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הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק
מרצון לפי חוק החברות ,התשנ"ט2900...................... 1999-

מינוי חברים לוועדת שחרורים

יהודית טל

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-

עמיר פירני

בתוקף סמכותי לפי סעיף (32א)( )2לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-אני ממנה את הרשומים מטה לחברים
בוועדות השחרורים:

נאווה חג'ג'

גד פולק

ויקי היינה

מני כהן

אבי דיאמנט

הנו אמיר

בעלי ניסיון בתחום הקרימינולוגיה:

ישראלה סימן טוב

משה וולף

תמר ברנבלום

רונית פלד לסקוב

עולא מוסא

אייל גובר

איתן סלע

אורן זאודר

רינה לנצ'ר

נוג'דאת חאפז

חיימוב אולי רונית

אורית מסר הראל

הרן מיכה

שגיא אריאן יעל

בנצור רוני

מוטי כהן

אסנת חיות

חיה מורן שמואל

רונית נבו

אבי שגיב

אסתי קהתי

רבקה בן אלישע

אסתר אלישע

יערי אברהם אהרון

הדר מאור

חנה רוזנברג

עופר מוכתר

לאה קליינר

רותי בריקמן

מאיר כהן

חנן נחמני

ענת זליג

דורית לוין

ישי לרמן

נגה פוקס

מיכל פרדיס

בת שבע זידמן

טל גידעוני

רינת קמה

סיגלית אוסטר קנב

שלווה ליבוביץ

רחל רולי סלומון מוכתר

אשר זיו

שושנה לניר

ליאור אריאן

עדי סטלה ברטפלד וינר

יעל רון פנחסי

רוני מולה

טלי טגוודה

אמירה שניצר

אורית שפירא היימן

אייל גובר

מיכל בוקבסקי מילשטיין

פנינה כץ

לאה ינון

נירה גרין

פביאן כהן לוגסי

ציפי לוי

אילנה שנבל

שושנה לניר

אהרון אלחיני
בעלי ניסיון בתחום החינוך:
מימי גילוץ

מרגלית בלל

דבורה פלז

בעלי ניסיון בתחום הפסיכולוגיה:

אבישי לוסקי

אורית ארז רייסמן

שאול יום טוב

ארנון חבצלת

חנה בן ציון

אורן הרצמן

רותי ברדוגו

תמר דותן

בני שאלתיאל

נגה גולדרינג

שרגא פישרמן

חנה גורדון

מיכל מורג

יהודית אבניאלי

יוסף דיב דלקי

זהבה פזי

משה חמיאל

רינת חלאבי

חיה מילר

ברנדה גייר

חביבה רוטשילד

רינה חדד

חנה אבני

צפי טימור

אופיר אביקסיס

קין יוספה

אבנון ציפי

חנה הימלפרב טורא

כרמית ירון

רוני מולה

פרטוש אושרת

רגב שמואל

מלכה טל

רז וינר דניאלה

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשס"ב ,עמ' .487
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אביב וינשטיין

תוקף המינוי לשנתיים מיום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר
.)2020
כ"ד בכסלו התש"ף ( 22בדצמבר )2019
אמיר אוחנה
		
(חמ -3-101ה)5
שר המשפטים

בעלי ניסיון בתחום העבודה הסוציאלית:

1

רפאל בילר

מינוי חברים לוועדת שחרורים מיוחדת
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב)( )2לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-אני ממנה את הרשומים מטה לחברים
בוועדת השחרורים המיוחדת:
1

ס"ח התשס"א ,עמ' .410

ילקוט הפרסומים  ,8622ט' בטבת התש"ף6.1.2020 ,
11:17

הודעה בדבר עדכון סכומים

בעלי ניסיון בתחום הקרימינולוגיה:
נגה פוקס
		
רונית נבו
		
חנן נחמני

אורית שפירא היימן

		
אשר זיו

אורית מסר הראל

יעל רון פנחסי

עופר מוכתר

		
אבי שגיב

אסתר אלישע

בעלי ניסיון בתחום החינוך:
מימי גילוץ

לפי חוק קידום התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  28לחוק קידום התחרות בענף
המזון ,התשע"ד( 12014-להלן-החוק) ,וסעיף 50ט(ג) לחוק
התחרות הכלכלית ,התשמ"ח ,21988-אני מודיעה כי בהתאם
לשיעור שינוי המדד הידוע ביום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר
2020) לעומת מדד חודש מרס  ,2014סכומי העיצומים הכספיים
בסעיף (27א) לחוק התעדכנו ביום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר
2020) כלהלן:
( )1סכום העיצום הכספי האמור בסעיף (27א) לחוק הוא:

שאול יום טוב

(א) לגבי אדם  1,011,840 -שקלים חדשים;

בעלי ניסיון בתחום העבודה הסוציאלית:
		
פביאן כהן לוגסי

(ב) לגבי תאגיד  24,284,190 -שקלים חדשים;

שלווה ליבוביץ

			
ויקי היינה

ישראלה לוין סימן טוב

			
כרמית ירון

אבי דיאמנט

			
אסנת חיות

אורן זאודר

			
לאה ינון

עולא מוסא

בעלי ניסיון בתחום הפסיכולוגיה:

( )2סכום העיצום הכספי האמור בסעיף (27ב) לחוק הוא:
(א) לגבי אדם  303,550 -שקלים חדשים;
(ב) לגבי תאגיד  8,094,730 -שקלים חדשים.
ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר )2020
(חמ )3-5210

חנה בן ציון
1

חנה גורדון

2

זהבה פזי
תוקף המינוי לשנתיים מיום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר .)2020
כ"ד בכסלו התש"ף ( 22בדצמבר )2019
(חמ -3-101ה)5

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-

אמיר אוחנה
שר המשפטים

החלטה בדבר הארכת מועדים
לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
בהתאם לסעיף (10ו) לחוק מימון מפלגות ,התשל"ג,11973-
ובהסכמת מבקר המדינה ,מחליטה הוועדה הזמנית לענייני
כספים של הכנסת כמפורט להלן:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לחוק המפלגות ,התשנ"ב-
 ,11992אני מודיע כי ביום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר ,)2019
רשמתי ,לפי סעיף  7לחוק האמור ,את המפלגה "שמע" בפנקס
המפלגות.
ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר )2019
(חמ )3-2424

1

( )1להאריך עד יום כ"א בשבט התש"ף ( 16בפברואר  )2020את
מועד מסירת החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה
ביום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018והמסתיימת
ביום כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר ;)2018
( )2להאריך עד יום כ"ז באלול התש"ף ( 16בספטמבר )2020
את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת
החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום י"ד בטבת
התשע"ח ( 1בינואר  )2018והמסתיימת ביום כ"ג בטבת
התשע"ט ( 31בדצמבר .)2018
ב' בטבת התש"ף ( 30בדצמבר )2019
(חמכ)2001033-

1

משה גפני
יושב ראש הוועדה
הזמנית לענייני כספים
ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52י"פ התשע"ט ,עמ' .12052

ילקוט הפרסומים  ,8622ט' בטבת התש"ף6.1.2020 ,
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מיכל הלפרין
הממונה על התחרות
ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;438י"פ התשע"ט ,עמ' .6045
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128י"פ התשע"ט ,עמ' .6045

אייל גלובוס
רשם המפלגות
ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;190התשנ"ו ,עמ' .118

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לחוק המפלגות ,התשנ"ב-
 ,11992אני מודיע כי ביום ה' בטבת התש"ף ( 2בינואר ,)2020
רשמתי ,לפי סעיף  7לחוק האמור ,את המפלגה "משפט צדק"
בפנקס המפלגות.
ה' בטבת התש"ף ( 2בינואר )2020
(חמ )3-2424

1

אייל גלובוס
רשם המפלגות
ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;190התשנ"ו ,עמ' .118
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הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית
למחוז דרום
תמ"מ  - 15/23/14/4קאסר א–סיר וסביבתו
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים 89 ,88
ו– 90לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן -
החוק) ,כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז דרום ובמינהל התכנון בירושלים ,הופקד שינוי
מס'  15לתכנית המיתאר המחוזית ,מחוז דרום תמ"מ
 :23 /14 /4קאסר א–סיר וסביבתו.
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה
מס'  630מיום כ"ט בסיוון התשע"ט ( 2ביולי  )2019והחליטה על
הפקדתה.

סרוק לצפייה במסמכים

ג' בכסלו התש"ף ( 1בדצמבר )2019
(חמ -3-697ה)5
		
זאב בילסקי
יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

מטרות התכנית:
.1

החלת הוראות גמישות בהרחבתו של האזור לפיתוח
פרברי של קאסר א–סיר עד ל– ,25%כדי לאפשר פתרון
להסדרת ההתיישבות לאוכלוסייה הבדואית;

.2

שינוי ייעוד מ"אזור לפיתוח פרברי" ל"אזור נוף מדבר"
בשטח הנמצא מדרום ליישוב קאסר א–סיר.

מקום התכנית :מחוז :דרום; מרחב תכנון מקומי :אבו–בסמה,
רשות מקומית :מועצה אזורית נווה מדבר.
חלקי גושים.100166 :
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר,
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית,
או מהנדס ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום
התכנית או גובל אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי
כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות המקומיות ,2שאזור שיפוטה
כלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי
שאושר לפי סעיף  )3(100לחוק ,ושיש לו עניין ציבורי בתכנית
וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים בתוך  60ימים מהיום
שפורסמה הודעה זו בעיתונות ,להגיש התנגדות למזכיר
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואליו בלבד ,לכתובת :מינהל
התכנון ,רח' בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים ,ועותק
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ,מחוז דרום ,רח'
התקווה  ,4קריית הממשלה ,באר שבע .הפנייה תהיה בכתב
ב– 3עותקים ותכלול פרטי התקשרות מלאים (כתובת ,טלפון,
פקס ,טלפון נייד ,דואר אלקטרוני) .ההתנגדות תהיה מנומקת
ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת;
התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק
או על פיו.
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא הופקדה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז דרום ,רח' התקווה ,4
קריית הממשלה ,באר שבע ,טל'  ,074-7697185ובמינהל התכנון,
רח' בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים ,טל' ,074-7578137
וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובתיאום מראש .מידע
נוסף ניתן לקבל בעמוד התכנית באתר האינטרנט של מינהל
התכנון בכתובת.http://www.iplan.gov.il :
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט העליון ,בשבתו
ביום ו' בכסלו התש"ף ( 4בדצמבר  ,)2019בתיק בר"ש 7964/19
(בד"א  ,)77/18החליט להטיל על עורך דין יוסי נקר ,רישיון מס'
 ,28529עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה
של שלושה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר  )2020עד
יום ו' בניסן התש"ף ( 31במרס .)2020
ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר )2020
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט המחוזי
בירושלים ,בשבתו ביום ל' בחשוון התש"ף ( 28בנובמבר ,)2019
בתיק עב"י  ,18986-02-19החליט להטיל על עורך דין שפיק דרויש,
רישיון מס'  ,26839עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין
לתקופה של שנים עשר חודשים.
תוקף ההשעיה מיום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר  )2020עד יום
ט"ז בטבת התשפ"א ( 31בדצמבר .)2020
ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר )2020
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,8622ט' בטבת התש"ף6.1.2020 ,
11:17

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום ד' בכסלו התש"ף (2
בדצמבר  ,)2019בתיק בד"מ  ,001/2017החליט להטיל על עורכת
הדין מרב אדטו גולדנברג ,רישיון מס'  ,21868עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרים וארבעה
חודשים.
תוקף ההשעיה מיום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר  )2020עד
יום כ"ז בטבת התשפ"ב ( 31בדצמבר .)2021
ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר )2020
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

שם המנוח
מס' תיק
 1246711/1מויאל אליהו

תאריך
שם המבקש
פטירה
 02/10/2019אלחדד יולנד

 1246762/1אטיאס אסתר

 14/01/2017אטיאס יצחק

 1246771/1אטיאס יוסף

 09/07/2019אטיאס יצחק

 1247146/1שרבאני מילקה  08/07/2018שרבאני יצחק
חיים
 1247241/1מלכין אבינועם  13/05/2018מלכין נתן
 1247264/1אל-תר שלמה

 18/10/2019אל-תר איטה

 1247298/1חכים רפאל

 02/02/2011חכים אליהו

 1247337/1שמעון חיים

 08/09/2019שמעון צביה

 1247449/1קריינדלר יפה

 04/09/2019קריינדלר יוסף

 1247471/1כהן רחל

 30/09/2019כהן עמיר אברהם

 1247502/1שלו יוסף

 11/10/2019שלו מרים

 1247506/1בראון גזה

 29/12/2004בראון יואל

 1247510/1אילנתנוב זיבה  04/08/2019אילנתנוב אמנון

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,

 12/09/2019אילוק יוכבד

 1247531/1שרף זיוה
 1247585/1ברבר לאה
 1247834/1שלנגר אליקים

 26/01/2016ברבר יעקב מאיר
 06/08/2019גוטסמן אסתר רחל

ג' בכסלו התש"ף ( 1בדצמבר )2019

בקשות למתן צווי ירושה:

משה ביטון ,המזכיר הראשי

תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 678750/2ברונשטין יוליו  21/04/1999טבנציק רחל

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב

 1229802/2יחזקאל אסתר

 07/01/2019יחזקאל יוסף

 1244638/1סיאני בצלאל

 12/10/2019סיאני משה

הודעות

 1244741/1שטוק שרה

 01/02/2019קליין שושנה

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

 1244929/1משה שלמה

 26/10/2019משה ירמיהו

 1244953/1בלפר שרה

 13/08/2019בלפר בנימין זאב

 1244962/1בירנבאום חיה
צפורה
 1244997/1בקר יוסף דוד

 18/09/2019בירנבאום שלמה
 25/09/2019בקר שמואל

 1245053/1פרייס שלמה

 18/04/2019פרייס מרים רחל

 1245134/1קרקובר יהושע  16/10/2019קרקובר אורית הני

שם המנוח
מס' תיק
 406825/2נסים חניני

תאריך
שם המבקש
פטירה
 07/05/1992כרכוכלי ענת

 412606/3ג'ורנו בנימין

 03/10/1997ג'ורנו אסתר

 1213269/2קרופ סמי

 16/02/2018קרופ קארן

 1224237/4איתני יצחק

 12/09/2018איתני אליקיים
שלום
 16/04/2003סנה יעקב

 1245201/1יפרח משה

 10/06/2017יפרח אליס

 1233247/2סנהואצר אנה

 1245290/1כהן רפאל

 04/06/2006כהן מנשה

 1245492/1רחימי שהנז

 06/05/2019אברהם מנזה

 1245661/1צסלה אילה
 1245982/1כהן אליהו

 10/08/2019צסלה אריה

 1240284/2בללו מקסים
נסים
 1243643/1גנט אסתר

 05/09/2019בללו רבקה
 04/09/2019גנט ארטור

 1246090/1שלוין אברהם

 19/09/2019כהן גבריאל
 07/10/2019שלוין גד יוסף

 1246299/1מילר מני

 12/09/2019מילר רחל

 1244507/1בראדרן זביח
שרה
 1244689/1שכטר יוסף

 1246321/1מרקוביץ ורדה

 22/09/2019מרקוביץ צבי

 1244755/1גינזבורג פרידה  06/07/2019גינזבורג זאב

 1246370/1כהן אברהם

 24/10/2019כהן סופי

 1246673/1לב חיה

 04/09/2019מלאכי שרה

ילקוט הפרסומים  ,8622ט' בטבת התש"ף6.1.2020 ,
06/01/20
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 06/07/1991זביחי שלמה
 26/12/2002שכטר דב

 1244778/2יהודאי טובה

 14/10/2019שדה מריאנה

 1244984/1מנשה פני

 27/05/2019יאני סימנטו

 1244994/1גרעיני לויס

 04/10/2009יעקב גילה

2889

שם המנוח
מס' תיק
 1244996/1גרעיני נסים

תאריך
שם המבקש
פטירה
 22/09/2018יעקב גילה

 1245007/1מכלוף עליזה

 17/09/2019מכלוף הרצל

שם המנוח
מס' תיק
 1247118/1ברנשטין חיה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 04/09/2019ברנשטיין שלמה
אורי
 27/09/2019רייטן שמואל

 1245029/1טיבי אברהם

 20/09/2019טובי חיים

 1247216/1רייטן יצחק

 1245522/1הלוי סולטנה

 03/10/2019משיח הלוי אסתר

 1247290/1זר עזיז

 10/09/2019בוסי עדנה

 1247296/1צביאל רחל
רעיה
 1247329/1מונק מאיר

 09/10/2019צביאל רויטמן
אליה
 14/06/2019מונק אליהו

 1245541/1שמרלינג אורלי  09/10/2019שמרלינג סער
רגינה
 1245602/1גרינפלד ארמין  15/12/2013כהן יהודית
 1245613/1גרינפלד אסטרה  07/05/2019כהן יהודית
 07/12/1990הרוש אורפז

 1245643/2הרוש דוד

 30/08/2019ארץ קדושה
 1245664/1ארץ קדושה
אהרון
רחל
 1245668/1קריינוביץ חנוך  02/11/2019קריינוביץ קרן
 1245682/1עקשטיין נתן
 1245946/1עזאני ציון

 15/05/2019אקשטין יחיאל
צבי
 07/10/2019עיזאני אליהו

 1246088/1סימן-טוב חיים  01/09/2018סימן טוב סימי
סלח
 15/08/2019פחימא אהובה
 1246103/1טל יוסף
 1246109/1אשכנזי שמואל  21/06/2002מסרי שושנה
 1246112/1אשכנזי שרה

 19/08/2019מסרי שושנה

 1246127/1קרני לילי

 04/07/2004קרני ג'יל

 1246246/1סימון איתי

 26/09/2019סימון נטלי

 1246425/1מיליטאנו
דורינה
 1246481/1אשכנזי רימונד  15/10/2019אשכנזי סוזן
דניאלה
 13/08/2019מרדכי יחזקאל
 1246497/1מרדכי חנינה

 02/06/2019דוברוטה יוליאנה

 1246517/1שפירו רוזה

 21/09/2019רויטמן אידה

 1247799/1עובדיה דוד

 03/09/2019אליהו שפרה

 1246889/1ביזרנו אביבה

 15/10/2019ביז'רנו עודד

 1248050/1מצרי דוד

 07/08/2019מצרי ויולט

 1247205/1שינפלד שרה

 08/10/2019שינפלד דוד

 1247078/1גומבו סופיה

 19/06/2019גומא שולקינד
חיה
 20/10/2019משולם יום טוב

 1246727/1נאמן ניצה

 24/10/2019נאמן דן

 1246754/1טייטל שולמית

 04/07/2019טייטל ישראל

 1248263/1משולם קדון
 1246758/1ניסן סעידה רחל  04/06/2019ניסן יצחק אהרן
 24/10/2019שמילה אילן
 1246913/1שמילה איסק

 1247473/1פרין חיים

 31/03/1998פרין רחל

 1247551/1ויס שושנה

 24/09/2019ויס אפרים

 1247623/1שברצברד דן

 31/10/2019שברצברד יהודית

 1248033/2הישטיין מאיר

 13/11/2019הישטין שרה

 1248089/2גיואילי רינה

 18/09/2019גוילי גבריאל

 1248233/1אגאקי הדר

 14/11/2019אגאקי מריה

 1248277/2סריי בוריס

 07/11/2019גוריצקי אינה

 1248431/1בכר מתתיהו

 10/09/2019בכר יפה

 1248471/1גרון מתי

 25/10/2014גרון אוריאל

 1248526/1כהן חנה

 05/09/2019כהנר מרדכי

ג' בכסלו התש"ף ( 1בדצמבר )2019
רפאל כהן ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 1173721/4אוסטפלד ראובן  09/03/2019רוזנטל רחל לאה
זאב
 22/08/2019דיין שרון בלינדה
 1243652/1דיין רפי
 28/08/2019ויטאל חיים
 1244046/1ויטאל שנדי
רחל
 28/07/2019אוסטרי מנחם
 1243737/1אוסטרי שרה
 1244087/1ווייס שמואל
חיים
 1244094/1ווייס רבקה
 1244504/1חיוט עזיזה

 11/01/2009וויס יחזקאל
 22/11/2016וויס יחזקאל

 1246768/1פליס רות

 03/10/2019פליס איתן שי

 1246865/1קשי זאדא
מרדכי
 1247038/1משה חנוך

 19/08/2005קשי ציון

 18/09/2019חיוט דוד
 1244182/1אבוטבול עליזה  03/08/2019אבוטבול אברהם
 03/12/2005גלסברג יוסף
 1246216/1גלסברג אהרן

 25/09/2019משה ישראל

 1245969/1וינברגר שושנה  14/09/2019וינברגר יואב
 29/09/2019טולדנו יצחק
 1244140/1טולדנו ליזה
 1244429/1זוהר שלום

2 890
06/01/20

 24/10/2019זוהר אסתר

ילקוט הפרסומים  ,8622ט' בטבת התש"ף6.1.2020 ,
11:17

תאריך
שם המבקש
פטירה
 07/07/2013רייבי זהרה

שם המנוח
מס' תיק
 1244636/1ריבי יוסף
 1244645/1כץ אינה

 25/09/2019כץ סטניסלב

 1247346/1שרעבי דוד
 1248064/1צפורה אירית

 06/11/2019שרעבי שרה

 14/05/2019צפורה יגאל
 1247512/1גולדשטיין רבקה  22/09/2019גולדשטיין יעקב
 25/09/2019חדד זוהר
 1246255/1חדד מזל
 1248455/1רוימי מרדכי
 1248060/1כהן אדוארד
יהודה
 1248428/1פאר מרים

 11/02/2019רוימי אילן
 02/11/2019כהן יוסף

 1244745/1בלישה לבנה
 1244770/1גלסברג חנה
רחל
 1245596/1גולקו יוסף
 1245976/1שפירה אירנה
אדית
 1246307/1ליבוביץ רחל
 1246427/1סולטן אסתר

 1247036/1טבצ'ניקובה
פאניה
 1247548/1דותן שלום
 1247776/1גליק שמעון

 1244049/1קפלון זלמן

24/08/2019

קפלון יעקב

 1244060/1עמית תהילה

30/08/2019

עמית מנחם

25/06/2019

גרשום יצחק

 1244136/1גרשום
מסעודה
 1244468/1גולדצוייג ברוך 10/09/2019

גולדצוייג לאורה

 14/09/2019פאר דוד

 1244469/1גואטה חנה

 21/09/2019מלכה מרים
הודיה
 28/10/2013גלסברג יוסף

 1244469/2גואטה חנה

13/08/2019

גואטה אליהו

24/03/2019

רייך בן ציון

 1244539/1רייך פרידה-
גילה
 1244774/1לאוטמן שפרה 06/03/2017

 26/09/2019ינקלביץ ביאטריס

 1244865/1לביא לירן

 19/03/2007ליבוביץ אריה

18/09/2019

בר-גיורא עפרה
אימבר
לביא חיים

 1244947/1אמיר עודד

18/06/2019

דאלי סמדר

 15/10/2019אטיאס מרי
 06/08/2019טיבי אסתר

 1244964/1בהרוזי סוריא

24/10/2019

דוק מרי

 1237322/2סוויד שלמה

19/09/2000

לביא אורית

 02/11/2019גיל סימה

 1245067/1רייכשטיין ודים 02/09/2019

לטישבה ילנה

 1245282/1בובלי נסים

20/06/2018

בובלי דינה

 09/11/2019דותן חנה

 1245333/1דובקין שרה

19/08/2019

לוקשין אולגה

 18/08/2019גליק יצחק

 1245490/1לבזון לזר

18/05/2000

 1245781/1טגה וורדה

15/10/2006

קלימוביץ
טטיאנה
טגה ווינטו

 1245838/1מטייב רפיק

12/07/2019

מטייב תמרה

 1245984/1עזיזה ראובן

18/10/2019

עזיזה דינה

 1246057/1דיין נסים

12/11/2004

דיין יצחק

 1246087/1בדש עדן עודי 06/09/2019

בדש יפה

 1247999/1גלוז יבגניה
 1248137/1סאידיאן נאמה  10/04/2019שאול רות
 06/11/2018אפרת עדנה
 1248449/1אפרת דן

 01/01/2019קוגן אלכסנדר

ג' בכסלו התש"ף ( 1בדצמבר )2019
יצחק היקינד ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
שם המנוח
 1243564/1וידאס אליהו

תאריך
פטירה
27/09/2019

שם המבקש
עוז לאה

 1243597/1ברדה הלן

20/09/2019

שעשוע מיכל

 1243792/1אהרון פרחה

10/10/2019

צייג שרה

 1243807/1סויסה מרי

20/02/2019

סויסה מכלוף

ילקוט הפרסומים  ,8622ט' בטבת התש"ף6.1.2020 ,
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 1243933/1סרוסי עמוס

07/08/2019

סרוסי יגאל נועם

13/08/2019

 24/10/2019אברמוביץ' ארקדי

11:17

 1185077/2חשאי אבנר

20/06/2018

חשאי יוכי

גואטה אליהו

 07/10/2019מלכא שני

 1246471/1חזיזה סימון
 1246911/1גיל דוד

מס' תיק
שם המנוח
 1243867/1מסורי טוביה

תאריך
פטירה
07/09/1996

שם המבקש
מסורי מיכל

 1246129/1טביב אביגיל

28/04/2019

טביב יששכר

 1246132/1סטוצינסקי
מיכאל
 1246174/1שער יהודה

17/08/1982

חוצב אביטל

05/11/2019

אלפסי נתנאלה

 1246182/1פקטור אסתר

03/10/2019

מרום רחל

 1246215/1סיטבון יוסף

23/12/2017

סיטבון רחל

 1246282/1רוטקובסקי
מאיר
 1246436/1דבוש נסים

31/08/2019

עומסי שרית

08/08/2019

דבוש גינה

29/07/2019

ליבוביץ ישראל

 1246468/1לייבוביץ
אברהם
 1246687/1צרקוב נסיה

16/09/2019

צרקוב אהרן
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מס' תיק
שם המנוח
 1246764/1סלוניקו יעקב

תאריך
פטירה
29/01/2006

שם המבקש
רובינשטיין דינה

 1246770/1סלוניקו שרה

23/08/2019

רובינשטיין דינה

 1246831/1קהלני דוד

08/11/2019

קהלני אילן

 1246888/1אזולאי דוד

22/08/2019

גניש חדוה

 1247096/1פולצק חנה

09/11/2019

פאר ישעיהו

 1247236/1קושלמן אולגה 23/08/2019

קושלמן נאום

 1247285/1דסטה אברש

14/12/2013

דסטה טספהון

 1247300/1דסטה אספה

16/06/2019

דסטה טספהון

 1247303/1ארזי אלישבע

13/10/2019

ארזי דוד

 1247570/1זילבר שמחה

09/11/2019

זילבר אשר

 1247579/1בוטובסקי נינה 12/01/2007
20/10/2019

 1247586/1חגג רימונד

בוטובסקי
אלכסנדר
בוזאגלו אורלי

שם המנוח
מס' תיק
 1244440/1חודרוב דוד
 1244532/1לויאן רני

תאריך
שם המבקש
פטירה
 11/05/2010חודרוב שושנה
 03/10/2019לויאן שירה

 1244735/1וינשטוק לאה
 1244944/1פודקופייב אנה  21/10/2019פודקופייב אירינה
 29/09/2019פרידמן דליה
 1244946/1הרציג לובה
 20/05/1982חיים ג'ורג'ט
 1240627/3לחיני יחיא
 03/09/2019טל פנינה

 1245292/1בצראוי גורגיה  01/05/2019בצראוי אורי
 25/09/2019לוי איזה-לבנה
 1245343/1לוי מטילדה
 1245352/1לוי אליעזר
 1245374/1כהן חממה יונה  03/10/2019כהן איתן
 27/11/2016לנטזקרון שלומית
 1245626/1לקס אברהם
צבי
 18/10/2019ויזנר עזרא
 1245678/1ויזנר אוה
 02/10/2019ציגלר מנחם
 1245694/1ציגלר עליזה
 21/02/1990לוי איזה-לבנה

 1246247/1שפרינצס אסתר  04/12/1997רדנסקי אנה
 1246330/1שאול רפאל
 01/09/2019שאול שלמה
 29/10/2019מילר ליאון
 1246402/1מילר נוגה

 1247767/1שטרן חוה

25/07/2019

פטמן עדינה

 1247769/1חסאן אלגרה

29/09/2019

חסאן אלי

 1247782/1קובלנובסקי
קלרה
 1247982/1גייר לאה

04/10/2019

קובלנובסקי גרי

 1246479/1בסיס עזריה
 1246485/1חבשוש יואב

11/01/2019

גייר איתן

 1247993/1גייר יצחק

07/06/2006

גייר איתן

 1248087/1רוזנפלד
שמואל
 1248299/1וסרמן כרמי

29/10/2019
02/08/2019

רוזנפלד עפר
שמעון
וסרמן נעמי

 1248325/1הראלי עופר

05/11/2019

 1248330/1סורקין בלה

05/11/2019

הראלי סיגלית
גולדה
סורקין ארקדי

 1246535/1ולדימירסקי זאב  27/06/2000ולדימירסקי משה
צבי
 29/07/2019וייס מיכל
 1246930/1רחים זאדה
מנשה
 20/08/2019קול מיכאל
 1246969/1פוטוק מרינה
 28/12/2016פרוליך ירון
 1246972/1פרוליך נועה
ישראל
 26/09/2019אשל רוני
 1246231/1אשל אילה

 1248395/1ממו יוליה

20/09/2019

אלבז מרים

 1248531/1יעקב זר טובה 17/09/2019
לאה

יעקב זר אשר

ג' בכסלו התש"ף ( 1בדצמבר )2019
אלון ארביב ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקווה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
שם המבקש
פטירה
 02/06/2019חי צביקה

שם המנוח
מס' תיק
 1243630/1חרבי עוזיאל
 1243797/1קלנדריובה שרה  08/09/2011קלנדריוב ארקדי
 1244009/1בושנסקי פניה  07/10/2019בושנסקי אדוארד

2 892
06/01/20

 31/12/2018רמתי אושרה
 06/11/2019אייל סוון דוד

 1246371/1נומה שלמה
 1247421/1גולדשטיין איגור  02/10/2019גולדשטיין
סבטלנה
 1247434/1פישביין מרים  07/10/2019פישביין שלום
 19/10/2019נומה עליזה

 1247439/1מיכלשטיין סופי  07/09/2019קגיאן שרה
 15/01/2016אוריך מיכאל
 1083349/2זולטוברוצקי
צפורה
 25/09/2019אורפז זיו
 1248088/1אורפז וילסון
 25/05/2009בוטרשוילי שלוה
 1248093/1בוטרשוילי
שלום
מרדכי
 29/10/2019דקר רפאל
 1248195/1דקר שלמה
 1248279/1כהן שרה
 1248417/1אשל אודט רוז
נגה
 1248503/1שוורץ קים

 23/10/2019יהודאי אורנה
 06/09/2019אשל איתן
 27/10/2019שוורץ סופיה

ג' בכסלו התש"ף ( 1בדצמבר )2019
יצחק אפשטיין ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,8622ט' בטבת התש"ף6.1.2020 ,
11:17

בית הדין הרבני האזורי ברחובות

בית הדין הרבני האזורי באשדוד

הודעות

הודעות

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

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

תאריך
שם המבקש
פטירה
 23/07/2019גורביץ הלן

שם המנוח
מס' תיק
 1041767/2גורביץ בנימין
 1243723/1שפירא שי יוסף  20/09/2019שפירא ישראל
 29/03/2019חמו יצחק
 1244459/1חמו יעקב
 18/08/2019פרץ אבי
 1244527/1פרץ שושנה
 1245565/1נחום חיה
 1245618/1אטד ישראל
 1245888/1נהרי שושנה
 1246248/1אפרים צביה
 1246327/1דבש פנינה
 1246332/1דבש ראובן
 1246448/1מנשה טרנגה
 1246466/1שפיגלמן אריה
לייב מאיר
 1246666/1פוקס רונית
 1244809/1ויקטורוביץ
דבוירה
 1244883/1ביטון מקלף
 1244939/1אליהו רוני
 1245040/1כוכבי חגית

 1246724/1זקסר מיכאל
 1247098/1לוי עזרא
 1247332/1קרייס שמעון
 1247452/1וייס מלכה
 1247791/1זהבי דוד
 1247958/1חיים יחיא

מישייב אסתר

 21/07/2019אבלילוב נדז'דה

22250/3

 1218370/7סעדון יעקב

 23/02/2019סעדון עליזה

 1243503/1קירשנבאום חיה  08/06/2019שלוש אסתר

 10/10/2019נחום שאול

 1243663/1ימיני דוד

 06/08/2019ימיני שלום

 03/11/2019אטד שרה

 1243715/1לוצקי לידיה

 30/08/2019לוצקי יעקב

 06/09/2019נהרי יוסף

 1246595/1סיריס מאיה

 04/07/2019סיריס גריגורי

 21/05/2019כהן איריס

 1246396/1שטרן בנימין

 23/09/2019שטרן אריה

 30/04/2018דבש מיכאל

 1244789/1פרחן נסים

 24/08/2019פרחן רות

 22/05/2017דבש מיכאל

 1245629/1אנדר ליילה
פריסילה
 1243814/1בן דוד יואל

 23/06/2019טמבורליני
גריסלדה
 16/09/2019בן דוד שי

 1243843/1עוגן שלמה

 11/10/2019עוגן אלירן

 16/09/2012מנשה רפאל
 17/05/2019לין שושנה
 01/11/2019פוקס יוסף
 25/11/2003אנצלוביץ דייזי
 19/10/2019ביטון ישראל
 01/10/2019אליהו לין-חיה
 09/12/2017כאוי שרה

 1245127/1גרצמן פרידריך  08/06/2019גרצמן מיכאל
 10/10/2019ביזה מלכה
 1245228/1ביזה שבתאי
 1246008/1פנטה טדסה
 1246719/1קליינר ריבה

שם המנוח
מס' תיק
 22250/2מישייב אסתר

תאריך
שם המבקש
פטירה
 21/07/2019אבלילוב נדז'דה

 20/09/2019פנטה מלכה
 26/02/2018זקסר ליליה

 02/09/2019אבקסנטיבה
 1244484/1ריבלצ'נקו
ויקטוריה
זינאידה
 1244733/1גרינולד שושנה  07/09/2019גלבוע אסתר
 1246874/1וקסלר בוריס
 18/08/2019אנבינדר מלכה
 1246776/1פלדמן סמיון

 26/09/2019פלדמן סבטלנה

 1246742/1ממיסטולוב
תמרה
 1247228/1מלכה מימון

 26/04/2018בנימין ליה
 24/02/2012מלכה דוד

 1247690/1ויזנר צבי

 11/09/2019ויזנר דליה

 1247722/1שוקרון אודליה  03/11/2019שוקרון שמואל

 06/01/2019זקסר ליליה

 1246662/1ויימן זיגו

 04/09/2019ויימן אלה

 01/07/1977לוי דוד

 1247465/1יעקביאן חנה

 17/10/2019יעקביאן רחמים
רמי
 25/05/2019שניידרמן יבדקיה

 17/10/2019קרייס זיוה
 31/08/2019וייס מרדכי
 23/01/2000זהבי אורי
 30/11/1997חיים נפתלי

 1247962/1חיים זהרה
 1248090/1קדמה דוד

 01/07/2019קדמה יוסף

 1248486/1ברק מלכה גלי

 11/11/2019חזי אביעד

 15/08/2013חיים נפתלי

 1244780/1שניידרמן
ולדימיר
 25/05/2019שניידרמן יבדקיה
 1244780/2שניידרמן
ולדימיר
 1245342/1מגלניק טטיאנה  06/09/2019מגלניק ברוך
 1245549/1גורין צילה
 1245584/1סולומון לאון

ג' בכסלו התש"ף ( 1בדצמבר )2019

 1245633/1אנדר אברהם
משה מור ,המזכיר הראשי
 1246524/1גלוזמן מאיר

 08/09/2019פרידלידר
ברוניסלב
 09/02/2015פלד דיטה
 23/06/2019טמבורליני
גריסלדה
 28/09/2019גלוזמן יעקב דוד
 09/09/2019רון אורן

 1246816/1רון טובה
 1246941/1מוסקוביץ שעיה  28/10/2019מוסקוביץ אליאנה

ילקוט הפרסומים  ,8622ט' בטבת התש"ף6.1.2020 ,
06/01/20

11:17

2893

תאריך
שם המבקש
פטירה
 04/10/2013גלמן אנה

שם המנוח
מס' תיק
 1247144/1חבורושצ'ן
דמיטרי
 1247214/1כהן כרמלה

 27/06/2018כהן יוסף

 1247287/1מימוני אסתר
1247359/1
1247496/1
1247514/1
1247830/1
1247989/1

 07/08/2019מימוני רוני
 24/11/1986ברקוביץ בוטנרו
כרמית
 24/07/2009ספיר יוסף

בוטנרו יהודה
ליב
ספיאשווילי
יוסף
ספיאשווילי
חנה
סראידרוב
ציאלה
מהרי יזבנש

 16/08/2012ספיר יוסף
 16/07/2019סראידרוב טנגיז
 20/12/2017אסרס ברטו

 1248051/1פרייס דינה

 11/11/2008נוסירי לאה

 1248057/1פרייס שלום
שנדור
 1248141/1מלול מרי

 27/08/1999נוסירי לאה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 08/07/2010יפרח יוכבד

שם המנוח
מס' תיק
 1244131/1יפרח זוהרה
 1244173/1גואטה רחל

 25/09/2019גואטה אהרן

 1246206/1ביטון עמוס
 1246275/1בוטראשוילי
שוטה
 1246919/1סבג סלומון
 1247090/1גולדנברג יוסף

 04/10/2019ביטון שגיב
 08/07/2019בוטראשוילי
ראובן
 26/02/2015ידובסקי מלכה
 21/07/2015גולדנברג נינה

 1248318/1עזריאל רפאל
 1247755/1שאול ליאור

 27/10/2019עזריאל עליזה
 04/10/2019שאול בת אל

 1247781/1בוטראשוילי
דוד
 1247239/1אוחיון שמואל
 1248036/1בן בסט איתן

 18/09/2019בוטראשוילי יעקב
 23/10/2019אוחיון גיא מימון
 03/10/2019בן בסט גילה

 30/10/2019מלול פרוספר

 1248172/1וייס עליזה
 1248317/1מהצרי חממה
יונה

 1248237/1פרנקל גריגורי

 26/07/2019ברודצקי דיאנה

ג' בכסלו התש"ף ( 1בדצמבר )2019

 1248237/2פרנקל גריגורי

 26/07/2019ברודצקי ילנה

 1248400/1עובדיה
ויקטוריה
 1248478/1ברגמן צביקה

 29/10/2019עובדיה רפאל
 14/11/2019ברגמן ליאת ברטה

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
שם המנוח
מס' תיק
 1223937/3אזמי ז'קלין
 1231391/3מדר ששיה
1243514/1
1243451/1
1243830/1

ביניאשוילי
ליובה
מירילאשוילי
סמיון
אבוחצירה
אליהו
סנדקה מולו

תאריך
שם המבקש
פטירה
 10/02/2019אדרי רות
 26/06/2019מדר יורם
 31/07/2018בניאשוילי מאיר
שלום
 18/08/2019מיראל רמי
 22/07/2019אבוחצירה אליס

 19/09/2017מהצארי אפרים

יהודה דוקס ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

ג' בכסלו התש"ף ( 1בדצמבר )2019
סיילס יחזקאל ,המזכיר הראשי

 29/09/2019ווייס דוד

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 1243572/1בר נתן פורטינה  27/09/2019בר נתן חיים
 18/09/2003נחום יעקב
 1244291/1נחום צבי
 1244317/1נחום חיאת
 1246058/1כהן יצחק
 1246073/1כהן חנינה
 1246226/1דהן לוי

 27/03/2019נחום יעקב
 01/08/2019כהן סוזן
 13/04/2010כהן סוזן
 23/10/2019מנסטורסקי אליז

 1248210/1חרר נעמן
 1248527/1שמעוני כליפה  13/05/2006שמעוני אבשלום
 08/07/2019שמעוני אבשלום
 1248532/1שמעוני דינה
 13/03/2018חרר אסנת

ג' בכסלו התש"ף ( 1בדצמבר )2019
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

1243972/1
 23/09/2019יצחק בירקה
ברכה
 1244342/1בטאשוילי יוסף  14/08/2019קורקוס חנה
 1245204/1בישילה איוב  27/08/2018בישילה שושנה

2 894
06/01/20

ילקוט הפרסומים  ,8622ט' בטבת התש"ף6.1.2020 ,
11:17

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
 1245826/1בן פורת אפרים  09/10/2019בן פורת יהושע
 1246078/1לזר רבקה רחל  24/09/2015ברקוביץ שרה
 1246416/1טובינא חי
 1246422/1טובינא מזלה
 1246954/1פריד אטי

 06/03/2018טוביאנה זאב

 03/09/2010פישר שרה

 1248062/1צוקלו חיים
 1248266/1גרוסמן אמיליה  23/07/2019גרוסמן ברוך
 1248285/1ידאעי אברהם  26/09/2019ידאעי מלכה
 29/07/2000פישר שרה

ג' בכסלו התש"ף ( 1בדצמבר )2019
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

 15/02/2019טוביאנה זאב
 16/09/2019פריד גרשון

 1247453/1עמר אברהם
 1247501/1אוחנה שמעון
 1248319/1כהן יוסף

 10/04/2018לוי איריס
 08/11/2019אוחנה ליסה

בית הדין הרבני האזורי באריאל

 21/10/2019כהן לימור

הודעות

ג' בכסלו התש"ף ( 1בדצמבר )2019
נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
שם המבקש
פטירה
 05/02/2019חיים אננה

שם המנוח
מס' תיק
 835892/2חיים ברוך
 1243497/1יעקובוב אודינגו 13/10/2019
21/09/2019
 1243506/1קרליץ נסים
שמריהו
24/10/2019
 1244007/1שחם אבנר
02/07/2019
 1244395/1לוין בנימין
 1244519/1שרמן מיכאל
 1244694/1ירון לאה
 1244713/1כנפו ויקטור
 1244785/1סאני אברהם

יעקובוב ז'אנה
קרליץ נחום
שחם רחל

 1247129/1פרוכטר יחיאל

 10/10/2019כנפו רוזט
 03/03/2007סאני מרדכי

 21/08/2019ממן רפאל
 26/03/2007ממן רפאל
 29/10/2019קופלמן פרוכטר
רבקה

ילקוט הפרסומים  ,8622ט' בטבת התש"ף6.1.2020 ,
11:17

תאריך
שם המבקש
פטירה
 08/09/2019אביצור מרדכי

שם המנוח
מס' תיק
 1244679/1אביצור חיים
 26/10/2019בן-יעקב
 1246820/1בן-יעקב
פיירשטיין יוסף חי
פיירשטיין
שלמה
 1247334/1גורנשטיין גינדה  01/02/2005שפיר עדה
 11/11/2019מינץ מיכל
 1247490/1מינץ דניאל
 1249667/1ווילינגר שושנה  28/10/2019ווילינגר בן ציון
דוב
 1251960/1מרגולין פליקס  25/09/2019מרגולין גנאדי
ג' בכסלו התש"ף ( 1בדצמבר )2019
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

 12/03/2014שרמן נינה
 05/10/2019מיארה צפורה

 1245354/1לוי לוסיאן
 1245375/1בן יעקב שמואל  24/04/2002בן יעקב מרי
 1246119/1פרטוש ברנרד  29/08/2018פרטוש דניאלה
רותם
 27/10/2019חג'אג' עדנה
 1246366/1ח'גאג משה
 07/10/2019אליאס יוליאנה
 1246897/1אליאס ארוין
 1247058/1ממן סולטנה
 1247070/1ממן יעקב

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

לוין ביילה

 01/10/2019לוי בייה מגי

06/01/20

שם המנוח
מס' תיק
 1247134/1חזן עמרם
 1248052/1צוקלו פייגה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 10/11/2019חזן אבי

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
209/2019
1516/2019
1523/2019

תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
פאוזיה מוחמד  17/07/2019חסן מחמוד אבו
עואד
אבו עואד
 29/01/2017תמג'יד נג'יב חלא
נג'יב חמוד
עאמר
 26/07/2015וליד פחרי מועדי
חגלה סעיד
חלבי
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מס' תיק
1525/2019
1536/2019
1543/2019
1546/2019
1552/2019

תאריך
שם המבקש
פטירה
 20/02/2019ואסף יוסף
עבדאללה
 10/03/2018פריד סעיד קאדי

שם המנוח
ליית ואסף
עבדאללה
רסמייה קאסם
קאדי
 18/03/2018עזאת נאיף גאנם
רסמיה דיב
גאנם
 27/07/2018זאהר ג'מאל חרב
ג'מאל חוסין
חרב
חמדה יוסף חסון  17/01/1998עלמיה כאיד טריף

 1553/2019חמדה יוסף חסון  17/01/1998עלמיה כאיד טריף
 1558/2019כאמל סלמאן זין 30/09/2019
אל דין
08/11/2019
 225/2019נג'אח אמין
פרחאת
 1569/2019חסן סלים כיואן 17/12/2018
 1571/2019אמין פארס רעד 23/08/2019
1574/2019
1581/2019
1585/2019
1587/2019

19/12/2010

עסאם כאמל
עבדאללה
18/08/2017
נביהא עלי
אבראהים
18/03/2018
סעיד הזימה
חוסין
הנא אחמד הנו 19/09/2018

עפיפה סלמאן זין
אלדין
חוסאם אחמד
פרחאת
יאסמין סודקי
כיואן
עפיפה סלמאן
רעד
אכמאל סלים
עבדאללה
נורה סלמאן
אבראהים
אמאני שפיק
מרעי
מתעב מלחם הנו

 1589/2019עלי כמאל פארס  26/07/2017ג'ילאן כרים רבאח
 22/07/2019עינאד עדאל
 1594/2019עאדל פרחאן
גאנם
גאנם
 1602/2019רג'א פנדי חדיד  23/03/2017מזיד רגא חדיד
 1609/2019תופחאה נאיף
ביבאר

 13/11/2019ג'אנדי סלים
ביבאר

כ"ד בחשוון התש"ף ( 22בנובמבר )2019
כמאל קבלאן ,קאדי מדהב

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.17.5.2020
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .17.5.2020
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 2136-01-20
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת ועד הכללי כנסת ישראל לצדקת רבי
מאיר בעל הנס ,ע"ר ,58-005050-8
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.1.2020הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.2.2020בשעה .09.45
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.16.2.2020
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .16.2.2020
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

פר"ק 61774-12-19
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בירושלים

ובעניין פירוק עמותת קרן מרדכי סולברג ,ע"ר ,58-049275-9
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.12.2019הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  ,27.5.2020בשעה .08.30

2 896
06/01/20

פר"ק 2152-01-20

ובעניין פירוק עמותת מ.צ.י.ל - .מנהיגות צעירה ישראלית
לעלייה ,ע"ר ,58-011315-7
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.

ילקוט הפרסומים  ,8622ט' בטבת התש"ף6.1.2020 ,
11:17

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.1.2020הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.5.2020בשעה .08.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 14.00
ביום .1.2.2020

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.17.5.2020
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .17.5.2020
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 34852-08-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אופק מרום בניה והנדסה בע"מ ,ח"פ
,51-515052-2
והמבקש :שטרן את כהן בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד המאם חליחל,
מרח' ירושלים  ,129צפת.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.9.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.2.2020בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום .20.1.2020
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
המאם חליחל ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 31615-09-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פולימייט בע"מ ,ח"פ ,51-254507-0
והמבקשים :אלכסנדר לייקין ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד טל
שולמנוביץ' ,מרח' מצדה  ,9מגדל ב.ס.ר ,3 .קומה  ,13בני ברק.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.9.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.2.2020בשעה .12.30

ילקוט הפרסומים  ,8622ט' בטבת התש"ף6.1.2020 ,
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
טל שולמנוביץ' ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 32058-08-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מצליח אך טוב לישראל בע"מ ,ח"פ
,51-501020-5
והמבקש :בנימין הריס ,ע"י ב"כ עו"ד נופר לוץ ,מרח' מזל
אליעזר  ,4ראשון לציון ,טלפקס' .03-6997701
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.8.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.2.2020בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נופר לוץ ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
י.מ.א שירותי גז בע"מ
(ח"פ )51-456741-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל
רפאלוב ,מרח' ביאליק  ,525/3שדרות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.2.2020
בשעה  ,10.00במשרד 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.
אריאל רפאלוב ,מפרק

Cohen Sisters Traders
(ח"פ )51-609324-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.10.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גבריאלה צרניאק ,מרח' יהודה הלוי 14ב ,תל אביב ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.2.2020
בשעה  ,12.00אצל 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.
גבריאלה צרניאק ,מפרקת

נציגים תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-214496-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.11.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
מנשה לוי ,מרח' מנחם בגין  ,82תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

מובייל אי איי בע"מ
(ח"פ )51-429846-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.12.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אולגה
רודמן ,מרח' הנורית  ,14הרצליה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.4.2020
בשעה  ,15.00אצל 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.
אולגה רודמן ,מפרקת

מרתון פ.ג.ח משלוחים בישראל בע"מ
(ח"פ )51-368421-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.12.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שלום פוסטולסקי ,מרח' קאודרס  ,13/11חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.4.2020
בשעה  ,16.00אצל 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.
שלום פוסטולסקי ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.3.2020
במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
מנשה לוי ,רו"ח ,מפרק
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ח.צ .פוליקספורטן בע"מ

נחום בית יין בע"מ

(ח"פ )51-407287-5

(ח"פ )51-573884-7

(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 לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.12.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
דן אלפסי ,מרח' חלוצי התעשייה  ,20חיפה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.12.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עירן
עזרא מזרחי ,מת"ד  ,306מושב מדרך עוז  ,1923500למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.4.2020
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.5.2020
בשעה  ,12.30במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

דן אלפסי ,רו"ח ,מפרק

עירן עזרא מזרחי ,מפרק

אם.אל.אם מדיקל לבורטוריז מנג'מנט בע"מ

ג'ון גולדמן אסושיאטס (ישראל) בע"מ

(ח"פ )51-391851-6

(ח"פ )51-186019-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.12.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דייב שפיר ,מרח'
חבצלת השרון  ,37הרצליה ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.5.2020
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.
דייב שפיר ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.2.2020בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' שד' דוד המלך
 ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אורנה רונקין-נור ,עו"ד ,מפרקת

וקסטון בע"מ
(ח"פ )51-492700-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.2.2020בשעה  ,12.00אצל המפרקת ,רח' שד'
דוד המלך  ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורנה רונקין-נור ,עו"ד ,מפרקת
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הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות ,התשנ"ט1999-

ח.פ
513375717

מועד האסיפה
הכללית בדבר סיום
הפירוק
01.03.2020

שעת
האסיפה
הכללית
12:00

שם חברה
יניב מכונות מכירה
אוטומטיות בע''מ
נ.ת .איכות האריזה
בע"מ
לוק את מי ס.ת.ל.
 2017בע"מ
צבעים סטודיו
לעיצוב אופנה
בע"מ
ילבר השקעות
בע"מ
ספוזה עיצובים
בע"מ
רנחן בע''מ

514124395

01.03.2020

12:00

515745057

02.03.2020

12:00

514209436

02.03.2020

12:00

515281897

06.02.2020

12:00

513842922

17.02.2020

10:00

513219352

17.02.2020

10:00

גל העוגה בע"מ

513603522

17.02.2020

10:00

ט.ו .מזנונים בע"מ

511676652

17.02.2020

10:00

ה.נ .פוקוס בע"מ

513536441

17.02.2020

10:00

חמישה כוכבים
פסגה בע"מ
קוהירנטקס בע"מ

513620054

17.02.2020

10:00

513582098

17.02.2020

10:00

צ'ירס בע"מ

513132571

17.02.2020

10:00

רויאל ח.י.
הקונדיטוריה בע"מ
שוכאל סוכנויות
בע"מ
וינוגרד יצחק משרד
עורכי דין ונוטריון
אס אף טי גרופ
בע"מ
פייר אנד סייפטי
גרופ.קום בע"מ
אי ביזנס
דיבלופמנט.קום
בע"מ
נובל אקסטינגוישינג
אג'נט טכנולוגיות
בע"מ
נובל אינוירומנטל
טכנולוגיות בע"מ

513574293

17.02.2020

10:00

513396168

17.02.2020

10:00

513355578

17.02.2020

10:00

511021453

02.02.2020

12:00

512841354

02.02.2020

12:00

512829763

02.02.2020

12:00

בן גוריון , 1מגדל בסר ( 2ק'  ,)25בני
ברק ,אצל עו''ד מיכאל איתי טלמור
סמילנסקי  ,2באר שבע ,אצל מנהל
החברה חיים סבח
קיבוץ חורשים ,אצל מנהל החברה
תאומי יהודה
הרצל  ,14חיפה ,אצל מנהל החברה
גל רוני
גולומב  ,3713באר שבע ,אצל מנהל
החברה חרתי יצחק
נפתא  ,4ירושלים ,אצל מנהל החברה
בנשעיה נחמן
קלרמון גנו  ,5ירושלים ,אצל מנהל
החברה פראג' סוזאן
חוט השני  ,52מעלה אדומים ,אצל
מנהל החברה דב בן שושן
מורשת ישראל  ,15ראשון לציון ,אצל
מנהל החברה קהתי דבח שרון
גדוד  ,22עכו ,אצל מנהל החברה
יוסיפוביץ פנינה
אביגיל  ,22חיפה ,אצל מנהל החברה
איהאב שוקחה
לוין אפשטיין  ,52רחובות ,אצל מנהל
החברה וינוגרד יצחק
הרכבת  ,58תל אביב ,אצל ברהע,
ג'פה ,לנדה ושות'
הרכבת  ,58תל אביב ,אצל ברהע,
ג'פה ,לנדה ושות'
הרכבת  ,58תל אביב ,אצל ברהע,
ג'פה ,לנדה ושות'

שם הנאמן
אמנון
לאופולד
שרית נגר
קבודי
תומר
נגישנארד
עמר מסנברג
אורנה
גיא כהן
חיים סבח
תאומי יהודה
גל רוני
חרתי יצחק
בנשעיה נחמן
פראג' סוזאן
דב בן שושן
קהתי דבח
שרון
יוסיפוביץ
פנינה
איהאב
שוקחה
וינוגרד יצחק
משה מינסטר
משה מינסטר
משה מינסטר

511911752

02.02.2020

12:00

הרכבת  ,58תל אביב ,אצל ברהע,
ג'פה ,לנדה ושות'

משה מינסטר

511913626

02.02.2020

12:00

הרכבת  ,58תל אביב ,אצל ברהע,
ג'פה ,לנדה ושות'

משה מינסטר
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