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ילקוט הפרסומים 9105, כ"ח באלול התש"ף, 17.9.2020  8874

1 דף:

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

1965  הודעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

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

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

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

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

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

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

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

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

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

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

זקס רונית 05/01/2006 בלומנפלד צבי מאיר 1/152680
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, בנין התאומים, ירושלים15רח' כנפי הנשרים  הרשם לענייני ירושה בירושלים

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

ירושות
כהן סלמון 28/02/2007 כהן חיים 4/17822

גוטליב תמר 03/09/2014 שטרן שמואל 1/32907

לסקר פלדמן רשל רינה 11/02/2013 לסקר אוג'ן רפאל 1/32959

עמנואלי שולמית 15/06/2014 עמנואלי דוד 1/33063

לוי אלן 17/01/2014 לוי הנריאטה ג'קלין 1/33157

לוי בויס 20/02/2014 לוי וידל 1/33189

די פורטו סנדרו 06/06/2014 ציזירה שיונאקה 1/33196

אביטל חנה 16/01/1992 ילוז פריחא 1/33198

עמית רות זהבה 15/09/2013 צלניקר חיים 1/33212

יעקובוב מרדכי 28/08/2014 יעקובוב בן זקונים 1/33213

עזיזה ידיד תמר 11/09/2014 מועלם חביבה 1/33225

אוזן ציפורה 26/04/2014 משה לאה 1/33232

צוואות
גלבשטיין מרדכי לייב 22/11/2004 געלבשטיין אלי דוד 3/22638

אמסלם רפאל 03/08/2006 אמסלם סולטנה 4/30197

קנטור ג'ניפר היל 28/04/2012 זקס לילי 2/32866

סולניקה שמעון 18/01/2010 סאלניצע הערשל 4/33107

סולניקה שמעון 11/12/2011 סאלניצע סלי 4/33108

לאריאן דורית 24/09/2014 לאריאן יעקב 2/33120

טפירו אבשלום 31/08/2014 אפריאט סימי 2/33130

רם מלמד נגר אסנת 22/09/2014 מינצברג כהנה 1/33177

יפרח אנה 04/09/2014 טביק ננין 1/33191

רם מלמד נגר אסנת 22/08/2010 מינצברג נפתלי 1/33197

פור מריה סינטי 25/10/2014 פור פרנסיס דב 1/33228

אליאסיאן גלעד 21/05/2014 אליאסיאן אהרון 1/33229

ברק מיקי-מאיר 18/09/2014 בונזק מזל 1/33230

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

1 דף:

משרד המשפטים
האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

הודעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה - 1965

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

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

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

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

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

ירושות
דרור רינה 11/02/2020 בן חמו רחמים 2/49937

ברקאת נאסר 13/02/2011 ברקאת ג`מיל עבד אלרזא 1/50801

ארנון הרצל 29/11/2018 ארנון אסתר 1/51558

עופר רחל 07/06/2015 עופר משה אבשלום 1/51568

חראזי טלילה 20/02/1994 חראזי יהושע 1/51773

אבו עיד אלאא 19/02/2019 אבו עיד אמיר 1/51784

לוי כוכבה 06/07/2020 לוי גדעון 2/51891

בן נתנאל שמעון 21/04/2020 בן נתנאל אילנה 1/51903

בן חמו הרצל דניאל 17/07/2017 בן חמו יולנדה 2/51906

בן חמו הרצל דניאל 09/05/2003 בן חמו יצחק 2/51907

אבן צדק אפרים 28/02/2001 בנימין אברהם 2/51919

נירוך רנא 07/08/2020 נירוך סאמר 1/51937

עמר שיר 08/03/2020 שבתאי מרדכי חיים 1/51940

ברהום זהרה 14/12/1985 ברהום מוחמד 1/51945

פולישוק דניאל 10/05/2020 פולישוק שרה 1/51950

בז`רנו מרגלית 18/07/2020 בזרנו יצחק 1/51959

מיכאל משה 01/08/2015 מיכאל אילנה 2/51964

אקנין חיים 28/12/2019 אקנין רחל 1/51965

ווייס דיאנה נואמ 29/03/2011 ווייס שמחה 1/51968

מזרחי שמעון 29/02/2020 יעקב מזרחי 1/51971

לורנטסון אלכסי 19/08/2020 ונגרוב מרינה 1/51975

לדור מנחם אמריק 12/08/2020 לדור מאיר אלכסנדר 1/51976

כהן יפה 12/02/2020 אוחיון פרחה 1/51978

פישר נילי 13/08/2020 משה יוכבד 1/51980

צוואות
בש-הדרי רחל 25/11/2019 הדרי יובל 1/49630

רוזנברג רונן 25/06/2020 רוזנברג אהובה 1/51589

רחמים רפאל שלי 01/01/2019 רפאל צדיקה 1/51831

קפלוטו חופית 28/05/2020 קפלוטו אליהו 1/51865

פאר אסתר 10/07/2020 פאר אליהו 1/51872

2 דף:

צוואות
טשרניחובסקי רחל הילה 07/08/2020 חבולס בסיה 1/51875

אלבז אליזבט 11/07/2020 ינפורוז ברוז 1/51910

בכר שושנה 02/06/2019 בושושה הנרי 1/51931

סטרולוביץ רח יהודית 19/07/2020 סטרולוביץ קלרה 1/51932

שרעבי ורדה 01/09/2020 טובול יהונתן 1/51934

חלבי אורלי חביב 24/10/2019 ויזר אלזה 1/51944

וידר ויולה 28/08/2020 וידר דוד 1/51946

גביזון דורון 15/08/2020 גביזון רות-אסתר 1/51952

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
לוי אבי 06/01/1991 לוי שאולית 2/115742

שמש יהונתן 15/06/2014 שמש שמואל 2/205472

עידן יוסף 08/04/2016 עיידן רחל 1/229095

טוינה יוסי דוד 11/10/2009 טוינה יחזקאל 2/239054

פרחי יצחק 10/04/2019 פרחי חיה 3/283876

MARSCHALLE MELANIE KA 07/07/2016 MARSCHALLE RAISSA 1/286955

גולדשטיין צבי (הרש) 05/12/2019 גולדשטין חנה גנט 1/295390

שוקרון רוג`ר חיים 27/02/2019 שוקרון ריימונד 1/297201

אמסיס בשארה 22/04/2020 אמסיס עאדל 1/297898

ברנשטיין תהילה 05/05/2020 ברנשטיין אברהם 1/298042

יחזקאל אורית 31/05/2020 אלימלך יעקב 2/298168

גיטלין שדביץ טלי 19/04/2020 גיטלין מרגלית 2/300757
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גביזון דורון 15/08/2020 גביזון רות-אסתר 1/51952

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
לוי אבי 06/01/1991 לוי שאולית 2/115742

שמש יהונתן 15/06/2014 שמש שמואל 2/205472

עידן יוסף 08/04/2016 עיידן רחל 1/229095

טוינה יוסי דוד 11/10/2009 טוינה יחזקאל 2/239054

פרחי יצחק 10/04/2019 פרחי חיה 3/283876

MARSCHALLE MELANIE KA 07/07/2016 MARSCHALLE RAISSA 1/286955

גולדשטיין צבי (הרש) 05/12/2019 גולדשטין חנה גנט 1/295390

שוקרון רוג`ר חיים 27/02/2019 שוקרון ריימונד 1/297201

אמסיס בשארה 22/04/2020 אמסיס עאדל 1/297898

ברנשטיין תהילה 05/05/2020 ברנשטיין אברהם 1/298042

יחזקאל אורית 31/05/2020 אלימלך יעקב 2/298168

גיטלין שדביץ טלי 19/04/2020 גיטלין מרגלית 2/300757

1 דף:

משרד המשפטים
האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

הודעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה - 1965

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

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

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

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

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

ירושות
דרור רינה 11/02/2020 בן חמו רחמים 2/49937

ברקאת נאסר 13/02/2011 ברקאת ג`מיל עבד אלרזא 1/50801

ארנון הרצל 29/11/2018 ארנון אסתר 1/51558

עופר רחל 07/06/2015 עופר משה אבשלום 1/51568

חראזי טלילה 20/02/1994 חראזי יהושע 1/51773

אבו עיד אלאא 19/02/2019 אבו עיד אמיר 1/51784

לוי כוכבה 06/07/2020 לוי גדעון 2/51891

בן נתנאל שמעון 21/04/2020 בן נתנאל אילנה 1/51903

בן חמו הרצל דניאל 17/07/2017 בן חמו יולנדה 2/51906

בן חמו הרצל דניאל 09/05/2003 בן חמו יצחק 2/51907

אבן צדק אפרים 28/02/2001 בנימין אברהם 2/51919

נירוך רנא 07/08/2020 נירוך סאמר 1/51937

עמר שיר 08/03/2020 שבתאי מרדכי חיים 1/51940

ברהום זהרה 14/12/1985 ברהום מוחמד 1/51945

פולישוק דניאל 10/05/2020 פולישוק שרה 1/51950

בז`רנו מרגלית 18/07/2020 בזרנו יצחק 1/51959

מיכאל משה 01/08/2015 מיכאל אילנה 2/51964

אקנין חיים 28/12/2019 אקנין רחל 1/51965

ווייס דיאנה נואמ 29/03/2011 ווייס שמחה 1/51968

מזרחי שמעון 29/02/2020 יעקב מזרחי 1/51971

לורנטסון אלכסי 19/08/2020 ונגרוב מרינה 1/51975

לדור מנחם אמריק 12/08/2020 לדור מאיר אלכסנדר 1/51976

כהן יפה 12/02/2020 אוחיון פרחה 1/51978

פישר נילי 13/08/2020 משה יוכבד 1/51980

צוואות
בש-הדרי רחל 25/11/2019 הדרי יובל 1/49630

רוזנברג רונן 25/06/2020 רוזנברג אהובה 1/51589

רחמים רפאל שלי 01/01/2019 רפאל צדיקה 1/51831

קפלוטו חופית 28/05/2020 קפלוטו אליהו 1/51865

פאר אסתר 10/07/2020 פאר אליהו 1/51872

2 דף:

צוואות
טשרניחובסקי רחל הילה 07/08/2020 חבולס בסיה 1/51875

אלבז אליזבט 11/07/2020 ינפורוז ברוז 1/51910

בכר שושנה 02/06/2019 בושושה הנרי 1/51931

סטרולוביץ רח יהודית 19/07/2020 סטרולוביץ קלרה 1/51932

שרעבי ורדה 01/09/2020 טובול יהונתן 1/51934

חלבי אורלי חביב 24/10/2019 ויזר אלזה 1/51944

וידר ויולה 28/08/2020 וידר דוד 1/51946

גביזון דורון 15/08/2020 גביזון רות-אסתר 1/51952

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
לוי אבי 06/01/1991 לוי שאולית 2/115742

שמש יהונתן 15/06/2014 שמש שמואל 2/205472

עידן יוסף 08/04/2016 עיידן רחל 1/229095

טוינה יוסי דוד 11/10/2009 טוינה יחזקאל 2/239054

פרחי יצחק 10/04/2019 פרחי חיה 3/283876

MARSCHALLE MELANIE KA 07/07/2016 MARSCHALLE RAISSA 1/286955

גולדשטיין צבי (הרש) 05/12/2019 גולדשטין חנה גנט 1/295390

שוקרון רוג`ר חיים 27/02/2019 שוקרון ריימונד 1/297201

אמסיס בשארה 22/04/2020 אמסיס עאדל 1/297898

ברנשטיין תהילה 05/05/2020 ברנשטיין אברהם 1/298042

יחזקאל אורית 31/05/2020 אלימלך יעקב 2/298168

גיטלין שדביץ טלי 19/04/2020 גיטלין מרגלית 2/300757

2 דף:

צוואות
טשרניחובסקי רחל הילה 07/08/2020 חבולס בסיה 1/51875

אלבז אליזבט 11/07/2020 ינפורוז ברוז 1/51910

בכר שושנה 02/06/2019 בושושה הנרי 1/51931

סטרולוביץ רח יהודית 19/07/2020 סטרולוביץ קלרה 1/51932

שרעבי ורדה 01/09/2020 טובול יהונתן 1/51934

חלבי אורלי חביב 24/10/2019 ויזר אלזה 1/51944

וידר ויולה 28/08/2020 וידר דוד 1/51946

גביזון דורון 15/08/2020 גביזון רות-אסתר 1/51952

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
לוי אבי 06/01/1991 לוי שאולית 2/115742

שמש יהונתן 15/06/2014 שמש שמואל 2/205472

עידן יוסף 08/04/2016 עיידן רחל 1/229095

טוינה יוסי דוד 11/10/2009 טוינה יחזקאל 2/239054

פרחי יצחק 10/04/2019 פרחי חיה 3/283876

MARSCHALLE MELANIE KA 07/07/2016 MARSCHALLE RAISSA 1/286955

גולדשטיין צבי (הרש) 05/12/2019 גולדשטין חנה גנט 1/295390

שוקרון רוג`ר חיים 27/02/2019 שוקרון ריימונד 1/297201

אמסיס בשארה 22/04/2020 אמסיס עאדל 1/297898

ברנשטיין תהילה 05/05/2020 ברנשטיין אברהם 1/298042

יחזקאל אורית 31/05/2020 אלימלך יעקב 2/298168

גיטלין שדביץ טלי 19/04/2020 גיטלין מרגלית 2/300757

2 דף:

צוואות
טשרניחובסקי רחל הילה 07/08/2020 חבולס בסיה 1/51875

אלבז אליזבט 11/07/2020 ינפורוז ברוז 1/51910

בכר שושנה 02/06/2019 בושושה הנרי 1/51931

סטרולוביץ רח יהודית 19/07/2020 סטרולוביץ קלרה 1/51932

שרעבי ורדה 01/09/2020 טובול יהונתן 1/51934

חלבי אורלי חביב 24/10/2019 ויזר אלזה 1/51944

וידר ויולה 28/08/2020 וידר דוד 1/51946

גביזון דורון 15/08/2020 גביזון רות-אסתר 1/51952

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
לוי אבי 06/01/1991 לוי שאולית 2/115742

שמש יהונתן 15/06/2014 שמש שמואל 2/205472

עידן יוסף 08/04/2016 עיידן רחל 1/229095

טוינה יוסי דוד 11/10/2009 טוינה יחזקאל 2/239054

פרחי יצחק 10/04/2019 פרחי חיה 3/283876

MARSCHALLE MELANIE KA 07/07/2016 MARSCHALLE RAISSA 1/286955

גולדשטיין צבי (הרש) 05/12/2019 גולדשטין חנה גנט 1/295390

שוקרון רוג`ר חיים 27/02/2019 שוקרון ריימונד 1/297201

אמסיס בשארה 22/04/2020 אמסיס עאדל 1/297898

ברנשטיין תהילה 05/05/2020 ברנשטיין אברהם 1/298042

יחזקאל אורית 31/05/2020 אלימלך יעקב 2/298168

גיטלין שדביץ טלי 19/04/2020 גיטלין מרגלית 2/300757

3 דף:

ירושות
גרינפלד לאה אליהו 16/03/2009 גרינפלד זאב 2/300952

דוד סמיר 16/03/1976 דוד יחזקאל 1/301495

אטלי ויקטורין א 21/03/2005 אטלי ברנרד 1/301949

דואניס יוסף 25/07/2019 דואניס חנה 1/301988

מעתוק עודד 28/06/2020 מעתוק יחזקאל 2/302056

פרינטה יורם 02/08/2020 פרינטה מאיר 2/302080

נימצוביץ אבי 17/05/1997 שכטר הלה 2/302090

חיים בנימין 15/05/2020 חיים בת שבע 1/302223

סגל רוחמה כוכב 16/11/2018 סגל חיים 3/302456

פינסון מענדל 28/08/2002 פינסון יחזקאל 1/302528

שוהם אמיר 09/08/2020 שוהם תום 1/302536

פלח ניסים 22/11/1987 פלח ויטוריו 1/302818

שכטר אלונה 31/07/2020 שניר נורית 2/302962

מוצפי גיל יהודה 28/06/2020 מוצפי יצחק 2/303018

מנסור דליה 01/08/2020 מנסור משה 2/303031

בן הרוש יפה 14/08/2020 בן הרוש ציון 1/303054

ויצמן לאה 15/05/2020 ויצמן דוד 1/303103

פוס אלן 11/02/2020 פוס איזידור מנדל 1/303106

מזרחי מור 10/11/2019 מזרחי אסתר 2/303196

ביטר אליעזר 02/07/2020 ביטר שולמית 1/303224

זקס יעל 21/07/2020 זקס שמואל 2/303243

גוליקוב אירינה 06/07/2020 גוליקוב אלכסנדר 2/303246

חנוכייב מרינה 27/12/2018 שומינוב זינה 1/303273

רוטמן אברהם-משה 09/07/2006 רוטמן סטרול יוסוב 1/303274

כחלון סיגל 13/08/2020 קרדוניס מרדכי 1/303275

רוזנברג אברהם 21/08/2020 רוזנברג שמואל 1/303278

גרוסמן מלי אמילי 27/08/2020 ברנס ברוך 1/303282

לוי ענת 29/08/2020 זלצר עמליה 1/303284

לוי צביה 30/09/1990 גרברג חנוך 1/303287

גרינשטיין ליאורה 18/01/2020 ברומר רחל 1/303288

סיושוב אלכסיי 21/06/2020 סיושוב גלינה 1/303290

מורנו מאיה 08/08/2020 סימן טוב יאיר 1/303292

לוי-אזולאי ריקה 10/07/2020 לוי רחל 1/303297

רובינשטיין אורלי 25/07/2020 רובינשטין אהוד 1/303298

ליטמן מרדכי 09/09/2010 ליטמן שושנה 1/303299

קלשניק סבטלנה 10/05/2020 רדובילסקי נינה 1/303305

קרין ורשבסקי 11/03/2020 ורשבסקי אנטוליי 1/303307

פארי שלומית 08/04/2020 פארי מאיר 1/303309

קרקו אליאס 18/04/2020 קרקו אברהם אליעזר 1/303311

כנפי רונית רבקה 05/03/2020 ליבר שמעון 1/303318

ג`חלב אסיה 13/12/2005 ג'חלב עוסמאן 1/303320

בוחניק צביה 09/06/2011 טוביאס בתיה 1/303322

הלל שירן 20/08/2020 רקח אליהו 2/303323

גביש אהובה 05/07/2020 גביש יפרח 1/303326

גזלה דוד 31/07/2020 גזלה מרים 1/303334

רזבנדרי מאיה דבי 01/01/2019 דרעי נסים 1/303337

סמית אריאלה 29/08/2020 נקדימון סימה 1/303338
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1 דף:

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

1965  הודעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

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

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

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

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

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

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

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

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

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

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

זקס רונית 05/01/2006 בלומנפלד צבי מאיר 1/152680

4 דף:

ירושות
גרוס דן 26/08/2020 גרוס גלדיס 1/303346

שיינפלד יגאל חי 31/08/2020 שינפלד מוניק 1/303352

כהן משה 04/08/2020 כהן ביאנקה 1/303355

בלס אינס 23/07/2020 הולינגר סנדה 1/303357

אוחיון דניאל 27/06/2020 קלוו שושנה 1/303358

מלמד יצחק 09/07/2020 מלמד רות 1/303362

צ`ובקוב אנטון 06/03/2020 צ`ובקוב דמיטרי 1/303365

לבנון לילה 27/08/2020 לבנון יצחק 1/303367

אפלביים סורי סבטלנה 18/07/2020 אפלביים גלינה 1/303370

הורן עדי 29/07/2020 הורן-הקהל חנה 1/303371

במברגר זהבה 03/08/2020 במברגר יעקב שמריהו 1/303373

תם רחל 29/01/2020 תם עינת 1/303374

גוונדשניידר מרי 06/08/2020 בוטבול רבקה 1/303376

לסרי הלן 30/08/2020 לסרי שמעון סילבן 1/303379

רם גריגורי צב 09/02/2020 רם חוה 1/303380

הניג מרדכי 08/07/1988 הניג שלמה 1/303381

בז`ה דבורה 23/07/2020 בזה שלמה 1/303384

גיוסי לין 03/04/2020 אבו קשק הייאם 1/303385

בר שלום יהודית 04/08/2020 ספירא מרים 1/303386

וייסמן שרה 24/08/2020 וייסמן זוליה זיסל 1/303387

שפילברג אילן 29/05/2012 שפילברג מירלה 1/303392

סדון דינה 30/08/2020 סדון שמואל 1/303395

הרשקו ברוך 15/08/2020 הרשקו סילביה 1/303396

נגר סם 14/01/2020 נגר אורנה 1/303399

חייט מאשה 25/04/2014 חייט מונוס 1/303403

גלדשטיין שרון 16/08/2020 גלדשטיין ציונה 1/303405

פרי דפנא דורון 12/08/2020 דפנא עופר 1/303409

רוזיאק ירון 15/04/2020 רוזיאק אלכסנדר 1/303412

מוטהדה ג`ורג` 02/08/2020 מוטחדה רחמטולה 1/303417

זקן זהבה 02/08/2020 זקן מרדכי 1/303419

בן יקר תמר 20/08/2020 בן יקר עזרא 1/303420

חייט יחיאל 31/08/2020 חייט מרגלית 1/303427

עוז נורית 29/06/2020 דרעי עליזה 1/303428

קהרמני קורה גילה 02/02/2020 אוהב ציון רחמים 1/303429

לוריא אהוד מרדכי 23/07/2020 לוריא מלכה 1/303431

מרדלר אנדה 05/08/2020 דביקו אדית 1/303433

קהרמני קורה גילה 23/01/2015 יעל אוהב ציון 1/303435

גרצמן סבטלנה 01/03/2005 קיז`נר יצחק 1/303437

ברנע טל 24/03/1973 ברנשטיין משה 1/303439

בן דבורה אליעזר 13/07/2020 בן דבורה עליזה 1/303450

יצחקי רחמים יפעת 17/08/2020 יצחקי רחלי 1/303451

אלאיב גבריאל 01/02/2001 אלאיב אסיה 1/303455

ויסוצקי גיל 03/03/2020 ויסוצקי שלמה 1/303457

לוי דניאל 31/05/2020 לינדנבליט דורין 1/303459

לוי אביבה 13/07/2020 לוי רפאל 1/303463

לוי מעיין 18/08/2020 לוי יהודה 1/303464

באב צפורה 19/02/1976 פלישמן צלה 1/303468

3 דף:

ירושות
גרינפלד לאה אליהו 16/03/2009 גרינפלד זאב 2/300952

דוד סמיר 16/03/1976 דוד יחזקאל 1/301495

אטלי ויקטורין א 21/03/2005 אטלי ברנרד 1/301949

דואניס יוסף 25/07/2019 דואניס חנה 1/301988

מעתוק עודד 28/06/2020 מעתוק יחזקאל 2/302056

פרינטה יורם 02/08/2020 פרינטה מאיר 2/302080

נימצוביץ אבי 17/05/1997 שכטר הלה 2/302090

חיים בנימין 15/05/2020 חיים בת שבע 1/302223

סגל רוחמה כוכב 16/11/2018 סגל חיים 3/302456

פינסון מענדל 28/08/2002 פינסון יחזקאל 1/302528

שוהם אמיר 09/08/2020 שוהם תום 1/302536

פלח ניסים 22/11/1987 פלח ויטוריו 1/302818

שכטר אלונה 31/07/2020 שניר נורית 2/302962

מוצפי גיל יהודה 28/06/2020 מוצפי יצחק 2/303018

מנסור דליה 01/08/2020 מנסור משה 2/303031

בן הרוש יפה 14/08/2020 בן הרוש ציון 1/303054

ויצמן לאה 15/05/2020 ויצמן דוד 1/303103

פוס אלן 11/02/2020 פוס איזידור מנדל 1/303106

מזרחי מור 10/11/2019 מזרחי אסתר 2/303196

ביטר אליעזר 02/07/2020 ביטר שולמית 1/303224

זקס יעל 21/07/2020 זקס שמואל 2/303243

גוליקוב אירינה 06/07/2020 גוליקוב אלכסנדר 2/303246

חנוכייב מרינה 27/12/2018 שומינוב זינה 1/303273

רוטמן אברהם-משה 09/07/2006 רוטמן סטרול יוסוב 1/303274

כחלון סיגל 13/08/2020 קרדוניס מרדכי 1/303275

רוזנברג אברהם 21/08/2020 רוזנברג שמואל 1/303278

גרוסמן מלי אמילי 27/08/2020 ברנס ברוך 1/303282

לוי ענת 29/08/2020 זלצר עמליה 1/303284

לוי צביה 30/09/1990 גרברג חנוך 1/303287

גרינשטיין ליאורה 18/01/2020 ברומר רחל 1/303288

סיושוב אלכסיי 21/06/2020 סיושוב גלינה 1/303290

מורנו מאיה 08/08/2020 סימן טוב יאיר 1/303292

לוי-אזולאי ריקה 10/07/2020 לוי רחל 1/303297

רובינשטיין אורלי 25/07/2020 רובינשטין אהוד 1/303298

ליטמן מרדכי 09/09/2010 ליטמן שושנה 1/303299

קלשניק סבטלנה 10/05/2020 רדובילסקי נינה 1/303305

קרין ורשבסקי 11/03/2020 ורשבסקי אנטוליי 1/303307

פארי שלומית 08/04/2020 פארי מאיר 1/303309

קרקו אליאס 18/04/2020 קרקו אברהם אליעזר 1/303311

כנפי רונית רבקה 05/03/2020 ליבר שמעון 1/303318

ג`חלב אסיה 13/12/2005 ג'חלב עוסמאן 1/303320

בוחניק צביה 09/06/2011 טוביאס בתיה 1/303322

הלל שירן 20/08/2020 רקח אליהו 2/303323

גביש אהובה 05/07/2020 גביש יפרח 1/303326

גזלה דוד 31/07/2020 גזלה מרים 1/303334

רזבנדרי מאיה דבי 01/01/2019 דרעי נסים 1/303337

סמית אריאלה 29/08/2020 נקדימון סימה 1/303338

2 דף:

צוואות
טשרניחובסקי רחל הילה 07/08/2020 חבולס בסיה 1/51875

אלבז אליזבט 11/07/2020 ינפורוז ברוז 1/51910

בכר שושנה 02/06/2019 בושושה הנרי 1/51931

סטרולוביץ רח יהודית 19/07/2020 סטרולוביץ קלרה 1/51932

שרעבי ורדה 01/09/2020 טובול יהונתן 1/51934

חלבי אורלי חביב 24/10/2019 ויזר אלזה 1/51944

וידר ויולה 28/08/2020 וידר דוד 1/51946

גביזון דורון 15/08/2020 גביזון רות-אסתר 1/51952

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
לוי אבי 06/01/1991 לוי שאולית 2/115742

שמש יהונתן 15/06/2014 שמש שמואל 2/205472

עידן יוסף 08/04/2016 עיידן רחל 1/229095

טוינה יוסי דוד 11/10/2009 טוינה יחזקאל 2/239054

פרחי יצחק 10/04/2019 פרחי חיה 3/283876

MARSCHALLE MELANIE KA 07/07/2016 MARSCHALLE RAISSA 1/286955

גולדשטיין צבי (הרש) 05/12/2019 גולדשטין חנה גנט 1/295390

שוקרון רוג`ר חיים 27/02/2019 שוקרון ריימונד 1/297201

אמסיס בשארה 22/04/2020 אמסיס עאדל 1/297898

ברנשטיין תהילה 05/05/2020 ברנשטיין אברהם 1/298042

יחזקאל אורית 31/05/2020 אלימלך יעקב 2/298168

גיטלין שדביץ טלי 19/04/2020 גיטלין מרגלית 2/300757
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1 דף:

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

1965  הודעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

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

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

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

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

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

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

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

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

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

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

זקס רונית 05/01/2006 בלומנפלד צבי מאיר 1/152680

4 דף:

ירושות
גרוס דן 26/08/2020 גרוס גלדיס 1/303346

שיינפלד יגאל חי 31/08/2020 שינפלד מוניק 1/303352

כהן משה 04/08/2020 כהן ביאנקה 1/303355

בלס אינס 23/07/2020 הולינגר סנדה 1/303357

אוחיון דניאל 27/06/2020 קלוו שושנה 1/303358

מלמד יצחק 09/07/2020 מלמד רות 1/303362

צ`ובקוב אנטון 06/03/2020 צ`ובקוב דמיטרי 1/303365

לבנון לילה 27/08/2020 לבנון יצחק 1/303367

אפלביים סורי סבטלנה 18/07/2020 אפלביים גלינה 1/303370

הורן עדי 29/07/2020 הורן-הקהל חנה 1/303371

במברגר זהבה 03/08/2020 במברגר יעקב שמריהו 1/303373

תם רחל 29/01/2020 תם עינת 1/303374

גוונדשניידר מרי 06/08/2020 בוטבול רבקה 1/303376

לסרי הלן 30/08/2020 לסרי שמעון סילבן 1/303379

רם גריגורי צב 09/02/2020 רם חוה 1/303380

הניג מרדכי 08/07/1988 הניג שלמה 1/303381

בז`ה דבורה 23/07/2020 בזה שלמה 1/303384

גיוסי לין 03/04/2020 אבו קשק הייאם 1/303385

בר שלום יהודית 04/08/2020 ספירא מרים 1/303386

וייסמן שרה 24/08/2020 וייסמן זוליה זיסל 1/303387

שפילברג אילן 29/05/2012 שפילברג מירלה 1/303392

סדון דינה 30/08/2020 סדון שמואל 1/303395

הרשקו ברוך 15/08/2020 הרשקו סילביה 1/303396

נגר סם 14/01/2020 נגר אורנה 1/303399

חייט מאשה 25/04/2014 חייט מונוס 1/303403

גלדשטיין שרון 16/08/2020 גלדשטיין ציונה 1/303405

פרי דפנא דורון 12/08/2020 דפנא עופר 1/303409

רוזיאק ירון 15/04/2020 רוזיאק אלכסנדר 1/303412

מוטהדה ג`ורג` 02/08/2020 מוטחדה רחמטולה 1/303417

זקן זהבה 02/08/2020 זקן מרדכי 1/303419

בן יקר תמר 20/08/2020 בן יקר עזרא 1/303420

חייט יחיאל 31/08/2020 חייט מרגלית 1/303427

עוז נורית 29/06/2020 דרעי עליזה 1/303428

קהרמני קורה גילה 02/02/2020 אוהב ציון רחמים 1/303429

לוריא אהוד מרדכי 23/07/2020 לוריא מלכה 1/303431

מרדלר אנדה 05/08/2020 דביקו אדית 1/303433

קהרמני קורה גילה 23/01/2015 יעל אוהב ציון 1/303435

גרצמן סבטלנה 01/03/2005 קיז`נר יצחק 1/303437

ברנע טל 24/03/1973 ברנשטיין משה 1/303439

בן דבורה אליעזר 13/07/2020 בן דבורה עליזה 1/303450

יצחקי רחמים יפעת 17/08/2020 יצחקי רחלי 1/303451

אלאיב גבריאל 01/02/2001 אלאיב אסיה 1/303455

ויסוצקי גיל 03/03/2020 ויסוצקי שלמה 1/303457

לוי דניאל 31/05/2020 לינדנבליט דורין 1/303459

לוי אביבה 13/07/2020 לוי רפאל 1/303463

לוי מעיין 18/08/2020 לוי יהודה 1/303464

באב צפורה 19/02/1976 פלישמן צלה 1/303468

2 דף:

צוואות
טשרניחובסקי רחל הילה 07/08/2020 חבולס בסיה 1/51875

אלבז אליזבט 11/07/2020 ינפורוז ברוז 1/51910

בכר שושנה 02/06/2019 בושושה הנרי 1/51931

סטרולוביץ רח יהודית 19/07/2020 סטרולוביץ קלרה 1/51932

שרעבי ורדה 01/09/2020 טובול יהונתן 1/51934

חלבי אורלי חביב 24/10/2019 ויזר אלזה 1/51944

וידר ויולה 28/08/2020 וידר דוד 1/51946

גביזון דורון 15/08/2020 גביזון רות-אסתר 1/51952

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
לוי אבי 06/01/1991 לוי שאולית 2/115742

שמש יהונתן 15/06/2014 שמש שמואל 2/205472

עידן יוסף 08/04/2016 עיידן רחל 1/229095

טוינה יוסי דוד 11/10/2009 טוינה יחזקאל 2/239054

פרחי יצחק 10/04/2019 פרחי חיה 3/283876

MARSCHALLE MELANIE KA 07/07/2016 MARSCHALLE RAISSA 1/286955

גולדשטיין צבי (הרש) 05/12/2019 גולדשטין חנה גנט 1/295390

שוקרון רוג`ר חיים 27/02/2019 שוקרון ריימונד 1/297201

אמסיס בשארה 22/04/2020 אמסיס עאדל 1/297898

ברנשטיין תהילה 05/05/2020 ברנשטיין אברהם 1/298042

יחזקאל אורית 31/05/2020 אלימלך יעקב 2/298168

גיטלין שדביץ טלי 19/04/2020 גיטלין מרגלית 2/300757

5 דף:

ירושות
באב צפורה 10/07/1986 באב חסידה 1/303469

שיף דורית 03/08/2020 גרוס אמיליה 1/303470

רונן גילה 21/03/2020 לוי גונן 1/303482

יוסיפוף אלי 09/08/2018 יוסיפוף חייא 1/303495

אברהם אלמה 13/06/1989 טאו ישראליס ז'אק 1/303502

דקה שולמית 29/05/2018 דקה רחמים 1/303508

צוואות
נאווי אברהם 14/02/2019 נאוי יוסף 4/285397

גרנדר ג`ונס פטר 06/10/2017 גרנדר דן אריאל 1/286353

טל תלמה 02/03/2020 סגל רות 1/294667

בן משה מונט ורוני 30/03/2017 מוסא שופן אומיה 1/296936

עינב רחל 30/04/2020 לב רן מרסל 4/298226

ביסטרה שרה 25/05/2020 ביסטרה משה 1/298621

קנוסוב שירה 29/12/2007 קנוסוב מריה 2/298824

רוזנצוויג צביה מלכה 29/04/2020 רוזנצוויג משה 2/298909

מילשטין מלכה 26/05/2020 פפרקרנץ שרה תרצה 1/300064

בראון גל 28/06/2020 בראון דן 3/300281

וולרשטיין רפאל 16/06/2020 וולרשטיין אנה 1/300385

שטיין יהודית 02/06/2020 שטיין אלישע 1/300482

חסנין יוסף 06/03/2020 חסניין יוסרא 1/300721

כהן יוסף 17/02/2019 כהן מרסלה 1/301195

ארליכמן אורית 17/07/2020 שדה דורה 1/301250

שורק יונה 17/07/2020 שיין איטה 1/301386

סלאם אריה 06/03/2020 שלם מאיר 1/301764

אבו עקלין רמדאן 07/11/2012 אבו עקלין אל סייד 1/301772

לביא גלעד 11/07/2020 לביא אורית 1/301816

ליבוביץ מירון 13/07/2020 ליבוביץ ינקו 1/301827

גרנות דורית 14/07/2020 הלוי יוחנן 1/301971

מילר מרים 19/07/2020 מילר אפרים 1/302002

אלטרש יעקב 22/11/2010 אלטרש פנקו פנחס 1/302008

מאיר אנליה 09/08/2020 מוחר יוסף 1/302126

לוי רות 27/07/2020 לוי יעקב 1/302144

פוזנר יוסי 17/05/2020 פוזנר רחל 1/302205

מתתיהו יצחק 27/05/2020 רומי אברהם 1/302211

בבג`נוב רפאל 09/08/2020 פוזיילוב תמר 1/302238

רחימי מוקדם עמי 10/07/1992 רחימי מוקדם חמד חביבוללה 3/302362

קהלני מירה 29/07/2020 שחר שולה 1/302384

רחל לוי 15/08/2020 בנפיל שרה 1/302410

בר ריטה 22/07/2020 בן מנשה אולין 3/302414

לוי מרדכי 12/08/2020 לוי ששון 1/302415

לוי יוסף אדין 12/08/2020 לוי ששון 2/302415

בלר חוה מרים 25/06/2020 בלר אליהו 1/302446

מינץ מרדכי 15/06/2020 מינץ פסיה 1/302585

שוורץ עמירם 15/07/2020 שורץ דינה 1/302628

גרינברג שמואל 01/07/2012 גרינברג אסתר 1/302665

ינאי רחל 06/08/2020 ינאי ז'ק 1/302678

17/09/2014:51
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1 דף:

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

1965  הודעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

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

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

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

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

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

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

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

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

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

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

זקס רונית 05/01/2006 בלומנפלד צבי מאיר 1/152680
6 דף:

צוואות
סברוב אלקה 30/06/2020 נקר חביבה 1/302712

עומרי אפרת-פיטינ 03/06/2020 רדה סנדו 1/302768

פרידמן רון יצחק 27/07/2020 פרידמן ישראל 1/302775

רוזן דב 12/07/2020 רוזן חיה 1/302779

ורולקר (נגבק אורנה 22/07/2009 דניאל רחל 1/302785

לביא סופיה 22/05/2020 לביא ישראל 1/302799

קים עזרא צברית 06/07/2020 עמר רחלה 1/302802

חיימובסקי שרה 20/07/2020 ברניקר שרה 1/302807

ארונצ`יק ז`נטה 10/08/2020 וצ'רשני איסק 1/302811

גטניו מרדכי 20/07/2020 גטניו שמואל 1/302851

ברג ריתה 11/02/2020 בלגולה חיה 1/302862

יוסיפוף מזל 02/08/2020 יוסיפוף אברהם 1/302886

שטרול אודטה 19/02/2020 שטרול מרקו 1/302897

שקולניק אמיל 15/08/2020 אולשנצקי אניקה 1/302902

קלו ענת 16/08/2020 שמיר צבי 1/302908

שורץ פמלה 02/08/2020 אשכנזי שושנה סוזן 1/302920

עזרא אליה 13/08/2020 גרניי אסתר 1/302928

רימברג אריאל 30/04/2020 רימברג מאוריסיו 1/302941

כהן ארזי איתן 09/08/2020 כהן ארזי מרגלית 1/302949

גולדרייך אליעזר 14/05/2020 גולדריך צבי מרדכי 1/302969

פלדמן משולמי אנה 30/07/2020 משולמי יהודה 1/302970

ברנשטיין איתן 02/01/2019 ברנשטיין יואל 1/302976

קליין תמיר שמעון 11/08/2020 קליין רמי 1/302981

וסילינצ`וק אלה 02/08/2020 רנן יעל 1/302983

אגמון זיו 15/07/2020 ציגלמן חנה שרה 1/302984

גראק דוד 03/08/2020 גראך רחלי 2/302994

בס אבי 06/02/2020 בס רות 1/302998

כהן עמוס חנינה 02/07/2016 כהן יוליה 1/302999

הטלי מרים 04/08/2020 הטלי יואב 1/303024

אריאלי חיה 19/07/2020 אריאלי נסים 1/303039

קלרה פלס 06/08/2020 גיאורג פלס 1/303053

בינדר נאור 27/08/2020 בינדר מיה מרים 1/303055

עיני אורלי 27/08/2020 עיני צדוק 1/303057

weinberger judith 04/03/2020 גולדרייך חיה 1/303059

יפה יותם 28/07/2020 יפה יעל 1/303063

קרשן מעיין 29/11/2019 לנדי אלן 2/303065

שמרון גיא 30/07/2020 אברבנאל דבי דפנה 1/303068

וסרמן ברנרד 10/07/2020 וסרמן קלרה 1/303075

זילברמן נעמי 08/03/2020 זילברמן יצחק 1/303078

יונה אפרים 29/06/2020 יונה לואיזה 1/303086

חמוי צחי ירון 27/05/2020 חמוי אליהו ריקרדו 1/303125

פרוינד שמואל 19/07/2020 פרוינד מרים 1/303134

קריגסמן יהודית (יו 23/08/2020 קריגסמן טדי (טוביאס) 1/303138

נחמן שמעון בן ע 15/03/2020 שואל יעקב 1/303157

סלחני פרידה 13/02/2020 סלחני פרזין 1/303172

פרנקו יפה 20/08/2020 פרנקו ניסים 1/303174

בן עמי רינת 03/08/2020 אילני עוזי 1/303175

5 דף:

ירושות
באב צפורה 10/07/1986 באב חסידה 1/303469

שיף דורית 03/08/2020 גרוס אמיליה 1/303470

רונן גילה 21/03/2020 לוי גונן 1/303482

יוסיפוף אלי 09/08/2018 יוסיפוף חייא 1/303495

אברהם אלמה 13/06/1989 טאו ישראליס ז'אק 1/303502

דקה שולמית 29/05/2018 דקה רחמים 1/303508

צוואות
נאווי אברהם 14/02/2019 נאוי יוסף 4/285397

גרנדר ג`ונס פטר 06/10/2017 גרנדר דן אריאל 1/286353

טל תלמה 02/03/2020 סגל רות 1/294667

בן משה מונט ורוני 30/03/2017 מוסא שופן אומיה 1/296936

עינב רחל 30/04/2020 לב רן מרסל 4/298226

ביסטרה שרה 25/05/2020 ביסטרה משה 1/298621

קנוסוב שירה 29/12/2007 קנוסוב מריה 2/298824

רוזנצוויג צביה מלכה 29/04/2020 רוזנצוויג משה 2/298909

מילשטין מלכה 26/05/2020 פפרקרנץ שרה תרצה 1/300064

בראון גל 28/06/2020 בראון דן 3/300281

וולרשטיין רפאל 16/06/2020 וולרשטיין אנה 1/300385

שטיין יהודית 02/06/2020 שטיין אלישע 1/300482

חסנין יוסף 06/03/2020 חסניין יוסרא 1/300721

כהן יוסף 17/02/2019 כהן מרסלה 1/301195

ארליכמן אורית 17/07/2020 שדה דורה 1/301250

שורק יונה 17/07/2020 שיין איטה 1/301386

סלאם אריה 06/03/2020 שלם מאיר 1/301764

אבו עקלין רמדאן 07/11/2012 אבו עקלין אל סייד 1/301772

לביא גלעד 11/07/2020 לביא אורית 1/301816

ליבוביץ מירון 13/07/2020 ליבוביץ ינקו 1/301827

גרנות דורית 14/07/2020 הלוי יוחנן 1/301971

מילר מרים 19/07/2020 מילר אפרים 1/302002

אלטרש יעקב 22/11/2010 אלטרש פנקו פנחס 1/302008

מאיר אנליה 09/08/2020 מוחר יוסף 1/302126

לוי רות 27/07/2020 לוי יעקב 1/302144

פוזנר יוסי 17/05/2020 פוזנר רחל 1/302205

מתתיהו יצחק 27/05/2020 רומי אברהם 1/302211

בבג`נוב רפאל 09/08/2020 פוזיילוב תמר 1/302238

רחימי מוקדם עמי 10/07/1992 רחימי מוקדם חמד חביבוללה 3/302362

קהלני מירה 29/07/2020 שחר שולה 1/302384

רחל לוי 15/08/2020 בנפיל שרה 1/302410

בר ריטה 22/07/2020 בן מנשה אולין 3/302414

לוי מרדכי 12/08/2020 לוי ששון 1/302415

לוי יוסף אדין 12/08/2020 לוי ששון 2/302415

בלר חוה מרים 25/06/2020 בלר אליהו 1/302446

מינץ מרדכי 15/06/2020 מינץ פסיה 1/302585

שוורץ עמירם 15/07/2020 שורץ דינה 1/302628

גרינברג שמואל 01/07/2012 גרינברג אסתר 1/302665

ינאי רחל 06/08/2020 ינאי ז'ק 1/302678

5 דף:

ירושות
באב צפורה 10/07/1986 באב חסידה 1/303469

שיף דורית 03/08/2020 גרוס אמיליה 1/303470

רונן גילה 21/03/2020 לוי גונן 1/303482

יוסיפוף אלי 09/08/2018 יוסיפוף חייא 1/303495

אברהם אלמה 13/06/1989 טאו ישראליס ז'אק 1/303502

דקה שולמית 29/05/2018 דקה רחמים 1/303508

צוואות
נאווי אברהם 14/02/2019 נאוי יוסף 4/285397

גרנדר ג`ונס פטר 06/10/2017 גרנדר דן אריאל 1/286353

טל תלמה 02/03/2020 סגל רות 1/294667

בן משה מונט ורוני 30/03/2017 מוסא שופן אומיה 1/296936

עינב רחל 30/04/2020 לב רן מרסל 4/298226

ביסטרה שרה 25/05/2020 ביסטרה משה 1/298621

קנוסוב שירה 29/12/2007 קנוסוב מריה 2/298824

רוזנצוויג צביה מלכה 29/04/2020 רוזנצוויג משה 2/298909

מילשטין מלכה 26/05/2020 פפרקרנץ שרה תרצה 1/300064

בראון גל 28/06/2020 בראון דן 3/300281

וולרשטיין רפאל 16/06/2020 וולרשטיין אנה 1/300385

שטיין יהודית 02/06/2020 שטיין אלישע 1/300482

חסנין יוסף 06/03/2020 חסניין יוסרא 1/300721

כהן יוסף 17/02/2019 כהן מרסלה 1/301195

ארליכמן אורית 17/07/2020 שדה דורה 1/301250

שורק יונה 17/07/2020 שיין איטה 1/301386

סלאם אריה 06/03/2020 שלם מאיר 1/301764

אבו עקלין רמדאן 07/11/2012 אבו עקלין אל סייד 1/301772

לביא גלעד 11/07/2020 לביא אורית 1/301816

ליבוביץ מירון 13/07/2020 ליבוביץ ינקו 1/301827

גרנות דורית 14/07/2020 הלוי יוחנן 1/301971

מילר מרים 19/07/2020 מילר אפרים 1/302002

אלטרש יעקב 22/11/2010 אלטרש פנקו פנחס 1/302008

מאיר אנליה 09/08/2020 מוחר יוסף 1/302126

לוי רות 27/07/2020 לוי יעקב 1/302144

פוזנר יוסי 17/05/2020 פוזנר רחל 1/302205

מתתיהו יצחק 27/05/2020 רומי אברהם 1/302211

בבג`נוב רפאל 09/08/2020 פוזיילוב תמר 1/302238

רחימי מוקדם עמי 10/07/1992 רחימי מוקדם חמד חביבוללה 3/302362

קהלני מירה 29/07/2020 שחר שולה 1/302384

רחל לוי 15/08/2020 בנפיל שרה 1/302410

בר ריטה 22/07/2020 בן מנשה אולין 3/302414

לוי מרדכי 12/08/2020 לוי ששון 1/302415

לוי יוסף אדין 12/08/2020 לוי ששון 2/302415

בלר חוה מרים 25/06/2020 בלר אליהו 1/302446

מינץ מרדכי 15/06/2020 מינץ פסיה 1/302585

שוורץ עמירם 15/07/2020 שורץ דינה 1/302628

גרינברג שמואל 01/07/2012 גרינברג אסתר 1/302665

ינאי רחל 06/08/2020 ינאי ז'ק 1/302678

17/09/2014:51
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1 דף:

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

1965  הודעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

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

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

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

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

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

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

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

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

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

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

זקס רונית 05/01/2006 בלומנפלד צבי מאיר 1/152680

6 דף:

צוואות
סברוב אלקה 30/06/2020 נקר חביבה 1/302712

עומרי אפרת-פיטינ 03/06/2020 רדה סנדו 1/302768

פרידמן רון יצחק 27/07/2020 פרידמן ישראל 1/302775

רוזן דב 12/07/2020 רוזן חיה 1/302779

ורולקר (נגבק אורנה 22/07/2009 דניאל רחל 1/302785

לביא סופיה 22/05/2020 לביא ישראל 1/302799

קים עזרא צברית 06/07/2020 עמר רחלה 1/302802

חיימובסקי שרה 20/07/2020 ברניקר שרה 1/302807

ארונצ`יק ז`נטה 10/08/2020 וצ'רשני איסק 1/302811

גטניו מרדכי 20/07/2020 גטניו שמואל 1/302851

ברג ריתה 11/02/2020 בלגולה חיה 1/302862

יוסיפוף מזל 02/08/2020 יוסיפוף אברהם 1/302886

שטרול אודטה 19/02/2020 שטרול מרקו 1/302897

שקולניק אמיל 15/08/2020 אולשנצקי אניקה 1/302902

קלו ענת 16/08/2020 שמיר צבי 1/302908

שורץ פמלה 02/08/2020 אשכנזי שושנה סוזן 1/302920

עזרא אליה 13/08/2020 גרניי אסתר 1/302928

רימברג אריאל 30/04/2020 רימברג מאוריסיו 1/302941

כהן ארזי איתן 09/08/2020 כהן ארזי מרגלית 1/302949

גולדרייך אליעזר 14/05/2020 גולדריך צבי מרדכי 1/302969

פלדמן משולמי אנה 30/07/2020 משולמי יהודה 1/302970

ברנשטיין איתן 02/01/2019 ברנשטיין יואל 1/302976

קליין תמיר שמעון 11/08/2020 קליין רמי 1/302981

וסילינצ`וק אלה 02/08/2020 רנן יעל 1/302983

אגמון זיו 15/07/2020 ציגלמן חנה שרה 1/302984

גראק דוד 03/08/2020 גראך רחלי 2/302994

בס אבי 06/02/2020 בס רות 1/302998

כהן עמוס חנינה 02/07/2016 כהן יוליה 1/302999

הטלי מרים 04/08/2020 הטלי יואב 1/303024

אריאלי חיה 19/07/2020 אריאלי נסים 1/303039

קלרה פלס 06/08/2020 גיאורג פלס 1/303053

בינדר נאור 27/08/2020 בינדר מיה מרים 1/303055

עיני אורלי 27/08/2020 עיני צדוק 1/303057

weinberger judith 04/03/2020 גולדרייך חיה 1/303059

יפה יותם 28/07/2020 יפה יעל 1/303063

קרשן מעיין 29/11/2019 לנדי אלן 2/303065

שמרון גיא 30/07/2020 אברבנאל דבי דפנה 1/303068

וסרמן ברנרד 10/07/2020 וסרמן קלרה 1/303075

זילברמן נעמי 08/03/2020 זילברמן יצחק 1/303078

יונה אפרים 29/06/2020 יונה לואיזה 1/303086

חמוי צחי ירון 27/05/2020 חמוי אליהו ריקרדו 1/303125

פרוינד שמואל 19/07/2020 פרוינד מרים 1/303134

קריגסמן יהודית (יו 23/08/2020 קריגסמן טדי (טוביאס) 1/303138

נחמן שמעון בן ע 15/03/2020 שואל יעקב 1/303157

סלחני פרידה 13/02/2020 סלחני פרזין 1/303172

פרנקו יפה 20/08/2020 פרנקו ניסים 1/303174

בן עמי רינת 03/08/2020 אילני עוזי 1/303175

5 דף:

ירושות
באב צפורה 10/07/1986 באב חסידה 1/303469

שיף דורית 03/08/2020 גרוס אמיליה 1/303470

רונן גילה 21/03/2020 לוי גונן 1/303482

יוסיפוף אלי 09/08/2018 יוסיפוף חייא 1/303495

אברהם אלמה 13/06/1989 טאו ישראליס ז'אק 1/303502

דקה שולמית 29/05/2018 דקה רחמים 1/303508

צוואות
נאווי אברהם 14/02/2019 נאוי יוסף 4/285397

גרנדר ג`ונס פטר 06/10/2017 גרנדר דן אריאל 1/286353

טל תלמה 02/03/2020 סגל רות 1/294667

בן משה מונט ורוני 30/03/2017 מוסא שופן אומיה 1/296936

עינב רחל 30/04/2020 לב רן מרסל 4/298226

ביסטרה שרה 25/05/2020 ביסטרה משה 1/298621

קנוסוב שירה 29/12/2007 קנוסוב מריה 2/298824

רוזנצוויג צביה מלכה 29/04/2020 רוזנצוויג משה 2/298909

מילשטין מלכה 26/05/2020 פפרקרנץ שרה תרצה 1/300064

בראון גל 28/06/2020 בראון דן 3/300281

וולרשטיין רפאל 16/06/2020 וולרשטיין אנה 1/300385

שטיין יהודית 02/06/2020 שטיין אלישע 1/300482

חסנין יוסף 06/03/2020 חסניין יוסרא 1/300721

כהן יוסף 17/02/2019 כהן מרסלה 1/301195

ארליכמן אורית 17/07/2020 שדה דורה 1/301250

שורק יונה 17/07/2020 שיין איטה 1/301386

סלאם אריה 06/03/2020 שלם מאיר 1/301764

אבו עקלין רמדאן 07/11/2012 אבו עקלין אל סייד 1/301772

לביא גלעד 11/07/2020 לביא אורית 1/301816

ליבוביץ מירון 13/07/2020 ליבוביץ ינקו 1/301827

גרנות דורית 14/07/2020 הלוי יוחנן 1/301971

מילר מרים 19/07/2020 מילר אפרים 1/302002

אלטרש יעקב 22/11/2010 אלטרש פנקו פנחס 1/302008

מאיר אנליה 09/08/2020 מוחר יוסף 1/302126

לוי רות 27/07/2020 לוי יעקב 1/302144

פוזנר יוסי 17/05/2020 פוזנר רחל 1/302205

מתתיהו יצחק 27/05/2020 רומי אברהם 1/302211

בבג`נוב רפאל 09/08/2020 פוזיילוב תמר 1/302238

רחימי מוקדם עמי 10/07/1992 רחימי מוקדם חמד חביבוללה 3/302362

קהלני מירה 29/07/2020 שחר שולה 1/302384

רחל לוי 15/08/2020 בנפיל שרה 1/302410

בר ריטה 22/07/2020 בן מנשה אולין 3/302414

לוי מרדכי 12/08/2020 לוי ששון 1/302415

לוי יוסף אדין 12/08/2020 לוי ששון 2/302415

בלר חוה מרים 25/06/2020 בלר אליהו 1/302446

מינץ מרדכי 15/06/2020 מינץ פסיה 1/302585

שוורץ עמירם 15/07/2020 שורץ דינה 1/302628

גרינברג שמואל 01/07/2012 גרינברג אסתר 1/302665

ינאי רחל 06/08/2020 ינאי ז'ק 1/302678

7 דף:

צוואות
סנדרי אנה 06/01/2020 גוטמכר אלכסנדרה 1/303177

צימרינג רות 19/08/2020 צימרינג נתן 1/303181

דן מאור 28/07/2020 מאור אילן 1/303186

אפרת אביבה 05/04/2020 בארי רינה 2/303199

פרוינד שמואל 28/08/2019 פרוינד אלימלך 1/303201

גולדברג יעל 11/07/2020 אלדר רנה 1/303203

בלטמן רחל 06/08/2020 לוסקי תמימה 1/303209

חן איילת 24/08/2020 מזור רות 1/303213

זילט יהודית 19/05/2020 זבולוני בתיה 1/303222

סקנדריון אור 27/08/2020 הוורד מרים 1/303240

דואני יולנדה 28/10/2018 דואני רחמים 1/303281

יסעור אסף 26/12/2004 אלבלינג אברהם 1/303302

ליאני ליזה 07/08/2020 ליאני מיכל 1/303359

זך יפה 24/07/2020 זך אברהם 1/303398

ירושות וצוואות
יסעור אסף 20/01/2020 אלבלינג דבורה 3/303185

מינוי מנהל עזבון

רות לינקר-מזרחי, רשמת

הרשם לענייני ירושה בחיפה א', קרית הממשלה, חיפה15שד' פל ים 
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1 דף:

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

1965  הודעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

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

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

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

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

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

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

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

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

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

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

זקס רונית 05/01/2006 בלומנפלד צבי מאיר 1/152680

8 דף:

ירושות
עאסלה חאלד 08/08/1971 טבר פדוא 1/110289

ח`שייבון חוסאם 06/09/2019 לדייבון אליאס 2/112349

ברלחיס פניה 10/04/2020 לוקש פסיה 1/112853

טואטחה חולוד 28/03/2012 טואטחה שמסה 1/112882

ברקלוב לריסה 26/05/2014 ברקלוב קונסטנטין 2/112898

לייזר רבקה 23/10/2010 לייזר טיבריו 1/112921

סעדה זהבה 14/08/2020 סעדה אפרים 4/112924

לוי מירי 14/08/2020 גאולה ויצמן 1/112932

פרלמן בועז 25/06/2020 פרלמן יפה 1/112933

גורביץ` נטליה 09/04/2019 גורביץ` הרצל 1/112935

קוצי נדז`דה 14/08/2020 קוצי אלכסנדר 1/112936

יוסף רחל אליאן 14/07/2020 יוסף חיים 1/112937

צמח שרון 08/08/2020 צמח נחמה 1/112938

סלאין אנגילה 26/08/2020 פלדמן לב 1/112941

פאוקמן מיכאל 20/08/2020 פאוקמן לאה 1/112942

מנצור גוזף 26/05/2020 מנצור גבי 1/112944

סואעד עבדאללה 20/03/2020 סואעד תמאם 1/112945

זאורקוול שמעון 11/08/2020 זאורקוול דבורה 1/112950

חדג`אג` אברהם שי 27/08/2020 חדג`אג` שולמית 1/112957

ספנוב סייליום 12/03/2011 ספונוב בילגו 1/112958

ניניו יוסף 17/08/2020 ניניו ז'ק 1/112959

קוברינסקי יורי 30/07/2020 קוברינסקי ולדימיר 1/112962

זתוצני אירה 23/03/2019 זתוצ'ני טטיאנה 1/112964

מיכיילובסקי ארנולד 01/11/1999 מיכיילובסקי בוריס 1/112965

מיכיילובסקי ארנולד 24/04/2016 מיכיילובסקי דורה 1/112966

בירמן אירית 06/07/2018 מיכיילובסקי קלבדיה 1/112967

אברגל שמחה 31/12/2019 אברג`ל שמעון 1/112969

גלינר בוריס 06/08/2020 גלינר אטי 1/112971

קורמס מרים 08/09/2019 משה דולה 1/112975

קורמס מרים 27/05/2020 משה עובדיה 1/112976

ניימן ליובוב 20/06/2020 ניימן גריגורי 1/112977

מלחם עאמר 25/08/2020 מלחם זהר 1/112978

בר הדס מרגלית 25/08/2020 יוספסברג מרים 1/112980

פטום מחמוד 21/02/2020 פטום אסמאעיל 1/112981

עטיה יצחק 24/08/2020 עטייה הלן 1/112985

צ`רניאחובסקי אלכסנדר 02/02/2012 צ`רניאחובסקי אלווירה 1/112991

סער דרורית 29/12/2018 פלג אריה 1/112993

שרון שגית 03/07/2020 שרון ברוריה רחל 1/112994

פורמוב מוסיה 29/07/2016 גבה ציליה 1/112997

מזרחי לאה 08/08/2020 מזרחי משה 1/113000

לאנג גבריאל 12/06/2020 לאנג סוזנה 1/113010

סיגורה זיו אלברט 26/03/2019 סיגורה גק מרקו 1/113014

רותם נרדה 11/04/2002 מילשטיין יצחק 1/113019

אושרוב סבטלנה 19/08/2011 ברוורמן אסיה 1/113024

צוואות

7 דף:

צוואות
סנדרי אנה 06/01/2020 גוטמכר אלכסנדרה 1/303177

צימרינג רות 19/08/2020 צימרינג נתן 1/303181

דן מאור 28/07/2020 מאור אילן 1/303186

אפרת אביבה 05/04/2020 בארי רינה 2/303199

פרוינד שמואל 28/08/2019 פרוינד אלימלך 1/303201

גולדברג יעל 11/07/2020 אלדר רנה 1/303203

בלטמן רחל 06/08/2020 לוסקי תמימה 1/303209

חן איילת 24/08/2020 מזור רות 1/303213

זילט יהודית 19/05/2020 זבולוני בתיה 1/303222

סקנדריון אור 27/08/2020 הוורד מרים 1/303240

דואני יולנדה 28/10/2018 דואני רחמים 1/303281

יסעור אסף 26/12/2004 אלבלינג אברהם 1/303302

ליאני ליזה 07/08/2020 ליאני מיכל 1/303359

זך יפה 24/07/2020 זך אברהם 1/303398

ירושות וצוואות
יסעור אסף 20/01/2020 אלבלינג דבורה 3/303185

מינוי מנהל עזבון

רות לינקר-מזרחי, רשמת

הרשם לענייני ירושה בחיפה א', קרית הממשלה, חיפה15שד' פל ים 

5 דף:

ירושות
באב צפורה 10/07/1986 באב חסידה 1/303469

שיף דורית 03/08/2020 גרוס אמיליה 1/303470

רונן גילה 21/03/2020 לוי גונן 1/303482

יוסיפוף אלי 09/08/2018 יוסיפוף חייא 1/303495

אברהם אלמה 13/06/1989 טאו ישראליס ז'אק 1/303502

דקה שולמית 29/05/2018 דקה רחמים 1/303508

צוואות
נאווי אברהם 14/02/2019 נאוי יוסף 4/285397

גרנדר ג`ונס פטר 06/10/2017 גרנדר דן אריאל 1/286353

טל תלמה 02/03/2020 סגל רות 1/294667

בן משה מונט ורוני 30/03/2017 מוסא שופן אומיה 1/296936

עינב רחל 30/04/2020 לב רן מרסל 4/298226

ביסטרה שרה 25/05/2020 ביסטרה משה 1/298621

קנוסוב שירה 29/12/2007 קנוסוב מריה 2/298824

רוזנצוויג צביה מלכה 29/04/2020 רוזנצוויג משה 2/298909

מילשטין מלכה 26/05/2020 פפרקרנץ שרה תרצה 1/300064

בראון גל 28/06/2020 בראון דן 3/300281

וולרשטיין רפאל 16/06/2020 וולרשטיין אנה 1/300385

שטיין יהודית 02/06/2020 שטיין אלישע 1/300482

חסנין יוסף 06/03/2020 חסניין יוסרא 1/300721

כהן יוסף 17/02/2019 כהן מרסלה 1/301195

ארליכמן אורית 17/07/2020 שדה דורה 1/301250

שורק יונה 17/07/2020 שיין איטה 1/301386

סלאם אריה 06/03/2020 שלם מאיר 1/301764

אבו עקלין רמדאן 07/11/2012 אבו עקלין אל סייד 1/301772

לביא גלעד 11/07/2020 לביא אורית 1/301816

ליבוביץ מירון 13/07/2020 ליבוביץ ינקו 1/301827

גרנות דורית 14/07/2020 הלוי יוחנן 1/301971

מילר מרים 19/07/2020 מילר אפרים 1/302002

אלטרש יעקב 22/11/2010 אלטרש פנקו פנחס 1/302008

מאיר אנליה 09/08/2020 מוחר יוסף 1/302126

לוי רות 27/07/2020 לוי יעקב 1/302144

פוזנר יוסי 17/05/2020 פוזנר רחל 1/302205

מתתיהו יצחק 27/05/2020 רומי אברהם 1/302211

בבג`נוב רפאל 09/08/2020 פוזיילוב תמר 1/302238

רחימי מוקדם עמי 10/07/1992 רחימי מוקדם חמד חביבוללה 3/302362

קהלני מירה 29/07/2020 שחר שולה 1/302384

רחל לוי 15/08/2020 בנפיל שרה 1/302410

בר ריטה 22/07/2020 בן מנשה אולין 3/302414

לוי מרדכי 12/08/2020 לוי ששון 1/302415

לוי יוסף אדין 12/08/2020 לוי ששון 2/302415

בלר חוה מרים 25/06/2020 בלר אליהו 1/302446

מינץ מרדכי 15/06/2020 מינץ פסיה 1/302585

שוורץ עמירם 15/07/2020 שורץ דינה 1/302628

גרינברג שמואל 01/07/2012 גרינברג אסתר 1/302665

ינאי רחל 06/08/2020 ינאי ז'ק 1/302678

7 דף:

צוואות
סנדרי אנה 06/01/2020 גוטמכר אלכסנדרה 1/303177

צימרינג רות 19/08/2020 צימרינג נתן 1/303181

דן מאור 28/07/2020 מאור אילן 1/303186

אפרת אביבה 05/04/2020 בארי רינה 2/303199

פרוינד שמואל 28/08/2019 פרוינד אלימלך 1/303201

גולדברג יעל 11/07/2020 אלדר רנה 1/303203

בלטמן רחל 06/08/2020 לוסקי תמימה 1/303209

חן איילת 24/08/2020 מזור רות 1/303213

זילט יהודית 19/05/2020 זבולוני בתיה 1/303222

סקנדריון אור 27/08/2020 הוורד מרים 1/303240

דואני יולנדה 28/10/2018 דואני רחמים 1/303281

יסעור אסף 26/12/2004 אלבלינג אברהם 1/303302

ליאני ליזה 07/08/2020 ליאני מיכל 1/303359

זך יפה 24/07/2020 זך אברהם 1/303398

ירושות וצוואות
יסעור אסף 20/01/2020 אלבלינג דבורה 3/303185

מינוי מנהל עזבון

רות לינקר-מזרחי, רשמת

הרשם לענייני ירושה בחיפה א', קרית הממשלה, חיפה15שד' פל ים 

7 דף:

צוואות
סנדרי אנה 06/01/2020 גוטמכר אלכסנדרה 1/303177

צימרינג רות 19/08/2020 צימרינג נתן 1/303181

דן מאור 28/07/2020 מאור אילן 1/303186

אפרת אביבה 05/04/2020 בארי רינה 2/303199

פרוינד שמואל 28/08/2019 פרוינד אלימלך 1/303201

גולדברג יעל 11/07/2020 אלדר רנה 1/303203

בלטמן רחל 06/08/2020 לוסקי תמימה 1/303209

חן איילת 24/08/2020 מזור רות 1/303213

זילט יהודית 19/05/2020 זבולוני בתיה 1/303222

סקנדריון אור 27/08/2020 הוורד מרים 1/303240

דואני יולנדה 28/10/2018 דואני רחמים 1/303281

יסעור אסף 26/12/2004 אלבלינג אברהם 1/303302

ליאני ליזה 07/08/2020 ליאני מיכל 1/303359

זך יפה 24/07/2020 זך אברהם 1/303398

ירושות וצוואות
יסעור אסף 20/01/2020 אלבלינג דבורה 3/303185
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1 דף:

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

1965  הודעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

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

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

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

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

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

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

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

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

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

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

זקס רונית 05/01/2006 בלומנפלד צבי מאיר 1/152680

8 דף:

ירושות
עאסלה חאלד 08/08/1971 טבר פדוא 1/110289

ח`שייבון חוסאם 06/09/2019 לדייבון אליאס 2/112349

ברלחיס פניה 10/04/2020 לוקש פסיה 1/112853

טואטחה חולוד 28/03/2012 טואטחה שמסה 1/112882

ברקלוב לריסה 26/05/2014 ברקלוב קונסטנטין 2/112898

לייזר רבקה 23/10/2010 לייזר טיבריו 1/112921

סעדה זהבה 14/08/2020 סעדה אפרים 4/112924

לוי מירי 14/08/2020 גאולה ויצמן 1/112932

פרלמן בועז 25/06/2020 פרלמן יפה 1/112933

גורביץ` נטליה 09/04/2019 גורביץ` הרצל 1/112935

קוצי נדז`דה 14/08/2020 קוצי אלכסנדר 1/112936

יוסף רחל אליאן 14/07/2020 יוסף חיים 1/112937

צמח שרון 08/08/2020 צמח נחמה 1/112938

סלאין אנגילה 26/08/2020 פלדמן לב 1/112941

פאוקמן מיכאל 20/08/2020 פאוקמן לאה 1/112942

מנצור גוזף 26/05/2020 מנצור גבי 1/112944

סואעד עבדאללה 20/03/2020 סואעד תמאם 1/112945

זאורקוול שמעון 11/08/2020 זאורקוול דבורה 1/112950

חדג`אג` אברהם שי 27/08/2020 חדג`אג` שולמית 1/112957

ספנוב סייליום 12/03/2011 ספונוב בילגו 1/112958

ניניו יוסף 17/08/2020 ניניו ז'ק 1/112959

קוברינסקי יורי 30/07/2020 קוברינסקי ולדימיר 1/112962

זתוצני אירה 23/03/2019 זתוצ'ני טטיאנה 1/112964

מיכיילובסקי ארנולד 01/11/1999 מיכיילובסקי בוריס 1/112965

מיכיילובסקי ארנולד 24/04/2016 מיכיילובסקי דורה 1/112966

בירמן אירית 06/07/2018 מיכיילובסקי קלבדיה 1/112967

אברגל שמחה 31/12/2019 אברג`ל שמעון 1/112969

גלינר בוריס 06/08/2020 גלינר אטי 1/112971

קורמס מרים 08/09/2019 משה דולה 1/112975

קורמס מרים 27/05/2020 משה עובדיה 1/112976

ניימן ליובוב 20/06/2020 ניימן גריגורי 1/112977

מלחם עאמר 25/08/2020 מלחם זהר 1/112978

בר הדס מרגלית 25/08/2020 יוספסברג מרים 1/112980

פטום מחמוד 21/02/2020 פטום אסמאעיל 1/112981

עטיה יצחק 24/08/2020 עטייה הלן 1/112985

צ`רניאחובסקי אלכסנדר 02/02/2012 צ`רניאחובסקי אלווירה 1/112991

סער דרורית 29/12/2018 פלג אריה 1/112993

שרון שגית 03/07/2020 שרון ברוריה רחל 1/112994

פורמוב מוסיה 29/07/2016 גבה ציליה 1/112997

מזרחי לאה 08/08/2020 מזרחי משה 1/113000

לאנג גבריאל 12/06/2020 לאנג סוזנה 1/113010

סיגורה זיו אלברט 26/03/2019 סיגורה גק מרקו 1/113014

רותם נרדה 11/04/2002 מילשטיין יצחק 1/113019

אושרוב סבטלנה 19/08/2011 ברוורמן אסיה 1/113024

צוואות

8 דף:

ירושות
עאסלה חאלד 08/08/1971 טבר פדוא 1/110289

ח`שייבון חוסאם 06/09/2019 לדייבון אליאס 2/112349

ברלחיס פניה 10/04/2020 לוקש פסיה 1/112853

טואטחה חולוד 28/03/2012 טואטחה שמסה 1/112882

ברקלוב לריסה 26/05/2014 ברקלוב קונסטנטין 2/112898

לייזר רבקה 23/10/2010 לייזר טיבריו 1/112921

סעדה זהבה 14/08/2020 סעדה אפרים 4/112924

לוי מירי 14/08/2020 גאולה ויצמן 1/112932

פרלמן בועז 25/06/2020 פרלמן יפה 1/112933

גורביץ` נטליה 09/04/2019 גורביץ` הרצל 1/112935

קוצי נדז`דה 14/08/2020 קוצי אלכסנדר 1/112936

יוסף רחל אליאן 14/07/2020 יוסף חיים 1/112937

צמח שרון 08/08/2020 צמח נחמה 1/112938

סלאין אנגילה 26/08/2020 פלדמן לב 1/112941

פאוקמן מיכאל 20/08/2020 פאוקמן לאה 1/112942

מנצור גוזף 26/05/2020 מנצור גבי 1/112944

סואעד עבדאללה 20/03/2020 סואעד תמאם 1/112945

זאורקוול שמעון 11/08/2020 זאורקוול דבורה 1/112950

חדג`אג` אברהם שי 27/08/2020 חדג`אג` שולמית 1/112957

ספנוב סייליום 12/03/2011 ספונוב בילגו 1/112958

ניניו יוסף 17/08/2020 ניניו ז'ק 1/112959

קוברינסקי יורי 30/07/2020 קוברינסקי ולדימיר 1/112962

זתוצני אירה 23/03/2019 זתוצ'ני טטיאנה 1/112964

מיכיילובסקי ארנולד 01/11/1999 מיכיילובסקי בוריס 1/112965

מיכיילובסקי ארנולד 24/04/2016 מיכיילובסקי דורה 1/112966

בירמן אירית 06/07/2018 מיכיילובסקי קלבדיה 1/112967

אברגל שמחה 31/12/2019 אברג`ל שמעון 1/112969

גלינר בוריס 06/08/2020 גלינר אטי 1/112971

קורמס מרים 08/09/2019 משה דולה 1/112975

קורמס מרים 27/05/2020 משה עובדיה 1/112976

ניימן ליובוב 20/06/2020 ניימן גריגורי 1/112977

מלחם עאמר 25/08/2020 מלחם זהר 1/112978

בר הדס מרגלית 25/08/2020 יוספסברג מרים 1/112980

פטום מחמוד 21/02/2020 פטום אסמאעיל 1/112981

עטיה יצחק 24/08/2020 עטייה הלן 1/112985

צ`רניאחובסקי אלכסנדר 02/02/2012 צ`רניאחובסקי אלווירה 1/112991

סער דרורית 29/12/2018 פלג אריה 1/112993

שרון שגית 03/07/2020 שרון ברוריה רחל 1/112994

פורמוב מוסיה 29/07/2016 גבה ציליה 1/112997

מזרחי לאה 08/08/2020 מזרחי משה 1/113000

לאנג גבריאל 12/06/2020 לאנג סוזנה 1/113010

סיגורה זיו אלברט 26/03/2019 סיגורה גק מרקו 1/113014

רותם נרדה 11/04/2002 מילשטיין יצחק 1/113019

אושרוב סבטלנה 19/08/2011 ברוורמן אסיה 1/113024

צוואות

9 דף:

צוואות
עבדאללה מוחמד 22/08/2019 עבדאללה חלימה 1/110608

בר אבוחצירה שיראל 03/04/2020 קסטרו אמה מוחה 1/110803

בן נעים רזין 03/04/2019 בן נעים אברהם 1/111004

קורמן אליהו 04/07/2020 קורמן רונית 1/111881

בולנסקי סטפן 16/03/1983 בולנסקי מיציסלב 1/112165

שילמן ולנטינה 27/07/2020 שילמן בוריס 1/112321

ואנטיק סופיה 01/08/2020 ואנטיק דוד 1/112503

פרוקופיץ תמרה 03/08/2020 פרוקופיץ יפים 1/112561

חקון אלמוג 09/07/2020 חקון קולט 1/112602

מיארה מרסל 12/07/2020 מיארה יעקב 1/112630

סולה שמואל 19/08/1998 סולה שפרה 1/112778

איסורין אירינה 24/07/2020 איסורין ולדימיר 1/112782

קליין ענת שפרה 16/05/2020 אישביצקי יהודית 1/112808

ליידרמן אליזבטה 02/05/2019 ליידרמן גריגורי 1/112812

וקס אינה 01/01/1998 רוייף אסתר 1/112819

וילקנפלד אריה 12/08/2020 שלום וילקנפלד 1/112922

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
בן סימון אביגיל 13/09/2018 בן-סימון יחיאל 2/53822

שגליבה אירנה 06/12/2019 זברב ולנטין 1/56477

אלוש לאה 30/12/2019 אלוש משה 1/57592

ישעיה כרמלה 22/07/2020 ישעיה יוסף חיים 1/57766

פרוימוביץ גיטלה 01/08/2020 פרוימוביץ בנימין 2/57781

סרור אלון משה 10/08/2020 קולינס אמנדה 1/57846

פדר עו"ד אופיר 13/09/2007 בן מוסה רוזה 1/57922

בלייר אפרת 17/07/2020 כהן יוסף 1/57923

גומברג ראיסה 13/10/2017 גומברג ויקטור 1/57931

רטובסקי לריסה 06/07/2020 בוקמוז ולדלן 1/57932

9 דף:

צוואות
עבדאללה מוחמד 22/08/2019 עבדאללה חלימה 1/110608

בר אבוחצירה שיראל 03/04/2020 קסטרו אמה מוחה 1/110803

בן נעים רזין 03/04/2019 בן נעים אברהם 1/111004

קורמן אליהו 04/07/2020 קורמן רונית 1/111881

בולנסקי סטפן 16/03/1983 בולנסקי מיציסלב 1/112165

שילמן ולנטינה 27/07/2020 שילמן בוריס 1/112321

ואנטיק סופיה 01/08/2020 ואנטיק דוד 1/112503

פרוקופיץ תמרה 03/08/2020 פרוקופיץ יפים 1/112561

חקון אלמוג 09/07/2020 חקון קולט 1/112602

מיארה מרסל 12/07/2020 מיארה יעקב 1/112630

סולה שמואל 19/08/1998 סולה שפרה 1/112778

איסורין אירינה 24/07/2020 איסורין ולדימיר 1/112782

קליין ענת שפרה 16/05/2020 אישביצקי יהודית 1/112808

ליידרמן אליזבטה 02/05/2019 ליידרמן גריגורי 1/112812

וקס אינה 01/01/1998 רוייף אסתר 1/112819

וילקנפלד אריה 12/08/2020 שלום וילקנפלד 1/112922

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
בן סימון אביגיל 13/09/2018 בן-סימון יחיאל 2/53822

שגליבה אירנה 06/12/2019 זברב ולנטין 1/56477

אלוש לאה 30/12/2019 אלוש משה 1/57592

ישעיה כרמלה 22/07/2020 ישעיה יוסף חיים 1/57766

פרוימוביץ גיטלה 01/08/2020 פרוימוביץ בנימין 2/57781

סרור אלון משה 10/08/2020 קולינס אמנדה 1/57846

פדר עו"ד אופיר 13/09/2007 בן מוסה רוזה 1/57922

בלייר אפרת 17/07/2020 כהן יוסף 1/57923

גומברג ראיסה 13/10/2017 גומברג ויקטור 1/57931

רטובסקי לריסה 06/07/2020 בוקמוז ולדלן 1/57932
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1 דף:

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

1965  הודעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

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

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

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

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

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

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

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

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

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

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

זקס רונית 05/01/2006 בלומנפלד צבי מאיר 1/152680

10 דף:

ירושות
אלגאוי אביחי 30/08/2020 אלגאוי בנימין 1/57942

אוסטרובסקי לאוניד 17/01/2020 אוסטרובסקי בוריס 1/57946

מזוז חנינה 09/07/2020 מזוז ניסים 1/57949

גובר גלינה 08/08/2020 גובר אמה 1/57950

אלבז רנה 10/07/2019 אלבז ראובן 1/57951

מוסקוביץ יואן 28/08/2004 מוסקוביץ קלרה 1/57954

מאנקיטה סילביה 17/08/2020 פרחגרוד יזאק 1/57955

אטיה משה 15/08/2020 אטיה מארק 1/57963

פנקר אבנר 15/06/1974 פנקר אברהם 1/57966

גרינברג אלכסנדרו 06/08/2020 גרינברג מטילדה 1/57968

שוקרון לילאן 13/06/2020 בוסקילה תבל 1/57970

חיון גיטה 13/08/2020 חיון משה 1/57973

ווילנר טינה 12/09/1995 זמלרוב ראיסה 1/57974

רבי נצח 26/04/1992 רבי שלמה 1/57980

מימון אריק 13/03/2020 מימון פרץ 1/57981

צוואות
מליחי זהבית 02/04/2018 פסי מלכה 2/53772

רובינשטין וילמת 22/02/2020 רובינשטין אדולפו 1/57022

זהר דוד 27/06/2020 זהר רבקה 2/57179

בל חסן אברהם 03/07/2020 בלחסן דוד אנדרי 1/57622

מיכאלזון יוליאן צ`ז 26/02/2011 מיכאלזון מריה 2/57635

עזרא יעקב הילבר 17/07/2020 עזרא פרג`י 2/57683

פרץ סמדר 05/07/2019 פדידה פולט 1/57714

גניש צילה 14/04/2015 עואמי מזל 1/57788

יער אילן 23/12/2018 יער נחום 2/57791

פולויב אוה 18/02/2020 פולויב בוריס 1/57793

מאור אסתר 02/08/2020 מאור עמיחי 1/57794

חן ישראל 22/05/2020 טחן אברהם 1/57817

אלוני מאיה 30/07/2020 אלוני נפתלי 1/57821

אופינסקי ג`קלין 11/08/2020 אופינסקי רוברט 1/57836

קניאז`בסקי סופיה 22/04/2020 קניאז`בסקי נתליאו 1/57840

אמסלם דולי 01/08/2020 סבוני רפאל 1/57856

כרמי מרדכי 18/07/2020 כרמי רינה ויקטוריה 1/57866

פירוינסקי אנא רחל 29/07/2020 ורוצלבסקי מאוריציו 1/57905

רבינוביץ עדי 25/08/2020 גולדברג יעקובו 1/57909

אברון מירה 27/07/2020 גרינבוים חיה אתל 1/57912

זינו רות 07/05/2020 זינו מאיר 1/57913

עופר עמית 05/08/2020 עופר עמליה 1/57917

גוטליב מרים 03/07/2020 גוטליב דוד 1/57921

ואקנין יוסף 14/08/2020 אלדר דוד 1/57928

מעיין דביר חיה חגית 15/05/2020 קופמן לאה 1/57934

כחלון שירלי 30/04/2020 שמידט אליעזר 1/57943

ברבי יונה 20/08/2020 ברבי אברהם 1/57958

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

9 דף:

צוואות
עבדאללה מוחמד 22/08/2019 עבדאללה חלימה 1/110608

בר אבוחצירה שיראל 03/04/2020 קסטרו אמה מוחה 1/110803

בן נעים רזין 03/04/2019 בן נעים אברהם 1/111004

קורמן אליהו 04/07/2020 קורמן רונית 1/111881

בולנסקי סטפן 16/03/1983 בולנסקי מיציסלב 1/112165

שילמן ולנטינה 27/07/2020 שילמן בוריס 1/112321

ואנטיק סופיה 01/08/2020 ואנטיק דוד 1/112503

פרוקופיץ תמרה 03/08/2020 פרוקופיץ יפים 1/112561

חקון אלמוג 09/07/2020 חקון קולט 1/112602

מיארה מרסל 12/07/2020 מיארה יעקב 1/112630

סולה שמואל 19/08/1998 סולה שפרה 1/112778

איסורין אירינה 24/07/2020 איסורין ולדימיר 1/112782

קליין ענת שפרה 16/05/2020 אישביצקי יהודית 1/112808

ליידרמן אליזבטה 02/05/2019 ליידרמן גריגורי 1/112812

וקס אינה 01/01/1998 רוייף אסתר 1/112819

וילקנפלד אריה 12/08/2020 שלום וילקנפלד 1/112922

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
בן סימון אביגיל 13/09/2018 בן-סימון יחיאל 2/53822

שגליבה אירנה 06/12/2019 זברב ולנטין 1/56477

אלוש לאה 30/12/2019 אלוש משה 1/57592

ישעיה כרמלה 22/07/2020 ישעיה יוסף חיים 1/57766

פרוימוביץ גיטלה 01/08/2020 פרוימוביץ בנימין 2/57781

סרור אלון משה 10/08/2020 קולינס אמנדה 1/57846

פדר עו"ד אופיר 13/09/2007 בן מוסה רוזה 1/57922

בלייר אפרת 17/07/2020 כהן יוסף 1/57923

גומברג ראיסה 13/10/2017 גומברג ויקטור 1/57931

רטובסקי לריסה 06/07/2020 בוקמוז ולדלן 1/57932

9 דף:

צוואות
עבדאללה מוחמד 22/08/2019 עבדאללה חלימה 1/110608

בר אבוחצירה שיראל 03/04/2020 קסטרו אמה מוחה 1/110803

בן נעים רזין 03/04/2019 בן נעים אברהם 1/111004

קורמן אליהו 04/07/2020 קורמן רונית 1/111881

בולנסקי סטפן 16/03/1983 בולנסקי מיציסלב 1/112165

שילמן ולנטינה 27/07/2020 שילמן בוריס 1/112321

ואנטיק סופיה 01/08/2020 ואנטיק דוד 1/112503

פרוקופיץ תמרה 03/08/2020 פרוקופיץ יפים 1/112561

חקון אלמוג 09/07/2020 חקון קולט 1/112602

מיארה מרסל 12/07/2020 מיארה יעקב 1/112630

סולה שמואל 19/08/1998 סולה שפרה 1/112778

איסורין אירינה 24/07/2020 איסורין ולדימיר 1/112782

קליין ענת שפרה 16/05/2020 אישביצקי יהודית 1/112808

ליידרמן אליזבטה 02/05/2019 ליידרמן גריגורי 1/112812

וקס אינה 01/01/1998 רוייף אסתר 1/112819

וילקנפלד אריה 12/08/2020 שלום וילקנפלד 1/112922

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
בן סימון אביגיל 13/09/2018 בן-סימון יחיאל 2/53822

שגליבה אירנה 06/12/2019 זברב ולנטין 1/56477

אלוש לאה 30/12/2019 אלוש משה 1/57592

ישעיה כרמלה 22/07/2020 ישעיה יוסף חיים 1/57766

פרוימוביץ גיטלה 01/08/2020 פרוימוביץ בנימין 2/57781

סרור אלון משה 10/08/2020 קולינס אמנדה 1/57846

פדר עו"ד אופיר 13/09/2007 בן מוסה רוזה 1/57922

בלייר אפרת 17/07/2020 כהן יוסף 1/57923

גומברג ראיסה 13/10/2017 גומברג ויקטור 1/57931

רטובסקי לריסה 06/07/2020 בוקמוז ולדלן 1/57932
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1 דף:

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

1965  הודעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

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

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

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

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

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

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

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

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

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

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

זקס רונית 05/01/2006 בלומנפלד צבי מאיר 1/152680

10 דף:

ירושות
אלגאוי אביחי 30/08/2020 אלגאוי בנימין 1/57942

אוסטרובסקי לאוניד 17/01/2020 אוסטרובסקי בוריס 1/57946

מזוז חנינה 09/07/2020 מזוז ניסים 1/57949

גובר גלינה 08/08/2020 גובר אמה 1/57950

אלבז רנה 10/07/2019 אלבז ראובן 1/57951

מוסקוביץ יואן 28/08/2004 מוסקוביץ קלרה 1/57954

מאנקיטה סילביה 17/08/2020 פרחגרוד יזאק 1/57955

אטיה משה 15/08/2020 אטיה מארק 1/57963

פנקר אבנר 15/06/1974 פנקר אברהם 1/57966

גרינברג אלכסנדרו 06/08/2020 גרינברג מטילדה 1/57968

שוקרון לילאן 13/06/2020 בוסקילה תבל 1/57970

חיון גיטה 13/08/2020 חיון משה 1/57973

ווילנר טינה 12/09/1995 זמלרוב ראיסה 1/57974

רבי נצח 26/04/1992 רבי שלמה 1/57980

מימון אריק 13/03/2020 מימון פרץ 1/57981

צוואות
מליחי זהבית 02/04/2018 פסי מלכה 2/53772

רובינשטין וילמת 22/02/2020 רובינשטין אדולפו 1/57022

זהר דוד 27/06/2020 זהר רבקה 2/57179

בל חסן אברהם 03/07/2020 בלחסן דוד אנדרי 1/57622

מיכאלזון יוליאן צ`ז 26/02/2011 מיכאלזון מריה 2/57635

עזרא יעקב הילבר 17/07/2020 עזרא פרג`י 2/57683

פרץ סמדר 05/07/2019 פדידה פולט 1/57714

גניש צילה 14/04/2015 עואמי מזל 1/57788

יער אילן 23/12/2018 יער נחום 2/57791

פולויב אוה 18/02/2020 פולויב בוריס 1/57793

מאור אסתר 02/08/2020 מאור עמיחי 1/57794

חן ישראל 22/05/2020 טחן אברהם 1/57817

אלוני מאיה 30/07/2020 אלוני נפתלי 1/57821

אופינסקי ג`קלין 11/08/2020 אופינסקי רוברט 1/57836

קניאז`בסקי סופיה 22/04/2020 קניאז`בסקי נתליאו 1/57840

אמסלם דולי 01/08/2020 סבוני רפאל 1/57856

כרמי מרדכי 18/07/2020 כרמי רינה ויקטוריה 1/57866

פירוינסקי אנא רחל 29/07/2020 ורוצלבסקי מאוריציו 1/57905

רבינוביץ עדי 25/08/2020 גולדברג יעקובו 1/57909

אברון מירה 27/07/2020 גרינבוים חיה אתל 1/57912

זינו רות 07/05/2020 זינו מאיר 1/57913

עופר עמית 05/08/2020 עופר עמליה 1/57917

גוטליב מרים 03/07/2020 גוטליב דוד 1/57921

ואקנין יוסף 14/08/2020 אלדר דוד 1/57928

מעיין דביר חיה חגית 15/05/2020 קופמן לאה 1/57934

כחלון שירלי 30/04/2020 שמידט אליעזר 1/57943

ברבי יונה 20/08/2020 ברבי אברהם 1/57958

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

10 דף:

ירושות
אלגאוי אביחי 30/08/2020 אלגאוי בנימין 1/57942

אוסטרובסקי לאוניד 17/01/2020 אוסטרובסקי בוריס 1/57946

מזוז חנינה 09/07/2020 מזוז ניסים 1/57949

גובר גלינה 08/08/2020 גובר אמה 1/57950

אלבז רנה 10/07/2019 אלבז ראובן 1/57951

מוסקוביץ יואן 28/08/2004 מוסקוביץ קלרה 1/57954

מאנקיטה סילביה 17/08/2020 פרחגרוד יזאק 1/57955

אטיה משה 15/08/2020 אטיה מארק 1/57963

פנקר אבנר 15/06/1974 פנקר אברהם 1/57966

גרינברג אלכסנדרו 06/08/2020 גרינברג מטילדה 1/57968

שוקרון לילאן 13/06/2020 בוסקילה תבל 1/57970

חיון גיטה 13/08/2020 חיון משה 1/57973

ווילנר טינה 12/09/1995 זמלרוב ראיסה 1/57974

רבי נצח 26/04/1992 רבי שלמה 1/57980

מימון אריק 13/03/2020 מימון פרץ 1/57981

צוואות
מליחי זהבית 02/04/2018 פסי מלכה 2/53772

רובינשטין וילמת 22/02/2020 רובינשטין אדולפו 1/57022

זהר דוד 27/06/2020 זהר רבקה 2/57179

בל חסן אברהם 03/07/2020 בלחסן דוד אנדרי 1/57622

מיכאלזון יוליאן צ`ז 26/02/2011 מיכאלזון מריה 2/57635

עזרא יעקב הילבר 17/07/2020 עזרא פרג`י 2/57683

פרץ סמדר 05/07/2019 פדידה פולט 1/57714

גניש צילה 14/04/2015 עואמי מזל 1/57788

יער אילן 23/12/2018 יער נחום 2/57791

פולויב אוה 18/02/2020 פולויב בוריס 1/57793

מאור אסתר 02/08/2020 מאור עמיחי 1/57794

חן ישראל 22/05/2020 טחן אברהם 1/57817

אלוני מאיה 30/07/2020 אלוני נפתלי 1/57821

אופינסקי ג`קלין 11/08/2020 אופינסקי רוברט 1/57836

קניאז`בסקי סופיה 22/04/2020 קניאז`בסקי נתליאו 1/57840

אמסלם דולי 01/08/2020 סבוני רפאל 1/57856

כרמי מרדכי 18/07/2020 כרמי רינה ויקטוריה 1/57866

פירוינסקי אנא רחל 29/07/2020 ורוצלבסקי מאוריציו 1/57905

רבינוביץ עדי 25/08/2020 גולדברג יעקובו 1/57909

אברון מירה 27/07/2020 גרינבוים חיה אתל 1/57912

זינו רות 07/05/2020 זינו מאיר 1/57913

עופר עמית 05/08/2020 עופר עמליה 1/57917

גוטליב מרים 03/07/2020 גוטליב דוד 1/57921

ואקנין יוסף 14/08/2020 אלדר דוד 1/57928

מעיין דביר חיה חגית 15/05/2020 קופמן לאה 1/57934

כחלון שירלי 30/04/2020 שמידט אליעזר 1/57943

ברבי יונה 20/08/2020 ברבי אברהם 1/57958

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

11 דף:

צבי קויש, רשם

, נוף הגליל (נצרת עלית)3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
וייס סילביה 25/05/2020 סנדרוסי מרי 1/36089

סלימאן נארימאן 08/06/2020 סלימאן זיידאן 1/36104

אסטרותי יצחק 26/06/2020 אסטרותי אבלין 1/36116

סלימאן נארימאן 01/07/2020 סלימאן גסאן 2/36119

סורוול ריבין אדריין 01/12/2003 סורוול אוולין 1/36255

קלמן גד 02/08/2020 הדר קלמן 1/36256

קליין שלומית חנה 20/06/2020 קליין רבקה ארנה 1/36271

דולב יגאל 05/08/2020 קנפו פרלה 1/36275

עלי אינשראח 05/02/2018 שואהדה פאדי 1/36340

הרייש אמאל 29/08/2020 הרייש עאטף 1/36361

איחיל אשרת 13/08/2020 איחיל מרדכי 1/36362

סרוג`י תיריז 04/12/2019 סרוג`י זוהייר 1/36363

מחניוב לודמילה 11/06/2020 שוורץ אנטולי 1/36365

סבג רותם 11/01/2019 עדרי אסתר 1/36366

בשארה ריזק 16/10/2011 בשארה ג'יריס 1/36371

נאסר זוהייר 17/08/2020 נאסר נאהיה 1/36373

נשרי אברהם 24/08/2007 נשרי מנדל 1/36378

עבוד עלאא 18/03/2018 אבו תנהא ארקיה 1/36382

שדאפנה מהדי 30/08/2020 שדאפנה מחמוד 1/36383

אהרמן בנימין 22/01/2020 אהרמן רות 1/36389

חכים מנסור 12/09/1994 חכים נאסר 1/36390

דרום אמיר 25/08/2020 דרום מאיר 1/36392

דרי מאיר 06/01/2018 דרי אליס 1/36395

צוואות

11 דף:

צבי קויש, רשם

, נוף הגליל (נצרת עלית)3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
וייס סילביה 25/05/2020 סנדרוסי מרי 1/36089

סלימאן נארימאן 08/06/2020 סלימאן זיידאן 1/36104

אסטרותי יצחק 26/06/2020 אסטרותי אבלין 1/36116

סלימאן נארימאן 01/07/2020 סלימאן גסאן 2/36119

סורוול ריבין אדריין 01/12/2003 סורוול אוולין 1/36255

קלמן גד 02/08/2020 הדר קלמן 1/36256

קליין שלומית חנה 20/06/2020 קליין רבקה ארנה 1/36271

דולב יגאל 05/08/2020 קנפו פרלה 1/36275

עלי אינשראח 05/02/2018 שואהדה פאדי 1/36340

הרייש אמאל 29/08/2020 הרייש עאטף 1/36361

איחיל אשרת 13/08/2020 איחיל מרדכי 1/36362

סרוג`י תיריז 04/12/2019 סרוג`י זוהייר 1/36363

מחניוב לודמילה 11/06/2020 שוורץ אנטולי 1/36365

סבג רותם 11/01/2019 עדרי אסתר 1/36366

בשארה ריזק 16/10/2011 בשארה ג'יריס 1/36371

נאסר זוהייר 17/08/2020 נאסר נאהיה 1/36373

נשרי אברהם 24/08/2007 נשרי מנדל 1/36378

עבוד עלאא 18/03/2018 אבו תנהא ארקיה 1/36382

שדאפנה מהדי 30/08/2020 שדאפנה מחמוד 1/36383

אהרמן בנימין 22/01/2020 אהרמן רות 1/36389

חכים מנסור 12/09/1994 חכים נאסר 1/36390

דרום אמיר 25/08/2020 דרום מאיר 1/36392

דרי מאיר 06/01/2018 דרי אליס 1/36395

צוואות

11 דף:

צבי קויש, רשם

, נוף הגליל (נצרת עלית)3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
וייס סילביה 25/05/2020 סנדרוסי מרי 1/36089

סלימאן נארימאן 08/06/2020 סלימאן זיידאן 1/36104

אסטרותי יצחק 26/06/2020 אסטרותי אבלין 1/36116

סלימאן נארימאן 01/07/2020 סלימאן גסאן 2/36119

סורוול ריבין אדריין 01/12/2003 סורוול אוולין 1/36255

קלמן גד 02/08/2020 הדר קלמן 1/36256

קליין שלומית חנה 20/06/2020 קליין רבקה ארנה 1/36271

דולב יגאל 05/08/2020 קנפו פרלה 1/36275

עלי אינשראח 05/02/2018 שואהדה פאדי 1/36340

הרייש אמאל 29/08/2020 הרייש עאטף 1/36361

איחיל אשרת 13/08/2020 איחיל מרדכי 1/36362

סרוג`י תיריז 04/12/2019 סרוג`י זוהייר 1/36363

מחניוב לודמילה 11/06/2020 שוורץ אנטולי 1/36365

סבג רותם 11/01/2019 עדרי אסתר 1/36366

בשארה ריזק 16/10/2011 בשארה ג'יריס 1/36371

נאסר זוהייר 17/08/2020 נאסר נאהיה 1/36373

נשרי אברהם 24/08/2007 נשרי מנדל 1/36378

עבוד עלאא 18/03/2018 אבו תנהא ארקיה 1/36382

שדאפנה מהדי 30/08/2020 שדאפנה מחמוד 1/36383

אהרמן בנימין 22/01/2020 אהרמן רות 1/36389

חכים מנסור 12/09/1994 חכים נאסר 1/36390

דרום אמיר 25/08/2020 דרום מאיר 1/36392

דרי מאיר 06/01/2018 דרי אליס 1/36395

צוואות
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1 דף:

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

1965  הודעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

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

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

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

שם המבקש ת. פטירה שם המנוח/ה מס' תיק

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

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

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

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

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

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

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

זקס רונית 05/01/2006 בלומנפלד צבי מאיר 1/152680

12 דף:

צוואות
לוי דוד 01/06/2020 לוי יעל 1/35932

אוחיון (ויצמ כרמלה 06/02/2019 אוחיון אסתר 1/36249

עובייד זועבי ראידה 29/01/2019 עוביד זועבי עלי 1/36251

נודלמן יקטרינה 09/07/2020 נודלמן לייב 1/36268

מנור עמי 12/08/2020 מנהיימר אפרת 1/36336

סגרמן שמריהו 25/06/2020 סגרמן סתפני 1/36351

גופמן גלינה 16/11/2019 קרפושינסקי לידיה 1/36359

גופמן גלינה 20/01/2020 קרפושינסקי אלכסנדר 1/36360

עבדי שלומית 23/08/2020 תמיר שושנה 1/36376

חבשי עמאר 31/07/2020 חבשי מחמוד 1/36381

מסארוה בסאם 16/09/2016 כנאנה ראדיה 1/36385

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

12 דף:

צוואות
לוי דוד 01/06/2020 לוי יעל 1/35932

אוחיון (ויצמ כרמלה 06/02/2019 אוחיון אסתר 1/36249

עובייד זועבי ראידה 29/01/2019 עוביד זועבי עלי 1/36251

נודלמן יקטרינה 09/07/2020 נודלמן לייב 1/36268

מנור עמי 12/08/2020 מנהיימר אפרת 1/36336

סגרמן שמריהו 25/06/2020 סגרמן סתפני 1/36351

גופמן גלינה 16/11/2019 קרפושינסקי לידיה 1/36359

גופמן גלינה 20/01/2020 קרפושינסקי אלכסנדר 1/36360

עבדי שלומית 23/08/2020 תמיר שושנה 1/36376

חבשי עמאר 31/07/2020 חבשי מחמוד 1/36381

מסארוה בסאם 16/09/2016 כנאנה ראדיה 1/36385

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומותהודעות מאת הכונס הרשמי

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כיוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:40 23/11/21 20/05/20     44502-05-20 17135 ,אבו גוש25/0הגורן  50989276 עבדאל רחמן גוואד

הדיוים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

המועד להגשת תביעות חוב היו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כיוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב
, בין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כפי שרים 

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כיוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 05/04/21 30/07/20     24427-07-19 74384 ,ווה זיו16/0ווה זיו  57342990 איתן די

הדיוים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי חיפה

המועד להגשת תביעות חוב היו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כיוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב
אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כיוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

הדיוים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי באר שבע

המועד להגשת תביעות חוב היו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כיוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב
,צבי קויש,עו"ד

צרת מחוז

הודעות על מתן צווי כיוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:30 01/06/21 07/09/20     18492-07-19 74447 ,עפולה6/0בי עקיבא  57476764 יעקב ישראל

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כיוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:40 23/11/21 20/05/20     44502-05-20 17135 ,אבו גוש25/0הגורן  50989276 עבדאל רחמן גוואד

הדיוים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

המועד להגשת תביעות חוב היו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כיוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב
, בין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כפי שרים 

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כיוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 05/04/21 30/07/20     24427-07-19 74384 ,ווה זיו16/0ווה זיו  57342990 איתן די

הדיוים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי חיפה

המועד להגשת תביעות חוב היו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כיוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב
אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כיוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

הדיוים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי באר שבע

המועד להגשת תביעות חוב היו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כיוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב
,צבי קויש,עו"ד

צרת מחוז

הודעות על מתן צווי כיוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:30 01/06/21 07/09/20     18492-07-19 74447 ,עפולה6/0בי עקיבא  57476764 יעקב ישראל

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כיוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:40 23/11/21 20/05/20     44502-05-20 17135 ,אבו גוש25/0הגורן  50989276 עבדאל רחמן גוואד

הדיוים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

המועד להגשת תביעות חוב היו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כיוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב
, בין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כפי שרים 

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כיוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 05/04/21 30/07/20     24427-07-19 74384 ,ווה זיו16/0ווה זיו  57342990 איתן די

הדיוים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי חיפה

המועד להגשת תביעות חוב היו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כיוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב
אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כיוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

הדיוים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי באר שבע

המועד להגשת תביעות חוב היו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כיוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב
,צבי קויש,עו"ד

צרת מחוז

הודעות על מתן צווי כיוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:30 01/06/21 07/09/20     18492-07-19 74447 ,עפולה6/0בי עקיבא  57476764 רשימת תיקים לפרסום  ברשומותיעקב ישראל

הדיוים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי צרת

המועד להגשת תביעות חוב היו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כיוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב
,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על מתן צווי כיוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 07/02/22 25/08/20     27655-03-20 72144 ,זמר0/0ביר א סכה  23222961 ציאם יסמין

הדיוים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי מרכז

המועד להגשת תביעות חוב היו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כיוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב
רות ליקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

הדיוים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי צרת

המועד להגשת תביעות חוב היו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כיוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב
,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על מתן צווי כיוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 07/02/22 25/08/20     27655-03-20 72144 ,זמר0/0ביר א סכה  23222961 ציאם יסמין

הדיוים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי מרכז

המועד להגשת תביעות חוב היו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כיוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב
רות ליקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11/09/19     28492-09-17 13235 , ירושלים6 ת.ד 6סוק חן א זית  80701790 אבו רמילה ור אלדין

07/09/20     42660-01-18 13870 , עלה65/0לשם  59068908 אבולעפיה דה

07/09/20     42680-01-18 13860 , עלה65/0לשם  57083495 אבולעפיה יוסף

02/08/20     17701-07-17 12948 , ירושלים55/10שח"ל  319478541 בן יהודה מזל

02/06/20     51777-10-17 13709 , ירושלים0/0שכ כפר עקב  80034853 גולאי עבד אלמעם

07/09/20     32183-04-18 14932 , ירושלים10/16הרב זווין  24145468 דרגולי יוכבד

12/07/18     44590-04-13 7210 , ירושלים131/14בן יוסף שלמה  328791793 הולדר יצחק צבי

26/12/18     21133-09-15 9975 , ירושלים6620סלאח אדין ת.ד 300343555 חטארי דאל

24/05/17     38095-11-15 10204 , גבע בימין11/2החרצית  58712514 יגר ארז

08/09/20     53899-03-18 14261 , צור הדסה18/1לבוה  313052904 כהן מיכאל

21/07/20     29258-03-18 14333 , ירושלים2/6מבוא הקמון  57834871 מויאל רחל

08/09/20     67451-03-18 14329 , ירושלים6/0בר און אורי  203075429 מרדכי אברהם

07/09/20     25434-02-18 14241 , ירושלים19/0יוסי בן יועזר  57385643 סים בימין

07/09/20     31310-11-17 13617 , ירושלים0/0אבו טור  40068215 סכאפי סים

תל אביב מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

25/03/19     55611-06-17 61604 , חולון11/9אחד העם  22530547 אלטר שרה

04/12/19     10843-01-18 65117 , בת ים118/3שד יוספטל גיורא  300166675 אלשיך גיל

06/09/20     46844-11-18 70511 , בת ים5/14בר יהודה  319268058 אסטמן-ברחודריאן רוזה

02/01/20     32396-04-18 66954 , תל אביב -יפו292/11דיזגוף  39540166 גבריאלי רמי

07/09/20     66381-01-19 71856 , תל אביב -יפו44/25שז"ר זלמן  14809990 ווטמכר איליה

06/09/20     14370-12-18 70759 , תל אביב -יפו48/4מעפילי אגוז  37613841 וזה אתי

08/09/20     63886-12-18 71256 , תל אביב -יפו7/10גר צדק  309913689 טרייפלר גילה

06/09/20     30578-07-17 61853 , תל אביב -יפו15/9רמב"ם  24866790 כהן ישראל

24/10/12      1587-00-09 21787 , רמת השרון90/25סוקולוב  10975654 לאופר דן יוסף

06/09/20      7554-03-18 66449 , אור יהודה2/0הרותם  14283352 מאגאלאשבילי דמירי

08/09/20     44816-12-18 71218 , הרצלייה5/5העלומים  34932715 מוסטקי חיים

06/09/20     43135-01-19 70031 , תל אביב -יפו74/0גוש עציון  52869617 מזרחי אליהו

06/09/20     43110-01-19 70030 , תל אביב -יפו74/0גוש עציון  55483622 מזרחי ברכה

09/09/20     50028-01-19 71570 , בת ים5/0ברר  35886928 מזרחי טליה

07/09/20     35595-11-18 70582 , תל אביב -יפו8/33חוך  315903559 מזרחי סהר

06/09/20     43416-12-18 71226 , תל אביב -יפו12/2אריסטו  25860792 אגי לובה

08/09/20     35244-09-16 54558 , גבעתיים5/4הפלמ"ח  37067030 סימן טוב ליאור

08/09/20     22076-10-17 62715 , תל אביב -יפו11/2מצדה  307195008 פיבוברוב דיאל

06/09/20     44174-11-17 64149 , אורית22/0הליבה  23769821 פרימו אופיר

10/09/20     61293-01-19 71374 , בת ים43/8הביאים  12467866 פרץ דבורה

06/02/18     40709-05-16 53768 , חולון49/0שד הוז דב  55139471 קדי ישראל

16/12/17     50027-04-15 47556 , תל אביב -יפו14/0אחיעזר  51457349 קרן שמעון

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

22/02/12     30220-02-11 5236 , בית שמש2הרמב"ם  58747577 בוזגלו עמרם

22/02/12     31427-11-10 5880 972175988 , שכם עומאר ברהאם

02/04/12       642-04-11 5828 , ירושלים9חננאל  43443530 אדרי כפיר

19/03/12     48896-03-11 6046 , ירושלים19ברל לוקר  34985812 אור חנה

22/02/12     30368-02-11 5784 , ירושלים112/22אולסוונגר  59729806 אייל עופר ארד

29/02/12      2450-02-11 5731 , ירושלים0 57015תד  25385212 אלהרר רוזט

24/04/12     26515-03-11 5877 , ירושלים2/2יצחק שדה  29513488 בלולו מיכאל

02/04/12     15996-04-11 5887 , ירושלים12/18סולם יעקב  29315355 בר מוחא יוסף

19/03/12     51705-02-11 5680 , ירושלים313/18אלכסנדר רובוביץ  11624707 ברוק מרינה

09/05/12     37650-05-11 5979 , ירושלים38/74שישה עשר  323350330 ברצלבסקי לודמילה

02/04/12      3090-04-11 5948 , ירושלים1שועפט  81025033 בשיתי עובידה

02/04/12      3131-04-11 5938 , ירושלים13שועפט  80291701 בשיתי ערפאת

09/05/12     34907-05-11 5989 , ירושלים571האודם  330829 גליסקו אבשלום

19/03/12     55339-03-11 5890 , מבשרת ציון4ארבל  32277352 דיין אופירה

01/04/12     19663-12-10 5221 , כפר אדומים0נופי פרת  37561156 ואזאנא ליאת

19/03/12     43670-03-11 5963 , ביתר עלית5/5רבי עקיבא  24137820 ולעס משה

19/03/12     16645-01-11 5830 , ירושלים125/26הנורית  51149904 זאדא מרים

01/04/12     10649-07-10 5283 , מעלה אדומים13גבעת המייסדים  40722837 זגורי אלעד נסים

29/02/12      6684-02-11 5930 , ירושלים15/17ברל לוקר  28648962 זיבת מנשה

02/04/12     15912-04-11 5993 , ירושלים3משמר העם  56348287 חיים אברהם

08/05/12      6944-04-11 5809 , בית נקופה323/17שלמה בן יוסף  56830060 טורג'מן צבי

22/02/12     22872-09-10 5750 , ירושלים16הרפובליקה הדומי  29511532 יעקב שולמית

22/02/12     22848-09-10 5740 , ירושלים12/34ישראל אלדד  29703709 יעקב שי

12/03/12     11968-03-11 5354 הכלנית , ירושלים 10357671 יצחק לידיה

24/04/12     42251-10-10 5608 , גן יבנה3הסיירים  71335533 יריב מני

19/03/12     51171-03-11 5513 פסגת שורש , שרש 59780676 כהן אמנון

19/03/12     54837-03-11 5760 53189114 אצל אוח, ירושלים204/2מצפה מנחם  כהן יונה שלמה

02/04/12     16832-04-11 5587 , צור הדסה606יסמין  27425222 כהן תמר

27/02/12     29809-02-11 5926 , ירושלים15הצפורן  13610035 כתר יוסף

19/03/12     60407-03-11 5935 , ירושלים52חזקיהו המלך  52650249 לוי יהונתן

22/02/12     26635-02-11 5712 , ירושלים7/5ברגר  40644353 לייני עוז

27/02/12     52648-02-11 5944 , ירושלים112דרך חברון  10672632 מלכה ויקטוריה

09/05/12     28478-05-11 5749 , ברקן0השקד  17306259 מנליס יעקב

02/04/12      3109-04-11 5940 , ירושלים0ואדי אל ג'וז  80502875 נתשה מוחמד עדנא

01/04/12     35851-12-10 5771 , עין נקובא8עין נקבוא  35591940 עוודאלה ויג'דאן

29/02/12      5628-02-11 5704 , ירושלים23בית צפפה  53808564 עליאן מוסא

02/04/12     16769-04-11 5639 , קרני שומרון10משעול החבצלת  51700318 רז בני

07/05/12     33525-10-10 5532 , ירושלים1מכוור  23879919 שאזו איריס אהוב

07/05/12     33484-10-10 5097 , ירושלים1מכור  59141598 שאזו מנשה

02/04/12     18739-04-11 5980 , ירושלים3קבוץ גלויות  53620118 שרביט יעקב

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11/09/19     28492-09-17 13235 , ירושלים6 ת.ד 6סוק חן א זית  80701790 אבו רמילה ור אלדין

07/09/20     42660-01-18 13870 , עלה65/0לשם  59068908 אבולעפיה דה

07/09/20     42680-01-18 13860 , עלה65/0לשם  57083495 אבולעפיה יוסף

02/08/20     17701-07-17 12948 , ירושלים55/10שח"ל  319478541 בן יהודה מזל

02/06/20     51777-10-17 13709 , ירושלים0/0שכ כפר עקב  80034853 גולאי עבד אלמעם

07/09/20     32183-04-18 14932 , ירושלים10/16הרב זווין  24145468 דרגולי יוכבד

12/07/18     44590-04-13 7210 , ירושלים131/14בן יוסף שלמה  328791793 הולדר יצחק צבי

26/12/18     21133-09-15 9975 , ירושלים6620סלאח אדין ת.ד 300343555 חטארי דאל

24/05/17     38095-11-15 10204 , גבע בימין11/2החרצית  58712514 יגר ארז

08/09/20     53899-03-18 14261 , צור הדסה18/1לבוה  313052904 כהן מיכאל

21/07/20     29258-03-18 14333 , ירושלים2/6מבוא הקמון  57834871 מויאל רחל

08/09/20     67451-03-18 14329 , ירושלים6/0בר און אורי  203075429 מרדכי אברהם

07/09/20     25434-02-18 14241 , ירושלים19/0יוסי בן יועזר  57385643 סים בימין

07/09/20     31310-11-17 13617 , ירושלים0/0אבו טור  40068215 סכאפי סים

תל אביב מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

25/03/19     55611-06-17 61604 , חולון11/9אחד העם  22530547 אלטר שרה

04/12/19     10843-01-18 65117 , בת ים118/3שד יוספטל גיורא  300166675 אלשיך גיל

06/09/20     46844-11-18 70511 , בת ים5/14בר יהודה  319268058 אסטמן-ברחודריאן רוזה

02/01/20     32396-04-18 66954 , תל אביב -יפו292/11דיזגוף  39540166 גבריאלי רמי

07/09/20     66381-01-19 71856 , תל אביב -יפו44/25שז"ר זלמן  14809990 ווטמכר איליה

06/09/20     14370-12-18 70759 , תל אביב -יפו48/4מעפילי אגוז  37613841 וזה אתי

08/09/20     63886-12-18 71256 , תל אביב -יפו7/10גר צדק  309913689 טרייפלר גילה

06/09/20     30578-07-17 61853 , תל אביב -יפו15/9רמב"ם  24866790 כהן ישראל

24/10/12      1587-00-09 21787 , רמת השרון90/25סוקולוב  10975654 לאופר דן יוסף

06/09/20      7554-03-18 66449 , אור יהודה2/0הרותם  14283352 מאגאלאשבילי דמירי

08/09/20     44816-12-18 71218 , הרצלייה5/5העלומים  34932715 מוסטקי חיים

06/09/20     43135-01-19 70031 , תל אביב -יפו74/0גוש עציון  52869617 מזרחי אליהו

06/09/20     43110-01-19 70030 , תל אביב -יפו74/0גוש עציון  55483622 מזרחי ברכה

09/09/20     50028-01-19 71570 , בת ים5/0ברר  35886928 מזרחי טליה

07/09/20     35595-11-18 70582 , תל אביב -יפו8/33חוך  315903559 מזרחי סהר

06/09/20     43416-12-18 71226 , תל אביב -יפו12/2אריסטו  25860792 אגי לובה

08/09/20     35244-09-16 54558 , גבעתיים5/4הפלמ"ח  37067030 סימן טוב ליאור

08/09/20     22076-10-17 62715 , תל אביב -יפו11/2מצדה  307195008 פיבוברוב דיאל

06/09/20     44174-11-17 64149 , אורית22/0הליבה  23769821 פרימו אופיר

10/09/20     61293-01-19 71374 , בת ים43/8הביאים  12467866 פרץ דבורה

06/02/18     40709-05-16 53768 , חולון49/0שד הוז דב  55139471 קדי ישראל

16/12/17     50027-04-15 47556 , תל אביב -יפו14/0אחיעזר  51457349 קרן שמעון

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

16/12/17     50027-04-15 47556 , תל אביב -יפו14/0אחיעזר  51457349 קרן שמעון

רות ליקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09/09/20     68321-12-18 71615 , שפרעם1/0דהר חסן  39942065 אבו אלעולא סומייא

04/08/20      8935-08-16 50031 , ג'ולס0/0ג'ולס  55828701 אבו ח'לא אישראח

04/08/20      5607-08-16 50057 , ג'ולס0/0ג'ולס  54789805 אבו חלא ג'מאל

09/09/20     55842-03-18 64142 , קריית אתא10/0ז'בוטיסקי  33937996 אג'ימן אליור

04/08/20     63683-06-18 65995 , חדרה6/9גלעד  23862600 אזולאי אביגייל

09/08/20     18340-11-18 70311 , חיפה9/17שידלר אוסקר  55044069 אלקלעי דיאל

10/09/20      1163-12-18 70235 , עכו451/12שכ בן גוריון  312882152 אשורוב יעקב

28/07/20     32702-08-18 68437 , עכו8/4שלום הגליל  313428849 בטלוי אברהם

28/07/20      2268-11-17 61727 , הרייה33/8שפריצק  66087537 בן שבת מוטי מרדכי

04/08/20     43084-03-18 65097 , עכו23/26חטיבת גולי  59266387 ברשישט יוסף מרדכי

07/09/20     29202-11-18 69438 , מעלות-תרשיחא140/3מעלה חסון  26108068 גורי אליזבטה

10/09/20      1571-12-18 70236 , עכו12/23מוטה גור  303928857 גיטלמן אשורוב אירה

06/09/20     11402-12-18 71130 , סח'ין0/0סח'ין  33920547 גאים אוסאמה

06/09/20     54252-11-16 52532 , ראמה0/0ראמה  32972887 דוחא אומימה

09/08/20     29307-05-16 46288 , פרדס חה-כרכור12/0חלה  58787698 דולברג אוקוור מרים

04/08/20     26246-03-19 73078 , קריית ים13/0הקוממיות  27877497 דרוקר ארז

06/09/20     30894-01-19 71738 , חיפה22/0הלל  22882047 ויישטיין פרץ

21/07/20     16521-03-18 64580 , חדרה4/4תאים  54914031 וייסמן צבי תן

09/09/20     43310-02-19 72511 , כרמיאל20/5הפרחים  67895755 זגורי בימין

06/09/20     15263-09-17 60522 , בסמת טבעון9/0בסמת טבעון  55819312 זובידאת יוסף

04/08/20     19943-02-19 72584 , ירכא0/0ירכא  200367894 חזה איאד

04/08/20     19979-02-19 72574 , ירכא0/0ירכא  21536693 חזה סאברין

09/09/20     59477-03-19 73063 , חדרה32/12בוטקובסקי  310395520 חיימוב ולרי

08/09/20     36910-10-17 61104 , דאלית אל-כרמל0/0דאלית אל-כרמל  56989130 חלבי רוי

06/09/20     14114-12-18 70596 , חיפה1/0יבה  313728545 חמאיסה גראם

06/09/20     14100-12-18 70586 , חיפה1/0יבה  37482668 חמאיסה קתי

10/06/19     42095-12-17 61410 , הרייה36/9שד הגעתון  35949544 חן יגיל

28/07/20     50789-04-18 63335 , שפרעם161/13שפרעם  55817175 חסין ריאד

23/07/20     18360-11-18 70290 , חיפה13/8פבזר  316657758 יודקובסקי זאב משה ול

04/08/20     45939-02-18 64237 , עכו19/13הרימון  308283894 יוסופוב אביל

07/09/20     45210-03-18 65442 , חיפה13/0צפרירים  59647362 לוין ליאת

09/08/20     41834-03-19 72108 , כרמיאל89/1מורד הגיא  323535641 מוסקוביץ' גריגורי

09/08/20     41856-03-19 72048 , כרמיאל89/1מורד הגיא  326930740 מוסקוביץ' טטיאה

10/09/20     60445-03-19 73385 , פוריידיס1/0 1רח  52805884 מחאמיד ורדה

06/09/20     10607-09-19 75250 , קריית מוצקין59/5שד גושן משה  36336824 מלכה אזולאי ארלט

09/09/20     57116-01-18 63373 , חיפה11/17הגפן  25982117 סאדר יוסי

10/09/20      7513-05-16 48281 , עספיא215/0שד אבא חושי  57624314 סוויטאת עלי

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת
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חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל
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04/08/20      8935-08-16 50031 , ג'ולס0/0ג'ולס  55828701 אבו ח'לא אישראח

04/08/20      5607-08-16 50057 , ג'ולס0/0ג'ולס  54789805 אבו חלא ג'מאל

09/09/20     55842-03-18 64142 , קריית אתא10/0ז'בוטיסקי  33937996 אג'ימן אליור

04/08/20     63683-06-18 65995 , חדרה6/9גלעד  23862600 אזולאי אביגייל
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28/07/20     32702-08-18 68437 , עכו8/4שלום הגליל  313428849 בטלוי אברהם

28/07/20      2268-11-17 61727 , הרייה33/8שפריצק  66087537 בן שבת מוטי מרדכי

04/08/20     43084-03-18 65097 , עכו23/26חטיבת גולי  59266387 ברשישט יוסף מרדכי

07/09/20     29202-11-18 69438 , מעלות-תרשיחא140/3מעלה חסון  26108068 גורי אליזבטה

10/09/20      1571-12-18 70236 , עכו12/23מוטה גור  303928857 גיטלמן אשורוב אירה

06/09/20     11402-12-18 71130 , סח'ין0/0סח'ין  33920547 גאים אוסאמה

06/09/20     54252-11-16 52532 , ראמה0/0ראמה  32972887 דוחא אומימה

09/08/20     29307-05-16 46288 , פרדס חה-כרכור12/0חלה  58787698 דולברג אוקוור מרים

04/08/20     26246-03-19 73078 , קריית ים13/0הקוממיות  27877497 דרוקר ארז

06/09/20     30894-01-19 71738 , חיפה22/0הלל  22882047 ויישטיין פרץ

21/07/20     16521-03-18 64580 , חדרה4/4תאים  54914031 וייסמן צבי תן

09/09/20     43310-02-19 72511 , כרמיאל20/5הפרחים  67895755 זגורי בימין

06/09/20     15263-09-17 60522 , בסמת טבעון9/0בסמת טבעון  55819312 זובידאת יוסף

04/08/20     19943-02-19 72584 , ירכא0/0ירכא  200367894 חזה איאד
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09/09/20     59477-03-19 73063 , חדרה32/12בוטקובסקי  310395520 חיימוב ולרי

08/09/20     36910-10-17 61104 , דאלית אל-כרמל0/0דאלית אל-כרמל  56989130 חלבי רוי

06/09/20     14114-12-18 70596 , חיפה1/0יבה  313728545 חמאיסה גראם

06/09/20     14100-12-18 70586 , חיפה1/0יבה  37482668 חמאיסה קתי

10/06/19     42095-12-17 61410 , הרייה36/9שד הגעתון  35949544 חן יגיל

28/07/20     50789-04-18 63335 , שפרעם161/13שפרעם  55817175 חסין ריאד

23/07/20     18360-11-18 70290 , חיפה13/8פבזר  316657758 יודקובסקי זאב משה ול

04/08/20     45939-02-18 64237 , עכו19/13הרימון  308283894 יוסופוב אביל

07/09/20     45210-03-18 65442 , חיפה13/0צפרירים  59647362 לוין ליאת

09/08/20     41834-03-19 72108 , כרמיאל89/1מורד הגיא  323535641 מוסקוביץ' גריגורי

09/08/20     41856-03-19 72048 , כרמיאל89/1מורד הגיא  326930740 מוסקוביץ' טטיאה

10/09/20     60445-03-19 73385 , פוריידיס1/0 1רח  52805884 מחאמיד ורדה

06/09/20     10607-09-19 75250 , קריית מוצקין59/5שד גושן משה  36336824 מלכה אזולאי ארלט

09/09/20     57116-01-18 63373 , חיפה11/17הגפן  25982117 סאדר יוסי

10/09/20      7513-05-16 48281 , עספיא215/0שד אבא חושי  57624314 סוויטאת עלי
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת
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רות ליקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז
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פשיטת רגל

מס. תיק
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מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת
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09/09/20     55842-03-18 64142 , קריית אתא10/0ז'בוטיסקי  33937996 אג'ימן אליור

04/08/20     63683-06-18 65995 , חדרה6/9גלעד  23862600 אזולאי אביגייל

09/08/20     18340-11-18 70311 , חיפה9/17שידלר אוסקר  55044069 אלקלעי דיאל

10/09/20      1163-12-18 70235 , עכו451/12שכ בן גוריון  312882152 אשורוב יעקב

28/07/20     32702-08-18 68437 , עכו8/4שלום הגליל  313428849 בטלוי אברהם

28/07/20      2268-11-17 61727 , הרייה33/8שפריצק  66087537 בן שבת מוטי מרדכי

04/08/20     43084-03-18 65097 , עכו23/26חטיבת גולי  59266387 ברשישט יוסף מרדכי

07/09/20     29202-11-18 69438 , מעלות-תרשיחא140/3מעלה חסון  26108068 גורי אליזבטה

10/09/20      1571-12-18 70236 , עכו12/23מוטה גור  303928857 גיטלמן אשורוב אירה

06/09/20     11402-12-18 71130 , סח'ין0/0סח'ין  33920547 גאים אוסאמה

06/09/20     54252-11-16 52532 , ראמה0/0ראמה  32972887 דוחא אומימה

09/08/20     29307-05-16 46288 , פרדס חה-כרכור12/0חלה  58787698 דולברג אוקוור מרים

04/08/20     26246-03-19 73078 , קריית ים13/0הקוממיות  27877497 דרוקר ארז

06/09/20     30894-01-19 71738 , חיפה22/0הלל  22882047 ויישטיין פרץ

21/07/20     16521-03-18 64580 , חדרה4/4תאים  54914031 וייסמן צבי תן

09/09/20     43310-02-19 72511 , כרמיאל20/5הפרחים  67895755 זגורי בימין

06/09/20     15263-09-17 60522 , בסמת טבעון9/0בסמת טבעון  55819312 זובידאת יוסף

04/08/20     19943-02-19 72584 , ירכא0/0ירכא  200367894 חזה איאד

04/08/20     19979-02-19 72574 , ירכא0/0ירכא  21536693 חזה סאברין

09/09/20     59477-03-19 73063 , חדרה32/12בוטקובסקי  310395520 חיימוב ולרי

08/09/20     36910-10-17 61104 , דאלית אל-כרמל0/0דאלית אל-כרמל  56989130 חלבי רוי

06/09/20     14114-12-18 70596 , חיפה1/0יבה  313728545 חמאיסה גראם

06/09/20     14100-12-18 70586 , חיפה1/0יבה  37482668 חמאיסה קתי

10/06/19     42095-12-17 61410 , הרייה36/9שד הגעתון  35949544 חן יגיל

28/07/20     50789-04-18 63335 , שפרעם161/13שפרעם  55817175 חסין ריאד

23/07/20     18360-11-18 70290 , חיפה13/8פבזר  316657758 יודקובסקי זאב משה ול

04/08/20     45939-02-18 64237 , עכו19/13הרימון  308283894 יוסופוב אביל

07/09/20     45210-03-18 65442 , חיפה13/0צפרירים  59647362 לוין ליאת

09/08/20     41834-03-19 72108 , כרמיאל89/1מורד הגיא  323535641 מוסקוביץ' גריגורי

09/08/20     41856-03-19 72048 , כרמיאל89/1מורד הגיא  326930740 מוסקוביץ' טטיאה

10/09/20     60445-03-19 73385 , פוריידיס1/0 1רח  52805884 מחאמיד ורדה

06/09/20     10607-09-19 75250 , קריית מוצקין59/5שד גושן משה  36336824 מלכה אזולאי ארלט

09/09/20     57116-01-18 63373 , חיפה11/17הגפן  25982117 סאדר יוסי

10/09/20      7513-05-16 48281 , עספיא215/0שד אבא חושי  57624314 סוויטאת עלי

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

16/12/17     50027-04-15 47556 , תל אביב -יפו14/0אחיעזר  51457349 קרן שמעון

רות ליקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09/09/20     68321-12-18 71615 , שפרעם1/0דהר חסן  39942065 אבו אלעולא סומייא

04/08/20      8935-08-16 50031 , ג'ולס0/0ג'ולס  55828701 אבו ח'לא אישראח

04/08/20      5607-08-16 50057 , ג'ולס0/0ג'ולס  54789805 אבו חלא ג'מאל

09/09/20     55842-03-18 64142 , קריית אתא10/0ז'בוטיסקי  33937996 אג'ימן אליור

04/08/20     63683-06-18 65995 , חדרה6/9גלעד  23862600 אזולאי אביגייל

09/08/20     18340-11-18 70311 , חיפה9/17שידלר אוסקר  55044069 אלקלעי דיאל

10/09/20      1163-12-18 70235 , עכו451/12שכ בן גוריון  312882152 אשורוב יעקב

28/07/20     32702-08-18 68437 , עכו8/4שלום הגליל  313428849 בטלוי אברהם

28/07/20      2268-11-17 61727 , הרייה33/8שפריצק  66087537 בן שבת מוטי מרדכי

04/08/20     43084-03-18 65097 , עכו23/26חטיבת גולי  59266387 ברשישט יוסף מרדכי

07/09/20     29202-11-18 69438 , מעלות-תרשיחא140/3מעלה חסון  26108068 גורי אליזבטה

10/09/20      1571-12-18 70236 , עכו12/23מוטה גור  303928857 גיטלמן אשורוב אירה

06/09/20     11402-12-18 71130 , סח'ין0/0סח'ין  33920547 גאים אוסאמה

06/09/20     54252-11-16 52532 , ראמה0/0ראמה  32972887 דוחא אומימה

09/08/20     29307-05-16 46288 , פרדס חה-כרכור12/0חלה  58787698 דולברג אוקוור מרים

04/08/20     26246-03-19 73078 , קריית ים13/0הקוממיות  27877497 דרוקר ארז

06/09/20     30894-01-19 71738 , חיפה22/0הלל  22882047 ויישטיין פרץ

21/07/20     16521-03-18 64580 , חדרה4/4תאים  54914031 וייסמן צבי תן

09/09/20     43310-02-19 72511 , כרמיאל20/5הפרחים  67895755 זגורי בימין

06/09/20     15263-09-17 60522 , בסמת טבעון9/0בסמת טבעון  55819312 זובידאת יוסף

04/08/20     19943-02-19 72584 , ירכא0/0ירכא  200367894 חזה איאד

04/08/20     19979-02-19 72574 , ירכא0/0ירכא  21536693 חזה סאברין

09/09/20     59477-03-19 73063 , חדרה32/12בוטקובסקי  310395520 חיימוב ולרי

08/09/20     36910-10-17 61104 , דאלית אל-כרמל0/0דאלית אל-כרמל  56989130 חלבי רוי

06/09/20     14114-12-18 70596 , חיפה1/0יבה  313728545 חמאיסה גראם

06/09/20     14100-12-18 70586 , חיפה1/0יבה  37482668 חמאיסה קתי

10/06/19     42095-12-17 61410 , הרייה36/9שד הגעתון  35949544 חן יגיל

28/07/20     50789-04-18 63335 , שפרעם161/13שפרעם  55817175 חסין ריאד

23/07/20     18360-11-18 70290 , חיפה13/8פבזר  316657758 יודקובסקי זאב משה ול

04/08/20     45939-02-18 64237 , עכו19/13הרימון  308283894 יוסופוב אביל

07/09/20     45210-03-18 65442 , חיפה13/0צפרירים  59647362 לוין ליאת

09/08/20     41834-03-19 72108 , כרמיאל89/1מורד הגיא  323535641 מוסקוביץ' גריגורי

09/08/20     41856-03-19 72048 , כרמיאל89/1מורד הגיא  326930740 מוסקוביץ' טטיאה

10/09/20     60445-03-19 73385 , פוריידיס1/0 1רח  52805884 מחאמיד ורדה

06/09/20     10607-09-19 75250 , קריית מוצקין59/5שד גושן משה  36336824 מלכה אזולאי ארלט

09/09/20     57116-01-18 63373 , חיפה11/17הגפן  25982117 סאדר יוסי

10/09/20      7513-05-16 48281 , עספיא215/0שד אבא חושי  57624314 סוויטאת עלי

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/09/20     14270-04-17 56773 , כפר מדא0/0כפר מדא  201288578 עבד אל חמיד מוחמד

13/09/20     21161-12-18 70858 , אור עקיבא1/0הגיבורים  48813950 עגמי ימין

06/09/20     32958-10-17 61320 , אעבלין0/0אעבלין  39112123 עואבדה מוא

06/09/20     11798-10-18 69698 , טמרה0/0טמרה  23328065 עודה מחמוד

07/09/20     42959-02-19 71264 , חיפה25/0פלג פרק  5387774 עמית רות

09/09/20     18250-04-19 73517 , באקה אל-גרביה10/0 10רח  49829575 עאבוסי סאמר

10/09/20      1136-03-18 65147 , הרייה29/2דרך סטרומה  37798816 פדידה דורי

09/09/20     29291-04-19 73702 , קריית ים89/0שד ירושלים  307650135 פיקדו אבט

03/09/20     16386-12-16 52932 , בית ג'ן0/0בית ג'ן  55829261 קבלאן וחיד

06/09/20     40987-10-18 68303 , סח'ין0/0סח'ין  36433860 שאהין סאא

06/09/20     52948-05-18 66643 , סח'ין0/0סח'ין  27573864 שאהין עז אל דין

10/09/20     31681-09-18 69334 , הרייה55/17קבוץ גלויות  22898878 שופן אביבה

10/09/20      4917-07-18 67942 , הרייה55/17קבוץ גלויות  57336968 שופן יוסף

21/05/19     19659-01-17 58112 , בת ים61/6רוטשילד  310988589 פרוקופייב אריאל

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/09/20     17779-01-19 32338 , רהט17/0אלמידאן  201403011 אבו בלאל אואר

08/09/20     23282-06-18 33138 , ערערה-בגב162/0 4שכ  39791066 אבו גאמע אוסאמה

14/09/20      5034-08-18 34300 , באר שבע20/1בודהיימר  68271832 אברם רבקה

07/09/20     43743-07-18 34226 , באר שבע13/2הקאים  65040552 אוחיון אברהם

07/09/20     26914-09-18 34540 , אשדוד12/3רוגוזין  12200101 אוחיון אלן

07/09/20     35012-09-18 34410 , באר שבע9/5פיקרד  22057517 אזולאי יגאל

08/09/20     66129-05-18 33532 , עזר20/0שחף  26538371 אזולאי יצחק ישראל

08/09/20     21122-12-18 35156 , אשקלון6/4דבורה הביאה  311689483 אזרן אלוה

08/09/20      5113-05-19 36563 , אשקלון3/173יפה וף  40825846 אילוז רן אהרון

08/09/20     66943-05-18 33645 , אשקלון41/9ברגר דוד  303967228 אסקאו ייב ביזוא

07/09/20     40471-10-18 34733 , אשדוד65/11המלך חזקיה  69673671 בורפיקר סלובה

10/09/20     21784-02-19 35706 , באר שבע3/9גולדמן חום  41443441 גולדברג משה

13/09/20     69621-05-18 32996 , אשקלון709/31שד שפירא  55052435 גל אלמוג שושה

07/09/20     54957-10-18 34581 , אשדוד9/1שפירא משה חיים  32471880 ווקין אלירן

08/09/20     43732-06-18 32964 , בטים579/0בטים  54986781 ווקין יעל

11/09/20     38477-08-14 20312 , באר שבע12/2סתוי משה  58752379 חורי גבריאל

08/09/20      1157-06-18 33524 , באר שבע32/0סתוית  311622849 טיטוב איגור

08/09/20     14710-12-18 35199 , סגולה15/0סגולה  50029883 יובל יואל

10/09/20     76330-01-19 35785 , אשדוד10/0אטלי  69984243 יוסף אלין

13/09/20     63837-10-18 34362 , באר שבע56/8יוהה ז'בוטיסק  29447141 יצחק לאה

07/09/20     27051-08-18 34446 , תיבות44/0מלכי ישראל  307676502 מירזייב ולדימיר

08/09/20     20326-06-18 33608 , ערערה0/0ערערה  301916359 מרעי דודו

10/09/20     60070-01-19 27676 , אשדוד21/4ספיר  39982665 תן ראקל

08/09/20     31616-06-18 33381 , אשקלון5/11התקווה  323680025 סיליקוב איסה
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/09/20     14270-04-17 56773 , כפר מדא0/0כפר מדא  201288578 עבד אל חמיד מוחמד

13/09/20     21161-12-18 70858 , אור עקיבא1/0הגיבורים  48813950 עגמי ימין

06/09/20     32958-10-17 61320 , אעבלין0/0אעבלין  39112123 עואבדה מוא

06/09/20     11798-10-18 69698 , טמרה0/0טמרה  23328065 עודה מחמוד

07/09/20     42959-02-19 71264 , חיפה25/0פלג פרק  5387774 עמית רות

09/09/20     18250-04-19 73517 , באקה אל-גרביה10/0 10רח  49829575 עאבוסי סאמר

10/09/20      1136-03-18 65147 , הרייה29/2דרך סטרומה  37798816 פדידה דורי

09/09/20     29291-04-19 73702 , קריית ים89/0שד ירושלים  307650135 פיקדו אבט

03/09/20     16386-12-16 52932 , בית ג'ן0/0בית ג'ן  55829261 קבלאן וחיד

06/09/20     40987-10-18 68303 , סח'ין0/0סח'ין  36433860 שאהין סאא

06/09/20     52948-05-18 66643 , סח'ין0/0סח'ין  27573864 שאהין עז אל דין

10/09/20     31681-09-18 69334 , הרייה55/17קבוץ גלויות  22898878 שופן אביבה

10/09/20      4917-07-18 67942 , הרייה55/17קבוץ גלויות  57336968 שופן יוסף

21/05/19     19659-01-17 58112 , בת ים61/6רוטשילד  310988589 פרוקופייב אריאל

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/09/20     17779-01-19 32338 , רהט17/0אלמידאן  201403011 אבו בלאל אואר

08/09/20     23282-06-18 33138 , ערערה-בגב162/0 4שכ  39791066 אבו גאמע אוסאמה

14/09/20      5034-08-18 34300 , באר שבע20/1בודהיימר  68271832 אברם רבקה

07/09/20     43743-07-18 34226 , באר שבע13/2הקאים  65040552 אוחיון אברהם

07/09/20     26914-09-18 34540 , אשדוד12/3רוגוזין  12200101 אוחיון אלן

07/09/20     35012-09-18 34410 , באר שבע9/5פיקרד  22057517 אזולאי יגאל

08/09/20     66129-05-18 33532 , עזר20/0שחף  26538371 אזולאי יצחק ישראל

08/09/20     21122-12-18 35156 , אשקלון6/4דבורה הביאה  311689483 אזרן אלוה

08/09/20      5113-05-19 36563 , אשקלון3/173יפה וף  40825846 אילוז רן אהרון

08/09/20     66943-05-18 33645 , אשקלון41/9ברגר דוד  303967228 אסקאו ייב ביזוא

07/09/20     40471-10-18 34733 , אשדוד65/11המלך חזקיה  69673671 בורפיקר סלובה

10/09/20     21784-02-19 35706 , באר שבע3/9גולדמן חום  41443441 גולדברג משה

13/09/20     69621-05-18 32996 , אשקלון709/31שד שפירא  55052435 גל אלמוג שושה

07/09/20     54957-10-18 34581 , אשדוד9/1שפירא משה חיים  32471880 ווקין אלירן

08/09/20     43732-06-18 32964 , בטים579/0בטים  54986781 ווקין יעל

11/09/20     38477-08-14 20312 , באר שבע12/2סתוי משה  58752379 חורי גבריאל

08/09/20      1157-06-18 33524 , באר שבע32/0סתוית  311622849 טיטוב איגור

08/09/20     14710-12-18 35199 , סגולה15/0סגולה  50029883 יובל יואל

10/09/20     76330-01-19 35785 , אשדוד10/0אטלי  69984243 יוסף אלין

13/09/20     63837-10-18 34362 , באר שבע56/8יוהה ז'בוטיסק  29447141 יצחק לאה

07/09/20     27051-08-18 34446 , תיבות44/0מלכי ישראל  307676502 מירזייב ולדימיר

08/09/20     20326-06-18 33608 , ערערה0/0ערערה  301916359 מרעי דודו

10/09/20     60070-01-19 27676 , אשדוד21/4ספיר  39982665 תן ראקל

08/09/20     31616-06-18 33381 , אשקלון5/11התקווה  323680025 סיליקוב איסה

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

16/12/17     50027-04-15 47556 , תל אביב -יפו14/0אחיעזר  51457349 קרן שמעון

רות ליקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09/09/20     68321-12-18 71615 , שפרעם1/0דהר חסן  39942065 אבו אלעולא סומייא

04/08/20      8935-08-16 50031 , ג'ולס0/0ג'ולס  55828701 אבו ח'לא אישראח

04/08/20      5607-08-16 50057 , ג'ולס0/0ג'ולס  54789805 אבו חלא ג'מאל

09/09/20     55842-03-18 64142 , קריית אתא10/0ז'בוטיסקי  33937996 אג'ימן אליור

04/08/20     63683-06-18 65995 , חדרה6/9גלעד  23862600 אזולאי אביגייל

09/08/20     18340-11-18 70311 , חיפה9/17שידלר אוסקר  55044069 אלקלעי דיאל

10/09/20      1163-12-18 70235 , עכו451/12שכ בן גוריון  312882152 אשורוב יעקב

28/07/20     32702-08-18 68437 , עכו8/4שלום הגליל  313428849 בטלוי אברהם

28/07/20      2268-11-17 61727 , הרייה33/8שפריצק  66087537 בן שבת מוטי מרדכי

04/08/20     43084-03-18 65097 , עכו23/26חטיבת גולי  59266387 ברשישט יוסף מרדכי

07/09/20     29202-11-18 69438 , מעלות-תרשיחא140/3מעלה חסון  26108068 גורי אליזבטה

10/09/20      1571-12-18 70236 , עכו12/23מוטה גור  303928857 גיטלמן אשורוב אירה

06/09/20     11402-12-18 71130 , סח'ין0/0סח'ין  33920547 גאים אוסאמה

06/09/20     54252-11-16 52532 , ראמה0/0ראמה  32972887 דוחא אומימה

09/08/20     29307-05-16 46288 , פרדס חה-כרכור12/0חלה  58787698 דולברג אוקוור מרים

04/08/20     26246-03-19 73078 , קריית ים13/0הקוממיות  27877497 דרוקר ארז

06/09/20     30894-01-19 71738 , חיפה22/0הלל  22882047 ויישטיין פרץ

21/07/20     16521-03-18 64580 , חדרה4/4תאים  54914031 וייסמן צבי תן

09/09/20     43310-02-19 72511 , כרמיאל20/5הפרחים  67895755 זגורי בימין

06/09/20     15263-09-17 60522 , בסמת טבעון9/0בסמת טבעון  55819312 זובידאת יוסף

04/08/20     19943-02-19 72584 , ירכא0/0ירכא  200367894 חזה איאד

04/08/20     19979-02-19 72574 , ירכא0/0ירכא  21536693 חזה סאברין

09/09/20     59477-03-19 73063 , חדרה32/12בוטקובסקי  310395520 חיימוב ולרי

08/09/20     36910-10-17 61104 , דאלית אל-כרמל0/0דאלית אל-כרמל  56989130 חלבי רוי

06/09/20     14114-12-18 70596 , חיפה1/0יבה  313728545 חמאיסה גראם

06/09/20     14100-12-18 70586 , חיפה1/0יבה  37482668 חמאיסה קתי

10/06/19     42095-12-17 61410 , הרייה36/9שד הגעתון  35949544 חן יגיל

28/07/20     50789-04-18 63335 , שפרעם161/13שפרעם  55817175 חסין ריאד

23/07/20     18360-11-18 70290 , חיפה13/8פבזר  316657758 יודקובסקי זאב משה ול

04/08/20     45939-02-18 64237 , עכו19/13הרימון  308283894 יוסופוב אביל

07/09/20     45210-03-18 65442 , חיפה13/0צפרירים  59647362 לוין ליאת

09/08/20     41834-03-19 72108 , כרמיאל89/1מורד הגיא  323535641 מוסקוביץ' גריגורי

09/08/20     41856-03-19 72048 , כרמיאל89/1מורד הגיא  326930740 מוסקוביץ' טטיאה

10/09/20     60445-03-19 73385 , פוריידיס1/0 1רח  52805884 מחאמיד ורדה

06/09/20     10607-09-19 75250 , קריית מוצקין59/5שד גושן משה  36336824 מלכה אזולאי ארלט

09/09/20     57116-01-18 63373 , חיפה11/17הגפן  25982117 סאדר יוסי

10/09/20      7513-05-16 48281 , עספיא215/0שד אבא חושי  57624314 סוויטאת עלי

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/09/20     14270-04-17 56773 , כפר מדא0/0כפר מדא  201288578 עבד אל חמיד מוחמד

13/09/20     21161-12-18 70858 , אור עקיבא1/0הגיבורים  48813950 עגמי ימין

06/09/20     32958-10-17 61320 , אעבלין0/0אעבלין  39112123 עואבדה מוא

06/09/20     11798-10-18 69698 , טמרה0/0טמרה  23328065 עודה מחמוד

07/09/20     42959-02-19 71264 , חיפה25/0פלג פרק  5387774 עמית רות

09/09/20     18250-04-19 73517 , באקה אל-גרביה10/0 10רח  49829575 עאבוסי סאמר

10/09/20      1136-03-18 65147 , הרייה29/2דרך סטרומה  37798816 פדידה דורי

09/09/20     29291-04-19 73702 , קריית ים89/0שד ירושלים  307650135 פיקדו אבט

03/09/20     16386-12-16 52932 , בית ג'ן0/0בית ג'ן  55829261 קבלאן וחיד

06/09/20     40987-10-18 68303 , סח'ין0/0סח'ין  36433860 שאהין סאא

06/09/20     52948-05-18 66643 , סח'ין0/0סח'ין  27573864 שאהין עז אל דין

10/09/20     31681-09-18 69334 , הרייה55/17קבוץ גלויות  22898878 שופן אביבה

10/09/20      4917-07-18 67942 , הרייה55/17קבוץ גלויות  57336968 שופן יוסף

21/05/19     19659-01-17 58112 , בת ים61/6רוטשילד  310988589 פרוקופייב אריאל

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/09/20     17779-01-19 32338 , רהט17/0אלמידאן  201403011 אבו בלאל אואר

08/09/20     23282-06-18 33138 , ערערה-בגב162/0 4שכ  39791066 אבו גאמע אוסאמה

14/09/20      5034-08-18 34300 , באר שבע20/1בודהיימר  68271832 אברם רבקה

07/09/20     43743-07-18 34226 , באר שבע13/2הקאים  65040552 אוחיון אברהם

07/09/20     26914-09-18 34540 , אשדוד12/3רוגוזין  12200101 אוחיון אלן

07/09/20     35012-09-18 34410 , באר שבע9/5פיקרד  22057517 אזולאי יגאל

08/09/20     66129-05-18 33532 , עזר20/0שחף  26538371 אזולאי יצחק ישראל

08/09/20     21122-12-18 35156 , אשקלון6/4דבורה הביאה  311689483 אזרן אלוה

08/09/20      5113-05-19 36563 , אשקלון3/173יפה וף  40825846 אילוז רן אהרון

08/09/20     66943-05-18 33645 , אשקלון41/9ברגר דוד  303967228 אסקאו ייב ביזוא

07/09/20     40471-10-18 34733 , אשדוד65/11המלך חזקיה  69673671 בורפיקר סלובה

10/09/20     21784-02-19 35706 , באר שבע3/9גולדמן חום  41443441 גולדברג משה

13/09/20     69621-05-18 32996 , אשקלון709/31שד שפירא  55052435 גל אלמוג שושה

07/09/20     54957-10-18 34581 , אשדוד9/1שפירא משה חיים  32471880 ווקין אלירן

08/09/20     43732-06-18 32964 , בטים579/0בטים  54986781 ווקין יעל

11/09/20     38477-08-14 20312 , באר שבע12/2סתוי משה  58752379 חורי גבריאל

08/09/20      1157-06-18 33524 , באר שבע32/0סתוית  311622849 טיטוב איגור

08/09/20     14710-12-18 35199 , סגולה15/0סגולה  50029883 יובל יואל

10/09/20     76330-01-19 35785 , אשדוד10/0אטלי  69984243 יוסף אלין

13/09/20     63837-10-18 34362 , באר שבע56/8יוהה ז'בוטיסק  29447141 יצחק לאה

07/09/20     27051-08-18 34446 , תיבות44/0מלכי ישראל  307676502 מירזייב ולדימיר

08/09/20     20326-06-18 33608 , ערערה0/0ערערה  301916359 מרעי דודו

10/09/20     60070-01-19 27676 , אשדוד21/4ספיר  39982665 תן ראקל

08/09/20     31616-06-18 33381 , אשקלון5/11התקווה  323680025 סיליקוב איסה
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10/09/20     81425-01-19 35780 , קריית מלאכי542/6בגין מחם  33482365 סן יקול

13/09/20     37653-01-19 34207 , אשדוד10/11אבן עזרא  17302175 ספיאשוילי אהרון

07/09/20     44853-10-18 34490 , באר שבע10/0ברגסון ארי  31906977 עמר שלום

07/09/20     61728-12-18 35124 , מצפה רמון11/5חל ציחור  23798010 פוסטליקו חגית אסתר

08/09/20     31635-06-18 33380 , אשקלון5/11התקווה  307428193 פחסוב רומן

08/09/20     24232-06-18 33804 , תיבות15/19צרים  320949159 פרדיה ליובוב

08/09/20     49234-05-18 32253 , אשקלון9/6חיד"א  312805302 פשפיורקה שרה

13/09/20     19525-09-18 34401 , יבה51/0יערה  303467856 קולר אלכסדר

14/09/20     48172-06-18 33821 , אשקלון6/33תיהו יותן  300791258 קוסיר ליאת

14/09/20      8338-08-18 33811 , אשקלון6/33תיהו יותן  302097555 קוסיר קוסטין

10/09/20     80836-01-19 35756 , אשדוד7/36הכלית  328637731 קרפצ'וב ארקדי

07/09/20     19592-09-18 34277 , שדרות523/15אות אשכול  307231704 רחימוב לודמילה

10/09/20     43333-02-19 35449 , ערד7/2אקור  327285631 ריבלקין טליה

צרת מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/09/20     60182-01-18 63035 , רייה0/0רייה  300403334 אבו ח'דרה רביע

07/09/20     54371-01-18 63365 , מגאר25/0מגאר  58550450 גאם פח'רי

07/09/20     10547-12-18 70591 , עפולה11/57כורש  60442563 לבון יוסף

07/09/20     11614-01-16 46250 , צפת218/17שז"ר זלמן  310196860 דב יוסף

09/09/20     10026-05-17 57390 , טבריה6/0סביוים  22739841 סלמן לוי עופרה פיבי

09/09/20     64702-12-17 62673 , טובא-זגרייה0/0טובא-זגריה  203333737 עומר פאיז

10/09/20     65001-06-17 58707 , צפת7/0ברקת  60173903 קורקוש ישראל

08/09/20     44901-12-17 62197 , יסוד המעלה0/0הרימוים  303333447 רייס-לבאו פיי

מרכז מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

17/12/19     11099-06-18 67916 , הוד השרון35/0המעגל  56110851 אבישר יהודית

05/08/20     10816-02-16 52028 , פתח תקווה11/0שיטרית בכור  53324182 אדרי בן ציון יה

28/07/20     19472-05-15 47820 , ראשון לציון24/19מוהליבר  57089997 אלוי תמר

30/04/19     27258-07-17 61917 , תיה7/5הפורצים  22475420 חלפון אביבה

08/09/20     12336-10-18 69910 , יהוד16/7מוהליבר  27166693 יוסף טל חיים

27/05/20     10536-06-18 67933 , רעה3/6בוכורוב  23722978 לוגסי דוד

10/09/20     32310-02-13 37236 , ס ציוה87/0העצמאות  30305411 לקרי לאון

23/07/20     57264-01-16 51880 , טייבה0/0  26305011 מסרי ויאם

05/07/20     38957-09-17 63106 , רמלה25/2אחימאיר אבא  306565854 פולטיאלוב מרקל

08/09/20     44525-12-18 71213 , באר יעקב2/36טופז  321728396 קווב ורויקה

08/09/20     67436-11-18 54926 , פתח תקווה12/0ורדאו מכס  303747273 קליימן מרגריטה

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

12:00 17/05/09 11:30 17/05/09 22/02/09 1230008 4854 ,14-27המלאכה
נצרתעילית,

580048874 ד"ניידותחב
להפצתיהדות

ארהקודש

12:00 26/07/09 11:30 26/07/09 15/03/09 3060008 4927 528האופנים
חצורהגלילית,

512642026 אקסטרה"
צ.י(אורדינייר(.

מזושירותי

11:00 29/07/09 10:30 29/07/09 15/02/09 3460008 4943 בגין7מנחם
רמתגן,

513793422 סטוגליליפתח
מ"בע

12:00 15/07/09 11:30 15/07/09 11/03/09 4840008 4995 חצור.81,ד.ת
הגלילית

513710681 מ"וטרימיקסבע

חיפה',א15ים"פל'רבשד"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזחיפהוהצפון,ר"סגןהכונ,ד"עו,לבנהברעוז

בארשבע מחוז

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

10:30 10/05/09 10:00 10/05/09 02/03/09 834908 2946 מסחרי19מרכז
עומר,

512027954 אחירוזנטל
שרותיבניה

)1995(מ"בע

10:30 30/03/09 10:00 30/03/09 21/01/09 84170008 2949 13הצוער,באר
שבע

513704189 לבהנגבסוכנויות
מ"הרכבבע

10:30 18/03/09 10:00 18/03/09 18/03/09 852308 2954 69טרומפלדור
בארשבע,

512504366 אתגריתרשתות
1997(ותשתיות(

מ"בע

10:30 18/05/09 10:00 18/05/09 02/03/09 860308 2959 הנגבלבקניון
בארשבע,

512613233 סמיאתמאיר
מ"ובניובע

10:30 05/07/09 10:00 05/07/09 05/04/09 862008 2961 אשקלון,6ל"צה 512736356 מ"טליטקסבע

בארשבע,4התקווה'רברח"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזבארשבע,ר"סגןהכונ,ד"עו,צביקויש

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10/09/20     81425-01-19 35780 , קריית מלאכי542/6בגין מחם  33482365 סן יקול

13/09/20     37653-01-19 34207 , אשדוד10/11אבן עזרא  17302175 ספיאשוילי אהרון

07/09/20     44853-10-18 34490 , באר שבע10/0ברגסון ארי  31906977 עמר שלום

07/09/20     61728-12-18 35124 , מצפה רמון11/5חל ציחור  23798010 פוסטליקו חגית אסתר

08/09/20     31635-06-18 33380 , אשקלון5/11התקווה  307428193 פחסוב רומן

08/09/20     24232-06-18 33804 , תיבות15/19צרים  320949159 פרדיה ליובוב

08/09/20     49234-05-18 32253 , אשקלון9/6חיד"א  312805302 פשפיורקה שרה

13/09/20     19525-09-18 34401 , יבה51/0יערה  303467856 קולר אלכסדר

14/09/20     48172-06-18 33821 , אשקלון6/33תיהו יותן  300791258 קוסיר ליאת

14/09/20      8338-08-18 33811 , אשקלון6/33תיהו יותן  302097555 קוסיר קוסטין

10/09/20     80836-01-19 35756 , אשדוד7/36הכלית  328637731 קרפצ'וב ארקדי

07/09/20     19592-09-18 34277 , שדרות523/15אות אשכול  307231704 רחימוב לודמילה

10/09/20     43333-02-19 35449 , ערד7/2אקור  327285631 ריבלקין טליה

צרת מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/09/20     60182-01-18 63035 , רייה0/0רייה  300403334 אבו ח'דרה רביע

07/09/20     54371-01-18 63365 , מגאר25/0מגאר  58550450 גאם פח'רי

07/09/20     10547-12-18 70591 , עפולה11/57כורש  60442563 לבון יוסף

07/09/20     11614-01-16 46250 , צפת218/17שז"ר זלמן  310196860 דב יוסף

09/09/20     10026-05-17 57390 , טבריה6/0סביוים  22739841 סלמן לוי עופרה פיבי

09/09/20     64702-12-17 62673 , טובא-זגרייה0/0טובא-זגריה  203333737 עומר פאיז

10/09/20     65001-06-17 58707 , צפת7/0ברקת  60173903 קורקוש ישראל

08/09/20     44901-12-17 62197 , יסוד המעלה0/0הרימוים  303333447 רייס-לבאו פיי

מרכז מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

17/12/19     11099-06-18 67916 , הוד השרון35/0המעגל  56110851 אבישר יהודית

05/08/20     10816-02-16 52028 , פתח תקווה11/0שיטרית בכור  53324182 אדרי בן ציון יה

28/07/20     19472-05-15 47820 , ראשון לציון24/19מוהליבר  57089997 אלוי תמר

30/04/19     27258-07-17 61917 , תיה7/5הפורצים  22475420 חלפון אביבה

08/09/20     12336-10-18 69910 , יהוד16/7מוהליבר  27166693 יוסף טל חיים

27/05/20     10536-06-18 67933 , רעה3/6בוכורוב  23722978 לוגסי דוד

10/09/20     32310-02-13 37236 , ס ציוה87/0העצמאות  30305411 לקרי לאון

23/07/20     57264-01-16 51880 , טייבה0/0  26305011 מסרי ויאם

05/07/20     38957-09-17 63106 , רמלה25/2אחימאיר אבא  306565854 פולטיאלוב מרקל

08/09/20     44525-12-18 71213 , באר יעקב2/36טופז  321728396 קווב ורויקה

08/09/20     67436-11-18 54926 , פתח תקווה12/0ורדאו מכס  303747273 קליימן מרגריטה

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10/09/20     81425-01-19 35780 , קריית מלאכי542/6בגין מחם  33482365 סן יקול

13/09/20     37653-01-19 34207 , אשדוד10/11אבן עזרא  17302175 ספיאשוילי אהרון

07/09/20     44853-10-18 34490 , באר שבע10/0ברגסון ארי  31906977 עמר שלום

07/09/20     61728-12-18 35124 , מצפה רמון11/5חל ציחור  23798010 פוסטליקו חגית אסתר

08/09/20     31635-06-18 33380 , אשקלון5/11התקווה  307428193 פחסוב רומן

08/09/20     24232-06-18 33804 , תיבות15/19צרים  320949159 פרדיה ליובוב

08/09/20     49234-05-18 32253 , אשקלון9/6חיד"א  312805302 פשפיורקה שרה

13/09/20     19525-09-18 34401 , יבה51/0יערה  303467856 קולר אלכסדר

14/09/20     48172-06-18 33821 , אשקלון6/33תיהו יותן  300791258 קוסיר ליאת

14/09/20      8338-08-18 33811 , אשקלון6/33תיהו יותן  302097555 קוסיר קוסטין

10/09/20     80836-01-19 35756 , אשדוד7/36הכלית  328637731 קרפצ'וב ארקדי

07/09/20     19592-09-18 34277 , שדרות523/15אות אשכול  307231704 רחימוב לודמילה

10/09/20     43333-02-19 35449 , ערד7/2אקור  327285631 ריבלקין טליה

צרת מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/09/20     60182-01-18 63035 , רייה0/0רייה  300403334 אבו ח'דרה רביע

07/09/20     54371-01-18 63365 , מגאר25/0מגאר  58550450 גאם פח'רי

07/09/20     10547-12-18 70591 , עפולה11/57כורש  60442563 לבון יוסף

07/09/20     11614-01-16 46250 , צפת218/17שז"ר זלמן  310196860 דב יוסף

09/09/20     10026-05-17 57390 , טבריה6/0סביוים  22739841 סלמן לוי עופרה פיבי

09/09/20     64702-12-17 62673 , טובא-זגרייה0/0טובא-זגריה  203333737 עומר פאיז

10/09/20     65001-06-17 58707 , צפת7/0ברקת  60173903 קורקוש ישראל

08/09/20     44901-12-17 62197 , יסוד המעלה0/0הרימוים  303333447 רייס-לבאו פיי

מרכז מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

17/12/19     11099-06-18 67916 , הוד השרון35/0המעגל  56110851 אבישר יהודית

05/08/20     10816-02-16 52028 , פתח תקווה11/0שיטרית בכור  53324182 אדרי בן ציון יה

28/07/20     19472-05-15 47820 , ראשון לציון24/19מוהליבר  57089997 אלוי תמר

30/04/19     27258-07-17 61917 , תיה7/5הפורצים  22475420 חלפון אביבה

08/09/20     12336-10-18 69910 , יהוד16/7מוהליבר  27166693 יוסף טל חיים

27/05/20     10536-06-18 67933 , רעה3/6בוכורוב  23722978 לוגסי דוד

10/09/20     32310-02-13 37236 , ס ציוה87/0העצמאות  30305411 לקרי לאון

23/07/20     57264-01-16 51880 , טייבה0/0  26305011 מסרי ויאם

05/07/20     38957-09-17 63106 , רמלה25/2אחימאיר אבא  306565854 פולטיאלוב מרקל

08/09/20     44525-12-18 71213 , באר יעקב2/36טופז  321728396 קווב ורויקה

08/09/20     67436-11-18 54926 , פתח תקווה12/0ורדאו מכס  303747273 קליימן מרגריטה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 08/09/20     40521-12-18 16057 , בית שמש83/4ביאליק  23844665 אלמלח אשר

יצול לרעה 05/08/20     66056-05-18 15115 , ירושלים24/0דוד  23996846 בבי ועם דורון

יצול לרעה 06/09/20     28946-10-16 11788 , ירושלים0/0ראס אל עמוד  80744576 ביבי שחאדה

יצול לרעה 26/08/20     51784-04-15 9459 , אבו גוש18/0השיכון  50055938 ג'בר חוסין

יצול לרעה 18/08/20      8832-10-18 15698 , ירושלים6/0 2אל מוקדסי סמ 312379308 דמירי זיד

יצול לרעה 27/07/20     34799-07-18 14055 , ירושלים323/44בן יוסף שלמה  317765196 דרובייה אביגיל

יצול לרעה 27/07/20     21133-09-15 9975 , ירושלים6620סלאח אדין ת.ד 300343555 חטארי דאל

יצול לרעה 28/07/20     33744-04-14 8304 36126530 בית צפפ, ירושלים94272תד  סלמאן אימן

יצול לרעה 14/11/19     15345-11-17 13335 , ירושלים11/1וטורה משה  204847313 ערב רפאל

יצול לרעה 22/07/20     34778-07-18 14045 , ירושלים323/44בן יוסף שלמה  317765188 קרסופיירוב יורי

יצול לרעה 27/07/20     63592-03-19 16845 , ירושלים0/0שכ כפר עקב  317764207 רדואן פדאא

יצול לרעה 09/09/20     66177-11-18 16048 , ירושלים91/0השלשלת  32576134 רשק פאדיה

יצול לרעה 26/07/20     39789-05-18 14656 , ירושלים9/0שומרי אמוים  54723549 שטייסל חיה

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 01/09/20     37358-04-16 53383 , תל אביב -יפו36/0עזה  200320844 אבו עדס מוחמד

יצול לרעה 08/09/20     61352-02-19 71592 , תל אביב -יפו20/0הרב פרקל  25713132 אביטל רחמים שי

יצול לרעה 06/09/20     10362-05-18 67276 , חולון11/27אילון פחס  306831173 אוגיץ מיכאל

יצול לרעה 07/09/20     47621-12-18 71194 , יהוד11/0לוי אשכול  301907218 אלבו ליאור

יצול לרעה 09/09/20     40227-07-12 34225 , תל אביב - יפו7/0מקראי קודש  33312851 בוטבול שרית

יצול לרעה 21/02/13     10587-05-11 28323 , רמת גן126/2עוזיאל  36049740 בן חור מוטי

הסדר 08/09/20      2662-12-17 64447 , כפר אז'ר12/0הח"ל  32289357 בן יעקב עמית

הסדר 08/09/20      2650-12-17 64445 , כפר אז'ר12/0הח"ל  33048398 בן יעקב עת

יצול לרעה 08/09/20     47088-01-19 71092 , בת ים37/7בר יהודה  25385253 הילל שי

יצול לרעה 10/09/20     25923-01-19 71647 , תל אביב -יפו7/0יעבץ  56747256 כהן יהותן

יצול לרעה 06/09/20     10736-09-19 75357 , תל אביב -יפו67/0שבטי ישראל  53844791 כלבוי אבראהים

יצול לרעה 08/09/20     76912-01-19 71822 , קריית אוו13/0הדרור  34322750 לוי אליהו

יצול לרעה 11/07/17      3018-00-08 21362 , קריית אוו35חה סש  22467492 לציאו דוד

יצול לרעה 09/09/20     59497-10-13 39768 , הרצלייה21/0י ל פרץ  59239913 מולכו אמיר

יצול לרעה 04/09/20     42475-09-14 44296 , הרצלייה12/0הלי המלכה  318132784 קוברק גליה

יצול לרעה 18/09/19     11855-09-18 67949 , חולון10/0חצרים  21910690 רובין אסף

יצול לרעה 08/09/20     48516-07-15 49077 , קריית אוו100/7צה"ל  305645392 שם טוב ספיר

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

22/02/12     30220-02-11 5236 , בית שמש2הרמב"ם  58747577 בוזגלו עמרם

22/02/12     31427-11-10 5880 972175988 , שכם עומאר ברהאם

02/04/12       642-04-11 5828 , ירושלים9חננאל  43443530 אדרי כפיר

19/03/12     48896-03-11 6046 , ירושלים19ברל לוקר  34985812 אור חנה

22/02/12     30368-02-11 5784 , ירושלים112/22אולסוונגר  59729806 אייל עופר ארד

29/02/12      2450-02-11 5731 , ירושלים0 57015תד  25385212 אלהרר רוזט

24/04/12     26515-03-11 5877 , ירושלים2/2יצחק שדה  29513488 בלולו מיכאל

02/04/12     15996-04-11 5887 , ירושלים12/18סולם יעקב  29315355 בר מוחא יוסף

19/03/12     51705-02-11 5680 , ירושלים313/18אלכסנדר רובוביץ  11624707 ברוק מרינה

09/05/12     37650-05-11 5979 , ירושלים38/74שישה עשר  323350330 ברצלבסקי לודמילה

02/04/12      3090-04-11 5948 , ירושלים1שועפט  81025033 בשיתי עובידה

02/04/12      3131-04-11 5938 , ירושלים13שועפט  80291701 בשיתי ערפאת

09/05/12     34907-05-11 5989 , ירושלים571האודם  330829 גליסקו אבשלום

19/03/12     55339-03-11 5890 , מבשרת ציון4ארבל  32277352 דיין אופירה

01/04/12     19663-12-10 5221 , כפר אדומים0נופי פרת  37561156 ואזאנא ליאת

19/03/12     43670-03-11 5963 , ביתר עלית5/5רבי עקיבא  24137820 ולעס משה

19/03/12     16645-01-11 5830 , ירושלים125/26הנורית  51149904 זאדא מרים

01/04/12     10649-07-10 5283 , מעלה אדומים13גבעת המייסדים  40722837 זגורי אלעד נסים

29/02/12      6684-02-11 5930 , ירושלים15/17ברל לוקר  28648962 זיבת מנשה

02/04/12     15912-04-11 5993 , ירושלים3משמר העם  56348287 חיים אברהם

08/05/12      6944-04-11 5809 , בית נקופה323/17שלמה בן יוסף  56830060 טורג'מן צבי

22/02/12     22872-09-10 5750 , ירושלים16הרפובליקה הדומי  29511532 יעקב שולמית

22/02/12     22848-09-10 5740 , ירושלים12/34ישראל אלדד  29703709 יעקב שי

12/03/12     11968-03-11 5354 הכלנית , ירושלים 10357671 יצחק לידיה

24/04/12     42251-10-10 5608 , גן יבנה3הסיירים  71335533 יריב מני

19/03/12     51171-03-11 5513 פסגת שורש , שרש 59780676 כהן אמנון

19/03/12     54837-03-11 5760 53189114 אצל אוח, ירושלים204/2מצפה מנחם  כהן יונה שלמה

02/04/12     16832-04-11 5587 , צור הדסה606יסמין  27425222 כהן תמר

27/02/12     29809-02-11 5926 , ירושלים15הצפורן  13610035 כתר יוסף

19/03/12     60407-03-11 5935 , ירושלים52חזקיהו המלך  52650249 לוי יהונתן

22/02/12     26635-02-11 5712 , ירושלים7/5ברגר  40644353 לייני עוז

27/02/12     52648-02-11 5944 , ירושלים112דרך חברון  10672632 מלכה ויקטוריה

09/05/12     28478-05-11 5749 , ברקן0השקד  17306259 מנליס יעקב

02/04/12      3109-04-11 5940 , ירושלים0ואדי אל ג'וז  80502875 נתשה מוחמד עדנא

01/04/12     35851-12-10 5771 , עין נקובא8עין נקבוא  35591940 עוודאלה ויג'דאן

29/02/12      5628-02-11 5704 , ירושלים23בית צפפה  53808564 עליאן מוסא

02/04/12     16769-04-11 5639 , קרני שומרון10משעול החבצלת  51700318 רז בני

07/05/12     33525-10-10 5532 , ירושלים1מכוור  23879919 שאזו איריס אהוב

07/05/12     33484-10-10 5097 , ירושלים1מכור  59141598 שאזו מנשה

02/04/12     18739-04-11 5980 , ירושלים3קבוץ גלויות  53620118 שרביט יעקב

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

סיבת הביטולמועד הביטול

17/09/2014:51
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 08/09/20     40521-12-18 16057 , בית שמש83/4ביאליק  23844665 אלמלח אשר

יצול לרעה 05/08/20     66056-05-18 15115 , ירושלים24/0דוד  23996846 בבי ועם דורון

יצול לרעה 06/09/20     28946-10-16 11788 , ירושלים0/0ראס אל עמוד  80744576 ביבי שחאדה

יצול לרעה 26/08/20     51784-04-15 9459 , אבו גוש18/0השיכון  50055938 ג'בר חוסין

יצול לרעה 18/08/20      8832-10-18 15698 , ירושלים6/0 2אל מוקדסי סמ 312379308 דמירי זיד

יצול לרעה 27/07/20     34799-07-18 14055 , ירושלים323/44בן יוסף שלמה  317765196 דרובייה אביגיל

יצול לרעה 27/07/20     21133-09-15 9975 , ירושלים6620סלאח אדין ת.ד 300343555 חטארי דאל

יצול לרעה 28/07/20     33744-04-14 8304 36126530 בית צפפ, ירושלים94272תד  סלמאן אימן

יצול לרעה 14/11/19     15345-11-17 13335 , ירושלים11/1וטורה משה  204847313 ערב רפאל

יצול לרעה 22/07/20     34778-07-18 14045 , ירושלים323/44בן יוסף שלמה  317765188 קרסופיירוב יורי

יצול לרעה 27/07/20     63592-03-19 16845 , ירושלים0/0שכ כפר עקב  317764207 רדואן פדאא

יצול לרעה 09/09/20     66177-11-18 16048 , ירושלים91/0השלשלת  32576134 רשק פאדיה

יצול לרעה 26/07/20     39789-05-18 14656 , ירושלים9/0שומרי אמוים  54723549 שטייסל חיה

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 01/09/20     37358-04-16 53383 , תל אביב -יפו36/0עזה  200320844 אבו עדס מוחמד

יצול לרעה 08/09/20     61352-02-19 71592 , תל אביב -יפו20/0הרב פרקל  25713132 אביטל רחמים שי

יצול לרעה 06/09/20     10362-05-18 67276 , חולון11/27אילון פחס  306831173 אוגיץ מיכאל

יצול לרעה 07/09/20     47621-12-18 71194 , יהוד11/0לוי אשכול  301907218 אלבו ליאור

יצול לרעה 09/09/20     40227-07-12 34225 , תל אביב - יפו7/0מקראי קודש  33312851 בוטבול שרית

יצול לרעה 21/02/13     10587-05-11 28323 , רמת גן126/2עוזיאל  36049740 בן חור מוטי

הסדר 08/09/20      2662-12-17 64447 , כפר אז'ר12/0הח"ל  32289357 בן יעקב עמית

הסדר 08/09/20      2650-12-17 64445 , כפר אז'ר12/0הח"ל  33048398 בן יעקב עת

יצול לרעה 08/09/20     47088-01-19 71092 , בת ים37/7בר יהודה  25385253 הילל שי

יצול לרעה 10/09/20     25923-01-19 71647 , תל אביב -יפו7/0יעבץ  56747256 כהן יהותן

יצול לרעה 06/09/20     10736-09-19 75357 , תל אביב -יפו67/0שבטי ישראל  53844791 כלבוי אבראהים

יצול לרעה 08/09/20     76912-01-19 71822 , קריית אוו13/0הדרור  34322750 לוי אליהו

יצול לרעה 11/07/17      3018-00-08 21362 , קריית אוו35חה סש  22467492 לציאו דוד

יצול לרעה 09/09/20     59497-10-13 39768 , הרצלייה21/0י ל פרץ  59239913 מולכו אמיר

יצול לרעה 04/09/20     42475-09-14 44296 , הרצלייה12/0הלי המלכה  318132784 קוברק גליה

יצול לרעה 18/09/19     11855-09-18 67949 , חולון10/0חצרים  21910690 רובין אסף

יצול לרעה 08/09/20     48516-07-15 49077 , קריית אוו100/7צה"ל  305645392 שם טוב ספיר

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 08/09/20     40521-12-18 16057 , בית שמש83/4ביאליק  23844665 אלמלח אשר

יצול לרעה 05/08/20     66056-05-18 15115 , ירושלים24/0דוד  23996846 בבי ועם דורון

יצול לרעה 06/09/20     28946-10-16 11788 , ירושלים0/0ראס אל עמוד  80744576 ביבי שחאדה

יצול לרעה 26/08/20     51784-04-15 9459 , אבו גוש18/0השיכון  50055938 ג'בר חוסין

יצול לרעה 18/08/20      8832-10-18 15698 , ירושלים6/0 2אל מוקדסי סמ 312379308 דמירי זיד

יצול לרעה 27/07/20     34799-07-18 14055 , ירושלים323/44בן יוסף שלמה  317765196 דרובייה אביגיל

יצול לרעה 27/07/20     21133-09-15 9975 , ירושלים6620סלאח אדין ת.ד 300343555 חטארי דאל

יצול לרעה 28/07/20     33744-04-14 8304 36126530 בית צפפ, ירושלים94272תד  סלמאן אימן

יצול לרעה 14/11/19     15345-11-17 13335 , ירושלים11/1וטורה משה  204847313 ערב רפאל

יצול לרעה 22/07/20     34778-07-18 14045 , ירושלים323/44בן יוסף שלמה  317765188 קרסופיירוב יורי

יצול לרעה 27/07/20     63592-03-19 16845 , ירושלים0/0שכ כפר עקב  317764207 רדואן פדאא

יצול לרעה 09/09/20     66177-11-18 16048 , ירושלים91/0השלשלת  32576134 רשק פאדיה

יצול לרעה 26/07/20     39789-05-18 14656 , ירושלים9/0שומרי אמוים  54723549 שטייסל חיה

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 01/09/20     37358-04-16 53383 , תל אביב -יפו36/0עזה  200320844 אבו עדס מוחמד

יצול לרעה 08/09/20     61352-02-19 71592 , תל אביב -יפו20/0הרב פרקל  25713132 אביטל רחמים שי

יצול לרעה 06/09/20     10362-05-18 67276 , חולון11/27אילון פחס  306831173 אוגיץ מיכאל

יצול לרעה 07/09/20     47621-12-18 71194 , יהוד11/0לוי אשכול  301907218 אלבו ליאור

יצול לרעה 09/09/20     40227-07-12 34225 , תל אביב - יפו7/0מקראי קודש  33312851 בוטבול שרית

יצול לרעה 21/02/13     10587-05-11 28323 , רמת גן126/2עוזיאל  36049740 בן חור מוטי

הסדר 08/09/20      2662-12-17 64447 , כפר אז'ר12/0הח"ל  32289357 בן יעקב עמית

הסדר 08/09/20      2650-12-17 64445 , כפר אז'ר12/0הח"ל  33048398 בן יעקב עת

יצול לרעה 08/09/20     47088-01-19 71092 , בת ים37/7בר יהודה  25385253 הילל שי

יצול לרעה 10/09/20     25923-01-19 71647 , תל אביב -יפו7/0יעבץ  56747256 כהן יהותן

יצול לרעה 06/09/20     10736-09-19 75357 , תל אביב -יפו67/0שבטי ישראל  53844791 כלבוי אבראהים

יצול לרעה 08/09/20     76912-01-19 71822 , קריית אוו13/0הדרור  34322750 לוי אליהו

יצול לרעה 11/07/17      3018-00-08 21362 , קריית אוו35חה סש  22467492 לציאו דוד

יצול לרעה 09/09/20     59497-10-13 39768 , הרצלייה21/0י ל פרץ  59239913 מולכו אמיר

יצול לרעה 04/09/20     42475-09-14 44296 , הרצלייה12/0הלי המלכה  318132784 קוברק גליה

יצול לרעה 18/09/19     11855-09-18 67949 , חולון10/0חצרים  21910690 רובין אסף

יצול לרעה 08/09/20     48516-07-15 49077 , קריית אוו100/7צה"ל  305645392 שם טוב ספיר

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 25/05/20      6007-09-18 62150 , באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  61299996 אבו מוך אמיר

מחיקת בקשה 11/05/20     46932-03-12 25465 , ירכא0/0ירכא  27591346 אבו סאלחה גוליה

מחיקת בקשה 27/03/20      1468-01-19 71585 , טירת כרמל37/6ש ויצמן  37487147 אזוז יואב

מחיקת בקשה 03/06/20     53175-09-17 60575 , קריית אתא3/1בכורים  323247346 איבדקין לריסה

מחיקת בקשה 05/05/20     49752-11-18 69005 , עספיא0/0שד אבא חושי  28302842 אסדי חאוה

מחיקת בקשה 01/06/20     67955-07-18 67805 , כסרא-סמיע0/0כסרא  37222460 גאם חמאדי

מחיקת בקשה 26/04/20     40261-12-12 28340 , חיפה27/1הרופא  23613334 זומר גלית

מחיקת בקשה 11/06/20     37808-08-19 74465 , עראבה1/0  29752326 חילו זוהיר

הסדר 05/07/20     38701-03-17 55067 , ירכא0/0ירכא  307891549 חלבי סאמי

מחיקת בקשה 16/07/18     26904-10-17 60993 , חיפה46/13בן יהודה  28238566 חשיבון באסל

מחיקת בקשה 01/03/20     59051-07-18 67262 , דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  59967240 יוסף מוחמד

מחיקת בקשה 01/03/20     58901-07-18 67200 , דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  26379057 יוסף סמירה

מחיקת בקשה 10/06/19     37739-03-15 41134 , עספיא49/0 2רח  204165799 כיוף ור

מחיקת בקשה 19/08/19     61721-02-18 64970 , חיפה38/5סירקין  324751312 לוין ילה

מחיקת בקשה 02/06/20     56115-02-19 72715 , טמרה0/0טמרה  57591786 מאריכיאן הישאם

מחיקת בקשה 04/05/20     64117-06-17 57755 , מעלה עירון0/0זלפה  34514737 מחאמיד מוחמד

מחיקת בקשה 28/02/18      1273-04-17 56170 , כפר מדא0/0כפר מדא  56341043 עאמר אחמד

מחיקת בקשה 14/06/19     44408-01-17 53825 , זמר0/0ביר א סכה  43064716 עבד עבד אל סלא

מחיקת בקשה 14/06/20     11831-09-18 68175 , דייר חא0/0דייר חא  32754475 עבד אל קאדר וסאם

מחיקת בקשה 12/05/20     37468-12-18 70630 , אילת715/11אילת  321771446 פייווייץ ארטיום

מחיקת בקשה 02/06/20     32126-10-17 61095 , פרדס חה-כרכור8/6הגלעין  58142530 ריקרדו דוד

מחיקת בקשה 02/06/20     51314-02-18 64155 , ג'דיידה-מכר0/0מכר  29907367 שיבל ג'מאל

באר שבע מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 25/05/20     39415-04-13 17106 , רהט28/0 26שכ  23162480 אבו עאבד יעקב

יצול לרעה 02/07/20     53939-04-18 33027 , תל שבע116/0 1שכ  58583998 אבוטהא חמד

יצול לרעה 18/05/20     21081-01-19 35575 , רהט100/0אל ביאדר  203674387 אלכמלאת עז אדיין

יצול לרעה 25/05/20     52270-01-17 29346 , רהט821/0אלפורת  36003069 אלמדאגמה סאלם

יצול לרעה 25/02/20     20558-08-18 32289 , אל סייד0/0אל סייד  305509895 אלסייד מדחת

יצול לרעה 09/07/20     49516-05-18 32336 , כסיפה96/0 24שכ  33283862 אלעמור עאדי

יצול לרעה 01/07/20     10682-08-18 34167 , אשדוד8/2חורי חיים  321161523 בוליצ'ב אלכסדר

יצול לרעה 07/06/20     24997-03-14 19505 , שדרות12יואל  39878202 בטיטו ליאור

יצול לרעה 15/06/20     39233-12-17 31866 , קריית גת50/9שד גת  201353976 בן לולו אבידן

יצול לרעה 12/09/19     14198-01-16 25387 , אילת887/12שור  25218504 גרופר כספי אירית

אחר 09/07/20     21518-04-19 36382 , באר שבע13/0בורלא יהודה  38320891 דדון יסים חי

יצול לרעה 18/05/20     23642-07-19 36941  קריית גת11/2שמגר בן ע , 301932794 וובה אסרסה

יצול לרעה 02/07/20     64262-06-15 20837 , מצפה רמון4/14עין זיק  33522483 חמיאש לאה

מחיקת בקשה 02/02/20     30630-03-19 36230 , אילת347/4אילת  201484631 חשוילי שי

יצול לרעה 06/07/20     20256-10-18 34637 , קריית גת11/12אקסודוס  307296699 יסקין ויאצ'סלב ר

יצול לרעה 26/05/20     40822-03-14 19605 , תיבות508/13החזון איש  203542766 כהן בת חן

יצול לרעה 26/05/20     40770-03-14 19615 , תיבות86/8הרב צבאן  40882524 כהן מרדכי יעיש

סיבת הביטולמועד הביטול

סיבת הביטולמועד הביטול
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הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 25/05/20      6007-09-18 62150 , באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  61299996 אבו מוך אמיר

מחיקת בקשה 11/05/20     46932-03-12 25465 , ירכא0/0ירכא  27591346 אבו סאלחה גוליה

מחיקת בקשה 27/03/20      1468-01-19 71585 , טירת כרמל37/6ש ויצמן  37487147 אזוז יואב

מחיקת בקשה 03/06/20     53175-09-17 60575 , קריית אתא3/1בכורים  323247346 איבדקין לריסה

מחיקת בקשה 05/05/20     49752-11-18 69005 , עספיא0/0שד אבא חושי  28302842 אסדי חאוה

מחיקת בקשה 01/06/20     67955-07-18 67805 , כסרא-סמיע0/0כסרא  37222460 גאם חמאדי

מחיקת בקשה 26/04/20     40261-12-12 28340 , חיפה27/1הרופא  23613334 זומר גלית

מחיקת בקשה 11/06/20     37808-08-19 74465 , עראבה1/0  29752326 חילו זוהיר

הסדר 05/07/20     38701-03-17 55067 , ירכא0/0ירכא  307891549 חלבי סאמי

מחיקת בקשה 16/07/18     26904-10-17 60993 , חיפה46/13בן יהודה  28238566 חשיבון באסל

מחיקת בקשה 01/03/20     59051-07-18 67262 , דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  59967240 יוסף מוחמד

מחיקת בקשה 01/03/20     58901-07-18 67200 , דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  26379057 יוסף סמירה

מחיקת בקשה 10/06/19     37739-03-15 41134 , עספיא49/0 2רח  204165799 כיוף ור

מחיקת בקשה 19/08/19     61721-02-18 64970 , חיפה38/5סירקין  324751312 לוין ילה

מחיקת בקשה 02/06/20     56115-02-19 72715 , טמרה0/0טמרה  57591786 מאריכיאן הישאם

מחיקת בקשה 04/05/20     64117-06-17 57755 , מעלה עירון0/0זלפה  34514737 מחאמיד מוחמד

מחיקת בקשה 28/02/18      1273-04-17 56170 , כפר מדא0/0כפר מדא  56341043 עאמר אחמד

מחיקת בקשה 14/06/19     44408-01-17 53825 , זמר0/0ביר א סכה  43064716 עבד עבד אל סלא

מחיקת בקשה 14/06/20     11831-09-18 68175 , דייר חא0/0דייר חא  32754475 עבד אל קאדר וסאם

מחיקת בקשה 12/05/20     37468-12-18 70630 , אילת715/11אילת  321771446 פייווייץ ארטיום

מחיקת בקשה 02/06/20     32126-10-17 61095 , פרדס חה-כרכור8/6הגלעין  58142530 ריקרדו דוד

מחיקת בקשה 02/06/20     51314-02-18 64155 , ג'דיידה-מכר0/0מכר  29907367 שיבל ג'מאל

באר שבע מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 25/05/20     39415-04-13 17106 , רהט28/0 26שכ  23162480 אבו עאבד יעקב

יצול לרעה 02/07/20     53939-04-18 33027 , תל שבע116/0 1שכ  58583998 אבוטהא חמד

יצול לרעה 18/05/20     21081-01-19 35575 , רהט100/0אל ביאדר  203674387 אלכמלאת עז אדיין

יצול לרעה 25/05/20     52270-01-17 29346 , רהט821/0אלפורת  36003069 אלמדאגמה סאלם

יצול לרעה 25/02/20     20558-08-18 32289 , אל סייד0/0אל סייד  305509895 אלסייד מדחת

יצול לרעה 09/07/20     49516-05-18 32336 , כסיפה96/0 24שכ  33283862 אלעמור עאדי

יצול לרעה 01/07/20     10682-08-18 34167 , אשדוד8/2חורי חיים  321161523 בוליצ'ב אלכסדר

יצול לרעה 07/06/20     24997-03-14 19505 , שדרות12יואל  39878202 בטיטו ליאור

יצול לרעה 15/06/20     39233-12-17 31866 , קריית גת50/9שד גת  201353976 בן לולו אבידן

יצול לרעה 12/09/19     14198-01-16 25387 , אילת887/12שור  25218504 גרופר כספי אירית

אחר 09/07/20     21518-04-19 36382 , באר שבע13/0בורלא יהודה  38320891 דדון יסים חי

יצול לרעה 18/05/20     23642-07-19 36941  קריית גת11/2שמגר בן ע , 301932794 וובה אסרסה

יצול לרעה 02/07/20     64262-06-15 20837 , מצפה רמון4/14עין זיק  33522483 חמיאש לאה

מחיקת בקשה 02/02/20     30630-03-19 36230 , אילת347/4אילת  201484631 חשוילי שי

יצול לרעה 06/07/20     20256-10-18 34637 , קריית גת11/12אקסודוס  307296699 יסקין ויאצ'סלב ר

יצול לרעה 26/05/20     40822-03-14 19605 , תיבות508/13החזון איש  203542766 כהן בת חן

יצול לרעה 26/05/20     40770-03-14 19615 , תיבות86/8הרב צבאן  40882524 כהן מרדכי יעיש

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 08/09/20     40521-12-18 16057 , בית שמש83/4ביאליק  23844665 אלמלח אשר

יצול לרעה 05/08/20     66056-05-18 15115 , ירושלים24/0דוד  23996846 בבי ועם דורון

יצול לרעה 06/09/20     28946-10-16 11788 , ירושלים0/0ראס אל עמוד  80744576 ביבי שחאדה

יצול לרעה 26/08/20     51784-04-15 9459 , אבו גוש18/0השיכון  50055938 ג'בר חוסין

יצול לרעה 18/08/20      8832-10-18 15698 , ירושלים6/0 2אל מוקדסי סמ 312379308 דמירי זיד

יצול לרעה 27/07/20     34799-07-18 14055 , ירושלים323/44בן יוסף שלמה  317765196 דרובייה אביגיל

יצול לרעה 27/07/20     21133-09-15 9975 , ירושלים6620סלאח אדין ת.ד 300343555 חטארי דאל

יצול לרעה 28/07/20     33744-04-14 8304 36126530 בית צפפ, ירושלים94272תד  סלמאן אימן

יצול לרעה 14/11/19     15345-11-17 13335 , ירושלים11/1וטורה משה  204847313 ערב רפאל

יצול לרעה 22/07/20     34778-07-18 14045 , ירושלים323/44בן יוסף שלמה  317765188 קרסופיירוב יורי

יצול לרעה 27/07/20     63592-03-19 16845 , ירושלים0/0שכ כפר עקב  317764207 רדואן פדאא

יצול לרעה 09/09/20     66177-11-18 16048 , ירושלים91/0השלשלת  32576134 רשק פאדיה

יצול לרעה 26/07/20     39789-05-18 14656 , ירושלים9/0שומרי אמוים  54723549 שטייסל חיה

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 01/09/20     37358-04-16 53383 , תל אביב -יפו36/0עזה  200320844 אבו עדס מוחמד

יצול לרעה 08/09/20     61352-02-19 71592 , תל אביב -יפו20/0הרב פרקל  25713132 אביטל רחמים שי

יצול לרעה 06/09/20     10362-05-18 67276 , חולון11/27אילון פחס  306831173 אוגיץ מיכאל

יצול לרעה 07/09/20     47621-12-18 71194 , יהוד11/0לוי אשכול  301907218 אלבו ליאור

יצול לרעה 09/09/20     40227-07-12 34225 , תל אביב - יפו7/0מקראי קודש  33312851 בוטבול שרית

יצול לרעה 21/02/13     10587-05-11 28323 , רמת גן126/2עוזיאל  36049740 בן חור מוטי

הסדר 08/09/20      2662-12-17 64447 , כפר אז'ר12/0הח"ל  32289357 בן יעקב עמית

הסדר 08/09/20      2650-12-17 64445 , כפר אז'ר12/0הח"ל  33048398 בן יעקב עת

יצול לרעה 08/09/20     47088-01-19 71092 , בת ים37/7בר יהודה  25385253 הילל שי

יצול לרעה 10/09/20     25923-01-19 71647 , תל אביב -יפו7/0יעבץ  56747256 כהן יהותן

יצול לרעה 06/09/20     10736-09-19 75357 , תל אביב -יפו67/0שבטי ישראל  53844791 כלבוי אבראהים

יצול לרעה 08/09/20     76912-01-19 71822 , קריית אוו13/0הדרור  34322750 לוי אליהו

יצול לרעה 11/07/17      3018-00-08 21362 , קריית אוו35חה סש  22467492 לציאו דוד

יצול לרעה 09/09/20     59497-10-13 39768 , הרצלייה21/0י ל פרץ  59239913 מולכו אמיר

יצול לרעה 04/09/20     42475-09-14 44296 , הרצלייה12/0הלי המלכה  318132784 קוברק גליה

יצול לרעה 18/09/19     11855-09-18 67949 , חולון10/0חצרים  21910690 רובין אסף

יצול לרעה 08/09/20     48516-07-15 49077 , קריית אוו100/7צה"ל  305645392 שם טוב ספיר

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 25/05/20      6007-09-18 62150 , באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  61299996 אבו מוך אמיר

מחיקת בקשה 11/05/20     46932-03-12 25465 , ירכא0/0ירכא  27591346 אבו סאלחה גוליה

מחיקת בקשה 27/03/20      1468-01-19 71585 , טירת כרמל37/6ש ויצמן  37487147 אזוז יואב

מחיקת בקשה 03/06/20     53175-09-17 60575 , קריית אתא3/1בכורים  323247346 איבדקין לריסה

מחיקת בקשה 05/05/20     49752-11-18 69005 , עספיא0/0שד אבא חושי  28302842 אסדי חאוה

מחיקת בקשה 01/06/20     67955-07-18 67805 , כסרא-סמיע0/0כסרא  37222460 גאם חמאדי

מחיקת בקשה 26/04/20     40261-12-12 28340 , חיפה27/1הרופא  23613334 זומר גלית

מחיקת בקשה 11/06/20     37808-08-19 74465 , עראבה1/0  29752326 חילו זוהיר

הסדר 05/07/20     38701-03-17 55067 , ירכא0/0ירכא  307891549 חלבי סאמי

מחיקת בקשה 16/07/18     26904-10-17 60993 , חיפה46/13בן יהודה  28238566 חשיבון באסל

מחיקת בקשה 01/03/20     59051-07-18 67262 , דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  59967240 יוסף מוחמד

מחיקת בקשה 01/03/20     58901-07-18 67200 , דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  26379057 יוסף סמירה

מחיקת בקשה 10/06/19     37739-03-15 41134 , עספיא49/0 2רח  204165799 כיוף ור

מחיקת בקשה 19/08/19     61721-02-18 64970 , חיפה38/5סירקין  324751312 לוין ילה

מחיקת בקשה 02/06/20     56115-02-19 72715 , טמרה0/0טמרה  57591786 מאריכיאן הישאם

מחיקת בקשה 04/05/20     64117-06-17 57755 , מעלה עירון0/0זלפה  34514737 מחאמיד מוחמד

מחיקת בקשה 28/02/18      1273-04-17 56170 , כפר מדא0/0כפר מדא  56341043 עאמר אחמד

מחיקת בקשה 14/06/19     44408-01-17 53825 , זמר0/0ביר א סכה  43064716 עבד עבד אל סלא

מחיקת בקשה 14/06/20     11831-09-18 68175 , דייר חא0/0דייר חא  32754475 עבד אל קאדר וסאם

מחיקת בקשה 12/05/20     37468-12-18 70630 , אילת715/11אילת  321771446 פייווייץ ארטיום

מחיקת בקשה 02/06/20     32126-10-17 61095 , פרדס חה-כרכור8/6הגלעין  58142530 ריקרדו דוד

מחיקת בקשה 02/06/20     51314-02-18 64155 , ג'דיידה-מכר0/0מכר  29907367 שיבל ג'מאל

באר שבע מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 25/05/20     39415-04-13 17106 , רהט28/0 26שכ  23162480 אבו עאבד יעקב

יצול לרעה 02/07/20     53939-04-18 33027 , תל שבע116/0 1שכ  58583998 אבוטהא חמד

יצול לרעה 18/05/20     21081-01-19 35575 , רהט100/0אל ביאדר  203674387 אלכמלאת עז אדיין

יצול לרעה 25/05/20     52270-01-17 29346 , רהט821/0אלפורת  36003069 אלמדאגמה סאלם

יצול לרעה 25/02/20     20558-08-18 32289 , אל סייד0/0אל סייד  305509895 אלסייד מדחת

יצול לרעה 09/07/20     49516-05-18 32336 , כסיפה96/0 24שכ  33283862 אלעמור עאדי

יצול לרעה 01/07/20     10682-08-18 34167 , אשדוד8/2חורי חיים  321161523 בוליצ'ב אלכסדר

יצול לרעה 07/06/20     24997-03-14 19505 , שדרות12יואל  39878202 בטיטו ליאור

יצול לרעה 15/06/20     39233-12-17 31866 , קריית גת50/9שד גת  201353976 בן לולו אבידן

יצול לרעה 12/09/19     14198-01-16 25387 , אילת887/12שור  25218504 גרופר כספי אירית

אחר 09/07/20     21518-04-19 36382 , באר שבע13/0בורלא יהודה  38320891 דדון יסים חי

יצול לרעה 18/05/20     23642-07-19 36941  קריית גת11/2שמגר בן ע , 301932794 וובה אסרסה

יצול לרעה 02/07/20     64262-06-15 20837 , מצפה רמון4/14עין זיק  33522483 חמיאש לאה

מחיקת בקשה 02/02/20     30630-03-19 36230 , אילת347/4אילת  201484631 חשוילי שי

יצול לרעה 06/07/20     20256-10-18 34637 , קריית גת11/12אקסודוס  307296699 יסקין ויאצ'סלב ר

יצול לרעה 26/05/20     40822-03-14 19605 , תיבות508/13החזון איש  203542766 כהן בת חן

יצול לרעה 26/05/20     40770-03-14 19615 , תיבות86/8הרב צבאן  40882524 כהן מרדכי יעיש

סיבת הביטולמועד הביטול

סיבת הביטולמועד הביטול
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הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 24/05/20      6711-07-14 19338 , רהט498 143 בית 14שכ'  34047381 כתאי אברהים

יצול לרעה 27/05/20      6716-10-18 34566 , אשקלון233/11י"ל פרץ  67344697 סיבה משה

צרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 24/02/20     53628-11-16 52745 , עפולה124/21גבעתי  25568197 אסולין עליזה

מחיקת בקשה 27/05/20     17078-11-10 20877 , יבאל168שיכון עולים  57219933 דדון תרצה

יצול לרעה 08/09/20     38814-11-16 52580 , קריית שמוה1/9מלחמת ששת הימים  42821777 דהן יהודה

מחיקת בקשה 13/05/20     17985-01-13 27627 , טובא-זגרייה0/0טובא-זגריה  58516121 הייב שאהין

מחיקת בקשה 12/03/20     40740-07-17 59160 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  200568301 חסון חסון

מחיקת בקשה 01/05/20     56741-09-11 23935 , עפולה8/25בן צבי יצחק  58750035 חמי דוד מרדכי

מחיקת בקשה 23/04/20     68829-03-17 56275 , צרת0/0א-שוהדא'  201277456 עאבד אמיר

מחיקת בקשה 10/03/20     38975-11-14 38205 , צרת36/0 7028רח  55161921 עואד עומר

דחיית בקשה 02/09/19     35411-02-17 54745 , אכסאל0/0אכסאל  56941784 שהואן עאישה

מרכז מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 08/09/20     26916-10-18 69827 , קלסווה0/0קלסווה  300267044 אזברגה עאדל

יצול לרעה 04/03/20     19443-05-15 47821 , ראשון לציון24/19מוהליבר  68313352 אלוי איזביצקי אפרים

יצול לרעה 08/09/20     46571-04-18 67174 , תיה48/15ז'בוטיסקי  27135607 גלאם סים

יצול לרעה 08/09/20     68851-05-19 73315 , פתח תקווה24/0קרן קימת ל  28737518 זאבי גיא

יצול לרעה 09/09/20     49133-06-17 61369 , טייבה0/0טייבה  40282550 חאג יחיא אמל

יצול לרעה 03/09/20     25421-11-18 70428 , פתח תקווה24/0מסריק  15979974 טדלה ברהן אורי

יצול לרעה 09/09/20     33466-02-17 59044 , רחובות3/3קטרוביץ  309581619 טרקיי סמדר

יצול לרעה 03/09/20     13879-02-19 71889 , קדימה-צורן0/0בית לאזרחים ותי  30649313 מגער חה

יצול לרעה 15/07/20     39393-01-16 51949 , רחובות7/0דב הוז  10949394 מלכה יעקב

פטירה 05/07/20     53486-11-14 44832 , פתח תקווה109/0אחוה יעקב  27168459 ממן ורד

יצול לרעה 22/06/20     31797-03-13 37395 , כפר קאסם0/0 2902ת.ד  23268188 סרסור איאד

יצול לרעה 22/06/20     62066-03-14 42472 , כפר קאסם0/0כפר קאסם  55788749 סרסור דיאב

יצול לרעה 22/06/20     40066-12-12 35484 , כפר קאסם633/0ת.ד.  35405265 סרסור מוסטפה

יצול לרעה 09/09/20     24356-09-16 55930 , יבה16/0אפרסמון  34467258 עמר אילן

יצול לרעה 10/09/20     77148-01-19 71771 , טירה0/0טירה  59976142 פדילה רזלי

יצול לרעה 06/09/20      5603-12-16 57356 , כפר סבא15/22הבים  327240016 פקס מרקוס אסקי

יצול לרעה 08/09/20     19236-11-18 70436 , לוד6/79רמת אשכול  33164674 קוטיה עמאר

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

12:00 17/05/09 11:30 17/05/09 22/02/09 1230008 4854 ,14-27המלאכה
נצרתעילית,

580048874 ד"ניידותחב
להפצתיהדות

ארהקודש

12:00 26/07/09 11:30 26/07/09 15/03/09 3060008 4927 528האופנים
חצורהגלילית,

512642026 אקסטרה"
צ.י(אורדינייר(.

מזושירותי

11:00 29/07/09 10:30 29/07/09 15/02/09 3460008 4943 בגין7מנחם
רמתגן,

513793422 סטוגליליפתח
מ"בע

12:00 15/07/09 11:30 15/07/09 11/03/09 4840008 4995 חצור.81,ד.ת
הגלילית

513710681 מ"וטרימיקסבע

חיפה',א15ים"פל'רבשד"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזחיפהוהצפון,ר"סגןהכונ,ד"עו,לבנהברעוז

בארשבע מחוז

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

10:30 10/05/09 10:00 10/05/09 02/03/09 834908 2946 מסחרי19מרכז
עומר,

512027954 אחירוזנטל
שרותיבניה

)1995(מ"בע

10:30 30/03/09 10:00 30/03/09 21/01/09 84170008 2949 13הצוער,באר
שבע

513704189 לבהנגבסוכנויות
מ"הרכבבע

10:30 18/03/09 10:00 18/03/09 18/03/09 852308 2954 69טרומפלדור
בארשבע,

512504366 אתגריתרשתות
1997(ותשתיות(

מ"בע

10:30 18/05/09 10:00 18/05/09 02/03/09 860308 2959 הנגבלבקניון
בארשבע,

512613233 סמיאתמאיר
מ"ובניובע

10:30 05/07/09 10:00 05/07/09 05/04/09 862008 2961 אשקלון,6ל"צה 512736356 מ"טליטקסבע

בארשבע,4התקווה'רברח"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזבארשבע,ר"סגןהכונ,ד"עו,צביקויש

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 24/05/20      6711-07-14 19338 , רהט498 143 בית 14שכ'  34047381 כתאי אברהים

יצול לרעה 27/05/20      6716-10-18 34566 , אשקלון233/11י"ל פרץ  67344697 סיבה משה

צרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 24/02/20     53628-11-16 52745 , עפולה124/21גבעתי  25568197 אסולין עליזה

מחיקת בקשה 27/05/20     17078-11-10 20877 , יבאל168שיכון עולים  57219933 דדון תרצה

יצול לרעה 08/09/20     38814-11-16 52580 , קריית שמוה1/9מלחמת ששת הימים  42821777 דהן יהודה

מחיקת בקשה 13/05/20     17985-01-13 27627 , טובא-זגרייה0/0טובא-זגריה  58516121 הייב שאהין

מחיקת בקשה 12/03/20     40740-07-17 59160 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  200568301 חסון חסון

מחיקת בקשה 01/05/20     56741-09-11 23935 , עפולה8/25בן צבי יצחק  58750035 חמי דוד מרדכי

מחיקת בקשה 23/04/20     68829-03-17 56275 , צרת0/0א-שוהדא'  201277456 עאבד אמיר

מחיקת בקשה 10/03/20     38975-11-14 38205 , צרת36/0 7028רח  55161921 עואד עומר

דחיית בקשה 02/09/19     35411-02-17 54745 , אכסאל0/0אכסאל  56941784 שהואן עאישה

מרכז מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 08/09/20     26916-10-18 69827 , קלסווה0/0קלסווה  300267044 אזברגה עאדל

יצול לרעה 04/03/20     19443-05-15 47821 , ראשון לציון24/19מוהליבר  68313352 אלוי איזביצקי אפרים

יצול לרעה 08/09/20     46571-04-18 67174 , תיה48/15ז'בוטיסקי  27135607 גלאם סים

יצול לרעה 08/09/20     68851-05-19 73315 , פתח תקווה24/0קרן קימת ל  28737518 זאבי גיא

יצול לרעה 09/09/20     49133-06-17 61369 , טייבה0/0טייבה  40282550 חאג יחיא אמל

יצול לרעה 03/09/20     25421-11-18 70428 , פתח תקווה24/0מסריק  15979974 טדלה ברהן אורי

יצול לרעה 09/09/20     33466-02-17 59044 , רחובות3/3קטרוביץ  309581619 טרקיי סמדר

יצול לרעה 03/09/20     13879-02-19 71889 , קדימה-צורן0/0בית לאזרחים ותי  30649313 מגער חה

יצול לרעה 15/07/20     39393-01-16 51949 , רחובות7/0דב הוז  10949394 מלכה יעקב

פטירה 05/07/20     53486-11-14 44832 , פתח תקווה109/0אחוה יעקב  27168459 ממן ורד

יצול לרעה 22/06/20     31797-03-13 37395 , כפר קאסם0/0 2902ת.ד  23268188 סרסור איאד

יצול לרעה 22/06/20     62066-03-14 42472 , כפר קאסם0/0כפר קאסם  55788749 סרסור דיאב

יצול לרעה 22/06/20     40066-12-12 35484 , כפר קאסם633/0ת.ד.  35405265 סרסור מוסטפה

יצול לרעה 09/09/20     24356-09-16 55930 , יבה16/0אפרסמון  34467258 עמר אילן

יצול לרעה 10/09/20     77148-01-19 71771 , טירה0/0טירה  59976142 פדילה רזלי

יצול לרעה 06/09/20      5603-12-16 57356 , כפר סבא15/22הבים  327240016 פקס מרקוס אסקי

יצול לרעה 08/09/20     19236-11-18 70436 , לוד6/79רמת אשכול  33164674 קוטיה עמאר

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 24/05/20      6711-07-14 19338 , רהט498 143 בית 14שכ'  34047381 כתאי אברהים

יצול לרעה 27/05/20      6716-10-18 34566 , אשקלון233/11י"ל פרץ  67344697 סיבה משה

צרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 24/02/20     53628-11-16 52745 , עפולה124/21גבעתי  25568197 אסולין עליזה

מחיקת בקשה 27/05/20     17078-11-10 20877 , יבאל168שיכון עולים  57219933 דדון תרצה

יצול לרעה 08/09/20     38814-11-16 52580 , קריית שמוה1/9מלחמת ששת הימים  42821777 דהן יהודה

מחיקת בקשה 13/05/20     17985-01-13 27627 , טובא-זגרייה0/0טובא-זגריה  58516121 הייב שאהין

מחיקת בקשה 12/03/20     40740-07-17 59160 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  200568301 חסון חסון

מחיקת בקשה 01/05/20     56741-09-11 23935 , עפולה8/25בן צבי יצחק  58750035 חמי דוד מרדכי

מחיקת בקשה 23/04/20     68829-03-17 56275 , צרת0/0א-שוהדא'  201277456 עאבד אמיר

מחיקת בקשה 10/03/20     38975-11-14 38205 , צרת36/0 7028רח  55161921 עואד עומר

דחיית בקשה 02/09/19     35411-02-17 54745 , אכסאל0/0אכסאל  56941784 שהואן עאישה

מרכז מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 08/09/20     26916-10-18 69827 , קלסווה0/0קלסווה  300267044 אזברגה עאדל

יצול לרעה 04/03/20     19443-05-15 47821 , ראשון לציון24/19מוהליבר  68313352 אלוי איזביצקי אפרים

יצול לרעה 08/09/20     46571-04-18 67174 , תיה48/15ז'בוטיסקי  27135607 גלאם סים

יצול לרעה 08/09/20     68851-05-19 73315 , פתח תקווה24/0קרן קימת ל  28737518 זאבי גיא

יצול לרעה 09/09/20     49133-06-17 61369 , טייבה0/0טייבה  40282550 חאג יחיא אמל

יצול לרעה 03/09/20     25421-11-18 70428 , פתח תקווה24/0מסריק  15979974 טדלה ברהן אורי

יצול לרעה 09/09/20     33466-02-17 59044 , רחובות3/3קטרוביץ  309581619 טרקיי סמדר

יצול לרעה 03/09/20     13879-02-19 71889 , קדימה-צורן0/0בית לאזרחים ותי  30649313 מגער חה

יצול לרעה 15/07/20     39393-01-16 51949 , רחובות7/0דב הוז  10949394 מלכה יעקב

פטירה 05/07/20     53486-11-14 44832 , פתח תקווה109/0אחוה יעקב  27168459 ממן ורד

יצול לרעה 22/06/20     31797-03-13 37395 , כפר קאסם0/0 2902ת.ד  23268188 סרסור איאד

יצול לרעה 22/06/20     62066-03-14 42472 , כפר קאסם0/0כפר קאסם  55788749 סרסור דיאב

יצול לרעה 22/06/20     40066-12-12 35484 , כפר קאסם633/0ת.ד.  35405265 סרסור מוסטפה

יצול לרעה 09/09/20     24356-09-16 55930 , יבה16/0אפרסמון  34467258 עמר אילן

יצול לרעה 10/09/20     77148-01-19 71771 , טירה0/0טירה  59976142 פדילה רזלי

יצול לרעה 06/09/20      5603-12-16 57356 , כפר סבא15/22הבים  327240016 פקס מרקוס אסקי

יצול לרעה 08/09/20     19236-11-18 70436 , לוד6/79רמת אשכול  33164674 קוטיה עמאר

סיבת הביטולמועד הביטול

סיבת הביטולמועד הביטול

סיבת הביטולמועד הביטול
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הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 24/05/20      6711-07-14 19338 , רהט498 143 בית 14שכ'  34047381 כתאי אברהים

יצול לרעה 27/05/20      6716-10-18 34566 , אשקלון233/11י"ל פרץ  67344697 סיבה משה

צרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 24/02/20     53628-11-16 52745 , עפולה124/21גבעתי  25568197 אסולין עליזה

מחיקת בקשה 27/05/20     17078-11-10 20877 , יבאל168שיכון עולים  57219933 דדון תרצה

יצול לרעה 08/09/20     38814-11-16 52580 , קריית שמוה1/9מלחמת ששת הימים  42821777 דהן יהודה

מחיקת בקשה 13/05/20     17985-01-13 27627 , טובא-זגרייה0/0טובא-זגריה  58516121 הייב שאהין

מחיקת בקשה 12/03/20     40740-07-17 59160 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  200568301 חסון חסון

מחיקת בקשה 01/05/20     56741-09-11 23935 , עפולה8/25בן צבי יצחק  58750035 חמי דוד מרדכי

מחיקת בקשה 23/04/20     68829-03-17 56275 , צרת0/0א-שוהדא'  201277456 עאבד אמיר

מחיקת בקשה 10/03/20     38975-11-14 38205 , צרת36/0 7028רח  55161921 עואד עומר

דחיית בקשה 02/09/19     35411-02-17 54745 , אכסאל0/0אכסאל  56941784 שהואן עאישה

מרכז מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 08/09/20     26916-10-18 69827 , קלסווה0/0קלסווה  300267044 אזברגה עאדל

יצול לרעה 04/03/20     19443-05-15 47821 , ראשון לציון24/19מוהליבר  68313352 אלוי איזביצקי אפרים

יצול לרעה 08/09/20     46571-04-18 67174 , תיה48/15ז'בוטיסקי  27135607 גלאם סים

יצול לרעה 08/09/20     68851-05-19 73315 , פתח תקווה24/0קרן קימת ל  28737518 זאבי גיא

יצול לרעה 09/09/20     49133-06-17 61369 , טייבה0/0טייבה  40282550 חאג יחיא אמל

יצול לרעה 03/09/20     25421-11-18 70428 , פתח תקווה24/0מסריק  15979974 טדלה ברהן אורי

יצול לרעה 09/09/20     33466-02-17 59044 , רחובות3/3קטרוביץ  309581619 טרקיי סמדר

יצול לרעה 03/09/20     13879-02-19 71889 , קדימה-צורן0/0בית לאזרחים ותי  30649313 מגער חה

יצול לרעה 15/07/20     39393-01-16 51949 , רחובות7/0דב הוז  10949394 מלכה יעקב

פטירה 05/07/20     53486-11-14 44832 , פתח תקווה109/0אחוה יעקב  27168459 ממן ורד

יצול לרעה 22/06/20     31797-03-13 37395 , כפר קאסם0/0 2902ת.ד  23268188 סרסור איאד

יצול לרעה 22/06/20     62066-03-14 42472 , כפר קאסם0/0כפר קאסם  55788749 סרסור דיאב

יצול לרעה 22/06/20     40066-12-12 35484 , כפר קאסם633/0ת.ד.  35405265 סרסור מוסטפה

יצול לרעה 09/09/20     24356-09-16 55930 , יבה16/0אפרסמון  34467258 עמר אילן

יצול לרעה 10/09/20     77148-01-19 71771 , טירה0/0טירה  59976142 פדילה רזלי

יצול לרעה 06/09/20      5603-12-16 57356 , כפר סבא15/22הבים  327240016 פקס מרקוס אסקי

יצול לרעה 08/09/20     19236-11-18 70436 , לוד6/79רמת אשכול  33164674 קוטיה עמאר

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 08/09/20     40521-12-18 16057 , בית שמש83/4ביאליק  23844665 אלמלח אשר

יצול לרעה 05/08/20     66056-05-18 15115 , ירושלים24/0דוד  23996846 בבי ועם דורון

יצול לרעה 06/09/20     28946-10-16 11788 , ירושלים0/0ראס אל עמוד  80744576 ביבי שחאדה

יצול לרעה 26/08/20     51784-04-15 9459 , אבו גוש18/0השיכון  50055938 ג'בר חוסין

יצול לרעה 18/08/20      8832-10-18 15698 , ירושלים6/0 2אל מוקדסי סמ 312379308 דמירי זיד

יצול לרעה 27/07/20     34799-07-18 14055 , ירושלים323/44בן יוסף שלמה  317765196 דרובייה אביגיל

יצול לרעה 27/07/20     21133-09-15 9975 , ירושלים6620סלאח אדין ת.ד 300343555 חטארי דאל

יצול לרעה 28/07/20     33744-04-14 8304 36126530 בית צפפ, ירושלים94272תד  סלמאן אימן

יצול לרעה 14/11/19     15345-11-17 13335 , ירושלים11/1וטורה משה  204847313 ערב רפאל

יצול לרעה 22/07/20     34778-07-18 14045 , ירושלים323/44בן יוסף שלמה  317765188 קרסופיירוב יורי

יצול לרעה 27/07/20     63592-03-19 16845 , ירושלים0/0שכ כפר עקב  317764207 רדואן פדאא

יצול לרעה 09/09/20     66177-11-18 16048 , ירושלים91/0השלשלת  32576134 רשק פאדיה

יצול לרעה 26/07/20     39789-05-18 14656 , ירושלים9/0שומרי אמוים  54723549 שטייסל חיה

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

יצול לרעה 01/09/20     37358-04-16 53383 , תל אביב -יפו36/0עזה  200320844 אבו עדס מוחמד

יצול לרעה 08/09/20     61352-02-19 71592 , תל אביב -יפו20/0הרב פרקל  25713132 אביטל רחמים שי

יצול לרעה 06/09/20     10362-05-18 67276 , חולון11/27אילון פחס  306831173 אוגיץ מיכאל

יצול לרעה 07/09/20     47621-12-18 71194 , יהוד11/0לוי אשכול  301907218 אלבו ליאור

יצול לרעה 09/09/20     40227-07-12 34225 , תל אביב - יפו7/0מקראי קודש  33312851 בוטבול שרית

יצול לרעה 21/02/13     10587-05-11 28323 , רמת גן126/2עוזיאל  36049740 בן חור מוטי

הסדר 08/09/20      2662-12-17 64447 , כפר אז'ר12/0הח"ל  32289357 בן יעקב עמית

הסדר 08/09/20      2650-12-17 64445 , כפר אז'ר12/0הח"ל  33048398 בן יעקב עת

יצול לרעה 08/09/20     47088-01-19 71092 , בת ים37/7בר יהודה  25385253 הילל שי

יצול לרעה 10/09/20     25923-01-19 71647 , תל אביב -יפו7/0יעבץ  56747256 כהן יהותן

יצול לרעה 06/09/20     10736-09-19 75357 , תל אביב -יפו67/0שבטי ישראל  53844791 כלבוי אבראהים

יצול לרעה 08/09/20     76912-01-19 71822 , קריית אוו13/0הדרור  34322750 לוי אליהו

יצול לרעה 11/07/17      3018-00-08 21362 , קריית אוו35חה סש  22467492 לציאו דוד

יצול לרעה 09/09/20     59497-10-13 39768 , הרצלייה21/0י ל פרץ  59239913 מולכו אמיר

יצול לרעה 04/09/20     42475-09-14 44296 , הרצלייה12/0הלי המלכה  318132784 קוברק גליה

יצול לרעה 18/09/19     11855-09-18 67949 , חולון10/0חצרים  21910690 רובין אסף

יצול לרעה 08/09/20     48516-07-15 49077 , קריית אוו100/7צה"ל  305645392 שם טוב ספיר

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כיוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה

סיבת הביטולמועד הביטול

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     4636-11-11 6208 , אבו גוש28/0עבדאל רחמן  81011504 פטירה11/02/20אבו גוש עמאר

    28492-09-17 13235 , ירושלים6 ת.ד 6סוק חן א זית  80701790 הפטר חלוט31/08/20אבו רמילה ור אלדין

    51777-10-17 13709 , ירושלים0/0שכ כפר עקב  80034853 הפטר חלוט06/09/20גולאי עבד אלמעם

    44590-04-13 7210 , ירושלים131/14בן יוסף שלמה  328791793 הפטר חלוט27/07/20הולדר יצחק צבי

    56441-01-16 10467 , ירושלים405/8ליש  24619371 הפטר חלוט25/06/20זכאים סיגלית

     1520-07-15 9719 , ירושלים75282ת.ד.  81073397 הפטר חלוט30/08/20חרבאוי ראיד

    11341-08-16 11402 , ירושלים104/22דרך בית לחם  35791896 הסדר12/08/20טוויה שי משה

     5369-10-17 13449 , ירושלים8/2אלקחי מרדכי  328905807 הפטר חלוט27/08/20פרידמן רבקה

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    19121-11-14 45586 , תל אביב -יפו6/0ההדס  25860685 הפטר חלוט07/09/20אבו קאסם מוזר

    55611-06-17 61604 , חולון11/9אחד העם  22530547 הפטר חלוט26/08/20אלטר שרה

    10843-01-18 65117 , בת ים118/3שד יוספטל גיורא  300166675 הפטר חלוט17/06/20אלשיך גיל

    35530-01-17 58355 , רמת גן37/13חיבת ציון  36255610 הפטר חלוט25/02/20היימן שמעון

    46984-04-17 60444 , חולון10/0פיארברג  23844996 הפטר חלוט09/09/20חמו איילת

    42770-01-16 51713 , בת ים61/3ירושלים  39639208 הפטר חלוט08/09/20חרדון אלירן

    63886-12-18 71256 , תל אביב -יפו7/10גר צדק  309913689 הפטר חלוט08/09/20טרייפלר גילה

     4035-07-17 61746 , רמת גן79/0ז'בוטיסקי  49393234 הפטר חלוט09/09/20יוספן דוריס

    21325-07-14 43982 , תל אביב -יפו2/48קהילת וציה  56832355 הפטר חלוט06/09/20כהן יואל

    30578-07-17 61853 , תל אביב -יפו15/9רמב"ם  24866790 הפטר חלוט08/09/20כהן ישראל

     1587-00-09 21787 , רמת השרון90/25סוקולוב  10975654 הפטר חלוט18/10/15לאופר דן יוסף

    50590-03-17 59794 , חולון4/3הטייסים  66442054 הפטר חלוט02/09/20מאיה רן

    35595-11-18 70582 , תל אביב -יפו8/33חוך  315903559 הפטר חלוט07/09/20מזרחי סהר

    20818-08-14 42920 , הרצלייה16/7ליברמן ישראל  11492139 הפטר חלוט10/09/20סמואל אריקה

    26566-02-17 58918 , תל אביב -יפו62/0דרך בגין  303445134 הפטר חלוט06/09/20פודובי פיוטר

    11415-08-18 69135 , תל אביב -יפו37/0שד' ירושלים  201182458 הפטר חלוט08/09/20פוקס מישלין

      535-09-16 55777 , תל אביב -יפו19/3דבורה הביאה  33574203 הפטר חלוט03/09/20פלמן חן

    61293-01-19 71374 , בת ים43/8הביאים  12467866 הפטר חלוט10/09/20פרץ דבורה

     1705-05-14 43455 , בת ים24/0הגדוד העברי  37020294 הפטר חלוט09/09/19צפורי הדס

    40726-07-15 48976 , בת ים79/12דרך בן גוריון  56586928 הפטר חלוט09/09/20קוירו תן

    40709-05-16 53768 , חולון49/0שד הוז דב  55139471 הפטר חלוט09/09/20קדי ישראל

    50027-04-15 47556 , תל אביב -יפו14/0אחיעזר  51457349 הפטר חלוט16/12/17קרן שמעון

    67322-11-17 64456 , בת ים24/3טשריחובסקי  309209518 הפטר חלוט13/07/20רזיקוב סרגיי

     3182-00-09 23033 , לפיד8הזית  13549746 הפטר חלוט09/09/20שטרייחר קלאודיו ד

חיפה מחוז

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

22/02/12     30220-02-11 5236 , בית שמש2הרמב"ם  58747577 בוזגלו עמרם

22/02/12     31427-11-10 5880 972175988 , שכם עומאר ברהאם

02/04/12       642-04-11 5828 , ירושלים9חננאל  43443530 אדרי כפיר

19/03/12     48896-03-11 6046 , ירושלים19ברל לוקר  34985812 אור חנה

22/02/12     30368-02-11 5784 , ירושלים112/22אולסוונגר  59729806 אייל עופר ארד

29/02/12      2450-02-11 5731 , ירושלים0 57015תד  25385212 אלהרר רוזט

24/04/12     26515-03-11 5877 , ירושלים2/2יצחק שדה  29513488 בלולו מיכאל

02/04/12     15996-04-11 5887 , ירושלים12/18סולם יעקב  29315355 בר מוחא יוסף

19/03/12     51705-02-11 5680 , ירושלים313/18אלכסנדר רובוביץ  11624707 ברוק מרינה

09/05/12     37650-05-11 5979 , ירושלים38/74שישה עשר  323350330 ברצלבסקי לודמילה

02/04/12      3090-04-11 5948 , ירושלים1שועפט  81025033 בשיתי עובידה

02/04/12      3131-04-11 5938 , ירושלים13שועפט  80291701 בשיתי ערפאת

09/05/12     34907-05-11 5989 , ירושלים571האודם  330829 גליסקו אבשלום

19/03/12     55339-03-11 5890 , מבשרת ציון4ארבל  32277352 דיין אופירה

01/04/12     19663-12-10 5221 , כפר אדומים0נופי פרת  37561156 ואזאנא ליאת

19/03/12     43670-03-11 5963 , ביתר עלית5/5רבי עקיבא  24137820 ולעס משה

19/03/12     16645-01-11 5830 , ירושלים125/26הנורית  51149904 זאדא מרים

01/04/12     10649-07-10 5283 , מעלה אדומים13גבעת המייסדים  40722837 זגורי אלעד נסים

29/02/12      6684-02-11 5930 , ירושלים15/17ברל לוקר  28648962 זיבת מנשה

02/04/12     15912-04-11 5993 , ירושלים3משמר העם  56348287 חיים אברהם

08/05/12      6944-04-11 5809 , בית נקופה323/17שלמה בן יוסף  56830060 טורג'מן צבי

22/02/12     22872-09-10 5750 , ירושלים16הרפובליקה הדומי  29511532 יעקב שולמית

22/02/12     22848-09-10 5740 , ירושלים12/34ישראל אלדד  29703709 יעקב שי

12/03/12     11968-03-11 5354 הכלנית , ירושלים 10357671 יצחק לידיה

24/04/12     42251-10-10 5608 , גן יבנה3הסיירים  71335533 יריב מני

19/03/12     51171-03-11 5513 פסגת שורש , שרש 59780676 כהן אמנון

19/03/12     54837-03-11 5760 53189114 אצל אוח, ירושלים204/2מצפה מנחם  כהן יונה שלמה

02/04/12     16832-04-11 5587 , צור הדסה606יסמין  27425222 כהן תמר

27/02/12     29809-02-11 5926 , ירושלים15הצפורן  13610035 כתר יוסף

19/03/12     60407-03-11 5935 , ירושלים52חזקיהו המלך  52650249 לוי יהונתן

22/02/12     26635-02-11 5712 , ירושלים7/5ברגר  40644353 לייני עוז

27/02/12     52648-02-11 5944 , ירושלים112דרך חברון  10672632 מלכה ויקטוריה

09/05/12     28478-05-11 5749 , ברקן0השקד  17306259 מנליס יעקב

02/04/12      3109-04-11 5940 , ירושלים0ואדי אל ג'וז  80502875 נתשה מוחמד עדנא

01/04/12     35851-12-10 5771 , עין נקובא8עין נקבוא  35591940 עוודאלה ויג'דאן

29/02/12      5628-02-11 5704 , ירושלים23בית צפפה  53808564 עליאן מוסא

02/04/12     16769-04-11 5639 , קרני שומרון10משעול החבצלת  51700318 רז בני

07/05/12     33525-10-10 5532 , ירושלים1מכוור  23879919 שאזו איריס אהוב

07/05/12     33484-10-10 5097 , ירושלים1מכור  59141598 שאזו מנשה

02/04/12     18739-04-11 5980 , ירושלים3קבוץ גלויות  53620118 שרביט יעקב

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     4636-11-11 6208 , אבו גוש28/0עבדאל רחמן  81011504 פטירה11/02/20אבו גוש עמאר

    28492-09-17 13235 , ירושלים6 ת.ד 6סוק חן א זית  80701790 הפטר חלוט31/08/20אבו רמילה ור אלדין

    51777-10-17 13709 , ירושלים0/0שכ כפר עקב  80034853 הפטר חלוט06/09/20גולאי עבד אלמעם

    44590-04-13 7210 , ירושלים131/14בן יוסף שלמה  328791793 הפטר חלוט27/07/20הולדר יצחק צבי

    56441-01-16 10467 , ירושלים405/8ליש  24619371 הפטר חלוט25/06/20זכאים סיגלית

     1520-07-15 9719 , ירושלים75282ת.ד.  81073397 הפטר חלוט30/08/20חרבאוי ראיד

    11341-08-16 11402 , ירושלים104/22דרך בית לחם  35791896 הסדר12/08/20טוויה שי משה

     5369-10-17 13449 , ירושלים8/2אלקחי מרדכי  328905807 הפטר חלוט27/08/20פרידמן רבקה

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    19121-11-14 45586 , תל אביב -יפו6/0ההדס  25860685 הפטר חלוט07/09/20אבו קאסם מוזר

    55611-06-17 61604 , חולון11/9אחד העם  22530547 הפטר חלוט26/08/20אלטר שרה

    10843-01-18 65117 , בת ים118/3שד יוספטל גיורא  300166675 הפטר חלוט17/06/20אלשיך גיל

    35530-01-17 58355 , רמת גן37/13חיבת ציון  36255610 הפטר חלוט25/02/20היימן שמעון

    46984-04-17 60444 , חולון10/0פיארברג  23844996 הפטר חלוט09/09/20חמו איילת

    42770-01-16 51713 , בת ים61/3ירושלים  39639208 הפטר חלוט08/09/20חרדון אלירן

    63886-12-18 71256 , תל אביב -יפו7/10גר צדק  309913689 הפטר חלוט08/09/20טרייפלר גילה

     4035-07-17 61746 , רמת גן79/0ז'בוטיסקי  49393234 הפטר חלוט09/09/20יוספן דוריס

    21325-07-14 43982 , תל אביב -יפו2/48קהילת וציה  56832355 הפטר חלוט06/09/20כהן יואל

    30578-07-17 61853 , תל אביב -יפו15/9רמב"ם  24866790 הפטר חלוט08/09/20כהן ישראל

     1587-00-09 21787 , רמת השרון90/25סוקולוב  10975654 הפטר חלוט18/10/15לאופר דן יוסף

    50590-03-17 59794 , חולון4/3הטייסים  66442054 הפטר חלוט02/09/20מאיה רן

    35595-11-18 70582 , תל אביב -יפו8/33חוך  315903559 הפטר חלוט07/09/20מזרחי סהר

    20818-08-14 42920 , הרצלייה16/7ליברמן ישראל  11492139 הפטר חלוט10/09/20סמואל אריקה

    26566-02-17 58918 , תל אביב -יפו62/0דרך בגין  303445134 הפטר חלוט06/09/20פודובי פיוטר

    11415-08-18 69135 , תל אביב -יפו37/0שד' ירושלים  201182458 הפטר חלוט08/09/20פוקס מישלין

      535-09-16 55777 , תל אביב -יפו19/3דבורה הביאה  33574203 הפטר חלוט03/09/20פלמן חן

    61293-01-19 71374 , בת ים43/8הביאים  12467866 הפטר חלוט10/09/20פרץ דבורה

     1705-05-14 43455 , בת ים24/0הגדוד העברי  37020294 הפטר חלוט09/09/19צפורי הדס

    40726-07-15 48976 , בת ים79/12דרך בן גוריון  56586928 הפטר חלוט09/09/20קוירו תן

    40709-05-16 53768 , חולון49/0שד הוז דב  55139471 הפטר חלוט09/09/20קדי ישראל

    50027-04-15 47556 , תל אביב -יפו14/0אחיעזר  51457349 הפטר חלוט16/12/17קרן שמעון

    67322-11-17 64456 , בת ים24/3טשריחובסקי  309209518 הפטר חלוט13/07/20רזיקוב סרגיי

     3182-00-09 23033 , לפיד8הזית  13549746 הפטר חלוט09/09/20שטרייחר קלאודיו ד

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     4636-11-11 6208 , אבו גוש28/0עבדאל רחמן  81011504 פטירה11/02/20אבו גוש עמאר

    28492-09-17 13235 , ירושלים6 ת.ד 6סוק חן א זית  80701790 הפטר חלוט31/08/20אבו רמילה ור אלדין

    51777-10-17 13709 , ירושלים0/0שכ כפר עקב  80034853 הפטר חלוט06/09/20גולאי עבד אלמעם

    44590-04-13 7210 , ירושלים131/14בן יוסף שלמה  328791793 הפטר חלוט27/07/20הולדר יצחק צבי

    56441-01-16 10467 , ירושלים405/8ליש  24619371 הפטר חלוט25/06/20זכאים סיגלית

     1520-07-15 9719 , ירושלים75282ת.ד.  81073397 הפטר חלוט30/08/20חרבאוי ראיד

    11341-08-16 11402 , ירושלים104/22דרך בית לחם  35791896 הסדר12/08/20טוויה שי משה

     5369-10-17 13449 , ירושלים8/2אלקחי מרדכי  328905807 הפטר חלוט27/08/20פרידמן רבקה

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    19121-11-14 45586 , תל אביב -יפו6/0ההדס  25860685 הפטר חלוט07/09/20אבו קאסם מוזר

    55611-06-17 61604 , חולון11/9אחד העם  22530547 הפטר חלוט26/08/20אלטר שרה

    10843-01-18 65117 , בת ים118/3שד יוספטל גיורא  300166675 הפטר חלוט17/06/20אלשיך גיל

    35530-01-17 58355 , רמת גן37/13חיבת ציון  36255610 הפטר חלוט25/02/20היימן שמעון

    46984-04-17 60444 , חולון10/0פיארברג  23844996 הפטר חלוט09/09/20חמו איילת

    42770-01-16 51713 , בת ים61/3ירושלים  39639208 הפטר חלוט08/09/20חרדון אלירן

    63886-12-18 71256 , תל אביב -יפו7/10גר צדק  309913689 הפטר חלוט08/09/20טרייפלר גילה

     4035-07-17 61746 , רמת גן79/0ז'בוטיסקי  49393234 הפטר חלוט09/09/20יוספן דוריס

    21325-07-14 43982 , תל אביב -יפו2/48קהילת וציה  56832355 הפטר חלוט06/09/20כהן יואל

    30578-07-17 61853 , תל אביב -יפו15/9רמב"ם  24866790 הפטר חלוט08/09/20כהן ישראל

     1587-00-09 21787 , רמת השרון90/25סוקולוב  10975654 הפטר חלוט18/10/15לאופר דן יוסף

    50590-03-17 59794 , חולון4/3הטייסים  66442054 הפטר חלוט02/09/20מאיה רן

    35595-11-18 70582 , תל אביב -יפו8/33חוך  315903559 הפטר חלוט07/09/20מזרחי סהר

    20818-08-14 42920 , הרצלייה16/7ליברמן ישראל  11492139 הפטר חלוט10/09/20סמואל אריקה

    26566-02-17 58918 , תל אביב -יפו62/0דרך בגין  303445134 הפטר חלוט06/09/20פודובי פיוטר

    11415-08-18 69135 , תל אביב -יפו37/0שד' ירושלים  201182458 הפטר חלוט08/09/20פוקס מישלין

      535-09-16 55777 , תל אביב -יפו19/3דבורה הביאה  33574203 הפטר חלוט03/09/20פלמן חן

    61293-01-19 71374 , בת ים43/8הביאים  12467866 הפטר חלוט10/09/20פרץ דבורה

     1705-05-14 43455 , בת ים24/0הגדוד העברי  37020294 הפטר חלוט09/09/19צפורי הדס

    40726-07-15 48976 , בת ים79/12דרך בן גוריון  56586928 הפטר חלוט09/09/20קוירו תן

    40709-05-16 53768 , חולון49/0שד הוז דב  55139471 הפטר חלוט09/09/20קדי ישראל

    50027-04-15 47556 , תל אביב -יפו14/0אחיעזר  51457349 הפטר חלוט16/12/17קרן שמעון

    67322-11-17 64456 , בת ים24/3טשריחובסקי  309209518 הפטר חלוט13/07/20רזיקוב סרגיי

     3182-00-09 23033 , לפיד8הזית  13549746 הפטר חלוט09/09/20שטרייחר קלאודיו ד

חיפה מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    30872-02-11 27286 , תיה8אצ"ל  28024685 הפטר חלוט03/09/20בוגטס רון

    54005-11-13 32709 , חיפה59/0דרך אלבי  66138843 הפטר חלוט09/09/20אבו איוב אריג'

     4828-03-18 64192 , חיפה59/0דרך אלבי  37798733 הפטר חלוט09/09/20אבו איוב רולה

    64084-06-17 58560 , שפרעם0/0שפרעם  34081596 הפטר חלוט09/08/20אבו סראיא סחר

    50789-09-17 60310 , סאג'ור0/0סאג'ור  20099677 הפטר חלוט09/09/20אבראהים יוסף

    33700-11-16 52370 , פרדס חה-כרכור211/3טוריים מרכז קלי  308778463 הפטר חלוט09/09/20אברמוב ויקטור

    18340-11-18 70311 , חיפה9/17שידלר אוסקר  55044069 הפטר חלוט09/08/20אלקלעי דיאל

    13696-09-15 44094 , חיפה7/0התיכון  56517410 הפטר חלוט02/09/20אפרימה יוספה

    59415-01-15 39142 , קריית ים1/4אורן  304045016 הפטר חלוט08/09/20דוחין ליודמילה

    26713-10-14 38367 , ג'דיידה-מכר0/0מכר  58535204 הפטר חלוט08/09/20ואכד חיאת

    16521-03-18 64580 , חדרה4/4תאים  54914031 הפטר חלוט09/09/20וייסמן צבי תן

    43310-02-19 72511 , כרמיאל20/5הפרחים  67895755 הפטר חלוט09/09/20זגורי בימין

    43531-05-17 56914 , בסמת טבעון0/0זובידאת  200498814 הפטר חלוט04/09/20זובידאת מוחמד

    14114-12-18 70596 , חיפה1/0יבה  313728545 הפטר חלוט06/09/20חמאיסה גראם

     2263-03-14 33607 , חדרה19/1אהרוסון  58736455 הפטר חלוט09/09/20חן אהרון אריה

    42095-12-17 61410 , הרייה36/9שד הגעתון  35949544 הפטר חלוט10/09/20חן יגיל

     7496-09-16 51330 , חיפה8/2יהואש המלך  337791826 הפטר חלוט08/09/20טורוק סבטלה

    30604-02-19 72698 , קריית אתא35/0סוקולוב  12837035 הפטר חלוט02/09/20כהן דוד

    45210-03-18 65442 , חיפה13/0צפרירים  59647362 הפטר חלוט07/09/20לוין ליאת

    24747-06-18 67742 , זכרון יעקב76/0השומר  58136235 הפטר חלוט10/09/20מבור עמיר ז"ל

      319-06-11 22802 , כפר קרע37/0עותמאן בן עפאן  36511475 הפטר חלוט06/09/20מחליס שימא

    23446-07-17 58682 , טירת כרמל11/13הכליות  314547936 הפטר חלוט10/09/20מיכיילוב זולפוגר

    33539-04-17 55065 , עראבה0/0עראבה  57594715 הפטר חלוט08/09/20סאר חסן

     1526-06-18 65847 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  24741969 הפטר חלוט07/09/20סכס סאמר

    35774-02-17 54894 , טירת כרמל20/0ורי דוד  55093140 הפטר חלוט06/09/20סמוכה אברהם

    29879-08-16 50494 , עראבה0/0עראבה  37324597 הפטר חלוט07/09/20עווד אדר

    59437-09-14 37957 , חיפה25/0הגבורים  60163573 הפטר חלוט08/09/20עלאק חלוד

    13256-07-17 59004 , ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  323729012 הפטר חלוט06/09/20עמאש אחלאם

    29291-04-19 73702 , קריית ים89/0שד ירושלים  307650135 הפטר חלוט09/09/20פיקדו אבט

    54780-04-15 41250 , חיפה32/5רבי עקיבא  312079296 הפטר חלוט09/09/20שוורצמן מריה

    48928-06-17 58453 , חיפה18/2אל מוהדי  20173589 הפטר חלוט18/02/20שבור יחיא

באר שבע מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    26914-09-18 34540 , אשדוד12/3רוגוזין  12200101 הפטר חלוט07/09/20אוחיון אלן

    24332-04-14 19616 , אשדוד86/1כרת  58724345 הפטר חלוט13/09/20אזולאי חיים

    46215-06-15 22661 , סייד (שבט)0/0סייד (שבט)  203440813 הפטר חלוט09/09/20אלסייד לוטפי

    58262-12-15 25303 , באר שבע32/22הרב שלמה טא  32971517 הפטר חלוט08/09/20אמזלג מאיר

     4340-01-16 25264 , אשקלון11שרה אהרוסון  68381839 הפטר חלוט08/09/20בן חיים דוד

    13243-09-17 31238 , קריית גת5/6יפתח הגלעדי  58224213 הפטר חלוט13/09/20בן-עמי שימן

    10789-12-14 20176 , יד תן61יד תן  32299133 הפטר חלוט27/07/20בר אסף חום

    10789-12-14 20186 , יד תן61יד תן  38318085 הפטר חלוט27/07/20בר יות

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה
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הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    21784-02-19 35706 , באר שבע3/9גולדמן חום  41443441 הפטר חלוט10/09/20גולדברג משה

    28284-11-16 28398 , באר שבע19/8הכסת  16873440 הפטר חלוט09/09/20גילעדוב אסיה

    67421-03-18 31536 , באר שבע5/2מרכוס  301826400 הפטר חלוט07/09/20גאח סים

    29168-05-16 26293 , באר שבע2/8בזל  317031904 הפטר חלוט07/09/20דהן ז'ה

    12206-11-18 34817 , אשדוד20/0רטגן  327485132 הפטר חלוט26/07/20וישיייסקי פריסילה

    60427-03-18 32747 , אילת617/12צין  53658522 הפטר חלוט10/09/20ורד-בישטוק עוזיאל

    56069-03-17 29868 , באר שבע10/25רחבת הראל  305507410 הפטר חלוט13/09/20חברו אות

    10524-11-13 18390 , בית עזרא16/0האלה  24400228 הפטר חלוט09/09/20חייט בי גיא

    41245-05-14 19854 , באר שבע13/3הכותל המערבי  310448568 הפטר חלוט13/09/20יאקושקוב יקולאי

    14710-12-18 35199 , סגולה15/0סגולה  50029883 הפטר חלוט08/09/20יובל יואל

    28241-12-11 14146 , באר שבע10/105קדל הרי  314459512 הפטר חלוט08/09/20מעוז לורה שולץ

      929-04-16 26210 , באר שבע3/6רפאל קלצ'קין  304202567 הפטר חלוט19/07/20סבג אלה

      952-04-16 25980 , באר שבע3/6רפאל קל'צקין  34048603 הפטר חלוט19/07/20סבג יוסף חי

    37653-01-19 34207 , אשדוד10/11אבן עזרא  17302175 הפטר חלוט13/09/20ספיאשוילי אהרון

    57935-12-16 28756 , באר שבע31/0עמיר אדה  310650197 הפטר חלוט08/09/20עקיבאייב פליקס

    24232-06-18 33804 , תיבות15/19צרים  320949159 הפטר חלוט08/09/20פרדיה ליובוב

     9070-00-06 8590 , אשקלון10חצבה  305954398 הפטר חלוט09/09/20פרסטין סבטלה

    49234-05-18 32253 , אשקלון9/6חיד"א  312805302 הפטר חלוט08/09/20פשפיורקה שרה

    27474-10-14 21017 , אילת4/18דקר  300793759 הפטר חלוט13/09/20צרור הראל

    61055-06-16 27057 , חצבה38/0חצבה  9391061 הפטר חלוט13/09/20רותם ורית

    61077-06-16 27067 , חצבה38/0חצבה  5616370 הפטר חלוט13/09/20רותם עמיחי

    43777-04-17 29893 , קריית גת94העצמאות  37708757 הפטר חלוט11/09/20שמטוב לירון

צרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    54998-03-14 34439 , גן ר178/0גן ר  28581304 הפטר חלוט09/09/20באראט ליאור

     7886-06-15 42261 , מגאר0/0מגאר  200530533 הפטר חלוט29/08/20ג'עבר ליא

    41291-12-10 21404 , טובה זגרי0/0  29232378 הפטר חלוט04/09/20היייב מוחמד

    49581-03-14 34595 , עפולה8/4הזהבן  59560482 הפטר חלוט09/09/20כחלון אורה

    10547-12-18 70591 , עפולה11/57כורש  60442563 הפטר חלוט07/09/20לבון יוסף

     1382-08-13 31247 , כפר מדא0/0כפר מדא  37760048 הפטר חלוט15/05/19מחמוד אריג

     6416-02-15 38990 , בית שאן850/10שכ וף קדומים  36301067 הפטר חלוט10/09/20מרדכי מרים

    10026-05-17 57390 , טבריה6/0סביוים  22739841 הפטר חלוט09/09/20סלמן לוי עופרה פיבי

    56362-07-12 26877 , בית שאן621/16שכ אליהו  23808256 הפטר חלוט10/09/20עזריאל בת שבע

    25318-05-15 41544 , יפיע0/0יפיע  24745705 הפטר חלוט29/08/20פרעוי שמסה

    65001-06-17 58707 , צפת7/0ברקת  60173903 הפטר חלוט10/09/20קורקוש ישראל

     2584-09-13 31555 , שבלי - אום אל-ג0/0 591ת.ד  32774622 הפטר חלוט26/08/20שיבלי עטאף

מרכז מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    30872-02-11 27286 , תיה8אצ"ל  28024685 הפטר חלוט03/09/20בוגטס רון

    54005-11-13 32709 , חיפה59/0דרך אלבי  66138843 הפטר חלוט09/09/20אבו איוב אריג'

     4828-03-18 64192 , חיפה59/0דרך אלבי  37798733 הפטר חלוט09/09/20אבו איוב רולה

    64084-06-17 58560 , שפרעם0/0שפרעם  34081596 הפטר חלוט09/08/20אבו סראיא סחר

    50789-09-17 60310 , סאג'ור0/0סאג'ור  20099677 הפטר חלוט09/09/20אבראהים יוסף

    33700-11-16 52370 , פרדס חה-כרכור211/3טוריים מרכז קלי  308778463 הפטר חלוט09/09/20אברמוב ויקטור

    18340-11-18 70311 , חיפה9/17שידלר אוסקר  55044069 הפטר חלוט09/08/20אלקלעי דיאל

    13696-09-15 44094 , חיפה7/0התיכון  56517410 הפטר חלוט02/09/20אפרימה יוספה

    59415-01-15 39142 , קריית ים1/4אורן  304045016 הפטר חלוט08/09/20דוחין ליודמילה

    26713-10-14 38367 , ג'דיידה-מכר0/0מכר  58535204 הפטר חלוט08/09/20ואכד חיאת

    16521-03-18 64580 , חדרה4/4תאים  54914031 הפטר חלוט09/09/20וייסמן צבי תן

    43310-02-19 72511 , כרמיאל20/5הפרחים  67895755 הפטר חלוט09/09/20זגורי בימין

    43531-05-17 56914 , בסמת טבעון0/0זובידאת  200498814 הפטר חלוט04/09/20זובידאת מוחמד

    14114-12-18 70596 , חיפה1/0יבה  313728545 הפטר חלוט06/09/20חמאיסה גראם

     2263-03-14 33607 , חדרה19/1אהרוסון  58736455 הפטר חלוט09/09/20חן אהרון אריה

    42095-12-17 61410 , הרייה36/9שד הגעתון  35949544 הפטר חלוט10/09/20חן יגיל

     7496-09-16 51330 , חיפה8/2יהואש המלך  337791826 הפטר חלוט08/09/20טורוק סבטלה

    30604-02-19 72698 , קריית אתא35/0סוקולוב  12837035 הפטר חלוט02/09/20כהן דוד

    45210-03-18 65442 , חיפה13/0צפרירים  59647362 הפטר חלוט07/09/20לוין ליאת

    24747-06-18 67742 , זכרון יעקב76/0השומר  58136235 הפטר חלוט10/09/20מבור עמיר ז"ל

      319-06-11 22802 , כפר קרע37/0עותמאן בן עפאן  36511475 הפטר חלוט06/09/20מחליס שימא

    23446-07-17 58682 , טירת כרמל11/13הכליות  314547936 הפטר חלוט10/09/20מיכיילוב זולפוגר

    33539-04-17 55065 , עראבה0/0עראבה  57594715 הפטר חלוט08/09/20סאר חסן

     1526-06-18 65847 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  24741969 הפטר חלוט07/09/20סכס סאמר

    35774-02-17 54894 , טירת כרמל20/0ורי דוד  55093140 הפטר חלוט06/09/20סמוכה אברהם

    29879-08-16 50494 , עראבה0/0עראבה  37324597 הפטר חלוט07/09/20עווד אדר

    59437-09-14 37957 , חיפה25/0הגבורים  60163573 הפטר חלוט08/09/20עלאק חלוד

    13256-07-17 59004 , ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  323729012 הפטר חלוט06/09/20עמאש אחלאם

    29291-04-19 73702 , קריית ים89/0שד ירושלים  307650135 הפטר חלוט09/09/20פיקדו אבט

    54780-04-15 41250 , חיפה32/5רבי עקיבא  312079296 הפטר חלוט09/09/20שוורצמן מריה

    48928-06-17 58453 , חיפה18/2אל מוהדי  20173589 הפטר חלוט18/02/20שבור יחיא

באר שבע מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    26914-09-18 34540 , אשדוד12/3רוגוזין  12200101 הפטר חלוט07/09/20אוחיון אלן

    24332-04-14 19616 , אשדוד86/1כרת  58724345 הפטר חלוט13/09/20אזולאי חיים

    46215-06-15 22661 , סייד (שבט)0/0סייד (שבט)  203440813 הפטר חלוט09/09/20אלסייד לוטפי

    58262-12-15 25303 , באר שבע32/22הרב שלמה טא  32971517 הפטר חלוט08/09/20אמזלג מאיר

     4340-01-16 25264 , אשקלון11שרה אהרוסון  68381839 הפטר חלוט08/09/20בן חיים דוד

    13243-09-17 31238 , קריית גת5/6יפתח הגלעדי  58224213 הפטר חלוט13/09/20בן-עמי שימן

    10789-12-14 20176 , יד תן61יד תן  32299133 הפטר חלוט27/07/20בר אסף חום

    10789-12-14 20186 , יד תן61יד תן  38318085 הפטר חלוט27/07/20בר יות

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

12:00 17/05/09 11:30 17/05/09 22/02/09 1230008 4854 ,14-27המלאכה
נצרתעילית,

580048874 ד"ניידותחב
להפצתיהדות

ארהקודש

12:00 26/07/09 11:30 26/07/09 15/03/09 3060008 4927 528האופנים
חצורהגלילית,

512642026 אקסטרה"
צ.י(אורדינייר(.

מזושירותי

11:00 29/07/09 10:30 29/07/09 15/02/09 3460008 4943 בגין7מנחם
רמתגן,

513793422 סטוגליליפתח
מ"בע

12:00 15/07/09 11:30 15/07/09 11/03/09 4840008 4995 חצור.81,ד.ת
הגלילית

513710681 מ"וטרימיקסבע

חיפה',א15ים"פל'רבשד"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזחיפהוהצפון,ר"סגןהכונ,ד"עו,לבנהברעוז

בארשבע מחוז

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

10:30 10/05/09 10:00 10/05/09 02/03/09 834908 2946 מסחרי19מרכז
עומר,

512027954 אחירוזנטל
שרותיבניה

)1995(מ"בע

10:30 30/03/09 10:00 30/03/09 21/01/09 84170008 2949 13הצוער,באר
שבע

513704189 לבהנגבסוכנויות
מ"הרכבבע

10:30 18/03/09 10:00 18/03/09 18/03/09 852308 2954 69טרומפלדור
בארשבע,

512504366 אתגריתרשתות
1997(ותשתיות(

מ"בע

10:30 18/05/09 10:00 18/05/09 02/03/09 860308 2959 הנגבלבקניון
בארשבע,

512613233 סמיאתמאיר
מ"ובניובע

10:30 05/07/09 10:00 05/07/09 05/04/09 862008 2961 אשקלון,6ל"צה 512736356 מ"טליטקסבע

בארשבע,4התקווה'רברח"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזבארשבע,ר"סגןהכונ,ד"עו,צביקויש

17/09/2014:51
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הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    21784-02-19 35706 , באר שבע3/9גולדמן חום  41443441 הפטר חלוט10/09/20גולדברג משה

    28284-11-16 28398 , באר שבע19/8הכסת  16873440 הפטר חלוט09/09/20גילעדוב אסיה

    67421-03-18 31536 , באר שבע5/2מרכוס  301826400 הפטר חלוט07/09/20גאח סים

    29168-05-16 26293 , באר שבע2/8בזל  317031904 הפטר חלוט07/09/20דהן ז'ה

    12206-11-18 34817 , אשדוד20/0רטגן  327485132 הפטר חלוט26/07/20וישיייסקי פריסילה

    60427-03-18 32747 , אילת617/12צין  53658522 הפטר חלוט10/09/20ורד-בישטוק עוזיאל

    56069-03-17 29868 , באר שבע10/25רחבת הראל  305507410 הפטר חלוט13/09/20חברו אות

    10524-11-13 18390 , בית עזרא16/0האלה  24400228 הפטר חלוט09/09/20חייט בי גיא

    41245-05-14 19854 , באר שבע13/3הכותל המערבי  310448568 הפטר חלוט13/09/20יאקושקוב יקולאי

    14710-12-18 35199 , סגולה15/0סגולה  50029883 הפטר חלוט08/09/20יובל יואל

    28241-12-11 14146 , באר שבע10/105קדל הרי  314459512 הפטר חלוט08/09/20מעוז לורה שולץ

      929-04-16 26210 , באר שבע3/6רפאל קלצ'קין  304202567 הפטר חלוט19/07/20סבג אלה

      952-04-16 25980 , באר שבע3/6רפאל קל'צקין  34048603 הפטר חלוט19/07/20סבג יוסף חי

    37653-01-19 34207 , אשדוד10/11אבן עזרא  17302175 הפטר חלוט13/09/20ספיאשוילי אהרון

    57935-12-16 28756 , באר שבע31/0עמיר אדה  310650197 הפטר חלוט08/09/20עקיבאייב פליקס

    24232-06-18 33804 , תיבות15/19צרים  320949159 הפטר חלוט08/09/20פרדיה ליובוב

     9070-00-06 8590 , אשקלון10חצבה  305954398 הפטר חלוט09/09/20פרסטין סבטלה

    49234-05-18 32253 , אשקלון9/6חיד"א  312805302 הפטר חלוט08/09/20פשפיורקה שרה

    27474-10-14 21017 , אילת4/18דקר  300793759 הפטר חלוט13/09/20צרור הראל

    61055-06-16 27057 , חצבה38/0חצבה  9391061 הפטר חלוט13/09/20רותם ורית

    61077-06-16 27067 , חצבה38/0חצבה  5616370 הפטר חלוט13/09/20רותם עמיחי

    43777-04-17 29893 , קריית גת94העצמאות  37708757 הפטר חלוט11/09/20שמטוב לירון

צרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    54998-03-14 34439 , גן ר178/0גן ר  28581304 הפטר חלוט09/09/20באראט ליאור

     7886-06-15 42261 , מגאר0/0מגאר  200530533 הפטר חלוט29/08/20ג'עבר ליא

    41291-12-10 21404 , טובה זגרי0/0  29232378 הפטר חלוט04/09/20היייב מוחמד

    49581-03-14 34595 , עפולה8/4הזהבן  59560482 הפטר חלוט09/09/20כחלון אורה

    10547-12-18 70591 , עפולה11/57כורש  60442563 הפטר חלוט07/09/20לבון יוסף

     1382-08-13 31247 , כפר מדא0/0כפר מדא  37760048 הפטר חלוט15/05/19מחמוד אריג

     6416-02-15 38990 , בית שאן850/10שכ וף קדומים  36301067 הפטר חלוט10/09/20מרדכי מרים

    10026-05-17 57390 , טבריה6/0סביוים  22739841 הפטר חלוט09/09/20סלמן לוי עופרה פיבי

    56362-07-12 26877 , בית שאן621/16שכ אליהו  23808256 הפטר חלוט10/09/20עזריאל בת שבע

    25318-05-15 41544 , יפיע0/0יפיע  24745705 הפטר חלוט29/08/20פרעוי שמסה

    65001-06-17 58707 , צפת7/0ברקת  60173903 הפטר חלוט10/09/20קורקוש ישראל

     2584-09-13 31555 , שבלי - אום אל-ג0/0 591ת.ד  32774622 הפטר חלוט26/08/20שיבלי עטאף

מרכז מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    21784-02-19 35706 , באר שבע3/9גולדמן חום  41443441 הפטר חלוט10/09/20גולדברג משה

    28284-11-16 28398 , באר שבע19/8הכסת  16873440 הפטר חלוט09/09/20גילעדוב אסיה

    67421-03-18 31536 , באר שבע5/2מרכוס  301826400 הפטר חלוט07/09/20גאח סים

    29168-05-16 26293 , באר שבע2/8בזל  317031904 הפטר חלוט07/09/20דהן ז'ה

    12206-11-18 34817 , אשדוד20/0רטגן  327485132 הפטר חלוט26/07/20וישיייסקי פריסילה

    60427-03-18 32747 , אילת617/12צין  53658522 הפטר חלוט10/09/20ורד-בישטוק עוזיאל

    56069-03-17 29868 , באר שבע10/25רחבת הראל  305507410 הפטר חלוט13/09/20חברו אות

    10524-11-13 18390 , בית עזרא16/0האלה  24400228 הפטר חלוט09/09/20חייט בי גיא

    41245-05-14 19854 , באר שבע13/3הכותל המערבי  310448568 הפטר חלוט13/09/20יאקושקוב יקולאי

    14710-12-18 35199 , סגולה15/0סגולה  50029883 הפטר חלוט08/09/20יובל יואל

    28241-12-11 14146 , באר שבע10/105קדל הרי  314459512 הפטר חלוט08/09/20מעוז לורה שולץ

      929-04-16 26210 , באר שבע3/6רפאל קלצ'קין  304202567 הפטר חלוט19/07/20סבג אלה

      952-04-16 25980 , באר שבע3/6רפאל קל'צקין  34048603 הפטר חלוט19/07/20סבג יוסף חי

    37653-01-19 34207 , אשדוד10/11אבן עזרא  17302175 הפטר חלוט13/09/20ספיאשוילי אהרון

    57935-12-16 28756 , באר שבע31/0עמיר אדה  310650197 הפטר חלוט08/09/20עקיבאייב פליקס

    24232-06-18 33804 , תיבות15/19צרים  320949159 הפטר חלוט08/09/20פרדיה ליובוב

     9070-00-06 8590 , אשקלון10חצבה  305954398 הפטר חלוט09/09/20פרסטין סבטלה

    49234-05-18 32253 , אשקלון9/6חיד"א  312805302 הפטר חלוט08/09/20פשפיורקה שרה

    27474-10-14 21017 , אילת4/18דקר  300793759 הפטר חלוט13/09/20צרור הראל

    61055-06-16 27057 , חצבה38/0חצבה  9391061 הפטר חלוט13/09/20רותם ורית

    61077-06-16 27067 , חצבה38/0חצבה  5616370 הפטר חלוט13/09/20רותם עמיחי

    43777-04-17 29893 , קריית גת94העצמאות  37708757 הפטר חלוט11/09/20שמטוב לירון

צרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    54998-03-14 34439 , גן ר178/0גן ר  28581304 הפטר חלוט09/09/20באראט ליאור

     7886-06-15 42261 , מגאר0/0מגאר  200530533 הפטר חלוט29/08/20ג'עבר ליא

    41291-12-10 21404 , טובה זגרי0/0  29232378 הפטר חלוט04/09/20היייב מוחמד

    49581-03-14 34595 , עפולה8/4הזהבן  59560482 הפטר חלוט09/09/20כחלון אורה

    10547-12-18 70591 , עפולה11/57כורש  60442563 הפטר חלוט07/09/20לבון יוסף

     1382-08-13 31247 , כפר מדא0/0כפר מדא  37760048 הפטר חלוט15/05/19מחמוד אריג

     6416-02-15 38990 , בית שאן850/10שכ וף קדומים  36301067 הפטר חלוט10/09/20מרדכי מרים

    10026-05-17 57390 , טבריה6/0סביוים  22739841 הפטר חלוט09/09/20סלמן לוי עופרה פיבי

    56362-07-12 26877 , בית שאן621/16שכ אליהו  23808256 הפטר חלוט10/09/20עזריאל בת שבע

    25318-05-15 41544 , יפיע0/0יפיע  24745705 הפטר חלוט29/08/20פרעוי שמסה

    65001-06-17 58707 , צפת7/0ברקת  60173903 הפטר חלוט10/09/20קורקוש ישראל

     2584-09-13 31555 , שבלי - אום אל-ג0/0 591ת.ד  32774622 הפטר חלוט26/08/20שיבלי עטאף

מרכז מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    43386-07-18 68743 , תיה68/0סמילסקי  36709764 הפטר חלוט08/09/20אבו סאלם חון

    11099-06-18 67916 , הוד השרון35/0המעגל  56110851 הפטר חלוט10/09/20אבישר יהודית

     1398-01-12 31027 , פתח תקווה17/8השופטים  41510306 הפטר חלוט07/04/14אברהם משה

    10816-02-16 52028 , פתח תקווה11/0שיטרית בכור  53324182 הפטר חלוט08/09/20אדרי בן ציון יה

    19472-05-15 47820 , ראשון לציון24/19מוהליבר  57089997 הפטר חלוט04/09/20אלוי תמר

     5623-10-18 69826 , תיה11/3הצחים  69556454 הפטר חלוט08/09/20בן עזרא גד

    47742-12-18 71215 , רחובות6/5איזברג  54545611 הפטר חלוט08/09/20ברק עירית

    18873-07-13 38936 , זמר0/0זמר  54829866 הפטר חלוט08/09/20דקה אחמד

    34361-03-17 59651 , עב0/0עב  313977837 הפטר חלוט07/09/20ווקין שטרית אתי

    37756-09-14 42831 , תיה27/9ברודצקי  59770206 הפטר חלוט08/09/20וידר מיכל

    64924-06-17 61453 , ראשון לציון5/9מרגולין  320444888 הפטר חלוט08/09/20וסקוב אלכסדר

     2007-02-17 58812 , ראש העין24/0המתמיד  57519928 הפטר חלוט28/06/20זיו-כהן איתן

    27258-07-17 61917 , תיה7/5הפורצים  22475420 הפטר חלוט31/08/20חלפון אביבה

     5091-06-18 67946 , הוד השרון114/0דרך רמתים  42088187 הפטר חלוט08/09/20חסקלוביץ אטי

    48869-10-10 26186 , אזור6יצחק שדה  17532664 הפטר חלוט30/08/20טרובסקי יפים חיים

    12336-10-18 69910 , יהוד16/7מוהליבר  27166693 הפטר חלוט08/09/20יוסף טל חיים

    49645-05-18 67345 , רמלה6/17אמיל זולא  328032966 הפטר חלוט08/09/20יעקובלב טטיאה

    47039-07-18 65723 , ס ציוה14/15תל אביב  38593281 הפטר חלוט07/09/20כהן כפיר

    38601-10-12 34462 , בת ים1ד/9הציפורים  51619542 הפטר חלוט05/09/19לוי עזרא

    10010-11-13 40018 , רעה173/0אחוזה  36760940 הפטר חלוט08/09/20מוסרי ערן

    23537-10-15 50114 , ראשון לציון27/7תורה ועבודה  200953156 הפטר חלוט08/09/20מזרחי זהרה-דה

    41768-10-11 30126 , תיה10/0שער העמק  310777149 הפטר חלוט08/09/20מרחסין אלכסיי

    21608-08-14 42820 , קלסווה0/0קלסווה  26276717 הפטר חלוט10/09/20סלאמה סלאם

    43716-01-16 51865 , כפר קאסם0/0כפר קאסם  58173758 הפטר חלוט31/08/20סרסור עבדאל רחמא

    53321-05-17 60417 , טייבה0/0טייבה  29807823 הפטר חלוט08/09/20עבד אלראזק מוחמד

    38957-09-17 63106 , רמלה25/2אחימאיר אבא  306565854 הפטר חלוט07/09/20פולטיאלוב מרקל

    45600-05-12 33439 א , כפר סבא3ירמיהו  55122063 הפטר חלוט08/09/20פולק ספיר

     3594-03-15 46517 , ראשון לציון20/3ברדיס  317199875 הפטר חלוט08/09/20קובליוק איריה

    11680-10-13 39651 , רחובות23/11ביל"ו  313655649 הפטר חלוט03/09/20קורדירו לידיה

    21379-11-17 64060 , טייבה0/0טייבה  33412727 הפטר חלוט28/08/20שיך יוסף האלה
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

מחוזמרכז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

רות ליקר-מזרחי,עו"ד,   סגית הכו"ר , מהלת מחוז מרכז

מחוזירושלים

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד,   סגית הכו"ר , מהלת מחוז ירושלים

מחוזצרת

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

רות ליקר-מזרחי,עו"ד,   סגית הכו"ר , מהלת מחוז תל אביב

מחוזתל אביב

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

עו"ד בומגרטן אלוה ממשרד שיץ רגיל 23/03/05      2429-00-  04 9099 511731721 ,ת"א14הבריכה  דיקל קבלים בע"מ

רגיל 14/03/19     37722-07-  18 57942 514071604 ,תל אביב - יפו6  האחים ברוי בע"מ
514071604

רות ליקר-מזרחי,עו"ד,   סגית הכו"ר , מהלת מחוז תל אביב

מחוזחיפה

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

אולגה גורדון, עו"ד,   סגית הכו"ר , מהלת מחוז חיפה והצפון

מחוזחיפה

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

אולגה גורדון, עו"ד,   סגית הכו"ר , מהלת מחוז חיפה והצפון

מחוזחיפה

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    43386-07-18 68743 , תיה68/0סמילסקי  36709764 הפטר חלוט08/09/20אבו סאלם חון

    11099-06-18 67916 , הוד השרון35/0המעגל  56110851 הפטר חלוט10/09/20אבישר יהודית

     1398-01-12 31027 , פתח תקווה17/8השופטים  41510306 הפטר חלוט07/04/14אברהם משה

    10816-02-16 52028 , פתח תקווה11/0שיטרית בכור  53324182 הפטר חלוט08/09/20אדרי בן ציון יה

    19472-05-15 47820 , ראשון לציון24/19מוהליבר  57089997 הפטר חלוט04/09/20אלוי תמר

     5623-10-18 69826 , תיה11/3הצחים  69556454 הפטר חלוט08/09/20בן עזרא גד

    47742-12-18 71215 , רחובות6/5איזברג  54545611 הפטר חלוט08/09/20ברק עירית

    18873-07-13 38936 , זמר0/0זמר  54829866 הפטר חלוט08/09/20דקה אחמד

    34361-03-17 59651 , עב0/0עב  313977837 הפטר חלוט07/09/20ווקין שטרית אתי

    37756-09-14 42831 , תיה27/9ברודצקי  59770206 הפטר חלוט08/09/20וידר מיכל

    64924-06-17 61453 , ראשון לציון5/9מרגולין  320444888 הפטר חלוט08/09/20וסקוב אלכסדר

     2007-02-17 58812 , ראש העין24/0המתמיד  57519928 הפטר חלוט28/06/20זיו-כהן איתן

    27258-07-17 61917 , תיה7/5הפורצים  22475420 הפטר חלוט31/08/20חלפון אביבה

     5091-06-18 67946 , הוד השרון114/0דרך רמתים  42088187 הפטר חלוט08/09/20חסקלוביץ אטי

    48869-10-10 26186 , אזור6יצחק שדה  17532664 הפטר חלוט30/08/20טרובסקי יפים חיים

    12336-10-18 69910 , יהוד16/7מוהליבר  27166693 הפטר חלוט08/09/20יוסף טל חיים

    49645-05-18 67345 , רמלה6/17אמיל זולא  328032966 הפטר חלוט08/09/20יעקובלב טטיאה

    47039-07-18 65723 , ס ציוה14/15תל אביב  38593281 הפטר חלוט07/09/20כהן כפיר

    38601-10-12 34462 , בת ים1ד/9הציפורים  51619542 הפטר חלוט05/09/19לוי עזרא

    10010-11-13 40018 , רעה173/0אחוזה  36760940 הפטר חלוט08/09/20מוסרי ערן

    23537-10-15 50114 , ראשון לציון27/7תורה ועבודה  200953156 הפטר חלוט08/09/20מזרחי זהרה-דה

    41768-10-11 30126 , תיה10/0שער העמק  310777149 הפטר חלוט08/09/20מרחסין אלכסיי

    21608-08-14 42820 , קלסווה0/0קלסווה  26276717 הפטר חלוט10/09/20סלאמה סלאם

    43716-01-16 51865 , כפר קאסם0/0כפר קאסם  58173758 הפטר חלוט31/08/20סרסור עבדאל רחמא

    53321-05-17 60417 , טייבה0/0טייבה  29807823 הפטר חלוט08/09/20עבד אלראזק מוחמד

    38957-09-17 63106 , רמלה25/2אחימאיר אבא  306565854 הפטר חלוט07/09/20פולטיאלוב מרקל

    45600-05-12 33439 א , כפר סבא3ירמיהו  55122063 הפטר חלוט08/09/20פולק ספיר

     3594-03-15 46517 , ראשון לציון20/3ברדיס  317199875 הפטר חלוט08/09/20קובליוק איריה

    11680-10-13 39651 , רחובות23/11ביל"ו  313655649 הפטר חלוט03/09/20קורדירו לידיה

    21379-11-17 64060 , טייבה0/0טייבה  33412727 הפטר חלוט28/08/20שיך יוסף האלה

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    43386-07-18 68743 , תיה68/0סמילסקי  36709764 הפטר חלוט08/09/20אבו סאלם חון

    11099-06-18 67916 , הוד השרון35/0המעגל  56110851 הפטר חלוט10/09/20אבישר יהודית

     1398-01-12 31027 , פתח תקווה17/8השופטים  41510306 הפטר חלוט07/04/14אברהם משה

    10816-02-16 52028 , פתח תקווה11/0שיטרית בכור  53324182 הפטר חלוט08/09/20אדרי בן ציון יה

    19472-05-15 47820 , ראשון לציון24/19מוהליבר  57089997 הפטר חלוט04/09/20אלוי תמר

     5623-10-18 69826 , תיה11/3הצחים  69556454 הפטר חלוט08/09/20בן עזרא גד

    47742-12-18 71215 , רחובות6/5איזברג  54545611 הפטר חלוט08/09/20ברק עירית

    18873-07-13 38936 , זמר0/0זמר  54829866 הפטר חלוט08/09/20דקה אחמד

    34361-03-17 59651 , עב0/0עב  313977837 הפטר חלוט07/09/20ווקין שטרית אתי

    37756-09-14 42831 , תיה27/9ברודצקי  59770206 הפטר חלוט08/09/20וידר מיכל

    64924-06-17 61453 , ראשון לציון5/9מרגולין  320444888 הפטר חלוט08/09/20וסקוב אלכסדר

     2007-02-17 58812 , ראש העין24/0המתמיד  57519928 הפטר חלוט28/06/20זיו-כהן איתן

    27258-07-17 61917 , תיה7/5הפורצים  22475420 הפטר חלוט31/08/20חלפון אביבה

     5091-06-18 67946 , הוד השרון114/0דרך רמתים  42088187 הפטר חלוט08/09/20חסקלוביץ אטי

    48869-10-10 26186 , אזור6יצחק שדה  17532664 הפטר חלוט30/08/20טרובסקי יפים חיים

    12336-10-18 69910 , יהוד16/7מוהליבר  27166693 הפטר חלוט08/09/20יוסף טל חיים

    49645-05-18 67345 , רמלה6/17אמיל זולא  328032966 הפטר חלוט08/09/20יעקובלב טטיאה

    47039-07-18 65723 , ס ציוה14/15תל אביב  38593281 הפטר חלוט07/09/20כהן כפיר

    38601-10-12 34462 , בת ים1ד/9הציפורים  51619542 הפטר חלוט05/09/19לוי עזרא

    10010-11-13 40018 , רעה173/0אחוזה  36760940 הפטר חלוט08/09/20מוסרי ערן

    23537-10-15 50114 , ראשון לציון27/7תורה ועבודה  200953156 הפטר חלוט08/09/20מזרחי זהרה-דה

    41768-10-11 30126 , תיה10/0שער העמק  310777149 הפטר חלוט08/09/20מרחסין אלכסיי

    21608-08-14 42820 , קלסווה0/0קלסווה  26276717 הפטר חלוט10/09/20סלאמה סלאם

    43716-01-16 51865 , כפר קאסם0/0כפר קאסם  58173758 הפטר חלוט31/08/20סרסור עבדאל רחמא

    53321-05-17 60417 , טייבה0/0טייבה  29807823 הפטר חלוט08/09/20עבד אלראזק מוחמד

    38957-09-17 63106 , רמלה25/2אחימאיר אבא  306565854 הפטר חלוט07/09/20פולטיאלוב מרקל

    45600-05-12 33439 א , כפר סבא3ירמיהו  55122063 הפטר חלוט08/09/20פולק ספיר

     3594-03-15 46517 , ראשון לציון20/3ברדיס  317199875 הפטר חלוט08/09/20קובליוק איריה

    11680-10-13 39651 , רחובות23/11ביל"ו  313655649 הפטר חלוט03/09/20קורדירו לידיה

    21379-11-17 64060 , טייבה0/0טייבה  33412727 הפטר חלוט28/08/20שיך יוסף האלה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד גיל אורי 02/06/20     51777-10-17 13709 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80034853 גולאי עבד אלמעם

עו"ד הדל שלמה 12/11/17     56441-01-16 10467 ,ירושלים405/8ליש  24619371 זכאים סיגלית

עו"ד שועלי שוקי 17/09/17      1520-07-15 9719 ,ירושלים75282ת.ד.  81073397 חרבאוי ראיד

עו"ד מיכאל שמואל 24/05/17     38095-11-15 10204 ,גבע בימין11/2החרצית  58712514 יגר ארז

עו"ד גיל אורי 10/06/15     51705-02-15 9167 ,ירושלים12/7גשר החיים  23863509 לוק יוסף דב

שריקי שלומי 26/07/20      5369-10-17 13449 ,ירושלים8/2אלקחי מרדכי  328905807 פרידמן רבקה

תל אביב מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד ישראלי יעקב 06/07/16     19121-11-14 45586 ,תל אביב -יפו6/0ההדס  25860685 אבו קאסם מוזר

עו"ד חמד רון 25/03/19     55611-06-17 61604 ,חולון11/9אחד העם  22530547 אלטר שרה

עו"ד סאלם סוהייל 04/12/19     10843-01-18 65117 ,בת ים118/3שד יוספטל גיורא  300166675 אלשיך גיל

עו"ד מסיקה רן 22/03/18      2662-12-17 64447 ,כפר אז'ר12/0הח"ל  32289357 בן יעקב עמית

עו"ד מסיקה רן 26/03/18      2650-12-17 64445 ,כפר אז'ר12/0הח"ל  33048398 בן יעקב עת

עו"ד גריס רואי 06/01/20     46984-04-17 60444 ,חולון10/0פיארברג  23844996 חמו איילת

עו"ד ארבל מיה 10/01/19     18467-11-18 70323 ,הרצלייה15/4בי בימין  34414847 חסון ליה לי

עו"ד גולדבלט לוי דוד 07/01/18     42770-01-16 51713 ,בת ים61/3ירושלים  39639208 חרדון אלירן

עו"ד טוראל יפעת 08/09/20     63886-12-18 71256 ,תל אביב -יפו7/10גר צדק  309913689 טרייפלר גילה

עו"ד בללתי אביעד 16/04/19      4035-07-17 61746 ,רמת גן79/0ז'בוטיסקי  49393234 יוספן דוריס

עו"ד פריצקי אביב 09/09/15     21325-07-14 43982 ,תל אביב -יפו2/48קהילת וציה  56832355 כהן יואל

עו"ד גור איתי 06/09/20     30578-07-17 61853 ,תל אביב -יפו15/9רמב"ם  24866790 כהן ישראל

עו"ד קוגן רמי 24/10/12      1587-00-09 21787 ,רמת השרון90/25סוקולוב  10975654 לאופר דן יוסף

עו"ד בצלאל רון 03/12/09      3018-00-08 21362 ,קריית אוו35חה סש  22467492 לציאו דוד

עו"ד בראון דויטשר אורי 08/01/19     50590-03-17 59794 ,חולון4/3הטייסים  66442054 מאיה רן

עו"ד איל אסף 24/09/17     20818-08-14 42920 ,הרצלייה16/7ליברמן ישראל  11492139 סמואל אריקה

עו"ד גור איתי 10/01/19     26566-02-17 58918 ,תל אביב -יפו62/0דרך בגין  303445134 פודובי פיוטר

עו"ד מייזליק תמר 06/07/20     11415-08-18 69135 ,תל אביב -יפו37/0שד' ירושלים  201182458 פוקס מישלין

עו"ד מרדכי מיכאלי 06/03/18       535-09-16 55777 ,תל אביב -יפו19/3דבורה הביאה  33574203 פלמן חן

עו"ד רובקו גיורא 10/09/20     61293-01-19 71374 ,בת ים43/8הביאים  12467866 פרץ דבורה

עו"ד חזי אילן 26/10/15      1705-05-14 43455 ,בת ים24/0הגדוד העברי  37020294 צפורי הדס

עו"ד סימון שי 25/10/17     40726-07-15 48976 ,בת ים79/12דרך בן גוריון  56586928 קוירו תן

עו"ד ישראלי יעקב 06/02/18     40709-05-16 53768 ,חולון49/0שד הוז דב  55139471 קדי ישראל

עו"ד פריימן איתי 16/12/17     50027-04-15 47556 ,תל אביב -יפו14/0אחיעזר  51457349 קרן שמעון

עו"ד אופיר יצחק 02/01/18     67322-11-17 64456 ,בת ים24/3טשריחובסקי  309209518 רזיקוב סרגיי

עו"ד קאופמן ערן 07/09/11      3182-00-09 23033 ,לפיד8הזית  13549746שטרייחר קלאודיו ד

חיפה מחוז

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

22/02/12     30220-02-11 5236 , בית שמש2הרמב"ם  58747577 בוזגלו עמרם

22/02/12     31427-11-10 5880 972175988 , שכם עומאר ברהאם

02/04/12       642-04-11 5828 , ירושלים9חננאל  43443530 אדרי כפיר

19/03/12     48896-03-11 6046 , ירושלים19ברל לוקר  34985812 אור חנה

22/02/12     30368-02-11 5784 , ירושלים112/22אולסוונגר  59729806 אייל עופר ארד

29/02/12      2450-02-11 5731 , ירושלים0 57015תד  25385212 אלהרר רוזט

24/04/12     26515-03-11 5877 , ירושלים2/2יצחק שדה  29513488 בלולו מיכאל

02/04/12     15996-04-11 5887 , ירושלים12/18סולם יעקב  29315355 בר מוחא יוסף

19/03/12     51705-02-11 5680 , ירושלים313/18אלכסנדר רובוביץ  11624707 ברוק מרינה

09/05/12     37650-05-11 5979 , ירושלים38/74שישה עשר  323350330 ברצלבסקי לודמילה

02/04/12      3090-04-11 5948 , ירושלים1שועפט  81025033 בשיתי עובידה

02/04/12      3131-04-11 5938 , ירושלים13שועפט  80291701 בשיתי ערפאת

09/05/12     34907-05-11 5989 , ירושלים571האודם  330829 גליסקו אבשלום

19/03/12     55339-03-11 5890 , מבשרת ציון4ארבל  32277352 דיין אופירה

01/04/12     19663-12-10 5221 , כפר אדומים0נופי פרת  37561156 ואזאנא ליאת

19/03/12     43670-03-11 5963 , ביתר עלית5/5רבי עקיבא  24137820 ולעס משה

19/03/12     16645-01-11 5830 , ירושלים125/26הנורית  51149904 זאדא מרים

01/04/12     10649-07-10 5283 , מעלה אדומים13גבעת המייסדים  40722837 זגורי אלעד נסים

29/02/12      6684-02-11 5930 , ירושלים15/17ברל לוקר  28648962 זיבת מנשה

02/04/12     15912-04-11 5993 , ירושלים3משמר העם  56348287 חיים אברהם

08/05/12      6944-04-11 5809 , בית נקופה323/17שלמה בן יוסף  56830060 טורג'מן צבי

22/02/12     22872-09-10 5750 , ירושלים16הרפובליקה הדומי  29511532 יעקב שולמית

22/02/12     22848-09-10 5740 , ירושלים12/34ישראל אלדד  29703709 יעקב שי

12/03/12     11968-03-11 5354 הכלנית , ירושלים 10357671 יצחק לידיה

24/04/12     42251-10-10 5608 , גן יבנה3הסיירים  71335533 יריב מני

19/03/12     51171-03-11 5513 פסגת שורש , שרש 59780676 כהן אמנון

19/03/12     54837-03-11 5760 53189114 אצל אוח, ירושלים204/2מצפה מנחם  כהן יונה שלמה

02/04/12     16832-04-11 5587 , צור הדסה606יסמין  27425222 כהן תמר

27/02/12     29809-02-11 5926 , ירושלים15הצפורן  13610035 כתר יוסף

19/03/12     60407-03-11 5935 , ירושלים52חזקיהו המלך  52650249 לוי יהונתן

22/02/12     26635-02-11 5712 , ירושלים7/5ברגר  40644353 לייני עוז

27/02/12     52648-02-11 5944 , ירושלים112דרך חברון  10672632 מלכה ויקטוריה

09/05/12     28478-05-11 5749 , ברקן0השקד  17306259 מנליס יעקב

02/04/12      3109-04-11 5940 , ירושלים0ואדי אל ג'וז  80502875 נתשה מוחמד עדנא

01/04/12     35851-12-10 5771 , עין נקובא8עין נקבוא  35591940 עוודאלה ויג'דאן

29/02/12      5628-02-11 5704 , ירושלים23בית צפפה  53808564 עליאן מוסא

02/04/12     16769-04-11 5639 , קרני שומרון10משעול החבצלת  51700318 רז בני

07/05/12     33525-10-10 5532 , ירושלים1מכוור  23879919 שאזו איריס אהוב

07/05/12     33484-10-10 5097 , ירושלים1מכור  59141598 שאזו מנשה

02/04/12     18739-04-11 5980 , ירושלים3קבוץ גלויות  53620118 שרביט יעקב

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד גיל אורי 02/06/20     51777-10-17 13709 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80034853 גולאי עבד אלמעם

עו"ד הדל שלמה 12/11/17     56441-01-16 10467 ,ירושלים405/8ליש  24619371 זכאים סיגלית

עו"ד שועלי שוקי 17/09/17      1520-07-15 9719 ,ירושלים75282ת.ד.  81073397 חרבאוי ראיד

עו"ד מיכאל שמואל 24/05/17     38095-11-15 10204 ,גבע בימין11/2החרצית  58712514 יגר ארז

עו"ד גיל אורי 10/06/15     51705-02-15 9167 ,ירושלים12/7גשר החיים  23863509 לוק יוסף דב

שריקי שלומי 26/07/20      5369-10-17 13449 ,ירושלים8/2אלקחי מרדכי  328905807 פרידמן רבקה

תל אביב מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד ישראלי יעקב 06/07/16     19121-11-14 45586 ,תל אביב -יפו6/0ההדס  25860685 אבו קאסם מוזר

עו"ד חמד רון 25/03/19     55611-06-17 61604 ,חולון11/9אחד העם  22530547 אלטר שרה

עו"ד סאלם סוהייל 04/12/19     10843-01-18 65117 ,בת ים118/3שד יוספטל גיורא  300166675 אלשיך גיל

עו"ד מסיקה רן 22/03/18      2662-12-17 64447 ,כפר אז'ר12/0הח"ל  32289357 בן יעקב עמית

עו"ד מסיקה רן 26/03/18      2650-12-17 64445 ,כפר אז'ר12/0הח"ל  33048398 בן יעקב עת

עו"ד גריס רואי 06/01/20     46984-04-17 60444 ,חולון10/0פיארברג  23844996 חמו איילת

עו"ד ארבל מיה 10/01/19     18467-11-18 70323 ,הרצלייה15/4בי בימין  34414847 חסון ליה לי

עו"ד גולדבלט לוי דוד 07/01/18     42770-01-16 51713 ,בת ים61/3ירושלים  39639208 חרדון אלירן

עו"ד טוראל יפעת 08/09/20     63886-12-18 71256 ,תל אביב -יפו7/10גר צדק  309913689 טרייפלר גילה

עו"ד בללתי אביעד 16/04/19      4035-07-17 61746 ,רמת גן79/0ז'בוטיסקי  49393234 יוספן דוריס

עו"ד פריצקי אביב 09/09/15     21325-07-14 43982 ,תל אביב -יפו2/48קהילת וציה  56832355 כהן יואל

עו"ד גור איתי 06/09/20     30578-07-17 61853 ,תל אביב -יפו15/9רמב"ם  24866790 כהן ישראל

עו"ד קוגן רמי 24/10/12      1587-00-09 21787 ,רמת השרון90/25סוקולוב  10975654 לאופר דן יוסף

עו"ד בצלאל רון 03/12/09      3018-00-08 21362 ,קריית אוו35חה סש  22467492 לציאו דוד

עו"ד בראון דויטשר אורי 08/01/19     50590-03-17 59794 ,חולון4/3הטייסים  66442054 מאיה רן

עו"ד איל אסף 24/09/17     20818-08-14 42920 ,הרצלייה16/7ליברמן ישראל  11492139 סמואל אריקה

עו"ד גור איתי 10/01/19     26566-02-17 58918 ,תל אביב -יפו62/0דרך בגין  303445134 פודובי פיוטר

עו"ד מייזליק תמר 06/07/20     11415-08-18 69135 ,תל אביב -יפו37/0שד' ירושלים  201182458 פוקס מישלין

עו"ד מרדכי מיכאלי 06/03/18       535-09-16 55777 ,תל אביב -יפו19/3דבורה הביאה  33574203 פלמן חן

עו"ד רובקו גיורא 10/09/20     61293-01-19 71374 ,בת ים43/8הביאים  12467866 פרץ דבורה

עו"ד חזי אילן 26/10/15      1705-05-14 43455 ,בת ים24/0הגדוד העברי  37020294 צפורי הדס

עו"ד סימון שי 25/10/17     40726-07-15 48976 ,בת ים79/12דרך בן גוריון  56586928 קוירו תן

עו"ד ישראלי יעקב 06/02/18     40709-05-16 53768 ,חולון49/0שד הוז דב  55139471 קדי ישראל

עו"ד פריימן איתי 16/12/17     50027-04-15 47556 ,תל אביב -יפו14/0אחיעזר  51457349 קרן שמעון

עו"ד אופיר יצחק 02/01/18     67322-11-17 64456 ,בת ים24/3טשריחובסקי  309209518 רזיקוב סרגיי

עו"ד קאופמן ערן 07/09/11      3182-00-09 23033 ,לפיד8הזית  13549746שטרייחר קלאודיו ד

חיפה מחוז
17/09/2014:51
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד גיל אורי 02/06/20     51777-10-17 13709 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80034853 גולאי עבד אלמעם

עו"ד הדל שלמה 12/11/17     56441-01-16 10467 ,ירושלים405/8ליש  24619371 זכאים סיגלית

עו"ד שועלי שוקי 17/09/17      1520-07-15 9719 ,ירושלים75282ת.ד.  81073397 חרבאוי ראיד

עו"ד מיכאל שמואל 24/05/17     38095-11-15 10204 ,גבע בימין11/2החרצית  58712514 יגר ארז

עו"ד גיל אורי 10/06/15     51705-02-15 9167 ,ירושלים12/7גשר החיים  23863509 לוק יוסף דב

שריקי שלומי 26/07/20      5369-10-17 13449 ,ירושלים8/2אלקחי מרדכי  328905807 פרידמן רבקה

תל אביב מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד ישראלי יעקב 06/07/16     19121-11-14 45586 ,תל אביב -יפו6/0ההדס  25860685 אבו קאסם מוזר

עו"ד חמד רון 25/03/19     55611-06-17 61604 ,חולון11/9אחד העם  22530547 אלטר שרה

עו"ד סאלם סוהייל 04/12/19     10843-01-18 65117 ,בת ים118/3שד יוספטל גיורא  300166675 אלשיך גיל

עו"ד מסיקה רן 22/03/18      2662-12-17 64447 ,כפר אז'ר12/0הח"ל  32289357 בן יעקב עמית

עו"ד מסיקה רן 26/03/18      2650-12-17 64445 ,כפר אז'ר12/0הח"ל  33048398 בן יעקב עת

עו"ד גריס רואי 06/01/20     46984-04-17 60444 ,חולון10/0פיארברג  23844996 חמו איילת

עו"ד ארבל מיה 10/01/19     18467-11-18 70323 ,הרצלייה15/4בי בימין  34414847 חסון ליה לי

עו"ד גולדבלט לוי דוד 07/01/18     42770-01-16 51713 ,בת ים61/3ירושלים  39639208 חרדון אלירן

עו"ד טוראל יפעת 08/09/20     63886-12-18 71256 ,תל אביב -יפו7/10גר צדק  309913689 טרייפלר גילה

עו"ד בללתי אביעד 16/04/19      4035-07-17 61746 ,רמת גן79/0ז'בוטיסקי  49393234 יוספן דוריס

עו"ד פריצקי אביב 09/09/15     21325-07-14 43982 ,תל אביב -יפו2/48קהילת וציה  56832355 כהן יואל

עו"ד גור איתי 06/09/20     30578-07-17 61853 ,תל אביב -יפו15/9רמב"ם  24866790 כהן ישראל

עו"ד קוגן רמי 24/10/12      1587-00-09 21787 ,רמת השרון90/25סוקולוב  10975654 לאופר דן יוסף

עו"ד בצלאל רון 03/12/09      3018-00-08 21362 ,קריית אוו35חה סש  22467492 לציאו דוד

עו"ד בראון דויטשר אורי 08/01/19     50590-03-17 59794 ,חולון4/3הטייסים  66442054 מאיה רן

עו"ד איל אסף 24/09/17     20818-08-14 42920 ,הרצלייה16/7ליברמן ישראל  11492139 סמואל אריקה

עו"ד גור איתי 10/01/19     26566-02-17 58918 ,תל אביב -יפו62/0דרך בגין  303445134 פודובי פיוטר

עו"ד מייזליק תמר 06/07/20     11415-08-18 69135 ,תל אביב -יפו37/0שד' ירושלים  201182458 פוקס מישלין

עו"ד מרדכי מיכאלי 06/03/18       535-09-16 55777 ,תל אביב -יפו19/3דבורה הביאה  33574203 פלמן חן

עו"ד רובקו גיורא 10/09/20     61293-01-19 71374 ,בת ים43/8הביאים  12467866 פרץ דבורה

עו"ד חזי אילן 26/10/15      1705-05-14 43455 ,בת ים24/0הגדוד העברי  37020294 צפורי הדס

עו"ד סימון שי 25/10/17     40726-07-15 48976 ,בת ים79/12דרך בן גוריון  56586928 קוירו תן

עו"ד ישראלי יעקב 06/02/18     40709-05-16 53768 ,חולון49/0שד הוז דב  55139471 קדי ישראל

עו"ד פריימן איתי 16/12/17     50027-04-15 47556 ,תל אביב -יפו14/0אחיעזר  51457349 קרן שמעון

עו"ד אופיר יצחק 02/01/18     67322-11-17 64456 ,בת ים24/3טשריחובסקי  309209518 רזיקוב סרגיי

עו"ד קאופמן ערן 07/09/11      3182-00-09 23033 ,לפיד8הזית  13549746שטרייחר קלאודיו ד

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד גיל אורי 02/06/20     51777-10-17 13709 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80034853 גולאי עבד אלמעם

עו"ד הדל שלמה 12/11/17     56441-01-16 10467 ,ירושלים405/8ליש  24619371 זכאים סיגלית

עו"ד שועלי שוקי 17/09/17      1520-07-15 9719 ,ירושלים75282ת.ד.  81073397 חרבאוי ראיד

עו"ד מיכאל שמואל 24/05/17     38095-11-15 10204 ,גבע בימין11/2החרצית  58712514 יגר ארז

עו"ד גיל אורי 10/06/15     51705-02-15 9167 ,ירושלים12/7גשר החיים  23863509 לוק יוסף דב

שריקי שלומי 26/07/20      5369-10-17 13449 ,ירושלים8/2אלקחי מרדכי  328905807 פרידמן רבקה

תל אביב מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד ישראלי יעקב 06/07/16     19121-11-14 45586 ,תל אביב -יפו6/0ההדס  25860685 אבו קאסם מוזר

עו"ד חמד רון 25/03/19     55611-06-17 61604 ,חולון11/9אחד העם  22530547 אלטר שרה

עו"ד סאלם סוהייל 04/12/19     10843-01-18 65117 ,בת ים118/3שד יוספטל גיורא  300166675 אלשיך גיל

עו"ד מסיקה רן 22/03/18      2662-12-17 64447 ,כפר אז'ר12/0הח"ל  32289357 בן יעקב עמית

עו"ד מסיקה רן 26/03/18      2650-12-17 64445 ,כפר אז'ר12/0הח"ל  33048398 בן יעקב עת

עו"ד גריס רואי 06/01/20     46984-04-17 60444 ,חולון10/0פיארברג  23844996 חמו איילת

עו"ד ארבל מיה 10/01/19     18467-11-18 70323 ,הרצלייה15/4בי בימין  34414847 חסון ליה לי

עו"ד גולדבלט לוי דוד 07/01/18     42770-01-16 51713 ,בת ים61/3ירושלים  39639208 חרדון אלירן

עו"ד טוראל יפעת 08/09/20     63886-12-18 71256 ,תל אביב -יפו7/10גר צדק  309913689 טרייפלר גילה

עו"ד בללתי אביעד 16/04/19      4035-07-17 61746 ,רמת גן79/0ז'בוטיסקי  49393234 יוספן דוריס

עו"ד פריצקי אביב 09/09/15     21325-07-14 43982 ,תל אביב -יפו2/48קהילת וציה  56832355 כהן יואל

עו"ד גור איתי 06/09/20     30578-07-17 61853 ,תל אביב -יפו15/9רמב"ם  24866790 כהן ישראל

עו"ד קוגן רמי 24/10/12      1587-00-09 21787 ,רמת השרון90/25סוקולוב  10975654 לאופר דן יוסף

עו"ד בצלאל רון 03/12/09      3018-00-08 21362 ,קריית אוו35חה סש  22467492 לציאו דוד

עו"ד בראון דויטשר אורי 08/01/19     50590-03-17 59794 ,חולון4/3הטייסים  66442054 מאיה רן

עו"ד איל אסף 24/09/17     20818-08-14 42920 ,הרצלייה16/7ליברמן ישראל  11492139 סמואל אריקה

עו"ד גור איתי 10/01/19     26566-02-17 58918 ,תל אביב -יפו62/0דרך בגין  303445134 פודובי פיוטר

עו"ד מייזליק תמר 06/07/20     11415-08-18 69135 ,תל אביב -יפו37/0שד' ירושלים  201182458 פוקס מישלין

עו"ד מרדכי מיכאלי 06/03/18       535-09-16 55777 ,תל אביב -יפו19/3דבורה הביאה  33574203 פלמן חן

עו"ד רובקו גיורא 10/09/20     61293-01-19 71374 ,בת ים43/8הביאים  12467866 פרץ דבורה

עו"ד חזי אילן 26/10/15      1705-05-14 43455 ,בת ים24/0הגדוד העברי  37020294 צפורי הדס

עו"ד סימון שי 25/10/17     40726-07-15 48976 ,בת ים79/12דרך בן גוריון  56586928 קוירו תן

עו"ד ישראלי יעקב 06/02/18     40709-05-16 53768 ,חולון49/0שד הוז דב  55139471 קדי ישראל

עו"ד פריימן איתי 16/12/17     50027-04-15 47556 ,תל אביב -יפו14/0אחיעזר  51457349 קרן שמעון

עו"ד אופיר יצחק 02/01/18     67322-11-17 64456 ,בת ים24/3טשריחובסקי  309209518 רזיקוב סרגיי

עו"ד קאופמן ערן 07/09/11      3182-00-09 23033 ,לפיד8הזית  13549746שטרייחר קלאודיו ד

חיפה מחוז

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד גיל אורי 02/06/20     51777-10-17 13709 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80034853 גולאי עבד אלמעם

עו"ד הדל שלמה 12/11/17     56441-01-16 10467 ,ירושלים405/8ליש  24619371 זכאים סיגלית

עו"ד שועלי שוקי 17/09/17      1520-07-15 9719 ,ירושלים75282ת.ד.  81073397 חרבאוי ראיד

עו"ד מיכאל שמואל 24/05/17     38095-11-15 10204 ,גבע בימין11/2החרצית  58712514 יגר ארז

עו"ד גיל אורי 10/06/15     51705-02-15 9167 ,ירושלים12/7גשר החיים  23863509 לוק יוסף דב

שריקי שלומי 26/07/20      5369-10-17 13449 ,ירושלים8/2אלקחי מרדכי  328905807 פרידמן רבקה

תל אביב מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד ישראלי יעקב 06/07/16     19121-11-14 45586 ,תל אביב -יפו6/0ההדס  25860685 אבו קאסם מוזר

עו"ד חמד רון 25/03/19     55611-06-17 61604 ,חולון11/9אחד העם  22530547 אלטר שרה

עו"ד סאלם סוהייל 04/12/19     10843-01-18 65117 ,בת ים118/3שד יוספטל גיורא  300166675 אלשיך גיל

עו"ד מסיקה רן 22/03/18      2662-12-17 64447 ,כפר אז'ר12/0הח"ל  32289357 בן יעקב עמית

עו"ד מסיקה רן 26/03/18      2650-12-17 64445 ,כפר אז'ר12/0הח"ל  33048398 בן יעקב עת

עו"ד גריס רואי 06/01/20     46984-04-17 60444 ,חולון10/0פיארברג  23844996 חמו איילת

עו"ד ארבל מיה 10/01/19     18467-11-18 70323 ,הרצלייה15/4בי בימין  34414847 חסון ליה לי

עו"ד גולדבלט לוי דוד 07/01/18     42770-01-16 51713 ,בת ים61/3ירושלים  39639208 חרדון אלירן

עו"ד טוראל יפעת 08/09/20     63886-12-18 71256 ,תל אביב -יפו7/10גר צדק  309913689 טרייפלר גילה

עו"ד בללתי אביעד 16/04/19      4035-07-17 61746 ,רמת גן79/0ז'בוטיסקי  49393234 יוספן דוריס

עו"ד פריצקי אביב 09/09/15     21325-07-14 43982 ,תל אביב -יפו2/48קהילת וציה  56832355 כהן יואל

עו"ד גור איתי 06/09/20     30578-07-17 61853 ,תל אביב -יפו15/9רמב"ם  24866790 כהן ישראל

עו"ד קוגן רמי 24/10/12      1587-00-09 21787 ,רמת השרון90/25סוקולוב  10975654 לאופר דן יוסף

עו"ד בצלאל רון 03/12/09      3018-00-08 21362 ,קריית אוו35חה סש  22467492 לציאו דוד

עו"ד בראון דויטשר אורי 08/01/19     50590-03-17 59794 ,חולון4/3הטייסים  66442054 מאיה רן

עו"ד איל אסף 24/09/17     20818-08-14 42920 ,הרצלייה16/7ליברמן ישראל  11492139 סמואל אריקה

עו"ד גור איתי 10/01/19     26566-02-17 58918 ,תל אביב -יפו62/0דרך בגין  303445134 פודובי פיוטר

עו"ד מייזליק תמר 06/07/20     11415-08-18 69135 ,תל אביב -יפו37/0שד' ירושלים  201182458 פוקס מישלין

עו"ד מרדכי מיכאלי 06/03/18       535-09-16 55777 ,תל אביב -יפו19/3דבורה הביאה  33574203 פלמן חן

עו"ד רובקו גיורא 10/09/20     61293-01-19 71374 ,בת ים43/8הביאים  12467866 פרץ דבורה

עו"ד חזי אילן 26/10/15      1705-05-14 43455 ,בת ים24/0הגדוד העברי  37020294 צפורי הדס

עו"ד סימון שי 25/10/17     40726-07-15 48976 ,בת ים79/12דרך בן גוריון  56586928 קוירו תן

עו"ד ישראלי יעקב 06/02/18     40709-05-16 53768 ,חולון49/0שד הוז דב  55139471 קדי ישראל

עו"ד פריימן איתי 16/12/17     50027-04-15 47556 ,תל אביב -יפו14/0אחיעזר  51457349 קרן שמעון

עו"ד אופיר יצחק 02/01/18     67322-11-17 64456 ,בת ים24/3טשריחובסקי  309209518 רזיקוב סרגיי

עו"ד קאופמן ערן 07/09/11      3182-00-09 23033 ,לפיד8הזית  13549746שטרייחר קלאודיו ד

חיפה מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/02/12     30872-02-11 27286 ,תיה8אצ"ל  28024685 בוגטס רון

עו"ד גלבוע מיכל 11/07/13      6258-06-11 22599 39241740 ,אבו סאן104ת.ד.  אבריק זאהר

עו"ד ליברט דורון 100.00% כל הושים 20/09/16      4331-11-14 38648 ,עכו1/16הדקל  22132013 אדיר ישי

עו"ד מסאלחה איאד כל הושים 11/04/16     59839-01-14 33788 ,שר35/2הוריות  79489639 אזולאי יטה סילב

עו"ד פריד חגי 25/03/19      2542-12-17 62425 ,עראבה0/0עראבה  204530950 גדבאן מוחמד

עו"ד שפירא דב 23/05/18     60098-12-16 53876 ,קריית אתא13/0הגפן  46265617 ויצמן ליאורה

עו"ד מרום סער כל הושים 04/06/15     20983-07-13 31069 ,טירת כרמל9/0שמואל זרביב  51104511 חן שלום

עו"ד עברון אייל 10/03/19     10187-09-16 50985 ,טירת כרמל50/6הרצל  33787524 כהן מאיר

עו"ד שווץ איתן 21/01/16     44416-04-13 29794 ,רמת ישי18/0היסמין  24072381 מאמן ליאור

עו"ד רון אביב 09/01/18     11118-02-17 54408 ,הרייה32/3הרצל  16608465 מץ מייקל

עו"ד גלמן אביב 08/10/18     17075-04-17 56631 ,עראבה0/0עראבה  36708493 אבלסי האיה

עו"ד לביא שמואל 100.00% כל הושים 23/10/19     25192-08-15 43829 ,יאוח-ג'ת0/0יאוח  49833007 זאל אדהם

עו"ד דידי אופיר 15/06/20     41213-02-16 46757 ,ראמה0/0ראמה  55841167 עוסמאן סדיקה

עו"ד בית הלחמי עבל כל הושים 20/11/16     63266-01-14 33549 ,חורפיש0/0חורפיש  37227592 עלם אל דין סרין

עו"ד בית הלחמי עבל כל הושים 20/11/16     54074-07-13 31099 ,חורפיש0/0חורפיש  עלם אל דין עלם אל דין28258366

עו"ד רוזק שגיא 09/12/15     24076-03-14 33521 ,קריית אתא41/1יוספטל  313735672 פוליאק אלכסדר

עו"ד חמיאס מור 31/03/19      4158-05-17 56910 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  57586018 קבלאן סלימאן

עו"ד אפשטיין עם 07/11/18     34363-02-17 54613 ,קריית ים38/11יוספטל  306520248 רביוביץ מירון

באר שבע מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד שדה יר 16/11/15     24332-04-14 19616 ,אשדוד86/1כרת  58724345 אזולאי חיים

עו"ד אוגיץ קרן 22/06/17     46215-06-15 22661 ,סייד (שבט)0/0סייד (שבט)  203440813 אלסייד לוטפי

עו"ד שלום לירן רוי 24/10/17     58262-12-15 25303 ,באר שבע32/22הרב שלמה טא  32971517 אמזלג מאיר

עו"ד כהן אייל 21/11/17      4340-01-16 25264 ,אשקלון11שרה אהרוסון  68381839 בן חיים דוד

עו"ד ויברג רון 03/06/20     13243-09-17 31238 ,קריית גת5/6יפתח הגלעדי  58224213 בן-עמי שימן

עו"ד חזי אילן 20/12/16     10789-12-14 20176 ,יד תן61יד תן  32299133 בר אסף חום

עו"ד חזי אילן 20/12/16     10789-12-14 20186 ,יד תן61יד תן  38318085 בר יות

עו"ד פדר אופיר 09/10/18     28284-11-16 28398 ,באר שבע19/8הכסת  16873440 גילעדוב אסיה

עו"ד צר אריה-אריק 09/07/20     67421-03-18 31536 ,באר שבע5/2מרכוס  301826400 גאח סים

עו"ד שועלי יהושע-שוקי 19/02/18     29168-05-16 26293 ,באר שבע2/8בזל  317031904 דהן ז'ה

עו"ד שלום לירן רוי 07/01/19     56069-03-17 29868 ,באר שבע10/25רחבת הראל  305507410 חברו אות

עו"ד אוגיץ קרן 03/06/15     10524-11-13 18390 ,בית עזרא16/0האלה  24400228 חייט בי גיא

עו"ד אוגיץ קרן 28/12/15     41245-05-14 19854 ,באר שבע13/3הכותל המערבי  310448568 יאקושקוב יקולאי

עו"ד שלום לירן רוי 08/09/20     14710-12-18 35199 ,סגולה15/0סגולה  50029883 יובל יואל

עו"ד דבאח זיאד 12/11/12     28241-12-11 14146 ,באר שבע10/105קדל הרי  314459512 מעוז לורה שולץ

עו"ד כהן אייל 13/06/18       929-04-16 26210 ,באר שבע3/6רפאל קלצ'קין  304202567 סבג אלה

עו"ד כהן אייל 13/06/18       952-04-16 25980 ,באר שבע3/6רפאל קל'צקין  34048603 סבג יוסף חי

עו"ד שדה יר 13/09/20     37653-01-19 34207 ,אשדוד10/11אבן עזרא  17302175 ספיאשוילי אהרון

עו"ד שובל רן 20/09/18     57935-12-16 28756 ,באר שבע31/0עמיר אדה  310650197 עקיבאייב פליקס

עו"ד מגלי משה 20/09/06      9070-00-06 8590 ,אשקלון10חצבה  305954398 פרסטין סבטלה

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה

17/09/2014:51



8903 ילקוט הפרסומים 9105, כ"ח באלול התש"ף, 17.9.2020 

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/02/12     30872-02-11 27286 ,תיה8אצ"ל  28024685 בוגטס רון

עו"ד גלבוע מיכל 11/07/13      6258-06-11 22599 39241740 ,אבו סאן104ת.ד.  אבריק זאהר

עו"ד ליברט דורון 100.00% כל הושים 20/09/16      4331-11-14 38648 ,עכו1/16הדקל  22132013 אדיר ישי

עו"ד מסאלחה איאד כל הושים 11/04/16     59839-01-14 33788 ,שר35/2הוריות  79489639 אזולאי יטה סילב

עו"ד פריד חגי 25/03/19      2542-12-17 62425 ,עראבה0/0עראבה  204530950 גדבאן מוחמד

עו"ד שפירא דב 23/05/18     60098-12-16 53876 ,קריית אתא13/0הגפן  46265617 ויצמן ליאורה

עו"ד מרום סער כל הושים 04/06/15     20983-07-13 31069 ,טירת כרמל9/0שמואל זרביב  51104511 חן שלום

עו"ד עברון אייל 10/03/19     10187-09-16 50985 ,טירת כרמל50/6הרצל  33787524 כהן מאיר

עו"ד שווץ איתן 21/01/16     44416-04-13 29794 ,רמת ישי18/0היסמין  24072381 מאמן ליאור

עו"ד רון אביב 09/01/18     11118-02-17 54408 ,הרייה32/3הרצל  16608465 מץ מייקל

עו"ד גלמן אביב 08/10/18     17075-04-17 56631 ,עראבה0/0עראבה  36708493 אבלסי האיה

עו"ד לביא שמואל 100.00% כל הושים 23/10/19     25192-08-15 43829 ,יאוח-ג'ת0/0יאוח  49833007 זאל אדהם

עו"ד דידי אופיר 15/06/20     41213-02-16 46757 ,ראמה0/0ראמה  55841167 עוסמאן סדיקה

עו"ד בית הלחמי עבל כל הושים 20/11/16     63266-01-14 33549 ,חורפיש0/0חורפיש  37227592 עלם אל דין סרין

עו"ד בית הלחמי עבל כל הושים 20/11/16     54074-07-13 31099 ,חורפיש0/0חורפיש  עלם אל דין עלם אל דין28258366

עו"ד רוזק שגיא 09/12/15     24076-03-14 33521 ,קריית אתא41/1יוספטל  313735672 פוליאק אלכסדר

עו"ד חמיאס מור 31/03/19      4158-05-17 56910 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  57586018 קבלאן סלימאן

עו"ד אפשטיין עם 07/11/18     34363-02-17 54613 ,קריית ים38/11יוספטל  306520248 רביוביץ מירון

באר שבע מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד שדה יר 16/11/15     24332-04-14 19616 ,אשדוד86/1כרת  58724345 אזולאי חיים

עו"ד אוגיץ קרן 22/06/17     46215-06-15 22661 ,סייד (שבט)0/0סייד (שבט)  203440813 אלסייד לוטפי

עו"ד שלום לירן רוי 24/10/17     58262-12-15 25303 ,באר שבע32/22הרב שלמה טא  32971517 אמזלג מאיר

עו"ד כהן אייל 21/11/17      4340-01-16 25264 ,אשקלון11שרה אהרוסון  68381839 בן חיים דוד

עו"ד ויברג רון 03/06/20     13243-09-17 31238 ,קריית גת5/6יפתח הגלעדי  58224213 בן-עמי שימן

עו"ד חזי אילן 20/12/16     10789-12-14 20176 ,יד תן61יד תן  32299133 בר אסף חום

עו"ד חזי אילן 20/12/16     10789-12-14 20186 ,יד תן61יד תן  38318085 בר יות

עו"ד פדר אופיר 09/10/18     28284-11-16 28398 ,באר שבע19/8הכסת  16873440 גילעדוב אסיה

עו"ד צר אריה-אריק 09/07/20     67421-03-18 31536 ,באר שבע5/2מרכוס  301826400 גאח סים

עו"ד שועלי יהושע-שוקי 19/02/18     29168-05-16 26293 ,באר שבע2/8בזל  317031904 דהן ז'ה

עו"ד שלום לירן רוי 07/01/19     56069-03-17 29868 ,באר שבע10/25רחבת הראל  305507410 חברו אות

עו"ד אוגיץ קרן 03/06/15     10524-11-13 18390 ,בית עזרא16/0האלה  24400228 חייט בי גיא

עו"ד אוגיץ קרן 28/12/15     41245-05-14 19854 ,באר שבע13/3הכותל המערבי  310448568 יאקושקוב יקולאי

עו"ד שלום לירן רוי 08/09/20     14710-12-18 35199 ,סגולה15/0סגולה  50029883 יובל יואל

עו"ד דבאח זיאד 12/11/12     28241-12-11 14146 ,באר שבע10/105קדל הרי  314459512 מעוז לורה שולץ

עו"ד כהן אייל 13/06/18       929-04-16 26210 ,באר שבע3/6רפאל קלצ'קין  304202567 סבג אלה

עו"ד כהן אייל 13/06/18       952-04-16 25980 ,באר שבע3/6רפאל קל'צקין  34048603 סבג יוסף חי

עו"ד שדה יר 13/09/20     37653-01-19 34207 ,אשדוד10/11אבן עזרא  17302175 ספיאשוילי אהרון

עו"ד שובל רן 20/09/18     57935-12-16 28756 ,באר שבע31/0עמיר אדה  310650197 עקיבאייב פליקס

עו"ד מגלי משה 20/09/06      9070-00-06 8590 ,אשקלון10חצבה  305954398 פרסטין סבטלה

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד שובל רן 06/06/16     27474-10-14 21017 ,אילת4/18דקר  300793759 צרור הראל

צרת מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד סבאח איהאב 24/10/19     27549-04-17 56201 ,בוקעאתא0/0בוקעאתא  33277310 אבו עואד ופא

עו"ד גיבלוב אולג 06/03/19     38814-11-16 52580 ,קריית שמוה1/9מלחמת ששת הימים  42821777 דהן יהודה

עו"ד מזור ליאור 16/07/12      1131-10-10 20704 ,טורעאן0טורעאן  21813886 חדאד מוהד

100.00% כל הושים 11/12/13      5045-09-12 27010 ,מגדל העמק9/5שומרון  24897712 יעקובוביץ עמי

עו"ד מסאלחה איאד כל הושים 26/04/17     52811-07-15 42859 ,יפיע0/0יפיע  26322354 סרחאן ראגד

עו"ד מרציקובסקי שי כל הושים 08/12/16     19622-11-14 37398 ,צרת104/16שכון רם  33589086 עובייד זועבי גדיר

עו"ד גלבוע מיכל כל הושים 08/08/13     31694-12-10 21269 ,צפת19/2התבור  306315623 קרופין פאיה

עו"ד שדה יר כל הושים 03/05/17     50487-02-14 34058 ,כפר כמא0/0כפר כמא  54393087 תחאוכה מוסא

מרכז מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד בומגרטן אלוה 26/05/20     43386-07-18 68743 ,תיה68/0סמילסקי  36709764 אבו סאלם חון

עו"ד איל אסף 17/12/19     11099-06-18 67916 ,הוד השרון35/0המעגל  56110851 אבישר יהודית

21/06/12      1398-01-12 31027 ,פתח תקווה17/8השופטים  41510306 אברהם משה

עו"ד הרשקוביץ דוד אליעזר 05/08/20     10816-02-16 52028 ,פתח תקווה11/0שיטרית בכור  53324182 אדרי בן ציון יה

עו"ד גיל אורי 28/07/20     19472-05-15 47820 ,ראשון לציון24/19מוהליבר  57089997 אלוי תמר

עו"ד גיל אורי 27/05/15     19443-05-15 47821 ,ראשון לציון24/19מוהליבר  אלוי איזביצקי אפרים68313352

עו"ד שפירא דב 09/07/20      5623-10-18 69826 ,תיה11/3הצחים  69556454 בן עזרא גד

עו"ד הראל אורן 06/08/20     47742-12-18 71215 ,רחובות6/5איזברג  54545611 ברק עירית

עו"ד גולדבלט לוי דוד 02/03/14     18873-07-13 38936 ,זמר0/0זמר  54829866 דקה אחמד

עו"ד אווי רון 22/01/19     34361-03-17 59651 ,עב0/0עב  313977837 ווקין שטרית אתי

עו"ד רוזצויג עית 21/06/16     37756-09-14 42831 ,תיה27/9ברודצקי  59770206 וידר מיכל

עו"ד איל אסף 04/04/19     64924-06-17 61453 ,ראשון לציון5/9מרגולין  320444888 וסקוב אלכסדר

עו"ד ערוסי דורון 06/02/19      2007-02-17 58812 ,ראש העין24/0המתמיד  57519928 זיו-כהן איתן

עו"ד קירש לימור 30/04/19     27258-07-17 61917 ,תיה7/5הפורצים  22475420 חלפון אביבה

עו"ד בללתי אביעד 19/12/19      5091-06-18 67946 ,הוד השרון114/0דרך רמתים  42088187 חסקלוביץ אטי

עו"ד אוגיץ קרן 27/02/13     48869-10-10 26186 ,אזור6יצחק שדה  טרובסקי יפים חיים17532664

עו"ד צעי איתן 08/09/20     12336-10-18 69910 ,יהוד16/7מוהליבר  27166693 יוסף טל חיים

עו"ד גמרסי יואב 31/12/19     47039-07-18 65723 ,ס ציוה14/15תל אביב  38593281 כהן כפיר

עו"ד בצלאל רון 25/09/13     38601-10-12 34462 ,בת ים1ד/9הציפורים  51619542 לוי עזרא

עו"ד מיכאלי מרדכי 14/02/17     10010-11-13 40018 ,רעה173/0אחוזה  36760940 מוסרי ערן

עו"ד גולדבלט לוי דוד 23/11/17     23537-10-15 50114 ,ראשון לציון27/7תורה ועבודה  200953156 מזרחי זהרה-דה

עו"ד ריי-לוין אורית 27/06/17     53486-11-14 44832 ,פתח תקווה109/0אחוה יעקב  27168459 ממן ורד

עו"ד עברון איל 21/10/12     41768-10-11 30126 ,תיה10/0שער העמק  310777149 מרחסין אלכסיי

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

12:00 17/05/09 11:30 17/05/09 22/02/09 1230008 4854 ,14-27המלאכה
נצרתעילית,

580048874 ד"ניידותחב
להפצתיהדות

ארהקודש

12:00 26/07/09 11:30 26/07/09 15/03/09 3060008 4927 528האופנים
חצורהגלילית,

512642026 אקסטרה"
צ.י(אורדינייר(.

מזושירותי

11:00 29/07/09 10:30 29/07/09 15/02/09 3460008 4943 בגין7מנחם
רמתגן,

513793422 סטוגליליפתח
מ"בע

12:00 15/07/09 11:30 15/07/09 11/03/09 4840008 4995 חצור.81,ד.ת
הגלילית

513710681 מ"וטרימיקסבע

חיפה',א15ים"פל'רבשד"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזחיפהוהצפון,ר"סגןהכונ,ד"עו,לבנהברעוז

בארשבע מחוז

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

10:30 10/05/09 10:00 10/05/09 02/03/09 834908 2946 מסחרי19מרכז
עומר,

512027954 אחירוזנטל
שרותיבניה

)1995(מ"בע

10:30 30/03/09 10:00 30/03/09 21/01/09 84170008 2949 13הצוער,באר
שבע

513704189 לבהנגבסוכנויות
מ"הרכבבע

10:30 18/03/09 10:00 18/03/09 18/03/09 852308 2954 69טרומפלדור
בארשבע,

512504366 אתגריתרשתות
1997(ותשתיות(

מ"בע

10:30 18/05/09 10:00 18/05/09 02/03/09 860308 2959 הנגבלבקניון
בארשבע,

512613233 סמיאתמאיר
מ"ובניובע

10:30 05/07/09 10:00 05/07/09 05/04/09 862008 2961 אשקלון,6ל"צה 512736356 מ"טליטקסבע

בארשבע,4התקווה'רברח"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזבארשבע,ר"סגןהכונ,ד"עו,צביקויש

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד שובל רן 06/06/16     27474-10-14 21017 ,אילת4/18דקר  300793759 צרור הראל

צרת מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד סבאח איהאב 24/10/19     27549-04-17 56201 ,בוקעאתא0/0בוקעאתא  33277310 אבו עואד ופא

עו"ד גיבלוב אולג 06/03/19     38814-11-16 52580 ,קריית שמוה1/9מלחמת ששת הימים  42821777 דהן יהודה

עו"ד מזור ליאור 16/07/12      1131-10-10 20704 ,טורעאן0טורעאן  21813886 חדאד מוהד

100.00% כל הושים 11/12/13      5045-09-12 27010 ,מגדל העמק9/5שומרון  24897712 יעקובוביץ עמי

עו"ד מסאלחה איאד כל הושים 26/04/17     52811-07-15 42859 ,יפיע0/0יפיע  26322354 סרחאן ראגד

עו"ד מרציקובסקי שי כל הושים 08/12/16     19622-11-14 37398 ,צרת104/16שכון רם  33589086 עובייד זועבי גדיר

עו"ד גלבוע מיכל כל הושים 08/08/13     31694-12-10 21269 ,צפת19/2התבור  306315623 קרופין פאיה

עו"ד שדה יר כל הושים 03/05/17     50487-02-14 34058 ,כפר כמא0/0כפר כמא  54393087 תחאוכה מוסא

מרכז מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד בומגרטן אלוה 26/05/20     43386-07-18 68743 ,תיה68/0סמילסקי  36709764 אבו סאלם חון

עו"ד איל אסף 17/12/19     11099-06-18 67916 ,הוד השרון35/0המעגל  56110851 אבישר יהודית

21/06/12      1398-01-12 31027 ,פתח תקווה17/8השופטים  41510306 אברהם משה

עו"ד הרשקוביץ דוד אליעזר 05/08/20     10816-02-16 52028 ,פתח תקווה11/0שיטרית בכור  53324182 אדרי בן ציון יה

עו"ד גיל אורי 28/07/20     19472-05-15 47820 ,ראשון לציון24/19מוהליבר  57089997 אלוי תמר

עו"ד גיל אורי 27/05/15     19443-05-15 47821 ,ראשון לציון24/19מוהליבר  אלוי איזביצקי אפרים68313352

עו"ד שפירא דב 09/07/20      5623-10-18 69826 ,תיה11/3הצחים  69556454 בן עזרא גד

עו"ד הראל אורן 06/08/20     47742-12-18 71215 ,רחובות6/5איזברג  54545611 ברק עירית

עו"ד גולדבלט לוי דוד 02/03/14     18873-07-13 38936 ,זמר0/0זמר  54829866 דקה אחמד

עו"ד אווי רון 22/01/19     34361-03-17 59651 ,עב0/0עב  313977837 ווקין שטרית אתי

עו"ד רוזצויג עית 21/06/16     37756-09-14 42831 ,תיה27/9ברודצקי  59770206 וידר מיכל

עו"ד איל אסף 04/04/19     64924-06-17 61453 ,ראשון לציון5/9מרגולין  320444888 וסקוב אלכסדר

עו"ד ערוסי דורון 06/02/19      2007-02-17 58812 ,ראש העין24/0המתמיד  57519928 זיו-כהן איתן

עו"ד קירש לימור 30/04/19     27258-07-17 61917 ,תיה7/5הפורצים  22475420 חלפון אביבה

עו"ד בללתי אביעד 19/12/19      5091-06-18 67946 ,הוד השרון114/0דרך רמתים  42088187 חסקלוביץ אטי

עו"ד אוגיץ קרן 27/02/13     48869-10-10 26186 ,אזור6יצחק שדה  טרובסקי יפים חיים17532664

עו"ד צעי איתן 08/09/20     12336-10-18 69910 ,יהוד16/7מוהליבר  27166693 יוסף טל חיים

עו"ד גמרסי יואב 31/12/19     47039-07-18 65723 ,ס ציוה14/15תל אביב  38593281 כהן כפיר

עו"ד בצלאל רון 25/09/13     38601-10-12 34462 ,בת ים1ד/9הציפורים  51619542 לוי עזרא

עו"ד מיכאלי מרדכי 14/02/17     10010-11-13 40018 ,רעה173/0אחוזה  36760940 מוסרי ערן

עו"ד גולדבלט לוי דוד 23/11/17     23537-10-15 50114 ,ראשון לציון27/7תורה ועבודה  200953156 מזרחי זהרה-דה

עו"ד ריי-לוין אורית 27/06/17     53486-11-14 44832 ,פתח תקווה109/0אחוה יעקב  27168459 ממן ורד

עו"ד עברון איל 21/10/12     41768-10-11 30126 ,תיה10/0שער העמק  310777149 מרחסין אלכסיי

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה

17/09/2014:51



ילקוט הפרסומים 9105, כ"ח באלול התש"ף, 17.9.2020  8904
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 12.96 שקלים חדשים 

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד שובל רן 06/06/16     27474-10-14 21017 ,אילת4/18דקר  300793759 צרור הראל

צרת מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד סבאח איהאב 24/10/19     27549-04-17 56201 ,בוקעאתא0/0בוקעאתא  33277310 אבו עואד ופא

עו"ד גיבלוב אולג 06/03/19     38814-11-16 52580 ,קריית שמוה1/9מלחמת ששת הימים  42821777 דהן יהודה

עו"ד מזור ליאור 16/07/12      1131-10-10 20704 ,טורעאן0טורעאן  21813886 חדאד מוהד

100.00% כל הושים 11/12/13      5045-09-12 27010 ,מגדל העמק9/5שומרון  24897712 יעקובוביץ עמי

עו"ד מסאלחה איאד כל הושים 26/04/17     52811-07-15 42859 ,יפיע0/0יפיע  26322354 סרחאן ראגד

עו"ד מרציקובסקי שי כל הושים 08/12/16     19622-11-14 37398 ,צרת104/16שכון רם  33589086 עובייד זועבי גדיר

עו"ד גלבוע מיכל כל הושים 08/08/13     31694-12-10 21269 ,צפת19/2התבור  306315623 קרופין פאיה

עו"ד שדה יר כל הושים 03/05/17     50487-02-14 34058 ,כפר כמא0/0כפר כמא  54393087 תחאוכה מוסא

מרכז מחוז

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד בומגרטן אלוה 26/05/20     43386-07-18 68743 ,תיה68/0סמילסקי  36709764 אבו סאלם חון

עו"ד איל אסף 17/12/19     11099-06-18 67916 ,הוד השרון35/0המעגל  56110851 אבישר יהודית

21/06/12      1398-01-12 31027 ,פתח תקווה17/8השופטים  41510306 אברהם משה

עו"ד הרשקוביץ דוד אליעזר 05/08/20     10816-02-16 52028 ,פתח תקווה11/0שיטרית בכור  53324182 אדרי בן ציון יה

עו"ד גיל אורי 28/07/20     19472-05-15 47820 ,ראשון לציון24/19מוהליבר  57089997 אלוי תמר

עו"ד גיל אורי 27/05/15     19443-05-15 47821 ,ראשון לציון24/19מוהליבר  אלוי איזביצקי אפרים68313352

עו"ד שפירא דב 09/07/20      5623-10-18 69826 ,תיה11/3הצחים  69556454 בן עזרא גד

עו"ד הראל אורן 06/08/20     47742-12-18 71215 ,רחובות6/5איזברג  54545611 ברק עירית

עו"ד גולדבלט לוי דוד 02/03/14     18873-07-13 38936 ,זמר0/0זמר  54829866 דקה אחמד

עו"ד אווי רון 22/01/19     34361-03-17 59651 ,עב0/0עב  313977837 ווקין שטרית אתי

עו"ד רוזצויג עית 21/06/16     37756-09-14 42831 ,תיה27/9ברודצקי  59770206 וידר מיכל

עו"ד איל אסף 04/04/19     64924-06-17 61453 ,ראשון לציון5/9מרגולין  320444888 וסקוב אלכסדר

עו"ד ערוסי דורון 06/02/19      2007-02-17 58812 ,ראש העין24/0המתמיד  57519928 זיו-כהן איתן

עו"ד קירש לימור 30/04/19     27258-07-17 61917 ,תיה7/5הפורצים  22475420 חלפון אביבה

עו"ד בללתי אביעד 19/12/19      5091-06-18 67946 ,הוד השרון114/0דרך רמתים  42088187 חסקלוביץ אטי

עו"ד אוגיץ קרן 27/02/13     48869-10-10 26186 ,אזור6יצחק שדה  טרובסקי יפים חיים17532664

עו"ד צעי איתן 08/09/20     12336-10-18 69910 ,יהוד16/7מוהליבר  27166693 יוסף טל חיים

עו"ד גמרסי יואב 31/12/19     47039-07-18 65723 ,ס ציוה14/15תל אביב  38593281 כהן כפיר

עו"ד בצלאל רון 25/09/13     38601-10-12 34462 ,בת ים1ד/9הציפורים  51619542 לוי עזרא

עו"ד מיכאלי מרדכי 14/02/17     10010-11-13 40018 ,רעה173/0אחוזה  36760940 מוסרי ערן

עו"ד גולדבלט לוי דוד 23/11/17     23537-10-15 50114 ,ראשון לציון27/7תורה ועבודה  200953156 מזרחי זהרה-דה

עו"ד ריי-לוין אורית 27/06/17     53486-11-14 44832 ,פתח תקווה109/0אחוה יעקב  27168459 ממן ורד

עו"ד עברון איל 21/10/12     41768-10-11 30126 ,תיה10/0שער העמק  310777149 מרחסין אלכסיי

הודעה על כווה להכריז על חלוקת דיבידד ראשון

אחוז
דיבידד

מס' תיק
 כ"ר

פרטי האמן סוג
ושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כיוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד שפירא עופר 09/06/16     21608-08-14 42820 ,קלסווה0/0קלסווה  26276717 סלאמה סלאם

עו"ד רום עת 22/10/13     31797-03-13 37395 ,כפר קאסם0/0 2902ת.ד  23268188 סרסור איאד

עו"ד רום עת 28/02/16     62066-03-14 42472 ,כפר קאסם0/0כפר קאסם  55788749 סרסור דיאב

עו"ד רום עת 11/07/13     40066-12-12 35484 ,כפר קאסם633/0ת.ד.  35405265 סרסור מוסטפה

עו"ד גמרסי יואב 20/03/18     43716-01-16 51865 ,כפר קאסם0/0כפר קאסם  סרסור עבדאל רחמא58173758

עו"ד כהן בימין בי 19/02/19     53321-05-17 60417 ,טייבה0/0טייבה  עבד אלראזק מוחמד29807823

עו"ד גור איתי 01/01/19     24356-09-16 55930 ,יבה16/0אפרסמון  34467258 עמר אילן

עו"ד פדר אופיר 05/07/20     38957-09-17 63106 ,רמלה25/2אחימאיר אבא  306565854 פולטיאלוב מרקל

עו"ד חבר ארז 26/09/17     45600-05-12 33439 א ,כפר סבא3ירמיהו  55122063 פולק ספיר

עו"ד סימון שי 11/05/17      3594-03-15 46517 ,ראשון לציון20/3ברדיס  317199875 קובליוק איריה

עו"ד שפירא עופר 24/09/15     11680-10-13 39651 ,רחובות23/11ביל"ו  313655649 קורדירו לידיה

עו"ד בראון דויטשר אורי 27/12/17     21379-11-17 64060 ,טייבה0/0טייבה  33412727 שיך יוסף האלה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה
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