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הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן

הודעה על מינוי חברה במליאת הרשות לשמירת
הטבע והגנים הלאומיים

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-

מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )3לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק–יסוד :הממשלה,2
קבעה הממשלה ,כי השר יריב לוין יזמן את ישיבות הממשלה
וינהלן מיום כ"א בכסלו התשע"ח ( 9בדצמבר  )2017עד יום כ"ג
בכסלו התשע"ח ( 11בדצמבר .)2017
על פי סעיף (9ב) לחוק הממשלה ,התשס"א ,2001-נמסרה
הודעה לכנסת.

מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה למנות ,בהתאם
לסעיף (13א) לחוק גנים לאומים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה ,התשנ"ח( 11998-להלן  -החוק) ,ולפי המלצת
השר להגנת הסביבה ,את איריס האן ,לחברה במליאת הרשות
לשמירת הטבע והגנים ,נציגת החברה להגנת הטבע ,במקומו של
משה פקמן.2

כ"ג בכסלו התשע"ח ( 11בדצמבר )2017
(חמ -3-3281ה)25

בהתאם לסעיף (13ג) לחוק ,תקופת כהונתו של חבר מליאה
תהיה  4שנים.

1
2

צחי ברוומן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;168התשס"ד ,עמ' .378
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

כ"ב בכסלו התשע"ח ( 10בדצמבר )2017
(חמ -3-474ה)2
1

הודעה על קביעת שרה לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )3לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק–יסוד :הממשלה,2
קבעה הממשלה ,כי השרה מירי רגב תזמן את ישיבות הממשלה
ותנהלן מיום י' בכסלו התשע"ח ( 28בנובמבר  )2017עד יום י"א
בכסלו התשע"ח ( 29בנובמבר .)2017
על פי סעיף (9ב) לחוק הממשלה ,התשס"א ,2001-נמסרה
הודעה לכנסת.
ט"ז בכסלו התשע"ח ( 4בדצמבר )2017
(חמ -3-3281ה)25
1
2

צחי ברוומן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;168התשס"ד ,עמ' .378
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

2

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;202התשע"א ,עמ' .994
י"פ התשע"ו ,עמ' .2104

מינוי אב בית הדין למשמעת
לפי צו שירות המדינה (משמעת) (שירות הביטחון הכללי
והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים) ,התשל"ט1979-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ד) לצו שירות המדינה (משמעת)
(שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים),
התשל"ט ,11979-בהתייעצות עם ראש הממשלה ,ובהתאם
לסעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד,21984-
בהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון ,אני ממנה ,מתוך
רשימת המשפטנים שערך שר המשפטים לפי הצו האמור ,את
אסתר דודקביץ ,שופטת בדימוס ,לשמש בתפקיד אב בית הדין
למשמעת של עובדי שירות הביטחון הכללי ועובדי המוסד
למודיעין ולתפקידים מיוחדים.
תוקף המינוי לחמש שנים.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ -3-1003ה)3
איילת שקד
שרת המשפטים

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

1

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  53לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אישרה הממשלה תכניות מיתאר ארציות אלה:

2

( )1תכנית מיתאר ארצית  -רצועת קווי חשמל ראשיים
מתחמ"ג צפית לתחמ"ג במישור רותם ,כולל חיבור לתחמ"ג
רמת חובב  -תמ"א /10ג;9/
( )2תכנית מיתאר ארצית  -אתרי אחסון גפ"מ -תמ"א ;1/32
( )3תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת לאתר אחסון
גפ"מ יבור  -תמ"א /1/32א.
כ"ב בכסלו התשע"ח ( 10בדצמבר )2017
(חמ -3-697ה)6
1

צחי ברוומן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ז ,עמ' .160
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ק"ת התשל"ט ,עמ' .1750
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי סגנית נשיא
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותנו על פי סעיף (6א) לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה ,אנו
ממנים בזה את רוית צדיק ,שופטת של בית הדין האזורי לעבודה,
לסגנית נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.
ל' בכסלו התשע"ח ( 18בדצמבר )2017
(חמ -3-1563ה)3
איילת שקד
חיים כץ
שרת המשפטים
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשע"ב ,עמ'  ;303י"פ התשע"ז ,עמ' .1312

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

מינוי שופטות נוער
לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול) ,התשל"א ,11971-ובהסכמת שרת המשפטים ,אני
מטילה על השופטות הרשומות מטה לשמש שופטות נוער עד
תום תקופת כהונתן בערכאת בית משפט מחוזי:
דנה כהן-לקח
שושנה ליבוביץ

היועץ המשפטי לממשלה ויחידת הבקרה והמלצות מנהלת מינהל
התכנון במשרד האוצר ויושב ראש הוועדה המחוזית במחוז
הדרום לפי סעיפים 31א(ג) ו–(ד) לחוק ,אני מסמיך את הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתיבות לוועדה מקומית עצמאית.
תוקפה של הסמכה זו מיום ח' בכסלו התשע"ח (26
בנובמבר  )2017עד יום י' בכסלו התשפ"א ( 26בנובמבר .)2020
ח' בכסלו התשע"ח ( 26בנובמבר )2017
(חמ )3-5037
משה כחלון
שר האוצר

יסכה רוטנברג.
כ"ה בכסלו התשע"ח ( 13בדצמבר )2017
(חמ -3-686ה)1
1

אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון
ס"ח התשל"א ,עמ'  ;134התשס"ח ,עמ' .688

מינוי שופטי נוער
לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול) ,התשל"א ,11971-ובהסכמת שרת המשפטים ,אני
מטילה על השופטים הרשומים מטה לשמש שופטי נוער עד תום
תקופת כהונתם בערכאת בית משפט מחוזי:
לימור זהבה ביבי

יעל בלכר

דניאל בן–טולילה

אברהם הימן

יוסי טופף

שמואל מנדלבום

הלית סילש

עמי קובו

אירית קלמן-ברום

אברהם דן (רמי) רובין

כ"ה בכסלו התשע"ח ( 13בדצמבר )2017
(חמ -3-686ה)1
1

מינוי
לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת המשטרה [נוסח חדש],
התשל"א( 11971-להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את רב פקד מירב
לוי מימון ,מ"א  ,1078252להשתמש בסמכויות של קצין משטרה
בכיר לעניין סעיף (13א) לפקודה.
כ"ב בכסלו התשע"ח ( 10בדצמבר )2017
(חמ -3-602ה)1
1

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,מיניתי את עובדי רשות
האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה להלן ,לקציני ביקורת
גבולות לענין החוק:

אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון
ס"ח התשל"א ,עמ'  ;134התשס"ח ,עמ' .688

מינוי פקידי גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה) ,1אני
ממנה את בעלי התפקיד ממונה פרויקטים בקח"ש מבתי המכס
באגף המכס והמע"מ שברשות המסים בישראל לפקידי גבייה.
כ"ו בכסלו התשע"ח ( 14בדצמבר )2017
(חמ -3-18ה)1
1

משה כחלון
שר האוצר
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

שריי סולומון

אליאור חזן

קטלינה סרקיז

טימור קבסנבסקי

אופיר אשכנזי

קובי חוכימה

אלכסנדר גולברג

גיל מרקו

גל ארליכמן

בתיה מושינסקי

מריה לוין

סאפי עותמאן

מואפק טריף

ריזק עראידה

נידאל גאנם

קינן דגש

אלמירה חיימוביץ
כ"ו בחשוון התשע"ח ( 15בנובמבר )2017
(חמ -3-284ה)4
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

הודעה בדבר הסמכת הוועדה המקומית נתיבות
לוועדה מקומית עצמאית
בתוקף סמכותי לפי סעיף 31א לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,ולאחר קבלת חוות הדעת של

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ' .390

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה,2
אני אוצל בזה לעובד המדינה יוסי אוסדון ,את סמכויותיי לפי
1
2

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

3761

סעיפים (63א) עד (ד)63 ,א(א)( - )2למעט קביעת אמות מידה,
63א(ב)( ,ג) ו–(ה)63 ,ב(64 ,א) ו–(ב)(65 ,א)(1ג) 68 ,67 ,ו–68א(א) לחוק
שירות התעסוקה ,התשי"ט.31959-
ב' בטבת התשע"ח ( 20בדצמבר )2017
(חמ -3-17ה)1

3

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;32התש"ע ,עמ' .493

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה,2
אני אוצל בזה לעובד המדינה יוסי אוסדון ,את סמכויותיי לפי
סעיפים (2א) עד (ג)(3 ,ב) עד (ד)(4 ,א) (10 ,9 ,7 ,6 ,5א(10 ,)1ב),
10א(א)  -למעט הסמכות להתקין תקנות ,וסעיף 12א  -למעט
סעיף קטן (ה)( )2לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
התשנ"ו.31996-

מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את עובדת עיריית
כפר סבא ,לירון סולומון ,למפקחת לעניין העבירות אשר נקבעו
כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
 יערות) ,התשע"ג ,22012-וזאת לאחר שעברה הכשרה כאמורבסעיף  5לחוק.
תוקפו של מינוי זה עד יום כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר
 )2018או עד המועד שבו תחדל העובדת לכהן בתפקידה ,לפי
המוקדם.
ו' בטבת התשע"ח ( 24בדצמבר )2017
(חמ )3-1923
1
2

ב' בטבת התשע"ח ( 20בדצמבר )2017
(חמ -3-17ה)1
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1
2
3

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;201התש"ע ,עמ' .501

הודעה על מינוי ממונה
לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב2011-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי ההגדרה "הממונה"2
שבסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,
התשע"ב( 32011-להלן  -החוק) ,מיניתי את מפקחת העבודה
שגית שטרית ,לממונה לעניין פרק ב' לחוק.
כ"ט בכסלו התשע"ח ( 17בדצמבר )2017
(חמ )3-4478
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1
2
3

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ק"ת התשע"ג ,עמ' .966
ס"ח התשע"ב ,עמ' .62

מינוי רשות מוסמכת
לפי פקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט1979-
בתוקף סמכותי 1לפי הגדרת "רשות מוסמכת" שבסעיף 1
לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט( 21979-להלן
 הפקודה) ,אני ממנה בזה את אושרת טגבנש סימו ,לרשותמוסמכת לעניין הפקודה.
י"א בחשוון התשע"ח ( 31באוקטובר )2017
(חמ -3-144ה)1
ישראל כץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
 1י"פ התשי"ג ,עמ' .173
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
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אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ח ,עמ'  ;144התשע"ב ,עמ' .744
ק"ת התשע"ג ,עמ' .146

מינוי דיינים עמיתים
לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותנו 1לפי סעיף 9א(א) לחוק הדיינים,
התשט"ו ,21955-אנו ממנים בזה את הרשומים להלן ,לדיינים
עמיתים בבתי הדין הרבניים האזוריים:
הרב שמעון מלכה  -עד יום ה' באדר א' התשע"ט ( 10בפברואר
;)2019
הרב יצחק גמזו  -לארבע שנים;
הרב יצחק הדאיה  -לארבע שנים.
ו' בטבת התשע"ח ( 24בדצמבר )2017
(חמ -3-403ה)10
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול
1
2

דוד אזולאי
השר לשירותי דת

י"פ התשע"ה ,עמ' .7609
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשע"ד ,עמ' .327

מינוי וביטול מינוי חברי ועדה לפטור מאגרות
לפי תקנות הדיינים (אגרות) ,התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי 1לפי תקנה (2א) לתקנות הדיינים (אגרות),
התשי"ז ,21957-אני ממנה את עובד בית הדין הרבני באשקלון,
אבישי בטשוילי ,לחבר הוועדה לעניין דחייה ופטור מתשלום
אגרות (להלן  -הוועדה) ,בבית הדין הרבני באשקלון.
מינויו של שמשון משה 3לחבר הוועדה בבית הדין הרבני
באשקלון  -בטל.
כ"ט בתשרי התשע"ח ( 19באוקטובר )2017
(חמ -3-259ה)1
דוד אזולאי
השר לשירותי דת
 1י"פ התשע"ה ,עמ' .7609
 2ק"ת התשי"ז ,עמ' .1580
 3י"פ התשע"ב ,עמ' .2949

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

מינוי יושב ראש לוועדת בחירות אזורית

הודעה על עדכון סכומים

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (20א) לחוק הבחירות לכנסת
[נוסח משולב] ,התשכ"ט ,11969-ולפי בקשת יושב ראש ועדת
הבחירות המרכזית לכנסת ה– ,21אני ממנה בזה את השופט
ארנון דראל מבית המשפט המחוזי בירושלים לכהן כיושב ראש
ועדת הבחירות האזורית יהודה ,במקום השופט אמנון כהן
שהודיע על פרישתו מהתפקיד.
ההודעה מיום כ"ז בתמוז התשע"ה ( 14ביולי  2)2015תתוקן
בהתאם.
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ -3-16ה)5
אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"ה ,עמ' .107
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .7856

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-

קביעת יושב ראש ועדת בחירות אזורית
לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17ד(א) לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,אני קובע בזה כי
השופט ארנון דראל ,שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים
ויושב ראש ועדת הבחירות האזורית  -יהודה ,מוסמך לדון
בבקשות למתן צווים לפי סעיף 17ב לחוק ,שעניינן מניעת ביצוע
עבירה בהתאם לחוק ,וכן בבקשות לפי סעיף 17ג לחוק ,והכול
בנוגע לבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות שבאזור השיפוט
של בית המשפט המחוזי בירושלים.
ההודעה מיום כ"ז בתמוז התשע"ה ( 14ביולי  2)2015תתוקן
בהתאם.
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ )3-5111
חנן מלצר
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה–21
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;138התשע"ה ,עמ' .106
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .7856

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,התשע"א2011-
בהתאם לסעיפים (34ג) ו– 48לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע,
התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד
שהיה ידוע ביום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018לעומת המדד
שהיה ידוע ביום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  ,)2017יחול שינוי
בסכומים האלה מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר :)2018
( )1סכום העיצום הכספי האמור בסעיף  31לחוק יהיה 52,000
שקלים חדשים;
( )2הסכום הקבוע בהגדרות "מקדם החיפוש" ו"מקדם ההקמה"
שבסעיף (4ב)(()2ג) לחוק יהיה  388,345,000שקלים חדשים.
ט' בטבת התשע"ח ( 27בדצמבר )2017
(חמ -3-4568ה)1
משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל
 1ס"ח התשע"א ,עמ'  ;806התשע"ו ,עמ'  ;219י"פ התשע"ז ,עמ'
.1911

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ג) לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו ,11976-אני מודיע כי הסכום המעודכן לעניין סעיף (2ב)
לחוק האמור לשנת  ,2018הוא  4,920שקלים חדשים.
ט' בטבת התשע"ח ( 27בדצמבר )2017
(חמ )3-4306
1

משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל
ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;280התשנ"ח ,עמ'  ;186י"פ התשע"ז ,עמ'
.2660

הודעה על שביתת עובדים במערכת בתי המשפט
לפי תקנות בתי המשפט ,בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה
לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים),
התשמ"א1981-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות בתי המשפט ,בתי
הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת
שביתה או השבתה של עובדים) ,התשמ"א ,11981-אני מודיע
בזה כי בבית משפט המחוזי נצרת ,בית משפט מחוזי חיפה
ובית משפט שלום בקריות התקיימה שביתה ביום כ"ט בכסלו
התשע"ח ( 17בדצמבר .)2017
ז' בטבת התשע"ח ( 25בדצמבר )2017
(חמ -3-1148ה)1
1

מיכאל שפיצר
מנהל בתי המשפט
ק"ת התשמ"א ,עמ' 1430א; התשע"א ,עמ' .1248

מינוי ועדה מייעצת
לפי כללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל
התעופה בן גוריון) ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (17א) לכללי רשות שדות
התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן גוריון),
התשמ"ד ,11984-אני ממנה ועדה מייעצת (להלן  -הוועדה),
שתפקידה לדון בתלונות שהגישו מפקחים על מי שעבר על
הוראות הכללים האמורים או על הוראות כללי רשות שדות
התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים) ,התשמ"ג ,21983-ושחבריה
וממלאי מקום חבריה ,הם כמפורט להלן:
אלי מור יוסף  -רא"ג מבצעי קרקע ,רשות שדות התעופה  -יושב
ראש;
קרן כהן  -ס/בכיר ליועץ המשפטי ,רשות שדות התעופה  -חברה;
מאיר רחמים ,קצין בטיחות בתעבורה  -חבר;
רונן בנאש ,ראש היחידה למניעת עבירות ,רשות שדות התעופה
 חבר;מגי אלבז  -מזכירת הוועדה;
ממלאי מקום של חברי הוועדה:
ציון שבו  -מנהל מבצעים נמל תעופה בן גוריון  -ממלא מקום יושב
ראש;
1
2

ק"ת התשמ"ד ,עמ' .95
ק"ת התשמ"ג ,עמ' .1097
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עו"ד טל לביא
נועם רוזמן
אילן סלע
לירון פיליפ.
י' באלול התשע"ח ( 1בספטמבר )2017
(חמ -3-1518ה)1

.1

"מנוי"  -כהגדרתו בחוק;
"קטע"  -כהגדרתו בתקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל)
(אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים),
התש"ע;22010-

שמואל זכאי
מנהל נמל התעופה בן גוריון

"רכב מסחרי"" ,רכב עבודה"" ,רכב פרטי"" ,רכב ציבורי" -
כהגדרתם בפקודת התעבורה;3
"משאית"  -רכב מסחרי או רכב עבודה כהגדרתם בפקודת
התעבורה ,שמשקלם הכולל המותר עולה על 4,000
ק"ג;

מינוי מפקחים
לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 11יד(א) לחוק איסור הלבנת הון,
התש"ס( 12000-להלן  -החוק) ,אני ממנה את מי ששמותיהם
מפורטים להלן ,למפקחים לעניין החוק ,וזאת לאחר שעברו
הכשרה כאמור בסעיף 11יד(א)( )3לחוק ולאחר שמשטרת ישראל
לא התנגדה למינוים כאמור בסעיף 11יד(א)( )2לחוק:
רוני שליט

דנה מור יוסף

אורי אזואלוס

סלעית דגן

ינה פרידמן

"משאית קלה"  -משאית אשר משקלה הכולל המותר אינו
עולה על  12,000ק"ג ,שיש לגביה הסכם שימוש תקף
בכביש מנהרות הכרמל במועד ביצוע הנסיעה;
.2

( )2ברכב פרטי שלא נכלל בהסכם שימוש (שאינו מנוי)- 4
 9.86שקלים חדשים;

אריה קראוס.

ז' בטבת התשע"ח ( 25בדצמבר )2017
(חמ -3-3166ה)5
1

דני טל
המפקח על היהלומים
ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשס"ב ,עמ' .386

הודעה בדבר בחירת רב עיר בטבריה
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר),
התשס"ז2007-
ועדת הבחירות לרב עיר בטבריה מודיעה ,לפי תקנה (18ד)
לתקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר) ,התשס"ז,12007-
כי האסיפה הבוחרת בחרה ביום ב' בכסלו התשע"ח ( 20בנובמבר
 )2017את הרב משה צבי בוחבוט לרב העיר טבריה.

( )3ברכב ציבורי ,ברכב אחר המיועד לפי מבנהו להסעת
 10אנשים או יותר נוסף על הנהג ,ובמשאית קלה -
 29.58שקלים חדשים;
( )4ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר עולה
על  4,000ק"ג ,למעט משאית קלה  49.27 -שקלים חדשים.
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ )3-4170
ערן בן–ארוש
המנהל הכללי של קבוצת כרמלטון בע"מ
בעל הזיכיון במנהרות הכרמל
2
3
4

ב' בטבת התשע"ח ( 20בדצמבר )2017
(חמ -3-44ה)1

1

מיכאל צדוק
יושב ראש ועדת הבחירות
לרב עיר בטבריה
ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;1150התשע"ד ,עמ' .704

בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ג) לחוק כבישי אגרה (מנהרות
הכרמל) ,התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,ובכפוף לתנאי חוזה
הזיכיון שנחתם בין מדינת ישראל לקבוצת כרמלטון בע"מ
(להלן  -בעל הזיכיון) ,אני מודיע לאמור:
1

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;493י"פ התשע"ח ,עמ' .203
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ק"ת התש"ע ,עמ' .1133
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
מרכב פרטי שאינו מנוי כאמור בסעיף  ,)2(2העובר בנתיב
מנויים ,תיגבה אגרה בתעריף השווה לרכב פרטי מנוי כאמור
בסעיף  , )1(2וזאת עד להטמעת מנגנון לגביית תעריף בעבור
רכב פרטי שאינו מנוי כאמור בסעיף  .)2(2אגרה כאמור תיגבה
בתוספת פיצוי והחזר הוצאות כדין לפי תקנות כבישי אגרה
(מנהרות הכרמל) (פיצוי והחזר הוצאות) ,התשע"א.2010-

הודעה על הסמכת פקחית סביבה
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה
לפי חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) ,התשנ"ה1995-

החל ביום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  ,)2018סכומי
האגרה שייגבו בידי בעל הזיכיון בעד נסיעה בכבישי
מנהרות הכרמל לגבי נסיעה בקטע ,הם כמפורט להלן:
( )1ברכב פרטי שנכלל בהסכם שימוש (מנוי) 6.95 -
שקלים חדשים;

אסתי לויכטר

תוקף מינוי זה מיום ז' בטבת התשע"ח ( 25בדצמבר  )2017עד
יום י"ט באב התשע"ח ( 31ביולי .)2018

בהודעה זו -
"הסכם שימוש"  -כהגדרתו בחוק;

בתוקף סמכותי כראש המועצה האזורית בני שמעון ולפי
סעיף (3א) לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית -
סמכויות פקחים) ,התשס"ח ,12008-אני ממנה את דבורה גדי
לפקחית לעניין אכיפת הוראות החוק האמור בתחומי המועצה
האזורית בני שמעון.
1

ס"ח התשס"ח ,עמ' .534
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תוקף המינוי מיום חתימתו עד לביטול המינוי או עד
למועד שבו תחדל המוסמכת לשמש בתפקיד במועצה האזורית
בני שמעון ,לפי המוקדם.
ט' בחשוון התשע"ח ( 29באוקטובר )2017
(חמ )3-4029
סיגל מורן
ראש המועה האזורית
בני שמעון

הודעה על הסמכת פקח סביבה
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
בתוקף סמכותי כראש המועצה האזורית בני שמעון
ובהתאם לסעיף (3א) לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית
 סמכויות פקחים) ,התשס"ח ,12008-אני ממנה את יאיר גולדיןלפקח לעניין אכיפת הוראות החוק האמור בתחומי המועצה
האזורית בני שמעון.
תוקף המינוי מיום חתימתו עד לביטול המינוי או עד למועד
שבו יחדל המוסמך לשמש בתפקיד במועצה האזורית בני שמעון,
לפי המוקדם.
ט' בחשוון התשע"ח ( 29באוקטובר )2017
(חמ )3-4029
סיגל מורן
ראש המועה האזורית
בני שמעון
 1ס"ח התשס"ח ,עמ' .534

והחלטת מליאת מועצת העיר עראבה ,הסמכתי את העובדים
שלהלן ,לפי חוק זה ,לאחר שקיבלו הכשרה מתאימה לכך ,לפקחי
אכיפה סביבתית לעניין אכיפת חיקוקי הסביבה כהגדרתם בחוק:
נסאר מוחמד
עאסלה עראבי
דראושה מופיד
עימאד חטיב.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם בעירייה.
י"ב בתמוז התשע"ז ( 6ביולי )2017
(חמ )3-4029
עלי עאסלה
ראש עיריית עראבה

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית קריית ביאליק
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול
הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה),
התשע"ו( 12016-להלן  -החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,הסמכתי
את עובדי עיריית קריית ביאליק ,ששמותיהם מפורטים להלן,
לפקחי אכיפת עבירות תעבורה בתחום עיריית קריית ביאליק,
שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיפים  4ו– 9לחוק ,כולן או
חלקן ,לשם פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית לוד
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
אני מודיע בזה ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק
הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים),
התשס"ח( 12008-להלן  -החוק) ,הסמכתי ביום ב' באלול
התשע"ז ( 24באוגוסט  ,)2017את הפקחים המנויים להלן ,לאחר
שקיבלו תעודה על השתתפותם בקורס להכשרת פקחי סביבה
ועמדו בכל המטלות והחובות הנדרשים בהתאם לקורס זה,
לפקחים סביבתיים בהתאם להוראות החוק כל עוד הם משמשים
בתפקידם בעיריית לוד:
מעודה אליאל
דימיטרי גוליק
אנטון קולומינסקי
מיכאל קורנט
יצחק כהן
איוון רוסו
ספיר חגאי
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
(חמ )3-4029
יאיר רביבו
ראש עיריית לוד
 1ס"ח התשס"ח ,עמ' .534

הודעה על הסמכת פקחים

לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק הרשויות
המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח,12008-
1

מאור מילכמן

אליסה אבלסביץ'

בני נחום

רקאן נבואני

אסף בן דוד

דוד צ'ורני

דרור אלמקייס

אברהם אבי אביטן

זאב טייטלמן

נתנאלה ששון.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו
יחדלו העובדים לכהן בתפקידם ,לפי המוקדם.
י' בכסלו התשע"ח ( 28בנובמבר )2017
(חמ )3-5348
1

אלי דוקורסקי
ראש עיריית קריית ביאליק
ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;1214התשע"ז ,עמ' .1017

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית רמת גן
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול
הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה),
התשע"ו( 12016-להלן  -החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,הסמכתי
את עובדי עיריית רמת גן ששמותיהם מפורטים להלן ,לפקחי
אכיפת עבירות תעבורה בתחום עיריית רמת גן ,שיהיו נתונות
להם הסמכויות לפי סעיפים  4ו– 9לחוק ,כולן או חלקן ,לשם
פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:
1

ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;1214התשע"ז ,עמ' .1017

ס"ח התשס"ח ,עמ' .534
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אדם כרמי
אולגה רוזנפלד
רונן רוזנבלום.
כ"ד בכסלו התשע"ח ( 12בדצמבר )2017
(חמ )3-5348
ישראל זינגר
ראש עיריית רמת גן

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית רמת השרון
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה
1
העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-
(להלן  -החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,הסמכתי את עובדי
עיריית רמת השרון ,ששמותיהם מפורטים להלן ,לפקחי אכיפת
עבירות תעבורה בתחום עיריית רמת השרון ,שיהיו נתונות להם
הסמכויות לפי סעיפים  4ו– 9לחוק ,כולן או חלקן לשם פיקוח על
ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:
אתל מיחלב
הוד ביגר
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם.
י"ט בכסלו התשע"ח ( 7בדצמבר )2017
(חמ )3-5348
1

אבי גרובר
ראש עיריית רמת השרון
ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;1214התשע"ז ,עמ' .1017

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של תל אביב ,ביום
א' בשבט התשע"ח ( 17בינואר  ,)2018או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' ,60184 ,60181
 ,60215 ,60213 ,60206, 60205 ,60189הים התיכון (חלק מהמים
הטריטוריאליים של מדינת ישראל).
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגיש לפקיד ההסדר
במחנהו ,או בלשכתו ,רח' דרך מנחם בגין  ,125קומה  ,7תל אביב,
בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות
ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן
להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את כל הפרטים
הקבועים בתזכיר התביעה.
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מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה
שהוא תובע ,יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר
לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו של
אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הנקוב ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח זכויות.
כ"ט בכסלו התשע"ח ( 17בדצמבר )2017
תמר אריאל זילברברג
פקידת הסדר המקרקעין
אזור הסדר תל אביב ,חיפה

הודעת הסדר
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר תל אביב יתחיל ביום
א' בשבט התשע"ח ( 17בינואר .)2018
		

תיאור המקרקעין

המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' ,60184 ,60181
 - 60215 ,60213 ,60206, 60205 ,60189הים התיכון (חלק מהמים
הטריטוריאליים של מדינת ישראל).
כ"ט בכסלו התשע"ח ( 17בדצמבר )2017
תמר אריאל זילברברג
פקידת הסדר המקרקעין
אזור הסדר תל אביב ,חיפה

הודעת הסדר
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר חיפה יתחיל ביום
י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר .)2017
		

תיאור המקרקעין

גוש רישום מס' /12521חיפה (הכולל חלקות מס' ,151 ,150
,462 ,395 ,335 ,334 ,333 ,332 ,331 ,315 ,314 ,155 ,154 ,153 ,152
 470 ,463ו– 471מגוש שומה מס' /10809חיפה ,וח"ח  501מגוש
שומה /10809חיפה ו– 474 ,472מגוש שומה /10810חיפה).
א' בטבת התשע"ח ( 19בדצמבר )2017
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה
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הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
9537/2

שם המנוח
זרביב עמנואל

תאריך
שם המבקש
פטירה
 15/08/2017זרביב אברהם דב

9537/3

זרביב עמנואל

 15/08/2017זרביב דבורה

633768/2

ניצ'קו יאיר

 12/09/1989ניצ'קו אהרוני אלי

 1139258/1שקד חיה
 1139247/1רוזנמן ישראל
 1139321/1רוימי אברהם
 1139341/1רואימי ויקטור
 1140141/1כהן יוסף
 1139539/1אמדדי אורה
 1139346/1רוימי אליס
 1139370/1טרכטמן סוחר
 1139533/1לוין בילה
 1139598/2גנאור בלה
 1140167/1רובינשטיין
נוביק דניאל
בניטו
 1142296/1תורגמן שלמה
 1142641/1שרבאני ראובן
 1141952/1פולק זכריה
 1140362/1דריין חממה
 1140695/1מזרחי אברהם
מיכאל
 1141166/1לנציצקי רוזה
 1141622/1גליאן ניסן
 1141892/1סולוף נפתלי
 1142269/1בכר שלמה

 24/07/2017חסון אליאור
 23/03/2012רוזנמן צבי
 29/12/2015ראוימי שלום
 03/02/2017רואימי שרה חיה
 20/11/2016אלהב חנה
 30/06/2017אמדדי אליהו
 03/02/2017ראוימי שלום
 16/03/2017רודיאק אינה
 09/07/2017לוין יעקב
 23/07/2017גנאור עמירם
 29/11/2009רובינשטיין-אורזל
אריאל מרסלו
 25/08/2017טורג'מן אורן
 29/04/2017שארבני דליה
 29/08/2017פולק יהודה דוד
 21/03/2017דריין ישי
 26/01/2002רם אפרים
 11/07/2017לנציצקי חיים
 15/01/2017שנס סיגלית
 21/03/2017סולוף שולמית
 03/07/2017מעלם אורנית

 1142287/1היינפלד רוזליה  24/06/2017פרידר צפורה
 1142295/1קומפרט ז'קלין  02/07/2017בוקר ליזה
 1142799/1כהן שמשון
 1140362/2דריין חממה
 1142959/1וזנה אסתר
 1143475/1אברגל רבקה
 1143223/1בן דוד יעקב
 1143333/1מזרחי אברהם
 1143444/1ברכה מרדכי
 1144064/1בניטה טובה
 1143849/1חמיאש דניאל

 25/08/2017נסים חיים פנחס
 21/03/2017דריין ישי
 26/05/2017וזנה יעקב
 28/06/2017שמחה אילה
 04/09/2017בן דוד רונית
 25/08/2017זיגלמן אורלי
 12/07/1988דרויש ורדה
 31/08/2017בניטה יעקב
 06/07/2017חמיאש דוד
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תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 1143626/1סגל שלום יעקב  03/09/2017קוט נחה נחמה
 02/09/2015אשחר רוזי רוזיקה
 1143767/1אשחר בניה
יחיאל
 31/05/2007כהן נעמי
 1143781/1כהן קהת
 1143877/1אליהו שמעון
 1144117/1קולידצקי
איטה מ
 1144622/1רביץ מיכאל

 12/09/2017אליהו עוזיאל
 01/12/1985קולידצקי הלל
 25/12/2011רביץ אהרן יוסף

 1144921/1גליקשטיין מלה  07/09/2017שטיינר גלנדה
רובין
 19/07/2017טוקר אליעזר חיים
 1144656/1טוקר נחמן
 14/12/2016לוי אליהו
 1144808/1לוי רות
 1145704/1אסלן יהודה
 1144667/1שטרובך סוסיה  09/01/2017שטרובך שמחה
 12/03/2017עדיקא דוד
 1144696/1עדיקא בתיה
 1144738/1חמידוב אדוארד  04/09/2017חמידוב אולג
 06/10/2017אסלן גל

 1144952/1אברהימי הגנזר  13/01/2011שטרן שרה סוריה
 1144975/1אברהימי אירן  19/04/2017שטרן שרה סוריה
 1144982/1ישראל נעימה
 1145160/1עיני שולמית
 1145301/1רוור בתיה בת
שבע
 1145383/1אדרי יאקוט
 1145985/1דהן דוד
 1146022/1הורוביץ חנה
 1146042/1יתח יקוט
 1146503/1דוד מיטל
 1146763/1פז ברטה

 15/08/2017שחר דניאל
 24/08/2017עיני יצחק
 09/06/2017שמס רבקה
 09/02/2005אדרי אליהו
 29/08/2016דהן אנה
 19/06/2017הורוביץ אשר
 24/09/2017גואטה אסתר
 16/09/2017דוד פנחס

 18/09/2015פוזאילוב שלום
 1146179/1סקוברונק מוניק  04/09/2017סקוברוניק אסתר
אתי
 10/03/2017היינה יצחק אהרן
 1146176/1היינה שרה
ינטל
 17/09/2017שגיא ובר רעיה
 1146248/1נויברגר רות
 1146458/1בן עודד גישגוש  04/09/2017בן עודד רבקה
שאול
 1146501/1עמר בת שבע  26/08/2017עמר דוד
 1146582/1סרף אוחנה
רחלה
 1146684/1אהרנפלד לאה 11/06/2017
16/04/2017
 1146937/1עזיז אבדול
קרים
 1146950/1כהן גולדשטיין 04/03/2017
ג'וזה קרלוס
02/11/2012
 1146953/1עזיז מרים

 29/01/2009סרף דוד כליפא
שפירו אסתר
עזיז סילביה
גולדשטיין בני
עזיז סילביה
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תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 1147065/1אבי צדק צילה  27/06/2017רקובסקי אביצדק
אהוד
 07/09/2017אבלס אברהם
 1147816/1אבלס לאה
שרגא
 1149659/1חרץ נועם ברוך  01/11/2017חרץ חוה
 1149676/1דור רגינה (רינה)  14/10/2017בנשלום-דור מירי
 1149800/1זוביב אלברט
 1150103/1דזימיטרובסקי
בילה
 1150122/1דזימיטרובסקי
יצחק
 1150372/1רוזנר חנוך
 1147608/1סאקס משה
מרוין
 1150374/1רוזנר יונה
 1151110/1נוריאל שלמה

 02/04/2009זוביב פלורה
 02/09/2006הלוי אברהם
אליהו מרדכי
 11/10/2017הלוי אברהם
אליהו מרדכי
 28/10/2015רוזנר ראודור
 24/03/2017סקס שמואל
 02/03/1998רוזנר ראודור
 28/08/2008אברהם עליזה

 1152009/1בן אריה מלכה  26/08/2017מאור יהודית
 1152257/1גורביץ סילביה  18/08/2017גורביץ אברהם
איתיאל
 1152264/1וולף נתן אהרון  24/10/2016וולף נפתלי
 1152373/1שרביט גד חיים  24/10/2017שרביט ברוריה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 19/10/2017צדוק אורלי

שם המנוח
מס' תיק
 1150556/1צדוק דוד
 1151859/1דרור משה זאב  23/10/2017דרור אליהו
 27/07/2017שטוסל נחמן
 1152029/1שטוסל יעל
מרדכי
 07/06/2016זילבר מרדכי
 1149843/1זילבר למל
שמואל
 03/11/2017כהן יגאל
 1150632/1כהן יפה
מקסימה
 06/09/2017גוטמן דוד
 1151767/1גוטמן שלמון

 1149608/1נוריאל שולמית  08/09/2017אברהם עליזה
 13/10/2017אוחיון שלמה
 1150951/1אוחיון משה
יעקב
 1150078/1לוגאסי יהודה  22/03/2016לוגסי סרג' אלי
 1150376/1רוזנר חיים
 1150779/1מלכי יהודה

 1150830/1זייני מרסל
אסתר
 1151974/1בודנהימר
מרגלית
ט"ו בכסלו התשע"ח ( 3בדצמבר )2017

משה ביטון ,המזכיר הראשי

 04/10/2017דמארי מזל

הודעות

 20/04/2017חלוצי יעקב

 1150131/1קובל מרק
 12/12/2015קרמר יונה
 1148007/1קרמר נפתלי
יוסף
 27/09/2017יזדי יהודית
 1148006/1יזדי יהודה
 1148103/1בביוף אלישבע  07/10/2017מעלם אסתר
אילנה
 02/10/2017יאמין שאול
 1149080/1יאמין סימה
 19/08/2017אילבאום מיכאל
 01/10/2017רבינוביץ ישראל
 04/04/2011רבינוביץ ישראל
 13/05/1999זילבר אברהם

 22/09/2017דודי שולמית-
 1150059/1דודי אבנר
תמר
 1150230/1סיגל נתן דניאל  26/08/2017סיגל לאה
 29/09/2017ברונסקי-וייסלר
 1150259/1ויסלר זני
רות
 27/02/2016הרמן שלמה
 1149616/1הרמן פנינה
(פאולה)
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בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:

 11/08/2017קובל סמיון

 1149523/1אילבאום רחל
רנה
 1149550/1רבינוביץ רחל
שפרינצא
 1149576/1רבינוביץ נחום
 1149802/1זילבר שלום

 07/10/2017נחום חיה
 24/04/2017זייני רחמים
אליהו
 15/06/2017בודנהימר ראובן

 1152413/1ניסל תומס אלי  26/10/2017ניסל ג'יין רוז
 1152347/1פרוביין יהודה  31/01/2012פרוביין ורדית
 1151980/1דמארי אליעזר
 1151821/1חלוצי שרה

 12/01/2015רוזנר ראודור

מס' תיק
388099/3

שם המנוח
אשורי ישראל

 434520/2זהבי שמואל
 1101141/2צוקר יחזקאל

תאריך
שם המבקש
פטירה
 29/07/1995אשורי לילי
 13/11/1999זהבי אברהם
 05/06/2003צור אהרן נח
ארל'ה
 14/10/2005שטיגליץ ישראל
יוסף
 04/01/2000חמיאס ענת חגית

 1075328/3שטיגליץ
ישעיהו
 1137607/2חמיאס ברכה
 1139208/1אהרונוביץ דינו  21/11/2016אהרונוביץ רבקה
 1139297/1אשקלון אברהם  07/12/2013אשקלון זהבה
)גזלה(
יהודה
 24/07/2017בורוכוב אנז'לה
 1139344/1אבייב מזל
 15/04/2017אלגזאייל(טייב)
 1139353/7טייב ציון
רחל
 1139385/1עוזירי מרגלית  03/06/2017חובאגה גלעדי
בנת רבקה
 1139479/1גרינבלט מרדכי  28/02/2007גרינבלט אידה

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

שם המנוח
מס' תיק
 1139523/1שפט חנה
 1139530/1מרון בנימין

תאריך
שם המבקש
פטירה
 21/08/2017שפט אברהם
 10/08/2017מרון דליה סימה

 1139740/1קורצפלד מרים  24/08/2014קורצפלד דב
 17/08/2017גרזדה מרים
 1140259/4סופר נעים
 1140629/3סרור שלומי
 1140325/2בלילי הניה
אלקה
 1140600/1קרן תמר

 06/07/2017סרור מלי
 02/07/2017בלילי לילך
 10/08/2017קרן שמואל

 1139786/1טיגרמן יצחק
 1139837/1בצון ציון נסים  30/07/2017בצון רויטל
יהלומה
 1139865/1וישינסקי ליאור  12/05/2004שיר-וישינסקי
אסנת
משה
 02/08/2017בן דוד עמנואל
 1140100/1בן דוד מזל
 23/12/2015המר פסיה

 1140173/1לוי אברהם
 1140216/1קרה רוזה

 05/08/2017לוי חיים

 04/06/2017רמס אסתר
 1140282/2בן ששון שלמה  28/07/2017דאור פור אורטל
 16/08/2017בשארי אסתר
 1140414/1בשארי נרי
 1140581/1לויה מקסימה
 1140584/1חמיאס רחל פז
 1140598/1חמיאס מאיר
 1140619/1בודיאן ג'ורג'

 01/02/2017לויה מאיר
 03/08/2017כהן דוד לי-הוא
 16/03/2005חמיאס ענת חגית
 21/07/2017בודיאן דניאלה

 1141931/1זהבי מזל
 1142141/1פרדו כהן זמירה  22/08/2015כהן ניר
 1142181/1אלשייך עובדיה  09/08/2017צדוק מלכה
 18/08/2017בוזגלו אנט
 1140865/1בוזגלו רפאל

 21/10/2005זהבי אברהם

 1141150/1שפיר פיגה
 1140639/1פרחן דוריס
 1140795/1קרנר אוסקר
 1140925/2ברנר תרצה
אלישבע
 1141015/1פלוטקה
סנטיאגו
 1141039/2ירושלמי אלי
 1141077/1נוימן חנה
 1141119/1שיסלר צילה

 29/07/2017שפיר מיכאל
 01/07/2017פרחן רחמים
 15/07/2017גפן אסתר
 08/08/2017בלוך יוחנן
 02/07/2017פלאטקא אברהם
מרכוס
 26/07/2017ירושלמי סעדיה
 17/07/2017בק אסתר

 1141535/3הרטמן יצחק
 1141618/1קדוש אלי

 09/08/2017קדוש שולה

 1141625/1מרקוביץ צבי
 1141636/1מרקוביץ רבקה  14/06/2017מרקוביץ שמואל
 28/11/2016כחלון ויקי
 1141650/1כחלון לוסי
 17/06/2017ארד תמר
 1141663/1ארד חיים
 13/11/2006מרקוביץ שמואל

 24/07/2017מזרחי נסים
 1141803/1מזרחי אודט
 09/08/2017גוטמן איגור
 1141865/1גורודיאנסקי
גלינה
 1141888/1יונוביץ שושנה  05/09/2017לשם כרמית
קרולינה
 25/02/2017זהבי אברהם
 1141933/1זהבי אבנר
 1141962/1פרנקל אברהם
 1142097/1מתתיה נתן
 1142254/1חזם יחזקאל
 1142808/1צוקר טובה

 26/08/2017פרנקל אסתר
 05/09/2017מתתיה שושנה
 20/03/2008חזם ששון נסים
 16/07/2017צור אהרן נח
ארל'ה
 22/07/2017רם אלמוג

 1142523/1רם שלמה
 14/08/2017פראינט רומן
 1142735/1זילברשטיין
איטה
 1142261/1ליכטר מדלין ס 30/08/2003 .ליכטר לרוי ס.
 25/06/2017חזם ששון נסים
 1142259/1חזם רות
 1142288/1שמואלי עזרא  29/08/2017שמואלי עדנה
מאיר
 1142524/1למברגר מטילדה  30/08/2017למברגר דרור אלי
 1142552/1סימחון חנינה
 1142556/1סימחון חיים
 1142568/1פרחי דוד
 1142576/2דן דב
 1142585/1וריול נסים
 1142594/3לוי בדור
 1142608/3דור משה
 1142616/1צוקר נחמיה

 06/09/2014קירשנר יפה
 15/07/2017קירשנר יפה
 14/05/2012פרחי אשר
 08/08/2017פס אורלי
 26/12/2016בגס דויד
 25/02/2016עציון ורה
 15/08/2014דור מרגלית
 14/09/2017צוקר יעקב

 28/03/2014אפל צפורה

 1142624/1מלייב יוסף
 1142776/1פנחס צבאח

 18/07/2017שבתאי אסנת

 1142807/1דה בוטון אסתר  04/07/2017איש שלום דוד
 298393/6יחיאלי שלומית  02/07/1997יחיאלי רונן

 1141129/1שיסלר אברהם  12/07/2017פינקו חנה
 1141138/1שבתאי נסים
 1141141/1נויהאז שרה

שם המנוח
מס' תיק
 1141314/1פרסול צפורה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 22/06/2017דזיאלובסקי
פרימט
 21/04/2016הרטמן שרה

 28/07/2017רוזנבוים טובה
סיון
 16/03/2015פולק רפאל דוד

 1141145/1פולק אברהם
 1141155/1פולק חוה יוטה  11/03/2016פולק רפאל דוד
 1141268/1שרייבר שמעון  12/08/2017אדלר פרידה

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

902618/2

בן יוסף רחל

 1142965/1ברוכיס ראול
 1135367/2קוסטוליץ
מגדלנה

 29/05/2016מלייב בחמל
 17/09/2017פנחס ירון

 28/07/2017חן רונית
 12/08/2017בירנבוים טטיאנה
 25/07/2017קוסטוליץ פרנק
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שם המנוח
מס' תיק
 1142935/2מור חיים
 1143067/1ברויר דבורה
גרטרודה
 1143183/1סמואלוף סמי
 1143198/1הוכשטטר
עמנואל היינץ
 1143238/1פוסטצי מנשה
 1143253/1פרנקל אברהם

תאריך
שם המבקש
פטירה
 05/06/2017מור אילה רינה
 13/06/2017ריזנר שרה
 08/09/1975סמואלוב רמי
רחמים
 18/07/2017הוכשטטר ששון
קרין
 08/08/2017לוי עדנה

 11/10/2005פרנקל משה
אליהו
 1143269/1ביבלה שפרינצה  07/03/2017ביבלה יצחק פסח
שולמית
 14/08/2017מעלם בלנש
 1143377/1מעלם סמי
 1143459/1פרץ זשוליאטה  11/07/2017פרץ יצחק
זיוה
 1143673/1סובול אלכסנדר  23/09/2017סובול אנטולי
 1144668/1פנק אליהו
 1144337/1כהן נזימה
 1144661/1רוזנפלד איבן
 1143754/1ועלני מיכל
 1143992/1יעקב עזרא
 1144020/1ערבה רפאל
 1144126/1כהן סלה רחל
 1144135/1ציטרוננבאום
גיזה
 1144348/2סגל יעקב
ישראל
 1144359/1שושן יהודה
 1144413/1ליבנה חיים
 1144437/1שלם אלימלך
 1144450/1רוזי רבקה
 1144474/1רוזלר אטיה
 1144641/1מציקובסקי
ברוך
 1144687/7נוריאל עליזה
 1145188/1חסקל פיגה
(צפורה)
 1145027/1ששון רוני
 1145257/1חזקיה לאה
 1144781/1רוטשטין חיים

 10/06/2016פנק רות
 15/07/2017כהן בנימין
 21/08/2017רוזנפלד סמדר
 10/09/2017ועלני יחיאל
 12/07/2017יעקב נעמי
 25/06/2017ערבה מרים
 25/09/2017כהן סלה בנימין
 17/02/1995טלטשר חיה
 20/04/2017סגל צביה
 18/09/2017שושן מסעוד כפיר
 05/09/2017ליבנה עירית
 03/08/2017שלם זוהרה
 19/06/2017רוזי צביקה
 11/07/1967אבן זהר נילי חנה
31/10/2016

נחשון צפורה

 21/07/2017נוריאל אברהם
 27/07/2017חסקל מרדכי
 20/09/2017ששון רינה
 25/09/2017חזקיה משה
 14/06/2017רוטשטיין מרדכי
צבי
 19/09/2017בריסק נתן

 1145979/1בריסק גיטל
מלכה
 1144701/1ליובוביץ' רחל  04/02/2017גוטקין אלה
 1144725/1אברמוביץ אבי  02/09/2017אברמוביץ דורית
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שם המנוח
מס' תיק
 1144757/1בוזגלו רחל
 1144767/1בוזגלו אברהם
 1144773/3כימאי מרים
 1144880/1קמרמן יטה
 1144902/1מוריס בנין
 1144965/1איסקוב ניסים
 1144968/1איסקוב אסתר
 1145112/1ליאון אהרן

תאריך
שם המבקש
פטירה
 23/05/2010יוגב משה
 07/03/2015יוגב משה
 24/08/2017כימאי יוסף
 30/08/2017קמרמן דב
 20/06/2017מוריס רבקה
 07/01/2007יסאקוב אשר
 19/08/2008יסאקוב אשר
 06/09/2017ליאון יהודה

 1145265/1לוין מיני רישה  09/05/2017לוין דניס
 19/01/2011סייג נאוה
 1145360/1רוכב שמעון
 1145375/1רוכב פלה
 1145395/1בן ציון לאה
 1145425/1ראובן יוסף

 26/08/2017סייג נאוה
 31/08/2017בן ציון יוסף
 24/09/2017חג'אג רחל

 1145491/1ניב מרדכי
 1145502/1אברהימי נעימה  15/10/2016אברהימי יהורם
 23/01/2017משה יפה
 1145531/1אהרן חיים
 15/07/2013פנדו מטילדה
 1145688/3פנדו מייאר
 11/05/2017ניב יעל

 1145780/1ליף צפורה
 1145896/1הרוש עמרם
 1145923/1באלאס מלכה
 1145962/1פיירבי אגאזן
 1145972/1פיירבי מלכה
 1145996/1שינדל אסתר
 1146011/1גוטליב בתיה
דבורה
 1146235/1צזנה סמי
 1146771/1מרגליות אהרן
יוסף
 1146670/1גלעדי פלורה
 1146249/1צזנה יצחק
 1146245/1עזאני שלום
 1146250/1עזאני צפורה
 1146412/1בצלאל גדעון
 1146463/1לוי משה
 1146578/1אשר פנינה
 1146601/1גולדברג יונה
 1146631/1יונה ברוכה
 1146690/2מילר לאה
 1146809/1גרינבוים שרה

 25/09/2017ליף ישראל
 04/06/2017עדן אהובה
 13/01/1999באלאס פאוזי
 02/10/1995לוי ישראל אסתר
 03/09/2016לוי ישראל אסתר
 03/09/2017אדר ישראל משה
 28/08/2017גוטליב משה
 23/02/2008צזנה דורית
 16/07/2017מרגליות פרומה
דתיה
 11/09/2017גלעדי דרור
 03/09/2016צזנה ז'נט
 25/10/2006עיזאני אליהו
 29/08/2017עיזאני אליהו
 15/09/2017בורנשטין ליאורה
 06/02/2015לוי רחל
 20/09/2017אשר אירית
 20/09/2017שנהב שרונה
 30/08/2017בן טובים סיגלית
 13/01/2017מילר מאיר דב
 19/04/2017גרינבוים רונית

 1147015/1נתנאל הדסה
 1148943/1בלולו דוד

 07/10/2017בלולו מזל

 1149491/1סבן זבולון

 20/05/2016סבן יהודה

 26/07/2017נתנאל עופר זאב

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

תאריך
שם המבקש
פטירה
 03/09/2017רן עזריאלה

שם המנוח
מס' תיק
 1149582/1רן עמנואל
 1149833/1פיטשון עובדיה  22/09/2017פיטשון אברהם
 25/08/2017בורשצ'בסקי ילנה
 1150426/1רוזין פולינה
 1150737/1אלהרר סלומון  13/10/2017אלהרר תמר
 1151131/1מני שושנה
 1151029/1פרוקופץ בלומה 20/09/2017
31/10/2017
 1150909/1הרשקוביץ
דבורה
25/10/2017
 1151037/1כהן משה
 1151779/1לובינסקי נחה 20/09/2013

 17/12/2016לשם רחל דליה
דכטיאר פולינה
הרשקוביץ שלמה
יוסף
כהן מתניה זכריה
גירש פנחס יהודה

 01/11/2016בלץ זיוה
 1151897/3חאגה חביבה
 1152431/1סימן טוב גרטה  01/01/2006איסקוביץ ג'ני
 26/12/2010שילה ישראל
 1152476/2שילה אהרן
מאיר
 14/05/2014נחום מיכאל
 1147407/1נחום דוד
 1149872/1מונקר ליאון
 1151040/1ערוסי אבנר
 1149788/2פלדשטיין ינקו
 1147378/1ארליך דב
 1147503/1הרשלר יהודה
אריה
 1148237/1ענת בנימין
 1148465/2אברמוביץ
דניאל
 1148750/1מלצר דוד

 14/03/2017אוטמזגין לימור
 19/10/2017ערוסי ארנברג
רוחמה
 28/04/2017שדה יצחק
 23/08/2017ארליך רינה
 03/04/2017הרשלר שלמה
 19/06/2017ענת שראל
 18/04/2015גולדין אלבירה
 14/09/2015מלצר יצחק

 1149261/1גוטנברג מוסיה  17/10/2017ויישנקר אנה
 1149701/1ברכה אמיליה  28/08/2017ברכה נסים
 1149847/1בן הרוש אברהם  09/09/2016בן הרוש שלומי
 1150919/1הניגסברג הרולד  28/06/2017הניגסברג חיה
 1151222/1דלל אודיל
 1151373/1קצב יונה

 08/08/2017דלל ויקו
 22/04/2017בראון עופרה

 1151795/1לובינסקי יוסף

 24/10/2014גשייד-לובינסקי
חיה הינדה
 24/04/1995גזית-שובל אשרת

 1151933/1גזית מרים
 1151840/2בן עזרא דוד

 15/09/2017גזית-שובל אשרת

383946/3

גזית אריה

 19/07/2017בן עזרא לירן

 1152283/1חכמישווילי
רותי
 17/08/2017כהן מזל
 1149933/1גואלי אמירה
 14/08/2017פראינט רומן
 1142735/3זילברשטיין
איטה
 1148133/1פרוידיגר סוזנה  05/01/2017שולזינגר פיגא
רוזה
רחל
 24/07/2015בטש שרה

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

שם המנוח
מס' תיק
 1152031/1ארואתי אסתר
 1147282/1אבני כהן חנה
 1147845/1שוקרון שמעון
 1147853/1לוי תמר
 1148279/1אבוקסיס
שושנה
 1148342/1גורל חיה
 1148582/1כאשר רחמן

תאריך
שם המבקש
פטירה
 04/11/2017ג'ורג'י מזל
 27/05/2017כהן אברהם
 06/10/2012שוקרון מרים
 18/09/2017לוי איל
 16/09/2017אבוקסיס שי
 08/09/2017גורל זאב
 20/05/1994כאשר יוסף

 1148738/1אמויאל מסעוד  11/02/2015אמויאל אברהם
 1148752/1מלצר שושנה  24/10/2017מלצר יצחק
 1148936/1יחזקאל אספהני  31/03/2017יחזקאל קמרן
רבי
 23/07/1990יעקב מירים
 1148990/1יוסיפוב מרקו
 31/01/2005יעקב מירים
 1149002/1יוסיפוב לוסי
 10/09/2017צראף ליליה
 1149467/1צראף נעימה
 1150087/3בוטרשוילי שרה  17/10/2017בוטרשוילי יוסף
 1150524/1מואטי ירון חיים  24/10/2017מואטי עטרה טרז
יעקב
 01/09/2017שטינר ארמון
 1151160/1שטינר שרה
אריה
 18/10/2017קרמן קלרה
 1151596/1קרמן שמואל
 1151679/1ביטון אליהו
 1151685/1ארמוזה עליזה
 1151964/1דמארי שלום
 1151967/1מלמד מרדכי
 1152010/2חביב אוה
 1152172/1ששון יחיאל
 1152231/1טופר יוסף
 1152440/2כהן שרה
 1151389/1פוקס לאה
 597727/4סבדיה יצחק

 14/10/2016ביטון סוזאן
 22/10/2017יולוס ניצה
 30/04/2017דמארי מזל
 12/09/2017מלמד שולמית
 29/10/2017כהן אריאלה שרי
 13/02/2013ששון חוה
 18/09/2017טופר אלה
 12/04/2017כהן שמואל
 11/10/2017פוקס יחיאל קלמן
 04/10/2017סבדיה אברהם

 1147340/1שפירא שיינדלה  23/06/2017שפירא צבי
 14/09/2017אלטבר רותי
 1147787/3מזרחי רוזה
 1147832/1דימנטמן יאיר
 1148587/1כאשר דליה
 1148910/1קוסטנובסקי
רחיל
 1149010/1אהרונסון רן
 1149224/1פירניקש חיים

 17/09/2017דימנטמן רחל
 30/08/2017כאשר יוסף
 06/01/2017בודמן פאינה
 28/08/2017אהרונסון יעל
 05/06/2017אופיר שרגא

 1149568/1טצוט אטרי
 22/10/2017קירש חנה
 1149570/2קירש מנפרד
פרנסואז
(משה)
 1149849/1פיטשון ג'מילה  27/08/2013פיטשון אברהם

 25/12/2010צ'צ'נשוילי גאולה

3771

שם המנוח
מס' תיק
 1149862/1מורדוך לאה
 1150082/2בוטרשוילי
שבתאי
 1150245/1פרנט יעקב
 1150396/1אבייב איסקי
 1150493/1נהרי אפרים

תאריך
שם המבקש
פטירה
 28/10/2017מור תמר
 10/10/2001בוטרשוילי יוסף
 08/10/2017פרנט שלומית
 27/11/2001בורוכוב אנז'לה

 30/10/2017נהרי אסתר
 1151000/1יעקובי שושנה  26/08/2013יעקובי עופר
 06/10/2017יצחק רחל
 1151016/1יצחק רפאל
 1151200/1אריה אברהם
סירוס
 1151265/1וייס מינדה
 1151398/1פרנץ אביבה
לאומית
 1151624/1שפרן רחל

 01/10/2017אריה אליהו אלון
 13/02/2017וייס יצחק
 24/03/2017פרנץ שמואל ירון
 21/07/2017וידוצינסקי ורד

 1151878/1שינה חנינה
 1152444/1סימן טוב מרקוס  01/10/1987איסקוביץ ג'ני
מרקו
 26/10/2017דרור גאולה
 1152034/1נעים מזלה
 1152068/1פרלמוטר יוכבד  15/07/2017פרלמוטר יקותיאל
זלמן
 1152069/1אברהם אדוה  23/11/2017כדורי אביב
 05/10/2017היקרי חווה

 1152263/1שטינמץ חנה
לאה

 15/10/2017דובב שרה

ט"ו בכסלו התשע"ח ( 3בדצמבר )2017
רפאל כהן ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
שם המנוח
מס' תיק
 1143072/1אוביץ סטפי
 1143084/1ברמן זינה
 1144283/1ברקו בנימין
 1144200/1לויה רבקה
 1144294/1ברקו תורכיה
 1145534/1בן שושן מאיר
 1145004/1מודלב לאוניד
 1144588/1סקיי קטי

תאריך
שם המבקש
פטירה
 01/09/2017אוביץ אבנר
 03/09/2017ברמן מנחם
 30/01/2011ברקו יום טוב
 27/09/2017דואק לאה
 25/02/2016ברקו יום טוב
 02/05/2017בן לולו מורן משה
 14/04/2015מודלב קלרה
 19/09/2016יצהר אילדי

 1144745/1חן מזל
 1145050/1זילברמן סלביה  01/10/2017שחם צביה

 04/10/2017זהבי אליהו

3 772

שם המנוח
מס' תיק
 1145467/1בינדר מרדכי
 1145485/1בינדר ונטורה
 1145495/1אוחנה מאיר
 1146134/1שילה אסתר

תאריך
שם המבקש
פטירה
 13/07/2002בינדר אהרן
 05/09/2017בינדר אהרן
 03/02/2017אוחנה אעישה
 22/07/2017שילה יואל

 1147294/1אלבז ראובן
שמעון
 1145917/1זילברמן רבקה  29/09/2017זילברמן אברהם
 1145870/1וינטראוב נטליה  04/05/2017קולדרו טרזה
 1145893/1אנגלס מיכאל  18/02/2017קוסוב יאלנה
 27/08/2005אלבז פלורי

 1145939/1קומיסרצ'וק
רוזה
 1145947/1בן אריה רחל
 1146090/1בן סימון אביעד  05/10/2017בן סימון טובה
 01/04/2017שינר חיים דוד
 1146188/1שינר צביה
 05/03/2017זהר אוי
 1146233/1דגני ישראל
 14/08/2017קומיסרצ'וק
לודמילה
 11/03/2016אלעד נילי

 1146370/1יצחקי יצחק
 1146408/1דהן אליס
 1146668/1ויקוטן פאינה
 1146878/1כהן עופיר
 1146930/1שר אליעזר
 1147344/1ביטון שמעון

 07/09/2017יצחקי גל
 27/05/2017דהן שאול
 05/08/2017ויקוטן אלכסנדר
 06/05/2017כהן עירית
 17/09/2017שר רותי

 27/08/2017שיטרית אווה
 1151244/1דוידוביץ רחל  09/10/2017דוידוביץ משה
חיים
 1150537/1אבוחסרה אליס  07/08/2013ביבס יעל
 10/05/2016אלבז מיכאל
 1147610/1אלבז אסתר
 1151637/1בן ישי שמעון
 1150596/1שרייבר יהודה
וולף
 1148986/1שמרלינג נדיה
 1148902/1חנוכאלי משה
 1149078/1קסירר צפורה
 1148204/1שחר איילת
 1151435/1אמסלם אשר

 12/10/2017בן ישי אליהו
ישראל
 02/10/2017שרייבר מלכה
ריינה
 28/07/2017שמרלינג סער
 05/12/2010גורמין דוד
 10/10/2017קציר (קסירר) דוד
אריה
 08/09/2017שחר דליה
 15/10/2017אהרן חגית

 1147417/1אטיאס מרצדס  12/11/2016אטיאס שמואל
 11/10/2017רוימי מיכל
 1147426/1רוימי יעקב
 1147440/2צייגר מתתיהו
 1147577/1לזר שלום

 22/07/2017צייגר חנה
 26/06/2017לזר צבי

 1147861/1קורנבליט טניה  28/09/2017זילברמן פיליפ
 1148281/1קיבנשטיין
אליקה
 13/12/1993אוקס אלנה
 1148393/1ברגמן סופיה

 08/12/2016קיבנשטיין שמעון

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

תאריך
שם המבקש
פטירה
 10/09/2016אוקס אלנה

שם המנוח
מס' תיק
 1148395/1ברגמן סמואיל
 1148555/1בולשן אלישבע  06/10/2017בולשין יורי
אירינה
 30/08/2017תלמי יוסף
 1148967/1תלמי רחל
 06/03/2013כץ אירינה
 1149215/1כץ יהושע
 1149221/1הרשקוביץ
סילביה
 1149408/1כרמי שמואל
 1149440/1רחמים שמשון

 27/07/2017כץ אירינה
 13/09/2017כרמי אני חנה
 24/10/2017רחמים זיוה

 1149515/1לוי יצחק
 1150012/1מלץ מאיר
 1150111/1סבג סימון

1139782/1

ספיר מאיר

30/07/2017

ספיר אירינה

1139847/1

מורובטי עמוס 18/04/2017

מורובטי עידן

1139881/1

לביא שלמה

23/07/2017

קריזבסקי צילה

1139888/1

בן יעקב אבא

14/08/2017

בן יעקב רבקה

1139889/1

יורשי המנוחה 15/03/2017
וינס מרים
קריספין יוסף 10/07/2013

 28/07/1981כהן אסתר
 20/09/2017מלץ חיה
 30/10/2017מזור שולמית
 03/10/2017קפלון נאום

 1151287/1לוי לימור
 1151558/1סבג יעקב
 1151567/1סויסה יצחק

1139402/1

סמורלי אלי

22/10/2016

סמורלו אמנון

מס' תיק

1139894/1

 01/11/2017סבג אסתר

 1150701/1מזור ליאון
 1150953/1קפלון מיכאל

1139388/1

שם המנוח
ווהב דניאל

תאריך
פטירה
30/07/2017

שם המבקש
ווהב ארז

 30/05/2017לוי דניאל
 03/11/1998סבג שושנה

וייגה נירית
וייגה נירית

1139899/1

קריספין נטע

26/11/2015

וייגה נירית

1140014/1

זהר לאה

24/02/2017

זהר יאיר

293712/2

נוגרהיאן זכריה 26/08/2017

1140119/1

משה אסנת
נעה
עטיה שרה

1139676/3

18/08/2017

נוקריאן שאול
משה כדורי

09/08/2017

עטיה רפאל

פפיסמדוב
שלוה
ליפשיץ מאיר

23/07/2017
13/08/2017

קוזיאשוילי
מננה
ליפשיץ אברהם

1140124/1

לצין צופיה

18/08/2017

רוט מיכאלה

1140264/1

סקבירסקי
אנשל
סקבירסקי
ריסיה
גראור איזו

26/11/2009

סקבירסקי יבגני

12/12/2016

סקבירסקי יבגני

06/08/2017

אהרון פנינה

1140564/1

יאסטרובניצקי 22/01/2017
ראיסה
22/08/2007
היטנר
אדריאנה
מרדכיב מרדכי 06/09/2003

מוזגובוי אנה

מרדכיב זויה

1141272/1

קליין אקטרינה 05/02/2015

קליין חנן מיקי

1141375/1

הודעות

1141461/1

מכלוף חדיף
נסריה
סבן נסים

11/08/2017

בוינגאו סולי

18/05/2008

סבן פרץ

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

1141477/1

סבן פלוסה

09/12/2016

סבן פרץ

1141669/1

יפלח דוד

15/06/2017

חיון ברכה

1141757/1

גדי מרים

14/10/2015

יצחקי עליזה

מישייב ארטור 26/08/2017
18/07/2017

שטרן אלון
פרי טל לאה
ברנס אמיר

 15/08/2017סויסה ירון משה

 1151641/1בן ישי מזל

 15/12/2013בן ישי אליהו
ישראל
 07/09/2017זלמנוביץ לאה

 1152020/1גורנשטיין דוד
 1152098/1אמסלם אליהו

 20/02/2005בליצקי אירה

 1152378/1זלמנוביץ דוד
 1152485/1איציקוביץ חנה  24/10/2017איציקוביץ רותי
 1149043/2בנקסוס שמואל  30/10/2017בן קסיס שלום
 1151757/1גוהרצ'ין פרנגיס  27/10/2017ישראל מאיר
גילה
 14/11/2017כהן אהרן
 1151777/1כהן אנט
 02/09/2017אמסלם פרלה

 1152388/1רזילוב סמיון
 10/11/2017אסולין יוסף
 1152400/1אסולין עזיזה
ט"ו בכסלו התשע"ח ( 3בדצמבר )2017

 03/10/2017רזילוב טטיאנה

יצחק היקינד ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה

1140609/1

1140046/1

1140272/1
1140288/1

1141178/1
1141239/1

1139209/1

שם המנוח
אליס ניסן

תאריך
פטירה
08/04/1999

שם המבקש
אליס אליהו

1142751/1

1139215/1

שרון דני

17/08/2017

שרון אלירן

1144145/1

שטרן צפורה

1139493/1

בן סימון אמה 03/07/2017

בר עליזה

1144139/1

פרי טל עפר

19/09/2017

1139355/1

10/11/1994

להבר פנינה

1143349/1

ברנס ראובן

04/07/2016

מס' תיק

להבר סרג'

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

היטנר מרצל

מישייב סבטלנה

3773

1142561/1

שם המנוח
ברגמן מציקה

תאריך
פטירה
31/08/2017

שם המבקש
ברגמן צבי

1143856/1

גורלי משה

25/08/2017

פרנק-גורלי ענת

11/09/2017

מס' תיק

מלכה מזל

מס' תיק

תאריך
פטירה
14/09/2017

1145919/1

שם המנוח
שאול דולה
הדס
לנגבורד רעיה 21/08/2017

1150257/1

ביטון יעקב

04/07/2005

ביטון יוחנן

1144844/1

20/09/2017

גיאמבלוקו
אדריאן משה
03/07/2017
יעקובוב
דבירקה
אושרי שמואל 05/04/2017

גיאמבלוקו
רפאל חי יונתן
רחמים רוזה
אושרי אסתר

1146418/1

עומרד מזל

11/12/2016

עומרד מאיר

1144797/1

אסולין רפאל

11/09/2017

אסולין יהודית

1144915/1

לרנר אורית

09/09/2017

לרנר נתן

1144944/1

מגרילשוילי
למרה
מנשה מנשה

24/08/2017

טל יעקב

13/06/2017

שמביק עדנה

20/04/2015

שמביק עדנה

12/01/1984

265416/3

1142684/1

מלכה שמעון

1144148/1

סקוסוב מאשה 28/02/2017

1143689/1

יצהרי בן ציון

20/09/2017

1141638/1

קושר מיכאל

13/03/2001

1141790/1

נעימה יוסף

01/07/2017

ליטבינצ'וק
רגינה
נעימה דבורה

1141914/1

אדמוב ניקולאי 16/11/2016

רפאילוב אלה

1142085/1

רודולר מרדכי 15/04/1990

1142534/1

גרויסמן צ'רנה 22/02/2013

1142626/1

גת חיים

07/09/2017

רודולר יוסף
לייזר
גרויסמן
אלכסנדר
גת גילה

1145015/1

1142681/1

05/08/2010

פרו יעקב

1145032/1

מנשה זנט

סקוסוב חנוך
הניך
יצהרי אסתר

סגל פרו
ישראלה
קרדי יצחק

10/07/2017

קרדי מזל

1142791/1

עובד אורי

17/08/2017

1142840/1

טבצניק זלטה

22/07/2017

1142846/1

טבצניק וולף

02/02/2008

1142993/1

קניג שלדון
שעיה
פרדינרו יוסף

20/08/2017

עובד-שוורץ
תמר
היל סנרט
טטיאנה
היל סנרט
טטיאנה
קניג גורפינקל
אורה
פוסלניץ אילה

1143229/1

גלזר לאוניד

26/12/2016

1143278/1

פרידמן חיים

01/03/2013

1143356/1

טסרה פנטה
מלדה
ורשבסקי ילנה 08/09/2017
לאה
27/08/2017
גנן אליס

1144630/1

קליין אירינה
רבקה
אסרף ריקה

15/01/2017

קליין אהרן

22/09/2017

אסרף דניאל

1144682/1

אסרף אליהו

03/10/2004

אסרף דניאל

1150388/1

זילברבוך
פאולה
שאול דולה
הדס

04/10/2015

זילברבוך יהודה
שלמה
שאול בנימין

1142679/1

1143170/1

1143516/1
1144111/1

1144671/1

1145919/2
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1145610/1
1145220/1

שם המבקש
שאול בנימין
וינר חנה

1145098/1

עטון איל

1145243/1

קשקוש חביבה 18/09/2017

קשקוש זק

1145258/1

17/03/2003

קשקוש
חזקיאל-ארנסט
01/06/2017
סירק ישרג

קשקוש זק
נאגש דברה

1145576/1

בן יהודה אבנר 29/08/2017

בן יהודה אסתר

1145815/1

מוצבה קדיה

28/02/2017

מוצבה מיכאל

1145849/1

דכמן מניה

13/03/2017

גלזר בלה

1145968/1

פרידמן פני

1146077/1

מוסקוביץ'
לאוניד
לידני גיזלה

15/07/2012

פוסטילניק
טטיאנה
גסנוב טטיאנה

14/02/2012

משולם מיכל

27/04/2016

מלפיה חנה

1146226/1

ביאלסקי שרה 30/09/2017

טרביץ תמר

קופלר אירינה
הינדה
כרמון אורה

1146395/1

קבלה יוסף

08/10/2017

קבלה יפית

1146456/1

טישלר אברהם 13/07/2017

1146657/1

מלכה חנה

04/05/2017

1146676/1

ספקטורוביץ דב 22/08/2017

1146747/1

28/10/2011

28/08/2017

14/09/2017

1145443/1

1146755/1
1146810/1
1146847/1

אשכנזי משה
מוריס
אשכנזי סלין
יצחק באוקטו
בנימין
ברינבאום
ברכה

04/09/2017
05/05/2008
08/03/2014

עטון אפרים

טישלר אלקה
מלכה רונן
ספקטורוביץ
בלה סלה
אשכנזי גבריאל
גי
אשכנזי גבריאל
גי
יצחק סיטטאו
דורון
מרום שולמית
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מס' תיק
1147131/1

שם המנוח
זוקין ליוסיה

תאריך
פטירה
08/09/2017

שם המבקש
צנר אסיה

1147202/1

ברסלו אטני
מוירה
הס איבט

11/09/2017

1147630/1

מייזלר דגו

25/12/2004

1147720/1

מלמן חנוך

10/08/2017

מלמן בת שבע

1147797/1

יוזיפוביץ'
הנריאטה
ג'יעאן משה

08/07/2017

יוזיפוביץ מרינה

25/09/2017

ג'יעאן אורטל

1148212/1

ארנון דב

22/09/2017

ארנון לאה

1148274/1

דרמון ז'אק

26/09/2017

ג'ורנו לורנס ליז

1147408/1

1150235/1

שם המנוח
שפר חנוך

תאריך
פטירה
21/08/2017

1151684/1

גלוזמן מיכאל

06/08/2017

מס' תיק

09/10/2017

ברסלו הילי
בלינדה
הס אליין

284436/2

מייזלר ליליה

289136/2
1150436/1

שם המבקש
שפר שולמית

אליהו אשר

07/11/2017

גלוזמן הוד
רויטל
אליהו נירה

שאול מנשה

11/08/1994

שאול בתיה

שריד שרה

11/10/2017

אולמן בתיה

03/11/2016

תמאם אלי

1150593/1

תמאם רותי

1150474/1

פישלזון ישראל 29/08/2017

1150534/1

פרז סימון גבי

31/10/2013

פרז יצחק

1150541/1

1148340/1

ענגל שלום

08/10/2017

ענגל מלכה

1150569/1

רוטבליט
שמואל
אטיאס יצחק

18/09/2017

רוטבליט אייל

31/10/2017

אטיאס נטלי

1148463/1

ניזר אפרים

25/04/2017

ניזר דוריס

1150572/1

דהרי יחיא

31/08/2016

דהרי ציונה

1148655/1

אמירס משה

11/10/2017

אמירם יפה

1150845/1

סמיש יורם

03/08/2017

סמיש שולמית

1148802/1

חורי יצחק

03/05/2017

בן נעים אילנית

1150921/1

מרקוס אליזבט 04/09/2015

ארד מרים לאה

1148969/1

בן חיים
(ציפסר) יעקב
באיו יעקב

28/06/2016

מאנדל שרה

1150934/1

מרקוס יוסף

27/04/2017

ארד מרים לאה

09/02/2016

ימין חנה

1151030/1

פלד מכאל

21/10/2017

פלד יורם

14/09/2015

1151159/1

חביב אסתי

16/09/2017

חביב דוד

1151642/1

לסקר מרק פול 31/12/2014

1151687/1

14/10/2017

1148154/1

1148995/1
1149016/1

באיו טובה

1149036/1

שמסיאן שלמה 16/08/2014

צמיר הלנה

ימין חנה

1149058/1

31/12/2016

צמיר הלנה

06/06/2017

לסקר אליאן מזל
טוב
גלוזמן הוד
רויטל
טבול נלי זאירה

17/01/1996

טיברובסקי ודים

שמסיאן
בלפורה
הקוס אנדרה

25/11/2016

הקוס אסתר

1151876/1

1149174/1

שאול נעים

30/10/2017

שאול גאולה

1152007/1

1149209/1

זוהר שלווה

02/10/2017

זוהר ליזה

1149222/1

גלם צורי

18/09/2017

גלם אושר

טיברובסקי
מיכאל
חלפון עמיליה 18/09/2017

שאול גאולה

1149303/1

קוגן ליזה

22/01/2011

1152156/1

1149379/1

בן דוד אבלין

1149446/1

בסיסט זהבה

26/10/2017

בסיסט ראובן

1152234/1

יגורקין
ליודמילה
פלח יוסף

10/10/2017

יגורקין סרגיי

04/09/2017

ליבשיץ
ליודמילה
בן דוד אברם

1152078/1

ברנר חיה

11/10/2017

באוכמן חנה

04/11/2017

1149483/1

אלהרר מיתר

05/04/2017

אלהרר משה

1152260/1

כליפה אלן פול 03/11/2017

1149753/1

קצפ משה

27/11/2008

קצף יצחק

1149856/1

פשחצקי ליבוש 22/04/1996

אהרון יוגב נסיה
ניצה
כליפה יולנד
מרי
גופרמן סמיון

1150019/1

רוזנפלד
יליזבטה
שרעבי יוסף

23/10/1999

גפן בלה

07/09/2017

שרעבי דבורה

1150221/1

ברזילוביץ
לריסה

26/06/2017

ברזילוביץ'
אלכסיי

1149167/1

1150040/1

פשחצקי חנה
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1152060/1

גלוזמן גיזלה
גילה
טבול ז'אק

פישלזון חנה

1152348/1

גופרמן ראיסה 06/03/2013

1152371/1

בכר רבקה

19/06/2017

בכר משה

1152460/1

איגר חנן

03/11/2017

איגר עדה
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אלון ארביב ,המזכיר הראשי
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בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
שם המנוח
מס' תיק
 1139130/1חסין מיכאל
 1139246/1כהן אריה
סלומון
 1139374/1אוחיון יצחק

תאריך
שם המבקש
פטירה
 04/08/2017חסין גלינה
 31/07/2017ראובן נאוה
 13/05/2017גולן סולנג' סולי

 1139401/1קלמן פטר

 12/08/2017נעם יהודית

 1139747/1אליהו מאיר
שמואל
 1139863/1ברט רות

 26/05/2006אליהו מאיר
אילנה
 26/07/2017ברט עודד

 1140065/1לוי שושנה

 21/04/2016לוי אייל

 1140012/1שגב אברהם

 26/07/2017שגב ליליאן לאה

 1140631/1דון יהודה

 03/06/2017דון מלכה

 1140892/1בבלי אסתר

 18/01/2005בבלי פנחס

 1141014/1שלום ישי

 04/03/2017שלום נירה

 1141086/1נסים אבנר

 14/06/2015נסים אורי

 1141256/1ליבוביץ פאולה  24/07/2017ליבוביץ חיים
 27/06/2017מור יוסף דוד

שם המנוח
מס' תיק
 1143228/2אנג'ל שלמה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 24/09/2017טל אריאלה

 1143447/1בירנבוים
שמואל
 1143996/1ווייזר ראול

 03/07/2017בירנבוים נילי
חוה
 17/06/2017אביעזר נתן

 1144029/1לופיאן יעקב
אריה
 1144402/1יחזקאל יצחק
 1144411/2מרקוביץ יצחק

 27/07/2017קופינסקי אילה
עינב
 18/09/2017הוטניק גילה
שמחה
 03/05/2008מרקוביץ דוד

 1144678/1נעים אשר

 04/01/2017קוקה רות

 1145284/1סלימן מרדכי

 09/09/2017סלימן דבורה

 1145018/1חסן סלם

 20/03/2016מטרי סיניה

 1145590/1סובל מאיר

 13/01/2017סובל מרדכי

 1144876/1באומן רות

 28/09/1955באומן טומס

 1144425/1מרקוביץ הלנה  03/07/2017מרקוביץ דוד
 1144597/1שביט יהודה

 19/09/2017שביט גיל

 1144741/1מפיעי גהמר

 26/08/2017אהרן שרה

 1144744/1וייסמן אורי

 06/09/2017וייסמן יהודית

 1144766/1מלול שושנה

 08/08/2017מלול יעקב

 1144987/1אברהם סלם

 30/09/2017אברהם מזל

 1145108/1תירם שלמה

 03/10/2017תירם יונה

 1141974/1מור יוסף
ספירית
 1142544/1לוי דוד

 24/06/2017לוי אברהם

 1145171/1מנס הרש

 23/02/2017מנס אריה יהודה

 1141377/1קאפח עזרא

 12/03/2017קאפח צביה

 1145242/1ירקוני שרה

 02/08/2017ירקוני אליהו

 1141497/1ברדיצבסקי
מירה
 1141579/1עגמי בנימין

 22/02/2017ברדיצבסקי לב

 1145270/1זינגר רבקה

 07/01/2001ישורון ירמיהו

 1141584/1אשורי יוסף

 08/04/2017ישורון ירמיהו

 1141725/1בשן יואל

 26/08/2017בשן אורית

 1142065/1הנדל גיזלה
גיטה
 1142239/1פלדמן שרה

 10/03/2003קניגסברג דבורה

 1142257/1עוקשי מיכאל
 1142300/1לוי יוסף

 03/09/2017רמתי פלדמן תמר
 17/08/2017עוקשי שמחה
צפורה
 29/05/2017לוי שרית

 1142470/1פרייפלד פרידה  22/08/1993פרייפלד משה
 18/08/2017פרייפלד משה

 1142473/1פרייפלד
אליעזר
 08/03/2017פישהימר עליזה
 1142489/1פישהימר
אברהם שמואל
 20/03/2004זינגר משה יוחנן
 753218/2זינגר יצחק
 893530/2ממן אסתר

 10/01/1989ברדה חנה

 904267/2הרמן נלי

 04/04/2012הרפז מאיר

 1143102/1בשארי עומר

 02/09/2017בשארי יגאל

 1143216/1גאטי ינו

 01/02/1995גרוס רבקה

 1143865/1בזיני מינה

 20/08/2017בזיני אייל

3 776

 31/07/2007זינגר משה יוחנן

 1145597/1סובל סופיה

 14/12/2000סובל מרדכי

 1145865/1קופריו אורה

 06/09/2017קופריו חיים

 1146672/1יפרח רפאל

 22/09/2017יפרח אליהו

 1146499/1מדויל יוסף

 28/07/2017אלבז יוני

 1145914/1קלפר מרים
דבורה
 1145936/1פירסק אליהו

 29/06/2017ליברמן צבי
אהוד
 09/07/2017פירסק טובה

 1146211/1סיתבון עדי

 09/10/2017סיתבון שי משה

 1146261/1גליק צפורה

 1146441/1גלוס אברהם

 19/07/2017גליק ישעיהו
יהודה
 12/08/2017שמש יהונתן
יעקב
 18/09/2017גלוס מרינה

 1146453/1שמעוני שלום

 26/09/2017שמעוני נעמי

 1146508/1וינשטיין חיה
שרה
 1146593/1אדלר צילה

 26/09/2017אנקור מרים

 1146423/1שמש אסתר

 07/08/2017קינן יסכה

 1146727/1גולדשטין רבקה  24/07/2017גולדשטין ברוך
שלמה
 1146790/1בן אוליאל רחל  12/09/2017בן אוליאל
אברהם
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שם המנוח
מס' תיק
 1146850/1הלוס נונה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 27/07/2017הלוס יוסף

שם המנוח
מס' תיק
 1151908/1שוישה טיטי

תאריך
שם המבקש
פטירה
 08/10/2016זרד שניר

 1147366/1גבריאל תקוה

 15/10/2017גבריאל יהודה

 1152003/1אוחיון אליהו

 05/10/2017אוחיון מלכה

 1147431/1אלפסי תקוה

 12/10/2017אלפסי אורן
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 1147820/1מומג'ו משה

 17/10/2017בר אור נאור

 1147555/1שלינקה רחל

 08/07/2017שילה יוסף מנחם

 1147986/1אפלמן אהרון

 13/02/2006אפלמן אילונה

 1148082/1בדני ברכה

 28/03/2017ביטון אסתר

 1148252/1גוטמן מנשה
עמנואל
 1148370/1הפנר סלי

 26/10/2017גוטמן שרה יעל
 10/08/2017רוזן-טל יפה

 1148612/1זיסו יצחק

 06/10/2017זיסו משולם

 1148338/1רובינשטין חיים  14/06/2001רובינשטין ישראל
 1148505/1צברי שרה

 17/09/2017צברי יעקב

 1148822/1גבאי דזי

 16/09/2003שמאי הכהן
אסנת
 28/05/2017שרעבי אליה

 1148900/1שרעבי מרים
 1149244/1סובן יוסף

 03/09/2017סובן ג'ק יעקב

 1149410/1חממה צפורה

 27/08/2017חממה רוביו
 20/06/2016ולדמן חנה

 228800/3איזנברג שרה
לאה
 1151023/1מרדכי ויקטוריה  05/10/2017מרדכי חיים
 1150533/1בלאו מטיל

 08/10/2017בלאו יצחק

 1150557/1פרוינדליך
מרדכי
 1149729/1סלמון לילי

 06/10/2017פרוינדליך יונה
 23/05/2017סלומון אהרן

 1149744/1סלמון ז'ק

 17/09/2017סלומון אהרן

יצחק אפשטיין ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
שם המנוח
מס' תיק
 1136482/1ירימי אלישבע
 1136536/1בוטראשווילי
יצחק
 1136603/1כהן זולי

 21/06/2017ארד שלום
 25/07/2017כהן פול פנחס

 1136780/1הובגן באייש
 1137076/1סטריקוב עמיקם  08/03/2016סטריקוב רועי
 20/07/2017שער סמדר
 1137200/2תגר דוד
 20/07/2017פרנס חרמונה
 1137400/1גרה יהודה
מוניקה
 1137707/1מרקוס זיגמונד  23/04/1992מן קלאודיה
 09/10/2016הובגן ממויה

 1137834/1שמן צביה
 1137837/1רנד יעקב
 1137840/1רנד טובה
 1137834/1שמן צביה

 1149874/1לוי חביב

 25/09/2014לוי שנטל

 1150001/1יעקב מרדכי

 09/10/2017יעקב מרים

 1137837/1רנד יעקב
 1137967/1יצחק ויצמן

 1150435/1אלבכרי נחום

 19/07/2017אביב גבי

 1150633/1אהרן דניאל

 19/10/2017אהרן רפי

 1137840/1רנד טובה
 1138113/1פסח מנוליה

 1150723/1עובדיה ברטה

 06/08/2017משעל עליזה

 1138114/1פסח משה
 1139132/1צעדי שושנה

 1150728/1עובדיה יוסף

 06/01/2017משעל עליזה

 1151114/1אזולאי משה

 19/10/2017אזולאי מאיר

 1151342/1בראל שלמה

 14/11/2017בראל מרים

 1139093/1יהושע יהודית
 1138124/1שרף אסתר

 1151354/1ברנט מוטל

 20/01/2016גרנט גנרייך

 1151690/1ניימן יעקב

 30/05/2017ניימן צבי דב

 1138120/1שפילמן חיים
 1138181/1ויס אברהם

 1151361/1ברנט חנה

 15/03/2017גרנט גנרייך

 1151683/1צבארי רובידה

 18/10/2017צבארי ולד

 1138635/1הוך חנה
 1138685/1רובין פיגא

 1151686/1ברזילי יונה

 11/01/2017נחשוני מיכל

 1151822/1כהן משה

 01/02/2016כהן קמר

 1151820/1בושארי משה

 06/02/2017כפרי שרית

 1138761/1קוביר יחיה
 1139186/1קופילוביץ
שושנה
 1139093/1יהושע יהודית

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

תאריך
שם המבקש
פטירה
 05/07/2017ירימי ישעיה

 09/08/2017שמן אברהם
 03/12/1999רנד יצחק
 18/01/2005רנד יצחק
 09/08/2017שמן אברהם
 03/12/1999רנד יצחק
 17/07/2017יצחק עליזה
 18/01/2005רנד יצחק
 26/07/2006אלגזר מזל
 10/05/2009אלגזר מזל
 30/04/2017כתפי אביבה
 19/04/2017יהושע ציון
 15/06/2017שרף חיים
 13/11/1994שפילמן רוברט
 07/02/2016ויס יהושע
 07/07/2017ברמן רות
 22/07/2017גרדנויץ נעמי
 27/06/2017קוביר אפיה
 01/08/2017אילני לאה
 19/04/2017יהושע ציון

3777

שם המנוח
מס' תיק
 1139132/1צעדי שושנה
 1139186/1קופילוביץ
שושנה
 1139240/1נגרו לילי
 1139325/1יופה רוזה
 1139698/1שחר מנשה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 30/04/2017כתפי אביבה
 01/08/2017אילני לאה
 25/05/2017שרעבי ישראלה
 27/07/2017צפקובסקי תמרה
 08/08/2017שחר מיכל

 1139766/1רייכר יעקב
 1140104/1סולומוביץ יואב  18/08/2017אזרק אופיר
 22/07/2017כחלון אביגיל
 1139821/1סילברמן
דבורה
מלקולם
 1139957/1מזרחי (קולצה)  22/05/2015מזרחי אורית
אסתר
 1139958/1מזרחי )קולצה(  01/02/2016מזרחי אורית
יואב
 30/07/2009גרטי אברהם
 1140038/1גרתי אשר
 03/07/2017גרטי אברהם
 1140040/1גרתי לונה
 05/07/2017רייכר ורדה

 1140066/1לוי אבשלום
עזריאל
 1140179/1שוורץ חוה
 17/08/2017מוסקוביץ עדי
 1140374/1מוסקוביץ
עדינה
אביתר
 1140450/1סלמוב ולדיסלב  02/08/2017סלמוב רגינה
 16/08/2008מקונן אקובאי
 1141013/1מקונן דהייה
יפית
 08/05/2017זרוק כוכבה
 1141163/1פלקר סימה
 09/08/2017ליזרין שושנה
 1141441/1לוי יצחק

 12/08/2017לוי אבשלום בת
שבע
 30/07/2017שוורץ משה

 1141860/1שטודינר אשר
 1142049/1טורי דוד
 1142082/1יוסף סיסאי
 1142177/1זאובר זלוטה
 1142492/1זינצ'ין גנאדי
 1143272/1זכריה חיים
 1143677/1שטרן רפאל
משה
 1143136/1ברנט מאיר
יעקב
 1143463/1ויסמן לאה
 1144253/1רולניק אהובה
 1143864/1וסרמן שמואל
 1143866/1וסרמן מרטה
 1143919/1פומפן אברהם
 1144017/1הרוש אסתר

3 778

שם המנוח
מס' תיק
 1144128/1מור אליהו
 1144421/1קולבסקי
שפטריק אסתר
 1144675/1מאיר מנחם
 1144762/1עציץ בהיה
 1144956/1סבו מרדכי
 1144893/1שטקל שלמה
 1144932/1נמרדי שמחה
 1145193/1פורת יצחק
 1146451/1טייטלר הרברט
 1145527/1קורה יעקב
 1146239/1פרידמן ורורה
 1146464/1בינוני מירה
 1146488/1יערי חוה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 02/09/2017מור אילנה
 09/08/2017ברוש אילן
 12/05/2015מאיר גילה
 10/09/2017אסס דני
 05/08/2017סבו משה
 01/03/2017שטקל עמית
 11/03/2010נמרודי רחל
 07/07/2017פורת שולמית
 31/08/2017טייטלר שרון לאה
נסי
 18/09/2017קורה איזבלה
 12/08/2017בויטור אגנס
 24/09/2017בינוני שמעון
24/07/2016

 1146620/1איחילסון קלרה 22/06/2017
 1146620/2איחילסון קלרה 22/06/2017
 1146625/1איחילסון
סמואיל
 1146680/1מדאר שרה
 1146678/1פוקס משה

09/06/2006
03/09/2017

יערי אברהם
אהרון
אלכסיינקו
טטיאנה
אלכסיינקו
טטיאנה
אלכסיינקו
טטיאנה
הרשקוביץ יעל

 22/06/2014פיינבוים נליה

190646/2

חאיק תקוה

190904/2

אייזינגר מרצ'ל  10/02/2007אייזינגר איגור

 14/11/2016חייק אילן

 02/09/2017שטודינר טטואנה

194074/2

 14/08/2017טורי שמחה

 28/08/2015פאיז דאוד
 1147690/1פאיז דאוד
 1147324/1קראוס חיים דוד  01/08/2017קראוס שושנה
 23/07/2017הרלב מרים
 1147641/1אדיר אברהם

 25/12/2016יוסף אטיטגב
 23/06/2017לייפר אורלי
 24/01/2017זינצ'ין דוד

צברי חיים

 1147710/1סילורה יוסף

 27/06/2017בסון נורית

 27/12/2016צברי איריס

 11/10/2017סילורה אביעד
הרצל
 01/10/2017למפלץ פרחיה

 12/06/2017שטרן רחל

 1148162/1רייספלד רוזה
 1147987/1עטר יעקב

 03/09/2017ברנט זלדה רייזה

 1148074/1הוד יעקב
 1148408/1מושקוביץ נעמי  27/08/2014מושקוביץ רפאל
 1148614/1גיטסיס פאבל  23/02/2014קפלן אסיה
 02/10/2017סיבהי רעיה
 1148824/1סיבהי עזרא

 17/08/2017שטרים שרינה
 08/08/2017רולניק רפאל

 21/09/2017עטר דליה
 28/06/2017הוד יפה

 27/03/2005פרנצוזו קלרה
טוני
 09/07/2005פרנצוזו קלרה
טוני
 07/06/2009פומפן יעקב

 1149299/1נורומיד עדנה
 1149305/1שלג נסים

 28/02/2014הרוש אלי

 1149334/1קטיפה ישעיהו  13/09/2017קטיפה פסיה

 1148911/1צהר פסח ראובן  27/08/2017צהר שרה
 23/08/2014פרידמן גיל רון
 1149005/1פרידמן חוה
 26/09/2017ליבוביץ גילה
 07/11/2016שלג זמירה

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

שם המנוח
מס' תיק
 1149870/1סימון סלי
 1150051/1סעדה רנה
 1150268/1מנשה רחמים
 1150653/1משרקי זהרה
 1145838/2מילשטיין
אלכסנדר
 1150780/1כהן משה
 1150743/1אדיב גמלט

תאריך
שם המבקש
פטירה
 24/10/2016סימון שמואל
 12/09/2017שדה שלמה
 30/09/2017מנשה אנט
 09/01/2017משרקי דניאל
 19/10/2017דיבמן אדלה
 07/12/2014כהן וידה
 08/10/2017אדיב טינה

 1151335/1כהן הורטנסה 14/05/2017 -כהן רפאל
חנה
 29/10/2017נוימרק שמשון
 1151451/1נוימרק מרים
ששושנה
 02/09/2017בן יקר ציון
 1151420/1בן יקר לאה
 07/11/2017רופא מרים
 1151542/1פרק שרה
 1151623/1מוזה לאה
 1151771/1ארנן שרה
 1151782/1ארנן יוסף
יואכים
 1151877/1מיירוביץ' יורי
 1152082/1זורנו שלום

תאריך
שם המבקש
פטירה
 24/07/2016בן-צבי יצחק

שם המנוח
מס' תיק
 1141125/1אלאשוילי
אברהם
 1141161/1אלקין זינאידה

 10/03/2015טריפונוב נינה

 1141259/1גלובסיבה
שאול
 1141658/1קניגין סבטלנה

 12/08/2017גלובסיבה
אלכסנדרו דמיאן
 18/11/2016קניגין גריגורי

 1141772/1שמחי אילן

 11/07/2017שמחי לידיה

 1141491/1גורבמן פניה

 31/08/2017גורבמן שעיה

 1141501/1גורבמן יצחק

 13/01/2013גורבמן שעיה

 1141540/1הגפה אבשלום  04/08/2017הגפה-גפן איתי
 1141610/2קרוצ'י חנניה

 31/10/2014קרוצ'י אסתר

 1141830/1זכאי שרונה

 12/05/2017זכאי משה

 1141889/1רינגל צבי

 03/09/2017רינגל מרים בילה

 1141969/1זנזורי נסים

 27/09/2016זנזורי אברהם

 28/09/2017בן זאב חנה

 1141977/1זנזורי ריחאנה

 05/04/2017זנזורי אברהם

 10/10/2017ארנן רון

 1142095/1מילר אלה

 05/08/2017מילר דיאנה

 10/11/2017ארנן רון

 1142234/1טבול סימון

 29/07/2017טבול שרה

 1142246/1בן עישו אליס

 23/07/2017בן ישי משה

 23/09/2017מיירוביץ' לאה

 06/09/2017זורנו יפה
 1152322/1בלובשטיין דוד  21/08/2017חגג בלובשטיין
רויטל

ט"ו בכסלו התשע"ח ( 3בדצמבר )2017

 1142252/1בן עישו שמעון  30/03/2015בן ישי משה
1142690/1
1142948/1
1142974/1

משה מור ,המזכיר הראשי
1143075/1

כלימי סגלית
סמדר
פרצובסקי
לודמילה
פרצובסקי
דמיטרי
טובין אירינה

 26/08/2017כלימי גבריאל
 13/07/2017פרצובסקי אולג
 20/05/2007פרצובסקי אולג
 04/08/2017מיטניק סרגי

 1143400/1בוכובזה רחל

 12/08/2010טבול זהבה

הודעות

 1143411/1בוקובזה שלום

 10/03/2017טבול זהבה

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

 1143487/1קרופניק יפים

 29/08/2017קרופניק סופיה

בית הדין הרבני האזורי באשדוד

שם המנוח
מס' תיק
 39399/2מיכאלי איליה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 27/08/2008מיכאלי אסתר

 375479/2ווליך אהרון

 31/08/2017ווליך מיכאל

 1139176/1בוחבוט אברהם  18/01/2012בוחבוט ליליאן

 1143635/1חנון רוג'ר כלפה  18/08/2017אביזרט אודיל
 1143933/1בן עזרא חנה

 04/09/2017בן עזרא ניסים

 1143960/1איידלין צילה

 23/04/2017איידלין גלעד
ולדיסלב
 13/09/2017פרץ יעקב

 1144462/1רסלינה אלנה

 04/05/2017מולדנובסקי אנה

 1144178/1פרץ פנינה

 1139404/1כהן דוד

 29/07/2017כהן סימי

 1144476/1ליבשיץ נאום

 31/08/2017ליבשיץ נלה

 1139435/1טובול אברהם

 08/07/2017שיטרית יוכבד
הילה
 16/08/2003בן קיסוס סימון

 1144627/1דרבין בוריס

 28/05/2017בוכמן טטיאנה

 1144714/1שקולניק יפים

 27/09/2010שקולניק רוזליה

 1145587/1ברקמן עובד

 20/09/2017בזנר מרגריטה

 1139545/1בן חמו סמי

 04/08/2017בן חמו פלורא

 1146146/1סער גל

 22/07/2017סער ליהי

 1139789/1בוכניק יואל

 28/06/2017בוכניק סילביה

 1146897/1ביטון מאיה

 28/09/2017ביטון ניסים

 1140791/1נגר יחיא

 05/11/2005נגר מזל

 1146473/1אברהם אלמיטו  27/08/2017ימהרן אסנקו

 1140796/1ווצ'וק אטיה
 1141050/1קזס לאה

 1139495/1בן קסוס יעקב

 14/04/2012יוגב לודמילה

 1144721/1פוליאק רוחל

 13/02/2010שקולניק רוזליה

 03/08/2017קזס אברהם

 1144882/1פינקלמן צבי

 12/07/2017פינקלמן בלה

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,
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תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 1144979/1אביחצירה דוד  19/07/2017אביחצירה פלורי

תאריך
שם המבקש
פטירה
 15/10/2017עמר משה

שם המנוח
מס' תיק
 1149959/1עמר מזל

 1145439/1איפנגר קלודט

 11/12/2000איפנגר סלומון

 1146253/1זפרן מרים יעל

 05/06/2017זפרן פיליפ

 1150625/1שמעוני אליהו

 07/10/2017שמעוני בלה

 1146276/1כהן מוניקה

 04/09/2017ברגמן סולנג'

 1152328/1בן דוד חנניה

 13/11/2017בן דוד יורם

 01/10/2017סימונוב אמיליה

 1151797/1לוי הירש יענקל  28/09/2017לוי גרשון

 1146405/1פרחומובסקיה
רעיסה (רייזה)
 1146653/1שלמה נעים

 15/01/2017שלמה נסים

 1146659/1קיסל דבוסיה

 30/08/2017מישייב מילנה

 1147126/1אהרון רחל

 17/05/2017אהרון יוסף

 1147270/1קריחלי שמואל  24/09/2017קריחלי לאה
 1147382/1רדה בוסנה

 03/09/2017רדה טדגה

 1147734/1אורלב סימה

 14/09/2017אורלב רומן

 1147415/1יהודה מרים

 06/09/2017יהודה שון

 1147537/1ז'וז'ונשוילי
סימה
 1147692/1סגנט רוזליה

 02/07/2017ז'וז'ונשוילי נודר
 14/04/1997סיגאנט אולג

 1148507/1בוגנח ביה רות  05/10/2017בוזנח יובל
 1148350/1קמחי יצחק

 29/06/2017קמחי סילבי

 1148396/1אוחיון יצחק

 20/08/2010אוחיון יוסף

 1148570/1בורשטיין מריה  17/06/2017מורייניס
אליזבטה
 22/10/2017מושיאשוילי
 1148651/1מושיאשוילי
ישראל
מרו
 16/08/2017אסרף מרי
 1148731/1אסרף נסים
 1148746/1צברי שלמה

 1149441/1שלום אפרים

 17/08/2017שלום נורית

 1150413/1דזין שולמית

 15/01/2014אלקיים מזל

 1149246/1אלמלח דוד

 11/04/2016אלמלח נעמי

 1149272/1חנוך ביינש
בת אל
 1149563/1מויאל אשר

 02/08/2017חנוך מולטה גיא
 19/10/2017מויאל אורלי

 1148918/1גורליק ארקדי

 18/04/2017גורליק אולג

1149038/1

 06/10/2017אלישע רחל

1149552/1
1149828/1
1149882/1

קטאשוילי
שלום
 09/10/2017בן עדי ג'אנין
בן עדי מרק
מרדכי
 29/09/2017אהרונסון שרה
אהרונסון
אביעד שבתאי
 19/08/2017זייברט יעקב
זיברט רינה
יצחק
 26/08/1984אנג'לו רות
צדוק רחמים

 1149906/1סושנסקי יבגניה  09/02/2017קונדרטנקו
בוריסלב

3 780

 1150947/1זסלבסקי מלכה  12/05/2003בוז'ורסקי אינה
 21/10/2017קניג מזל

 1151310/1קניג מיכאל

 10/09/2017דדון זרי

 1151863/1דדון פרוספר
מסעוד
 24/03/2016סטירז'נקו נטליה
 1151628/1סטירז'נקו
אלכסיי
 1151934/1פוזאיצר ראיסה  24/09/2016פוזאיצר יפים
 20/10/2017סיילס רחל

 1151936/1סיילס יחזקאל
סיילס
 1152083/1ליטמן יהודה

 06/10/2017ליטמן יצחק מאיר

 1152236/1סטרסיקו בתיה  20/09/2017סטרסיקו רוגליו
ירחמיאל
ט"ו בכסלו התשע"ח ( 3בדצמבר )2017
סיילס יחזקאל ,המזכיר הראשי

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

 07/08/2017צברי צורי

 1148814/1אבקסיס שמחה  10/09/2017משלי אבקסיס
רחל
 1150740/1בן שימול מגי  11/09/2017בן שימול דוד

1149210/1

 1150309/1שטר ויולט יעל  10/09/2017שטר משה

מס' תיק
65894/2

שם המנוח
דהרי יונה

 1128600/2פייגין סמיון
 1139210/1דהן שמעון
 1139331/1אביסרור יצחק
 1139400/1יזיד מזל
 1139486/1דהן יוסף
 1141158/1רפאלי אהרון
 1140018/1קיטרו סימה
 1140003/1כהן מרגלית
גמרה
 1140122/1הרמבם דוד
 1140128/1הרמבם דינה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 16/01/2013דהרי ראובן
 31/05/2017פייגין ליליה
 27/07/2017דהן חנה
 28/04/2017אביסרור זקלין
 05/08/2017סוליימנוב
אדוארד
 23/11/2014דהן תמר
 08/08/2017רפאלי נוי
 19/10/2012אביטן ארז סטיב
 02/06/2017כהן ישראל
כדורה
 05/06/2009גולן מורן
 23/08/2017גולן מורן

 1140441/1גורין לודמילה
 1140562/1בן מויאל אליס  14/08/2006בן מויאל אסתר
 1141241/1פלוטוב בוריס  06/08/2017פלוטוב ליליה
 1141981/1רצבי שרה גילה  03/10/2009ואזנה מירב
דבורה
 11/02/2017גורין ויקטור

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 1142780/1יוסופוב גריגורי  10/06/2017יוסופוב אנפיסה
 1142245/1קינדיל אליעזר  11/08/2017קינדיל דליה
 1142342/1כהן שושנה
 1142465/1רובינשטיין
בוריס
 1142757/1אסרס הבטמו
 1142389/2אברהימי
חודדאד
 1142837/1דבורקין מריה
 1143132/1עטייה לאה

 01/08/2017כהן בנימין
 27/08/2017רובינשטיין
ראיסה
 23/04/2015אסרס מסטאוול
 10/09/2017אברהמי יוסף
 16/03/2006דבורקין ולדימיר
 09/09/2017עטייה יורם

 01/09/2017נידם יוסף
 1142950/1נידם תמו
 1142966/1אייטגב אסרסה  28/12/2016אייטגב אורטל
הדר אנגווצ'
 12/01/1992בן סימון שושנה
 1143118/1מוסה גיולט
 09/07/2017ויזל אפרים
 1144992/1ויזל שמואל
 1144436/1שיינר דבורה
 1143568/1קרסיק קלרה
 1143581/1דנינו אלברט
 1143936/1צ'זירי אברהם
 1144214/1טויטו חנה

 18/05/2017שיינר אריאל
 17/07/2017קרסיק מיכאל
 19/09/2017דנינו דוד
 07/02/2017צ'זירי לאה
 15/08/2017טויטו יעקב

 1144374/1קורף נלי
 1145022/1ברימבוים אדלה  11/07/2017פפר אאוחניה
גרסיאלה
 07/10/2017לחמי אמיר
 1145879/1לחמי רחל
 21/09/2017הלפרין שלומית
 1146331/1הלפרין חנה
 04/04/2017קורף ורוניקה

 1145442/1חייט ולדימיר
 1145741/1שמואל דוד
 1145956/1בן חמו דוד
 1146449/1קופמן אלה
 1146818/1אברהימי תמר
 1146825/1תורגמן סיון
 1146882/1אמסלם עליזה
18833/2
שר סופיה
 1147998/1מריו סילביו
בלבצ'אן
 1148078/1שטריתבן דוד
 1148040/1פליאנה חיה
 1148132/1חיים רפאל
 1148264/1אלעזר פירוזה
 1148506/1תדמור לאה
 1148732/1צ'רקסקי
ברוניסלבה

 26/05/2017אייפוס הלנה
 22/05/2017שמואל תקוה
 20/12/2013בנחמו ציון רפאל
 28/08/2017צ'רנובלסקי
גריגורי
 28/09/2017אברהימי אליאור
אליהו
 19/01/2017תורגמן שמעון

שם המנוח
מס' תיק
 1149096/1אברגל שלום
 1149327/1כהן חיים
 1149496/1פרץ אליאס
 1149764/1סבח יהודה
 1149771/1מלכה אסתר
 1149824/1סימון בןיוסף
 1149968/1מלכה עיוש
 1151841/1לוי מלכה
 1150657/1פרידמן סמיון
 1152161/1פרז מרסיל

 17/07/2017אמנון אלעזר
 10/08/2017רודינסקי ילנה

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

12/10/2017

סימוןבן ענת

 29/06/1999מלכה דוד
 01/06/2017לוי יוסף
 04/10/2017פרידמן זינה
 17/08/2017פרז פרננד אפי

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 1137036/8שטרית מסעודה  08/07/2017שטרית מאיר יגאל
 06/07/2017שושן עמוס חי
 1139864/1שושן יצחק
 1142080/1יעקב מרדכי
 1142089/1ילוז טוני
 1140703/1דהן סוליקה
 1141337/1פרץ פרחה
 1142603/1גרנות שמואל
 1142683/1בנימין לאה
 1142944/1אסולין סימה
 1143894/1מזרחי רפאל
 1146611/1קרמר מיכאל
 1146150/1לוי אלי

 11/09/2017בלבצ'אן ניקולס
גבריאל
 12/10/2017שטריתבן קובי

 26/08/2017תדמור ארז כרמית

 01/06/2012מלכה דוד

בית הדין הרבני האזורי בטבריה

 1147346/1מזרחי אורי
 1147607/1פנקס מרים

 08/10/2017חיים נדיה

 16/10/2017סבח אביבה

יהודה דוקס ,המזכיר הראשי

 12/10/2017קקולי אסתר

 08/08/2017פליאנה יצחק

 23/12/2012כהן פרץ
 29/10/2017פרץ מישל

 18/06/2017פרז פרננד אפי
 1152166/1פרז פרלה
ט"ו בכסלו התשע"ח ( 3בדצמבר )2017

 1146404/1אבגוי אסתר
 1146424/1הרוש יוסף

 17/03/2000שר מיכאל

תאריך
שם המבקש
פטירה
 21/07/2017אברגל רחל

 1147651/1פרץ רחל
 1147694/1גבאי פאיק
 1148056/1כהן פני

 19/06/2017יעקב אילנה
 22/08/2017ילוז מאיר
 12/06/2017ביטון יפה
 08/07/2017פרץ חנה
 19/07/2017גרנות ורד
 22/08/2017בנימין שמואל
 30/08/2017אסולין מרדכי
 25/01/2017מזרחי רחל
 08/10/2012וורחובסקי ילנה
 16/07/2017לוי אירנה
 06/07/2017אבגי דניאל
 14/10/2017ילוז דורית
 29/08/2017גתר לאה
 14/09/2017דגן עדית
 01/10/2017מיארה אביטל
 17/09/2017גבאי בועז
 05/07/2013כהן מיכאל

 1148088/1כהן גבי
 1150888/1יהושוע יעקב

 02/11/2017לוגסי אילת

 1148150/1מאיר יוסף

 10/09/2017מאיר אורי שרגא

 05/10/2017כהן מיכאל

3781

שם המנוח
מס' תיק
 1148489/1אזולוס מאיר
 1149682/1דידי חמיסה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 07/04/2008אזוולוס יעל
 18/10/2017דידי שלמה

 06/03/2007גנני עודד
 1150324/1גנני ברטה
ט"ו בכסלו התשע"ח ( 3בדצמבר )2017
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
שם המנוח
מס' תיק
 1139137/1אשטה מסלה
 1139474/1שעיה ראזי

תאריך
שם המבקש
פטירה
 09/08/2017גזהי אלמדהי
 23/07/2017אזגורי סגלית

 15/07/2017וויס ישראל
 1140047/1ווייס אירן
בצלאל
 1139553/1חמראוי שמחה  07/06/2017חמראוי שרון
עזרא
 25/07/2017דריי מרים
 1139844/1דריי גיא
 05/08/2017דדון חנה
 1140082/1דדון חנניה
 18/06/2017מזוז יניב
 1140401/1מזוז אברהם
 1140293/1אברהם קסוקאר  24/06/2017סמסון נדין
בנימין
 1141262/1הרוש שמואל  07/08/2017פיטוסי ערגה
 05/05/2017בללטי משה
 1140083/1בללטי אסתר
 1140137/1קוציקרו דב
 1140610/1שמילה יוסף
 1141295/1מן יוהאנה
 1141340/1אבטן אליהו
 1142009/1כהן יפה
82399/3
94349/3

 1143666/1נבון סימון
 1143617/1דמרי יורם
 1144861/1סימון גטל

 29/07/2017סרוסי ליאת
 13/08/2017ישראל טל
 20/08/2017נבון שמחה
 11/12/2016דמרי אילה
 04/08/2017סימון רוזה

 1144881/1סימון ויקטוריה  22/09/2017סימון ראובן
 11/09/2017סויסה סימה
 1145197/1סויסה שלום
 1145021/1אנקאווא סוזן
שושנה
 1145000/1אביטל שמואל
 1145002/1חנוכוב ראיסה
 1145020/1לבנהרץ חייה
 1145161/1טלקר לאה
 1145280/1מימון גגו
 1145307/1מנצור בדרה
 1146717/1ואזנה אסתר
 1145311/1דהאן זוהרא
 1145315/1כהן ססי

 10/08/2016אלנקווה עמרם
 03/10/2017אביטל מזל
 16/07/2014באזוב אלינה
 08/01/1995דיקשטיין שושנה
 01/09/2017טלקר שמעון
 14/08/2017מימון ירדנה
 16/08/2017מנצור יונה
 11/10/2017ואזנה אודי
יהודה
 07/10/2017דהאן ישעיהו
 21/07/2017כהן אביבה פיבי

 25/04/2017אביטן משה
מוריס
 08/09/2017כהן דוד

 1146471/1אביתן יעקב
 1148298/1גליק אברהם
 1148325/1מצרי פרלה

 13/08/2017שמילה שושנה
 13/05/2017רוט זקלין זלדה

לב סופיה

 21/11/2004יבטושנקו איגור
 02/09/2017קריאף דודו
 14/12/2016ברזני פאני
 22/08/2017טוביל לאה
 18/06/2008מורן דוד
 17/08/2017פורמן רות
 08/08/2017מזיקוב לודמילה

 1142298/1דידי משה
 1142391/1ימפולסקי משה  02/09/2017ימפולסקי מרים

 24/06/2017דידי כהן שושנה

3 782

 1143030/1שילת יעקב
 1143602/1ישראל אליהו

 15/08/2017זנו פלורה

 09/04/2017קוציקרו מריאנה

שנייר לב

 1141718/1פורמן יעקב
 1141966/1בקרמן חנה

 1142619/1מוק פליקס
 1142737/1זנו זק

 26/04/2010מוק טטיאנה
 05/07/2017מוק טטיאנה

 1145475/1פרטוק חיים
עופר
 16/10/2017פלדמן רחל סוסנה
 1145634/1פלדמן הוגו
 1146352/1בוכובזה בלוריה  01/09/2017בוקובזה שמעון
 13/04/2016בסטקר שמעון
 1146402/1בסטקר מרים

 29/09/2003יבטושנקו איגור

 1141379/1קריאף אורי
רישרד
 1142359/1בנימין מזל
 1141992/1טוביל אשר
מסעוד
 1141567/1כץ איליה

שם המנוח
מס' תיק
 1142491/1מנצור כרמלה
 1142615/1פוברדן מאיה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 05/08/2017מנצור אברהם

 22/09/2017פרטוק שושנה

 1149548/1נחמני אלי
 1148326/1מצרי זאכי

 04/10/2017אביתן אסתר
 06/09/2017הידה ישראל
 12/08/2006שגב לילך
 02/07/2017נחמני זיוה
 20/07/2017שגב לילך

 1149793/1שניידרמן טובה  13/10/2017שניידרמן אברהם
 1149941/1בורסוק חיימה  31/10/2017קיקוס ויויאנה
 1150449/1אייד גורגיט
 1150357/1מוזס קידושה

 31/05/2017חדד אורלי
 07/12/2015מוזס פנחס

 1150017/1פילמייסטר
זינאידה
 1150310/1סויסה עטו
 1150322/1סויסה אליהו

 19/06/2008סויסה מרדכי

 1150414/1בוטבול רחל

 30/05/2003בוטבול יוסף

 12/10/2017רויקיס תמרה
 10/01/2017סויסה מרדכי

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 1150575/1טרטקובסקי חנה  01/11/2017פורמן שולמית
צ'ארנה
 30/09/2017גבאי מזל
 1150762/1גבאי אברהם
 26/10/2017אטיאס מרי
 1150833/1קבלו מרדכי
 1151127/1עשור גורגיט
 1151458/1כהן זדה שמעון  26/08/2017כהן משה
 1152080/1סולוביי אליה  18/06/2017סולוביי זינאידה
ט"ו בכסלו התשע"ח ( 3בדצמבר )2017
 13/07/2011כהן שירן

מס' תיק
1388/17
1395/17
1404/17
1405/17
1406/17

יצחק דהאן ,המזכיר הראשי
1407/17

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
שם המנוח
מס' תיק
 1139574/1צלח יואב
 1140712/1רומנו מזרחיל
גילה
 1140730/1יבלונוביץ
יוספה
 1143390/1סלביץ'
אלאונורה
 1144942/1נגר אליהו
 1145521/1אלפסי יהודה
 1151811/1אילן בנימין
 1148608/1כהן מיכאל
 1149170/1פישר יהונתן
 1150904/1בסו דרור
 1151051/1קמפה יצחק
יאיר
 1151919/1חגבי מיכאל
 1152047/1ברוך דוד

תאריך
שם המבקש
פטירה
 28/06/2017צלח אסתר
 19/08/2017מזרחיל מורדו
מרדכי
 11/08/2017יבלונוביץ זאב
 23/08/2017סלביץ' מיכאל
 12/08/2017נגר אהובה
 15/12/2016אלפסי ברוריה
 24/10/2017אילן יעקב מאיר
 30/12/2016כהן חסידה
 02/01/2009פישר סופי
 14/07/2016בסו ניסן
 29/10/2017קמפה נחמה
 11/11/2017חגבי דליה
 01/03/1994ברוך יוסי

 06/11/2017ברוך יוסי
 1152050/1ברוך רוית
ט"ו בכסלו התשע"ח ( 3בדצמבר )2017
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 1387/17פדוא פנדי קאסם  10/02/2017ג'אבר סלימאן
קאסם
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1409/17
1410/17
1411/17

תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
פדוא פנדי קאסם  10/02/2017ג'אבר סלימאן
קאסם
 08/09/2005פטין סאלח שיח'
סאלח סלימאן
שיח'
 06/12/2016האני נאיף גביש
נאיף סלימאן
גביש
 25/07/2017לואי סלים
ג'והרה חוסין
מוסטפא
מוסטפא
 31/05/2017רמזיה פראג'
חוסיין רשיד
ח'ליל
ח'ליל
 22/05/1985מרעי דוקאן מרעי
זלייחה קאסם
מרעי
 19/10/1986זוהר סלים קרא
סלים אחמד
אלקרא
 16/09/1992זוהר סלים קרא
בשיר סלים
אלקרא
 22/08/1957סמיח חוסיין קרא
קמר סלים קרא

 1426/17עיזה אבו סאלח
גאנם
 1431/17חסן והבה עואד
 217/17חסאן עלי איוב

 14/10/1964רביע שריף גאנם
 12/05/2017רכאד חסן עואד
 21/06/2017עאידה יוסף איוב

 1396/17מוחמד יוסף
בסאר
 1402/17סמאח פהד אבו
שקרה
 1442/17ספיע כנגי ניגם
 1447/17פרידה מוחמד
קבלאן
 1451/17פרחאן סלמאן
נבואני
 1454/17פאטמה קאסם
חסן סאלח
 1455/17סלימאן יוסף חסן
סאלח
 1456/17אינשראח נור אל
דין אבו פארס
 1459/17אסעד מוחמד
סאלח
 1471/17פואד חכמאת
שעבי
 1472/17נזאר פדלאללה
דאהר
 1475/17מוחמד יוסף סגיר

 24/01/2017מונירה סאלח
שעבי
 31/08/2017נזירה סלמאן
דאהר
 22/01/2017אמל מוחמד סגיר

 222/17פידא אכרם
נאסר
 1476/17ג'מאל מוחמד
סאלח

 25/08/2017תראא אכרם אבו
עואד
 14/06/2017מהא סלימאן
סאלח

 26/05/2017אנתסאר האני
בסאר
 24/07/2007רידאן חסן סובח
 31/07/2017זוהא נפאע ניגם
14/10/1987
21/05/2017
26/03/2005
29/11/1998
12/08/2017
17/06/2017

סלמאן קבלאן
קבלאן
סמירה רשיד
נבואני
יוסף סלימאן חסן
סאלח
יוסף סלימאן חסן
סאלח
פואד נור אלדין
אבו פארס
רוז יוסף סאלח

3783

תאריך
שם המבקש
פטירה
 03/04/2017רינה סאמי כמאל

שם המנוח
מס' תיק
 1479/17אמליה נאיף
בסיס
 1487/17שיכה גאזי חוסין  07/04/2016פריאל סלמאן
חוסין
 08/09/1978נסר סאלח
 1488/17סאלח ראדי
מוקלדה
מוקלדה
 16/09/2017אינשראח פאיז
 1492/17ריאד תאופיק
סעד
סעד
 08/03/1999קיס סלים בריק
 1494/17סלימאן חוסין
בריק
 07/09/2016סלימאן אחמד
 1503/17עפיפה מוחמד
שיח'
אסעיד
 1505/17מחפוזה מוחמד  01/01/2017סעיד עלי סרחאן
סרחאן
 23/11/2015ארז סאמי עווידה
 1506/17עפיפה יוסף
עווידה
 28/09/2017כמאל עמאד
 1513/17עמאד מזיד
סאלח
סאלח
 18/08/2017דומיה ניגם
 1518/17גמיל גאבר
עווידה
עווידה
 09/05/2015עלאא סלים
 1525/17סלים מזיד
אבראהים
אבראהים
 20/09/2017סקר אחמד קיס
 1527/17אחמד מוחמד
קיס
 02/12/2016ע'אליה מוחמד
 227/17חוסין מחמוד
אבו סאלחה
אבו סאלחה
 1529/17דני בסמאן סקר  10/10/2017סארייה תאופיק
סקר
 20/08/2017ג'קלין זיד מועדי
 1534/17דאהש ג'בר
מועדי
1946שנת ת'ורייה פריד
 1536/17שאכר סאלח
גאנם
מחמד גאנם
 1537/17חג'לה עוד גאנם  18/06/1997ת'ורייה פריד
גאנם
 07/04/1978סעיד מנהאל עלי
 1540/17מדללה פנדי
סבאח
 19/09/2011רסלאן ג'מאל
 1542/17גמאל טלאל
אסעד
אסעד
 08/06/2012רסלאן ג'מאל
 1543/17נהלה סאלח
אסעד
אסעד
 21/09/2017סלמאן סעיד דג'ש
 1545/17ויסאם סלמאן
דג'ש
 03/07/2017סמיח שפיק מנסור
 1554/17שפיק אדיב
מנסור

3 784

שם המנוח
מס' תיק
 1555/17סלימאן נסיב
מנסור
 232/17עוטרשאן אסעד
פרחאת
 241/17מזיד אסמאעיל
אבו סאלח
 1588/17יוסף גברא חלבי
 1594/17חסן סלמאן
סלאלחה
 1600/17נמר עלי אקטיש

תאריך
פטירה
23/10/2017
24/12/1992
17/10/2017
16/10/2017
05/10/2017
31/10/2017

 1602/17פארוק תאופיק
חוסייסי
 1605/17וליד סעיד עאייק 10/05/2017
27/02/2017

1607/17

שוקה סלמאן
שומרי
מובדא חוסיין
נסר אל דין
מובדא חוסיין
נסר אל דין
שהרבאן חניפס
עבדאללה
הנא עלי טריף

1616/17

מוחמד מרעי
ברכאת
מוחמד מרעי
ברכאת
זוהיר גסאן
עוידאת
נג'יב חסן אבו
סאלח
מיאסה מוחמד
חטיב
עפיפה דאוד
אבוחלא
גמאל סלמאן אבו
חלא
ולים סלמאן
שרוף
יאסר סאלח
חביש
ראויה סאלח
מרזוק

1608/17
1609/17
1610/17
1615/17

1617/17
235/17
244/17
1621/17
1622/17
1623/17
1631/17
1642/17
1647/17

09/03/2009
28/08/2017
28/08/2017
04/01/2015
27/12/1991
06/04/2013
06/04/2013
12/02/2017
15/02/2003
24/04/1982

שם המבקש
נסיב סלימאן
מנסור
מונא פארס
אלקיש
סנא מהנא אבו
סאלח
גברא יוסף חלבי
מוחלס חסן
סלאלחה
היאם חוסין
אקטיש
חאלד תאופיק
חוסייסי
סועאד סלים
עאייק
ג'יהאד האני
שומרי
באדי מובדא נסר
אל דין
באדי מובדא נסר
אל דין
סאלח מונהאל
עבדאללה
נסים טריף טריף
יוסף מוחמד
ברכאת
יוסף מוחמד
ברכאת
מיסא תאופיק
קאדי
אמלי נג'יב אבו
סאלח
פריד מחמד חטיב

 21/05/2014אחמד גמאל אבו
חלא
 20/01/2014אחמד גמאל אבו
חלא
 18/10/2017ראמי ולים שרוף
 31/07/2017נואל סאלח חביש
 05/09/2017עמאר חוסין
מרזוק
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תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 1662/17פרחה אבראהים  12/01/2017איבראהים נימר
עאמר
עאמר
 18/08/2017לוטפי סלימאן
 1666/17סלימאן יוסף
עאמר
עאמר
 1667/17אבראהים נג'יב  11/06/2017אמין אבראהים
אבראהים
אבראהים
א' בטבת התשע"ח ( 19בדצמבר )2017
כמאל קבלאן ,קאדי מדהב

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.12.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יריב קדם,
מרח' המרד  ,29תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יריב קדם ,עו"ד ,מפרק

בר-קל הנדסת מערכות ( )1995בע"מ
(ח"פ )51-222565-7

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה

(בפירוק מרצון)

סטארט קומארשל בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-374730-3

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.8.2017התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את לי לוריא ,מרח' השלושה  ,2תל אביב,
למפרק החברה.
לי לוריא ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב,
מרח' ויצמן  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

מיניפריים בע"מ
(ח"פ )51-343295-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.11.2017התקבלה אושרה
ואושררה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
מזוז ,למפרק החברה וזאת בהתאם להחלטת החברה ,מיום
.29.12.2016
חיים מזוז ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

סנוקר קלאב בע"מ

מיינדקראפט בע"מ
(ח"פ )51-549731-1
(בפירוק מרצון)
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.12.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב,
מרח' ויצמן  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

מודרן וויזרדס בע"מ
(ח"פ )51-539830-3
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )515679264
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלון משקוביץ ,מרח' הבריגדה היהודית  ,3נתניה ,4201906
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28/05/2018
בשעה  ,08:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
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סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלון משקוביץ ,עו"ד ,מפרק

צפריר לוי ,מפרק

סנטידיו בע"מ

רימון (י.ל ).מהנדסים בע"מ

(ח"פ )515400877

(ח"פ )513815969

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יובל סיני ,מרח' שד' אבא אבן  ,12הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,08:15אצל יורם מרקוביץ ,רח' יצחק טבנקין  ,43תל–
אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יובל סיני ,עו"ד ,מפרק

פייג' אפ בע"מ
(ח"פ )512807645
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צפריר
לוי  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21/02/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
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בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון
קירש ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14/02/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רון קירש ,מפרק

בארג-בונה בע"מ
(ח"פ )514172881
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ולדיסלב בארג ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12/02/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ולדיסלב בארג ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

מודולר טק בע"מ

אייטוזי אגריאול בע"מ

(ח"פ )514027705

(ח"פ )514170968

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר
כהן  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את כפיר
צבי  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/02/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26/02/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

מאיר כהן ,מפרק

כפיר צבי ,מפרק

אורברייט ישראל ( )2004בע"מ

אי.אס.פי אקו סולושן פרוג'קט בע"מ

(ח"פ )513519645

(ח"פ )514181320

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
בלק ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את כפיר
צבי  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25/02/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26/02/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אורי בלק ,מפרק

כפיר צבי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,
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גיאן פרטנרס בע"מ

אנוי הפקות בע"מ

(ח"פ )514869361

(ח"פ )514421692

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומרי
גיאן ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נחמיה קייקוב ,מרח' הקשת  ,42תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12/02/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16/04/2018
בשעה  ,9:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

עומרי גיאן ,מפרק

נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

הפי מרפאות שיניים לבריאות הפה מודיעין בע"מ

א.ש.ן .שמיר  -מחקר ,ייעוץ והדרכה בע"מ

(ח"פ )514087139

(ח"פ )514290626

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ג'וליאן פרימן ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נחמיה קייקוב ,מרח' הקשת  ,42תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27/02/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27/04/2018
בשעה  ,09:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

ג'וליאן פרימן ,מפרק

נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

מיכל (מ.ק) פיתוח עסקי בע"מ

מובייל בוטיק בע"מ

(ח"פ )515378222

(ח"פ )514965060

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את את
עו"ד נחמיה קייקוב ,מרח' הקשת  ,42תל–אביב-יפו ,למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אולסיה פטרובה ,מרח' הרצל  ,32בת ים ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27/04/2018
בשעה  ,09:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11/02/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אולסיה פטרובה ,מפרקת

נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

איל סלוק ניהול ,יעוץ ויזמות בע"מ

מור שיווק בגדי ילדים בע"מ

(ח"פ )514173046

(ח"פ )514759257

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גיל מזור ,מרח' יוחנן הורקנוס  ,2תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אנגלה איריס ירדני ,מרח' המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,6721503
למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/05/2018
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

גיל מזור ,עו"ד ,מפרק

אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

3789

ו-דים בע"מ
(ח"פ )514102474
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
איל דוידי ,מרח' ויצמן  ,2תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,05/03/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
איל דוידי ,עו"ד ,מפרק

איטוויד מדיה בע"מ
(ח"פ )514738996
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,19/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד פורר ,מרח' דרך בגין  ,132תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד פורר ,עו"ד ,מפרק

נתן את תנעמי בע"מ
(ח"פ )515204147
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,27/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל
ג'ון נתן ,מרח' שביל הזהב  ,3רעננה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גבריאל ג'ון נתן ,מפרק

גיא משחקי שפות בע"מ
(ח"פ )514131978
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,20/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
יקטרינה שלימוביץ ,מרח' גבעתי 10ב ,בת ים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
קרן יקטרינה שלימוביץ ,מפרקת

ל .ספירטיס בע"מ
(ח"פ )514021377
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,10/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ליאור קרן ,מרח' תרמ"ב  ,5ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ליאור קרן ,עו"ד ,מפרק

מדבא-אייר בע"מ
(ח"פ )513804591
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,27/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי
מרקי אליהו ,מרח' משמר הירדן  ,4גבעתיים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מוטי מרקי אליהו ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

סי.בי.אי .יועצים בע"מ

אופנת קונטרה בע"מ

(ח"פ )515315562

(ח"פ )512508409

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,27/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסף קרטה ,מרח' הגליל  ,10הרצליה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,20/04/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסף שלום ,מרח' החשמל  ,18תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

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

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

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

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

יוסף קרטה ,עו"ד ,מפרק

יוסף שלום ,עו"ד ,מפרק

מנטור טים טכנולוגיות בע"מ

סי.קוגן בע"מ

(ח"פ )515282010

(ח"פ )514046416

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,27/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שלמה תוסיה-כהן ,מרח' יפו  ,99ירושלים ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,11/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף רם,
מרח' ישראל גלילי  ,9רמת השרון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

שלמה תוסיה-כהן ,עו"ד ,מפרק

יוסף רם ,מפרק

אטלנטיק ניהול השקעות ונכסים בע"מ

סי .קוגן פאואר בע"מ

(ח"פ )513991307

(ח"פ )514142637

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,26/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלכסנדרה (סשה) טרטמין ,מרח' דרך מנחם בגין  ,11רמת גן,
למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,11/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף רם,
מרח' ישראל גלילי  ,19רמת השרון ,למפרק החברה.

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

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

אלכסנדרה (סשה) טרטמין ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,
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מג'יקהולדם בע"מ

טקדנט טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )514528785

(ח"פ )513761437

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,26/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יהונתן בן חור ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,27/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן
מרדכי קרון ,מגעתון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

יהונתן בן חור ,עו"ד ,מפרק

אילן מרדכי קרון ,מפרק

קורן  212השקעות בע"מ

אוופס סרטים בע"מ

(ח"פ )514919596

(ח"פ )513932368

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,27/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירב
ויזר ,מרח' חבצלת החוף  ,20נתניה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,27/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי קורן,
מרח' דב הוז  ,40הרצליה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עדי קורן ,מפרקת

מירב ויזר ,מפרקת

יער עד הנדסה ובנין בע"מ

תמיר פישמן תל אביב בע"מ

(ח"פ )513141515

(ח"פ )513571273

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14/02/2018בשעה  ,13:00אצל המפרק ,רח'
ברדיצ'בסקי  ,25גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,25/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי
קורן ,מרח' הברזל  ,38תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מוטי קורן ,מפרק

אורן מנשה מור ,עו"ד ,מפרק

א.ג.ג .הובלות ושליחויות בע"מ
(ח"פ )514093004
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,10/02/2018בשעה  ,12:00אצל עו"ד פריד
רונן ,רח' המדע  ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
גבריאל אליהשווילי ,מפרק

ס.י.ח אחזקות בע"מ
(ח"פ )513440149
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20/02/2018בשעה  ,10:00אצל שורץ לרנר דובשני
ושות' ,רח' הרצל  ,76חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
גיאורג שטיינברג ,מפרק

"סוויה" מרכז לפיתוח דו שיח ובניית הסכמות בע"מ
(ח"פ )51-379647-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.7.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה חטיב ,מכפר יאנוח
ג'ת ,טל'  ,054-2877975למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהודה חטיב ,מפרק

רוברט סילבר בע"מ

אלפף  2013בע"מ

(ח"פ )510906050
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-498476-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27/02/2018בשעה  ,18:00אצל עו"ד יהושע רבין,
רח' שד' התמרים  ,21אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רוברט מרטין סילבר ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טלי בלטר ,מרח' חיים
משה שפירא  ,22אשדוד ,טל'  ,077-2344824פקס' ,077-3203841
למפרקת החברה.

פייבנצ'ר בע"מ
(ח"פ )515273290
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15/02/2018בשעה  ,12:00אצל המפרקת ,רח' אחד
העם  ,28תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שלי ג'קלין גרייבר ,מפרקת

א .גס מסחר בינלאומי בע"מ
(ח"פ )514401314
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11/02/2018בשעה  ,08:30אצל המפרק ,רח'
כיכר העצמאות 12א ,נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל אמירגוייב ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7658י"ג בטבת התשע"ח31.12.2017 ,

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

מרקט אקסיס בע"מ
(ח"פ )51-393731-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הזימה שריף ,מת"ד  ,78כפר
יאסיף  ,2490800טל'  ,054-4669328למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
הזימה שריף ,מפרק
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

כתובת
שם החייב
ירושלים,
גן אל רונה
השלמה ,681
דירה  ,2אילת
השוטרים ,10
עטיה רחל
דירה  ,19מזכרת
בתיה
יונלה כספי דויד הראובני ,8
ת"ד  ,573מיקוד
7532508
אבישי אדרי בבא סאלי ,28
קריית שמונה
1102600
ליזט סויסה ערד ,119
חיפה 3210301
מצפה ,127
הרצל כהן
עפולה 1804300
מצפה ,127
אתי כהן
עפולה 1860500
דוד קשלאסי הנרייטה סולד
 ,16קריית אתא
2805200
אסתר אוחנה שכונת גורדון
 ,0244בית שאן
1170001
ירכא
אבו עיסא
מחמוד
השבטים ,18
צמח סאלם
אשקלון
עצר
הרצוג  ,10נתניה
אירינה חש
סירקין ,25
יעל מימון
גבעתיים
ערן פריאנטה בית ,366
בני יהודה
יוסף שיטרית כפר עברי ,11
ירושלים
הרימון  ,3רחובות
אברהם
רוטמנש
ורד אבס

שטרית בכור ,8
פתח תקווה

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל שבה
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל
הדיון
לחוק
מסלול הפטר מספר התיק
14/05/2018
05/03/2018 1699712049
נתניה

לשכת ההוצאה
לפועל שבה
מתקיים הדיון
נתניה

נתניה
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