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הרשאה כללית
לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939

3)2()ב()1( לפקודת המסחר עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
האויב, 11939 )להלן - הפקודה(, אני נותן בזה הרשאה כללית 
למסחר, שלפיה ינהגו בעיראק עד יום כ"ד באדר ב' התשע"ט 

)31 במרס 2019(, כאילו איננה אויב כמשמעותו בפקודה.

למען הסר ספק, יובהר כי אין בהרשאה זו משום היתר או 
הרשאה לפי כל דין אחר מלבד הפקודה.

כ"ב בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 2018(
)חמ 3-760-ה1(    משה כחלון
שר האוצר  

ע"ר 1939, תוס' 1, עמ' 79; ס"ח התש"י, עמ' 149.  1

הרשאה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(, לפי חוק סדר הדין 

הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-1996, ולפי חוק 
הגנת הצומח, התשט"ז-1956

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, וסעיף 11א לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-65912 )להלן 
- חוק הגנת הצומח(, אני מרשה ומסמיך, לפי העניין, את עובדי 
להלן,  מפורטים  ששמותיהם  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד 
או  מונו  אשר  והחי  הצומח  על  לפיקוח  היחידה  עם  הנמנים 

הוסמכו למפקחים או למבקרים או למפקחי מקנה לפי -

סעיף 1 לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-31985;

סעיף 2 לפקודת הכלבת, 41934;

סעיף 10 לחוק הגנת הצומח;

סעיף 6 לחוק הזרעים, התשט"ז-51956;

סעיף 2 לחוק למניעת שריפות בשדות, התש"י-61949;

סעיף 3 לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת 
מן החי, התשי"ז-71957;

חיים(,  )בעלי  חקלאי  ייצור  להשבחת  לחוק   2 סעיף 
התשי"ב-81952; 

)להלן - המפקחים(

לביצוע עבירות על החיקוקים האמורים  לערוך חקירות בקשר 
מצרכים  על  הפיקוח  חוק  על  עבירות  לביצוע  חשד  על  וכן 
ושירותים, התשי"ח-91957, לגבי תקנות וצווים מכוחו בתחומים 
 ,218 סעיפים  ועל  החקלאות,  משרד  של  אחריותו  שבתחום 
בהתייחס  העונשין, התשל"ז-101977,  לחוק  ו–420   384  ,383  ,219
לחוק   418  ,415 וסעיפים  חיים  בעלי  לרבות  חקלאית  לתוצרת 
האמור, כאשר החשד לביצוע עבירות אלה מתברר אגב חקירת 

עבירות על פי חיקוקים שעל פיהם מונו או הוסמכו למפקחים.

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-111996 )להלן - החוק(, 

אני מעניק למפקחים את הסמכויות המפורטות להלן:

עיכוב לפי סעיף 67)א( לחוק, למעט הסמכות לעכב על יסוד   )1(
חשד כי האדם עומד לעבור עבירה; על פי סעיף 68)א( לחוק, 
למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת משטרה; על פי סעיף 

69 לחוק;

מעצר על פי סעיף 23)ב( לחוק.  )2(

זאת שעה שהם עוסקים בחקירת עבירות על פי החיקוקים.

סולטאן גריפאת

יעקב אלעזר

י"א  יום  עד  אלה  סמכויות  הענקת  וצו  ההרשאה  תוקף 
בתשרי התש"ף )10 באוקטובר 2019( וכל עוד מקבלי ההרשאה 

וצו הענקת סמכויות משמשים בתפקידם האמור.

ד' בטבת התשע"ט )12 בדצמבר 2018(
)חמ 3-279-ה3(    גלעד ארדן

השר לביטחון הפנים  
ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.  11

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת 

עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
התשע"ט  בכסלו  ז'  ביום  כי  השר(   - )להלן  הפנים   לביטחון 
)15 בנובמבר 2018(, יש כוונה לקיים אירוע במועדון הקהיליה 
של  האירוע(   - )להלן  בירושלים  העתיקה  בעיר  האפריקאית 
ו/או מטעם ו/או בחסות הרשות הפלסטינית וזאת בלי שניתן 
לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, הוציא השר ביום 
ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(, צו לפי סעיף 3)ב( לחוק, 

המורה -

שלא לקיים את האירוע בכתובת האמורה, או בכל מקום   )1(
אחר בתחומי מדינת ישראל;

הפועל  המפעיל,  המנהל,  אדם  ולכל  במקום  למחזיק   )2(
את  לאפשר  לא  ו/או  קיומו  את  למנוע  האירוע  במסגרת 
המשך קיומו בכתובת האמורה או בכל מקום אחר בתחומי 

מדינת ישראל.

ח' בטבת התשע"ט )16 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2824(    אברהם אדרי

המזכיר הביטחוני   
המשרד לביטחון הפנים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ח, עמ' 22.  1

הודעה על מינוי דיינים
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

הדיינים,  לחוק   24 לסעיף  בהתאם  מודיע1  אני 
התשט"ו-21955 )להלן - החוק(, שנשיא המדינה בתוקף סמכותו 

 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439; ע"ר 1944, עמ' 73.  1

ס"ח התשט"ז, עמ' 79; התש"ל, עמ' 36.  2

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  3

ע"ר 1934, תוס' 1, עמ' 242; התשנ"ב, עמ' 170.  4

ס"ח התשט"ז, עמ' 97; התשכ"ה, עמ' 55.  5

ס"ח התש"י, עמ' 32.  6

ס"ח התשי"ז, עמ' 44.  7

ס"ח התשי"ב. עמ' 128.  8

ס"ח התשי"ח, עמ' 24.  9

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התש"ם, עמ' 112.  10

 
י"פ התשע"ה, עמ' 7609.  1

ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ח, עמ' 431; התשע"ג, עמ' 38.  2
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)15 באוקטובר  ו' בחשוון התשע"ט  לפי סעיף 5 לחוק, מינה ביום 
2018( את הרשומים מטה לכהונת דיינים בבית דין רבני אזורי:

הרב אליהו זאדע משה הרב אליהו אוריאל  

הרב בוגרד אפרים הרב אביגדור אמיתי גרשום 

הרב גודיס דניאל הרב בוקשפן צבי  

הרב הרוש אברהם הרב דומב שמואל  

הרב ווגל בצלאל הרב הייזלר צבי נפתלי  

הרב זן בר איתן הרב וקנין חיים  

הרב טופיק בן ציון הרב חביב משה  

הרב מונדשיין פנחס הרב לוי יצחק  

הרב נבון ירון הרב מכמן עודד  

הרב עמאר אליהו הרב נשר נחמיה  

הרב צרור שלמה  הרב ציוני בן ציון  

הרב שרעבי יעקב הרב שור משה שלום  

כ"ז בכסלו התשע"ט )5 בדצמבר 2018(
)חמ 3-403-ה2(    אריה מכלוף דרעי

ממלא מקום השר לשירותי דת  

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988

ממקורות  הים  זיהום  מניעת  לחוק  5ח)ב(  לסעיף  בהתאם 
יבשתיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב 
המדד  לעומת   2018 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי 
 1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום   ,2017 דצמבר  בחודש  שפורסם 
בינואר 2019(, סכום העיצום הכספי לפי סעיף 5ד, הוא כדלהלן:

ליחיד - 336,770 שקלים חדשים;  )1(

על  עולה  אינו  שלו  השנתי  המכירות  שמחזור  לתאגיד   )2( 
250 מיליון שקלים חדשים - 673,540 שקלים חדשים;

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון   )3(
שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים - 

1,347,080 שקלים חדשים;

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון   )4(
שקלים חדשים - 2,694,160 שקלים חדשים.

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4250(     זאב אלקין

השר להגנת הסביבה  
י"פ התשע"ח,   ;866 עמ'  118; התשס"ח,  עמ'  ס"ח התשמ"ח,   1 

עמ' 4853.  

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

התשס"ח-12008   נקי,  אוויר  לחוק  57)ב(  לסעיף  בהתאם 
)להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב שינוי במדד שפורסם בחודש 
דצמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2017, מיום 
כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( סכומי העיצום הכספי לפי 

סעיף 53 לחוק הם כלהלן:

בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף 53)א( -  )1(

ליחיד - 458,500 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 916,900 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף 53)ב( -  )2(

ליחיד - 229,200 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד- 458,500 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף 53)ג( -  )3(

ליחיד - 114,600 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 229,200 שקלים חדשים. )ב( 

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4316-ה1(     זאב אלקין

השר להגנת הסביבה  

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007

צמיגים,  ולמיחזור  לסילוק  לחוק  12)א(  לסעיף  בהתאם 
התשס"ז-12007 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב שינוי במדד 
2018 לעומת המדד שפורסם בחודש  שפורסם בחודש דצמבר 
דצמבר 2017, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( סכום 
שקלים   2,416.80 הוא  לחוק  12)א(  סעיף  לפי  הכספי  העיצום 
בהתאם  מוחזר  או  סולק  שלא  צמיגים  טונה  כל  בשל  חדשים 

ליעדים האמורים בסעיף 3 לחוק.

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4482(     זאב אלקין

השר להגנת הסביבה  
ס"ח התשס"ז, עמ' 96; י"פ התשע"ח, עמ' 4854.  1

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

המסוכנים,  החומרים  לחוק  14ט  לסעיף  בהתאם 
התשנ"ג-11993 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב שינוי במדד 
2018 לעומת המדד שפורסם בחודש  שפורסם בחודש דצמבר 
דצמבר 2017, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, סכום 

העיצום הכספי לפי סעיף 14ה לחוק הוא כלהלן:

בשל אי–ניהול פנקס רעלים - 56,130 שקלים חדשים;  )1(

בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר, אחסון רעלים   )2(
ושמירתם בניגוד להוראות או מכירת רעלים -

ליחיד - 56,130 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על  )ב( 
250 מיליון שקלים חדשים - 224,510 שקלים חדשים;

על  עולה  שלו  השנתי  המכירות  שמחזור  לתאגיד   )ג( 
מיליון   500 על  עולה  ואינו  חדשים  שקלים  מיליון   250

שקלים חדשים - 449,030 שקלים חדשים;

על  עולה  שלו  השנתי  המכירות  שמחזור  לתאגיד   )ד( 
500 מיליון שקלים חדשים - 898,050 שקלים חדשים.

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4249(    זאב אלקין

השר להגנת הסביבה  
התשע"ח, י"פ   ;869 עמ'  התשס"ח,   ;28 עמ'  התשנ"ג,  ס"ח   1 

עמ' 4550.  

 
י"פ התשע"ח,  ;749 עמ'  752; התשע"א,  עמ'  ס"ח התשס"ח,   1 

עמ' 4853.  
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הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד–פעמיות, 

התשע"ו-2016

בשקיות  השימוש  לצמצום  לחוק  20)ג(  לסעיף  בהתאם 
נשיאה חד–פעמיות, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, אני מודיע 
לעומת   2018 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב  כי 
המדד שפורסם בחודש דצמבר 2017, מיום כ"ד בטבת התשע"ט 
)1 בינואר 2019(, סכום העיצום הכספי לפי סעיף 13 לחוק הוא 

כדלהלן:

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 13)א( לחוק -  )1(

ליחיד - 20,300 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 40,600 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 13)ב( לחוק -  )2(

ליחיד - 10,150 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 20,300 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 13)ג( לחוק -  )3(

ליחיד - 1,020 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 2,030 שקלים חדשים; )ב( 

לקמעונאי גדול - 5,080 שקלים חדשים; )ג( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 13)ד( לחוק - 5,080 שקלים   )4(
חדשים;

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 13)ה( לחוק - 10,150 שקלים   )5(
חדשים.

י"ז בטבת התשע"ט )25 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5610(

גיא סמט  
המנהל  
ס"ח התשע"ו, עמ' 698; י"פ התשע"ח, עמ' 4549.  1

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה - חובות 

דיווח ומרשם(, התשע"ב-2012

הסביבה  הגנת  לחוק  22)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם(, התשע"ב - 
12012 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם 
דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 דצמבר  בחודש 
2017, התעדכנו סכומי העיצום הכספי כאמור בסעיף 16 לחוק 

והם מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, כמפורט להלן:

ליחיד - 10,360 שקלים חדשים;  )1(

לתאגיד - 103,570 שקלים חדשים.  )2(

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4608(

יצחק בן דוד  
                                                               הרשם
ס"ח התשע"ב, עמ' 238; י"פ התשע"ח, עמ' 4550.  1

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, 

התשע"ב-2012

חשמלי  בציוד  סביבתי  לטיפול  לחוק  52)ב(  לסעיף  בהתאם 
ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-12012 )להלן - החוק(, אני מודיע 
כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2018 לעומת מדד 
חודש דצמבר 2017, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, 

סכומי העיצום הכספי לפי סעיף 46 לחוק יהיו כלהלן:

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)א( לחוק -  )1(

ליחיד - 20,040 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 40,070 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)ב( לחוק -  )2(

ליחיד - 75,130 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 150,150 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)ג( לחוק -  )3(

ליחיד - 302,040 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 604,080 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)ה()2( לחוק - 3,020 שקלים   )4(
חדשים.

י"ז בטבת התשע"ט )25 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5196(    ישראל דנציגר
המנהל הכללי   

של המשרד להגנת הסביבה  
ס"ח התשע"ב, עמ' 530; י"פ התשע"ח, עמ' 5284.  1

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011

באריזות,  הטיפול  להסדרת  לחוק  40)ב(  לסעיף  בהתאם 
שינוי  עקב  כי   מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011 
שפורסם  המדד  לעומת   2018 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד 
בחודש דצמבר 2017, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, 

סכומי העיצום הכספי לפי סעיף 34 לחוק הם כלהלן:

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)א( לחוק-  )1(

ליחיד - 79,200 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 158,410 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)ב( לחוק - 528,020 שקלים   )2(
חדשים;

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)ג( לחוק -  )3(

ליחיד - 238,660 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 477,330 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)ד( לחוק - 2,640 שקלים   )4(
חדשים בשל כל טונה של פסולת אריזות שלא בוצע לגביו 

מיחזור מוכר בהתאם ליעדי המיחזור לפי סעיף 6 לחוק.

י"ז בטבת התשע"ט )25 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4317(     גיא סמט
המנהל  

ס"ח התשע"א, עמ' 278; י"פ התשע"ח, עמ' 4459.  1
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בהודעה זו -  .1

"הסכם שימוש" - כהגדרתו בחוק;

"מנוי" - כהגדרתו בחוק;

"קטע" - כהגדרתו בתקנות כבישי אגרה )מנהרות הכרמל( 
תשלומים(,  ואכיפת  אגרה  בתשלום  החיוב  )אופן 

התש"ע-22010;

התעבורה3,  בפקודה  כהגדרתו  מנועי  רכב   - פרטי"  "רכב 
למעט רכב ציבורי, משאית ומשאית קלה;

"רכב ציבורי" - כהגדרתו בפקודה התעבורה, ובלבד שהוא 
מיועד או משמש להסעת 10 אנשים או יותר נוסף על 

הנהג;

"משאית" - רכב מסחרי או רכב עבודה כהגדרתם בפקודת 
 4,000 על  עולה  המותר  הכולל  שמשקלם  התעבורה, 

ק"ג;

"משאית קלה" - משאית אשר משקלה הכולל המותר אינו 
עולה על 12,000 ק"ג, שיש לגביה הסכם שימוש תקף 

בכביש מנהרות הכרמל במועד ביצוע הנסיעה.

מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, סכומי האגרה   .2
מנהרות  בכבישי  נסיעה  בעד  הזיכיון  בעל  בידי  שייגבו 

הכרמל לגבי נסיעה בקטע, הם כמפורט להלן:

רכב פרטי שנכלל בהסכם שימוש )מנוי( - 7.08 שקלים  )א( 
חדשים;

רכב פרטי שלא נכלל בהסכם שימוש )שאינו מנוי(4 -  )ב( 
9.97 שקלים חדשים;

רכב ציבורי או משאית קלה - 29.91 שקלים חדשים; )ג( 

משאית, למעט משאית קלה - 49.82 שקלים חדשים. )ד( 

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4170(

ערן בן–הורש  
    המנהל הכללי

של קבוצת כרמלטון בע"מ  
בעל הזיכיון במנהרות הכרמל  

ק"ת התש"ע, עמ' 1133.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  3

בנתיב  העובר   ,)2(2 בסעיף  כאמור  מנוי  שאינו  פרטי  מרכב   4 

     מנויים תיגבה אגרה בתעריף השווה לרכב פרטי מנוי כאמור
    בסעיף 2)1(, וזאת עד להטמעת מנגנון לגביית תעריף בעבור 
      רכב פרטי שאינו מנוי כאמור בסעיף 2)2(. אגרה כאמור תיגבה
     בתוספת פיצוי והחזר הוצאות כדין. לפי תקנות כבישי אגרה

   )מנהרות הכרמל( )פיצוי והחזר הוצאות(, התשע"א-2010.

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה 
בפנקס המפלגות

לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

התשנ"ב-11992  המפלגות,  לחוק  4)ב(  לסעיף  בהתאם 
ודיווח(,  )רישום  המפלגות  לתקנות   3 ותקנה  החוק(,  )להלן- 
התשנ"ג-21993 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי ביום ט' בטבת 

הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

גופים  עסקאות  לחוק  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ציבוריים, התשל"ו-11976, אני מודיע כי הסכום המעודכן לשנת 

2019 לעניין סעיף 2)ב( לחוק האמור הוא 4,920 שקלים חדשים.

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4306(     ערן יעקב

מנהל רשות המסים בישראל  
ס"ח התשל"ו, עמ' 280; י"פ התשע"ח, עמ' 3763.  1

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
שעבר הכשרה מתאימה, כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך את 
זוהר גולן למפקח לצורך ביצוע החוק והפעלת הסמכויות לפי כל 

דין, במרחב התכנון יקנעם במחוז הצפון.

תוקף ההסמכה כל עוד המפקח משמש במשרתו.

י"א באב התשע"ח )23 ביולי 2018(
)חמ 3-2160(    אברהם ברון כהן

מנהל היחידה הארצית   
לאכיפת דיני התכנון והבנייה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

הודעה על מתן הוראות לעניין פרסום לציבור של 
מסמכים ועל מועד תחילתן

לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

החברות  לחוק  34א)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הממשלתיות, התשל"ה-11975, אני מודיע על מתן הוראות לעניין 
באמצעות  34א)א(  בסעיף  כאמור  מסמכים  של  לציבור  פרסום 
רשות החברות הממשלתיות )להלן - הרשות(, ובכלל זה הוראות 
לעניין הדרך והמועד להגשתם של מסמכים כאמור לרשות לצורך 

פרסומם לציבור באמצעותה.

מועד תחילתן של הוראות אלה ביום א' בטבת התשע"ט )9 
בדצמבר 2018(.

ט"ז באב התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5788(    יעקב קוינט

                                       מנהל רשות החברות הממשלתיות
ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשע"ח, עמ' 504.  1

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה
לפי חוק כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, התשנ"ה-1995

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

)להלן - בעל הזיכיון(, אני מודיע לאמור:
 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 493; י"פ התשע"ט, עמ' 202.  1

 
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722; התשנ"ו, עמ' 120.  2
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התשע"ט )17 בדצמבר 2018(, הוגשה לי בקשה לרישום בפנקס 
המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"אופק חדש - מפלגת מרכז ערבית"

מטרות המפלגה הן:

ושילובם  הערביים  ישראל  אזרחי  של  מעמדם  שיפור   )1(
במדינת ישראל.

שותפות  לרבות  הישראלית  בפוליטיקה  השתלבות   )2(
אפשרית בכל ממשלה.

קידום תכנית מיתאר ארצית כבסיס לפתרון מצוקת הדיור   )3(
במגזר הערבי.

שדרוג מערכת החינוך והשוואת התוצאות שלה לממוצע   )4(
הכללי הישראלי.

הערבים  ישראל  אזרחי  ושילוב  תעסוקה  אזורי  הקמת   )5(
בכלכלת ישראל.

בתחום  הפערים  לסגירת  רב–שנתית  אב  תכנית  קידום   )6(
התשתיות במגזר.

גיבוש תכנית בלתי מתפשרת למיגור הפשיעה והאלימות   )7(
בחברה הערבית.

בחברה  הנשים  מעמד  לקידום  מקיפה  תכנית  גיבוש   )8(
הערבית הישראלית.

ולשלום עם  בין שני העמים  היסטורי  לפיוס  גשר  לשמש   )9(
מדינות ערב.

פרטי המפלגה: שד' רוטשילד 49, תל אביב 65784, אצל עו"ד 
 ,03-5665015 פקס':   ,03-5665005 משרד:  טלפון  ברפמן,  איתי 

.itay@holender.co.il :נייד: 054-4451707, דוא"ל

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

סלאמן אבו אחמד, נצרת 4040/39  )1(

תאופיק חטיב, ת"ד 833, ג'לג'וליה  )2(

יסמין גולאני, נצרת 4040/39  )3(

עדנאן סרסור, כפר קאסם  )4(

מעאני כריים, נצרת 4040/39  )5(

אשרף טבעוני, רחוב 1002, נצרת  )6(

מונתהא אמארה, כפר כנא  )7(

פאדי אבו אחמד, נצרת 4040/39  )8(

היאם אבו יונס, עין מאהל  )9(

סאמי עיסא, כפר קאסם 4881000  )10(

ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה, לאחר 
)אגרות(,  המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום 
התשנ"ג-31993; חלק מהבקשה מתפרסם גם באתר האינטרנט 
taagidim. של רשם המפלגות; פרטים נוספים באתר שכתובתו

justice.gov.il.

ישראל  אזרח  כל  רשאי  לחוק,  ו–)ב(  6)א(  לסעיף  בהתאם 
באופן  המבוקש  לרישום  להתנגד  הארץ  תושב  שהוא  בגיר 

ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות.

ט' בטבת התשע"ט )17 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2424-ה1(     אייל גלובוס

רשם המפלגות  
ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה 
בפנקס המפלגות

לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

התשנ"ב-11992  המפלגות,  לחוק  4)ב(  לסעיף  בהתאם 
ודיווח(,  )רישום  המפלגות  לתקנות   3 ותקנה  החוק(,   - )להלן 
התשנ"ג-21993 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי ביום י"ח בטבת  
התשע"ט )26 בדצמבר 2018(, הוגשה לי בקשה לרישום בפנקס 

המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"גשר - בראשות אורלי לוי אבקסיס"

מטרות המפלגה הן:

הקמת כוח חברתי חדש המחויב לעשייה ציבורית שוחרת   )1(
טוב ולשיח ציבורי אחראי, פתוח ומכבד;

ומרפא: עמידה על 5  מזון, מעון, מלבוש, מורה  5 הממי"ם -   )2(
הממי"ם באופן המבטיח קיום בכבוד לכלל אוכלוסיות ישראל, 

והבטחת חוסנה החברתי-כלכלי של החברה ואזרחיה;

קידום שיח מתון בין המגזרים השונים והכלה תרבותית-  )3(
חברתית של קבוצות האוכלוסייה השונות בישראל;

חיזוק שלטון החוק, על מוסדותיו, שמירה על טוהר המידות   )4(
ומאבק בשחיתות השלטונית;

חתירה לשלום תוך עמידה על ביטחונה ואופייה של מדינת   )5(
ישראל כמדינתו של העם היהודי וערכיה הדמוקרטיים; 

וחיזוק  חברתיים  שירותים  בתקצוב  אי–השוויון  צמצום   )6(
הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית;

קבועה  גג  לקורת  היסוד  זכות  על  להילחם  מחויבות   )7(
ויציבה לאזרחי ישראל, תוך מציאת פתרונות דיור מגוונים 
לדיור  הזכות  על  מאבק  השונות.  לאוכלוסיות  וראויים 

ציבורי, בנייה ציבורית ושוויון ביכולת להגיע לדירה;

במוקדי  הנשי  הייצוג  והגדלת  נשים  של  מעמדן  קידום   )8(
קבלת החלטות מתוך הבנה ששוויון לנשים חיוני לחוסנה 

הכלכלי, החברתי והפוליטי של מדינת ישראל;

השקעה בחינוך ככלי לצמצום פערים חברתיים שבכוחו   )9(
ליצור שוויון הזדמנויות מהותי לכלל ילדי ישראל;

של  וחיזוקם  קידומם  תוך  העבודה,  בשוק  עיוותים  תיקון   )10(
העסקים הקטנים והבינוניים;

לשיטת  לכנסת  הבחירות  שיטת  לשינוי  תפעל  המפלגה   )11(
יוכלו  הבחירות,  שביום  כך  גמישה,  רשימתית  בחירות 

הבוחרים לסמן את מועמדי המפלגה המועדפים עליהם.

פרטי המפלגה: רח' הברזל 38, תל אביב, טל' 02-6408440, 
.olevy@knesset.gov.il :טל' נייד: 052-3468535, דוא"ל

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

אורלי לוי אבקסיס, שלפים מועצה אזורית עמק המעיינות;  )1(

לילך חזן ואן דוין, רח' ברנר 12, פתח תקווה;  )2(

יהודה לנקרי, רח' שועלי שמשון 4, כפר סבא;  )3(

רונית לב ארי, שד' ההשכלה 17ב, תל אביב;  )4(

יעקב קובי אוז, רח' אייזיק רמבה 1, תל אביב;  )5(

חנה הספרי, רח' רש"י 14, תל אביב;  )6(
 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722; התשנ"ו, עמ' 120.  2

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-001339, התקבל ב - 31/12/2018



4841 ילקוט הפרסומים 8059, כ"ג בטבת התשע"ט, 31.12.2018 

לילך שם טוב, קיבוץ עין שמר;  )7(

דודו אוואט, רח' לולב 74, נצרת עילית;  )8(

גלעד סממה, רח' בן חור 5, פתח תקווה;  )9(

מיכל נגרי הירש, רח' הסולן 10, רעננה.  )10(

ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה, לאחר 
)אגרות(,  המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום 
התשנ"ג-31993; חלק מהבקשה מתפרסם גם באתר האינטרנט 
taagidim. :של רשם המפלגות; פרטים נוספים באתר שכתובתו

.justice.gov.il

ישראל  אזרח  כל  רשאי  לחוק,  ו–)ב(  6)א(  לסעיף  בהתאם 
באופן  המבוקש  לרישום  להתנגד  הארץ  תושב  שהוא  בגיר 

ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות.

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2424-ה1(     אייל גלובוס

רשם המפלגות  
ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע, כי קבעתי אזורים נוספים 
שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך ההודעה 
ברצועה  כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם  אזורים  בדבר 

בתחומי עיריית ירושלים2 תתוקן כך שבסופה יבוא:

רחוב בין  מעבר,  בפארק  כלבים  לשחרור  מגודר  אתר   )17(" 
 גרשון אבנר לרחוב קורץ, בשכונת תלפיות מזרח;

לרחוב  סמוך  השחר  בגן  כלבים  לשחרור  מגודר  אתר   )18(
הפרופסור רענן וייץ, בשכונת בית הכרם;

נחום  ליפשיץ ברחוב  אתר מגודר לשחרור כלבים בפארק   )19(
ליפשיץ מאחורי בניין 12, בשכונת בקעה;

אתר מגודר לשחרור כלבים בגינה ציבורית ברחוב סמאטס   )20(
בשכונת המושבה הגרמנית."

ח' בטבת התשע"ט )16 בדצמבר 2018(
)חמ 3-3651(     משה ליאון

ראש עיריית ירושלים  
ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 772; התשע"ה, עמ' 3046; התשע"ט, עמ' 2693.  2

הודעות בתי הדין הרבניים

בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גיספאן גרינברג 
תמר

25/04/2011 גיספאן בתיה 907617/3

בן יצחק יהודה 03/10/2018 בן יצחק אורה 1196176/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ישראלי רוני 10/09/2018 ישראלי פירוזה 1196350/1

כהן יואל 19/10/2018 כהן אורלי 1196397/1

אמזלג עופרה 22/05/2018 אמזלג משה 1196611/1

מזרחי אסתר 11/10/2018 מזרחי רפאל 1196619/1

סולברג אביגדור 19/01/2007 ברדה פרנצז 1197063/1

קאהן יעל 12/05/2018 טביב מרים 1197072/1

סולברג אביגדור 19/01/2007 סולברג יעקב צבי 1197077/1

קפצ'יץ-גורביץ 
מאיה

08/04/2006 ליוברסקי מריה 1197180/1

קפלן חדוה 07/05/2018 לביא נחמיה 1197253/1

מזרחי נחום 06/09/2018 מזרחי אליהו 1197271/1

קלוגר חסיה רבקה 30/09/2018 איזנטל יצחק 420115/2

גמליאל אסתר 21/08/2018 גמליאל שלום 1197743/1

לניאדו יצחק 25/09/2018 לניאדו אדמונד 1198003/1

שלר יהודה אריה 11/06/2018 שלר אסתר 1198124/1

יונה סגלית 02/10/2018 יונה אילן 1198507/1

גולדברג אסתר 29/09/2018 גולדברג שלמה 
חיים

1198542/1

לינדנר רחל לאה 24/08/2018 ביינהורן שרה 1198703/1

מלין יהודה 21/10/2017 מלין חיים 1199811/1

נחום מירה 19/11/2018 נדב מאיר 1200575/1

וינמן שמואל 12/11/2018 וינמן דבורה 745807/2

גרוס יהושע 21/10/1981 גרוס מנחם זאב 1200803/1

כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(

                                                משה ביטון, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

צור נעמי 15/10/2018 צור יוסף חיים 1195756/1

פלאוט יורם 
שמואל

14/09/2018 פלאוט שושנה 1195739/2

ענבי מדי 04/09/2018 ענבי שמואל 1195786/1

וקשטוק דוד 11/10/2017 וקשטוק שמעון 1195840/1

הוך יפה 28/09/2018 גרינברג נתן 1195870/2

אלגרבלי יעקב 09/07/2018 אלגרבלי 
גילברטה

1018201/2

ליאון בתיה-בטי 28/09/2017 ליאון אבנר 1195910/1

פרנצס לביאה 29/08/2018 פרנצס דוד 1195947/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ישראלי מנחם 
מנדל

27/10/2018 ישראלי יאיר 
ישראל

1197875/1

מרדכי טל 16/10/2018 מרדכי נתן 1197880/1

מסיקה גבי 14/03/2017 מסיקה חיים 1197911/1

ירון אורלי 04/01/2014 מוגרבי אסתר 1198041/2

ירון אורלי 26/01/2017 מוגרבי עובדיה 1198061/2

עטייה אורה 27/10/2018 עטייה ויטו 1198112/1

יגרמן שרון 06/07/2018 יגרמן הני 1198123/1

כהן שרית 07/12/1986 הררי אהובה 1198257/2

כהן שרית 09/09/2018 הררי מרדכי 1198259/2

משולם אביבה 08/09/2018 חדד שולמית 
)פלובה(

1198550/1

סימה רוזן סנדרין 
לאה

03/11/2014 סימה פרנסואה 1199725/1

שראוב רפמן 
צפורה

17/09/2015 שראוב אברהם 1199894/1

זר קרן 04/08/2018 יעקב שמחה 1199906/1

אראל אורי 03/10/2018 אראל סטלה 1191129/2

קורוגודסקי איליה 05/10/2018 קורוגודסקי 
ישראל

1199912/1

ששון ישראל 04/10/2018 ששון נעמי 1199927/1

אביאני אברהם 16/09/2018 אביאני מאירה 1199957/1

זגר ריקי 03/10/2018 זגר שרה 1199999/1

מרון עודד 05/10/2018 מוסקוביץ 
פייבל-איציק

1200153/1

כהן חיה 08/08/2018 רינר שושנה 1200167/2

ארואס אליהו 15/04/2018 ארואס עדנה 1200224/1

בילרט טטיאנה 29/06/2018 בילרט לריסה 1200249/1

פוגל נאוה 30/10/2018 לנדוור טובה 1200269/2

בר יוסף מרק 16/11/2018 בר יוסף יוסף 1200342/1

רביץ רונית 19/09/2018 שאולוב בנימין 1190975/3

ויג פריידה 08/10/2018 כהן יצחק דב 1200404/1

בטש יצחק 15/11/2018 בטש יהודית 1200469/3

שבו זני 11/09/2018 שמש דוד 1200723/1

ויכלדר יחזקאל 
שמחה

18/12/2009 ויכלדר זאב 1200742/1

אלבלס דוד 02/11/2018 אלבלס זנטיל 1200855/1

כץ שרה 13/09/1989 קופל שלום 1200902/1

בסל משה 26/07/2017 בסל לאה 1200931/1

דגני יוכבד 26/10/2018 דגני מאיר 1200966/1

כפיר רפאל 13/10/2018 קפון משה 1200972/1

כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(

                                                  רפאל כהן, המזכיר הראשי

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

דורון ידידה 05/10/2018 דורון שעיה 
בן-גד

1195968/1

קפלינסקי דוריקה  
דבורה

16/01/2013 קפלינסקי דוד 1195977/1

בנימין דוד 16/09/2018 בנימין חתון 1196082/1

בלובשטיין 
נדייז'דה

02/09/2018 בלובשטיין 
מיכאל

1196199/1

סללם יצחק 05/05/2018 סללם נסים 1196247/1

עזר גיא 24/10/2018 עזר עזרא 1195537/2

עזרן אילנה 20/07/2017 בנישתי יוסף 1196278/1

סמרה חביבה 18/09/2018 סמרה עזרא 1196356/1

מורדו דינה 
שלומית

29/09/2018 ויסי דורי 1196383/1

פריימן פאני 11/02/2013 שיין סוזי 1196404/2

ישראלי אבי 02/10/2018 ישראלי רבקה 1196483/1

שרלינג בוריס 24/03/2007 שרלינג דוד 1196617/1

שרלינג בוריס 02/08/2018 שרלינג רוזה 1196621/1

אמיתי ניצה 
רוחמה

20/10/2018 אמיתי שמעון 1196650/1

חכימי אהרן 17/04/2018 חכימי שרה 1196793/1

שחר חיים 20/08/2018 שחר דינה 1196735/2

בן עזרא ויוי 07/10/2018 בן עזרא אברם 1196849/1

אלקיים בנימין 22/09/2018 אלקיים מזאלה 1196883/1

הכרי דורון 28/09/2018 הררי מרים 1197001/1

מלמד זיוה 14/10/2018 סגל פני 1197040/1

להב רדלמסר 
נמרוד

11/10/2018 להב רדלמסר 
תמיר

1197055/1

פלדמן מרי 23/07/2018 וינזפט מלי 1197119/1

אפשטיין חנה 16/12/2016 אפשטיין עמיאל 1197123/1

מנצור אריאל 18/10/2018 מנצור שמחה 1197179/1

גואטה פנינה 23/10/2018 גואטה מאיר 1197201/1

אברהם ישראל 14/09/2012 אברהם נסים 1197219/1

פרחי מימי 08/10/2018 לוי ונזיה 1197269/1

שרעבי הדסה 11/08/2018 כהן שושנה 1197281/1

עמרני דניאל 12/09/2018 עמרני דוד מנחם 1197488/1

פליישמן משה 03/10/2018 פליישמן מיכל 1197515/1

זיבגורסקי 
אלכסנדר

28/10/2005 זיבגורסקי בסיה 1197537/1

ברגר אביגדור 11/10/2018 ברגר גליקה 1197704/1

נסים דונה 14/10/2018 נסים סאמי 1197719/1

לוי די בושי רוזט 01/09/2018 לוי די בושי שרה 334979/5

כתב אביבה קלימה 21/07/2018 כראדי אשר 1197750/1

יפה אורה 29/06/2018 עזיזי רבקה 1197779/1

הלל שבתאי 15/09/2018 הלל רבקה 1130289/2
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שורץ רונן 04/01/2018 שורץ ברוך 1200543/1

קרסו יעקב 28/09/2018 קרסו בללה 1200659/1

כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(

                                       יצחק היקינד, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

 מורן מאירה
הילית

07/08/2018 בן נעם מרים 1195725/1

חדד אסתר 15/09/2018 חדד שלום 1195749/1

רוסטמיאן בהזד 24/03/2009  רוסטמיאן
נורולה

1195766/1

ששון דיקלה 07/09/2018 מרואני שושנה 1195822/1

וונדמג'ן פנטה 24/11/2017 'וונדמגן טקלצ 1195933/1

חדד שלום רות 28/12/2017 חדד מסלם 1195950/1

 מנחם אברהם
שלום

28/08/2018  מנחם אברהם
צפורה

1196071/1

קורט מאירה 18/10/2018 צור יעל 1196273/1

כהן חיה 01/10/2018 רודין רחל 1196382/1

קריכלי תמרה 31/12/2015 קריכלי אלברט 1196394/1

שיש מרלן 14/10/2018 1196448/1 שיש שרל ציון

יחזקאל עזיז 27/04/1990 יחזקאל סורחיה 1196485/1

סלושסקי מילה 20/02/2016 ליברמן יוליה 1196626/1

סלושסקי מילה 12/02/2011 ליברמן איסאי 1196637/1

ארשנסקי מאיר 21/08/2018  ארשנסקי
 סאלומיה
שולמית

1196660/1

טייב סטפן 26/11/2017  טייב גיא
אלברט ברייטון

1196694/1

 מרוזובסקי
יהודית

15/09/2018 נפתלי חנה 1196706/1

מזוז אורנה 13/09/2018 לגזיל רחל 1197065/1

שפירא אלון 30/08/2016  שפירא
 ווישוגרודסקי

חוה

1096839/2

שער משה 29/09/2018 שער שרה 1197101/1

פנחסוב גלינה 23/09/2018 שמילוב דינה 1197105/1

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ברק אפרים 10/06/2016 בבילה נעימה 1154374/2

שרון יוסף 27/07/2018 זיבלי עבד 1195764/1

טולידנו חביבה 19/10/2018 טולידנו יצחק 1195773/1

חזן מסעודה 29/07/2009 חזן ארמנד 1195806/1

כהן אורנה 10/07/2018 רוזן דבורה 1196066/1

בוטרמן חיים 30/01/1979 בוטרמן מרדכי 1196221/1

בוטרמן חיים 10/05/1993 בוטרמן צפורה 1196223/1

שקד גיא 24/10/2018 שקד נסים 1196390/1

חזן מיכאל ישראל 15/05/2012 חזן משה 1196452/1

דבורקין אריה 28/10/2018 דבורקין אפרים 1196614/1

זרדוק אברהם 11/10/2018 זרדוק שושנה 1196653/1

ויצמן מדלן 08/10/2018 איסקוב לוסי 1196799/1

דיסקינד חוה 10/10/2018 זינגר משה אהרן 1196846/1

פלד מיכאל 
רודולף

10/09/2018 פהר הדויג 1197192/1

שוורץ חנה  18/02/2012 בכר ויקטור 1197514/1

אזולאי פנינה 30/10/2018 אזולאי דוד 1197564/1

טנגי רבקה 29/10/2018 טנג'י ז'ק 1197631/1

כהן יצחק 21/02/2002 כהן אדלה 1197640/1

קוריצקי סופיה 09/06/2018 שורפ דוסיה 1197658/1

יצחק דני יחזקאל 01/11/2018 יצחק רחל 1197915/1

גבאי צביה 16/10/2018 גבאי ברוך 
שמעון

1198059/1

אייל גילה 21/12/2007 שבט דב 1198344/1

אייל גילה 13/10/2018 שבט רחל 1198351/1

אסבן משה 01/10/2018 אסבן טיתי 1198381/1

יורקביץ ליאוניד 21/06/2013 יורקביץ 
אליזבטה

1198411/1

דזינזיחאשוילי 
יוסף

02/07/2018 דזינזיחאשוילי 
חיה

1198579/1

תמים זקלין 13/11/2018 תמים קרן 1198560/2

אדרי אוסנת 06/10/2018 ישראלי צדוק 1199909/1

וולקיס סולומון 06/06/2018 וולקיס אלוירה 1200111/1

פריימן גריגורי 27/09/2018 פריימן ריבה 1200206/1

בן סימון פנחס 30/08/2017 בן סימון מרים 1200264/1

בן סימון פנחס 14/08/2018 בן סימון אלי 1200271/1

ריבנר אסנת 30/09/2018 אבוקרט משה 1200429/1

פרידמן תומר 
חיים

02/10/2018 פרידמן חוה 1200477/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בלוקה אסתר 15/05/2018 שוקרון מגו 
בורגילה

1195916/1

גילברג גבריאלה 23/05/2018 ברדה חיים 1195930/1

סובל אופיר 15/09/2018 סובל מרדכי 1195942/1

ליבה בנימין 12/06/1991 ליבה ישראל 
אברהם

1196008/1

גלרנטר גרוניה 30/07/2018 ילין רחל 1196032/1

שלתיאל אליהו 03/08/2017 שלתיאל סופיה 1196208/1

כובני צפריר 28/09/2018 כובעני נתן 1196251/1

קסטין ודים 13/07/2018 קסטין ליובוב 1196373/1

אביבי יובל 12/08/2018 אביבי שולמית 1196389/1

ליברמן דינה דיאן 27/09/2018 לוי בלה 1196456/1

שמחי רחמים 09/06/2014 שמחי יהודה 1196514/2

ובר אבי אבא 16/09/2018 ובר גוליה 1196717/1

צרפתי אורה 24/07/2018 הרצל רינה 1197117/1

סימינוביץ 
קלאודיה

17/07/2018 פרייר אנזליקה 1197132/1

חסן גאולה 10/10/2018 חסן חנוך 1197319/1

פטרוב יורי 27/04/2018 פטרוב נינל 1197338/1

לוי דורית 01/08/2018 עזוז אסתר 1197550/1

גורביץ' לב 22/05/1993 גורביץ' פרידה 1197626/1

גוטמן דפני רונית 16/09/2018 גוטמן רומן 1197636/1

אליאס אתי 27/10/2018 אליאס רון 1197662/1

סט שרה רבקה 
אלטה

24/09/2018 ויס יצחק 1197751/1

הצ'קלמז שרה 07/10/2018 הצ'קלמז מויז 1197994/1

סלומון צפורה 18/08/2018 צברי יונה 1198017/1

יעקובי כוכבה 15/11/2017 יעקובי אפרים 1198264/1

ויסמונסקי טובה 11/08/2007 ויסמונסקי שמעון 1198568/1

הקרי פנחס 22/09/2018 הקרי רבקה 1198677/1

חלה רבקה 20/09/2018 חלה יוסף 1199917/1

קמינר יחזקאל 01/11/2018 קמינר דינה 1199936/1

בטוסוב ליובוב 28/11/2015 אולבסקי מיכאל 1199948/1

בטוסוב ליובוב 14/07/2011 אולבסקי אדה 1199954/1

איזק יעקב 25/01/2001 איזק אליזה 1199998/1

מולדובן מנחם 
מנדל

12/11/2018 מולדובן סימה 1200210/1

קורדמני יורם 11/10/2018 קורדמני יהודה 1200212/1

מגלשווילי 
דאלי)ציפורה(

30/08/2011 דז'אנשוילי דוד 1200352/1

ג'אנה חיים 01/10/2018 דז'אנשוילי רעיה 1200364/1

בונפיס נתן 26/09/2018 בונפיז נסים 1200405/1

וידר מלכה 22/08/2018 ווידר דב 1200486/1

דוארט שרה 16/10/2018 דוארט דניאל 1200514/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

זלצמן אברהם 18/08/2018 זלצמן קלאודיה 1197266/1

לוי לביא 21/06/2018 לוי נוי 1197318/1

נעים יהודית 08/09/2018 נעים רפאל 1197459/1

דפנה אמירה 23/08/2018  אבידר שירה
אילנה

1197490/1

לוי אווה מרים 21/08/2018 לוי חוסרוב 1197516/1

שטנאי רות 12/04/2004 קוסל גרטה 1197544/1

ליסוקון לריסה 02/08/2018 ורביצקי מאיה 1197732/1

 ספורטוש אוולין
מרים

27/02/2018  ספורטוש ג'ורג'
אלברט

1197799/1

 סוכודולסקי
צפורה

03/06/2018 ברכר מאיר 1197843/1

 אדר עמליה
אמיליה

30/10/2018 אדר בורגט 1197897/1

אבדר ענת 15/09/2018 אבדר מרדכי 1198310/1

רוזנבלט מירה 01/10/2018 וולובניק רוזליה 1198377/1

בן יוסף חולדה 12/10/2018 בן יוסף אברהם 1198535/1

פרוהליך אמיר 24/10/2018  פרוהליך
רוזליה שושנה

1198667/1

סטניק מריה 20/10/2018 גיימן לובוב 1198680/1

בירארוב שובה 02/09/2018 בירארוב ישראל 1199994/1

פנטה אסתר 25/08/2018 פנטה מיסגנאו 1200079/1

ערמון רז אילן 08/11/2018 ערמון לאה 1200339/1

לוזון אסתר 20/11/2017 לוזון דוד 1200582/1

קאופמן בתיה 08/11/2018  קאופמן
אביגדור

1200602/1

סהלו גרמאי 24/10/2018 טמנו סגנט 1200721/1

למל רחל 15/09/2015 למל מאיר 1200849/1

כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(

                                          אלון ארביב, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקווה
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כפיר פנחס 26/07/2015 פישמן זאב 1195589/1

אברהמי שושנה 21/08/2018 אברהמי שלום 827262/2

קארו טל חיים 09/08/2018 קארו אורי 1195759/1

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-001339, התקבל ב - 31/12/2018



4845 ילקוט הפרסומים 8059, כ"ג בטבת התשע"ט, 31.12.2018 

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

עמר עמרי 31/10/2018 סבהי מזל 1200088/1

נומברג צבי 15/03/2018 נומברג מלכה 1200625/1

ניילר וידה 09/08/2018 ניילר ניסים 1200698/1

פסצ'נסקי אלה 22/09/2018 פסצ'נסקי בוריס 1200928/1

ברובר אלה 09/11/2018 ברובר יעקב 1200988/1

קטן רונן 07/12/2015 קטן שאול 1201317/1

שקד אוהד-אודי 05/11/2018 מנדלבוים נירה 1201436/1

דאנינו רחל 11/07/2018 בן אהרן 
פרידה-חן

1201625/1

ענבר אלעד 24/09/2018 ענבר דליה 1201687/1

ליבוביץ צפורה 05/09/2018 ליבוביץ ארתור 1201747/1

גינזבורגסקי נגה 08/11/2018 גיברי קרולינה 1201758/1

קפונוב ולרי 29/08/2018 קפונוב סופיה 1201816/1

ויינבאך פרל 
)פנינה(

03/10/2018 ויינבאך שרגא 
פייבל

1155640/2

ויצמן אסתר 29/09/2018 ויצמן מרדכי 1202000/1

טצושוילי שרה 10/09/2018 קורפשוילי אתרי 1202231/1

וורטמן ולדימיר 13/10/2018 ליטבנקו וורטמן 
מינדל

1202385/1

שיפמן סמדר 22/11/2018 צוברי זכריה 1200838/2

נועם יאיר 03/07/2018 לוי צילה 1202779/1

ט' בטבת התשע"ט )17 בדצמבר 2018(

                                                     משה מור, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מסיכה מרסל 23/09/2018 מסיכה עמוס 1195796/1

לפסקר יפים 01/10/2018 לפסקר מינה 944033/2

דדון אלגרה 02/08/2018 דדון רוברט 1195943/1

איתח יחיאל 08/10/2018 איתח מרים 1195979/1

זיזוב ננה 07/10/2018 זיזוב מיכאל 1196070/1

בורגן לאה 31/08/2018 בורגן ישראל 
מרדכי

1196240/1

מירונוב רימה 05/11/2013 חמלניצקי שרה 30382/2

בכש דניאלה 22/06/2018 שראל עמליה 1196328/1

כהן קלרה 13/08/2018 אזוליס סימי 1196349/1

טויל משה 18/07/2016 טויל זוהרה 1196417/1

שוירץ יהושע 
מאיר

07/10/2018 שוירץ חיים 
יצחק

1196461/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חדד אסף 16/10/2018 חדד יואב 1200720/1

זק בתיה 07/11/2018 זק הנרי 1200749/1

אפגן דרור 12/11/2018 אפגן רבקה 1200959/1

כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(

                                               יצחק אפשטיין, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

הרשקוביץ חיים 20/07/2018 הרשקוביץ שרה 1195615/1

אוסין ילנה 15/09/2013 לייבוביץ' דון 1195301/3

סגל עדינה 11/07/2018 יעקובוביץ יעקב 1195714/1

סגל עדינה 16/12/2008 יעקובוביץ זיסל 1195719/1

מסיקה אריק יוסף 03/09/2018 מסיקה ברנרד 1195865/1

יסק שושנה (לולו) 17/09/2018 יסק יעקב 1196388/1

בלום זהר זיגברד 18/09/2018 בלום פנינה 1196438/1

וקנין שלמה 11/10/2018 וקנין דוד 1196464/1

צעדי אסתר 15/12/2011 צעידי שרון יפעת 1196587/1

יעקובסון רחלה 18/12/2016 יעקובסון מוריץ 1196787/1

יגיל יואל 30/08/2018 יגיל מיכל סעדה 1196816/1

בן-נתן בשמת 18/09/2018 זיית יוסף 1196868/1

לובטון נירית לאה 28/09/2018 שפילמן שפרה 1196873/1

כץ בר-חנין עדי 31/10/2018 כץ יוסף 1196880/1

ליברנט רעיסה 29/01/2018 ברשטיין הניה 1197076/1

ליברנט רעיסה 23/09/2018 ברשטיין יוסף 1197079/1

ברקו דוד 24/06/2018 ברקו גיזי 1197099/1

נוביק דב בער 
נחמן

04/12/2017 נוביק יוסף 
יהודה אהרן

1197261/1

פרומקס לביאה 
חיה

16/10/2018 פרומקס חיים 1197408/1

חריף אלון 16/09/2018 חריף ציון 1197582/1

פלטר אלדד 18/09/2002 פלטר לאה 1197869/1

גרב רבקה שמחה 20/06/2018 מאיר מרים 1197882/1

סלמאן זיוה 13/09/2018 סלמאן נחום 1198355/1

טבק שמעון 04/02/2009 טבק פעסל 
צפורה

1198622/1

צפניה נטלי 24/12/2017 זעפראני משה 1199726/1

טורג'מן יוסף 27/12/2015 טורג'מן תריז 1199939/1

זילברצויג דורית 22/10/2018 תלם יעקב 1199971/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

יטח רעות 27/08/2018 יטח מרדכי 1196276/1

גבאי מימון 30/09/2018 גבאי עישה 1196581/1

אבוחסירה אהובה 16/08/2018 אבוחסירה ציון 1196648/1

סטוטאו כלב 27/11/2015 בילדג'ין וובגן 1196818/1

והב אשר 21/08/1999 והב חיים 1196879/1

והב אשר 22/09/2012 והב גאמילה 1196885/1

ייני למלח ורדה 23/01/2018 מהרט טובאץ 1196924/1

כץ מרגריטה 25/02/1999 כץ רומן 1196993/1

דהאן ניצה 08/06/2018 דהאן מיכאל 1197053/1

ימין שי 30/10/2018 ימין פרלה 1197467/1

בר-כוכבא ציונה 31/12/2017 סלומי שושנה 1197702/1

דרנקובסקי 
טטיאנה

12/05/2016 חרסונסקי 
סבטלנה

1198263/1

פלאו בתאל 09/05/2018 רחמים חנה 1199897/1

בראנץ נסים 05/07/2018 בראנץ רחל 1200190/1

בן חמו רונית 13/10/2018 בן חמו אברהם 1200256/1

קוגן אן 22/01/1998 קוגן רחל 1200578/1

קוגן אן 19/01/2018 קוגן סמואל 1200589/1

גולדשמידט 
שמואל

13/09/2016 גולדשמיט ליקה 1200709/1

כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(

                                                יהודה דוקס, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בר-אור אביטל 06/02/2006 הדס לאה 1195087/1

שיפמן ורדה 11/09/2016 שיפמן צפורה 1196201/1

חביב אבשלום 30/05/2018  חביב יאשיהו
יוסף

1197243/1

חביב אבשלום 13/12/2017 חביב יפתח 1197263/1

אוחנה אליהו 21/09/2018 אבוחנה מזל 1197652/1

אלחדיף יהודה 18/10/2018 אלחדיף שמעיה 1197847/1

אקנין שרית 04/08/2016 פרזון זינה 1197872/1

 אלוני אהוד
שמואל

23/03/2018 אלוני חולדה 1197888/1

זריר אדלה 22/10/2018 זריר שלום 1198582/1

גז שלהבת 25/08/2018 דהאן לילי 1198674/1

ביבי אופיר 09/10/2018 ביבי שלביה 1199840/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

וואקנין קרין 21/09/2018 עמר הראל 1196647/1

אזולאי מזל 26/09/2018 אזולאי מוריס 1196719/1

בן סימון דוד 20/09/2018 בן סימון פביין 1197029/1

אביטל שולה 11/10/2018 אביטל ניסים 1197061/1

טורבטי יוסף 29/01/2018 הינדיזאדה קיהן 1197327/1

גבאי ליאור 09/10/2018 גבאי כרמלה 1197414/1

קרסיק בוריס 01/10/2018 קרסיק יצחק 1034518/2

מאמו רחל 27/09/2018 מאמו פרץ 1197633/1

עמר רועי 28/07/2018 עמר הנרי 1197686/1

כהן פנחס סמי 25/10/2018 כהן יוכבד 1197727/1

ריימונד רחל 07/11/2018 ריימונד סולומון 1197803/4

דרעי ברטה 08/08/2011 דרעי כליפה 1195642/2

וולפשטיין דיאנה 26/09/2018 וולפשטיין סולי 1198200/1

אבקסיס אילן 23/10/2018 אבקסיס יוסף 1198271/1

ימיני ראומה 19/09/2018 ענאקי אריה 1198291/1

רייטבלט בלה 20/07/2018 רייטבלט פירה 1198396/1

בנאקוט אהרון 06/12/2016 בינאכות לונה 1198414/1

מלסה זאין זהבה 16/10/2016 מלסה אושרי 1198445/1

למברוזו גנאדי 14/09/2018 למברוזו פאינה 1198502/1

טרכטנברג גלינה 27/10/2018 טרכטנברג דוד 1198557/1

הרוש מרים 12/07/2016 שושן מאיר 1198558/1

קורקלן אלכס 27/04/2009 קורקלן מלכה 1198597/1

מנור אבי 05/09/2018 מנשרוב יאשה 1198669/1

שלהלאשוילי 
יצחק

28/08/2018 שלהלאשוילי 
אהרן

1200096/1

קסוס רוזט 29/08/2018 קסוס טרז 1200297/1

מסיקה ג'ולי סוניה 09/11/2014 מסיקה מישל 1200759/1

שלום שירה ספיר 16/09/2018 שלום מרים 1200809/1

מלול מקסים 11/08/2002 מלול זמילה 1200841/1

מקונן בניים 23/10/2018 מקונן גנטו 
אליהו

1200899/1

ברגר יהודה 08/06/2018 ברגר שמואל 1200967/1

כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(

                                                סיילס יחזקאל, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אליאס יעל 24/09/2018 אליאס מלקמו 
גלעד

1195610/1

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-001339, התקבל ב - 31/12/2018



4847 ילקוט הפרסומים 8059, כ"ג בטבת התשע"ט, 31.12.2018 

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

רביע אלעד 18/09/2018 רביע דיקלה 1195906/1

בן מרגי חנה 26/09/2018 בן אליעזר רינה 1197023/1

אהרוני ענת 18/08/2018 אהרוני גבי 1197134/1

דיינגה גנאדי 16/10/2001 דיינגה 
אלכסנדר

1197646/1

דיינגה גנאדי 08/06/2018 דיינגה פאינה 1197654/1

פינחסוביץ ויקטור 06/09/2018 פינחסוביץ 
גלינה

1197769/1

ורסוצקי יפה 06/09/2018 ורסוצקי מונס 1200134/1

פולונואר גלינה 10/05/2018 שבצקי מריה 1200436/1

כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(

                                                 צבי מוראד, המזכיר הראשי

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סאמיה אסעד 
סמארה 

11/05/2018 סלימאן סלים 
סמארה 

226/2018

כפא חמד בשארה  1966 חמד סלים 
בשארה 

227/2018

גאלב מוחמד 
בשארה 

10/10/2001 מוחמד סלים 
בשארה 

228/2018

עזאם איברהים 
עזאם 

18/03/2012 אברהים מוחמד 
עזאם 

1455/2018

האדי שכיב קאסם  11/10/1985 דיב אסעד דיב  1463/2018

מוחמד סעיד 
עבאס 

04/06/2018 סעיד מוחמד 
עבאס 

1467/2018

סדיק יוסף מריח  10/06/2016 נדא מוקבל מריח  1469/2018

סעיד חסן שובאש  01/08/2018 חסן סעיד 
שובאש 

1472/2018

עוני קאסם מולא  29/07/2018 קאסם מוחמד 
מולא 

1474/2018

ואיל עבד נכד  16/09/2018 סארה אברהים 
נכד 

1477/2018

יוסף חאמד סובח  17/08/2013 חאמד סלמאן 
סובח

1478/2018

סועאד חוסיין 
חלבי 

08/10/2018 סאלם פאיז 
חלבי 

1484/2018

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אדום שרה 21/03/2015 אדום פסח 1199890/1

מנור רוני 02/03/2013 מנור הדסה 1200842/1

כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(

                                                שלמה דידי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כהן זדה מיכאל 14/10/1999 כהן זדה אברהם 1195742/1

כהן זדה מיכאל 04/07/2012 כהן זדה שרה 
אסתר

1195757/1

גרוס שמואל 05/10/2018 גרוס חיה לאה 1195769/1

טרבולסי חיים 08/09/2018 טרבולסי עמרם 1195791/1

להיאני יהודה 11/09/2018 להיאני מנחם 1195863/1

קאנדלקאר אביגיל 04/05/2018 פנקר שושנה 1195923/1

אזולאי אלי 10/09/2018 אזולאי יצחק 1196048/1

מאיס בלה 26/10/2018 גלבוקס חנה 
לאה

1196200/1

קרקובר רוזן שרית 03/02/2018 רוזן עליזה 1196262/1

גוטליב שי יהושע 18/08/2018 גוטליב דוד 1196526/1

נזרי עליזה 15/10/2018 נזרי דוד 1197122/1

בלטה וובגניו 31/12/2007 בלטה טדסה 92084/2

שפי מיכל 21/10/2018 כץ חנה 1197438/1

רפאלי שמחה 03/09/2012 רפאלי אברהם 919105/2

דהן רחל 02/05/2018 דהן נסים 1198347/1

אנדיבו יעקב 03/01/2018 אינדיבו פנינה 1199716/1

בונפד ירון ברוך 05/09/2017 בונפד שבה 1199802/1

אלי יריב 02/10/2018 אלי צפורה 1199929/1

מלכה חיה חדוה 02/11/2018 סגל אייזיק 
ארתור

1200041/1

בן שושן דורית 22/10/2018 הרננדס עליזה 1200505/1

בלו עופרה 11/07/2018 ניר אסתר 1200566/1

טנג'י שאול 09/10/2018 תנגי רחל 1200580/1

פרל סוניה 18/07/2008 פרל יוסף 92327/2

זלצמן שמחה 13/10/2018 זלצמן חדוה 1200930/1

כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(

                                              יצחק דהאן, המזכיר הראשי
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חוסיין שפיק 
רבאח 

12/11/2018 שפיק נאיף 
רבאח 

1569/2018

אדהם נביל חלבי  28/10/2018 נביל חוסין חלבי  256/2018

כמיליה בשיר 
עבד אל ולי

29/10/2018 רדיה מוחמד 
זהוה

258/2018

איוב סלימאן 
שחאדה 

16/01/2016 סלימאן חמד 
שחאדה 

1573/2018

סלים סאלח דיב  03/10/2018 סדיקה מחמוד 
דיב 

1576/2018

פרג' חוסין גדבאן  14/04/2018 עפיפה חוסין 
גדבאן 

1580/2018

ריאד חסן שומרי  20/09/2018 חסן מוחמד 
שומרי 

1581/2018

תרכמאן אחמד 
רעד 

מג'יד פארס רעד 03/10/2018 1582/2018

אמאל יוסף עלי  27/11/2018 פריד יוסף עלי  1586/2018

יוסף מוחמד 
חמדאן 

27/08/2010 סאלחה מנסור 
חמדאן 

1590/2018

י"א בטבת התשע"ט )19 בדצמבר 2018(

                                               ענתיר מועדי, קאדי מדהב

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 31420-07-18

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  אף  אל  די  איי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-500725-0

אילנה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  אלינור  קורין  והמבקשים: 
אלישקוב, מרח' הרצל 77 )בניין כוכב העסקים(, נהריה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.7.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.1.2019 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 17.1.2019.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אילנה אלישקוב, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אמיל וגיהה 
מונדר

15/06/2017 אלין אמיל 
מונדר 

1495/2018

סלמאן קאסם 
כנעאן

21/04/2013 קאסם סלמאן 
כנעאן

1510/2018

נהיה חסן זאהר  15/08/2016 דאהר אחמד 
זאהר 

1512/2018

נאיף עלי שופי  30/11/2016 רמזיה עלי שופי  242/2018

 קופטאן ג'בר
 שופאניה

31/03/2016 אלמאזה כאמל 
שופאניה 

1486/2018

סלימאן ג'בר 
נבואני 

14/08/1999  ג'בר חוסין
 נבואני

1519/2018

סלימאן ג'בר 
נבואני

16/01/2002 תמימה עלי 
נבואני 

1520/2018

אמל מוחמד סגיר  05/06/2015  אשתיאק נופל
 סגיר

1521/2018

חנאן האני דעק'ה  02/02/2018 תג'ריד יוסף 
דעקה 

1525/2018

וחיד סלימאן אבו 
טריף 

12/11/2007 עפיפה סלמאן  
אבו טריף 

1529/2018

וחיד סלימאן אבו 
טריף

01/02/2002 סלימאן סאלח 
אבו טריף 

1530/2018

סכות סלימאן 
גביש 

שהרבאן סלימאן 17/03/2004
גביש 

1531/2018

קופטאן ג'בר 
שופאניה

29/05/2016 ג'בר סלמאן 
שופאניה 

1535/2018

הדיה האני 
שובאש

02/11/2018 יוסף סעיד 
שובאש

1537/2018

שפיק מועין רכאב  20/08/2012 מועין שפיק 
רכאב 

1539/2018

חנן נוף אסף  01/07/2018 נוף סולימאן 
אסף 

1540/2018

סחר תאופיק זהוה 07/06/2018 סמר תאופיק 
זהוה

252/2018

סלמאן עלי סאלח  22/10/2018 עלי סאלח 
עאמר 

1543/2018

מאדי סלמאן 
כבישי 

19/12/2006 סלמאן סאלח 
כבישי

1547/2018

נמר יוסף שקור  23/10/2018 אמירה טלאל 
שקור 

1556/2018

בסמה עאדל 
קאסם 

01/07/2018 פאהמה מניב 
קאסם 

1560/2018

האיל שפיק 
ג'דבאן  

10/02/2014 שפיק חוסין 
ג'דבאן 

1561/2018

אמין כמאל אבו 
סעדה 

17/07/2014 ג'והרייה סלים 
אבו סעדה

1567/2018

פאטמה סלמאן 
עדואן 

1946 סלמאן חסן אבו 
חמד 

1568/2018
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ציון אגיב, מפרק

ס.ה. סקיי שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-368818-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.1.2019, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' לינקולן 20, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ציון אגיב, מפרק

קווסט איי. פי בע"מ
)ח"פ 51-507882-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.1.2019, בשעה 8.30, אצל המפרקת, באמצעות 
דוח  הגשת  לשם  נשר,   ,39 יהודה  בר  מדרך  סלעי  אורן  עו"ד 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
לני דודיוק-קסטמברט, מפרקת  

מ.ג.ש.ל בע"מ
)ח"פ 51-211302-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
רחובות,   ,20 כוכבי  דוד  מרח'  ששון,  מאיר  את  ולמנות  מרצון 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,23.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
מאיר ששון, מפרק

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעה על רישום אגודה שיתופית

להלן נתונים בעניין האגודה:

שיתופית  אגודה   - שמס  מג'דל  ההנדסה  מרכז  האגודה:  שם 
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006363-6.

המען: מג'דל שמס, רמת הגולן 1243800.

תאריך רישום: כ' בכסלו התשע"ט )4 בדצמבר 2018(.

סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.

סוג משני: שירותים.

כ"ו בכסלו התשע"ט )4 בדצמבר 2018(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

החלטה על ביטול רישום אגודה ועל הפיכתה לחברה
בהתאם להוראות סעיף 345 לחוק החברות, התשנ"ט-1999,  
ולאחר שרשם החברות אישר את רישום האגודה תעשיות גומי 
 ,57-003843-0 מס'  בע"מ,  שיתופית  חקלאית  אגודה  שמר  עין 
כחברה בע"מ, אני מודיע בזה על ביטול רישום האגודה בפנקס 

האגודות השיתופיות.

י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על ביטול צו פירוק
בהתאם להוראות סעיף 48א לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מורה על ביטול צו הפירוק שניתן לאגודה הר עמשא - כפר 
אגודה 57-002824-1,  מס'  בע"מ,  חקלאית  להתיישבות  שיתופי 
ועל   ,5200 עמ'  התשס"ט,   ,5984 הפרסומים  בילקוט  פורסם  ואשר 
ביטול מינויו של המפרק עו"ד מרום שגיא, מבית אמות הקרייה,  
רח' ליאונרדו דה וינצ'י 21, תל–אביב-יפו 64734, טל' 03-6091922, 

למפרק האגודה.

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ס.ה. סקיי שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-368818-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,23/12/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ציון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אגיב, מרח' קדרון 39, אלפי מנשה, למפרק החברה.
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 
הלל, מרח' משמרות 8, ירושלים, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.2.2019, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה הלל, מפרק

ת.א. מדיה בע"מ
)ח"פ 51-458181-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רותם 

בירמן, מרח' השומר 10, גבעתיים, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.3.2019, בשעה 
לשם  אביב,  תל   ,10 ג'ורג'  המלך  רח'  שירט,  טי  חנות  אצל   ,10.00
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
רותם בירמן, מפרק

קבוצת אבירם ליאל בע"מ
)ח"פ 51-512477-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
  ,40200 ויתקין  כפר   ,616 מת"ד  לוי,  אבירם  את  ולמנות  מרצון 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' הברזל 5, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אבירם לוי, מפרק

וויט טאוור 28 בע"מ
)ח"פ 51-404955-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,28.6.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה הורוביץ 
ואת אהוד גרינפלד, מרח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 

52, רמת גן, למפרקי החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,31.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  הורוביץ,  קבוצת  במשרד   ,15.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקים,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
חנה הורוביץ          אהוד גרינפלד

ם י ק ר פ מ    

א.כ.ה )2002( חלפים בע"מ
)ח"פ 51-319207-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19.6.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק מנחם, 

מרח' די רוסי 11, תל אביב 6683321, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,27.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק מנחם, עו"ד, מפרק

הגג שלי חברה לפרגולות בע"מ
)ח"פ 51-447931-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-001339, התקבל ב - 31/12/2018




