמעון 73.25% רגיל 25/05/09      5100-00-08 4674 ,ירושלים620/9אדם  58677055 יוסף אילן

תל אביב מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

02/09/09      1792-00-07 18949 ,פתח-תקוה4נס ציונה  24489536 אבולעפיה רחל

עו"ד רוזנטל שלומית 26/06/01      1750-00-00 13009 ,פ"ת3\27לוחמי הגטו  48342943 אהרון אהרון

עו"ד חבר ארז 10/09/08      1968-00-07 18436 ,ראשון לציון30/26מוהליבר  313848467 אטור יגאל

עו"ד טוראל יפעת 23/04/09      1824-00-02 14705 22750681 ,קריית אונו3/4הרקפת   אמסלם יעקב

עו"ד ישראלי יעקב 16/03/11     30703-02-10 23981 ,ראש העין4החשמונאים  51592079 אשרי בן אמוץ

עו"ד גמרסני יואב 10/05/10      2118-00-09 22219 ,חולון3נעמי שמר  22402838 בז'ה חיים

עו"ד ארנברג איל 20/12/06      2186-00-05 17428 ,כפר שלם45מנחם מדמון  23699762 בכר איילת

עו"ד דרפנר משה 04/05/11      2371-00-09 21803 ,אור יהודה2/2השקמה  14809529 ברידזה שלוה

עו"ד גמרסני יואב 10/04/08      1335-00-08 20120 ,בת ים10אוסר שינדלר  24169237 ברנס חיה יעל

עו"ד גמרסני יואב 10/04/08      1334-00-08 20110 ,בת ים10אוסקר שינדלר  24487142 ברנס עירן יוסף

עו"ד מוריאנו אילן 12/01/09      2102-00-07 19456 ,רמת השרון8/14מרדכי  51937837 גבריאלוביץ דניאלה

עו"ד סטמרי אמיר 24/01/10      1391-00-08 20148 ,חולון40אלחריזי  309755981 גולוד ויקטור

עו"ד יוסף עדנה 18/08/02      2767-00-99 13800 ,רמת גן32הרצל  56382500 דניאלי דורון

עו"ד קטן שעיה 07/04/03      1769-00-01 13899 ,רעננה4הר סיני  57326225 היימליך אהרון

עו"ד דרפנר משה 06/12/10      2311-00-08 20828 ,מתן6011ת.ד.  1512730 חודרה ירקוני יצחק

עו"ד רוזנצוויג עינת 01/06/09      1145-00-08 19962 ,ראשל''צ32רמת מגשימים  58404971 טל צופית

עו"ד רוזנצוויג עינת 01/06/09      1144-00-08 19952 ,ראשון לציון32רמת מגשימים  57757304 טל רמי

עו"ד צנעני איתן 06/05/10      2032-00-09 22109 ,גינתון223גינתון  56065030 כלפה נסים חיעד

עו"ד גמרסני יואב 06/05/11     40085-12-10 26891 ,תל אביב -יפו11בלוך  300407483 מונטג אייל

עו"ד נהיר אמירה 15/08/05      1615-00-04 16136 ,תל אביב - יפו5נילי  306899824 מטטוב רושל

עו"ד הראל אורן 01/11/09      2360-00-09 22405 ,ראשון לציון11התבור  31566896 ניסני מיכל

עו"ד כוכבי אריאל 04/09/03      1532-00-02 14505 סמל איתן (אלקלע הלה (ירדנה54034087 ,תל אביב -יפו59520ת.ד. 

03/12/08      1852-00-07 18839 ,צופין57השקד  40405649 קומינר זהבית  ז"ל

עו"ד שוורץ שגיא 25/04/10     10828-02-10 23881 ,ראש העין15הלבונה  54186929 שגב יוסף

25/06/08      1859-00-07 19149 ,נתניה8/11טרומפלדור  14622930 שולמן אירמה

מרכז מחוז

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

22/02/12     30220-02-11 5236 , בית שמש2הרמב"ם  58747577 בוזגלו עמרם

22/02/12     31427-11-10 5880 972175988 , שכם עומאר ברהאם

02/04/12       642-04-11 5828 , ירושלים9חננאל  43443530 אדרי כפיר

19/03/12     48896-03-11 6046 , ירושלים19ברל לוקר  34985812 אור חנה

22/02/12     30368-02-11 5784 , ירושלים112/22אולסוונגר  59729806 אייל עופר ארד

29/02/12      2450-02-11 5731 , ירושלים0 57015תד  25385212 אלהרר רוזט

24/04/12     26515-03-11 5877 , ירושלים2/2יצחק שדה  29513488 בלולו מיכאל

02/04/12     15996-04-11 5887 , ירושלים12/18סולם יעקב  29315355 בר מוחא יוסף

19/03/12     51705-02-11 5680 , ירושלים313/18אלכסנדר רובוביץ  11624707 ברוק מרינה

09/05/12     37650-05-11 5979 , ירושלים38/74שישה עשר  323350330 ברצלבסקי לודמילה

02/04/12      3090-04-11 5948 , ירושלים1שועפט  81025033 בשיתי עובידה

02/04/12      3131-04-11 5938 , ירושלים13שועפט  80291701 בשיתי ערפאת

09/05/12     34907-05-11 5989 , ירושלים571האודם  330829 גליסקו אבשלום

19/03/12     55339-03-11 5890 , מבשרת ציון4ארבל  32277352 דיין אופירה

01/04/12     19663-12-10 5221 , כפר אדומים0נופי פרת  37561156 ואזאנא ליאת

19/03/12     43670-03-11 5963 , ביתר עלית5/5רבי עקיבא  24137820 ולעס משה

19/03/12     16645-01-11 5830 , ירושלים125/26הנורית  51149904 זאדא מרים

01/04/12     10649-07-10 5283 , מעלה אדומים13גבעת המייסדים  40722837 זגורי אלעד נסים

29/02/12      6684-02-11 5930 , ירושלים15/17ברל לוקר  28648962 זיבת מנשה

02/04/12     15912-04-11 5993 , ירושלים3משמר העם  56348287 חיים אברהם

08/05/12      6944-04-11 5809 , בית נקופה323/17שלמה בן יוסף  56830060 טורג'מן צבי

22/02/12     22872-09-10 5750 , ירושלים16הרפובליקה הדומי  29511532 יעקב שולמית

22/02/12     22848-09-10 5740 , ירושלים12/34ישראל אלדד  29703709 יעקב שי

12/03/12     11968-03-11 5354 הכלנית , ירושלים 10357671 יצחק לידיה

24/04/12     42251-10-10 5608 , גן יבנה3הסיירים  71335533 יריב מני

19/03/12     51171-03-11 5513 פסגת שורש , שרש 59780676 כהן אמנון

19/03/12     54837-03-11 5760 53189114 אצל אוח, ירושלים204/2מצפה מנחם  כהן יונה שלמה

02/04/12     16832-04-11 5587 , צור הדסה606יסמין  27425222 כהן תמר

27/02/12     29809-02-11 5926 , ירושלים15הצפורן  13610035 כתר יוסף

19/03/12     60407-03-11 5935 , ירושלים52חזקיהו המלך  52650249 לוי יהונתן

22/02/12     26635-02-11 5712 , ירושלים7/5ברגר  40644353 לייני עוז

27/02/12     52648-02-11 5944 , ירושלים112דרך חברון  10672632 מלכה ויקטוריה

09/05/12     28478-05-11 5749 , ברקן0השקד  17306259 מנליס יעקב

02/04/12      3109-04-11 5940 , ירושלים0ואדי אל ג'וז  80502875 נתשה מוחמד עדנא

01/04/12     35851-12-10 5771 , עין נקובא8עין נקבוא  35591940 עוודאלה ויג'דאן

29/02/12      5628-02-11 5704 , ירושלים23בית צפפה  53808564 עליאן מוסא

02/04/12     16769-04-11 5639 , קרני שומרון10משעול החבצלת  51700318 רז בני

07/05/12     33525-10-10 5532 , ירושלים1מכוור  23879919 שאזו איריס אהוב

07/05/12     33484-10-10 5097 , ירושלים1מכור  59141598 שאזו מנשה

02/04/12     18739-04-11 5980 , ירושלים3קבוץ גלויות  53620118 שרביט יעקב

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד אורי שמעון 46.00% רגיל 14/07/10      7568-07-10 5477 ,עלי זהב118היהלום  57808024 יודלה חניתה חנה

עו"ד אורי שמעון 100.00% בדין קדימה 14/07/10      7568-07-10 5477 ,עלי זהב118היהלום  57808024 יודלה חניתה חנה

עו"ד אורי שמעון 59.00% רגיל 12/07/10      7623-07-10 5476 ,עלי זהב118היהלום  55880330 יודלה נחמן יצחק

עו"ד אורי שמעון 100.00% בדין קדימה 12/07/10      7623-07-10 5476 ,עלי זהב118היהלום  55880330 יודלה נחמן יצחק

עו"ד אורי שמעון 73.25% רגיל 25/05/09      5100-00-08 4674 ,ירושלים620/9אדם  58677055 יוסף אילן

תל אביב מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

02/09/09      1792-00-07 18949 ,פתח-תקוה4נס ציונה  24489536 אבולעפיה רחל

עו"ד רוזנטל שלומית 26/06/01      1750-00-00 13009 ,פ"ת3\27לוחמי הגטו  48342943 אהרון אהרון

עו"ד חבר ארז 10/09/08      1968-00-07 18436 ,ראשון לציון30/26מוהליבר  313848467 אטור יגאל

עו"ד טוראל יפעת 23/04/09      1824-00-02 14705 22750681 ,קריית אונו3/4הרקפת   אמסלם יעקב

עו"ד ישראלי יעקב 16/03/11     30703-02-10 23981 ,ראש העין4החשמונאים  51592079 אשרי בן אמוץ

עו"ד גמרסני יואב 10/05/10      2118-00-09 22219 ,חולון3נעמי שמר  22402838 בז'ה חיים

עו"ד ארנברג איל 20/12/06      2186-00-05 17428 ,כפר שלם45מנחם מדמון  23699762 בכר איילת

עו"ד דרפנר משה 04/05/11      2371-00-09 21803 ,אור יהודה2/2השקמה  14809529 ברידזה שלוה

עו"ד גמרסני יואב 10/04/08      1335-00-08 20120 ,בת ים10אוסר שינדלר  24169237 ברנס חיה יעל

עו"ד גמרסני יואב 10/04/08      1334-00-08 20110 ,בת ים10אוסקר שינדלר  24487142 ברנס עירן יוסף

עו"ד מוריאנו אילן 12/01/09      2102-00-07 19456 ,רמת השרון8/14מרדכי  51937837 גבריאלוביץ דניאלה

עו"ד סטמרי אמיר 24/01/10      1391-00-08 20148 ,חולון40אלחריזי  309755981 גולוד ויקטור

עו"ד יוסף עדנה 18/08/02      2767-00-99 13800 ,רמת גן32הרצל  56382500 דניאלי דורון

עו"ד קטן שעיה 07/04/03      1769-00-01 13899 ,רעננה4הר סיני  57326225 היימליך אהרון

עו"ד דרפנר משה 06/12/10      2311-00-08 20828 ,מתן6011ת.ד.  1512730 חודרה ירקוני יצחק

עו"ד רוזנצוויג עינת 01/06/09      1145-00-08 19962 ,ראשל''צ32רמת מגשימים  58404971 טל צופית

עו"ד רוזנצוויג עינת 01/06/09      1144-00-08 19952 ,ראשון לציון32רמת מגשימים  57757304 טל רמי

עו"ד צנעני איתן 06/05/10      2032-00-09 22109 ,גינתון223גינתון  56065030 כלפה נסים חיעד

עו"ד גמרסני יואב 06/05/11     40085-12-10 26891 ,תל אביב -יפו11בלוך  300407483 מונטג אייל

עו"ד נהיר אמירה 15/08/05      1615-00-04 16136 ,תל אביב - יפו5נילי  306899824 מטטוב רושל

עו"ד הראל אורן 01/11/09      2360-00-09 22405 ,ראשון לציון11התבור  31566896 ניסני מיכל

עו"ד כוכבי אריאל 04/09/03      1532-00-02 14505 סמל איתן (אלקלע הלה (ירדנה54034087 ,תל אביב -יפו59520ת.ד. 

03/12/08      1852-00-07 18839 ,צופין57השקד  40405649 קומינר זהבית  ז"ל

עו"ד שוורץ שגיא 25/04/10     10828-02-10 23881 ,ראש העין15הלבונה  54186929 שגב יוסף

25/06/08      1859-00-07 19149 ,נתניה8/11טרומפלדור  14622930 שולמן אירמה

מרכז מחוז



6769ילקוט הפרסומים 6625, ב' באב התשע"ג, 9.7.2013

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד אורי שמעון 46.00% רגיל 14/07/10      7568-07-10 5477 ,עלי זהב118היהלום  57808024 יודלה חניתה חנה

עו"ד אורי שמעון 100.00% בדין קדימה 14/07/10      7568-07-10 5477 ,עלי זהב118היהלום  57808024 יודלה חניתה חנה

עו"ד אורי שמעון 59.00% רגיל 12/07/10      7623-07-10 5476 ,עלי זהב118היהלום  55880330 יודלה נחמן יצחק

עו"ד אורי שמעון 100.00% בדין קדימה 12/07/10      7623-07-10 5476 ,עלי זהב118היהלום  55880330 יודלה נחמן יצחק

עו"ד אורי שמעון 73.25% רגיל 25/05/09      5100-00-08 4674 ,ירושלים620/9אדם  58677055 יוסף אילן

תל אביב מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

02/09/09      1792-00-07 18949 ,פתח-תקוה4נס ציונה  24489536 אבולעפיה רחל

עו"ד רוזנטל שלומית 26/06/01      1750-00-00 13009 ,פ"ת3\27לוחמי הגטו  48342943 אהרון אהרון

עו"ד חבר ארז 10/09/08      1968-00-07 18436 ,ראשון לציון30/26מוהליבר  313848467 אטור יגאל

עו"ד טוראל יפעת 23/04/09      1824-00-02 14705 22750681 ,קריית אונו3/4הרקפת   אמסלם יעקב

עו"ד ישראלי יעקב 16/03/11     30703-02-10 23981 ,ראש העין4החשמונאים  51592079 אשרי בן אמוץ

עו"ד גמרסני יואב 10/05/10      2118-00-09 22219 ,חולון3נעמי שמר  22402838 בז'ה חיים

עו"ד ארנברג איל 20/12/06      2186-00-05 17428 ,כפר שלם45מנחם מדמון  23699762 בכר איילת

עו"ד דרפנר משה 04/05/11      2371-00-09 21803 ,אור יהודה2/2השקמה  14809529 ברידזה שלוה

עו"ד גמרסני יואב 10/04/08      1335-00-08 20120 ,בת ים10אוסר שינדלר  24169237 ברנס חיה יעל

עו"ד גמרסני יואב 10/04/08      1334-00-08 20110 ,בת ים10אוסקר שינדלר  24487142 ברנס עירן יוסף

עו"ד מוריאנו אילן 12/01/09      2102-00-07 19456 ,רמת השרון8/14מרדכי  51937837 גבריאלוביץ דניאלה

עו"ד סטמרי אמיר 24/01/10      1391-00-08 20148 ,חולון40אלחריזי  309755981 גולוד ויקטור

עו"ד יוסף עדנה 18/08/02      2767-00-99 13800 ,רמת גן32הרצל  56382500 דניאלי דורון

עו"ד קטן שעיה 07/04/03      1769-00-01 13899 ,רעננה4הר סיני  57326225 היימליך אהרון

עו"ד דרפנר משה 06/12/10      2311-00-08 20828 ,מתן6011ת.ד.  1512730 חודרה ירקוני יצחק

עו"ד רוזנצוויג עינת 01/06/09      1145-00-08 19962 ,ראשל''צ32רמת מגשימים  58404971 טל צופית

עו"ד רוזנצוויג עינת 01/06/09      1144-00-08 19952 ,ראשון לציון32רמת מגשימים  57757304 טל רמי

עו"ד צנעני איתן 06/05/10      2032-00-09 22109 ,גינתון223גינתון  56065030 כלפה נסים חיעד

עו"ד גמרסני יואב 06/05/11     40085-12-10 26891 ,תל אביב -יפו11בלוך  300407483 מונטג אייל

עו"ד נהיר אמירה 15/08/05      1615-00-04 16136 ,תל אביב - יפו5נילי  306899824 מטטוב רושל

עו"ד הראל אורן 01/11/09      2360-00-09 22405 ,ראשון לציון11התבור  31566896 ניסני מיכל

עו"ד כוכבי אריאל 04/09/03      1532-00-02 14505 סמל איתן (אלקלע הלה (ירדנה54034087 ,תל אביב -יפו59520ת.ד. 

03/12/08      1852-00-07 18839 ,צופין57השקד  40405649 קומינר זהבית  ז"ל

עו"ד שוורץ שגיא 25/04/10     10828-02-10 23881 ,ראש העין15הלבונה  54186929 שגב יוסף

25/06/08      1859-00-07 19149 ,נתניה8/11טרומפלדור  14622930 שולמן אירמה

מרכז מחוז

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד אורי שמעון 46.00% רגיל 14/07/10      7568-07-10 5477 ,עלי זהב118היהלום  57808024 יודלה חניתה חנה

עו"ד אורי שמעון 100.00% בדין קדימה 14/07/10      7568-07-10 5477 ,עלי זהב118היהלום  57808024 יודלה חניתה חנה

עו"ד אורי שמעון 59.00% רגיל 12/07/10      7623-07-10 5476 ,עלי זהב118היהלום  55880330 יודלה נחמן יצחק

עו"ד אורי שמעון 100.00% בדין קדימה 12/07/10      7623-07-10 5476 ,עלי זהב118היהלום  55880330 יודלה נחמן יצחק

עו"ד אורי שמעון 73.25% רגיל 25/05/09      5100-00-08 4674 ,ירושלים620/9אדם  58677055 יוסף אילן

תל אביב מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

02/09/09      1792-00-07 18949 ,פתח-תקוה4נס ציונה  24489536 אבולעפיה רחל

עו"ד רוזנטל שלומית 26/06/01      1750-00-00 13009 ,פ"ת3\27לוחמי הגטו  48342943 אהרון אהרון

עו"ד חבר ארז 10/09/08      1968-00-07 18436 ,ראשון לציון30/26מוהליבר  313848467 אטור יגאל

עו"ד טוראל יפעת 23/04/09      1824-00-02 14705 22750681 ,קריית אונו3/4הרקפת   אמסלם יעקב

עו"ד ישראלי יעקב 16/03/11     30703-02-10 23981 ,ראש העין4החשמונאים  51592079 אשרי בן אמוץ

עו"ד גמרסני יואב 10/05/10      2118-00-09 22219 ,חולון3נעמי שמר  22402838 בז'ה חיים

עו"ד ארנברג איל 20/12/06      2186-00-05 17428 ,כפר שלם45מנחם מדמון  23699762 בכר איילת

עו"ד דרפנר משה 04/05/11      2371-00-09 21803 ,אור יהודה2/2השקמה  14809529 ברידזה שלוה

עו"ד גמרסני יואב 10/04/08      1335-00-08 20120 ,בת ים10אוסר שינדלר  24169237 ברנס חיה יעל

עו"ד גמרסני יואב 10/04/08      1334-00-08 20110 ,בת ים10אוסקר שינדלר  24487142 ברנס עירן יוסף

עו"ד מוריאנו אילן 12/01/09      2102-00-07 19456 ,רמת השרון8/14מרדכי  51937837 גבריאלוביץ דניאלה

עו"ד סטמרי אמיר 24/01/10      1391-00-08 20148 ,חולון40אלחריזי  309755981 גולוד ויקטור

עו"ד יוסף עדנה 18/08/02      2767-00-99 13800 ,רמת גן32הרצל  56382500 דניאלי דורון

עו"ד קטן שעיה 07/04/03      1769-00-01 13899 ,רעננה4הר סיני  57326225 היימליך אהרון

עו"ד דרפנר משה 06/12/10      2311-00-08 20828 ,מתן6011ת.ד.  1512730 חודרה ירקוני יצחק

עו"ד רוזנצוויג עינת 01/06/09      1145-00-08 19962 ,ראשל''צ32רמת מגשימים  58404971 טל צופית

עו"ד רוזנצוויג עינת 01/06/09      1144-00-08 19952 ,ראשון לציון32רמת מגשימים  57757304 טל רמי

עו"ד צנעני איתן 06/05/10      2032-00-09 22109 ,גינתון223גינתון  56065030 כלפה נסים חיעד

עו"ד גמרסני יואב 06/05/11     40085-12-10 26891 ,תל אביב -יפו11בלוך  300407483 מונטג אייל

עו"ד נהיר אמירה 15/08/05      1615-00-04 16136 ,תל אביב - יפו5נילי  306899824 מטטוב רושל

עו"ד הראל אורן 01/11/09      2360-00-09 22405 ,ראשון לציון11התבור  31566896 ניסני מיכל

עו"ד כוכבי אריאל 04/09/03      1532-00-02 14505 סמל איתן (אלקלע הלה (ירדנה54034087 ,תל אביב -יפו59520ת.ד. 

03/12/08      1852-00-07 18839 ,צופין57השקד  40405649 קומינר זהבית  ז"ל

עו"ד שוורץ שגיא 25/04/10     10828-02-10 23881 ,ראש העין15הלבונה  54186929 שגב יוסף

25/06/08      1859-00-07 19149 ,נתניה8/11טרומפלדור  14622930 שולמן אירמה

מרכז מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

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

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

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד אורי שמעון 46.00% רגיל 14/07/10      7568-07-10 5477 ,עלי זהב118היהלום  57808024 יודלה חניתה חנה

עו"ד אורי שמעון 100.00% בדין קדימה 14/07/10      7568-07-10 5477 ,עלי זהב118היהלום  57808024 יודלה חניתה חנה

עו"ד אורי שמעון 59.00% רגיל 12/07/10      7623-07-10 5476 ,עלי זהב118היהלום  55880330 יודלה נחמן יצחק

עו"ד אורי שמעון 100.00% בדין קדימה 12/07/10      7623-07-10 5476 ,עלי זהב118היהלום  55880330 יודלה נחמן יצחק

עו"ד אורי שמעון 73.25% רגיל 25/05/09      5100-00-08 4674 ,ירושלים620/9אדם  58677055 יוסף אילן

תל אביב מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

02/09/09      1792-00-07 18949 ,פתח-תקוה4נס ציונה  24489536 אבולעפיה רחל

עו"ד רוזנטל שלומית 26/06/01      1750-00-00 13009 ,פ"ת3\27לוחמי הגטו  48342943 אהרון אהרון

עו"ד חבר ארז 10/09/08      1968-00-07 18436 ,ראשון לציון30/26מוהליבר  313848467 אטור יגאל

עו"ד טוראל יפעת 23/04/09      1824-00-02 14705 22750681 ,קריית אונו3/4הרקפת   אמסלם יעקב

עו"ד ישראלי יעקב 16/03/11     30703-02-10 23981 ,ראש העין4החשמונאים  51592079 אשרי בן אמוץ

עו"ד גמרסני יואב 10/05/10      2118-00-09 22219 ,חולון3נעמי שמר  22402838 בז'ה חיים

עו"ד ארנברג איל 20/12/06      2186-00-05 17428 ,כפר שלם45מנחם מדמון  23699762 בכר איילת

עו"ד דרפנר משה 04/05/11      2371-00-09 21803 ,אור יהודה2/2השקמה  14809529 ברידזה שלוה

עו"ד גמרסני יואב 10/04/08      1335-00-08 20120 ,בת ים10אוסר שינדלר  24169237 ברנס חיה יעל

עו"ד גמרסני יואב 10/04/08      1334-00-08 20110 ,בת ים10אוסקר שינדלר  24487142 ברנס עירן יוסף

עו"ד מוריאנו אילן 12/01/09      2102-00-07 19456 ,רמת השרון8/14מרדכי  51937837 גבריאלוביץ דניאלה

עו"ד סטמרי אמיר 24/01/10      1391-00-08 20148 ,חולון40אלחריזי  309755981 גולוד ויקטור

עו"ד יוסף עדנה 18/08/02      2767-00-99 13800 ,רמת גן32הרצל  56382500 דניאלי דורון

עו"ד קטן שעיה 07/04/03      1769-00-01 13899 ,רעננה4הר סיני  57326225 היימליך אהרון

עו"ד דרפנר משה 06/12/10      2311-00-08 20828 ,מתן6011ת.ד.  1512730 חודרה ירקוני יצחק

עו"ד רוזנצוויג עינת 01/06/09      1145-00-08 19962 ,ראשל''צ32רמת מגשימים  58404971 טל צופית

עו"ד רוזנצוויג עינת 01/06/09      1144-00-08 19952 ,ראשון לציון32רמת מגשימים  57757304 טל רמי

עו"ד צנעני איתן 06/05/10      2032-00-09 22109 ,גינתון223גינתון  56065030 כלפה נסים חיעד

עו"ד גמרסני יואב 06/05/11     40085-12-10 26891 ,תל אביב -יפו11בלוך  300407483 מונטג אייל

עו"ד נהיר אמירה 15/08/05      1615-00-04 16136 ,תל אביב - יפו5נילי  306899824 מטטוב רושל

עו"ד הראל אורן 01/11/09      2360-00-09 22405 ,ראשון לציון11התבור  31566896 ניסני מיכל

עו"ד כוכבי אריאל 04/09/03      1532-00-02 14505 סמל איתן (אלקלע הלה (ירדנה54034087 ,תל אביב -יפו59520ת.ד. 

03/12/08      1852-00-07 18839 ,צופין57השקד  40405649 קומינר זהבית  ז"ל

עו"ד שוורץ שגיא 25/04/10     10828-02-10 23881 ,ראש העין15הלבונה  54186929 שגב יוסף

25/06/08      1859-00-07 19149 ,נתניה8/11טרומפלדור  14622930 שולמן אירמה

מרכז מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד גולבלט- לוי דוד 29/06/11     19136-07-10 24719 ,רמלה12אברהם הלל  50306067 מרגי ציון

עו"ד גמרסני יואב 07/12/11     24760-03-10 24170 ,חולון10/5ז'בוטינסקי  30496087 סאיג מאיר

עו"ד צפרוני מיטל 11/09/12     13712-10-11 29987 ,גדרה5רוזנר  8811929 קדמי שמואל

עו"ד דרפנר משה 11/01/11      2795-09-10 25476 ,חולון151ההסתדרות  58444407 שטרית דוד

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

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

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

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה
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