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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

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

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
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
מלמד דוד 08/04/2015 אכלופי צפורה 2/34479

פאהן מרים 19/07/2016 פאהן נחמה 2/38886

נחמיאס גד 08/06/2017 נחמיאס משה 1/41389

בן אבו רחל 08/03/2017 בן אבו אברהם 2/42226

יחזקאלי ניר 04/09/2017 יחזקאלי מרגלית 1/42302

מלכה פיבי 11/12/1989 מלכה מימון 1/42352

דרימר אהובה 07/11/2010 דרימר אריה 1/42397

וולף חוה 06/09/2017 מי-אור תהל 1/42406

מודריק חנה 14/08/2017 מודריק עמנואל 1/42414

איזרזר שמואל 21/07/2003 איזרזר עמרם 1/42482

ביטון יעל 02/05/2017 חיוני ניסן 1/42490

אהרון לילי 16/08/2017 מישאליאן שוהרה 1/42510

דהן מרי 25/07/2017 דהן דניאל 1/42511

דויטשוילי דיאנה 21/01/2012 דויטשוילי אברהם 1/42530

אמסלם איזק 03/11/2017 אמסלם לילי 1/42532

שוורץ ליסה לאה 15/07/2011 שוורץ ברי הווארד 1/42534

ניר חגי ליפא 12/10/2017 ניר צפריר 1/42536

זנזורי מלכה 13/11/2011 זנזורי אברהם הרצל 1/42539

פלמר דניאל 11/10/2017 פלמר איתן 1/42540

נהרי בתיה 28/12/2016 נהרי יוסף 1/42559

קלימי לורה 13/10/2012 סטולרו יצחק 1/42565

סעדו גזלי 15/10/2017 סעדו ציון 1/42594

חן יפה 31/05/2017 חן סימן טוב 1/42606

ג'נה סעדה דייזי רחל 05/09/2017 ג'נה ניסים 1/42610

עמר אברהם 07/08/2017 עמר אליהו 1/42611

סייאם דאווד 22/10/2017 סייאם זהירה 1/42612

מזרחי נחמה 14/09/2017 בניטה אסתר 2/42617

קנז בן זקן שולמית 15/01/2010 שלום אברהם 1/42639

סאלמאן פאיקה 02/09/2017 סאלמאן אליאס 1/42641

לוגובסקוי אורה 29/09/2016 רסקין יהושע 1/426532 דף:

צוואות
שלום אורלי 29/04/2017 כהן עזרא 1/41186

סוקוסאן אילן 03/11/2017 סוקוסאן מגדה 1/42327

טפירו אשר מסעוד 09/08/2017 טפירו אסתר 1/42409

ורטמן יעקב צבי 21/10/2017 וורטמן אסתר 2/42415

קרן יהודית 12/11/2017 קרן זאב 1/42503

פאלק אליוט 27/09/2012 פאלק אילזה 1/42521

פאלק אליוט 08/08/2007 פאלק ג'ורג' 1/42522

קופלד איילה 12/08/2017 קוזקרו משה 1/42527

שיינין רבקה 11/11/2017 הירשלר יצחק לייב ווילי 1/42528

בונה שלמה אורי 25/10/2017 שפיגל אליעזר וילהלם 1/42531

אבלס משה 03/11/2015 אבלס יהודית 1/42533

פלפל קרלה 08/01/2017 פלפל אברהם 1/42535

ברוכי אשכל 21/09/2017 ברוכי אשר 1/42537

וולפסון מיכל זהבה 23/10/2017 וולפסון איזידור יצחק 1/42551

קורוליוב ליובוב 18/11/2017 אלגרבלי יעקב רפאל 1/42558

איזבלה סטרונה 03/08/2017 מאיר טבצ`ניק 1/42567

רסקין מרינה 28/10/2017 מירר נינה 1/42570

ברזובסקי אלי 13/10/2017 ברזובסקי ריבה 1/42578

זריהן משה 16/10/2017 דניס זריהן 1/42580

קורן תמר 31/07/2015 מטות שמואל 1/42583

אליהו אלעזר 20/11/2017 אליהו אליהו 1/42585

חלבי זהבה 26/11/2017 חלבי יחזקאל 1/42587

שיינין גדליהו 12/10/2016 שיינין עוזיאל טוביה 1/42588

אלחנן לאה 06/11/2017 אלחנן דני 1/42589

לוי דוד 30/05/2015 לוי אברהם 1/42592

לוי דוד 16/11/2017 לוי סימה 1/42593

רייכמן ליבי רייזל 12/11/2017 מרכוס ארתור 1/42596

ברבריאן אהרן 30/09/2017 ברבריאן ענת 1/42607

יהושע דרייפו גיל יהושע דרייפוס מיכאל יהושוע02/12/2017 1/42608

גולדבלט מייקל 03/10/2017 גולדבלט ויויאן ריי 1/42609

ג'נה עדן סוזן ד 05/09/2017 ג'נה ניסים 2/42610

רודג`רס רות 15/10/2017 רודג`רס אליוט 1/42621

תמוז נורית 17/11/2017 תמוז יעקב 1/42624

ויזמן ראובן 23/11/2017 סויסה שולה 1/42628

אלנתן רינה 13/10/2017 אברמובה ליזה (לאה) 1/42636

יהודיין גיורא 24/10/2017 יהודיין ברך 1/42637

אבישר הולי ליהי עוז 16/11/2017 הולי יצחק אליוט 1/42643

פרוינד רות 06/09/2017 פישר יהודית 1/42645

(עפרי) אליהו עו"ד חוה 03/12/2017 עפרי צפורה 1/42647

רוזנברג דקל אילנה 26/08/2017 רוזנברג אורי 1/42652

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת



3909 ילקוט הפרסומים 7665, כ' בטבת התשע"ח, 7.1.2018 

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

2 דף:

צוואות
שלום אורלי 29/04/2017 כהן עזרא 1/41186

סוקוסאן אילן 03/11/2017 סוקוסאן מגדה 1/42327

טפירו אשר מסעוד 09/08/2017 טפירו אסתר 1/42409

ורטמן יעקב צבי 21/10/2017 וורטמן אסתר 2/42415

קרן יהודית 12/11/2017 קרן זאב 1/42503

פאלק אליוט 27/09/2012 פאלק אילזה 1/42521

פאלק אליוט 08/08/2007 פאלק ג'ורג' 1/42522

קופלד איילה 12/08/2017 קוזקרו משה 1/42527

שיינין רבקה 11/11/2017 הירשלר יצחק לייב ווילי 1/42528

בונה שלמה אורי 25/10/2017 שפיגל אליעזר וילהלם 1/42531

אבלס משה 03/11/2015 אבלס יהודית 1/42533

פלפל קרלה 08/01/2017 פלפל אברהם 1/42535

ברוכי אשכל 21/09/2017 ברוכי אשר 1/42537

וולפסון מיכל זהבה 23/10/2017 וולפסון איזידור יצחק 1/42551

קורוליוב ליובוב 18/11/2017 אלגרבלי יעקב רפאל 1/42558

איזבלה סטרונה 03/08/2017 מאיר טבצ`ניק 1/42567

רסקין מרינה 28/10/2017 מירר נינה 1/42570

ברזובסקי אלי 13/10/2017 ברזובסקי ריבה 1/42578

זריהן משה 16/10/2017 דניס זריהן 1/42580

קורן תמר 31/07/2015 מטות שמואל 1/42583

אליהו אלעזר 20/11/2017 אליהו אליהו 1/42585

חלבי זהבה 26/11/2017 חלבי יחזקאל 1/42587

שיינין גדליהו 12/10/2016 שיינין עוזיאל טוביה 1/42588

אלחנן לאה 06/11/2017 אלחנן דני 1/42589

לוי דוד 30/05/2015 לוי אברהם 1/42592

לוי דוד 16/11/2017 לוי סימה 1/42593

רייכמן ליבי רייזל 12/11/2017 מרכוס ארתור 1/42596

ברבריאן אהרן 30/09/2017 ברבריאן ענת 1/42607

יהושע דרייפו גיל יהושע דרייפוס מיכאל יהושוע02/12/2017 1/42608

גולדבלט מייקל 03/10/2017 גולדבלט ויויאן ריי 1/42609

ג'נה עדן סוזן ד 05/09/2017 ג'נה ניסים 2/42610

רודג`רס רות 15/10/2017 רודג`רס אליוט 1/42621

תמוז נורית 17/11/2017 תמוז יעקב 1/42624

ויזמן ראובן 23/11/2017 סויסה שולה 1/42628

אלנתן רינה 13/10/2017 אברמובה ליזה (לאה) 1/42636

יהודיין גיורא 24/10/2017 יהודיין ברך 1/42637

אבישר הולי ליהי עוז 16/11/2017 הולי יצחק אליוט 1/42643

פרוינד רות 06/09/2017 פישר יהודית 1/42645

(עפרי) אליהו עו"ד חוה 03/12/2017 עפרי צפורה 1/42647

רוזנברג דקל אילנה 26/08/2017 רוזנברג אורי 1/42652

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

2 דף:

צוואות
שלום אורלי 29/04/2017 כהן עזרא 1/41186

סוקוסאן אילן 03/11/2017 סוקוסאן מגדה 1/42327

טפירו אשר מסעוד 09/08/2017 טפירו אסתר 1/42409

ורטמן יעקב צבי 21/10/2017 וורטמן אסתר 2/42415

קרן יהודית 12/11/2017 קרן זאב 1/42503

פאלק אליוט 27/09/2012 פאלק אילזה 1/42521

פאלק אליוט 08/08/2007 פאלק ג'ורג' 1/42522

קופלד איילה 12/08/2017 קוזקרו משה 1/42527

שיינין רבקה 11/11/2017 הירשלר יצחק לייב ווילי 1/42528

בונה שלמה אורי 25/10/2017 שפיגל אליעזר וילהלם 1/42531

אבלס משה 03/11/2015 אבלס יהודית 1/42533

פלפל קרלה 08/01/2017 פלפל אברהם 1/42535

ברוכי אשכל 21/09/2017 ברוכי אשר 1/42537

וולפסון מיכל זהבה 23/10/2017 וולפסון איזידור יצחק 1/42551

קורוליוב ליובוב 18/11/2017 אלגרבלי יעקב רפאל 1/42558

איזבלה סטרונה 03/08/2017 מאיר טבצ`ניק 1/42567

רסקין מרינה 28/10/2017 מירר נינה 1/42570

ברזובסקי אלי 13/10/2017 ברזובסקי ריבה 1/42578

זריהן משה 16/10/2017 דניס זריהן 1/42580

קורן תמר 31/07/2015 מטות שמואל 1/42583

אליהו אלעזר 20/11/2017 אליהו אליהו 1/42585

חלבי זהבה 26/11/2017 חלבי יחזקאל 1/42587

שיינין גדליהו 12/10/2016 שיינין עוזיאל טוביה 1/42588

אלחנן לאה 06/11/2017 אלחנן דני 1/42589

לוי דוד 30/05/2015 לוי אברהם 1/42592

לוי דוד 16/11/2017 לוי סימה 1/42593

רייכמן ליבי רייזל 12/11/2017 מרכוס ארתור 1/42596

ברבריאן אהרן 30/09/2017 ברבריאן ענת 1/42607

יהושע דרייפו גיל יהושע דרייפוס מיכאל יהושוע02/12/2017 1/42608

גולדבלט מייקל 03/10/2017 גולדבלט ויויאן ריי 1/42609

ג'נה עדן סוזן ד 05/09/2017 ג'נה ניסים 2/42610

רודג`רס רות 15/10/2017 רודג`רס אליוט 1/42621

תמוז נורית 17/11/2017 תמוז יעקב 1/42624

ויזמן ראובן 23/11/2017 סויסה שולה 1/42628

אלנתן רינה 13/10/2017 אברמובה ליזה (לאה) 1/42636

יהודיין גיורא 24/10/2017 יהודיין ברך 1/42637

אבישר הולי ליהי עוז 16/11/2017 הולי יצחק אליוט 1/42643

פרוינד רות 06/09/2017 פישר יהודית 1/42645

(עפרי) אליהו עו"ד חוה 03/12/2017 עפרי צפורה 1/42647

רוזנברג דקל אילנה 26/08/2017 רוזנברג אורי 1/42652

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

2 דף:

צוואות
שלום אורלי 29/04/2017 כהן עזרא 1/41186

סוקוסאן אילן 03/11/2017 סוקוסאן מגדה 1/42327

טפירו אשר מסעוד 09/08/2017 טפירו אסתר 1/42409

ורטמן יעקב צבי 21/10/2017 וורטמן אסתר 2/42415

קרן יהודית 12/11/2017 קרן זאב 1/42503

פאלק אליוט 27/09/2012 פאלק אילזה 1/42521

פאלק אליוט 08/08/2007 פאלק ג'ורג' 1/42522

קופלד איילה 12/08/2017 קוזקרו משה 1/42527

שיינין רבקה 11/11/2017 הירשלר יצחק לייב ווילי 1/42528

בונה שלמה אורי 25/10/2017 שפיגל אליעזר וילהלם 1/42531

אבלס משה 03/11/2015 אבלס יהודית 1/42533

פלפל קרלה 08/01/2017 פלפל אברהם 1/42535

ברוכי אשכל 21/09/2017 ברוכי אשר 1/42537

וולפסון מיכל זהבה 23/10/2017 וולפסון איזידור יצחק 1/42551

קורוליוב ליובוב 18/11/2017 אלגרבלי יעקב רפאל 1/42558

איזבלה סטרונה 03/08/2017 מאיר טבצ`ניק 1/42567

רסקין מרינה 28/10/2017 מירר נינה 1/42570

ברזובסקי אלי 13/10/2017 ברזובסקי ריבה 1/42578

זריהן משה 16/10/2017 דניס זריהן 1/42580

קורן תמר 31/07/2015 מטות שמואל 1/42583

אליהו אלעזר 20/11/2017 אליהו אליהו 1/42585

חלבי זהבה 26/11/2017 חלבי יחזקאל 1/42587

שיינין גדליהו 12/10/2016 שיינין עוזיאל טוביה 1/42588

אלחנן לאה 06/11/2017 אלחנן דני 1/42589

לוי דוד 30/05/2015 לוי אברהם 1/42592

לוי דוד 16/11/2017 לוי סימה 1/42593

רייכמן ליבי רייזל 12/11/2017 מרכוס ארתור 1/42596

ברבריאן אהרן 30/09/2017 ברבריאן ענת 1/42607

יהושע דרייפו גיל יהושע דרייפוס מיכאל יהושוע02/12/2017 1/42608

גולדבלט מייקל 03/10/2017 גולדבלט ויויאן ריי 1/42609

ג'נה עדן סוזן ד 05/09/2017 ג'נה ניסים 2/42610

רודג`רס רות 15/10/2017 רודג`רס אליוט 1/42621

תמוז נורית 17/11/2017 תמוז יעקב 1/42624

ויזמן ראובן 23/11/2017 סויסה שולה 1/42628

אלנתן רינה 13/10/2017 אברמובה ליזה (לאה) 1/42636

יהודיין גיורא 24/10/2017 יהודיין ברך 1/42637

אבישר הולי ליהי עוז 16/11/2017 הולי יצחק אליוט 1/42643

פרוינד רות 06/09/2017 פישר יהודית 1/42645

(עפרי) אליהו עו"ד חוה 03/12/2017 עפרי צפורה 1/42647

רוזנברג דקל אילנה 26/08/2017 רוזנברג אורי 1/42652

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת
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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

3 דף:

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

ירושות
תמם חיים ויקטו 20/01/1999 טמב תמר 2/14581

סבאן אהרון 16/11/2012 סבאן אסתר סילין 2/202134

הלוי רפאל חי 24/06/2015 הלוי שרה 3/232902

אב שלום אודל 30/12/2016 פקולוב בנימין 2/239585

רון גיא 30/12/2016 רון הילה 2/240308

שולגין אירינה 17/05/2016 שולגין ולרי 1/240924

איוב נסאר נסראת 10/03/2017 נסאר גאנית 4/241932

סופר מרדכי 27/04/2016 סופר שרה 1/244759

גרינברג לב 11/04/2000 גרינברג אברהם 1/245591

באבייב אסתר 27/03/2017 כהן אבי 1/245895

פז זאב 10/04/2017 פז הניה 1/245949

אסולין ג'וזיאן חמ 08/05/2017 אסולין ג'אן-קלוד יוסף 1/246534

רותם רונה 27/05/2017 יתום מיכל 2/247151

גבארה ערין 06/04/2015 עבד אל קאדר פיסל 1/247966

לילה דיזי 10/07/2012 לילה ניסים 1/247977

שגן אמנון 08/01/2012 שגן יוסף 1/248238

חזנובסקי זלדה 07/07/2017 חזנובסקי יונה 2/248683

אברמוביץ פבוס 13/03/2017 אברמוביץ אסתר 2/248750

קרייזמן טטיאנה 22/12/2016 קרייזמן יפים 1/248865

פרוכטמן ארז 15/08/2017 אברמוביץ איסק (יצחק) 6/249321

שקד חביבה 19/08/2017 שקד חיים 1/249659

ברזילי מלכה 02/05/2017 ליכט פנחס 1/249770

דוברה אדריאן 15/01/2017 דוברה ניקולאי 1/250009

סימון תום 08/08/2017 קניג דוריטל 1/250060

לימור איזבלה 02/08/2017 לימור יוסף 1/250519

נשף חיים אברהם 22/05/2012 נשף לאה 1/250683

רייבנבך רחל 12/05/2017 מרקוס משה 1/250868

מרקו צבי 05/03/2017 מרקו חיים 1/251212

בוסאני יואב 17/08/2015 בוסאני שלום 1/251596

קאסם ואסים 31/07/2017 קאסם פהידה 1/251623

בובטס דוד 02/09/2017 בובטס יהודה 1/251631

כריסי אריאלה 05/05/2017 יעקב לואיז 1/251638

כריסי אריאלה 08/02/2016 יעקב יצחק 1/251639

אלון זאב 10/12/2009 גרינבוים חוה 1/251808

אוז מאגי 23/10/2016 עזיז יוסף 2/251823

עשהאל נדב אבנר 23/10/2017 עשהאל דפנה 1/251946

צסרקס יונובי לדה 09/11/2017 יונוביץ מנואל מרקוס 1/252166

מאנע מאירה 12/07/2016 ברכה עליזה 1/252270

ביטון אורלי 15/06/2017 שלום יחזקאל 1/253198

מנדלר ארזואן חן חנה 13/11/2017 ארזואן אבי 1/253217

רבן הדסה 14/09/2017 רבן בנימין 1/253240

ירדני רחל 09/11/2017 ירדני חיים 2/253319

הלל רחמים 10/09/1993 הלל מרקו 1/253458

3 דף:

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

ירושות
תמם חיים ויקטו 20/01/1999 טמב תמר 2/14581

סבאן אהרון 16/11/2012 סבאן אסתר סילין 2/202134

הלוי רפאל חי 24/06/2015 הלוי שרה 3/232902

אב שלום אודל 30/12/2016 פקולוב בנימין 2/239585

רון גיא 30/12/2016 רון הילה 2/240308

שולגין אירינה 17/05/2016 שולגין ולרי 1/240924

איוב נסאר נסראת 10/03/2017 נסאר גאנית 4/241932

סופר מרדכי 27/04/2016 סופר שרה 1/244759

גרינברג לב 11/04/2000 גרינברג אברהם 1/245591

באבייב אסתר 27/03/2017 כהן אבי 1/245895

פז זאב 10/04/2017 פז הניה 1/245949

אסולין ג'וזיאן חמ 08/05/2017 אסולין ג'אן-קלוד יוסף 1/246534

רותם רונה 27/05/2017 יתום מיכל 2/247151

גבארה ערין 06/04/2015 עבד אל קאדר פיסל 1/247966

לילה דיזי 10/07/2012 לילה ניסים 1/247977

שגן אמנון 08/01/2012 שגן יוסף 1/248238

חזנובסקי זלדה 07/07/2017 חזנובסקי יונה 2/248683

אברמוביץ פבוס 13/03/2017 אברמוביץ אסתר 2/248750

קרייזמן טטיאנה 22/12/2016 קרייזמן יפים 1/248865

פרוכטמן ארז 15/08/2017 אברמוביץ איסק (יצחק) 6/249321

שקד חביבה 19/08/2017 שקד חיים 1/249659

ברזילי מלכה 02/05/2017 ליכט פנחס 1/249770

דוברה אדריאן 15/01/2017 דוברה ניקולאי 1/250009

סימון תום 08/08/2017 קניג דוריטל 1/250060

לימור איזבלה 02/08/2017 לימור יוסף 1/250519

נשף חיים אברהם 22/05/2012 נשף לאה 1/250683

רייבנבך רחל 12/05/2017 מרקוס משה 1/250868

מרקו צבי 05/03/2017 מרקו חיים 1/251212

בוסאני יואב 17/08/2015 בוסאני שלום 1/251596

קאסם ואסים 31/07/2017 קאסם פהידה 1/251623

בובטס דוד 02/09/2017 בובטס יהודה 1/251631

כריסי אריאלה 05/05/2017 יעקב לואיז 1/251638

כריסי אריאלה 08/02/2016 יעקב יצחק 1/251639

אלון זאב 10/12/2009 גרינבוים חוה 1/251808

אוז מאגי 23/10/2016 עזיז יוסף 2/251823

עשהאל נדב אבנר 23/10/2017 עשהאל דפנה 1/251946

צסרקס יונובי לדה 09/11/2017 יונוביץ מנואל מרקוס 1/252166

מאנע מאירה 12/07/2016 ברכה עליזה 1/252270

ביטון אורלי 15/06/2017 שלום יחזקאל 1/253198

מנדלר ארזואן חן חנה 13/11/2017 ארזואן אבי 1/253217

רבן הדסה 14/09/2017 רבן בנימין 1/253240

ירדני רחל 09/11/2017 ירדני חיים 2/253319

הלל רחמים 10/09/1993 הלל מרקו 1/253458



3911 ילקוט הפרסומים 7665, כ' בטבת התשע"ח, 7.1.2018 

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
כהן קרין 26/10/2017 כהן איתן 1/253466

ליפשיץ הדר 03/04/1987 מנטל בלומה 1/253474

גיל טוב סביונה 10/07/2017 גיל אסתר 1/253595

זולדן אהרן 26/12/2013 זולדן לאה 1/253607

מאור רעיה 27/02/2017 מאור יוסף 1/253614

כהן אלי 09/11/2017 כהן חיים 1/253617

הרמן ניסים 20/03/2017 הרמן חדוה 1/253619

טשימוביץ ענבר 21/11/2017 טשימוביץ חיים 1/253625

בז`נוב ואדים 11/11/2014 בז`נובה לודמילה 1/253626

יוסף חסידים לידה 23/09/2017 יוסף חסידים יוסף 1/253635

ברמן פרידה 11/02/2017 פרנק פניה 1/253636

אלחנתי רבקה 16/01/2017 אלחנתי חסדאי 1/253645

לוין אליזבטה 16/02/2017 רוזין אברהם 1/253648

לוין אליזבטה 21/11/2017 קליימן ינטה 1/253650

קוצ`רוב נטליה 31/08/2017 שצ`רבקוב יורי 1/253651

אזובל ציפורה 20/11/1992 אזובל יצחק 1/253652

תם רמי 25/03/2006 תם משה 1/253654

אוביץ רוזאליה לו 31/10/2017 אוביץ איבור לאסלו 1/253659

מחוי טל חיים 01/12/2017 מחוי מלכית 1/253662

רוזין מרילין 29/10/2017 מגיידס ז`קלין נלי 1/253665

מלכה אברהם 18/03/2017 מלכה רחל 1/253669

אקלר אפרים 21/11/2017 אקלר אורלי 1/253671

כבירי מרדכי משה 24/12/1990 כבירי מנחם 1/253672

רחמים גניט 15/10/2017 רחמים כדורי 1/253674

אור חיים יהורם 23/04/2016 חיים נעמה 1/253682

רב-אל ליזה 14/10/2017 רב-אל חיים סמי 1/253692

הררי אייל 18/11/2017 הררי בהירה 1/253693

טנצר חנה 29/08/2017 שטיין שרה 1/253733

סיליקי סול 09/09/1995 סיליקי דניאל 1/253743

פלד אסתר 17/10/2017 פלד מאיר 1/253764

ברילון נינל 27/08/2013 ביטמן שרה 1/253775

איפרגן פולית 21/01/2017 איפרגן ארמנד 1/253778

פרנסקי גרבי הילה 09/09/2017 פרנסקי גילי 1/253779

לניאדו מיכל 12/10/2017 לניאדו יעל 1/253781

מזרחי גיל 11/11/2017 סגל מזרחי יעל 1/253787

חנאוי אנג`ל 24/11/2017 חנאוי ראד 1/253809

סרז`ינסקי (ק דניאל 04/07/2016 סרז`ינסקי ניקולאי 1/253894

אברהם שמואל 23/06/2007 אברהם סעיד 2/253997

טוחשר אירינה 30/05/2005 ליצקי נינה 1/254093

צוואות
צראף שאול 19/11/2007 צראף ארנה 4/106830

לוליק בורנה 31/10/2013 לוליץ ג'ורג'יקה 1/204532

וייץ (ריעני) חווה 27/07/2016 ריעני אברהם 2/235325

מוסייב רומן 27/10/2016 מוסייב סבטלנה 2/238480

אורן צביה 12/11/2016 גאולה קרופרו 1/243821

גרינצוויג ז'וזה מרק 11/01/2004 גרינצוויג טיבור 1/244113
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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

5 דף:

צוואות
תמי ברזילאי 07/05/2017 ברזילי אבינועם 1/244268

אבוטבול פני 14/03/2017 אבוטבול מימון 2/245101

פודולסקי אירינה 21/09/2015 פודולסקי דוד 1/245699

כחלני שחר 05/03/2014 כחלני אמנון 1/245923

פונפדר רבקה 26/05/2017 רוזנברגר ישראל 1/246279

אונגר יוסף 18/11/2016 אונגר ג'נט 2/246530

נאור צילה 29/06/2017 ורוצלבסקי גניה 2/247450

טורא אליהו יאיר 13/06/2016 טורא רות רחל 1/247742

חרובי מרים 22/04/2017 גלמן נחמה 2/247802

גבארה ערין 06/04/2015 עבד אל קאדר פיסל 2/247966

שונהויט רבקה 02/06/2017 שונהויט יהושע 1/247968

טננבוים רות 11/07/2016 פופובסקי הניה 2/248222

דניאל נהיד 05/08/2015 דניאל ציון 1/248738

סביליה יהודית 13/05/2017 סביליה מרדכי 1/248986

רוזנסקי יובל 06/07/2017 שיפרין פנינה 2/249081

וקנין שרל 11/01/2017 וקנין רינה 1/249116

רוזנצויג-גול חגית 31/07/2017 רוזנצויג זלמן מנדל 2/249269

שטרול יעקב 27/01/2017 כהן שטרול יפה 1/249510

ברלי צבי 02/05/2017 ברלי מריאנה 1/249672

מנחם אשר 17/08/2017 מנחם זוהרה 2/249880

גולדשמיט פנינה 14/07/2017 גינגולד הלה 1/249951

בהרי מרגלית 17/02/1983 אורן שושנה 1/249971

אביני ורדה 21/08/2017 אבני שושנה 1/249995

גלולה מרי מירל 22/03/2017 גלולה אלברט 1/250157

צימרמן דניאל 11/07/2017 צימרמן יהושע מלך 2/250175

סגל מאיר 01/08/2017 סגל אסתר 1/250265

פישר בועז 01/09/2017 פישר חיה 1/250355

ביבי עליזה 22/12/2013 ביבי צבי 1/250381

גון-גרוס צפורה 20/05/2017 גרוס מירון 1/250383

ימה יצחק 05/09/2017 ימה חביבה 1/250424

שיפרין אברהם 19/05/2017 שיפרין סופיה 1/250454

איסקוב יבדה 20/10/2012 איסקוב יפה 1/250616

Berkowitz Ivan Mark 03/07/2016 Berkowitz Theo 1/250785

עשרי גאולה 20/08/2017 עשרי יוסף 2/250819

גם זו לטובה אסתר 14/06/2017 שלחון דולת 1/251287

בוטון אלוני עירית 06/08/2017 גולדפרב מוריס 1/251411

טביביאן אורה 14/09/2017 מנדלמן בנימין 1/251457

וייניש שרה 14/09/2017 גוטדינר טרזה 1/251506

מנינגר רוני 03/10/2017 ליפשיץ אביגדור 1/251522

דוידוב מריאן רוז 28/09/2017 מרגו יטה יהודית 1/251525

פנקוביץ` לאון 25/10/2017 פנקוביץ` ראשל 1/251547

אהרן גיל 16/07/2017 אהרן בתיה 1/251574

גיטבד דניאל מרק 10/11/2015 ארלוק אנג`לה 1/251588

ורדי איטה רחל 14/08/2017 שלמה ורדי 2/251615

לוי מלכה 22/12/2016 לוי יעקב 1/251625

נחום שמחה 08/01/2015 רובין דוד 1/251634

נחום שמחה 06/09/2017 רובין פורטונה 1/251635
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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
רביוב ברכה 05/09/2016 רביוב אהרון 1/251647

גייגר דורון 20/07/2017 גייגר משה 1/251682

לילייב לודמילה 28/07/2017 יוספוב דוד 1/251695

מלאכי גל 28/09/2017 מלאכי שלום 2/251718

זוסמן דניאל 31/05/2017 זוסמן קלוד 1/251768

נויהוף שלמה 14/05/2017 ניהוף שושנה 1/251773

קרצמן פולה 09/09/2007 אלי קרצמן 1/251999

יעיש חנוך 04/12/1994 יעיש שלום 1/252002

ברניר זהבה 16/07/2017 ירום צבי 1/252032

ברניר זהבה 30/08/2017 ירום חוה 1/252039

ליבנה לולי 24/06/2017 עובדיה רחל 1/252079

תמר כהן 23/01/2017 כהן אורי 1/252089

ברקאי אליה 24/09/2017 שרף תמר 1/252140

וולפסון שולמית 12/05/2014 וולפסון שרגא 1/252145

הרצברג מאיר 27/05/2017 הרצברג רבקה 1/252187

זולר דניאל 15/09/2017 זולר יהודית 1/252196

סרפתי ג`יל 11/11/2013 צרפתי יצחק 1/252217

סרפתי ג`יל 21/05/2016 צרפתי דולי מרים 1/252228

באומן (ניימן אוה 09/08/2017 זיידמן אורסולה 1/252281

רכבי קרן 01/11/2017 הרטוגסון אשר 1/252299

פולק שלמה 20/05/2015 פולק נעמי 2/252431

קוזי ריקה 19/10/2017 קוזי אברם 1/252573

הרשקוביץ אביגיל 07/11/2017 שלומי אייזקס הצלחה 1/252622

שקליאר ליליה 01/04/2017 שקליאר בוריס 1/252634

קצב צפורה 23/08/2017 חסון אסתר 1/252774

ברסלר אוחיון שחר יוסף 24/09/2017 שוורץ גיל 1/252814

ברבש אסתר 10/09/2017 ברבש ישראל 1/252818

חיגר מרים 02/10/2017 חיגר עמנואל 1/252822

מורה יאיר 01/08/2017 מורה ויולט 1/252826

מאירי גדעון 14/09/2017 מאירי צפורה 1/252833

אלפסי שמעון 14/10/2016 אלפסי מסודי 1/252853

סמרה רחלי 12/10/2017 טבח תקוה אמל 1/252861

גרסולקר מנשה 01/11/2017 גרסולקר ירושה 1/252866

דריקס דפנה 27/08/2017 דולגין משה 1/252897

דריקס דפנה 15/09/2017 דולגין יהודית 1/252901

אמיתי אילנה 20/10/2017 אמיתי אהרון 1/252916

קן נורית 23/10/2017 גולדן חנה 1/252921

מיכאלי עליזה 19/07/2017 מיכאלי ישראל 1/252945

מזעקי דוד 27/10/2017 מזעקי כרמלה 1/252968

קושניר חוה שגיא 11/01/2017 קושניר חנן 1/252969

כהן סולל רחל 23/07/2017 כהן סולל משה אברהם (קלוד 1/252974

זהבי מיכל 26/12/2015 זהבי קלרה פרחה 1/252980

שי כרמית 21/01/2013 כרמי (קרים) רחמה 1/252985

שי כרמית 21/10/2017 כרמי (קרים) כרמי (קרים) 1/252990

מיילוב ספלטר אסיה 19/10/2017 מיילוב איקה 1/252991

מיילוב ספלטר אסיה 30/03/2017 מיילוב ליובוב 1/252992

תדהר ליאורה 18/10/2017 תדהר יהושע 1/252998
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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

7 דף:

צוואות
זוהר יוסף 22/07/2017 בנזו אסתר 1/253007

יהלומי אורית חיה 10/11/2017 יהלומי יהושע 1/253014

לוגסי שלום 02/11/2017 לוגסי טיטי 1/253019

היים אלפרד 15/07/2015 היים רבקה 1/253029

גולן מגדונה 06/01/2011 קלין רוזליה 1/253031

גולן מגדונה 21/11/2012 קלין יאנוש 1/253032

קולר קארן 02/03/2012 דב קולר 1/253036

ברזלי לאה 04/11/2017 ברזלי שמואל 1/253055

נבון דוד 06/09/2017 נבון משה 1/253069

נבון דוד 04/11/2017 נבון רבקה 1/253070

מנשה יחזקאל 16/04/2016 מנשה חיה 1/253079

מנשה יחזקאל 20/10/2017 מנשה פנחס 1/253082

להב-שניר גילה 22/10/2017 להב שרה 1/253102

הס מנשה 15/11/2017 בריג רות 1/253104

משפתי עומר 11/07/2017 גולדשטיין שאול 1/253107

צימט גילה 03/11/2017 רוסו מטילדה 1/253114

סלם רחל 24/08/2017 סלם יצחק 1/253129

ז`נה עדי 02/10/2017 ז`נה אליהו 1/253144

חגי ורדה 31/10/2017 חגי עמי 1/253148

בלזר ראובן 31/01/2016 בלזר זאב 1/253161

ויזל עומר 19/08/2017 ויזל נגה 1/253163

גלובינסקי פזית 14/11/2017 גור אריה חסיה 1/253168

נחמיאס חיים 08/09/2017 נחמיאס דבורה 1/253177

קוזין חוה 17/05/2017 קוזין רבקה 1/253195

זליקוביץ אירינה 30/01/2017 זליקוביץ אברהם 1/253199

שחר לנדסברג איה 19/10/2017 לנדסברג ברונו 1/253211

בן דוד שפרה 19/12/2015 בן דוד אברהם 1/253218

(גניש) גילאו מירלה 02/11/2017 לוי ג`אני שנדלה 1/253229

דנוך שמעון 16/07/2017 דנוך יוסף 1/253230

לם בנימין 17/11/2017 לאם שושנה 1/253245

גלנטי חנה 05/09/2017 גלנטי דוד 1/253246

לייטנר דב 05/11/2017 לייטנר סוניה 1/253256

מזרחי מזור אושרת לירו 12/10/2017 מזרחי אפרים 1/253262

קדרון דן 19/10/2017 קדרון פנחס 1/253266

צרף שאול 17/07/2017 צרף ברטין 1/253267

עמרון ברכה גלי 29/09/2017 עמרון יוסף 1/253273

לגזיאל עדית 21/01/2017 לגזיאל עמוס 1/253276

חזן יניב 12/09/2017 חזן מירי אבישג מרים 1/253278

לוי אילנה 28/10/2017 לוי אברהם 1/253287

כהן שולמית רגי 03/11/2017 וייסמן פירי 1/253290

אשר זיו 19/10/2017 אשר ראובן 1/253298

סודאי רוני 24/11/2017 סייג רות 1/253307

חסר אופיר 25/10/2017 חסר בנימין 1/253316

צברי צביה 24/09/2017 צברי יששכר 1/253317

שמואל ברטה 25/10/2017 שמואל בדרי 1/253318

גזית דליה 02/11/2017 גזית דן 1/253322

בן ישי אליס 08/06/2017 עזרא פנינה 1/253327
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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:

צוואות
אק שלמה שרה 07/09/2017 אק שלמה מתתיהו 1/253328

קאסטרו מא אייוי 19/11/2017 בר זיו פרי 1/253329

ולדמן יוסף דוד 10/07/2017 ולדמן מרים 1/253335

אריה אריה 21/04/2017 אריה בלנקה 1/253336

אסיא דיוד 29/08/2016 אסיא יהודה 1/253340

אפרתי מירה 12/09/2017 דגון פישביין משה 1/253341

אמיר אריה 18/07/2017 אברהם אברהם 1/253344

שגיא עלינא 07/11/2017 שגיא אביגדור 1/253349

לוינטל אליהו 19/10/2017 לוינטל ישראל 1/253354

וגון חוה 12/08/2017 פולני אדית 1/253377

שלום מזל חנה 23/01/2017 סופר יחזקאל 1/253378

ליבמן מיכאל 14/05/2017 ליבמן מרים 1/253382

קודיש מיכאלה 31/10/2017 אנדוניו בלה 1/253384

אדלר תלמה הדסה 17/10/2017 מלצר שרה הני 1/253388

סמיון חיימוב 23/12/2013 חיימוב יאשה 1/253389

קריצמן משה 20/06/2017 קריצמן פירה 1/253395

הדר יעקב 08/11/2017 הדר רות 1/253400

פסקל מיטל 07/11/2017 פסקל אביעד שלום 1/253420

פרצ`יק חנה 23/10/2017 פרצ`יק מנשה 1/253422

מועטי נדין קלוד 27/05/2009 מועטי רוז`ר אלי 1/253428

לינארט ורדה 30/10/2017 גולדברג שלומית 1/253429

שוכר רמי 04/10/2017 שוכר מרים 1/253444

בן כנען טוקר סוני 15/11/2017 בן כנען חדד ציון 1/253449

בר אל יצחק 03/08/2017 בראליה פרלה 1/253457

סודריקוב יבגניה 04/05/2017 ונצ`בסקי אמה 1/253459

שמש שרית 04/09/2017 שמש דוד 1/253463

רסקין פני 12/11/2017 רסקין אבשלום 1/253468

גולן אסתר 26/12/2016 שיכה שמחה 1/253470

חסיד מזל 22/09/2017 חסיד יחיא 1/253472

אהרוני יוחאי 06/08/2017 אהרוני מרים 1/253473

הכהן נדב 24/11/2017 הכהן זיוה 1/253476

חי ורד 28/09/2017 רייכמן זאב 1/253477

שטרייט צבי 06/10/2017 שטרייט רעיה 1/253480

בכור רוזה 05/08/2015 אדרקה שמואל 1/253481

טנא מרים מירה 13/11/2017 טנא אברהם 1/253484

רשף אירית מלכה 04/11/2017 רשף אהרן 1/253497

עוזרי סנדרס דנה 01/09/2017 סנדרס לילי 1/253500

גרינר חוה 19/10/2017 יעקב גרינר 1/253504

עזרא אברהם 06/06/2014 עזרא שושנה 1/253509

אדלר צור 13/09/2017 אדלר אביבה 1/253511

מזרחי פרידה 14/11/2017 מזרחי אברהם 1/253512

לופוביץ צפורה 12/11/2017 לופוביץ ז`אק 1/253514

אשר נועה 01/11/2017 בנדיק חנן 1/253517

פלמון דניה 03/02/2017 פלמון מרים 1/253521

מרדלר שמואל 12/09/2017 מרדלר חנינה 1/253633

ופנר סלומון עיד 13/08/2017 ופנר אלכסנדר 1/253998

9 דף:

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

רות לינקר-מזרחי, רשמת

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

ירושות
מור פריד 11/06/1960 מיירם אלמאזה 2/41952

זילברמן ליודמילה 18/09/2007 זילברמן ולנטינה 2/43781

זימן רונית 07/10/1989 בליץ אברהם מוניה 1/92291

חזן מיכל 17/10/2000 רצון דוד 1/92518

ויינברג רונלד סטיב 13/06/2012 ויינברג הלן לרנר 1/93317

ויינברג רונלד 10/01/2017 ויינברג ברנרד 1/93322

לנדסמן זינובי 12/08/2010 לנדסמן מיכאל 1/93920

קרפ עמית רוני 01/10/2017 עמית חנוך 1/94125

שוחט יוסף 05/09/2017 שוחט נורי 1/94126

בן עמר נטע 09/08/2017 בן עמר אלי 1/94163

דה פיציוטו צפורה 18/10/2017 דה פיציוטו משה)מוריס( 1/94209

אבו מוך איהאב 05/05/1995 אבו מוך עלי 1/94314

גירון נאוה 10/03/2008 גולדשטיין אהובה 1/94320

קיסילנקו אולגה 15/06/2017 לילוב ולדיסלב 1/94328

קקון יהודית 10/11/2017 קקון מקסים 1/94330

לוי עליזה 31/10/2017 לוי אלי 1/94336

טויסטר תמרה 09/08/2017 טויסטר אליסיה 1/94337

אברון זוהריה 22/10/2017 אברון משה 1/94340

סוריק אביבה 02/10/2017 קריספל סוזן 1/94354

קינן הלן 21/09/2017 קינן מאיר 1/94355

סקצר איזבלה 09/08/2017 אייזמן ריטה 1/94356

עובד מאיר 23/09/1988 עובד פרחה 1/94357

הרוש מזל טוב 20/12/2015 הרוש מכלוף 1/94358

טודובר יניב 26/11/2017 טודובר עמי 1/94359
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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
ינובסקי אינה 01/06/2016 קצב אטיה 1/94364

פישמן שלוש בר 17/09/2014 פישמן ליאורה 1/94366

שנהב יעקוב 16/09/2014 שנהב לאה 1/94369

ברמכי אמיר 17/05/2017 ברמכי הודא 1/94371

חריף לובה 18/11/2017 חריף אלכסנדר 1/94375

הילל סופי 15/01/1993 בצלאל אדלה 1/94398

דובני נטלי זהרה 04/12/2017 דובני עמוס 1/94428

ניקולייבסקי נינה 28/04/2017 ניקולייבסקי ראובן 1/94483

סגל מאינה 03/09/2017 סגל אידה 1/94485

אריה שאול 18/04/2017 אריה יפת 1/94486

גרון אדריאן 23/02/1996 מולכו רוזיקה 1/94492

עזריה רחל 10/10/2017 עזריה עוזיאל 1/94493

כץ מזל 12/12/2017 כץ מאיר יונה 1/94516

אבישר אורון חנן 30/06/2009 אבישר טל-צפורה 1/94529

מרקוביץ פנינה 16/11/2016 זריף שושנה 1/94548

עג'מי אביבה 10/11/2017 עג'מי דן 1/94552

אלחזוב ויקטור 16/08/2017 אלחזוב רוזה 1/94556

נורמנד רחל 18/11/2017 נורמנד אירוין 1/94559

צוואות
בריל שושנה 13/10/2011 בריל יוסף 2/88101

מיגס וורטאו 19/05/2017 ברקה דגני (נגה) 1/92884

ברבשוב ולדימיר 28/05/2017 ברבשוב ילנה 1/93364

יוסף פנינה 12/09/2007 קספו חנה 2/93696

קספו רמי 04/10/2017 קספו אליעזר 2/93988

ווינשטוק חורחה לואי 21/10/2017 ווינשטוק ציונה 1/94039

פרידמן ברטה 01/12/2017 פרידמן בנימין 1/94293

דרגילב מיכאל 27/11/2017 דרגילב מרק 1/94312

ששון אריאלה 02/12/2017 פייביש שרה 3/94382

קציר דוד 05/12/2017 קציר )קורצארו( שרה 1/94390

דובובסקי אירינה 02/03/2017 נינה ליפשיץ 1/94395

אלמלם סימון 13/03/2011 אלמלם אליהו 1/94396

ברקוביץ יוסף 29/11/2017 איטה ברקוביץ 1/94412

מרטון בר און דורית 20/11/2017 דוקס מרטון אוה 1/94420

בן יפלא אמרם 19/10/2017 בן יפלא פלומה 1/94448

קטריאן מיכאל 23/10/2017 קטריאן סרקיס 1/94450

גרונפלד פטר 29/10/2017 גרונפלד גבריאלה 1/94453

נחמה תמר 30/09/2017 לידר עדנה 1/94454

פוקס אלינה 21/10/2017 פוקס לסלי 1/94460

זינוביוס קוסטנטין 21/03/2017 זינוביוס סופי 1/94463

זיוון ורדית 11/10/2017 שנהר הני גרטה 1/94467

וולשטיין-פלג אירית 14/11/2017 שליט וולשטיין אילזה 1/94470

אדברג מרדכי 28/11/2017 אדברג קרולינה אהובה 1/94472

סלומון יעקב 09/11/2017 סלומון גיזלה 1/94474

קליגר גלית 05/12/2017 קויפמן אורה 1/94477

גרבויס מונה 09/11/2017 ברבלאטה ציפה 2/94481

לונטל גדעון 24/11/2017 לונטל אברהם 1/94489

9 דף:

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

רות לינקר-מזרחי, רשמת

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

ירושות
מור פריד 11/06/1960 מיירם אלמאזה 2/41952

זילברמן ליודמילה 18/09/2007 זילברמן ולנטינה 2/43781

זימן רונית 07/10/1989 בליץ אברהם מוניה 1/92291

חזן מיכל 17/10/2000 רצון דוד 1/92518

ויינברג רונלד סטיב 13/06/2012 ויינברג הלן לרנר 1/93317

ויינברג רונלד 10/01/2017 ויינברג ברנרד 1/93322

לנדסמן זינובי 12/08/2010 לנדסמן מיכאל 1/93920

קרפ עמית רוני 01/10/2017 עמית חנוך 1/94125

שוחט יוסף 05/09/2017 שוחט נורי 1/94126

בן עמר נטע 09/08/2017 בן עמר אלי 1/94163

דה פיציוטו צפורה 18/10/2017 דה פיציוטו משה)מוריס( 1/94209

אבו מוך איהאב 05/05/1995 אבו מוך עלי 1/94314

גירון נאוה 10/03/2008 גולדשטיין אהובה 1/94320

קיסילנקו אולגה 15/06/2017 לילוב ולדיסלב 1/94328

קקון יהודית 10/11/2017 קקון מקסים 1/94330

לוי עליזה 31/10/2017 לוי אלי 1/94336

טויסטר תמרה 09/08/2017 טויסטר אליסיה 1/94337

אברון זוהריה 22/10/2017 אברון משה 1/94340

סוריק אביבה 02/10/2017 קריספל סוזן 1/94354

קינן הלן 21/09/2017 קינן מאיר 1/94355

סקצר איזבלה 09/08/2017 אייזמן ריטה 1/94356

עובד מאיר 23/09/1988 עובד פרחה 1/94357

הרוש מזל טוב 20/12/2015 הרוש מכלוף 1/94358

טודובר יניב 26/11/2017 טודובר עמי 1/94359

9 דף:

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

רות לינקר-מזרחי, רשמת

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

ירושות
מור פריד 11/06/1960 מיירם אלמאזה 2/41952

זילברמן ליודמילה 18/09/2007 זילברמן ולנטינה 2/43781

זימן רונית 07/10/1989 בליץ אברהם מוניה 1/92291

חזן מיכל 17/10/2000 רצון דוד 1/92518

ויינברג רונלד סטיב 13/06/2012 ויינברג הלן לרנר 1/93317

ויינברג רונלד 10/01/2017 ויינברג ברנרד 1/93322

לנדסמן זינובי 12/08/2010 לנדסמן מיכאל 1/93920

קרפ עמית רוני 01/10/2017 עמית חנוך 1/94125

שוחט יוסף 05/09/2017 שוחט נורי 1/94126

בן עמר נטע 09/08/2017 בן עמר אלי 1/94163

דה פיציוטו צפורה 18/10/2017 דה פיציוטו משה)מוריס( 1/94209

אבו מוך איהאב 05/05/1995 אבו מוך עלי 1/94314

גירון נאוה 10/03/2008 גולדשטיין אהובה 1/94320

קיסילנקו אולגה 15/06/2017 לילוב ולדיסלב 1/94328

קקון יהודית 10/11/2017 קקון מקסים 1/94330

לוי עליזה 31/10/2017 לוי אלי 1/94336

טויסטר תמרה 09/08/2017 טויסטר אליסיה 1/94337

אברון זוהריה 22/10/2017 אברון משה 1/94340

סוריק אביבה 02/10/2017 קריספל סוזן 1/94354

קינן הלן 21/09/2017 קינן מאיר 1/94355

סקצר איזבלה 09/08/2017 אייזמן ריטה 1/94356

עובד מאיר 23/09/1988 עובד פרחה 1/94357

הרוש מזל טוב 20/12/2015 הרוש מכלוף 1/94358

טודובר יניב 26/11/2017 טודובר עמי 1/94359
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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
ינובסקי אינה 01/06/2016 קצב אטיה 1/94364

פישמן שלוש בר 17/09/2014 פישמן ליאורה 1/94366

שנהב יעקוב 16/09/2014 שנהב לאה 1/94369

ברמכי אמיר 17/05/2017 ברמכי הודא 1/94371

חריף לובה 18/11/2017 חריף אלכסנדר 1/94375

הילל סופי 15/01/1993 בצלאל אדלה 1/94398

דובני נטלי זהרה 04/12/2017 דובני עמוס 1/94428

ניקולייבסקי נינה 28/04/2017 ניקולייבסקי ראובן 1/94483

סגל מאינה 03/09/2017 סגל אידה 1/94485

אריה שאול 18/04/2017 אריה יפת 1/94486

גרון אדריאן 23/02/1996 מולכו רוזיקה 1/94492

עזריה רחל 10/10/2017 עזריה עוזיאל 1/94493

כץ מזל 12/12/2017 כץ מאיר יונה 1/94516

אבישר אורון חנן 30/06/2009 אבישר טל-צפורה 1/94529

מרקוביץ פנינה 16/11/2016 זריף שושנה 1/94548

עג'מי אביבה 10/11/2017 עג'מי דן 1/94552

אלחזוב ויקטור 16/08/2017 אלחזוב רוזה 1/94556

נורמנד רחל 18/11/2017 נורמנד אירוין 1/94559

צוואות
בריל שושנה 13/10/2011 בריל יוסף 2/88101

מיגס וורטאו 19/05/2017 ברקה דגני (נגה) 1/92884

ברבשוב ולדימיר 28/05/2017 ברבשוב ילנה 1/93364

יוסף פנינה 12/09/2007 קספו חנה 2/93696

קספו רמי 04/10/2017 קספו אליעזר 2/93988

ווינשטוק חורחה לואי 21/10/2017 ווינשטוק ציונה 1/94039

פרידמן ברטה 01/12/2017 פרידמן בנימין 1/94293

דרגילב מיכאל 27/11/2017 דרגילב מרק 1/94312

ששון אריאלה 02/12/2017 פייביש שרה 3/94382

קציר דוד 05/12/2017 קציר )קורצארו( שרה 1/94390

דובובסקי אירינה 02/03/2017 נינה ליפשיץ 1/94395

אלמלם סימון 13/03/2011 אלמלם אליהו 1/94396

ברקוביץ יוסף 29/11/2017 איטה ברקוביץ 1/94412

מרטון בר און דורית 20/11/2017 דוקס מרטון אוה 1/94420

בן יפלא אמרם 19/10/2017 בן יפלא פלומה 1/94448

קטריאן מיכאל 23/10/2017 קטריאן סרקיס 1/94450

גרונפלד פטר 29/10/2017 גרונפלד גבריאלה 1/94453

נחמה תמר 30/09/2017 לידר עדנה 1/94454

פוקס אלינה 21/10/2017 פוקס לסלי 1/94460

זינוביוס קוסטנטין 21/03/2017 זינוביוס סופי 1/94463

זיוון ורדית 11/10/2017 שנהר הני גרטה 1/94467

וולשטיין-פלג אירית 14/11/2017 שליט וולשטיין אילזה 1/94470

אדברג מרדכי 28/11/2017 אדברג קרולינה אהובה 1/94472

סלומון יעקב 09/11/2017 סלומון גיזלה 1/94474

קליגר גלית 05/12/2017 קויפמן אורה 1/94477

גרבויס מונה 09/11/2017 ברבלאטה ציפה 2/94481

לונטל גדעון 24/11/2017 לונטל אברהם 1/94489

10 דף:

ירושות
ינובסקי אינה 01/06/2016 קצב אטיה 1/94364

פישמן שלוש בר 17/09/2014 פישמן ליאורה 1/94366

שנהב יעקוב 16/09/2014 שנהב לאה 1/94369

ברמכי אמיר 17/05/2017 ברמכי הודא 1/94371

חריף לובה 18/11/2017 חריף אלכסנדר 1/94375

הילל סופי 15/01/1993 בצלאל אדלה 1/94398

דובני נטלי זהרה 04/12/2017 דובני עמוס 1/94428

ניקולייבסקי נינה 28/04/2017 ניקולייבסקי ראובן 1/94483

סגל מאינה 03/09/2017 סגל אידה 1/94485

אריה שאול 18/04/2017 אריה יפת 1/94486

גרון אדריאן 23/02/1996 מולכו רוזיקה 1/94492

עזריה רחל 10/10/2017 עזריה עוזיאל 1/94493

כץ מזל 12/12/2017 כץ מאיר יונה 1/94516

אבישר אורון חנן 30/06/2009 אבישר טל-צפורה 1/94529

מרקוביץ פנינה 16/11/2016 זריף שושנה 1/94548

עג'מי אביבה 10/11/2017 עג'מי דן 1/94552

אלחזוב ויקטור 16/08/2017 אלחזוב רוזה 1/94556

נורמנד רחל 18/11/2017 נורמנד אירוין 1/94559

צוואות
בריל שושנה 13/10/2011 בריל יוסף 2/88101

מיגס וורטאו 19/05/2017 ברקה דגני (נגה) 1/92884

ברבשוב ולדימיר 28/05/2017 ברבשוב ילנה 1/93364

יוסף פנינה 12/09/2007 קספו חנה 2/93696

קספו רמי 04/10/2017 קספו אליעזר 2/93988

ווינשטוק חורחה לואי 21/10/2017 ווינשטוק ציונה 1/94039

פרידמן ברטה 01/12/2017 פרידמן בנימין 1/94293

דרגילב מיכאל 27/11/2017 דרגילב מרק 1/94312

ששון אריאלה 02/12/2017 פייביש שרה 3/94382

קציר דוד 05/12/2017 קציר )קורצארו( שרה 1/94390

דובובסקי אירינה 02/03/2017 נינה ליפשיץ 1/94395

אלמלם סימון 13/03/2011 אלמלם אליהו 1/94396

ברקוביץ יוסף 29/11/2017 איטה ברקוביץ 1/94412

מרטון בר און דורית 20/11/2017 דוקס מרטון אוה 1/94420

בן יפלא אמרם 19/10/2017 בן יפלא פלומה 1/94448

קטריאן מיכאל 23/10/2017 קטריאן סרקיס 1/94450

גרונפלד פטר 29/10/2017 גרונפלד גבריאלה 1/94453

נחמה תמר 30/09/2017 לידר עדנה 1/94454

פוקס אלינה 21/10/2017 פוקס לסלי 1/94460

זינוביוס קוסטנטין 21/03/2017 זינוביוס סופי 1/94463

זיוון ורדית 11/10/2017 שנהר הני גרטה 1/94467

וולשטיין-פלג אירית 14/11/2017 שליט וולשטיין אילזה 1/94470

אדברג מרדכי 28/11/2017 אדברג קרולינה אהובה 1/94472

סלומון יעקב 09/11/2017 סלומון גיזלה 1/94474

קליגר גלית 05/12/2017 קויפמן אורה 1/94477

גרבויס מונה 09/11/2017 ברבלאטה ציפה 2/94481

לונטל גדעון 24/11/2017 לונטל אברהם 1/94489

11 דף:

צוואות
קהתי ליאור 17/06/2017 קהתי ישראל 1/94490

קליין סופיה 02/10/2017 קליין מוריץ 1/94491

ליברמן מיכאל נעמי 24/10/2017 מיכאלי קנטור (ל הגר 1/94503

שבדש סוניה 02/12/2017 שבדש ויטלי 1/94507

בארי איתי 02/12/2017 בארי תלמה 1/94515

דן פני 02/11/2017 גל פרידה 1/94517

אדליסט סנדה מיכאל 02/09/2017 לוסיאן אוטיליה 1/94518

הירש אפרים 21/11/2017 הירש ליאורה 1/94520

יזרעאלי יהודה 29/11/2017 יזרעאלי רחל 1/94558

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
גולדשטיין ולדימיר 28/07/2017 גולדשטיין מריה 1/46166

סיני בטי 13/02/2010 אלמאסי יששכר 1/46243

לורבר חיים 10/05/2015 לורבר קלרה 1/46859

זיתון מזלה 24/05/2017 זיתון מרדכי גילברט 1/46999

איסטרין הלנה 20/09/2017 פלנצבאום סטלה 1/47117

פופוביץ טוביה 10/10/2017 פופוביץ ברכה 1/47120

שיץ ראדה 29/04/2009 ופין רנט 1/47124

אוחנה אליאס 31/05/2015 אלקסלסי אוחנה סוזן 1/47128

סויסה סעדה 15/07/2004 סויסה אהרן 1/47134

ליברמן קבייב מרינה 23/02/2006 קוגן ילנה 1/47135

לוי חנה 24/10/2017 לוי אברהם 1/47151

ישראילוב אלי 22/12/2016 ישראילוב שרה 1/47154

פוטורנסקי ריקרדו דני 12/11/2017 פוטורנסקי סורקה 1/47175

צוואות
גור זיטה 28/06/2015 גור ראובן 3/38401

זלינגר יחיאל (חיל 21/10/2017 אונגר גילה 1/46773

בניאשוילי אב יאנה - שרה 13/10/2017 אברמוביץ` פאניה 1/46846

פלדמן ראובן 22/09/2017 קריס ראיסה 1/46906

חיוט מוטי 17/08/2017 חיוט דוד 1/46907

לב מרינה 15/10/2017 לב יורי 1/46943

לב מרינה 16/10/2017 לב אנסטסיה 1/46946

אינדפורקר פלורי 07/11/2006 אינדפורקר פרץ 1/46982

מזרחי אורית 07/11/2017 מזרחי דניאל 1/46989

קפלן נחום 19/10/2017 קפלן אידה 1/47010

בריל אלי 06/11/2017 בריל דורה 1/47022

גמליאל עליזה 31/03/2017 ונונו פיבי 1/47165

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

11 דף:

צוואות
קהתי ליאור 17/06/2017 קהתי ישראל 1/94490

קליין סופיה 02/10/2017 קליין מוריץ 1/94491

ליברמן מיכאל נעמי 24/10/2017 מיכאלי קנטור (ל הגר 1/94503

שבדש סוניה 02/12/2017 שבדש ויטלי 1/94507

בארי איתי 02/12/2017 בארי תלמה 1/94515

דן פני 02/11/2017 גל פרידה 1/94517

אדליסט סנדה מיכאל 02/09/2017 לוסיאן אוטיליה 1/94518

הירש אפרים 21/11/2017 הירש ליאורה 1/94520

יזרעאלי יהודה 29/11/2017 יזרעאלי רחל 1/94558

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
גולדשטיין ולדימיר 28/07/2017 גולדשטיין מריה 1/46166

סיני בטי 13/02/2010 אלמאסי יששכר 1/46243

לורבר חיים 10/05/2015 לורבר קלרה 1/46859

זיתון מזלה 24/05/2017 זיתון מרדכי גילברט 1/46999

איסטרין הלנה 20/09/2017 פלנצבאום סטלה 1/47117

פופוביץ טוביה 10/10/2017 פופוביץ ברכה 1/47120

שיץ ראדה 29/04/2009 ופין רנט 1/47124

אוחנה אליאס 31/05/2015 אלקסלסי אוחנה סוזן 1/47128

סויסה סעדה 15/07/2004 סויסה אהרן 1/47134

ליברמן קבייב מרינה 23/02/2006 קוגן ילנה 1/47135

לוי חנה 24/10/2017 לוי אברהם 1/47151

ישראילוב אלי 22/12/2016 ישראילוב שרה 1/47154

פוטורנסקי ריקרדו דני 12/11/2017 פוטורנסקי סורקה 1/47175

צוואות
גור זיטה 28/06/2015 גור ראובן 3/38401

זלינגר יחיאל (חיל 21/10/2017 אונגר גילה 1/46773

בניאשוילי אב יאנה - שרה 13/10/2017 אברמוביץ` פאניה 1/46846

פלדמן ראובן 22/09/2017 קריס ראיסה 1/46906

חיוט מוטי 17/08/2017 חיוט דוד 1/46907

לב מרינה 15/10/2017 לב יורי 1/46943

לב מרינה 16/10/2017 לב אנסטסיה 1/46946

אינדפורקר פלורי 07/11/2006 אינדפורקר פרץ 1/46982

מזרחי אורית 07/11/2017 מזרחי דניאל 1/46989

קפלן נחום 19/10/2017 קפלן אידה 1/47010

בריל אלי 06/11/2017 בריל דורה 1/47022

גמליאל עליזה 31/03/2017 ונונו פיבי 1/47165

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון
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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:

צבי קויש, רשם

, נצרת עלית3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
קליימן חגית 04/03/2017 אבידב עמנואל 1/29171

ז'רנטונלו ורדית 14/07/2017 פרוינדליך עודד 2/29278

נסאר באסם 07/03/2009 נסאר אליא 1/29353

גרשון סער 20/10/2017 גרשוני איל 1/29438

זכאי ורדה 18/07/1992 זכאי ששון 1/29508

יעקובסון תמרה 05/01/1992 ציקואשווילי מיכאל 1/29510

יעקובסון תמרה 18/11/2016 ציקבאשווילי ראיסה 1/29511

מסיקה יוסי 28/11/2017 מסיקה אילן 1/29512

ענב גוני 21/11/2017 עינב יאיר 1/29514

אבוחצירה מרים 09/06/2017 אבוחצירה אליהו 1/29515

זמיר הילית 13/06/1998 לוטן רן 1/29518

לזרוביץ סורלה 13/01/2017 שמילוביץ בטי 1/29519

מלמד חיה חוה 27/12/2006 מלמד שלום 1/29527

עסאקלה וסאם 17/08/2007 עסאקלה מוחמד 1/29533

צביאלי אילה 31/10/2011 צביאלי עמוס 1/29535

אזריק האני 12/09/1996 אזריק פוזי 1/29542

מזאוי מארי 03/01/2014 מזאוי עפיף 1/29574

נימר פאדיה 25/04/2017 נימר אסמאעיל 1/29575

מוסא מרעי 11/05/2015 מוסא מוחמד 1/29576

בן סעדיה חובב 06/10/2017 בן סעדיה יעל 1/29579

עמר הנרי 20/12/1999 עמר רחל 1/29584

שורוש חנא 22/07/1978 שורוש חליל 1/29586

צוואות
אדיר בר גילר זוהר 10/09/2017 בר גיל זהבה 1/29237

אבו חנין סמיר 26/08/2002 אבו חנין סאמי 1/29355

צאפ ציליה 11/11/2017 סטריגץ` משה 1/29412

יעקבי מאיר 06/07/2017 יעקבי תמר 1/29486

אטדגי עמרי 27/07/2017 אטדגי אליס 1/29487

בן ישי רוזה 29/10/2017 קדוש אסתר 1/29528

שבתאי יעקב 01/11/2017 שיבה שושנה 1/29537

שושנה דניאל 13/11/2017 שושנה מאיר 1/29548

גנטמן יעקב 16/11/2017 גנטמן מארק 1/29553

בוכריס שולה 07/09/2017 בוכריס חיים 1/29559

אסבניולי סלים 23/01/2017 אסבניולי סלמא 1/29567

ויקטור מיכל 15/09/2017 הוכמן זיוה 1/29568

איבגי יעקב 08/09/2017 איבגי אתו 1/29572

איבגי יעקב 06/10/2015 איבגי אייש 1/29573

באבא נחמיה יפה 08/12/2017 אלימלך מאיר 1/29587

ברסלר שמואל 19/11/2017 ברסלר פסח 1/29590

אלמן יוליה 16/11/2017 אלמן זאנה 1/29595

11 דף:

צוואות
קהתי ליאור 17/06/2017 קהתי ישראל 1/94490

קליין סופיה 02/10/2017 קליין מוריץ 1/94491

ליברמן מיכאל נעמי 24/10/2017 מיכאלי קנטור (ל הגר 1/94503

שבדש סוניה 02/12/2017 שבדש ויטלי 1/94507

בארי איתי 02/12/2017 בארי תלמה 1/94515

דן פני 02/11/2017 גל פרידה 1/94517

אדליסט סנדה מיכאל 02/09/2017 לוסיאן אוטיליה 1/94518

הירש אפרים 21/11/2017 הירש ליאורה 1/94520

יזרעאלי יהודה 29/11/2017 יזרעאלי רחל 1/94558

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
גולדשטיין ולדימיר 28/07/2017 גולדשטיין מריה 1/46166

סיני בטי 13/02/2010 אלמאסי יששכר 1/46243

לורבר חיים 10/05/2015 לורבר קלרה 1/46859

זיתון מזלה 24/05/2017 זיתון מרדכי גילברט 1/46999

איסטרין הלנה 20/09/2017 פלנצבאום סטלה 1/47117

פופוביץ טוביה 10/10/2017 פופוביץ ברכה 1/47120

שיץ ראדה 29/04/2009 ופין רנט 1/47124

אוחנה אליאס 31/05/2015 אלקסלסי אוחנה סוזן 1/47128

סויסה סעדה 15/07/2004 סויסה אהרן 1/47134

ליברמן קבייב מרינה 23/02/2006 קוגן ילנה 1/47135

לוי חנה 24/10/2017 לוי אברהם 1/47151

ישראילוב אלי 22/12/2016 ישראילוב שרה 1/47154

פוטורנסקי ריקרדו דני 12/11/2017 פוטורנסקי סורקה 1/47175

צוואות
גור זיטה 28/06/2015 גור ראובן 3/38401

זלינגר יחיאל (חיל 21/10/2017 אונגר גילה 1/46773

בניאשוילי אב יאנה - שרה 13/10/2017 אברמוביץ` פאניה 1/46846

פלדמן ראובן 22/09/2017 קריס ראיסה 1/46906

חיוט מוטי 17/08/2017 חיוט דוד 1/46907

לב מרינה 15/10/2017 לב יורי 1/46943

לב מרינה 16/10/2017 לב אנסטסיה 1/46946

אינדפורקר פלורי 07/11/2006 אינדפורקר פרץ 1/46982

מזרחי אורית 07/11/2017 מזרחי דניאל 1/46989

קפלן נחום 19/10/2017 קפלן אידה 1/47010

בריל אלי 06/11/2017 בריל דורה 1/47022

גמליאל עליזה 31/03/2017 ונונו פיבי 1/47165

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

11 דף:

צוואות
קהתי ליאור 17/06/2017 קהתי ישראל 1/94490

קליין סופיה 02/10/2017 קליין מוריץ 1/94491

ליברמן מיכאל נעמי 24/10/2017 מיכאלי קנטור (ל הגר 1/94503

שבדש סוניה 02/12/2017 שבדש ויטלי 1/94507

בארי איתי 02/12/2017 בארי תלמה 1/94515

דן פני 02/11/2017 גל פרידה 1/94517

אדליסט סנדה מיכאל 02/09/2017 לוסיאן אוטיליה 1/94518

הירש אפרים 21/11/2017 הירש ליאורה 1/94520

יזרעאלי יהודה 29/11/2017 יזרעאלי רחל 1/94558

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
גולדשטיין ולדימיר 28/07/2017 גולדשטיין מריה 1/46166

סיני בטי 13/02/2010 אלמאסי יששכר 1/46243

לורבר חיים 10/05/2015 לורבר קלרה 1/46859

זיתון מזלה 24/05/2017 זיתון מרדכי גילברט 1/46999

איסטרין הלנה 20/09/2017 פלנצבאום סטלה 1/47117

פופוביץ טוביה 10/10/2017 פופוביץ ברכה 1/47120

שיץ ראדה 29/04/2009 ופין רנט 1/47124

אוחנה אליאס 31/05/2015 אלקסלסי אוחנה סוזן 1/47128

סויסה סעדה 15/07/2004 סויסה אהרן 1/47134

ליברמן קבייב מרינה 23/02/2006 קוגן ילנה 1/47135

לוי חנה 24/10/2017 לוי אברהם 1/47151

ישראילוב אלי 22/12/2016 ישראילוב שרה 1/47154

פוטורנסקי ריקרדו דני 12/11/2017 פוטורנסקי סורקה 1/47175

צוואות
גור זיטה 28/06/2015 גור ראובן 3/38401

זלינגר יחיאל (חיל 21/10/2017 אונגר גילה 1/46773

בניאשוילי אב יאנה - שרה 13/10/2017 אברמוביץ` פאניה 1/46846

פלדמן ראובן 22/09/2017 קריס ראיסה 1/46906

חיוט מוטי 17/08/2017 חיוט דוד 1/46907

לב מרינה 15/10/2017 לב יורי 1/46943

לב מרינה 16/10/2017 לב אנסטסיה 1/46946

אינדפורקר פלורי 07/11/2006 אינדפורקר פרץ 1/46982

מזרחי אורית 07/11/2017 מזרחי דניאל 1/46989

קפלן נחום 19/10/2017 קפלן אידה 1/47010

בריל אלי 06/11/2017 בריל דורה 1/47022

גמליאל עליזה 31/03/2017 ונונו פיבי 1/47165

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

12 דף:

צבי קויש, רשם

, נצרת עלית3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
קליימן חגית 04/03/2017 אבידב עמנואל 1/29171

ז'רנטונלו ורדית 14/07/2017 פרוינדליך עודד 2/29278

נסאר באסם 07/03/2009 נסאר אליא 1/29353

גרשון סער 20/10/2017 גרשוני איל 1/29438

זכאי ורדה 18/07/1992 זכאי ששון 1/29508

יעקובסון תמרה 05/01/1992 ציקואשווילי מיכאל 1/29510

יעקובסון תמרה 18/11/2016 ציקבאשווילי ראיסה 1/29511

מסיקה יוסי 28/11/2017 מסיקה אילן 1/29512

ענב גוני 21/11/2017 עינב יאיר 1/29514

אבוחצירה מרים 09/06/2017 אבוחצירה אליהו 1/29515

זמיר הילית 13/06/1998 לוטן רן 1/29518

לזרוביץ סורלה 13/01/2017 שמילוביץ בטי 1/29519

מלמד חיה חוה 27/12/2006 מלמד שלום 1/29527

עסאקלה וסאם 17/08/2007 עסאקלה מוחמד 1/29533

צביאלי אילה 31/10/2011 צביאלי עמוס 1/29535

אזריק האני 12/09/1996 אזריק פוזי 1/29542

מזאוי מארי 03/01/2014 מזאוי עפיף 1/29574

נימר פאדיה 25/04/2017 נימר אסמאעיל 1/29575

מוסא מרעי 11/05/2015 מוסא מוחמד 1/29576

בן סעדיה חובב 06/10/2017 בן סעדיה יעל 1/29579

עמר הנרי 20/12/1999 עמר רחל 1/29584

שורוש חנא 22/07/1978 שורוש חליל 1/29586

צוואות
אדיר בר גילר זוהר 10/09/2017 בר גיל זהבה 1/29237

אבו חנין סמיר 26/08/2002 אבו חנין סאמי 1/29355

צאפ ציליה 11/11/2017 סטריגץ` משה 1/29412

יעקבי מאיר 06/07/2017 יעקבי תמר 1/29486

אטדגי עמרי 27/07/2017 אטדגי אליס 1/29487

בן ישי רוזה 29/10/2017 קדוש אסתר 1/29528

שבתאי יעקב 01/11/2017 שיבה שושנה 1/29537

שושנה דניאל 13/11/2017 שושנה מאיר 1/29548

גנטמן יעקב 16/11/2017 גנטמן מארק 1/29553

בוכריס שולה 07/09/2017 בוכריס חיים 1/29559

אסבניולי סלים 23/01/2017 אסבניולי סלמא 1/29567

ויקטור מיכל 15/09/2017 הוכמן זיוה 1/29568

איבגי יעקב 08/09/2017 איבגי אתו 1/29572

איבגי יעקב 06/10/2015 איבגי אייש 1/29573

באבא נחמיה יפה 08/12/2017 אלימלך מאיר 1/29587

ברסלר שמואל 19/11/2017 ברסלר פסח 1/29590

אלמן יוליה 16/11/2017 אלמן זאנה 1/29595

12 דף:

צבי קויש, רשם

, נצרת עלית3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
קליימן חגית 04/03/2017 אבידב עמנואל 1/29171

ז'רנטונלו ורדית 14/07/2017 פרוינדליך עודד 2/29278

נסאר באסם 07/03/2009 נסאר אליא 1/29353

גרשון סער 20/10/2017 גרשוני איל 1/29438

זכאי ורדה 18/07/1992 זכאי ששון 1/29508

יעקובסון תמרה 05/01/1992 ציקואשווילי מיכאל 1/29510

יעקובסון תמרה 18/11/2016 ציקבאשווילי ראיסה 1/29511

מסיקה יוסי 28/11/2017 מסיקה אילן 1/29512

ענב גוני 21/11/2017 עינב יאיר 1/29514

אבוחצירה מרים 09/06/2017 אבוחצירה אליהו 1/29515

זמיר הילית 13/06/1998 לוטן רן 1/29518

לזרוביץ סורלה 13/01/2017 שמילוביץ בטי 1/29519

מלמד חיה חוה 27/12/2006 מלמד שלום 1/29527

עסאקלה וסאם 17/08/2007 עסאקלה מוחמד 1/29533

צביאלי אילה 31/10/2011 צביאלי עמוס 1/29535

אזריק האני 12/09/1996 אזריק פוזי 1/29542

מזאוי מארי 03/01/2014 מזאוי עפיף 1/29574

נימר פאדיה 25/04/2017 נימר אסמאעיל 1/29575

מוסא מרעי 11/05/2015 מוסא מוחמד 1/29576

בן סעדיה חובב 06/10/2017 בן סעדיה יעל 1/29579

עמר הנרי 20/12/1999 עמר רחל 1/29584

שורוש חנא 22/07/1978 שורוש חליל 1/29586

צוואות
אדיר בר גילר זוהר 10/09/2017 בר גיל זהבה 1/29237

אבו חנין סמיר 26/08/2002 אבו חנין סאמי 1/29355

צאפ ציליה 11/11/2017 סטריגץ` משה 1/29412

יעקבי מאיר 06/07/2017 יעקבי תמר 1/29486

אטדגי עמרי 27/07/2017 אטדגי אליס 1/29487

בן ישי רוזה 29/10/2017 קדוש אסתר 1/29528

שבתאי יעקב 01/11/2017 שיבה שושנה 1/29537

שושנה דניאל 13/11/2017 שושנה מאיר 1/29548

גנטמן יעקב 16/11/2017 גנטמן מארק 1/29553

בוכריס שולה 07/09/2017 בוכריס חיים 1/29559

אסבניולי סלים 23/01/2017 אסבניולי סלמא 1/29567

ויקטור מיכל 15/09/2017 הוכמן זיוה 1/29568

איבגי יעקב 08/09/2017 איבגי אתו 1/29572

איבגי יעקב 06/10/2015 איבגי אייש 1/29573

באבא נחמיה יפה 08/12/2017 אלימלך מאיר 1/29587

ברסלר שמואל 19/11/2017 ברסלר פסח 1/29590

אלמן יוליה 16/11/2017 אלמן זאנה 1/29595



3919 ילקוט הפרסומים 7665, כ' בטבת התשע"ח, 7.1.2018 

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:

צבי קויש, רשם

, נצרת עלית3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
קליימן חגית 04/03/2017 אבידב עמנואל 1/29171

ז'רנטונלו ורדית 14/07/2017 פרוינדליך עודד 2/29278

נסאר באסם 07/03/2009 נסאר אליא 1/29353

גרשון סער 20/10/2017 גרשוני איל 1/29438

זכאי ורדה 18/07/1992 זכאי ששון 1/29508

יעקובסון תמרה 05/01/1992 ציקואשווילי מיכאל 1/29510

יעקובסון תמרה 18/11/2016 ציקבאשווילי ראיסה 1/29511

מסיקה יוסי 28/11/2017 מסיקה אילן 1/29512

ענב גוני 21/11/2017 עינב יאיר 1/29514

אבוחצירה מרים 09/06/2017 אבוחצירה אליהו 1/29515

זמיר הילית 13/06/1998 לוטן רן 1/29518

לזרוביץ סורלה 13/01/2017 שמילוביץ בטי 1/29519

מלמד חיה חוה 27/12/2006 מלמד שלום 1/29527

עסאקלה וסאם 17/08/2007 עסאקלה מוחמד 1/29533

צביאלי אילה 31/10/2011 צביאלי עמוס 1/29535

אזריק האני 12/09/1996 אזריק פוזי 1/29542

מזאוי מארי 03/01/2014 מזאוי עפיף 1/29574

נימר פאדיה 25/04/2017 נימר אסמאעיל 1/29575

מוסא מרעי 11/05/2015 מוסא מוחמד 1/29576

בן סעדיה חובב 06/10/2017 בן סעדיה יעל 1/29579

עמר הנרי 20/12/1999 עמר רחל 1/29584

שורוש חנא 22/07/1978 שורוש חליל 1/29586

צוואות
אדיר בר גילר זוהר 10/09/2017 בר גיל זהבה 1/29237

אבו חנין סמיר 26/08/2002 אבו חנין סאמי 1/29355

צאפ ציליה 11/11/2017 סטריגץ` משה 1/29412

יעקבי מאיר 06/07/2017 יעקבי תמר 1/29486

אטדגי עמרי 27/07/2017 אטדגי אליס 1/29487

בן ישי רוזה 29/10/2017 קדוש אסתר 1/29528

שבתאי יעקב 01/11/2017 שיבה שושנה 1/29537

שושנה דניאל 13/11/2017 שושנה מאיר 1/29548

גנטמן יעקב 16/11/2017 גנטמן מארק 1/29553

בוכריס שולה 07/09/2017 בוכריס חיים 1/29559

אסבניולי סלים 23/01/2017 אסבניולי סלמא 1/29567

ויקטור מיכל 15/09/2017 הוכמן זיוה 1/29568

איבגי יעקב 08/09/2017 איבגי אתו 1/29572

איבגי יעקב 06/10/2015 איבגי אייש 1/29573

באבא נחמיה יפה 08/12/2017 אלימלך מאיר 1/29587

ברסלר שמואל 19/11/2017 ברסלר פסח 1/29590

אלמן יוליה 16/11/2017 אלמן זאנה 1/29595

12 דף:

צבי קויש, רשם

, נצרת עלית3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
קליימן חגית 04/03/2017 אבידב עמנואל 1/29171

ז'רנטונלו ורדית 14/07/2017 פרוינדליך עודד 2/29278

נסאר באסם 07/03/2009 נסאר אליא 1/29353

גרשון סער 20/10/2017 גרשוני איל 1/29438

זכאי ורדה 18/07/1992 זכאי ששון 1/29508

יעקובסון תמרה 05/01/1992 ציקואשווילי מיכאל 1/29510

יעקובסון תמרה 18/11/2016 ציקבאשווילי ראיסה 1/29511

מסיקה יוסי 28/11/2017 מסיקה אילן 1/29512

ענב גוני 21/11/2017 עינב יאיר 1/29514

אבוחצירה מרים 09/06/2017 אבוחצירה אליהו 1/29515

זמיר הילית 13/06/1998 לוטן רן 1/29518

לזרוביץ סורלה 13/01/2017 שמילוביץ בטי 1/29519

מלמד חיה חוה 27/12/2006 מלמד שלום 1/29527

עסאקלה וסאם 17/08/2007 עסאקלה מוחמד 1/29533

צביאלי אילה 31/10/2011 צביאלי עמוס 1/29535

אזריק האני 12/09/1996 אזריק פוזי 1/29542

מזאוי מארי 03/01/2014 מזאוי עפיף 1/29574

נימר פאדיה 25/04/2017 נימר אסמאעיל 1/29575

מוסא מרעי 11/05/2015 מוסא מוחמד 1/29576

בן סעדיה חובב 06/10/2017 בן סעדיה יעל 1/29579

עמר הנרי 20/12/1999 עמר רחל 1/29584

שורוש חנא 22/07/1978 שורוש חליל 1/29586

צוואות
אדיר בר גילר זוהר 10/09/2017 בר גיל זהבה 1/29237

אבו חנין סמיר 26/08/2002 אבו חנין סאמי 1/29355

צאפ ציליה 11/11/2017 סטריגץ` משה 1/29412

יעקבי מאיר 06/07/2017 יעקבי תמר 1/29486

אטדגי עמרי 27/07/2017 אטדגי אליס 1/29487

בן ישי רוזה 29/10/2017 קדוש אסתר 1/29528

שבתאי יעקב 01/11/2017 שיבה שושנה 1/29537

שושנה דניאל 13/11/2017 שושנה מאיר 1/29548

גנטמן יעקב 16/11/2017 גנטמן מארק 1/29553

בוכריס שולה 07/09/2017 בוכריס חיים 1/29559

אסבניולי סלים 23/01/2017 אסבניולי סלמא 1/29567

ויקטור מיכל 15/09/2017 הוכמן זיוה 1/29568

איבגי יעקב 08/09/2017 איבגי אתו 1/29572

איבגי יעקב 06/10/2015 איבגי אייש 1/29573

באבא נחמיה יפה 08/12/2017 אלימלך מאיר 1/29587

ברסלר שמואל 19/11/2017 ברסלר פסח 1/29590

אלמן יוליה 16/11/2017 אלמן זאנה 1/29595

13 דף:

צוואות
עמורי ח'ליל 01/09/1967 זיידאן מוסטפא 1/29598

אבו אחמד מאמון 17/08/2012 אבו אחמד מנסור 1/29599

ירושות וצוואות

אולגה גורדון, רשמת

13 דף:

צוואות
עמורי ח'ליל 01/09/1967 זיידאן מוסטפא 1/29598

אבו אחמד מאמון 17/08/2012 אבו אחמד מנסור 1/29599

ירושות וצוואות

אולגה גורדון, רשמת
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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

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
גבי יעקוב 17/10/1991 גבי יונה 1/41730

איברהים מיסר 29/08/2002 איברהים ראג`ה 1/42235

אלשיך יעקב 10/08/2015 אלשיך אלגרה 1/42241

קליינברט אלכסנדר 15/11/1994 קליינברד שלמה 1/42251

אבו ח`אטר אברהים 21/08/2017 אבו חאטר יוסרה 1/42295

משולמי נעה 27/07/2017 משולמי אליהו 1/42543

בן שלום יוסף אליהו 07/11/2017 בן שלום דינה 1/42581

גורן שולמית 07/11/2017 רוזנברג פני 1/42620

מזון שמחה 28/10/1994 מזון אפרים 1/42622

פרי חיה שרה 10/11/2017 פרי נעמי 1/42625

הראש סלומון 26/10/2017 הראש הנריאט 1/42627

רוטשילד בן ציון 24/11/2017 רוטשילד אסתר 1/42629

פוטשניקוב לאוניד 28/05/1999 קיסליוב שרה 1/42633

סעדה משה 24/10/2017 סעדה רחל לאה 1/42649

פדורץ אירינה 16/10/2017 זבורש שרה 1/42654

יחיאל מיכאל 28/03/2017 יחיאל אריאלה 1/42661

אילן משה 02/12/1987 אילן חנה 1/42669

קלמר הכהן סגלית 05/10/2017 קלמר הכהן משה גדעון 1/42679

פירו ריקי 28/08/2016 פירו חיים 1/42713

בובלי נטלי אליס 05/02/2017 קרובי ג`נין פול ססיה 1/42737

צוואות
לזר לוסיאן לאו 28/09/2017 לזר ז`אנין 1/42287

רימון מרדכי 11/09/2017 רמון נורית 1/42512

ברלין יעקב 23/11/2017 ברלין מרים 1/42590

זיונס פנחס יהודה 01/02/2017 RIVA) רבקה (ZIONSזיונס ( 1/42591

שמידע חיים אלחנן 19/01/2017 שמידע לאה לאורה 1/42599

ארליך שלמית 09/09/2017 נוטמן נעמה 1/42601

שחר יצחק 02/10/2017 מזרחי מזל 1/42605

בנעט תמר דינה 03/10/2017 בנעט הלל סימון 1/42638

ישי שושנה 02/11/2017 קטן רות 1/42640

2 דף:

צוואות
קסטנר ורה 05/08/2016 קסטנר יורי 1/42650

טאבן שרה 30/05/2016 הרון מוסא אספהנ מסעודה 1/42680

איטן לאה 21/11/2017 איטן משה 1/42684

דודיאן ויולט 08/03/2016 דודיאן בן ציון 1/42687

פרוש אהרן יעקב 05/05/2017 פרוש יהודית 1/42690

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
בוקסרמן ולנטינה 14/03/1992 בוקסרמן טטיאנה 2/231039

VORNOVITSKIY ALEXEY 12/04/2005 VORNOVITSKIY MIKHAIL 1/236690

ספיר אלי 09/02/2017 ספיר ראיסה נורית 1/242098

ברזילי ביזאו ליאורה רחל 24/02/2015 ברזילי יהודה 1/242700

דחבש מאיר 04/02/2017 דחבש שושנה 1/243354

אנקווה רהבן אני 28/12/2015 רהבן נואל 1/245894

לביא גפל אורי 04/01/2017 לביא גפל ג`ואן גייל יעל 1/246652

יפרח אריק 28/05/2017 יפרח סולנג 1/247343

דהן שרה 21/09/2012 דהן יעקב 1/247405

פז לילך 04/07/2017 פז נינה 1/247846

יורובסקי יקטרינה 16/06/2017 פנוב מיכאל 2/248079

עמית טובה 25/11/1979 נומקין מרטין 1/248579

דוידוב נקדם 02/07/2017 דוידוב עמנואל 1/248659

חיט חיים 06/02/2012 חיט שרה 1/250228

זלצמן בר רוית 26/09/2017 בר סני 1/250883

שליט ריטה 05/12/2014 קיש שליט סוניה ויקטוריה 1/250890

ורקו טרדוש אנדז 17/05/2016 ורקו יאן אדם 1/251137

עזיזה נחום ג`ולייט 12/02/2017 נחום אנדרה דוד 2/251487

אלבלך נגה 28/07/2017 אלבלך שלמה 1/251648

לרנר אטואל כוכב 10/03/2017 לרנר מאיר 1/251755

רחמינוף אמנון 20/07/2011 רחמינוף מרים 1/251979

גולן תמר 21/09/2014 בוטראשוילי ציאלה 2/252330

חדד סובר 17/08/2017 חדד מרימה מגי טייב 1/252450

שימונוב אליאור 10/08/2017 שימונוב רפאל 1/252719

שלו רחל 01/02/2007 שלו יוסף 1/253073

בנבנישטי דרגיצה 21/04/2007 גרב שרה 2/253092

בנבנישטי דרגיצה 30/07/2011 גרב מטודי 2/253095

פיינברג יבגני 24/07/2013 פיינברג נונה 1/253133

טנדלר אליסיה 23/06/2017 צ'בי לוסי 1/253134

לביא לאונרדו 27/01/2005 ישראל לביא רבקה 1/253136

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
גבי יעקוב 17/10/1991 גבי יונה 1/41730

איברהים מיסר 29/08/2002 איברהים ראג`ה 1/42235

אלשיך יעקב 10/08/2015 אלשיך אלגרה 1/42241

קליינברט אלכסנדר 15/11/1994 קליינברד שלמה 1/42251

אבו ח`אטר אברהים 21/08/2017 אבו חאטר יוסרה 1/42295

משולמי נעה 27/07/2017 משולמי אליהו 1/42543

בן שלום יוסף אליהו 07/11/2017 בן שלום דינה 1/42581

גורן שולמית 07/11/2017 רוזנברג פני 1/42620

מזון שמחה 28/10/1994 מזון אפרים 1/42622

פרי חיה שרה 10/11/2017 פרי נעמי 1/42625

הראש סלומון 26/10/2017 הראש הנריאט 1/42627

רוטשילד בן ציון 24/11/2017 רוטשילד אסתר 1/42629

פוטשניקוב לאוניד 28/05/1999 קיסליוב שרה 1/42633

סעדה משה 24/10/2017 סעדה רחל לאה 1/42649

פדורץ אירינה 16/10/2017 זבורש שרה 1/42654

יחיאל מיכאל 28/03/2017 יחיאל אריאלה 1/42661

אילן משה 02/12/1987 אילן חנה 1/42669

קלמר הכהן סגלית 05/10/2017 קלמר הכהן משה גדעון 1/42679

פירו ריקי 28/08/2016 פירו חיים 1/42713

בובלי נטלי אליס 05/02/2017 קרובי ג`נין פול ססיה 1/42737

צוואות
לזר לוסיאן לאו 28/09/2017 לזר ז`אנין 1/42287

רימון מרדכי 11/09/2017 רמון נורית 1/42512

ברלין יעקב 23/11/2017 ברלין מרים 1/42590

זיונס פנחס יהודה 01/02/2017 RIVA) רבקה (ZIONSזיונס ( 1/42591

שמידע חיים אלחנן 19/01/2017 שמידע לאה לאורה 1/42599

ארליך שלמית 09/09/2017 נוטמן נעמה 1/42601

שחר יצחק 02/10/2017 מזרחי מזל 1/42605

בנעט תמר דינה 03/10/2017 בנעט הלל סימון 1/42638

ישי שושנה 02/11/2017 קטן רות 1/42640

2 דף:

צוואות
קסטנר ורה 05/08/2016 קסטנר יורי 1/42650

טאבן שרה 30/05/2016 הרון מוסא אספהנ מסעודה 1/42680

איטן לאה 21/11/2017 איטן משה 1/42684

דודיאן ויולט 08/03/2016 דודיאן בן ציון 1/42687

פרוש אהרן יעקב 05/05/2017 פרוש יהודית 1/42690

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
בוקסרמן ולנטינה 14/03/1992 בוקסרמן טטיאנה 2/231039

VORNOVITSKIY ALEXEY 12/04/2005 VORNOVITSKIY MIKHAIL 1/236690

ספיר אלי 09/02/2017 ספיר ראיסה נורית 1/242098

ברזילי ביזאו ליאורה רחל 24/02/2015 ברזילי יהודה 1/242700

דחבש מאיר 04/02/2017 דחבש שושנה 1/243354

אנקווה רהבן אני 28/12/2015 רהבן נואל 1/245894

לביא גפל אורי 04/01/2017 לביא גפל ג`ואן גייל יעל 1/246652

יפרח אריק 28/05/2017 יפרח סולנג 1/247343

דהן שרה 21/09/2012 דהן יעקב 1/247405

פז לילך 04/07/2017 פז נינה 1/247846

יורובסקי יקטרינה 16/06/2017 פנוב מיכאל 2/248079

עמית טובה 25/11/1979 נומקין מרטין 1/248579

דוידוב נקדם 02/07/2017 דוידוב עמנואל 1/248659

חיט חיים 06/02/2012 חיט שרה 1/250228

זלצמן בר רוית 26/09/2017 בר סני 1/250883

שליט ריטה 05/12/2014 קיש שליט סוניה ויקטוריה 1/250890

ורקו טרדוש אנדז 17/05/2016 ורקו יאן אדם 1/251137

עזיזה נחום ג`ולייט 12/02/2017 נחום אנדרה דוד 2/251487

אלבלך נגה 28/07/2017 אלבלך שלמה 1/251648

לרנר אטואל כוכב 10/03/2017 לרנר מאיר 1/251755

רחמינוף אמנון 20/07/2011 רחמינוף מרים 1/251979

גולן תמר 21/09/2014 בוטראשוילי ציאלה 2/252330

חדד סובר 17/08/2017 חדד מרימה מגי טייב 1/252450

שימונוב אליאור 10/08/2017 שימונוב רפאל 1/252719

שלו רחל 01/02/2007 שלו יוסף 1/253073

בנבנישטי דרגיצה 21/04/2007 גרב שרה 2/253092

בנבנישטי דרגיצה 30/07/2011 גרב מטודי 2/253095

פיינברג יבגני 24/07/2013 פיינברג נונה 1/253133

טנדלר אליסיה 23/06/2017 צ'בי לוסי 1/253134

לביא לאונרדו 27/01/2005 ישראל לביא רבקה 1/253136
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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

2 דף:

צוואות
קסטנר ורה 05/08/2016 קסטנר יורי 1/42650

טאבן שרה 30/05/2016 הרון מוסא אספהנ מסעודה 1/42680

איטן לאה 21/11/2017 איטן משה 1/42684

דודיאן ויולט 08/03/2016 דודיאן בן ציון 1/42687

פרוש אהרן יעקב 05/05/2017 פרוש יהודית 1/42690

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
בוקסרמן ולנטינה 14/03/1992 בוקסרמן טטיאנה 2/231039

VORNOVITSKIY ALEXEY 12/04/2005 VORNOVITSKIY MIKHAIL 1/236690

ספיר אלי 09/02/2017 ספיר ראיסה נורית 1/242098

ברזילי ביזאו ליאורה רחל 24/02/2015 ברזילי יהודה 1/242700

דחבש מאיר 04/02/2017 דחבש שושנה 1/243354

אנקווה רהבן אני 28/12/2015 רהבן נואל 1/245894

לביא גפל אורי 04/01/2017 לביא גפל ג`ואן גייל יעל 1/246652

יפרח אריק 28/05/2017 יפרח סולנג 1/247343

דהן שרה 21/09/2012 דהן יעקב 1/247405

פז לילך 04/07/2017 פז נינה 1/247846

יורובסקי יקטרינה 16/06/2017 פנוב מיכאל 2/248079

עמית טובה 25/11/1979 נומקין מרטין 1/248579

דוידוב נקדם 02/07/2017 דוידוב עמנואל 1/248659

חיט חיים 06/02/2012 חיט שרה 1/250228

זלצמן בר רוית 26/09/2017 בר סני 1/250883

שליט ריטה 05/12/2014 קיש שליט סוניה ויקטוריה 1/250890

ורקו טרדוש אנדז 17/05/2016 ורקו יאן אדם 1/251137

עזיזה נחום ג`ולייט 12/02/2017 נחום אנדרה דוד 2/251487

אלבלך נגה 28/07/2017 אלבלך שלמה 1/251648

לרנר אטואל כוכב 10/03/2017 לרנר מאיר 1/251755

רחמינוף אמנון 20/07/2011 רחמינוף מרים 1/251979

גולן תמר 21/09/2014 בוטראשוילי ציאלה 2/252330

חדד סובר 17/08/2017 חדד מרימה מגי טייב 1/252450

שימונוב אליאור 10/08/2017 שימונוב רפאל 1/252719

שלו רחל 01/02/2007 שלו יוסף 1/253073

בנבנישטי דרגיצה 21/04/2007 גרב שרה 2/253092

בנבנישטי דרגיצה 30/07/2011 גרב מטודי 2/253095

פיינברג יבגני 24/07/2013 פיינברג נונה 1/253133

טנדלר אליסיה 23/06/2017 צ'בי לוסי 1/253134

לביא לאונרדו 27/01/2005 ישראל לביא רבקה 1/253136

2 דף:

צוואות
קסטנר ורה 05/08/2016 קסטנר יורי 1/42650

טאבן שרה 30/05/2016 הרון מוסא אספהנ מסעודה 1/42680

איטן לאה 21/11/2017 איטן משה 1/42684

דודיאן ויולט 08/03/2016 דודיאן בן ציון 1/42687

פרוש אהרן יעקב 05/05/2017 פרוש יהודית 1/42690

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
בוקסרמן ולנטינה 14/03/1992 בוקסרמן טטיאנה 2/231039

VORNOVITSKIY ALEXEY 12/04/2005 VORNOVITSKIY MIKHAIL 1/236690

ספיר אלי 09/02/2017 ספיר ראיסה נורית 1/242098

ברזילי ביזאו ליאורה רחל 24/02/2015 ברזילי יהודה 1/242700

דחבש מאיר 04/02/2017 דחבש שושנה 1/243354

אנקווה רהבן אני 28/12/2015 רהבן נואל 1/245894

לביא גפל אורי 04/01/2017 לביא גפל ג`ואן גייל יעל 1/246652

יפרח אריק 28/05/2017 יפרח סולנג 1/247343

דהן שרה 21/09/2012 דהן יעקב 1/247405

פז לילך 04/07/2017 פז נינה 1/247846

יורובסקי יקטרינה 16/06/2017 פנוב מיכאל 2/248079

עמית טובה 25/11/1979 נומקין מרטין 1/248579

דוידוב נקדם 02/07/2017 דוידוב עמנואל 1/248659

חיט חיים 06/02/2012 חיט שרה 1/250228

זלצמן בר רוית 26/09/2017 בר סני 1/250883

שליט ריטה 05/12/2014 קיש שליט סוניה ויקטוריה 1/250890

ורקו טרדוש אנדז 17/05/2016 ורקו יאן אדם 1/251137

עזיזה נחום ג`ולייט 12/02/2017 נחום אנדרה דוד 2/251487

אלבלך נגה 28/07/2017 אלבלך שלמה 1/251648

לרנר אטואל כוכב 10/03/2017 לרנר מאיר 1/251755

רחמינוף אמנון 20/07/2011 רחמינוף מרים 1/251979

גולן תמר 21/09/2014 בוטראשוילי ציאלה 2/252330

חדד סובר 17/08/2017 חדד מרימה מגי טייב 1/252450

שימונוב אליאור 10/08/2017 שימונוב רפאל 1/252719

שלו רחל 01/02/2007 שלו יוסף 1/253073

בנבנישטי דרגיצה 21/04/2007 גרב שרה 2/253092

בנבנישטי דרגיצה 30/07/2011 גרב מטודי 2/253095

פיינברג יבגני 24/07/2013 פיינברג נונה 1/253133

טנדלר אליסיה 23/06/2017 צ'בי לוסי 1/253134

לביא לאונרדו 27/01/2005 ישראל לביא רבקה 1/253136

3 דף:

ירושות
אברמוב אור אברהם 01/10/2017 אברמוב סמדר 1/253137

עלימה רוני 12/09/2017 עלימה נזימה 1/253138

אורן ניר 01/10/2017 ווניה וילי 1/253139

יצחקוב בלה 30/06/2016 יצחקוב יצחק 1/253140

פטל יוסף 28/07/2017 לוי פטל דוד 1/253141

קפלן ביאטריס 06/10/2017 כהן פפי 1/253312

אלארד ג`וסלין 15/04/2005 אדרי אסתר 1/253569

ויזמן שולמית 17/11/2017 ויזמן יהודה 1/253675

סלם בלנש 27/11/2015 סלם אסתר 1/253676

רז עדי 18/08/2012 בדש אני 1/253677

אברמזון חוה 02/11/2017 מסלר אליז 1/253681

סלמון שלום סיונוב 05/09/2007 סיונוב רבקה 1/253683

עבד אל קאדר רמי 14/03/2015 עבד אל קאדר עבד אל רחמאן 1/253685

עוזירי אביבה 27/11/2017 עוזירי שלמה 1/253690

ויזל מוטי 12/11/2017 ויזל שרה 1/253702

יחזקאל טובה אהובה 05/05/1996 עקרי נעים 1/253708

טהורי רחל 27/11/2017 טהורי עפר יהושע 1/253709

גרסים סימה 06/03/2005 גירש מיכאל 1/253710

חביב אהובה 03/11/2017 חביב אמנון 1/253717

כהן מרינה 23/11/2017 כהן גי גדעון 1/253745

צפניה אלי 08/10/2005 צפניה נאגי 1/253746

קמפנס אדגר 04/11/2017 קובלנץ רשל 1/253749

ברסקין דולורס 27/08/2005 ברסקין עמנואל 1/253750

כולי ברוך 03/07/2016 כולי אסתר 1/253757

עלמו הולואייהוש 12/11/2014 עלמו טיזאלה 1/253769

איילה סינטאייהו 10/07/2017 איילה דרסו 1/253774

בונפיל אבי 03/11/2017 בונפיל לונה 1/253782

צור מרדכי 13/08/2016 צור אסתר רחל 1/253788

זכאי אלונה 26/10/2016 זכאי רועי צבי 1/253792

משלי יובל 20/02/2017 משלי גילה 1/253794

סרוסי יאיר 12/04/2014 סרוסי עליזה 1/253795

ורסנו דבורה 09/08/2017 ורסנו שמחה 1/253797

וילצינסקי חיה 09/03/2014 וילצינסקי מרדכי 1/253802

שורץ-אשתר דנה אלינור 19/11/2017 שורץ אריאל 1/253804

צראף ליאור 09/05/2017 צראף טובה 1/253808

שצקי גרין יזהר 12/11/2017 גרינה צבי אנר 1/253810

מימון דינה 09/09/2017 מימון אברהם 1/253811

קאופמן אני 06/11/2017 שבח אטי 1/253812

יצחקי עמית יוסף 12/11/2017 יצחקי גיל 1/253813

גז גדי 09/11/2017 גז אסתר 1/253816

עמיר גד 09/08/2017 עמיר טובה 1/253817

בר יצחק יהודית פבי 16/11/2017 מאמבר מוביטה טניס לור 1/253820

פימה יעקב 25/09/2000 פימה בת שבע 1/253825

אבטליון מרדכי 09/11/2017 אבטליון מרים 1/253826

כהן ארז 28/02/2016 כהן עובדיה 1/253828

כהן אלי 11/05/2017 כהן אסתר 1/253831

כחלון דינה 15/11/2017 כחלון מסעוד 1/253834
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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
פיירוזמן נחמה 25/11/2017 חנינוביץ אדלה 1/253837

מלמד יורם דוד 24/07/2013 מלמד אלימלך 1/253838

אמסלם תמור 14/03/2017 אמסלם יהודה 1/253841

פישמן איליה 03/08/2014 פישמן ראיסה 1/253846

חכמוב אולגה 19/09/2016 חכמוב ולדימיר 1/253848

נסים דרור 03/06/2012 נסים עליזה 1/253853

נסים דרור 16/11/2017 נסים אדוארד 1/253855

אלבז מנחם 11/11/2017 אלבז רות 1/253872

סולוביוב אנטונינה 13/04/2006 שפוליאנסקי ולנטינה 1/253876

פרידמן קריסל מרים 02/04/2016 פרידמן לאון ברקו 1/253881

אדמסו מסגנאו ברו 22/03/2004 אדמסו לקיה 1/253887

אברהם גולן 03/11/2017 אברהם שמחה 1/253888

קריחלי שרה 17/11/2017 קריחלי גיבי 1/253891

רוזנברג ליאת 19/05/1998 היימס שולמית 1/253897

תמם נתנאל 15/11/2017 תמם עדנה 1/253900

אסידו נועם 07/04/2017 אסידו קרן 1/253901

מלאכי זכריה 07/06/2017 מלאכי שושנה 1/253902

קליינר לאוניד 27/02/2017 קליינר בלה 1/253955

הייסמן מריאנה 30/08/2017 הייסמן אלפרד 1/254072

רביבו סלומון 05/12/2001 רביבו יוסף 1/254089

טיקוצינר נמרוד 09/11/1985 רוט מגדלנה 1/254176

נואמה מאיר 27/10/2017 נואמה טפחה 1/254179

גבאי זיוה 24/07/2013 גבאי משה 1/254186

דורון עדיאל 10/04/2004 דורון שמעון 1/254237

צוואות
דאי אברהם 20/02/2011 דאי ציון 2/148125

גולדנטל מיכאל 04/03/2015 גולדנטל אהרון 2/210388

ויחנביץ` לודמילה 22/10/2015 שרף מיכאל 3/233469

כספי ירון 12/09/2015 כספי זאב 3/238061

יצחק שמואל 09/11/2015 יצחק משה 1/240754

יצחק שמואל 04/12/2016 יצחק מרים 1/240756

כהן ענת חנה 15/03/2017 עינב שושנה 1/246255

שלום הגבי 25/03/1994 חגבי דוד 3/246561

גכט אדי 04/06/2017 גכט נדיה 2/246848

נוה יוסף 13/06/2017 נוה פנינה 1/248311

אברגל מאיר 27/06/2017 אברגל אשר 3/248562

ליפשיץ חנניה 11/12/2016 ליפשיץ מיכל 1/249160

קורזין אידה 30/07/2017 קורזין צבי 1/249206

ציפרוט איתמר נפתל 11/02/2017 ציפרוט (חסידים) שלומית 1/249630

צעירי שלום 11/03/2017 צעירי ישראל 1/250091

חלפון יוסף 23/01/2002 כלפון אהרן 3/250399

נעימלי גאיה 03/09/2017 בטלהים-גרסה שושנה 1/250762

צדר שולמית 16/08/2017 צדר אריק יעקב אהרון 1/250848

ויטוריו נסים 29/08/2017 מימון ויטוריו 1/251391

בורג אשר הדסה 04/09/2017 בורג אטי 1/251632

פרידמן דוד 24/05/2017 פרידמן רות דשה 1/251649

3 דף:

ירושות
אברמוב אור אברהם 01/10/2017 אברמוב סמדר 1/253137

עלימה רוני 12/09/2017 עלימה נזימה 1/253138

אורן ניר 01/10/2017 ווניה וילי 1/253139

יצחקוב בלה 30/06/2016 יצחקוב יצחק 1/253140

פטל יוסף 28/07/2017 לוי פטל דוד 1/253141

קפלן ביאטריס 06/10/2017 כהן פפי 1/253312

אלארד ג`וסלין 15/04/2005 אדרי אסתר 1/253569

ויזמן שולמית 17/11/2017 ויזמן יהודה 1/253675

סלם בלנש 27/11/2015 סלם אסתר 1/253676

רז עדי 18/08/2012 בדש אני 1/253677

אברמזון חוה 02/11/2017 מסלר אליז 1/253681

סלמון שלום סיונוב 05/09/2007 סיונוב רבקה 1/253683

עבד אל קאדר רמי 14/03/2015 עבד אל קאדר עבד אל רחמאן 1/253685

עוזירי אביבה 27/11/2017 עוזירי שלמה 1/253690

ויזל מוטי 12/11/2017 ויזל שרה 1/253702

יחזקאל טובה אהובה 05/05/1996 עקרי נעים 1/253708

טהורי רחל 27/11/2017 טהורי עפר יהושע 1/253709

גרסים סימה 06/03/2005 גירש מיכאל 1/253710

חביב אהובה 03/11/2017 חביב אמנון 1/253717

כהן מרינה 23/11/2017 כהן גי גדעון 1/253745

צפניה אלי 08/10/2005 צפניה נאגי 1/253746

קמפנס אדגר 04/11/2017 קובלנץ רשל 1/253749

ברסקין דולורס 27/08/2005 ברסקין עמנואל 1/253750

כולי ברוך 03/07/2016 כולי אסתר 1/253757

עלמו הולואייהוש 12/11/2014 עלמו טיזאלה 1/253769

איילה סינטאייהו 10/07/2017 איילה דרסו 1/253774

בונפיל אבי 03/11/2017 בונפיל לונה 1/253782

צור מרדכי 13/08/2016 צור אסתר רחל 1/253788

זכאי אלונה 26/10/2016 זכאי רועי צבי 1/253792

משלי יובל 20/02/2017 משלי גילה 1/253794

סרוסי יאיר 12/04/2014 סרוסי עליזה 1/253795

ורסנו דבורה 09/08/2017 ורסנו שמחה 1/253797

וילצינסקי חיה 09/03/2014 וילצינסקי מרדכי 1/253802

שורץ-אשתר דנה אלינור 19/11/2017 שורץ אריאל 1/253804

צראף ליאור 09/05/2017 צראף טובה 1/253808

שצקי גרין יזהר 12/11/2017 גרינה צבי אנר 1/253810

מימון דינה 09/09/2017 מימון אברהם 1/253811

קאופמן אני 06/11/2017 שבח אטי 1/253812

יצחקי עמית יוסף 12/11/2017 יצחקי גיל 1/253813

גז גדי 09/11/2017 גז אסתר 1/253816

עמיר גד 09/08/2017 עמיר טובה 1/253817

בר יצחק יהודית פבי 16/11/2017 מאמבר מוביטה טניס לור 1/253820

פימה יעקב 25/09/2000 פימה בת שבע 1/253825

אבטליון מרדכי 09/11/2017 אבטליון מרים 1/253826

כהן ארז 28/02/2016 כהן עובדיה 1/253828

כהן אלי 11/05/2017 כהן אסתר 1/253831

כחלון דינה 15/11/2017 כחלון מסעוד 1/253834

2 דף:

צוואות
קסטנר ורה 05/08/2016 קסטנר יורי 1/42650

טאבן שרה 30/05/2016 הרון מוסא אספהנ מסעודה 1/42680

איטן לאה 21/11/2017 איטן משה 1/42684

דודיאן ויולט 08/03/2016 דודיאן בן ציון 1/42687

פרוש אהרן יעקב 05/05/2017 פרוש יהודית 1/42690

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
בוקסרמן ולנטינה 14/03/1992 בוקסרמן טטיאנה 2/231039

VORNOVITSKIY ALEXEY 12/04/2005 VORNOVITSKIY MIKHAIL 1/236690

ספיר אלי 09/02/2017 ספיר ראיסה נורית 1/242098

ברזילי ביזאו ליאורה רחל 24/02/2015 ברזילי יהודה 1/242700

דחבש מאיר 04/02/2017 דחבש שושנה 1/243354

אנקווה רהבן אני 28/12/2015 רהבן נואל 1/245894

לביא גפל אורי 04/01/2017 לביא גפל ג`ואן גייל יעל 1/246652

יפרח אריק 28/05/2017 יפרח סולנג 1/247343

דהן שרה 21/09/2012 דהן יעקב 1/247405

פז לילך 04/07/2017 פז נינה 1/247846

יורובסקי יקטרינה 16/06/2017 פנוב מיכאל 2/248079

עמית טובה 25/11/1979 נומקין מרטין 1/248579

דוידוב נקדם 02/07/2017 דוידוב עמנואל 1/248659

חיט חיים 06/02/2012 חיט שרה 1/250228

זלצמן בר רוית 26/09/2017 בר סני 1/250883

שליט ריטה 05/12/2014 קיש שליט סוניה ויקטוריה 1/250890

ורקו טרדוש אנדז 17/05/2016 ורקו יאן אדם 1/251137

עזיזה נחום ג`ולייט 12/02/2017 נחום אנדרה דוד 2/251487

אלבלך נגה 28/07/2017 אלבלך שלמה 1/251648

לרנר אטואל כוכב 10/03/2017 לרנר מאיר 1/251755

רחמינוף אמנון 20/07/2011 רחמינוף מרים 1/251979

גולן תמר 21/09/2014 בוטראשוילי ציאלה 2/252330

חדד סובר 17/08/2017 חדד מרימה מגי טייב 1/252450

שימונוב אליאור 10/08/2017 שימונוב רפאל 1/252719

שלו רחל 01/02/2007 שלו יוסף 1/253073

בנבנישטי דרגיצה 21/04/2007 גרב שרה 2/253092

בנבנישטי דרגיצה 30/07/2011 גרב מטודי 2/253095

פיינברג יבגני 24/07/2013 פיינברג נונה 1/253133

טנדלר אליסיה 23/06/2017 צ'בי לוסי 1/253134

לביא לאונרדו 27/01/2005 ישראל לביא רבקה 1/253136
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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
פיירוזמן נחמה 25/11/2017 חנינוביץ אדלה 1/253837

מלמד יורם דוד 24/07/2013 מלמד אלימלך 1/253838

אמסלם תמור 14/03/2017 אמסלם יהודה 1/253841

פישמן איליה 03/08/2014 פישמן ראיסה 1/253846

חכמוב אולגה 19/09/2016 חכמוב ולדימיר 1/253848

נסים דרור 03/06/2012 נסים עליזה 1/253853

נסים דרור 16/11/2017 נסים אדוארד 1/253855

אלבז מנחם 11/11/2017 אלבז רות 1/253872

סולוביוב אנטונינה 13/04/2006 שפוליאנסקי ולנטינה 1/253876

פרידמן קריסל מרים 02/04/2016 פרידמן לאון ברקו 1/253881

אדמסו מסגנאו ברו 22/03/2004 אדמסו לקיה 1/253887

אברהם גולן 03/11/2017 אברהם שמחה 1/253888

קריחלי שרה 17/11/2017 קריחלי גיבי 1/253891

רוזנברג ליאת 19/05/1998 היימס שולמית 1/253897

תמם נתנאל 15/11/2017 תמם עדנה 1/253900

אסידו נועם 07/04/2017 אסידו קרן 1/253901

מלאכי זכריה 07/06/2017 מלאכי שושנה 1/253902

קליינר לאוניד 27/02/2017 קליינר בלה 1/253955

הייסמן מריאנה 30/08/2017 הייסמן אלפרד 1/254072

רביבו סלומון 05/12/2001 רביבו יוסף 1/254089

טיקוצינר נמרוד 09/11/1985 רוט מגדלנה 1/254176

נואמה מאיר 27/10/2017 נואמה טפחה 1/254179

גבאי זיוה 24/07/2013 גבאי משה 1/254186

דורון עדיאל 10/04/2004 דורון שמעון 1/254237

צוואות
דאי אברהם 20/02/2011 דאי ציון 2/148125

גולדנטל מיכאל 04/03/2015 גולדנטל אהרון 2/210388

ויחנביץ` לודמילה 22/10/2015 שרף מיכאל 3/233469

כספי ירון 12/09/2015 כספי זאב 3/238061

יצחק שמואל 09/11/2015 יצחק משה 1/240754

יצחק שמואל 04/12/2016 יצחק מרים 1/240756

כהן ענת חנה 15/03/2017 עינב שושנה 1/246255

שלום הגבי 25/03/1994 חגבי דוד 3/246561

גכט אדי 04/06/2017 גכט נדיה 2/246848

נוה יוסף 13/06/2017 נוה פנינה 1/248311

אברגל מאיר 27/06/2017 אברגל אשר 3/248562

ליפשיץ חנניה 11/12/2016 ליפשיץ מיכל 1/249160

קורזין אידה 30/07/2017 קורזין צבי 1/249206

ציפרוט איתמר נפתל 11/02/2017 ציפרוט (חסידים) שלומית 1/249630

צעירי שלום 11/03/2017 צעירי ישראל 1/250091

חלפון יוסף 23/01/2002 כלפון אהרן 3/250399

נעימלי גאיה 03/09/2017 בטלהים-גרסה שושנה 1/250762

צדר שולמית 16/08/2017 צדר אריק יעקב אהרון 1/250848

ויטוריו נסים 29/08/2017 מימון ויטוריו 1/251391

בורג אשר הדסה 04/09/2017 בורג אטי 1/251632

פרידמן דוד 24/05/2017 פרידמן רות דשה 1/251649

2 דף:

צוואות
קסטנר ורה 05/08/2016 קסטנר יורי 1/42650

טאבן שרה 30/05/2016 הרון מוסא אספהנ מסעודה 1/42680

איטן לאה 21/11/2017 איטן משה 1/42684

דודיאן ויולט 08/03/2016 דודיאן בן ציון 1/42687

פרוש אהרן יעקב 05/05/2017 פרוש יהודית 1/42690

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
בוקסרמן ולנטינה 14/03/1992 בוקסרמן טטיאנה 2/231039

VORNOVITSKIY ALEXEY 12/04/2005 VORNOVITSKIY MIKHAIL 1/236690

ספיר אלי 09/02/2017 ספיר ראיסה נורית 1/242098

ברזילי ביזאו ליאורה רחל 24/02/2015 ברזילי יהודה 1/242700

דחבש מאיר 04/02/2017 דחבש שושנה 1/243354

אנקווה רהבן אני 28/12/2015 רהבן נואל 1/245894

לביא גפל אורי 04/01/2017 לביא גפל ג`ואן גייל יעל 1/246652

יפרח אריק 28/05/2017 יפרח סולנג 1/247343

דהן שרה 21/09/2012 דהן יעקב 1/247405

פז לילך 04/07/2017 פז נינה 1/247846

יורובסקי יקטרינה 16/06/2017 פנוב מיכאל 2/248079

עמית טובה 25/11/1979 נומקין מרטין 1/248579

דוידוב נקדם 02/07/2017 דוידוב עמנואל 1/248659

חיט חיים 06/02/2012 חיט שרה 1/250228

זלצמן בר רוית 26/09/2017 בר סני 1/250883

שליט ריטה 05/12/2014 קיש שליט סוניה ויקטוריה 1/250890

ורקו טרדוש אנדז 17/05/2016 ורקו יאן אדם 1/251137

עזיזה נחום ג`ולייט 12/02/2017 נחום אנדרה דוד 2/251487

אלבלך נגה 28/07/2017 אלבלך שלמה 1/251648

לרנר אטואל כוכב 10/03/2017 לרנר מאיר 1/251755

רחמינוף אמנון 20/07/2011 רחמינוף מרים 1/251979

גולן תמר 21/09/2014 בוטראשוילי ציאלה 2/252330

חדד סובר 17/08/2017 חדד מרימה מגי טייב 1/252450

שימונוב אליאור 10/08/2017 שימונוב רפאל 1/252719

שלו רחל 01/02/2007 שלו יוסף 1/253073

בנבנישטי דרגיצה 21/04/2007 גרב שרה 2/253092

בנבנישטי דרגיצה 30/07/2011 גרב מטודי 2/253095

פיינברג יבגני 24/07/2013 פיינברג נונה 1/253133

טנדלר אליסיה 23/06/2017 צ'בי לוסי 1/253134

לביא לאונרדו 27/01/2005 ישראל לביא רבקה 1/253136

5 דף:

צוואות
אלטמן אריה 24/10/2017 אלטמן הלינה 1/251972

שקולר יגאל 09/09/2017 צמולקר רחל 1/252346

בודריאשב יוליה 17/10/2017 הלנה פישר 1/252432

רחמים ציונה 04/08/2017 אטיאס עזיזה 1/252583

ספירר שרה 05/03/2017 ספירר יוחנן 1/252616

נח שלום 21/08/2014 נח רחל 1/252740

נח שלום 14/09/2017 נח אברהם 1/252741

מנור דן 26/10/2017 מנור תמר 1/252811

רקוטש אסתר 13/09/2017 רקושט לובה 1/253018

בלוחין ולדימיר 17/01/2002 בלוחין אנטולי 1/253071

קמפלר יוסף יהודה 05/02/2017 בן דוד בלה 1/253181

ארדיטי רות 23/02/2017 זיגמונד אדיט 1/253257

ארדיטי רות 03/10/2016 זיגמונד מאיר 1/253258

ארב אירית 24/10/2017 ארב יצחק 1/253263

וולנרמן חיים 23/09/2017 וולנרמן שימק 1/253269

מורל חגי 30/10/2017 מורל אביבה 1/253281

כהן לוי חנה 28/10/2017 לוי מנשה 1/253325

רומן סוזן אליזב 02/10/2014 רומן פיטר דוד 1/253346

הופמן ברנרד 01/11/2017 הופמן קטי 1/253351

ארבל שרונה-שיר 10/10/2017 ורבר נגה 1/253379

גולדפרוינד צבי מאיר 10/11/2017 גולדפרוינד איטה 1/253383

סאדיק אולין 24/11/2016 שמון פרחה 1/253411

צרויה דליה 12/05/2016 בן משה מרים 1/253430

פרס שרון 24/09/2017 טל יובל 1/253432

גרוס נתן 15/09/2017 שפורן ברטה 1/253464

שלום מרים 20/10/2017 שלום שלים 1/253492

אדרי גיא 30/07/2016 דרורי הדסה 1/253507

אלפנדרי שבתאי 22/12/2015 אלפנדרי אידה 1/253557

וולס אסתר 19/10/2017 פלד חיה 1/253563

צינר שושנה 23/08/2017 דוידוביץ אטה 1/253565

טננבאום אילנה 27/07/2017 ברקהולץ מניה 1/253566

גרפי מירב 01/09/2017 גרפי שמואל 1/253574

צברי שרי 10/08/2017 טל אסתר 1/253583

שלם טלי 13/08/2017 שלם רינה 1/253589

צדוק נעמי 19/05/2009 מסאמי יעקב 1/253590

צדוק נעמי 12/06/2016 מסאמי צביה 1/253591

שפר סבטלנה 28/08/2017 שפר לידיה 1/253594

זהבי כוכבה 01/08/2017 קזולה סעדיה מזל 1/253597

דהאן שמעון 24/11/2017 דהאן פנינה 1/253603

כהן אברהם 11/11/2017 כהן אילנה 1/253604

קזז דוד 12/07/2017 שאבי עדינה 1/253609

הירש שלום 01/09/2017 הירש אולגה 1/253612

סולל איתן 28/11/2017 סולל שידלובסקי דפנה 1/253613

שמעוני ליז 30/10/2017 אשכנזי יצחק 1/253615

שוקר אברהם 28/01/2017 שוקר אליהו 1/253618

דוידוף דריאן 29/01/2017 דוידוב מרינה 1/253620

ברזילי שושנה 16/11/2017 ברזילי ציון 1/253621
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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
תדמור טל 16/09/2017 יטיב יחיאל 1/253623

חזן שרון 29/11/2017 חזן ישראל מאיר 1/253624

שירוי בת-חן 18/07/2017 שרווי יונה 1/253627

פדלון דינה 23/11/2017 דמרי חיים 1/253628

גומברג לריסה 15/10/2017 גומברג ליובוב 1/253632

שלר בלומה 30/10/2017 שלר אברהם 1/253637

ארבוב מרים מרגלי 07/10/2017 ארבוב יעקב 1/253642

בארי אסנת 23/06/2017 שרון רחל 1/253647

מרינקה הלינה (חיה 04/10/2017 יוסקוביץ סבינה 1/253649

חגבי שימי 09/08/2005 חגבי דוד 1/253655

רון רבקה 29/09/2017 סבאח ריטה 1/253658

זלוטניק   וי טליה 10/11/2017 זלוטניק עדינה 1/253663

מוזס בועז 26/10/2017 מוזס מאיר 1/253666

אוסטרובר אורית 02/11/2017 אוסטרובר אורי 1/253667

ברוכין שכטר עתליה - אב 02/10/2017 שכטר ריטה 1/253668

ולדמן אילנה 10/10/2017 הלס הני 1/253670

טל דליה 06/11/2017 בוקט לובה 1/253679

מזור שרונה 08/11/2017 מזור גד 1/253680

לוי דליה כתון 15/11/2017 לוי אדואר 1/253684

פישר וורדה 01/11/2017 קאי מירה 1/253694

לוינגר-לימור אריאלה 17/11/2017 לימור ניסן 1/253700

נגר איילה 10/10/2017 חזות סימה 1/253705

בר לירון 12/11/2017 בר בת שבע 1/253711

חי ברכה 19/11/2017 משרקי מזרחי זוהרה 1/253712

לום יצחק 29/11/2017 מינץ משה 1/253840

לוינסון שחר 01/10/2017 לוינסון דורון 1/253845

דפן יעקב 31/07/2017 דפן אריה 1/253847

קול שרון 03/11/2017 קול בנימין 1/253851

מורי רונן 28/10/2017 מורי אבינעם 1/253856

שדמי הדסה 01/11/2017 שדמי שמואל 1/253871

גמליאל יהושפט 13/10/2016 גמליאל בתיה 1/253873

הד מרים 26/10/2017 הד דן רישרד 1/253879

ארוך בר שרית 21/11/2017 לביא קוזק הלינה הדסה 1/253880

בדוס מיקי 21/11/2017 בדוס ציפורה 1/253892

פורת בת שוע 15/11/2017 פורת צבי 1/253904

דוד צביה 02/11/2017 דאוד זהרה 1/253906

ברוך תמר 20/11/2017 סברדלוף קטלן צפירה 1/253925

נויפלד וילמה 09/11/2017 נויפלד אהרן 1/253940

גור דינה 08/09/2017 גור פרץ 1/253944

מסיקה פלטין אלונית 27/09/2017 מסיקה טוני 1/253970

אוחיון מוריס 23/11/2017 אוחיון סמואל 2/254095

ברמן אוקסנה 03/01/2017 ברמן אלכסנדר 1/254276

גורדון אלן 08/09/2004 גורדון דניאל 1/254286

רינר בועז 20/07/2005 רינר שמואל 1/254363

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

5 דף:

צוואות
אלטמן אריה 24/10/2017 אלטמן הלינה 1/251972

שקולר יגאל 09/09/2017 צמולקר רחל 1/252346

בודריאשב יוליה 17/10/2017 הלנה פישר 1/252432

רחמים ציונה 04/08/2017 אטיאס עזיזה 1/252583

ספירר שרה 05/03/2017 ספירר יוחנן 1/252616

נח שלום 21/08/2014 נח רחל 1/252740

נח שלום 14/09/2017 נח אברהם 1/252741

מנור דן 26/10/2017 מנור תמר 1/252811

רקוטש אסתר 13/09/2017 רקושט לובה 1/253018

בלוחין ולדימיר 17/01/2002 בלוחין אנטולי 1/253071

קמפלר יוסף יהודה 05/02/2017 בן דוד בלה 1/253181

ארדיטי רות 23/02/2017 זיגמונד אדיט 1/253257

ארדיטי רות 03/10/2016 זיגמונד מאיר 1/253258

ארב אירית 24/10/2017 ארב יצחק 1/253263

וולנרמן חיים 23/09/2017 וולנרמן שימק 1/253269

מורל חגי 30/10/2017 מורל אביבה 1/253281

כהן לוי חנה 28/10/2017 לוי מנשה 1/253325

רומן סוזן אליזב 02/10/2014 רומן פיטר דוד 1/253346

הופמן ברנרד 01/11/2017 הופמן קטי 1/253351

ארבל שרונה-שיר 10/10/2017 ורבר נגה 1/253379

גולדפרוינד צבי מאיר 10/11/2017 גולדפרוינד איטה 1/253383

סאדיק אולין 24/11/2016 שמון פרחה 1/253411

צרויה דליה 12/05/2016 בן משה מרים 1/253430

פרס שרון 24/09/2017 טל יובל 1/253432

גרוס נתן 15/09/2017 שפורן ברטה 1/253464

שלום מרים 20/10/2017 שלום שלים 1/253492

אדרי גיא 30/07/2016 דרורי הדסה 1/253507

אלפנדרי שבתאי 22/12/2015 אלפנדרי אידה 1/253557

וולס אסתר 19/10/2017 פלד חיה 1/253563

צינר שושנה 23/08/2017 דוידוביץ אטה 1/253565

טננבאום אילנה 27/07/2017 ברקהולץ מניה 1/253566

גרפי מירב 01/09/2017 גרפי שמואל 1/253574

צברי שרי 10/08/2017 טל אסתר 1/253583

שלם טלי 13/08/2017 שלם רינה 1/253589

צדוק נעמי 19/05/2009 מסאמי יעקב 1/253590

צדוק נעמי 12/06/2016 מסאמי צביה 1/253591

שפר סבטלנה 28/08/2017 שפר לידיה 1/253594

זהבי כוכבה 01/08/2017 קזולה סעדיה מזל 1/253597

דהאן שמעון 24/11/2017 דהאן פנינה 1/253603

כהן אברהם 11/11/2017 כהן אילנה 1/253604

קזז דוד 12/07/2017 שאבי עדינה 1/253609

הירש שלום 01/09/2017 הירש אולגה 1/253612

סולל איתן 28/11/2017 סולל שידלובסקי דפנה 1/253613

שמעוני ליז 30/10/2017 אשכנזי יצחק 1/253615

שוקר אברהם 28/01/2017 שוקר אליהו 1/253618

דוידוף דריאן 29/01/2017 דוידוב מרינה 1/253620

ברזילי שושנה 16/11/2017 ברזילי ציון 1/253621

4 דף:

ירושות
פיירוזמן נחמה 25/11/2017 חנינוביץ אדלה 1/253837

מלמד יורם דוד 24/07/2013 מלמד אלימלך 1/253838

אמסלם תמור 14/03/2017 אמסלם יהודה 1/253841

פישמן איליה 03/08/2014 פישמן ראיסה 1/253846

חכמוב אולגה 19/09/2016 חכמוב ולדימיר 1/253848

נסים דרור 03/06/2012 נסים עליזה 1/253853

נסים דרור 16/11/2017 נסים אדוארד 1/253855

אלבז מנחם 11/11/2017 אלבז רות 1/253872

סולוביוב אנטונינה 13/04/2006 שפוליאנסקי ולנטינה 1/253876

פרידמן קריסל מרים 02/04/2016 פרידמן לאון ברקו 1/253881

אדמסו מסגנאו ברו 22/03/2004 אדמסו לקיה 1/253887

אברהם גולן 03/11/2017 אברהם שמחה 1/253888

קריחלי שרה 17/11/2017 קריחלי גיבי 1/253891

רוזנברג ליאת 19/05/1998 היימס שולמית 1/253897

תמם נתנאל 15/11/2017 תמם עדנה 1/253900

אסידו נועם 07/04/2017 אסידו קרן 1/253901

מלאכי זכריה 07/06/2017 מלאכי שושנה 1/253902

קליינר לאוניד 27/02/2017 קליינר בלה 1/253955

הייסמן מריאנה 30/08/2017 הייסמן אלפרד 1/254072

רביבו סלומון 05/12/2001 רביבו יוסף 1/254089

טיקוצינר נמרוד 09/11/1985 רוט מגדלנה 1/254176

נואמה מאיר 27/10/2017 נואמה טפחה 1/254179

גבאי זיוה 24/07/2013 גבאי משה 1/254186

דורון עדיאל 10/04/2004 דורון שמעון 1/254237

צוואות
דאי אברהם 20/02/2011 דאי ציון 2/148125

גולדנטל מיכאל 04/03/2015 גולדנטל אהרון 2/210388

ויחנביץ` לודמילה 22/10/2015 שרף מיכאל 3/233469

כספי ירון 12/09/2015 כספי זאב 3/238061

יצחק שמואל 09/11/2015 יצחק משה 1/240754

יצחק שמואל 04/12/2016 יצחק מרים 1/240756

כהן ענת חנה 15/03/2017 עינב שושנה 1/246255

שלום הגבי 25/03/1994 חגבי דוד 3/246561

גכט אדי 04/06/2017 גכט נדיה 2/246848

נוה יוסף 13/06/2017 נוה פנינה 1/248311

אברגל מאיר 27/06/2017 אברגל אשר 3/248562

ליפשיץ חנניה 11/12/2016 ליפשיץ מיכל 1/249160

קורזין אידה 30/07/2017 קורזין צבי 1/249206

ציפרוט איתמר נפתל 11/02/2017 ציפרוט (חסידים) שלומית 1/249630

צעירי שלום 11/03/2017 צעירי ישראל 1/250091

חלפון יוסף 23/01/2002 כלפון אהרן 3/250399

נעימלי גאיה 03/09/2017 בטלהים-גרסה שושנה 1/250762

צדר שולמית 16/08/2017 צדר אריק יעקב אהרון 1/250848

ויטוריו נסים 29/08/2017 מימון ויטוריו 1/251391

בורג אשר הדסה 04/09/2017 בורג אטי 1/251632

פרידמן דוד 24/05/2017 פרידמן רות דשה 1/251649



3925 ילקוט הפרסומים 7665, כ' בטבת התשע"ח, 7.1.2018 

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
תדמור טל 16/09/2017 יטיב יחיאל 1/253623

חזן שרון 29/11/2017 חזן ישראל מאיר 1/253624

שירוי בת-חן 18/07/2017 שרווי יונה 1/253627

פדלון דינה 23/11/2017 דמרי חיים 1/253628

גומברג לריסה 15/10/2017 גומברג ליובוב 1/253632

שלר בלומה 30/10/2017 שלר אברהם 1/253637

ארבוב מרים מרגלי 07/10/2017 ארבוב יעקב 1/253642

בארי אסנת 23/06/2017 שרון רחל 1/253647

מרינקה הלינה (חיה 04/10/2017 יוסקוביץ סבינה 1/253649

חגבי שימי 09/08/2005 חגבי דוד 1/253655

רון רבקה 29/09/2017 סבאח ריטה 1/253658

זלוטניק   וי טליה 10/11/2017 זלוטניק עדינה 1/253663

מוזס בועז 26/10/2017 מוזס מאיר 1/253666

אוסטרובר אורית 02/11/2017 אוסטרובר אורי 1/253667

ברוכין שכטר עתליה - אב 02/10/2017 שכטר ריטה 1/253668

ולדמן אילנה 10/10/2017 הלס הני 1/253670

טל דליה 06/11/2017 בוקט לובה 1/253679

מזור שרונה 08/11/2017 מזור גד 1/253680

לוי דליה כתון 15/11/2017 לוי אדואר 1/253684

פישר וורדה 01/11/2017 קאי מירה 1/253694

לוינגר-לימור אריאלה 17/11/2017 לימור ניסן 1/253700

נגר איילה 10/10/2017 חזות סימה 1/253705

בר לירון 12/11/2017 בר בת שבע 1/253711

חי ברכה 19/11/2017 משרקי מזרחי זוהרה 1/253712

לום יצחק 29/11/2017 מינץ משה 1/253840

לוינסון שחר 01/10/2017 לוינסון דורון 1/253845

דפן יעקב 31/07/2017 דפן אריה 1/253847

קול שרון 03/11/2017 קול בנימין 1/253851

מורי רונן 28/10/2017 מורי אבינעם 1/253856

שדמי הדסה 01/11/2017 שדמי שמואל 1/253871

גמליאל יהושפט 13/10/2016 גמליאל בתיה 1/253873

הד מרים 26/10/2017 הד דן רישרד 1/253879

ארוך בר שרית 21/11/2017 לביא קוזק הלינה הדסה 1/253880

בדוס מיקי 21/11/2017 בדוס ציפורה 1/253892

פורת בת שוע 15/11/2017 פורת צבי 1/253904

דוד צביה 02/11/2017 דאוד זהרה 1/253906

ברוך תמר 20/11/2017 סברדלוף קטלן צפירה 1/253925

נויפלד וילמה 09/11/2017 נויפלד אהרן 1/253940

גור דינה 08/09/2017 גור פרץ 1/253944

מסיקה פלטין אלונית 27/09/2017 מסיקה טוני 1/253970

אוחיון מוריס 23/11/2017 אוחיון סמואל 2/254095

ברמן אוקסנה 03/01/2017 ברמן אלכסנדר 1/254276

גורדון אלן 08/09/2004 גורדון דניאל 1/254286

רינר בועז 20/07/2005 רינר שמואל 1/254363

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

4 דף:

ירושות
פיירוזמן נחמה 25/11/2017 חנינוביץ אדלה 1/253837

מלמד יורם דוד 24/07/2013 מלמד אלימלך 1/253838

אמסלם תמור 14/03/2017 אמסלם יהודה 1/253841

פישמן איליה 03/08/2014 פישמן ראיסה 1/253846

חכמוב אולגה 19/09/2016 חכמוב ולדימיר 1/253848

נסים דרור 03/06/2012 נסים עליזה 1/253853

נסים דרור 16/11/2017 נסים אדוארד 1/253855

אלבז מנחם 11/11/2017 אלבז רות 1/253872

סולוביוב אנטונינה 13/04/2006 שפוליאנסקי ולנטינה 1/253876

פרידמן קריסל מרים 02/04/2016 פרידמן לאון ברקו 1/253881

אדמסו מסגנאו ברו 22/03/2004 אדמסו לקיה 1/253887

אברהם גולן 03/11/2017 אברהם שמחה 1/253888

קריחלי שרה 17/11/2017 קריחלי גיבי 1/253891

רוזנברג ליאת 19/05/1998 היימס שולמית 1/253897

תמם נתנאל 15/11/2017 תמם עדנה 1/253900

אסידו נועם 07/04/2017 אסידו קרן 1/253901

מלאכי זכריה 07/06/2017 מלאכי שושנה 1/253902

קליינר לאוניד 27/02/2017 קליינר בלה 1/253955

הייסמן מריאנה 30/08/2017 הייסמן אלפרד 1/254072

רביבו סלומון 05/12/2001 רביבו יוסף 1/254089

טיקוצינר נמרוד 09/11/1985 רוט מגדלנה 1/254176

נואמה מאיר 27/10/2017 נואמה טפחה 1/254179

גבאי זיוה 24/07/2013 גבאי משה 1/254186

דורון עדיאל 10/04/2004 דורון שמעון 1/254237

צוואות
דאי אברהם 20/02/2011 דאי ציון 2/148125

גולדנטל מיכאל 04/03/2015 גולדנטל אהרון 2/210388

ויחנביץ` לודמילה 22/10/2015 שרף מיכאל 3/233469

כספי ירון 12/09/2015 כספי זאב 3/238061

יצחק שמואל 09/11/2015 יצחק משה 1/240754

יצחק שמואל 04/12/2016 יצחק מרים 1/240756

כהן ענת חנה 15/03/2017 עינב שושנה 1/246255

שלום הגבי 25/03/1994 חגבי דוד 3/246561

גכט אדי 04/06/2017 גכט נדיה 2/246848

נוה יוסף 13/06/2017 נוה פנינה 1/248311

אברגל מאיר 27/06/2017 אברגל אשר 3/248562

ליפשיץ חנניה 11/12/2016 ליפשיץ מיכל 1/249160

קורזין אידה 30/07/2017 קורזין צבי 1/249206

ציפרוט איתמר נפתל 11/02/2017 ציפרוט (חסידים) שלומית 1/249630

צעירי שלום 11/03/2017 צעירי ישראל 1/250091

חלפון יוסף 23/01/2002 כלפון אהרן 3/250399

נעימלי גאיה 03/09/2017 בטלהים-גרסה שושנה 1/250762

צדר שולמית 16/08/2017 צדר אריק יעקב אהרון 1/250848

ויטוריו נסים 29/08/2017 מימון ויטוריו 1/251391

בורג אשר הדסה 04/09/2017 בורג אטי 1/251632

פרידמן דוד 24/05/2017 פרידמן רות דשה 1/251649

7 דף:

רות לינקר-מזרחי, רשמת

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

ירושות
שמאילוב גרמן 15/03/2001 שמאילוב סוניה 2/54521

טרמן אמיליה 18/12/1996 דובין רבקה 2/88944

מלכה רחל 14/07/2017 מלכה יוסף 1/92369

קימלמן ילנה 01/03/2016 קימלמן יעקב 1/92885

שגרה סבטלנה 24/07/2017 שגרה ולרי 1/93099

לוינסקיה מאיה 27/09/2016 ברון רודולף 1/93953

עטר שרית 07/10/2017 סיטן ישראל 1/94323

אוזן יוסף 14/04/2017 אוזן גברי 1/94332

ברמן יצחק 24/02/2009 מוטל ברמן 1/94333

ברמן יצחק 12/06/2011 ברמן מרים 1/94335

יושבייב מירסה 02/04/2001 יושבייב איוב 1/94347

פביאן דניאל 08/10/2010 פביאן חנה 1/94352

באסם עראם 25/11/2017 היפא עראס 1/94360

גורודצקי בלה 16/04/2000 גורודצקי אורי 1/94370

יספן אהרן 09/08/2017 יספן חיה 1/94383

קוגן לריסה 30/09/2014 קנטר ריבה 1/94386

סביר אילין 25/01/2017 סביר ויקטור 1/94387

מוגילבסקי מירה מינדל 02/09/2017 רוזנבאום פניה 1/94389

בצלאל מרים 25/07/2007 בצלאל דוד 1/94397

פלד לוסטיג יוחאי 12/10/2017 פלד רבקה 1/94407

אלמגור אופיר 15/05/2007 אלמגור מרדכי 1/94410

מוסבט בהרם 22/01/2015 מוסבט מולוד 1/94411

בר-גורי דנה 30/11/2017 מלר בר גורי רות 1/94416

לם מירון 06/11/2017 לם שרה 1/94419

שנדלוב ליודמילה 13/11/2016 לינקובסקי אסיה 1/94421

אברמוב ישראל 28/04/2017 אברמוב זמינה 1/94424

עריד סיהאם 30/03/2017 עריד גמאל 1/94425

7 דף:

רות לינקר-מזרחי, רשמת
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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
ינקוביץ אילן 17/11/2017 ינקוביץ רוסטי 1/94430

ספקטור - פלו נועה 24/03/2017 מרים ספקטור 1/94431

מלץ אלכסנדר 27/02/1974 מלץ שעייה 1/94434

חיחינאשוילי מקבלה 02/11/2017 חיחינאשוילי יצחק 1/94435

ליפסמן רומן ראובן 30/10/2017 ליפסמן בושה 1/94440

בורגר שושנה 29/11/2017 בורגר אנטון אורל 1/94447

הוד עירית 14/09/2017 לוי תרצה 1/94452

בוהארון רבקה 02/12/2017 בוהארון זחריה 1/94456

לם חיה גלינה 14/09/2017 לם אורית 1/94479

בויאנג`יו יוסף 11/10/2017 בויאנגיו אנה 1/94484

סין מליה יוליאנה 11/08/2017 גולשטיין איזדור 1/94550

מזרחי שרה 03/12/2017 מזרחי שמעון 1/94551

אזרילנקו גנאדי 04/01/2003 אזרילנקו רבקה 1/94578

רשף פאני 23/11/2017 קדוש מרי 1/94585

פטריק איגור 07/05/2017 פטריק ולדימיר 1/94618

משה גדעון 04/10/2017 משה נטי 1/94624

קנפו אברהם 18/09/2017 קנפו אוראל 1/94629

אנטורג נתן 12/12/2016 אנטורג טל 1/94631

צוואות
ח`טיב אחמד 16/12/2003 ח`טיב מוחמד יוסף 2/85160

יצחקי שמואל 22/10/2017 יצחקי כרמית 2/93762

בליצקי פרידה 15/10/2017 לב בליצקי 1/93928

מקדונלי חנה נירית 06/08/2017 פורת מרדכי 1/93969

אמיר חנה 20/02/2011 אליהו אמיר 1/94052

נמרוד מיכאל 26/09/2017 נמרוד אפרת 1/94221

פרייס טובה 17/09/2017 פרייס שמעון ישראל 1/94228

רפקה מקסים 24/08/2017 רפקה ליליה 1/94331

אוסטרובסקי שי 18/10/2017 אוסטרובסקי תמר 1/94418

שמא עלי 07/10/2012 שמא מוחמד 1/94432

מאירי שרה 28/06/2017 גרינברג אסתריקה סטלה 1/94451

כהן גיל 27/10/2017 כהן רחל 1/94482

בריילובסקי ציליה 07/11/2017 קוגאן מיכאל 1/94488

כהן בתיה 23/11/2017 ריבה כץ 1/94506

אלקבס שושנה 09/12/2017 אלקבס שמואל 1/94512

שפריר עמית 26/03/2010 שטרנין טוני 1/94519

ברלין אלכסנדר 06/10/2017 נוביקוב אנה 1/94523

קול יקיר 30/11/2017 סלע קול אביבה הלנה 1/94526

צוקרמן סנדרה 09/09/2016KIPNIS ROSENTHA SALVADOR 1/94535

צוקרמן סנדרה 18/05/2017 TARLO DE KIPNIS SIMA 1/94537

כהן רוזה שרה ר 04/12/2017 שטורפר פפי 1/94541

לבקוביץ חנוך 23/03/2017 לבקוביץ בוליסה 1/94547

כהן ברכה 23/11/2017 סייקביץ פרלה 1/94555

גלר צבי 21/07/2017 גלר רבקה 1/94572

סמנדוייב אשר 27/11/2017 סמנדוייב זכר 1/94573

טננבוים חוה 07/12/2017 טננבוים יוסף 1/94579

ולדנר משה נתן 24/11/2017 ולדנר מנחם 1/94581

7 דף:

רות לינקר-מזרחי, רשמת

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

ירושות
שמאילוב גרמן 15/03/2001 שמאילוב סוניה 2/54521

טרמן אמיליה 18/12/1996 דובין רבקה 2/88944

מלכה רחל 14/07/2017 מלכה יוסף 1/92369

קימלמן ילנה 01/03/2016 קימלמן יעקב 1/92885

שגרה סבטלנה 24/07/2017 שגרה ולרי 1/93099

לוינסקיה מאיה 27/09/2016 ברון רודולף 1/93953

עטר שרית 07/10/2017 סיטן ישראל 1/94323

אוזן יוסף 14/04/2017 אוזן גברי 1/94332

ברמן יצחק 24/02/2009 מוטל ברמן 1/94333

ברמן יצחק 12/06/2011 ברמן מרים 1/94335

יושבייב מירסה 02/04/2001 יושבייב איוב 1/94347

פביאן דניאל 08/10/2010 פביאן חנה 1/94352

באסם עראם 25/11/2017 היפא עראס 1/94360

גורודצקי בלה 16/04/2000 גורודצקי אורי 1/94370

יספן אהרן 09/08/2017 יספן חיה 1/94383

קוגן לריסה 30/09/2014 קנטר ריבה 1/94386

סביר אילין 25/01/2017 סביר ויקטור 1/94387

מוגילבסקי מירה מינדל 02/09/2017 רוזנבאום פניה 1/94389

בצלאל מרים 25/07/2007 בצלאל דוד 1/94397

פלד לוסטיג יוחאי 12/10/2017 פלד רבקה 1/94407

אלמגור אופיר 15/05/2007 אלמגור מרדכי 1/94410

מוסבט בהרם 22/01/2015 מוסבט מולוד 1/94411

בר-גורי דנה 30/11/2017 מלר בר גורי רות 1/94416

לם מירון 06/11/2017 לם שרה 1/94419

שנדלוב ליודמילה 13/11/2016 לינקובסקי אסיה 1/94421

אברמוב ישראל 28/04/2017 אברמוב זמינה 1/94424

עריד סיהאם 30/03/2017 עריד גמאל 1/94425

7 דף:

רות לינקר-מזרחי, רשמת

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

ירושות
שמאילוב גרמן 15/03/2001 שמאילוב סוניה 2/54521

טרמן אמיליה 18/12/1996 דובין רבקה 2/88944

מלכה רחל 14/07/2017 מלכה יוסף 1/92369

קימלמן ילנה 01/03/2016 קימלמן יעקב 1/92885

שגרה סבטלנה 24/07/2017 שגרה ולרי 1/93099

לוינסקיה מאיה 27/09/2016 ברון רודולף 1/93953

עטר שרית 07/10/2017 סיטן ישראל 1/94323

אוזן יוסף 14/04/2017 אוזן גברי 1/94332

ברמן יצחק 24/02/2009 מוטל ברמן 1/94333

ברמן יצחק 12/06/2011 ברמן מרים 1/94335

יושבייב מירסה 02/04/2001 יושבייב איוב 1/94347

פביאן דניאל 08/10/2010 פביאן חנה 1/94352

באסם עראם 25/11/2017 היפא עראס 1/94360

גורודצקי בלה 16/04/2000 גורודצקי אורי 1/94370

יספן אהרן 09/08/2017 יספן חיה 1/94383

קוגן לריסה 30/09/2014 קנטר ריבה 1/94386

סביר אילין 25/01/2017 סביר ויקטור 1/94387

מוגילבסקי מירה מינדל 02/09/2017 רוזנבאום פניה 1/94389

בצלאל מרים 25/07/2007 בצלאל דוד 1/94397

פלד לוסטיג יוחאי 12/10/2017 פלד רבקה 1/94407

אלמגור אופיר 15/05/2007 אלמגור מרדכי 1/94410

מוסבט בהרם 22/01/2015 מוסבט מולוד 1/94411

בר-גורי דנה 30/11/2017 מלר בר גורי רות 1/94416

לם מירון 06/11/2017 לם שרה 1/94419

שנדלוב ליודמילה 13/11/2016 לינקובסקי אסיה 1/94421

אברמוב ישראל 28/04/2017 אברמוב זמינה 1/94424

עריד סיהאם 30/03/2017 עריד גמאל 1/94425



3927 ילקוט הפרסומים 7665, כ' בטבת התשע"ח, 7.1.2018 

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
ינקוביץ אילן 17/11/2017 ינקוביץ רוסטי 1/94430

ספקטור - פלו נועה 24/03/2017 מרים ספקטור 1/94431

מלץ אלכסנדר 27/02/1974 מלץ שעייה 1/94434

חיחינאשוילי מקבלה 02/11/2017 חיחינאשוילי יצחק 1/94435

ליפסמן רומן ראובן 30/10/2017 ליפסמן בושה 1/94440

בורגר שושנה 29/11/2017 בורגר אנטון אורל 1/94447

הוד עירית 14/09/2017 לוי תרצה 1/94452

בוהארון רבקה 02/12/2017 בוהארון זחריה 1/94456

לם חיה גלינה 14/09/2017 לם אורית 1/94479

בויאנג`יו יוסף 11/10/2017 בויאנגיו אנה 1/94484

סין מליה יוליאנה 11/08/2017 גולשטיין איזדור 1/94550

מזרחי שרה 03/12/2017 מזרחי שמעון 1/94551

אזרילנקו גנאדי 04/01/2003 אזרילנקו רבקה 1/94578

רשף פאני 23/11/2017 קדוש מרי 1/94585

פטריק איגור 07/05/2017 פטריק ולדימיר 1/94618

משה גדעון 04/10/2017 משה נטי 1/94624

קנפו אברהם 18/09/2017 קנפו אוראל 1/94629

אנטורג נתן 12/12/2016 אנטורג טל 1/94631

צוואות
ח`טיב אחמד 16/12/2003 ח`טיב מוחמד יוסף 2/85160

יצחקי שמואל 22/10/2017 יצחקי כרמית 2/93762

בליצקי פרידה 15/10/2017 לב בליצקי 1/93928

מקדונלי חנה נירית 06/08/2017 פורת מרדכי 1/93969

אמיר חנה 20/02/2011 אליהו אמיר 1/94052

נמרוד מיכאל 26/09/2017 נמרוד אפרת 1/94221

פרייס טובה 17/09/2017 פרייס שמעון ישראל 1/94228

רפקה מקסים 24/08/2017 רפקה ליליה 1/94331

אוסטרובסקי שי 18/10/2017 אוסטרובסקי תמר 1/94418

שמא עלי 07/10/2012 שמא מוחמד 1/94432

מאירי שרה 28/06/2017 גרינברג אסתריקה סטלה 1/94451

כהן גיל 27/10/2017 כהן רחל 1/94482

בריילובסקי ציליה 07/11/2017 קוגאן מיכאל 1/94488

כהן בתיה 23/11/2017 ריבה כץ 1/94506

אלקבס שושנה 09/12/2017 אלקבס שמואל 1/94512

שפריר עמית 26/03/2010 שטרנין טוני 1/94519

ברלין אלכסנדר 06/10/2017 נוביקוב אנה 1/94523

קול יקיר 30/11/2017 סלע קול אביבה הלנה 1/94526

צוקרמן סנדרה 09/09/2016KIPNIS ROSENTHA SALVADOR 1/94535

צוקרמן סנדרה 18/05/2017 TARLO DE KIPNIS SIMA 1/94537

כהן רוזה שרה ר 04/12/2017 שטורפר פפי 1/94541

לבקוביץ חנוך 23/03/2017 לבקוביץ בוליסה 1/94547

כהן ברכה 23/11/2017 סייקביץ פרלה 1/94555

גלר צבי 21/07/2017 גלר רבקה 1/94572

סמנדוייב אשר 27/11/2017 סמנדוייב זכר 1/94573

טננבוים חוה 07/12/2017 טננבוים יוסף 1/94579

ולדנר משה נתן 24/11/2017 ולדנר מנחם 1/94581

8 דף:

ירושות
ינקוביץ אילן 17/11/2017 ינקוביץ רוסטי 1/94430

ספקטור - פלו נועה 24/03/2017 מרים ספקטור 1/94431

מלץ אלכסנדר 27/02/1974 מלץ שעייה 1/94434

חיחינאשוילי מקבלה 02/11/2017 חיחינאשוילי יצחק 1/94435
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9 דף:

צוואות
רודוי שולמית 29/11/2017 רודוי רפאל 1/94583

סגל רות 11/11/2017 סגל אהוד 1/94586

יזרעאל שלמה 10/12/2017 יזרעאל אסתר מלכה 1/94587

בר-לב רפאל 19/11/2017 בר-לב אסתר 1/94596

כהן רבקה 28/05/2017 קלומיטי אידה 1/94605

כפיר ראובן 14/12/2017 מרגרטה קליין 1/94606

הרמן חנה 02/11/2017 הרמן מיכה 1/94620

אברמזון יובל 21/12/2017 אברמזון רבקה 1/94626

פלגי צבי 01/07/2017 פוליצר יואל 1/94633

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
פורסוב ויקטוריה 07/04/2009 מריאנובסקי מינה 1/40230

מונטאורנו אברהם 24/03/2008 מונטאורנו סוניה 1/45780

מכלוף עובדיה 31/08/2017 מכלוף יעל 1/46964

אביב חביבה 27/10/2017 אביב בועז 1/47076

פורינסון ואדים 01/11/2017 ליישגולד אירנה 1/47126

אסידו עמי 31/12/2014 אסדו ברוך 1/47138

בניטה זלוכצו אוריאל קלא 06/09/2011 בניטה יצחק 1/47140

סוסנה אילה 20/10/2014 אפרים יוסף 1/47141

גרתי יעקב 14/09/2017 גרתי אטי 1/47142

סופר פנינה 24/01/2015 סופר בנימין 1/47143

בן נעים אסתר 18/02/2008 שקרון נסים 1/47146

כהן מסוד 29/10/2017 כהן ברוריה 1/47156

בוים מרים 18/10/2017 קוג`וקרו אסתר 1/47157

פוטורנסקי ריקרדו דני 26/06/2013 פוטורנסקי אלברטו 1/47169

ססקין משה מרסלו 26/01/2017 ארונסון אולגה גלדיס 1/47176

שקלו אריה יהודה 10/08/2017 שקאלו שלמה 1/47178

שקלו אריה יהודה 04/03/2014 שקאלו שושנה 1/47179

אבידב אמיתי 23/10/2017 אבידב כרמלה 1/47182

ראובן לילי 12/11/2017 ראובן שמשון 1/47267

דדון פורטונה 19/10/2017 דדון רני 1/47268

צוואות
נחתומי טובה 22/08/2017 נחתומי משה 1/46717

מדינה לוי אשר 25/08/2016 מדינה לוי רוזה 1/46718

שניידר ולנטינה 03/11/2017 שניידר ויטלי 1/46738

ברון רחל 26/02/2017 ברון מרים 1/46748

כהן מרי 01/09/2017 כהן מסעוד 1/46824

גרשי שלמה 09/10/2017 גרשי שרה 1/46884

גרוסמן ג`ן אליסיה 12/10/2017 גרוסמן יהודה 1/46898

טריגר איגור 05/02/2013 טריגר סמיון 2/46901

סולומון אסתר 24/04/2016 סולומון שמשון 1/46973
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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:

צוואות
קודיש ניצה 25/08/2017 קודיש דניאלה 1/46979

אלגרבלי יהודה 18/03/2016 אלגרבלי יוסף 1/46986

ציבולסקי אלה 19/10/2017 שכטר שלמה 1/46987

אהרון ויויאן באי 27/10/2017 אהרון ג`ילבר 1/46994

סבן רחמים 31/10/2017 סבן שרה 1/47000

אלימלך יוסף 07/10/2017 אלמלח סול 1/47008

בש בתיה (רבקה 08/11/2017 שטיינר גאורגה מנחם 1/47013

פרץ רות 23/10/2017 פרץ מאיר 1/47023

גבאי טובה 24/02/2016 גבאי יהודה נעים 1/47040

רימר הילה 14/11/2017 סנדרוסי אשר 1/47248

וורסולקר רבקה 15/08/2017 וורסולקר מוזס 1/47263

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

צבי קויש, רשם

, נצרת עלית3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
קובי מגי 09/11/2017 אלקיים יקוט 1/29403

קופל עדנה 02/11/2017 קופל אלי 1/29495

אור הדסה 18/09/2017 אור שלמה 1/29522

בן דוד דניאל 25/09/2017 בן דוד אדוה 1/29546

צוואות
שוויגר פאול 22/04/2011 שוויגר אנדריי 1/29471

אגרודק יעל 21/07/2017 כוכבי אליהו 1/29517

לוי יהודית 23/08/2017 דרוגוביצקי הדסה 1/29532

גורלובצקי ולדימיר 16/10/2017 כץ בוריס 1/29541

עזרן שושנה 02/12/2017 לוי שרה 1/29564

שחר עירית 01/10/2017 שחר רן 1/29571

וינר אחיעם 30/05/2013 וינר הרטה 1/29580

קרסיק לודמילה 23/08/2017 קרסיק יבגני 1/29594

קורן אסנת 19/11/2017 שחר מרטה 1/29605

שוב רוזליה 05/08/2017 יתום יוסים קלרה 1/29608

אשמוז מרינה 17/06/2017 אשמוז ביתל 1/29617

ירושות וצוואות

אולגה גורדון, רשמת

9 דף:

צוואות
רודוי שולמית 29/11/2017 רודוי רפאל 1/94583

סגל רות 11/11/2017 סגל אהוד 1/94586

יזרעאל שלמה 10/12/2017 יזרעאל אסתר מלכה 1/94587

בר-לב רפאל 19/11/2017 בר-לב אסתר 1/94596

כהן רבקה 28/05/2017 קלומיטי אידה 1/94605

כפיר ראובן 14/12/2017 מרגרטה קליין 1/94606

הרמן חנה 02/11/2017 הרמן מיכה 1/94620

אברמזון יובל 21/12/2017 אברמזון רבקה 1/94626

פלגי צבי 01/07/2017 פוליצר יואל 1/94633

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
פורסוב ויקטוריה 07/04/2009 מריאנובסקי מינה 1/40230

מונטאורנו אברהם 24/03/2008 מונטאורנו סוניה 1/45780

מכלוף עובדיה 31/08/2017 מכלוף יעל 1/46964

אביב חביבה 27/10/2017 אביב בועז 1/47076

פורינסון ואדים 01/11/2017 ליישגולד אירנה 1/47126

אסידו עמי 31/12/2014 אסדו ברוך 1/47138

בניטה זלוכצו אוריאל קלא 06/09/2011 בניטה יצחק 1/47140

סוסנה אילה 20/10/2014 אפרים יוסף 1/47141

גרתי יעקב 14/09/2017 גרתי אטי 1/47142

סופר פנינה 24/01/2015 סופר בנימין 1/47143

בן נעים אסתר 18/02/2008 שקרון נסים 1/47146

כהן מסוד 29/10/2017 כהן ברוריה 1/47156

בוים מרים 18/10/2017 קוג`וקרו אסתר 1/47157

פוטורנסקי ריקרדו דני 26/06/2013 פוטורנסקי אלברטו 1/47169

ססקין משה מרסלו 26/01/2017 ארונסון אולגה גלדיס 1/47176

שקלו אריה יהודה 10/08/2017 שקאלו שלמה 1/47178

שקלו אריה יהודה 04/03/2014 שקאלו שושנה 1/47179

אבידב אמיתי 23/10/2017 אבידב כרמלה 1/47182

ראובן לילי 12/11/2017 ראובן שמשון 1/47267

דדון פורטונה 19/10/2017 דדון רני 1/47268

צוואות
נחתומי טובה 22/08/2017 נחתומי משה 1/46717

מדינה לוי אשר 25/08/2016 מדינה לוי רוזה 1/46718

שניידר ולנטינה 03/11/2017 שניידר ויטלי 1/46738

ברון רחל 26/02/2017 ברון מרים 1/46748

כהן מרי 01/09/2017 כהן מסעוד 1/46824

גרשי שלמה 09/10/2017 גרשי שרה 1/46884

גרוסמן ג`ן אליסיה 12/10/2017 גרוסמן יהודה 1/46898

טריגר איגור 05/02/2013 טריגר סמיון 2/46901

סולומון אסתר 24/04/2016 סולומון שמשון 1/46973

9 דף:

צוואות
רודוי שולמית 29/11/2017 רודוי רפאל 1/94583

סגל רות 11/11/2017 סגל אהוד 1/94586

יזרעאל שלמה 10/12/2017 יזרעאל אסתר מלכה 1/94587

בר-לב רפאל 19/11/2017 בר-לב אסתר 1/94596

כהן רבקה 28/05/2017 קלומיטי אידה 1/94605

כפיר ראובן 14/12/2017 מרגרטה קליין 1/94606

הרמן חנה 02/11/2017 הרמן מיכה 1/94620

אברמזון יובל 21/12/2017 אברמזון רבקה 1/94626

פלגי צבי 01/07/2017 פוליצר יואל 1/94633

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
פורסוב ויקטוריה 07/04/2009 מריאנובסקי מינה 1/40230

מונטאורנו אברהם 24/03/2008 מונטאורנו סוניה 1/45780

מכלוף עובדיה 31/08/2017 מכלוף יעל 1/46964

אביב חביבה 27/10/2017 אביב בועז 1/47076

פורינסון ואדים 01/11/2017 ליישגולד אירנה 1/47126

אסידו עמי 31/12/2014 אסדו ברוך 1/47138

בניטה זלוכצו אוריאל קלא 06/09/2011 בניטה יצחק 1/47140

סוסנה אילה 20/10/2014 אפרים יוסף 1/47141

גרתי יעקב 14/09/2017 גרתי אטי 1/47142

סופר פנינה 24/01/2015 סופר בנימין 1/47143

בן נעים אסתר 18/02/2008 שקרון נסים 1/47146

כהן מסוד 29/10/2017 כהן ברוריה 1/47156

בוים מרים 18/10/2017 קוג`וקרו אסתר 1/47157

פוטורנסקי ריקרדו דני 26/06/2013 פוטורנסקי אלברטו 1/47169

ססקין משה מרסלו 26/01/2017 ארונסון אולגה גלדיס 1/47176

שקלו אריה יהודה 10/08/2017 שקאלו שלמה 1/47178

שקלו אריה יהודה 04/03/2014 שקאלו שושנה 1/47179

אבידב אמיתי 23/10/2017 אבידב כרמלה 1/47182

ראובן לילי 12/11/2017 ראובן שמשון 1/47267

דדון פורטונה 19/10/2017 דדון רני 1/47268

צוואות
נחתומי טובה 22/08/2017 נחתומי משה 1/46717

מדינה לוי אשר 25/08/2016 מדינה לוי רוזה 1/46718

שניידר ולנטינה 03/11/2017 שניידר ויטלי 1/46738

ברון רחל 26/02/2017 ברון מרים 1/46748

כהן מרי 01/09/2017 כהן מסעוד 1/46824

גרשי שלמה 09/10/2017 גרשי שרה 1/46884

גרוסמן ג`ן אליסיה 12/10/2017 גרוסמן יהודה 1/46898

טריגר איגור 05/02/2013 טריגר סמיון 2/46901

סולומון אסתר 24/04/2016 סולומון שמשון 1/46973

10 דף:

צוואות
קודיש ניצה 25/08/2017 קודיש דניאלה 1/46979

אלגרבלי יהודה 18/03/2016 אלגרבלי יוסף 1/46986

ציבולסקי אלה 19/10/2017 שכטר שלמה 1/46987

אהרון ויויאן באי 27/10/2017 אהרון ג`ילבר 1/46994

סבן רחמים 31/10/2017 סבן שרה 1/47000

אלימלך יוסף 07/10/2017 אלמלח סול 1/47008

בש בתיה (רבקה 08/11/2017 שטיינר גאורגה מנחם 1/47013

פרץ רות 23/10/2017 פרץ מאיר 1/47023

גבאי טובה 24/02/2016 גבאי יהודה נעים 1/47040

רימר הילה 14/11/2017 סנדרוסי אשר 1/47248

וורסולקר רבקה 15/08/2017 וורסולקר מוזס 1/47263

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

צבי קויש, רשם

, נצרת עלית3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
קובי מגי 09/11/2017 אלקיים יקוט 1/29403

קופל עדנה 02/11/2017 קופל אלי 1/29495

אור הדסה 18/09/2017 אור שלמה 1/29522

בן דוד דניאל 25/09/2017 בן דוד אדוה 1/29546

צוואות
שוויגר פאול 22/04/2011 שוויגר אנדריי 1/29471

אגרודק יעל 21/07/2017 כוכבי אליהו 1/29517

לוי יהודית 23/08/2017 דרוגוביצקי הדסה 1/29532

גורלובצקי ולדימיר 16/10/2017 כץ בוריס 1/29541

עזרן שושנה 02/12/2017 לוי שרה 1/29564

שחר עירית 01/10/2017 שחר רן 1/29571

וינר אחיעם 30/05/2013 וינר הרטה 1/29580

קרסיק לודמילה 23/08/2017 קרסיק יבגני 1/29594

קורן אסנת 19/11/2017 שחר מרטה 1/29605

שוב רוזליה 05/08/2017 יתום יוסים קלרה 1/29608

אשמוז מרינה 17/06/2017 אשמוז ביתל 1/29617

ירושות וצוואות

אולגה גורדון, רשמת
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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:

צוואות
קודיש ניצה 25/08/2017 קודיש דניאלה 1/46979

אלגרבלי יהודה 18/03/2016 אלגרבלי יוסף 1/46986

ציבולסקי אלה 19/10/2017 שכטר שלמה 1/46987

אהרון ויויאן באי 27/10/2017 אהרון ג`ילבר 1/46994

סבן רחמים 31/10/2017 סבן שרה 1/47000

אלימלך יוסף 07/10/2017 אלמלח סול 1/47008

בש בתיה (רבקה 08/11/2017 שטיינר גאורגה מנחם 1/47013

פרץ רות 23/10/2017 פרץ מאיר 1/47023

גבאי טובה 24/02/2016 גבאי יהודה נעים 1/47040

רימר הילה 14/11/2017 סנדרוסי אשר 1/47248

וורסולקר רבקה 15/08/2017 וורסולקר מוזס 1/47263

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

צבי קויש, רשם

, נצרת עלית3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
קובי מגי 09/11/2017 אלקיים יקוט 1/29403

קופל עדנה 02/11/2017 קופל אלי 1/29495

אור הדסה 18/09/2017 אור שלמה 1/29522

בן דוד דניאל 25/09/2017 בן דוד אדוה 1/29546

צוואות
שוויגר פאול 22/04/2011 שוויגר אנדריי 1/29471

אגרודק יעל 21/07/2017 כוכבי אליהו 1/29517

לוי יהודית 23/08/2017 דרוגוביצקי הדסה 1/29532

גורלובצקי ולדימיר 16/10/2017 כץ בוריס 1/29541

עזרן שושנה 02/12/2017 לוי שרה 1/29564

שחר עירית 01/10/2017 שחר רן 1/29571

וינר אחיעם 30/05/2013 וינר הרטה 1/29580

קרסיק לודמילה 23/08/2017 קרסיק יבגני 1/29594

קורן אסנת 19/11/2017 שחר מרטה 1/29605

שוב רוזליה 05/08/2017 יתום יוסים קלרה 1/29608

אשמוז מרינה 17/06/2017 אשמוז ביתל 1/29617

ירושות וצוואות

אולגה גורדון, רשמת

10 דף:

צוואות
קודיש ניצה 25/08/2017 קודיש דניאלה 1/46979

אלגרבלי יהודה 18/03/2016 אלגרבלי יוסף 1/46986

ציבולסקי אלה 19/10/2017 שכטר שלמה 1/46987

אהרון ויויאן באי 27/10/2017 אהרון ג`ילבר 1/46994

סבן רחמים 31/10/2017 סבן שרה 1/47000

אלימלך יוסף 07/10/2017 אלמלח סול 1/47008

בש בתיה (רבקה 08/11/2017 שטיינר גאורגה מנחם 1/47013

פרץ רות 23/10/2017 פרץ מאיר 1/47023

גבאי טובה 24/02/2016 גבאי יהודה נעים 1/47040

רימר הילה 14/11/2017 סנדרוסי אשר 1/47248

וורסולקר רבקה 15/08/2017 וורסולקר מוזס 1/47263

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

צבי קויש, רשם

, נצרת עלית3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
קובי מגי 09/11/2017 אלקיים יקוט 1/29403

קופל עדנה 02/11/2017 קופל אלי 1/29495

אור הדסה 18/09/2017 אור שלמה 1/29522

בן דוד דניאל 25/09/2017 בן דוד אדוה 1/29546

צוואות
שוויגר פאול 22/04/2011 שוויגר אנדריי 1/29471

אגרודק יעל 21/07/2017 כוכבי אליהו 1/29517

לוי יהודית 23/08/2017 דרוגוביצקי הדסה 1/29532

גורלובצקי ולדימיר 16/10/2017 כץ בוריס 1/29541

עזרן שושנה 02/12/2017 לוי שרה 1/29564

שחר עירית 01/10/2017 שחר רן 1/29571

וינר אחיעם 30/05/2013 וינר הרטה 1/29580

קרסיק לודמילה 23/08/2017 קרסיק יבגני 1/29594

קורן אסנת 19/11/2017 שחר מרטה 1/29605

שוב רוזליה 05/08/2017 יתום יוסים קלרה 1/29608

אשמוז מרינה 17/06/2017 אשמוז ביתל 1/29617

ירושות וצוואות

אולגה גורדון, רשמת

10 דף:

צוואות
קודיש ניצה 25/08/2017 קודיש דניאלה 1/46979

אלגרבלי יהודה 18/03/2016 אלגרבלי יוסף 1/46986

ציבולסקי אלה 19/10/2017 שכטר שלמה 1/46987

אהרון ויויאן באי 27/10/2017 אהרון ג`ילבר 1/46994

סבן רחמים 31/10/2017 סבן שרה 1/47000

אלימלך יוסף 07/10/2017 אלמלח סול 1/47008

בש בתיה (רבקה 08/11/2017 שטיינר גאורגה מנחם 1/47013

פרץ רות 23/10/2017 פרץ מאיר 1/47023

גבאי טובה 24/02/2016 גבאי יהודה נעים 1/47040

רימר הילה 14/11/2017 סנדרוסי אשר 1/47248

וורסולקר רבקה 15/08/2017 וורסולקר מוזס 1/47263

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

צבי קויש, רשם

, נצרת עלית3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
קובי מגי 09/11/2017 אלקיים יקוט 1/29403

קופל עדנה 02/11/2017 קופל אלי 1/29495

אור הדסה 18/09/2017 אור שלמה 1/29522

בן דוד דניאל 25/09/2017 בן דוד אדוה 1/29546

צוואות
שוויגר פאול 22/04/2011 שוויגר אנדריי 1/29471

אגרודק יעל 21/07/2017 כוכבי אליהו 1/29517

לוי יהודית 23/08/2017 דרוגוביצקי הדסה 1/29532

גורלובצקי ולדימיר 16/10/2017 כץ בוריס 1/29541

עזרן שושנה 02/12/2017 לוי שרה 1/29564

שחר עירית 01/10/2017 שחר רן 1/29571

וינר אחיעם 30/05/2013 וינר הרטה 1/29580

קרסיק לודמילה 23/08/2017 קרסיק יבגני 1/29594

קורן אסנת 19/11/2017 שחר מרטה 1/29605

שוב רוזליה 05/08/2017 יתום יוסים קלרה 1/29608

אשמוז מרינה 17/06/2017 אשמוז ביתל 1/29617

ירושות וצוואות

אולגה גורדון, רשמת
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
פולטוב אליעזר 29/09/2017 פולטוב רחל 1/42309

כהן דוד 06/10/2017 כהן יצחק 1/42329

לוין רוג`ר 12/05/2004 לוין שרה אן 1/42376

הנדרי שפרה חנה 03/09/2017 יוסף אלן ברוידה 1/42379

כדר גאדה 12/08/2017 כדר כדר 1/42382

הובר רבקה טובה 26/09/2017 הובר אבי דורון משה 1/42390

זיידה פסיה 31/05/2017 זיידה מנחם 1/42400

זיונס פנחס יהודה 27/10/1995 )ABA) אבא (ZIONSזיונס ( 1/42412

בן אברהם יניב 04/01/2017 בן אברהם חיה אליאם 1/42502

בועזיז משה 05/02/2017 בועזיז מרי זוליט 1/42546

ידידיה כפיר 07/10/2017 ידידיה אורלי 1/42598

ליאונרד נסיי חביף 07/02/2016 אייזיק נסיי חביף 1/42634

משולם רחל 19/10/2017 משולם אברהם 1/42642

עאמר-עפיפי עולא 25/06/2011 עפיפי חוסיין 1/42644

לוי אברהם 01/02/1952 נימן יונה 1/42651

בן עמי משה 20/10/2017 חבשוש אסתר 1/42662

שריקי אברהם 31/07/2017 שריקי סלומון 1/42664

סוויד נסים 31/10/2009 סוויד שולמית חנה 1/42666

ברסטצקי רחל 03/12/2017 אבייב לודמילה 1/42667

רוח דיין שולמית 04/11/2017 רוח מנשה 1/42670

וינקלר מיטל 07/05/2016 וינקלר בלהה 1/42671

לב מלכה הלנה 02/03/2010 טויסיג שמואל 1/42673

אטיאס גלית 12/09/2016 יפרח שרה 1/42674

תורג`מן שמעון 14/11/2017 תורג`מן יהודית 1/42676

מזרחי רמי 23/11/2017 מזרחי ששון 1/42683

אלפסי אלברט 10/05/1984 אלפסי איסק 1/42685

סולודוחין ויקטוריה 22/11/2017 סולודוחין אולג 1/42686

פרי מרק 02/07/2017 פרי אליזבט 1/42688

ברנד פול מיכאל 25/10/2016 ברנד אלן 1/42715

כהן אושרית 06/11/2017 כהן יהודה 1/42717

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
פולטוב אליעזר 29/09/2017 פולטוב רחל 1/42309

כהן דוד 06/10/2017 כהן יצחק 1/42329

לוין רוג`ר 12/05/2004 לוין שרה אן 1/42376

הנדרי שפרה חנה 03/09/2017 יוסף אלן ברוידה 1/42379

כדר גאדה 12/08/2017 כדר כדר 1/42382

הובר רבקה טובה 26/09/2017 הובר אבי דורון משה 1/42390

זיידה פסיה 31/05/2017 זיידה מנחם 1/42400

זיונס פנחס יהודה 27/10/1995 )ABA) אבא (ZIONSזיונס ( 1/42412

בן אברהם יניב 04/01/2017 בן אברהם חיה אליאם 1/42502

בועזיז משה 05/02/2017 בועזיז מרי זוליט 1/42546

ידידיה כפיר 07/10/2017 ידידיה אורלי 1/42598

ליאונרד נסיי חביף 07/02/2016 אייזיק נסיי חביף 1/42634

משולם רחל 19/10/2017 משולם אברהם 1/42642

עאמר-עפיפי עולא 25/06/2011 עפיפי חוסיין 1/42644

לוי אברהם 01/02/1952 נימן יונה 1/42651

בן עמי משה 20/10/2017 חבשוש אסתר 1/42662

שריקי אברהם 31/07/2017 שריקי סלומון 1/42664

סוויד נסים 31/10/2009 סוויד שולמית חנה 1/42666

ברסטצקי רחל 03/12/2017 אבייב לודמילה 1/42667

רוח דיין שולמית 04/11/2017 רוח מנשה 1/42670

וינקלר מיטל 07/05/2016 וינקלר בלהה 1/42671

לב מלכה הלנה 02/03/2010 טויסיג שמואל 1/42673

אטיאס גלית 12/09/2016 יפרח שרה 1/42674

תורג`מן שמעון 14/11/2017 תורג`מן יהודית 1/42676

מזרחי רמי 23/11/2017 מזרחי ששון 1/42683

אלפסי אלברט 10/05/1984 אלפסי איסק 1/42685

סולודוחין ויקטוריה 22/11/2017 סולודוחין אולג 1/42686

פרי מרק 02/07/2017 פרי אליזבט 1/42688

ברנד פול מיכאל 25/10/2016 ברנד אלן 1/42715

כהן אושרית 06/11/2017 כהן יהודה 1/42717
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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

2 דף:

ירושות
חנניה אליאן 26/04/2017 חנניה אשר 1/42732

צוואות
נודלמן רות 13/09/2015 נודלמן ישראל 2/39842

נחום נחום 10/02/2017 נחום )שראבי( סלחה 3/41969

אברמוביץ בנימין 08/10/2017 אברמוביץ קמליה 1/42171

רפאל עמוס 10/12/2007 רפאל פרחה 1/42290

פיקאר מריליז 10/10/2017 פיקאר איוון 1/42332

דוידוביץ רות 30/09/2017 חווי יודית 1/42417

מזרחי חיה 31/10/2017 מזרחי יעקב 1/42476

אביב אליהו 10/11/2017 אבסדרס רחל 1/42483

זרצקי מריאן 16/05/2017 אונגר רבקה 1/42495

מזרחי ויקטוריה 31/08/2016 מזרחי עוזר 1/42549

מלכה סולומון 22/08/2017 אלוק שרה 1/42550

דרורי שרה 29/09/2017 דרורי יעקב 1/42552

שמרון דוד נפתלי 29/10/2017 יוכסברגר צפורה 2/42555

אלקלעי אברהם 11/10/2014 אלקלעי שרה 1/42655

כהן נוריאל רות 01/05/2017 כהן נחמה 1/42656

אלה אבנר 11/09/2017 אלה שושנה 1/42657

פולק אליעזר שלו 26/11/2017 פולק משה 1/42658

צליח נורית 08/08/2017 חיים חיים 1/42660

לבנון אסף 25/11/2017 לבנון שבתאי 1/42663

ויינריב קלודט 17/11/2017 בוניון פאולט דבורה 1/42672

ראפ לורנס 26/02/2017 ראפ ארנולד 1/42678

תורן רון 04/11/2017 שלו תורן פועה 1/42682

שיבר ג`ני 17/10/2017 שיבר מיכאל 1/42692

הראל מקסים 21/11/2017 פיינברג אנטוליי 1/42694

אחיעם יהודה 26/03/2017 אחיעם לאה 1/42699

לאורדה דנה 13/09/2017 לאורדה ויקטוריה 1/42714

אבירם מנחם 08/04/2016 אבירם יעל 1/42716

קרא צבי 23/11/2017 קרא רבקה 1/42731

אזרף אישה 25/11/2017 אזרף משה 1/42739

בקשייב מרים 17/10/2017 בקשייב ריבה 1/42766

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
רוזנטל (אלטמ ינטה 19/01/2014 רוזנטל בנק ברנרד 1/221414

רוזנטל (אלטמ ינטה 08/05/2014 רוזנטל מיכאל חיים 1/221423

לוי אילת 14/07/2016 פלד ישראל 7/232445

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
פולטוב אליעזר 29/09/2017 פולטוב רחל 1/42309

כהן דוד 06/10/2017 כהן יצחק 1/42329

לוין רוג`ר 12/05/2004 לוין שרה אן 1/42376

הנדרי שפרה חנה 03/09/2017 יוסף אלן ברוידה 1/42379

כדר גאדה 12/08/2017 כדר כדר 1/42382

הובר רבקה טובה 26/09/2017 הובר אבי דורון משה 1/42390

זיידה פסיה 31/05/2017 זיידה מנחם 1/42400

זיונס פנחס יהודה 27/10/1995 )ABA) אבא (ZIONSזיונס ( 1/42412

בן אברהם יניב 04/01/2017 בן אברהם חיה אליאם 1/42502

בועזיז משה 05/02/2017 בועזיז מרי זוליט 1/42546

ידידיה כפיר 07/10/2017 ידידיה אורלי 1/42598

ליאונרד נסיי חביף 07/02/2016 אייזיק נסיי חביף 1/42634

משולם רחל 19/10/2017 משולם אברהם 1/42642

עאמר-עפיפי עולא 25/06/2011 עפיפי חוסיין 1/42644

לוי אברהם 01/02/1952 נימן יונה 1/42651

בן עמי משה 20/10/2017 חבשוש אסתר 1/42662

שריקי אברהם 31/07/2017 שריקי סלומון 1/42664

סוויד נסים 31/10/2009 סוויד שולמית חנה 1/42666

ברסטצקי רחל 03/12/2017 אבייב לודמילה 1/42667

רוח דיין שולמית 04/11/2017 רוח מנשה 1/42670

וינקלר מיטל 07/05/2016 וינקלר בלהה 1/42671

לב מלכה הלנה 02/03/2010 טויסיג שמואל 1/42673

אטיאס גלית 12/09/2016 יפרח שרה 1/42674

תורג`מן שמעון 14/11/2017 תורג`מן יהודית 1/42676

מזרחי רמי 23/11/2017 מזרחי ששון 1/42683

אלפסי אלברט 10/05/1984 אלפסי איסק 1/42685

סולודוחין ויקטוריה 22/11/2017 סולודוחין אולג 1/42686

פרי מרק 02/07/2017 פרי אליזבט 1/42688

ברנד פול מיכאל 25/10/2016 ברנד אלן 1/42715

כהן אושרית 06/11/2017 כהן יהודה 1/42717

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
פולטוב אליעזר 29/09/2017 פולטוב רחל 1/42309

כהן דוד 06/10/2017 כהן יצחק 1/42329

לוין רוג`ר 12/05/2004 לוין שרה אן 1/42376

הנדרי שפרה חנה 03/09/2017 יוסף אלן ברוידה 1/42379

כדר גאדה 12/08/2017 כדר כדר 1/42382

הובר רבקה טובה 26/09/2017 הובר אבי דורון משה 1/42390

זיידה פסיה 31/05/2017 זיידה מנחם 1/42400

זיונס פנחס יהודה 27/10/1995 )ABA) אבא (ZIONSזיונס ( 1/42412

בן אברהם יניב 04/01/2017 בן אברהם חיה אליאם 1/42502

בועזיז משה 05/02/2017 בועזיז מרי זוליט 1/42546

ידידיה כפיר 07/10/2017 ידידיה אורלי 1/42598

ליאונרד נסיי חביף 07/02/2016 אייזיק נסיי חביף 1/42634

משולם רחל 19/10/2017 משולם אברהם 1/42642

עאמר-עפיפי עולא 25/06/2011 עפיפי חוסיין 1/42644

לוי אברהם 01/02/1952 נימן יונה 1/42651

בן עמי משה 20/10/2017 חבשוש אסתר 1/42662

שריקי אברהם 31/07/2017 שריקי סלומון 1/42664

סוויד נסים 31/10/2009 סוויד שולמית חנה 1/42666

ברסטצקי רחל 03/12/2017 אבייב לודמילה 1/42667

רוח דיין שולמית 04/11/2017 רוח מנשה 1/42670

וינקלר מיטל 07/05/2016 וינקלר בלהה 1/42671

לב מלכה הלנה 02/03/2010 טויסיג שמואל 1/42673

אטיאס גלית 12/09/2016 יפרח שרה 1/42674

תורג`מן שמעון 14/11/2017 תורג`מן יהודית 1/42676

מזרחי רמי 23/11/2017 מזרחי ששון 1/42683

אלפסי אלברט 10/05/1984 אלפסי איסק 1/42685

סולודוחין ויקטוריה 22/11/2017 סולודוחין אולג 1/42686

פרי מרק 02/07/2017 פרי אליזבט 1/42688

ברנד פול מיכאל 25/10/2016 ברנד אלן 1/42715

כהן אושרית 06/11/2017 כהן יהודה 1/42717



3931 ילקוט הפרסומים 7665, כ' בטבת התשע"ח, 7.1.2018 

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

2 דף:

ירושות
חנניה אליאן 26/04/2017 חנניה אשר 1/42732

צוואות
נודלמן רות 13/09/2015 נודלמן ישראל 2/39842

נחום נחום 10/02/2017 נחום )שראבי( סלחה 3/41969

אברמוביץ בנימין 08/10/2017 אברמוביץ קמליה 1/42171

רפאל עמוס 10/12/2007 רפאל פרחה 1/42290

פיקאר מריליז 10/10/2017 פיקאר איוון 1/42332

דוידוביץ רות 30/09/2017 חווי יודית 1/42417

מזרחי חיה 31/10/2017 מזרחי יעקב 1/42476

אביב אליהו 10/11/2017 אבסדרס רחל 1/42483

זרצקי מריאן 16/05/2017 אונגר רבקה 1/42495

מזרחי ויקטוריה 31/08/2016 מזרחי עוזר 1/42549

מלכה סולומון 22/08/2017 אלוק שרה 1/42550

דרורי שרה 29/09/2017 דרורי יעקב 1/42552

שמרון דוד נפתלי 29/10/2017 יוכסברגר צפורה 2/42555

אלקלעי אברהם 11/10/2014 אלקלעי שרה 1/42655

כהן נוריאל רות 01/05/2017 כהן נחמה 1/42656

אלה אבנר 11/09/2017 אלה שושנה 1/42657

פולק אליעזר שלו 26/11/2017 פולק משה 1/42658

צליח נורית 08/08/2017 חיים חיים 1/42660

לבנון אסף 25/11/2017 לבנון שבתאי 1/42663

ויינריב קלודט 17/11/2017 בוניון פאולט דבורה 1/42672

ראפ לורנס 26/02/2017 ראפ ארנולד 1/42678

תורן רון 04/11/2017 שלו תורן פועה 1/42682

שיבר ג`ני 17/10/2017 שיבר מיכאל 1/42692

הראל מקסים 21/11/2017 פיינברג אנטוליי 1/42694

אחיעם יהודה 26/03/2017 אחיעם לאה 1/42699

לאורדה דנה 13/09/2017 לאורדה ויקטוריה 1/42714

אבירם מנחם 08/04/2016 אבירם יעל 1/42716

קרא צבי 23/11/2017 קרא רבקה 1/42731

אזרף אישה 25/11/2017 אזרף משה 1/42739

בקשייב מרים 17/10/2017 בקשייב ריבה 1/42766

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
רוזנטל (אלטמ ינטה 19/01/2014 רוזנטל בנק ברנרד 1/221414

רוזנטל (אלטמ ינטה 08/05/2014 רוזנטל מיכאל חיים 1/221423

לוי אילת 14/07/2016 פלד ישראל 7/232445

2 דף:

ירושות
חנניה אליאן 26/04/2017 חנניה אשר 1/42732

צוואות
נודלמן רות 13/09/2015 נודלמן ישראל 2/39842

נחום נחום 10/02/2017 נחום )שראבי( סלחה 3/41969

אברמוביץ בנימין 08/10/2017 אברמוביץ קמליה 1/42171

רפאל עמוס 10/12/2007 רפאל פרחה 1/42290

פיקאר מריליז 10/10/2017 פיקאר איוון 1/42332

דוידוביץ רות 30/09/2017 חווי יודית 1/42417

מזרחי חיה 31/10/2017 מזרחי יעקב 1/42476

אביב אליהו 10/11/2017 אבסדרס רחל 1/42483

זרצקי מריאן 16/05/2017 אונגר רבקה 1/42495

מזרחי ויקטוריה 31/08/2016 מזרחי עוזר 1/42549

מלכה סולומון 22/08/2017 אלוק שרה 1/42550

דרורי שרה 29/09/2017 דרורי יעקב 1/42552

שמרון דוד נפתלי 29/10/2017 יוכסברגר צפורה 2/42555

אלקלעי אברהם 11/10/2014 אלקלעי שרה 1/42655

כהן נוריאל רות 01/05/2017 כהן נחמה 1/42656

אלה אבנר 11/09/2017 אלה שושנה 1/42657

פולק אליעזר שלו 26/11/2017 פולק משה 1/42658

צליח נורית 08/08/2017 חיים חיים 1/42660

לבנון אסף 25/11/2017 לבנון שבתאי 1/42663

ויינריב קלודט 17/11/2017 בוניון פאולט דבורה 1/42672

ראפ לורנס 26/02/2017 ראפ ארנולד 1/42678

תורן רון 04/11/2017 שלו תורן פועה 1/42682

שיבר ג`ני 17/10/2017 שיבר מיכאל 1/42692

הראל מקסים 21/11/2017 פיינברג אנטוליי 1/42694

אחיעם יהודה 26/03/2017 אחיעם לאה 1/42699

לאורדה דנה 13/09/2017 לאורדה ויקטוריה 1/42714

אבירם מנחם 08/04/2016 אבירם יעל 1/42716

קרא צבי 23/11/2017 קרא רבקה 1/42731

אזרף אישה 25/11/2017 אזרף משה 1/42739

בקשייב מרים 17/10/2017 בקשייב ריבה 1/42766

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
רוזנטל (אלטמ ינטה 19/01/2014 רוזנטל בנק ברנרד 1/221414

רוזנטל (אלטמ ינטה 08/05/2014 רוזנטל מיכאל חיים 1/221423

לוי אילת 14/07/2016 פלד ישראל 7/232445

2 דף:

ירושות
חנניה אליאן 26/04/2017 חנניה אשר 1/42732

צוואות
נודלמן רות 13/09/2015 נודלמן ישראל 2/39842

נחום נחום 10/02/2017 נחום )שראבי( סלחה 3/41969

אברמוביץ בנימין 08/10/2017 אברמוביץ קמליה 1/42171

רפאל עמוס 10/12/2007 רפאל פרחה 1/42290

פיקאר מריליז 10/10/2017 פיקאר איוון 1/42332

דוידוביץ רות 30/09/2017 חווי יודית 1/42417

מזרחי חיה 31/10/2017 מזרחי יעקב 1/42476

אביב אליהו 10/11/2017 אבסדרס רחל 1/42483

זרצקי מריאן 16/05/2017 אונגר רבקה 1/42495

מזרחי ויקטוריה 31/08/2016 מזרחי עוזר 1/42549

מלכה סולומון 22/08/2017 אלוק שרה 1/42550

דרורי שרה 29/09/2017 דרורי יעקב 1/42552

שמרון דוד נפתלי 29/10/2017 יוכסברגר צפורה 2/42555

אלקלעי אברהם 11/10/2014 אלקלעי שרה 1/42655

כהן נוריאל רות 01/05/2017 כהן נחמה 1/42656

אלה אבנר 11/09/2017 אלה שושנה 1/42657

פולק אליעזר שלו 26/11/2017 פולק משה 1/42658

צליח נורית 08/08/2017 חיים חיים 1/42660

לבנון אסף 25/11/2017 לבנון שבתאי 1/42663

ויינריב קלודט 17/11/2017 בוניון פאולט דבורה 1/42672

ראפ לורנס 26/02/2017 ראפ ארנולד 1/42678

תורן רון 04/11/2017 שלו תורן פועה 1/42682

שיבר ג`ני 17/10/2017 שיבר מיכאל 1/42692

הראל מקסים 21/11/2017 פיינברג אנטוליי 1/42694

אחיעם יהודה 26/03/2017 אחיעם לאה 1/42699

לאורדה דנה 13/09/2017 לאורדה ויקטוריה 1/42714

אבירם מנחם 08/04/2016 אבירם יעל 1/42716

קרא צבי 23/11/2017 קרא רבקה 1/42731

אזרף אישה 25/11/2017 אזרף משה 1/42739

בקשייב מרים 17/10/2017 בקשייב ריבה 1/42766

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
רוזנטל (אלטמ ינטה 19/01/2014 רוזנטל בנק ברנרד 1/221414

רוזנטל (אלטמ ינטה 08/05/2014 רוזנטל מיכאל חיים 1/221423

לוי אילת 14/07/2016 פלד ישראל 7/232445

2 דף:

ירושות
חנניה אליאן 26/04/2017 חנניה אשר 1/42732

צוואות
נודלמן רות 13/09/2015 נודלמן ישראל 2/39842

נחום נחום 10/02/2017 נחום )שראבי( סלחה 3/41969

אברמוביץ בנימין 08/10/2017 אברמוביץ קמליה 1/42171

רפאל עמוס 10/12/2007 רפאל פרחה 1/42290

פיקאר מריליז 10/10/2017 פיקאר איוון 1/42332

דוידוביץ רות 30/09/2017 חווי יודית 1/42417

מזרחי חיה 31/10/2017 מזרחי יעקב 1/42476

אביב אליהו 10/11/2017 אבסדרס רחל 1/42483

זרצקי מריאן 16/05/2017 אונגר רבקה 1/42495

מזרחי ויקטוריה 31/08/2016 מזרחי עוזר 1/42549

מלכה סולומון 22/08/2017 אלוק שרה 1/42550

דרורי שרה 29/09/2017 דרורי יעקב 1/42552

שמרון דוד נפתלי 29/10/2017 יוכסברגר צפורה 2/42555

אלקלעי אברהם 11/10/2014 אלקלעי שרה 1/42655

כהן נוריאל רות 01/05/2017 כהן נחמה 1/42656

אלה אבנר 11/09/2017 אלה שושנה 1/42657

פולק אליעזר שלו 26/11/2017 פולק משה 1/42658

צליח נורית 08/08/2017 חיים חיים 1/42660

לבנון אסף 25/11/2017 לבנון שבתאי 1/42663

ויינריב קלודט 17/11/2017 בוניון פאולט דבורה 1/42672

ראפ לורנס 26/02/2017 ראפ ארנולד 1/42678

תורן רון 04/11/2017 שלו תורן פועה 1/42682

שיבר ג`ני 17/10/2017 שיבר מיכאל 1/42692

הראל מקסים 21/11/2017 פיינברג אנטוליי 1/42694

אחיעם יהודה 26/03/2017 אחיעם לאה 1/42699

לאורדה דנה 13/09/2017 לאורדה ויקטוריה 1/42714

אבירם מנחם 08/04/2016 אבירם יעל 1/42716

קרא צבי 23/11/2017 קרא רבקה 1/42731

אזרף אישה 25/11/2017 אזרף משה 1/42739

בקשייב מרים 17/10/2017 בקשייב ריבה 1/42766

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
רוזנטל (אלטמ ינטה 19/01/2014 רוזנטל בנק ברנרד 1/221414

רוזנטל (אלטמ ינטה 08/05/2014 רוזנטל מיכאל חיים 1/221423

לוי אילת 14/07/2016 פלד ישראל 7/232445

2 דף:

ירושות
חנניה אליאן 26/04/2017 חנניה אשר 1/42732

צוואות
נודלמן רות 13/09/2015 נודלמן ישראל 2/39842

נחום נחום 10/02/2017 נחום )שראבי( סלחה 3/41969

אברמוביץ בנימין 08/10/2017 אברמוביץ קמליה 1/42171

רפאל עמוס 10/12/2007 רפאל פרחה 1/42290

פיקאר מריליז 10/10/2017 פיקאר איוון 1/42332

דוידוביץ רות 30/09/2017 חווי יודית 1/42417

מזרחי חיה 31/10/2017 מזרחי יעקב 1/42476

אביב אליהו 10/11/2017 אבסדרס רחל 1/42483

זרצקי מריאן 16/05/2017 אונגר רבקה 1/42495

מזרחי ויקטוריה 31/08/2016 מזרחי עוזר 1/42549

מלכה סולומון 22/08/2017 אלוק שרה 1/42550

דרורי שרה 29/09/2017 דרורי יעקב 1/42552

שמרון דוד נפתלי 29/10/2017 יוכסברגר צפורה 2/42555

אלקלעי אברהם 11/10/2014 אלקלעי שרה 1/42655

כהן נוריאל רות 01/05/2017 כהן נחמה 1/42656

אלה אבנר 11/09/2017 אלה שושנה 1/42657

פולק אליעזר שלו 26/11/2017 פולק משה 1/42658

צליח נורית 08/08/2017 חיים חיים 1/42660

לבנון אסף 25/11/2017 לבנון שבתאי 1/42663

ויינריב קלודט 17/11/2017 בוניון פאולט דבורה 1/42672

ראפ לורנס 26/02/2017 ראפ ארנולד 1/42678

תורן רון 04/11/2017 שלו תורן פועה 1/42682

שיבר ג`ני 17/10/2017 שיבר מיכאל 1/42692

הראל מקסים 21/11/2017 פיינברג אנטוליי 1/42694

אחיעם יהודה 26/03/2017 אחיעם לאה 1/42699

לאורדה דנה 13/09/2017 לאורדה ויקטוריה 1/42714

אבירם מנחם 08/04/2016 אבירם יעל 1/42716

קרא צבי 23/11/2017 קרא רבקה 1/42731

אזרף אישה 25/11/2017 אזרף משה 1/42739

בקשייב מרים 17/10/2017 בקשייב ריבה 1/42766

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
רוזנטל (אלטמ ינטה 19/01/2014 רוזנטל בנק ברנרד 1/221414

רוזנטל (אלטמ ינטה 08/05/2014 רוזנטל מיכאל חיים 1/221423

לוי אילת 14/07/2016 פלד ישראל 7/232445

3 דף:

ירושות
בנימינוב יוליה 19/01/2017 אמינוב מיכאל 2/245751

אלעזר איתן 13/05/2017 אלעזר עדנה 1/247161

הוראק לולה 18/06/2017 הוראק טיבור 1/247914

יעקב מרים 04/05/2017 יעקב אברהם 2/248089

גיל קרן 15/03/2017 סלימן דוד 1/248399

שטרית אסתר 18/05/2017 שטרית אברהם 1/248420

ניסן יצחק 19/02/2017 ניסן שמעון 1/248636

איסאקוב ליליה 15/05/2017 אילייגויב אליהו 1/249214

חדד צביה 09/03/2017 חדד זכריה 1/249228

ישראלי יהודה 16/06/2013 ישראלי אשרף 1/249464

בנו ציוני אמיר 03/08/2016 בנו לאון 1/249786

רמת מלכה 15/03/2017 בוכובזה מרים 1/249791

נוי שרון 31/08/2017 נוי ראובן 1/250633

לוי וידה 15/08/2017 לוי סאמי 1/250662

קפילביץ' לודמילה 18/07/2017 קפילביץ` בוריס 2/250677

קסטרו גליה 11/03/2016 קסטרו שרה 1/250844

שרם מרדכי 04/08/2017 שרם רינה 1/251262

ארז יהונתן 15/12/2010 קרטה לאה 1/251735

זמיר טרגרמן אביבית 06/10/2017 טרגרמן צפניה 1/251737

שמיר רחל 21/09/2017 שמיר ברוך 1/251829

ריבני מרדכי 02/09/2004 ריבני גמליאל 1/251865

יהונתן סיגלית 25/01/2015 הרוש רחל 1/251890

פינחסוב אפילה 02/08/2017 פינחסוב אלברט 1/251891

פדיוק יהודית 07/09/2017 שורץ קלרה 1/251893

עדרבי תמר 21/08/2017 עדרבי מרים 1/251895

בורד איתן 22/01/2017 בורד ברנה 1/251897

מנגולי דינה 17/10/2017 מנגולי יוסף 1/251898

אביבי צילה 22/04/2017 סמילנסקי-דרור רחל 1/251900

כהן צילה 05/06/2017 כהן רות 1/251901

לינדנברג ילנה 02/06/2016 לוין מיכאל 1/251902

טרגר שרה 28/06/2017 טרגר חיים יוסף 1/251906

פישבין דוד 17/08/1941 פישביין אליעזר קופל 1/251913

וימן משלנקה סוסנה אוגנ 24/05/2017 פריבליסקי סופיה אסתר 1/251915

וולפשטיין שולמית פרי 18/07/2010 וולפשטיין שמואל 1/251922

סוסמן איריס אריא 04/08/2017 כהן עמליה 1/251923

צרפתי אברהם 17/08/2017 צרפתי נתן 1/251935

אס גריגורי 08/10/2017 אס ולנטינה 1/251941

ניאזוב שולמית 08/10/2017 ניאזוב גבריאל 1/251942

ריגר סופיה 16/07/2016 ריגר חיה 1/251943

עמירה מרסלה 03/10/2017 אוזן מאיר 1/251949

טיטוב נטליה 23/10/2017 רייציס ולדימיר 1/251950

מקרוב אנז'ליקה 12/10/2017 מקרוב יורי 1/251952

הושיר מנשה 26/08/2017 הושיר ישראל 1/251954

וורטמן זהרה 09/09/2017 וורטמן דב 1/251968

הראל יהודית 30/05/2017 הראל סיגל 1/251978

פלטוני מזל 08/01/2017 יחזקאל גמיל 1/252043

סוירי דבורה 19/08/2017 מלכי מוריס 1/252095
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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
ידידיה ורה 02/11/2011 גוטסמן אדיט 1/252096

גרומר דוד חיים 18/09/2017 גרומר שרה 1/252097

בלאט מריה 07/08/1997 בלאט ברנרד 1/252245

בוני יהונתן 27/10/1998 בוני גילה 1/252300

חורי פרחיה רותי 12/08/2017 חורי אברהם 1/252359

בצלאל מזל 23/12/1954 מזרחי ולינה 1/252495

בזרנו רות 04/01/2010 בורה רומיה 1/252497

יהב אילה 12/10/2017 כהן חנה 1/252553

פלאי דליה 25/08/2017 פלאי אילן 1/252604

אהרון צדקה 01/03/2017 אהרון שלמה 1/252606

זגורי עופר 23/03/2017 זגורי מרים 2/252641

בן שך פנחס 15/10/2017 בן שך רבקה יהודית 1/252777

שמש לאילה 08/09/2017 שמש עובדיה 1/252801

נפשי מרדכי 17/12/1987 נפזי (נפשי) סולימן 1/253598

ערמון חוה 07/05/2017 ערמון ארנסט 1/253866

זרביילוב אנז`לה 15/09/2016 זרבאילוב אדיניה 1/253885

פבלובסקי ולנטינה 04/12/1999 צ`רנומורדיק אברהם 1/253893

רויטשטיין נטליה 31/10/2017 רויטשטיין אלינה 1/253905

זיו רון מרים 17/10/2017 זיו רון בצלאל 1/253908

מייסי ג`פרי ג`יי 27/11/2017 מייסי רחל 1/253909

לניאדו רושל רנדי 23/09/2017 לניאדו אברהם 1/253911

איסמאילוב ילנה 24/02/2006 איסמאילוב רפאל 1/253913

לבון סימה 07/11/2017 לבון בן ציון 1/253914

אלון חסיבה 16/08/2016 אלון אברהם 1/253916

צילאג אורנה 24/03/2016 ברינר אלברט 1/253919

ליכט הילטון 16/11/2017 ליכט רוז מרי 1/253921

טל ארז 14/08/2017 טל הדרה 1/253924

בוכמן מרדכי 26/11/2017 בוכמן אסתר 1/253928

דגן אירית 03/02/2017 גבר צ`רלס אוטו 1/253929

ירדן מלכה 27/11/2017 פרידמן חיה 1/253934

בביוב ניסן 07/11/2017 בביוב לאה 1/253935

עמית עופר 24/09/2016 סייג ברכה 1/253941

עמית עופר 12/03/2015 סייג סלים 1/253942

לוי שלמה 03/08/2017 לויצקי שמעוני 1/253953

פישר ישראל 09/02/2011 פישר דבורה 1/253962

אהרן כרמלה 30/07/2015 זכריה מרי 1/253969

בן עובד בנימין 25/06/2017 בן עובד יהושע 1/253974

בן גוזי יעל אדית א 31/10/2017 דר-דרכלי ליאל 1/253975

אבו שחאדה סיהאם 19/11/2017 אבו שחאדה סעיד 1/253978

צוקרמן אופיר 02/04/2015 צוקרמן נילי 1/253983

רוזואנסקי מרק 20/10/2017 רוזואנסקי שרה 1/253984

דורון אילן 13/12/2017 דורון שולמית 1/253985

זרביב מיוריאל 13/01/2009 גדג` ג`ולייט 1/253993

וקנין שרה 29/06/2017 פלדמן משה צבי 1/253994

PULIAEVA NINA 08/06/2017 גולוב סמיון 1/253995

שקד מיה 13/07/2016 נעים רוברטה 1/254004

קריקב יובל 21/01/2017 קריקב שמואל 1/254005

3 דף:

ירושות
בנימינוב יוליה 19/01/2017 אמינוב מיכאל 2/245751

אלעזר איתן 13/05/2017 אלעזר עדנה 1/247161

הוראק לולה 18/06/2017 הוראק טיבור 1/247914

יעקב מרים 04/05/2017 יעקב אברהם 2/248089

גיל קרן 15/03/2017 סלימן דוד 1/248399

שטרית אסתר 18/05/2017 שטרית אברהם 1/248420

ניסן יצחק 19/02/2017 ניסן שמעון 1/248636

איסאקוב ליליה 15/05/2017 אילייגויב אליהו 1/249214

חדד צביה 09/03/2017 חדד זכריה 1/249228

ישראלי יהודה 16/06/2013 ישראלי אשרף 1/249464

בנו ציוני אמיר 03/08/2016 בנו לאון 1/249786

רמת מלכה 15/03/2017 בוכובזה מרים 1/249791

נוי שרון 31/08/2017 נוי ראובן 1/250633

לוי וידה 15/08/2017 לוי סאמי 1/250662

קפילביץ' לודמילה 18/07/2017 קפילביץ` בוריס 2/250677

קסטרו גליה 11/03/2016 קסטרו שרה 1/250844

שרם מרדכי 04/08/2017 שרם רינה 1/251262

ארז יהונתן 15/12/2010 קרטה לאה 1/251735

זמיר טרגרמן אביבית 06/10/2017 טרגרמן צפניה 1/251737

שמיר רחל 21/09/2017 שמיר ברוך 1/251829

ריבני מרדכי 02/09/2004 ריבני גמליאל 1/251865

יהונתן סיגלית 25/01/2015 הרוש רחל 1/251890

פינחסוב אפילה 02/08/2017 פינחסוב אלברט 1/251891

פדיוק יהודית 07/09/2017 שורץ קלרה 1/251893

עדרבי תמר 21/08/2017 עדרבי מרים 1/251895

בורד איתן 22/01/2017 בורד ברנה 1/251897

מנגולי דינה 17/10/2017 מנגולי יוסף 1/251898

אביבי צילה 22/04/2017 סמילנסקי-דרור רחל 1/251900

כהן צילה 05/06/2017 כהן רות 1/251901

לינדנברג ילנה 02/06/2016 לוין מיכאל 1/251902

טרגר שרה 28/06/2017 טרגר חיים יוסף 1/251906

פישבין דוד 17/08/1941 פישביין אליעזר קופל 1/251913

וימן משלנקה סוסנה אוגנ 24/05/2017 פריבליסקי סופיה אסתר 1/251915

וולפשטיין שולמית פרי 18/07/2010 וולפשטיין שמואל 1/251922

סוסמן איריס אריא 04/08/2017 כהן עמליה 1/251923

צרפתי אברהם 17/08/2017 צרפתי נתן 1/251935

אס גריגורי 08/10/2017 אס ולנטינה 1/251941

ניאזוב שולמית 08/10/2017 ניאזוב גבריאל 1/251942

ריגר סופיה 16/07/2016 ריגר חיה 1/251943

עמירה מרסלה 03/10/2017 אוזן מאיר 1/251949

טיטוב נטליה 23/10/2017 רייציס ולדימיר 1/251950

מקרוב אנז'ליקה 12/10/2017 מקרוב יורי 1/251952

הושיר מנשה 26/08/2017 הושיר ישראל 1/251954

וורטמן זהרה 09/09/2017 וורטמן דב 1/251968

הראל יהודית 30/05/2017 הראל סיגל 1/251978

פלטוני מזל 08/01/2017 יחזקאל גמיל 1/252043

סוירי דבורה 19/08/2017 מלכי מוריס 1/252095

2 דף:

ירושות
חנניה אליאן 26/04/2017 חנניה אשר 1/42732

צוואות
נודלמן רות 13/09/2015 נודלמן ישראל 2/39842

נחום נחום 10/02/2017 נחום )שראבי( סלחה 3/41969

אברמוביץ בנימין 08/10/2017 אברמוביץ קמליה 1/42171

רפאל עמוס 10/12/2007 רפאל פרחה 1/42290

פיקאר מריליז 10/10/2017 פיקאר איוון 1/42332

דוידוביץ רות 30/09/2017 חווי יודית 1/42417

מזרחי חיה 31/10/2017 מזרחי יעקב 1/42476

אביב אליהו 10/11/2017 אבסדרס רחל 1/42483

זרצקי מריאן 16/05/2017 אונגר רבקה 1/42495

מזרחי ויקטוריה 31/08/2016 מזרחי עוזר 1/42549

מלכה סולומון 22/08/2017 אלוק שרה 1/42550

דרורי שרה 29/09/2017 דרורי יעקב 1/42552

שמרון דוד נפתלי 29/10/2017 יוכסברגר צפורה 2/42555

אלקלעי אברהם 11/10/2014 אלקלעי שרה 1/42655

כהן נוריאל רות 01/05/2017 כהן נחמה 1/42656

אלה אבנר 11/09/2017 אלה שושנה 1/42657

פולק אליעזר שלו 26/11/2017 פולק משה 1/42658

צליח נורית 08/08/2017 חיים חיים 1/42660

לבנון אסף 25/11/2017 לבנון שבתאי 1/42663

ויינריב קלודט 17/11/2017 בוניון פאולט דבורה 1/42672

ראפ לורנס 26/02/2017 ראפ ארנולד 1/42678

תורן רון 04/11/2017 שלו תורן פועה 1/42682

שיבר ג`ני 17/10/2017 שיבר מיכאל 1/42692

הראל מקסים 21/11/2017 פיינברג אנטוליי 1/42694

אחיעם יהודה 26/03/2017 אחיעם לאה 1/42699

לאורדה דנה 13/09/2017 לאורדה ויקטוריה 1/42714

אבירם מנחם 08/04/2016 אבירם יעל 1/42716

קרא צבי 23/11/2017 קרא רבקה 1/42731

אזרף אישה 25/11/2017 אזרף משה 1/42739

בקשייב מרים 17/10/2017 בקשייב ריבה 1/42766

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
רוזנטל (אלטמ ינטה 19/01/2014 רוזנטל בנק ברנרד 1/221414

רוזנטל (אלטמ ינטה 08/05/2014 רוזנטל מיכאל חיים 1/221423

לוי אילת 14/07/2016 פלד ישראל 7/232445



3933 ילקוט הפרסומים 7665, כ' בטבת התשע"ח, 7.1.2018 

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
ידידיה ורה 02/11/2011 גוטסמן אדיט 1/252096

גרומר דוד חיים 18/09/2017 גרומר שרה 1/252097

בלאט מריה 07/08/1997 בלאט ברנרד 1/252245

בוני יהונתן 27/10/1998 בוני גילה 1/252300

חורי פרחיה רותי 12/08/2017 חורי אברהם 1/252359

בצלאל מזל 23/12/1954 מזרחי ולינה 1/252495

בזרנו רות 04/01/2010 בורה רומיה 1/252497

יהב אילה 12/10/2017 כהן חנה 1/252553

פלאי דליה 25/08/2017 פלאי אילן 1/252604

אהרון צדקה 01/03/2017 אהרון שלמה 1/252606

זגורי עופר 23/03/2017 זגורי מרים 2/252641

בן שך פנחס 15/10/2017 בן שך רבקה יהודית 1/252777

שמש לאילה 08/09/2017 שמש עובדיה 1/252801

נפשי מרדכי 17/12/1987 נפזי (נפשי) סולימן 1/253598

ערמון חוה 07/05/2017 ערמון ארנסט 1/253866

זרביילוב אנז`לה 15/09/2016 זרבאילוב אדיניה 1/253885

פבלובסקי ולנטינה 04/12/1999 צ`רנומורדיק אברהם 1/253893

רויטשטיין נטליה 31/10/2017 רויטשטיין אלינה 1/253905

זיו רון מרים 17/10/2017 זיו רון בצלאל 1/253908

מייסי ג`פרי ג`יי 27/11/2017 מייסי רחל 1/253909

לניאדו רושל רנדי 23/09/2017 לניאדו אברהם 1/253911

איסמאילוב ילנה 24/02/2006 איסמאילוב רפאל 1/253913

לבון סימה 07/11/2017 לבון בן ציון 1/253914

אלון חסיבה 16/08/2016 אלון אברהם 1/253916

צילאג אורנה 24/03/2016 ברינר אלברט 1/253919

ליכט הילטון 16/11/2017 ליכט רוז מרי 1/253921

טל ארז 14/08/2017 טל הדרה 1/253924

בוכמן מרדכי 26/11/2017 בוכמן אסתר 1/253928

דגן אירית 03/02/2017 גבר צ`רלס אוטו 1/253929

ירדן מלכה 27/11/2017 פרידמן חיה 1/253934

בביוב ניסן 07/11/2017 בביוב לאה 1/253935

עמית עופר 24/09/2016 סייג ברכה 1/253941

עמית עופר 12/03/2015 סייג סלים 1/253942

לוי שלמה 03/08/2017 לויצקי שמעוני 1/253953

פישר ישראל 09/02/2011 פישר דבורה 1/253962

אהרן כרמלה 30/07/2015 זכריה מרי 1/253969

בן עובד בנימין 25/06/2017 בן עובד יהושע 1/253974

בן גוזי יעל אדית א 31/10/2017 דר-דרכלי ליאל 1/253975

אבו שחאדה סיהאם 19/11/2017 אבו שחאדה סעיד 1/253978

צוקרמן אופיר 02/04/2015 צוקרמן נילי 1/253983

רוזואנסקי מרק 20/10/2017 רוזואנסקי שרה 1/253984

דורון אילן 13/12/2017 דורון שולמית 1/253985

זרביב מיוריאל 13/01/2009 גדג` ג`ולייט 1/253993

וקנין שרה 29/06/2017 פלדמן משה צבי 1/253994

PULIAEVA NINA 08/06/2017 גולוב סמיון 1/253995

שקד מיה 13/07/2016 נעים רוברטה 1/254004

קריקב יובל 21/01/2017 קריקב שמואל 1/254005

2 דף:

ירושות
חנניה אליאן 26/04/2017 חנניה אשר 1/42732

צוואות
נודלמן רות 13/09/2015 נודלמן ישראל 2/39842

נחום נחום 10/02/2017 נחום )שראבי( סלחה 3/41969

אברמוביץ בנימין 08/10/2017 אברמוביץ קמליה 1/42171

רפאל עמוס 10/12/2007 רפאל פרחה 1/42290

פיקאר מריליז 10/10/2017 פיקאר איוון 1/42332

דוידוביץ רות 30/09/2017 חווי יודית 1/42417

מזרחי חיה 31/10/2017 מזרחי יעקב 1/42476

אביב אליהו 10/11/2017 אבסדרס רחל 1/42483

זרצקי מריאן 16/05/2017 אונגר רבקה 1/42495

מזרחי ויקטוריה 31/08/2016 מזרחי עוזר 1/42549

מלכה סולומון 22/08/2017 אלוק שרה 1/42550

דרורי שרה 29/09/2017 דרורי יעקב 1/42552

שמרון דוד נפתלי 29/10/2017 יוכסברגר צפורה 2/42555

אלקלעי אברהם 11/10/2014 אלקלעי שרה 1/42655

כהן נוריאל רות 01/05/2017 כהן נחמה 1/42656

אלה אבנר 11/09/2017 אלה שושנה 1/42657

פולק אליעזר שלו 26/11/2017 פולק משה 1/42658

צליח נורית 08/08/2017 חיים חיים 1/42660

לבנון אסף 25/11/2017 לבנון שבתאי 1/42663

ויינריב קלודט 17/11/2017 בוניון פאולט דבורה 1/42672

ראפ לורנס 26/02/2017 ראפ ארנולד 1/42678

תורן רון 04/11/2017 שלו תורן פועה 1/42682

שיבר ג`ני 17/10/2017 שיבר מיכאל 1/42692

הראל מקסים 21/11/2017 פיינברג אנטוליי 1/42694

אחיעם יהודה 26/03/2017 אחיעם לאה 1/42699

לאורדה דנה 13/09/2017 לאורדה ויקטוריה 1/42714

אבירם מנחם 08/04/2016 אבירם יעל 1/42716

קרא צבי 23/11/2017 קרא רבקה 1/42731

אזרף אישה 25/11/2017 אזרף משה 1/42739

בקשייב מרים 17/10/2017 בקשייב ריבה 1/42766

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

בת-שבע אברך בר-טוב, רשמת

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

ירושות
רוזנטל (אלטמ ינטה 19/01/2014 רוזנטל בנק ברנרד 1/221414

רוזנטל (אלטמ ינטה 08/05/2014 רוזנטל מיכאל חיים 1/221423

לוי אילת 14/07/2016 פלד ישראל 7/232445

5 דף:

ירושות
קאופמן חיה 24/10/2017 קאופמן שמואל 1/254007

גבורה שלומית 10/09/2017 גבורה יעקב 1/254013

רביד לביא 27/11/2017 לביא חגי 1/254036

חי אילן עובד 30/07/2014 חי עומר 1/254249

נגרי חנה 04/01/2017 מלץ הלינה 1/254484

קניר אסתר 20/11/2017 בוצ`ן חיה 1/254500

צוואות
סויסה מינה 09/10/2015 היוטי בהרה 1/232980

גינט רבקה 11/08/2015 גולדברג ג`ין 1/235109

אינסל יניב 18/01/2014 כהן בלה 1/236041

דוברובסקי גרגורי 06/11/2016 קרדמן אידה 1/238754

ציון יוסף 07/02/2017 ציון אסתר 1/241404

נחום דוד 22/11/2013 נחום חביבה 2/246646

Shimoni Ellen 27/02/2017 שמעוני גדעון 1/246916

וסרמן נירה לאה 08/07/2017 וסרמן יעקב 1/248404

פרי נאמן 25/06/2017 נאמן עזרא 1/249499

חייק רוני 12/06/2017 רג`ואן חסון מרלין 1/249582

מורג כוכבה 03/07/2017 ישראלי בתיה 1/249863

קדמיאן אלקנה 19/11/2016 קדמיאן כליל 1/250101

לינצקי ולדימיר 29/08/2017 לינצקי סבטלנה 1/250310

הראל אורן חיים 19/08/2017 הראל נעמי 1/250534

פדלד עופר 21/03/2014 פדלד יחיא 1/250999

נחום לונה 02/02/2016 נחום ראובן 1/251058

טל רומן 07/01/2008 סטופניצקי ישראל 1/251064

אדלרסברג אורלי 11/10/2016 אדלרסברג בת שבע 1/251468

מיניקס גלעד 26/07/2017 מיניקס דניאל 1/251570

הוכהוזר עודד 30/08/2017 גת יורם 1/251643

זיו אסף 08/08/2017 מור איריס 1/251892

אשכנזי אברהם 24/08/2017 אשכנזי דניאל 1/251899

דרובין סיינה 28/10/2015 טבדידישווילי סבטלנה 1/251904

דביר שמואל 13/09/2017 דוידוביץ חיים 1/251908

לבון אביבה 14/08/2017 לבון צבי 1/251912

כצמן קרן אלן 18/06/2017 ריף פיליס רות 1/251925

ויזנר עמירם 04/09/2017 ויזנר ישעיהו 1/251944

סידי משה 16/09/2017 סידי דיאמנטה 1/251947

פרידלר בלהה 22/06/2017 פרידלר שמואל רולף 1/251953

אלפרוביץ אורי 05/07/2017 ליסטמן צבי 1/251975

אליעזר אביגל 17/03/2017 אליעזר נחום 1/252041

גולדמן שרה 15/10/2017 גולדמן נעם 1/252147

צמח ברכה 15/10/2017 צמח שמואל 1/252175

שבת אוליביה 03/08/2017 עינשי דיזי 1/252211

זמיר שמואל 25/10/2017 זמיר ורד 1/252358

גל אברהם רמי 21/10/2017 קלימה לאה 1/252410

ביצצו שלום 16/05/2017 ביצצו ונטורה 1/252494

משעניה שליט לימור דבור 10/08/2014 שליט ירמיהו 1/252496

ורבר איתמר 07/10/2017 ורבר ינינה 1/252498
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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
פרצי צחית 07/11/2017 ברוך יוסף 2/252686

מוס (מובשובס זיוה 15/04/2017 מובשובסקי אביבה 1/252718

דלאווי אלי 12/10/2009 דלאווי שלומית 1/253419

וולקוב חנה 08/11/2017 גלז אריה 1/253465

סנובסקי (גרי רבקה 21/08/2017 גרינר חוה 1/253508

שמויש שר מאיה 21/02/2017 שמויש לב 1/253554

מורדוחאיב גיורא 30/09/2017 מורדוכאייב פרידה 1/253570

שמעוני ז`ינט אסתר 04/02/2017 שמעוני גסטון 1/253575

חיימוב ילנה 21/11/2017 מסטוב יוסף 1/253579

שפס נורית 03/08/2017 כספי - שטרודלר שרה עליזה 1/253580

שיין רינה 28/10/2017 ברות סבינה 1/253586

דוידוף דריאן 23/03/2006 פלץ קלרה 1/253660

כבירי מרדכי משה 03/10/2017 כבירי רבקה רחל 1/253673

יחזקאל טובה אהובה 25/05/2017 עקרי יהודית 1/253713

משה דיין ערן 21/03/2011 דיין עדנה 1/253714

משה דיין ערן 24/07/2017 דיין יוסף 1/253715

יהושע דוד 07/11/2017 יהושע רבקה 1/253726

סיון רחל 04/10/2017 בלום לאה 1/253744

קטרי תמר 28/09/2017 מנקי שרה 1/253747

אסולין רפאל 30/09/2017 אסולין מימון 1/253752

אסולין רפאל 11/08/2017 אסולין סול 1/253754

בן יהודה ריטה 12/11/2017 קרפל אליעז 1/253755

גיל יצחק 13/11/2017 גליקסון שולמית 1/253756

בונאר (משה) גלית 30/07/2017 בונאר גרש 1/253768

ובר מריאן דניא 11/09/2017 ובר ברנרד חיים 1/253770

אמינוב כהן יוסי(שלום) 31/05/2011 אמינוב נקדה 1/253771

עוז כהן גליאור 07/11/2017 כהן יצחק 1/253772

פורת אסתר 15/11/2017 פורת עזרא 1/253773

ברגמן טד אמליאן 14/11/2017 גרינברג יהודית אטוטה 1/253777

שפיטלניק עיל אסתר מרים 13/10/2017 שפיטלניק ישראל 1/253790

בן הר גילה 28/11/2010 וישניץ שניאור 1/253791

ורובל אריה 16/11/2017 ורובל יפה 1/253793

יפרח פרוספר 01/09/2013 יפרח אנט 1/253798

קון אלה 08/08/2016 רכטר מיכאל 1/253801

ליטמן הראל חגית 17/11/2017 ליטמן ברומברג זהבה 1/253805

פרימוביץ אפרים 27/04/2017 פרימוביץ אליהו 1/253807

וולפמן בלה 23/11/2017 אברמוביץ ישראל 1/253814

וינר מגנזי צפנת 21/10/2017 וינר רבקה 1/253819

רוזנבלום ליליה 13/10/2017 שקלובסקי מריה 1/253821

ביבי תולי 28/02/2014 ביבי חנה 1/253823

כהן זהבה 26/10/2017 כהן שמואל 1/253827

גרונר יוסי 17/11/2017 גרונר חיה 1/253832

עצאר יואב 09/11/2017 עצאר חנה 1/253843

צירולניקוב לינה 30/09/2009 מליקין פייגה 1/253850

שניר טלי 28/10/2017 ברן ביאטריס בתיה 1/253868

ברזלי חנה 09/11/2017 ברזלי תמר 1/253869

אברמובה אולגה 25/10/2017 קימברובסקי אלכסנדר 1/253971

5 דף:

ירושות
קאופמן חיה 24/10/2017 קאופמן שמואל 1/254007

גבורה שלומית 10/09/2017 גבורה יעקב 1/254013

רביד לביא 27/11/2017 לביא חגי 1/254036

חי אילן עובד 30/07/2014 חי עומר 1/254249

נגרי חנה 04/01/2017 מלץ הלינה 1/254484

קניר אסתר 20/11/2017 בוצ`ן חיה 1/254500

צוואות
סויסה מינה 09/10/2015 היוטי בהרה 1/232980

גינט רבקה 11/08/2015 גולדברג ג`ין 1/235109

אינסל יניב 18/01/2014 כהן בלה 1/236041

דוברובסקי גרגורי 06/11/2016 קרדמן אידה 1/238754

ציון יוסף 07/02/2017 ציון אסתר 1/241404

נחום דוד 22/11/2013 נחום חביבה 2/246646

Shimoni Ellen 27/02/2017 שמעוני גדעון 1/246916

וסרמן נירה לאה 08/07/2017 וסרמן יעקב 1/248404

פרי נאמן 25/06/2017 נאמן עזרא 1/249499

חייק רוני 12/06/2017 רג`ואן חסון מרלין 1/249582

מורג כוכבה 03/07/2017 ישראלי בתיה 1/249863

קדמיאן אלקנה 19/11/2016 קדמיאן כליל 1/250101

לינצקי ולדימיר 29/08/2017 לינצקי סבטלנה 1/250310

הראל אורן חיים 19/08/2017 הראל נעמי 1/250534

פדלד עופר 21/03/2014 פדלד יחיא 1/250999

נחום לונה 02/02/2016 נחום ראובן 1/251058

טל רומן 07/01/2008 סטופניצקי ישראל 1/251064

אדלרסברג אורלי 11/10/2016 אדלרסברג בת שבע 1/251468

מיניקס גלעד 26/07/2017 מיניקס דניאל 1/251570

הוכהוזר עודד 30/08/2017 גת יורם 1/251643

זיו אסף 08/08/2017 מור איריס 1/251892

אשכנזי אברהם 24/08/2017 אשכנזי דניאל 1/251899

דרובין סיינה 28/10/2015 טבדידישווילי סבטלנה 1/251904

דביר שמואל 13/09/2017 דוידוביץ חיים 1/251908

לבון אביבה 14/08/2017 לבון צבי 1/251912

כצמן קרן אלן 18/06/2017 ריף פיליס רות 1/251925

ויזנר עמירם 04/09/2017 ויזנר ישעיהו 1/251944

סידי משה 16/09/2017 סידי דיאמנטה 1/251947

פרידלר בלהה 22/06/2017 פרידלר שמואל רולף 1/251953

אלפרוביץ אורי 05/07/2017 ליסטמן צבי 1/251975

אליעזר אביגל 17/03/2017 אליעזר נחום 1/252041

גולדמן שרה 15/10/2017 גולדמן נעם 1/252147

צמח ברכה 15/10/2017 צמח שמואל 1/252175

שבת אוליביה 03/08/2017 עינשי דיזי 1/252211

זמיר שמואל 25/10/2017 זמיר ורד 1/252358

גל אברהם רמי 21/10/2017 קלימה לאה 1/252410

ביצצו שלום 16/05/2017 ביצצו ונטורה 1/252494

משעניה שליט לימור דבור 10/08/2014 שליט ירמיהו 1/252496

ורבר איתמר 07/10/2017 ורבר ינינה 1/252498

5 דף:

ירושות
קאופמן חיה 24/10/2017 קאופמן שמואל 1/254007

גבורה שלומית 10/09/2017 גבורה יעקב 1/254013

רביד לביא 27/11/2017 לביא חגי 1/254036

חי אילן עובד 30/07/2014 חי עומר 1/254249

נגרי חנה 04/01/2017 מלץ הלינה 1/254484

קניר אסתר 20/11/2017 בוצ`ן חיה 1/254500

צוואות
סויסה מינה 09/10/2015 היוטי בהרה 1/232980

גינט רבקה 11/08/2015 גולדברג ג`ין 1/235109

אינסל יניב 18/01/2014 כהן בלה 1/236041

דוברובסקי גרגורי 06/11/2016 קרדמן אידה 1/238754

ציון יוסף 07/02/2017 ציון אסתר 1/241404

נחום דוד 22/11/2013 נחום חביבה 2/246646

Shimoni Ellen 27/02/2017 שמעוני גדעון 1/246916

וסרמן נירה לאה 08/07/2017 וסרמן יעקב 1/248404

פרי נאמן 25/06/2017 נאמן עזרא 1/249499

חייק רוני 12/06/2017 רג`ואן חסון מרלין 1/249582

מורג כוכבה 03/07/2017 ישראלי בתיה 1/249863

קדמיאן אלקנה 19/11/2016 קדמיאן כליל 1/250101

לינצקי ולדימיר 29/08/2017 לינצקי סבטלנה 1/250310

הראל אורן חיים 19/08/2017 הראל נעמי 1/250534

פדלד עופר 21/03/2014 פדלד יחיא 1/250999

נחום לונה 02/02/2016 נחום ראובן 1/251058

טל רומן 07/01/2008 סטופניצקי ישראל 1/251064

אדלרסברג אורלי 11/10/2016 אדלרסברג בת שבע 1/251468

מיניקס גלעד 26/07/2017 מיניקס דניאל 1/251570

הוכהוזר עודד 30/08/2017 גת יורם 1/251643

זיו אסף 08/08/2017 מור איריס 1/251892

אשכנזי אברהם 24/08/2017 אשכנזי דניאל 1/251899

דרובין סיינה 28/10/2015 טבדידישווילי סבטלנה 1/251904

דביר שמואל 13/09/2017 דוידוביץ חיים 1/251908

לבון אביבה 14/08/2017 לבון צבי 1/251912

כצמן קרן אלן 18/06/2017 ריף פיליס רות 1/251925

ויזנר עמירם 04/09/2017 ויזנר ישעיהו 1/251944

סידי משה 16/09/2017 סידי דיאמנטה 1/251947

פרידלר בלהה 22/06/2017 פרידלר שמואל רולף 1/251953

אלפרוביץ אורי 05/07/2017 ליסטמן צבי 1/251975

אליעזר אביגל 17/03/2017 אליעזר נחום 1/252041

גולדמן שרה 15/10/2017 גולדמן נעם 1/252147

צמח ברכה 15/10/2017 צמח שמואל 1/252175

שבת אוליביה 03/08/2017 עינשי דיזי 1/252211

זמיר שמואל 25/10/2017 זמיר ורד 1/252358

גל אברהם רמי 21/10/2017 קלימה לאה 1/252410

ביצצו שלום 16/05/2017 ביצצו ונטורה 1/252494

משעניה שליט לימור דבור 10/08/2014 שליט ירמיהו 1/252496

ורבר איתמר 07/10/2017 ורבר ינינה 1/252498
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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
פרצי צחית 07/11/2017 ברוך יוסף 2/252686

מוס (מובשובס זיוה 15/04/2017 מובשובסקי אביבה 1/252718

דלאווי אלי 12/10/2009 דלאווי שלומית 1/253419

וולקוב חנה 08/11/2017 גלז אריה 1/253465

סנובסקי (גרי רבקה 21/08/2017 גרינר חוה 1/253508

שמויש שר מאיה 21/02/2017 שמויש לב 1/253554

מורדוחאיב גיורא 30/09/2017 מורדוכאייב פרידה 1/253570

שמעוני ז`ינט אסתר 04/02/2017 שמעוני גסטון 1/253575

חיימוב ילנה 21/11/2017 מסטוב יוסף 1/253579

שפס נורית 03/08/2017 כספי - שטרודלר שרה עליזה 1/253580

שיין רינה 28/10/2017 ברות סבינה 1/253586

דוידוף דריאן 23/03/2006 פלץ קלרה 1/253660

כבירי מרדכי משה 03/10/2017 כבירי רבקה רחל 1/253673

יחזקאל טובה אהובה 25/05/2017 עקרי יהודית 1/253713

משה דיין ערן 21/03/2011 דיין עדנה 1/253714

משה דיין ערן 24/07/2017 דיין יוסף 1/253715

יהושע דוד 07/11/2017 יהושע רבקה 1/253726

סיון רחל 04/10/2017 בלום לאה 1/253744

קטרי תמר 28/09/2017 מנקי שרה 1/253747

אסולין רפאל 30/09/2017 אסולין מימון 1/253752

אסולין רפאל 11/08/2017 אסולין סול 1/253754

בן יהודה ריטה 12/11/2017 קרפל אליעז 1/253755

גיל יצחק 13/11/2017 גליקסון שולמית 1/253756

בונאר (משה) גלית 30/07/2017 בונאר גרש 1/253768

ובר מריאן דניא 11/09/2017 ובר ברנרד חיים 1/253770

אמינוב כהן יוסי(שלום) 31/05/2011 אמינוב נקדה 1/253771

עוז כהן גליאור 07/11/2017 כהן יצחק 1/253772

פורת אסתר 15/11/2017 פורת עזרא 1/253773

ברגמן טד אמליאן 14/11/2017 גרינברג יהודית אטוטה 1/253777

שפיטלניק עיל אסתר מרים 13/10/2017 שפיטלניק ישראל 1/253790

בן הר גילה 28/11/2010 וישניץ שניאור 1/253791

ורובל אריה 16/11/2017 ורובל יפה 1/253793

יפרח פרוספר 01/09/2013 יפרח אנט 1/253798

קון אלה 08/08/2016 רכטר מיכאל 1/253801

ליטמן הראל חגית 17/11/2017 ליטמן ברומברג זהבה 1/253805

פרימוביץ אפרים 27/04/2017 פרימוביץ אליהו 1/253807

וולפמן בלה 23/11/2017 אברמוביץ ישראל 1/253814

וינר מגנזי צפנת 21/10/2017 וינר רבקה 1/253819

רוזנבלום ליליה 13/10/2017 שקלובסקי מריה 1/253821

ביבי תולי 28/02/2014 ביבי חנה 1/253823

כהן זהבה 26/10/2017 כהן שמואל 1/253827

גרונר יוסי 17/11/2017 גרונר חיה 1/253832

עצאר יואב 09/11/2017 עצאר חנה 1/253843

צירולניקוב לינה 30/09/2009 מליקין פייגה 1/253850

שניר טלי 28/10/2017 ברן ביאטריס בתיה 1/253868

ברזלי חנה 09/11/2017 ברזלי תמר 1/253869

אברמובה אולגה 25/10/2017 קימברובסקי אלכסנדר 1/253971

5 דף:

ירושות
קאופמן חיה 24/10/2017 קאופמן שמואל 1/254007

גבורה שלומית 10/09/2017 גבורה יעקב 1/254013

רביד לביא 27/11/2017 לביא חגי 1/254036

חי אילן עובד 30/07/2014 חי עומר 1/254249

נגרי חנה 04/01/2017 מלץ הלינה 1/254484

קניר אסתר 20/11/2017 בוצ`ן חיה 1/254500

צוואות
סויסה מינה 09/10/2015 היוטי בהרה 1/232980

גינט רבקה 11/08/2015 גולדברג ג`ין 1/235109

אינסל יניב 18/01/2014 כהן בלה 1/236041

דוברובסקי גרגורי 06/11/2016 קרדמן אידה 1/238754

ציון יוסף 07/02/2017 ציון אסתר 1/241404

נחום דוד 22/11/2013 נחום חביבה 2/246646

Shimoni Ellen 27/02/2017 שמעוני גדעון 1/246916

וסרמן נירה לאה 08/07/2017 וסרמן יעקב 1/248404

פרי נאמן 25/06/2017 נאמן עזרא 1/249499

חייק רוני 12/06/2017 רג`ואן חסון מרלין 1/249582

מורג כוכבה 03/07/2017 ישראלי בתיה 1/249863

קדמיאן אלקנה 19/11/2016 קדמיאן כליל 1/250101

לינצקי ולדימיר 29/08/2017 לינצקי סבטלנה 1/250310

הראל אורן חיים 19/08/2017 הראל נעמי 1/250534

פדלד עופר 21/03/2014 פדלד יחיא 1/250999

נחום לונה 02/02/2016 נחום ראובן 1/251058

טל רומן 07/01/2008 סטופניצקי ישראל 1/251064

אדלרסברג אורלי 11/10/2016 אדלרסברג בת שבע 1/251468

מיניקס גלעד 26/07/2017 מיניקס דניאל 1/251570

הוכהוזר עודד 30/08/2017 גת יורם 1/251643

זיו אסף 08/08/2017 מור איריס 1/251892

אשכנזי אברהם 24/08/2017 אשכנזי דניאל 1/251899

דרובין סיינה 28/10/2015 טבדידישווילי סבטלנה 1/251904

דביר שמואל 13/09/2017 דוידוביץ חיים 1/251908

לבון אביבה 14/08/2017 לבון צבי 1/251912

כצמן קרן אלן 18/06/2017 ריף פיליס רות 1/251925

ויזנר עמירם 04/09/2017 ויזנר ישעיהו 1/251944

סידי משה 16/09/2017 סידי דיאמנטה 1/251947

פרידלר בלהה 22/06/2017 פרידלר שמואל רולף 1/251953

אלפרוביץ אורי 05/07/2017 ליסטמן צבי 1/251975

אליעזר אביגל 17/03/2017 אליעזר נחום 1/252041

גולדמן שרה 15/10/2017 גולדמן נעם 1/252147

צמח ברכה 15/10/2017 צמח שמואל 1/252175

שבת אוליביה 03/08/2017 עינשי דיזי 1/252211

זמיר שמואל 25/10/2017 זמיר ורד 1/252358

גל אברהם רמי 21/10/2017 קלימה לאה 1/252410

ביצצו שלום 16/05/2017 ביצצו ונטורה 1/252494

משעניה שליט לימור דבור 10/08/2014 שליט ירמיהו 1/252496

ורבר איתמר 07/10/2017 ורבר ינינה 1/252498

7 דף:

צוואות
קורלנדסקי יוסף 27/06/2011 ליפקוביץ מיכאל יהודה 1/253972

רוגוזינסקי ארז 29/10/2017 רוזוזינסקי חנה 1/253977

שבתאי אילן 11/11/2017 שבתאי רינה 1/253981

יניב רוזי 21/11/2017 אמנו סלומון 1/253988

עליזה גומל 15/10/2017 עזני אסתר 1/253990

ברייה חיים 02/12/2013 בריה ברכה 1/253991

גזית יעל הלנה 24/11/2017 גזית אליהו 1/254001

אביטן ניקול 30/11/2017 אביטן מקס 1/254003

קיסליוק ראיסה 29/03/2009 רוזנבלט דוד 1/254010

שחר רחל 18/10/2017 שחר יואל 1/254016

שאלתיאל רות 22/11/2017 שקורי שאול 1/254017

קורן אלינה 01/03/2005 קורן סווטלנה 1/254020

אמסטר חדוה 25/11/2017 פיירברגר חיה 1/254024

סידי אנה 20/11/2017 סידי סנטו 1/254461

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

רות לינקר-מזרחי, רשמת

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

ירושות
נטר מתניה 20/08/2017 נטר אליה 1/92656

פיליפוב אדוארד 26/06/2017 פיליפוב ילנה 1/93706

ששון שרה 20/04/2008 ששון יוסף 1/93877

סרור שלמה 30/05/2016 סרור שמחה 2/94016

סואעד דועא 17/05/2017 סואעד אסמעיל 1/94195

אבו ניאת אמיר 27/08/2017 אבו ניאת סמיר 1/94237

מועלם אליאס 17/11/1993 מועלם באסמה 1/94264

צוסניק ראומה 09/04/2014 הרוש נסים 1/94306

מירסקי אלה 04/12/2017 מירסקי יוחנן 1/94445

7 דף:
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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
גודר אסיה 26/10/2017 גודר איסק 1/94458

אתדגי אושר משה 25/09/2017 אתדגי יוסי 1/94465

סומינסקי אלה 01/11/2017 סומינסקי ולדימיר 1/94469

פלס פרלה 12/12/2015 פלס אנריק 1/94476

כהן דורון אברה 20/11/2017 כהן רות 1/94480

שולדינר חנוך 23/11/2017 שולדינר חיים 1/94494

שוחט יוסף 20/11/2014 שוחט ברטה 1/94498

אבו איוב רודינה 20/08/2017 אבו איוב נסר 1/94502

שניידרמן ליודמילה 19/03/2017 שניידרמן בוריס 1/94510

רפאלוביץ יהודה אריה 03/12/2017 רפאלוביץ דבורה אסתר 1/94514

גודני אברהם  אלפ 28/11/2017 גודני דליה 1/94564

סוזין רונית 07/12/2017 סוזין שלמה 1/94611

מימון אוסנת ברטה 08/12/2017 קופמן ריבה 1/94615

גאוצו נדין 13/10/2013 ברא ז`ק 1/94635

כליף אברהם 14/11/2011 כליף דוד 1/94644

טנוס ג'יני אדיב 25/06/2014 טנוס מוסא 1/94649

מסרי עומר 24/10/2017 מסרי חוסניה 1/94669

דניאל שרה שושנה 01/12/2017 דיין מאיר 1/94678

פונק שרה 12/11/2017 כהן מתוקה 1/94701

שפוצניק שרה 12/11/2017 שפוצניק יענקל 1/94708

צוואות
שרון יעקבי 13/11/2017 סרי יוסף 2/14627

אברמוב אהובה 04/04/2016 אימנילוב אוריל 2/87912

קרנר מרטין 26/07/1991 קרנר רגינה 2/90313

בלקין דיאנה 05/08/2017 בלקין מיכאל 1/92559

נביק רונן 04/09/2017 נביק אדית 1/93195

יוסף פנינה 21/12/1996 קספו הירש 2/93834

סרור לאה 30/05/2016 סרור שמחה 1/94016

אייזנשטיין גדעון 17/10/2017 אייזנשטיין טובה 1/94097

מזרחי שמעון 01/11/2017 מזרחי מאיר 1/94197

ח`טיב סעיד 19/08/2017 מוחמד שפיק 1/94273

חסון אלדד 04/10/2017 חסון אלי 1/94473

יפעי יואב 01/12/2017 שור שמחה 1/94487

ברודר שלמה 01/11/2017 ברודר לילי 1/94495

בוימל אמירה 02/09/2017 ערד יחיאל 1/94496

לפטייב סימה 06/01/2015 שומולינסקי רבקה 1/94497

גל נפתלי שמוא 05/10/2017 גל אהרנה 1/94524

זימברג ליאורה 27/11/2017 גולדשטין לילי 1/94528

גודני אברהם  אלפ 28/11/2017 גודני דליה 2/94564

לוין גיורא 03/12/2017 לוין יהודית 1/94567

באזוב רמזי 16/11/2017 באזוב משה 1/94568

אלון אליין 03/11/2017 פייג ירדנה 1/94569

יחזקאל עזרא 12/01/2012 יחזקאל סביחה 1/94582

סיתהכל זיוה 22/11/2017 אושקי ביאנקה 1/94608

רייכשטיין צבי  אריה 14/12/2017 רייכשטיין שמואל 1/94622

שרוני אורית 16/12/2017 שרוני יוסף 1/94627

7 דף:

צוואות
קורלנדסקי יוסף 27/06/2011 ליפקוביץ מיכאל יהודה 1/253972

רוגוזינסקי ארז 29/10/2017 רוזוזינסקי חנה 1/253977

שבתאי אילן 11/11/2017 שבתאי רינה 1/253981

יניב רוזי 21/11/2017 אמנו סלומון 1/253988
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שבתאי אילן 11/11/2017 שבתאי רינה 1/253981

יניב רוזי 21/11/2017 אמנו סלומון 1/253988

עליזה גומל 15/10/2017 עזני אסתר 1/253990

ברייה חיים 02/12/2013 בריה ברכה 1/253991

גזית יעל הלנה 24/11/2017 גזית אליהו 1/254001

אביטן ניקול 30/11/2017 אביטן מקס 1/254003

קיסליוק ראיסה 29/03/2009 רוזנבלט דוד 1/254010

שחר רחל 18/10/2017 שחר יואל 1/254016

שאלתיאל רות 22/11/2017 שקורי שאול 1/254017

קורן אלינה 01/03/2005 קורן סווטלנה 1/254020

אמסטר חדוה 25/11/2017 פיירברגר חיה 1/254024

סידי אנה 20/11/2017 סידי סנטו 1/254461

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

רות לינקר-מזרחי, רשמת

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

ירושות
נטר מתניה 20/08/2017 נטר אליה 1/92656

פיליפוב אדוארד 26/06/2017 פיליפוב ילנה 1/93706

ששון שרה 20/04/2008 ששון יוסף 1/93877

סרור שלמה 30/05/2016 סרור שמחה 2/94016

סואעד דועא 17/05/2017 סואעד אסמעיל 1/94195

אבו ניאת אמיר 27/08/2017 אבו ניאת סמיר 1/94237

מועלם אליאס 17/11/1993 מועלם באסמה 1/94264

צוסניק ראומה 09/04/2014 הרוש נסים 1/94306

מירסקי אלה 04/12/2017 מירסקי יוחנן 1/94445
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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
גודר אסיה 26/10/2017 גודר איסק 1/94458

אתדגי אושר משה 25/09/2017 אתדגי יוסי 1/94465

סומינסקי אלה 01/11/2017 סומינסקי ולדימיר 1/94469

פלס פרלה 12/12/2015 פלס אנריק 1/94476

כהן דורון אברה 20/11/2017 כהן רות 1/94480

שולדינר חנוך 23/11/2017 שולדינר חיים 1/94494

שוחט יוסף 20/11/2014 שוחט ברטה 1/94498

אבו איוב רודינה 20/08/2017 אבו איוב נסר 1/94502

שניידרמן ליודמילה 19/03/2017 שניידרמן בוריס 1/94510

רפאלוביץ יהודה אריה 03/12/2017 רפאלוביץ דבורה אסתר 1/94514

גודני אברהם  אלפ 28/11/2017 גודני דליה 1/94564

סוזין רונית 07/12/2017 סוזין שלמה 1/94611

מימון אוסנת ברטה 08/12/2017 קופמן ריבה 1/94615

גאוצו נדין 13/10/2013 ברא ז`ק 1/94635

כליף אברהם 14/11/2011 כליף דוד 1/94644

טנוס ג'יני אדיב 25/06/2014 טנוס מוסא 1/94649

מסרי עומר 24/10/2017 מסרי חוסניה 1/94669

דניאל שרה שושנה 01/12/2017 דיין מאיר 1/94678

פונק שרה 12/11/2017 כהן מתוקה 1/94701

שפוצניק שרה 12/11/2017 שפוצניק יענקל 1/94708

צוואות
שרון יעקבי 13/11/2017 סרי יוסף 2/14627

אברמוב אהובה 04/04/2016 אימנילוב אוריל 2/87912

קרנר מרטין 26/07/1991 קרנר רגינה 2/90313

בלקין דיאנה 05/08/2017 בלקין מיכאל 1/92559

נביק רונן 04/09/2017 נביק אדית 1/93195

יוסף פנינה 21/12/1996 קספו הירש 2/93834

סרור לאה 30/05/2016 סרור שמחה 1/94016

אייזנשטיין גדעון 17/10/2017 אייזנשטיין טובה 1/94097

מזרחי שמעון 01/11/2017 מזרחי מאיר 1/94197

ח`טיב סעיד 19/08/2017 מוחמד שפיק 1/94273

חסון אלדד 04/10/2017 חסון אלי 1/94473

יפעי יואב 01/12/2017 שור שמחה 1/94487

ברודר שלמה 01/11/2017 ברודר לילי 1/94495

בוימל אמירה 02/09/2017 ערד יחיאל 1/94496

לפטייב סימה 06/01/2015 שומולינסקי רבקה 1/94497

גל נפתלי שמוא 05/10/2017 גל אהרנה 1/94524

זימברג ליאורה 27/11/2017 גולדשטין לילי 1/94528

גודני אברהם  אלפ 28/11/2017 גודני דליה 2/94564

לוין גיורא 03/12/2017 לוין יהודית 1/94567

באזוב רמזי 16/11/2017 באזוב משה 1/94568

אלון אליין 03/11/2017 פייג ירדנה 1/94569

יחזקאל עזרא 12/01/2012 יחזקאל סביחה 1/94582

סיתהכל זיוה 22/11/2017 אושקי ביאנקה 1/94608

רייכשטיין צבי  אריה 14/12/2017 רייכשטיין שמואל 1/94622

שרוני אורית 16/12/2017 שרוני יוסף 1/94627

8 דף:

ירושות
גודר אסיה 26/10/2017 גודר איסק 1/94458

אתדגי אושר משה 25/09/2017 אתדגי יוסי 1/94465

סומינסקי אלה 01/11/2017 סומינסקי ולדימיר 1/94469

פלס פרלה 12/12/2015 פלס אנריק 1/94476

כהן דורון אברה 20/11/2017 כהן רות 1/94480

שולדינר חנוך 23/11/2017 שולדינר חיים 1/94494

שוחט יוסף 20/11/2014 שוחט ברטה 1/94498

אבו איוב רודינה 20/08/2017 אבו איוב נסר 1/94502

שניידרמן ליודמילה 19/03/2017 שניידרמן בוריס 1/94510

רפאלוביץ יהודה אריה 03/12/2017 רפאלוביץ דבורה אסתר 1/94514

גודני אברהם  אלפ 28/11/2017 גודני דליה 1/94564

סוזין רונית 07/12/2017 סוזין שלמה 1/94611

מימון אוסנת ברטה 08/12/2017 קופמן ריבה 1/94615

גאוצו נדין 13/10/2013 ברא ז`ק 1/94635

כליף אברהם 14/11/2011 כליף דוד 1/94644

טנוס ג'יני אדיב 25/06/2014 טנוס מוסא 1/94649

מסרי עומר 24/10/2017 מסרי חוסניה 1/94669

דניאל שרה שושנה 01/12/2017 דיין מאיר 1/94678

פונק שרה 12/11/2017 כהן מתוקה 1/94701

שפוצניק שרה 12/11/2017 שפוצניק יענקל 1/94708

צוואות
שרון יעקבי 13/11/2017 סרי יוסף 2/14627

אברמוב אהובה 04/04/2016 אימנילוב אוריל 2/87912

קרנר מרטין 26/07/1991 קרנר רגינה 2/90313

בלקין דיאנה 05/08/2017 בלקין מיכאל 1/92559

נביק רונן 04/09/2017 נביק אדית 1/93195

יוסף פנינה 21/12/1996 קספו הירש 2/93834

סרור לאה 30/05/2016 סרור שמחה 1/94016

אייזנשטיין גדעון 17/10/2017 אייזנשטיין טובה 1/94097

מזרחי שמעון 01/11/2017 מזרחי מאיר 1/94197

ח`טיב סעיד 19/08/2017 מוחמד שפיק 1/94273

חסון אלדד 04/10/2017 חסון אלי 1/94473

יפעי יואב 01/12/2017 שור שמחה 1/94487

ברודר שלמה 01/11/2017 ברודר לילי 1/94495

בוימל אמירה 02/09/2017 ערד יחיאל 1/94496

לפטייב סימה 06/01/2015 שומולינסקי רבקה 1/94497

גל נפתלי שמוא 05/10/2017 גל אהרנה 1/94524

זימברג ליאורה 27/11/2017 גולדשטין לילי 1/94528

גודני אברהם  אלפ 28/11/2017 גודני דליה 2/94564

לוין גיורא 03/12/2017 לוין יהודית 1/94567

באזוב רמזי 16/11/2017 באזוב משה 1/94568

אלון אליין 03/11/2017 פייג ירדנה 1/94569

יחזקאל עזרא 12/01/2012 יחזקאל סביחה 1/94582

סיתהכל זיוה 22/11/2017 אושקי ביאנקה 1/94608

רייכשטיין צבי  אריה 14/12/2017 רייכשטיין שמואל 1/94622

שרוני אורית 16/12/2017 שרוני יוסף 1/94627

9 דף:

צוואות
זוננשין דודו 27/12/2014 זוננשין מרים 1/94632

שטרנטל תמרה 11/11/2017 הרשקו טללית 1/94634

גרמן מקסים 14/04/2017 גרמן גלינה 1/94637

וענונו שולמית 16/11/2012 חביב מרים 1/94641

וענונו שולמית 15/11/2017 חביב יוסף 1/94642

גולדמן יולי 13/10/2017 גריצנדלר הנרי 1/94645

סלומון ארנון 17/11/2017 סלומון יעקב 1/94646

וולסקי אלכסנדר 18/09/2009 וולסקיה חיה 1/94650

חמיילנסקי גר חייקה 24/11/2017 גרומין גריגורי 1/94651

עטיה שמעון 10/12/2017 עטיה סלם דדה 1/94652

ישפה יאנינה נינ 18/12/2017 ישפה אמנון 1/94658

אברהם רחל 16/08/2017 שינשולקר משה 1/94667

טימור עדנה לאה 22/11/2017 דורון דינה 1/94670

פינקלברנד אידה 19/12/2017 פינקלברנד ברכיהו 1/94672

רוה דוריס דפנה 11/12/2017 פישר רות 1/94677

קסה אשטה רונית אסצ` 10/12/2017 טגנייה אבזה 1/94683

בלדוק ליאורה 13/11/2017 מיכאלי אסתר 1/94685

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
יששכריאן אזיטה 02/12/2010 רנאי מוהטרם 2/31999

פרץ משה 04/10/2004 פרץ עישה 2/41134

בננעים אדמונד 16/02/2017 בן נעים רוחמה 1/44645

סבג ורדה ולרי 20/01/2017 סרוסי זהרי 2/44793

רוזין אנה 03/08/2017 רוזן יפים 1/45932

עפר אמציה 24/07/2017 עפר מיכל מונה 1/46224

נווה שפיקה 09/03/2003 נווה עזרא 2/46371

דקל מרתה 22/01/2017 דקל אשר 2/46519

הררי אלאונורה 23/04/2017 בוסל גלינה 1/46892

בן דוד סלומון 31/01/2016 בן דוד אוחיון חנניה 1/46920

רייס רבקה 20/10/2017 רייס אורי 1/46926

פרז אקשטיין מעיין 03/10/2006 פרז אסתר 1/46933

מקרוב אלכסנדר 10/07/2017 מקרוב סבטלנה 1/46978

אברהם ציון 06/09/1973 אברהם סאלם 1/46992

יחזקאל אור 27/12/2014 אלוש יחזקאל פנינה 1/46996

מושל מרדכי סולו 09/12/1984 אלזה מושל 1/46998

שטולברג פליקס 30/06/2011 שטולברג מילנה 1/47001

אלבז חנניה 25/07/2017 אלבז אברהם 1/47114

עיאדה סמי 29/11/1975 אבו עיאדה סלאמה 1/47137

הורויץ איילה 21/08/2017 הורויץ בועז 1/47183

אלוש עמנואל יונ 10/01/2011 אלוש מחדיה 1/47185

לוי פני 20/11/2017 לוי אלי 1/47186

9 דף:

צוואות
זוננשין דודו 27/12/2014 זוננשין מרים 1/94632

שטרנטל תמרה 11/11/2017 הרשקו טללית 1/94634

גרמן מקסים 14/04/2017 גרמן גלינה 1/94637

וענונו שולמית 16/11/2012 חביב מרים 1/94641

וענונו שולמית 15/11/2017 חביב יוסף 1/94642

גולדמן יולי 13/10/2017 גריצנדלר הנרי 1/94645

סלומון ארנון 17/11/2017 סלומון יעקב 1/94646
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טימור עדנה לאה 22/11/2017 דורון דינה 1/94670

פינקלברנד אידה 19/12/2017 פינקלברנד ברכיהו 1/94672

רוה דוריס דפנה 11/12/2017 פישר רות 1/94677

קסה אשטה רונית אסצ` 10/12/2017 טגנייה אבזה 1/94683

בלדוק ליאורה 13/11/2017 מיכאלי אסתר 1/94685

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
יששכריאן אזיטה 02/12/2010 רנאי מוהטרם 2/31999

פרץ משה 04/10/2004 פרץ עישה 2/41134

בננעים אדמונד 16/02/2017 בן נעים רוחמה 1/44645

סבג ורדה ולרי 20/01/2017 סרוסי זהרי 2/44793

רוזין אנה 03/08/2017 רוזן יפים 1/45932

עפר אמציה 24/07/2017 עפר מיכל מונה 1/46224

נווה שפיקה 09/03/2003 נווה עזרא 2/46371

דקל מרתה 22/01/2017 דקל אשר 2/46519

הררי אלאונורה 23/04/2017 בוסל גלינה 1/46892

בן דוד סלומון 31/01/2016 בן דוד אוחיון חנניה 1/46920

רייס רבקה 20/10/2017 רייס אורי 1/46926

פרז אקשטיין מעיין 03/10/2006 פרז אסתר 1/46933

מקרוב אלכסנדר 10/07/2017 מקרוב סבטלנה 1/46978

אברהם ציון 06/09/1973 אברהם סאלם 1/46992

יחזקאל אור 27/12/2014 אלוש יחזקאל פנינה 1/46996

מושל מרדכי סולו 09/12/1984 אלזה מושל 1/46998

שטולברג פליקס 30/06/2011 שטולברג מילנה 1/47001

אלבז חנניה 25/07/2017 אלבז אברהם 1/47114

עיאדה סמי 29/11/1975 אבו עיאדה סלאמה 1/47137

הורויץ איילה 21/08/2017 הורויץ בועז 1/47183

אלוש עמנואל יונ 10/01/2011 אלוש מחדיה 1/47185

לוי פני 20/11/2017 לוי אלי 1/47186

9 דף:

צוואות
זוננשין דודו 27/12/2014 זוננשין מרים 1/94632

שטרנטל תמרה 11/11/2017 הרשקו טללית 1/94634

גרמן מקסים 14/04/2017 גרמן גלינה 1/94637

וענונו שולמית 16/11/2012 חביב מרים 1/94641

וענונו שולמית 15/11/2017 חביב יוסף 1/94642

גולדמן יולי 13/10/2017 גריצנדלר הנרי 1/94645

סלומון ארנון 17/11/2017 סלומון יעקב 1/94646

וולסקי אלכסנדר 18/09/2009 וולסקיה חיה 1/94650

חמיילנסקי גר חייקה 24/11/2017 גרומין גריגורי 1/94651

עטיה שמעון 10/12/2017 עטיה סלם דדה 1/94652

ישפה יאנינה נינ 18/12/2017 ישפה אמנון 1/94658
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מינוי מנהל עזבון
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הרשם לענייני ירושה בבאר שבע באר שבע4רח' התקוה 
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סבג ורדה ולרי 20/01/2017 סרוסי זהרי 2/44793

רוזין אנה 03/08/2017 רוזן יפים 1/45932
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מקרוב אלכסנדר 10/07/2017 מקרוב סבטלנה 1/46978

אברהם ציון 06/09/1973 אברהם סאלם 1/46992

יחזקאל אור 27/12/2014 אלוש יחזקאל פנינה 1/46996

מושל מרדכי סולו 09/12/1984 אלזה מושל 1/46998

שטולברג פליקס 30/06/2011 שטולברג מילנה 1/47001

אלבז חנניה 25/07/2017 אלבז אברהם 1/47114

עיאדה סמי 29/11/1975 אבו עיאדה סלאמה 1/47137

הורויץ איילה 21/08/2017 הורויץ בועז 1/47183

אלוש עמנואל יונ 10/01/2011 אלוש מחדיה 1/47185

לוי פני 20/11/2017 לוי אלי 1/47186

9 דף:

צוואות
זוננשין דודו 27/12/2014 זוננשין מרים 1/94632

שטרנטל תמרה 11/11/2017 הרשקו טללית 1/94634

גרמן מקסים 14/04/2017 גרמן גלינה 1/94637

וענונו שולמית 16/11/2012 חביב מרים 1/94641

וענונו שולמית 15/11/2017 חביב יוסף 1/94642

גולדמן יולי 13/10/2017 גריצנדלר הנרי 1/94645

סלומון ארנון 17/11/2017 סלומון יעקב 1/94646

וולסקי אלכסנדר 18/09/2009 וולסקיה חיה 1/94650

חמיילנסקי גר חייקה 24/11/2017 גרומין גריגורי 1/94651

עטיה שמעון 10/12/2017 עטיה סלם דדה 1/94652

ישפה יאנינה נינ 18/12/2017 ישפה אמנון 1/94658

אברהם רחל 16/08/2017 שינשולקר משה 1/94667

טימור עדנה לאה 22/11/2017 דורון דינה 1/94670

פינקלברנד אידה 19/12/2017 פינקלברנד ברכיהו 1/94672

רוה דוריס דפנה 11/12/2017 פישר רות 1/94677

קסה אשטה רונית אסצ` 10/12/2017 טגנייה אבזה 1/94683

בלדוק ליאורה 13/11/2017 מיכאלי אסתר 1/94685

מינוי מנהל עזבון

אולגה גורדון, רשמת

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע באר שבע4רח' התקוה 

ירושות
יששכריאן אזיטה 02/12/2010 רנאי מוהטרם 2/31999

פרץ משה 04/10/2004 פרץ עישה 2/41134

בננעים אדמונד 16/02/2017 בן נעים רוחמה 1/44645

סבג ורדה ולרי 20/01/2017 סרוסי זהרי 2/44793

רוזין אנה 03/08/2017 רוזן יפים 1/45932

עפר אמציה 24/07/2017 עפר מיכל מונה 1/46224

נווה שפיקה 09/03/2003 נווה עזרא 2/46371

דקל מרתה 22/01/2017 דקל אשר 2/46519

הררי אלאונורה 23/04/2017 בוסל גלינה 1/46892

בן דוד סלומון 31/01/2016 בן דוד אוחיון חנניה 1/46920

רייס רבקה 20/10/2017 רייס אורי 1/46926

פרז אקשטיין מעיין 03/10/2006 פרז אסתר 1/46933

מקרוב אלכסנדר 10/07/2017 מקרוב סבטלנה 1/46978

אברהם ציון 06/09/1973 אברהם סאלם 1/46992

יחזקאל אור 27/12/2014 אלוש יחזקאל פנינה 1/46996

מושל מרדכי סולו 09/12/1984 אלזה מושל 1/46998

שטולברג פליקס 30/06/2011 שטולברג מילנה 1/47001

אלבז חנניה 25/07/2017 אלבז אברהם 1/47114

עיאדה סמי 29/11/1975 אבו עיאדה סלאמה 1/47137

הורויץ איילה 21/08/2017 הורויץ בועז 1/47183

אלוש עמנואל יונ 10/01/2011 אלוש מחדיה 1/47185

לוי פני 20/11/2017 לוי אלי 1/47186



ילקוט הפרסומים 7665, כ' בטבת התשע"ח, 7.1.2018  3938

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
ברזילי אלישבע 20/08/2017 ברמר משה 1/47187

דובניק גנאדי 26/10/2017 דובניק ולדימיר 1/47191

קרמינסקי איזבלה 31/12/2015 בירמן ליובוב 1/47197

צור מרים 31/10/2017 צור יעקב 1/47198

לב יצחק מאיר 18/11/2017 לב לאה 1/47200

סירוטקו גרמן 17/09/2017 סירוטקו לודמילה 1/47203

שפדוב תמרה 31/10/2017 שפדוב רזיאל 1/47205

טהר יהודה 13/12/2017 טהר שושנה 1/47284

סברדלוב פרדי 24/11/2017 סברדלוב סילביה 1/47285

יפרח מאיר 12/08/2017 יפרח שולמית 1/47302

מירה נטלי 28/10/2017 מירה בן ציון 1/47304

איילאו צגהרדה 12/09/2005 בזביך דמוז 1/47310

זריהן חביב 12/10/2017 זריהן אביבית 1/47317

צוואות
זומרפלד פנחס 05/02/2017 זמיר יונה 5/44958

נודלמן (קריס יקטרינה 21/06/2017 סימקו טטיאנה 1/46372

קונסטנטינובס יוליה 24/04/2015 ברסקי לייב 1/46562

אביטל קיטרוס מיה 17/09/2017 דרור רבקה 1/46563

ציקוואשוילי אתרי 01/12/2010 ציקוואשוילי דניאל 1/46837

גדליהו אילנה 23/10/2017 גדליהו ישאר 1/46861

גוכמן בוריס 28/09/2014 גוכמן אוקטיאברינה 1/46867

אמסלם גבי 24/09/2017 אמסלם רבקה 1/46883

יוסיפוף מרדכי 21/09/2017 יוסיפוף יוסף 1/46902

לב נאוה 02/10/2017 ששון ששון 1/47021

לופו יצחק 13/03/2017 לופו אידה 1/47102

אירנה סופיה בורד 14/06/2016 קורניק סופיה 1/47110

אירנה סופיה בורד 30/05/2017 קורניק בוריס 1/47111

דהן אורן 19/04/2016 ואקנין פורטונה 1/47298

פורטה מירה 08/11/2017 פורטה פאול אנדרי 1/47301

קרויטוריו זוזי 11/12/2017 קרויטוריו יוסוב 1/47313

ישראל דני 27/10/2017 ישראל דוד 1/47319

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

צבי קויש, רשם

, נצרת עלית3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
בביצקי לאוניד 04/10/2010 בביצקי אליעזר 1/28970

צרויה מרים 22/02/2017 אליה זולית 1/29552

אמיר אילן 31/01/2007 מרקוס צבי 1/29556

אברהם מסגנאו 19/09/2017 אברהם אדיס 1/29557

9 דף:

צוואות
זוננשין דודו 27/12/2014 זוננשין מרים 1/94632

שטרנטל תמרה 11/11/2017 הרשקו טללית 1/94634

גרמן מקסים 14/04/2017 גרמן גלינה 1/94637
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מינוי מנהל עזבון
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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
ברזילי אלישבע 20/08/2017 ברמר משה 1/47187

דובניק גנאדי 26/10/2017 דובניק ולדימיר 1/47191

קרמינסקי איזבלה 31/12/2015 בירמן ליובוב 1/47197

צור מרים 31/10/2017 צור יעקב 1/47198

לב יצחק מאיר 18/11/2017 לב לאה 1/47200

סירוטקו גרמן 17/09/2017 סירוטקו לודמילה 1/47203

שפדוב תמרה 31/10/2017 שפדוב רזיאל 1/47205

טהר יהודה 13/12/2017 טהר שושנה 1/47284

סברדלוב פרדי 24/11/2017 סברדלוב סילביה 1/47285

יפרח מאיר 12/08/2017 יפרח שולמית 1/47302

מירה נטלי 28/10/2017 מירה בן ציון 1/47304

איילאו צגהרדה 12/09/2005 בזביך דמוז 1/47310

זריהן חביב 12/10/2017 זריהן אביבית 1/47317

צוואות
זומרפלד פנחס 05/02/2017 זמיר יונה 5/44958

נודלמן (קריס יקטרינה 21/06/2017 סימקו טטיאנה 1/46372

קונסטנטינובס יוליה 24/04/2015 ברסקי לייב 1/46562

אביטל קיטרוס מיה 17/09/2017 דרור רבקה 1/46563

ציקוואשוילי אתרי 01/12/2010 ציקוואשוילי דניאל 1/46837

גדליהו אילנה 23/10/2017 גדליהו ישאר 1/46861

גוכמן בוריס 28/09/2014 גוכמן אוקטיאברינה 1/46867

אמסלם גבי 24/09/2017 אמסלם רבקה 1/46883

יוסיפוף מרדכי 21/09/2017 יוסיפוף יוסף 1/46902

לב נאוה 02/10/2017 ששון ששון 1/47021

לופו יצחק 13/03/2017 לופו אידה 1/47102

אירנה סופיה בורד 14/06/2016 קורניק סופיה 1/47110

אירנה סופיה בורד 30/05/2017 קורניק בוריס 1/47111

דהן אורן 19/04/2016 ואקנין פורטונה 1/47298

פורטה מירה 08/11/2017 פורטה פאול אנדרי 1/47301

קרויטוריו זוזי 11/12/2017 קרויטוריו יוסוב 1/47313

ישראל דני 27/10/2017 ישראל דוד 1/47319

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

צבי קויש, רשם

, נצרת עלית3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
בביצקי לאוניד 04/10/2010 בביצקי אליעזר 1/28970

צרויה מרים 22/02/2017 אליה זולית 1/29552

אמיר אילן 31/01/2007 מרקוס צבי 1/29556

אברהם מסגנאו 19/09/2017 אברהם אדיס 1/29557
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אמסלם גבי 24/09/2017 אמסלם רבקה 1/46883

יוסיפוף מרדכי 21/09/2017 יוסיפוף יוסף 1/46902

לב נאוה 02/10/2017 ששון ששון 1/47021

לופו יצחק 13/03/2017 לופו אידה 1/47102

אירנה סופיה בורד 14/06/2016 קורניק סופיה 1/47110

אירנה סופיה בורד 30/05/2017 קורניק בוריס 1/47111

דהן אורן 19/04/2016 ואקנין פורטונה 1/47298

פורטה מירה 08/11/2017 פורטה פאול אנדרי 1/47301

קרויטוריו זוזי 11/12/2017 קרויטוריו יוסוב 1/47313

ישראל דני 27/10/2017 ישראל דוד 1/47319

ירושות וצוואות

מינוי מנהל עזבון

צבי קויש, רשם

, נצרת עלית3רח' המלאכה  הרשם לענייני ירושה בנצרת

ירושות
בביצקי לאוניד 04/10/2010 בביצקי אליעזר 1/28970

צרויה מרים 22/02/2017 אליה זולית 1/29552

אמיר אילן 31/01/2007 מרקוס צבי 1/29556

אברהם מסגנאו 19/09/2017 אברהם אדיס 1/29557

11 דף:

ירושות
חזמה אסתר 27/08/2017 חזמה יעקב 1/29558

טריקי מאיר 25/04/2017 טריקי רחל 1/29561

לוטן ידידיה 06/10/2017 לוטן שרה 1/29562

גריפאת תמים 21/04/1991 גריפאת סאלח 1/29563

גרוסמרק ציונה 17/09/2004 אושר שינה 1/29569

חדד אורה 10/09/2011 חדד פרתונה 1/29570

אבראהים היפא 07/08/2017 אבראהים חאזם 1/29631

אמארה פתחי 28/01/2015 אמארה סלאח 1/29632

אברגיל מוניקה 13/03/2017 אברגיל יעקב 1/29633

רובין ויאצ'סלב 07/12/2017 רובין לאוניד 1/29636

צוואות
אבו טאהא מוחמד 11/03/2017 אבו טאהא טאהא 1/29345

זועבי פואד 29/09/2017 זועבי רדיה 1/29588

ביטון יורם 13/04/2016 אילתי מרים 1/29589

פרידמן גיל 08/06/2017 פרידמן מיכאל 1/29606

סילאוי ח`יריה 21/11/2017 סילאוי מחמוד 1/29607

חץ צדיקוף טלי 09/12/2017 צדיקוף ברי גדי 1/29618

בן משה סימי 03/09/2017 אואקרט מרים 1/29623

פרנוס מיכאל 12/12/2010 פרנוס ברוניסלבה 1/29627

ברששת חיים ויקטו 13/11/1948 ברששת מאיר 1/29635

קרויטורו יצחק 20/12/2017 קרויטורו לאה 1/29641

בסול ג`והינה 20/11/2016 בסול דאהש 1/29644

וויליאם אן 12/10/1978 צימרמן ברנרד 1/29647

ירושות וצוואות

אולגה גורדון, רשמת

11 דף:

ירושות
חזמה אסתר 27/08/2017 חזמה יעקב 1/29558

טריקי מאיר 25/04/2017 טריקי רחל 1/29561

לוטן ידידיה 06/10/2017 לוטן שרה 1/29562

גריפאת תמים 21/04/1991 גריפאת סאלח 1/29563

גרוסמרק ציונה 17/09/2004 אושר שינה 1/29569

חדד אורה 10/09/2011 חדד פרתונה 1/29570

אבראהים היפא 07/08/2017 אבראהים חאזם 1/29631

אמארה פתחי 28/01/2015 אמארה סלאח 1/29632

אברגיל מוניקה 13/03/2017 אברגיל יעקב 1/29633

רובין ויאצ'סלב 07/12/2017 רובין לאוניד 1/29636

צוואות
אבו טאהא מוחמד 11/03/2017 אבו טאהא טאהא 1/29345

זועבי פואד 29/09/2017 זועבי רדיה 1/29588

ביטון יורם 13/04/2016 אילתי מרים 1/29589

פרידמן גיל 08/06/2017 פרידמן מיכאל 1/29606

סילאוי ח`יריה 21/11/2017 סילאוי מחמוד 1/29607

חץ צדיקוף טלי 09/12/2017 צדיקוף ברי גדי 1/29618

בן משה סימי 03/09/2017 אואקרט מרים 1/29623

פרנוס מיכאל 12/12/2010 פרנוס ברוניסלבה 1/29627

ברששת חיים ויקטו 13/11/1948 ברששת מאיר 1/29635

קרויטורו יצחק 20/12/2017 קרויטורו לאה 1/29641

בסול ג`והינה 20/11/2016 בסול דאהש 1/29644

וויליאם אן 12/10/1978 צימרמן ברנרד 1/29647

ירושות וצוואות

אולגה גורדון, רשמת
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומותהודעות מאת הכונס הרשמי

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 01/07/20 03/12/17     61855-11-17 13663 ,ירושלים0/0ענאתה החדשה  86057619 אבו חמיד זאיד

11:40 04/12/19 30/11/17     71292-11-17 13724 ,ירושלים0/0ראס אל עמוד  25804303 אבו מאדי מוחי אלדין

10:20 04/12/19 28/11/17     63551-11-17 13793 ,ירושלים11/0הרקפת  59704627 אוזנה גילה

09:40 01/07/20 03/12/17     57887-11-17 13466 ,אבו גוש9/0המאפיה הישנה  80403819 אסביח גמילה

12:00 04/12/19 30/11/17     70018-11-17 13308 ,ירושלים36/58אודם  59179986 אסרף אמנון

12:40 04/12/19 30/11/17     70809-11-17 13739 ,ירושלים15/0ראס אל עמוד  80190713 בוג'ה מוחמד

12:00 30/04/19 30/11/17     65075-11-17 13890 ,מודיעין עילית2/0מסילת יוסף  33944596 בוקשפן דינה

10:00 01/07/20 03/12/17     54987-11-17 13319 ,ירושלים7/0בוליביה  39873393 בחתה מיכאל

10:40 01/07/20 03/12/17     67436-11-17 12715 ,אבני חפץ15/0גינת אגוז  317702645 בלחסן מאיר חיים

11:00 01/07/20 03/12/17     61766-11-17 13730 ,ירושלים0/0צור בחר  80244841 בקיראת חאלד

11:20 04/12/19 30/11/17     45354-09-17 13606 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  81015471 בקיראת נואל

09:20 01/07/20 03/12/17     63830-11-17 13723 ,ירושלים13/0עקבת דרויש  80316417 גודה סעד אלדין

11:00 01/07/20 03/12/17     70840-11-17 13729 ,ירושלים66/0דיר אבו טור  26144022 גועבה בדווי

09:00 05/12/19 03/12/17     53643-11-17 13406 ,ירושלים1/0הסדנא  332286459 גז נטלי קרן

11:30 05/12/19 03/12/17      2355-12-17 13240 ,ירושלים14/0בתי ורשא  53360327 גרומן פיגל דבורה

10:00 25/11/19 23/11/17     50217-11-17 13459 ,ביתר עילית9/3הגר"א  302767694 דוד אברהם

09:20 05/12/19 03/12/17     62181-11-17 13710 ,ירושלים75/0ככר עומר כתב  66174020 דיסי מוחמד

09:40 05/12/19 03/12/17     69776-11-17 13410 ,עין נקובא4/0עין נקובא  51149060 הייכל נעימה

09:00 18/02/20 30/11/17     13772-08-17 13244 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  80828247 זאהדה אינאס

10:40 05/12/19 03/12/17     53410-11-17 13566 ,ירושלים218/7ניקנור  68936194 חן מלכה מלי

10:20 07/07/20 23/11/17     52095-11-17 13643 ,ירושלים27/3עזרת תורה  58729401 חשין בנימין

09:00 05/12/19 03/12/17     50359-11-17 13411 ,ירושלים26/0מקלף אריה  311943344 טילהון סוקרטס

10:40 02/12/19 27/11/17     60488-11-17 13705 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  40421422 כאלף נד'אל

09:40 27/11/19 23/11/17     31006-11-17 13439 ,ירושלים18/0קורדובירו  35684398 כהן טובה-מזל

11:20 04/12/19 30/11/17     45375-09-17 13596 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  80404114 לבקיראת טאהר

10:20 05/12/19 03/12/17     69990-11-17 13680 ,ירושלים0/0אין מקום קבוע  36976231 לובטון חננאל

10:40 05/12/19 03/12/17     53520-11-17 13343 ,ירושלים445/10האזוב  302520374 מזרחי בת אל

10:00 04/12/19 28/11/17     64323-11-17 12947 ,ירושלים0/0עטרות קלנדיה  80816952 מעאלי קווסר

13:20 04/12/19 30/11/17     69762-11-17 13163 ,כרמי צור74/2ישוב כרמי צור  57243149 משה חיה עדינה

10:00 07/07/20 23/11/17     51504-11-17 13575 ,ירושלים0/0עיסויה  80706369 נאסר בלאל

11:20 05/12/19 03/12/17     62162-11-17 13701 ,ירושלים0/0בית חנינה  28186310 סיאג נהא

13:20 27/11/19 23/11/17     41796-11-17 13523 ,אבו גוש33/0הפול  39275656 עבד אל רחמן עומרן

09:00 27/11/19 23/11/17     50847-11-17 13711 ,ירושלים0/0עיסוויה  23262348 עביד חוסין

11:30 05/12/19 03/12/17     70852-11-17 13640 ,ירושלים0/0עיסוויה  305501736 עביד מוחמד

10:40 07/07/20 23/11/17     50901-11-17 13615 ,ירושלים0/0שייח' ג'ראח  27658921 עוקה אימן

11:00 07/07/20 23/11/17     50339-11-17 13531 ,ירושלים0/0צור בחר  86054996 עטון אחמד

12:20 27/11/19 23/11/17     50374-11-17 13541 ,ירושלים0/0צור בחר  308206440 עטון פדאא

09:00 30/10/19 23/10/17     37306-10-17 13437 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  34061945 עלמי מחמד

10:00 05/12/19 03/12/17     60521-11-17 13704 ,ירושלים0/0ג'בל מוכבר  313707135 עמרו חלדון

12:40 27/11/19 23/11/17     41055-11-17 13665 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80475684 ערמוש עבדאללה
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

13:40 27/11/19 23/11/17     53203-11-17 13619 ,זכריה83/0הכלנית מושב זכר  53928685 פטרומילו אילנה

12:00 27/11/19 23/11/17     51379-11-17 13677 ,אין6/4שתילי זיתים  16843203 פיינשטט ישראל יהוד

11:20 27/11/19 23/11/17     40662-11-17 13625 ,ירושלים12/0קוטלר ג. שאול  59721811 צפתי אבנר

11:00 04/12/19 30/11/17     38038-11-17 12786 ,ירושלים0/0ג'בל מוכבר  60610763 רבאיעה עאמר

13:00 04/12/19 30/11/17     70139-11-17 13636 ,אריאל2/15הקוממיות  311736920 רבינוביץ' אלה

12:20 04/12/19 30/11/17     70788-11-17 11820 ,ירושלים2/0סנט גורגס  81046377 רפידי סועאד

12:00 05/12/19 03/12/17     61810-11-17 13639 ,ירושלים14/0עקבת סוואנה  80820053 שהאב פאטמה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 19/11/19 11/12/17     55377-10-17 63724 ,בני ברק17/0אורליאן  66616095 אבולפיה ברק

09:00 17/05/18 16/10/17     26025-06-17 61314 ,תל אביב -יפו11/8שד' בן ציון  337833099 אטיאס דוד

09:30 03/10/19 11/12/17     69656-11-17 64283 ,בת ים43/4פרנק אנה  66160623 אלקוסר דנה

08:30 17/07/19 04/12/17     36383-09-17 62719 ,תל אביב -יפו213/3שד' ירושלים  66674714 אמר סיון

09:30 11/09/19 12/12/17     41784-10-17 63556 ,בת ים9/0קרן קימת לישראל  67891200 אסרף רפאל

09:45 15/07/19 12/12/17     42643-10-17 63379 ,אור יהודה14/70ניצן  16565913 ארונוב יהודה

08:45 15/07/19 12/12/17     50758-10-17 63575 ,תל אביב -יפו34/0יפת  50744853 אשר משה

09:30 19/11/19 11/12/17      1373-11-17 63752 ,תל אביב -יפו22/12אפלטון  314167750 בוסוב רוסלן

08:30 19/11/19 11/12/17     49159-10-17 63558 ,בת ים6/29הרב לוי  33157827 בכר רוז

09:30 14/11/19 11/12/17     23171-08-17 62443 ,תל אביב -יפו11/2פרוג  29484102 בליכר אריק

08:30 17/07/19 04/12/17     36988-10-17 63488 ,תל אביב -יפו10/16אחימאיר אבא  59746065 בר דוד דורית בת ח

09:30 19/11/19 11/12/17      4344-11-17 63666 ,תל אביב -יפו52/3בן יהודה  14343388 בראל אהרן

09:30 10/07/19 12/12/17     52508-06-17 60946 ,תל אביב -יפו56/0הקישון  22705669 ברוך סמדר

08:30 19/11/19 11/12/17     62878-09-17 62716 ,רמת גן10/0מבוא מנדס  314603648 בריסקמן ויקטור

09:30 17/07/19 04/12/17      3555-08-17 62369 ,גבעתיים47/4שינקין  22459960 ברנר נדב

09:30 19/11/19 11/12/17     61350-11-17 64301 ,תל אביב -יפו29/1ענתות  24414963 גבאי משה

09:30 14/11/19 11/12/17     30395-07-17 62123 ,הרצלייה7/0אל על  42468272 גבריאל גילת

09:30 06/10/19 11/12/17      1623-10-17 62256 ,תל אביב -יפו47/0עברי  22159719 גדסי מתנה

09:45 15/07/19 12/12/17     26330-11-17 62790 ,בת ים22/2כ"ט בנובמבר  314525809 גוסיינוב רשי

08:30 11/09/19 12/12/17     20114-09-17 62929 ,בת ים8/0סם הציפורים  320918642 גורשטיין איגור

08:30 14/07/19 04/12/17     33188-10-17 63478 ,תל אביב -יפו1/7דקל  304856271 גל נתנאל

08:30 11/09/19 12/12/17     23851-10-17 63369 ,חולון2/4קדושי בלזן  323474775 גלגשוילי ילנה

09:30 08/09/19 12/12/17     14664-07-17 61919 ,אזור6/29יצחק שדה  37061108 גפן רפאל חיים

09:30 04/06/18 03/12/17     67889-11-17 64449 ,רמת גן6/0הרקון  58868183 גפן ליפשיץ רן

08:30 08/09/19 12/12/17      7128-10-17 63065 ,חולון3/0אהוד מנור  34492173 גרבי ניר אליהו

09:45 15/07/19 12/12/17     22342-11-17 63886 ,בת ים58/0העצמאות  56033541 דאנה אלי

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 01/07/20 03/12/17     61855-11-17 13663 ,ירושלים0/0ענאתה החדשה  86057619 אבו חמיד זאיד

11:40 04/12/19 30/11/17     71292-11-17 13724 ,ירושלים0/0ראס אל עמוד  25804303 אבו מאדי מוחי אלדין

10:20 04/12/19 28/11/17     63551-11-17 13793 ,ירושלים11/0הרקפת  59704627 אוזנה גילה

09:40 01/07/20 03/12/17     57887-11-17 13466 ,אבו גוש9/0המאפיה הישנה  80403819 אסביח גמילה

12:00 04/12/19 30/11/17     70018-11-17 13308 ,ירושלים36/58אודם  59179986 אסרף אמנון

12:40 04/12/19 30/11/17     70809-11-17 13739 ,ירושלים15/0ראס אל עמוד  80190713 בוג'ה מוחמד

12:00 30/04/19 30/11/17     65075-11-17 13890 ,מודיעין עילית2/0מסילת יוסף  33944596 בוקשפן דינה

10:00 01/07/20 03/12/17     54987-11-17 13319 ,ירושלים7/0בוליביה  39873393 בחתה מיכאל

10:40 01/07/20 03/12/17     67436-11-17 12715 ,אבני חפץ15/0גינת אגוז  317702645 בלחסן מאיר חיים

11:00 01/07/20 03/12/17     61766-11-17 13730 ,ירושלים0/0צור בחר  80244841 בקיראת חאלד

11:20 04/12/19 30/11/17     45354-09-17 13606 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  81015471 בקיראת נואל

09:20 01/07/20 03/12/17     63830-11-17 13723 ,ירושלים13/0עקבת דרויש  80316417 גודה סעד אלדין

11:00 01/07/20 03/12/17     70840-11-17 13729 ,ירושלים66/0דיר אבו טור  26144022 גועבה בדווי

09:00 05/12/19 03/12/17     53643-11-17 13406 ,ירושלים1/0הסדנא  332286459 גז נטלי קרן

11:30 05/12/19 03/12/17      2355-12-17 13240 ,ירושלים14/0בתי ורשא  53360327 גרומן פיגל דבורה

10:00 25/11/19 23/11/17     50217-11-17 13459 ,ביתר עילית9/3הגר"א  302767694 דוד אברהם

09:20 05/12/19 03/12/17     62181-11-17 13710 ,ירושלים75/0ככר עומר כתב  66174020 דיסי מוחמד

09:40 05/12/19 03/12/17     69776-11-17 13410 ,עין נקובא4/0עין נקובא  51149060 הייכל נעימה

09:00 18/02/20 30/11/17     13772-08-17 13244 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  80828247 זאהדה אינאס

10:40 05/12/19 03/12/17     53410-11-17 13566 ,ירושלים218/7ניקנור  68936194 חן מלכה מלי

10:20 07/07/20 23/11/17     52095-11-17 13643 ,ירושלים27/3עזרת תורה  58729401 חשין בנימין

09:00 05/12/19 03/12/17     50359-11-17 13411 ,ירושלים26/0מקלף אריה  311943344 טילהון סוקרטס

10:40 02/12/19 27/11/17     60488-11-17 13705 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  40421422 כאלף נד'אל

09:40 27/11/19 23/11/17     31006-11-17 13439 ,ירושלים18/0קורדובירו  35684398 כהן טובה-מזל

11:20 04/12/19 30/11/17     45375-09-17 13596 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  80404114 לבקיראת טאהר

10:20 05/12/19 03/12/17     69990-11-17 13680 ,ירושלים0/0אין מקום קבוע  36976231 לובטון חננאל

10:40 05/12/19 03/12/17     53520-11-17 13343 ,ירושלים445/10האזוב  302520374 מזרחי בת אל

10:00 04/12/19 28/11/17     64323-11-17 12947 ,ירושלים0/0עטרות קלנדיה  80816952 מעאלי קווסר

13:20 04/12/19 30/11/17     69762-11-17 13163 ,כרמי צור74/2ישוב כרמי צור  57243149 משה חיה עדינה

10:00 07/07/20 23/11/17     51504-11-17 13575 ,ירושלים0/0עיסויה  80706369 נאסר בלאל

11:20 05/12/19 03/12/17     62162-11-17 13701 ,ירושלים0/0בית חנינה  28186310 סיאג נהא

13:20 27/11/19 23/11/17     41796-11-17 13523 ,אבו גוש33/0הפול  39275656 עבד אל רחמן עומרן

09:00 27/11/19 23/11/17     50847-11-17 13711 ,ירושלים0/0עיסוויה  23262348 עביד חוסין

11:30 05/12/19 03/12/17     70852-11-17 13640 ,ירושלים0/0עיסוויה  305501736 עביד מוחמד

10:40 07/07/20 23/11/17     50901-11-17 13615 ,ירושלים0/0שייח' ג'ראח  27658921 עוקה אימן

11:00 07/07/20 23/11/17     50339-11-17 13531 ,ירושלים0/0צור בחר  86054996 עטון אחמד

12:20 27/11/19 23/11/17     50374-11-17 13541 ,ירושלים0/0צור בחר  308206440 עטון פדאא

09:00 30/10/19 23/10/17     37306-10-17 13437 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  34061945 עלמי מחמד

10:00 05/12/19 03/12/17     60521-11-17 13704 ,ירושלים0/0ג'בל מוכבר  313707135 עמרו חלדון

12:40 27/11/19 23/11/17     41055-11-17 13665 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80475684 ערמוש עבדאללה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 01/07/20 03/12/17     61855-11-17 13663 ,ירושלים0/0ענאתה החדשה  86057619 אבו חמיד זאיד

11:40 04/12/19 30/11/17     71292-11-17 13724 ,ירושלים0/0ראס אל עמוד  25804303 אבו מאדי מוחי אלדין

10:20 04/12/19 28/11/17     63551-11-17 13793 ,ירושלים11/0הרקפת  59704627 אוזנה גילה

09:40 01/07/20 03/12/17     57887-11-17 13466 ,אבו גוש9/0המאפיה הישנה  80403819 אסביח גמילה

12:00 04/12/19 30/11/17     70018-11-17 13308 ,ירושלים36/58אודם  59179986 אסרף אמנון

12:40 04/12/19 30/11/17     70809-11-17 13739 ,ירושלים15/0ראס אל עמוד  80190713 בוג'ה מוחמד

12:00 30/04/19 30/11/17     65075-11-17 13890 ,מודיעין עילית2/0מסילת יוסף  33944596 בוקשפן דינה

10:00 01/07/20 03/12/17     54987-11-17 13319 ,ירושלים7/0בוליביה  39873393 בחתה מיכאל

10:40 01/07/20 03/12/17     67436-11-17 12715 ,אבני חפץ15/0גינת אגוז  317702645 בלחסן מאיר חיים

11:00 01/07/20 03/12/17     61766-11-17 13730 ,ירושלים0/0צור בחר  80244841 בקיראת חאלד

11:20 04/12/19 30/11/17     45354-09-17 13606 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  81015471 בקיראת נואל

09:20 01/07/20 03/12/17     63830-11-17 13723 ,ירושלים13/0עקבת דרויש  80316417 גודה סעד אלדין

11:00 01/07/20 03/12/17     70840-11-17 13729 ,ירושלים66/0דיר אבו טור  26144022 גועבה בדווי

09:00 05/12/19 03/12/17     53643-11-17 13406 ,ירושלים1/0הסדנא  332286459 גז נטלי קרן

11:30 05/12/19 03/12/17      2355-12-17 13240 ,ירושלים14/0בתי ורשא  53360327 גרומן פיגל דבורה

10:00 25/11/19 23/11/17     50217-11-17 13459 ,ביתר עילית9/3הגר"א  302767694 דוד אברהם

09:20 05/12/19 03/12/17     62181-11-17 13710 ,ירושלים75/0ככר עומר כתב  66174020 דיסי מוחמד

09:40 05/12/19 03/12/17     69776-11-17 13410 ,עין נקובא4/0עין נקובא  51149060 הייכל נעימה

09:00 18/02/20 30/11/17     13772-08-17 13244 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  80828247 זאהדה אינאס

10:40 05/12/19 03/12/17     53410-11-17 13566 ,ירושלים218/7ניקנור  68936194 חן מלכה מלי

10:20 07/07/20 23/11/17     52095-11-17 13643 ,ירושלים27/3עזרת תורה  58729401 חשין בנימין

09:00 05/12/19 03/12/17     50359-11-17 13411 ,ירושלים26/0מקלף אריה  311943344 טילהון סוקרטס

10:40 02/12/19 27/11/17     60488-11-17 13705 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  40421422 כאלף נד'אל

09:40 27/11/19 23/11/17     31006-11-17 13439 ,ירושלים18/0קורדובירו  35684398 כהן טובה-מזל

11:20 04/12/19 30/11/17     45375-09-17 13596 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  80404114 לבקיראת טאהר

10:20 05/12/19 03/12/17     69990-11-17 13680 ,ירושלים0/0אין מקום קבוע  36976231 לובטון חננאל

10:40 05/12/19 03/12/17     53520-11-17 13343 ,ירושלים445/10האזוב  302520374 מזרחי בת אל

10:00 04/12/19 28/11/17     64323-11-17 12947 ,ירושלים0/0עטרות קלנדיה  80816952 מעאלי קווסר

13:20 04/12/19 30/11/17     69762-11-17 13163 ,כרמי צור74/2ישוב כרמי צור  57243149 משה חיה עדינה

10:00 07/07/20 23/11/17     51504-11-17 13575 ,ירושלים0/0עיסויה  80706369 נאסר בלאל

11:20 05/12/19 03/12/17     62162-11-17 13701 ,ירושלים0/0בית חנינה  28186310 סיאג נהא

13:20 27/11/19 23/11/17     41796-11-17 13523 ,אבו גוש33/0הפול  39275656 עבד אל רחמן עומרן

09:00 27/11/19 23/11/17     50847-11-17 13711 ,ירושלים0/0עיסוויה  23262348 עביד חוסין

11:30 05/12/19 03/12/17     70852-11-17 13640 ,ירושלים0/0עיסוויה  305501736 עביד מוחמד

10:40 07/07/20 23/11/17     50901-11-17 13615 ,ירושלים0/0שייח' ג'ראח  27658921 עוקה אימן

11:00 07/07/20 23/11/17     50339-11-17 13531 ,ירושלים0/0צור בחר  86054996 עטון אחמד

12:20 27/11/19 23/11/17     50374-11-17 13541 ,ירושלים0/0צור בחר  308206440 עטון פדאא

09:00 30/10/19 23/10/17     37306-10-17 13437 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  34061945 עלמי מחמד

10:00 05/12/19 03/12/17     60521-11-17 13704 ,ירושלים0/0ג'בל מוכבר  313707135 עמרו חלדון

12:40 27/11/19 23/11/17     41055-11-17 13665 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80475684 ערמוש עבדאללה

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

13:40 27/11/19 23/11/17     53203-11-17 13619 ,זכריה83/0הכלנית מושב זכר  53928685 פטרומילו אילנה

12:00 27/11/19 23/11/17     51379-11-17 13677 ,אין6/4שתילי זיתים  16843203 פיינשטט ישראל יהוד

11:20 27/11/19 23/11/17     40662-11-17 13625 ,ירושלים12/0קוטלר ג. שאול  59721811 צפתי אבנר

11:00 04/12/19 30/11/17     38038-11-17 12786 ,ירושלים0/0ג'בל מוכבר  60610763 רבאיעה עאמר

13:00 04/12/19 30/11/17     70139-11-17 13636 ,אריאל2/15הקוממיות  311736920 רבינוביץ' אלה

12:20 04/12/19 30/11/17     70788-11-17 11820 ,ירושלים2/0סנט גורגס  81046377 רפידי סועאד

12:00 05/12/19 03/12/17     61810-11-17 13639 ,ירושלים14/0עקבת סוואנה  80820053 שהאב פאטמה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 19/11/19 11/12/17     55377-10-17 63724 ,בני ברק17/0אורליאן  66616095 אבולפיה ברק

09:00 17/05/18 16/10/17     26025-06-17 61314 ,תל אביב -יפו11/8שד' בן ציון  337833099 אטיאס דוד

09:30 03/10/19 11/12/17     69656-11-17 64283 ,בת ים43/4פרנק אנה  66160623 אלקוסר דנה

08:30 17/07/19 04/12/17     36383-09-17 62719 ,תל אביב -יפו213/3שד' ירושלים  66674714 אמר סיון

09:30 11/09/19 12/12/17     41784-10-17 63556 ,בת ים9/0קרן קימת לישראל  67891200 אסרף רפאל

09:45 15/07/19 12/12/17     42643-10-17 63379 ,אור יהודה14/70ניצן  16565913 ארונוב יהודה

08:45 15/07/19 12/12/17     50758-10-17 63575 ,תל אביב -יפו34/0יפת  50744853 אשר משה

09:30 19/11/19 11/12/17      1373-11-17 63752 ,תל אביב -יפו22/12אפלטון  314167750 בוסוב רוסלן

08:30 19/11/19 11/12/17     49159-10-17 63558 ,בת ים6/29הרב לוי  33157827 בכר רוז

09:30 14/11/19 11/12/17     23171-08-17 62443 ,תל אביב -יפו11/2פרוג  29484102 בליכר אריק

08:30 17/07/19 04/12/17     36988-10-17 63488 ,תל אביב -יפו10/16אחימאיר אבא  59746065 בר דוד דורית בת ח

09:30 19/11/19 11/12/17      4344-11-17 63666 ,תל אביב -יפו52/3בן יהודה  14343388 בראל אהרן

09:30 10/07/19 12/12/17     52508-06-17 60946 ,תל אביב -יפו56/0הקישון  22705669 ברוך סמדר

08:30 19/11/19 11/12/17     62878-09-17 62716 ,רמת גן10/0מבוא מנדס  314603648 בריסקמן ויקטור

09:30 17/07/19 04/12/17      3555-08-17 62369 ,גבעתיים47/4שינקין  22459960 ברנר נדב

09:30 19/11/19 11/12/17     61350-11-17 64301 ,תל אביב -יפו29/1ענתות  24414963 גבאי משה

09:30 14/11/19 11/12/17     30395-07-17 62123 ,הרצלייה7/0אל על  42468272 גבריאל גילת

09:30 06/10/19 11/12/17      1623-10-17 62256 ,תל אביב -יפו47/0עברי  22159719 גדסי מתנה

09:45 15/07/19 12/12/17     26330-11-17 62790 ,בת ים22/2כ"ט בנובמבר  314525809 גוסיינוב רשי

08:30 11/09/19 12/12/17     20114-09-17 62929 ,בת ים8/0סם הציפורים  320918642 גורשטיין איגור

08:30 14/07/19 04/12/17     33188-10-17 63478 ,תל אביב -יפו1/7דקל  304856271 גל נתנאל

08:30 11/09/19 12/12/17     23851-10-17 63369 ,חולון2/4קדושי בלזן  323474775 גלגשוילי ילנה

09:30 08/09/19 12/12/17     14664-07-17 61919 ,אזור6/29יצחק שדה  37061108 גפן רפאל חיים

09:30 04/06/18 03/12/17     67889-11-17 64449 ,רמת גן6/0הרקון  58868183 גפן ליפשיץ רן

08:30 08/09/19 12/12/17      7128-10-17 63065 ,חולון3/0אהוד מנור  34492173 גרבי ניר אליהו

09:45 15/07/19 12/12/17     22342-11-17 63886 ,בת ים58/0העצמאות  56033541 דאנה אלי
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

13:40 27/11/19 23/11/17     53203-11-17 13619 ,זכריה83/0הכלנית מושב זכר  53928685 פטרומילו אילנה

12:00 27/11/19 23/11/17     51379-11-17 13677 ,אין6/4שתילי זיתים  16843203 פיינשטט ישראל יהוד

11:20 27/11/19 23/11/17     40662-11-17 13625 ,ירושלים12/0קוטלר ג. שאול  59721811 צפתי אבנר

11:00 04/12/19 30/11/17     38038-11-17 12786 ,ירושלים0/0ג'בל מוכבר  60610763 רבאיעה עאמר

13:00 04/12/19 30/11/17     70139-11-17 13636 ,אריאל2/15הקוממיות  311736920 רבינוביץ' אלה

12:20 04/12/19 30/11/17     70788-11-17 11820 ,ירושלים2/0סנט גורגס  81046377 רפידי סועאד

12:00 05/12/19 03/12/17     61810-11-17 13639 ,ירושלים14/0עקבת סוואנה  80820053 שהאב פאטמה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 19/11/19 11/12/17     55377-10-17 63724 ,בני ברק17/0אורליאן  66616095 אבולפיה ברק

09:00 17/05/18 16/10/17     26025-06-17 61314 ,תל אביב -יפו11/8שד' בן ציון  337833099 אטיאס דוד

09:30 03/10/19 11/12/17     69656-11-17 64283 ,בת ים43/4פרנק אנה  66160623 אלקוסר דנה

08:30 17/07/19 04/12/17     36383-09-17 62719 ,תל אביב -יפו213/3שד' ירושלים  66674714 אמר סיון

09:30 11/09/19 12/12/17     41784-10-17 63556 ,בת ים9/0קרן קימת לישראל  67891200 אסרף רפאל

09:45 15/07/19 12/12/17     42643-10-17 63379 ,אור יהודה14/70ניצן  16565913 ארונוב יהודה

08:45 15/07/19 12/12/17     50758-10-17 63575 ,תל אביב -יפו34/0יפת  50744853 אשר משה

09:30 19/11/19 11/12/17      1373-11-17 63752 ,תל אביב -יפו22/12אפלטון  314167750 בוסוב רוסלן

08:30 19/11/19 11/12/17     49159-10-17 63558 ,בת ים6/29הרב לוי  33157827 בכר רוז

09:30 14/11/19 11/12/17     23171-08-17 62443 ,תל אביב -יפו11/2פרוג  29484102 בליכר אריק

08:30 17/07/19 04/12/17     36988-10-17 63488 ,תל אביב -יפו10/16אחימאיר אבא  59746065 בר דוד דורית בת ח

09:30 19/11/19 11/12/17      4344-11-17 63666 ,תל אביב -יפו52/3בן יהודה  14343388 בראל אהרן

09:30 10/07/19 12/12/17     52508-06-17 60946 ,תל אביב -יפו56/0הקישון  22705669 ברוך סמדר

08:30 19/11/19 11/12/17     62878-09-17 62716 ,רמת גן10/0מבוא מנדס  314603648 בריסקמן ויקטור

09:30 17/07/19 04/12/17      3555-08-17 62369 ,גבעתיים47/4שינקין  22459960 ברנר נדב

09:30 19/11/19 11/12/17     61350-11-17 64301 ,תל אביב -יפו29/1ענתות  24414963 גבאי משה

09:30 14/11/19 11/12/17     30395-07-17 62123 ,הרצלייה7/0אל על  42468272 גבריאל גילת

09:30 06/10/19 11/12/17      1623-10-17 62256 ,תל אביב -יפו47/0עברי  22159719 גדסי מתנה

09:45 15/07/19 12/12/17     26330-11-17 62790 ,בת ים22/2כ"ט בנובמבר  314525809 גוסיינוב רשי

08:30 11/09/19 12/12/17     20114-09-17 62929 ,בת ים8/0סם הציפורים  320918642 גורשטיין איגור

08:30 14/07/19 04/12/17     33188-10-17 63478 ,תל אביב -יפו1/7דקל  304856271 גל נתנאל

08:30 11/09/19 12/12/17     23851-10-17 63369 ,חולון2/4קדושי בלזן  323474775 גלגשוילי ילנה

09:30 08/09/19 12/12/17     14664-07-17 61919 ,אזור6/29יצחק שדה  37061108 גפן רפאל חיים

09:30 04/06/18 03/12/17     67889-11-17 64449 ,רמת גן6/0הרקון  58868183 גפן ליפשיץ רן

08:30 08/09/19 12/12/17      7128-10-17 63065 ,חולון3/0אהוד מנור  34492173 גרבי ניר אליהו

09:45 15/07/19 12/12/17     22342-11-17 63886 ,בת ים58/0העצמאות  56033541 דאנה אלי

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 01/07/20 03/12/17     61855-11-17 13663 ,ירושלים0/0ענאתה החדשה  86057619 אבו חמיד זאיד

11:40 04/12/19 30/11/17     71292-11-17 13724 ,ירושלים0/0ראס אל עמוד  25804303 אבו מאדי מוחי אלדין

10:20 04/12/19 28/11/17     63551-11-17 13793 ,ירושלים11/0הרקפת  59704627 אוזנה גילה

09:40 01/07/20 03/12/17     57887-11-17 13466 ,אבו גוש9/0המאפיה הישנה  80403819 אסביח גמילה

12:00 04/12/19 30/11/17     70018-11-17 13308 ,ירושלים36/58אודם  59179986 אסרף אמנון

12:40 04/12/19 30/11/17     70809-11-17 13739 ,ירושלים15/0ראס אל עמוד  80190713 בוג'ה מוחמד

12:00 30/04/19 30/11/17     65075-11-17 13890 ,מודיעין עילית2/0מסילת יוסף  33944596 בוקשפן דינה

10:00 01/07/20 03/12/17     54987-11-17 13319 ,ירושלים7/0בוליביה  39873393 בחתה מיכאל

10:40 01/07/20 03/12/17     67436-11-17 12715 ,אבני חפץ15/0גינת אגוז  317702645 בלחסן מאיר חיים

11:00 01/07/20 03/12/17     61766-11-17 13730 ,ירושלים0/0צור בחר  80244841 בקיראת חאלד

11:20 04/12/19 30/11/17     45354-09-17 13606 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  81015471 בקיראת נואל

09:20 01/07/20 03/12/17     63830-11-17 13723 ,ירושלים13/0עקבת דרויש  80316417 גודה סעד אלדין

11:00 01/07/20 03/12/17     70840-11-17 13729 ,ירושלים66/0דיר אבו טור  26144022 גועבה בדווי

09:00 05/12/19 03/12/17     53643-11-17 13406 ,ירושלים1/0הסדנא  332286459 גז נטלי קרן

11:30 05/12/19 03/12/17      2355-12-17 13240 ,ירושלים14/0בתי ורשא  53360327 גרומן פיגל דבורה

10:00 25/11/19 23/11/17     50217-11-17 13459 ,ביתר עילית9/3הגר"א  302767694 דוד אברהם

09:20 05/12/19 03/12/17     62181-11-17 13710 ,ירושלים75/0ככר עומר כתב  66174020 דיסי מוחמד

09:40 05/12/19 03/12/17     69776-11-17 13410 ,עין נקובא4/0עין נקובא  51149060 הייכל נעימה

09:00 18/02/20 30/11/17     13772-08-17 13244 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  80828247 זאהדה אינאס

10:40 05/12/19 03/12/17     53410-11-17 13566 ,ירושלים218/7ניקנור  68936194 חן מלכה מלי

10:20 07/07/20 23/11/17     52095-11-17 13643 ,ירושלים27/3עזרת תורה  58729401 חשין בנימין

09:00 05/12/19 03/12/17     50359-11-17 13411 ,ירושלים26/0מקלף אריה  311943344 טילהון סוקרטס

10:40 02/12/19 27/11/17     60488-11-17 13705 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  40421422 כאלף נד'אל

09:40 27/11/19 23/11/17     31006-11-17 13439 ,ירושלים18/0קורדובירו  35684398 כהן טובה-מזל

11:20 04/12/19 30/11/17     45375-09-17 13596 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  80404114 לבקיראת טאהר

10:20 05/12/19 03/12/17     69990-11-17 13680 ,ירושלים0/0אין מקום קבוע  36976231 לובטון חננאל

10:40 05/12/19 03/12/17     53520-11-17 13343 ,ירושלים445/10האזוב  302520374 מזרחי בת אל

10:00 04/12/19 28/11/17     64323-11-17 12947 ,ירושלים0/0עטרות קלנדיה  80816952 מעאלי קווסר

13:20 04/12/19 30/11/17     69762-11-17 13163 ,כרמי צור74/2ישוב כרמי צור  57243149 משה חיה עדינה

10:00 07/07/20 23/11/17     51504-11-17 13575 ,ירושלים0/0עיסויה  80706369 נאסר בלאל

11:20 05/12/19 03/12/17     62162-11-17 13701 ,ירושלים0/0בית חנינה  28186310 סיאג נהא

13:20 27/11/19 23/11/17     41796-11-17 13523 ,אבו גוש33/0הפול  39275656 עבד אל רחמן עומרן

09:00 27/11/19 23/11/17     50847-11-17 13711 ,ירושלים0/0עיסוויה  23262348 עביד חוסין

11:30 05/12/19 03/12/17     70852-11-17 13640 ,ירושלים0/0עיסוויה  305501736 עביד מוחמד

10:40 07/07/20 23/11/17     50901-11-17 13615 ,ירושלים0/0שייח' ג'ראח  27658921 עוקה אימן

11:00 07/07/20 23/11/17     50339-11-17 13531 ,ירושלים0/0צור בחר  86054996 עטון אחמד

12:20 27/11/19 23/11/17     50374-11-17 13541 ,ירושלים0/0צור בחר  308206440 עטון פדאא

09:00 30/10/19 23/10/17     37306-10-17 13437 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  34061945 עלמי מחמד

10:00 05/12/19 03/12/17     60521-11-17 13704 ,ירושלים0/0ג'בל מוכבר  313707135 עמרו חלדון

12:40 27/11/19 23/11/17     41055-11-17 13665 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80475684 ערמוש עבדאללה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 24/10/19 11/12/17     26304-11-17 63043 ,בת ים22/2כ"ט בנובמבר  327167854 דג'נגירובה אולזנה

08:30 11/09/19 12/12/17     69645-11-17 64488 ,תל אביב -יפו218/1יפת  55357644 דיין דוד משה

08:30 14/07/19 04/12/17     63365-09-17 63307 ,תל אביב -יפו201/0דרך בר לב  317796142 זדונייסקיה מרינה

08:45 08/07/19 06/12/17     56890-10-17 63691 ,חולון15/11הערבה  304119613 זלדין זינאידה

08:45 15/07/19 12/12/17      5146-10-17 63265 ,תל אביב -יפו107/4דרך דיין משה  29494523 זר ניסן

09:30 08/09/19 12/12/17     26278-11-17 63873 ,תל אביב -יפו30/1יעב"ץ  34116608 חזן ניסים

09:30 19/11/19 11/12/17     19220-11-17 63910 ,חולון1/7הר הצופים  59778514 טוסון עופרה

09:30 08/09/19 12/12/17     12441-11-17 62792 ,בת ים0/14השקמה  57741530 טל רפאל

08:30 19/11/19 11/12/17     56667-10-17 63615 ,הרצלייה9/9בני בנימין  321442501 ינצ'ב יוליה

09:30 06/10/19 11/12/17     25647-09-17 59340 ,ראשון לציון4/2עגנון ש"י  301177101 יעל שחר

09:30 08/09/19 12/12/17     56238-10-17 63688 ,חולון46/0הגרא  319195616 יעקובוב נאום

08:30 19/11/19 11/12/17     38862-08-17 62608 ,תל אביב -יפו18/2יונה הנביא  327271201 יריומנקו אירינה

08:30 24/10/19 11/12/17     56616-10-17 63656 ,תל אביב -יפו32/0הקשת  205661200 ירקוני מנשה מני

09:30 14/11/19 11/12/17     29180-07-17 62138 ,אור יהודה15/2שלמה  48064653 כהן ארץ

08:30 06/06/19 07/12/17     57578-11-17 63969 ,בני ברק24/6פוקס אהרון דב  37103785 כרמלי יעקב ישראל

09:45 15/07/19 12/12/17     33120-10-17 62026 ,אזור1/0החשמונאים  53517694 לוי אברהם

09:30 06/10/19 11/12/17     52722-10-17 63568 ,חולון121/5ביאליק  58400755 מאן בועז בנימי

09:30 14/07/19 04/12/17     60238-10-17 63833 ,רמת גן10/9עוזיאל  327382677 מטושנסקי יפים

08:45 09/09/19 12/12/17      3743-08-17 62436 ,בני ברק68/2הרב שך  306751496 מילר דוד

08:45 15/07/19 12/12/17     48605-10-17 63598 ,תל אביב -יפו100/0שלמה  27960202 מתנה דורון

08:30 06/06/19 06/11/17     56650-10-17 63658 ,הרצלייה44/15אלתרמן נתן  58251422 עזורי גיא

08:45 09/09/19 12/12/17     33392-08-17 62728 ,תל אביב -יפו64/0גולומב  25039876 עמר אור

09:30 05/11/19 04/12/17     52053-10-17 63552 ,בני ברק6/6עלי הכהן  34719641 פנחסי אלעד דוד

08:30 11/09/19 12/12/17     55296-10-17 63717 ,רמת גן153/9עוזיאל  52081866 פרידמן ניסן

08:30 24/10/19 11/12/17      5396-11-17 64051 ,אזור6/36יצחק שדה  28973154 צפני חווה אושרי

08:30 11/09/19 12/12/17     49142-10-17 63555 ,גבעתיים94/1שינקין  58332891 קליין שרית צבייה

09:30 14/07/19 04/12/17      1187-11-17 63751 ,בת ים3\1מסריק  319580353 קליינבורד ולנטין

00:00 00/00/00 14/12/17     34371-11-17 63745 ,תל אביב -יפו28/7חריף אייזיק  322029620 קלינובסקי גלינה

09:30 06/10/19 11/12/17     23878-10-17 63378 ,בת ים17/10הגדוד העברי  317418721 קריבוי דמיטרי

08:30 12/06/19 12/12/17     63503-09-17 63316 ,רמת גן89/2דרך בן גוריון ד  50897602 קרן חזי

08:30 14/07/19 04/12/17     64131-09-17 63308 ,קריית אונו16/3בר יהודה  306141953 רומוב וצ'סלב

08:30 24/10/19 11/12/17     69373-07-17 61997 ,תל אביב -יפו22/6הרב אלנקווה  303263743 רפאל נלי

08:30 14/07/19 04/12/17     18655-10-17 63347 ,רמת גן8/4אורי ניסן  51013563 שאשא אסתר

08:30 08/09/19 12/12/17     20959-11-17 63913 ,תל אביב -יפו8/0צפריר  317051001 שביינשטיין ילנה

09:45 15/07/19 12/12/17     33154-10-17 62027 ,אור יהודה108/2ההגנה  22533483 שואף כוכבה

08:45 09/09/19 12/12/17      9379-09-17 62729 ,בני ברק1/0יוחנן הסנדלר  16471286 שולמן שמעון

08:30 14/07/19 04/12/17     33594-10-17 63409 ,אזור39/2שד בן גוריון  327371563 שושקנוב אלכסיי

09:30 14/07/19 04/12/17     56636-10-17 63703 ,רמת גן259/5דרך בן גוריון ד  34475707 שירזי קרן

08:45 15/07/19 12/12/17      2466-11-17 63761 ,בני ברק12/0בן דוד אברהם  317900702 שניבלג חיה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב
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הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 08/04/19 03/12/17     12027-11-17 61617 ,חיפה8/0הירדן  26582205 אבו אלהייגא איסלם

10:30 08/04/19 03/12/17     61711-11-17 62116 ,מעלה עירון0/0זלפה  303126387 אבו בכר עאמר

09:00 01/04/19 29/11/17     40536-11-17 61850 ,דאלית אל-כרמל0/0 5רח  302956065 אבו חמד לינא

10:30 12/05/19 03/12/17     61606-11-17 61541 ,פוריידיס0/0פוריידיס  29137023 אבו נדה בילל

09:30 03/03/19 27/11/17     38438-11-17 61742 ,עין אל-אסד0/0עין אל-אסד  32881484 אבו סלאח מלחם

09:00 13/05/19 03/12/17     18963-11-17 60855 ,ג'ת0/0ג'ת  53785788 אבו עצבה חסן

09:30 13/05/19 03/12/17     61572-11-17 62501 ,כרמיאל64/0מצפה נוף  66578253 אבו קדוס אחמד

11:00 03/03/19 27/11/17      8158-10-17 60976 ,כפר קרע0/0כפר קרע  33740499 אבו שנדי מוחמד

09:30 02/05/19 04/12/17     57605-11-17 61460 ,עכו31/8הרצוג  305083701 אבוטבול שלומי מומי

09:30 17/03/19 27/11/17     17641-11-17 61409 ,חיפה3/0פנת הרצל  78299245 אביגדור אנאיט

09:30 17/03/19 27/11/17     17672-11-17 61419 ,חיפה3/0פנת הרצל  30535363 אביגדור פנחס

09:00 05/06/19 28/11/17     43663-09-17 59543 ,חדרה10/7סולד הנרייטה  309021616 אברמוב סמיון

09:00 05/06/19 28/11/17     41709-11-17 61636 ,אום אל-פחם0/0שכ אלכלאיל  59882944 אגבאריה ראיד

10:30 31/03/19 28/11/17      4039-11-17 61550 ,אור עקיבא9/0העליה  32523409 אדרי אסנת

10:30 31/03/19 28/11/17     32079-10-17 61100 ,אור עקיבא14/0הרצל  32634313 אדרי יוסי

10:30 17/03/19 28/11/17     43320-09-17 60567 ,חיפה19/6בלפור  323272823 אובצ'יניקוב יוליה

09:00 03/04/19 30/11/17     29795-10-17 61068 ,כאוכב אבו אל-הי0/0כאוכב אבו אל-הי  305670713 אחמד ולאא

10:30 07/04/19 03/12/17     45057-11-17 60937 ,חדרה13/21משמר הגבול  317530079 איגילוב אנז'לה

09:00 17/09/18 07/12/17     51635-10-17 61347 ,קריית ביאליק14/0שד ירושלים  34983379 איזנקוט קרן

09:00 03/06/18 28/11/17     46266-09-17 60985 ,כפר תבור6הערבה  39100664 אילוז אלעד

10:30 01/04/19 29/11/17     59367-09-17 60817 ,החותרים0/0החותרים  26820472 אילן מונל

09:30 05/06/19 28/11/17     38363-11-17 61026 ,עכו443/10שכ בן גוריון  310279021 איסקוב משה

09:30 09/04/19 04/12/17     57631-11-17 60811 ,קריית ים21/3לכיש  69101277 אלבז יוסף

11:00 03/03/19 27/11/17     37091-11-17 61951 ,חיפה12/2השקד  320987373 אלטיר דמיטרי

09:00 17/03/19 27/11/17     12514-11-17 60249 ,טירת כרמל13/1שכ ביאליק  302662630 אליאס נועם

10:00 28/03/19 28/11/17     29382-11-17 61441 ,נהרייה3/4זיסו  40100844 אנגל יאיר אליהו

10:30 17/03/19 28/11/17     51156-11-17 60041 ,עספיא50/0 2רח  26439265 אסד עלא

10:30 01/04/19 11/12/17     41788-11-17 61939 ,עכו10/0לוחמי הגטאות  301188058 אסווד בהג'את

10:30 01/04/19 11/12/17     41769-11-17 61940 ,עכו10/0לוחמי הגטאות  300209145 אסווד וויאן

09:00 01/04/19 29/11/17     13980-09-17 60436 ,עתלית206/0הזית  22729750 אסולין אילנית

09:30 05/06/19 28/11/17     27669-11-17 60939 ,ראמה0/0ראמה  52420122 ארשיד ג'יריס

09:30 03/04/19 30/11/17      2330-09-17 60043 ,נצרת18/1 8207רח  200807394 ארשיד מנאר

09:00 08/04/19 03/12/17      5354-11-17 60314 ,ג'ת0/0ג'ת  28372803 בדראן סמירה

09:30 16/07/18 04/12/17      2358-09-17 60045 ,בענה0/0בענה  37656881 בדראן תמאם

11:00 07/04/19 03/12/17     34616-11-17 61737 ,חיפה55/16צייטלין אהרון  322165523 בויקו אנה

08:30 01/04/19 06/12/17     34715-09-17 60177 ,אבו סנאן0/0אבו סנאן  28164176 בולוס אדואר

10:00 05/06/19 28/11/17     33701-10-17 61011 ,באקה אל-גרביה114/0 03רח  204375562 ביאדסה הלאל

11:00 07/04/19 03/12/17     57059-11-17 62017 ,קריית ביאליק5/4דן  69106219 ביטון וידו

11:00 08/04/19 03/12/17     25278-11-17 61637 ,חיפה20/0יחיאל  55410807 ביטון מאיר שלמה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 24/10/19 11/12/17     26304-11-17 63043 ,בת ים22/2כ"ט בנובמבר  327167854 דג'נגירובה אולזנה

08:30 11/09/19 12/12/17     69645-11-17 64488 ,תל אביב -יפו218/1יפת  55357644 דיין דוד משה

08:30 14/07/19 04/12/17     63365-09-17 63307 ,תל אביב -יפו201/0דרך בר לב  317796142 זדונייסקיה מרינה

08:45 08/07/19 06/12/17     56890-10-17 63691 ,חולון15/11הערבה  304119613 זלדין זינאידה

08:45 15/07/19 12/12/17      5146-10-17 63265 ,תל אביב -יפו107/4דרך דיין משה  29494523 זר ניסן

09:30 08/09/19 12/12/17     26278-11-17 63873 ,תל אביב -יפו30/1יעב"ץ  34116608 חזן ניסים

09:30 19/11/19 11/12/17     19220-11-17 63910 ,חולון1/7הר הצופים  59778514 טוסון עופרה

09:30 08/09/19 12/12/17     12441-11-17 62792 ,בת ים0/14השקמה  57741530 טל רפאל

08:30 19/11/19 11/12/17     56667-10-17 63615 ,הרצלייה9/9בני בנימין  321442501 ינצ'ב יוליה

09:30 06/10/19 11/12/17     25647-09-17 59340 ,ראשון לציון4/2עגנון ש"י  301177101 יעל שחר

09:30 08/09/19 12/12/17     56238-10-17 63688 ,חולון46/0הגרא  319195616 יעקובוב נאום

08:30 19/11/19 11/12/17     38862-08-17 62608 ,תל אביב -יפו18/2יונה הנביא  327271201 יריומנקו אירינה

08:30 24/10/19 11/12/17     56616-10-17 63656 ,תל אביב -יפו32/0הקשת  205661200 ירקוני מנשה מני

09:30 14/11/19 11/12/17     29180-07-17 62138 ,אור יהודה15/2שלמה  48064653 כהן ארץ

08:30 06/06/19 07/12/17     57578-11-17 63969 ,בני ברק24/6פוקס אהרון דב  37103785 כרמלי יעקב ישראל

09:45 15/07/19 12/12/17     33120-10-17 62026 ,אזור1/0החשמונאים  53517694 לוי אברהם

09:30 06/10/19 11/12/17     52722-10-17 63568 ,חולון121/5ביאליק  58400755 מאן בועז בנימי

09:30 14/07/19 04/12/17     60238-10-17 63833 ,רמת גן10/9עוזיאל  327382677 מטושנסקי יפים

08:45 09/09/19 12/12/17      3743-08-17 62436 ,בני ברק68/2הרב שך  306751496 מילר דוד

08:45 15/07/19 12/12/17     48605-10-17 63598 ,תל אביב -יפו100/0שלמה  27960202 מתנה דורון

08:30 06/06/19 06/11/17     56650-10-17 63658 ,הרצלייה44/15אלתרמן נתן  58251422 עזורי גיא

08:45 09/09/19 12/12/17     33392-08-17 62728 ,תל אביב -יפו64/0גולומב  25039876 עמר אור

09:30 05/11/19 04/12/17     52053-10-17 63552 ,בני ברק6/6עלי הכהן  34719641 פנחסי אלעד דוד

08:30 11/09/19 12/12/17     55296-10-17 63717 ,רמת גן153/9עוזיאל  52081866 פרידמן ניסן

08:30 24/10/19 11/12/17      5396-11-17 64051 ,אזור6/36יצחק שדה  28973154 צפני חווה אושרי

08:30 11/09/19 12/12/17     49142-10-17 63555 ,גבעתיים94/1שינקין  58332891 קליין שרית צבייה

09:30 14/07/19 04/12/17      1187-11-17 63751 ,בת ים3\1מסריק  319580353 קליינבורד ולנטין

00:00 00/00/00 14/12/17     34371-11-17 63745 ,תל אביב -יפו28/7חריף אייזיק  322029620 קלינובסקי גלינה

09:30 06/10/19 11/12/17     23878-10-17 63378 ,בת ים17/10הגדוד העברי  317418721 קריבוי דמיטרי

08:30 12/06/19 12/12/17     63503-09-17 63316 ,רמת גן89/2דרך בן גוריון ד  50897602 קרן חזי

08:30 14/07/19 04/12/17     64131-09-17 63308 ,קריית אונו16/3בר יהודה  306141953 רומוב וצ'סלב

08:30 24/10/19 11/12/17     69373-07-17 61997 ,תל אביב -יפו22/6הרב אלנקווה  303263743 רפאל נלי

08:30 14/07/19 04/12/17     18655-10-17 63347 ,רמת גן8/4אורי ניסן  51013563 שאשא אסתר

08:30 08/09/19 12/12/17     20959-11-17 63913 ,תל אביב -יפו8/0צפריר  317051001 שביינשטיין ילנה

09:45 15/07/19 12/12/17     33154-10-17 62027 ,אור יהודה108/2ההגנה  22533483 שואף כוכבה

08:45 09/09/19 12/12/17      9379-09-17 62729 ,בני ברק1/0יוחנן הסנדלר  16471286 שולמן שמעון

08:30 14/07/19 04/12/17     33594-10-17 63409 ,אזור39/2שד בן גוריון  327371563 שושקנוב אלכסיי

09:30 14/07/19 04/12/17     56636-10-17 63703 ,רמת גן259/5דרך בן גוריון ד  34475707 שירזי קרן

08:45 15/07/19 12/12/17      2466-11-17 63761 ,בני ברק12/0בן דוד אברהם  317900702 שניבלג חיה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 01/07/20 03/12/17     61855-11-17 13663 ,ירושלים0/0ענאתה החדשה  86057619 אבו חמיד זאיד

11:40 04/12/19 30/11/17     71292-11-17 13724 ,ירושלים0/0ראס אל עמוד  25804303 אבו מאדי מוחי אלדין

10:20 04/12/19 28/11/17     63551-11-17 13793 ,ירושלים11/0הרקפת  59704627 אוזנה גילה

09:40 01/07/20 03/12/17     57887-11-17 13466 ,אבו גוש9/0המאפיה הישנה  80403819 אסביח גמילה

12:00 04/12/19 30/11/17     70018-11-17 13308 ,ירושלים36/58אודם  59179986 אסרף אמנון

12:40 04/12/19 30/11/17     70809-11-17 13739 ,ירושלים15/0ראס אל עמוד  80190713 בוג'ה מוחמד

12:00 30/04/19 30/11/17     65075-11-17 13890 ,מודיעין עילית2/0מסילת יוסף  33944596 בוקשפן דינה

10:00 01/07/20 03/12/17     54987-11-17 13319 ,ירושלים7/0בוליביה  39873393 בחתה מיכאל

10:40 01/07/20 03/12/17     67436-11-17 12715 ,אבני חפץ15/0גינת אגוז  317702645 בלחסן מאיר חיים

11:00 01/07/20 03/12/17     61766-11-17 13730 ,ירושלים0/0צור בחר  80244841 בקיראת חאלד

11:20 04/12/19 30/11/17     45354-09-17 13606 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  81015471 בקיראת נואל

09:20 01/07/20 03/12/17     63830-11-17 13723 ,ירושלים13/0עקבת דרויש  80316417 גודה סעד אלדין

11:00 01/07/20 03/12/17     70840-11-17 13729 ,ירושלים66/0דיר אבו טור  26144022 גועבה בדווי

09:00 05/12/19 03/12/17     53643-11-17 13406 ,ירושלים1/0הסדנא  332286459 גז נטלי קרן

11:30 05/12/19 03/12/17      2355-12-17 13240 ,ירושלים14/0בתי ורשא  53360327 גרומן פיגל דבורה

10:00 25/11/19 23/11/17     50217-11-17 13459 ,ביתר עילית9/3הגר"א  302767694 דוד אברהם

09:20 05/12/19 03/12/17     62181-11-17 13710 ,ירושלים75/0ככר עומר כתב  66174020 דיסי מוחמד

09:40 05/12/19 03/12/17     69776-11-17 13410 ,עין נקובא4/0עין נקובא  51149060 הייכל נעימה

09:00 18/02/20 30/11/17     13772-08-17 13244 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  80828247 זאהדה אינאס

10:40 05/12/19 03/12/17     53410-11-17 13566 ,ירושלים218/7ניקנור  68936194 חן מלכה מלי

10:20 07/07/20 23/11/17     52095-11-17 13643 ,ירושלים27/3עזרת תורה  58729401 חשין בנימין

09:00 05/12/19 03/12/17     50359-11-17 13411 ,ירושלים26/0מקלף אריה  311943344 טילהון סוקרטס

10:40 02/12/19 27/11/17     60488-11-17 13705 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  40421422 כאלף נד'אל

09:40 27/11/19 23/11/17     31006-11-17 13439 ,ירושלים18/0קורדובירו  35684398 כהן טובה-מזל

11:20 04/12/19 30/11/17     45375-09-17 13596 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  80404114 לבקיראת טאהר

10:20 05/12/19 03/12/17     69990-11-17 13680 ,ירושלים0/0אין מקום קבוע  36976231 לובטון חננאל

10:40 05/12/19 03/12/17     53520-11-17 13343 ,ירושלים445/10האזוב  302520374 מזרחי בת אל

10:00 04/12/19 28/11/17     64323-11-17 12947 ,ירושלים0/0עטרות קלנדיה  80816952 מעאלי קווסר

13:20 04/12/19 30/11/17     69762-11-17 13163 ,כרמי צור74/2ישוב כרמי צור  57243149 משה חיה עדינה

10:00 07/07/20 23/11/17     51504-11-17 13575 ,ירושלים0/0עיסויה  80706369 נאסר בלאל

11:20 05/12/19 03/12/17     62162-11-17 13701 ,ירושלים0/0בית חנינה  28186310 סיאג נהא

13:20 27/11/19 23/11/17     41796-11-17 13523 ,אבו גוש33/0הפול  39275656 עבד אל רחמן עומרן

09:00 27/11/19 23/11/17     50847-11-17 13711 ,ירושלים0/0עיסוויה  23262348 עביד חוסין

11:30 05/12/19 03/12/17     70852-11-17 13640 ,ירושלים0/0עיסוויה  305501736 עביד מוחמד

10:40 07/07/20 23/11/17     50901-11-17 13615 ,ירושלים0/0שייח' ג'ראח  27658921 עוקה אימן

11:00 07/07/20 23/11/17     50339-11-17 13531 ,ירושלים0/0צור בחר  86054996 עטון אחמד

12:20 27/11/19 23/11/17     50374-11-17 13541 ,ירושלים0/0צור בחר  308206440 עטון פדאא

09:00 30/10/19 23/10/17     37306-10-17 13437 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  34061945 עלמי מחמד

10:00 05/12/19 03/12/17     60521-11-17 13704 ,ירושלים0/0ג'בל מוכבר  313707135 עמרו חלדון

12:40 27/11/19 23/11/17     41055-11-17 13665 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80475684 ערמוש עבדאללה
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הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 08/04/19 03/12/17     12027-11-17 61617 ,חיפה8/0הירדן  26582205 אבו אלהייגא איסלם

10:30 08/04/19 03/12/17     61711-11-17 62116 ,מעלה עירון0/0זלפה  303126387 אבו בכר עאמר

09:00 01/04/19 29/11/17     40536-11-17 61850 ,דאלית אל-כרמל0/0 5רח  302956065 אבו חמד לינא

10:30 12/05/19 03/12/17     61606-11-17 61541 ,פוריידיס0/0פוריידיס  29137023 אבו נדה בילל

09:30 03/03/19 27/11/17     38438-11-17 61742 ,עין אל-אסד0/0עין אל-אסד  32881484 אבו סלאח מלחם

09:00 13/05/19 03/12/17     18963-11-17 60855 ,ג'ת0/0ג'ת  53785788 אבו עצבה חסן

09:30 13/05/19 03/12/17     61572-11-17 62501 ,כרמיאל64/0מצפה נוף  66578253 אבו קדוס אחמד

11:00 03/03/19 27/11/17      8158-10-17 60976 ,כפר קרע0/0כפר קרע  33740499 אבו שנדי מוחמד

09:30 02/05/19 04/12/17     57605-11-17 61460 ,עכו31/8הרצוג  305083701 אבוטבול שלומי מומי

09:30 17/03/19 27/11/17     17641-11-17 61409 ,חיפה3/0פנת הרצל  78299245 אביגדור אנאיט

09:30 17/03/19 27/11/17     17672-11-17 61419 ,חיפה3/0פנת הרצל  30535363 אביגדור פנחס

09:00 05/06/19 28/11/17     43663-09-17 59543 ,חדרה10/7סולד הנרייטה  309021616 אברמוב סמיון

09:00 05/06/19 28/11/17     41709-11-17 61636 ,אום אל-פחם0/0שכ אלכלאיל  59882944 אגבאריה ראיד

10:30 31/03/19 28/11/17      4039-11-17 61550 ,אור עקיבא9/0העליה  32523409 אדרי אסנת

10:30 31/03/19 28/11/17     32079-10-17 61100 ,אור עקיבא14/0הרצל  32634313 אדרי יוסי

10:30 17/03/19 28/11/17     43320-09-17 60567 ,חיפה19/6בלפור  323272823 אובצ'יניקוב יוליה

09:00 03/04/19 30/11/17     29795-10-17 61068 ,כאוכב אבו אל-הי0/0כאוכב אבו אל-הי  305670713 אחמד ולאא

10:30 07/04/19 03/12/17     45057-11-17 60937 ,חדרה13/21משמר הגבול  317530079 איגילוב אנז'לה

09:00 17/09/18 07/12/17     51635-10-17 61347 ,קריית ביאליק14/0שד ירושלים  34983379 איזנקוט קרן

09:00 03/06/18 28/11/17     46266-09-17 60985 ,כפר תבור6הערבה  39100664 אילוז אלעד

10:30 01/04/19 29/11/17     59367-09-17 60817 ,החותרים0/0החותרים  26820472 אילן מונל

09:30 05/06/19 28/11/17     38363-11-17 61026 ,עכו443/10שכ בן גוריון  310279021 איסקוב משה

09:30 09/04/19 04/12/17     57631-11-17 60811 ,קריית ים21/3לכיש  69101277 אלבז יוסף

11:00 03/03/19 27/11/17     37091-11-17 61951 ,חיפה12/2השקד  320987373 אלטיר דמיטרי

09:00 17/03/19 27/11/17     12514-11-17 60249 ,טירת כרמל13/1שכ ביאליק  302662630 אליאס נועם

10:00 28/03/19 28/11/17     29382-11-17 61441 ,נהרייה3/4זיסו  40100844 אנגל יאיר אליהו

10:30 17/03/19 28/11/17     51156-11-17 60041 ,עספיא50/0 2רח  26439265 אסד עלא

10:30 01/04/19 11/12/17     41788-11-17 61939 ,עכו10/0לוחמי הגטאות  301188058 אסווד בהג'את

10:30 01/04/19 11/12/17     41769-11-17 61940 ,עכו10/0לוחמי הגטאות  300209145 אסווד וויאן

09:00 01/04/19 29/11/17     13980-09-17 60436 ,עתלית206/0הזית  22729750 אסולין אילנית

09:30 05/06/19 28/11/17     27669-11-17 60939 ,ראמה0/0ראמה  52420122 ארשיד ג'יריס

09:30 03/04/19 30/11/17      2330-09-17 60043 ,נצרת18/1 8207רח  200807394 ארשיד מנאר

09:00 08/04/19 03/12/17      5354-11-17 60314 ,ג'ת0/0ג'ת  28372803 בדראן סמירה

09:30 16/07/18 04/12/17      2358-09-17 60045 ,בענה0/0בענה  37656881 בדראן תמאם

11:00 07/04/19 03/12/17     34616-11-17 61737 ,חיפה55/16צייטלין אהרון  322165523 בויקו אנה

08:30 01/04/19 06/12/17     34715-09-17 60177 ,אבו סנאן0/0אבו סנאן  28164176 בולוס אדואר

10:00 05/06/19 28/11/17     33701-10-17 61011 ,באקה אל-גרביה114/0 03רח  204375562 ביאדסה הלאל

11:00 07/04/19 03/12/17     57059-11-17 62017 ,קריית ביאליק5/4דן  69106219 ביטון וידו

11:00 08/04/19 03/12/17     25278-11-17 61637 ,חיפה20/0יחיאל  55410807 ביטון מאיר שלמה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 01/07/20 03/12/17     61855-11-17 13663 ,ירושלים0/0ענאתה החדשה  86057619 אבו חמיד זאיד

11:40 04/12/19 30/11/17     71292-11-17 13724 ,ירושלים0/0ראס אל עמוד  25804303 אבו מאדי מוחי אלדין

10:20 04/12/19 28/11/17     63551-11-17 13793 ,ירושלים11/0הרקפת  59704627 אוזנה גילה

09:40 01/07/20 03/12/17     57887-11-17 13466 ,אבו גוש9/0המאפיה הישנה  80403819 אסביח גמילה

12:00 04/12/19 30/11/17     70018-11-17 13308 ,ירושלים36/58אודם  59179986 אסרף אמנון

12:40 04/12/19 30/11/17     70809-11-17 13739 ,ירושלים15/0ראס אל עמוד  80190713 בוג'ה מוחמד

12:00 30/04/19 30/11/17     65075-11-17 13890 ,מודיעין עילית2/0מסילת יוסף  33944596 בוקשפן דינה

10:00 01/07/20 03/12/17     54987-11-17 13319 ,ירושלים7/0בוליביה  39873393 בחתה מיכאל

10:40 01/07/20 03/12/17     67436-11-17 12715 ,אבני חפץ15/0גינת אגוז  317702645 בלחסן מאיר חיים

11:00 01/07/20 03/12/17     61766-11-17 13730 ,ירושלים0/0צור בחר  80244841 בקיראת חאלד

11:20 04/12/19 30/11/17     45354-09-17 13606 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  81015471 בקיראת נואל

09:20 01/07/20 03/12/17     63830-11-17 13723 ,ירושלים13/0עקבת דרויש  80316417 גודה סעד אלדין

11:00 01/07/20 03/12/17     70840-11-17 13729 ,ירושלים66/0דיר אבו טור  26144022 גועבה בדווי

09:00 05/12/19 03/12/17     53643-11-17 13406 ,ירושלים1/0הסדנא  332286459 גז נטלי קרן

11:30 05/12/19 03/12/17      2355-12-17 13240 ,ירושלים14/0בתי ורשא  53360327 גרומן פיגל דבורה

10:00 25/11/19 23/11/17     50217-11-17 13459 ,ביתר עילית9/3הגר"א  302767694 דוד אברהם

09:20 05/12/19 03/12/17     62181-11-17 13710 ,ירושלים75/0ככר עומר כתב  66174020 דיסי מוחמד

09:40 05/12/19 03/12/17     69776-11-17 13410 ,עין נקובא4/0עין נקובא  51149060 הייכל נעימה

09:00 18/02/20 30/11/17     13772-08-17 13244 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  80828247 זאהדה אינאס

10:40 05/12/19 03/12/17     53410-11-17 13566 ,ירושלים218/7ניקנור  68936194 חן מלכה מלי

10:20 07/07/20 23/11/17     52095-11-17 13643 ,ירושלים27/3עזרת תורה  58729401 חשין בנימין

09:00 05/12/19 03/12/17     50359-11-17 13411 ,ירושלים26/0מקלף אריה  311943344 טילהון סוקרטס

10:40 02/12/19 27/11/17     60488-11-17 13705 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  40421422 כאלף נד'אל

09:40 27/11/19 23/11/17     31006-11-17 13439 ,ירושלים18/0קורדובירו  35684398 כהן טובה-מזל

11:20 04/12/19 30/11/17     45375-09-17 13596 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  80404114 לבקיראת טאהר

10:20 05/12/19 03/12/17     69990-11-17 13680 ,ירושלים0/0אין מקום קבוע  36976231 לובטון חננאל

10:40 05/12/19 03/12/17     53520-11-17 13343 ,ירושלים445/10האזוב  302520374 מזרחי בת אל

10:00 04/12/19 28/11/17     64323-11-17 12947 ,ירושלים0/0עטרות קלנדיה  80816952 מעאלי קווסר

13:20 04/12/19 30/11/17     69762-11-17 13163 ,כרמי צור74/2ישוב כרמי צור  57243149 משה חיה עדינה

10:00 07/07/20 23/11/17     51504-11-17 13575 ,ירושלים0/0עיסויה  80706369 נאסר בלאל

11:20 05/12/19 03/12/17     62162-11-17 13701 ,ירושלים0/0בית חנינה  28186310 סיאג נהא

13:20 27/11/19 23/11/17     41796-11-17 13523 ,אבו גוש33/0הפול  39275656 עבד אל רחמן עומרן

09:00 27/11/19 23/11/17     50847-11-17 13711 ,ירושלים0/0עיסוויה  23262348 עביד חוסין

11:30 05/12/19 03/12/17     70852-11-17 13640 ,ירושלים0/0עיסוויה  305501736 עביד מוחמד

10:40 07/07/20 23/11/17     50901-11-17 13615 ,ירושלים0/0שייח' ג'ראח  27658921 עוקה אימן

11:00 07/07/20 23/11/17     50339-11-17 13531 ,ירושלים0/0צור בחר  86054996 עטון אחמד

12:20 27/11/19 23/11/17     50374-11-17 13541 ,ירושלים0/0צור בחר  308206440 עטון פדאא

09:00 30/10/19 23/10/17     37306-10-17 13437 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  34061945 עלמי מחמד

10:00 05/12/19 03/12/17     60521-11-17 13704 ,ירושלים0/0ג'בל מוכבר  313707135 עמרו חלדון

12:40 27/11/19 23/11/17     41055-11-17 13665 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80475684 ערמוש עבדאללה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 17/03/19 28/11/17     35745-09-17 60516 ,יאנוח-ג'ת0/0יאנוח-ג'ת  37227022 ביסאן אמירה

11:00 04/03/19 27/11/17     37622-11-17 62081 ,קריית אתא43/0רנואר  38032108 בן הרוש אלירן

09:30 03/04/19 30/11/17     29777-10-17 61073 ,נשר13/4יסמין  25605114 בן חמו אסתר

09:00 18/03/19 28/11/17     38785-09-17 60828 ,קריית אתא15/0פרישמן  69538213 בן חמו יצחק

08:30 31/03/19 28/11/17     28682-11-17 60701 ,טירת כרמל19/10ש שרת  59816918 בסנו אטיליו)טל(

10:00 13/05/20 30/11/17     48050-10-17 60055 ,מעלה עירון0/0מושיירפה  25996315 ג'בארין ווסאם

10:00 08/04/19 03/12/17     44845-11-17 60537 ,מעלה עירון0/0זלפה  39374962 ג'בארין עבדאללה

10:30 24/03/19 03/12/17     29358-10-17 60156 ,שפרעם0/0שפרעם  203541651 ג'ובראן תלחמי ליליאן

09:30 01/04/19 29/11/17     62389-09-17 60848 ,אור עקיבא662/21ש קנדי  35941590 ג'יאן מור

09:30 10/04/19 04/12/17     56807-10-17 61620 ,ראמה0/0ראמה  53815213 ג'יריס ויולית

11:00 17/03/19 28/11/17     34826-09-17 59623 ,חדרה15/1הנגב  22245302 ג'נח יצחק

09:30 13/05/19 03/12/17     22804-10-17 60964 ,שפרעם0/0שפרעם  200682664 ג'נחאוי נור

11:00 17/03/19 28/11/17      2193-10-17 61008 ,עראבה0/0עראבה  201124393 גדבאן סלאם

09:30 14/04/19 06/12/17      5033-10-17 60050 ,חיפה16/14בן צבי יצחק  306667072 גוצו ליליאן

11:00 08/04/19 03/12/17     45502-10-17 61160 ,סח'נין0/0סח'נין  59446286 גנאמה סוהיל

11:00 27/01/19 30/11/17     29569-10-17 61017 ,קריית ים5/5יוספטל  332552579 גרמר אוקסנה

09:15 04/02/19 28/11/17     34438-11-17 60660 ,עכו21/11הרצוג  59961771 דאהר וג'דאן

10:00 02/05/19 04/12/17     37354-10-17 60673 ,טמרה0/0טמרה  28151207 דיאב אחמד

10:00 03/04/19 30/11/17     35601-09-17 60333 ,טמרה0/0טמרה  203540711 דיאב אמיר

10:30 02/05/19 04/12/17     37282-10-17 60683 ,טמרה0/0טמרה  33811126 דיאב מחמוד

10:30 02/05/19 04/12/17     57611-11-17 61980 ,פוריידיס0/0פוריידיס  66508011 דראגמה מחמוד

10:00 13/05/19 03/12/17     63182-10-17 61754 ,שפרעם0/0שפרעם  56846785 הילאלי פתחי

10:00 20/04/20 04/12/17     43733-09-17 60648 ,חד-נס272/0חד-נס  27401389 המר יניב

11:00 04/03/19 27/11/17     41342-11-17 60922 ,כרמיאל10/30משעול חצב  22180392 הרמן אאידה טל

09:00 10/04/19 04/12/17     29353-11-17 61436 ,טירת כרמל12/12אצ"ל  310613005 הרשקוביץ הרט אינה

10:00 05/06/19 28/11/17     41619-11-17 61226 ,ג'ת0/0ג'ת  37735313 וותד מוחמד

10:00 17/03/19 27/11/17      7628-09-17 59884 ,קריית ביאליק152/1דרך עכו  66375395 וחנון אלירן

09:30 01/04/19 29/11/17     63379-09-17 60490 ,פרדס חנה-כרכור16/3הנחילות  314516410 ויזמן דיאנה

11:00 07/03/19 27/11/17     19279-11-17 61851 ,עראבה0/0עראבה  37189701 זבידי ח'דר

09:00 24/03/19 03/12/17     44345-10-17 60495 ,בסמת טבעון0/0זובידאת  36602753 זוביידאת אבראהים

09:00 24/03/19 03/12/17     41157-10-17 60496 ,בסמת טבעון0/0בסמת טבעון  303118251 זוביידאת סלאם

10:30 05/06/19 28/11/17     41474-10-17 61568 ,כפר קרע0/0כפר קרע  53879920 זחאלקה עפיף

08:30 24/03/19 28/11/17     59901-09-17 60394 ,נחף0/0נחף  59454058 ח'טיב ג'מאל

11:00 07/03/19 27/11/17     32333-09-17 56623 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  33705245 ח'יר כמאל

11:30 08/04/19 03/12/17      5647-11-17 55427 ,כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  21861331 ח'יר תאיר

10:30 13/05/19 04/12/17      1450-11-17 61273 ,בענה0/0בענה  50766013 ח'ליל מוחמד

09:30 07/04/20 03/12/17      4477-10-17 60928 ,כפר כנא0/0כפר כנא  66046962 ח'שיבון ראג'י

08:30 24/03/19 29/11/17      8681-10-17 60999 ,נשר10/0המרכז  306752213 חאסלבסקי סבטלנה

10:00 01/04/19 29/11/17      4964-10-17 60983 ,טמרה0/0טמרה  39057658 חג'אזי גאבר

11:00 05/06/19 28/11/17     26480-10-17 61053 ,טמרה0/0טמרה  59872572 חג'אזי מחמוד

09:30 24/03/19 03/12/17     49073-10-17 61395 ,נשר2/1אורן  38275988 חדד עמוס

10:30 13/05/19 04/12/17     29370-10-17 61328 ,שפרעם0/0שפרעם  58197690 חוסרי ח'ליל

10:00 05/05/19 20/11/17     24709-11-17 61516 ,מעלות-תרשיחא128/10הרב קוק  53255915 חורש שלומי

11:00 02/04/19 29/11/17      1874-11-17 60734 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  203621081 חוש מוחמד
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 17/03/19 28/11/17     35745-09-17 60516 ,יאנוח-ג'ת0/0יאנוח-ג'ת  37227022 ביסאן אמירה

11:00 04/03/19 27/11/17     37622-11-17 62081 ,קריית אתא43/0רנואר  38032108 בן הרוש אלירן

09:30 03/04/19 30/11/17     29777-10-17 61073 ,נשר13/4יסמין  25605114 בן חמו אסתר

09:00 18/03/19 28/11/17     38785-09-17 60828 ,קריית אתא15/0פרישמן  69538213 בן חמו יצחק

08:30 31/03/19 28/11/17     28682-11-17 60701 ,טירת כרמל19/10ש שרת  59816918 בסנו אטיליו)טל(

10:00 13/05/20 30/11/17     48050-10-17 60055 ,מעלה עירון0/0מושיירפה  25996315 ג'בארין ווסאם

10:00 08/04/19 03/12/17     44845-11-17 60537 ,מעלה עירון0/0זלפה  39374962 ג'בארין עבדאללה

10:30 24/03/19 03/12/17     29358-10-17 60156 ,שפרעם0/0שפרעם  203541651 ג'ובראן תלחמי ליליאן

09:30 01/04/19 29/11/17     62389-09-17 60848 ,אור עקיבא662/21ש קנדי  35941590 ג'יאן מור

09:30 10/04/19 04/12/17     56807-10-17 61620 ,ראמה0/0ראמה  53815213 ג'יריס ויולית

11:00 17/03/19 28/11/17     34826-09-17 59623 ,חדרה15/1הנגב  22245302 ג'נח יצחק

09:30 13/05/19 03/12/17     22804-10-17 60964 ,שפרעם0/0שפרעם  200682664 ג'נחאוי נור

11:00 17/03/19 28/11/17      2193-10-17 61008 ,עראבה0/0עראבה  201124393 גדבאן סלאם

09:30 14/04/19 06/12/17      5033-10-17 60050 ,חיפה16/14בן צבי יצחק  306667072 גוצו ליליאן

11:00 08/04/19 03/12/17     45502-10-17 61160 ,סח'נין0/0סח'נין  59446286 גנאמה סוהיל

11:00 27/01/19 30/11/17     29569-10-17 61017 ,קריית ים5/5יוספטל  332552579 גרמר אוקסנה

09:15 04/02/19 28/11/17     34438-11-17 60660 ,עכו21/11הרצוג  59961771 דאהר וג'דאן

10:00 02/05/19 04/12/17     37354-10-17 60673 ,טמרה0/0טמרה  28151207 דיאב אחמד

10:00 03/04/19 30/11/17     35601-09-17 60333 ,טמרה0/0טמרה  203540711 דיאב אמיר

10:30 02/05/19 04/12/17     37282-10-17 60683 ,טמרה0/0טמרה  33811126 דיאב מחמוד

10:30 02/05/19 04/12/17     57611-11-17 61980 ,פוריידיס0/0פוריידיס  66508011 דראגמה מחמוד

10:00 13/05/19 03/12/17     63182-10-17 61754 ,שפרעם0/0שפרעם  56846785 הילאלי פתחי

10:00 20/04/20 04/12/17     43733-09-17 60648 ,חד-נס272/0חד-נס  27401389 המר יניב

11:00 04/03/19 27/11/17     41342-11-17 60922 ,כרמיאל10/30משעול חצב  22180392 הרמן אאידה טל

09:00 10/04/19 04/12/17     29353-11-17 61436 ,טירת כרמל12/12אצ"ל  310613005 הרשקוביץ הרט אינה

10:00 05/06/19 28/11/17     41619-11-17 61226 ,ג'ת0/0ג'ת  37735313 וותד מוחמד

10:00 17/03/19 27/11/17      7628-09-17 59884 ,קריית ביאליק152/1דרך עכו  66375395 וחנון אלירן

09:30 01/04/19 29/11/17     63379-09-17 60490 ,פרדס חנה-כרכור16/3הנחילות  314516410 ויזמן דיאנה

11:00 07/03/19 27/11/17     19279-11-17 61851 ,עראבה0/0עראבה  37189701 זבידי ח'דר

09:00 24/03/19 03/12/17     44345-10-17 60495 ,בסמת טבעון0/0זובידאת  36602753 זוביידאת אבראהים

09:00 24/03/19 03/12/17     41157-10-17 60496 ,בסמת טבעון0/0בסמת טבעון  303118251 זוביידאת סלאם

10:30 05/06/19 28/11/17     41474-10-17 61568 ,כפר קרע0/0כפר קרע  53879920 זחאלקה עפיף

08:30 24/03/19 28/11/17     59901-09-17 60394 ,נחף0/0נחף  59454058 ח'טיב ג'מאל

11:00 07/03/19 27/11/17     32333-09-17 56623 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  33705245 ח'יר כמאל

11:30 08/04/19 03/12/17      5647-11-17 55427 ,כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  21861331 ח'יר תאיר

10:30 13/05/19 04/12/17      1450-11-17 61273 ,בענה0/0בענה  50766013 ח'ליל מוחמד

09:30 07/04/20 03/12/17      4477-10-17 60928 ,כפר כנא0/0כפר כנא  66046962 ח'שיבון ראג'י

08:30 24/03/19 29/11/17      8681-10-17 60999 ,נשר10/0המרכז  306752213 חאסלבסקי סבטלנה

10:00 01/04/19 29/11/17      4964-10-17 60983 ,טמרה0/0טמרה  39057658 חג'אזי גאבר

11:00 05/06/19 28/11/17     26480-10-17 61053 ,טמרה0/0טמרה  59872572 חג'אזי מחמוד

09:30 24/03/19 03/12/17     49073-10-17 61395 ,נשר2/1אורן  38275988 חדד עמוס

10:30 13/05/19 04/12/17     29370-10-17 61328 ,שפרעם0/0שפרעם  58197690 חוסרי ח'ליל

10:00 05/05/19 20/11/17     24709-11-17 61516 ,מעלות-תרשיחא128/10הרב קוק  53255915 חורש שלומי

11:00 02/04/19 29/11/17      1874-11-17 60734 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  203621081 חוש מוחמד

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 01/07/20 03/12/17     61855-11-17 13663 ,ירושלים0/0ענאתה החדשה  86057619 אבו חמיד זאיד

11:40 04/12/19 30/11/17     71292-11-17 13724 ,ירושלים0/0ראס אל עמוד  25804303 אבו מאדי מוחי אלדין

10:20 04/12/19 28/11/17     63551-11-17 13793 ,ירושלים11/0הרקפת  59704627 אוזנה גילה

09:40 01/07/20 03/12/17     57887-11-17 13466 ,אבו גוש9/0המאפיה הישנה  80403819 אסביח גמילה

12:00 04/12/19 30/11/17     70018-11-17 13308 ,ירושלים36/58אודם  59179986 אסרף אמנון

12:40 04/12/19 30/11/17     70809-11-17 13739 ,ירושלים15/0ראס אל עמוד  80190713 בוג'ה מוחמד

12:00 30/04/19 30/11/17     65075-11-17 13890 ,מודיעין עילית2/0מסילת יוסף  33944596 בוקשפן דינה

10:00 01/07/20 03/12/17     54987-11-17 13319 ,ירושלים7/0בוליביה  39873393 בחתה מיכאל

10:40 01/07/20 03/12/17     67436-11-17 12715 ,אבני חפץ15/0גינת אגוז  317702645 בלחסן מאיר חיים

11:00 01/07/20 03/12/17     61766-11-17 13730 ,ירושלים0/0צור בחר  80244841 בקיראת חאלד

11:20 04/12/19 30/11/17     45354-09-17 13606 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  81015471 בקיראת נואל

09:20 01/07/20 03/12/17     63830-11-17 13723 ,ירושלים13/0עקבת דרויש  80316417 גודה סעד אלדין

11:00 01/07/20 03/12/17     70840-11-17 13729 ,ירושלים66/0דיר אבו טור  26144022 גועבה בדווי

09:00 05/12/19 03/12/17     53643-11-17 13406 ,ירושלים1/0הסדנא  332286459 גז נטלי קרן

11:30 05/12/19 03/12/17      2355-12-17 13240 ,ירושלים14/0בתי ורשא  53360327 גרומן פיגל דבורה

10:00 25/11/19 23/11/17     50217-11-17 13459 ,ביתר עילית9/3הגר"א  302767694 דוד אברהם

09:20 05/12/19 03/12/17     62181-11-17 13710 ,ירושלים75/0ככר עומר כתב  66174020 דיסי מוחמד

09:40 05/12/19 03/12/17     69776-11-17 13410 ,עין נקובא4/0עין נקובא  51149060 הייכל נעימה

09:00 18/02/20 30/11/17     13772-08-17 13244 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  80828247 זאהדה אינאס

10:40 05/12/19 03/12/17     53410-11-17 13566 ,ירושלים218/7ניקנור  68936194 חן מלכה מלי

10:20 07/07/20 23/11/17     52095-11-17 13643 ,ירושלים27/3עזרת תורה  58729401 חשין בנימין

09:00 05/12/19 03/12/17     50359-11-17 13411 ,ירושלים26/0מקלף אריה  311943344 טילהון סוקרטס

10:40 02/12/19 27/11/17     60488-11-17 13705 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  40421422 כאלף נד'אל

09:40 27/11/19 23/11/17     31006-11-17 13439 ,ירושלים18/0קורדובירו  35684398 כהן טובה-מזל

11:20 04/12/19 30/11/17     45375-09-17 13596 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  80404114 לבקיראת טאהר

10:20 05/12/19 03/12/17     69990-11-17 13680 ,ירושלים0/0אין מקום קבוע  36976231 לובטון חננאל

10:40 05/12/19 03/12/17     53520-11-17 13343 ,ירושלים445/10האזוב  302520374 מזרחי בת אל

10:00 04/12/19 28/11/17     64323-11-17 12947 ,ירושלים0/0עטרות קלנדיה  80816952 מעאלי קווסר

13:20 04/12/19 30/11/17     69762-11-17 13163 ,כרמי צור74/2ישוב כרמי צור  57243149 משה חיה עדינה

10:00 07/07/20 23/11/17     51504-11-17 13575 ,ירושלים0/0עיסויה  80706369 נאסר בלאל

11:20 05/12/19 03/12/17     62162-11-17 13701 ,ירושלים0/0בית חנינה  28186310 סיאג נהא

13:20 27/11/19 23/11/17     41796-11-17 13523 ,אבו גוש33/0הפול  39275656 עבד אל רחמן עומרן

09:00 27/11/19 23/11/17     50847-11-17 13711 ,ירושלים0/0עיסוויה  23262348 עביד חוסין

11:30 05/12/19 03/12/17     70852-11-17 13640 ,ירושלים0/0עיסוויה  305501736 עביד מוחמד

10:40 07/07/20 23/11/17     50901-11-17 13615 ,ירושלים0/0שייח' ג'ראח  27658921 עוקה אימן

11:00 07/07/20 23/11/17     50339-11-17 13531 ,ירושלים0/0צור בחר  86054996 עטון אחמד

12:20 27/11/19 23/11/17     50374-11-17 13541 ,ירושלים0/0צור בחר  308206440 עטון פדאא

09:00 30/10/19 23/10/17     37306-10-17 13437 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  34061945 עלמי מחמד

10:00 05/12/19 03/12/17     60521-11-17 13704 ,ירושלים0/0ג'בל מוכבר  313707135 עמרו חלדון

12:40 27/11/19 23/11/17     41055-11-17 13665 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80475684 ערמוש עבדאללה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:30 01/04/19 29/11/17      1013-09-17 59908 ,סח'נין0/0סח'נין  53770178 חיאדרה אמינה

09:30 28/11/18 03/12/17     56992-10-17 60209 ,בית שאן421/6שכ נוף גנים  22322796 חיו עדה

11:30 12/05/19 03/12/17     37407-10-17 60994 ,חיפה4/0טבריה  57027062 חילו באסמה

09:00 08/04/19 03/12/17     41177-11-17 61407 ,פוריידיס0/0פוריידיס  34831792 חליל אבדל פתח

09:30 24/03/19 03/12/17     41574-10-17 61297 ,חיפה17/0דרך אלנבי  28245488 חלפו יחיא

10:00 24/03/19 03/12/17     59982-10-17 61266 ,מג'ד אל-כרום0/0מג'ד אל-כרום  33275785 חמדאן רמי

11:30 07/04/19 03/12/17     34956-11-17 62137 ,ראמה0/0ראמה  40610529 חמדאן שריף

09:00 15/04/19 06/12/17     31657-08-17 59589 ,שעב0/0שעב  301337366 חמיד רודינה

11:30 07/04/19 03/12/17     41883-11-17 60807 ,קריית אתא24/4עזאר שמואל  14372551 חן אלי

11:00 04/11/18 02/10/17     20607-09-17 59875 ,עראבה0/0עראבה  203367842 חניף מחמוד

09:00 17/03/19 27/11/17     26759-08-17 59760 ,חדרה6/6שבטי ישראל  34833939 חסן יהודה

11:00 01/04/19 29/11/17     26717-08-17 59840 ,חדרה6/6שבטי ישראל  43486612 חסן שמחה סימה

11:30 01/04/19 29/11/17     26904-10-17 60993 ,חיפה46/13בן יהודה  28238566 חשיבון באסל

11:00 13/05/19 04/12/17     57566-11-17 60134 ,קריית מוצקין12/10יוספטל  306167719 טבקין גנדי

10:00 05/05/19 06/12/17     41743-11-17 60144 ,קריית מוצקין12/10יוספטל  309026763 טבקין קטיה

09:00 09/04/19 03/12/17      1565-11-17 61484 ,עכו10/6הרצוג  34345488 טחימר מורסי

10:00 24/03/19 03/12/17     22253-10-17 60774 ,קריית ים7/0שמעון  36529253 טראוב שירן

09:00 02/04/19 29/11/17     50775-11-17 60361 ,קריית ים40/24יוספטל  320888753 טרסנקו אוקסנה

10:00 13/05/19 03/12/17      2339-09-17 59566 ,כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  40754988 יאסין אינעאם

11:00 10/03/19 27/11/17     59315-09-17 60843 ,קריית אתא51/1זבולון  24512113 יום טוב יום טוב גל

09:00 09/04/19 03/12/17     48467-10-17 61062 ,חיפה9/8נוה גנים  56109200 יוסף רן

11:00 09/04/19 04/12/17     55634-10-17 61598 ,טירת כרמל8/3גיורא  56241946 יצחק אליהו

11:00 10/03/19 27/11/17     14096-09-17 60513 ,טירת כרמל10/0אלבז נתן  36318244 כהן סינדי

11:00 15/04/19 18/12/17     12611-11-17 61783 ,טמרה0/0טמרה  20147880 כנאני מוסטפא

11:00 11/03/19 27/11/17      9472-06-17 58185 ,אילת616/5פארן  26171835 כנאענה בלאל

10:30 24/03/19 03/12/17     59277-10-17 61355 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  23174295 כתאנה יאסין

11:00 05/05/19 23/11/17      6986-09-17 60245 ,קריית ביאליק89/4קרן קיימת לישרא  307795534 ליבסון יצחק

11:00 09/04/19 04/12/17     29540-10-17 60770 ,חיפה22/2סוקולוב  321707390 ליניק ולדיסלב

09:30 08/04/19 03/12/17     53858-11-17 61611 ,חיפה1/22דוברין נחום  311769012 לסקוב איגור

11:00 11/03/19 27/11/17     37053-10-17 61090 ,חיפה1/0אל מותנבי  58532433 מארון רוז

10:00 14/04/19 06/12/17     21091-09-17 60577 ,מג'ד אל-כרום0/0מג'ד אל-כרום  49840242 מדד מוחמד

10:00 31/03/19 29/11/17     32704-10-17 60563 ,כאוכב אבו אל-הי0/0כאוכב אבו אל-הי  34821157 מוחמד נואל

09:30 02/04/19 29/11/17      4102-10-17 60218 ,עתלית22/0גבעת הבריכות  31167133 מור אלעד משה

10:30 09/04/19 04/12/17     41441-10-17 61020 ,חיפה3/8מימון הרב  51949618 מזרחי אברהם

10:00 02/04/19 29/11/17     30247-10-17 60860 ,אום אל-פחם0/0שכ עין אלמעארה  28361038 מחאמיד מוסטפא

11:00 03/04/19 30/11/17     50785-11-17 62136 ,טירת כרמל26/27אצ"ל  324720796 מטאר זוביידה

11:00 14/03/19 28/11/17      7031-09-17 60503 ,חיפה45/4משה חיים שפירא  316913870 מטקובסקי אולגה

08:30 31/03/19 28/11/17     34586-11-17 61736 ,קריית ים12/7סנש חנה  322076753 מינקביץ' זויה

11:00 03/04/19 30/11/17     60972-11-17 60346 ,מעלה עירון0/0מוצמוץ  314114117 מלחם עבד אלסלאם

10:00 10/04/19 04/12/17     48441-10-17 60395 ,אבו סנאן0/0אבו סנאן  203902051 מלחם רגדה

10:30 12/05/19 03/12/17     53696-11-17 61570 ,קריית אתא30/0לילינבלום  36352094 מלכה מאור

10:30 10/04/19 04/12/17     53724-11-17 61580 ,קריית טבעון51/0גולומב  39943626 מלכה עינב

11:00 24/03/19 03/12/17     48493-10-17 60430 ,חיפה5/0החשמל  323331793 ממו דרג'או

11:00 12/05/19 03/12/17     19067-11-17 61466 ,קריית ים4/18גולן  327365979 מנדיסיני בריאן אליא
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:30 01/04/19 29/11/17      1013-09-17 59908 ,סח'נין0/0סח'נין  53770178 חיאדרה אמינה

09:30 28/11/18 03/12/17     56992-10-17 60209 ,בית שאן421/6שכ נוף גנים  22322796 חיו עדה

11:30 12/05/19 03/12/17     37407-10-17 60994 ,חיפה4/0טבריה  57027062 חילו באסמה

09:00 08/04/19 03/12/17     41177-11-17 61407 ,פוריידיס0/0פוריידיס  34831792 חליל אבדל פתח

09:30 24/03/19 03/12/17     41574-10-17 61297 ,חיפה17/0דרך אלנבי  28245488 חלפו יחיא

10:00 24/03/19 03/12/17     59982-10-17 61266 ,מג'ד אל-כרום0/0מג'ד אל-כרום  33275785 חמדאן רמי

11:30 07/04/19 03/12/17     34956-11-17 62137 ,ראמה0/0ראמה  40610529 חמדאן שריף

09:00 15/04/19 06/12/17     31657-08-17 59589 ,שעב0/0שעב  301337366 חמיד רודינה

11:30 07/04/19 03/12/17     41883-11-17 60807 ,קריית אתא24/4עזאר שמואל  14372551 חן אלי

11:00 04/11/18 02/10/17     20607-09-17 59875 ,עראבה0/0עראבה  203367842 חניף מחמוד

09:00 17/03/19 27/11/17     26759-08-17 59760 ,חדרה6/6שבטי ישראל  34833939 חסן יהודה

11:00 01/04/19 29/11/17     26717-08-17 59840 ,חדרה6/6שבטי ישראל  43486612 חסן שמחה סימה

11:30 01/04/19 29/11/17     26904-10-17 60993 ,חיפה46/13בן יהודה  28238566 חשיבון באסל

11:00 13/05/19 04/12/17     57566-11-17 60134 ,קריית מוצקין12/10יוספטל  306167719 טבקין גנדי

10:00 05/05/19 06/12/17     41743-11-17 60144 ,קריית מוצקין12/10יוספטל  309026763 טבקין קטיה

09:00 09/04/19 03/12/17      1565-11-17 61484 ,עכו10/6הרצוג  34345488 טחימר מורסי

10:00 24/03/19 03/12/17     22253-10-17 60774 ,קריית ים7/0שמעון  36529253 טראוב שירן

09:00 02/04/19 29/11/17     50775-11-17 60361 ,קריית ים40/24יוספטל  320888753 טרסנקו אוקסנה

10:00 13/05/19 03/12/17      2339-09-17 59566 ,כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  40754988 יאסין אינעאם

11:00 10/03/19 27/11/17     59315-09-17 60843 ,קריית אתא51/1זבולון  24512113 יום טוב יום טוב גל

09:00 09/04/19 03/12/17     48467-10-17 61062 ,חיפה9/8נוה גנים  56109200 יוסף רן

11:00 09/04/19 04/12/17     55634-10-17 61598 ,טירת כרמל8/3גיורא  56241946 יצחק אליהו

11:00 10/03/19 27/11/17     14096-09-17 60513 ,טירת כרמל10/0אלבז נתן  36318244 כהן סינדי

11:00 15/04/19 18/12/17     12611-11-17 61783 ,טמרה0/0טמרה  20147880 כנאני מוסטפא

11:00 11/03/19 27/11/17      9472-06-17 58185 ,אילת616/5פארן  26171835 כנאענה בלאל

10:30 24/03/19 03/12/17     59277-10-17 61355 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  23174295 כתאנה יאסין

11:00 05/05/19 23/11/17      6986-09-17 60245 ,קריית ביאליק89/4קרן קיימת לישרא  307795534 ליבסון יצחק

11:00 09/04/19 04/12/17     29540-10-17 60770 ,חיפה22/2סוקולוב  321707390 ליניק ולדיסלב

09:30 08/04/19 03/12/17     53858-11-17 61611 ,חיפה1/22דוברין נחום  311769012 לסקוב איגור

11:00 11/03/19 27/11/17     37053-10-17 61090 ,חיפה1/0אל מותנבי  58532433 מארון רוז

10:00 14/04/19 06/12/17     21091-09-17 60577 ,מג'ד אל-כרום0/0מג'ד אל-כרום  49840242 מדד מוחמד

10:00 31/03/19 29/11/17     32704-10-17 60563 ,כאוכב אבו אל-הי0/0כאוכב אבו אל-הי  34821157 מוחמד נואל

09:30 02/04/19 29/11/17      4102-10-17 60218 ,עתלית22/0גבעת הבריכות  31167133 מור אלעד משה

10:30 09/04/19 04/12/17     41441-10-17 61020 ,חיפה3/8מימון הרב  51949618 מזרחי אברהם

10:00 02/04/19 29/11/17     30247-10-17 60860 ,אום אל-פחם0/0שכ עין אלמעארה  28361038 מחאמיד מוסטפא

11:00 03/04/19 30/11/17     50785-11-17 62136 ,טירת כרמל26/27אצ"ל  324720796 מטאר זוביידה

11:00 14/03/19 28/11/17      7031-09-17 60503 ,חיפה45/4משה חיים שפירא  316913870 מטקובסקי אולגה

08:30 31/03/19 28/11/17     34586-11-17 61736 ,קריית ים12/7סנש חנה  322076753 מינקביץ' זויה

11:00 03/04/19 30/11/17     60972-11-17 60346 ,מעלה עירון0/0מוצמוץ  314114117 מלחם עבד אלסלאם

10:00 10/04/19 04/12/17     48441-10-17 60395 ,אבו סנאן0/0אבו סנאן  203902051 מלחם רגדה

10:30 12/05/19 03/12/17     53696-11-17 61570 ,קריית אתא30/0לילינבלום  36352094 מלכה מאור

10:30 10/04/19 04/12/17     53724-11-17 61580 ,קריית טבעון51/0גולומב  39943626 מלכה עינב

11:00 24/03/19 03/12/17     48493-10-17 60430 ,חיפה5/0החשמל  323331793 ממו דרג'או

11:00 12/05/19 03/12/17     19067-11-17 61466 ,קריית ים4/18גולן  327365979 מנדיסיני בריאן אליא

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 01/07/20 03/12/17     61855-11-17 13663 ,ירושלים0/0ענאתה החדשה  86057619 אבו חמיד זאיד

11:40 04/12/19 30/11/17     71292-11-17 13724 ,ירושלים0/0ראס אל עמוד  25804303 אבו מאדי מוחי אלדין

10:20 04/12/19 28/11/17     63551-11-17 13793 ,ירושלים11/0הרקפת  59704627 אוזנה גילה

09:40 01/07/20 03/12/17     57887-11-17 13466 ,אבו גוש9/0המאפיה הישנה  80403819 אסביח גמילה

12:00 04/12/19 30/11/17     70018-11-17 13308 ,ירושלים36/58אודם  59179986 אסרף אמנון

12:40 04/12/19 30/11/17     70809-11-17 13739 ,ירושלים15/0ראס אל עמוד  80190713 בוג'ה מוחמד

12:00 30/04/19 30/11/17     65075-11-17 13890 ,מודיעין עילית2/0מסילת יוסף  33944596 בוקשפן דינה

10:00 01/07/20 03/12/17     54987-11-17 13319 ,ירושלים7/0בוליביה  39873393 בחתה מיכאל

10:40 01/07/20 03/12/17     67436-11-17 12715 ,אבני חפץ15/0גינת אגוז  317702645 בלחסן מאיר חיים

11:00 01/07/20 03/12/17     61766-11-17 13730 ,ירושלים0/0צור בחר  80244841 בקיראת חאלד

11:20 04/12/19 30/11/17     45354-09-17 13606 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  81015471 בקיראת נואל

09:20 01/07/20 03/12/17     63830-11-17 13723 ,ירושלים13/0עקבת דרויש  80316417 גודה סעד אלדין

11:00 01/07/20 03/12/17     70840-11-17 13729 ,ירושלים66/0דיר אבו טור  26144022 גועבה בדווי

09:00 05/12/19 03/12/17     53643-11-17 13406 ,ירושלים1/0הסדנא  332286459 גז נטלי קרן

11:30 05/12/19 03/12/17      2355-12-17 13240 ,ירושלים14/0בתי ורשא  53360327 גרומן פיגל דבורה

10:00 25/11/19 23/11/17     50217-11-17 13459 ,ביתר עילית9/3הגר"א  302767694 דוד אברהם

09:20 05/12/19 03/12/17     62181-11-17 13710 ,ירושלים75/0ככר עומר כתב  66174020 דיסי מוחמד

09:40 05/12/19 03/12/17     69776-11-17 13410 ,עין נקובא4/0עין נקובא  51149060 הייכל נעימה

09:00 18/02/20 30/11/17     13772-08-17 13244 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  80828247 זאהדה אינאס

10:40 05/12/19 03/12/17     53410-11-17 13566 ,ירושלים218/7ניקנור  68936194 חן מלכה מלי

10:20 07/07/20 23/11/17     52095-11-17 13643 ,ירושלים27/3עזרת תורה  58729401 חשין בנימין

09:00 05/12/19 03/12/17     50359-11-17 13411 ,ירושלים26/0מקלף אריה  311943344 טילהון סוקרטס

10:40 02/12/19 27/11/17     60488-11-17 13705 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  40421422 כאלף נד'אל

09:40 27/11/19 23/11/17     31006-11-17 13439 ,ירושלים18/0קורדובירו  35684398 כהן טובה-מזל

11:20 04/12/19 30/11/17     45375-09-17 13596 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  80404114 לבקיראת טאהר

10:20 05/12/19 03/12/17     69990-11-17 13680 ,ירושלים0/0אין מקום קבוע  36976231 לובטון חננאל

10:40 05/12/19 03/12/17     53520-11-17 13343 ,ירושלים445/10האזוב  302520374 מזרחי בת אל

10:00 04/12/19 28/11/17     64323-11-17 12947 ,ירושלים0/0עטרות קלנדיה  80816952 מעאלי קווסר

13:20 04/12/19 30/11/17     69762-11-17 13163 ,כרמי צור74/2ישוב כרמי צור  57243149 משה חיה עדינה

10:00 07/07/20 23/11/17     51504-11-17 13575 ,ירושלים0/0עיסויה  80706369 נאסר בלאל

11:20 05/12/19 03/12/17     62162-11-17 13701 ,ירושלים0/0בית חנינה  28186310 סיאג נהא

13:20 27/11/19 23/11/17     41796-11-17 13523 ,אבו גוש33/0הפול  39275656 עבד אל רחמן עומרן

09:00 27/11/19 23/11/17     50847-11-17 13711 ,ירושלים0/0עיסוויה  23262348 עביד חוסין

11:30 05/12/19 03/12/17     70852-11-17 13640 ,ירושלים0/0עיסוויה  305501736 עביד מוחמד

10:40 07/07/20 23/11/17     50901-11-17 13615 ,ירושלים0/0שייח' ג'ראח  27658921 עוקה אימן

11:00 07/07/20 23/11/17     50339-11-17 13531 ,ירושלים0/0צור בחר  86054996 עטון אחמד

12:20 27/11/19 23/11/17     50374-11-17 13541 ,ירושלים0/0צור בחר  308206440 עטון פדאא

09:00 30/10/19 23/10/17     37306-10-17 13437 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  34061945 עלמי מחמד

10:00 05/12/19 03/12/17     60521-11-17 13704 ,ירושלים0/0ג'בל מוכבר  313707135 עמרו חלדון

12:40 27/11/19 23/11/17     41055-11-17 13665 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80475684 ערמוש עבדאללה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 13/05/20 03/12/17     64437-11-17 62141 ,ריינה0/0ריינה  57626590 מנסור אליאס

11:00 04/03/19 29/11/17     29876-10-17 60808 ,עספיא17/0עספיא  56256019 מרזוק ריאד

08:30 28/03/19 29/11/17     37196-10-17 61093 ,קריית אתא33/5סוקולוב  15255318 משה רמי

11:00 24/03/19 03/12/17     37603-10-17 61040 ,ג'ולס0/0ג'ולס  62869516 נבואני אמל

11:00 05/05/19 06/12/17     37557-11-17 61895 ,נהרייה31/4הזמיר  203320163 נג'אר סוהא

09:30 14/04/19 06/12/17     53867-11-17 61390 ,עראבה0/0עראבה  54789318 נעאמנה חוסין

09:00 31/03/19 28/11/17     41747-08-17 59659 ,עכו6/12הרצוג  40247868 סאלם בלאל

10:00 09/04/19 04/12/17     48288-10-17 61519 ,שפרעם0/0שפרעם  24726416 סובח ריאד

10:30 02/04/19 29/11/17     52408-10-17 60573 ,עראבה0/0עראבה  66401399 סח מוחמד

09:15 14/11/18 02/07/17     55842-05-17 57890 ,ראס עלי0/0ראס עלי  305725962 סמריה אנגאם

10:30 25/03/19 03/12/17     41195-10-17 61399 ,נחף0/0נחף  56248586 סרחאן גמאל

11:30 02/04/19 29/11/17     41698-10-17 61275 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  302475892 עאלם מואפק

11:30 02/04/19 29/11/17     24658-11-17 61511 ,חורפיש0/0חורפיש  50803154 עאמר ג'דאללה

10:00 28/03/19 29/11/17     20194-10-17 61086 ,עראבה0/0עראבה  36433126 עאסלה פרח

08:30 02/05/19 03/12/17     59992-10-17 60364 ,כסרא-סמיע0/0כפר סמיע  33566530 עבדאללה ראמי

09:30 08/04/19 03/12/17     29891-10-17 59300 ,נתניה1/6לוי  52075538 עבדת הרצל

10:00 10/04/19 04/12/17     38459-10-17 60972 ,פוריידיס0/0פוריידיס  33428145 עוד יסמינה

08:30 02/05/19 03/12/17     60019-10-17 61330 ,דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  58985383 עומר חוסין

11:30 09/04/19 04/12/17     19360-10-17 61018 ,סח'נין0/0סח'נין  28233138 עות'מאן סמיר

09:00 02/05/19 03/12/17     25331-11-17 61950 ,עכו444/1שכ בן גוריון  302513114 עזרן עדי

09:00 14/04/19 06/12/17     37979-10-17 61083 ,ראמה0/0ראמה  31476294 עטור האואני

11:00 31/03/19 28/11/17     22154-10-17 60900 ,פוריידיס0/0פוריידיס  27533660 עיסא עבד אלבאסט

10:30 10/04/19 04/12/17     42476-10-17 61264 ,עראמשה*0/0עראמשה  35295799 עלי הדייה

09:00 13/05/19 03/12/17     29898-10-17 60488 ,עכו3/10יאנוש קורצ'אק  60521945 עלי חסן

11:30 03/04/19 30/11/17     53112-11-17 62001 ,עכו129/0 01עיר עתיקה  59314468 עסכרי סלים

09:00 10/04/19 04/12/17     24876-11-17 61527 ,מעיליא0/0מעיליא  29967890 עראף מארינא חנאן

11:30 10/04/19 06/12/17     34794-11-17 60175 ,חיפה73/0ארלוזורוב  317172112 פדין מיכאל

09:30 20/05/20 05/12/17     34553-11-17 61751 ,טבריה10/4פיק"א  324476167 פולסקי אנדריי

11:30 03/04/19 30/11/17     32395-10-17 60866 ,נהרייה38/1הזמיר  22719009 פרינטה דוד

09:00 02/05/19 03/12/17     40952-11-17 60147 ,חדרה7/1הגפן  21573837 פרץ מנחם

11:00 14/03/19 28/11/17     12631-11-17 61029 ,חיפה61/7דרך העצמאות  16642274 פרשה אליאס

10:00 08/07/18 14/12/17     33506-10-17 60241 ,חיפה35/2אוחנה נסים הרב  52623097 קאראנטינאג'י ג'מאל

10:30 14/04/19 06/12/17     15807-09-17 60357 ,חיפה51/0הואדי  55815583 קדורה באסם

09:00 19/02/19 30/11/17     20975-09-17 59070 ,דאלית אל-כרמל0/0דליה  26511493 קוזלי אברהים

11:30 10/04/19 06/12/17      5297-11-17 56995 ,ח'ואלד0/0ח'ואלד  43429414 קוזלי ג'מיל

09:30 31/03/19 28/11/17     22567-10-17 61240 ,עספיא0/0עספיא  313837445 קומציה מונא

10:00 31/03/19 28/11/17     22535-10-17 61250 ,עספיא0/0עספיא  313837437 קומציה תיסיר

09:00 24/03/19 29/11/17     22206-10-17 60898 ,חיפה25/0הגבורים  23193782 קנמאת תקוה

09:00 07/04/19 30/11/17     34722-09-17 60544 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  26271544 קעדאן מנאל

11:30 12/05/19 03/12/17     56530-10-17 61165 ,חדרה26/0המעפילים  34166710 רדז'יבסקי שרה טלי

09:30 07/04/19 30/11/17     28710-11-17 59401 ,כרמיאל36/1שביל ניסן  22342562 רוב אליהו

11:00 10/04/19 05/12/17     19038-11-17 61465 ,קריית ביאליק45/7הפלמ"ח  204754105 ריקלדי גוטמן דניאלה

10:00 07/04/20 03/12/17     54649-09-17 60308 ,כחל27/0כחל  55954473 שגיב מאיר

09:30 02/05/19 03/12/17     29681-11-17 61437 ,שעב0/0שעב  28262194 שחאדה מוחמד
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10:00 13/05/20 03/12/17     64437-11-17 62141 ,ריינה0/0ריינה  57626590 מנסור אליאס

11:00 04/03/19 29/11/17     29876-10-17 60808 ,עספיא17/0עספיא  56256019 מרזוק ריאד

08:30 28/03/19 29/11/17     37196-10-17 61093 ,קריית אתא33/5סוקולוב  15255318 משה רמי

11:00 24/03/19 03/12/17     37603-10-17 61040 ,ג'ולס0/0ג'ולס  62869516 נבואני אמל

11:00 05/05/19 06/12/17     37557-11-17 61895 ,נהרייה31/4הזמיר  203320163 נג'אר סוהא

09:30 14/04/19 06/12/17     53867-11-17 61390 ,עראבה0/0עראבה  54789318 נעאמנה חוסין

09:00 31/03/19 28/11/17     41747-08-17 59659 ,עכו6/12הרצוג  40247868 סאלם בלאל

10:00 09/04/19 04/12/17     48288-10-17 61519 ,שפרעם0/0שפרעם  24726416 סובח ריאד

10:30 02/04/19 29/11/17     52408-10-17 60573 ,עראבה0/0עראבה  66401399 סח מוחמד

09:15 14/11/18 02/07/17     55842-05-17 57890 ,ראס עלי0/0ראס עלי  305725962 סמריה אנגאם

10:30 25/03/19 03/12/17     41195-10-17 61399 ,נחף0/0נחף  56248586 סרחאן גמאל

11:30 02/04/19 29/11/17     41698-10-17 61275 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  302475892 עאלם מואפק

11:30 02/04/19 29/11/17     24658-11-17 61511 ,חורפיש0/0חורפיש  50803154 עאמר ג'דאללה

10:00 28/03/19 29/11/17     20194-10-17 61086 ,עראבה0/0עראבה  36433126 עאסלה פרח

08:30 02/05/19 03/12/17     59992-10-17 60364 ,כסרא-סמיע0/0כפר סמיע  33566530 עבדאללה ראמי

09:30 08/04/19 03/12/17     29891-10-17 59300 ,נתניה1/6לוי  52075538 עבדת הרצל

10:00 10/04/19 04/12/17     38459-10-17 60972 ,פוריידיס0/0פוריידיס  33428145 עוד יסמינה

08:30 02/05/19 03/12/17     60019-10-17 61330 ,דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  58985383 עומר חוסין

11:30 09/04/19 04/12/17     19360-10-17 61018 ,סח'נין0/0סח'נין  28233138 עות'מאן סמיר

09:00 02/05/19 03/12/17     25331-11-17 61950 ,עכו444/1שכ בן גוריון  302513114 עזרן עדי

09:00 14/04/19 06/12/17     37979-10-17 61083 ,ראמה0/0ראמה  31476294 עטור האואני

11:00 31/03/19 28/11/17     22154-10-17 60900 ,פוריידיס0/0פוריידיס  27533660 עיסא עבד אלבאסט

10:30 10/04/19 04/12/17     42476-10-17 61264 ,עראמשה*0/0עראמשה  35295799 עלי הדייה

09:00 13/05/19 03/12/17     29898-10-17 60488 ,עכו3/10יאנוש קורצ'אק  60521945 עלי חסן

11:30 03/04/19 30/11/17     53112-11-17 62001 ,עכו129/0 01עיר עתיקה  59314468 עסכרי סלים

09:00 10/04/19 04/12/17     24876-11-17 61527 ,מעיליא0/0מעיליא  29967890 עראף מארינא חנאן

11:30 10/04/19 06/12/17     34794-11-17 60175 ,חיפה73/0ארלוזורוב  317172112 פדין מיכאל

09:30 20/05/20 05/12/17     34553-11-17 61751 ,טבריה10/4פיק"א  324476167 פולסקי אנדריי

11:30 03/04/19 30/11/17     32395-10-17 60866 ,נהרייה38/1הזמיר  22719009 פרינטה דוד

09:00 02/05/19 03/12/17     40952-11-17 60147 ,חדרה7/1הגפן  21573837 פרץ מנחם

11:00 14/03/19 28/11/17     12631-11-17 61029 ,חיפה61/7דרך העצמאות  16642274 פרשה אליאס

10:00 08/07/18 14/12/17     33506-10-17 60241 ,חיפה35/2אוחנה נסים הרב  52623097 קאראנטינאג'י ג'מאל

10:30 14/04/19 06/12/17     15807-09-17 60357 ,חיפה51/0הואדי  55815583 קדורה באסם

09:00 19/02/19 30/11/17     20975-09-17 59070 ,דאלית אל-כרמל0/0דליה  26511493 קוזלי אברהים

11:30 10/04/19 06/12/17      5297-11-17 56995 ,ח'ואלד0/0ח'ואלד  43429414 קוזלי ג'מיל

09:30 31/03/19 28/11/17     22567-10-17 61240 ,עספיא0/0עספיא  313837445 קומציה מונא

10:00 31/03/19 28/11/17     22535-10-17 61250 ,עספיא0/0עספיא  313837437 קומציה תיסיר

09:00 24/03/19 29/11/17     22206-10-17 60898 ,חיפה25/0הגבורים  23193782 קנמאת תקוה

09:00 07/04/19 30/11/17     34722-09-17 60544 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  26271544 קעדאן מנאל

11:30 12/05/19 03/12/17     56530-10-17 61165 ,חדרה26/0המעפילים  34166710 רדז'יבסקי שרה טלי

09:30 07/04/19 30/11/17     28710-11-17 59401 ,כרמיאל36/1שביל ניסן  22342562 רוב אליהו

11:00 10/04/19 05/12/17     19038-11-17 61465 ,קריית ביאליק45/7הפלמ"ח  204754105 ריקלדי גוטמן דניאלה

10:00 07/04/20 03/12/17     54649-09-17 60308 ,כחל27/0כחל  55954473 שגיב מאיר

09:30 02/05/19 03/12/17     29681-11-17 61437 ,שעב0/0שעב  28262194 שחאדה מוחמד

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 01/07/20 03/12/17     61855-11-17 13663 ,ירושלים0/0ענאתה החדשה  86057619 אבו חמיד זאיד

11:40 04/12/19 30/11/17     71292-11-17 13724 ,ירושלים0/0ראס אל עמוד  25804303 אבו מאדי מוחי אלדין

10:20 04/12/19 28/11/17     63551-11-17 13793 ,ירושלים11/0הרקפת  59704627 אוזנה גילה

09:40 01/07/20 03/12/17     57887-11-17 13466 ,אבו גוש9/0המאפיה הישנה  80403819 אסביח גמילה

12:00 04/12/19 30/11/17     70018-11-17 13308 ,ירושלים36/58אודם  59179986 אסרף אמנון

12:40 04/12/19 30/11/17     70809-11-17 13739 ,ירושלים15/0ראס אל עמוד  80190713 בוג'ה מוחמד

12:00 30/04/19 30/11/17     65075-11-17 13890 ,מודיעין עילית2/0מסילת יוסף  33944596 בוקשפן דינה

10:00 01/07/20 03/12/17     54987-11-17 13319 ,ירושלים7/0בוליביה  39873393 בחתה מיכאל

10:40 01/07/20 03/12/17     67436-11-17 12715 ,אבני חפץ15/0גינת אגוז  317702645 בלחסן מאיר חיים

11:00 01/07/20 03/12/17     61766-11-17 13730 ,ירושלים0/0צור בחר  80244841 בקיראת חאלד

11:20 04/12/19 30/11/17     45354-09-17 13606 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  81015471 בקיראת נואל

09:20 01/07/20 03/12/17     63830-11-17 13723 ,ירושלים13/0עקבת דרויש  80316417 גודה סעד אלדין

11:00 01/07/20 03/12/17     70840-11-17 13729 ,ירושלים66/0דיר אבו טור  26144022 גועבה בדווי

09:00 05/12/19 03/12/17     53643-11-17 13406 ,ירושלים1/0הסדנא  332286459 גז נטלי קרן

11:30 05/12/19 03/12/17      2355-12-17 13240 ,ירושלים14/0בתי ורשא  53360327 גרומן פיגל דבורה

10:00 25/11/19 23/11/17     50217-11-17 13459 ,ביתר עילית9/3הגר"א  302767694 דוד אברהם

09:20 05/12/19 03/12/17     62181-11-17 13710 ,ירושלים75/0ככר עומר כתב  66174020 דיסי מוחמד

09:40 05/12/19 03/12/17     69776-11-17 13410 ,עין נקובא4/0עין נקובא  51149060 הייכל נעימה

09:00 18/02/20 30/11/17     13772-08-17 13244 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  80828247 זאהדה אינאס

10:40 05/12/19 03/12/17     53410-11-17 13566 ,ירושלים218/7ניקנור  68936194 חן מלכה מלי

10:20 07/07/20 23/11/17     52095-11-17 13643 ,ירושלים27/3עזרת תורה  58729401 חשין בנימין

09:00 05/12/19 03/12/17     50359-11-17 13411 ,ירושלים26/0מקלף אריה  311943344 טילהון סוקרטס

10:40 02/12/19 27/11/17     60488-11-17 13705 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  40421422 כאלף נד'אל

09:40 27/11/19 23/11/17     31006-11-17 13439 ,ירושלים18/0קורדובירו  35684398 כהן טובה-מזל

11:20 04/12/19 30/11/17     45375-09-17 13596 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  80404114 לבקיראת טאהר

10:20 05/12/19 03/12/17     69990-11-17 13680 ,ירושלים0/0אין מקום קבוע  36976231 לובטון חננאל

10:40 05/12/19 03/12/17     53520-11-17 13343 ,ירושלים445/10האזוב  302520374 מזרחי בת אל

10:00 04/12/19 28/11/17     64323-11-17 12947 ,ירושלים0/0עטרות קלנדיה  80816952 מעאלי קווסר

13:20 04/12/19 30/11/17     69762-11-17 13163 ,כרמי צור74/2ישוב כרמי צור  57243149 משה חיה עדינה

10:00 07/07/20 23/11/17     51504-11-17 13575 ,ירושלים0/0עיסויה  80706369 נאסר בלאל

11:20 05/12/19 03/12/17     62162-11-17 13701 ,ירושלים0/0בית חנינה  28186310 סיאג נהא

13:20 27/11/19 23/11/17     41796-11-17 13523 ,אבו גוש33/0הפול  39275656 עבד אל רחמן עומרן

09:00 27/11/19 23/11/17     50847-11-17 13711 ,ירושלים0/0עיסוויה  23262348 עביד חוסין

11:30 05/12/19 03/12/17     70852-11-17 13640 ,ירושלים0/0עיסוויה  305501736 עביד מוחמד

10:40 07/07/20 23/11/17     50901-11-17 13615 ,ירושלים0/0שייח' ג'ראח  27658921 עוקה אימן

11:00 07/07/20 23/11/17     50339-11-17 13531 ,ירושלים0/0צור בחר  86054996 עטון אחמד

12:20 27/11/19 23/11/17     50374-11-17 13541 ,ירושלים0/0צור בחר  308206440 עטון פדאא

09:00 30/10/19 23/10/17     37306-10-17 13437 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  34061945 עלמי מחמד

10:00 05/12/19 03/12/17     60521-11-17 13704 ,ירושלים0/0ג'בל מוכבר  313707135 עמרו חלדון

12:40 27/11/19 23/11/17     41055-11-17 13665 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80475684 ערמוש עבדאללה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:30 07/04/19 30/11/17      4095-11-17 61716 ,חיפה4/16לוין אריה הרב  31665581 שלום חגית

09:00 31/03/19 28/11/17     29820-10-17 61009 ,קריית אתא80/8יוספטל  322194481 שמיס אירינה

11:00 31/03/19 28/11/17     23566-10-17 61054 ,גבע כרמל25/0דרך האורן  28523132 שמעוני אבי שי

10:00 07/04/19 30/11/17     37950-10-17 61087 ,בענה0/0בענה  50476373 תיתי פאטמה

09:30 07/04/20 03/12/17     36548-10-17 60717 ,יקנעם עילית2/4השיטה  22251573 תמר אילנה

09:30 07/04/20 30/11/17     36522-10-17 60707 ,יקנעם עילית2/4השיטה  58137845 תמר ויקטור

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי חיפה

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

12:30 18/11/19 12/12/17     24019-12-17 31986 ,תל שבע21/0 1שכ  308241785 אבו דואם בראהים

09:15 14/01/20 07/12/17     14593-12-17 31449 ,ערערה-בנגב34/0 3שכ  37775236 אבו קוש מורד

12:30 04/11/19 07/12/17     14222-12-17 31809 ,קריית גת4/6אהוד בן גרא  33790858 אביטבול דוד

10:00 02/12/19 11/12/17     58393-11-17 31984 ,קריית גת18/0יהושפט  59123000 אדרי אליהו

13:30 04/11/19 12/12/17     23460-12-17 31816 ,קריית גת6/10שד השופטים  37250651 אוחיון יחיאל

09:30 09/12/19 12/12/17     23682-12-17 31848 ,אשדוד4/30המלך עמרי  312708241 אוסטרובסקי אדוארד

09:30 09/12/19 12/12/17     23700-12-17 31858 ,אשדוד4/30המלך עמרי  306361452 אוסטרובסקי בריגיטה

09:30 21/01/20 12/12/17     24085-12-17 31961 ,אופקים1518/6אור החיים  311266506 אלחסבאווי מרים

09:30 09/12/19 11/12/17     21140-12-17 31410 ,רהט38/0אל קאדסייה  35169994 אלכתנאני שחאדה

09:30 02/12/19 07/12/17     11742-12-17 31713 ,אילת432/4ברנע  56313232 אלעול פרג

13:00 11/11/19 12/12/17     23929-12-17 32040 ,אשקלון8/10חננאל  33795295 ארביב מאיר

09:00 09/12/19 11/12/17     17127-12-17 31498 ,אילת662/0ש פטיו  56670169 ביטון שמעון

10:00 21/01/20 13/12/17     27096-12-17 31815 ,אשקלון34/0חת"ם סופר  54710744 בל יחיאל

10:15 26/12/19 23/11/17     54124-11-19 31794 ,באר שבע68/9בני אור  332628668 בלאצ'ו פנטהון

10:00 02/12/19 12/12/17     23428-12-17 31582 ,עוצם38/0עוצם  300217825 בן חמו יואל

12:00 18/11/19 12/12/17     23782-12-17 31865 ,אשדוד2/23גאפונוב  310514336 בן צבי דוד

09:00 21/01/20 12/12/17     23816-12-17 31617 ,אשדוד5/10שבט נפתלי  203086400 גפרי סיון

13:00 11/11/19 11/12/17     18614-12-17 31277 ,אשקלון31/15יפה נוף  55698898 דהן מיכאל

10:00 09/12/19 12/12/17     23984-12-17 32043 ,אשדוד21/5יוספטל  321974875 דיאנוב יבגניה

13:00 18/11/19 14/12/17     29724-12-17 31789 ,קטורה0/0קטורה  304084742 דינוב יובל

09:00 16/12/19 13/12/17     26757-12-17 31920 ,באר שבע39/18שרת משה  322018391 דרקונסקי איגור

13:30 11/11/19 13/12/17     25777-12-17 31495 ,אשקלון9/36מילרוד אליעזר  27211739 טיטן חנה

11:45 26/12/19 11/12/17     18127-12-17 31665 ,אילת2/0משעול ריחן  4589156 כהן דניאל

14:15 19/06/18 12/12/17     51836-11-17 31658 ,באר שבע3/0כרמלי  22189526 כראדי יעקב מאיר

12:30 04/11/19 07/12/17     11608-12-17 31838 ,אילת10/0סחלב  79621439 לבון אברהם

14:30 17/12/19 06/11/17     19266-11-17 31732 ,קריית גת1/15שמגר בן ענת  23592413 לוי סמדר

11:30 18/11/19 11/12/17     18216-12-17 31594 ,נתיבות508/8החזון איש  311647887 לויקו ולרי

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:30 07/04/19 30/11/17      4095-11-17 61716 ,חיפה4/16לוין אריה הרב  31665581 שלום חגית

09:00 31/03/19 28/11/17     29820-10-17 61009 ,קריית אתא80/8יוספטל  322194481 שמיס אירינה

11:00 31/03/19 28/11/17     23566-10-17 61054 ,גבע כרמל25/0דרך האורן  28523132 שמעוני אבי שי

10:00 07/04/19 30/11/17     37950-10-17 61087 ,בענה0/0בענה  50476373 תיתי פאטמה

09:30 07/04/20 03/12/17     36548-10-17 60717 ,יקנעם עילית2/4השיטה  22251573 תמר אילנה

09:30 07/04/20 30/11/17     36522-10-17 60707 ,יקנעם עילית2/4השיטה  58137845 תמר ויקטור

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי חיפה

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

12:30 18/11/19 12/12/17     24019-12-17 31986 ,תל שבע21/0 1שכ  308241785 אבו דואם בראהים

09:15 14/01/20 07/12/17     14593-12-17 31449 ,ערערה-בנגב34/0 3שכ  37775236 אבו קוש מורד

12:30 04/11/19 07/12/17     14222-12-17 31809 ,קריית גת4/6אהוד בן גרא  33790858 אביטבול דוד

10:00 02/12/19 11/12/17     58393-11-17 31984 ,קריית גת18/0יהושפט  59123000 אדרי אליהו

13:30 04/11/19 12/12/17     23460-12-17 31816 ,קריית גת6/10שד השופטים  37250651 אוחיון יחיאל

09:30 09/12/19 12/12/17     23682-12-17 31848 ,אשדוד4/30המלך עמרי  312708241 אוסטרובסקי אדוארד

09:30 09/12/19 12/12/17     23700-12-17 31858 ,אשדוד4/30המלך עמרי  306361452 אוסטרובסקי בריגיטה

09:30 21/01/20 12/12/17     24085-12-17 31961 ,אופקים1518/6אור החיים  311266506 אלחסבאווי מרים

09:30 09/12/19 11/12/17     21140-12-17 31410 ,רהט38/0אל קאדסייה  35169994 אלכתנאני שחאדה

09:30 02/12/19 07/12/17     11742-12-17 31713 ,אילת432/4ברנע  56313232 אלעול פרג

13:00 11/11/19 12/12/17     23929-12-17 32040 ,אשקלון8/10חננאל  33795295 ארביב מאיר

09:00 09/12/19 11/12/17     17127-12-17 31498 ,אילת662/0ש פטיו  56670169 ביטון שמעון

10:00 21/01/20 13/12/17     27096-12-17 31815 ,אשקלון34/0חת"ם סופר  54710744 בל יחיאל

10:15 26/12/19 23/11/17     54124-11-19 31794 ,באר שבע68/9בני אור  332628668 בלאצ'ו פנטהון

10:00 02/12/19 12/12/17     23428-12-17 31582 ,עוצם38/0עוצם  300217825 בן חמו יואל

12:00 18/11/19 12/12/17     23782-12-17 31865 ,אשדוד2/23גאפונוב  310514336 בן צבי דוד

09:00 21/01/20 12/12/17     23816-12-17 31617 ,אשדוד5/10שבט נפתלי  203086400 גפרי סיון

13:00 11/11/19 11/12/17     18614-12-17 31277 ,אשקלון31/15יפה נוף  55698898 דהן מיכאל

10:00 09/12/19 12/12/17     23984-12-17 32043 ,אשדוד21/5יוספטל  321974875 דיאנוב יבגניה

13:00 18/11/19 14/12/17     29724-12-17 31789 ,קטורה0/0קטורה  304084742 דינוב יובל

09:00 16/12/19 13/12/17     26757-12-17 31920 ,באר שבע39/18שרת משה  322018391 דרקונסקי איגור

13:30 11/11/19 13/12/17     25777-12-17 31495 ,אשקלון9/36מילרוד אליעזר  27211739 טיטן חנה

11:45 26/12/19 11/12/17     18127-12-17 31665 ,אילת2/0משעול ריחן  4589156 כהן דניאל

14:15 19/06/18 12/12/17     51836-11-17 31658 ,באר שבע3/0כרמלי  22189526 כראדי יעקב מאיר

12:30 04/11/19 07/12/17     11608-12-17 31838 ,אילת10/0סחלב  79621439 לבון אברהם

14:30 17/12/19 06/11/17     19266-11-17 31732 ,קריית גת1/15שמגר בן ענת  23592413 לוי סמדר

11:30 18/11/19 11/12/17     18216-12-17 31594 ,נתיבות508/8החזון איש  311647887 לויקו ולרי
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:30 07/04/19 30/11/17      4095-11-17 61716 ,חיפה4/16לוין אריה הרב  31665581 שלום חגית

09:00 31/03/19 28/11/17     29820-10-17 61009 ,קריית אתא80/8יוספטל  322194481 שמיס אירינה

11:00 31/03/19 28/11/17     23566-10-17 61054 ,גבע כרמל25/0דרך האורן  28523132 שמעוני אבי שי

10:00 07/04/19 30/11/17     37950-10-17 61087 ,בענה0/0בענה  50476373 תיתי פאטמה

09:30 07/04/20 03/12/17     36548-10-17 60717 ,יקנעם עילית2/4השיטה  22251573 תמר אילנה

09:30 07/04/20 30/11/17     36522-10-17 60707 ,יקנעם עילית2/4השיטה  58137845 תמר ויקטור

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי חיפה

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

12:30 18/11/19 12/12/17     24019-12-17 31986 ,תל שבע21/0 1שכ  308241785 אבו דואם בראהים

09:15 14/01/20 07/12/17     14593-12-17 31449 ,ערערה-בנגב34/0 3שכ  37775236 אבו קוש מורד

12:30 04/11/19 07/12/17     14222-12-17 31809 ,קריית גת4/6אהוד בן גרא  33790858 אביטבול דוד

10:00 02/12/19 11/12/17     58393-11-17 31984 ,קריית גת18/0יהושפט  59123000 אדרי אליהו

13:30 04/11/19 12/12/17     23460-12-17 31816 ,קריית גת6/10שד השופטים  37250651 אוחיון יחיאל

09:30 09/12/19 12/12/17     23682-12-17 31848 ,אשדוד4/30המלך עמרי  312708241 אוסטרובסקי אדוארד

09:30 09/12/19 12/12/17     23700-12-17 31858 ,אשדוד4/30המלך עמרי  306361452 אוסטרובסקי בריגיטה

09:30 21/01/20 12/12/17     24085-12-17 31961 ,אופקים1518/6אור החיים  311266506 אלחסבאווי מרים

09:30 09/12/19 11/12/17     21140-12-17 31410 ,רהט38/0אל קאדסייה  35169994 אלכתנאני שחאדה

09:30 02/12/19 07/12/17     11742-12-17 31713 ,אילת432/4ברנע  56313232 אלעול פרג

13:00 11/11/19 12/12/17     23929-12-17 32040 ,אשקלון8/10חננאל  33795295 ארביב מאיר

09:00 09/12/19 11/12/17     17127-12-17 31498 ,אילת662/0ש פטיו  56670169 ביטון שמעון

10:00 21/01/20 13/12/17     27096-12-17 31815 ,אשקלון34/0חת"ם סופר  54710744 בל יחיאל

10:15 26/12/19 23/11/17     54124-11-19 31794 ,באר שבע68/9בני אור  332628668 בלאצ'ו פנטהון

10:00 02/12/19 12/12/17     23428-12-17 31582 ,עוצם38/0עוצם  300217825 בן חמו יואל

12:00 18/11/19 12/12/17     23782-12-17 31865 ,אשדוד2/23גאפונוב  310514336 בן צבי דוד

09:00 21/01/20 12/12/17     23816-12-17 31617 ,אשדוד5/10שבט נפתלי  203086400 גפרי סיון

13:00 11/11/19 11/12/17     18614-12-17 31277 ,אשקלון31/15יפה נוף  55698898 דהן מיכאל

10:00 09/12/19 12/12/17     23984-12-17 32043 ,אשדוד21/5יוספטל  321974875 דיאנוב יבגניה

13:00 18/11/19 14/12/17     29724-12-17 31789 ,קטורה0/0קטורה  304084742 דינוב יובל

09:00 16/12/19 13/12/17     26757-12-17 31920 ,באר שבע39/18שרת משה  322018391 דרקונסקי איגור

13:30 11/11/19 13/12/17     25777-12-17 31495 ,אשקלון9/36מילרוד אליעזר  27211739 טיטן חנה

11:45 26/12/19 11/12/17     18127-12-17 31665 ,אילת2/0משעול ריחן  4589156 כהן דניאל

14:15 19/06/18 12/12/17     51836-11-17 31658 ,באר שבע3/0כרמלי  22189526 כראדי יעקב מאיר

12:30 04/11/19 07/12/17     11608-12-17 31838 ,אילת10/0סחלב  79621439 לבון אברהם

14:30 17/12/19 06/11/17     19266-11-17 31732 ,קריית גת1/15שמגר בן ענת  23592413 לוי סמדר

11:30 18/11/19 11/12/17     18216-12-17 31594 ,נתיבות508/8החזון איש  311647887 לויקו ולרי

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 01/07/20 03/12/17     61855-11-17 13663 ,ירושלים0/0ענאתה החדשה  86057619 אבו חמיד זאיד

11:40 04/12/19 30/11/17     71292-11-17 13724 ,ירושלים0/0ראס אל עמוד  25804303 אבו מאדי מוחי אלדין

10:20 04/12/19 28/11/17     63551-11-17 13793 ,ירושלים11/0הרקפת  59704627 אוזנה גילה

09:40 01/07/20 03/12/17     57887-11-17 13466 ,אבו גוש9/0המאפיה הישנה  80403819 אסביח גמילה

12:00 04/12/19 30/11/17     70018-11-17 13308 ,ירושלים36/58אודם  59179986 אסרף אמנון

12:40 04/12/19 30/11/17     70809-11-17 13739 ,ירושלים15/0ראס אל עמוד  80190713 בוג'ה מוחמד

12:00 30/04/19 30/11/17     65075-11-17 13890 ,מודיעין עילית2/0מסילת יוסף  33944596 בוקשפן דינה

10:00 01/07/20 03/12/17     54987-11-17 13319 ,ירושלים7/0בוליביה  39873393 בחתה מיכאל

10:40 01/07/20 03/12/17     67436-11-17 12715 ,אבני חפץ15/0גינת אגוז  317702645 בלחסן מאיר חיים

11:00 01/07/20 03/12/17     61766-11-17 13730 ,ירושלים0/0צור בחר  80244841 בקיראת חאלד

11:20 04/12/19 30/11/17     45354-09-17 13606 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  81015471 בקיראת נואל

09:20 01/07/20 03/12/17     63830-11-17 13723 ,ירושלים13/0עקבת דרויש  80316417 גודה סעד אלדין

11:00 01/07/20 03/12/17     70840-11-17 13729 ,ירושלים66/0דיר אבו טור  26144022 גועבה בדווי

09:00 05/12/19 03/12/17     53643-11-17 13406 ,ירושלים1/0הסדנא  332286459 גז נטלי קרן

11:30 05/12/19 03/12/17      2355-12-17 13240 ,ירושלים14/0בתי ורשא  53360327 גרומן פיגל דבורה

10:00 25/11/19 23/11/17     50217-11-17 13459 ,ביתר עילית9/3הגר"א  302767694 דוד אברהם

09:20 05/12/19 03/12/17     62181-11-17 13710 ,ירושלים75/0ככר עומר כתב  66174020 דיסי מוחמד

09:40 05/12/19 03/12/17     69776-11-17 13410 ,עין נקובא4/0עין נקובא  51149060 הייכל נעימה

09:00 18/02/20 30/11/17     13772-08-17 13244 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  80828247 זאהדה אינאס

10:40 05/12/19 03/12/17     53410-11-17 13566 ,ירושלים218/7ניקנור  68936194 חן מלכה מלי

10:20 07/07/20 23/11/17     52095-11-17 13643 ,ירושלים27/3עזרת תורה  58729401 חשין בנימין

09:00 05/12/19 03/12/17     50359-11-17 13411 ,ירושלים26/0מקלף אריה  311943344 טילהון סוקרטס

10:40 02/12/19 27/11/17     60488-11-17 13705 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  40421422 כאלף נד'אל

09:40 27/11/19 23/11/17     31006-11-17 13439 ,ירושלים18/0קורדובירו  35684398 כהן טובה-מזל

11:20 04/12/19 30/11/17     45375-09-17 13596 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  80404114 לבקיראת טאהר

10:20 05/12/19 03/12/17     69990-11-17 13680 ,ירושלים0/0אין מקום קבוע  36976231 לובטון חננאל

10:40 05/12/19 03/12/17     53520-11-17 13343 ,ירושלים445/10האזוב  302520374 מזרחי בת אל

10:00 04/12/19 28/11/17     64323-11-17 12947 ,ירושלים0/0עטרות קלנדיה  80816952 מעאלי קווסר

13:20 04/12/19 30/11/17     69762-11-17 13163 ,כרמי צור74/2ישוב כרמי צור  57243149 משה חיה עדינה

10:00 07/07/20 23/11/17     51504-11-17 13575 ,ירושלים0/0עיסויה  80706369 נאסר בלאל

11:20 05/12/19 03/12/17     62162-11-17 13701 ,ירושלים0/0בית חנינה  28186310 סיאג נהא

13:20 27/11/19 23/11/17     41796-11-17 13523 ,אבו גוש33/0הפול  39275656 עבד אל רחמן עומרן

09:00 27/11/19 23/11/17     50847-11-17 13711 ,ירושלים0/0עיסוויה  23262348 עביד חוסין

11:30 05/12/19 03/12/17     70852-11-17 13640 ,ירושלים0/0עיסוויה  305501736 עביד מוחמד

10:40 07/07/20 23/11/17     50901-11-17 13615 ,ירושלים0/0שייח' ג'ראח  27658921 עוקה אימן

11:00 07/07/20 23/11/17     50339-11-17 13531 ,ירושלים0/0צור בחר  86054996 עטון אחמד

12:20 27/11/19 23/11/17     50374-11-17 13541 ,ירושלים0/0צור בחר  308206440 עטון פדאא

09:00 30/10/19 23/10/17     37306-10-17 13437 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  34061945 עלמי מחמד

10:00 05/12/19 03/12/17     60521-11-17 13704 ,ירושלים0/0ג'בל מוכבר  313707135 עמרו חלדון

12:40 27/11/19 23/11/17     41055-11-17 13665 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80475684 ערמוש עבדאללה

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

11:30 11/12/17 11/12/17     17720-12-17 31844 ,עומר49/0אטד  25237934 ליבון אבי

12:00 18/11/19 11/12/17     16814-12-17 31877 ,אשדוד4/18האלמוגים  12410130 מור אליהו

09:15 21/01/20 12/12/17     24033-12-17 31863 ,לקיה180/0 7שכ  37198637 סאנע נבהן

10:15 07/01/20 12/12/17     23998-12-17 31987 ,אשדוד12/63הסייפן  28858850 סבאג מיכאל

12:00 18/01/19 11/12/17     20533-12-17 31448 ,אשקלון19/8אייר  61675757 עטיה עליזה לילך

12:30 18/11/19 12/12/17     23841-12-17 31785 ,באר שבע11/16מבצע משה  37510393 עמוס גבריאלה אב

13:00 04/11/19 11/12/17     18596-12-17 31862 ,קריית גת25/0נח"ל  57379356 עסיס חי

13:00 11/11/19 07/12/17     12072-12-17 31845 ,אשקלון17/26שד שפירא  310597349 פוקושבסקי אלכסיי

10:00 04/11/19 16/11/17     38540-11-17 31202 ,אילת4/9304משעול התנאים  305684110 פישר מנחם ישראל

10:00 14/01/20 12/12/17     23962-12-17 32041 ,אשקלון466/8חובבי ציון  309733129 ציקול הולואגרש

09:30 02/12/19 06/12/17     11685-12-17 31579 ,ניצן ב'19/7משעול התנשמת  200333607 קונקי צוריאל

13:00 04/11/19 07/12/17     14216-12-17 31980 ,רמלה21/0הזית  25667767 קראדי משה

11:30 26/12/19 07/12/17     13918-12-17 31313 ,אשקלון12/7הרצל  314529645 קריכלי קובה

09:30 09/12/19 12/12/17     23856-12-17 31415 ,אשדוד23/5שד תל חי  14622633 קרן זאב

09:45 21/01/20 13/12/17     26722-12-17 31853 ,אעצם (שבט)0/0אעצם (שבט)  40300964 רבאיעה אמיר

11:30 25/11/19 11/12/17     20374-12-17 31910 ,אשקלון4/8הנוער העובד  314598384 רוזנפלד גלינה

10:15 14/01/20 13/12/17     25904-12-17 32026 ,קריית גת7/8אקסודוס  69355956 שריקי מרים

10:15 14/01/20 13/12/17     25882-12-17 32016 ,קריית גת7/8אקסודוס  64870140 שריקי סולומון

12:30 11/11/19 07/12/17     11020-12-17 30914 ,תדהר43/0תדהר  23792344 תורגמן אורלי

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי באר שבע

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

,צבי קויש,עו"ד

נצרת מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:30 13/05/20 28/11/17     32038-11-17 61502 ,יפיע0/0יפיע  29832508 אבו אדריס וליד

09:30 20/04/20 05/12/17     50612-09-17 60613 ,בסמת טבעון22/0אל אמל  24781635 אבו כליב אמיר

10:00 14/05/20 05/12/17     50727-09-17 60367 ,מגאר0/0מגאר  58571175 אבו נימר אחמד

09:30 20/04/20 05/12/17     34528-10-17 60883 ,דבורייה0/0דבוריה  311576730 אבראהים מועתאז

09:00 06/04/20 28/11/17     18859-11-17 61461 ,טבריה1070/9אבו חצירה  28088193 אברהם רוחמה

11:30 04/10/18 03/12/17     40567-10-17 61084 ,נצרת עילית8/2גלבוע  323648501 אובלונסקי אנטולי

09:00 07/04/20 30/11/17      9395-10-17 60208 ,קריית שמונה437/12שד האצ"ל  59055251 איפרגן נסים

09:00 07/04/20 30/11/17     39803-09-17 60438 ,ג'ש (גוש חלב)0/0ג'ש (גוש חלב)  318088481 אלטרי סעד

09:30 20/05/20 05/12/17     38445-10-17 61010 ,מגאר0/0מגאר  24727067 אליאס אנור

09:30 06/04/20 28/11/17     46327-09-17 57840 ,עפולה25/22כורש  34646224 אשתה אליהו

09:30 07/04/20 03/12/17      8690-10-17 61078 ,חצור הגלילית4/9הפיקוס  309216224 ביטון מיכל

09:00 20/05/20 05/12/17     28351-11-17 57861 ,טבריה137/13שכ רבי עקיבא  301429965 בן ברוך דניאל

09:30 13/05/20 30/11/17      7320-10-17 57875 ,עפולה43/0ההגנה  33315243 בנימין דורון

09:30 06/04/20 28/11/17     14408-11-17 61471 ,עפולה40/2הקוממיות  319268728 ברמבאום יוליה
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:30 11/12/17 11/12/17     17720-12-17 31844 ,עומר49/0אטד  25237934 ליבון אבי

12:00 18/11/19 11/12/17     16814-12-17 31877 ,אשדוד4/18האלמוגים  12410130 מור אליהו

09:15 21/01/20 12/12/17     24033-12-17 31863 ,לקיה180/0 7שכ  37198637 סאנע נבהן

10:15 07/01/20 12/12/17     23998-12-17 31987 ,אשדוד12/63הסייפן  28858850 סבאג מיכאל

12:00 18/01/19 11/12/17     20533-12-17 31448 ,אשקלון19/8אייר  61675757 עטיה עליזה לילך

12:30 18/11/19 12/12/17     23841-12-17 31785 ,באר שבע11/16מבצע משה  37510393 עמוס גבריאלה אב

13:00 04/11/19 11/12/17     18596-12-17 31862 ,קריית גת25/0נח"ל  57379356 עסיס חי

13:00 11/11/19 07/12/17     12072-12-17 31845 ,אשקלון17/26שד שפירא  310597349 פוקושבסקי אלכסיי

10:00 04/11/19 16/11/17     38540-11-17 31202 ,אילת4/9304משעול התנאים  305684110 פישר מנחם ישראל

10:00 14/01/20 12/12/17     23962-12-17 32041 ,אשקלון466/8חובבי ציון  309733129 ציקול הולואגרש

09:30 02/12/19 06/12/17     11685-12-17 31579 ,ניצן ב'19/7משעול התנשמת  200333607 קונקי צוריאל

13:00 04/11/19 07/12/17     14216-12-17 31980 ,רמלה21/0הזית  25667767 קראדי משה

11:30 26/12/19 07/12/17     13918-12-17 31313 ,אשקלון12/7הרצל  314529645 קריכלי קובה

09:30 09/12/19 12/12/17     23856-12-17 31415 ,אשדוד23/5שד תל חי  14622633 קרן זאב

09:45 21/01/20 13/12/17     26722-12-17 31853 ,אעצם (שבט)0/0אעצם (שבט)  40300964 רבאיעה אמיר

11:30 25/11/19 11/12/17     20374-12-17 31910 ,אשקלון4/8הנוער העובד  314598384 רוזנפלד גלינה

10:15 14/01/20 13/12/17     25904-12-17 32026 ,קריית גת7/8אקסודוס  69355956 שריקי מרים

10:15 14/01/20 13/12/17     25882-12-17 32016 ,קריית גת7/8אקסודוס  64870140 שריקי סולומון

12:30 11/11/19 07/12/17     11020-12-17 30914 ,תדהר43/0תדהר  23792344 תורגמן אורלי

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי באר שבע

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

,צבי קויש,עו"ד

נצרת מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:30 13/05/20 28/11/17     32038-11-17 61502 ,יפיע0/0יפיע  29832508 אבו אדריס וליד

09:30 20/04/20 05/12/17     50612-09-17 60613 ,בסמת טבעון22/0אל אמל  24781635 אבו כליב אמיר

10:00 14/05/20 05/12/17     50727-09-17 60367 ,מגאר0/0מגאר  58571175 אבו נימר אחמד

09:30 20/04/20 05/12/17     34528-10-17 60883 ,דבורייה0/0דבוריה  311576730 אבראהים מועתאז

09:00 06/04/20 28/11/17     18859-11-17 61461 ,טבריה1070/9אבו חצירה  28088193 אברהם רוחמה

11:30 04/10/18 03/12/17     40567-10-17 61084 ,נצרת עילית8/2גלבוע  323648501 אובלונסקי אנטולי

09:00 07/04/20 30/11/17      9395-10-17 60208 ,קריית שמונה437/12שד האצ"ל  59055251 איפרגן נסים

09:00 07/04/20 30/11/17     39803-09-17 60438 ,ג'ש (גוש חלב)0/0ג'ש (גוש חלב)  318088481 אלטרי סעד

09:30 20/05/20 05/12/17     38445-10-17 61010 ,מגאר0/0מגאר  24727067 אליאס אנור

09:30 06/04/20 28/11/17     46327-09-17 57840 ,עפולה25/22כורש  34646224 אשתה אליהו

09:30 07/04/20 03/12/17      8690-10-17 61078 ,חצור הגלילית4/9הפיקוס  309216224 ביטון מיכל

09:00 20/05/20 05/12/17     28351-11-17 57861 ,טבריה137/13שכ רבי עקיבא  301429965 בן ברוך דניאל

09:30 13/05/20 30/11/17      7320-10-17 57875 ,עפולה43/0ההגנה  33315243 בנימין דורון

09:30 06/04/20 28/11/17     14408-11-17 61471 ,עפולה40/2הקוממיות  319268728 ברמבאום יוליה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 01/07/20 03/12/17     61855-11-17 13663 ,ירושלים0/0ענאתה החדשה  86057619 אבו חמיד זאיד

11:40 04/12/19 30/11/17     71292-11-17 13724 ,ירושלים0/0ראס אל עמוד  25804303 אבו מאדי מוחי אלדין

10:20 04/12/19 28/11/17     63551-11-17 13793 ,ירושלים11/0הרקפת  59704627 אוזנה גילה

09:40 01/07/20 03/12/17     57887-11-17 13466 ,אבו גוש9/0המאפיה הישנה  80403819 אסביח גמילה

12:00 04/12/19 30/11/17     70018-11-17 13308 ,ירושלים36/58אודם  59179986 אסרף אמנון

12:40 04/12/19 30/11/17     70809-11-17 13739 ,ירושלים15/0ראס אל עמוד  80190713 בוג'ה מוחמד

12:00 30/04/19 30/11/17     65075-11-17 13890 ,מודיעין עילית2/0מסילת יוסף  33944596 בוקשפן דינה

10:00 01/07/20 03/12/17     54987-11-17 13319 ,ירושלים7/0בוליביה  39873393 בחתה מיכאל

10:40 01/07/20 03/12/17     67436-11-17 12715 ,אבני חפץ15/0גינת אגוז  317702645 בלחסן מאיר חיים

11:00 01/07/20 03/12/17     61766-11-17 13730 ,ירושלים0/0צור בחר  80244841 בקיראת חאלד

11:20 04/12/19 30/11/17     45354-09-17 13606 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  81015471 בקיראת נואל

09:20 01/07/20 03/12/17     63830-11-17 13723 ,ירושלים13/0עקבת דרויש  80316417 גודה סעד אלדין

11:00 01/07/20 03/12/17     70840-11-17 13729 ,ירושלים66/0דיר אבו טור  26144022 גועבה בדווי

09:00 05/12/19 03/12/17     53643-11-17 13406 ,ירושלים1/0הסדנא  332286459 גז נטלי קרן

11:30 05/12/19 03/12/17      2355-12-17 13240 ,ירושלים14/0בתי ורשא  53360327 גרומן פיגל דבורה

10:00 25/11/19 23/11/17     50217-11-17 13459 ,ביתר עילית9/3הגר"א  302767694 דוד אברהם

09:20 05/12/19 03/12/17     62181-11-17 13710 ,ירושלים75/0ככר עומר כתב  66174020 דיסי מוחמד

09:40 05/12/19 03/12/17     69776-11-17 13410 ,עין נקובא4/0עין נקובא  51149060 הייכל נעימה

09:00 18/02/20 30/11/17     13772-08-17 13244 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  80828247 זאהדה אינאס

10:40 05/12/19 03/12/17     53410-11-17 13566 ,ירושלים218/7ניקנור  68936194 חן מלכה מלי

10:20 07/07/20 23/11/17     52095-11-17 13643 ,ירושלים27/3עזרת תורה  58729401 חשין בנימין

09:00 05/12/19 03/12/17     50359-11-17 13411 ,ירושלים26/0מקלף אריה  311943344 טילהון סוקרטס

10:40 02/12/19 27/11/17     60488-11-17 13705 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  40421422 כאלף נד'אל

09:40 27/11/19 23/11/17     31006-11-17 13439 ,ירושלים18/0קורדובירו  35684398 כהן טובה-מזל

11:20 04/12/19 30/11/17     45375-09-17 13596 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  80404114 לבקיראת טאהר

10:20 05/12/19 03/12/17     69990-11-17 13680 ,ירושלים0/0אין מקום קבוע  36976231 לובטון חננאל

10:40 05/12/19 03/12/17     53520-11-17 13343 ,ירושלים445/10האזוב  302520374 מזרחי בת אל

10:00 04/12/19 28/11/17     64323-11-17 12947 ,ירושלים0/0עטרות קלנדיה  80816952 מעאלי קווסר

13:20 04/12/19 30/11/17     69762-11-17 13163 ,כרמי צור74/2ישוב כרמי צור  57243149 משה חיה עדינה

10:00 07/07/20 23/11/17     51504-11-17 13575 ,ירושלים0/0עיסויה  80706369 נאסר בלאל

11:20 05/12/19 03/12/17     62162-11-17 13701 ,ירושלים0/0בית חנינה  28186310 סיאג נהא

13:20 27/11/19 23/11/17     41796-11-17 13523 ,אבו גוש33/0הפול  39275656 עבד אל רחמן עומרן

09:00 27/11/19 23/11/17     50847-11-17 13711 ,ירושלים0/0עיסוויה  23262348 עביד חוסין

11:30 05/12/19 03/12/17     70852-11-17 13640 ,ירושלים0/0עיסוויה  305501736 עביד מוחמד

10:40 07/07/20 23/11/17     50901-11-17 13615 ,ירושלים0/0שייח' ג'ראח  27658921 עוקה אימן

11:00 07/07/20 23/11/17     50339-11-17 13531 ,ירושלים0/0צור בחר  86054996 עטון אחמד

12:20 27/11/19 23/11/17     50374-11-17 13541 ,ירושלים0/0צור בחר  308206440 עטון פדאא

09:00 30/10/19 23/10/17     37306-10-17 13437 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  34061945 עלמי מחמד

10:00 05/12/19 03/12/17     60521-11-17 13704 ,ירושלים0/0ג'בל מוכבר  313707135 עמרו חלדון

12:40 27/11/19 23/11/17     41055-11-17 13665 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80475684 ערמוש עבדאללה

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

11:30 11/12/17 11/12/17     17720-12-17 31844 ,עומר49/0אטד  25237934 ליבון אבי

12:00 18/11/19 11/12/17     16814-12-17 31877 ,אשדוד4/18האלמוגים  12410130 מור אליהו

09:15 21/01/20 12/12/17     24033-12-17 31863 ,לקיה180/0 7שכ  37198637 סאנע נבהן

10:15 07/01/20 12/12/17     23998-12-17 31987 ,אשדוד12/63הסייפן  28858850 סבאג מיכאל

12:00 18/01/19 11/12/17     20533-12-17 31448 ,אשקלון19/8אייר  61675757 עטיה עליזה לילך

12:30 18/11/19 12/12/17     23841-12-17 31785 ,באר שבע11/16מבצע משה  37510393 עמוס גבריאלה אב

13:00 04/11/19 11/12/17     18596-12-17 31862 ,קריית גת25/0נח"ל  57379356 עסיס חי

13:00 11/11/19 07/12/17     12072-12-17 31845 ,אשקלון17/26שד שפירא  310597349 פוקושבסקי אלכסיי

10:00 04/11/19 16/11/17     38540-11-17 31202 ,אילת4/9304משעול התנאים  305684110 פישר מנחם ישראל

10:00 14/01/20 12/12/17     23962-12-17 32041 ,אשקלון466/8חובבי ציון  309733129 ציקול הולואגרש

09:30 02/12/19 06/12/17     11685-12-17 31579 ,ניצן ב'19/7משעול התנשמת  200333607 קונקי צוריאל

13:00 04/11/19 07/12/17     14216-12-17 31980 ,רמלה21/0הזית  25667767 קראדי משה

11:30 26/12/19 07/12/17     13918-12-17 31313 ,אשקלון12/7הרצל  314529645 קריכלי קובה

09:30 09/12/19 12/12/17     23856-12-17 31415 ,אשדוד23/5שד תל חי  14622633 קרן זאב

09:45 21/01/20 13/12/17     26722-12-17 31853 ,אעצם (שבט)0/0אעצם (שבט)  40300964 רבאיעה אמיר

11:30 25/11/19 11/12/17     20374-12-17 31910 ,אשקלון4/8הנוער העובד  314598384 רוזנפלד גלינה

10:15 14/01/20 13/12/17     25904-12-17 32026 ,קריית גת7/8אקסודוס  69355956 שריקי מרים

10:15 14/01/20 13/12/17     25882-12-17 32016 ,קריית גת7/8אקסודוס  64870140 שריקי סולומון

12:30 11/11/19 07/12/17     11020-12-17 30914 ,תדהר43/0תדהר  23792344 תורגמן אורלי

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי באר שבע

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

,צבי קויש,עו"ד

נצרת מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:30 13/05/20 28/11/17     32038-11-17 61502 ,יפיע0/0יפיע  29832508 אבו אדריס וליד

09:30 20/04/20 05/12/17     50612-09-17 60613 ,בסמת טבעון22/0אל אמל  24781635 אבו כליב אמיר

10:00 14/05/20 05/12/17     50727-09-17 60367 ,מגאר0/0מגאר  58571175 אבו נימר אחמד

09:30 20/04/20 05/12/17     34528-10-17 60883 ,דבורייה0/0דבוריה  311576730 אבראהים מועתאז

09:00 06/04/20 28/11/17     18859-11-17 61461 ,טבריה1070/9אבו חצירה  28088193 אברהם רוחמה

11:30 04/10/18 03/12/17     40567-10-17 61084 ,נצרת עילית8/2גלבוע  323648501 אובלונסקי אנטולי

09:00 07/04/20 30/11/17      9395-10-17 60208 ,קריית שמונה437/12שד האצ"ל  59055251 איפרגן נסים

09:00 07/04/20 30/11/17     39803-09-17 60438 ,ג'ש (גוש חלב)0/0ג'ש (גוש חלב)  318088481 אלטרי סעד

09:30 20/05/20 05/12/17     38445-10-17 61010 ,מגאר0/0מגאר  24727067 אליאס אנור

09:30 06/04/20 28/11/17     46327-09-17 57840 ,עפולה25/22כורש  34646224 אשתה אליהו

09:30 07/04/20 03/12/17      8690-10-17 61078 ,חצור הגלילית4/9הפיקוס  309216224 ביטון מיכל

09:00 20/05/20 05/12/17     28351-11-17 57861 ,טבריה137/13שכ רבי עקיבא  301429965 בן ברוך דניאל

09:30 13/05/20 30/11/17      7320-10-17 57875 ,עפולה43/0ההגנה  33315243 בנימין דורון

09:30 06/04/20 28/11/17     14408-11-17 61471 ,עפולה40/2הקוממיות  319268728 ברמבאום יוליה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:30 21/04/20 05/12/17     18215-09-17 60008 ,מגאר0/0מגאר  34008086 בשיר אוסלו

09:00 21/04/20 04/12/17     16445-09-17 59596 ,נצרת5/0רואוס אל-ג'יבאל  203102520 ג'אבר חוסאם

09:30 14/05/20 04/12/17     21442-11-17 61607 ,נצרת29/0עומר אבן אל-חטא  23304736 ג'אבר טלאל

10:00 14/05/20 05/12/17     13271-09-17 59870 ,זרזיר0/0גריפאת  34006221 גריפאת רדאד

09:00 21/04/20 05/12/17     34130-10-17 60399 ,נצרת41/5 8207רח  59343715 דאניאל עדנאן

09:00 13/05/20 28/11/17     25597-09-17 60094 ,נצרת4/0 0101רח  39547633 דבור מועאד

09:30 20/04/20 05/12/17      5067-10-17 60787 ,מגאר0/0מגאר  27636810 דגש פידא

09:30 24/10/19 08/06/17     14255-04-17 55855 ,בית שאן914/8שכ נווה הדקל  303127286 דדון אלירן שמעו

10:00 06/04/20 29/11/17     55967-09-17 60140 ,חמאם0/0חמאם  25791237 דחאברה חתאם

10:00 20/05/20 05/12/17      5252-10-17 60297 ,מגאר0/0מגאר  23243066 הנו מרוות

09:00 21/04/20 05/12/17     55030-10-17 60706 ,קריית שמונה12/2שדה יצחק  300624897 וסרמן משה אהרון

09:00 13/01/20 29/08/17     34024-08-17 59891 ,סולם0/0סולם  201218039 זועבי חנאן

09:30 06/04/20 29/11/17     34086-10-17 61184 ,נאעורה0/0נאעורה  41944950 זועבי עבד אלמג'י

10:00 20/04/20 04/12/17      5241-10-17 60540 ,עיילבון0/0עיילבון  43221084 ח'ורי פארס

09:00 14/05/20 03/12/17     15927-11-17 61170 ,מוקייבלה0/0מוקייבלה  32622482 ח'לף מוחמד

09:00 21/04/20 04/12/17     63165-10-17 61261 ,כפר כנא0/0כפר כנא  201153343 טאהא ח'טיב יאסמין

09:00 20/05/20 05/12/17     22132-10-17 60920 ,מגדל העמק21/14התימורים  309697613 טספאי פקרטה

09:00 07/04/20 30/11/17      5012-10-17 58399 ,צפת364/10האחד עשר  304139926 יפרח מזל

09:00 07/04/20 03/12/17      4980-10-17 58389 ,צפת364/10האחד עשר  12227674 יפרח משה

09:00 20/04/20 04/12/17     13384-09-17 60670 ,בית שאן612/21שכ אליהו  23819733 כהן אריק

09:30 14/05/20 04/12/17     61992-10-17 61147 ,טבריה305/5חצב  316637552 לוי אנה

10:00 07/04/20 03/12/17     39001-11-17 61231 ,עין קנייא0/0עין קנייא  80993348 מוגרבי סבע

10:00 20/05/20 05/12/17     18286-10-17 57794 ,טבריה127/24שכ רבי עקיבא  337764575 מלפייב אולג

10:00 13/05/20 03/12/17     64417-11-17 62131 ,ריינה0/0ריינה  23209695 מנסור עביר

09:30 07/04/20 03/12/17     11387-11-17 61290 ,סולם0/0סולם  59335844 מסארוה רודא

10:00 27/05/20 12/12/17     44052-11-17 62059 ,קריית שמונה303/14שפרינצק  34876458 מרדכי נטלי

10:00 27/05/20 12/12/17     44027-11-17 62049 ,קריית שמונה303/14שפרינצק  33308271 מרדכי רפאל

10:00 20/04/20 04/12/17      9329-10-17 60197 ,רכסים7/0הרקפות  55572572 מריזן יוסף

09:00 14/05/20 04/12/17     39018-11-17 61221 ,בוקעאתא0/0בוקעאתא  33277278 נאסר לוטפי

10:00 14/05/20 05/12/17     38327-11-17 61890 ,טורעאן0/0טורעאן  52493038 נסאר טאהא

09:00 14/05/20 04/12/17     37167-10-17 61107 ,נצרת עילית836/0החצב  314773292 סולומון אנגליקה

09:30 06/04/20 29/11/17     24865-11-17 61732 ,נצרת עילית32/15יזרעאל  312617897 סטציוק יוליה

09:00 20/04/20 03/12/17     62898-10-17 61394 ,ריינה0/0ריינה  59888776 סילאוי אוסאמה

09:30 20/04/20 05/12/17     17500-11-17 61785 ,מגאר0/0מגאר  40938235 סלאמה ח'ליל

09:30 14/05/20 04/12/17     35046-11-17 61647 ,נצרת29/0 8207רח  25955691 סרחאן ג'יהאן

10:00 07/04/20 03/12/17      6268-09-17 59586 ,קצרין35/3טיילת נוה  69412195 עידן אסתר אמילי

09:30 14/05/20 03/12/17     35722-11-17 61370 ,ראמה0/0ראמה  37179611 עליאן חסאם

10:00 09/04/19 04/12/17     34671-11-17 60246 ,ערערה0/0ערערה  53780706 עקל ראתב

09:00 13/05/20 28/11/17     24216-10-17 60872 ,ניין0/0ניין  66392994 פדל ג'האד

10:00 07/04/20 03/12/17     48300-11-17 62007 ,טבריה1024/11הרב קוק  33035965 פניאל קרין

10:00 06/04/20 30/11/17     42078-11-17 61669 ,בוקעאתא0/0בוקעאתא  80941008 פרחאת אימן

09:00 07/04/20 30/11/17     48022-10-17 60027 ,אדירים6/0אדירים  63037246 פרץ דוד

10:00 06/04/20 29/11/17     21462-11-17 61601 ,נצרת6/0 3104רח  309923142 קבלאוי עזמיה

10:00 06/04/20 29/11/17     27870-11-17 61411 ,קריית שמונה5/4ביאליק  58720210 קדוש יוסף



ילקוט הפרסומים 7665, כ' בטבת התשע"ח, 7.1.2018  3950

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:30 21/04/20 05/12/17     18215-09-17 60008 ,מגאר0/0מגאר  34008086 בשיר אוסלו

09:00 21/04/20 04/12/17     16445-09-17 59596 ,נצרת5/0רואוס אל-ג'יבאל  203102520 ג'אבר חוסאם

09:30 14/05/20 04/12/17     21442-11-17 61607 ,נצרת29/0עומר אבן אל-חטא  23304736 ג'אבר טלאל

10:00 14/05/20 05/12/17     13271-09-17 59870 ,זרזיר0/0גריפאת  34006221 גריפאת רדאד

09:00 21/04/20 05/12/17     34130-10-17 60399 ,נצרת41/5 8207רח  59343715 דאניאל עדנאן

09:00 13/05/20 28/11/17     25597-09-17 60094 ,נצרת4/0 0101רח  39547633 דבור מועאד

09:30 20/04/20 05/12/17      5067-10-17 60787 ,מגאר0/0מגאר  27636810 דגש פידא

09:30 24/10/19 08/06/17     14255-04-17 55855 ,בית שאן914/8שכ נווה הדקל  303127286 דדון אלירן שמעו

10:00 06/04/20 29/11/17     55967-09-17 60140 ,חמאם0/0חמאם  25791237 דחאברה חתאם

10:00 20/05/20 05/12/17      5252-10-17 60297 ,מגאר0/0מגאר  23243066 הנו מרוות

09:00 21/04/20 05/12/17     55030-10-17 60706 ,קריית שמונה12/2שדה יצחק  300624897 וסרמן משה אהרון

09:00 13/01/20 29/08/17     34024-08-17 59891 ,סולם0/0סולם  201218039 זועבי חנאן

09:30 06/04/20 29/11/17     34086-10-17 61184 ,נאעורה0/0נאעורה  41944950 זועבי עבד אלמג'י

10:00 20/04/20 04/12/17      5241-10-17 60540 ,עיילבון0/0עיילבון  43221084 ח'ורי פארס

09:00 14/05/20 03/12/17     15927-11-17 61170 ,מוקייבלה0/0מוקייבלה  32622482 ח'לף מוחמד

09:00 21/04/20 04/12/17     63165-10-17 61261 ,כפר כנא0/0כפר כנא  201153343 טאהא ח'טיב יאסמין

09:00 20/05/20 05/12/17     22132-10-17 60920 ,מגדל העמק21/14התימורים  309697613 טספאי פקרטה

09:00 07/04/20 30/11/17      5012-10-17 58399 ,צפת364/10האחד עשר  304139926 יפרח מזל

09:00 07/04/20 03/12/17      4980-10-17 58389 ,צפת364/10האחד עשר  12227674 יפרח משה

09:00 20/04/20 04/12/17     13384-09-17 60670 ,בית שאן612/21שכ אליהו  23819733 כהן אריק

09:30 14/05/20 04/12/17     61992-10-17 61147 ,טבריה305/5חצב  316637552 לוי אנה

10:00 07/04/20 03/12/17     39001-11-17 61231 ,עין קנייא0/0עין קנייא  80993348 מוגרבי סבע

10:00 20/05/20 05/12/17     18286-10-17 57794 ,טבריה127/24שכ רבי עקיבא  337764575 מלפייב אולג

10:00 13/05/20 03/12/17     64417-11-17 62131 ,ריינה0/0ריינה  23209695 מנסור עביר

09:30 07/04/20 03/12/17     11387-11-17 61290 ,סולם0/0סולם  59335844 מסארוה רודא

10:00 27/05/20 12/12/17     44052-11-17 62059 ,קריית שמונה303/14שפרינצק  34876458 מרדכי נטלי

10:00 27/05/20 12/12/17     44027-11-17 62049 ,קריית שמונה303/14שפרינצק  33308271 מרדכי רפאל

10:00 20/04/20 04/12/17      9329-10-17 60197 ,רכסים7/0הרקפות  55572572 מריזן יוסף

09:00 14/05/20 04/12/17     39018-11-17 61221 ,בוקעאתא0/0בוקעאתא  33277278 נאסר לוטפי

10:00 14/05/20 05/12/17     38327-11-17 61890 ,טורעאן0/0טורעאן  52493038 נסאר טאהא

09:00 14/05/20 04/12/17     37167-10-17 61107 ,נצרת עילית836/0החצב  314773292 סולומון אנגליקה

09:30 06/04/20 29/11/17     24865-11-17 61732 ,נצרת עילית32/15יזרעאל  312617897 סטציוק יוליה

09:00 20/04/20 03/12/17     62898-10-17 61394 ,ריינה0/0ריינה  59888776 סילאוי אוסאמה

09:30 20/04/20 05/12/17     17500-11-17 61785 ,מגאר0/0מגאר  40938235 סלאמה ח'ליל

09:30 14/05/20 04/12/17     35046-11-17 61647 ,נצרת29/0 8207רח  25955691 סרחאן ג'יהאן

10:00 07/04/20 03/12/17      6268-09-17 59586 ,קצרין35/3טיילת נוה  69412195 עידן אסתר אמילי

09:30 14/05/20 03/12/17     35722-11-17 61370 ,ראמה0/0ראמה  37179611 עליאן חסאם

10:00 09/04/19 04/12/17     34671-11-17 60246 ,ערערה0/0ערערה  53780706 עקל ראתב

09:00 13/05/20 28/11/17     24216-10-17 60872 ,ניין0/0ניין  66392994 פדל ג'האד

10:00 07/04/20 03/12/17     48300-11-17 62007 ,טבריה1024/11הרב קוק  33035965 פניאל קרין

10:00 06/04/20 30/11/17     42078-11-17 61669 ,בוקעאתא0/0בוקעאתא  80941008 פרחאת אימן

09:00 07/04/20 30/11/17     48022-10-17 60027 ,אדירים6/0אדירים  63037246 פרץ דוד

10:00 06/04/20 29/11/17     21462-11-17 61601 ,נצרת6/0 3104רח  309923142 קבלאוי עזמיה

10:00 06/04/20 29/11/17     27870-11-17 61411 ,קריית שמונה5/4ביאליק  58720210 קדוש יוסף

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 01/07/20 03/12/17     61855-11-17 13663 ,ירושלים0/0ענאתה החדשה  86057619 אבו חמיד זאיד

11:40 04/12/19 30/11/17     71292-11-17 13724 ,ירושלים0/0ראס אל עמוד  25804303 אבו מאדי מוחי אלדין

10:20 04/12/19 28/11/17     63551-11-17 13793 ,ירושלים11/0הרקפת  59704627 אוזנה גילה

09:40 01/07/20 03/12/17     57887-11-17 13466 ,אבו גוש9/0המאפיה הישנה  80403819 אסביח גמילה

12:00 04/12/19 30/11/17     70018-11-17 13308 ,ירושלים36/58אודם  59179986 אסרף אמנון

12:40 04/12/19 30/11/17     70809-11-17 13739 ,ירושלים15/0ראס אל עמוד  80190713 בוג'ה מוחמד

12:00 30/04/19 30/11/17     65075-11-17 13890 ,מודיעין עילית2/0מסילת יוסף  33944596 בוקשפן דינה

10:00 01/07/20 03/12/17     54987-11-17 13319 ,ירושלים7/0בוליביה  39873393 בחתה מיכאל

10:40 01/07/20 03/12/17     67436-11-17 12715 ,אבני חפץ15/0גינת אגוז  317702645 בלחסן מאיר חיים

11:00 01/07/20 03/12/17     61766-11-17 13730 ,ירושלים0/0צור בחר  80244841 בקיראת חאלד

11:20 04/12/19 30/11/17     45354-09-17 13606 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  81015471 בקיראת נואל

09:20 01/07/20 03/12/17     63830-11-17 13723 ,ירושלים13/0עקבת דרויש  80316417 גודה סעד אלדין

11:00 01/07/20 03/12/17     70840-11-17 13729 ,ירושלים66/0דיר אבו טור  26144022 גועבה בדווי

09:00 05/12/19 03/12/17     53643-11-17 13406 ,ירושלים1/0הסדנא  332286459 גז נטלי קרן

11:30 05/12/19 03/12/17      2355-12-17 13240 ,ירושלים14/0בתי ורשא  53360327 גרומן פיגל דבורה

10:00 25/11/19 23/11/17     50217-11-17 13459 ,ביתר עילית9/3הגר"א  302767694 דוד אברהם

09:20 05/12/19 03/12/17     62181-11-17 13710 ,ירושלים75/0ככר עומר כתב  66174020 דיסי מוחמד

09:40 05/12/19 03/12/17     69776-11-17 13410 ,עין נקובא4/0עין נקובא  51149060 הייכל נעימה

09:00 18/02/20 30/11/17     13772-08-17 13244 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  80828247 זאהדה אינאס

10:40 05/12/19 03/12/17     53410-11-17 13566 ,ירושלים218/7ניקנור  68936194 חן מלכה מלי

10:20 07/07/20 23/11/17     52095-11-17 13643 ,ירושלים27/3עזרת תורה  58729401 חשין בנימין

09:00 05/12/19 03/12/17     50359-11-17 13411 ,ירושלים26/0מקלף אריה  311943344 טילהון סוקרטס

10:40 02/12/19 27/11/17     60488-11-17 13705 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  40421422 כאלף נד'אל

09:40 27/11/19 23/11/17     31006-11-17 13439 ,ירושלים18/0קורדובירו  35684398 כהן טובה-מזל

11:20 04/12/19 30/11/17     45375-09-17 13596 ,ירושלים32/0חלימה אל-סעדייה  80404114 לבקיראת טאהר

10:20 05/12/19 03/12/17     69990-11-17 13680 ,ירושלים0/0אין מקום קבוע  36976231 לובטון חננאל

10:40 05/12/19 03/12/17     53520-11-17 13343 ,ירושלים445/10האזוב  302520374 מזרחי בת אל

10:00 04/12/19 28/11/17     64323-11-17 12947 ,ירושלים0/0עטרות קלנדיה  80816952 מעאלי קווסר

13:20 04/12/19 30/11/17     69762-11-17 13163 ,כרמי צור74/2ישוב כרמי צור  57243149 משה חיה עדינה

10:00 07/07/20 23/11/17     51504-11-17 13575 ,ירושלים0/0עיסויה  80706369 נאסר בלאל

11:20 05/12/19 03/12/17     62162-11-17 13701 ,ירושלים0/0בית חנינה  28186310 סיאג נהא

13:20 27/11/19 23/11/17     41796-11-17 13523 ,אבו גוש33/0הפול  39275656 עבד אל רחמן עומרן

09:00 27/11/19 23/11/17     50847-11-17 13711 ,ירושלים0/0עיסוויה  23262348 עביד חוסין

11:30 05/12/19 03/12/17     70852-11-17 13640 ,ירושלים0/0עיסוויה  305501736 עביד מוחמד

10:40 07/07/20 23/11/17     50901-11-17 13615 ,ירושלים0/0שייח' ג'ראח  27658921 עוקה אימן

11:00 07/07/20 23/11/17     50339-11-17 13531 ,ירושלים0/0צור בחר  86054996 עטון אחמד

12:20 27/11/19 23/11/17     50374-11-17 13541 ,ירושלים0/0צור בחר  308206440 עטון פדאא

09:00 30/10/19 23/10/17     37306-10-17 13437 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  34061945 עלמי מחמד

10:00 05/12/19 03/12/17     60521-11-17 13704 ,ירושלים0/0ג'בל מוכבר  313707135 עמרו חלדון

12:40 27/11/19 23/11/17     41055-11-17 13665 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  80475684 ערמוש עבדאללה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 13/05/20 03/12/17     34022-11-17 61480 ,בית שאן72/3שכ נוף שאן  31576846 קפלן אלון

09:00 20/05/20 05/12/17     27726-10-17 60530 ,קריית שמונה5/32עלית הנוער  25496050 רואמי אוריאל

09:30 13/05/20 29/11/17      5223-10-17 59898 ,יקנעם עילית6/7צאלים  305288136 שוורץ בוצוק מיטל

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי נצרת

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

12:00 02/07/19 17/12/17     19186-11-17 63890 ,נתניה104/6שד ויצמן  303743751 אברמוב לאוניד

00:00 00/00/00 10/12/17      5839-11-17 63852 ,פתח תקווה3/16ברוידה  32048175 אושר אופירה

00:00 00/00/00 10/12/17      5818-11-17 63802 ,פתח תקווה3/16ברוידה  25503178 אושר ראובן

00:00 00/00/00 17/12/17     12659-11-17 63788 ,בת ים52/12שד העצמאות  322011420 איליושין טטיאנה

00:00 00/00/00 17/12/17     21449-11-17 64000 ,טייבה0/0  אפל עבד אל האדי מרגריטה321141343

09:00 01/05/18 17/09/17     25764-06-17 61248 ,ראשון לציון13/4הרב ברוק  27114883 אקווה דוד

12:30 30/06/19 17/12/17      1716-11-17 63807 ,הוד השרון3/3הדרור  206133837 וונונו שחר

12:00 04/07/19 10/12/17     49179-10-17 63576 ,מודיעין-מכבים-ר5/2מגדל עוז  59684159 טננבאום משה צבי

10:00 09/10/18 25/10/17      4253-08-17 62055 ,משמר השבעה113/0אבטיחי מנחם  54235551 לביא יגאל

12:00 03/07/19 17/12/17     19413-11-17 64031 ,לוד4/0מס דני  58914094 מוסה עומר

09:30 27/06/19 10/12/17     51451-10-17 63648 ,פתח תקווה64/3כצנלסון ברל  307439984 מור קיירה

09:30 02/07/19 17/12/17     60505-10-17 63709 ,קריית אונו119/0שטרן יאיר  67639179 נעמת סוזן

10:00 03/10/18 04/12/17     38886-09-17 63050 ,כפר יונה61/1שד מנחם בגין  58637992 סולטאנה רות

10:00 16/09/18 15/10/17     70588-07-17 62248 ,רעננה13/8שברץ  13003884 סרילאן איתמר אונס

09:00 09/07/19 17/12/17     15290-11-17 62857 ,קלנסווה0/0קלנסווה  55183529 עזבה עבדאללה

09:00 25/06/19 10/12/17     12270-11-17 63762 ,קדימה-צורן3/4האגוז  27144211 פדלון נועם

10:30 02/07/19 17/12/17      1651-11-17 63817 ,קריית עקרון7/3הנורית  52826971 קעטבי דוד

09:30 27/06/19 10/12/17     14760-11-17 63784 ,רחובות26/0אברבנאל  5001516 קפרא בת שבע

09:30 25/06/19 10/12/17     52498-10-17 63566 ,רמלה30/5בן צבי יצחק  314150467 קפרוב שלומי

10:00 27/06/19 10/12/17     47372-11-17 63436 ,ראשון לציון5/5נהריים  307274209 ראובן עידו

09:00 09/07/19 10/12/17      5532-11-17 63710 ,הרצלייה13/0החיצים  36061125 רמו רועי

09:30 25/06/19 10/12/17     48731-10-17 63585 ,נתניה1/7גורדון  57082620 שאמי אמנון

09:30 25/06/19 10/12/17     22409-11-17 63760 ,רמלה8/0שלום עליכם  203554860 שאתילא חסן

12:00 04/07/19 29/11/17      4909-10-17 63248 ,יד רמב"ם14/0יד רמב"ם  34113969 שוחט נחמה

10:00 25/06/19 10/12/17     56914-10-17 63721 ,כפר יונה8/0מנחם בגין  25374828 שופן סימה

10:00 02/07/19 17/12/17     22341-11-17 63881 ,לוד7/0חטיבת הראל  305162513 שיטרית נטלי
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 13/05/20 03/12/17     34022-11-17 61480 ,בית שאן72/3שכ נוף שאן  31576846 קפלן אלון

09:00 20/05/20 05/12/17     27726-10-17 60530 ,קריית שמונה5/32עלית הנוער  25496050 רואמי אוריאל

09:30 13/05/20 29/11/17      5223-10-17 59898 ,יקנעם עילית6/7צאלים  305288136 שוורץ בוצוק מיטל

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי נצרת

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

12:00 02/07/19 17/12/17     19186-11-17 63890 ,נתניה104/6שד ויצמן  303743751 אברמוב לאוניד

00:00 00/00/00 10/12/17      5839-11-17 63852 ,פתח תקווה3/16ברוידה  32048175 אושר אופירה

00:00 00/00/00 10/12/17      5818-11-17 63802 ,פתח תקווה3/16ברוידה  25503178 אושר ראובן

00:00 00/00/00 17/12/17     12659-11-17 63788 ,בת ים52/12שד העצמאות  322011420 איליושין טטיאנה

00:00 00/00/00 17/12/17     21449-11-17 64000 ,טייבה0/0  אפל עבד אל האדי מרגריטה321141343

09:00 01/05/18 17/09/17     25764-06-17 61248 ,ראשון לציון13/4הרב ברוק  27114883 אקווה דוד

12:30 30/06/19 17/12/17      1716-11-17 63807 ,הוד השרון3/3הדרור  206133837 וונונו שחר

12:00 04/07/19 10/12/17     49179-10-17 63576 ,מודיעין-מכבים-ר5/2מגדל עוז  59684159 טננבאום משה צבי

10:00 09/10/18 25/10/17      4253-08-17 62055 ,משמר השבעה113/0אבטיחי מנחם  54235551 לביא יגאל

12:00 03/07/19 17/12/17     19413-11-17 64031 ,לוד4/0מס דני  58914094 מוסה עומר

09:30 27/06/19 10/12/17     51451-10-17 63648 ,פתח תקווה64/3כצנלסון ברל  307439984 מור קיירה

09:30 02/07/19 17/12/17     60505-10-17 63709 ,קריית אונו119/0שטרן יאיר  67639179 נעמת סוזן

10:00 03/10/18 04/12/17     38886-09-17 63050 ,כפר יונה61/1שד מנחם בגין  58637992 סולטאנה רות

10:00 16/09/18 15/10/17     70588-07-17 62248 ,רעננה13/8שברץ  13003884 סרילאן איתמר אונס

09:00 09/07/19 17/12/17     15290-11-17 62857 ,קלנסווה0/0קלנסווה  55183529 עזבה עבדאללה

09:00 25/06/19 10/12/17     12270-11-17 63762 ,קדימה-צורן3/4האגוז  27144211 פדלון נועם

10:30 02/07/19 17/12/17      1651-11-17 63817 ,קריית עקרון7/3הנורית  52826971 קעטבי דוד

09:30 27/06/19 10/12/17     14760-11-17 63784 ,רחובות26/0אברבנאל  5001516 קפרא בת שבע

09:30 25/06/19 10/12/17     52498-10-17 63566 ,רמלה30/5בן צבי יצחק  314150467 קפרוב שלומי

10:00 27/06/19 10/12/17     47372-11-17 63436 ,ראשון לציון5/5נהריים  307274209 ראובן עידו

09:00 09/07/19 10/12/17      5532-11-17 63710 ,הרצלייה13/0החיצים  36061125 רמו רועי

09:30 25/06/19 10/12/17     48731-10-17 63585 ,נתניה1/7גורדון  57082620 שאמי אמנון

09:30 25/06/19 10/12/17     22409-11-17 63760 ,רמלה8/0שלום עליכם  203554860 שאתילא חסן

12:00 04/07/19 29/11/17      4909-10-17 63248 ,יד רמב"ם14/0יד רמב"ם  34113969 שוחט נחמה

10:00 25/06/19 10/12/17     56914-10-17 63721 ,כפר יונה8/0מנחם בגין  25374828 שופן סימה

10:00 02/07/19 17/12/17     22341-11-17 63881 ,לוד7/0חטיבת הראל  305162513 רשימת תיקים לפרסום  ברשומותשיטרית נטלי

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי מרכז

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/10/17     46432-12-15 10332 , ירושלים0/0אבו טור  23439615 גולאני ספיאן

23/10/17     46392-12-15 10333 , ירושלים0/0אבו טור  25902685 גולאני רולא

27/09/17     60556-01-16 10514 , בית זית60/0בית זית  21392311 יפת אופיר

27/09/17     60502-01-16 10524 , בית זית60/0בית זית  40078370 יפת שרונה

28/06/16     10183-07-14 8514 , ירושלים131/8דרך בית לחם  55705958 לוסקי מימון

23/10/17     42145-12-15 10113 , ירושלים42/22יוסי בן יועזר  69460830 עקיבא נסים

25/10/17     62476-02-16 10323 , בית שמש21/7ביאליק  320529571 קוסטיק ולדימיר

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

03/12/17     20617-12-15 50923 , בת ים8/6רהב  34232470 אנגל מיכאל-גדעו

29/06/17      7394-09-15 49666 , תל אביב -יפו5/2תקוע  40234213 אשולי גיא

29/06/17      1044-08-14 42958 , חולון36/0שנקר  306143132 בירמן אירינה

28/08/17     63529-06-16 54484 , תל אביב -יפו18/0נרדור  32220980 בכר משה

03/12/17     20672-12-15 50924 , בת ים8/6רהב  37478435 בן דוד בר ברוריה

10/10/12     39845-07-11 29163 , בת ים23/6פרלשטיין כניסה  34143636 ברכה יוסי

23/10/17     55292-12-15 51188 , בת ים8/14רימון  307037408 גונצ'רוב דמיטרי

02/07/17     11396-12-15 50822 , חולון1/6מרקובצקי  22397426 דבידה שמעון

08/05/14     50981-09-11 29850 57396251 , אבן יהודה277הוורדים ת:ד  הנגבי יוחנן

29/06/17      3941-04-15 47389 , תל אביב -יפו84/1אחד העם  55611438 הרץ פרלה דניאל

26/12/10     15552-01-10 23582 , תל אביב -יפו37חשמל  14585251 טופז אורי

29/11/17     27868-11-15 50423 , בני ברק24/6בורוכוב  62890785 מור אורון אהרו

29/06/17     37301-06-15 48377 , תל אביב -יפו1/1נחליאל  36620938 ממן אלירן מיכא

29/06/17     14535-09-15 49694 , כרמיאל0/0רמת רבין  200390359 סואעד עלי

29/06/17      1533-00-09 21054 58066788 , יהוד1777ת.ד  סיני משה-מאיר

29/06/17     21884-04-14 43009 , חולון31/2שרת משה  314345513 קריחלי יעקב

10/12/17      3799-03-16 52264 , תל אביב -יפו20/0יורה  57359572 שירי שלמה סלמן

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/12/17     42953-01-16 46097 , נהרייה122/1ויצמן  25688425 אוחיון אלינור

17/10/17      9658-11-14 38031 , טבריה128/13קרית משה  314363128 אלטמן מיכאל

04/12/17     51600-10-15 44432 , ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  53794855 אלקוט מנסור

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

23/10/17     46432-12-15 10332 , ירושלים0/0אבו טור  23439615 גולאני ספיאן

23/10/17     46392-12-15 10333 , ירושלים0/0אבו טור  25902685 גולאני רולא

27/09/17     60556-01-16 10514 , בית זית60/0בית זית  21392311 יפת אופיר

27/09/17     60502-01-16 10524 , בית זית60/0בית זית  40078370 יפת שרונה

28/06/16     10183-07-14 8514 , ירושלים131/8דרך בית לחם  55705958 לוסקי מימון

23/10/17     42145-12-15 10113 , ירושלים42/22יוסי בן יועזר  69460830 עקיבא נסים

25/10/17     62476-02-16 10323 , בית שמש21/7ביאליק  320529571 קוסטיק ולדימיר

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

03/12/17     20617-12-15 50923 , בת ים8/6רהב  34232470 אנגל מיכאל-גדעו

29/06/17      7394-09-15 49666 , תל אביב -יפו5/2תקוע  40234213 אשולי גיא

29/06/17      1044-08-14 42958 , חולון36/0שנקר  306143132 בירמן אירינה

28/08/17     63529-06-16 54484 , תל אביב -יפו18/0נרדור  32220980 בכר משה

03/12/17     20672-12-15 50924 , בת ים8/6רהב  37478435 בן דוד בר ברוריה

10/10/12     39845-07-11 29163 , בת ים23/6פרלשטיין כניסה  34143636 ברכה יוסי

23/10/17     55292-12-15 51188 , בת ים8/14רימון  307037408 גונצ'רוב דמיטרי

02/07/17     11396-12-15 50822 , חולון1/6מרקובצקי  22397426 דבידה שמעון

08/05/14     50981-09-11 29850 57396251 , אבן יהודה277הוורדים ת:ד  הנגבי יוחנן

29/06/17      3941-04-15 47389 , תל אביב -יפו84/1אחד העם  55611438 הרץ פרלה דניאל

26/12/10     15552-01-10 23582 , תל אביב -יפו37חשמל  14585251 טופז אורי

29/11/17     27868-11-15 50423 , בני ברק24/6בורוכוב  62890785 מור אורון אהרו

29/06/17     37301-06-15 48377 , תל אביב -יפו1/1נחליאל  36620938 ממן אלירן מיכא

29/06/17     14535-09-15 49694 , כרמיאל0/0רמת רבין  200390359 סואעד עלי

29/06/17      1533-00-09 21054 58066788 , יהוד1777ת.ד  סיני משה-מאיר

29/06/17     21884-04-14 43009 , חולון31/2שרת משה  314345513 קריחלי יעקב

10/12/17      3799-03-16 52264 , תל אביב -יפו20/0יורה  57359572 שירי שלמה סלמן

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/12/17     42953-01-16 46097 , נהרייה122/1ויצמן  25688425 אוחיון אלינור

17/10/17      9658-11-14 38031 , טבריה128/13קרית משה  314363128 אלטמן מיכאל

04/12/17     51600-10-15 44432 , ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  53794855 אלקוט מנסור
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11/12/17     40382-12-15 43185 , מעלות-תרשיחא0/0תרשיחא  59922922 אסחאק הלן

10/12/17     12950-04-16 48132 , קריית אתא79/7יוספטל  37698925 בוסקילה דודו

13/12/17     61518-10-15 44241 , נהרייה8/5סוסקין  324561315 בנאלל קרלוס אלבר

16/10/17     58839-12-16 52431 , סח'נין0/0סח'נין  21827647 גנאים רדואן

11/12/17     19552-02-15 40387 , ג'ת0/0ג'ת  21486097 גרה וגיה

16/10/17     62431-02-16 47393 , תל אביב -יפו42/0אחד העם  310968359 דיטמן ויקטוריה

01/12/16     15728-06-15 41397 , נצרת7/1פאולוס השישי  25992744 זועבי נביל

11/12/17     26037-02-15 39189 , טמרה0/0טמרה  37800430 זיתון אנהאר

23/10/17     30131-07-13 30801 , שפרעם267ת.ד.  59002824 ח'טיב ג'מאל

15/10/17     52448-02-15 39831 , ערערה0/0ערערה  43066059 חסאן מחמוד

07/12/17     17631-12-15 45706 , קריית ביאליק3/5התאנים  51949055 ישועה משה

10/12/17      5958-06-16 49610 , בסמ"ה0/0ברטעה  53879680 כבהה מוסטפה

13/12/17     67189-12-15 45772 , חיפה13/0חפצי בה  21604715 לוי רחל

15/11/17     11887-04-15 40937 , חיפה48/3העליה השניה  51252351 מזרחי מרסל

19/10/17      2052-05-16 48781 , חיפה15/0ירושלים  310802848 מילר לריסה

22/10/17      6762-07-15 42701 , עכו7/1ביל"ו  57801698 מלכה צבי מנחם

11/12/17     62572-02-15 40540 , אעבלין0/0אעבלין  23459126 מריסאת אמל

04/12/17      1172-05-16 48887 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  53729224 סאלח עבד אל רחמ

24/10/17     24700-08-15 43724 , שומרה4/0שומרה  35953561 סויסה אלי

24/10/17     22190-12-14 39311 , שומרה48/0שומרה  31452121 סויסה ענבל

11/12/17     14271-08-15 43657 , טמרה0/0טמרה  43054410 סמאר מוחמד

05/12/17      1188-04-16 48327 , ראס עלי0/0ראס עלי  34581223 סמרי עמאד

23/10/17     10511-03-16 47371 , בענה0/0בענה  23216625 עאבד הדייה

13/12/17     51635-05-15 41893 , נחף0/0נחף  33945817 עבד אל גני קיסר

10/12/17     40624-02-16 46827 , עכו28/7ז'בוטינסקי  35903822 עבד אל כרים אמיר

12/12/17     35508-10-15 42643 , שפרעם0/0שפרעם  58989732 עבד אלנבי אחמד

23/10/17     51107-01-15 39733 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  52572658 עזאם בהיה

10/12/17     35146-10-15 43619 , קריית אתא91/17יוספטל  29612538 עזיז שרון

11/12/17     43703-11-14 38903 , שפרעם0/0שפרעם  51120426 עמשה יוסף

13/12/17     64549-12-15 46087 , קריית אתא21/29הרצוג  304566979 צוורמן אלי

11/12/17     28498-01-16 46245 , חדרה6/0מלכי ישראל  301309266 קורן קחלון שני

07/12/17     43597-05-16 49229 , קריית מוצקין18/2החשמונאים  310974951 קרל מקסים

07/12/17     43581-05-16 49219 , קריית מוצקין18/2החשמונאים  310974845 קרל רחל

23/10/17     40587-03-16 48041 , חיפה87/17הרצל  24780561 שאהין קתרין

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

28/11/17     15897-01-16 24932 , חורה64/0 8שכ  29852720 אבו אלחסוס אחמד

11/12/17      4907-01-16 25389 , רהט54/0אלרחמה  35004613 אבו אעמר סולימאן

11/12/17     16506-01-16 24015 , חורה0/0 13שכ  65901928 אבו סבית עוותף

28/11/17     13654-01-16 25047 , אשדוד6המעפילים  23683824 אביב אורי

27/11/17     16297-12-15 24901 , באר שבע35/5בלפור  320701717 אדמוב אוקסנה

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

23/10/17     46432-12-15 10332 , ירושלים0/0אבו טור  23439615 גולאני ספיאן

23/10/17     46392-12-15 10333 , ירושלים0/0אבו טור  25902685 גולאני רולא

27/09/17     60556-01-16 10514 , בית זית60/0בית זית  21392311 יפת אופיר

27/09/17     60502-01-16 10524 , בית זית60/0בית זית  40078370 יפת שרונה

28/06/16     10183-07-14 8514 , ירושלים131/8דרך בית לחם  55705958 לוסקי מימון

23/10/17     42145-12-15 10113 , ירושלים42/22יוסי בן יועזר  69460830 עקיבא נסים

25/10/17     62476-02-16 10323 , בית שמש21/7ביאליק  320529571 קוסטיק ולדימיר

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

03/12/17     20617-12-15 50923 , בת ים8/6רהב  34232470 אנגל מיכאל-גדעו

29/06/17      7394-09-15 49666 , תל אביב -יפו5/2תקוע  40234213 אשולי גיא

29/06/17      1044-08-14 42958 , חולון36/0שנקר  306143132 בירמן אירינה

28/08/17     63529-06-16 54484 , תל אביב -יפו18/0נרדור  32220980 בכר משה

03/12/17     20672-12-15 50924 , בת ים8/6רהב  37478435 בן דוד בר ברוריה

10/10/12     39845-07-11 29163 , בת ים23/6פרלשטיין כניסה  34143636 ברכה יוסי

23/10/17     55292-12-15 51188 , בת ים8/14רימון  307037408 גונצ'רוב דמיטרי

02/07/17     11396-12-15 50822 , חולון1/6מרקובצקי  22397426 דבידה שמעון

08/05/14     50981-09-11 29850 57396251 , אבן יהודה277הוורדים ת:ד  הנגבי יוחנן

29/06/17      3941-04-15 47389 , תל אביב -יפו84/1אחד העם  55611438 הרץ פרלה דניאל

26/12/10     15552-01-10 23582 , תל אביב -יפו37חשמל  14585251 טופז אורי

29/11/17     27868-11-15 50423 , בני ברק24/6בורוכוב  62890785 מור אורון אהרו

29/06/17     37301-06-15 48377 , תל אביב -יפו1/1נחליאל  36620938 ממן אלירן מיכא

29/06/17     14535-09-15 49694 , כרמיאל0/0רמת רבין  200390359 סואעד עלי

29/06/17      1533-00-09 21054 58066788 , יהוד1777ת.ד  סיני משה-מאיר

29/06/17     21884-04-14 43009 , חולון31/2שרת משה  314345513 קריחלי יעקב

10/12/17      3799-03-16 52264 , תל אביב -יפו20/0יורה  57359572 שירי שלמה סלמן

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/12/17     42953-01-16 46097 , נהרייה122/1ויצמן  25688425 אוחיון אלינור

17/10/17      9658-11-14 38031 , טבריה128/13קרית משה  314363128 אלטמן מיכאל

04/12/17     51600-10-15 44432 , ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  53794855 אלקוט מנסור

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
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11/12/17     40382-12-15 43185 , מעלות-תרשיחא0/0תרשיחא  59922922 אסחאק הלן

10/12/17     12950-04-16 48132 , קריית אתא79/7יוספטל  37698925 בוסקילה דודו

13/12/17     61518-10-15 44241 , נהרייה8/5סוסקין  324561315 בנאלל קרלוס אלבר

16/10/17     58839-12-16 52431 , סח'נין0/0סח'נין  21827647 גנאים רדואן

11/12/17     19552-02-15 40387 , ג'ת0/0ג'ת  21486097 גרה וגיה

16/10/17     62431-02-16 47393 , תל אביב -יפו42/0אחד העם  310968359 דיטמן ויקטוריה

01/12/16     15728-06-15 41397 , נצרת7/1פאולוס השישי  25992744 זועבי נביל

11/12/17     26037-02-15 39189 , טמרה0/0טמרה  37800430 זיתון אנהאר

23/10/17     30131-07-13 30801 , שפרעם267ת.ד.  59002824 ח'טיב ג'מאל

15/10/17     52448-02-15 39831 , ערערה0/0ערערה  43066059 חסאן מחמוד

07/12/17     17631-12-15 45706 , קריית ביאליק3/5התאנים  51949055 ישועה משה

10/12/17      5958-06-16 49610 , בסמ"ה0/0ברטעה  53879680 כבהה מוסטפה

13/12/17     67189-12-15 45772 , חיפה13/0חפצי בה  21604715 לוי רחל

15/11/17     11887-04-15 40937 , חיפה48/3העליה השניה  51252351 מזרחי מרסל

19/10/17      2052-05-16 48781 , חיפה15/0ירושלים  310802848 מילר לריסה

22/10/17      6762-07-15 42701 , עכו7/1ביל"ו  57801698 מלכה צבי מנחם

11/12/17     62572-02-15 40540 , אעבלין0/0אעבלין  23459126 מריסאת אמל

04/12/17      1172-05-16 48887 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  53729224 סאלח עבד אל רחמ

24/10/17     24700-08-15 43724 , שומרה4/0שומרה  35953561 סויסה אלי

24/10/17     22190-12-14 39311 , שומרה48/0שומרה  31452121 סויסה ענבל

11/12/17     14271-08-15 43657 , טמרה0/0טמרה  43054410 סמאר מוחמד

05/12/17      1188-04-16 48327 , ראס עלי0/0ראס עלי  34581223 סמרי עמאד

23/10/17     10511-03-16 47371 , בענה0/0בענה  23216625 עאבד הדייה

13/12/17     51635-05-15 41893 , נחף0/0נחף  33945817 עבד אל גני קיסר

10/12/17     40624-02-16 46827 , עכו28/7ז'בוטינסקי  35903822 עבד אל כרים אמיר

12/12/17     35508-10-15 42643 , שפרעם0/0שפרעם  58989732 עבד אלנבי אחמד

23/10/17     51107-01-15 39733 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  52572658 עזאם בהיה

10/12/17     35146-10-15 43619 , קריית אתא91/17יוספטל  29612538 עזיז שרון

11/12/17     43703-11-14 38903 , שפרעם0/0שפרעם  51120426 עמשה יוסף

13/12/17     64549-12-15 46087 , קריית אתא21/29הרצוג  304566979 צוורמן אלי

11/12/17     28498-01-16 46245 , חדרה6/0מלכי ישראל  301309266 קורן קחלון שני

07/12/17     43597-05-16 49229 , קריית מוצקין18/2החשמונאים  310974951 קרל מקסים

07/12/17     43581-05-16 49219 , קריית מוצקין18/2החשמונאים  310974845 קרל רחל

23/10/17     40587-03-16 48041 , חיפה87/17הרצל  24780561 שאהין קתרין

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

28/11/17     15897-01-16 24932 , חורה64/0 8שכ  29852720 אבו אלחסוס אחמד

11/12/17      4907-01-16 25389 , רהט54/0אלרחמה  35004613 אבו אעמר סולימאן

11/12/17     16506-01-16 24015 , חורה0/0 13שכ  65901928 אבו סבית עוותף

28/11/17     13654-01-16 25047 , אשדוד6המעפילים  23683824 אביב אורי

27/11/17     16297-12-15 24901 , באר שבע35/5בלפור  320701717 אדמוב אוקסנה

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

27/11/17     60904-01-16 25662 , באר שבע7/11המעפילים  302991278 אדרי ברוך

28/11/17     28673-01-16 25497 , אמונים82/0הדקל  57883159 אוחנה יוסף

30/11/17     60596-01-16 25676 , באר שבע44/19מבצע עובדה  40271496 אזולאי סיון

07/12/17     62926-05-16 26619 , כסיפה0/0כסיפה  200248490 אלדרארגה סאלח

30/11/17     16671-02-16 24114 , קריית גת17/32דוד המלך  33240649 אסולין יוסף

12/12/17     24638-02-16 25755 , אשקלון138/4הרב עוזיאל  36727196 אסרף שירלי הדס

30/11/17     13949-02-16 25764 , אשקלון6/38נתניהו יונתן  38144762 בן דוד חן

28/11/17     13314-01-16 25324 , מיתר7/0גפן  11576857 בן נחמיה יהונתן

30/11/17      6828-02-16 24772 , אילת1/4משעול ריסן  12482220 בן שמחון בנימין

07/12/17     23562-01-16 25318 , באר שבע329/16האיסיים  37520855 בנאנו לימור

27/11/17     60941-01-16 25612 , באר שבע7/31אבנר  12345138 בסטקר אסתר

07/12/17     47979-05-16 26585 , אשקלון2/26השונית  33223785 ברק ערן

07/12/17     40729-04-15 22578 , אשקלון21/18דרך היין  309380160 גדמילוב ולנטין

07/12/17     22032-01-16 25138 , אשקלון21/18דרך היין  309380335 גדמילוב ולנטינה

30/11/17      6501-02-16 25596 , אשדוד14/12שד עוזיהו  27778695 גוזלן אביבה

07/12/17     13185-05-16 26450 39734728 , באר שבע1105תד  גוטמן רן

07/12/17     60689-12-15 25315 , באר שבע16/0מבצע יואב  55277891 גנון אריה

23/11/17     14198-01-16 25387 , אילת887/12שור  25218504 גרופר כספי אירית

11/12/17     44292-12-15 25249 , באר שבע10/58טבנקין  49833072 דבאח מחמוד

28/11/17     28635-01-16 25406 , שקף89/0שקף  55449359 דהן גיורא

28/11/17     28587-01-16 25416 , שקף89/0שקף  57203168 דהן תמר

13/12/17     37307-09-15 23650 , רהט4/0אל ספא  311370894 זיאדנה יוסף

27/11/17     27361-02-15 22287 , להבים4/0תפוח  50382357 זריק פרג

30/11/17     60470-01-16 25604 , באר שבע28גולומב  23674534 חן יצחק

23/11/17      6403-07-14 19967 , אילת11הר נבו  58372343 חן וקנין ורדית

12/12/17     24656-02-16 25765 , אשקלון138/4הרב עוזיאל  201090651 טייאר בני

30/11/17     57298-01-16 25547 , אשדוד42/10המעפילים  337705560 טפליאשוילי ממוקה

16/12/17     24961-05-15 21050 , אשקלון6/20הסוכנות היהודית  323343871 טפליצקי סרגיי

27/11/17      1850-02-16 25291 , אשקלון4/1סיני  54685565 ילוז מאיר

13/12/17     37228-10-15 24226 , אילת6/24מקור החסידה  37674066 יצחק אברהם

13/12/17     37298-10-15 24236 , אילת6/24מקור החסידה  35715044 יצחק רמה

28/11/17     30649-01-16 25296 , קריית מלאכי112/23שרת משה  39767736 כהן יערה גוליי

28/11/17     13821-01-16 25356 , קריית גת32/19שד צה"ל  31738461 לוי טל

28/11/17     51866-01-16 25032 , אילת34/0אסתר המלכה  13865654 מאזוז רומינה אנד

12/12/17     19545-02-16 25585 , אילת6/0קרקל  57483026 מלכה ליסה

23/11/17     49239-12-15 25311 , באר שבע13/7החיד"א  13434980 מלכה סוניה

13/12/17     49604-06-14 19300 , באר שבע2/12יואל השופט  26934091 ממן סוזאן

30/11/17     57325-01-16 25537 , אשדוד42/10המעפילים  332534338 מנשרוב ציאלה

28/11/17     10053-01-16 25276 , אשקלון155/15שד שפירא  327205019 נזרוב טמילה

07/12/17     47349-05-16 26195 , לקיה0/0לקיה  27625615 נסאסרה סמיר

27/11/17     60247-01-16 25526 , אילת691/11צין  310986567 סירוצקי דניאל

07/12/17     28197-01-16 25513 , כפר מנדא0/0כפר מנדא  34847616 עבד אל חמיד מוייסר

28/11/17     66540-12-15 25116 , דימונה250/23מתתיהו הכהן  33283334 עזריה ענבל

12/12/17     51018-01-16 25119 , אשדוד1080/10ז'בוטינסקי  68023936 עזרן ויקטור

23/11/17     18955-12-15 25176 , אשקלון6/21אלי כהן  66015660 עלוא אורן
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11/12/17      5006-12-15 24999 , באר שבע24/1בזל  54953211 עמרוסי ליזה

30/11/17     57182-01-16 25576 , שדי אברהם0/0שדי אברהם  36391233 פרישר נוריאל

30/11/17     57207-01-16 25566 , שדי אברהם0/0שדי אברהם  35930403 פרישר שני

07/12/17     53690-05-16 26650 308261866 שכ, באר שבע65/1באזל  פרס משה חיים

07/12/17     60963-12-15 25035 , כפר עזה0/0כפר עזה  57243271 ציפרוט כלב

07/12/17     31720-05-16 26609 , אשקלון55/16אבן עזרא  312736655 קוז'ימיאקין דמיטרי

16/12/17     53213-08-15 21752 , באר שבע13/5אלפסי  320584006 קומרובסקי פיוטר

16/12/17      1936-06-15 23331 , באר שבע12/0הצבי  15394562 קייסר לאונרדו לא

28/11/17     30831-01-16 22117 , אשקלון1דירה37ביכורי ענבים  319572632 קלמוב אולגה

30/11/17     10270-02-16 25757 , באר שבע10/73קנדל הנרי  31913320 קמשו אילנית

30/11/17     10253-02-16 25747 , באר שבע10/73קנדל הנרי  24543092 קמשו שלום

07/12/17     28675-05-16 26663 , באר שבע25/0תמנע  65672032 קסטנבוים רועי

07/12/17     40507-05-16 26679 , באר שבע10/55טבנקין  317157857 קרבצ'נקו אלכסנדר

12/12/17     22847-02-16 25769 , אשדוד516/12נאות ספיר  68708056 רואימי רבקה

28/11/17     10053-01-16 25286 , אשקלון155/15שד שפירא  327250858 רוזנברג ויטלי

11/12/17     48106-03-15 22408 , אשקלון6/27אלי כהן  25384629 שדה אסף יוסף

נצרת מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

06/12/17     53178-07-15 43399 , עין מאהל0/0עין מאהל  28229193 אבו ליל ראידה

11/12/17     53349-01-16 47055 , מדרך עוז70/0מדרך עוז  34765024 ג'ובי אורן

07/12/17     23042-02-16 46507 , יפיע0/0יפיע  34641886 זטמה איאד

17/10/17     15782-12-14 39121 , ריינה0/0ריינה  26324186 טאטור איאד

07/12/17     14841-06-15 41905 , עפולה14/1אבן גבירול  5634076 יצחק אסתר

06/12/17     33081-08-15 42349 , מגדל העמק18/2דרך חטיבת גולני  27200542 לזמי רונית

04/12/17     31963-07-15 43001 , נצרת36/0 4011רח  59418160 מח'זומי ואיל

06/12/17      2473-08-15 42987 , נצרת עילית7/20הפסגות  11098761 מרדכייב שרה

05/12/17     52672-10-14 38525 , טורעאן0/0טורעאן  51068989 סבאח סובחייה

06/12/17      7624-06-15 42287 , יקנעם עילית1/3היסמין  51223063 סיאני שלום יאיר

04/12/17     19688-06-15 41945 , קריית שמונה12/11מלול יעקב  25654211 סעדה אילנית

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

02/07/17     15976-03-15 46779 , רמלה20/0גן חקל  61219986 אבו סבלאן עמאד

29/06/17     58646-01-12 31188 314012733 קומה, תל אביב -יפו1הר סיני  אוגאי ילנה

01/01/12      4996-03-11 27460 , כפר סבא31/8תל חי  79641460 דביר הילה

14/09/17     34727-09-16 55936 , צור יצחק2/8נחל ערוגות  51812626 יעקובוביץ חנוך

03/12/17     15456-05-15 47828 , נתניה27/2בן יהודה  319173936 יפימוב ילנה

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

27/11/17     60904-01-16 25662 , באר שבע7/11המעפילים  302991278 אדרי ברוך

28/11/17     28673-01-16 25497 , אמונים82/0הדקל  57883159 אוחנה יוסף

30/11/17     60596-01-16 25676 , באר שבע44/19מבצע עובדה  40271496 אזולאי סיון

07/12/17     62926-05-16 26619 , כסיפה0/0כסיפה  200248490 אלדרארגה סאלח

30/11/17     16671-02-16 24114 , קריית גת17/32דוד המלך  33240649 אסולין יוסף

12/12/17     24638-02-16 25755 , אשקלון138/4הרב עוזיאל  36727196 אסרף שירלי הדס

30/11/17     13949-02-16 25764 , אשקלון6/38נתניהו יונתן  38144762 בן דוד חן

28/11/17     13314-01-16 25324 , מיתר7/0גפן  11576857 בן נחמיה יהונתן

30/11/17      6828-02-16 24772 , אילת1/4משעול ריסן  12482220 בן שמחון בנימין

07/12/17     23562-01-16 25318 , באר שבע329/16האיסיים  37520855 בנאנו לימור

27/11/17     60941-01-16 25612 , באר שבע7/31אבנר  12345138 בסטקר אסתר

07/12/17     47979-05-16 26585 , אשקלון2/26השונית  33223785 ברק ערן

07/12/17     40729-04-15 22578 , אשקלון21/18דרך היין  309380160 גדמילוב ולנטין

07/12/17     22032-01-16 25138 , אשקלון21/18דרך היין  309380335 גדמילוב ולנטינה

30/11/17      6501-02-16 25596 , אשדוד14/12שד עוזיהו  27778695 גוזלן אביבה

07/12/17     13185-05-16 26450 39734728 , באר שבע1105תד  גוטמן רן

07/12/17     60689-12-15 25315 , באר שבע16/0מבצע יואב  55277891 גנון אריה

23/11/17     14198-01-16 25387 , אילת887/12שור  25218504 גרופר כספי אירית

11/12/17     44292-12-15 25249 , באר שבע10/58טבנקין  49833072 דבאח מחמוד

28/11/17     28635-01-16 25406 , שקף89/0שקף  55449359 דהן גיורא

28/11/17     28587-01-16 25416 , שקף89/0שקף  57203168 דהן תמר

13/12/17     37307-09-15 23650 , רהט4/0אל ספא  311370894 זיאדנה יוסף

27/11/17     27361-02-15 22287 , להבים4/0תפוח  50382357 זריק פרג

30/11/17     60470-01-16 25604 , באר שבע28גולומב  23674534 חן יצחק

23/11/17      6403-07-14 19967 , אילת11הר נבו  58372343 חן וקנין ורדית

12/12/17     24656-02-16 25765 , אשקלון138/4הרב עוזיאל  201090651 טייאר בני

30/11/17     57298-01-16 25547 , אשדוד42/10המעפילים  337705560 טפליאשוילי ממוקה

16/12/17     24961-05-15 21050 , אשקלון6/20הסוכנות היהודית  323343871 טפליצקי סרגיי

27/11/17      1850-02-16 25291 , אשקלון4/1סיני  54685565 ילוז מאיר

13/12/17     37228-10-15 24226 , אילת6/24מקור החסידה  37674066 יצחק אברהם

13/12/17     37298-10-15 24236 , אילת6/24מקור החסידה  35715044 יצחק רמה

28/11/17     30649-01-16 25296 , קריית מלאכי112/23שרת משה  39767736 כהן יערה גוליי

28/11/17     13821-01-16 25356 , קריית גת32/19שד צה"ל  31738461 לוי טל

28/11/17     51866-01-16 25032 , אילת34/0אסתר המלכה  13865654 מאזוז רומינה אנד

12/12/17     19545-02-16 25585 , אילת6/0קרקל  57483026 מלכה ליסה

23/11/17     49239-12-15 25311 , באר שבע13/7החיד"א  13434980 מלכה סוניה

13/12/17     49604-06-14 19300 , באר שבע2/12יואל השופט  26934091 ממן סוזאן

30/11/17     57325-01-16 25537 , אשדוד42/10המעפילים  332534338 מנשרוב ציאלה

28/11/17     10053-01-16 25276 , אשקלון155/15שד שפירא  327205019 נזרוב טמילה

07/12/17     47349-05-16 26195 , לקיה0/0לקיה  27625615 נסאסרה סמיר

27/11/17     60247-01-16 25526 , אילת691/11צין  310986567 סירוצקי דניאל

07/12/17     28197-01-16 25513 , כפר מנדא0/0כפר מנדא  34847616 עבד אל חמיד מוייסר

28/11/17     66540-12-15 25116 , דימונה250/23מתתיהו הכהן  33283334 עזריה ענבל

12/12/17     51018-01-16 25119 , אשדוד1080/10ז'בוטינסקי  68023936 עזרן ויקטור

23/11/17     18955-12-15 25176 , אשקלון6/21אלי כהן  66015660 עלוא אורן

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11/12/17     40382-12-15 43185 , מעלות-תרשיחא0/0תרשיחא  59922922 אסחאק הלן

10/12/17     12950-04-16 48132 , קריית אתא79/7יוספטל  37698925 בוסקילה דודו

13/12/17     61518-10-15 44241 , נהרייה8/5סוסקין  324561315 בנאלל קרלוס אלבר

16/10/17     58839-12-16 52431 , סח'נין0/0סח'נין  21827647 גנאים רדואן

11/12/17     19552-02-15 40387 , ג'ת0/0ג'ת  21486097 גרה וגיה

16/10/17     62431-02-16 47393 , תל אביב -יפו42/0אחד העם  310968359 דיטמן ויקטוריה

01/12/16     15728-06-15 41397 , נצרת7/1פאולוס השישי  25992744 זועבי נביל

11/12/17     26037-02-15 39189 , טמרה0/0טמרה  37800430 זיתון אנהאר

23/10/17     30131-07-13 30801 , שפרעם267ת.ד.  59002824 ח'טיב ג'מאל

15/10/17     52448-02-15 39831 , ערערה0/0ערערה  43066059 חסאן מחמוד

07/12/17     17631-12-15 45706 , קריית ביאליק3/5התאנים  51949055 ישועה משה

10/12/17      5958-06-16 49610 , בסמ"ה0/0ברטעה  53879680 כבהה מוסטפה

13/12/17     67189-12-15 45772 , חיפה13/0חפצי בה  21604715 לוי רחל

15/11/17     11887-04-15 40937 , חיפה48/3העליה השניה  51252351 מזרחי מרסל

19/10/17      2052-05-16 48781 , חיפה15/0ירושלים  310802848 מילר לריסה

22/10/17      6762-07-15 42701 , עכו7/1ביל"ו  57801698 מלכה צבי מנחם

11/12/17     62572-02-15 40540 , אעבלין0/0אעבלין  23459126 מריסאת אמל

04/12/17      1172-05-16 48887 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  53729224 סאלח עבד אל רחמ

24/10/17     24700-08-15 43724 , שומרה4/0שומרה  35953561 סויסה אלי

24/10/17     22190-12-14 39311 , שומרה48/0שומרה  31452121 סויסה ענבל

11/12/17     14271-08-15 43657 , טמרה0/0טמרה  43054410 סמאר מוחמד

05/12/17      1188-04-16 48327 , ראס עלי0/0ראס עלי  34581223 סמרי עמאד

23/10/17     10511-03-16 47371 , בענה0/0בענה  23216625 עאבד הדייה

13/12/17     51635-05-15 41893 , נחף0/0נחף  33945817 עבד אל גני קיסר

10/12/17     40624-02-16 46827 , עכו28/7ז'בוטינסקי  35903822 עבד אל כרים אמיר

12/12/17     35508-10-15 42643 , שפרעם0/0שפרעם  58989732 עבד אלנבי אחמד

23/10/17     51107-01-15 39733 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  52572658 עזאם בהיה

10/12/17     35146-10-15 43619 , קריית אתא91/17יוספטל  29612538 עזיז שרון

11/12/17     43703-11-14 38903 , שפרעם0/0שפרעם  51120426 עמשה יוסף

13/12/17     64549-12-15 46087 , קריית אתא21/29הרצוג  304566979 צוורמן אלי

11/12/17     28498-01-16 46245 , חדרה6/0מלכי ישראל  301309266 קורן קחלון שני

07/12/17     43597-05-16 49229 , קריית מוצקין18/2החשמונאים  310974951 קרל מקסים

07/12/17     43581-05-16 49219 , קריית מוצקין18/2החשמונאים  310974845 קרל רחל

23/10/17     40587-03-16 48041 , חיפה87/17הרצל  24780561 שאהין קתרין

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

28/11/17     15897-01-16 24932 , חורה64/0 8שכ  29852720 אבו אלחסוס אחמד

11/12/17      4907-01-16 25389 , רהט54/0אלרחמה  35004613 אבו אעמר סולימאן

11/12/17     16506-01-16 24015 , חורה0/0 13שכ  65901928 אבו סבית עוותף

28/11/17     13654-01-16 25047 , אשדוד6המעפילים  23683824 אביב אורי

27/11/17     16297-12-15 24901 , באר שבע35/5בלפור  320701717 אדמוב אוקסנה

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
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11/12/17      5006-12-15 24999 , באר שבע24/1בזל  54953211 עמרוסי ליזה

30/11/17     57182-01-16 25576 , שדי אברהם0/0שדי אברהם  36391233 פרישר נוריאל

30/11/17     57207-01-16 25566 , שדי אברהם0/0שדי אברהם  35930403 פרישר שני

07/12/17     53690-05-16 26650 308261866 שכ, באר שבע65/1באזל  פרס משה חיים

07/12/17     60963-12-15 25035 , כפר עזה0/0כפר עזה  57243271 ציפרוט כלב

07/12/17     31720-05-16 26609 , אשקלון55/16אבן עזרא  312736655 קוז'ימיאקין דמיטרי

16/12/17     53213-08-15 21752 , באר שבע13/5אלפסי  320584006 קומרובסקי פיוטר

16/12/17      1936-06-15 23331 , באר שבע12/0הצבי  15394562 קייסר לאונרדו לא

28/11/17     30831-01-16 22117 , אשקלון1דירה37ביכורי ענבים  319572632 קלמוב אולגה

30/11/17     10270-02-16 25757 , באר שבע10/73קנדל הנרי  31913320 קמשו אילנית

30/11/17     10253-02-16 25747 , באר שבע10/73קנדל הנרי  24543092 קמשו שלום

07/12/17     28675-05-16 26663 , באר שבע25/0תמנע  65672032 קסטנבוים רועי

07/12/17     40507-05-16 26679 , באר שבע10/55טבנקין  317157857 קרבצ'נקו אלכסנדר

12/12/17     22847-02-16 25769 , אשדוד516/12נאות ספיר  68708056 רואימי רבקה

28/11/17     10053-01-16 25286 , אשקלון155/15שד שפירא  327250858 רוזנברג ויטלי

11/12/17     48106-03-15 22408 , אשקלון6/27אלי כהן  25384629 שדה אסף יוסף

נצרת מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

06/12/17     53178-07-15 43399 , עין מאהל0/0עין מאהל  28229193 אבו ליל ראידה

11/12/17     53349-01-16 47055 , מדרך עוז70/0מדרך עוז  34765024 ג'ובי אורן

07/12/17     23042-02-16 46507 , יפיע0/0יפיע  34641886 זטמה איאד

17/10/17     15782-12-14 39121 , ריינה0/0ריינה  26324186 טאטור איאד

07/12/17     14841-06-15 41905 , עפולה14/1אבן גבירול  5634076 יצחק אסתר

06/12/17     33081-08-15 42349 , מגדל העמק18/2דרך חטיבת גולני  27200542 לזמי רונית

04/12/17     31963-07-15 43001 , נצרת36/0 4011רח  59418160 מח'זומי ואיל

06/12/17      2473-08-15 42987 , נצרת עילית7/20הפסגות  11098761 מרדכייב שרה

05/12/17     52672-10-14 38525 , טורעאן0/0טורעאן  51068989 סבאח סובחייה

06/12/17      7624-06-15 42287 , יקנעם עילית1/3היסמין  51223063 סיאני שלום יאיר

04/12/17     19688-06-15 41945 , קריית שמונה12/11מלול יעקב  25654211 סעדה אילנית

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

02/07/17     15976-03-15 46779 , רמלה20/0גן חקל  61219986 אבו סבלאן עמאד

29/06/17     58646-01-12 31188 314012733 קומה, תל אביב -יפו1הר סיני  אוגאי ילנה

01/01/12      4996-03-11 27460 , כפר סבא31/8תל חי  79641460 דביר הילה

14/09/17     34727-09-16 55936 , צור יצחק2/8נחל ערוגות  51812626 יעקובוביץ חנוך

03/12/17     15456-05-15 47828 , נתניה27/2בן יהודה  319173936 יפימוב ילנה
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11/12/17      5006-12-15 24999 , באר שבע24/1בזל  54953211 עמרוסי ליזה

30/11/17     57182-01-16 25576 , שדי אברהם0/0שדי אברהם  36391233 פרישר נוריאל

30/11/17     57207-01-16 25566 , שדי אברהם0/0שדי אברהם  35930403 פרישר שני

07/12/17     53690-05-16 26650 308261866 שכ, באר שבע65/1באזל  פרס משה חיים

07/12/17     60963-12-15 25035 , כפר עזה0/0כפר עזה  57243271 ציפרוט כלב

07/12/17     31720-05-16 26609 , אשקלון55/16אבן עזרא  312736655 קוז'ימיאקין דמיטרי

16/12/17     53213-08-15 21752 , באר שבע13/5אלפסי  320584006 קומרובסקי פיוטר

16/12/17      1936-06-15 23331 , באר שבע12/0הצבי  15394562 קייסר לאונרדו לא

28/11/17     30831-01-16 22117 , אשקלון1דירה37ביכורי ענבים  319572632 קלמוב אולגה

30/11/17     10270-02-16 25757 , באר שבע10/73קנדל הנרי  31913320 קמשו אילנית

30/11/17     10253-02-16 25747 , באר שבע10/73קנדל הנרי  24543092 קמשו שלום

07/12/17     28675-05-16 26663 , באר שבע25/0תמנע  65672032 קסטנבוים רועי

07/12/17     40507-05-16 26679 , באר שבע10/55טבנקין  317157857 קרבצ'נקו אלכסנדר

12/12/17     22847-02-16 25769 , אשדוד516/12נאות ספיר  68708056 רואימי רבקה

28/11/17     10053-01-16 25286 , אשקלון155/15שד שפירא  327250858 רוזנברג ויטלי

11/12/17     48106-03-15 22408 , אשקלון6/27אלי כהן  25384629 שדה אסף יוסף

נצרת מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

06/12/17     53178-07-15 43399 , עין מאהל0/0עין מאהל  28229193 אבו ליל ראידה

11/12/17     53349-01-16 47055 , מדרך עוז70/0מדרך עוז  34765024 ג'ובי אורן

07/12/17     23042-02-16 46507 , יפיע0/0יפיע  34641886 זטמה איאד

17/10/17     15782-12-14 39121 , ריינה0/0ריינה  26324186 טאטור איאד

07/12/17     14841-06-15 41905 , עפולה14/1אבן גבירול  5634076 יצחק אסתר

06/12/17     33081-08-15 42349 , מגדל העמק18/2דרך חטיבת גולני  27200542 לזמי רונית

04/12/17     31963-07-15 43001 , נצרת36/0 4011רח  59418160 מח'זומי ואיל

06/12/17      2473-08-15 42987 , נצרת עילית7/20הפסגות  11098761 מרדכייב שרה

05/12/17     52672-10-14 38525 , טורעאן0/0טורעאן  51068989 סבאח סובחייה

06/12/17      7624-06-15 42287 , יקנעם עילית1/3היסמין  51223063 סיאני שלום יאיר

04/12/17     19688-06-15 41945 , קריית שמונה12/11מלול יעקב  25654211 סעדה אילנית

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

02/07/17     15976-03-15 46779 , רמלה20/0גן חקל  61219986 אבו סבלאן עמאד

29/06/17     58646-01-12 31188 314012733 קומה, תל אביב -יפו1הר סיני  אוגאי ילנה

01/01/12      4996-03-11 27460 , כפר סבא31/8תל חי  79641460 דביר הילה

14/09/17     34727-09-16 55936 , צור יצחק2/8נחל ערוגות  51812626 יעקובוביץ חנוך

03/12/17     15456-05-15 47828 , נתניה27/2בן יהודה  319173936 יפימוב ילנה

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11/12/17     40382-12-15 43185 , מעלות-תרשיחא0/0תרשיחא  59922922 אסחאק הלן

10/12/17     12950-04-16 48132 , קריית אתא79/7יוספטל  37698925 בוסקילה דודו

13/12/17     61518-10-15 44241 , נהרייה8/5סוסקין  324561315 בנאלל קרלוס אלבר

16/10/17     58839-12-16 52431 , סח'נין0/0סח'נין  21827647 גנאים רדואן

11/12/17     19552-02-15 40387 , ג'ת0/0ג'ת  21486097 גרה וגיה

16/10/17     62431-02-16 47393 , תל אביב -יפו42/0אחד העם  310968359 דיטמן ויקטוריה

01/12/16     15728-06-15 41397 , נצרת7/1פאולוס השישי  25992744 זועבי נביל

11/12/17     26037-02-15 39189 , טמרה0/0טמרה  37800430 זיתון אנהאר

23/10/17     30131-07-13 30801 , שפרעם267ת.ד.  59002824 ח'טיב ג'מאל

15/10/17     52448-02-15 39831 , ערערה0/0ערערה  43066059 חסאן מחמוד

07/12/17     17631-12-15 45706 , קריית ביאליק3/5התאנים  51949055 ישועה משה

10/12/17      5958-06-16 49610 , בסמ"ה0/0ברטעה  53879680 כבהה מוסטפה

13/12/17     67189-12-15 45772 , חיפה13/0חפצי בה  21604715 לוי רחל

15/11/17     11887-04-15 40937 , חיפה48/3העליה השניה  51252351 מזרחי מרסל

19/10/17      2052-05-16 48781 , חיפה15/0ירושלים  310802848 מילר לריסה

22/10/17      6762-07-15 42701 , עכו7/1ביל"ו  57801698 מלכה צבי מנחם

11/12/17     62572-02-15 40540 , אעבלין0/0אעבלין  23459126 מריסאת אמל

04/12/17      1172-05-16 48887 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  53729224 סאלח עבד אל רחמ

24/10/17     24700-08-15 43724 , שומרה4/0שומרה  35953561 סויסה אלי

24/10/17     22190-12-14 39311 , שומרה48/0שומרה  31452121 סויסה ענבל

11/12/17     14271-08-15 43657 , טמרה0/0טמרה  43054410 סמאר מוחמד

05/12/17      1188-04-16 48327 , ראס עלי0/0ראס עלי  34581223 סמרי עמאד

23/10/17     10511-03-16 47371 , בענה0/0בענה  23216625 עאבד הדייה

13/12/17     51635-05-15 41893 , נחף0/0נחף  33945817 עבד אל גני קיסר

10/12/17     40624-02-16 46827 , עכו28/7ז'בוטינסקי  35903822 עבד אל כרים אמיר

12/12/17     35508-10-15 42643 , שפרעם0/0שפרעם  58989732 עבד אלנבי אחמד

23/10/17     51107-01-15 39733 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  52572658 עזאם בהיה

10/12/17     35146-10-15 43619 , קריית אתא91/17יוספטל  29612538 עזיז שרון

11/12/17     43703-11-14 38903 , שפרעם0/0שפרעם  51120426 עמשה יוסף

13/12/17     64549-12-15 46087 , קריית אתא21/29הרצוג  304566979 צוורמן אלי

11/12/17     28498-01-16 46245 , חדרה6/0מלכי ישראל  301309266 קורן קחלון שני

07/12/17     43597-05-16 49229 , קריית מוצקין18/2החשמונאים  310974951 קרל מקסים

07/12/17     43581-05-16 49219 , קריית מוצקין18/2החשמונאים  310974845 קרל רחל

23/10/17     40587-03-16 48041 , חיפה87/17הרצל  24780561 שאהין קתרין

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

28/11/17     15897-01-16 24932 , חורה64/0 8שכ  29852720 אבו אלחסוס אחמד

11/12/17      4907-01-16 25389 , רהט54/0אלרחמה  35004613 אבו אעמר סולימאן

11/12/17     16506-01-16 24015 , חורה0/0 13שכ  65901928 אבו סבית עוותף

28/11/17     13654-01-16 25047 , אשדוד6המעפילים  23683824 אביב אורי

27/11/17     16297-12-15 24901 , באר שבע35/5בלפור  320701717 אדמוב אוקסנה

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11/12/17      5006-12-15 24999 , באר שבע24/1בזל  54953211 עמרוסי ליזה

30/11/17     57182-01-16 25576 , שדי אברהם0/0שדי אברהם  36391233 פרישר נוריאל

30/11/17     57207-01-16 25566 , שדי אברהם0/0שדי אברהם  35930403 פרישר שני

07/12/17     53690-05-16 26650 308261866 שכ, באר שבע65/1באזל  פרס משה חיים

07/12/17     60963-12-15 25035 , כפר עזה0/0כפר עזה  57243271 ציפרוט כלב

07/12/17     31720-05-16 26609 , אשקלון55/16אבן עזרא  312736655 קוז'ימיאקין דמיטרי

16/12/17     53213-08-15 21752 , באר שבע13/5אלפסי  320584006 קומרובסקי פיוטר

16/12/17      1936-06-15 23331 , באר שבע12/0הצבי  15394562 קייסר לאונרדו לא

28/11/17     30831-01-16 22117 , אשקלון1דירה37ביכורי ענבים  319572632 קלמוב אולגה

30/11/17     10270-02-16 25757 , באר שבע10/73קנדל הנרי  31913320 קמשו אילנית

30/11/17     10253-02-16 25747 , באר שבע10/73קנדל הנרי  24543092 קמשו שלום

07/12/17     28675-05-16 26663 , באר שבע25/0תמנע  65672032 קסטנבוים רועי

07/12/17     40507-05-16 26679 , באר שבע10/55טבנקין  317157857 קרבצ'נקו אלכסנדר

12/12/17     22847-02-16 25769 , אשדוד516/12נאות ספיר  68708056 רואימי רבקה

28/11/17     10053-01-16 25286 , אשקלון155/15שד שפירא  327250858 רוזנברג ויטלי

11/12/17     48106-03-15 22408 , אשקלון6/27אלי כהן  25384629 שדה אסף יוסף

נצרת מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

06/12/17     53178-07-15 43399 , עין מאהל0/0עין מאהל  28229193 אבו ליל ראידה

11/12/17     53349-01-16 47055 , מדרך עוז70/0מדרך עוז  34765024 ג'ובי אורן

07/12/17     23042-02-16 46507 , יפיע0/0יפיע  34641886 זטמה איאד

17/10/17     15782-12-14 39121 , ריינה0/0ריינה  26324186 טאטור איאד

07/12/17     14841-06-15 41905 , עפולה14/1אבן גבירול  5634076 יצחק אסתר

06/12/17     33081-08-15 42349 , מגדל העמק18/2דרך חטיבת גולני  27200542 לזמי רונית

04/12/17     31963-07-15 43001 , נצרת36/0 4011רח  59418160 מח'זומי ואיל

06/12/17      2473-08-15 42987 , נצרת עילית7/20הפסגות  11098761 מרדכייב שרה

05/12/17     52672-10-14 38525 , טורעאן0/0טורעאן  51068989 סבאח סובחייה

06/12/17      7624-06-15 42287 , יקנעם עילית1/3היסמין  51223063 סיאני שלום יאיר

04/12/17     19688-06-15 41945 , קריית שמונה12/11מלול יעקב  25654211 סעדה אילנית

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

02/07/17     15976-03-15 46779 , רמלה20/0גן חקל  61219986 אבו סבלאן עמאד

29/06/17     58646-01-12 31188 314012733 קומה, תל אביב -יפו1הר סיני  אוגאי ילנה

01/01/12      4996-03-11 27460 , כפר סבא31/8תל חי  79641460 דביר הילה

14/09/17     34727-09-16 55936 , צור יצחק2/8נחל ערוגות  51812626 יעקובוביץ חנוך

03/12/17     15456-05-15 47828 , נתניה27/2בן יהודה  319173936 יפימוב ילנה

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

25/09/17     48494-08-15 49145 , פתח תקווה6/5רמב"ן  57226490 לאופמן טליה נטע

29/06/17     27160-03-15 46527 , רמלה3/5גולומב  60131992 מוסלאוי אסף

29/06/17     16206-03-15 46856 , לוד139/6לובלין אהרון  321836017 מלס גבייאנש

29/06/17     11655-09-15 49633 , רחובות11/13מוטה גור  24251407 מקאחל גד

29/06/17     11682-08-15 49253 , רחובות11/13מוטה גור  23598741 מקאחל רוית

29/06/17     14506-03-13 37273 , קלנסווה0/0קלנסווה  58597204 מתאני מוסטפא

30/11/17     60343-03-15 47262 , נתניה28/0הנורית  53539201 נבו אריאלה

15/07/14     30426-06-13 38188 , פתח תקווה18/1בלפור  314314451 פבלוביץ' אנדרי

02/11/17     20677-07-15 48734 , ראשון לציון11/2אוסישקין  317876415 צווטיאנסקי דמיטרי

29/06/17     38298-12-11 30698 , כפר יעבץ0/0כפר יעבץ  29417383 שאלתיאל אופיר

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

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 23/11/17     27439-03-15 46919 , תל אביב -יפו59/0שבטי ישראל  20331666 אבו חסירה ודאד

ניצול לרעה 20/08/17     58612-12-15 51182 , בת ים32/10השקמה  38615670 אדרי לימור

ניצול לרעה 16/07/17     36641-07-15 48753 , בת ים11/6התחיה  324753714 ארוב גריגורי

ניצול לרעה 02/07/17     11100-11-15 42346 , תל אביב -יפו35/1דרך ההגנה  24502742 בנייא רוני

ניצול לרעה 27/11/17     31844-03-15 47042 , כוכב יאיר2הגלעד  308748169 גורוחובסקי לריסה

ניצול לרעה 02/07/17     34260-11-15 50505 , חולון14/5שער הגיא  43406826 דרויש אלי

ניצול לרעה 14/09/17     25850-11-16 56718 , תל אביב -יפו6/5טוכולסקי קורט  316936905 וולפוביץ' איגור

ניצול לרעה 02/07/17     56330-11-15 50657 , תל אביב -יפו14/0רח סא כ שלם  22297683 חלבי מתוקה

ניצול לרעה 28/09/17     48682-01-16 51933 , חולון15/2שמורק  7707987 יוחנן רחל

ניצול לרעה 18/09/17     31779-10-16 56602 , בת ים1/9ז'בוטינסקי  315979948 ישראלי דניאל יעקב

ניצול לרעה 04/09/17      2878-00-09 22782 , תל אביב -יפו4חיסין  1483254 כץ יורם

ניצול לרעה 02/07/17     35097-09-12 34844 , הרצליה14/0מנורה  312754641 לסיה מור

ניצול לרעה 05/09/17      2920-00-09 22855 , תל אביב -יפו20דימונה  28955458 נח חיים גד

ניצול לרעה 18/09/17     23382-10-15 49951 , רמת גן13/1העמל  22373369 נתן יעקב

ניצול לרעה 18/09/17     26535-09-13 39468 , תל אביב -יפו12/1גרטץ  309922862 סקלדז'יק אלכסנדר

ניצול לרעה 04/09/17     52435-07-10 25380 , תל אביב -יפו23/7רבנו חננאל  310481312 פיינר גרי

ניצול לרעה 19/11/17     38354-07-12 34126 , בת ים63/0ניסנבאום  57120834 קדוש שמעון

ניצול לרעה 17/11/15     41276-03-15 47054 , תל אביב -יפו29/8פרץ י ל  38191961 קורן שחר

ניצול לרעה 19/09/17      5701-08-14 42982 , תל אביב -יפו23/5השוק  28714665 שילה הלית

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 12/07/17     35660-05-16 48908 , שפרעם0/0שפרעם  21858774 אבו חמוד סאבר

מחיקת בקשה 03/07/17      7652-08-16 50792 , באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  49830797 אבו מוך אנס

מחיקת בקשה 17/09/17     16651-02-16 47014 , ג'ת0/0ג'ת  57597254 אבו פול עמאד אלדין

דחיית בקשה 22/06/17     52507-02-16 47658 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  59358531 אבו שנב ג'מאל

מחיקת בקשה 04/07/17     43971-12-16 53436 , חיפה75/15שד דגניה  308302694 אדרי חנית

מחיקת בקשה 24/07/17     18192-05-16 49064 , בענה0/0בענה  37426004 אליאס שרון

מחיקת בקשה 25/07/17     18455-06-11 21562 , נהרייה85הרצל  306383183 אספוב עוזיאל

מחיקת בקשה 06/09/17     40411-02-16 47058 , בענה0/0בענה  37417656 בדראן מוחמד

מחיקת בקשה 19/09/17     15050-09-15 43915 , חיפה82/4הנוטר  27395854 ביטון עמי

מחיקת בקשה 23/07/17     51919-06-16 48362 , קיסריה7/210נאות גולף  51250686 בן אליהו שלמה ז"ל

מחיקת בקשה 27/08/17     44409-02-16 47446 , מעלות-תרשיחא28/3הרב קוק  27818087 בן חמו יוסף

מחיקת בקשה 04/07/17     41489-08-16 47738 , חיפה2/7צייטלין אהרון  17125113 ברביבאי יעל

מחיקת בקשה 10/09/17     52660-01-17 54426 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  300450772 גדיר איאד

מחיקת בקשה 24/07/17     15944-12-16 52896 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  27528611 גדיר חסן

מחיקת בקשה 04/09/17      5771-03-13 29482 , חדרה1/0בר אילן מאיר  56305840 גרגור מג'יד

מחיקת בקשה 17/07/17     39497-08-16 50526 , חדרה30/2בן צבי יצחק  323430868 גרונטובסקי דינה

מחיקת בקשה 21/06/17     34684-09-16 50516 , קריית אתא55/0הנביאים  12137774 דדיה אלי

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

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 23/11/17     27439-03-15 46919 , תל אביב -יפו59/0שבטי ישראל  20331666 אבו חסירה ודאד

ניצול לרעה 20/08/17     58612-12-15 51182 , בת ים32/10השקמה  38615670 אדרי לימור

ניצול לרעה 16/07/17     36641-07-15 48753 , בת ים11/6התחיה  324753714 ארוב גריגורי

ניצול לרעה 02/07/17     11100-11-15 42346 , תל אביב -יפו35/1דרך ההגנה  24502742 בנייא רוני

ניצול לרעה 27/11/17     31844-03-15 47042 , כוכב יאיר2הגלעד  308748169 גורוחובסקי לריסה

ניצול לרעה 02/07/17     34260-11-15 50505 , חולון14/5שער הגיא  43406826 דרויש אלי

ניצול לרעה 14/09/17     25850-11-16 56718 , תל אביב -יפו6/5טוכולסקי קורט  316936905 וולפוביץ' איגור

ניצול לרעה 02/07/17     56330-11-15 50657 , תל אביב -יפו14/0רח סא כ שלם  22297683 חלבי מתוקה

ניצול לרעה 28/09/17     48682-01-16 51933 , חולון15/2שמורק  7707987 יוחנן רחל

ניצול לרעה 18/09/17     31779-10-16 56602 , בת ים1/9ז'בוטינסקי  315979948 ישראלי דניאל יעקב

ניצול לרעה 04/09/17      2878-00-09 22782 , תל אביב -יפו4חיסין  1483254 כץ יורם

ניצול לרעה 02/07/17     35097-09-12 34844 , הרצליה14/0מנורה  312754641 לסיה מור

ניצול לרעה 05/09/17      2920-00-09 22855 , תל אביב -יפו20דימונה  28955458 נח חיים גד

ניצול לרעה 18/09/17     23382-10-15 49951 , רמת גן13/1העמל  22373369 נתן יעקב

ניצול לרעה 18/09/17     26535-09-13 39468 , תל אביב -יפו12/1גרטץ  309922862 סקלדז'יק אלכסנדר

ניצול לרעה 04/09/17     52435-07-10 25380 , תל אביב -יפו23/7רבנו חננאל  310481312 פיינר גרי

ניצול לרעה 19/11/17     38354-07-12 34126 , בת ים63/0ניסנבאום  57120834 קדוש שמעון

ניצול לרעה 17/11/15     41276-03-15 47054 , תל אביב -יפו29/8פרץ י ל  38191961 קורן שחר

ניצול לרעה 19/09/17      5701-08-14 42982 , תל אביב -יפו23/5השוק  28714665 שילה הלית

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 12/07/17     35660-05-16 48908 , שפרעם0/0שפרעם  21858774 אבו חמוד סאבר

מחיקת בקשה 03/07/17      7652-08-16 50792 , באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  49830797 אבו מוך אנס

מחיקת בקשה 17/09/17     16651-02-16 47014 , ג'ת0/0ג'ת  57597254 אבו פול עמאד אלדין

דחיית בקשה 22/06/17     52507-02-16 47658 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  59358531 אבו שנב ג'מאל

מחיקת בקשה 04/07/17     43971-12-16 53436 , חיפה75/15שד דגניה  308302694 אדרי חנית

מחיקת בקשה 24/07/17     18192-05-16 49064 , בענה0/0בענה  37426004 אליאס שרון

מחיקת בקשה 25/07/17     18455-06-11 21562 , נהרייה85הרצל  306383183 אספוב עוזיאל

מחיקת בקשה 06/09/17     40411-02-16 47058 , בענה0/0בענה  37417656 בדראן מוחמד

מחיקת בקשה 19/09/17     15050-09-15 43915 , חיפה82/4הנוטר  27395854 ביטון עמי

מחיקת בקשה 23/07/17     51919-06-16 48362 , קיסריה7/210נאות גולף  51250686 בן אליהו שלמה ז"ל

מחיקת בקשה 27/08/17     44409-02-16 47446 , מעלות-תרשיחא28/3הרב קוק  27818087 בן חמו יוסף

מחיקת בקשה 04/07/17     41489-08-16 47738 , חיפה2/7צייטלין אהרון  17125113 ברביבאי יעל

מחיקת בקשה 10/09/17     52660-01-17 54426 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  300450772 גדיר איאד

מחיקת בקשה 24/07/17     15944-12-16 52896 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  27528611 גדיר חסן

מחיקת בקשה 04/09/17      5771-03-13 29482 , חדרה1/0בר אילן מאיר  56305840 גרגור מג'יד

מחיקת בקשה 17/07/17     39497-08-16 50526 , חדרה30/2בן צבי יצחק  323430868 גרונטובסקי דינה

מחיקת בקשה 21/06/17     34684-09-16 50516 , קריית אתא55/0הנביאים  12137774 דדיה אלי
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 23/11/17     27439-03-15 46919 , תל אביב -יפו59/0שבטי ישראל  20331666 אבו חסירה ודאד

ניצול לרעה 20/08/17     58612-12-15 51182 , בת ים32/10השקמה  38615670 אדרי לימור

ניצול לרעה 16/07/17     36641-07-15 48753 , בת ים11/6התחיה  324753714 ארוב גריגורי

ניצול לרעה 02/07/17     11100-11-15 42346 , תל אביב -יפו35/1דרך ההגנה  24502742 בנייא רוני

ניצול לרעה 27/11/17     31844-03-15 47042 , כוכב יאיר2הגלעד  308748169 גורוחובסקי לריסה

ניצול לרעה 02/07/17     34260-11-15 50505 , חולון14/5שער הגיא  43406826 דרויש אלי

ניצול לרעה 14/09/17     25850-11-16 56718 , תל אביב -יפו6/5טוכולסקי קורט  316936905 וולפוביץ' איגור

ניצול לרעה 02/07/17     56330-11-15 50657 , תל אביב -יפו14/0רח סא כ שלם  22297683 חלבי מתוקה

ניצול לרעה 28/09/17     48682-01-16 51933 , חולון15/2שמורק  7707987 יוחנן רחל

ניצול לרעה 18/09/17     31779-10-16 56602 , בת ים1/9ז'בוטינסקי  315979948 ישראלי דניאל יעקב

ניצול לרעה 04/09/17      2878-00-09 22782 , תל אביב -יפו4חיסין  1483254 כץ יורם

ניצול לרעה 02/07/17     35097-09-12 34844 , הרצליה14/0מנורה  312754641 לסיה מור

ניצול לרעה 05/09/17      2920-00-09 22855 , תל אביב -יפו20דימונה  28955458 נח חיים גד

ניצול לרעה 18/09/17     23382-10-15 49951 , רמת גן13/1העמל  22373369 נתן יעקב

ניצול לרעה 18/09/17     26535-09-13 39468 , תל אביב -יפו12/1גרטץ  309922862 סקלדז'יק אלכסנדר

ניצול לרעה 04/09/17     52435-07-10 25380 , תל אביב -יפו23/7רבנו חננאל  310481312 פיינר גרי

ניצול לרעה 19/11/17     38354-07-12 34126 , בת ים63/0ניסנבאום  57120834 קדוש שמעון

ניצול לרעה 17/11/15     41276-03-15 47054 , תל אביב -יפו29/8פרץ י ל  38191961 קורן שחר

ניצול לרעה 19/09/17      5701-08-14 42982 , תל אביב -יפו23/5השוק  28714665 שילה הלית

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 12/07/17     35660-05-16 48908 , שפרעם0/0שפרעם  21858774 אבו חמוד סאבר

מחיקת בקשה 03/07/17      7652-08-16 50792 , באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  49830797 אבו מוך אנס

מחיקת בקשה 17/09/17     16651-02-16 47014 , ג'ת0/0ג'ת  57597254 אבו פול עמאד אלדין

דחיית בקשה 22/06/17     52507-02-16 47658 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  59358531 אבו שנב ג'מאל

מחיקת בקשה 04/07/17     43971-12-16 53436 , חיפה75/15שד דגניה  308302694 אדרי חנית

מחיקת בקשה 24/07/17     18192-05-16 49064 , בענה0/0בענה  37426004 אליאס שרון

מחיקת בקשה 25/07/17     18455-06-11 21562 , נהרייה85הרצל  306383183 אספוב עוזיאל

מחיקת בקשה 06/09/17     40411-02-16 47058 , בענה0/0בענה  37417656 בדראן מוחמד

מחיקת בקשה 19/09/17     15050-09-15 43915 , חיפה82/4הנוטר  27395854 ביטון עמי

מחיקת בקשה 23/07/17     51919-06-16 48362 , קיסריה7/210נאות גולף  51250686 בן אליהו שלמה ז"ל

מחיקת בקשה 27/08/17     44409-02-16 47446 , מעלות-תרשיחא28/3הרב קוק  27818087 בן חמו יוסף

מחיקת בקשה 04/07/17     41489-08-16 47738 , חיפה2/7צייטלין אהרון  17125113 ברביבאי יעל

מחיקת בקשה 10/09/17     52660-01-17 54426 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  300450772 גדיר איאד

מחיקת בקשה 24/07/17     15944-12-16 52896 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  27528611 גדיר חסן

מחיקת בקשה 04/09/17      5771-03-13 29482 , חדרה1/0בר אילן מאיר  56305840 גרגור מג'יד

מחיקת בקשה 17/07/17     39497-08-16 50526 , חדרה30/2בן צבי יצחק  323430868 גרונטובסקי דינה

מחיקת בקשה 21/06/17     34684-09-16 50516 , קריית אתא55/0הנביאים  12137774 דדיה אלי

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 23/11/17     27439-03-15 46919 , תל אביב -יפו59/0שבטי ישראל  20331666 אבו חסירה ודאד

ניצול לרעה 20/08/17     58612-12-15 51182 , בת ים32/10השקמה  38615670 אדרי לימור

ניצול לרעה 16/07/17     36641-07-15 48753 , בת ים11/6התחיה  324753714 ארוב גריגורי

ניצול לרעה 02/07/17     11100-11-15 42346 , תל אביב -יפו35/1דרך ההגנה  24502742 בנייא רוני

ניצול לרעה 27/11/17     31844-03-15 47042 , כוכב יאיר2הגלעד  308748169 גורוחובסקי לריסה

ניצול לרעה 02/07/17     34260-11-15 50505 , חולון14/5שער הגיא  43406826 דרויש אלי

ניצול לרעה 14/09/17     25850-11-16 56718 , תל אביב -יפו6/5טוכולסקי קורט  316936905 וולפוביץ' איגור

ניצול לרעה 02/07/17     56330-11-15 50657 , תל אביב -יפו14/0רח סא כ שלם  22297683 חלבי מתוקה

ניצול לרעה 28/09/17     48682-01-16 51933 , חולון15/2שמורק  7707987 יוחנן רחל

ניצול לרעה 18/09/17     31779-10-16 56602 , בת ים1/9ז'בוטינסקי  315979948 ישראלי דניאל יעקב

ניצול לרעה 04/09/17      2878-00-09 22782 , תל אביב -יפו4חיסין  1483254 כץ יורם

ניצול לרעה 02/07/17     35097-09-12 34844 , הרצליה14/0מנורה  312754641 לסיה מור

ניצול לרעה 05/09/17      2920-00-09 22855 , תל אביב -יפו20דימונה  28955458 נח חיים גד

ניצול לרעה 18/09/17     23382-10-15 49951 , רמת גן13/1העמל  22373369 נתן יעקב

ניצול לרעה 18/09/17     26535-09-13 39468 , תל אביב -יפו12/1גרטץ  309922862 סקלדז'יק אלכסנדר

ניצול לרעה 04/09/17     52435-07-10 25380 , תל אביב -יפו23/7רבנו חננאל  310481312 פיינר גרי

ניצול לרעה 19/11/17     38354-07-12 34126 , בת ים63/0ניסנבאום  57120834 קדוש שמעון

ניצול לרעה 17/11/15     41276-03-15 47054 , תל אביב -יפו29/8פרץ י ל  38191961 קורן שחר

ניצול לרעה 19/09/17      5701-08-14 42982 , תל אביב -יפו23/5השוק  28714665 שילה הלית

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 12/07/17     35660-05-16 48908 , שפרעם0/0שפרעם  21858774 אבו חמוד סאבר

מחיקת בקשה 03/07/17      7652-08-16 50792 , באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  49830797 אבו מוך אנס

מחיקת בקשה 17/09/17     16651-02-16 47014 , ג'ת0/0ג'ת  57597254 אבו פול עמאד אלדין

דחיית בקשה 22/06/17     52507-02-16 47658 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  59358531 אבו שנב ג'מאל

מחיקת בקשה 04/07/17     43971-12-16 53436 , חיפה75/15שד דגניה  308302694 אדרי חנית

מחיקת בקשה 24/07/17     18192-05-16 49064 , בענה0/0בענה  37426004 אליאס שרון

מחיקת בקשה 25/07/17     18455-06-11 21562 , נהרייה85הרצל  306383183 אספוב עוזיאל

מחיקת בקשה 06/09/17     40411-02-16 47058 , בענה0/0בענה  37417656 בדראן מוחמד

מחיקת בקשה 19/09/17     15050-09-15 43915 , חיפה82/4הנוטר  27395854 ביטון עמי

מחיקת בקשה 23/07/17     51919-06-16 48362 , קיסריה7/210נאות גולף  51250686 בן אליהו שלמה ז"ל

מחיקת בקשה 27/08/17     44409-02-16 47446 , מעלות-תרשיחא28/3הרב קוק  27818087 בן חמו יוסף

מחיקת בקשה 04/07/17     41489-08-16 47738 , חיפה2/7צייטלין אהרון  17125113 ברביבאי יעל

מחיקת בקשה 10/09/17     52660-01-17 54426 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  300450772 גדיר איאד

מחיקת בקשה 24/07/17     15944-12-16 52896 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  27528611 גדיר חסן

מחיקת בקשה 04/09/17      5771-03-13 29482 , חדרה1/0בר אילן מאיר  56305840 גרגור מג'יד

מחיקת בקשה 17/07/17     39497-08-16 50526 , חדרה30/2בן צבי יצחק  323430868 גרונטובסקי דינה

מחיקת בקשה 21/06/17     34684-09-16 50516 , קריית אתא55/0הנביאים  12137774 דדיה אלי

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 22/11/17     39432-01-17 54160 , חיפה45/0הלל  23468580 דיאב סאלח

מחיקת בקשה 06/07/17      2107-10-16 52056 , חיפה52/7שד דגניה  311923460 ויסמן רומן

מחיקת בקשה 12/07/17     38405-02-16 46986 , כרמיאל4/14משעול הסיפן  11523735 זריהון אימטהו בני

מחיקת בקשה 13/08/17      4276-09-16 51108 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  35830769 ח'טיב תחסין

מחיקת בקשה 19/06/17     28046-01-16 46110 , חמאם0/0חמאם  52785094 ח'ליפה ח'אלד

מחיקת בקשה 19/07/17     56356-02-16 47486 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  21856356 חאג' סאלח

העדר תועלת 10/09/17      8386-11-16 52008 , שפרעם0/0שפרעם  200688901 חוריה עמאד

מחיקת בקשה 22/06/17      3948-04-16 47558 , עכו21/12הרצל  66087602 חידר הלאל

מחיקת בקשה 07/08/17     35643-10-16 52716 , בית ג'ן0/0בית ג'ן  33890351 חלבי גדיר

מחיקת בקשה 19/06/17     28098-01-16 46106 , חמאם0/0חמאם  56946999 חליפה מדיחה

מחיקת בקשה 29/06/17     61180-05-16 49126 , עכו94/0 01עיר עתיקה  301167490 חסן מוחמד

מחיקת בקשה 27/06/17     37469-02-16 46608 , עכו9/10גרונר דב  33933326 טבראני נעמאת

מחיקת בקשה 05/12/17     12320-11-14 37607 , חיפה11/0הלל  80009590 טובאסי מאהר

מחיקת בקשה 10/07/17     32009-05-16 49106 , שייח' דנון0/0שייח' דנון  36092740 יחיה ראמה

מחיקת בקשה 19/07/17     62846-05-16 49352 , קריית מוצקין2/22ציפורן  69478576 כהן אלברט

מחיקת בקשה 12/09/17     21797-09-15 43770 , באקה אל-גרביה14/0באקה אל-גרביה  57598344 לחאם סמיח

מחיקת בקשה 17/09/17      2650-06-16 49415 , באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  301915989 מוחמד ווסים

מחיקת בקשה 18/09/17     10303-04-16 48385 , ירכא0/0ירכא  23117302 מולא מוחמד

מחיקת בקשה 14/06/17     44351-12-16 52278 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  20885950 מוסא ג'מיל

מחיקת בקשה 10/07/17     60637-05-16 49206 , דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  37418803 מוסא פאיז

מחיקת בקשה 11/07/17     12155-11-16 52732 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  200385060 מוסלח חוסאם

מחיקת בקשה 14/08/17     13307-06-16 49684 , אום אל-פחם0/0שכ עומר בן אלחט  61247433 מחאג'נה איאד

מחיקת בקשה 23/07/17     11186-07-10 19132 23201056 אום אל, אום אל-פחם327ת.ד  מחאגנה חלאד

מחיקת בקשה 10/05/17      7325-06-15 41944 , עכו8/5הרצוג  38552550 מלכה אבי

מחיקת בקשה 22/07/17     26883-04-16 47758 , אור עקיבא670/8ש קנדי  201033347 ממן אליהו

מחיקת בקשה 17/08/17     12054-08-16 50712 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  200386019 מסאעדה מוחמד

מחיקת בקשה 22/06/17     55900-05-17 57756 , סלמה0/0סלמה  203620760 מריסאת עמראן

מחיקת בקשה 06/06/17     13741-05-16 49036 , ערערה0/0ערערה  303108583 מרעי סאמי

מחיקת בקשה 27/06/17     28414-05-16 48296 , עראבה0/0עראבה  27633742 נסאר נדים

מחיקת בקשה 04/08/17      7200-03-16 47556 , מעלות-תרשיחא0/0תרשיחא  55172456 נעים יחיא

מחיקת בקשה 13/08/17      2430-06-16 49302 , דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  300195906 נעמה עלי

מחיקת בקשה 03/07/17     41111-08-16 50778 , עספיא0/0שד אבא חושי  58976820 סויטאת עלי

מחיקת בקשה 17/09/17     40972-02-16 46745 , עראבה0/0עראבה  37318284 סח מוראד

מחיקת בקשה 06/08/17     13055-10-16 52062 , עראבה0/0עראבה  26380253 סלימאן מוחמד

מחיקת בקשה 13/06/17     46515-02-16 47424 , כפר מנדא0/0כפר מנדא  300261104 עבד אלחלים עומר

מחיקת בקשה 04/06/17     38607-04-16 48646 , עראבה0/0עראבה  26245084 עווד גאסר

מחיקת בקשה 04/06/17     68041-03-16 48236 , עראבה0/0עראבה  32855132 עווד רחאב

מחיקת בקשה 04/06/17     53212-06-16 48672 , באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  23231327 עוויסאת נמר

מחיקת בקשה 25/06/17     10642-03-16 47017 , דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  55241632 עומר עלי

מחיקת בקשה 17/07/17      4241-05-16 48618 , חיפה202/10דרך יד לבנים  25435611 עטיאס עירן

מחיקת בקשה 01/08/17     46008-09-16 51628 , דייר חנא0/0דייר חנא  21537733 עלי עלי

דחיית בקשה 09/07/17     55644-02-16 47388 , חדרה62/0שד רוטשילד  59524082 עמאש חיתאם

מחיקת בקשה 23/08/17     60299-07-13 31184 , ג'סר א-זרקא0/0 עו"ד גר 595ת.ד  55848527 עמאש נאגי

מחיקת בקשה 25/07/17     40841-11-16 52592 , ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  23423817 עמאש נאדר

מחיקת בקשה 17/08/17      4820-08-16 49902 , ראמה0/0ראמה  23133051 ענבר נוהאד
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מחיקת בקשה 11/09/17     50916-11-15 45355 , עכו16/15קליין שלמה  28592038 ענף מרדכי

מחיקת בקשה 17/07/17     25606-03-16 47911 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  49841398 עסאף אחלאם

מחיקת בקשה 24/07/17      4715-01-16 46196 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  40105702 עסאף ג'האן

מחיקת בקשה 07/09/17     13721-02-16 46966 , דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  58521196 עסאף מחמוד

מחיקת בקשה 13/08/17     10602-02-16 47106 , כפר מנדא0/0כפר מנדא  39147160 עראבי עלי

הפטר חלוט 12/09/17     59789-01-15 38200 , חיפה19/0רענן  26060988 פורר מריו

מחיקת בקשה 23/07/17     37947-10-13 32182 , עספיא85/0 5רח  24766180 פרו חואסם

מחיקת בקשה 09/08/17     35772-05-17 57026 , שלומי27/1אחיהוד בן שלומי  33489311 קופר שירז

מחיקת בקשה 13/08/17      8436-05-16 48758 , נהרייה31/1קפלן  55995146 קזס אבי

מחיקת בקשה 07/09/17     30716-08-16 50276 , אור עקיבא811שכונת שז"ר  307086280 קפסרוב לאוניד

מחיקת בקשה 26/08/17     52041-02-16 46662 , חיפה32/0יפה נוף  201532892 רוזנצויג אדוה זליפה

מחיקת בקשה 29/06/17     10020-04-16 47326 , זרזיר0/0היב אבו סיאח  60928603 רחאל אמיר

מחיקת בקשה 19/09/17     18964-09-15 44154 , כפר קרע0/0כפר קרע  320992795 שובר חוסיין

מחיקת בקשה 29/06/17     65394-06-16 49818 , קריית אתא1/21הרצוג  39074653 שוקרון איתי

מחיקת בקשה 11/07/17     28578-09-16 48876 , קריית ים6/0הקוממיות  305119083 שי אושרי רפאל

מחיקת בקשה 28/07/17     11818-08-16 50576 , שפרעם0/0שפרעם  24722787 שיתי סאמר

דחיית בקשה 24/06/17     12245-06-16 48796 , עכו37/5טרומפלדור  53099677 תורי מוחמד

באר שבע מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 15/10/17     23227-09-16 27813 , ערערה-בנגב74/0 4שכ  305427965 אבו ג'אמע אדהם

דחיית בקשה 25/09/17     11298-05-16 22288 , רהט64/0אלנכיל  65671901 אבו חאמד זוהרן

ניצול לרעה 13/11/17     53753-07-12 14661 53867800 , תל שבע109ת"ד   אבו טחה פואד

ניצול לרעה 21/06/17     59908-05-12 14713 , רהט50 בית 7שכונה  35544394 אבו יחיה גמעה

דחיית בקשה 15/10/17     46436-02-16 25592 , כסיפה63/0 30שכ  34597252 אבו עגאג עלאא

דחיית בקשה 25/09/17     63126-06-16 26598 , אשדוד2/9שפירא משה חיים  21799614 אבוטבול אורפז

ניצול לרעה 10/10/17     58857-06-14 20302 / , אילת1מיכל בת שאול  38113577 אביסרור שי

ניצול לרעה 13/09/17     17195-08-13 17717 , רהט6/0אלנור  300765898 אלעוברה פהמי

דחיית בקשה 20/08/17     11782-10-12 15739 , באר שבע112/13סנהדרין  201037462 ברכה שלי

דחיית בקשה 19/10/17     43836-11-14 20652 , אילת1152/14חכליל  24361149 גיגי סיגל

דחיית בקשה 03/10/17     21913-07-12 15383 , באר שבע31/0רותם  309104172 גרמפל יפים

ניצול לרעה 15/02/16     50990-07-14 19404 , דימונה1308/13מרחבים  68887090 ורסולקר יוכבד

דחיית בקשה 18/09/17     16448-12-15 24882 , אשקלון37/9ההסתדרות  305418972 זריהן אושרי מסעו

דחיית בקשה 10/12/13     29732-01-11 12398 , אופקים48/5פרי מגדים  33019340 חוטה שרון

ניצול לרעה 02/10/17     36672-01-15 22044 , נתיבות227/2שד ירושלים  37522281 יצהר אריק

דחיית בקשה 26/09/17     44490-03-15 21859 , אשקלון48/10ביאליק  59151423 לוי אשכול

דחיית בקשה 29/09/17     15734-02-16 25658 , שדרות1/7משעול הל"ה  322053257 מישייב ארתור

ניצול לרעה 17/09/17     40014-02-11 12379 , אשקלון23יפה נוף  25475971 מעלם עוז עזרא

ניצול לרעה 01/10/17     23772-02-15 22249 , אשדוד15/8המתנדבים  58861725 סגרון דניאל

ניצול לרעה 16/06/17     30422-08-15 22393 , רהט41/0אל קאדסייה  17880097 עטאס חתאם

ניצול לרעה 25/12/16      4140-04-15 22694 , אופקים1552/15דרך הטייסים  311978316 קוזנצוב טטיאנה

דחיית בקשה 26/09/17     21896-11-15 24169 , באר שבע6/2רחל אמנו  300128055 קוזקארו אבי

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 22/11/17     39432-01-17 54160 , חיפה45/0הלל  23468580 דיאב סאלח

מחיקת בקשה 06/07/17      2107-10-16 52056 , חיפה52/7שד דגניה  311923460 ויסמן רומן

מחיקת בקשה 12/07/17     38405-02-16 46986 , כרמיאל4/14משעול הסיפן  11523735 זריהון אימטהו בני

מחיקת בקשה 13/08/17      4276-09-16 51108 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  35830769 ח'טיב תחסין

מחיקת בקשה 19/06/17     28046-01-16 46110 , חמאם0/0חמאם  52785094 ח'ליפה ח'אלד

מחיקת בקשה 19/07/17     56356-02-16 47486 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  21856356 חאג' סאלח

העדר תועלת 10/09/17      8386-11-16 52008 , שפרעם0/0שפרעם  200688901 חוריה עמאד

מחיקת בקשה 22/06/17      3948-04-16 47558 , עכו21/12הרצל  66087602 חידר הלאל

מחיקת בקשה 07/08/17     35643-10-16 52716 , בית ג'ן0/0בית ג'ן  33890351 חלבי גדיר

מחיקת בקשה 19/06/17     28098-01-16 46106 , חמאם0/0חמאם  56946999 חליפה מדיחה

מחיקת בקשה 29/06/17     61180-05-16 49126 , עכו94/0 01עיר עתיקה  301167490 חסן מוחמד

מחיקת בקשה 27/06/17     37469-02-16 46608 , עכו9/10גרונר דב  33933326 טבראני נעמאת

מחיקת בקשה 05/12/17     12320-11-14 37607 , חיפה11/0הלל  80009590 טובאסי מאהר

מחיקת בקשה 10/07/17     32009-05-16 49106 , שייח' דנון0/0שייח' דנון  36092740 יחיה ראמה

מחיקת בקשה 19/07/17     62846-05-16 49352 , קריית מוצקין2/22ציפורן  69478576 כהן אלברט

מחיקת בקשה 12/09/17     21797-09-15 43770 , באקה אל-גרביה14/0באקה אל-גרביה  57598344 לחאם סמיח

מחיקת בקשה 17/09/17      2650-06-16 49415 , באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  301915989 מוחמד ווסים

מחיקת בקשה 18/09/17     10303-04-16 48385 , ירכא0/0ירכא  23117302 מולא מוחמד

מחיקת בקשה 14/06/17     44351-12-16 52278 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  20885950 מוסא ג'מיל

מחיקת בקשה 10/07/17     60637-05-16 49206 , דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  37418803 מוסא פאיז

מחיקת בקשה 11/07/17     12155-11-16 52732 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  200385060 מוסלח חוסאם

מחיקת בקשה 14/08/17     13307-06-16 49684 , אום אל-פחם0/0שכ עומר בן אלחט  61247433 מחאג'נה איאד

מחיקת בקשה 23/07/17     11186-07-10 19132 23201056 אום אל, אום אל-פחם327ת.ד  מחאגנה חלאד

מחיקת בקשה 10/05/17      7325-06-15 41944 , עכו8/5הרצוג  38552550 מלכה אבי

מחיקת בקשה 22/07/17     26883-04-16 47758 , אור עקיבא670/8ש קנדי  201033347 ממן אליהו

מחיקת בקשה 17/08/17     12054-08-16 50712 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  200386019 מסאעדה מוחמד

מחיקת בקשה 22/06/17     55900-05-17 57756 , סלמה0/0סלמה  203620760 מריסאת עמראן

מחיקת בקשה 06/06/17     13741-05-16 49036 , ערערה0/0ערערה  303108583 מרעי סאמי

מחיקת בקשה 27/06/17     28414-05-16 48296 , עראבה0/0עראבה  27633742 נסאר נדים

מחיקת בקשה 04/08/17      7200-03-16 47556 , מעלות-תרשיחא0/0תרשיחא  55172456 נעים יחיא

מחיקת בקשה 13/08/17      2430-06-16 49302 , דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  300195906 נעמה עלי

מחיקת בקשה 03/07/17     41111-08-16 50778 , עספיא0/0שד אבא חושי  58976820 סויטאת עלי

מחיקת בקשה 17/09/17     40972-02-16 46745 , עראבה0/0עראבה  37318284 סח מוראד

מחיקת בקשה 06/08/17     13055-10-16 52062 , עראבה0/0עראבה  26380253 סלימאן מוחמד

מחיקת בקשה 13/06/17     46515-02-16 47424 , כפר מנדא0/0כפר מנדא  300261104 עבד אלחלים עומר

מחיקת בקשה 04/06/17     38607-04-16 48646 , עראבה0/0עראבה  26245084 עווד גאסר

מחיקת בקשה 04/06/17     68041-03-16 48236 , עראבה0/0עראבה  32855132 עווד רחאב

מחיקת בקשה 04/06/17     53212-06-16 48672 , באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  23231327 עוויסאת נמר

מחיקת בקשה 25/06/17     10642-03-16 47017 , דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  55241632 עומר עלי

מחיקת בקשה 17/07/17      4241-05-16 48618 , חיפה202/10דרך יד לבנים  25435611 עטיאס עירן

מחיקת בקשה 01/08/17     46008-09-16 51628 , דייר חנא0/0דייר חנא  21537733 עלי עלי

דחיית בקשה 09/07/17     55644-02-16 47388 , חדרה62/0שד רוטשילד  59524082 עמאש חיתאם

מחיקת בקשה 23/08/17     60299-07-13 31184 , ג'סר א-זרקא0/0 עו"ד גר 595ת.ד  55848527 עמאש נאגי

מחיקת בקשה 25/07/17     40841-11-16 52592 , ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  23423817 עמאש נאדר

מחיקת בקשה 17/08/17      4820-08-16 49902 , ראמה0/0ראמה  23133051 ענבר נוהאד

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 23/11/17     27439-03-15 46919 , תל אביב -יפו59/0שבטי ישראל  20331666 אבו חסירה ודאד

ניצול לרעה 20/08/17     58612-12-15 51182 , בת ים32/10השקמה  38615670 אדרי לימור

ניצול לרעה 16/07/17     36641-07-15 48753 , בת ים11/6התחיה  324753714 ארוב גריגורי

ניצול לרעה 02/07/17     11100-11-15 42346 , תל אביב -יפו35/1דרך ההגנה  24502742 בנייא רוני

ניצול לרעה 27/11/17     31844-03-15 47042 , כוכב יאיר2הגלעד  308748169 גורוחובסקי לריסה

ניצול לרעה 02/07/17     34260-11-15 50505 , חולון14/5שער הגיא  43406826 דרויש אלי

ניצול לרעה 14/09/17     25850-11-16 56718 , תל אביב -יפו6/5טוכולסקי קורט  316936905 וולפוביץ' איגור

ניצול לרעה 02/07/17     56330-11-15 50657 , תל אביב -יפו14/0רח סא כ שלם  22297683 חלבי מתוקה

ניצול לרעה 28/09/17     48682-01-16 51933 , חולון15/2שמורק  7707987 יוחנן רחל

ניצול לרעה 18/09/17     31779-10-16 56602 , בת ים1/9ז'בוטינסקי  315979948 ישראלי דניאל יעקב

ניצול לרעה 04/09/17      2878-00-09 22782 , תל אביב -יפו4חיסין  1483254 כץ יורם

ניצול לרעה 02/07/17     35097-09-12 34844 , הרצליה14/0מנורה  312754641 לסיה מור

ניצול לרעה 05/09/17      2920-00-09 22855 , תל אביב -יפו20דימונה  28955458 נח חיים גד

ניצול לרעה 18/09/17     23382-10-15 49951 , רמת גן13/1העמל  22373369 נתן יעקב

ניצול לרעה 18/09/17     26535-09-13 39468 , תל אביב -יפו12/1גרטץ  309922862 סקלדז'יק אלכסנדר

ניצול לרעה 04/09/17     52435-07-10 25380 , תל אביב -יפו23/7רבנו חננאל  310481312 פיינר גרי

ניצול לרעה 19/11/17     38354-07-12 34126 , בת ים63/0ניסנבאום  57120834 קדוש שמעון

ניצול לרעה 17/11/15     41276-03-15 47054 , תל אביב -יפו29/8פרץ י ל  38191961 קורן שחר

ניצול לרעה 19/09/17      5701-08-14 42982 , תל אביב -יפו23/5השוק  28714665 שילה הלית

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 12/07/17     35660-05-16 48908 , שפרעם0/0שפרעם  21858774 אבו חמוד סאבר

מחיקת בקשה 03/07/17      7652-08-16 50792 , באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  49830797 אבו מוך אנס

מחיקת בקשה 17/09/17     16651-02-16 47014 , ג'ת0/0ג'ת  57597254 אבו פול עמאד אלדין

דחיית בקשה 22/06/17     52507-02-16 47658 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  59358531 אבו שנב ג'מאל

מחיקת בקשה 04/07/17     43971-12-16 53436 , חיפה75/15שד דגניה  308302694 אדרי חנית

מחיקת בקשה 24/07/17     18192-05-16 49064 , בענה0/0בענה  37426004 אליאס שרון

מחיקת בקשה 25/07/17     18455-06-11 21562 , נהרייה85הרצל  306383183 אספוב עוזיאל

מחיקת בקשה 06/09/17     40411-02-16 47058 , בענה0/0בענה  37417656 בדראן מוחמד

מחיקת בקשה 19/09/17     15050-09-15 43915 , חיפה82/4הנוטר  27395854 ביטון עמי

מחיקת בקשה 23/07/17     51919-06-16 48362 , קיסריה7/210נאות גולף  51250686 בן אליהו שלמה ז"ל

מחיקת בקשה 27/08/17     44409-02-16 47446 , מעלות-תרשיחא28/3הרב קוק  27818087 בן חמו יוסף

מחיקת בקשה 04/07/17     41489-08-16 47738 , חיפה2/7צייטלין אהרון  17125113 ברביבאי יעל

מחיקת בקשה 10/09/17     52660-01-17 54426 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  300450772 גדיר איאד

מחיקת בקשה 24/07/17     15944-12-16 52896 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  27528611 גדיר חסן

מחיקת בקשה 04/09/17      5771-03-13 29482 , חדרה1/0בר אילן מאיר  56305840 גרגור מג'יד

מחיקת בקשה 17/07/17     39497-08-16 50526 , חדרה30/2בן צבי יצחק  323430868 גרונטובסקי דינה

מחיקת בקשה 21/06/17     34684-09-16 50516 , קריית אתא55/0הנביאים  12137774 דדיה אלי

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 11/09/17     50916-11-15 45355 , עכו16/15קליין שלמה  28592038 ענף מרדכי

מחיקת בקשה 17/07/17     25606-03-16 47911 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  49841398 עסאף אחלאם

מחיקת בקשה 24/07/17      4715-01-16 46196 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  40105702 עסאף ג'האן

מחיקת בקשה 07/09/17     13721-02-16 46966 , דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  58521196 עסאף מחמוד

מחיקת בקשה 13/08/17     10602-02-16 47106 , כפר מנדא0/0כפר מנדא  39147160 עראבי עלי

הפטר חלוט 12/09/17     59789-01-15 38200 , חיפה19/0רענן  26060988 פורר מריו

מחיקת בקשה 23/07/17     37947-10-13 32182 , עספיא85/0 5רח  24766180 פרו חואסם

מחיקת בקשה 09/08/17     35772-05-17 57026 , שלומי27/1אחיהוד בן שלומי  33489311 קופר שירז

מחיקת בקשה 13/08/17      8436-05-16 48758 , נהרייה31/1קפלן  55995146 קזס אבי

מחיקת בקשה 07/09/17     30716-08-16 50276 , אור עקיבא811שכונת שז"ר  307086280 קפסרוב לאוניד

מחיקת בקשה 26/08/17     52041-02-16 46662 , חיפה32/0יפה נוף  201532892 רוזנצויג אדוה זליפה

מחיקת בקשה 29/06/17     10020-04-16 47326 , זרזיר0/0היב אבו סיאח  60928603 רחאל אמיר

מחיקת בקשה 19/09/17     18964-09-15 44154 , כפר קרע0/0כפר קרע  320992795 שובר חוסיין

מחיקת בקשה 29/06/17     65394-06-16 49818 , קריית אתא1/21הרצוג  39074653 שוקרון איתי

מחיקת בקשה 11/07/17     28578-09-16 48876 , קריית ים6/0הקוממיות  305119083 שי אושרי רפאל

מחיקת בקשה 28/07/17     11818-08-16 50576 , שפרעם0/0שפרעם  24722787 שיתי סאמר

דחיית בקשה 24/06/17     12245-06-16 48796 , עכו37/5טרומפלדור  53099677 תורי מוחמד

באר שבע מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 15/10/17     23227-09-16 27813 , ערערה-בנגב74/0 4שכ  305427965 אבו ג'אמע אדהם

דחיית בקשה 25/09/17     11298-05-16 22288 , רהט64/0אלנכיל  65671901 אבו חאמד זוהרן

ניצול לרעה 13/11/17     53753-07-12 14661 53867800 , תל שבע109ת"ד   אבו טחה פואד

ניצול לרעה 21/06/17     59908-05-12 14713 , רהט50 בית 7שכונה  35544394 אבו יחיה גמעה

דחיית בקשה 15/10/17     46436-02-16 25592 , כסיפה63/0 30שכ  34597252 אבו עגאג עלאא

דחיית בקשה 25/09/17     63126-06-16 26598 , אשדוד2/9שפירא משה חיים  21799614 אבוטבול אורפז

ניצול לרעה 10/10/17     58857-06-14 20302 / , אילת1מיכל בת שאול  38113577 אביסרור שי

ניצול לרעה 13/09/17     17195-08-13 17717 , רהט6/0אלנור  300765898 אלעוברה פהמי

דחיית בקשה 20/08/17     11782-10-12 15739 , באר שבע112/13סנהדרין  201037462 ברכה שלי

דחיית בקשה 19/10/17     43836-11-14 20652 , אילת1152/14חכליל  24361149 גיגי סיגל

דחיית בקשה 03/10/17     21913-07-12 15383 , באר שבע31/0רותם  309104172 גרמפל יפים

ניצול לרעה 15/02/16     50990-07-14 19404 , דימונה1308/13מרחבים  68887090 ורסולקר יוכבד

דחיית בקשה 18/09/17     16448-12-15 24882 , אשקלון37/9ההסתדרות  305418972 זריהן אושרי מסעו

דחיית בקשה 10/12/13     29732-01-11 12398 , אופקים48/5פרי מגדים  33019340 חוטה שרון

ניצול לרעה 02/10/17     36672-01-15 22044 , נתיבות227/2שד ירושלים  37522281 יצהר אריק

דחיית בקשה 26/09/17     44490-03-15 21859 , אשקלון48/10ביאליק  59151423 לוי אשכול

דחיית בקשה 29/09/17     15734-02-16 25658 , שדרות1/7משעול הל"ה  322053257 מישייב ארתור

ניצול לרעה 17/09/17     40014-02-11 12379 , אשקלון23יפה נוף  25475971 מעלם עוז עזרא

ניצול לרעה 01/10/17     23772-02-15 22249 , אשדוד15/8המתנדבים  58861725 סגרון דניאל

ניצול לרעה 16/06/17     30422-08-15 22393 , רהט41/0אל קאדסייה  17880097 עטאס חתאם

ניצול לרעה 25/12/16      4140-04-15 22694 , אופקים1552/15דרך הטייסים  311978316 קוזנצוב טטיאנה

דחיית בקשה 26/09/17     21896-11-15 24169 , באר שבע6/2רחל אמנו  300128055 קוזקארו אבי
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הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 11/09/17     50916-11-15 45355 , עכו16/15קליין שלמה  28592038 ענף מרדכי

מחיקת בקשה 17/07/17     25606-03-16 47911 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  49841398 עסאף אחלאם

מחיקת בקשה 24/07/17      4715-01-16 46196 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  40105702 עסאף ג'האן

מחיקת בקשה 07/09/17     13721-02-16 46966 , דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  58521196 עסאף מחמוד

מחיקת בקשה 13/08/17     10602-02-16 47106 , כפר מנדא0/0כפר מנדא  39147160 עראבי עלי

הפטר חלוט 12/09/17     59789-01-15 38200 , חיפה19/0רענן  26060988 פורר מריו

מחיקת בקשה 23/07/17     37947-10-13 32182 , עספיא85/0 5רח  24766180 פרו חואסם

מחיקת בקשה 09/08/17     35772-05-17 57026 , שלומי27/1אחיהוד בן שלומי  33489311 קופר שירז

מחיקת בקשה 13/08/17      8436-05-16 48758 , נהרייה31/1קפלן  55995146 קזס אבי

מחיקת בקשה 07/09/17     30716-08-16 50276 , אור עקיבא811שכונת שז"ר  307086280 קפסרוב לאוניד

מחיקת בקשה 26/08/17     52041-02-16 46662 , חיפה32/0יפה נוף  201532892 רוזנצויג אדוה זליפה

מחיקת בקשה 29/06/17     10020-04-16 47326 , זרזיר0/0היב אבו סיאח  60928603 רחאל אמיר

מחיקת בקשה 19/09/17     18964-09-15 44154 , כפר קרע0/0כפר קרע  320992795 שובר חוסיין

מחיקת בקשה 29/06/17     65394-06-16 49818 , קריית אתא1/21הרצוג  39074653 שוקרון איתי

מחיקת בקשה 11/07/17     28578-09-16 48876 , קריית ים6/0הקוממיות  305119083 שי אושרי רפאל

מחיקת בקשה 28/07/17     11818-08-16 50576 , שפרעם0/0שפרעם  24722787 שיתי סאמר

דחיית בקשה 24/06/17     12245-06-16 48796 , עכו37/5טרומפלדור  53099677 תורי מוחמד

באר שבע מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 15/10/17     23227-09-16 27813 , ערערה-בנגב74/0 4שכ  305427965 אבו ג'אמע אדהם

דחיית בקשה 25/09/17     11298-05-16 22288 , רהט64/0אלנכיל  65671901 אבו חאמד זוהרן

ניצול לרעה 13/11/17     53753-07-12 14661 53867800 , תל שבע109ת"ד   אבו טחה פואד

ניצול לרעה 21/06/17     59908-05-12 14713 , רהט50 בית 7שכונה  35544394 אבו יחיה גמעה

דחיית בקשה 15/10/17     46436-02-16 25592 , כסיפה63/0 30שכ  34597252 אבו עגאג עלאא

דחיית בקשה 25/09/17     63126-06-16 26598 , אשדוד2/9שפירא משה חיים  21799614 אבוטבול אורפז

ניצול לרעה 10/10/17     58857-06-14 20302 / , אילת1מיכל בת שאול  38113577 אביסרור שי

ניצול לרעה 13/09/17     17195-08-13 17717 , רהט6/0אלנור  300765898 אלעוברה פהמי

דחיית בקשה 20/08/17     11782-10-12 15739 , באר שבע112/13סנהדרין  201037462 ברכה שלי

דחיית בקשה 19/10/17     43836-11-14 20652 , אילת1152/14חכליל  24361149 גיגי סיגל

דחיית בקשה 03/10/17     21913-07-12 15383 , באר שבע31/0רותם  309104172 גרמפל יפים

ניצול לרעה 15/02/16     50990-07-14 19404 , דימונה1308/13מרחבים  68887090 ורסולקר יוכבד

דחיית בקשה 18/09/17     16448-12-15 24882 , אשקלון37/9ההסתדרות  305418972 זריהן אושרי מסעו

דחיית בקשה 10/12/13     29732-01-11 12398 , אופקים48/5פרי מגדים  33019340 חוטה שרון

ניצול לרעה 02/10/17     36672-01-15 22044 , נתיבות227/2שד ירושלים  37522281 יצהר אריק

דחיית בקשה 26/09/17     44490-03-15 21859 , אשקלון48/10ביאליק  59151423 לוי אשכול

דחיית בקשה 29/09/17     15734-02-16 25658 , שדרות1/7משעול הל"ה  322053257 מישייב ארתור

ניצול לרעה 17/09/17     40014-02-11 12379 , אשקלון23יפה נוף  25475971 מעלם עוז עזרא

ניצול לרעה 01/10/17     23772-02-15 22249 , אשדוד15/8המתנדבים  58861725 סגרון דניאל

ניצול לרעה 16/06/17     30422-08-15 22393 , רהט41/0אל קאדסייה  17880097 עטאס חתאם

ניצול לרעה 25/12/16      4140-04-15 22694 , אופקים1552/15דרך הטייסים  311978316 קוזנצוב טטיאנה

דחיית בקשה 26/09/17     21896-11-15 24169 , באר שבע6/2רחל אמנו  300128055 קוזקארו אבי

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 23/11/17     27439-03-15 46919 , תל אביב -יפו59/0שבטי ישראל  20331666 אבו חסירה ודאד

ניצול לרעה 20/08/17     58612-12-15 51182 , בת ים32/10השקמה  38615670 אדרי לימור

ניצול לרעה 16/07/17     36641-07-15 48753 , בת ים11/6התחיה  324753714 ארוב גריגורי

ניצול לרעה 02/07/17     11100-11-15 42346 , תל אביב -יפו35/1דרך ההגנה  24502742 בנייא רוני

ניצול לרעה 27/11/17     31844-03-15 47042 , כוכב יאיר2הגלעד  308748169 גורוחובסקי לריסה

ניצול לרעה 02/07/17     34260-11-15 50505 , חולון14/5שער הגיא  43406826 דרויש אלי

ניצול לרעה 14/09/17     25850-11-16 56718 , תל אביב -יפו6/5טוכולסקי קורט  316936905 וולפוביץ' איגור

ניצול לרעה 02/07/17     56330-11-15 50657 , תל אביב -יפו14/0רח סא כ שלם  22297683 חלבי מתוקה

ניצול לרעה 28/09/17     48682-01-16 51933 , חולון15/2שמורק  7707987 יוחנן רחל

ניצול לרעה 18/09/17     31779-10-16 56602 , בת ים1/9ז'בוטינסקי  315979948 ישראלי דניאל יעקב

ניצול לרעה 04/09/17      2878-00-09 22782 , תל אביב -יפו4חיסין  1483254 כץ יורם

ניצול לרעה 02/07/17     35097-09-12 34844 , הרצליה14/0מנורה  312754641 לסיה מור

ניצול לרעה 05/09/17      2920-00-09 22855 , תל אביב -יפו20דימונה  28955458 נח חיים גד

ניצול לרעה 18/09/17     23382-10-15 49951 , רמת גן13/1העמל  22373369 נתן יעקב

ניצול לרעה 18/09/17     26535-09-13 39468 , תל אביב -יפו12/1גרטץ  309922862 סקלדז'יק אלכסנדר

ניצול לרעה 04/09/17     52435-07-10 25380 , תל אביב -יפו23/7רבנו חננאל  310481312 פיינר גרי

ניצול לרעה 19/11/17     38354-07-12 34126 , בת ים63/0ניסנבאום  57120834 קדוש שמעון

ניצול לרעה 17/11/15     41276-03-15 47054 , תל אביב -יפו29/8פרץ י ל  38191961 קורן שחר

ניצול לרעה 19/09/17      5701-08-14 42982 , תל אביב -יפו23/5השוק  28714665 שילה הלית

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 12/07/17     35660-05-16 48908 , שפרעם0/0שפרעם  21858774 אבו חמוד סאבר

מחיקת בקשה 03/07/17      7652-08-16 50792 , באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  49830797 אבו מוך אנס

מחיקת בקשה 17/09/17     16651-02-16 47014 , ג'ת0/0ג'ת  57597254 אבו פול עמאד אלדין

דחיית בקשה 22/06/17     52507-02-16 47658 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  59358531 אבו שנב ג'מאל

מחיקת בקשה 04/07/17     43971-12-16 53436 , חיפה75/15שד דגניה  308302694 אדרי חנית

מחיקת בקשה 24/07/17     18192-05-16 49064 , בענה0/0בענה  37426004 אליאס שרון

מחיקת בקשה 25/07/17     18455-06-11 21562 , נהרייה85הרצל  306383183 אספוב עוזיאל

מחיקת בקשה 06/09/17     40411-02-16 47058 , בענה0/0בענה  37417656 בדראן מוחמד

מחיקת בקשה 19/09/17     15050-09-15 43915 , חיפה82/4הנוטר  27395854 ביטון עמי

מחיקת בקשה 23/07/17     51919-06-16 48362 , קיסריה7/210נאות גולף  51250686 בן אליהו שלמה ז"ל

מחיקת בקשה 27/08/17     44409-02-16 47446 , מעלות-תרשיחא28/3הרב קוק  27818087 בן חמו יוסף

מחיקת בקשה 04/07/17     41489-08-16 47738 , חיפה2/7צייטלין אהרון  17125113 ברביבאי יעל

מחיקת בקשה 10/09/17     52660-01-17 54426 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  300450772 גדיר איאד

מחיקת בקשה 24/07/17     15944-12-16 52896 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  27528611 גדיר חסן

מחיקת בקשה 04/09/17      5771-03-13 29482 , חדרה1/0בר אילן מאיר  56305840 גרגור מג'יד

מחיקת בקשה 17/07/17     39497-08-16 50526 , חדרה30/2בן צבי יצחק  323430868 גרונטובסקי דינה

מחיקת בקשה 21/06/17     34684-09-16 50516 , קריית אתא55/0הנביאים  12137774 דדיה אלי

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 12/11/17     18662-10-11 13761 , נתיבות104שבטי ישראל  59695247 קנפו אליהו

ניצול לרעה 24/09/17     38697-10-16 28012 , אילת0/359מלון ריביירה  312661978 רוסיה דוד

ניצול לרעה 24/09/17     36886-10-16 28022 , אילת0/361מלון ריביירה  33643040 רוסיה רבן קלרה אורית

ניצול לרעה 31/10/17     31852-01-17 27409 , שדרות9/3ישעיהו  310916036 רפאילוב אלכסיי

ניצול לרעה 31/10/17     31824-01-17 27419 , שדרות9/3ישעיהו  310988563 רפאילוב ילנה

ניצול לרעה 30/09/17     44979-08-16 27631 , באר שבע7/7רוקח ישראל  59234914 שטרית בריגיט רינ

נצרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 14/08/17     18376-08-16 50338 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  36343879 אבראהים טליע

מחיקת בקשה 20/07/17     43759-05-14 35368 , נצרת2/1 3027רח  21810437 אבראהים פאדי

מחיקת בקשה 23/07/17     15917-07-16 50321 , טבריה42/4שכ' בית וגן  39222294 אליאס מרים

מחיקת בקשה 01/08/17     28576-02-16 46724 , מגאר0/0מגאר  29761475 אליאס ראתב

מחיקת בקשה 12/06/17     67345-09-16 51516 , עפולה21/2הארז  57494981 אלימלך ברכה

הפטר חלוט 01/08/17     65321-05-16 49484 , טבריה1124/15בן אליעזר אריה  31108855 אלמועלם שרי

מחיקת בקשה 20/07/17     34239-10-15 44212 , יבנאל68/1יבנאל  23954886 ברדה דורון

מחיקת בקשה 14/09/17     17402-07-16 50137 , עפולה48/27הגלבוע  310163829 גורליק דמיטרי

מחיקת בקשה 23/08/17      7169-08-16 50558 , חצור הגלילית1178/9מנחם בגין  31958226 דהן אלון

מחיקת בקשה 01/08/17     31817-05-16 48952 , טורעאן0/0טורעאן  33553173 דחלה סאמר

מחיקת בקשה 06/08/17      4387-08-16 50122 , מגדל העמק27/22הנשיאים  40756934 ועקנין מירב

מחיקת בקשה 29/06/17     46724-06-11 23004 , ניין1115ת.ד.  25912999 זועבי הלאל

דחיית בקשה 24/08/17     25380-09-16 51356 , טבריה0/5השילוח  300494473 חיים הלל

מחיקת בקשה 17/08/17      7724-08-15 43412 , ריינה0/0ריינה  32730327 טאטור רביע

מחיקת בקשה 08/06/17     16724-01-17 53868 , נצרת15/1פאולוס השישי  20523551 יונס עווד

מחיקת בקשה 03/09/17       670-05-16 48622 , עפולה1476/20שדה יצחק  25566753 יעקב חגית

דחיית בקשה 07/06/17     13307-04-16 48278 , צפת363/7האחד עשר  203480462 יצחק חנה

דחיית בקשה 19/07/17     26019-06-16 49498 , עפולה57/9העליה  39150560 מגדל יניב

מחיקת בקשה 07/08/17      1359-07-16 49844 , נצרת0/0סאפוריה  203354477 נח'אש אוסאמה

דחיית בקשה 30/08/17     44905-01-17 53976 , נצרת17/0 9008רח  29866175 נמאמסה עימאד

מחיקת בקשה 15/09/17     51846-09-16 49554 , נצרת12/4סאפוריה  33555939 סאלח פואד

מחיקת בקשה 06/08/17     53995-05-16 49262 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  29174927 סבאג סאמי

מחיקת בקשה 14/09/17     23873-05-15 41677 , נצרת16/0 0401רח  59880070 סלאם ריאד

מחיקת בקשה 27/08/17     58137-01-17 53814 , נצרת1/0 1006רח  43207356 סנדיאני נואף

מחיקת בקשה 14/08/17      1863-02-15 40244 , נצרת51/3 1000רח  29761202 עבד אלראזק עלא אלדין

דחיית בקשה 08/09/17     18568-09-16 51868 , נצרת עילית24/7יזרעאל  23415623 עודה עאסם

מחיקת בקשה 09/08/17     10213-09-12 26792 , עוזייר0/0עוזייר  59864884 עומר קאסם

מחיקת בקשה 10/09/17     21912-03-16 47857 , טבריה16/0אהל יעקב  23818776 עמר יורם

מחיקת בקשה 02/09/17      8966-06-15 41947 , עפולה11/15שד קונטיקט  320606338 פוסדסקי איוון

מחיקת בקשה 17/09/17     15268-07-16 50155 , נצרת7/0 123רח  39135413 קלק קוסטנדי

מחיקת בקשה 25/07/17     54800-10-13 32112 , מגדל העמק14/5קרן היסוד  61072468 קריספיל אברהם

מחיקת בקשה 23/07/17      7424-05-16 46436 , אכסאל0/0אכסאל  36827350 שהואן מוחמד

ניצול לרעה 01/06/17     15555-11-13 32591 ב דירה, נצרת עילית7שכונת החצב  320535818 שצ'רבקוב ולדימיר
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12:00 17/05/09 11:30 17/05/09 22/02/09 1230008 4854 ,14-27המלאכה
נצרתעילית,

580048874 ד"ניידותחב
להפצתיהדות

ארהקודש

12:00 26/07/09 11:30 26/07/09 15/03/09 3060008 4927 528האופנים
חצורהגלילית,

512642026 אקסטרה"
צ.י(אורדינייר(.

מזושירותי

11:00 29/07/09 10:30 29/07/09 15/02/09 3460008 4943 בגין7מנחם
רמתגן,

513793422 סטוגליליפתח
מ"בע

12:00 15/07/09 11:30 15/07/09 11/03/09 4840008 4995 חצור.81,ד.ת
הגלילית

513710681 מ"וטרימיקסבע

חיפה',א15ים"פל'רבשד"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזחיפהוהצפון,ר"סגןהכונ,ד"עו,לבנהברעוז

בארשבע מחוז

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

10:30 10/05/09 10:00 10/05/09 02/03/09 834908 2946 מסחרי19מרכז
עומר,

512027954 אחירוזנטל
שרותיבניה

)1995(מ"בע

10:30 30/03/09 10:00 30/03/09 21/01/09 84170008 2949 13הצוער,באר
שבע

513704189 לבהנגבסוכנויות
מ"הרכבבע

10:30 18/03/09 10:00 18/03/09 18/03/09 852308 2954 69טרומפלדור
בארשבע,

512504366 אתגריתרשתות
1997(ותשתיות(

מ"בע

10:30 18/05/09 10:00 18/05/09 02/03/09 860308 2959 הנגבלבקניון
בארשבע,

512613233 סמיאתמאיר
מ"ובניובע

10:30 05/07/09 10:00 05/07/09 05/04/09 862008 2961 אשקלון,6ל"צה 512736356 מ"טליטקסבע

בארשבע,4התקווה'רברח"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזבארשבע,ר"סגןהכונ,ד"עו,צביקויש

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 12/11/17     18662-10-11 13761 , נתיבות104שבטי ישראל  59695247 קנפו אליהו

ניצול לרעה 24/09/17     38697-10-16 28012 , אילת0/359מלון ריביירה  312661978 רוסיה דוד

ניצול לרעה 24/09/17     36886-10-16 28022 , אילת0/361מלון ריביירה  33643040 רוסיה רבן קלרה אורית

ניצול לרעה 31/10/17     31852-01-17 27409 , שדרות9/3ישעיהו  310916036 רפאילוב אלכסיי

ניצול לרעה 31/10/17     31824-01-17 27419 , שדרות9/3ישעיהו  310988563 רפאילוב ילנה

ניצול לרעה 30/09/17     44979-08-16 27631 , באר שבע7/7רוקח ישראל  59234914 שטרית בריגיט רינ

נצרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 14/08/17     18376-08-16 50338 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  36343879 אבראהים טליע

מחיקת בקשה 20/07/17     43759-05-14 35368 , נצרת2/1 3027רח  21810437 אבראהים פאדי

מחיקת בקשה 23/07/17     15917-07-16 50321 , טבריה42/4שכ' בית וגן  39222294 אליאס מרים

מחיקת בקשה 01/08/17     28576-02-16 46724 , מגאר0/0מגאר  29761475 אליאס ראתב

מחיקת בקשה 12/06/17     67345-09-16 51516 , עפולה21/2הארז  57494981 אלימלך ברכה

הפטר חלוט 01/08/17     65321-05-16 49484 , טבריה1124/15בן אליעזר אריה  31108855 אלמועלם שרי

מחיקת בקשה 20/07/17     34239-10-15 44212 , יבנאל68/1יבנאל  23954886 ברדה דורון

מחיקת בקשה 14/09/17     17402-07-16 50137 , עפולה48/27הגלבוע  310163829 גורליק דמיטרי

מחיקת בקשה 23/08/17      7169-08-16 50558 , חצור הגלילית1178/9מנחם בגין  31958226 דהן אלון

מחיקת בקשה 01/08/17     31817-05-16 48952 , טורעאן0/0טורעאן  33553173 דחלה סאמר

מחיקת בקשה 06/08/17      4387-08-16 50122 , מגדל העמק27/22הנשיאים  40756934 ועקנין מירב

מחיקת בקשה 29/06/17     46724-06-11 23004 , ניין1115ת.ד.  25912999 זועבי הלאל

דחיית בקשה 24/08/17     25380-09-16 51356 , טבריה0/5השילוח  300494473 חיים הלל

מחיקת בקשה 17/08/17      7724-08-15 43412 , ריינה0/0ריינה  32730327 טאטור רביע

מחיקת בקשה 08/06/17     16724-01-17 53868 , נצרת15/1פאולוס השישי  20523551 יונס עווד

מחיקת בקשה 03/09/17       670-05-16 48622 , עפולה1476/20שדה יצחק  25566753 יעקב חגית

דחיית בקשה 07/06/17     13307-04-16 48278 , צפת363/7האחד עשר  203480462 יצחק חנה

דחיית בקשה 19/07/17     26019-06-16 49498 , עפולה57/9העליה  39150560 מגדל יניב

מחיקת בקשה 07/08/17      1359-07-16 49844 , נצרת0/0סאפוריה  203354477 נח'אש אוסאמה

דחיית בקשה 30/08/17     44905-01-17 53976 , נצרת17/0 9008רח  29866175 נמאמסה עימאד

מחיקת בקשה 15/09/17     51846-09-16 49554 , נצרת12/4סאפוריה  33555939 סאלח פואד

מחיקת בקשה 06/08/17     53995-05-16 49262 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  29174927 סבאג סאמי

מחיקת בקשה 14/09/17     23873-05-15 41677 , נצרת16/0 0401רח  59880070 סלאם ריאד

מחיקת בקשה 27/08/17     58137-01-17 53814 , נצרת1/0 1006רח  43207356 סנדיאני נואף

מחיקת בקשה 14/08/17      1863-02-15 40244 , נצרת51/3 1000רח  29761202 עבד אלראזק עלא אלדין

דחיית בקשה 08/09/17     18568-09-16 51868 , נצרת עילית24/7יזרעאל  23415623 עודה עאסם

מחיקת בקשה 09/08/17     10213-09-12 26792 , עוזייר0/0עוזייר  59864884 עומר קאסם

מחיקת בקשה 10/09/17     21912-03-16 47857 , טבריה16/0אהל יעקב  23818776 עמר יורם

מחיקת בקשה 02/09/17      8966-06-15 41947 , עפולה11/15שד קונטיקט  320606338 פוסדסקי איוון

מחיקת בקשה 17/09/17     15268-07-16 50155 , נצרת7/0 123רח  39135413 קלק קוסטנדי

מחיקת בקשה 25/07/17     54800-10-13 32112 , מגדל העמק14/5קרן היסוד  61072468 קריספיל אברהם

מחיקת בקשה 23/07/17      7424-05-16 46436 , אכסאל0/0אכסאל  36827350 שהואן מוחמד

ניצול לרעה 01/06/17     15555-11-13 32591 ב דירה, נצרת עילית7שכונת החצב  320535818 שצ'רבקוב ולדימיר
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הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 05/09/17      8564-09-14 37576 , נצרת15/2אל-פאח'ורה  29840873 תובה פאטמה

מרכז מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 17/09/17     14062-04-16 53111 , יבנה3/6שבזי  201585197 אמיתי נאור

ניצול לרעה 12/07/17     49008-01-13 33480 , ראשון לציון49/9וולפסון  33851122 בן לוי אדווה

ניצול לרעה 18/09/17     12362-03-17 59515 , טירה0/0טירה  28375269 בשארה גמאל

ניצול לרעה 18/09/17      7798-12-14 44684 , רמלה4/0אנגל  38521423 גוזלן יוסף

העדר תועלת 12/07/17     47120-01-16 51541 , פתח תקווה5/24קהילת פראג  59740365 גרמה רוני

ניצול לרעה 13/07/17      5565-02-14 41208 , פתח תקווה6/8גרינשטיין  23589757 לוגסי דוד

ניצול לרעה 06/09/17      7263-08-16 55241 , קלנסווה0/0  201410842 מחמוד קשקוש

ניצול לרעה 04/11/17     60811-12-15 50836 , רמלה9/3צה"ל  23984545 נינאי מרדכי

ניצול לרעה 30/11/17     39837-05-15 47748 , בית דגן76/5רמב"ן  28900413 עוזרי דויד

ניצול לרעה 12/07/17     54851-12-15 50152 , נתניה12/1שטרית  319511531 שרייב אדמונד

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 12/11/17     18662-10-11 13761 , נתיבות104שבטי ישראל  59695247 קנפו אליהו

ניצול לרעה 24/09/17     38697-10-16 28012 , אילת0/359מלון ריביירה  312661978 רוסיה דוד

ניצול לרעה 24/09/17     36886-10-16 28022 , אילת0/361מלון ריביירה  33643040 רוסיה רבן קלרה אורית

ניצול לרעה 31/10/17     31852-01-17 27409 , שדרות9/3ישעיהו  310916036 רפאילוב אלכסיי

ניצול לרעה 31/10/17     31824-01-17 27419 , שדרות9/3ישעיהו  310988563 רפאילוב ילנה

ניצול לרעה 30/09/17     44979-08-16 27631 , באר שבע7/7רוקח ישראל  59234914 שטרית בריגיט רינ

נצרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 14/08/17     18376-08-16 50338 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  36343879 אבראהים טליע

מחיקת בקשה 20/07/17     43759-05-14 35368 , נצרת2/1 3027רח  21810437 אבראהים פאדי

מחיקת בקשה 23/07/17     15917-07-16 50321 , טבריה42/4שכ' בית וגן  39222294 אליאס מרים

מחיקת בקשה 01/08/17     28576-02-16 46724 , מגאר0/0מגאר  29761475 אליאס ראתב

מחיקת בקשה 12/06/17     67345-09-16 51516 , עפולה21/2הארז  57494981 אלימלך ברכה

הפטר חלוט 01/08/17     65321-05-16 49484 , טבריה1124/15בן אליעזר אריה  31108855 אלמועלם שרי

מחיקת בקשה 20/07/17     34239-10-15 44212 , יבנאל68/1יבנאל  23954886 ברדה דורון

מחיקת בקשה 14/09/17     17402-07-16 50137 , עפולה48/27הגלבוע  310163829 גורליק דמיטרי

מחיקת בקשה 23/08/17      7169-08-16 50558 , חצור הגלילית1178/9מנחם בגין  31958226 דהן אלון

מחיקת בקשה 01/08/17     31817-05-16 48952 , טורעאן0/0טורעאן  33553173 דחלה סאמר

מחיקת בקשה 06/08/17      4387-08-16 50122 , מגדל העמק27/22הנשיאים  40756934 ועקנין מירב

מחיקת בקשה 29/06/17     46724-06-11 23004 , ניין1115ת.ד.  25912999 זועבי הלאל

דחיית בקשה 24/08/17     25380-09-16 51356 , טבריה0/5השילוח  300494473 חיים הלל

מחיקת בקשה 17/08/17      7724-08-15 43412 , ריינה0/0ריינה  32730327 טאטור רביע

מחיקת בקשה 08/06/17     16724-01-17 53868 , נצרת15/1פאולוס השישי  20523551 יונס עווד

מחיקת בקשה 03/09/17       670-05-16 48622 , עפולה1476/20שדה יצחק  25566753 יעקב חגית

דחיית בקשה 07/06/17     13307-04-16 48278 , צפת363/7האחד עשר  203480462 יצחק חנה

דחיית בקשה 19/07/17     26019-06-16 49498 , עפולה57/9העליה  39150560 מגדל יניב

מחיקת בקשה 07/08/17      1359-07-16 49844 , נצרת0/0סאפוריה  203354477 נח'אש אוסאמה

דחיית בקשה 30/08/17     44905-01-17 53976 , נצרת17/0 9008רח  29866175 נמאמסה עימאד

מחיקת בקשה 15/09/17     51846-09-16 49554 , נצרת12/4סאפוריה  33555939 סאלח פואד

מחיקת בקשה 06/08/17     53995-05-16 49262 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  29174927 סבאג סאמי

מחיקת בקשה 14/09/17     23873-05-15 41677 , נצרת16/0 0401רח  59880070 סלאם ריאד

מחיקת בקשה 27/08/17     58137-01-17 53814 , נצרת1/0 1006רח  43207356 סנדיאני נואף

מחיקת בקשה 14/08/17      1863-02-15 40244 , נצרת51/3 1000רח  29761202 עבד אלראזק עלא אלדין

דחיית בקשה 08/09/17     18568-09-16 51868 , נצרת עילית24/7יזרעאל  23415623 עודה עאסם

מחיקת בקשה 09/08/17     10213-09-12 26792 , עוזייר0/0עוזייר  59864884 עומר קאסם

מחיקת בקשה 10/09/17     21912-03-16 47857 , טבריה16/0אהל יעקב  23818776 עמר יורם

מחיקת בקשה 02/09/17      8966-06-15 41947 , עפולה11/15שד קונטיקט  320606338 פוסדסקי איוון

מחיקת בקשה 17/09/17     15268-07-16 50155 , נצרת7/0 123רח  39135413 קלק קוסטנדי

מחיקת בקשה 25/07/17     54800-10-13 32112 , מגדל העמק14/5קרן היסוד  61072468 קריספיל אברהם

מחיקת בקשה 23/07/17      7424-05-16 46436 , אכסאל0/0אכסאל  36827350 שהואן מוחמד

ניצול לרעה 01/06/17     15555-11-13 32591 ב דירה, נצרת עילית7שכונת החצב  320535818 שצ'רבקוב ולדימיר

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 23/11/17     27439-03-15 46919 , תל אביב -יפו59/0שבטי ישראל  20331666 אבו חסירה ודאד

ניצול לרעה 20/08/17     58612-12-15 51182 , בת ים32/10השקמה  38615670 אדרי לימור

ניצול לרעה 16/07/17     36641-07-15 48753 , בת ים11/6התחיה  324753714 ארוב גריגורי

ניצול לרעה 02/07/17     11100-11-15 42346 , תל אביב -יפו35/1דרך ההגנה  24502742 בנייא רוני

ניצול לרעה 27/11/17     31844-03-15 47042 , כוכב יאיר2הגלעד  308748169 גורוחובסקי לריסה

ניצול לרעה 02/07/17     34260-11-15 50505 , חולון14/5שער הגיא  43406826 דרויש אלי

ניצול לרעה 14/09/17     25850-11-16 56718 , תל אביב -יפו6/5טוכולסקי קורט  316936905 וולפוביץ' איגור

ניצול לרעה 02/07/17     56330-11-15 50657 , תל אביב -יפו14/0רח סא כ שלם  22297683 חלבי מתוקה

ניצול לרעה 28/09/17     48682-01-16 51933 , חולון15/2שמורק  7707987 יוחנן רחל

ניצול לרעה 18/09/17     31779-10-16 56602 , בת ים1/9ז'בוטינסקי  315979948 ישראלי דניאל יעקב

ניצול לרעה 04/09/17      2878-00-09 22782 , תל אביב -יפו4חיסין  1483254 כץ יורם

ניצול לרעה 02/07/17     35097-09-12 34844 , הרצליה14/0מנורה  312754641 לסיה מור

ניצול לרעה 05/09/17      2920-00-09 22855 , תל אביב -יפו20דימונה  28955458 נח חיים גד

ניצול לרעה 18/09/17     23382-10-15 49951 , רמת גן13/1העמל  22373369 נתן יעקב

ניצול לרעה 18/09/17     26535-09-13 39468 , תל אביב -יפו12/1גרטץ  309922862 סקלדז'יק אלכסנדר

ניצול לרעה 04/09/17     52435-07-10 25380 , תל אביב -יפו23/7רבנו חננאל  310481312 פיינר גרי

ניצול לרעה 19/11/17     38354-07-12 34126 , בת ים63/0ניסנבאום  57120834 קדוש שמעון

ניצול לרעה 17/11/15     41276-03-15 47054 , תל אביב -יפו29/8פרץ י ל  38191961 קורן שחר

ניצול לרעה 19/09/17      5701-08-14 42982 , תל אביב -יפו23/5השוק  28714665 שילה הלית

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 12/07/17     35660-05-16 48908 , שפרעם0/0שפרעם  21858774 אבו חמוד סאבר

מחיקת בקשה 03/07/17      7652-08-16 50792 , באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  49830797 אבו מוך אנס

מחיקת בקשה 17/09/17     16651-02-16 47014 , ג'ת0/0ג'ת  57597254 אבו פול עמאד אלדין

דחיית בקשה 22/06/17     52507-02-16 47658 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  59358531 אבו שנב ג'מאל

מחיקת בקשה 04/07/17     43971-12-16 53436 , חיפה75/15שד דגניה  308302694 אדרי חנית

מחיקת בקשה 24/07/17     18192-05-16 49064 , בענה0/0בענה  37426004 אליאס שרון

מחיקת בקשה 25/07/17     18455-06-11 21562 , נהרייה85הרצל  306383183 אספוב עוזיאל

מחיקת בקשה 06/09/17     40411-02-16 47058 , בענה0/0בענה  37417656 בדראן מוחמד

מחיקת בקשה 19/09/17     15050-09-15 43915 , חיפה82/4הנוטר  27395854 ביטון עמי

מחיקת בקשה 23/07/17     51919-06-16 48362 , קיסריה7/210נאות גולף  51250686 בן אליהו שלמה ז"ל

מחיקת בקשה 27/08/17     44409-02-16 47446 , מעלות-תרשיחא28/3הרב קוק  27818087 בן חמו יוסף

מחיקת בקשה 04/07/17     41489-08-16 47738 , חיפה2/7צייטלין אהרון  17125113 ברביבאי יעל

מחיקת בקשה 10/09/17     52660-01-17 54426 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  300450772 גדיר איאד

מחיקת בקשה 24/07/17     15944-12-16 52896 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  27528611 גדיר חסן

מחיקת בקשה 04/09/17      5771-03-13 29482 , חדרה1/0בר אילן מאיר  56305840 גרגור מג'יד

מחיקת בקשה 17/07/17     39497-08-16 50526 , חדרה30/2בן צבי יצחק  323430868 גרונטובסקי דינה

מחיקת בקשה 21/06/17     34684-09-16 50516 , קריית אתא55/0הנביאים  12137774 דדיה אלי

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 05/09/17      8564-09-14 37576 , נצרת15/2אל-פאח'ורה  29840873 תובה פאטמה

מרכז מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 17/09/17     14062-04-16 53111 , יבנה3/6שבזי  201585197 אמיתי נאור

ניצול לרעה 12/07/17     49008-01-13 33480 , ראשון לציון49/9וולפסון  33851122 בן לוי אדווה

ניצול לרעה 18/09/17     12362-03-17 59515 , טירה0/0טירה  28375269 בשארה גמאל

ניצול לרעה 18/09/17      7798-12-14 44684 , רמלה4/0אנגל  38521423 גוזלן יוסף

העדר תועלת 12/07/17     47120-01-16 51541 , פתח תקווה5/24קהילת פראג  59740365 גרמה רוני

ניצול לרעה 13/07/17      5565-02-14 41208 , פתח תקווה6/8גרינשטיין  23589757 לוגסי דוד

ניצול לרעה 06/09/17      7263-08-16 55241 , קלנסווה0/0  201410842 מחמוד קשקוש

ניצול לרעה 04/11/17     60811-12-15 50836 , רמלה9/3צה"ל  23984545 נינאי מרדכי

ניצול לרעה 30/11/17     39837-05-15 47748 , בית דגן76/5רמב"ן  28900413 עוזרי דויד

ניצול לרעה 12/07/17     54851-12-15 50152 , נתניה12/1שטרית  319511531 שרייב אדמונד
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הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 05/09/17      8564-09-14 37576 , נצרת15/2אל-פאח'ורה  29840873 תובה פאטמה

מרכז מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 17/09/17     14062-04-16 53111 , יבנה3/6שבזי  201585197 אמיתי נאור

ניצול לרעה 12/07/17     49008-01-13 33480 , ראשון לציון49/9וולפסון  33851122 בן לוי אדווה

ניצול לרעה 18/09/17     12362-03-17 59515 , טירה0/0טירה  28375269 בשארה גמאל

ניצול לרעה 18/09/17      7798-12-14 44684 , רמלה4/0אנגל  38521423 גוזלן יוסף

העדר תועלת 12/07/17     47120-01-16 51541 , פתח תקווה5/24קהילת פראג  59740365 גרמה רוני

ניצול לרעה 13/07/17      5565-02-14 41208 , פתח תקווה6/8גרינשטיין  23589757 לוגסי דוד

ניצול לרעה 06/09/17      7263-08-16 55241 , קלנסווה0/0  201410842 מחמוד קשקוש

ניצול לרעה 04/11/17     60811-12-15 50836 , רמלה9/3צה"ל  23984545 נינאי מרדכי

ניצול לרעה 30/11/17     39837-05-15 47748 , בית דגן76/5רמב"ן  28900413 עוזרי דויד

ניצול לרעה 12/07/17     54851-12-15 50152 , נתניה12/1שטרית  319511531 שרייב אדמונד

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 23/11/17     27439-03-15 46919 , תל אביב -יפו59/0שבטי ישראל  20331666 אבו חסירה ודאד

ניצול לרעה 20/08/17     58612-12-15 51182 , בת ים32/10השקמה  38615670 אדרי לימור

ניצול לרעה 16/07/17     36641-07-15 48753 , בת ים11/6התחיה  324753714 ארוב גריגורי

ניצול לרעה 02/07/17     11100-11-15 42346 , תל אביב -יפו35/1דרך ההגנה  24502742 בנייא רוני

ניצול לרעה 27/11/17     31844-03-15 47042 , כוכב יאיר2הגלעד  308748169 גורוחובסקי לריסה

ניצול לרעה 02/07/17     34260-11-15 50505 , חולון14/5שער הגיא  43406826 דרויש אלי

ניצול לרעה 14/09/17     25850-11-16 56718 , תל אביב -יפו6/5טוכולסקי קורט  316936905 וולפוביץ' איגור

ניצול לרעה 02/07/17     56330-11-15 50657 , תל אביב -יפו14/0רח סא כ שלם  22297683 חלבי מתוקה

ניצול לרעה 28/09/17     48682-01-16 51933 , חולון15/2שמורק  7707987 יוחנן רחל

ניצול לרעה 18/09/17     31779-10-16 56602 , בת ים1/9ז'בוטינסקי  315979948 ישראלי דניאל יעקב

ניצול לרעה 04/09/17      2878-00-09 22782 , תל אביב -יפו4חיסין  1483254 כץ יורם

ניצול לרעה 02/07/17     35097-09-12 34844 , הרצליה14/0מנורה  312754641 לסיה מור

ניצול לרעה 05/09/17      2920-00-09 22855 , תל אביב -יפו20דימונה  28955458 נח חיים גד

ניצול לרעה 18/09/17     23382-10-15 49951 , רמת גן13/1העמל  22373369 נתן יעקב

ניצול לרעה 18/09/17     26535-09-13 39468 , תל אביב -יפו12/1גרטץ  309922862 סקלדז'יק אלכסנדר

ניצול לרעה 04/09/17     52435-07-10 25380 , תל אביב -יפו23/7רבנו חננאל  310481312 פיינר גרי

ניצול לרעה 19/11/17     38354-07-12 34126 , בת ים63/0ניסנבאום  57120834 קדוש שמעון

ניצול לרעה 17/11/15     41276-03-15 47054 , תל אביב -יפו29/8פרץ י ל  38191961 קורן שחר

ניצול לרעה 19/09/17      5701-08-14 42982 , תל אביב -יפו23/5השוק  28714665 שילה הלית

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 12/07/17     35660-05-16 48908 , שפרעם0/0שפרעם  21858774 אבו חמוד סאבר

מחיקת בקשה 03/07/17      7652-08-16 50792 , באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  49830797 אבו מוך אנס

מחיקת בקשה 17/09/17     16651-02-16 47014 , ג'ת0/0ג'ת  57597254 אבו פול עמאד אלדין

דחיית בקשה 22/06/17     52507-02-16 47658 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  59358531 אבו שנב ג'מאל

מחיקת בקשה 04/07/17     43971-12-16 53436 , חיפה75/15שד דגניה  308302694 אדרי חנית

מחיקת בקשה 24/07/17     18192-05-16 49064 , בענה0/0בענה  37426004 אליאס שרון

מחיקת בקשה 25/07/17     18455-06-11 21562 , נהרייה85הרצל  306383183 אספוב עוזיאל

מחיקת בקשה 06/09/17     40411-02-16 47058 , בענה0/0בענה  37417656 בדראן מוחמד

מחיקת בקשה 19/09/17     15050-09-15 43915 , חיפה82/4הנוטר  27395854 ביטון עמי

מחיקת בקשה 23/07/17     51919-06-16 48362 , קיסריה7/210נאות גולף  51250686 בן אליהו שלמה ז"ל

מחיקת בקשה 27/08/17     44409-02-16 47446 , מעלות-תרשיחא28/3הרב קוק  27818087 בן חמו יוסף

מחיקת בקשה 04/07/17     41489-08-16 47738 , חיפה2/7צייטלין אהרון  17125113 ברביבאי יעל

מחיקת בקשה 10/09/17     52660-01-17 54426 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  300450772 גדיר איאד

מחיקת בקשה 24/07/17     15944-12-16 52896 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  27528611 גדיר חסן

מחיקת בקשה 04/09/17      5771-03-13 29482 , חדרה1/0בר אילן מאיר  56305840 גרגור מג'יד

מחיקת בקשה 17/07/17     39497-08-16 50526 , חדרה30/2בן צבי יצחק  323430868 גרונטובסקי דינה

מחיקת בקשה 21/06/17     34684-09-16 50516 , קריית אתא55/0הנביאים  12137774 דדיה אלי

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    46462-03-15 9343 , ירושלים0/0סילוואן  34711531 הפטר חלוט15/11/17אבו-דיאב מוסא

    27857-10-15 9982 , אבן ספיר39/0אבן ספיר  23650518 הפטר חלוט31/10/17אוחיון אבי

    27836-10-15 9992 , אבן ספיר39/0אבן ספיר  59833566 הפטר חלוט31/10/17אוחיון לבנת

    64625-12-15 10303 , ירושלים14/48שד הרצל  16021735 הפטר חלוט20/11/17איתן חיה

    49612-01-16 10558 , ירושלים229/3הגפן  65843666 הפטר חלוט22/10/17אמיתי מישל

    62248-11-15 10196 , מבשרת ציון90/0הברוש  54581830 הפטר חלוט29/10/17ביטון יצחק

     5152-00-08 4805 , מבשרת ציון13הארזים  79124434 הפטר חלוט20/11/17חיט רוני

     3786-01-16 10426 , ירושלים0/0בית חנינא החדשה  86053717 הפטר חלוט30/10/17טדרוס אבתסאם

    23152-01-16 10480 , ירושלים4/0הגפן  29417029 הפטר חלוט25/10/17יומטוב איל

     9168-05-11 5912 , ירושלים28אנטיגנוס  300640877 הפטר עפ"י הסדר פשרה שהושג26/11/17כהן אהרן

    37558-09-16 11293 , ירושלים615בית חנינא החדשה  80090186 הפטר עפ"י הסדר פשרה שהושג25/11/17מגג רימה

    55340-11-15 10184 , ירושלים4/0דרזנר יחיאל  52845096 הפטר חלוט31/10/17נסים שלמה

     7397-02-13 7312 , אריאל25/1בית לחם  37253143 הפטר חלוט25/10/17נצחון ארז

     2651-12-15 10193 , בית שמש3/2עקביא בן מהללאל  14428890 הפטר חלוט23/11/17רוקח שרה

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    45369-05-14 41741 , תל אביב -יפו38/0יגאל אלון  22239354 הפטר חלוט11/09/17אברהם יהודה

     4509-06-12 32681 , קרית אונו129/5אשכול לוי  58250150 הפטר חלוט22/08/17אופק כרמלה

    18261-11-12 35082 , אזור11/0חנה סנש  7207053 הפטר חלוט18/09/17אשכנזי מנחם

     5932-12-13 40484 , חולון1/25עטרות  312838808 הפטר חלוט11/09/17בטלר בוריס

    53246-12-13 40668 , תל אביב -יפו45זלמן שז"ר  35965367 הפטר חלוט10/12/17בכר לימור

    60148-05-12 32698 , בני ברק14/0בן יוסף  55427389 הפטר חלוט22/08/17בלולו דלילה

     6190-07-13 38704 , תל אביב -יפו19/0מיכאל אנג'לו  51979839 הפטר חלוט17/09/17ברוך לפיד יצחק

    39845-07-11 29163 , בת ים23/6פרלשטיין כניסה  34143636 הפטר חלוט17/09/17ברכה יוסי

    49845-06-13 38281 , רמת גן42נגבה  54280318 הפטר חלוט10/09/17גבריאלוב אמנון

    42315-06-13 38257 , גבעתיים36/7הכנסת  51682938 הפטר חלוט17/09/17גד ענת חנה

     1565-00-08 20300 , חולון31/2אילת  43046077 הפטר חלוט13/11/17דעדוש מירי

     1062-00-08 19879 , בני ברק4סמטת הבנים  13894118 הפטר חלוט13/12/17הרמן יהושע שטרן

    54642-02-13 31956 , רמלה3/0טופז  62629506 הפטר חלוט16/10/17וקנין אברהם

     1285-00-00 13053 , חולון30/10יהושוע רבינוביץ  54578240 הפטר חלוט19/09/17חזן רפאל

     1001-00-12 33799 , תל אביב -יפו1/0הגיחון  58129677 הפטר חלוט01/11/17חתויל מזל

    15552-01-10 23582 , תל אביב -יפו37חשמל  14585251 הפטר חלוט17/09/17טופז אורי

    33493-04-14 43033 , תל אביב -יפו18/0רח סא כ שלם  200320430 הפטר חלוט11/09/17ימיני שפי

    14061-09-12 33879 , תל אביב - יפו1/0הדקל  50699099 הפטר חלוט22/08/17ירושלמי יהודית

    21083-10-15 40074 , תל אביב -יפו6/0עמק ברכה  28660777 הפטר חלוט28/08/17כהן יעקב

    35540-02-12 31581 , חולון108/8סוקולוב  33159765 הפטר חלוט05/09/17לוי קרן

     1043-02-15 46179 , בת ים30/2ששת הימים  25049149 הפטר חלוט14/09/17מאס שושנה

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
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    46462-03-15 9343 , ירושלים0/0סילוואן  34711531 הפטר חלוט15/11/17אבו-דיאב מוסא

    27857-10-15 9982 , אבן ספיר39/0אבן ספיר  23650518 הפטר חלוט31/10/17אוחיון אבי

    27836-10-15 9992 , אבן ספיר39/0אבן ספיר  59833566 הפטר חלוט31/10/17אוחיון לבנת

    64625-12-15 10303 , ירושלים14/48שד הרצל  16021735 הפטר חלוט20/11/17איתן חיה

    49612-01-16 10558 , ירושלים229/3הגפן  65843666 הפטר חלוט22/10/17אמיתי מישל

    62248-11-15 10196 , מבשרת ציון90/0הברוש  54581830 הפטר חלוט29/10/17ביטון יצחק

     5152-00-08 4805 , מבשרת ציון13הארזים  79124434 הפטר חלוט20/11/17חיט רוני

     3786-01-16 10426 , ירושלים0/0בית חנינא החדשה  86053717 הפטר חלוט30/10/17טדרוס אבתסאם

    23152-01-16 10480 , ירושלים4/0הגפן  29417029 הפטר חלוט25/10/17יומטוב איל

     9168-05-11 5912 , ירושלים28אנטיגנוס  300640877 הפטר עפ"י הסדר פשרה שהושג26/11/17כהן אהרן

    37558-09-16 11293 , ירושלים615בית חנינא החדשה  80090186 הפטר עפ"י הסדר פשרה שהושג25/11/17מגג רימה

    55340-11-15 10184 , ירושלים4/0דרזנר יחיאל  52845096 הפטר חלוט31/10/17נסים שלמה

     7397-02-13 7312 , אריאל25/1בית לחם  37253143 הפטר חלוט25/10/17נצחון ארז

     2651-12-15 10193 , בית שמש3/2עקביא בן מהללאל  14428890 הפטר חלוט23/11/17רוקח שרה

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    45369-05-14 41741 , תל אביב -יפו38/0יגאל אלון  22239354 הפטר חלוט11/09/17אברהם יהודה

     4509-06-12 32681 , קרית אונו129/5אשכול לוי  58250150 הפטר חלוט22/08/17אופק כרמלה

    18261-11-12 35082 , אזור11/0חנה סנש  7207053 הפטר חלוט18/09/17אשכנזי מנחם

     5932-12-13 40484 , חולון1/25עטרות  312838808 הפטר חלוט11/09/17בטלר בוריס

    53246-12-13 40668 , תל אביב -יפו45זלמן שז"ר  35965367 הפטר חלוט10/12/17בכר לימור

    60148-05-12 32698 , בני ברק14/0בן יוסף  55427389 הפטר חלוט22/08/17בלולו דלילה

     6190-07-13 38704 , תל אביב -יפו19/0מיכאל אנג'לו  51979839 הפטר חלוט17/09/17ברוך לפיד יצחק

    39845-07-11 29163 , בת ים23/6פרלשטיין כניסה  34143636 הפטר חלוט17/09/17ברכה יוסי

    49845-06-13 38281 , רמת גן42נגבה  54280318 הפטר חלוט10/09/17גבריאלוב אמנון

    42315-06-13 38257 , גבעתיים36/7הכנסת  51682938 הפטר חלוט17/09/17גד ענת חנה

     1565-00-08 20300 , חולון31/2אילת  43046077 הפטר חלוט13/11/17דעדוש מירי

     1062-00-08 19879 , בני ברק4סמטת הבנים  13894118 הפטר חלוט13/12/17הרמן יהושע שטרן

    54642-02-13 31956 , רמלה3/0טופז  62629506 הפטר חלוט16/10/17וקנין אברהם

     1285-00-00 13053 , חולון30/10יהושוע רבינוביץ  54578240 הפטר חלוט19/09/17חזן רפאל

     1001-00-12 33799 , תל אביב -יפו1/0הגיחון  58129677 הפטר חלוט01/11/17חתויל מזל

    15552-01-10 23582 , תל אביב -יפו37חשמל  14585251 הפטר חלוט17/09/17טופז אורי

    33493-04-14 43033 , תל אביב -יפו18/0רח סא כ שלם  200320430 הפטר חלוט11/09/17ימיני שפי

    14061-09-12 33879 , תל אביב - יפו1/0הדקל  50699099 הפטר חלוט22/08/17ירושלמי יהודית

    21083-10-15 40074 , תל אביב -יפו6/0עמק ברכה  28660777 הפטר חלוט28/08/17כהן יעקב

    35540-02-12 31581 , חולון108/8סוקולוב  33159765 הפטר חלוט05/09/17לוי קרן

     1043-02-15 46179 , בת ים30/2ששת הימים  25049149 הפטר חלוט14/09/17מאס שושנה

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    11304-02-13 36075 , גבעתיים31/0דרך השלום  24502973 הפטר חלוט05/12/17מדר יוסי

    42511-01-13 30845 , הרצלייה5/0שמעוני  68392091 הפטר חלוט24/10/17מלכה פנחס

    12644-09-10 25821 , תל אביב - יפו17תג'ר ציונה  50875251 הפטר חלוט14/09/17מסרי סעיד

    41374-05-15 47941 , תל אביב -יפו87/8מח"ל  14979181 הפטר חלוט11/09/17מצליח חנה

    34696-04-12 33106 , אור יהודה1/34שפרינצק  52263712 הפטר חלוט28/08/17נחום יוסף

    40479-08-10 25661 , תל אביב -יפו5/5הבשן  26048991 הפטר חלוט11/09/17נפטי דוד איזיק

    39887-11-13 40337 , בני ברק16/0בית זרוג/  24165797 הפטר חלוט18/09/17נרדיה נסים

    35712-07-10 25289 , תל אביב -יפו189/9דרך בר-לב חיים  302111323 הפטר חלוט24/09/17סומך לידיה

    47644-05-13 37095 , תל אביב -יפו3/0רוזנבלט צבי  326821329 הפטר חלוט18/09/17סטפובה בוריאנה

     9719-12-14 45306 , בני ברק7/0ביאליק  38212676 הפטר חלוט18/09/17ספסה אורלי

    30696-07-12 34047 , אור יהודה15/0אורן  22467278 הפטר חלוט18/09/17עינב יורם

     9726-06-11 28640 , גבעתיים17/9ההסתדרות  28733756 הפטר חלוט12/09/17עמית חיה

    32496-02-15 46149 , בת ים85/14דניאל  23609688 הפטר חלוט19/09/17קונטנטה סיגל

    17025-12-15 50749 , תל אביב -יפו0/0תל אביב - יפו  53483160 הפטר חלוט11/09/17שירי צבי

    39479-05-15 48004 , הרצלייה10/4הנוטרים  4732152 הפטר חלוט18/09/17שמעוני משה

    54398-07-13 38935 , רמת גן65/5הרצל  51177541 הפטר חלוט29/11/17שרפי יגאל

חיפה מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    20075-02-11 21910 , עכו30/5בן עמי  25817313 הפטר חלוט08/12/17אבו גליאת נדה

    42079-04-15 40609 , כפר קרע0/0כפר קרע  59435727 הפטר חלוט22/05/17אבו עטא מחמוד

      285-00-05 12601 , כפר מוסמוס441ת.ד.  24776577 הפטר חלוט16/10/17אגבאריה כאוכב

    26322-09-15 44462 , קריית מוצקין78/4שד גושן משה  16916942 הפטר חלוט14/12/17אגבבייב אנג'ליק

     3575-07-09 17975 60140928 , פרדס חנה-כרכור1590ת.ד.   הפטר חלוט11/12/17אוזן יניב

     9658-11-14 38031 , טבריה128/13קרית משה  314363128 הפטר חלוט17/10/17אלטמן מיכאל

    57490-05-15 41933 , חיפה26/4חניתה  36000164 הפטר חלוט24/10/17אליאב אורטל

    16496-10-12 27683 , חיפה29יואב  57108623 הפטר חלוט19/11/17דואק אברהם

    18239-10-13 31333 , חיפה29/0יואב  57473845 הפטר חלוט19/11/17דואק רינה

    42409-07-13 31091 , קריית טבעון32התשבי  23015258 הפטר חלוט16/10/17דוד מרים

    62431-02-16 47393 , תל אביב -יפו42/0אחד העם  310968359 הפטר חלוט05/12/17דיטמן ויקטוריה

    55121-12-15 45761 , יקנעם עילית21/3הדס  314133075 הפטר חלוט23/10/17זבולוטין לאוניד

      825-00-07 15339 , עכו6/16השיטה  58145269 הפטר חלוט05/12/17חכים אברהם

     2450-10-10 20667 , סח'נין3790ת.ד  56861875 הפטר חלוט11/12/17חלאג' עבד

    53945-03-15 41180 , חיפה5/0שד גולומב אליהו  320789266 הפטר חלוט04/12/17חליסטוב ילנה

    27922-04-15 41357 , קריית אתא15/8מקור ברוך  37691359 הפטר חלוט10/12/17טוריקשוילי יצחק

    53203-04-15 41433 , נהרייה7/1סולד  50495688 הפטר חלוט04/11/17יעקובי מאיר

    50139-02-11 21991 , חיפה9סימטת מונש  54148861 הפטר חלוט06/12/17כהן שלמה

     9111-07-13 30649 , חדרה8/0סולד הנרייטה  51930543 הפטר חלוט06/12/17כלב שושנה

    13322-11-14 38652 , עכו9/3לוחמי הגטאות  323278085 הפטר חלוט14/12/17לוגינוב טטיאנה

     6667-04-12 25600 , נהריה1/7סנש חנה  29465457 הפטר חלוט30/07/17לוי בוחבוט רות רנה

    11887-04-15 40937 , חיפה48/3העליה השניה  51252351 הפטר חלוט15/11/17מזרחי מרסל

    25226-02-16 46934 , עכו57/0בן שושן אברהם  54372727 הפטר חלוט22/11/17מזרחי נעים הרצל

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה
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הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    11304-02-13 36075 , גבעתיים31/0דרך השלום  24502973 הפטר חלוט05/12/17מדר יוסי

    42511-01-13 30845 , הרצלייה5/0שמעוני  68392091 הפטר חלוט24/10/17מלכה פנחס

    12644-09-10 25821 , תל אביב - יפו17תג'ר ציונה  50875251 הפטר חלוט14/09/17מסרי סעיד

    41374-05-15 47941 , תל אביב -יפו87/8מח"ל  14979181 הפטר חלוט11/09/17מצליח חנה

    34696-04-12 33106 , אור יהודה1/34שפרינצק  52263712 הפטר חלוט28/08/17נחום יוסף

    40479-08-10 25661 , תל אביב -יפו5/5הבשן  26048991 הפטר חלוט11/09/17נפטי דוד איזיק

    39887-11-13 40337 , בני ברק16/0בית זרוג/  24165797 הפטר חלוט18/09/17נרדיה נסים

    35712-07-10 25289 , תל אביב -יפו189/9דרך בר-לב חיים  302111323 הפטר חלוט24/09/17סומך לידיה

    47644-05-13 37095 , תל אביב -יפו3/0רוזנבלט צבי  326821329 הפטר חלוט18/09/17סטפובה בוריאנה

     9719-12-14 45306 , בני ברק7/0ביאליק  38212676 הפטר חלוט18/09/17ספסה אורלי

    30696-07-12 34047 , אור יהודה15/0אורן  22467278 הפטר חלוט18/09/17עינב יורם

     9726-06-11 28640 , גבעתיים17/9ההסתדרות  28733756 הפטר חלוט12/09/17עמית חיה

    32496-02-15 46149 , בת ים85/14דניאל  23609688 הפטר חלוט19/09/17קונטנטה סיגל

    17025-12-15 50749 , תל אביב -יפו0/0תל אביב - יפו  53483160 הפטר חלוט11/09/17שירי צבי

    39479-05-15 48004 , הרצלייה10/4הנוטרים  4732152 הפטר חלוט18/09/17שמעוני משה

    54398-07-13 38935 , רמת גן65/5הרצל  51177541 הפטר חלוט29/11/17שרפי יגאל

חיפה מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    20075-02-11 21910 , עכו30/5בן עמי  25817313 הפטר חלוט08/12/17אבו גליאת נדה

    42079-04-15 40609 , כפר קרע0/0כפר קרע  59435727 הפטר חלוט22/05/17אבו עטא מחמוד

      285-00-05 12601 , כפר מוסמוס441ת.ד.  24776577 הפטר חלוט16/10/17אגבאריה כאוכב

    26322-09-15 44462 , קריית מוצקין78/4שד גושן משה  16916942 הפטר חלוט14/12/17אגבבייב אנג'ליק

     3575-07-09 17975 60140928 , פרדס חנה-כרכור1590ת.ד.   הפטר חלוט11/12/17אוזן יניב

     9658-11-14 38031 , טבריה128/13קרית משה  314363128 הפטר חלוט17/10/17אלטמן מיכאל

    57490-05-15 41933 , חיפה26/4חניתה  36000164 הפטר חלוט24/10/17אליאב אורטל

    16496-10-12 27683 , חיפה29יואב  57108623 הפטר חלוט19/11/17דואק אברהם

    18239-10-13 31333 , חיפה29/0יואב  57473845 הפטר חלוט19/11/17דואק רינה

    42409-07-13 31091 , קריית טבעון32התשבי  23015258 הפטר חלוט16/10/17דוד מרים

    62431-02-16 47393 , תל אביב -יפו42/0אחד העם  310968359 הפטר חלוט05/12/17דיטמן ויקטוריה

    55121-12-15 45761 , יקנעם עילית21/3הדס  314133075 הפטר חלוט23/10/17זבולוטין לאוניד

      825-00-07 15339 , עכו6/16השיטה  58145269 הפטר חלוט05/12/17חכים אברהם

     2450-10-10 20667 , סח'נין3790ת.ד  56861875 הפטר חלוט11/12/17חלאג' עבד

    53945-03-15 41180 , חיפה5/0שד גולומב אליהו  320789266 הפטר חלוט04/12/17חליסטוב ילנה

    27922-04-15 41357 , קריית אתא15/8מקור ברוך  37691359 הפטר חלוט10/12/17טוריקשוילי יצחק

    53203-04-15 41433 , נהרייה7/1סולד  50495688 הפטר חלוט04/11/17יעקובי מאיר

    50139-02-11 21991 , חיפה9סימטת מונש  54148861 הפטר חלוט06/12/17כהן שלמה

     9111-07-13 30649 , חדרה8/0סולד הנרייטה  51930543 הפטר חלוט06/12/17כלב שושנה

    13322-11-14 38652 , עכו9/3לוחמי הגטאות  323278085 הפטר חלוט14/12/17לוגינוב טטיאנה

     6667-04-12 25600 , נהריה1/7סנש חנה  29465457 הפטר חלוט30/07/17לוי בוחבוט רות רנה

    11887-04-15 40937 , חיפה48/3העליה השניה  51252351 הפטר חלוט15/11/17מזרחי מרסל

    25226-02-16 46934 , עכו57/0בן שושן אברהם  54372727 הפטר חלוט22/11/17מזרחי נעים הרצל

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     6762-07-15 42701 , עכו7/1ביל"ו  57801698 הפטר חלוט11/12/17מלכה צבי מנחם

    11015-06-16 49210 , פוריידיס26/0 51רח  23420441 הפטר חלוט09/12/17מרעי נביל

    62337-11-15 45450 , נהרייה31/7המיסדים  34368902 הפטר חלוט05/12/17נאור יהודית

    51497-05-15 41853 , אור עקיבא669/10ש קנדי  316808732 הפטר חלוט21/11/17סוסונוב פליקס

    10389-02-16 46932 , אור עקיבא3/17החרמון  66506924 הפטר חלוט21/11/17קדישמן נעמה

    22842-12-13 32993 , חיפה15יל"ג  322011628 הפטר חלוט05/12/17קושב ויקטוריה

    43597-05-16 49229 , קריית מוצקין18/2החשמונאים  310974951 הפטר חלוט07/12/17קרל מקסים

    43581-05-16 49219 , קריית מוצקין18/2החשמונאים  310974845 הפטר חלוט07/12/17קרל רחל

באר שבע מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    25521-09-13 17938 , ערד0/0 671תד  34386755 הפטר רגיל12/12/17אבו ארביעה חרב

    23763-04-14 19773 , כסיפה0/0כסיפה  59381244 הפטר רגיל10/12/17אבו רביעה תיסיר

    42621-10-14 21213 , אשקלון224/11טשרניחובסקי  15560386 הפטר רגיל17/12/17אברהם קסטה יגאל

    24791-12-11 13238 , אטרש (שבט)44ת"ד  40580565 הפטר רגיל06/12/17אלאטרש סאלם

    24638-02-16 25755 , אשקלון138/4הרב עוזיאל  36727196 הפטר רגיל12/12/17אסרף שירלי הדס

    35844-04-15 22737 , אשדוד3/3הראשונים  58276288 הפטר רגיל16/10/17ביטון גבריאל

    23562-01-16 25318 , באר שבע329/16האיסיים  37520855 הפטר רגיל07/12/17בנאנו לימור

    60941-01-16 25612 , באר שבע7/31אבנר  12345138 הפטר רגיל27/11/17בסטקר אסתר

     5181-00-09 10305 , באר שבע6369ת"ד  51941581 הפטר רגיל14/12/17בש יצחק

    60689-12-15 25315 , באר שבע16/0מבצע יואב  55277891 הפטר רגיל07/12/17גנון אריה

    30002-07-15 23307 , באר שבע16/5אבשלום  320779747 הפטר רגיל07/12/17ז'ורבלביץ' ילנה

    22492-01-16 25394 , אשקלון2/3יואל  68749639 הפטר רגיל28/11/17טיטן נילי

    24656-02-16 25765 , אשקלון138/4הרב עוזיאל  201090651 הפטר רגיל12/12/17טייאר בני

    52702-01-13 16402 , אשקלון20/14מילרוד אליעזר  314011198 הפטר רגיל08/12/17טפליצקי אולגה

    52675-01-13 16412 , אשקלון20/14מילרוד אליעזר  314311788 הפטר רגיל08/12/17טפליצקי דניס

    14401-04-11 12783 , דימונה1301/13מרחבים  308816180 הפטר רגיל17/12/17ירמילוב אנדרי

    14385-04-11 12793 , דימונה1301/13מרחבים  308816222 הפטר רגיל17/12/17ירמילוב מאיה

    37752-10-13 18275 , אילת3/0סתונית  24160764 הפטר רגיל14/12/17ישראל טליה

    30885-03-13 15165 , נתיבות1043/13השר שפירא  51553162 הפטר רגיל25/09/17כהן אברהם ז"ל

    30743-12-14 21607 , באר שבע22/19סמטת קדש  29685609 הפטר רגיל08/12/17כהן עמוס

     5609-10-15 24340 , אשקלון7/10י"ל פרץ  307742189 הפטר רגיל17/12/17כצמן ילנה

    13585-06-14 20151 , באר שבע6/10הקנאים  34598045 הפטר רגיל06/12/17ליבוביץ בת אל פיבי

    13624-06-14 20141 , באר שבע6/10הקנאים  26625673 הפטר רגיל06/12/17ליבוביץ תומר

    10207-02-14 18797 , שדרות61/1ירמיהו  23666712 הפטר רגיל08/12/17ממן מאיר

    49604-06-14 19300 , באר שבע2/12יואל השופט  26934091 הפטר רגיל13/12/17ממן סוזאן

    27924-07-11 13153 23150741 , רהט74 בית 14שכונה  הפטר רגיל07/12/17סלק מוניר

     5164-00-09 10259 , אשדוד4/11הבעל שם טוב  54324181 הפטר רגיל13/12/17עמר ציון ז"ל

     3400-00-07 9293 ,67מושב ברוש  25210592 הפטר רגיל28/12/16פחימה אילן

    22421-02-15 21943 , אשדוד23נחל לכיש  11654712 הפטר רגיל07/12/17פיצ'חדזה מרבי

     9596-01-16 25383 , אשדוד15/13המלך יהושפט  307231449 הפטר רגיל12/12/17פקטורובסקי גורל ליובוב

    19695-01-16 24723 , באר שבע10/4פרישמן דוד  22952386 הפטר רגיל07/12/17פרץ שי

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
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     6762-07-15 42701 , עכו7/1ביל"ו  57801698 הפטר חלוט11/12/17מלכה צבי מנחם

    11015-06-16 49210 , פוריידיס26/0 51רח  23420441 הפטר חלוט09/12/17מרעי נביל

    62337-11-15 45450 , נהרייה31/7המיסדים  34368902 הפטר חלוט05/12/17נאור יהודית

    51497-05-15 41853 , אור עקיבא669/10ש קנדי  316808732 הפטר חלוט21/11/17סוסונוב פליקס

    10389-02-16 46932 , אור עקיבא3/17החרמון  66506924 הפטר חלוט21/11/17קדישמן נעמה

    22842-12-13 32993 , חיפה15יל"ג  322011628 הפטר חלוט05/12/17קושב ויקטוריה

    43597-05-16 49229 , קריית מוצקין18/2החשמונאים  310974951 הפטר חלוט07/12/17קרל מקסים

    43581-05-16 49219 , קריית מוצקין18/2החשמונאים  310974845 הפטר חלוט07/12/17קרל רחל

באר שבע מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    25521-09-13 17938 , ערד0/0 671תד  34386755 הפטר רגיל12/12/17אבו ארביעה חרב

    23763-04-14 19773 , כסיפה0/0כסיפה  59381244 הפטר רגיל10/12/17אבו רביעה תיסיר

    42621-10-14 21213 , אשקלון224/11טשרניחובסקי  15560386 הפטר רגיל17/12/17אברהם קסטה יגאל

    24791-12-11 13238 , אטרש (שבט)44ת"ד  40580565 הפטר רגיל06/12/17אלאטרש סאלם

    24638-02-16 25755 , אשקלון138/4הרב עוזיאל  36727196 הפטר רגיל12/12/17אסרף שירלי הדס

    35844-04-15 22737 , אשדוד3/3הראשונים  58276288 הפטר רגיל16/10/17ביטון גבריאל

    23562-01-16 25318 , באר שבע329/16האיסיים  37520855 הפטר רגיל07/12/17בנאנו לימור

    60941-01-16 25612 , באר שבע7/31אבנר  12345138 הפטר רגיל27/11/17בסטקר אסתר

     5181-00-09 10305 , באר שבע6369ת"ד  51941581 הפטר רגיל14/12/17בש יצחק

    60689-12-15 25315 , באר שבע16/0מבצע יואב  55277891 הפטר רגיל07/12/17גנון אריה

    30002-07-15 23307 , באר שבע16/5אבשלום  320779747 הפטר רגיל07/12/17ז'ורבלביץ' ילנה

    22492-01-16 25394 , אשקלון2/3יואל  68749639 הפטר רגיל28/11/17טיטן נילי

    24656-02-16 25765 , אשקלון138/4הרב עוזיאל  201090651 הפטר רגיל12/12/17טייאר בני

    52702-01-13 16402 , אשקלון20/14מילרוד אליעזר  314011198 הפטר רגיל08/12/17טפליצקי אולגה

    52675-01-13 16412 , אשקלון20/14מילרוד אליעזר  314311788 הפטר רגיל08/12/17טפליצקי דניס

    14401-04-11 12783 , דימונה1301/13מרחבים  308816180 הפטר רגיל17/12/17ירמילוב אנדרי

    14385-04-11 12793 , דימונה1301/13מרחבים  308816222 הפטר רגיל17/12/17ירמילוב מאיה

    37752-10-13 18275 , אילת3/0סתונית  24160764 הפטר רגיל14/12/17ישראל טליה

    30885-03-13 15165 , נתיבות1043/13השר שפירא  51553162 הפטר רגיל25/09/17כהן אברהם ז"ל

    30743-12-14 21607 , באר שבע22/19סמטת קדש  29685609 הפטר רגיל08/12/17כהן עמוס

     5609-10-15 24340 , אשקלון7/10י"ל פרץ  307742189 הפטר רגיל17/12/17כצמן ילנה

    13585-06-14 20151 , באר שבע6/10הקנאים  34598045 הפטר רגיל06/12/17ליבוביץ בת אל פיבי

    13624-06-14 20141 , באר שבע6/10הקנאים  26625673 הפטר רגיל06/12/17ליבוביץ תומר

    10207-02-14 18797 , שדרות61/1ירמיהו  23666712 הפטר רגיל08/12/17ממן מאיר

    49604-06-14 19300 , באר שבע2/12יואל השופט  26934091 הפטר רגיל13/12/17ממן סוזאן

    27924-07-11 13153 23150741 , רהט74 בית 14שכונה  הפטר רגיל07/12/17סלק מוניר

     5164-00-09 10259 , אשדוד4/11הבעל שם טוב  54324181 הפטר רגיל13/12/17עמר ציון ז"ל

     3400-00-07 9293 ,67מושב ברוש  25210592 הפטר רגיל28/12/16פחימה אילן

    22421-02-15 21943 , אשדוד23נחל לכיש  11654712 הפטר רגיל07/12/17פיצ'חדזה מרבי

     9596-01-16 25383 , אשדוד15/13המלך יהושפט  307231449 הפטר רגיל12/12/17פקטורובסקי גורל ליובוב

    19695-01-16 24723 , באר שבע10/4פרישמן דוד  22952386 הפטר רגיל07/12/17פרץ שי

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    16964-08-10 11784 , אשקלון13/12תמוז  314435496 הפטר רגיל01/12/16קוביאקובסקי יוליה

    30299-10-12 15948 , בת ים15/7כנרת  313932501 הפטר רגיל06/12/17קופרמן בוריס

     1616-10-11 12413 , באר שבע80/1שד' ירושלים  72905839 הפטר חלוט23/06/16ראובן נואל ז"ל

נצרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    51682-09-14 37899 , קריית שמונה11/5עלית הנוער  24591554 הפטר חלוט11/12/17בן מרגי ענת

    41691-01-14 33543 , טבריה110/7הנרקיס  24350563 הפטר חלוט06/12/17דיין איריס

    41292-10-11 24081 , מגדל העמק37/31תשי"ג  304150824 הפטר חלוט16/11/17ויניצקי מיכאל

    11374-10-12 27441 , בית שאן611/2שכ אליהו  23812100 הפטר חלוט23/10/17וקנין ישראל

    14841-06-15 41905 , עפולה14/1אבן גבירול  5634076 הפטר חלוט07/12/17יצחק אסתר

    54525-03-14 34545 , טבריה129/13קרית משה ג  22584122 הפטר חלוט08/12/17כהן מרדכי

    14041-01-11 21389 קיבוץ הזורע , הזורע 29474558 הפטר חלוט10/12/17ניר איל

    45104-07-14 36514 , נצרת32/15 50048 32798662 הפטר חלוט30/11/17סאלח לינה

     2226-01-14 33244 , קריית שמונה0/0טרומפלדור  200245975 הפטר חלוט25/07/17סופיר אליהו

    51015-12-11 24679 , קריית שמונה845/6ש אשכול  25283359 הפטר חלוט06/07/17סילברה אלי נואל

    19688-06-15 41945 , קריית שמונה12/11מלול יעקב  25654211 הפטר חלוט04/12/17סעדה אילנית

      162-00-10 19331 , מג'דל שמס0מג'דל שמס  36376051 הפטר חלוט06/12/17ספדי פאדי

    48232-07-14 36859 , חצור הגלילית1172/7מנחם בגין  50049832 הפטר חלוט06/12/17שמעוני דינה

מרכז מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1929-09-12 34363 , יבנה14/1שד דואני  26719765 הפטר חלוט11/05/15אבידן אברהם

    21045-10-13 39764 , רשפון2/0החרוב  307701532 הפטר חלוט18/09/17אגוזי אולגה

    58646-01-12 31188 314012733 קומה, תל אביב -יפו1הר סיני  הפטר חלוט28/08/17אוגאי ילנה

    38414-06-11 28828 , רחובות8/5בר כוכבא  59232843 הפטר חלוט12/09/17אזולאי יצחק

    30138-08-15 49542 , נתניה9/28הרב רפאל  317791770 הפטר חלוט24/09/17אל עטאונה חאלד

    51065-12-12 35366 , מצליח100/0מצליח  28497113 הפטר חלוט18/09/17ביטון אליה

    35386-06-13 38176 , ראשון לציון4/2לנדאו חיים  33876129 הפטר חלוט14/09/17בן משה יצחק-צחי

    41499-07-13 38635 , פתח תקווה3/4רמח"ל  51010809 הפטר חלוט14/09/17בק אברהם

    41509-07-13 38625 , פתח תקווה3/4רמח"ל  55886378 הפטר חלוט14/09/17בק ורדית חיה

    25567-05-11 28410 , פתח תקווה54סלנט שמואל  31204530 הפטר חלוט19/09/17בשי-גלעד עדנה

     3779-06-13 38039 , ראשון לציון28/0הלוויתן  52192036 הפטר חלוט30/08/17ג'רבי ראובן

    33620-11-11 30380 51333987 , רחובות1438 הפטר חלוט27/08/17גיל ורדה

    15042-12-11 30663 63586630 , רחובות1438ת.ד. הפטר חלוט27/08/17גיל רפאל

     4996-03-11 27460 , כפר סבא31/8תל חי  79641460 הפטר חלוט18/09/17דביר הילה

      708-11-14 44597 , לוד95/0הרצל  55582464 הפטר חלוט18/09/17דיעי רם אל

    31599-03-14 41998 , נתניה87אירוס הארגמן  27191642 הפטר חלוט13/09/17האזה אילנית

    15473-02-11 27356 , אזור14751ת.ד  14196349 הפטר חלוט17/09/17זילברשטיין אנת בת-חן

    10622-11-11 30202 , קריית אונו11/26שאול המלך  308612910 הפטר חלוט14/09/17זינגר בוריס

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
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הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    16964-08-10 11784 , אשקלון13/12תמוז  314435496 הפטר רגיל01/12/16קוביאקובסקי יוליה

    30299-10-12 15948 , בת ים15/7כנרת  313932501 הפטר רגיל06/12/17קופרמן בוריס

     1616-10-11 12413 , באר שבע80/1שד' ירושלים  72905839 הפטר חלוט23/06/16ראובן נואל ז"ל

נצרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    51682-09-14 37899 , קריית שמונה11/5עלית הנוער  24591554 הפטר חלוט11/12/17בן מרגי ענת

    41691-01-14 33543 , טבריה110/7הנרקיס  24350563 הפטר חלוט06/12/17דיין איריס

    41292-10-11 24081 , מגדל העמק37/31תשי"ג  304150824 הפטר חלוט16/11/17ויניצקי מיכאל

    11374-10-12 27441 , בית שאן611/2שכ אליהו  23812100 הפטר חלוט23/10/17וקנין ישראל

    14841-06-15 41905 , עפולה14/1אבן גבירול  5634076 הפטר חלוט07/12/17יצחק אסתר

    54525-03-14 34545 , טבריה129/13קרית משה ג  22584122 הפטר חלוט08/12/17כהן מרדכי

    14041-01-11 21389 קיבוץ הזורע , הזורע 29474558 הפטר חלוט10/12/17ניר איל

    45104-07-14 36514 , נצרת32/15 50048 32798662 הפטר חלוט30/11/17סאלח לינה

     2226-01-14 33244 , קריית שמונה0/0טרומפלדור  200245975 הפטר חלוט25/07/17סופיר אליהו

    51015-12-11 24679 , קריית שמונה845/6ש אשכול  25283359 הפטר חלוט06/07/17סילברה אלי נואל

    19688-06-15 41945 , קריית שמונה12/11מלול יעקב  25654211 הפטר חלוט04/12/17סעדה אילנית

      162-00-10 19331 , מג'דל שמס0מג'דל שמס  36376051 הפטר חלוט06/12/17ספדי פאדי

    48232-07-14 36859 , חצור הגלילית1172/7מנחם בגין  50049832 הפטר חלוט06/12/17שמעוני דינה

מרכז מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1929-09-12 34363 , יבנה14/1שד דואני  26719765 הפטר חלוט11/05/15אבידן אברהם

    21045-10-13 39764 , רשפון2/0החרוב  307701532 הפטר חלוט18/09/17אגוזי אולגה

    58646-01-12 31188 314012733 קומה, תל אביב -יפו1הר סיני  הפטר חלוט28/08/17אוגאי ילנה

    38414-06-11 28828 , רחובות8/5בר כוכבא  59232843 הפטר חלוט12/09/17אזולאי יצחק

    30138-08-15 49542 , נתניה9/28הרב רפאל  317791770 הפטר חלוט24/09/17אל עטאונה חאלד

    51065-12-12 35366 , מצליח100/0מצליח  28497113 הפטר חלוט18/09/17ביטון אליה

    35386-06-13 38176 , ראשון לציון4/2לנדאו חיים  33876129 הפטר חלוט14/09/17בן משה יצחק-צחי

    41499-07-13 38635 , פתח תקווה3/4רמח"ל  51010809 הפטר חלוט14/09/17בק אברהם

    41509-07-13 38625 , פתח תקווה3/4רמח"ל  55886378 הפטר חלוט14/09/17בק ורדית חיה

    25567-05-11 28410 , פתח תקווה54סלנט שמואל  31204530 הפטר חלוט19/09/17בשי-גלעד עדנה

     3779-06-13 38039 , ראשון לציון28/0הלוויתן  52192036 הפטר חלוט30/08/17ג'רבי ראובן

    33620-11-11 30380 51333987 , רחובות1438 הפטר חלוט27/08/17גיל ורדה

    15042-12-11 30663 63586630 , רחובות1438ת.ד. הפטר חלוט27/08/17גיל רפאל

     4996-03-11 27460 , כפר סבא31/8תל חי  79641460 הפטר חלוט18/09/17דביר הילה

      708-11-14 44597 , לוד95/0הרצל  55582464 הפטר חלוט18/09/17דיעי רם אל

    31599-03-14 41998 , נתניה87אירוס הארגמן  27191642 הפטר חלוט13/09/17האזה אילנית

    15473-02-11 27356 , אזור14751ת.ד  14196349 הפטר חלוט17/09/17זילברשטיין אנת בת-חן

    10622-11-11 30202 , קריית אונו11/26שאול המלך  308612910 הפטר חלוט14/09/17זינגר בוריס

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    16964-08-10 11784 , אשקלון13/12תמוז  314435496 הפטר רגיל01/12/16קוביאקובסקי יוליה

    30299-10-12 15948 , בת ים15/7כנרת  313932501 הפטר רגיל06/12/17קופרמן בוריס

     1616-10-11 12413 , באר שבע80/1שד' ירושלים  72905839 הפטר חלוט23/06/16ראובן נואל ז"ל

נצרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    51682-09-14 37899 , קריית שמונה11/5עלית הנוער  24591554 הפטר חלוט11/12/17בן מרגי ענת

    41691-01-14 33543 , טבריה110/7הנרקיס  24350563 הפטר חלוט06/12/17דיין איריס

    41292-10-11 24081 , מגדל העמק37/31תשי"ג  304150824 הפטר חלוט16/11/17ויניצקי מיכאל

    11374-10-12 27441 , בית שאן611/2שכ אליהו  23812100 הפטר חלוט23/10/17וקנין ישראל

    14841-06-15 41905 , עפולה14/1אבן גבירול  5634076 הפטר חלוט07/12/17יצחק אסתר

    54525-03-14 34545 , טבריה129/13קרית משה ג  22584122 הפטר חלוט08/12/17כהן מרדכי

    14041-01-11 21389 קיבוץ הזורע , הזורע 29474558 הפטר חלוט10/12/17ניר איל

    45104-07-14 36514 , נצרת32/15 50048 32798662 הפטר חלוט30/11/17סאלח לינה

     2226-01-14 33244 , קריית שמונה0/0טרומפלדור  200245975 הפטר חלוט25/07/17סופיר אליהו

    51015-12-11 24679 , קריית שמונה845/6ש אשכול  25283359 הפטר חלוט06/07/17סילברה אלי נואל

    19688-06-15 41945 , קריית שמונה12/11מלול יעקב  25654211 הפטר חלוט04/12/17סעדה אילנית

      162-00-10 19331 , מג'דל שמס0מג'דל שמס  36376051 הפטר חלוט06/12/17ספדי פאדי

    48232-07-14 36859 , חצור הגלילית1172/7מנחם בגין  50049832 הפטר חלוט06/12/17שמעוני דינה

מרכז מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1929-09-12 34363 , יבנה14/1שד דואני  26719765 הפטר חלוט11/05/15אבידן אברהם

    21045-10-13 39764 , רשפון2/0החרוב  307701532 הפטר חלוט18/09/17אגוזי אולגה

    58646-01-12 31188 314012733 קומה, תל אביב -יפו1הר סיני  הפטר חלוט28/08/17אוגאי ילנה

    38414-06-11 28828 , רחובות8/5בר כוכבא  59232843 הפטר חלוט12/09/17אזולאי יצחק

    30138-08-15 49542 , נתניה9/28הרב רפאל  317791770 הפטר חלוט24/09/17אל עטאונה חאלד

    51065-12-12 35366 , מצליח100/0מצליח  28497113 הפטר חלוט18/09/17ביטון אליה

    35386-06-13 38176 , ראשון לציון4/2לנדאו חיים  33876129 הפטר חלוט14/09/17בן משה יצחק-צחי

    41499-07-13 38635 , פתח תקווה3/4רמח"ל  51010809 הפטר חלוט14/09/17בק אברהם

    41509-07-13 38625 , פתח תקווה3/4רמח"ל  55886378 הפטר חלוט14/09/17בק ורדית חיה

    25567-05-11 28410 , פתח תקווה54סלנט שמואל  31204530 הפטר חלוט19/09/17בשי-גלעד עדנה

     3779-06-13 38039 , ראשון לציון28/0הלוויתן  52192036 הפטר חלוט30/08/17ג'רבי ראובן

    33620-11-11 30380 51333987 , רחובות1438 הפטר חלוט27/08/17גיל ורדה

    15042-12-11 30663 63586630 , רחובות1438ת.ד. הפטר חלוט27/08/17גיל רפאל

     4996-03-11 27460 , כפר סבא31/8תל חי  79641460 הפטר חלוט18/09/17דביר הילה

      708-11-14 44597 , לוד95/0הרצל  55582464 הפטר חלוט18/09/17דיעי רם אל

    31599-03-14 41998 , נתניה87אירוס הארגמן  27191642 הפטר חלוט13/09/17האזה אילנית

    15473-02-11 27356 , אזור14751ת.ד  14196349 הפטר חלוט17/09/17זילברשטיין אנת בת-חן

    10622-11-11 30202 , קריית אונו11/26שאול המלך  308612910 הפטר חלוט14/09/17זינגר בוריס
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הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    27774-09-13 39564 , לוד11/3שלמה המלך  56194517 הפטר חלוט17/09/17חטאב ברוך

    10351-03-11 27613 , גבעת שמואל53ביאליק  22511026 הפטר חלוט29/08/17יאני מרים

    10364-03-11 27623 , גבעת שמואל53ביאליק  56469208 הפטר חלוט29/08/17יאני שלמה

    46360-03-13 37252 , אשתאול65עציונה  28083301 הפטר חלוט03/11/17יוסף זוהר

    35675-11-10 26484 , ראשון לציון10צ"ג בנות  56102692 הפטר חלוט18/09/17יעקבי שלמה אהוד

    34727-09-16 55936 , צור יצחק2/8נחל ערוגות  51812626 הפטר חלוט14/09/17יעקובוביץ חנוך

    15456-05-15 47828 , נתניה27/2בן יהודה  319173936 הפטר חלוט03/12/17יפימוב ילנה

     9683-11-11 30207 , פתח תקווה4/8ברנדה  3881521 הפטר חלוט13/07/17כהן יצחק

    48494-08-15 49145 , פתח תקווה6/5רמב"ן  57226490 הפטר חלוט29/10/17לאופמן טליה נטע

    49281-06-15 48462 , רמלה29/8שטיין יהודה  37355641 הפטר חלוט15/09/17מושיאשבילי יעקב

    22617-07-13 37989 , רמת גן21/40הכבאים  50333855 הפטר חלוט17/09/17מימון אשר

    40989-10-11 30123 , נתניה48/0ארלוזורוב  52898533 הפטר חלוט31/08/17מכלוף יוסף

    40961-10-11 30113 , נתניה48/0ארלוזורוב  69992683 הפטר חלוט31/08/17מכלוף עליזה

    16206-03-15 46856 , לוד139/6לובלין אהרון  321836017 הפטר חלוט21/10/17מלס גבייאנש

    50658-07-13 38585 , ראשון לציון4/31התזמורת  28611671 הפטר חלוט24/09/17מרכדיס אושרה ז'ק

    40900-11-13 40840 , נתניה26/1סמילנסקי  22550958 הפטר חלוט28/08/17צרפתי רמי רחמים

    62973-02-15 46729 , רחובות3/2עזרא  32119323 הפטר חלוט04/09/17קטלן רועי

    35929-06-10 25005 , ג'לג'וליה0ג'לג'וליה  56263197 הפטר חלוט17/09/17ראבי דרוויש

    54212-06-14 43298 , כפר יונה6/0האלון  65922759 הפטר חלוט31/07/17ריבלין ליאב

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    16964-08-10 11784 , אשקלון13/12תמוז  314435496 הפטר רגיל01/12/16קוביאקובסקי יוליה

    30299-10-12 15948 , בת ים15/7כנרת  313932501 הפטר רגיל06/12/17קופרמן בוריס

     1616-10-11 12413 , באר שבע80/1שד' ירושלים  72905839 הפטר חלוט23/06/16ראובן נואל ז"ל

נצרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    51682-09-14 37899 , קריית שמונה11/5עלית הנוער  24591554 הפטר חלוט11/12/17בן מרגי ענת

    41691-01-14 33543 , טבריה110/7הנרקיס  24350563 הפטר חלוט06/12/17דיין איריס

    41292-10-11 24081 , מגדל העמק37/31תשי"ג  304150824 הפטר חלוט16/11/17ויניצקי מיכאל

    11374-10-12 27441 , בית שאן611/2שכ אליהו  23812100 הפטר חלוט23/10/17וקנין ישראל

    14841-06-15 41905 , עפולה14/1אבן גבירול  5634076 הפטר חלוט07/12/17יצחק אסתר

    54525-03-14 34545 , טבריה129/13קרית משה ג  22584122 הפטר חלוט08/12/17כהן מרדכי

    14041-01-11 21389 קיבוץ הזורע , הזורע 29474558 הפטר חלוט10/12/17ניר איל

    45104-07-14 36514 , נצרת32/15 50048 32798662 הפטר חלוט30/11/17סאלח לינה

     2226-01-14 33244 , קריית שמונה0/0טרומפלדור  200245975 הפטר חלוט25/07/17סופיר אליהו

    51015-12-11 24679 , קריית שמונה845/6ש אשכול  25283359 הפטר חלוט06/07/17סילברה אלי נואל

    19688-06-15 41945 , קריית שמונה12/11מלול יעקב  25654211 הפטר חלוט04/12/17סעדה אילנית

      162-00-10 19331 , מג'דל שמס0מג'דל שמס  36376051 הפטר חלוט06/12/17ספדי פאדי

    48232-07-14 36859 , חצור הגלילית1172/7מנחם בגין  50049832 הפטר חלוט06/12/17שמעוני דינה

מרכז מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1929-09-12 34363 , יבנה14/1שד דואני  26719765 הפטר חלוט11/05/15אבידן אברהם

    21045-10-13 39764 , רשפון2/0החרוב  307701532 הפטר חלוט18/09/17אגוזי אולגה

    58646-01-12 31188 314012733 קומה, תל אביב -יפו1הר סיני  הפטר חלוט28/08/17אוגאי ילנה

    38414-06-11 28828 , רחובות8/5בר כוכבא  59232843 הפטר חלוט12/09/17אזולאי יצחק

    30138-08-15 49542 , נתניה9/28הרב רפאל  317791770 הפטר חלוט24/09/17אל עטאונה חאלד

    51065-12-12 35366 , מצליח100/0מצליח  28497113 הפטר חלוט18/09/17ביטון אליה

    35386-06-13 38176 , ראשון לציון4/2לנדאו חיים  33876129 הפטר חלוט14/09/17בן משה יצחק-צחי

    41499-07-13 38635 , פתח תקווה3/4רמח"ל  51010809 הפטר חלוט14/09/17בק אברהם

    41509-07-13 38625 , פתח תקווה3/4רמח"ל  55886378 הפטר חלוט14/09/17בק ורדית חיה

    25567-05-11 28410 , פתח תקווה54סלנט שמואל  31204530 הפטר חלוט19/09/17בשי-גלעד עדנה

     3779-06-13 38039 , ראשון לציון28/0הלוויתן  52192036 הפטר חלוט30/08/17ג'רבי ראובן

    33620-11-11 30380 51333987 , רחובות1438 הפטר חלוט27/08/17גיל ורדה

    15042-12-11 30663 63586630 , רחובות1438ת.ד. הפטר חלוט27/08/17גיל רפאל

     4996-03-11 27460 , כפר סבא31/8תל חי  79641460 הפטר חלוט18/09/17דביר הילה

      708-11-14 44597 , לוד95/0הרצל  55582464 הפטר חלוט18/09/17דיעי רם אל

    31599-03-14 41998 , נתניה87אירוס הארגמן  27191642 הפטר חלוט13/09/17האזה אילנית

    15473-02-11 27356 , אזור14751ת.ד  14196349 הפטר חלוט17/09/17זילברשטיין אנת בת-חן

    10622-11-11 30202 , קריית אונו11/26שאול המלך  308612910 הפטר חלוט14/09/17זינגר בוריס

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    16964-08-10 11784 , אשקלון13/12תמוז  314435496 הפטר רגיל01/12/16קוביאקובסקי יוליה

    30299-10-12 15948 , בת ים15/7כנרת  313932501 הפטר רגיל06/12/17קופרמן בוריס

     1616-10-11 12413 , באר שבע80/1שד' ירושלים  72905839 הפטר חלוט23/06/16ראובן נואל ז"ל

נצרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    51682-09-14 37899 , קריית שמונה11/5עלית הנוער  24591554 הפטר חלוט11/12/17בן מרגי ענת

    41691-01-14 33543 , טבריה110/7הנרקיס  24350563 הפטר חלוט06/12/17דיין איריס

    41292-10-11 24081 , מגדל העמק37/31תשי"ג  304150824 הפטר חלוט16/11/17ויניצקי מיכאל

    11374-10-12 27441 , בית שאן611/2שכ אליהו  23812100 הפטר חלוט23/10/17וקנין ישראל

    14841-06-15 41905 , עפולה14/1אבן גבירול  5634076 הפטר חלוט07/12/17יצחק אסתר

    54525-03-14 34545 , טבריה129/13קרית משה ג  22584122 הפטר חלוט08/12/17כהן מרדכי

    14041-01-11 21389 קיבוץ הזורע , הזורע 29474558 הפטר חלוט10/12/17ניר איל

    45104-07-14 36514 , נצרת32/15 50048 32798662 הפטר חלוט30/11/17סאלח לינה

     2226-01-14 33244 , קריית שמונה0/0טרומפלדור  200245975 הפטר חלוט25/07/17סופיר אליהו

    51015-12-11 24679 , קריית שמונה845/6ש אשכול  25283359 הפטר חלוט06/07/17סילברה אלי נואל

    19688-06-15 41945 , קריית שמונה12/11מלול יעקב  25654211 הפטר חלוט04/12/17סעדה אילנית

      162-00-10 19331 , מג'דל שמס0מג'דל שמס  36376051 הפטר חלוט06/12/17ספדי פאדי

    48232-07-14 36859 , חצור הגלילית1172/7מנחם בגין  50049832 הפטר חלוט06/12/17שמעוני דינה

מרכז מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1929-09-12 34363 , יבנה14/1שד דואני  26719765 הפטר חלוט11/05/15אבידן אברהם

    21045-10-13 39764 , רשפון2/0החרוב  307701532 הפטר חלוט18/09/17אגוזי אולגה

    58646-01-12 31188 314012733 קומה, תל אביב -יפו1הר סיני  הפטר חלוט28/08/17אוגאי ילנה

    38414-06-11 28828 , רחובות8/5בר כוכבא  59232843 הפטר חלוט12/09/17אזולאי יצחק

    30138-08-15 49542 , נתניה9/28הרב רפאל  317791770 הפטר חלוט24/09/17אל עטאונה חאלד

    51065-12-12 35366 , מצליח100/0מצליח  28497113 הפטר חלוט18/09/17ביטון אליה

    35386-06-13 38176 , ראשון לציון4/2לנדאו חיים  33876129 הפטר חלוט14/09/17בן משה יצחק-צחי

    41499-07-13 38635 , פתח תקווה3/4רמח"ל  51010809 הפטר חלוט14/09/17בק אברהם

    41509-07-13 38625 , פתח תקווה3/4רמח"ל  55886378 הפטר חלוט14/09/17בק ורדית חיה

    25567-05-11 28410 , פתח תקווה54סלנט שמואל  31204530 הפטר חלוט19/09/17בשי-גלעד עדנה

     3779-06-13 38039 , ראשון לציון28/0הלוויתן  52192036 הפטר חלוט30/08/17ג'רבי ראובן

    33620-11-11 30380 51333987 , רחובות1438 הפטר חלוט27/08/17גיל ורדה

    15042-12-11 30663 63586630 , רחובות1438ת.ד. הפטר חלוט27/08/17גיל רפאל

     4996-03-11 27460 , כפר סבא31/8תל חי  79641460 הפטר חלוט18/09/17דביר הילה

      708-11-14 44597 , לוד95/0הרצל  55582464 הפטר חלוט18/09/17דיעי רם אל

    31599-03-14 41998 , נתניה87אירוס הארגמן  27191642 הפטר חלוט13/09/17האזה אילנית

    15473-02-11 27356 , אזור14751ת.ד  14196349 הפטר חלוט17/09/17זילברשטיין אנת בת-חן

    10622-11-11 30202 , קריית אונו11/26שאול המלך  308612910 הפטר חלוט14/09/17זינגר בוריס

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד הנדל שלמה 11.00% בדין קדימה 02/07/12     17831-06-11 5906 5450879 אצל בן-,ירושלים16/16שטרן  אדרי ציון

עו"ד בן-נאים שחר 100.00% רגיל 23/01/14     24036-06-13 7562 ,ירושלים4מנורי  56523525 המר אפרים אברה

עו"ד גיל אורי 24.00% רגיל 12/09/17      3786-01-16 10426 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  86053717 טדרוס אבתסאם

עו"ד ארז טדי 31.00% רגיל 13/02/13     22431-02-12 6568 ,מודיעין-מכבים-ר46/7חרצית  29351509 שוקרון שלום שרלי

תל אביב מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד צפרוני מיטל 29/06/15     24185-03-14 41817 ,בת ים33/7הנביאים  309624583 אברה סרקלם

עו"ד רום ענת 07/10/14     45369-05-14 41741 ,תל אביב -יפו38/0יגאל אלון  22239354 אברהם יהודה

עו"ד בר נתן גיל 21/04/16     49035-10-14 44591 ,בת ים16/23הרב מימון  305701914 אוחנה אוראל

עו"ד שרון יואב 02/07/12      4509-06-12 32681 ,קרית אונו129/5אשכול לוי  58250150 אופק כרמלה

עו"ד הראל אורן 30/10/13     32846-07-10 24029 ,תל אביב -יפו23גולומב  16421455 אילייב משה

עו"ד צפרוני מיטל 11/07/16     43960-01-15 46136 ,חולון14/1החי"ם  33526807 אשואל צבייה

עו"ד רובננקו גיורא 15/01/14     18261-11-12 35082 ,אזור11/0חנה סנש  7207053 אשכנזי מנחם

עו"ד נאמן ערן 02/03/16     21033-04-14 43206 ,בת ים15/4קלויזנר  317794444 בולשון מרינה

עו"ד ריבקין קלמן 30/01/14      5932-12-13 40484 ,חולון1/25עטרות  312838808 בטלר בוריס

עו"ד הנדל שלמה 16/02/17     18831-08-15 49400 ,בת ים4/8רבי בנימין  300686110 בירן מירי

עו"ד שי ישינובסקי יריב 16/11/17     53246-12-13 40668 ,תל אביב -יפו45זלמן שז"ר  35965367 בכר לימור

עו"ד שרון יואב 08/03/15     60148-05-12 32698 ,בני ברק14/0בן יוסף  55427389 בלולו דלילה

עו"ד ריבקין קלמן 23/11/17     13740-04-16 53210 ,בני ברק4/8מנחם  54562723 בן ישי דויד

עו"ד ישינובסקי שי-יריב 10/05/10      1947-00-09 22069 ,עמנואל27חתם סופר  בן שלום אבלין לאה12441358

עו"ד ישינובסקי שי-יריב 28/08/17      5551-03-10 24089 ,עמנואל27חתם סופר  56122047 בן שלום שלמה

עו"ד הלפרט דן 25/12/16     51965-06-15 48600 ,תל אביב -יפו7/0קמינסקה  314415159 בנגייב רושל

עו"ד סטמרי אמיר 29/12/15     45621-10-15 40061 ,תל אביב -יפו12/0אוריאל אקוסטה  303001697 בר-אל מושית

עו"ד הראל אורן 28/09/16     23966-02-15 46552 ,הרצלייה27/5אחד העם  בר-לוי מחלוף ציפורה39483573

עו"ד בודה ישראל 30/03/17      6190-07-13 38704 ,תל אביב -יפו19/0מיכאל אנג'לו  51979839 ברוך לפיד יצחק

עו"ד רובננקו גיורא 10/10/12     39845-07-11 29163 ,בת ים23/6פרלשטיין כניסה  34143636 ברכה יוסי

עו"ד בתרון אוהד 17/02/15     49845-06-13 38281 ,רמת גן42נגבה  54280318 גבריאלוב אמנון

עו"ד קורן אברהם 01/02/15     42315-06-13 38257 ,גבעתיים36/7הכנסת  51682938 גד ענת חנה

עו"ד נגריס רואי 27/06/17      9966-12-15 50864 ,תל אביב -יפו34/1יפת  308856129 גונצ'רנקו אלכסנדר

עו"ד פביאן סלמן 24/05/17     22079-09-15 49847 ,בני ברק5/2יהודית  23521420 גור אריה אלון

עו"ד ישראלי יעקב 06/07/17     52216-12-15 50570 ,חולון60/18אצ"ל  21389135 גלאה יצחק איציק

עו"ד בצלאל רונן 27/05/13     17713-02-11 27439 ,תל אביב - יפו19שד ששת הימים  51021764 דואני צילה

14/10/09      1565-00-08 20300 ,חולון31/2אילת  43046077 דעדוש מירי

עו"ד בן נון דליה 10/03/09      1062-00-08 19879 ,בני ברק4סמטת הבנים  13894118 הרמן יהושע שטרן

16/01/13     17311-07-11 28910 ,תל אביב -יפו20אפ"ק  14861702 הרשקוביץ אבי

עו"ד רוזנצוויג עינת 25/03/10      2194-00-09 22236 ,תל אביב -יפו85המעפילי אגוז  51951358 הרשקוביץ חיים

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 



ילקוט הפרסומים 7665, כ' בטבת התשע"ח, 7.1.2018  3968

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
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עו"ד הנדל שלמה 11.00% בדין קדימה 02/07/12     17831-06-11 5906 5450879 אצל בן-,ירושלים16/16שטרן  אדרי ציון

עו"ד בן-נאים שחר 100.00% רגיל 23/01/14     24036-06-13 7562 ,ירושלים4מנורי  56523525 המר אפרים אברה

עו"ד גיל אורי 24.00% רגיל 12/09/17      3786-01-16 10426 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  86053717 טדרוס אבתסאם

עו"ד ארז טדי 31.00% רגיל 13/02/13     22431-02-12 6568 ,מודיעין-מכבים-ר46/7חרצית  29351509 שוקרון שלום שרלי

תל אביב מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד צפרוני מיטל 29/06/15     24185-03-14 41817 ,בת ים33/7הנביאים  309624583 אברה סרקלם

עו"ד רום ענת 07/10/14     45369-05-14 41741 ,תל אביב -יפו38/0יגאל אלון  22239354 אברהם יהודה

עו"ד בר נתן גיל 21/04/16     49035-10-14 44591 ,בת ים16/23הרב מימון  305701914 אוחנה אוראל

עו"ד שרון יואב 02/07/12      4509-06-12 32681 ,קרית אונו129/5אשכול לוי  58250150 אופק כרמלה

עו"ד הראל אורן 30/10/13     32846-07-10 24029 ,תל אביב -יפו23גולומב  16421455 אילייב משה

עו"ד צפרוני מיטל 11/07/16     43960-01-15 46136 ,חולון14/1החי"ם  33526807 אשואל צבייה

עו"ד רובננקו גיורא 15/01/14     18261-11-12 35082 ,אזור11/0חנה סנש  7207053 אשכנזי מנחם

עו"ד נאמן ערן 02/03/16     21033-04-14 43206 ,בת ים15/4קלויזנר  317794444 בולשון מרינה

עו"ד ריבקין קלמן 30/01/14      5932-12-13 40484 ,חולון1/25עטרות  312838808 בטלר בוריס

עו"ד הנדל שלמה 16/02/17     18831-08-15 49400 ,בת ים4/8רבי בנימין  300686110 בירן מירי

עו"ד שי ישינובסקי יריב 16/11/17     53246-12-13 40668 ,תל אביב -יפו45זלמן שז"ר  35965367 בכר לימור

עו"ד שרון יואב 08/03/15     60148-05-12 32698 ,בני ברק14/0בן יוסף  55427389 בלולו דלילה

עו"ד ריבקין קלמן 23/11/17     13740-04-16 53210 ,בני ברק4/8מנחם  54562723 בן ישי דויד

עו"ד ישינובסקי שי-יריב 10/05/10      1947-00-09 22069 ,עמנואל27חתם סופר  בן שלום אבלין לאה12441358

עו"ד ישינובסקי שי-יריב 28/08/17      5551-03-10 24089 ,עמנואל27חתם סופר  56122047 בן שלום שלמה

עו"ד הלפרט דן 25/12/16     51965-06-15 48600 ,תל אביב -יפו7/0קמינסקה  314415159 בנגייב רושל

עו"ד סטמרי אמיר 29/12/15     45621-10-15 40061 ,תל אביב -יפו12/0אוריאל אקוסטה  303001697 בר-אל מושית

עו"ד הראל אורן 28/09/16     23966-02-15 46552 ,הרצלייה27/5אחד העם  בר-לוי מחלוף ציפורה39483573

עו"ד בודה ישראל 30/03/17      6190-07-13 38704 ,תל אביב -יפו19/0מיכאל אנג'לו  51979839 ברוך לפיד יצחק

עו"ד רובננקו גיורא 10/10/12     39845-07-11 29163 ,בת ים23/6פרלשטיין כניסה  34143636 ברכה יוסי

עו"ד בתרון אוהד 17/02/15     49845-06-13 38281 ,רמת גן42נגבה  54280318 גבריאלוב אמנון

עו"ד קורן אברהם 01/02/15     42315-06-13 38257 ,גבעתיים36/7הכנסת  51682938 גד ענת חנה

עו"ד נגריס רואי 27/06/17      9966-12-15 50864 ,תל אביב -יפו34/1יפת  308856129 גונצ'רנקו אלכסנדר

עו"ד פביאן סלמן 24/05/17     22079-09-15 49847 ,בני ברק5/2יהודית  23521420 גור אריה אלון

עו"ד ישראלי יעקב 06/07/17     52216-12-15 50570 ,חולון60/18אצ"ל  21389135 גלאה יצחק איציק

עו"ד בצלאל רונן 27/05/13     17713-02-11 27439 ,תל אביב - יפו19שד ששת הימים  51021764 דואני צילה

14/10/09      1565-00-08 20300 ,חולון31/2אילת  43046077 דעדוש מירי

עו"ד בן נון דליה 10/03/09      1062-00-08 19879 ,בני ברק4סמטת הבנים  13894118 הרמן יהושע שטרן

16/01/13     17311-07-11 28910 ,תל אביב -יפו20אפ"ק  14861702 הרשקוביץ אבי

עו"ד רוזנצוויג עינת 25/03/10      2194-00-09 22236 ,תל אביב -יפו85המעפילי אגוז  51951358 הרשקוביץ חיים

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון
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תאריך מתן
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כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד גדיש עומר 22/02/17     53075-03-14 42156 ,בני ברק19/1נחמיה  19182 ויספיש אשר

עו"ד לבל בניהו 23/11/14     54642-02-13 31956 ,רמלה3/0טופז  62629506 וקנין אברהם

עו"ד עדני אבינועם 16/09/01      1285-00-00 13053 ,חולון30/10יהושוע רבינוביץ  54578240 חזן רפאל

עו"ד הראל אורן 10/09/09      1343-00-03 14969 ,נתניה12מימון  53595393 חי רועה

עו"ד גמרסני יואב 09/03/16     32393-03-14 40321 ,קציר57 5057הארז ת:ד  24929481 חן גל

עו"ד צפרוני מיטל 13/05/15      1001-00-12 33799 ,תל אביב -יפו1/0הגיחון  58129677 חתויל מזל

עו"ד צמיר מיכה 26/12/10     15552-01-10 23582 ,תל אביב -יפו37חשמל  14585251 טופז אורי

עו"ד מיכאלי מרדכי 19/12/12     49690-05-12 32627 ,בת ים32הנביאים  24324949 ימין אברהם

עו"ד בומגרטן שהרבני אלונה 03/11/14     33493-04-14 43033 ,תל אביב -יפו18/0רח סא כ שלם  200320430 ימיני שפי

עו"ד קירש לימור 06/03/13      7081-01-13 35690 ,תל אביב -יפו132/0נחלת בנימין  43440551 יצקן יון

עו"ד שרון יואב 12/02/15     14061-09-12 33879 ,תל אביב - יפו1/0הדקל  50699099 ירושלמי יהודית

עו"ד קירש לימור 16/11/16     31779-10-16 56602 ,בת ים1/9ז'בוטינסקי  315979948 ישראלי דניאל יעקב

עו"ד אורן הראל 28/12/15     21083-10-15 40074 ,תל אביב -יפו6/0עמק ברכה  28660777 כהן יעקב

עו"ד אטלס ערן 23/05/13     35540-02-12 31581 ,חולון108/8סוקולוב  33159765 לוי קרן

עו"ד ערוסי דורון 28/01/15     29082-07-13 38531 ,רמת גן1/1המעגל  50329762 לפידות אברהם רמי

עו"ד רום ענת 19/02/15      1043-02-15 46179 ,בת ים30/2ששת הימים  25049149 מאס שושנה

עו"ד ניידיק יקיר 13/01/15     11304-02-13 36075 ,גבעתיים31/0דרך השלום  24502973 מדר יוסי

עו"ד רובננקו גיורא 27/05/15     16648-03-13 37270 א דיר,הרצלייה93סוקולוב  316633528 מלין ליובוב

עו"ד גרוס שי 16/03/16     42511-01-13 30845 ,הרצלייה5/0שמעוני  68392091 מלכה פנחס

עו"ד הלפרט דן 18/01/15     52251-11-12 35435 ,תל אביב -יפו10/0וכטינגוב  52142627 מלמד אריה

16/01/12     12644-09-10 25821 ,תל אביב - יפו17תג'ר ציונה  50875251 מסרי סעיד

עו"ד בר נתן גיל 14/02/17     41374-05-15 47941 ,תל אביב -יפו87/8מח"ל  14979181 מצליח חנה

עו"ד ישראלי יעקב 20/04/15     53692-10-10 26202 55442560 ,חולון224ת:ד  נחמיאס שמעון

23/01/12     40479-08-10 25661 ,תל אביב -יפו5/5הבשן  26048991 נפטי דוד איזיק

עו"ד נחמיאס מנור 04/12/16     39887-11-13 40337 ,בני ברק16/0בית זרוג/  24165797 נרדיה נסים

עו"ד שוורץ שגיא 30/10/11     35712-07-10 25289 ,תל אביב -יפו189/9דרך בר-לב חיים  302111323 סומך לידיה

עו"ד חכים ברוך 08/08/15     47644-05-13 37095 ,תל אביב -יפו3/0רוזנבלט צבי  326821329 סטפובה בוריאנה

עו"ד שי ישינובסקי יריב 10/07/17      6608-12-14 44883 ,הרצלייה45/1אבן שפרוט  22608483 סעדה יעקב

עו"ד צפרוני מיטל 27/10/14     13085-06-13 38408 ,חולון4/5קרן היסוד  11812716 ספיאשוילי נודארי

עו"ד רום ענת 06/06/17      9719-12-14 45306 ,בני ברק7/0ביאליק  38212676 ספסה אורלי

עו"ד חדש ליזה 05/11/14     30696-07-12 34047 ,אור יהודה15/0אורן  22467278 עינב יורם

16/06/12      9726-06-11 28640 ,גבעתיים17/9ההסתדרות  28733756 עמית חיה

עו"ד לב נדב 28/02/16     18355-05-14 43149 ,תל אביב -יפו45/0חרותנו  60682432 עמר אלי

עו"ד איל אסף 11/07/13      1366-06-13 37960 ,תל אביב -יפו19/305ירושלים  35728799 עשרי ליאור

עו"ד קורן אברהם 06/07/16     13093-07-13 38829 ,בת ים3/0הגליל  32916249 פדידה זיאת רוית

עו"ד סמוראי רון 03/10/13     34187-06-12 33381 ,חולון20/0הגרא  50088574 פררה מזל

עו"ד סטרנס מיכאל 21/09/14     44517-04-13 37440 ,קריית אונו1/12הרימון  58758301 צין איל

17/04/13      4561-09-11 29550 ,בת ים63/4בלפור  313933939 קטסו מילה

עו"ד אינסל יניב 20/06/13     39601-01-12 31309 ,תל אביב - יפו209/0שד' ירושלים  51610665 קלדרון יעקב

עו"ד סטמרי אמיר 11/01/17     58796-12-13 40634 ,בת ים76/11בלפור  27255132 קמחי יעקב

עו"ד גולדבלט לוי דוד 10/12/14     21834-05-13 37757 ,הרצלייה31האילנות  33988551 רבינוביץ אביבית

עו"ד עזריה ארבל 02/01/14     38760-07-12 34050 ,רמת גן262/6הרא"ה  16531709 רוזנברג מריאנה

עו"ד סימון שי 12/01/16     46834-12-15 51132 ,תל אביב -יפו12/0כביר  38777272 שיקלי גילה

עו"ד ניידק יקיר 30/12/15     17025-12-15 50749 ,תל אביב -יפו0/0תל אביב - יפו  53483160 שירי צבי
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עו"ד גדיש עומר 22/02/17     53075-03-14 42156 ,בני ברק19/1נחמיה  19182 ויספיש אשר

עו"ד לבל בניהו 23/11/14     54642-02-13 31956 ,רמלה3/0טופז  62629506 וקנין אברהם

עו"ד עדני אבינועם 16/09/01      1285-00-00 13053 ,חולון30/10יהושוע רבינוביץ  54578240 חזן רפאל

עו"ד הראל אורן 10/09/09      1343-00-03 14969 ,נתניה12מימון  53595393 חי רועה

עו"ד גמרסני יואב 09/03/16     32393-03-14 40321 ,קציר57 5057הארז ת:ד  24929481 חן גל

עו"ד צפרוני מיטל 13/05/15      1001-00-12 33799 ,תל אביב -יפו1/0הגיחון  58129677 חתויל מזל

עו"ד צמיר מיכה 26/12/10     15552-01-10 23582 ,תל אביב -יפו37חשמל  14585251 טופז אורי

עו"ד מיכאלי מרדכי 19/12/12     49690-05-12 32627 ,בת ים32הנביאים  24324949 ימין אברהם

עו"ד בומגרטן שהרבני אלונה 03/11/14     33493-04-14 43033 ,תל אביב -יפו18/0רח סא כ שלם  200320430 ימיני שפי

עו"ד קירש לימור 06/03/13      7081-01-13 35690 ,תל אביב -יפו132/0נחלת בנימין  43440551 יצקן יון

עו"ד שרון יואב 12/02/15     14061-09-12 33879 ,תל אביב - יפו1/0הדקל  50699099 ירושלמי יהודית

עו"ד קירש לימור 16/11/16     31779-10-16 56602 ,בת ים1/9ז'בוטינסקי  315979948 ישראלי דניאל יעקב

עו"ד אורן הראל 28/12/15     21083-10-15 40074 ,תל אביב -יפו6/0עמק ברכה  28660777 כהן יעקב

עו"ד אטלס ערן 23/05/13     35540-02-12 31581 ,חולון108/8סוקולוב  33159765 לוי קרן

עו"ד ערוסי דורון 28/01/15     29082-07-13 38531 ,רמת גן1/1המעגל  50329762 לפידות אברהם רמי

עו"ד רום ענת 19/02/15      1043-02-15 46179 ,בת ים30/2ששת הימים  25049149 מאס שושנה

עו"ד ניידיק יקיר 13/01/15     11304-02-13 36075 ,גבעתיים31/0דרך השלום  24502973 מדר יוסי

עו"ד רובננקו גיורא 27/05/15     16648-03-13 37270 א דיר,הרצלייה93סוקולוב  316633528 מלין ליובוב

עו"ד גרוס שי 16/03/16     42511-01-13 30845 ,הרצלייה5/0שמעוני  68392091 מלכה פנחס

עו"ד הלפרט דן 18/01/15     52251-11-12 35435 ,תל אביב -יפו10/0וכטינגוב  52142627 מלמד אריה

16/01/12     12644-09-10 25821 ,תל אביב - יפו17תג'ר ציונה  50875251 מסרי סעיד

עו"ד בר נתן גיל 14/02/17     41374-05-15 47941 ,תל אביב -יפו87/8מח"ל  14979181 מצליח חנה

עו"ד ישראלי יעקב 20/04/15     53692-10-10 26202 55442560 ,חולון224ת:ד  נחמיאס שמעון

23/01/12     40479-08-10 25661 ,תל אביב -יפו5/5הבשן  26048991 נפטי דוד איזיק

עו"ד נחמיאס מנור 04/12/16     39887-11-13 40337 ,בני ברק16/0בית זרוג/  24165797 נרדיה נסים

עו"ד שוורץ שגיא 30/10/11     35712-07-10 25289 ,תל אביב -יפו189/9דרך בר-לב חיים  302111323 סומך לידיה

עו"ד חכים ברוך 08/08/15     47644-05-13 37095 ,תל אביב -יפו3/0רוזנבלט צבי  326821329 סטפובה בוריאנה

עו"ד שי ישינובסקי יריב 10/07/17      6608-12-14 44883 ,הרצלייה45/1אבן שפרוט  22608483 סעדה יעקב

עו"ד צפרוני מיטל 27/10/14     13085-06-13 38408 ,חולון4/5קרן היסוד  11812716 ספיאשוילי נודארי

עו"ד רום ענת 06/06/17      9719-12-14 45306 ,בני ברק7/0ביאליק  38212676 ספסה אורלי

עו"ד חדש ליזה 05/11/14     30696-07-12 34047 ,אור יהודה15/0אורן  22467278 עינב יורם

16/06/12      9726-06-11 28640 ,גבעתיים17/9ההסתדרות  28733756 עמית חיה

עו"ד לב נדב 28/02/16     18355-05-14 43149 ,תל אביב -יפו45/0חרותנו  60682432 עמר אלי

עו"ד איל אסף 11/07/13      1366-06-13 37960 ,תל אביב -יפו19/305ירושלים  35728799 עשרי ליאור

עו"ד קורן אברהם 06/07/16     13093-07-13 38829 ,בת ים3/0הגליל  32916249 פדידה זיאת רוית

עו"ד סמוראי רון 03/10/13     34187-06-12 33381 ,חולון20/0הגרא  50088574 פררה מזל

עו"ד סטרנס מיכאל 21/09/14     44517-04-13 37440 ,קריית אונו1/12הרימון  58758301 צין איל

17/04/13      4561-09-11 29550 ,בת ים63/4בלפור  313933939 קטסו מילה

עו"ד אינסל יניב 20/06/13     39601-01-12 31309 ,תל אביב - יפו209/0שד' ירושלים  51610665 קלדרון יעקב

עו"ד סטמרי אמיר 11/01/17     58796-12-13 40634 ,בת ים76/11בלפור  27255132 קמחי יעקב

עו"ד גולדבלט לוי דוד 10/12/14     21834-05-13 37757 ,הרצלייה31האילנות  33988551 רבינוביץ אביבית

עו"ד עזריה ארבל 02/01/14     38760-07-12 34050 ,רמת גן262/6הרא"ה  16531709 רוזנברג מריאנה

עו"ד סימון שי 12/01/16     46834-12-15 51132 ,תל אביב -יפו12/0כביר  38777272 שיקלי גילה

עו"ד ניידק יקיר 30/12/15     17025-12-15 50749 ,תל אביב -יפו0/0תל אביב - יפו  53483160 שירי צבי

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד הנדל שלמה 11.00% בדין קדימה 02/07/12     17831-06-11 5906 5450879 אצל בן-,ירושלים16/16שטרן  אדרי ציון

עו"ד בן-נאים שחר 100.00% רגיל 23/01/14     24036-06-13 7562 ,ירושלים4מנורי  56523525 המר אפרים אברה

עו"ד גיל אורי 24.00% רגיל 12/09/17      3786-01-16 10426 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  86053717 טדרוס אבתסאם

עו"ד ארז טדי 31.00% רגיל 13/02/13     22431-02-12 6568 ,מודיעין-מכבים-ר46/7חרצית  29351509 שוקרון שלום שרלי

תל אביב מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד צפרוני מיטל 29/06/15     24185-03-14 41817 ,בת ים33/7הנביאים  309624583 אברה סרקלם

עו"ד רום ענת 07/10/14     45369-05-14 41741 ,תל אביב -יפו38/0יגאל אלון  22239354 אברהם יהודה

עו"ד בר נתן גיל 21/04/16     49035-10-14 44591 ,בת ים16/23הרב מימון  305701914 אוחנה אוראל

עו"ד שרון יואב 02/07/12      4509-06-12 32681 ,קרית אונו129/5אשכול לוי  58250150 אופק כרמלה

עו"ד הראל אורן 30/10/13     32846-07-10 24029 ,תל אביב -יפו23גולומב  16421455 אילייב משה

עו"ד צפרוני מיטל 11/07/16     43960-01-15 46136 ,חולון14/1החי"ם  33526807 אשואל צבייה

עו"ד רובננקו גיורא 15/01/14     18261-11-12 35082 ,אזור11/0חנה סנש  7207053 אשכנזי מנחם

עו"ד נאמן ערן 02/03/16     21033-04-14 43206 ,בת ים15/4קלויזנר  317794444 בולשון מרינה

עו"ד ריבקין קלמן 30/01/14      5932-12-13 40484 ,חולון1/25עטרות  312838808 בטלר בוריס

עו"ד הנדל שלמה 16/02/17     18831-08-15 49400 ,בת ים4/8רבי בנימין  300686110 בירן מירי

עו"ד שי ישינובסקי יריב 16/11/17     53246-12-13 40668 ,תל אביב -יפו45זלמן שז"ר  35965367 בכר לימור

עו"ד שרון יואב 08/03/15     60148-05-12 32698 ,בני ברק14/0בן יוסף  55427389 בלולו דלילה

עו"ד ריבקין קלמן 23/11/17     13740-04-16 53210 ,בני ברק4/8מנחם  54562723 בן ישי דויד

עו"ד ישינובסקי שי-יריב 10/05/10      1947-00-09 22069 ,עמנואל27חתם סופר  בן שלום אבלין לאה12441358

עו"ד ישינובסקי שי-יריב 28/08/17      5551-03-10 24089 ,עמנואל27חתם סופר  56122047 בן שלום שלמה

עו"ד הלפרט דן 25/12/16     51965-06-15 48600 ,תל אביב -יפו7/0קמינסקה  314415159 בנגייב רושל

עו"ד סטמרי אמיר 29/12/15     45621-10-15 40061 ,תל אביב -יפו12/0אוריאל אקוסטה  303001697 בר-אל מושית

עו"ד הראל אורן 28/09/16     23966-02-15 46552 ,הרצלייה27/5אחד העם  בר-לוי מחלוף ציפורה39483573

עו"ד בודה ישראל 30/03/17      6190-07-13 38704 ,תל אביב -יפו19/0מיכאל אנג'לו  51979839 ברוך לפיד יצחק

עו"ד רובננקו גיורא 10/10/12     39845-07-11 29163 ,בת ים23/6פרלשטיין כניסה  34143636 ברכה יוסי

עו"ד בתרון אוהד 17/02/15     49845-06-13 38281 ,רמת גן42נגבה  54280318 גבריאלוב אמנון

עו"ד קורן אברהם 01/02/15     42315-06-13 38257 ,גבעתיים36/7הכנסת  51682938 גד ענת חנה

עו"ד נגריס רואי 27/06/17      9966-12-15 50864 ,תל אביב -יפו34/1יפת  308856129 גונצ'רנקו אלכסנדר

עו"ד פביאן סלמן 24/05/17     22079-09-15 49847 ,בני ברק5/2יהודית  23521420 גור אריה אלון

עו"ד ישראלי יעקב 06/07/17     52216-12-15 50570 ,חולון60/18אצ"ל  21389135 גלאה יצחק איציק

עו"ד בצלאל רונן 27/05/13     17713-02-11 27439 ,תל אביב - יפו19שד ששת הימים  51021764 דואני צילה

14/10/09      1565-00-08 20300 ,חולון31/2אילת  43046077 דעדוש מירי

עו"ד בן נון דליה 10/03/09      1062-00-08 19879 ,בני ברק4סמטת הבנים  13894118 הרמן יהושע שטרן

16/01/13     17311-07-11 28910 ,תל אביב -יפו20אפ"ק  14861702 הרשקוביץ אבי

עו"ד רוזנצוויג עינת 25/03/10      2194-00-09 22236 ,תל אביב -יפו85המעפילי אגוז  51951358 הרשקוביץ חיים

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד שרון יואב 10/01/16     28063-12-15 50984 ,גבעתיים11/0צה"ל  7719776 שלם יוסף

28/04/13     34510-10-11 30070 ,תל אביב -יפו36/0תשרי  56006026 שמיר גד

עו"ד זיסמן יעקב 22/11/16     39479-05-15 48004 ,הרצלייה10/4הנוטרים  4732152 שמעוני משה

עו"ד עברון איל 21/09/15     32725-11-12 34491 ,בת ים11/0ז'בוטינסקי  59661918 שריקי דורון

עו"ד סאלם סוהייל 13/05/15     54398-07-13 38935 ,רמת גן65/5הרצל  51177541 שרפי יגאל

חיפה מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד שווץ איתן 10/01/17     20303-12-13 31883 ,קריית ים4/6אצל  306163502 מליס גנדי

עו"ד שווץ איתן 11/01/14      2365-06-11 22727 ,חיפה0/0 9646ת.ד.  57382434 רוזנברג שלום

מרכז מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד בר נתן גיל 27/06/17      2068-12-15 50759 ,מזכרת בתיה13/0שקולניק אפרים  319175691 אבבה ישיווס

16/05/13      1929-09-12 34363 ,יבנה14/1שד דואני  26719765 אבידן אברהם

עו"ד שי-ישינובסקי יריב 06/10/15     51261-01-14 40646 42582841 ,אליכין687ת:ד  אבני סיימון שמע

עו"ד שרון יואב 10/05/15     21045-10-13 39764 ,רשפון2/0החרוב  307701532 אגוזי אולגה

עו"ד צפרוני מיטל 29/06/17     58646-01-12 31188 314012733 קומה,תל אביב -יפו1הר סיני  אוגאי ילנה

עו"ד מיכאלי מרדכי 13/06/17     29961-04-13 37545 ,ראשון לציון14/0קהילת ניו ג'רסי  38382206 אוזן עינב

20/09/12     38414-06-11 28828 ,רחובות8/5בר כוכבא  59232843 אזולאי יצחק

עו"ד מסיקה רן 10/02/15     16428-01-14 40973 ,פתח תקווה18/3בס זליג  אטינגר אמיר שמואל55022685

עו"ד ריבקין קלמן 23/05/17     30138-08-15 49542 ,נתניה9/28הרב רפאל  317791770 אל עטאונה חאלד

עו"ד סמוראי רון 10/04/16      8905-06-14 43361 23868904 ,ראש העין8הר המור  אלטמן פייגה רחל

עו"ד סופרסקי עדי 23/09/12     15094-08-12 34243 ,ראשון לציון1/0הדגל העברי  22769574 ארזי שלומי

עו"ד אינסל יניב 12/03/15     51065-12-12 35366 ,מצליח100/0מצליח  28497113 ביטון אליה

עו"ד הלפרט דן 03/04/12     35068-01-11 27176 ,גבעת שמואל20הנשיא  25100736 בינו אייל

21/01/13     37390-06-11 28805 ,פתחיה16/0פתחיה  24637746 בלס חבצלת

עו"ד הראל אורן 04/12/14     35386-06-13 38176 ,ראשון לציון4/2לנדאו חיים  33876129 בן משה יצחק-צחי

עו"ד ערוסי דורון 06/02/14     41499-07-13 38635 ,פתח תקווה3/4רמח"ל  51010809 בק אברהם

עו"ד ערוסי דורון 06/02/14     41509-07-13 38625 ,פתח תקווה3/4רמח"ל  55886378 בק ורדית חיה

עו"ד ריבקין קלמן 20/09/16      9811-08-14 43927 ,נס ציונה26/3זאבי רחבעם  41921966 ברזלי גורגט

עו"ד שרון יואב 18/12/12     25567-05-11 28410 ,פתח תקווה54סלנט שמואל  31204530 בשי-גלעד עדנה

עו"ד בתרון אוהד 14/08/14      3779-06-13 38039 ,ראשון לציון28/0הלוויתן  52192036 ג'רבי ראובן

עו"ד גרוס שי 15/02/17     14350-02-13 36093 ,כפר סבא6/3הגרא  301643748 גבע רע הוד

עו"ד רוזנק שגיא 09/12/12     33620-11-11 30380 51333987 ,רחובות1438 גיל ורדה

עו"ד רוזנק שגיא 09/12/12     15042-12-11 30663 63586630 ,רחובות1438ת.ד. גיל רפאל

עו"ד חכים ברוך 01/01/12      4996-03-11 27460 ,כפר סבא31/8תל חי  79641460 דביר הילה

עו"ד הלפרט דן 22/09/16       708-11-14 44597 ,לוד95/0הרצל  55582464 דיעי רם אל

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה
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הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד שרון יואב 10/01/16     28063-12-15 50984 ,גבעתיים11/0צה"ל  7719776 שלם יוסף

28/04/13     34510-10-11 30070 ,תל אביב -יפו36/0תשרי  56006026 שמיר גד

עו"ד זיסמן יעקב 22/11/16     39479-05-15 48004 ,הרצלייה10/4הנוטרים  4732152 שמעוני משה

עו"ד עברון איל 21/09/15     32725-11-12 34491 ,בת ים11/0ז'בוטינסקי  59661918 שריקי דורון

עו"ד סאלם סוהייל 13/05/15     54398-07-13 38935 ,רמת גן65/5הרצל  51177541 שרפי יגאל

חיפה מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד שווץ איתן 10/01/17     20303-12-13 31883 ,קריית ים4/6אצל  306163502 מליס גנדי

עו"ד שווץ איתן 11/01/14      2365-06-11 22727 ,חיפה0/0 9646ת.ד.  57382434 רוזנברג שלום

מרכז מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד בר נתן גיל 27/06/17      2068-12-15 50759 ,מזכרת בתיה13/0שקולניק אפרים  319175691 אבבה ישיווס

16/05/13      1929-09-12 34363 ,יבנה14/1שד דואני  26719765 אבידן אברהם

עו"ד שי-ישינובסקי יריב 06/10/15     51261-01-14 40646 42582841 ,אליכין687ת:ד  אבני סיימון שמע

עו"ד שרון יואב 10/05/15     21045-10-13 39764 ,רשפון2/0החרוב  307701532 אגוזי אולגה

עו"ד צפרוני מיטל 29/06/17     58646-01-12 31188 314012733 קומה,תל אביב -יפו1הר סיני  אוגאי ילנה

עו"ד מיכאלי מרדכי 13/06/17     29961-04-13 37545 ,ראשון לציון14/0קהילת ניו ג'רסי  38382206 אוזן עינב

20/09/12     38414-06-11 28828 ,רחובות8/5בר כוכבא  59232843 אזולאי יצחק

עו"ד מסיקה רן 10/02/15     16428-01-14 40973 ,פתח תקווה18/3בס זליג  אטינגר אמיר שמואל55022685

עו"ד ריבקין קלמן 23/05/17     30138-08-15 49542 ,נתניה9/28הרב רפאל  317791770 אל עטאונה חאלד

עו"ד סמוראי רון 10/04/16      8905-06-14 43361 23868904 ,ראש העין8הר המור  אלטמן פייגה רחל

עו"ד סופרסקי עדי 23/09/12     15094-08-12 34243 ,ראשון לציון1/0הדגל העברי  22769574 ארזי שלומי

עו"ד אינסל יניב 12/03/15     51065-12-12 35366 ,מצליח100/0מצליח  28497113 ביטון אליה

עו"ד הלפרט דן 03/04/12     35068-01-11 27176 ,גבעת שמואל20הנשיא  25100736 בינו אייל

21/01/13     37390-06-11 28805 ,פתחיה16/0פתחיה  24637746 בלס חבצלת

עו"ד הראל אורן 04/12/14     35386-06-13 38176 ,ראשון לציון4/2לנדאו חיים  33876129 בן משה יצחק-צחי

עו"ד ערוסי דורון 06/02/14     41499-07-13 38635 ,פתח תקווה3/4רמח"ל  51010809 בק אברהם

עו"ד ערוסי דורון 06/02/14     41509-07-13 38625 ,פתח תקווה3/4רמח"ל  55886378 בק ורדית חיה

עו"ד ריבקין קלמן 20/09/16      9811-08-14 43927 ,נס ציונה26/3זאבי רחבעם  41921966 ברזלי גורגט

עו"ד שרון יואב 18/12/12     25567-05-11 28410 ,פתח תקווה54סלנט שמואל  31204530 בשי-גלעד עדנה

עו"ד בתרון אוהד 14/08/14      3779-06-13 38039 ,ראשון לציון28/0הלוויתן  52192036 ג'רבי ראובן

עו"ד גרוס שי 15/02/17     14350-02-13 36093 ,כפר סבא6/3הגרא  301643748 גבע רע הוד

עו"ד רוזנק שגיא 09/12/12     33620-11-11 30380 51333987 ,רחובות1438 גיל ורדה

עו"ד רוזנק שגיא 09/12/12     15042-12-11 30663 63586630 ,רחובות1438ת.ד. גיל רפאל

עו"ד חכים ברוך 01/01/12      4996-03-11 27460 ,כפר סבא31/8תל חי  79641460 דביר הילה

עו"ד הלפרט דן 22/09/16       708-11-14 44597 ,לוד95/0הרצל  55582464 דיעי רם אל

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 כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד שרון יואב 10/01/16     28063-12-15 50984 ,גבעתיים11/0צה"ל  7719776 שלם יוסף

28/04/13     34510-10-11 30070 ,תל אביב -יפו36/0תשרי  56006026 שמיר גד

עו"ד זיסמן יעקב 22/11/16     39479-05-15 48004 ,הרצלייה10/4הנוטרים  4732152 שמעוני משה

עו"ד עברון איל 21/09/15     32725-11-12 34491 ,בת ים11/0ז'בוטינסקי  59661918 שריקי דורון

עו"ד סאלם סוהייל 13/05/15     54398-07-13 38935 ,רמת גן65/5הרצל  51177541 שרפי יגאל

חיפה מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד שווץ איתן 10/01/17     20303-12-13 31883 ,קריית ים4/6אצל  306163502 מליס גנדי

עו"ד שווץ איתן 11/01/14      2365-06-11 22727 ,חיפה0/0 9646ת.ד.  57382434 רוזנברג שלום

מרכז מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד בר נתן גיל 27/06/17      2068-12-15 50759 ,מזכרת בתיה13/0שקולניק אפרים  319175691 אבבה ישיווס

16/05/13      1929-09-12 34363 ,יבנה14/1שד דואני  26719765 אבידן אברהם

עו"ד שי-ישינובסקי יריב 06/10/15     51261-01-14 40646 42582841 ,אליכין687ת:ד  אבני סיימון שמע

עו"ד שרון יואב 10/05/15     21045-10-13 39764 ,רשפון2/0החרוב  307701532 אגוזי אולגה

עו"ד צפרוני מיטל 29/06/17     58646-01-12 31188 314012733 קומה,תל אביב -יפו1הר סיני  אוגאי ילנה

עו"ד מיכאלי מרדכי 13/06/17     29961-04-13 37545 ,ראשון לציון14/0קהילת ניו ג'רסי  38382206 אוזן עינב

20/09/12     38414-06-11 28828 ,רחובות8/5בר כוכבא  59232843 אזולאי יצחק

עו"ד מסיקה רן 10/02/15     16428-01-14 40973 ,פתח תקווה18/3בס זליג  אטינגר אמיר שמואל55022685

עו"ד ריבקין קלמן 23/05/17     30138-08-15 49542 ,נתניה9/28הרב רפאל  317791770 אל עטאונה חאלד

עו"ד סמוראי רון 10/04/16      8905-06-14 43361 23868904 ,ראש העין8הר המור  אלטמן פייגה רחל

עו"ד סופרסקי עדי 23/09/12     15094-08-12 34243 ,ראשון לציון1/0הדגל העברי  22769574 ארזי שלומי

עו"ד אינסל יניב 12/03/15     51065-12-12 35366 ,מצליח100/0מצליח  28497113 ביטון אליה

עו"ד הלפרט דן 03/04/12     35068-01-11 27176 ,גבעת שמואל20הנשיא  25100736 בינו אייל

21/01/13     37390-06-11 28805 ,פתחיה16/0פתחיה  24637746 בלס חבצלת

עו"ד הראל אורן 04/12/14     35386-06-13 38176 ,ראשון לציון4/2לנדאו חיים  33876129 בן משה יצחק-צחי

עו"ד ערוסי דורון 06/02/14     41499-07-13 38635 ,פתח תקווה3/4רמח"ל  51010809 בק אברהם

עו"ד ערוסי דורון 06/02/14     41509-07-13 38625 ,פתח תקווה3/4רמח"ל  55886378 בק ורדית חיה

עו"ד ריבקין קלמן 20/09/16      9811-08-14 43927 ,נס ציונה26/3זאבי רחבעם  41921966 ברזלי גורגט

עו"ד שרון יואב 18/12/12     25567-05-11 28410 ,פתח תקווה54סלנט שמואל  31204530 בשי-גלעד עדנה

עו"ד בתרון אוהד 14/08/14      3779-06-13 38039 ,ראשון לציון28/0הלוויתן  52192036 ג'רבי ראובן

עו"ד גרוס שי 15/02/17     14350-02-13 36093 ,כפר סבא6/3הגרא  301643748 גבע רע הוד

עו"ד רוזנק שגיא 09/12/12     33620-11-11 30380 51333987 ,רחובות1438 גיל ורדה

עו"ד רוזנק שגיא 09/12/12     15042-12-11 30663 63586630 ,רחובות1438ת.ד. גיל רפאל

עו"ד חכים ברוך 01/01/12      4996-03-11 27460 ,כפר סבא31/8תל חי  79641460 דביר הילה

עו"ד הלפרט דן 22/09/16       708-11-14 44597 ,לוד95/0הרצל  55582464 דיעי רם אל
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הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד קירש לימור 07/02/17     31599-03-14 41998 ,נתניה87אירוס הארגמן  27191642 האזה אילנית

עו"ד פריימן איתי 30/04/17     13331-03-15 46911 ,כפר הס0/0כפר הס  50735984 הדס יהודית

עו"ד גמרסני יואב 17/05/15     28490-04-15 47345 ,ברקת101/0ברקת  36264604 הלל אביב )מרסל

עו"ד ערוסי דורון 10/03/16     38001-03-14 40736 ,גבעת שמואל1/21שמחה הולצברג  57994469 הלל טל

עו"ד צנעני איתן 10/09/17     32651-08-15 49549 ,פתח תקווה16/51רום יעל  37684990 הפנר גיל

עו"ד אביאל זיו 18/03/13     36269-07-11 29139 57809378 ,נס ציונה511ת.ד.  וידרגורן יצחק

16/05/17      7415-09-12 34612 ,רחובות14/2מילצן חיים אליע  31922933 ויה אליהו

עו"ד קורן אברהם 26/02/13     15473-02-11 27356 ,אזור14751ת.ד  זילברשטיין אנת בת-חן14196349

24/07/13     10622-11-11 30202 ,קריית אונו11/26שאול המלך  308612910 זינגר בוריס

עו"ד גולדבלט-לוי דוד 25/10/16     27774-09-13 39564 ,לוד11/3שלמה המלך  56194517 חטאב ברוך

עו"ד ערוסי דורון 29/04/14      8516-07-13 38203 ,ראש העין13/1אהלי קידר  33092917 חפצי אמיר

עו"ד סאלם סוהייל 13/03/16     24135-05-14 42575 ,נתניה8/0בוסל  25492778 טובי ענבר

עו"ד אינסל יניב 31/01/12     10351-03-11 27613 ,גבעת שמואל53ביאליק  22511026 יאני מרים

עו"ד אינסל יניב 31/01/12     10364-03-11 27623 ,גבעת שמואל53ביאליק  56469208 יאני שלמה

עו"ד רוזנק שגיא 11/01/16     46360-03-13 37252 ,אשתאול65עציונה  28083301 יוסף זוהר

עו"ד חכים ברוך 25/09/11     35675-11-10 26484 ,ראשון לציון10צ"ג בנות  56102692 יעקבי שלמה אהוד

עו"ד צנעני איתן 14/09/17     34727-09-16 55936 ,צור יצחק2/8נחל ערוגות  51812626 יעקובוביץ חנוך

עו"ד רוזנצוויג עינת 05/07/12     16108-11-10 26273 31842149 ב',כפר סבא6הצבר  יעקובי משה

עו"ד רוזנצויג עינת 03/12/17     15456-05-15 47828 ,נתניה27/2בן יהודה  319173936 יפימוב ילנה

עו"ד בומגרטן אלונה 10/06/14     44929-05-13 38122 ,ירושלים4/27האפרסמון  40094583 יריב אופיר

עו"ד אטלס ערן 09/09/12      9683-11-11 30207 ,פתח תקווה4/8ברנדה  3881521 כהן יצחק

עו"ד מזור ליאור 07/02/16     26674-01-14 41351 ,רעננה38/0מגדל  24352254 כהן משה אליהו

עו"ד רוזנק שגיא 10/01/16     45117-02-14 41696 ,ראשון לציון8/5מולכו שלמה  319215612 לינד אלינה

עו"ד רוזנצויג עינת 21/05/15      3614-11-13 39963 ,פתח תקווה10/14תבורי משה  28573921 מאיה מירב

עו"ד נאמן ערן 03/10/17     12384-05-15 47811 ,נתניה3/17ליבר זאב  3243334 מגדלוביץ זהבה

עו"ד נאמן ערן 03/10/17     12406-05-15 47440 ,צור יצחק16/21נחל אילון  3204559 מגדלוביץ ניסן משה

עו"ד מסיקה רן 26/01/17     49281-06-15 48462 ,רמלה29/8שטיין יהודה  37355641 מושיאשבילי יעקב

עו"ד פדר אופיר 04/04/17     26544-02-14 41764 ,פתח תקווה7/0הרב נריה צבי  17473695 מזור ארוין

עו"ד אוגינץ קרן 31/10/17     26062-06-15 47595 ,נתניה45/4גורדון  306111485 מטייב אירינה

עו"ד סימון שי 08/07/14     22617-07-13 37989 ,רמת גן21/40הכבאים  50333855 מימון אשר

עו"ד ריי-לוין אורית 06/12/16       291-09-13 39329 ,פתח תקווה37/4הרב קטרוני  25153966 מכאני אוה אוית

עו"ד ריי-לוין אורית 06/12/16       259-09-13 39328 ,פתח תקווה18/0פינסקר  28135481 מכאני אליהו

07/12/12     40989-10-11 30123 ,נתניה48/0ארלוזורוב  52898533 מכלוף יוסף

10/07/12     40961-10-11 30113 ,נתניה48/0ארלוזורוב  69992683 מכלוף עליזה

עו"ד שי ישינובסקי יריב 29/06/17     16206-03-15 46856 ,לוד139/6לובלין אהרון  321836017 מלס גבייאנש

עו"ד צפרוני מיטל 10/10/13     32847-12-12 35348 ,כפר סבא63כצנלסון  69942316 מקסים מולי

עו"ד מסיקה רן 14/08/13     50658-07-13 38585 ,ראשון לציון4/31התזמורת  28611671 מרכדיס אושרה ז'ק

עו"ד בתרון אוהד 10/04/13     12231-07-11 29005 ,פתח תקווה15נחלת צבי  56114531 נוימן אורלי

עו"ד הרשקוביץ דוד אליעזר 25/09/16      1518-03-15 46580 ,חולון18המעפילים  51357176 נתיב שמחה

עו"ד ישראלי יעקב 06/05/15     41911-04-15 47051 ,לוד8/21שורץ נתן  37454998 סופיר צפריר

עו"ד פדר אופיר 02/02/12     26153-06-11 28746 ,חדרה13סרנק  27376003 צבר יחזקאל

עו"ד קורן אברהם 13/03/16     40900-11-13 40840 ,נתניה26/1סמילנסקי  22550958 צרפתי רמי רחמים

עו"ד שפירא עופר 29/12/16       877-05-10 24527 ,גבעת שמואל7הללס שלמה  54222393 קוסטה שלמה

עו"ד בר נתן גיל 14/05/17     62973-02-15 46729 ,רחובות3/2עזרא  32119323 קטלן רועי

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד ריבקין קלמן רגיל 31/10/13     27311-02-13 37102 ,חגלה0/0חגלה  9736158 קלוגמן נתן דב

עו"ד זיו אביאל 22/05/12     35929-06-10 25005 ,ג'לג'וליה0ג'לג'וליה  56263197 ראבי דרוויש

עו"ד גיל אורי 11/06/17     54212-06-14 43298 ,כפר יונה6/0האלון  65922759 ריבלין ליאב

עו"ד פביאן סלמן 30/07/15     18846-07-15 48683 ,כפר סירקין4/0הורדים  37576410 רמו רן דב

עו"ד סמוראי רון 04/03/14     46574-07-13 38297 ,רחובות6/15אחד העם  16689481 שרעבי סופיה
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הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד ריבקין קלמן רגיל 31/10/13     27311-02-13 37102 ,חגלה0/0חגלה  9736158 קלוגמן נתן דב

עו"ד זיו אביאל 22/05/12     35929-06-10 25005 ,ג'לג'וליה0ג'לג'וליה  56263197 ראבי דרוויש

עו"ד גיל אורי 11/06/17     54212-06-14 43298 ,כפר יונה6/0האלון  65922759 ריבלין ליאב

עו"ד פביאן סלמן 30/07/15     18846-07-15 48683 ,כפר סירקין4/0הורדים  37576410 רמו רן דב

עו"ד סמוראי רון 04/03/14     46574-07-13 38297 ,רחובות6/15אחד העם  16689481 שרעבי סופיה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד הנדל שלמה 11.00% בדין קדימה 02/07/12     17831-06-11 5906 5450879 אצל בן-,ירושלים16/16שטרן  אדרי ציון

עו"ד בן-נאים שחר 100.00% רגיל 23/01/14     24036-06-13 7562 ,ירושלים4מנורי  56523525 המר אפרים אברה

עו"ד גיל אורי 24.00% רגיל 12/09/17      3786-01-16 10426 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  86053717 טדרוס אבתסאם

עו"ד ארז טדי 31.00% רגיל 13/02/13     22431-02-12 6568 ,מודיעין-מכבים-ר46/7חרצית  29351509 שוקרון שלום שרלי

תל אביב מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד צפרוני מיטל 29/06/15     24185-03-14 41817 ,בת ים33/7הנביאים  309624583 אברה סרקלם

עו"ד רום ענת 07/10/14     45369-05-14 41741 ,תל אביב -יפו38/0יגאל אלון  22239354 אברהם יהודה

עו"ד בר נתן גיל 21/04/16     49035-10-14 44591 ,בת ים16/23הרב מימון  305701914 אוחנה אוראל

עו"ד שרון יואב 02/07/12      4509-06-12 32681 ,קרית אונו129/5אשכול לוי  58250150 אופק כרמלה

עו"ד הראל אורן 30/10/13     32846-07-10 24029 ,תל אביב -יפו23גולומב  16421455 אילייב משה

עו"ד צפרוני מיטל 11/07/16     43960-01-15 46136 ,חולון14/1החי"ם  33526807 אשואל צבייה

עו"ד רובננקו גיורא 15/01/14     18261-11-12 35082 ,אזור11/0חנה סנש  7207053 אשכנזי מנחם

עו"ד נאמן ערן 02/03/16     21033-04-14 43206 ,בת ים15/4קלויזנר  317794444 בולשון מרינה

עו"ד ריבקין קלמן 30/01/14      5932-12-13 40484 ,חולון1/25עטרות  312838808 בטלר בוריס

עו"ד הנדל שלמה 16/02/17     18831-08-15 49400 ,בת ים4/8רבי בנימין  300686110 בירן מירי

עו"ד שי ישינובסקי יריב 16/11/17     53246-12-13 40668 ,תל אביב -יפו45זלמן שז"ר  35965367 בכר לימור

עו"ד שרון יואב 08/03/15     60148-05-12 32698 ,בני ברק14/0בן יוסף  55427389 בלולו דלילה

עו"ד ריבקין קלמן 23/11/17     13740-04-16 53210 ,בני ברק4/8מנחם  54562723 בן ישי דויד

עו"ד ישינובסקי שי-יריב 10/05/10      1947-00-09 22069 ,עמנואל27חתם סופר  בן שלום אבלין לאה12441358

עו"ד ישינובסקי שי-יריב 28/08/17      5551-03-10 24089 ,עמנואל27חתם סופר  56122047 בן שלום שלמה

עו"ד הלפרט דן 25/12/16     51965-06-15 48600 ,תל אביב -יפו7/0קמינסקה  314415159 בנגייב רושל

עו"ד סטמרי אמיר 29/12/15     45621-10-15 40061 ,תל אביב -יפו12/0אוריאל אקוסטה  303001697 בר-אל מושית

עו"ד הראל אורן 28/09/16     23966-02-15 46552 ,הרצלייה27/5אחד העם  בר-לוי מחלוף ציפורה39483573

עו"ד בודה ישראל 30/03/17      6190-07-13 38704 ,תל אביב -יפו19/0מיכאל אנג'לו  51979839 ברוך לפיד יצחק

עו"ד רובננקו גיורא 10/10/12     39845-07-11 29163 ,בת ים23/6פרלשטיין כניסה  34143636 ברכה יוסי

עו"ד בתרון אוהד 17/02/15     49845-06-13 38281 ,רמת גן42נגבה  54280318 גבריאלוב אמנון

עו"ד קורן אברהם 01/02/15     42315-06-13 38257 ,גבעתיים36/7הכנסת  51682938 גד ענת חנה

עו"ד נגריס רואי 27/06/17      9966-12-15 50864 ,תל אביב -יפו34/1יפת  308856129 גונצ'רנקו אלכסנדר

עו"ד פביאן סלמן 24/05/17     22079-09-15 49847 ,בני ברק5/2יהודית  23521420 גור אריה אלון

עו"ד ישראלי יעקב 06/07/17     52216-12-15 50570 ,חולון60/18אצ"ל  21389135 גלאה יצחק איציק

עו"ד בצלאל רונן 27/05/13     17713-02-11 27439 ,תל אביב - יפו19שד ששת הימים  51021764 דואני צילה

14/10/09      1565-00-08 20300 ,חולון31/2אילת  43046077 דעדוש מירי

עו"ד בן נון דליה 10/03/09      1062-00-08 19879 ,בני ברק4סמטת הבנים  13894118 הרמן יהושע שטרן

16/01/13     17311-07-11 28910 ,תל אביב -יפו20אפ"ק  14861702 הרשקוביץ אבי

עו"ד רוזנצוויג עינת 25/03/10      2194-00-09 22236 ,תל אביב -יפו85המעפילי אגוז  51951358 הרשקוביץ חיים

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

מחוזמרכז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

רות לינקר-מזרחי,עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז מרכז

מחוזירושלים

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז ירושלים

מחוזתל אביב

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

רגיל 21/01/14     26636-09-  13 53042 512532540 ,אור יהודה4  אווזי שכונת התקווה
) ניהול מסעדות1997(

רות לינקר-מזרחי,עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז תל אביב

מחוזחיפה

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

אולגה גורדון, עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז חיפה והצפון

מחוזבאר שבע

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

כל
הנושי

30/10/11     52126-06-  11 3152 513791350 ,תלמי יחיאל25  ניר א. הובלות
)2006ושירותים (

צבי קויש,עו"ד,   סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע

מחוזנצרת

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

אולגה גורדון, עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז נצרת

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

מחוזמרכז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

רות לינקר-מזרחי,עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז מרכז

מחוזירושלים

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז ירושלים

מחוזתל אביב

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

רגיל 21/01/14     26636-09-  13 53042 512532540 ,אור יהודה4  אווזי שכונת התקווה
) ניהול מסעדות1997(

רות לינקר-מזרחי,עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז תל אביב

מחוזחיפה

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

אולגה גורדון, עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז חיפה והצפון

מחוזבאר שבע

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

כל
הנושי

30/10/11     52126-06-  11 3152 513791350 ,תלמי יחיאל25  ניר א. הובלות
)2006ושירותים (

צבי קויש,עו"ד,   סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע

מחוזנצרת

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון
שם המפרק אחוז סוג תאריך מס. תיק מס' תיק כתובת מספר

חברה/עמותה
שם חברה/עמותה

אולגה גורדון, עו"ד,   סגנית הכונ"ר , מנהלת מחוז נצרת
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

12:30 09/04/19 06/12/17      8277-12-17 13717 ,ירושלים0/0א טור  80824253 אבו אלהוא דאוד

12:45 09/04/19 06/12/17      9091-12-17 13727 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  28283885 אבו אלרוב כפאייה

13:00 09/04/19 06/12/17      9143-12-17 13732 ,ירושלים0/0אבו טור  33002130 אבו סנינה עארף

10:00 11/12/19 11/12/17     20192-12-17 13676 ,ירושלים31/0מרג' אל מהור  305389256 אבו פרחה חסאם

10:40 04/12/19 30/11/17      6670-11-17 13020 80090368 בית צפפ,ירושלים3שיך גאבר  אסמאעיל ואפה

09:20 11/12/19 06/12/17     10474-12-17 13780 ,ירושלים53/9אליהו מרידור  24214637 ברוך אילת

09:20 14/05/19 05/12/17      5580-12-17 13906 ,ירושלים14/6כורש  66459801 גולן רן

11:00 09/12/19 05/12/17      5656-12-17 13931 ,ירושלים0/0אל ואד  27500842 גיטאן רימא

13:30 18/06/19 07/12/17     11989-12-17 13774 ,ירושלים27ראס חמיס  28280733 גית פואז

11:20 25/12/17 28/12/16     24889-09-16 11650 ,י-ם מזרח932/0ואדי גוז  24701062 געפרי פיסל

10:40 11/12/19 12/12/17     14160-12-17 13798 ,קדר0/0דרום קידר  13143342 דהן מוריס

10:00 16/05/20 10/12/17     15124-12-17 13598 ,אריאל60/3דרך הנחשונים  311238851 דודרב יאנה

09:40 16/05/19 07/12/17     13844-12-17 13498 ,ירושלים0/0ראס אלעמוד  34975631 חאמד פאדי

10:00 06/06/19 11/12/17     20346-12-17 13784 ,ירושלים364/0מחנה פליטים שעפ  37178936 כראמה סברי

09:40 11/12/19 06/12/17     12167-12-17 13745 ,ירושלים0/0עיסוויה  200733129 מחמוד ווגדי

10:40 09/12/19 05/12/17      4632-12-17 11804 ,ירושלים30/0דרך בית לחם היש  80794803 מסוודי רגאאי

09:20 09/12/19 06/12/17      9184-12-17 13725 ,ירושלים0/0צור בחר  81043515 מסרי אלהאם

09:00 11/12/19 06/12/17     49094-11-17 13911 ,ירושלים302/6המרגלית  40696130 סוסתיאל אלון

09:00 16/05/19 07/12/17     14353-12-17 13795 ,ירושלים18/0אל קירמי ראס אל  80284441 סלאיימה מדיחה

11:20 16/05/19 11/12/17     17915-12-17 13758 ,ירושלים0/104שכ כפר עקב  35660026 סלאימה פראס

13:30 05/11/19 03/12/17      2930-12-17 13702 ,ירושלים34/0סיירת ירושלמית  פידל דה פישמן דיאנה איסב324594860

00:00 00/00/00 05/12/17      4683-12-17 13741 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  81061368 פראח אמל

09:20 16/05/19 07/12/17     13529-12-17 13684 ,ירושלים1/0אל-שיאח  308361377 פרחאן משהור

11:40 16/05/19 11/12/17     18646-12-17 13819 ,ירושלים8/0 4אל מוקדסי סמ 36968345 קוטינה אסמר

09:20 28/05/19 05/12/17     60817-09-17 13686 ,ירושלים20/1משעול העוזרד  57058505 רבני מור דרורה

09:00 09/12/19 05/12/17      9046-12-17 13420 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  39740469 רשק איאד

12:00 16/05/19 11/12/17     17954-12-17 13760 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  80323413 שאויש רוסילה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:45 09/07/19 12/12/17     42142-10-17 63548 ,תל אביב -יפו17/0שריד  206897464 אבו חאטר רמי

09:45 09/07/19 12/12/17     60398-10-17 63841 ,תל אביב -יפו7/0אלביטר עבדאלראו  20341756 אבו שחאדה אבראהים
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:45 09/09/19 14/12/17     56626-10-17 63657 ,הרצלייה18/4הר סיני  302530886 אברהם נהרי רפאל

08:30 24/10/19 12/12/17     63194-10-17 63659 ,תל אביב -יפו11/0עירית  304871650 אואקנין אברהם

09:45 09/07/19 12/12/17     34037-07-17 61977 ,תל אביב -יפו150/6דיזנגוף  21693684 אייזיק ניר

08:45 16/09/19 24/12/17     27462-04-17 60338 ,פרדס חנה-כרכור89/0המייסדים  58756180 אנקאוה אילן

09:30 12/09/19 14/12/17     51236-10-17 63547 ,תל אביב -יפו12/5בית השואבה  29318979 בלו אוהד

09:45 09/09/19 14/12/17     34333-11-17 63747 ,חולון14/4ראש פנה  201312857 גולן נופר

09:45 09/07/19 12/12/17     34350-11-17 63743 ,תל אביב -יפו28/7חריף אייזיק  324316652 גירשברג יבגני

09:30 11/09/19 14/12/17     63179-10-17 63565 ,תל אביב -יפו7/8ישראל מסלנט  54531249 הרץ חדוה

09:45 08/07/19 06/12/17     26259-10-17 63416 ,תל אביב -יפו47/1בושם  57259442 והבה לילי

08:30 18/09/19 18/12/17     20800-11-17 63998 ,אור יהודה7/0הרמ"א  34096818 חסון תמיר

10:30 16/09/18 17/10/17      4182-07-17 61798 ,פתח תקווה2/60מבצע דקל  33541871 יקר מישל

08:30 21/11/19 14/12/17     26271-11-17 63870 ,אזור0/0אזור  55743595 כהן אסתר

09:30 11/09/19 14/12/17     26241-11-17 63872 ,אזור0/0אזור  62036637 כהן משה

09:45 09/07/19 12/12/17     52645-10-17 63578 ,חולון6/3עין גדי  37043460 לוי לירון

08:30 21/11/19 14/12/17     21136-11-17 63992 ,תל אביב -יפו16/0בויאר אברהם  14299390 לוי שרייבמן דבורה

00:00 00/00/00 22/06/17     24828-06-17 64896 ,ראשון לציון34/2מאירוביץ  312766355 לוין לב

09:30 19/11/19 14/12/17      2281-11-17 63808 55000616 ,תל אביב -יפו8005ת.ד  ליאור נחמן

08:45 15/07/19 12/12/17     63134-10-17 63596 ,תל אביב -יפו16/1אבן רשד  23112733 נחלאוי סנא

00:00 00/00/00 14/09/17     35576-06-17 61636 ,בת ים14/17כהן אלי  57861916 סימן טוב יוסף

08:45 08/07/19 06/12/17     23609-10-17 63366 ,תל אביב -יפו4/1רמב"ם  28244283 סתיתי בהא

09:30 12/09/19 14/12/17     56698-10-17 63619 ,חולון31/1ויצמן  313295529 עפר נוי

09:30 03/10/19 14/12/17     34652-11-17 63904 ,תל אביב -יפו5/0צנובר  201335445 פחר חסאן

09:45 09/09/19 14/12/17     56679-10-17 63617 ,הרצלייה9/9בני בנימין  319468294 קולודיאז'ני דניס

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 05/05/19 06/12/17     29481-11-17 61555 ,חיפה28/4אנילביץ מרדכי  36445013 אבו דאהש סואר

09:30 06/05/19 12/12/17     44751-11-17 61190 ,עכו6/40סר אייזיק  55793384 אבו ח'דרה ג'מאל

10:00 06/05/19 12/12/17       692-11-17 61285 ,עכו28/10חטיבת גולני  29201951 אבו סטילה מאיה

11:00 14/04/19 07/12/17     52432-10-17 59466 ,עספיא45/0 5רח  23329527 אבו פארס סלים

10:30 06/05/19 12/12/17     19831-09-17 60328 ,כפר קרע0/0כפר קרע  56858087 אבו פול אכרם

09:00 07/04/19 14/12/17     58524-11-17 62024 ,אום אל-פחם0/0שכ אלכלאיל  33273566 אבו פרוה עבד אלכרים

09:00 06/05/19 12/12/17     12739-11-17 59917 ,טמרה0/0טמרה  39668629 אבו רומי מחמד

09:00 15/04/19 13/12/17     14819-06-17 57705 ,סאג'ור0/0סאג'ור  50754837 אבו שדיד חילוה

11:00 14/05/19 06/12/17     53715-11-17 60442 ,קריית ים40/0סולד הנריאטה  200574788 אביטל שלומי

10:00 12/05/19 14/12/17      5524-12-17 59851 ,אור עקיבא684/2ש קנדי  205676448 אבייב יניב

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

12:30 09/04/19 06/12/17      8277-12-17 13717 ,ירושלים0/0א טור  80824253 אבו אלהוא דאוד

12:45 09/04/19 06/12/17      9091-12-17 13727 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  28283885 אבו אלרוב כפאייה

13:00 09/04/19 06/12/17      9143-12-17 13732 ,ירושלים0/0אבו טור  33002130 אבו סנינה עארף

10:00 11/12/19 11/12/17     20192-12-17 13676 ,ירושלים31/0מרג' אל מהור  305389256 אבו פרחה חסאם

10:40 04/12/19 30/11/17      6670-11-17 13020 80090368 בית צפפ,ירושלים3שיך גאבר  אסמאעיל ואפה

09:20 11/12/19 06/12/17     10474-12-17 13780 ,ירושלים53/9אליהו מרידור  24214637 ברוך אילת

09:20 14/05/19 05/12/17      5580-12-17 13906 ,ירושלים14/6כורש  66459801 גולן רן

11:00 09/12/19 05/12/17      5656-12-17 13931 ,ירושלים0/0אל ואד  27500842 גיטאן רימא

13:30 18/06/19 07/12/17     11989-12-17 13774 ,ירושלים27ראס חמיס  28280733 גית פואז

11:20 25/12/17 28/12/16     24889-09-16 11650 ,י-ם מזרח932/0ואדי גוז  24701062 געפרי פיסל

10:40 11/12/19 12/12/17     14160-12-17 13798 ,קדר0/0דרום קידר  13143342 דהן מוריס

10:00 16/05/20 10/12/17     15124-12-17 13598 ,אריאל60/3דרך הנחשונים  311238851 דודרב יאנה

09:40 16/05/19 07/12/17     13844-12-17 13498 ,ירושלים0/0ראס אלעמוד  34975631 חאמד פאדי

10:00 06/06/19 11/12/17     20346-12-17 13784 ,ירושלים364/0מחנה פליטים שעפ  37178936 כראמה סברי

09:40 11/12/19 06/12/17     12167-12-17 13745 ,ירושלים0/0עיסוויה  200733129 מחמוד ווגדי

10:40 09/12/19 05/12/17      4632-12-17 11804 ,ירושלים30/0דרך בית לחם היש  80794803 מסוודי רגאאי

09:20 09/12/19 06/12/17      9184-12-17 13725 ,ירושלים0/0צור בחר  81043515 מסרי אלהאם

09:00 11/12/19 06/12/17     49094-11-17 13911 ,ירושלים302/6המרגלית  40696130 סוסתיאל אלון

09:00 16/05/19 07/12/17     14353-12-17 13795 ,ירושלים18/0אל קירמי ראס אל  80284441 סלאיימה מדיחה

11:20 16/05/19 11/12/17     17915-12-17 13758 ,ירושלים0/104שכ כפר עקב  35660026 סלאימה פראס

13:30 05/11/19 03/12/17      2930-12-17 13702 ,ירושלים34/0סיירת ירושלמית  פידל דה פישמן דיאנה איסב324594860

00:00 00/00/00 05/12/17      4683-12-17 13741 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  81061368 פראח אמל

09:20 16/05/19 07/12/17     13529-12-17 13684 ,ירושלים1/0אל-שיאח  308361377 פרחאן משהור

11:40 16/05/19 11/12/17     18646-12-17 13819 ,ירושלים8/0 4אל מוקדסי סמ 36968345 קוטינה אסמר

09:20 28/05/19 05/12/17     60817-09-17 13686 ,ירושלים20/1משעול העוזרד  57058505 רבני מור דרורה

09:00 09/12/19 05/12/17      9046-12-17 13420 ,ירושלים0/0שכ כפר עקב  39740469 רשק איאד

12:00 16/05/19 11/12/17     17954-12-17 13760 ,ירושלים0/0בית חנינא החדשה  80323413 שאויש רוסילה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי ירושלים

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:45 09/07/19 12/12/17     42142-10-17 63548 ,תל אביב -יפו17/0שריד  206897464 אבו חאטר רמי

09:45 09/07/19 12/12/17     60398-10-17 63841 ,תל אביב -יפו7/0אלביטר עבדאלראו  20341756 אבו שחאדה אבראהים
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:45 09/09/19 14/12/17     56626-10-17 63657 ,הרצלייה18/4הר סיני  302530886 אברהם נהרי רפאל

08:30 24/10/19 12/12/17     63194-10-17 63659 ,תל אביב -יפו11/0עירית  304871650 אואקנין אברהם

09:45 09/07/19 12/12/17     34037-07-17 61977 ,תל אביב -יפו150/6דיזנגוף  21693684 אייזיק ניר

08:45 16/09/19 24/12/17     27462-04-17 60338 ,פרדס חנה-כרכור89/0המייסדים  58756180 אנקאוה אילן

09:30 12/09/19 14/12/17     51236-10-17 63547 ,תל אביב -יפו12/5בית השואבה  29318979 בלו אוהד

09:45 09/09/19 14/12/17     34333-11-17 63747 ,חולון14/4ראש פנה  201312857 גולן נופר

09:45 09/07/19 12/12/17     34350-11-17 63743 ,תל אביב -יפו28/7חריף אייזיק  324316652 גירשברג יבגני

09:30 11/09/19 14/12/17     63179-10-17 63565 ,תל אביב -יפו7/8ישראל מסלנט  54531249 הרץ חדוה

09:45 08/07/19 06/12/17     26259-10-17 63416 ,תל אביב -יפו47/1בושם  57259442 והבה לילי

08:30 18/09/19 18/12/17     20800-11-17 63998 ,אור יהודה7/0הרמ"א  34096818 חסון תמיר

10:30 16/09/18 17/10/17      4182-07-17 61798 ,פתח תקווה2/60מבצע דקל  33541871 יקר מישל

08:30 21/11/19 14/12/17     26271-11-17 63870 ,אזור0/0אזור  55743595 כהן אסתר

09:30 11/09/19 14/12/17     26241-11-17 63872 ,אזור0/0אזור  62036637 כהן משה

09:45 09/07/19 12/12/17     52645-10-17 63578 ,חולון6/3עין גדי  37043460 לוי לירון

08:30 21/11/19 14/12/17     21136-11-17 63992 ,תל אביב -יפו16/0בויאר אברהם  14299390 לוי שרייבמן דבורה

00:00 00/00/00 22/06/17     24828-06-17 64896 ,ראשון לציון34/2מאירוביץ  312766355 לוין לב

09:30 19/11/19 14/12/17      2281-11-17 63808 55000616 ,תל אביב -יפו8005ת.ד  ליאור נחמן

08:45 15/07/19 12/12/17     63134-10-17 63596 ,תל אביב -יפו16/1אבן רשד  23112733 נחלאוי סנא

00:00 00/00/00 14/09/17     35576-06-17 61636 ,בת ים14/17כהן אלי  57861916 סימן טוב יוסף

08:45 08/07/19 06/12/17     23609-10-17 63366 ,תל אביב -יפו4/1רמב"ם  28244283 סתיתי בהא

09:30 12/09/19 14/12/17     56698-10-17 63619 ,חולון31/1ויצמן  313295529 עפר נוי

09:30 03/10/19 14/12/17     34652-11-17 63904 ,תל אביב -יפו5/0צנובר  201335445 פחר חסאן

09:45 09/09/19 14/12/17     56679-10-17 63617 ,הרצלייה9/9בני בנימין  319468294 קולודיאז'ני דניס

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 05/05/19 06/12/17     29481-11-17 61555 ,חיפה28/4אנילביץ מרדכי  36445013 אבו דאהש סואר

09:30 06/05/19 12/12/17     44751-11-17 61190 ,עכו6/40סר אייזיק  55793384 אבו ח'דרה ג'מאל

10:00 06/05/19 12/12/17       692-11-17 61285 ,עכו28/10חטיבת גולני  29201951 אבו סטילה מאיה

11:00 14/04/19 07/12/17     52432-10-17 59466 ,עספיא45/0 5רח  23329527 אבו פארס סלים

10:30 06/05/19 12/12/17     19831-09-17 60328 ,כפר קרע0/0כפר קרע  56858087 אבו פול אכרם

09:00 07/04/19 14/12/17     58524-11-17 62024 ,אום אל-פחם0/0שכ אלכלאיל  33273566 אבו פרוה עבד אלכרים

09:00 06/05/19 12/12/17     12739-11-17 59917 ,טמרה0/0טמרה  39668629 אבו רומי מחמד

09:00 15/04/19 13/12/17     14819-06-17 57705 ,סאג'ור0/0סאג'ור  50754837 אבו שדיד חילוה

11:00 14/05/19 06/12/17     53715-11-17 60442 ,קריית ים40/0סולד הנריאטה  200574788 אביטל שלומי

10:00 12/05/19 14/12/17      5524-12-17 59851 ,אור עקיבא684/2ש קנדי  205676448 אבייב יניב

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 16/05/19 14/12/17     51700-11-17 61863 ,אום אל-פחם0/0שכ שרפה  59493726 אגבאריה אחמד

09:30 07/04/19 14/12/17     11515-12-17 62270 ,אום אל-פחם0/0שכ אלכינא  59949420 אגבאריה ג'ואד

10:30 12/05/19 14/12/17     22082-10-17 60638 ,כרמיאל3/0משעול מורן  320747991 אגייב ילנה

09:00 12/05/19 14/12/17     24185-10-17 59444 ,טירת כרמל10/4מוצקין  28684140 אוחיון ירון

11:00 05/05/19 07/12/17     25815-08-17 59759 ,קריית אתא10/8חפץ חיים  200942605 אוחנה יהודה

09:30 07/04/19 14/12/17      4314-12-17 61924 ,חדרה4/29חברת עזרא  323698456 אושקוב אוקסנה

11:00 12/05/19 14/12/17     56119-10-17 61276 ,חדרה8/7אלי כהן  316717339 אילגייב טליה

11:00 14/04/19 06/12/17      5012-12-17 62411 ,קריית מוצקין3אנילביץ מרדכי  313634545 אילניצקי אנג'ליקה

10:00 15/05/19 14/12/17     50974-10-17 61309 ,כרמיאל9/5הגפן  33765504 אלמלח תמי

09:30 11/05/20 14/12/17     62086-11-17 62161 ,חצור הגלילית386/8שד הרב עזיזי די  39090238 אלקובי רחל

09:00 05/05/19 06/12/17     38545-10-17 60782 ,כפר קרע0/0כפר קרע  23222029 אלקטראוי סמיה

10:30 14/04/19 06/12/17     56448-09-17 60767 ,מעלה עירון0/0זלפה  305657140 אמארה היבא

11:30 13/05/19 06/12/17      2381-12-17 62331 ,נשר40/13קרן היסוד  29462728 אמסלם גלית מרים

09:00 12/05/19 14/12/17      2415-12-17 62271 ,נשר40/13קרן היסוד  58674821 אמסלם צ'רלי

11:00 01/04/19 11/12/17     19208-11-17 60190 ,דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  42826347 אסדי יוסף

09:00 14/05/19 07/12/17     60403-10-17 61396 ,דאלית אל-כרמל15/0 41רח  54430210 בארוד חוסיין

11:00 12/05/19 14/12/17     38678-11-17 61786 ,עראבה0/0עראבה  33702929 בדארנה רביע

11:00 08/04/19 17/12/17     13496-12-17 62346 ,קריית ים9/7דוד המלך  307292615 בורקו קסטריוט

10:30 13/05/19 14/12/17     31595-09-17 59745 ,מעלות-תרשיחא28/15הרב קוק  55915672 בן חמו יוסף

08:30 07/04/19 12/12/17     53370-11-17 62129 ,קריית ביאליק4/0כנרת  300549722 בן מאיר עדי

08:30 07/04/19 12/12/17     53403-11-17 62119 ,קריית ביאליק4/0כנרת  35812197 בן מאיר שמי

09:30 06/05/19 12/12/17      2268-11-17 61727 ,נהרייה33/8שפרינצק  66087537 בן שבת מוטי מרדכי

10:00 12/05/19 14/12/17     21297-11-17 61842 ,כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  200367860 בנא אבראהים

10:00 15/05/19 10/12/17     11352-11-17 61454 ,נשר10/2החצב  201309275 בנון איתמר

10:00 07/04/19 14/12/17     48255-10-17 60385 ,קריית ים5/20בובר מרטין  11646205 ברסודסקי זיו

09:30 12/05/19 14/12/17      4482-11-17 60054 ,אום אל-פחם0/0שכ מסגד ג'בארין  23412984 ג'בארין מוחמד

10:00 17/04/19 18/12/17      8943-12-17 62561 ,שפרעם0/0שפרעם  58155243 ג'טאס אליאס

11:00 06/05/19 14/12/17     67923-11-17 61560 ,ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  26314047 גדיר מוסא

08:30 13/05/19 14/12/17     24991-11-17 58509 ,חיפה11/3תענך  320888241 גוטה אולג

09:00 17/04/19 18/12/17     44694-11-17 61975 ,חיפה4/11ניסנבוים  316640283 גולובצ'יק-לבדב לריסה

09:00 01/04/19 10/12/17      2303-11-17 61254 ,חיפה13/1לבונטין  319438677 גורביץ' איגור

10:30 01/04/19 11/12/17     12121-12-17 62281 ,קריית ביאליק34/1דפנה  328744891 גזואיני דרפלר רנטה

09:30 12/05/19 14/12/17     25806-10-17 60955 ,עדי388/0הברוש  13047204 גזית גור אריה

09:30 15/04/19 13/12/17     59348-05-17 57932 ,כפר קרע0/0כפר קרע  31691025 גרבאן מוחמד

09:00 14/05/19 06/12/17      2850-12-17 61761 ,חדרה30/0העצמאות  54690672 גרבי אברהם

09:00 06/05/19 12/12/17     48515-10-17 61175 ,מגאר0/0מגאר  36429736 דגש מועתז

10:30 13/05/19 14/12/17     13007-11-17 60232 ,חדרה2/11העליה הראשונה  310022470 דוד זוהר

10:30 07/04/19 14/12/17      1044-11-17 60873 ,טירת כרמל6/4מעלה נוף  66141490 דוד עדי

10:30 01/04/19 11/12/17     12136-12-17 62071 ,קריית ביאליק34/1דפנה  39242557 דרפלר לירון

08:30 01/04/19 06/12/17     29178-09-17 60458 ,ראשון לציון0/0ראשון לציון  327488185 וינוגרדוב אנדריי

09:00 05/05/19 06/12/17     11997-11-17 60731 ,עספיא8/0 5רח  39066279 זאהר מוראד

11:00 01/04/19 11/12/17     54036-11-17 61932 ,מוקייבלה0/0מוקייבלה  311572176 זיאדאת עאמר

10:30 08/04/19 17/12/17      8586-11-17 61373 ,עראבה0/0עראבה  33982729 זידאן אדיב

10:30 12/05/19 14/12/17      3734-11-17 61569 ,כפר קרע0/0כפר קרע  21561196 זייד וויסאם
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:30 08/04/19 17/12/17     32725-06-17 58036 ,חיפה7/7מרחביה  200736585 ח'אלדי יאסר

09:30 05/05/19 06/12/17     29212-11-17 59614 ,כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  312371735 ח'טיב נאיל

09:00 17/04/19 18/12/17      1000-11-17 61485 ,אבו סנאן0/0אבו סנאן  57567687 ח'יר נאדיא

10:00 07/04/19 14/12/17     20081-12-17 62502 ,עכו20/0טרומפלדור  34625228 ח'לאילה גולינאר

09:30 08/04/19 14/12/17     20112-12-17 62512 ,עכו20/0טרומפלדור  39746011 ח'לאילה חמודי

08:30 04/04/19 11/12/17     27687-11-17 61686 ,דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  60520525 חג'אזי מואיד

08:30 04/04/19 11/12/17     22297-11-17 61655 ,טמרה0/0טמרה  25992934 חג'אר כאותר

11:00 13/05/19 14/12/17      1894-11-17 61299 ,דייר חנא0/0דייר חנא  58570730 חג'ו פארוק

10:00 08/04/19 14/12/17      5922-12-17 62070 ,חיפה65/0קיסריה  25975228 חווא שרבאל

10:30 16/05/19 14/12/17     37957-11-17 60486 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  25859257 חושאן זוהיר

08:30 06/05/19 12/12/17     19868-08-17 59213 ,חיפה23/0המכס  35824978 חזוט אילנית

09:30 05/05/19 06/12/17     36910-10-17 61104 ,דאלית אל-כרמל0/0דאלית אל-כרמל  56989130 חלבי רוני

09:00 04/04/19 11/12/17      4339-11-17 61366 ,כאבול0/0כאבול  25988775 חמוד אדיב

08:30 07/04/19 12/12/17     67626-11-17 61832 ,בענה0/0בענה  23325434 חסארמה סאמי

10:00 08/04/19 14/12/17     11986-11-17 61283 ,פוריידיס0/0פוריידיס  56856594 חסדיה משה מוסא

10:30 16/05/19 14/12/17      4597-10-17 60284 ,באקה אל-גרביה94/0באקה אל-גרביה  21151048 חשאן תמאם

09:00 14/05/19 06/12/17     25318-11-17 61375 ,חיפה3/0סמ צור  66701103 טבאג'ה חסן

11:00 06/05/19 12/12/17      1441-12-17 62121 ,חדרה72/0הנשיא ויצמן  300598745 טבול שירן

11:00 08/04/19 17/12/17     62282-10-17 61293 ,קריית ים16/3רמב"ם  17129206 טויל אבי

10:30 15/04/19 18/12/17      8209-12-17 62421 ,אשדוד1/32הרי גולן  319477014 טומשבסקי סרגיי

08:30 12/05/19 14/12/17     62273-10-17 61296 ,חיפה16/6לוין אריה הרב  43242882 יאנה )אלמליח( עדית

09:00 27/05/19 21/12/17     47733-11-17 61983 ,טמרה0/0טמרה  34041491 יאסין בהראן

10:00 13/05/19 14/12/17     63624-09-17 60524 ,ערערה0/0ערערה  31687346 יונס מחמוד

11:30 02/12/18 25/10/17      9154-09-17 60643 ,חיפה5/0מכליס משה אהרון  36358109 יוסף אחמד

10:30 15/04/19 18/12/17     11086-12-17 62341 ,חיפה145/7דרך אלנבי  321447427 יזראילוב אלכסנדרה

10:30 07/04/19 14/12/17      7893-12-17 62550 ,חיפה31/8שד מח"ל  52071826 יחיא אמנון

09:30 15/04/19 13/12/17     38500-10-17 60803 ,חדרה23/2רח"ש  16664732 יעקובוב גבריאל

10:30 05/05/19 06/12/17     59447-10-17 55390 ,נהרייה249/8טרומפלדור  68488626 כהן חיים

09:00 04/04/19 11/12/17     67876-11-17 61157 ,נהרייה12/1גרניום  32115263 כהן טל

11:30 15/05/19 14/12/17     25944-11-17 61384 ,נהרייה5/7אלי כהן  57890592 כהן שמעון

08:30 05/05/19 06/12/17     56226-10-17 60899 ,קריית טבעון15/0אלון יגאל  51987451 כהן נעמי אסתר

08:30 05/05/19 06/12/17     56262-10-17 60889 ,קריית טבעון15/0אלון יגאל  50901867 כהן נעמי דוד

09:30 01/04/19 10/12/17     39714-09-17 60576 ,כרמיאל75/7ההגנה  31975733 לוי ארז

09:30 04/04/19 11/12/17     65163-11-17 61880 ,עכו16/0עציון  22651301 לוי שלמה

08:45 14/11/18 22/06/17     24828-06-17 53981 ,חיפה8/11רזיאל דוד  312766355 לוין לב

09:00 11/10/18 13/12/17     19103-11-17 62051 ,קציר26/0המורג  56749534 לוסקי דוד

11:00 07/04/19 14/12/17     69609-11-17 62250 ,חיפה22/4דרך צרפת  320715238 לוקיאנוב אירינה

11:00 07/04/19 14/12/17     14211-12-17 62002 ,חדרה537/11ש אזורים  313064396 לזרין אנה

10:00 01/04/19 11/12/17     24805-11-17 61537 ,מעיליא0/0מעיליא  26173302 מארינא ודיע

10:30 09/04/19 04/12/17     41200-10-17 59768 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  28300853 מגדלי זוהיר

10:00 16/05/19 14/12/17     34930-11-17 60914 ,עספיא0/0עספיא  40900565 מוסלח סויטאת עביר

09:30 04/04/19 11/12/17     67689-11-17 62127 ,חיפה48/0השומר  313727117 מוקבל הלאל

10:00 21/02/19 10/12/17     41547-10-17 61483 ,חיפה17/9ברזילי  313727075 מוקבל מוחמד

09:00 16/05/19 14/12/17     63788-11-15 62510 ,חיפה7/0עמק הזיתים  301414124 מורה אסמהאן

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 16/05/19 14/12/17     51700-11-17 61863 ,אום אל-פחם0/0שכ שרפה  59493726 אגבאריה אחמד

09:30 07/04/19 14/12/17     11515-12-17 62270 ,אום אל-פחם0/0שכ אלכינא  59949420 אגבאריה ג'ואד

10:30 12/05/19 14/12/17     22082-10-17 60638 ,כרמיאל3/0משעול מורן  320747991 אגייב ילנה

09:00 12/05/19 14/12/17     24185-10-17 59444 ,טירת כרמל10/4מוצקין  28684140 אוחיון ירון

11:00 05/05/19 07/12/17     25815-08-17 59759 ,קריית אתא10/8חפץ חיים  200942605 אוחנה יהודה

09:30 07/04/19 14/12/17      4314-12-17 61924 ,חדרה4/29חברת עזרא  323698456 אושקוב אוקסנה

11:00 12/05/19 14/12/17     56119-10-17 61276 ,חדרה8/7אלי כהן  316717339 אילגייב טליה

11:00 14/04/19 06/12/17      5012-12-17 62411 ,קריית מוצקין3אנילביץ מרדכי  313634545 אילניצקי אנג'ליקה

10:00 15/05/19 14/12/17     50974-10-17 61309 ,כרמיאל9/5הגפן  33765504 אלמלח תמי

09:30 11/05/20 14/12/17     62086-11-17 62161 ,חצור הגלילית386/8שד הרב עזיזי די  39090238 אלקובי רחל

09:00 05/05/19 06/12/17     38545-10-17 60782 ,כפר קרע0/0כפר קרע  23222029 אלקטראוי סמיה

10:30 14/04/19 06/12/17     56448-09-17 60767 ,מעלה עירון0/0זלפה  305657140 אמארה היבא

11:30 13/05/19 06/12/17      2381-12-17 62331 ,נשר40/13קרן היסוד  29462728 אמסלם גלית מרים

09:00 12/05/19 14/12/17      2415-12-17 62271 ,נשר40/13קרן היסוד  58674821 אמסלם צ'רלי

11:00 01/04/19 11/12/17     19208-11-17 60190 ,דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  42826347 אסדי יוסף

09:00 14/05/19 07/12/17     60403-10-17 61396 ,דאלית אל-כרמל15/0 41רח  54430210 בארוד חוסיין

11:00 12/05/19 14/12/17     38678-11-17 61786 ,עראבה0/0עראבה  33702929 בדארנה רביע

11:00 08/04/19 17/12/17     13496-12-17 62346 ,קריית ים9/7דוד המלך  307292615 בורקו קסטריוט

10:30 13/05/19 14/12/17     31595-09-17 59745 ,מעלות-תרשיחא28/15הרב קוק  55915672 בן חמו יוסף

08:30 07/04/19 12/12/17     53370-11-17 62129 ,קריית ביאליק4/0כנרת  300549722 בן מאיר עדי

08:30 07/04/19 12/12/17     53403-11-17 62119 ,קריית ביאליק4/0כנרת  35812197 בן מאיר שמי

09:30 06/05/19 12/12/17      2268-11-17 61727 ,נהרייה33/8שפרינצק  66087537 בן שבת מוטי מרדכי

10:00 12/05/19 14/12/17     21297-11-17 61842 ,כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  200367860 בנא אבראהים

10:00 15/05/19 10/12/17     11352-11-17 61454 ,נשר10/2החצב  201309275 בנון איתמר

10:00 07/04/19 14/12/17     48255-10-17 60385 ,קריית ים5/20בובר מרטין  11646205 ברסודסקי זיו

09:30 12/05/19 14/12/17      4482-11-17 60054 ,אום אל-פחם0/0שכ מסגד ג'בארין  23412984 ג'בארין מוחמד

10:00 17/04/19 18/12/17      8943-12-17 62561 ,שפרעם0/0שפרעם  58155243 ג'טאס אליאס

11:00 06/05/19 14/12/17     67923-11-17 61560 ,ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  26314047 גדיר מוסא

08:30 13/05/19 14/12/17     24991-11-17 58509 ,חיפה11/3תענך  320888241 גוטה אולג

09:00 17/04/19 18/12/17     44694-11-17 61975 ,חיפה4/11ניסנבוים  316640283 גולובצ'יק-לבדב לריסה

09:00 01/04/19 10/12/17      2303-11-17 61254 ,חיפה13/1לבונטין  319438677 גורביץ' איגור

10:30 01/04/19 11/12/17     12121-12-17 62281 ,קריית ביאליק34/1דפנה  328744891 גזואיני דרפלר רנטה

09:30 12/05/19 14/12/17     25806-10-17 60955 ,עדי388/0הברוש  13047204 גזית גור אריה

09:30 15/04/19 13/12/17     59348-05-17 57932 ,כפר קרע0/0כפר קרע  31691025 גרבאן מוחמד

09:00 14/05/19 06/12/17      2850-12-17 61761 ,חדרה30/0העצמאות  54690672 גרבי אברהם

09:00 06/05/19 12/12/17     48515-10-17 61175 ,מגאר0/0מגאר  36429736 דגש מועתז

10:30 13/05/19 14/12/17     13007-11-17 60232 ,חדרה2/11העליה הראשונה  310022470 דוד זוהר

10:30 07/04/19 14/12/17      1044-11-17 60873 ,טירת כרמל6/4מעלה נוף  66141490 דוד עדי

10:30 01/04/19 11/12/17     12136-12-17 62071 ,קריית ביאליק34/1דפנה  39242557 דרפלר לירון

08:30 01/04/19 06/12/17     29178-09-17 60458 ,ראשון לציון0/0ראשון לציון  327488185 וינוגרדוב אנדריי

09:00 05/05/19 06/12/17     11997-11-17 60731 ,עספיא8/0 5רח  39066279 זאהר מוראד

11:00 01/04/19 11/12/17     54036-11-17 61932 ,מוקייבלה0/0מוקייבלה  311572176 זיאדאת עאמר

10:30 08/04/19 17/12/17      8586-11-17 61373 ,עראבה0/0עראבה  33982729 זידאן אדיב

10:30 12/05/19 14/12/17      3734-11-17 61569 ,כפר קרע0/0כפר קרע  21561196 זייד וויסאם

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:45 09/09/19 14/12/17     56626-10-17 63657 ,הרצלייה18/4הר סיני  302530886 אברהם נהרי רפאל

08:30 24/10/19 12/12/17     63194-10-17 63659 ,תל אביב -יפו11/0עירית  304871650 אואקנין אברהם

09:45 09/07/19 12/12/17     34037-07-17 61977 ,תל אביב -יפו150/6דיזנגוף  21693684 אייזיק ניר

08:45 16/09/19 24/12/17     27462-04-17 60338 ,פרדס חנה-כרכור89/0המייסדים  58756180 אנקאוה אילן

09:30 12/09/19 14/12/17     51236-10-17 63547 ,תל אביב -יפו12/5בית השואבה  29318979 בלו אוהד

09:45 09/09/19 14/12/17     34333-11-17 63747 ,חולון14/4ראש פנה  201312857 גולן נופר

09:45 09/07/19 12/12/17     34350-11-17 63743 ,תל אביב -יפו28/7חריף אייזיק  324316652 גירשברג יבגני

09:30 11/09/19 14/12/17     63179-10-17 63565 ,תל אביב -יפו7/8ישראל מסלנט  54531249 הרץ חדוה

09:45 08/07/19 06/12/17     26259-10-17 63416 ,תל אביב -יפו47/1בושם  57259442 והבה לילי

08:30 18/09/19 18/12/17     20800-11-17 63998 ,אור יהודה7/0הרמ"א  34096818 חסון תמיר

10:30 16/09/18 17/10/17      4182-07-17 61798 ,פתח תקווה2/60מבצע דקל  33541871 יקר מישל

08:30 21/11/19 14/12/17     26271-11-17 63870 ,אזור0/0אזור  55743595 כהן אסתר

09:30 11/09/19 14/12/17     26241-11-17 63872 ,אזור0/0אזור  62036637 כהן משה

09:45 09/07/19 12/12/17     52645-10-17 63578 ,חולון6/3עין גדי  37043460 לוי לירון

08:30 21/11/19 14/12/17     21136-11-17 63992 ,תל אביב -יפו16/0בויאר אברהם  14299390 לוי שרייבמן דבורה

00:00 00/00/00 22/06/17     24828-06-17 64896 ,ראשון לציון34/2מאירוביץ  312766355 לוין לב

09:30 19/11/19 14/12/17      2281-11-17 63808 55000616 ,תל אביב -יפו8005ת.ד  ליאור נחמן

08:45 15/07/19 12/12/17     63134-10-17 63596 ,תל אביב -יפו16/1אבן רשד  23112733 נחלאוי סנא

00:00 00/00/00 14/09/17     35576-06-17 61636 ,בת ים14/17כהן אלי  57861916 סימן טוב יוסף

08:45 08/07/19 06/12/17     23609-10-17 63366 ,תל אביב -יפו4/1רמב"ם  28244283 סתיתי בהא

09:30 12/09/19 14/12/17     56698-10-17 63619 ,חולון31/1ויצמן  313295529 עפר נוי

09:30 03/10/19 14/12/17     34652-11-17 63904 ,תל אביב -יפו5/0צנובר  201335445 פחר חסאן

09:45 09/09/19 14/12/17     56679-10-17 63617 ,הרצלייה9/9בני בנימין  319468294 קולודיאז'ני דניס

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 05/05/19 06/12/17     29481-11-17 61555 ,חיפה28/4אנילביץ מרדכי  36445013 אבו דאהש סואר

09:30 06/05/19 12/12/17     44751-11-17 61190 ,עכו6/40סר אייזיק  55793384 אבו ח'דרה ג'מאל

10:00 06/05/19 12/12/17       692-11-17 61285 ,עכו28/10חטיבת גולני  29201951 אבו סטילה מאיה

11:00 14/04/19 07/12/17     52432-10-17 59466 ,עספיא45/0 5רח  23329527 אבו פארס סלים

10:30 06/05/19 12/12/17     19831-09-17 60328 ,כפר קרע0/0כפר קרע  56858087 אבו פול אכרם

09:00 07/04/19 14/12/17     58524-11-17 62024 ,אום אל-פחם0/0שכ אלכלאיל  33273566 אבו פרוה עבד אלכרים

09:00 06/05/19 12/12/17     12739-11-17 59917 ,טמרה0/0טמרה  39668629 אבו רומי מחמד

09:00 15/04/19 13/12/17     14819-06-17 57705 ,סאג'ור0/0סאג'ור  50754837 אבו שדיד חילוה

11:00 14/05/19 06/12/17     53715-11-17 60442 ,קריית ים40/0סולד הנריאטה  200574788 אביטל שלומי

10:00 12/05/19 14/12/17      5524-12-17 59851 ,אור עקיבא684/2ש קנדי  205676448 אבייב יניב
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:30 08/04/19 17/12/17     32725-06-17 58036 ,חיפה7/7מרחביה  200736585 ח'אלדי יאסר

09:30 05/05/19 06/12/17     29212-11-17 59614 ,כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  312371735 ח'טיב נאיל

09:00 17/04/19 18/12/17      1000-11-17 61485 ,אבו סנאן0/0אבו סנאן  57567687 ח'יר נאדיא

10:00 07/04/19 14/12/17     20081-12-17 62502 ,עכו20/0טרומפלדור  34625228 ח'לאילה גולינאר

09:30 08/04/19 14/12/17     20112-12-17 62512 ,עכו20/0טרומפלדור  39746011 ח'לאילה חמודי

08:30 04/04/19 11/12/17     27687-11-17 61686 ,דייר אל-אסד0/0דייר אל-אסד  60520525 חג'אזי מואיד

08:30 04/04/19 11/12/17     22297-11-17 61655 ,טמרה0/0טמרה  25992934 חג'אר כאותר

11:00 13/05/19 14/12/17      1894-11-17 61299 ,דייר חנא0/0דייר חנא  58570730 חג'ו פארוק

10:00 08/04/19 14/12/17      5922-12-17 62070 ,חיפה65/0קיסריה  25975228 חווא שרבאל

10:30 16/05/19 14/12/17     37957-11-17 60486 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  25859257 חושאן זוהיר

08:30 06/05/19 12/12/17     19868-08-17 59213 ,חיפה23/0המכס  35824978 חזוט אילנית

09:30 05/05/19 06/12/17     36910-10-17 61104 ,דאלית אל-כרמל0/0דאלית אל-כרמל  56989130 חלבי רוני

09:00 04/04/19 11/12/17      4339-11-17 61366 ,כאבול0/0כאבול  25988775 חמוד אדיב

08:30 07/04/19 12/12/17     67626-11-17 61832 ,בענה0/0בענה  23325434 חסארמה סאמי

10:00 08/04/19 14/12/17     11986-11-17 61283 ,פוריידיס0/0פוריידיס  56856594 חסדיה משה מוסא

10:30 16/05/19 14/12/17      4597-10-17 60284 ,באקה אל-גרביה94/0באקה אל-גרביה  21151048 חשאן תמאם

09:00 14/05/19 06/12/17     25318-11-17 61375 ,חיפה3/0סמ צור  66701103 טבאג'ה חסן

11:00 06/05/19 12/12/17      1441-12-17 62121 ,חדרה72/0הנשיא ויצמן  300598745 טבול שירן

11:00 08/04/19 17/12/17     62282-10-17 61293 ,קריית ים16/3רמב"ם  17129206 טויל אבי

10:30 15/04/19 18/12/17      8209-12-17 62421 ,אשדוד1/32הרי גולן  319477014 טומשבסקי סרגיי

08:30 12/05/19 14/12/17     62273-10-17 61296 ,חיפה16/6לוין אריה הרב  43242882 יאנה )אלמליח( עדית

09:00 27/05/19 21/12/17     47733-11-17 61983 ,טמרה0/0טמרה  34041491 יאסין בהראן

10:00 13/05/19 14/12/17     63624-09-17 60524 ,ערערה0/0ערערה  31687346 יונס מחמוד

11:30 02/12/18 25/10/17      9154-09-17 60643 ,חיפה5/0מכליס משה אהרון  36358109 יוסף אחמד

10:30 15/04/19 18/12/17     11086-12-17 62341 ,חיפה145/7דרך אלנבי  321447427 יזראילוב אלכסנדרה

10:30 07/04/19 14/12/17      7893-12-17 62550 ,חיפה31/8שד מח"ל  52071826 יחיא אמנון

09:30 15/04/19 13/12/17     38500-10-17 60803 ,חדרה23/2רח"ש  16664732 יעקובוב גבריאל

10:30 05/05/19 06/12/17     59447-10-17 55390 ,נהרייה249/8טרומפלדור  68488626 כהן חיים

09:00 04/04/19 11/12/17     67876-11-17 61157 ,נהרייה12/1גרניום  32115263 כהן טל

11:30 15/05/19 14/12/17     25944-11-17 61384 ,נהרייה5/7אלי כהן  57890592 כהן שמעון

08:30 05/05/19 06/12/17     56226-10-17 60899 ,קריית טבעון15/0אלון יגאל  51987451 כהן נעמי אסתר

08:30 05/05/19 06/12/17     56262-10-17 60889 ,קריית טבעון15/0אלון יגאל  50901867 כהן נעמי דוד

09:30 01/04/19 10/12/17     39714-09-17 60576 ,כרמיאל75/7ההגנה  31975733 לוי ארז

09:30 04/04/19 11/12/17     65163-11-17 61880 ,עכו16/0עציון  22651301 לוי שלמה

08:45 14/11/18 22/06/17     24828-06-17 53981 ,חיפה8/11רזיאל דוד  312766355 לוין לב

09:00 11/10/18 13/12/17     19103-11-17 62051 ,קציר26/0המורג  56749534 לוסקי דוד

11:00 07/04/19 14/12/17     69609-11-17 62250 ,חיפה22/4דרך צרפת  320715238 לוקיאנוב אירינה

11:00 07/04/19 14/12/17     14211-12-17 62002 ,חדרה537/11ש אזורים  313064396 לזרין אנה

10:00 01/04/19 11/12/17     24805-11-17 61537 ,מעיליא0/0מעיליא  26173302 מארינא ודיע

10:30 09/04/19 04/12/17     41200-10-17 59768 ,באקה אל-גרביה0/0באקה אל-גרביה  28300853 מגדלי זוהיר

10:00 16/05/19 14/12/17     34930-11-17 60914 ,עספיא0/0עספיא  40900565 מוסלח סויטאת עביר

09:30 04/04/19 11/12/17     67689-11-17 62127 ,חיפה48/0השומר  313727117 מוקבל הלאל

10:00 21/02/19 10/12/17     41547-10-17 61483 ,חיפה17/9ברזילי  313727075 מוקבל מוחמד

09:00 16/05/19 14/12/17     63788-11-15 62510 ,חיפה7/0עמק הזיתים  301414124 מורה אסמהאן

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:45 09/09/19 14/12/17     56626-10-17 63657 ,הרצלייה18/4הר סיני  302530886 אברהם נהרי רפאל

08:30 24/10/19 12/12/17     63194-10-17 63659 ,תל אביב -יפו11/0עירית  304871650 אואקנין אברהם

09:45 09/07/19 12/12/17     34037-07-17 61977 ,תל אביב -יפו150/6דיזנגוף  21693684 אייזיק ניר

08:45 16/09/19 24/12/17     27462-04-17 60338 ,פרדס חנה-כרכור89/0המייסדים  58756180 אנקאוה אילן

09:30 12/09/19 14/12/17     51236-10-17 63547 ,תל אביב -יפו12/5בית השואבה  29318979 בלו אוהד

09:45 09/09/19 14/12/17     34333-11-17 63747 ,חולון14/4ראש פנה  201312857 גולן נופר

09:45 09/07/19 12/12/17     34350-11-17 63743 ,תל אביב -יפו28/7חריף אייזיק  324316652 גירשברג יבגני

09:30 11/09/19 14/12/17     63179-10-17 63565 ,תל אביב -יפו7/8ישראל מסלנט  54531249 הרץ חדוה

09:45 08/07/19 06/12/17     26259-10-17 63416 ,תל אביב -יפו47/1בושם  57259442 והבה לילי

08:30 18/09/19 18/12/17     20800-11-17 63998 ,אור יהודה7/0הרמ"א  34096818 חסון תמיר

10:30 16/09/18 17/10/17      4182-07-17 61798 ,פתח תקווה2/60מבצע דקל  33541871 יקר מישל

08:30 21/11/19 14/12/17     26271-11-17 63870 ,אזור0/0אזור  55743595 כהן אסתר

09:30 11/09/19 14/12/17     26241-11-17 63872 ,אזור0/0אזור  62036637 כהן משה

09:45 09/07/19 12/12/17     52645-10-17 63578 ,חולון6/3עין גדי  37043460 לוי לירון

08:30 21/11/19 14/12/17     21136-11-17 63992 ,תל אביב -יפו16/0בויאר אברהם  14299390 לוי שרייבמן דבורה

00:00 00/00/00 22/06/17     24828-06-17 64896 ,ראשון לציון34/2מאירוביץ  312766355 לוין לב

09:30 19/11/19 14/12/17      2281-11-17 63808 55000616 ,תל אביב -יפו8005ת.ד  ליאור נחמן

08:45 15/07/19 12/12/17     63134-10-17 63596 ,תל אביב -יפו16/1אבן רשד  23112733 נחלאוי סנא

00:00 00/00/00 14/09/17     35576-06-17 61636 ,בת ים14/17כהן אלי  57861916 סימן טוב יוסף

08:45 08/07/19 06/12/17     23609-10-17 63366 ,תל אביב -יפו4/1רמב"ם  28244283 סתיתי בהא

09:30 12/09/19 14/12/17     56698-10-17 63619 ,חולון31/1ויצמן  313295529 עפר נוי

09:30 03/10/19 14/12/17     34652-11-17 63904 ,תל אביב -יפו5/0צנובר  201335445 פחר חסאן

09:45 09/09/19 14/12/17     56679-10-17 63617 ,הרצלייה9/9בני בנימין  319468294 קולודיאז'ני דניס

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 05/05/19 06/12/17     29481-11-17 61555 ,חיפה28/4אנילביץ מרדכי  36445013 אבו דאהש סואר

09:30 06/05/19 12/12/17     44751-11-17 61190 ,עכו6/40סר אייזיק  55793384 אבו ח'דרה ג'מאל

10:00 06/05/19 12/12/17       692-11-17 61285 ,עכו28/10חטיבת גולני  29201951 אבו סטילה מאיה

11:00 14/04/19 07/12/17     52432-10-17 59466 ,עספיא45/0 5רח  23329527 אבו פארס סלים

10:30 06/05/19 12/12/17     19831-09-17 60328 ,כפר קרע0/0כפר קרע  56858087 אבו פול אכרם

09:00 07/04/19 14/12/17     58524-11-17 62024 ,אום אל-פחם0/0שכ אלכלאיל  33273566 אבו פרוה עבד אלכרים

09:00 06/05/19 12/12/17     12739-11-17 59917 ,טמרה0/0טמרה  39668629 אבו רומי מחמד

09:00 15/04/19 13/12/17     14819-06-17 57705 ,סאג'ור0/0סאג'ור  50754837 אבו שדיד חילוה

11:00 14/05/19 06/12/17     53715-11-17 60442 ,קריית ים40/0סולד הנריאטה  200574788 אביטל שלומי

10:00 12/05/19 14/12/17      5524-12-17 59851 ,אור עקיבא684/2ש קנדי  205676448 אבייב יניב

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 16/05/19 14/12/17     63771-11-17 62470 ,חיפה7/0עמק הזיתים  300857695 מורה מוחמד

11:30 14/05/19 07/12/17     22204-11-17 59866 ,קריית מוצקין8/1שז"ר זלמן  36563401 מזרחי יואב

11:30 14/05/19 07/12/17      8345-12-17 61651 ,אום אל-פחם0/0שכ אלבאטן  26392266 מחאג'נה מסעוד

11:30 14/04/19 07/12/17     66620-11-17 58571 ,בסמ"ה0/0מועאוויה  29786266 מחאמיד דרגאם

10:00 15/04/19 13/12/17     11492-12-17 62322 ,אום אל-פחם0/0שכ מסגד ג'בארין  58939133 מחאמיד סנא

08:30 12/05/19 14/12/17     48848-10-17 61431 ,חיפה43/0מיכאל  316714302 מיטלמן אלכסנדר

11:00 13/05/19 14/12/17      3977-10-17 61034 ,חדרה52/0הגבורים  57970774 מיכאלי בתיה

10:00 11/05/20 17/12/17     42130-11-17 61824 ,יבנאל0/0יבנאל  40561201 מימוני נתן יצחק

09:30 14/05/19 06/12/17     25301-11-17 61434 ,נשר22/0נחשון  303798540 מיצביץ אילן

11:00 15/04/19 18/12/17     12620-11-17 61463 ,חיפה15/9השלום  307049007 מישייב דוד

11:00 17/04/19 19/12/17     61635-11-17 61960 ,נשר33/3התפוז  27876614 ממן אלי

11:30 15/04/19 18/12/17     16917-12-17 62401 ,עין מאהל0/0עין מאהל  308310804 מנאסרה מאלכ

09:00 20/05/19 14/12/17     44100-11-17 61199 ,מג'ד אל-כרום0/0מג'ד אל 130ת.ד.  54789250 מנאע ג'מאל

09:30 14/05/19 06/12/17      1428-11-17 61215 ,מג'ד אל-כרום0/0מג'ד אל-כרום  26165852 מנאע סלאם

11:00 16/04/19 10/12/17     34126-11-17 61043 ,עספיא23/0 91רח  46235685 מנסור אמיר

10:00 14/05/19 06/12/17     54144-11-17 62251 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  59992388 מנסור הנא

10:30 05/05/19 06/12/17     54122-11-17 62252 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  56973340 מנסור כמאל

10:00 04/04/19 11/12/17     27885-11-17 61986 ,חיפה34/0הגבורים  200576247 מסראוי חיראא

10:30 28/01/19 27/09/17     38597-08-17 59564 ,עכו32/0ויצמן  25890435 נג'ם שדואן

09:00 13/05/19 14/12/17     28109-11-17 61699 ,קריית אתא72/13זבולון  314543026 נדבני אנדרי

09:00 16/04/19 07/12/17      2508-12-17 62181 ,בועיינה-נוג'ידא0/0נוג'ידאת  300708211 נוג'ידאת אחמד

09:30 13/05/19 14/12/17     48202-10-17 61402 ,ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  59504472 ניג'ם כמאל

10:00 14/05/19 06/12/17       908-06-17 57417 ,קריית אתא9/29מינץ  17473372 ניסנוב אמליה

10:00 19/05/19 14/12/17      1691-11-17 60902 ,מג'ד אל-כרום0/0מג'ד אל-כרום  33935305 נסראוי רוחי

10:30 14/05/19 06/12/17     41379-11-17 61362 ,עראבה0/0עראבה  59493510 נעאמנה שפיקה

08:30 19/05/19 14/12/17     13594-09-17 57979 ,חיפה21/0לבונטין  200658177 סאלח אלברט

10:30 14/05/19 06/12/17     32300-11-17 61724 ,ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  53754453 סגיר סובחיה

11:30 16/04/19 10/12/17     55671-10-17 61596 ,קריית ים13/22שז"ר זלמן  201412434 סגל בת-אל

10:30 04/04/19 11/12/17     34734-11-17 61576 ,פרדס חנה-כרכור364/0בית אל  31447121 סהר איתי

09:00 16/05/19 14/12/17     34963-11-17 60904 ,עספיא0/0סטלה כרמל  33600347 סויטאת פאדי

10:00 06/05/19 12/12/17     44987-11-17 61837 ,נהרייה19/4הרצל  302049747 סיאן עדי

08:30 08/04/19 14/12/17     29745-10-17 60498 ,חיפה29/0שבתאי לוי  24768186 סלים סופיא

08:30 16/05/19 14/12/17     45058-11-17 61866 ,חיפה6/3רחף  321770174 סנדלר ילנה

09:30 15/05/19 07/12/17     42933-06-17 58464 ,ג'דיידה-מכר0/0מכר  29106093 סקר וליד

09:30 25/06/18 14/12/17     50509-09-17 60780 ,חיפה10/0הנביאים  8884744 סרמני משה

10:00 13/05/19 14/12/17      2519-12-17 62551 ,עראבה0/0עראבה  53854600 עאסלה מוסטפא

11:00 16/04/19 10/12/17     21103-11-17 61764 ,נחף0/0נחף  29108198 עבאס אחמד

09:30 17/04/19 18/12/17     62964-09-17 60656 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  40153751 עבד אל חמיד אסעד

08:30 08/04/19 14/12/17     10997-12-17 62280 ,פוריידיס17/0פוריידיס  56856313 עבד אלהאדי רשיד

09:00 14/04/19 06/12/17     32958-10-17 61320 ,אעבלין0/0אעבלין  39112123 עואבדה מונא

09:00 01/04/19 07/12/17     30605-10-17 61357 ,אעבלין0/0אעבלין  308037225 עואלי בורהאן

09:30 13/05/19 14/12/17     22997-10-17 61088 ,שפרעם0/0שפרעם  25817347 עוקיז אבתיסאם

10:30 14/05/19 06/12/17      2021-10-17 60987 ,אבו סנאן0/0אבו סנאן  56935851 עזאם עלי

11:00 10/04/19 06/12/17      4852-11-17 60655 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  31721939 עיסאוי עלי
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 16/05/19 14/12/17     63771-11-17 62470 ,חיפה7/0עמק הזיתים  300857695 מורה מוחמד

11:30 14/05/19 07/12/17     22204-11-17 59866 ,קריית מוצקין8/1שז"ר זלמן  36563401 מזרחי יואב

11:30 14/05/19 07/12/17      8345-12-17 61651 ,אום אל-פחם0/0שכ אלבאטן  26392266 מחאג'נה מסעוד

11:30 14/04/19 07/12/17     66620-11-17 58571 ,בסמ"ה0/0מועאוויה  29786266 מחאמיד דרגאם

10:00 15/04/19 13/12/17     11492-12-17 62322 ,אום אל-פחם0/0שכ מסגד ג'בארין  58939133 מחאמיד סנא

08:30 12/05/19 14/12/17     48848-10-17 61431 ,חיפה43/0מיכאל  316714302 מיטלמן אלכסנדר

11:00 13/05/19 14/12/17      3977-10-17 61034 ,חדרה52/0הגבורים  57970774 מיכאלי בתיה

10:00 11/05/20 17/12/17     42130-11-17 61824 ,יבנאל0/0יבנאל  40561201 מימוני נתן יצחק

09:30 14/05/19 06/12/17     25301-11-17 61434 ,נשר22/0נחשון  303798540 מיצביץ אילן

11:00 15/04/19 18/12/17     12620-11-17 61463 ,חיפה15/9השלום  307049007 מישייב דוד

11:00 17/04/19 19/12/17     61635-11-17 61960 ,נשר33/3התפוז  27876614 ממן אלי

11:30 15/04/19 18/12/17     16917-12-17 62401 ,עין מאהל0/0עין מאהל  308310804 מנאסרה מאלכ

09:00 20/05/19 14/12/17     44100-11-17 61199 ,מג'ד אל-כרום0/0מג'ד אל 130ת.ד.  54789250 מנאע ג'מאל

09:30 14/05/19 06/12/17      1428-11-17 61215 ,מג'ד אל-כרום0/0מג'ד אל-כרום  26165852 מנאע סלאם

11:00 16/04/19 10/12/17     34126-11-17 61043 ,עספיא23/0 91רח  46235685 מנסור אמיר

10:00 14/05/19 06/12/17     54144-11-17 62251 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  59992388 מנסור הנא

10:30 05/05/19 06/12/17     54122-11-17 62252 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  56973340 מנסור כמאל

10:00 04/04/19 11/12/17     27885-11-17 61986 ,חיפה34/0הגבורים  200576247 מסראוי חיראא

10:30 28/01/19 27/09/17     38597-08-17 59564 ,עכו32/0ויצמן  25890435 נג'ם שדואן

09:00 13/05/19 14/12/17     28109-11-17 61699 ,קריית אתא72/13זבולון  314543026 נדבני אנדרי

09:00 16/04/19 07/12/17      2508-12-17 62181 ,בועיינה-נוג'ידא0/0נוג'ידאת  300708211 נוג'ידאת אחמד

09:30 13/05/19 14/12/17     48202-10-17 61402 ,ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  59504472 ניג'ם כמאל

10:00 14/05/19 06/12/17       908-06-17 57417 ,קריית אתא9/29מינץ  17473372 ניסנוב אמליה

10:00 19/05/19 14/12/17      1691-11-17 60902 ,מג'ד אל-כרום0/0מג'ד אל-כרום  33935305 נסראוי רוחי

10:30 14/05/19 06/12/17     41379-11-17 61362 ,עראבה0/0עראבה  59493510 נעאמנה שפיקה

08:30 19/05/19 14/12/17     13594-09-17 57979 ,חיפה21/0לבונטין  200658177 סאלח אלברט

10:30 14/05/19 06/12/17     32300-11-17 61724 ,ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  53754453 סגיר סובחיה

11:30 16/04/19 10/12/17     55671-10-17 61596 ,קריית ים13/22שז"ר זלמן  201412434 סגל בת-אל

10:30 04/04/19 11/12/17     34734-11-17 61576 ,פרדס חנה-כרכור364/0בית אל  31447121 סהר איתי

09:00 16/05/19 14/12/17     34963-11-17 60904 ,עספיא0/0סטלה כרמל  33600347 סויטאת פאדי

10:00 06/05/19 12/12/17     44987-11-17 61837 ,נהרייה19/4הרצל  302049747 סיאן עדי

08:30 08/04/19 14/12/17     29745-10-17 60498 ,חיפה29/0שבתאי לוי  24768186 סלים סופיא

08:30 16/05/19 14/12/17     45058-11-17 61866 ,חיפה6/3רחף  321770174 סנדלר ילנה

09:30 15/05/19 07/12/17     42933-06-17 58464 ,ג'דיידה-מכר0/0מכר  29106093 סקר וליד

09:30 25/06/18 14/12/17     50509-09-17 60780 ,חיפה10/0הנביאים  8884744 סרמני משה

10:00 13/05/19 14/12/17      2519-12-17 62551 ,עראבה0/0עראבה  53854600 עאסלה מוסטפא

11:00 16/04/19 10/12/17     21103-11-17 61764 ,נחף0/0נחף  29108198 עבאס אחמד

09:30 17/04/19 18/12/17     62964-09-17 60656 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  40153751 עבד אל חמיד אסעד

08:30 08/04/19 14/12/17     10997-12-17 62280 ,פוריידיס17/0פוריידיס  56856313 עבד אלהאדי רשיד

09:00 14/04/19 06/12/17     32958-10-17 61320 ,אעבלין0/0אעבלין  39112123 עואבדה מונא

09:00 01/04/19 07/12/17     30605-10-17 61357 ,אעבלין0/0אעבלין  308037225 עואלי בורהאן

09:30 13/05/19 14/12/17     22997-10-17 61088 ,שפרעם0/0שפרעם  25817347 עוקיז אבתיסאם

10:30 14/05/19 06/12/17      2021-10-17 60987 ,אבו סנאן0/0אבו סנאן  56935851 עזאם עלי

11:00 10/04/19 06/12/17      4852-11-17 60655 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  31721939 עיסאוי עלי

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:45 09/09/19 14/12/17     56626-10-17 63657 ,הרצלייה18/4הר סיני  302530886 אברהם נהרי רפאל

08:30 24/10/19 12/12/17     63194-10-17 63659 ,תל אביב -יפו11/0עירית  304871650 אואקנין אברהם

09:45 09/07/19 12/12/17     34037-07-17 61977 ,תל אביב -יפו150/6דיזנגוף  21693684 אייזיק ניר

08:45 16/09/19 24/12/17     27462-04-17 60338 ,פרדס חנה-כרכור89/0המייסדים  58756180 אנקאוה אילן

09:30 12/09/19 14/12/17     51236-10-17 63547 ,תל אביב -יפו12/5בית השואבה  29318979 בלו אוהד

09:45 09/09/19 14/12/17     34333-11-17 63747 ,חולון14/4ראש פנה  201312857 גולן נופר

09:45 09/07/19 12/12/17     34350-11-17 63743 ,תל אביב -יפו28/7חריף אייזיק  324316652 גירשברג יבגני

09:30 11/09/19 14/12/17     63179-10-17 63565 ,תל אביב -יפו7/8ישראל מסלנט  54531249 הרץ חדוה

09:45 08/07/19 06/12/17     26259-10-17 63416 ,תל אביב -יפו47/1בושם  57259442 והבה לילי

08:30 18/09/19 18/12/17     20800-11-17 63998 ,אור יהודה7/0הרמ"א  34096818 חסון תמיר

10:30 16/09/18 17/10/17      4182-07-17 61798 ,פתח תקווה2/60מבצע דקל  33541871 יקר מישל

08:30 21/11/19 14/12/17     26271-11-17 63870 ,אזור0/0אזור  55743595 כהן אסתר

09:30 11/09/19 14/12/17     26241-11-17 63872 ,אזור0/0אזור  62036637 כהן משה

09:45 09/07/19 12/12/17     52645-10-17 63578 ,חולון6/3עין גדי  37043460 לוי לירון

08:30 21/11/19 14/12/17     21136-11-17 63992 ,תל אביב -יפו16/0בויאר אברהם  14299390 לוי שרייבמן דבורה

00:00 00/00/00 22/06/17     24828-06-17 64896 ,ראשון לציון34/2מאירוביץ  312766355 לוין לב

09:30 19/11/19 14/12/17      2281-11-17 63808 55000616 ,תל אביב -יפו8005ת.ד  ליאור נחמן

08:45 15/07/19 12/12/17     63134-10-17 63596 ,תל אביב -יפו16/1אבן רשד  23112733 נחלאוי סנא

00:00 00/00/00 14/09/17     35576-06-17 61636 ,בת ים14/17כהן אלי  57861916 סימן טוב יוסף

08:45 08/07/19 06/12/17     23609-10-17 63366 ,תל אביב -יפו4/1רמב"ם  28244283 סתיתי בהא

09:30 12/09/19 14/12/17     56698-10-17 63619 ,חולון31/1ויצמן  313295529 עפר נוי

09:30 03/10/19 14/12/17     34652-11-17 63904 ,תל אביב -יפו5/0צנובר  201335445 פחר חסאן

09:45 09/09/19 14/12/17     56679-10-17 63617 ,הרצלייה9/9בני בנימין  319468294 קולודיאז'ני דניס

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 05/05/19 06/12/17     29481-11-17 61555 ,חיפה28/4אנילביץ מרדכי  36445013 אבו דאהש סואר

09:30 06/05/19 12/12/17     44751-11-17 61190 ,עכו6/40סר אייזיק  55793384 אבו ח'דרה ג'מאל

10:00 06/05/19 12/12/17       692-11-17 61285 ,עכו28/10חטיבת גולני  29201951 אבו סטילה מאיה

11:00 14/04/19 07/12/17     52432-10-17 59466 ,עספיא45/0 5רח  23329527 אבו פארס סלים

10:30 06/05/19 12/12/17     19831-09-17 60328 ,כפר קרע0/0כפר קרע  56858087 אבו פול אכרם

09:00 07/04/19 14/12/17     58524-11-17 62024 ,אום אל-פחם0/0שכ אלכלאיל  33273566 אבו פרוה עבד אלכרים

09:00 06/05/19 12/12/17     12739-11-17 59917 ,טמרה0/0טמרה  39668629 אבו רומי מחמד

09:00 15/04/19 13/12/17     14819-06-17 57705 ,סאג'ור0/0סאג'ור  50754837 אבו שדיד חילוה

11:00 14/05/19 06/12/17     53715-11-17 60442 ,קריית ים40/0סולד הנריאטה  200574788 אביטל שלומי

10:00 12/05/19 14/12/17      5524-12-17 59851 ,אור עקיבא684/2ש קנדי  205676448 אבייב יניב

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 11/04/19 17/12/17      4495-11-17 61545 ,חיפה16/2זמכשרי  33808924 עלאק נוהל

09:00 15/05/19 07/12/17     10950-12-17 62221 ,ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  21554340 עמאש וליד

11:30 15/04/19 18/12/17     10909-12-17 62242 ,ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  21917893 עמאש יסמין

11:00 16/05/19 14/12/17      9397-11-17 61673 ,חדרה29/0העצמאות  38560868 עמר רגעים רמי רחמים

09:30 16/05/19 14/12/17      4957-11-17 61363 ,אבטין0/0אבטין  25980442 עמרייה לואיי

09:30 01/04/19 10/12/17     38622-11-17 62217 ,כפר תבור0/0כפר תבור  22696702 עציוני ירון

11:00 14/05/19 06/12/17     29847-10-17 60487 ,חיפה15/5יוחנן הקדוש  26182923 פאנויאן טנייל

09:00 19/05/19 14/12/17     70512-11-17 62247 ,עכו21/0ויצמן  33031246 פארס נאדיה

11:30 16/04/19 10/12/17      4453-09-17 60089 ,ג'ש (גוש חלב)0/0ג'ש (גוש חלב)  50804095 פארס סאסין

10:13 04/04/19 11/12/17     28868-11-17 61756 ,חיפה37/3עובדיה  322143538 פדוסוב סרגיי

08:30 11/04/19 17/12/17     54501-11-17 61995 ,כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  57559601 פרח זוהיר

08:30 11/04/19 17/12/17     54528-11-17 61985 ,כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  24722043 פרח ספא

10:30 15/05/19 14/12/17     53048-11-17 62014 ,עכו9/5משה שרת  26786707 פרץ רחל

11:00 05/05/19 12/12/17     35348-11-17 60529 ,כרמיאל32/0עומר  317830578 צ'ייקובסקי אלכס

08:30 13/05/19 14/12/17     15863-09-17 60358 ,חיפה16/0כורי  23440225 קדורה נאדיה

10:30 15/05/19 14/12/17     28843-11-17 60224 ,חיפה53/1חביבה רייך  312705338 קוגן ויקטוריה

11:00 04/04/19 11/12/17     37919-11-17 61829 ,קריית ים36/6לכיש  316852532 קוזקוב ויאצ'סלב

11:00 02/05/19 06/12/17     62854-10-17 61327 ,חיפה33/0יוסף (הגדם)  205887458 קוטליאר מריאננה

09:30 19/05/19 14/12/17     28592-11-17 61929 ,נהרייה8/0הרב מימון  28822708 קורט יובל

09:30 16/04/19 07/12/17     18842-10-17 60510 ,חיפה17/3השלום  206236911 קלק דליה

11:00 04/04/19 11/12/17     33966-11-17 61849 ,קריית מוצקין169/9דרך עכו  309113439 קמינסקי סטלה

09:00 08/04/19 14/12/17     12027-12-17 62190 ,חיפה24/0לבונטין  29211059 קנבורה פאדי

11:00 15/05/19 14/12/17     17820-11-17 61173 ,נהרייה27/6המיסדים  38663209 רביבו שמעון

10:30 06/05/19 12/12/17      1345-11-17 61074 ,חדרה33/15אלי כהן  39783691 רדאי לאה

10:00 16/04/19 07/12/17     21505-11-17 61534 ,חיפה50/0החלוץ  10199313 רוטמן אורי

10:00 04/04/19 11/12/17     64002-11-17 62122 ,קריית אתא24/5טרומפלדור  21917604 רוימי פרח

08:30 06/05/19 12/12/17     45289-10-17 61079 ,חיפה32/0יל"ג  316872738 רזילוב אלה

09:00 20/05/19 14/12/17     29309-11-17 61679 ,כאבול0/0כאבול  20454344 ריאן ג'מיל

10:00 16/04/19 07/12/17     44162-11-17 61944 ,חדרה55/6הרברט סמואל  312076979 רפאילוב לדיאל

09:30 08/04/19 14/12/17     10867-12-17 61780 ,חדרה89/0הגבורים  54513122 רפפורט דורית אסתר

09:30 11/10/18 19/12/17     18641-11-17 61864 ,ערערה0/0ערערה  31590235 רשיד איאד

09:00 13/05/19 14/12/17     51755-11-17 62032 ,חיפה4/3מד הקנאים  332467513 שבשטיין סטניסלב

10:00 01/04/19 10/12/17     34071-10-17 60930 ,חיפה68/12עוזיהו המלך  309175248 שוולבויים איליה

10:00 21/02/19 06/12/17     40990-10-17 61094 ,חיפה13/2נתיב חן  337581946 שטיין אלכס

09:30 16/04/19 07/12/17     29808-10-17 61234 ,נהרייה110/10ויצמן  25564022 שטיין דניאל

11:00 16/05/19 14/12/17      1551-11-17 61111 ,חדרה19/0שד רוטשילד  55642607 שטיין משה

09:00 11/04/19 17/12/17     19134-11-17 61189 ,טמרה0/0טמרה  59922146 שמא כאמלה

09:00 05/03/19 20/12/17     44442-11-17 61219 ,טמרה0/0טמרה  58198433 שמא עדנאן

10:00 15/04/19 13/12/17     41932-11-17 61870 ,עספיא16/0 41רח  25984311 שרוף אנעאם

10:00 05/05/19 06/12/17     64151-11-17 61844 ,חיפה26/1לוי יוסף  53406773 ששון אליהו

09:00 07/04/19 12/12/17      1595-12-17 62342 ,ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  301490629 תורקמאן דלאל
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 11/04/19 17/12/17      4495-11-17 61545 ,חיפה16/2זמכשרי  33808924 עלאק נוהל

09:00 15/05/19 07/12/17     10950-12-17 62221 ,ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  21554340 עמאש וליד

11:30 15/04/19 18/12/17     10909-12-17 62242 ,ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  21917893 עמאש יסמין

11:00 16/05/19 14/12/17      9397-11-17 61673 ,חדרה29/0העצמאות  38560868 עמר רגעים רמי רחמים

09:30 16/05/19 14/12/17      4957-11-17 61363 ,אבטין0/0אבטין  25980442 עמרייה לואיי

09:30 01/04/19 10/12/17     38622-11-17 62217 ,כפר תבור0/0כפר תבור  22696702 עציוני ירון

11:00 14/05/19 06/12/17     29847-10-17 60487 ,חיפה15/5יוחנן הקדוש  26182923 פאנויאן טנייל

09:00 19/05/19 14/12/17     70512-11-17 62247 ,עכו21/0ויצמן  33031246 פארס נאדיה

11:30 16/04/19 10/12/17      4453-09-17 60089 ,ג'ש (גוש חלב)0/0ג'ש (גוש חלב)  50804095 פארס סאסין

10:13 04/04/19 11/12/17     28868-11-17 61756 ,חיפה37/3עובדיה  322143538 פדוסוב סרגיי

08:30 11/04/19 17/12/17     54501-11-17 61995 ,כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  57559601 פרח זוהיר

08:30 11/04/19 17/12/17     54528-11-17 61985 ,כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  24722043 פרח ספא

10:30 15/05/19 14/12/17     53048-11-17 62014 ,עכו9/5משה שרת  26786707 פרץ רחל

11:00 05/05/19 12/12/17     35348-11-17 60529 ,כרמיאל32/0עומר  317830578 צ'ייקובסקי אלכס

08:30 13/05/19 14/12/17     15863-09-17 60358 ,חיפה16/0כורי  23440225 קדורה נאדיה

10:30 15/05/19 14/12/17     28843-11-17 60224 ,חיפה53/1חביבה רייך  312705338 קוגן ויקטוריה

11:00 04/04/19 11/12/17     37919-11-17 61829 ,קריית ים36/6לכיש  316852532 קוזקוב ויאצ'סלב

11:00 02/05/19 06/12/17     62854-10-17 61327 ,חיפה33/0יוסף (הגדם)  205887458 קוטליאר מריאננה

09:30 19/05/19 14/12/17     28592-11-17 61929 ,נהרייה8/0הרב מימון  28822708 קורט יובל

09:30 16/04/19 07/12/17     18842-10-17 60510 ,חיפה17/3השלום  206236911 קלק דליה

11:00 04/04/19 11/12/17     33966-11-17 61849 ,קריית מוצקין169/9דרך עכו  309113439 קמינסקי סטלה

09:00 08/04/19 14/12/17     12027-12-17 62190 ,חיפה24/0לבונטין  29211059 קנבורה פאדי

11:00 15/05/19 14/12/17     17820-11-17 61173 ,נהרייה27/6המיסדים  38663209 רביבו שמעון

10:30 06/05/19 12/12/17      1345-11-17 61074 ,חדרה33/15אלי כהן  39783691 רדאי לאה

10:00 16/04/19 07/12/17     21505-11-17 61534 ,חיפה50/0החלוץ  10199313 רוטמן אורי

10:00 04/04/19 11/12/17     64002-11-17 62122 ,קריית אתא24/5טרומפלדור  21917604 רוימי פרח

08:30 06/05/19 12/12/17     45289-10-17 61079 ,חיפה32/0יל"ג  316872738 רזילוב אלה

09:00 20/05/19 14/12/17     29309-11-17 61679 ,כאבול0/0כאבול  20454344 ריאן ג'מיל

10:00 16/04/19 07/12/17     44162-11-17 61944 ,חדרה55/6הרברט סמואל  312076979 רפאילוב לדיאל

09:30 08/04/19 14/12/17     10867-12-17 61780 ,חדרה89/0הגבורים  54513122 רפפורט דורית אסתר

09:30 11/10/18 19/12/17     18641-11-17 61864 ,ערערה0/0ערערה  31590235 רשיד איאד

09:00 13/05/19 14/12/17     51755-11-17 62032 ,חיפה4/3מד הקנאים  332467513 שבשטיין סטניסלב

10:00 01/04/19 10/12/17     34071-10-17 60930 ,חיפה68/12עוזיהו המלך  309175248 שוולבויים איליה

10:00 21/02/19 06/12/17     40990-10-17 61094 ,חיפה13/2נתיב חן  337581946 שטיין אלכס

09:30 16/04/19 07/12/17     29808-10-17 61234 ,נהרייה110/10ויצמן  25564022 שטיין דניאל

11:00 16/05/19 14/12/17      1551-11-17 61111 ,חדרה19/0שד רוטשילד  55642607 שטיין משה

09:00 11/04/19 17/12/17     19134-11-17 61189 ,טמרה0/0טמרה  59922146 שמא כאמלה

09:00 05/03/19 20/12/17     44442-11-17 61219 ,טמרה0/0טמרה  58198433 שמא עדנאן

10:00 15/04/19 13/12/17     41932-11-17 61870 ,עספיא16/0 41רח  25984311 שרוף אנעאם

10:00 05/05/19 06/12/17     64151-11-17 61844 ,חיפה26/1לוי יוסף  53406773 ששון אליהו

09:00 07/04/19 12/12/17      1595-12-17 62342 ,ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  301490629 תורקמאן דלאל

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:45 09/09/19 14/12/17     56626-10-17 63657 ,הרצלייה18/4הר סיני  302530886 אברהם נהרי רפאל

08:30 24/10/19 12/12/17     63194-10-17 63659 ,תל אביב -יפו11/0עירית  304871650 אואקנין אברהם

09:45 09/07/19 12/12/17     34037-07-17 61977 ,תל אביב -יפו150/6דיזנגוף  21693684 אייזיק ניר

08:45 16/09/19 24/12/17     27462-04-17 60338 ,פרדס חנה-כרכור89/0המייסדים  58756180 אנקאוה אילן

09:30 12/09/19 14/12/17     51236-10-17 63547 ,תל אביב -יפו12/5בית השואבה  29318979 בלו אוהד

09:45 09/09/19 14/12/17     34333-11-17 63747 ,חולון14/4ראש פנה  201312857 גולן נופר

09:45 09/07/19 12/12/17     34350-11-17 63743 ,תל אביב -יפו28/7חריף אייזיק  324316652 גירשברג יבגני

09:30 11/09/19 14/12/17     63179-10-17 63565 ,תל אביב -יפו7/8ישראל מסלנט  54531249 הרץ חדוה

09:45 08/07/19 06/12/17     26259-10-17 63416 ,תל אביב -יפו47/1בושם  57259442 והבה לילי

08:30 18/09/19 18/12/17     20800-11-17 63998 ,אור יהודה7/0הרמ"א  34096818 חסון תמיר

10:30 16/09/18 17/10/17      4182-07-17 61798 ,פתח תקווה2/60מבצע דקל  33541871 יקר מישל

08:30 21/11/19 14/12/17     26271-11-17 63870 ,אזור0/0אזור  55743595 כהן אסתר

09:30 11/09/19 14/12/17     26241-11-17 63872 ,אזור0/0אזור  62036637 כהן משה

09:45 09/07/19 12/12/17     52645-10-17 63578 ,חולון6/3עין גדי  37043460 לוי לירון

08:30 21/11/19 14/12/17     21136-11-17 63992 ,תל אביב -יפו16/0בויאר אברהם  14299390 לוי שרייבמן דבורה

00:00 00/00/00 22/06/17     24828-06-17 64896 ,ראשון לציון34/2מאירוביץ  312766355 לוין לב

09:30 19/11/19 14/12/17      2281-11-17 63808 55000616 ,תל אביב -יפו8005ת.ד  ליאור נחמן

08:45 15/07/19 12/12/17     63134-10-17 63596 ,תל אביב -יפו16/1אבן רשד  23112733 נחלאוי סנא

00:00 00/00/00 14/09/17     35576-06-17 61636 ,בת ים14/17כהן אלי  57861916 סימן טוב יוסף

08:45 08/07/19 06/12/17     23609-10-17 63366 ,תל אביב -יפו4/1רמב"ם  28244283 סתיתי בהא

09:30 12/09/19 14/12/17     56698-10-17 63619 ,חולון31/1ויצמן  313295529 עפר נוי

09:30 03/10/19 14/12/17     34652-11-17 63904 ,תל אביב -יפו5/0צנובר  201335445 פחר חסאן

09:45 09/09/19 14/12/17     56679-10-17 63617 ,הרצלייה9/9בני בנימין  319468294 קולודיאז'ני דניס

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 05/05/19 06/12/17     29481-11-17 61555 ,חיפה28/4אנילביץ מרדכי  36445013 אבו דאהש סואר

09:30 06/05/19 12/12/17     44751-11-17 61190 ,עכו6/40סר אייזיק  55793384 אבו ח'דרה ג'מאל

10:00 06/05/19 12/12/17       692-11-17 61285 ,עכו28/10חטיבת גולני  29201951 אבו סטילה מאיה

11:00 14/04/19 07/12/17     52432-10-17 59466 ,עספיא45/0 5רח  23329527 אבו פארס סלים

10:30 06/05/19 12/12/17     19831-09-17 60328 ,כפר קרע0/0כפר קרע  56858087 אבו פול אכרם

09:00 07/04/19 14/12/17     58524-11-17 62024 ,אום אל-פחם0/0שכ אלכלאיל  33273566 אבו פרוה עבד אלכרים

09:00 06/05/19 12/12/17     12739-11-17 59917 ,טמרה0/0טמרה  39668629 אבו רומי מחמד

09:00 15/04/19 13/12/17     14819-06-17 57705 ,סאג'ור0/0סאג'ור  50754837 אבו שדיד חילוה

11:00 14/05/19 06/12/17     53715-11-17 60442 ,קריית ים40/0סולד הנריאטה  200574788 אביטל שלומי

10:00 12/05/19 14/12/17      5524-12-17 59851 ,אור עקיבא684/2ש קנדי  205676448 אבייב יניב

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי חיפה

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

12:30 26/12/19 20/12/17     40696-12-17 31859 ,רהט127/0אבו עוביידה  26348649 אבו עאנם סבחה

10:30 14/01/20 18/12/17     35305-12-17 31798 ,מיתר12/0עין זיק  46254736 אבו עמאר עאדה

09:00 30/12/17 24/12/17     48667-12-17 31810 ,תל שבע9/0 62שכ  53730784 אבו רקייק דרויש

11:00 14/01/20 20/12/17     42142-12-17 31856 ,ערד5/2נקר  313708109 אבו שיחה ופאא

09:30 14/01/20 11/12/17     18400-12-17 31471 ,שדרות524/22נאות אשכול  312660954 אגייב גנאדי

10:00 02/12/19 18/12/17     35345-12-17 32000 ,אשקלון20/14בלפור  24395204 אוחיון אורנה )ברט

10:00 02/12/19 18/12/17    355324-12-17 32010 ,אשקלון20/14בלפור  58821224 אוחיון נתן

13:30 10/12/19 18/12/17     35293-12-17 31868 ,באר שבע16/8הקנאים  29726130 אטדגי רות

12:30 25/11/19 20/12/17     40646-12-17 32137 ,רהט124/0אל אנסאר  59550665 אל מדיעים יוניס

12:30 25/11/19 20/12/17     40616-12-17 32114 ,רהט124/0אל אנסאר  59900613 אל מדיעים שרה

13:00 26/12/19 20/12/17     41971-12-17 30300 ,תל שבע228/0 63שכ  40350274 אלאעסם עומר

10:00 09/12/19 18/12/17     35448-12-17 32019 ,קריית גת34/21שד צה"ל  307948588 אלוק דוד חי

10:15 21/01/20 20/12/17     42342-12-17 30281 ,רהט47/0אל בדר  אלקרנאוי ראפת

13:00 31/12/19 08/11/17     15648-11-17 30578 ,קריית מלאכי157/3שכ נחלת הר חב"ד  31202906 אשכנזי רות לאה

10:45 14/01/20 18/12/17     35294-12-17 31988 ,באר שבע20/9ניב דוד  310429766 ביטון ילנה

11:15 07/01/20 19/12/17     39193-12-17 31726 ,אשקלון26/34עגנון ש"י  321852782 בילקוב דמיטרי

13:00 18/11/19 17/12/17     33301-12-17 31775 ,זרועה66/0זרועה  23034374 בן ורון צחי

09:30 16/12/19 21/12/17     44495-12-17 31286 ,קריית גת9/17רחבת יששכר  68403476 בן יטה דוד

09:00 16/12/19 19/12/17     39233-12-17 31866 ,קריית גת50/9שד גת  201353976 בן לולו אבידן

11:30 11/11/19 29/11/17     68122-11-17 31188 ,אופקים53/0שכ מישור הגפן  22185458 בן עטטיה יוסף

10:00 16/12/19 24/12/17     47317-12-17 31533 ,אופקים88/1פרי מגדים  303260061 גרשמן גלינה

13:15 26/12/19 24/12/17     44671-12-17 31755 ,אילת2/6141משעול התנאים  320817554 דוידוב מרינה

11:30 18/11/19 11/12/17     17646-12-17 31896 ,ערד69/2בן יאיר אלעזר  317980753 הריס שבייה בת י

13:00 24/10/19 03/12/17      2731-12-17 31199 ,אשקלון8/4חננאל  28113769 חדידה גולן שמעון

09:00 23/12/19 20/12/17     42185-12-17 32024 ,אשקלון8/11נתניהו יונתן  34925370 טויזר זאב

13:30 11/11/19 20/12/17     42094-12-17 32023 ,דימונה1094/5ש הנצחון  69840346 טלקאר ראובן

13:00 04/11/19 07/12/17     14495-12-17 31951 ,אופקים33/4האורן  311645931 יעקובוב זרינה

11:00 07/01/20 19/12/17     39286-12-17 31879 ,תל אביב -יפו53/0שז"ר זלמן  24853541 כהן גד

11:45 07/01/20 20/12/17     39217-12-17 32042 ,באר שבע21/24פיארברג  40025454 כהן גיתית

13:15 10/12/19 18/12/17     30577-12-17 31909 ,קריית גת243/5שד גת  323558361 לוי אלעזר

13:30 18/11/19 20/12/17     42879-12-17 27434 ,אילת428/1ברנע  323295089 לוין אדריאן גוס

11:30 25/11/19 11/12/17     17694-12-17 31834 ,באר שבע21/4פיארברג  14339980 ליבון לב

10:45 07/01/20 18/12/17     36063-12-17 31995 ,אשקלון6/2ביאליק  308647403 מוזס אסתר

09:45 14/01/20 11/12/17     18448-12-17 30842 ,שדרות141/11נאות אשכול  54178553 מזרחי אילן

09:30 16/12/19 20/12/17     21140-12-17 32027 ,באר שבע6/12כחול לבן  332382605 מיכאלי ממוקה

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי חיפה

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

12:30 26/12/19 20/12/17     40696-12-17 31859 ,רהט127/0אבו עוביידה  26348649 אבו עאנם סבחה

10:30 14/01/20 18/12/17     35305-12-17 31798 ,מיתר12/0עין זיק  46254736 אבו עמאר עאדה

09:00 30/12/17 24/12/17     48667-12-17 31810 ,תל שבע9/0 62שכ  53730784 אבו רקייק דרויש

11:00 14/01/20 20/12/17     42142-12-17 31856 ,ערד5/2נקר  313708109 אבו שיחה ופאא

09:30 14/01/20 11/12/17     18400-12-17 31471 ,שדרות524/22נאות אשכול  312660954 אגייב גנאדי

10:00 02/12/19 18/12/17     35345-12-17 32000 ,אשקלון20/14בלפור  24395204 אוחיון אורנה )ברט

10:00 02/12/19 18/12/17    355324-12-17 32010 ,אשקלון20/14בלפור  58821224 אוחיון נתן

13:30 10/12/19 18/12/17     35293-12-17 31868 ,באר שבע16/8הקנאים  29726130 אטדגי רות

12:30 25/11/19 20/12/17     40646-12-17 32137 ,רהט124/0אל אנסאר  59550665 אל מדיעים יוניס

12:30 25/11/19 20/12/17     40616-12-17 32114 ,רהט124/0אל אנסאר  59900613 אל מדיעים שרה

13:00 26/12/19 20/12/17     41971-12-17 30300 ,תל שבע228/0 63שכ  40350274 אלאעסם עומר

10:00 09/12/19 18/12/17     35448-12-17 32019 ,קריית גת34/21שד צה"ל  307948588 אלוק דוד חי

10:15 21/01/20 20/12/17     42342-12-17 30281 ,רהט47/0אל בדר  אלקרנאוי ראפת

13:00 31/12/19 08/11/17     15648-11-17 30578 ,קריית מלאכי157/3שכ נחלת הר חב"ד  31202906 אשכנזי רות לאה

10:45 14/01/20 18/12/17     35294-12-17 31988 ,באר שבע20/9ניב דוד  310429766 ביטון ילנה

11:15 07/01/20 19/12/17     39193-12-17 31726 ,אשקלון26/34עגנון ש"י  321852782 בילקוב דמיטרי

13:00 18/11/19 17/12/17     33301-12-17 31775 ,זרועה66/0זרועה  23034374 בן ורון צחי

09:30 16/12/19 21/12/17     44495-12-17 31286 ,קריית גת9/17רחבת יששכר  68403476 בן יטה דוד

09:00 16/12/19 19/12/17     39233-12-17 31866 ,קריית גת50/9שד גת  201353976 בן לולו אבידן

11:30 11/11/19 29/11/17     68122-11-17 31188 ,אופקים53/0שכ מישור הגפן  22185458 בן עטטיה יוסף

10:00 16/12/19 24/12/17     47317-12-17 31533 ,אופקים88/1פרי מגדים  303260061 גרשמן גלינה

13:15 26/12/19 24/12/17     44671-12-17 31755 ,אילת2/6141משעול התנאים  320817554 דוידוב מרינה

11:30 18/11/19 11/12/17     17646-12-17 31896 ,ערד69/2בן יאיר אלעזר  317980753 הריס שבייה בת י

13:00 24/10/19 03/12/17      2731-12-17 31199 ,אשקלון8/4חננאל  28113769 חדידה גולן שמעון

09:00 23/12/19 20/12/17     42185-12-17 32024 ,אשקלון8/11נתניהו יונתן  34925370 טויזר זאב

13:30 11/11/19 20/12/17     42094-12-17 32023 ,דימונה1094/5ש הנצחון  69840346 טלקאר ראובן

13:00 04/11/19 07/12/17     14495-12-17 31951 ,אופקים33/4האורן  311645931 יעקובוב זרינה

11:00 07/01/20 19/12/17     39286-12-17 31879 ,תל אביב -יפו53/0שז"ר זלמן  24853541 כהן גד

11:45 07/01/20 20/12/17     39217-12-17 32042 ,באר שבע21/24פיארברג  40025454 כהן גיתית

13:15 10/12/19 18/12/17     30577-12-17 31909 ,קריית גת243/5שד גת  323558361 לוי אלעזר

13:30 18/11/19 20/12/17     42879-12-17 27434 ,אילת428/1ברנע  323295089 לוין אדריאן גוס

11:30 25/11/19 11/12/17     17694-12-17 31834 ,באר שבע21/4פיארברג  14339980 ליבון לב

10:45 07/01/20 18/12/17     36063-12-17 31995 ,אשקלון6/2ביאליק  308647403 מוזס אסתר

09:45 14/01/20 11/12/17     18448-12-17 30842 ,שדרות141/11נאות אשכול  54178553 מזרחי אילן

09:30 16/12/19 20/12/17     21140-12-17 32027 ,באר שבע6/12כחול לבן  332382605 מיכאלי ממוקה
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי חיפה

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

12:30 26/12/19 20/12/17     40696-12-17 31859 ,רהט127/0אבו עוביידה  26348649 אבו עאנם סבחה

10:30 14/01/20 18/12/17     35305-12-17 31798 ,מיתר12/0עין זיק  46254736 אבו עמאר עאדה

09:00 30/12/17 24/12/17     48667-12-17 31810 ,תל שבע9/0 62שכ  53730784 אבו רקייק דרויש

11:00 14/01/20 20/12/17     42142-12-17 31856 ,ערד5/2נקר  313708109 אבו שיחה ופאא

09:30 14/01/20 11/12/17     18400-12-17 31471 ,שדרות524/22נאות אשכול  312660954 אגייב גנאדי

10:00 02/12/19 18/12/17     35345-12-17 32000 ,אשקלון20/14בלפור  24395204 אוחיון אורנה )ברט

10:00 02/12/19 18/12/17    355324-12-17 32010 ,אשקלון20/14בלפור  58821224 אוחיון נתן

13:30 10/12/19 18/12/17     35293-12-17 31868 ,באר שבע16/8הקנאים  29726130 אטדגי רות

12:30 25/11/19 20/12/17     40646-12-17 32137 ,רהט124/0אל אנסאר  59550665 אל מדיעים יוניס

12:30 25/11/19 20/12/17     40616-12-17 32114 ,רהט124/0אל אנסאר  59900613 אל מדיעים שרה

13:00 26/12/19 20/12/17     41971-12-17 30300 ,תל שבע228/0 63שכ  40350274 אלאעסם עומר

10:00 09/12/19 18/12/17     35448-12-17 32019 ,קריית גת34/21שד צה"ל  307948588 אלוק דוד חי

10:15 21/01/20 20/12/17     42342-12-17 30281 ,רהט47/0אל בדר  אלקרנאוי ראפת

13:00 31/12/19 08/11/17     15648-11-17 30578 ,קריית מלאכי157/3שכ נחלת הר חב"ד  31202906 אשכנזי רות לאה

10:45 14/01/20 18/12/17     35294-12-17 31988 ,באר שבע20/9ניב דוד  310429766 ביטון ילנה

11:15 07/01/20 19/12/17     39193-12-17 31726 ,אשקלון26/34עגנון ש"י  321852782 בילקוב דמיטרי

13:00 18/11/19 17/12/17     33301-12-17 31775 ,זרועה66/0זרועה  23034374 בן ורון צחי

09:30 16/12/19 21/12/17     44495-12-17 31286 ,קריית גת9/17רחבת יששכר  68403476 בן יטה דוד

09:00 16/12/19 19/12/17     39233-12-17 31866 ,קריית גת50/9שד גת  201353976 בן לולו אבידן

11:30 11/11/19 29/11/17     68122-11-17 31188 ,אופקים53/0שכ מישור הגפן  22185458 בן עטטיה יוסף

10:00 16/12/19 24/12/17     47317-12-17 31533 ,אופקים88/1פרי מגדים  303260061 גרשמן גלינה

13:15 26/12/19 24/12/17     44671-12-17 31755 ,אילת2/6141משעול התנאים  320817554 דוידוב מרינה

11:30 18/11/19 11/12/17     17646-12-17 31896 ,ערד69/2בן יאיר אלעזר  317980753 הריס שבייה בת י

13:00 24/10/19 03/12/17      2731-12-17 31199 ,אשקלון8/4חננאל  28113769 חדידה גולן שמעון

09:00 23/12/19 20/12/17     42185-12-17 32024 ,אשקלון8/11נתניהו יונתן  34925370 טויזר זאב

13:30 11/11/19 20/12/17     42094-12-17 32023 ,דימונה1094/5ש הנצחון  69840346 טלקאר ראובן

13:00 04/11/19 07/12/17     14495-12-17 31951 ,אופקים33/4האורן  311645931 יעקובוב זרינה

11:00 07/01/20 19/12/17     39286-12-17 31879 ,תל אביב -יפו53/0שז"ר זלמן  24853541 כהן גד

11:45 07/01/20 20/12/17     39217-12-17 32042 ,באר שבע21/24פיארברג  40025454 כהן גיתית

13:15 10/12/19 18/12/17     30577-12-17 31909 ,קריית גת243/5שד גת  323558361 לוי אלעזר

13:30 18/11/19 20/12/17     42879-12-17 27434 ,אילת428/1ברנע  323295089 לוין אדריאן גוס

11:30 25/11/19 11/12/17     17694-12-17 31834 ,באר שבע21/4פיארברג  14339980 ליבון לב

10:45 07/01/20 18/12/17     36063-12-17 31995 ,אשקלון6/2ביאליק  308647403 מוזס אסתר

09:45 14/01/20 11/12/17     18448-12-17 30842 ,שדרות141/11נאות אשכול  54178553 מזרחי אילן

09:30 16/12/19 20/12/17     21140-12-17 32027 ,באר שבע6/12כחול לבן  332382605 מיכאלי ממוקה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:45 09/09/19 14/12/17     56626-10-17 63657 ,הרצלייה18/4הר סיני  302530886 אברהם נהרי רפאל

08:30 24/10/19 12/12/17     63194-10-17 63659 ,תל אביב -יפו11/0עירית  304871650 אואקנין אברהם

09:45 09/07/19 12/12/17     34037-07-17 61977 ,תל אביב -יפו150/6דיזנגוף  21693684 אייזיק ניר

08:45 16/09/19 24/12/17     27462-04-17 60338 ,פרדס חנה-כרכור89/0המייסדים  58756180 אנקאוה אילן

09:30 12/09/19 14/12/17     51236-10-17 63547 ,תל אביב -יפו12/5בית השואבה  29318979 בלו אוהד

09:45 09/09/19 14/12/17     34333-11-17 63747 ,חולון14/4ראש פנה  201312857 גולן נופר

09:45 09/07/19 12/12/17     34350-11-17 63743 ,תל אביב -יפו28/7חריף אייזיק  324316652 גירשברג יבגני

09:30 11/09/19 14/12/17     63179-10-17 63565 ,תל אביב -יפו7/8ישראל מסלנט  54531249 הרץ חדוה

09:45 08/07/19 06/12/17     26259-10-17 63416 ,תל אביב -יפו47/1בושם  57259442 והבה לילי

08:30 18/09/19 18/12/17     20800-11-17 63998 ,אור יהודה7/0הרמ"א  34096818 חסון תמיר

10:30 16/09/18 17/10/17      4182-07-17 61798 ,פתח תקווה2/60מבצע דקל  33541871 יקר מישל

08:30 21/11/19 14/12/17     26271-11-17 63870 ,אזור0/0אזור  55743595 כהן אסתר

09:30 11/09/19 14/12/17     26241-11-17 63872 ,אזור0/0אזור  62036637 כהן משה

09:45 09/07/19 12/12/17     52645-10-17 63578 ,חולון6/3עין גדי  37043460 לוי לירון

08:30 21/11/19 14/12/17     21136-11-17 63992 ,תל אביב -יפו16/0בויאר אברהם  14299390 לוי שרייבמן דבורה

00:00 00/00/00 22/06/17     24828-06-17 64896 ,ראשון לציון34/2מאירוביץ  312766355 לוין לב

09:30 19/11/19 14/12/17      2281-11-17 63808 55000616 ,תל אביב -יפו8005ת.ד  ליאור נחמן

08:45 15/07/19 12/12/17     63134-10-17 63596 ,תל אביב -יפו16/1אבן רשד  23112733 נחלאוי סנא

00:00 00/00/00 14/09/17     35576-06-17 61636 ,בת ים14/17כהן אלי  57861916 סימן טוב יוסף

08:45 08/07/19 06/12/17     23609-10-17 63366 ,תל אביב -יפו4/1רמב"ם  28244283 סתיתי בהא

09:30 12/09/19 14/12/17     56698-10-17 63619 ,חולון31/1ויצמן  313295529 עפר נוי

09:30 03/10/19 14/12/17     34652-11-17 63904 ,תל אביב -יפו5/0צנובר  201335445 פחר חסאן

09:45 09/09/19 14/12/17     56679-10-17 63617 ,הרצלייה9/9בני בנימין  319468294 קולודיאז'ני דניס

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 05/05/19 06/12/17     29481-11-17 61555 ,חיפה28/4אנילביץ מרדכי  36445013 אבו דאהש סואר

09:30 06/05/19 12/12/17     44751-11-17 61190 ,עכו6/40סר אייזיק  55793384 אבו ח'דרה ג'מאל

10:00 06/05/19 12/12/17       692-11-17 61285 ,עכו28/10חטיבת גולני  29201951 אבו סטילה מאיה

11:00 14/04/19 07/12/17     52432-10-17 59466 ,עספיא45/0 5רח  23329527 אבו פארס סלים

10:30 06/05/19 12/12/17     19831-09-17 60328 ,כפר קרע0/0כפר קרע  56858087 אבו פול אכרם

09:00 07/04/19 14/12/17     58524-11-17 62024 ,אום אל-פחם0/0שכ אלכלאיל  33273566 אבו פרוה עבד אלכרים

09:00 06/05/19 12/12/17     12739-11-17 59917 ,טמרה0/0טמרה  39668629 אבו רומי מחמד

09:00 15/04/19 13/12/17     14819-06-17 57705 ,סאג'ור0/0סאג'ור  50754837 אבו שדיד חילוה

11:00 14/05/19 06/12/17     53715-11-17 60442 ,קריית ים40/0סולד הנריאטה  200574788 אביטל שלומי

10:00 12/05/19 14/12/17      5524-12-17 59851 ,אור עקיבא684/2ש קנדי  205676448 אבייב יניב

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

11:30 14/01/20 21/12/17     42954-12-17 32122 ,באר שבע21/19יפה לייב  32941536 מלמוד יעל

12:45 26/12/19 20/12/17     42204-12-17 32094 ,דימונה4021/16רחבת הלח"י  28465615 מלנקר חנן

12:45 26/12/19 20/12/17     42239-12-17 32084 ,דימונה4021/16רחבת הלח"י  29688199 מלנקר רינה

12:00 07/01/20 20/12/17     39204-12-17 31670 ,אשקלון1/40השייטת  319174405 סיומקין לב

10:30 21/01/20 21/12/17     43598-12-17 21639 ,באר שבע11/4ניב דוד  57396483 עמר אליהו

09:30 16/12/19 24/12/17     48808-12-17 31808 ,אשקלון29/3שד עמק חפר  308023019 עמר עידן

10:00 09/12/19 20/12/17     42297-12-17 32082 ,אופקים11/10הרב הרצוג  37282571 פזרקר אסי

09:00 30/12/19 21/12/17     43601-12-17 32132 ,אופקים19/6האורן  307556639 פישנזון מיכאל

12:15 07/01/20 21/12/17     42931-12-17 31376 ,נתיבות606/11הרב משה חלפון ה  302666920 פרפרה שניר

12:00 25/11/19 18/12/17     36268-12-17 30569 ,אשדוד3/1המלך דוד  322110305 קוזיק גלינה

11:30 07/01/20 19/12/17     38943-12-17 32104 ,אילת7010/15שכ צאלים  59671040 קורן אלון מתתיה

12:00 26/12/19 14/12/17     29745-12-17 31790 ,אילת10/14ים סוף  301142519 קמחי ינון

13:30 18/11/19 20/12/17     42924-12-17 32123 ,באר שבע30/16טבנקין  312694557 רו סבטלנה

13:00 25/11/19 20/12/17     41124-12-17 31943 ,קריית גת16/1שד גת  29736279 רווח ליאת

12:00 25/11/19 18/12/17     34983-12-17 31936 ,באר שבע9אינשטיין  26486944 ריבק רועי זאב

10:30 07/01/20 18/12/17     35287-12-17 32118 ,ערד46/1סלעית  40881096 שיראזי אלן מלכה

00:00 00/00/00 24/12/17     48852-12-17 31913 ,אשדוד14/4הנביא דניאל  33827064 שלחון טלי

12:15 26/12/19 18/12/17     34690-12-17 28303 ,שדרות12/0יואל  66017609 תורגמן איתי

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי באר שבע

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

,צבי קויש,עו"ד

נצרת מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 27/04/20 08/12/17     53047-10-17 61051 ,נצרת23/0 6704רח  201261450 אבו נסרה סברין

10:00 21/04/20 06/12/17     22397-10-17 60965 ,נצרת37/0 1104רח  59372078 אבו נסרה ריזק

09:30 27/05/20 11/12/17     68319-11-17 61991 ,נצרת0/0 0101רח  27522747 אבו עטא אוסאמה

09:00 05/05/20 11/12/17     68241-11-17 61981 ,נצרת0/0 0101רח  29866464 אבו עטא ג'ומאנה

09:30 27/04/20 08/12/17     49182-10-17 60694 ,נצרת19/1 1204רח  26568535 אבו ריזק ח'ולוד

09:30 27/04/20 08/12/17     49160-10-17 61024 ,נצרת19/1 1204רח  66009283 אבו ריזק ריזק

09:30 18/05/20 20/12/17     15870-11-17 61493 ,מגאר0/0מגאר  53705992 אבו שקארה מילאד

10:00 21/05/20 08/12/17     40893-10-17 61274 ,פורייה - נווה ע0/0פוריה - נווה עו  68565365 אבטן ציון

09:00 10/06/20 18/12/17     24284-11-17 61860 ,קריית שמונה16/0נורית  314349721 אברהם אולגה

09:00 21/05/20 06/12/17     48676-10-17 58765 ,נצרת עילית17/10חרמון  36208189 אבשיק בוטנרו ישראלה

09:30 05/05/20 11/12/17     61502-11-17 62126 ,רמת ישי10/0הנרקיסים  60754090 אזולאי ימית

10:00 27/04/20 08/12/17     53026-10-17 61063 ,עפולה28/9קרן היסוד  43056217 אטלי רימון

10:00 11/05/20 19/12/17     15286-11-17 60667 ,טבריה710/30ירושלים  323487991 איקרמוב לודמילה

10:00 11/05/20 19/12/17     15317-11-17 61177 ,טבריה710/30ירושלים  323487983 איקרמוב רוסטם

09:00 21/05/20 06/12/17     45273-10-17 60528 ,נצרת0/0סאפוריה  200575751 אסעד לאשין חנין

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

11:30 14/01/20 21/12/17     42954-12-17 32122 ,באר שבע21/19יפה לייב  32941536 מלמוד יעל

12:45 26/12/19 20/12/17     42204-12-17 32094 ,דימונה4021/16רחבת הלח"י  28465615 מלנקר חנן

12:45 26/12/19 20/12/17     42239-12-17 32084 ,דימונה4021/16רחבת הלח"י  29688199 מלנקר רינה

12:00 07/01/20 20/12/17     39204-12-17 31670 ,אשקלון1/40השייטת  319174405 סיומקין לב

10:30 21/01/20 21/12/17     43598-12-17 21639 ,באר שבע11/4ניב דוד  57396483 עמר אליהו

09:30 16/12/19 24/12/17     48808-12-17 31808 ,אשקלון29/3שד עמק חפר  308023019 עמר עידן

10:00 09/12/19 20/12/17     42297-12-17 32082 ,אופקים11/10הרב הרצוג  37282571 פזרקר אסי

09:00 30/12/19 21/12/17     43601-12-17 32132 ,אופקים19/6האורן  307556639 פישנזון מיכאל

12:15 07/01/20 21/12/17     42931-12-17 31376 ,נתיבות606/11הרב משה חלפון ה  302666920 פרפרה שניר

12:00 25/11/19 18/12/17     36268-12-17 30569 ,אשדוד3/1המלך דוד  322110305 קוזיק גלינה

11:30 07/01/20 19/12/17     38943-12-17 32104 ,אילת7010/15שכ צאלים  59671040 קורן אלון מתתיה

12:00 26/12/19 14/12/17     29745-12-17 31790 ,אילת10/14ים סוף  301142519 קמחי ינון

13:30 18/11/19 20/12/17     42924-12-17 32123 ,באר שבע30/16טבנקין  312694557 רו סבטלנה

13:00 25/11/19 20/12/17     41124-12-17 31943 ,קריית גת16/1שד גת  29736279 רווח ליאת

12:00 25/11/19 18/12/17     34983-12-17 31936 ,באר שבע9אינשטיין  26486944 ריבק רועי זאב

10:30 07/01/20 18/12/17     35287-12-17 32118 ,ערד46/1סלעית  40881096 שיראזי אלן מלכה

00:00 00/00/00 24/12/17     48852-12-17 31913 ,אשדוד14/4הנביא דניאל  33827064 שלחון טלי

12:15 26/12/19 18/12/17     34690-12-17 28303 ,שדרות12/0יואל  66017609 תורגמן איתי

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי באר שבע

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

,צבי קויש,עו"ד

נצרת מחוז
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מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 27/04/20 08/12/17     53047-10-17 61051 ,נצרת23/0 6704רח  201261450 אבו נסרה סברין

10:00 21/04/20 06/12/17     22397-10-17 60965 ,נצרת37/0 1104רח  59372078 אבו נסרה ריזק

09:30 27/05/20 11/12/17     68319-11-17 61991 ,נצרת0/0 0101רח  27522747 אבו עטא אוסאמה

09:00 05/05/20 11/12/17     68241-11-17 61981 ,נצרת0/0 0101רח  29866464 אבו עטא ג'ומאנה

09:30 27/04/20 08/12/17     49182-10-17 60694 ,נצרת19/1 1204רח  26568535 אבו ריזק ח'ולוד

09:30 27/04/20 08/12/17     49160-10-17 61024 ,נצרת19/1 1204רח  66009283 אבו ריזק ריזק

09:30 18/05/20 20/12/17     15870-11-17 61493 ,מגאר0/0מגאר  53705992 אבו שקארה מילאד

10:00 21/05/20 08/12/17     40893-10-17 61274 ,פורייה - נווה ע0/0פוריה - נווה עו  68565365 אבטן ציון

09:00 10/06/20 18/12/17     24284-11-17 61860 ,קריית שמונה16/0נורית  314349721 אברהם אולגה
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10:00 11/05/20 19/12/17     15317-11-17 61177 ,טבריה710/30ירושלים  323487983 איקרמוב רוסטם

09:00 21/05/20 06/12/17     45273-10-17 60528 ,נצרת0/0סאפוריה  200575751 אסעד לאשין חנין
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09:30 18/05/20 20/12/17     15870-11-17 61493 ,מגאר0/0מגאר  53705992 אבו שקארה מילאד

10:00 21/05/20 08/12/17     40893-10-17 61274 ,פורייה - נווה ע0/0פוריה - נווה עו  68565365 אבטן ציון

09:00 10/06/20 18/12/17     24284-11-17 61860 ,קריית שמונה16/0נורית  314349721 אברהם אולגה

09:00 21/05/20 06/12/17     48676-10-17 58765 ,נצרת עילית17/10חרמון  36208189 אבשיק בוטנרו ישראלה

09:30 05/05/20 11/12/17     61502-11-17 62126 ,רמת ישי10/0הנרקיסים  60754090 אזולאי ימית

10:00 27/04/20 08/12/17     53026-10-17 61063 ,עפולה28/9קרן היסוד  43056217 אטלי רימון

10:00 11/05/20 19/12/17     15286-11-17 60667 ,טבריה710/30ירושלים  323487991 איקרמוב לודמילה

10:00 11/05/20 19/12/17     15317-11-17 61177 ,טבריה710/30ירושלים  323487983 איקרמוב רוסטם

09:00 21/05/20 06/12/17     45273-10-17 60528 ,נצרת0/0סאפוריה  200575751 אסעד לאשין חנין

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:30 21/05/20 06/12/17     66602-11-17 62226 ,נצרת26/0 6216רח  23134463 באשא לוג'יאן

09:30 04/05/20 10/12/17     28613-11-17 58844 ,טבריה4/5ביאליק  311808752 בדר אנה

10:00 21/05/20 08/12/17     53347-11-17 61422 ,צפת260/3כ"ב ילדי מעלות  22020903 בהר נסים

09:30 27/05/20 10/12/17     49326-10-17 60764 ,צפת214/14אלעזר דוד  39931266 בן שושן יוכבד

09:00 27/05/20 10/12/17     34761-11-17 61834 ,טבריה1013/3רמת אגוז  38330700 בנאבו סמדר

09:30 04/05/20 10/12/17     30562-11-17 62012 ,עפולה11/16פנקס צבי  24300592 בנימין שמעון

09:00 10/06/20 18/12/17     22357-10-17 59668 ,זרזיר0/0מזאריב  41952979 גזאלין היבא

09:30 11/05/20 17/12/17      8592-12-17 61906 ,טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  29935566 הייב ח'אלד

09:30 27/05/20 11/12/17     51332-11-17 61166 ,כפר זיתים32/0כפר זיתים  61226288 הראל אברהם

10:30 16/04/19 07/12/17     19426-08-17 59704 ,נצרת עילית24/3דליה  57585085 והבה מוחמד

09:00 05/05/20 11/12/17     39011-11-17 61232 ,בוקעאתא0/0בוקעאתא  80964216 זהוה סומיה

09:00 11/05/20 13/12/17     27864-09-17 59747 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  37314762 זיאדנה מוסטפא

09:00 20/02/20 14/09/17     36137-07-17 59308 ,טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  58930793 זנגריה פואז

10:00 21/05/20 08/12/17     30576-11-17 60242 ,מגדל העמק5/11קרן היסוד  29288727 זנו מאיר

09:00 27/04/20 07/12/17     30595-11-17 60256 ,מגדל העמק5/11קרן היסוד  25493990 זנו ענת

09:00 27/05/20 10/12/17     31288-11-17 61486 ,נצרת28/1 1105רח  43199207 ח'ורי פריד

09:30 05/05/20 11/12/17     21409-11-17 61606 ,נצרת0/0א-שוהדא'  55196372 ח'טאב עלי

09:30 03/06/20 17/12/17     63185-10-17 61263 ,כפר כנא0/0כפר כנא  58160003 ח'טיב כאיד

09:30 27/05/20 10/12/17     57020-10-17 60194 ,נצרת עילית4/41אשוח  40747073 ח'יל כריסתין

10:00 21/04/20 06/12/17      7798-11-17 61475 ,יפיע0/0יפיע  36648673 חאג' מוחמד

10:00 27/04/20 08/12/17      7728-11-17 61473 ,נצרת0/0 0101רח  25993239 חאג' רוני

09:30 11/05/20 14/12/17     11355-11-17 61284 ,סולם0/0סולם  300357696 חג'אר פואד

10:00 05/05/20 13/12/17     44610-11-17 61622 ,כדיתה0/0כדיתה  23688344 חגולי שרון

09:00 21/05/20 06/12/17      6844-11-17 61295 ,קריית שמונה9/13יהודה הלוי  25648106 חזות אייל

09:30 03/06/20 17/12/17     21705-11-17 61082 ,מגדל העמק3/0משעול הדולב  53263307 חזן מאיר

10:00 05/05/20 13/12/17     69479-11-17 61990 ,צפת0/0עכברה  303123178 חליחל ראמי

10:00 05/05/20 12/12/17     45873-11-17 61722 ,מגאר0/0מגאר  21077268 טנוס עווד

10:00 27/05/20 11/12/17     18908-11-17 61456 ,טבריה61/0מצדה  46567640 יוחנן שמעון

10:00 27/05/20 12/12/17     35740-11-17 61549 ,דבורייה0/0דבוריה  58599606 יוסף עזמי

10:00 04/05/20 11/12/17     68292-11-17 61961 ,אכסאל0/0אכסאל  59883181 יחיא יחיא

10:00 14/05/20 06/12/17     26321-10-17 60393 ,אביטל63/0אביטל  51324101 יצחק יואל

09:30 05/05/20 12/12/17     36318-09-17 60258 ,שבלי - אום אל-ג0/0אום אל-גנם  59364083 כחילי סעאידה אבראהים

11:00 12/12/18 12/12/17     17906-03-17 54645 ,כעביה-טבאש-חג'א0/0כעביה  25835547 כעביה כאזם

09:30 21/05/20 08/12/17     53973-11-17 62011 ,טבריה6/2אהל יעקב  56459613 כרמלי יצחק

09:30 27/04/20 08/12/17     25562-11-17 61749 ,שבלי - אום אל-ג0/0שבלי  26319566 מוקטרן האני

09:30 21/04/20 06/12/17     21069-10-17 60918 ,עיילבון0/0עיילבון  15402449 מושנסקי מרטין

09:00 27/05/20 10/12/17     56073-09-17 60084 ,עפולה39/13סולד הנריטה  27975739 מלכה יעקב

09:00 04/05/20 10/12/17     52906-09-17 58860 ,כפר כנא0/0כפר כנא  300290236 מקארי מוחמד

09:00 04/05/20 10/12/17     62890-10-17 60974 ,נצרת עילית21/21חרמון  23209075 נדאף האלה

09:00 04/05/20 10/12/17     62863-10-17 60984 ,נצרת עילית21/21חרמון  58950841 נדאף מרואן

09:00 11/05/20 14/12/17     60416-11-17 61731 ,בועיינה-נוג'ידא0/0בועיינה-נוג'ידא  50178540 נוג'ידאת ג'מיל

09:30 04/05/20 10/12/17     41973-11-17 61744 ,בועיינה-נוג'ידא0/0נוג'ידאת  311484893 נוג'ידאת מוחמד

09:30 04/05/20 10/12/17     12876-11-17 60484 ,ג'ש (גוש חלב)0/0ג'ש (גוש חלב)  26259705 נח'לה ויסאם

09:00 10/06/20 18/12/17     18884-11-17 61464 ,טבריה24/5דוד המלך  66412222 נמאמסה אריג'
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:30 21/05/20 06/12/17     66602-11-17 62226 ,נצרת26/0 6216רח  23134463 באשא לוג'יאן

09:30 04/05/20 10/12/17     28613-11-17 58844 ,טבריה4/5ביאליק  311808752 בדר אנה

10:00 21/05/20 08/12/17     53347-11-17 61422 ,צפת260/3כ"ב ילדי מעלות  22020903 בהר נסים

09:30 27/05/20 10/12/17     49326-10-17 60764 ,צפת214/14אלעזר דוד  39931266 בן שושן יוכבד

09:00 27/05/20 10/12/17     34761-11-17 61834 ,טבריה1013/3רמת אגוז  38330700 בנאבו סמדר

09:30 04/05/20 10/12/17     30562-11-17 62012 ,עפולה11/16פנקס צבי  24300592 בנימין שמעון

09:00 10/06/20 18/12/17     22357-10-17 59668 ,זרזיר0/0מזאריב  41952979 גזאלין היבא

09:30 11/05/20 17/12/17      8592-12-17 61906 ,טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  29935566 הייב ח'אלד

09:30 27/05/20 11/12/17     51332-11-17 61166 ,כפר זיתים32/0כפר זיתים  61226288 הראל אברהם

10:30 16/04/19 07/12/17     19426-08-17 59704 ,נצרת עילית24/3דליה  57585085 והבה מוחמד

09:00 05/05/20 11/12/17     39011-11-17 61232 ,בוקעאתא0/0בוקעאתא  80964216 זהוה סומיה

09:00 11/05/20 13/12/17     27864-09-17 59747 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  37314762 זיאדנה מוסטפא

09:00 20/02/20 14/09/17     36137-07-17 59308 ,טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  58930793 זנגריה פואז

10:00 21/05/20 08/12/17     30576-11-17 60242 ,מגדל העמק5/11קרן היסוד  29288727 זנו מאיר

09:00 27/04/20 07/12/17     30595-11-17 60256 ,מגדל העמק5/11קרן היסוד  25493990 זנו ענת

09:00 27/05/20 10/12/17     31288-11-17 61486 ,נצרת28/1 1105רח  43199207 ח'ורי פריד

09:30 05/05/20 11/12/17     21409-11-17 61606 ,נצרת0/0א-שוהדא'  55196372 ח'טאב עלי

09:30 03/06/20 17/12/17     63185-10-17 61263 ,כפר כנא0/0כפר כנא  58160003 ח'טיב כאיד

09:30 27/05/20 10/12/17     57020-10-17 60194 ,נצרת עילית4/41אשוח  40747073 ח'יל כריסתין

10:00 21/04/20 06/12/17      7798-11-17 61475 ,יפיע0/0יפיע  36648673 חאג' מוחמד

10:00 27/04/20 08/12/17      7728-11-17 61473 ,נצרת0/0 0101רח  25993239 חאג' רוני

09:30 11/05/20 14/12/17     11355-11-17 61284 ,סולם0/0סולם  300357696 חג'אר פואד

10:00 05/05/20 13/12/17     44610-11-17 61622 ,כדיתה0/0כדיתה  23688344 חגולי שרון

09:00 21/05/20 06/12/17      6844-11-17 61295 ,קריית שמונה9/13יהודה הלוי  25648106 חזות אייל

09:30 03/06/20 17/12/17     21705-11-17 61082 ,מגדל העמק3/0משעול הדולב  53263307 חזן מאיר

10:00 05/05/20 13/12/17     69479-11-17 61990 ,צפת0/0עכברה  303123178 חליחל ראמי

10:00 05/05/20 12/12/17     45873-11-17 61722 ,מגאר0/0מגאר  21077268 טנוס עווד

10:00 27/05/20 11/12/17     18908-11-17 61456 ,טבריה61/0מצדה  46567640 יוחנן שמעון

10:00 27/05/20 12/12/17     35740-11-17 61549 ,דבורייה0/0דבוריה  58599606 יוסף עזמי

10:00 04/05/20 11/12/17     68292-11-17 61961 ,אכסאל0/0אכסאל  59883181 יחיא יחיא

10:00 14/05/20 06/12/17     26321-10-17 60393 ,אביטל63/0אביטל  51324101 יצחק יואל

09:30 05/05/20 12/12/17     36318-09-17 60258 ,שבלי - אום אל-ג0/0אום אל-גנם  59364083 כחילי סעאידה אבראהים

11:00 12/12/18 12/12/17     17906-03-17 54645 ,כעביה-טבאש-חג'א0/0כעביה  25835547 כעביה כאזם

09:30 21/05/20 08/12/17     53973-11-17 62011 ,טבריה6/2אהל יעקב  56459613 כרמלי יצחק

09:30 27/04/20 08/12/17     25562-11-17 61749 ,שבלי - אום אל-ג0/0שבלי  26319566 מוקטרן האני

09:30 21/04/20 06/12/17     21069-10-17 60918 ,עיילבון0/0עיילבון  15402449 מושנסקי מרטין

09:00 27/05/20 10/12/17     56073-09-17 60084 ,עפולה39/13סולד הנריטה  27975739 מלכה יעקב

09:00 04/05/20 10/12/17     52906-09-17 58860 ,כפר כנא0/0כפר כנא  300290236 מקארי מוחמד

09:00 04/05/20 10/12/17     62890-10-17 60974 ,נצרת עילית21/21חרמון  23209075 נדאף האלה

09:00 04/05/20 10/12/17     62863-10-17 60984 ,נצרת עילית21/21חרמון  58950841 נדאף מרואן

09:00 11/05/20 14/12/17     60416-11-17 61731 ,בועיינה-נוג'ידא0/0בועיינה-נוג'ידא  50178540 נוג'ידאת ג'מיל

09:30 04/05/20 10/12/17     41973-11-17 61744 ,בועיינה-נוג'ידא0/0נוג'ידאת  311484893 נוג'ידאת מוחמד

09:30 04/05/20 10/12/17     12876-11-17 60484 ,ג'ש (גוש חלב)0/0ג'ש (גוש חלב)  26259705 נח'לה ויסאם

09:00 10/06/20 18/12/17     18884-11-17 61464 ,טבריה24/5דוד המלך  66412222 נמאמסה אריג'

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:45 09/09/19 14/12/17     56626-10-17 63657 ,הרצלייה18/4הר סיני  302530886 אברהם נהרי רפאל

08:30 24/10/19 12/12/17     63194-10-17 63659 ,תל אביב -יפו11/0עירית  304871650 אואקנין אברהם

09:45 09/07/19 12/12/17     34037-07-17 61977 ,תל אביב -יפו150/6דיזנגוף  21693684 אייזיק ניר

08:45 16/09/19 24/12/17     27462-04-17 60338 ,פרדס חנה-כרכור89/0המייסדים  58756180 אנקאוה אילן

09:30 12/09/19 14/12/17     51236-10-17 63547 ,תל אביב -יפו12/5בית השואבה  29318979 בלו אוהד

09:45 09/09/19 14/12/17     34333-11-17 63747 ,חולון14/4ראש פנה  201312857 גולן נופר

09:45 09/07/19 12/12/17     34350-11-17 63743 ,תל אביב -יפו28/7חריף אייזיק  324316652 גירשברג יבגני

09:30 11/09/19 14/12/17     63179-10-17 63565 ,תל אביב -יפו7/8ישראל מסלנט  54531249 הרץ חדוה

09:45 08/07/19 06/12/17     26259-10-17 63416 ,תל אביב -יפו47/1בושם  57259442 והבה לילי

08:30 18/09/19 18/12/17     20800-11-17 63998 ,אור יהודה7/0הרמ"א  34096818 חסון תמיר

10:30 16/09/18 17/10/17      4182-07-17 61798 ,פתח תקווה2/60מבצע דקל  33541871 יקר מישל

08:30 21/11/19 14/12/17     26271-11-17 63870 ,אזור0/0אזור  55743595 כהן אסתר

09:30 11/09/19 14/12/17     26241-11-17 63872 ,אזור0/0אזור  62036637 כהן משה

09:45 09/07/19 12/12/17     52645-10-17 63578 ,חולון6/3עין גדי  37043460 לוי לירון

08:30 21/11/19 14/12/17     21136-11-17 63992 ,תל אביב -יפו16/0בויאר אברהם  14299390 לוי שרייבמן דבורה

00:00 00/00/00 22/06/17     24828-06-17 64896 ,ראשון לציון34/2מאירוביץ  312766355 לוין לב

09:30 19/11/19 14/12/17      2281-11-17 63808 55000616 ,תל אביב -יפו8005ת.ד  ליאור נחמן

08:45 15/07/19 12/12/17     63134-10-17 63596 ,תל אביב -יפו16/1אבן רשד  23112733 נחלאוי סנא

00:00 00/00/00 14/09/17     35576-06-17 61636 ,בת ים14/17כהן אלי  57861916 סימן טוב יוסף

08:45 08/07/19 06/12/17     23609-10-17 63366 ,תל אביב -יפו4/1רמב"ם  28244283 סתיתי בהא

09:30 12/09/19 14/12/17     56698-10-17 63619 ,חולון31/1ויצמן  313295529 עפר נוי

09:30 03/10/19 14/12/17     34652-11-17 63904 ,תל אביב -יפו5/0צנובר  201335445 פחר חסאן

09:45 09/09/19 14/12/17     56679-10-17 63617 ,הרצלייה9/9בני בנימין  319468294 קולודיאז'ני דניס

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 05/05/19 06/12/17     29481-11-17 61555 ,חיפה28/4אנילביץ מרדכי  36445013 אבו דאהש סואר

09:30 06/05/19 12/12/17     44751-11-17 61190 ,עכו6/40סר אייזיק  55793384 אבו ח'דרה ג'מאל

10:00 06/05/19 12/12/17       692-11-17 61285 ,עכו28/10חטיבת גולני  29201951 אבו סטילה מאיה

11:00 14/04/19 07/12/17     52432-10-17 59466 ,עספיא45/0 5רח  23329527 אבו פארס סלים

10:30 06/05/19 12/12/17     19831-09-17 60328 ,כפר קרע0/0כפר קרע  56858087 אבו פול אכרם

09:00 07/04/19 14/12/17     58524-11-17 62024 ,אום אל-פחם0/0שכ אלכלאיל  33273566 אבו פרוה עבד אלכרים

09:00 06/05/19 12/12/17     12739-11-17 59917 ,טמרה0/0טמרה  39668629 אבו רומי מחמד

09:00 15/04/19 13/12/17     14819-06-17 57705 ,סאג'ור0/0סאג'ור  50754837 אבו שדיד חילוה

11:00 14/05/19 06/12/17     53715-11-17 60442 ,קריית ים40/0סולד הנריאטה  200574788 אביטל שלומי

10:00 12/05/19 14/12/17      5524-12-17 59851 ,אור עקיבא684/2ש קנדי  205676448 אבייב יניב

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 03/06/20 17/12/17     34204-10-17 61045 ,דבורייה0/0דבוריה  300423522 נסאר ראונק

09:00 05/05/20 11/12/17     61289-11-17 59931 ,מסעדה0/0מסעדה  305502015 סברא ח'יר

09:00 11/05/20 13/12/17     61267-11-17 59970 ,מסעדה0/0מסעדה  300692555 סברה מהראן

10:00 21/04/20 06/12/17     51741-11-17 61746 ,זרזיר0/0גריפאת  53836748 סהיון סעד

10:00 21/05/20 08/12/17     47804-11-17 62022 ,נצרת0/0תופיק זיאד  26600668 סואלחה גמיל

10:00 03/06/20 19/12/17      3959-05-17 57357 ,קריית שמונה507/6אח"י אילת  22441570 סויסה עמרם

09:30 11/05/20 14/12/17     12063-11-17 61474 ,נצרת0/0סאפוריה  25034091 סעדי שאדי

09:00 03/06/20 17/12/17     34238-10-17 61035 ,דבורייה0/0דבוריה  300863073 ספדי איהאב

09:00 27/05/20 10/12/17      9350-10-17 60205 ,נצרת עילית4/0ורדים  34001370 ספורי נסרין

09:30 27/05/20 11/12/17      1695-11-17 61286 ,אכסאל0/0אכסאל  58964354 עבד אלהאדי מחמוד

10:00 21/04/20 06/12/17      2355-11-17 61036 ,אכסאל0/0אכסאל  301214276 עבד אלהאדי עווד

10:00 05/05/20 12/12/17     11887-11-17 61713 ,טורעאן0/0טורעאן  204401236 עואד יאקות

09:00 03/06/20 13/12/17     11908-11-17 61812 ,טורעאן0/0טורעאן  300403284 עואד תאמר

09:00 11/05/20 13/12/17     36239-09-17 60733 ,עין קנייא0/0עין קנייא  80945801 עזאם איהאב

09:30 03/06/20 17/12/17     38625-11-17 60160 ,עיילבון0/0עיילבון  59944181 עיסאת עבדו

09:30 21/04/20 06/12/17     28761-11-17 61681 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  203005368 עמורי עמאד

09:30 21/05/20 06/12/17     41227-11-17 62222 ,מגדל3/0הברוש  51011435 פישר דוד

10:00 04/05/20 10/12/17      4950-11-17 61255 ,מגדל העמק14/8הנשיאים  32112468 פרץ חדוה

09:30 20/05/20 05/12/17      3695-07-17 57876 ,יפיע0/0יפיע  37304417 קוט נסים

10:00 27/04/20 10/12/17      5195-10-17 60397 ,נצרת32/9 8405רח  26236604 רמדאן תאופיק

10:00 27/04/20 08/12/17     60193-10-17 61393 ,יפיע0/0יפיע  27574433 שהואן סלאח

10:00 04/05/20 10/12/17     53957-11-17 54746 ,טבריה424/0שכון ג  48718571 שמחה אילנה

09:00 03/06/20 13/12/17     12094-11-17 61609 ,יפיע0/0יפיע  35957430 שריף אנור

09:00 03/06/20 13/12/17     48593-11-17 61790 ,טבריה310/1נוף כנרת  68530138 שריקי פרוספר

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי נצרת

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 30/06/19 17/12/17      5353-11-17 63778 ,רמלה21/0משה רבנו  301742409 אבו ג'אנם חאלד

08:30 03/07/19 17/12/17     55193-10-17 63631 ,רמלה6/5תלתן  55778369 אבו לאשין מיסר

09:30 30/06/19 17/12/17     22421-11-17 63891 ,לוד3/20ארן זמלן  26345678 אבו סבילה הייגר

09:30 30/06/19 17/12/17     22481-11-17 63884 ,לוד9/0טשרניחובסקי  68689231 אוחנה יפה

12:30 02/07/19 17/12/17      6156-09-17 62253 ,לוד7/35חטיבת יפתח  21606728 אזברגה חאלד

09:30 30/06/19 17/12/17      5476-11-17 63765 ,רמלה42/0ג'וואריש  31542426 אל עברה איסמעיל

10:00 27/06/19 17/12/17      5653-11-17 64046 ,נתניה4/1הר מירון  309221059 אלבז דוד

10:00 30/06/19 17/12/17     41505-11-17 63871 ,נתניה3/4ברמן בני  323535518 אלזם דוד

11:30 02/07/19 17/12/17     54246-11-17 59913 ,שערי תקווה26/0גרניט  201123957 אמסלם זהבית בת א
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 03/06/20 17/12/17     34204-10-17 61045 ,דבורייה0/0דבוריה  300423522 נסאר ראונק

09:00 05/05/20 11/12/17     61289-11-17 59931 ,מסעדה0/0מסעדה  305502015 סברא ח'יר

09:00 11/05/20 13/12/17     61267-11-17 59970 ,מסעדה0/0מסעדה  300692555 סברה מהראן

10:00 21/04/20 06/12/17     51741-11-17 61746 ,זרזיר0/0גריפאת  53836748 סהיון סעד

10:00 21/05/20 08/12/17     47804-11-17 62022 ,נצרת0/0תופיק זיאד  26600668 סואלחה גמיל

10:00 03/06/20 19/12/17      3959-05-17 57357 ,קריית שמונה507/6אח"י אילת  22441570 סויסה עמרם

09:30 11/05/20 14/12/17     12063-11-17 61474 ,נצרת0/0סאפוריה  25034091 סעדי שאדי

09:00 03/06/20 17/12/17     34238-10-17 61035 ,דבורייה0/0דבוריה  300863073 ספדי איהאב

09:00 27/05/20 10/12/17      9350-10-17 60205 ,נצרת עילית4/0ורדים  34001370 ספורי נסרין

09:30 27/05/20 11/12/17      1695-11-17 61286 ,אכסאל0/0אכסאל  58964354 עבד אלהאדי מחמוד

10:00 21/04/20 06/12/17      2355-11-17 61036 ,אכסאל0/0אכסאל  301214276 עבד אלהאדי עווד

10:00 05/05/20 12/12/17     11887-11-17 61713 ,טורעאן0/0טורעאן  204401236 עואד יאקות

09:00 03/06/20 13/12/17     11908-11-17 61812 ,טורעאן0/0טורעאן  300403284 עואד תאמר

09:00 11/05/20 13/12/17     36239-09-17 60733 ,עין קנייא0/0עין קנייא  80945801 עזאם איהאב

09:30 03/06/20 17/12/17     38625-11-17 60160 ,עיילבון0/0עיילבון  59944181 עיסאת עבדו

09:30 21/04/20 06/12/17     28761-11-17 61681 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  203005368 עמורי עמאד

09:30 21/05/20 06/12/17     41227-11-17 62222 ,מגדל3/0הברוש  51011435 פישר דוד

10:00 04/05/20 10/12/17      4950-11-17 61255 ,מגדל העמק14/8הנשיאים  32112468 פרץ חדוה

09:30 20/05/20 05/12/17      3695-07-17 57876 ,יפיע0/0יפיע  37304417 קוט נסים

10:00 27/04/20 10/12/17      5195-10-17 60397 ,נצרת32/9 8405רח  26236604 רמדאן תאופיק

10:00 27/04/20 08/12/17     60193-10-17 61393 ,יפיע0/0יפיע  27574433 שהואן סלאח

10:00 04/05/20 10/12/17     53957-11-17 54746 ,טבריה424/0שכון ג  48718571 שמחה אילנה

09:00 03/06/20 13/12/17     12094-11-17 61609 ,יפיע0/0יפיע  35957430 שריף אנור

09:00 03/06/20 13/12/17     48593-11-17 61790 ,טבריה310/1נוף כנרת  68530138 שריקי פרוספר

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי נצרת

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 30/06/19 17/12/17      5353-11-17 63778 ,רמלה21/0משה רבנו  301742409 אבו ג'אנם חאלד

08:30 03/07/19 17/12/17     55193-10-17 63631 ,רמלה6/5תלתן  55778369 אבו לאשין מיסר

09:30 30/06/19 17/12/17     22421-11-17 63891 ,לוד3/20ארן זמלן  26345678 אבו סבילה הייגר

09:30 30/06/19 17/12/17     22481-11-17 63884 ,לוד9/0טשרניחובסקי  68689231 אוחנה יפה

12:30 02/07/19 17/12/17      6156-09-17 62253 ,לוד7/35חטיבת יפתח  21606728 אזברגה חאלד

09:30 30/06/19 17/12/17      5476-11-17 63765 ,רמלה42/0ג'וואריש  31542426 אל עברה איסמעיל

10:00 27/06/19 17/12/17      5653-11-17 64046 ,נתניה4/1הר מירון  309221059 אלבז דוד

10:00 30/06/19 17/12/17     41505-11-17 63871 ,נתניה3/4ברמן בני  323535518 אלזם דוד

11:30 02/07/19 17/12/17     54246-11-17 59913 ,שערי תקווה26/0גרניט  201123957 אמסלם זהבית בת א

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:45 09/09/19 14/12/17     56626-10-17 63657 ,הרצלייה18/4הר סיני  302530886 אברהם נהרי רפאל

08:30 24/10/19 12/12/17     63194-10-17 63659 ,תל אביב -יפו11/0עירית  304871650 אואקנין אברהם

09:45 09/07/19 12/12/17     34037-07-17 61977 ,תל אביב -יפו150/6דיזנגוף  21693684 אייזיק ניר

08:45 16/09/19 24/12/17     27462-04-17 60338 ,פרדס חנה-כרכור89/0המייסדים  58756180 אנקאוה אילן

09:30 12/09/19 14/12/17     51236-10-17 63547 ,תל אביב -יפו12/5בית השואבה  29318979 בלו אוהד

09:45 09/09/19 14/12/17     34333-11-17 63747 ,חולון14/4ראש פנה  201312857 גולן נופר

09:45 09/07/19 12/12/17     34350-11-17 63743 ,תל אביב -יפו28/7חריף אייזיק  324316652 גירשברג יבגני

09:30 11/09/19 14/12/17     63179-10-17 63565 ,תל אביב -יפו7/8ישראל מסלנט  54531249 הרץ חדוה

09:45 08/07/19 06/12/17     26259-10-17 63416 ,תל אביב -יפו47/1בושם  57259442 והבה לילי

08:30 18/09/19 18/12/17     20800-11-17 63998 ,אור יהודה7/0הרמ"א  34096818 חסון תמיר

10:30 16/09/18 17/10/17      4182-07-17 61798 ,פתח תקווה2/60מבצע דקל  33541871 יקר מישל

08:30 21/11/19 14/12/17     26271-11-17 63870 ,אזור0/0אזור  55743595 כהן אסתר

09:30 11/09/19 14/12/17     26241-11-17 63872 ,אזור0/0אזור  62036637 כהן משה

09:45 09/07/19 12/12/17     52645-10-17 63578 ,חולון6/3עין גדי  37043460 לוי לירון

08:30 21/11/19 14/12/17     21136-11-17 63992 ,תל אביב -יפו16/0בויאר אברהם  14299390 לוי שרייבמן דבורה

00:00 00/00/00 22/06/17     24828-06-17 64896 ,ראשון לציון34/2מאירוביץ  312766355 לוין לב

09:30 19/11/19 14/12/17      2281-11-17 63808 55000616 ,תל אביב -יפו8005ת.ד  ליאור נחמן

08:45 15/07/19 12/12/17     63134-10-17 63596 ,תל אביב -יפו16/1אבן רשד  23112733 נחלאוי סנא

00:00 00/00/00 14/09/17     35576-06-17 61636 ,בת ים14/17כהן אלי  57861916 סימן טוב יוסף

08:45 08/07/19 06/12/17     23609-10-17 63366 ,תל אביב -יפו4/1רמב"ם  28244283 סתיתי בהא

09:30 12/09/19 14/12/17     56698-10-17 63619 ,חולון31/1ויצמן  313295529 עפר נוי

09:30 03/10/19 14/12/17     34652-11-17 63904 ,תל אביב -יפו5/0צנובר  201335445 פחר חסאן

09:45 09/09/19 14/12/17     56679-10-17 63617 ,הרצלייה9/9בני בנימין  319468294 קולודיאז'ני דניס

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 05/05/19 06/12/17     29481-11-17 61555 ,חיפה28/4אנילביץ מרדכי  36445013 אבו דאהש סואר

09:30 06/05/19 12/12/17     44751-11-17 61190 ,עכו6/40סר אייזיק  55793384 אבו ח'דרה ג'מאל

10:00 06/05/19 12/12/17       692-11-17 61285 ,עכו28/10חטיבת גולני  29201951 אבו סטילה מאיה

11:00 14/04/19 07/12/17     52432-10-17 59466 ,עספיא45/0 5רח  23329527 אבו פארס סלים

10:30 06/05/19 12/12/17     19831-09-17 60328 ,כפר קרע0/0כפר קרע  56858087 אבו פול אכרם

09:00 07/04/19 14/12/17     58524-11-17 62024 ,אום אל-פחם0/0שכ אלכלאיל  33273566 אבו פרוה עבד אלכרים

09:00 06/05/19 12/12/17     12739-11-17 59917 ,טמרה0/0טמרה  39668629 אבו רומי מחמד

09:00 15/04/19 13/12/17     14819-06-17 57705 ,סאג'ור0/0סאג'ור  50754837 אבו שדיד חילוה

11:00 14/05/19 06/12/17     53715-11-17 60442 ,קריית ים40/0סולד הנריאטה  200574788 אביטל שלומי

10:00 12/05/19 14/12/17      5524-12-17 59851 ,אור עקיבא684/2ש קנדי  205676448 אבייב יניב

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:00 03/06/20 17/12/17     34204-10-17 61045 ,דבורייה0/0דבוריה  300423522 נסאר ראונק

09:00 05/05/20 11/12/17     61289-11-17 59931 ,מסעדה0/0מסעדה  305502015 סברא ח'יר

09:00 11/05/20 13/12/17     61267-11-17 59970 ,מסעדה0/0מסעדה  300692555 סברה מהראן

10:00 21/04/20 06/12/17     51741-11-17 61746 ,זרזיר0/0גריפאת  53836748 סהיון סעד

10:00 21/05/20 08/12/17     47804-11-17 62022 ,נצרת0/0תופיק זיאד  26600668 סואלחה גמיל

10:00 03/06/20 19/12/17      3959-05-17 57357 ,קריית שמונה507/6אח"י אילת  22441570 סויסה עמרם

09:30 11/05/20 14/12/17     12063-11-17 61474 ,נצרת0/0סאפוריה  25034091 סעדי שאדי

09:00 03/06/20 17/12/17     34238-10-17 61035 ,דבורייה0/0דבוריה  300863073 ספדי איהאב

09:00 27/05/20 10/12/17      9350-10-17 60205 ,נצרת עילית4/0ורדים  34001370 ספורי נסרין

09:30 27/05/20 11/12/17      1695-11-17 61286 ,אכסאל0/0אכסאל  58964354 עבד אלהאדי מחמוד

10:00 21/04/20 06/12/17      2355-11-17 61036 ,אכסאל0/0אכסאל  301214276 עבד אלהאדי עווד

10:00 05/05/20 12/12/17     11887-11-17 61713 ,טורעאן0/0טורעאן  204401236 עואד יאקות

09:00 03/06/20 13/12/17     11908-11-17 61812 ,טורעאן0/0טורעאן  300403284 עואד תאמר

09:00 11/05/20 13/12/17     36239-09-17 60733 ,עין קנייא0/0עין קנייא  80945801 עזאם איהאב

09:30 03/06/20 17/12/17     38625-11-17 60160 ,עיילבון0/0עיילבון  59944181 עיסאת עבדו

09:30 21/04/20 06/12/17     28761-11-17 61681 ,כפר מנדא0/0כפר מנדא  203005368 עמורי עמאד

09:30 21/05/20 06/12/17     41227-11-17 62222 ,מגדל3/0הברוש  51011435 פישר דוד

10:00 04/05/20 10/12/17      4950-11-17 61255 ,מגדל העמק14/8הנשיאים  32112468 פרץ חדוה

09:30 20/05/20 05/12/17      3695-07-17 57876 ,יפיע0/0יפיע  37304417 קוט נסים

10:00 27/04/20 10/12/17      5195-10-17 60397 ,נצרת32/9 8405רח  26236604 רמדאן תאופיק

10:00 27/04/20 08/12/17     60193-10-17 61393 ,יפיע0/0יפיע  27574433 שהואן סלאח

10:00 04/05/20 10/12/17     53957-11-17 54746 ,טבריה424/0שכון ג  48718571 שמחה אילנה

09:00 03/06/20 13/12/17     12094-11-17 61609 ,יפיע0/0יפיע  35957430 שריף אנור

09:00 03/06/20 13/12/17     48593-11-17 61790 ,טבריה310/1נוף כנרת  68530138 שריקי פרוספר

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי נצרת

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

10:00 30/06/19 17/12/17      5353-11-17 63778 ,רמלה21/0משה רבנו  301742409 אבו ג'אנם חאלד

08:30 03/07/19 17/12/17     55193-10-17 63631 ,רמלה6/5תלתן  55778369 אבו לאשין מיסר

09:30 30/06/19 17/12/17     22421-11-17 63891 ,לוד3/20ארן זמלן  26345678 אבו סבילה הייגר

09:30 30/06/19 17/12/17     22481-11-17 63884 ,לוד9/0טשרניחובסקי  68689231 אוחנה יפה

12:30 02/07/19 17/12/17      6156-09-17 62253 ,לוד7/35חטיבת יפתח  21606728 אזברגה חאלד

09:30 30/06/19 17/12/17      5476-11-17 63765 ,רמלה42/0ג'וואריש  31542426 אל עברה איסמעיל

10:00 27/06/19 17/12/17      5653-11-17 64046 ,נתניה4/1הר מירון  309221059 אלבז דוד

10:00 30/06/19 17/12/17     41505-11-17 63871 ,נתניה3/4ברמן בני  323535518 אלזם דוד

11:30 02/07/19 17/12/17     54246-11-17 59913 ,שערי תקווה26/0גרניט  201123957 אמסלם זהבית בת א

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 27/06/19 17/12/17     33441-10-17 63497 ,ירחיב16/0ירחיב  22906788 אפגן דוד

10:30 27/06/19 17/12/17      5824-11-17 63799 ,פתח תקווה25/8דרך בגין מנחם  22704175 ארזון שולמית

11:30 27/06/19 17/12/17     62050-10-17 63826 ,פתח תקווה52/10בר כוכבא  317434926 בגדסארן ניקולאז

09:30 03/07/19 17/12/17      1780-11-17 63838 ,כפר קאסם0/0כפר קאסם  300037777 בדיר מוחמד

12:30 27/06/19 17/12/17     56302-10-17 63593 ,פתח תקווה139/6רוטשילד  37613866 ביטון יונתן

08:30 03/07/19 17/12/17      9317-11-17 63466 ,ראשון לציון5/7מוהליבר  318016847 בירקו ארקדי

10:30 09/10/18 29/11/17     63315-09-17 63235 ,בני ציון61/0המנים  10102580 בן אהרון מיכאל

10:30 30/06/19 17/12/17     13002-11-17 64010 ,יבנה5/3הלילך  57414880 בנסימון חיים

10:30 27/06/19 17/12/17      5675-11-17 64048 ,נתניה9/11איכילוב  3754330 בר זיו דרורה

10:00 30/06/19 17/12/17      5056-11-17 63787 ,רחובות21/11שבזי  58791468 ברנס ויקטור יהו

09:00 03/07/19 17/12/17     60558-10-17 63655 ,קלנסווה0/0קלנסווה  27587922 גזאוי רפעאת

12:30 27/06/19 17/12/17     48874-10-17 63539 ,בני עי"ש7/5גני טל  310170584 גרינגאוז מרינה

11:30 30/06/19 17/12/17     60960-10-17 63535 ,נתניה17/5שד לנטוס טום  14739411 דבי סנדרין שרה

00:00 00/00/00 17/12/17     18555-10-17 61189 ,כפר סבא82/9תל חי  40838351 דביר מיטל

00:00 00/00/00 17/12/17     18520-10-17 61187 ,כפר סבא9/2בר אילן  38310256 דביר רוני

09:30 03/07/19 17/12/17     22397-11-17 63882 ,לוד20/1דיזרעאלי  32349169 דהן שר אל

12:00 30/06/19 17/12/17     63866-10-17 63836 ,פתח תקווה18/4אברבנאל  27354984 דנינו אשר

12:00 02/07/19 17/12/17      5557-11-17 63502 ,זמר0/0זמר  201250172 דקה מוחמד

12:30 30/06/19 17/12/17      7836-11-17 63845 ,פתח תקווה10/0חובבי ציון  321012668 וולמן ולדימיר

12:00 27/06/19 17/12/17     63741-10-17 63818 ,רחובות3/0גרץ  55454995 זהרי ישי

08:30 27/07/19 17/12/17      1445-11-17 63827 ,טייבה0/0טייבה  34452615 חאג' יחיא אהאב

08:30 02/07/19 17/12/17      9507-11-17 63277 ,רעננה5/0הרב קוק  63262786 חזיזה יהודה

10:00 03/07/19 17/12/17      5505-11-17 63763 ,רמלה17/0סטרומה  57622631 חלילי אחמד

10:00 03/07/19 17/12/17     22312-11-17 63883 ,לוד16/0גלעד  305017576 חמאדה אמירה

10:30 03/07/19 17/12/17     21503-11-17 63972 ,נתניה6/0בר יוחאי  57440216 כאכון אליהו

10:30 03/07/19 17/12/17     42212-10-17 61787 ,רחובות9/16לסקוב חיים  34471383 כהן איתמר

11:30 03/07/19 17/12/17     42195-10-17 61789 ,רחובות9/16לסקוב חיים  32945933 כהן גלית-רגינה

10:30 17/09/18 19/12/17      9426-11-17 64057 ,הוד השרון20/6אסירי ציון  40843146 כהן רועי

10:00 02/07/19 17/12/17     42080-10-17 63603 ,לוד3/7המצביאים  40964348 כלפון קרן

10:00 03/07/19 17/12/17     41457-11-17 63679 ,רחובות11/16חס"מ  24007536 כרמלי מאיר

09:00 02/07/19 17/12/17     22367-11-17 63880 ,אחיסמך2/0אחיסמך  45101649 לגטיוי חיים חן

08:30 02/07/19 17/12/17     35644-09-17 61355 ,נתניה31/0שמואל  200935815 לוי טוהר

08:30 02/07/19 17/12/17     12798-11-17 63283 ,נתניה56/7שפרינצר  302552674 לוי מור

08:30 02/07/19 17/12/17      8537-11-17 64047 ,פתח תקווה6/8סולד הנריטה  323663211 לרין טטיאנה

08:30 02/07/19 17/12/17      5133-11-17 63809 ,הוד השרון15/0משאבים  23068489 לשם רועי

12:00 03/07/19 17/12/17     12359-11-17 63779 ,אלעד13/3רבינו בחיי  27948736 מושקוביץ חיים אליעז

09:00 02/07/19 17/12/17     34632-11-17 63746 ,נתניה27/2סמילנסקי  29417250 מזוז משה

09:00 02/07/19 17/12/17     34655-11-17 64055 ,נתניה27/33סמילנסקי  7510779 מזוז רחל

09:00 02/07/19 17/12/17      1369-12-17 61264 ,נווה ירק109/0האגוז  31863616 מישורי רן

11:30 03/07/19 17/12/17     13010-11-17 64014 ,רחובות35/0מרבד הקסמים  67258319 מעודי חיים

09:00 02/07/19 17/12/17     15189-11-17 64032 ,טייבה0/0טייבה  23282676 מצארוה עימאד

09:00 02/07/19 17/12/17     45942-10-17 63485 ,ראשון לציון80/0לאה רבין  16665374 מרכוס רוזליא

00:00 00/00/00 12/12/17     47613-10-17 62982 ,לוד23/26שד בן גוריון  28731776 נדב אורי

09:30 02/07/19 12/12/17     13015-11-17 64004 ,רחובות7/5חכם עפג'ין אברה  60924651 ניטב דניאל
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 27/06/19 17/12/17     33441-10-17 63497 ,ירחיב16/0ירחיב  22906788 אפגן דוד

10:30 27/06/19 17/12/17      5824-11-17 63799 ,פתח תקווה25/8דרך בגין מנחם  22704175 ארזון שולמית

11:30 27/06/19 17/12/17     62050-10-17 63826 ,פתח תקווה52/10בר כוכבא  317434926 בגדסארן ניקולאז

09:30 03/07/19 17/12/17      1780-11-17 63838 ,כפר קאסם0/0כפר קאסם  300037777 בדיר מוחמד

12:30 27/06/19 17/12/17     56302-10-17 63593 ,פתח תקווה139/6רוטשילד  37613866 ביטון יונתן

08:30 03/07/19 17/12/17      9317-11-17 63466 ,ראשון לציון5/7מוהליבר  318016847 בירקו ארקדי

10:30 09/10/18 29/11/17     63315-09-17 63235 ,בני ציון61/0המנים  10102580 בן אהרון מיכאל

10:30 30/06/19 17/12/17     13002-11-17 64010 ,יבנה5/3הלילך  57414880 בנסימון חיים

10:30 27/06/19 17/12/17      5675-11-17 64048 ,נתניה9/11איכילוב  3754330 בר זיו דרורה

10:00 30/06/19 17/12/17      5056-11-17 63787 ,רחובות21/11שבזי  58791468 ברנס ויקטור יהו

09:00 03/07/19 17/12/17     60558-10-17 63655 ,קלנסווה0/0קלנסווה  27587922 גזאוי רפעאת

12:30 27/06/19 17/12/17     48874-10-17 63539 ,בני עי"ש7/5גני טל  310170584 גרינגאוז מרינה

11:30 30/06/19 17/12/17     60960-10-17 63535 ,נתניה17/5שד לנטוס טום  14739411 דבי סנדרין שרה

00:00 00/00/00 17/12/17     18555-10-17 61189 ,כפר סבא82/9תל חי  40838351 דביר מיטל

00:00 00/00/00 17/12/17     18520-10-17 61187 ,כפר סבא9/2בר אילן  38310256 דביר רוני

09:30 03/07/19 17/12/17     22397-11-17 63882 ,לוד20/1דיזרעאלי  32349169 דהן שר אל

12:00 30/06/19 17/12/17     63866-10-17 63836 ,פתח תקווה18/4אברבנאל  27354984 דנינו אשר

12:00 02/07/19 17/12/17      5557-11-17 63502 ,זמר0/0זמר  201250172 דקה מוחמד

12:30 30/06/19 17/12/17      7836-11-17 63845 ,פתח תקווה10/0חובבי ציון  321012668 וולמן ולדימיר

12:00 27/06/19 17/12/17     63741-10-17 63818 ,רחובות3/0גרץ  55454995 זהרי ישי

08:30 27/07/19 17/12/17      1445-11-17 63827 ,טייבה0/0טייבה  34452615 חאג' יחיא אהאב

08:30 02/07/19 17/12/17      9507-11-17 63277 ,רעננה5/0הרב קוק  63262786 חזיזה יהודה

10:00 03/07/19 17/12/17      5505-11-17 63763 ,רמלה17/0סטרומה  57622631 חלילי אחמד

10:00 03/07/19 17/12/17     22312-11-17 63883 ,לוד16/0גלעד  305017576 חמאדה אמירה

10:30 03/07/19 17/12/17     21503-11-17 63972 ,נתניה6/0בר יוחאי  57440216 כאכון אליהו

10:30 03/07/19 17/12/17     42212-10-17 61787 ,רחובות9/16לסקוב חיים  34471383 כהן איתמר

11:30 03/07/19 17/12/17     42195-10-17 61789 ,רחובות9/16לסקוב חיים  32945933 כהן גלית-רגינה

10:30 17/09/18 19/12/17      9426-11-17 64057 ,הוד השרון20/6אסירי ציון  40843146 כהן רועי

10:00 02/07/19 17/12/17     42080-10-17 63603 ,לוד3/7המצביאים  40964348 כלפון קרן

10:00 03/07/19 17/12/17     41457-11-17 63679 ,רחובות11/16חס"מ  24007536 כרמלי מאיר

09:00 02/07/19 17/12/17     22367-11-17 63880 ,אחיסמך2/0אחיסמך  45101649 לגטיוי חיים חן

08:30 02/07/19 17/12/17     35644-09-17 61355 ,נתניה31/0שמואל  200935815 לוי טוהר

08:30 02/07/19 17/12/17     12798-11-17 63283 ,נתניה56/7שפרינצר  302552674 לוי מור

08:30 02/07/19 17/12/17      8537-11-17 64047 ,פתח תקווה6/8סולד הנריטה  323663211 לרין טטיאנה

08:30 02/07/19 17/12/17      5133-11-17 63809 ,הוד השרון15/0משאבים  23068489 לשם רועי

12:00 03/07/19 17/12/17     12359-11-17 63779 ,אלעד13/3רבינו בחיי  27948736 מושקוביץ חיים אליעז

09:00 02/07/19 17/12/17     34632-11-17 63746 ,נתניה27/2סמילנסקי  29417250 מזוז משה

09:00 02/07/19 17/12/17     34655-11-17 64055 ,נתניה27/33סמילנסקי  7510779 מזוז רחל

09:00 02/07/19 17/12/17      1369-12-17 61264 ,נווה ירק109/0האגוז  31863616 מישורי רן

11:30 03/07/19 17/12/17     13010-11-17 64014 ,רחובות35/0מרבד הקסמים  67258319 מעודי חיים

09:00 02/07/19 17/12/17     15189-11-17 64032 ,טייבה0/0טייבה  23282676 מצארוה עימאד

09:00 02/07/19 17/12/17     45942-10-17 63485 ,ראשון לציון80/0לאה רבין  16665374 מרכוס רוזליא

00:00 00/00/00 12/12/17     47613-10-17 62982 ,לוד23/26שד בן גוריון  28731776 נדב אורי

09:30 02/07/19 12/12/17     13015-11-17 64004 ,רחובות7/5חכם עפג'ין אברה  60924651 ניטב דניאל

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:45 09/09/19 14/12/17     56626-10-17 63657 ,הרצלייה18/4הר סיני  302530886 אברהם נהרי רפאל

08:30 24/10/19 12/12/17     63194-10-17 63659 ,תל אביב -יפו11/0עירית  304871650 אואקנין אברהם

09:45 09/07/19 12/12/17     34037-07-17 61977 ,תל אביב -יפו150/6דיזנגוף  21693684 אייזיק ניר

08:45 16/09/19 24/12/17     27462-04-17 60338 ,פרדס חנה-כרכור89/0המייסדים  58756180 אנקאוה אילן

09:30 12/09/19 14/12/17     51236-10-17 63547 ,תל אביב -יפו12/5בית השואבה  29318979 בלו אוהד

09:45 09/09/19 14/12/17     34333-11-17 63747 ,חולון14/4ראש פנה  201312857 גולן נופר

09:45 09/07/19 12/12/17     34350-11-17 63743 ,תל אביב -יפו28/7חריף אייזיק  324316652 גירשברג יבגני

09:30 11/09/19 14/12/17     63179-10-17 63565 ,תל אביב -יפו7/8ישראל מסלנט  54531249 הרץ חדוה

09:45 08/07/19 06/12/17     26259-10-17 63416 ,תל אביב -יפו47/1בושם  57259442 והבה לילי

08:30 18/09/19 18/12/17     20800-11-17 63998 ,אור יהודה7/0הרמ"א  34096818 חסון תמיר

10:30 16/09/18 17/10/17      4182-07-17 61798 ,פתח תקווה2/60מבצע דקל  33541871 יקר מישל

08:30 21/11/19 14/12/17     26271-11-17 63870 ,אזור0/0אזור  55743595 כהן אסתר

09:30 11/09/19 14/12/17     26241-11-17 63872 ,אזור0/0אזור  62036637 כהן משה

09:45 09/07/19 12/12/17     52645-10-17 63578 ,חולון6/3עין גדי  37043460 לוי לירון

08:30 21/11/19 14/12/17     21136-11-17 63992 ,תל אביב -יפו16/0בויאר אברהם  14299390 לוי שרייבמן דבורה

00:00 00/00/00 22/06/17     24828-06-17 64896 ,ראשון לציון34/2מאירוביץ  312766355 לוין לב

09:30 19/11/19 14/12/17      2281-11-17 63808 55000616 ,תל אביב -יפו8005ת.ד  ליאור נחמן

08:45 15/07/19 12/12/17     63134-10-17 63596 ,תל אביב -יפו16/1אבן רשד  23112733 נחלאוי סנא

00:00 00/00/00 14/09/17     35576-06-17 61636 ,בת ים14/17כהן אלי  57861916 סימן טוב יוסף

08:45 08/07/19 06/12/17     23609-10-17 63366 ,תל אביב -יפו4/1רמב"ם  28244283 סתיתי בהא

09:30 12/09/19 14/12/17     56698-10-17 63619 ,חולון31/1ויצמן  313295529 עפר נוי

09:30 03/10/19 14/12/17     34652-11-17 63904 ,תל אביב -יפו5/0צנובר  201335445 פחר חסאן

09:45 09/09/19 14/12/17     56679-10-17 63617 ,הרצלייה9/9בני בנימין  319468294 קולודיאז'ני דניס

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 05/05/19 06/12/17     29481-11-17 61555 ,חיפה28/4אנילביץ מרדכי  36445013 אבו דאהש סואר

09:30 06/05/19 12/12/17     44751-11-17 61190 ,עכו6/40סר אייזיק  55793384 אבו ח'דרה ג'מאל

10:00 06/05/19 12/12/17       692-11-17 61285 ,עכו28/10חטיבת גולני  29201951 אבו סטילה מאיה

11:00 14/04/19 07/12/17     52432-10-17 59466 ,עספיא45/0 5רח  23329527 אבו פארס סלים

10:30 06/05/19 12/12/17     19831-09-17 60328 ,כפר קרע0/0כפר קרע  56858087 אבו פול אכרם

09:00 07/04/19 14/12/17     58524-11-17 62024 ,אום אל-פחם0/0שכ אלכלאיל  33273566 אבו פרוה עבד אלכרים

09:00 06/05/19 12/12/17     12739-11-17 59917 ,טמרה0/0טמרה  39668629 אבו רומי מחמד

09:00 15/04/19 13/12/17     14819-06-17 57705 ,סאג'ור0/0סאג'ור  50754837 אבו שדיד חילוה

11:00 14/05/19 06/12/17     53715-11-17 60442 ,קריית ים40/0סולד הנריאטה  200574788 אביטל שלומי

10:00 12/05/19 14/12/17      5524-12-17 59851 ,אור עקיבא684/2ש קנדי  205676448 אבייב יניב

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:30 02/07/19 17/12/17     18236-11-17 63819 ,נתניה56/3חרצית  27287523 סיון יניב

09:00 09/07/19 17/12/17     22388-11-17 63759 ,לוד26/3דיזרעלי  36131076 עביד מנתהא

09:30 02/07/19 17/12/17     21490-11-17 63974 ,רמלה0/0ג'וואריש  203838685 עמאר אלעברה

10:00 02/07/19 17/12/17     25006-11-17 63079 ,פתח תקווה2/4הס משה  321732679 פוליאק רוסלן

09:30 09/07/19 17/12/17     54892-11-17 63306 ,רחובות1/0בשמת  300917226 פינקו אופיר ישרא

10:00 02/07/19 17/12/17     62827-10-17 63815 ,נתניה6הרב זוארץ  25208232 פלח אריאלה

10:00 02/07/19 17/12/17     22502-11-17 63893 ,לוד12/16הצנחנים  58033036 פרס רפאל

10:30 02/07/19 17/12/17     21012-11-17 63750 ,ראשון לציון5/22פולה בן גוריון  23068208 קוזניצקי לביא

11:30 02/07/19 17/12/17      2088-11-17 63847 ,רחובות12/7בוסתנאי  321565780 קורנברג נטליה

09:30 02/07/19 17/12/17      8874-11-17 63269 ,פתח תקווה4/54רום יעל  321211088 קליוז'ני דינה

09:30 09/07/19 17/12/17     37522-10-17 63636 ,נתניה20/29שמורק  311696868 קריכלי זורב

10:00 09/07/19 17/12/17      5369-11-17 63783 ,ראשון לציון19/0הרב חדד חיים  29270873 שאוט שלומי

10:00 09/07/19 17/12/17     21026-11-17 63749 ,מודיעין-מכבים-ר27/1רא"ל חיים לסקוב  22853873 שי ניר

09:30 09/07/19 17/12/17     29741-11-17 63639 ,ראש העין8/0יבניאלי  38416459 שלום זיוה

09:30 02/07/19 17/12/17     17647-11-17 63001 ,פתח תקווה85/0הרצל  317410017 שקליאר קפיטלינה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי מרכז

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב
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הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:30 02/07/19 17/12/17     18236-11-17 63819 ,נתניה56/3חרצית  27287523 סיון יניב

09:00 09/07/19 17/12/17     22388-11-17 63759 ,לוד26/3דיזרעלי  36131076 עביד מנתהא

09:30 02/07/19 17/12/17     21490-11-17 63974 ,רמלה0/0ג'וואריש  203838685 עמאר אלעברה

10:00 02/07/19 17/12/17     25006-11-17 63079 ,פתח תקווה2/4הס משה  321732679 פוליאק רוסלן

09:30 09/07/19 17/12/17     54892-11-17 63306 ,רחובות1/0בשמת  300917226 פינקו אופיר ישרא

10:00 02/07/19 17/12/17     62827-10-17 63815 ,נתניה6הרב זוארץ  25208232 פלח אריאלה

10:00 02/07/19 17/12/17     22502-11-17 63893 ,לוד12/16הצנחנים  58033036 פרס רפאל

10:30 02/07/19 17/12/17     21012-11-17 63750 ,ראשון לציון5/22פולה בן גוריון  23068208 קוזניצקי לביא

11:30 02/07/19 17/12/17      2088-11-17 63847 ,רחובות12/7בוסתנאי  321565780 קורנברג נטליה

09:30 02/07/19 17/12/17      8874-11-17 63269 ,פתח תקווה4/54רום יעל  321211088 קליוז'ני דינה

09:30 09/07/19 17/12/17     37522-10-17 63636 ,נתניה20/29שמורק  311696868 קריכלי זורב

10:00 09/07/19 17/12/17      5369-11-17 63783 ,ראשון לציון19/0הרב חדד חיים  29270873 שאוט שלומי

10:00 09/07/19 17/12/17     21026-11-17 63749 ,מודיעין-מכבים-ר27/1רא"ל חיים לסקוב  22853873 שי ניר

09:30 09/07/19 17/12/17     29741-11-17 63639 ,ראש העין8/0יבניאלי  38416459 שלום זיוה

09:30 02/07/19 17/12/17     17647-11-17 63001 ,פתח תקווה85/0הרצל  317410017 שקליאר קפיטלינה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי מרכז

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

09:45 09/09/19 14/12/17     56626-10-17 63657 ,הרצלייה18/4הר סיני  302530886 אברהם נהרי רפאל

08:30 24/10/19 12/12/17     63194-10-17 63659 ,תל אביב -יפו11/0עירית  304871650 אואקנין אברהם

09:45 09/07/19 12/12/17     34037-07-17 61977 ,תל אביב -יפו150/6דיזנגוף  21693684 אייזיק ניר

08:45 16/09/19 24/12/17     27462-04-17 60338 ,פרדס חנה-כרכור89/0המייסדים  58756180 אנקאוה אילן

09:30 12/09/19 14/12/17     51236-10-17 63547 ,תל אביב -יפו12/5בית השואבה  29318979 בלו אוהד

09:45 09/09/19 14/12/17     34333-11-17 63747 ,חולון14/4ראש פנה  201312857 גולן נופר

09:45 09/07/19 12/12/17     34350-11-17 63743 ,תל אביב -יפו28/7חריף אייזיק  324316652 גירשברג יבגני

09:30 11/09/19 14/12/17     63179-10-17 63565 ,תל אביב -יפו7/8ישראל מסלנט  54531249 הרץ חדוה

09:45 08/07/19 06/12/17     26259-10-17 63416 ,תל אביב -יפו47/1בושם  57259442 והבה לילי

08:30 18/09/19 18/12/17     20800-11-17 63998 ,אור יהודה7/0הרמ"א  34096818 חסון תמיר

10:30 16/09/18 17/10/17      4182-07-17 61798 ,פתח תקווה2/60מבצע דקל  33541871 יקר מישל

08:30 21/11/19 14/12/17     26271-11-17 63870 ,אזור0/0אזור  55743595 כהן אסתר

09:30 11/09/19 14/12/17     26241-11-17 63872 ,אזור0/0אזור  62036637 כהן משה

09:45 09/07/19 12/12/17     52645-10-17 63578 ,חולון6/3עין גדי  37043460 לוי לירון

08:30 21/11/19 14/12/17     21136-11-17 63992 ,תל אביב -יפו16/0בויאר אברהם  14299390 לוי שרייבמן דבורה

00:00 00/00/00 22/06/17     24828-06-17 64896 ,ראשון לציון34/2מאירוביץ  312766355 לוין לב

09:30 19/11/19 14/12/17      2281-11-17 63808 55000616 ,תל אביב -יפו8005ת.ד  ליאור נחמן

08:45 15/07/19 12/12/17     63134-10-17 63596 ,תל אביב -יפו16/1אבן רשד  23112733 נחלאוי סנא

00:00 00/00/00 14/09/17     35576-06-17 61636 ,בת ים14/17כהן אלי  57861916 סימן טוב יוסף

08:45 08/07/19 06/12/17     23609-10-17 63366 ,תל אביב -יפו4/1רמב"ם  28244283 סתיתי בהא

09:30 12/09/19 14/12/17     56698-10-17 63619 ,חולון31/1ויצמן  313295529 עפר נוי

09:30 03/10/19 14/12/17     34652-11-17 63904 ,תל אביב -יפו5/0צנובר  201335445 פחר חסאן

09:45 09/09/19 14/12/17     56679-10-17 63617 ,הרצלייה9/9בני בנימין  319468294 קולודיאז'ני דניס

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי תל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

08:30 05/05/19 06/12/17     29481-11-17 61555 ,חיפה28/4אנילביץ מרדכי  36445013 אבו דאהש סואר

09:30 06/05/19 12/12/17     44751-11-17 61190 ,עכו6/40סר אייזיק  55793384 אבו ח'דרה ג'מאל

10:00 06/05/19 12/12/17       692-11-17 61285 ,עכו28/10חטיבת גולני  29201951 אבו סטילה מאיה

11:00 14/04/19 07/12/17     52432-10-17 59466 ,עספיא45/0 5רח  23329527 אבו פארס סלים

10:30 06/05/19 12/12/17     19831-09-17 60328 ,כפר קרע0/0כפר קרע  56858087 אבו פול אכרם

09:00 07/04/19 14/12/17     58524-11-17 62024 ,אום אל-פחם0/0שכ אלכלאיל  33273566 אבו פרוה עבד אלכרים

09:00 06/05/19 12/12/17     12739-11-17 59917 ,טמרה0/0טמרה  39668629 אבו רומי מחמד

09:00 15/04/19 13/12/17     14819-06-17 57705 ,סאג'ור0/0סאג'ור  50754837 אבו שדיד חילוה

11:00 14/05/19 06/12/17     53715-11-17 60442 ,קריית ים40/0סולד הנריאטה  200574788 אביטל שלומי

10:00 12/05/19 14/12/17      5524-12-17 59851 ,אור עקיבא684/2ש קנדי  205676448 רשימת תיקים לפרסום  ברשומותאבייב יניב

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

17/07/17     24732-08-15 9875 , ירושלים0/0א טור  33665191 אבו גמעה עבד אללה

20/11/17     47406-03-16 10675 , ירושלים0/0הר הזיתים  60608767 אבו גנאם מחמוד

22/11/17     34479-04-16 10713 , ירושלים0/0ראס אל עמוד  27647882 אבו הדואן ווהיב

20/11/17     12303-04-16 10901 , ירושלים0/0צור בחר  80804909 אבו טיר אימאן

17/09/17     65472-11-15 10203 , ירושלים0/0 14634ת.ד 80771660 אגא עדלי

18/01/17     42222-12-15 10385 , ירושלים32/0הרב יצחק בראשי  28970788 אליהו סימונה

22/11/17     33335-04-16 10755 , בית אריה284/0כרכום  53026191 באלס חנה

14/12/17     64936-03-16 10679 , ירושלים5/5רבקה  33299850 ורשבסקי נתן דוד

12/11/17     56441-01-16 10467 , ירושלים405/8ליש  24619371 זכאים סיגלית

07/09/17      2176-12-15 10254 , ירושלים16/10פינלס שמואל  28130730 זמיר מיכל

28/11/17      6703-02-16 10487 , גבע בנימין27/0יסמין  58662685 חמו אבי

17/09/17      1520-07-15 9719 , ירושלים75282ת.ד.  81073397 חרבאוי ראיד

20/11/17     10792-08-16 11453 , ירושלים22/0נהר פרת  143792 יוחנן יאיר משה

01/10/17      5431-01-16 10429 , ירושלים15/0תחכמוני  57167819 לוי רחמים

27/11/17     36386-04-16 10753 , קדומים967/0קדומים  321587479 מינסיאן אליזבטה

28/11/17      4639-02-16 10515 , אריאל65/8דרך הציונות  24207540 מלכה אסתר פביאנ

19/11/17     16598-04-16 10847 , בית שמש1152/14רמת לח"י  24612004 נחמיה גליה

12/11/17     35439-06-16 11243 , ירושלים35/13מרדכי אלקפי  31488216 סמואל עידו

27/09/17      4192-01-16 10299 , ירושלים0/0ג'בל מוכבר  80666381 עבידיה גמאל

22/11/17      4538-05-15 9495 , גבע בנימין9/0יקינתון  29755485 עלי חוסין

27/11/17     65645-12-14 9033 , ירושלים0/0עיסוויה  27653583 עלייאן דאוד

19/07/17     58865-10-15 10035 , בית שמש4/5מעפילי אגוז  52671393 עמר יעקב ישראל

03/10/17     56398-01-16 10550 , מוצא עילית10/0הראשונים  25306713 פוליאקין אסף

22/11/17     24876-04-16 10857 , ירושלים7/0המתנחלים בהר (מ  12001657 קוריאט פרנסואז דנ

17/09/17     17486-08-14 8567 , ירושלים12\33יגאל  323764167 קרויסברגר תהילה

19/07/17     57112-10-15 10105 , הר אדר9/0מבוא הגפן  27425628 תמיר אופיר

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

06/07/17     58960-12-15 51231 , תל אביב -יפו11/0דאנטה  53021671 אזבט עולה

14/09/17     22241-02-16 52093 , תל אביב -יפו21/0קהילת קנדה  14583413 בוטראשוילי רובן

03/07/17     26655-12-15 50953 , רמת השרון64/3סוקולוב  27973353 בן ארי בנימין

06/07/17     27067-05-14 43266 , גבעתיים52/2ריינס  31691579 הרשקוביץ רויטל

03/07/17     10573-10-15 49907 , חולון27/11אנילביץ  303830897 וייסמן רעיסה

03/07/17      4285-12-15 50780 , תל אביב -יפו146/1דרך דיין משה  314447350 טוקמנקו טטיאנה

06/07/17     10202-01-16 51344 , תל אביב -יפו28/11שד נורדאו  33205576 טורקיה שאול

03/07/17      6900-12-15 50728 , הרצלייה4/7מנדלבלט צבי  24910580 יפרח מורן
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רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

ירושלים מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

17/07/17     24732-08-15 9875 , ירושלים0/0א טור  33665191 אבו גמעה עבד אללה

20/11/17     47406-03-16 10675 , ירושלים0/0הר הזיתים  60608767 אבו גנאם מחמוד

22/11/17     34479-04-16 10713 , ירושלים0/0ראס אל עמוד  27647882 אבו הדואן ווהיב

20/11/17     12303-04-16 10901 , ירושלים0/0צור בחר  80804909 אבו טיר אימאן

17/09/17     65472-11-15 10203 , ירושלים0/0 14634ת.ד 80771660 אגא עדלי

18/01/17     42222-12-15 10385 , ירושלים32/0הרב יצחק בראשי  28970788 אליהו סימונה

22/11/17     33335-04-16 10755 , בית אריה284/0כרכום  53026191 באלס חנה

14/12/17     64936-03-16 10679 , ירושלים5/5רבקה  33299850 ורשבסקי נתן דוד

12/11/17     56441-01-16 10467 , ירושלים405/8ליש  24619371 זכאים סיגלית

07/09/17      2176-12-15 10254 , ירושלים16/10פינלס שמואל  28130730 זמיר מיכל

28/11/17      6703-02-16 10487 , גבע בנימין27/0יסמין  58662685 חמו אבי

17/09/17      1520-07-15 9719 , ירושלים75282ת.ד.  81073397 חרבאוי ראיד

20/11/17     10792-08-16 11453 , ירושלים22/0נהר פרת  143792 יוחנן יאיר משה

01/10/17      5431-01-16 10429 , ירושלים15/0תחכמוני  57167819 לוי רחמים

27/11/17     36386-04-16 10753 , קדומים967/0קדומים  321587479 מינסיאן אליזבטה

28/11/17      4639-02-16 10515 , אריאל65/8דרך הציונות  24207540 מלכה אסתר פביאנ

19/11/17     16598-04-16 10847 , בית שמש1152/14רמת לח"י  24612004 נחמיה גליה

12/11/17     35439-06-16 11243 , ירושלים35/13מרדכי אלקפי  31488216 סמואל עידו

27/09/17      4192-01-16 10299 , ירושלים0/0ג'בל מוכבר  80666381 עבידיה גמאל

22/11/17      4538-05-15 9495 , גבע בנימין9/0יקינתון  29755485 עלי חוסין

27/11/17     65645-12-14 9033 , ירושלים0/0עיסוויה  27653583 עלייאן דאוד

19/07/17     58865-10-15 10035 , בית שמש4/5מעפילי אגוז  52671393 עמר יעקב ישראל

03/10/17     56398-01-16 10550 , מוצא עילית10/0הראשונים  25306713 פוליאקין אסף

22/11/17     24876-04-16 10857 , ירושלים7/0המתנחלים בהר (מ  12001657 קוריאט פרנסואז דנ

17/09/17     17486-08-14 8567 , ירושלים12\33יגאל  323764167 קרויסברגר תהילה

19/07/17     57112-10-15 10105 , הר אדר9/0מבוא הגפן  27425628 תמיר אופיר

, בנין התאומים, ירושלים15בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, רח' כנפי נשרים 

תל אביב מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

06/07/17     58960-12-15 51231 , תל אביב -יפו11/0דאנטה  53021671 אזבט עולה

14/09/17     22241-02-16 52093 , תל אביב -יפו21/0קהילת קנדה  14583413 בוטראשוילי רובן

03/07/17     26655-12-15 50953 , רמת השרון64/3סוקולוב  27973353 בן ארי בנימין

06/07/17     27067-05-14 43266 , גבעתיים52/2ריינס  31691579 הרשקוביץ רויטל

03/07/17     10573-10-15 49907 , חולון27/11אנילביץ  303830897 וייסמן רעיסה

03/07/17      4285-12-15 50780 , תל אביב -יפו146/1דרך דיין משה  314447350 טוקמנקו טטיאנה

06/07/17     10202-01-16 51344 , תל אביב -יפו28/11שד נורדאו  33205576 טורקיה שאול

03/07/17      6900-12-15 50728 , הרצלייה4/7מנדלבלט צבי  24910580 יפרח מורן

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

21/12/17     51876-10-15 50274 , חולון20/0השופטים  300123478 כהן תמיר

03/07/17      9943-12-15 50858 , בני ברק5/5אהרונסון  305912768 כוגן יגאל

06/07/17     23969-12-14 44965 , בת ים6/0אילת  8830994 לוי אברהם

22/11/15     30687-12-12 35258 , חולון13/4חסדאי  36312791 מדר שי

04/07/17     57164-11-15 50799 , חולון3/4שנקר  310315288 מויאל רז'ין

25/09/17      1774-03-15 46685 , בת ים6/24ז'בוטינסקי  52133022 מורלס גליה

04/07/17     61061-11-15 50706 , חולון32/3שער ציון  38179446 מלאך אליעזר עוז

06/07/17     37956-10-15 50115 , הרצלייה49/0משק עזרא  22998561 ניסנוב אלירן נרקי

03/07/17     15800-04-14 42551 , בת ים151/0בלפור  38458170 צור אליהו

03/07/17      4527-12-15 50774 , הרצלייה23/16רש"י  36183986 קליזמן קורין

04/07/17      1277-05-13 37462 , ראשון לציון28/0הרצל  14207088 קלימי אחלקי מאהדי

30/07/17     49203-09-12 34686 , בני ברק12שאול חדד  27706514 רוזנברג יואל שרגא

06/07/17     36186-12-15 51071 , בת ים8/26הרב מימון  17034083 רומנו אהרן

06/07/17      5233-12-15 50896 , בני ברק51/5גרונר  32565145 שבתאי לינור

06/07/17     17439-11-15 50318 , בת ים55/11החשמונאים  320790066 שובלוב דניס

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

22/10/17     14694-10-15 42530 , חדרה1/0חטיבת גולני  35223957 אבו אלפייה זוהדי

12/12/17     53675-06-14 36100 , מעלות-תרשיחא0/0תרשיחא  33053539 אבו חסאן מג'די

14/12/17       400-06-15 42326 , נצרת18/1 2216רח  52250354 אבו סאלם מישיל

18/12/17     31102-02-16 46997 , תל אביב -יפו107/0שד' ירושלים  300625332 אברהם אושר

18/12/17     24422-10-15 43762 , חדרה1/5הרב טייב חי  36068807 אזיזוב עוזי

05/05/16     27572-02-14 32795 , קריית אתא24/19יהודה הלוי  53571907 אזערי יוכבד

18/12/17     10015-11-15 44442 , עכו5/18האשל  12195392 אטתדגי אנדרי

24/10/17     40864-05-16 49253 , קריית אתא69/2יוספטל  56503527 איטח עליזה הודי

21/12/17     29175-05-17 56951 , חיפה26/506צייטלין אהרון(ה  17321472 אילילוב שרם

19/12/17     43876-02-16 45945 , סח'נין0/0סח'נין  32694507 אסמאעיל אמירה

19/12/17     53480-03-16 47245 , סח'נין0/0סח'נין  26563486 אסמאעיל מהראן

14/12/17     15501-05-14 35292 , קריית אתא4/0האורן  37605433 בוטרשוילי גרשון

18/12/17     10364-02-16 46935 , חדרה100/0יגאל  56677057 ביטון מולי

15/10/17     60072-03-16 48341 , חיפה13/5ביל"ו  309106904 ברונפלד דנה

13/12/17     47899-10-15 44406 , יאנוח-ג'ת0/0יאנוח  39196621 ברכאת סמיח

23/10/17     27570-06-15 41791 , אום אל-פחם0/0שכ אלמלסא  58920539 ג'בארין האלה

21/12/17     13250-06-16 49595 , חיפה175/1דרך אלנבי  29110244 ג'דבאן אמינה

19/12/17     13420-01-16 46157 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  57016438 ג'ידאוי עליה

13/12/17     39810-05-15 41690 , חיפה129/3דרך יפו  59319699 ג'ראיסי נביל

13/12/17      8666-06-16 49504 , אור עקיבא15/0העליה  204267330 גאוי שני

10/12/17     15032-03-15 40556 , פקיעין (בוקייעה0/0פקיעין (בוקייעה  34334904 גדבאן עמאד

20/12/17      3686-08-16 50347 , קריית ים58/3לכיש  46262390 גורצקי אפרים פרצי

20/12/17     16202-01-16 46247 , קריית ים58/3לכיש  34746776 גורצקי מירב

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

21/12/17     51876-10-15 50274 , חולון20/0השופטים  300123478 כהן תמיר

03/07/17      9943-12-15 50858 , בני ברק5/5אהרונסון  305912768 כוגן יגאל

06/07/17     23969-12-14 44965 , בת ים6/0אילת  8830994 לוי אברהם

22/11/15     30687-12-12 35258 , חולון13/4חסדאי  36312791 מדר שי

04/07/17     57164-11-15 50799 , חולון3/4שנקר  310315288 מויאל רז'ין

25/09/17      1774-03-15 46685 , בת ים6/24ז'בוטינסקי  52133022 מורלס גליה

04/07/17     61061-11-15 50706 , חולון32/3שער ציון  38179446 מלאך אליעזר עוז

06/07/17     37956-10-15 50115 , הרצלייה49/0משק עזרא  22998561 ניסנוב אלירן נרקי

03/07/17     15800-04-14 42551 , בת ים151/0בלפור  38458170 צור אליהו

03/07/17      4527-12-15 50774 , הרצלייה23/16רש"י  36183986 קליזמן קורין

04/07/17      1277-05-13 37462 , ראשון לציון28/0הרצל  14207088 קלימי אחלקי מאהדי

30/07/17     49203-09-12 34686 , בני ברק12שאול חדד  27706514 רוזנברג יואל שרגא

06/07/17     36186-12-15 51071 , בת ים8/26הרב מימון  17034083 רומנו אהרן

06/07/17      5233-12-15 50896 , בני ברק51/5גרונר  32565145 שבתאי לינור

06/07/17     17439-11-15 50318 , בת ים55/11החשמונאים  320790066 שובלוב דניס

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

22/10/17     14694-10-15 42530 , חדרה1/0חטיבת גולני  35223957 אבו אלפייה זוהדי

12/12/17     53675-06-14 36100 , מעלות-תרשיחא0/0תרשיחא  33053539 אבו חסאן מג'די

14/12/17       400-06-15 42326 , נצרת18/1 2216רח  52250354 אבו סאלם מישיל

18/12/17     31102-02-16 46997 , תל אביב -יפו107/0שד' ירושלים  300625332 אברהם אושר

18/12/17     24422-10-15 43762 , חדרה1/5הרב טייב חי  36068807 אזיזוב עוזי

05/05/16     27572-02-14 32795 , קריית אתא24/19יהודה הלוי  53571907 אזערי יוכבד

18/12/17     10015-11-15 44442 , עכו5/18האשל  12195392 אטתדגי אנדרי

24/10/17     40864-05-16 49253 , קריית אתא69/2יוספטל  56503527 איטח עליזה הודי

21/12/17     29175-05-17 56951 , חיפה26/506צייטלין אהרון(ה  17321472 אילילוב שרם

19/12/17     43876-02-16 45945 , סח'נין0/0סח'נין  32694507 אסמאעיל אמירה

19/12/17     53480-03-16 47245 , סח'נין0/0סח'נין  26563486 אסמאעיל מהראן

14/12/17     15501-05-14 35292 , קריית אתא4/0האורן  37605433 בוטרשוילי גרשון

18/12/17     10364-02-16 46935 , חדרה100/0יגאל  56677057 ביטון מולי

15/10/17     60072-03-16 48341 , חיפה13/5ביל"ו  309106904 ברונפלד דנה

13/12/17     47899-10-15 44406 , יאנוח-ג'ת0/0יאנוח  39196621 ברכאת סמיח

23/10/17     27570-06-15 41791 , אום אל-פחם0/0שכ אלמלסא  58920539 ג'בארין האלה

21/12/17     13250-06-16 49595 , חיפה175/1דרך אלנבי  29110244 ג'דבאן אמינה

19/12/17     13420-01-16 46157 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  57016438 ג'ידאוי עליה

13/12/17     39810-05-15 41690 , חיפה129/3דרך יפו  59319699 ג'ראיסי נביל

13/12/17      8666-06-16 49504 , אור עקיבא15/0העליה  204267330 גאוי שני

10/12/17     15032-03-15 40556 , פקיעין (בוקייעה0/0פקיעין (בוקייעה  34334904 גדבאן עמאד

20/12/17      3686-08-16 50347 , קריית ים58/3לכיש  46262390 גורצקי אפרים פרצי

20/12/17     16202-01-16 46247 , קריית ים58/3לכיש  34746776 גורצקי מירב
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

21/12/17     51876-10-15 50274 , חולון20/0השופטים  300123478 כהן תמיר

03/07/17      9943-12-15 50858 , בני ברק5/5אהרונסון  305912768 כוגן יגאל

06/07/17     23969-12-14 44965 , בת ים6/0אילת  8830994 לוי אברהם

22/11/15     30687-12-12 35258 , חולון13/4חסדאי  36312791 מדר שי

04/07/17     57164-11-15 50799 , חולון3/4שנקר  310315288 מויאל רז'ין

25/09/17      1774-03-15 46685 , בת ים6/24ז'בוטינסקי  52133022 מורלס גליה

04/07/17     61061-11-15 50706 , חולון32/3שער ציון  38179446 מלאך אליעזר עוז

06/07/17     37956-10-15 50115 , הרצלייה49/0משק עזרא  22998561 ניסנוב אלירן נרקי

03/07/17     15800-04-14 42551 , בת ים151/0בלפור  38458170 צור אליהו

03/07/17      4527-12-15 50774 , הרצלייה23/16רש"י  36183986 קליזמן קורין

04/07/17      1277-05-13 37462 , ראשון לציון28/0הרצל  14207088 קלימי אחלקי מאהדי

30/07/17     49203-09-12 34686 , בני ברק12שאול חדד  27706514 רוזנברג יואל שרגא

06/07/17     36186-12-15 51071 , בת ים8/26הרב מימון  17034083 רומנו אהרן

06/07/17      5233-12-15 50896 , בני ברק51/5גרונר  32565145 שבתאי לינור

06/07/17     17439-11-15 50318 , בת ים55/11החשמונאים  320790066 שובלוב דניס

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

22/10/17     14694-10-15 42530 , חדרה1/0חטיבת גולני  35223957 אבו אלפייה זוהדי

12/12/17     53675-06-14 36100 , מעלות-תרשיחא0/0תרשיחא  33053539 אבו חסאן מג'די

14/12/17       400-06-15 42326 , נצרת18/1 2216רח  52250354 אבו סאלם מישיל

18/12/17     31102-02-16 46997 , תל אביב -יפו107/0שד' ירושלים  300625332 אברהם אושר

18/12/17     24422-10-15 43762 , חדרה1/5הרב טייב חי  36068807 אזיזוב עוזי

05/05/16     27572-02-14 32795 , קריית אתא24/19יהודה הלוי  53571907 אזערי יוכבד

18/12/17     10015-11-15 44442 , עכו5/18האשל  12195392 אטתדגי אנדרי

24/10/17     40864-05-16 49253 , קריית אתא69/2יוספטל  56503527 איטח עליזה הודי

21/12/17     29175-05-17 56951 , חיפה26/506צייטלין אהרון(ה  17321472 אילילוב שרם

19/12/17     43876-02-16 45945 , סח'נין0/0סח'נין  32694507 אסמאעיל אמירה

19/12/17     53480-03-16 47245 , סח'נין0/0סח'נין  26563486 אסמאעיל מהראן

14/12/17     15501-05-14 35292 , קריית אתא4/0האורן  37605433 בוטרשוילי גרשון

18/12/17     10364-02-16 46935 , חדרה100/0יגאל  56677057 ביטון מולי

15/10/17     60072-03-16 48341 , חיפה13/5ביל"ו  309106904 ברונפלד דנה

13/12/17     47899-10-15 44406 , יאנוח-ג'ת0/0יאנוח  39196621 ברכאת סמיח

23/10/17     27570-06-15 41791 , אום אל-פחם0/0שכ אלמלסא  58920539 ג'בארין האלה

21/12/17     13250-06-16 49595 , חיפה175/1דרך אלנבי  29110244 ג'דבאן אמינה

19/12/17     13420-01-16 46157 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  57016438 ג'ידאוי עליה

13/12/17     39810-05-15 41690 , חיפה129/3דרך יפו  59319699 ג'ראיסי נביל

13/12/17      8666-06-16 49504 , אור עקיבא15/0העליה  204267330 גאוי שני

10/12/17     15032-03-15 40556 , פקיעין (בוקייעה0/0פקיעין (בוקייעה  34334904 גדבאן עמאד

20/12/17      3686-08-16 50347 , קריית ים58/3לכיש  46262390 גורצקי אפרים פרצי

20/12/17     16202-01-16 46247 , קריית ים58/3לכיש  34746776 גורצקי מירב

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

21/12/17     51876-10-15 50274 , חולון20/0השופטים  300123478 כהן תמיר

03/07/17      9943-12-15 50858 , בני ברק5/5אהרונסון  305912768 כוגן יגאל

06/07/17     23969-12-14 44965 , בת ים6/0אילת  8830994 לוי אברהם

22/11/15     30687-12-12 35258 , חולון13/4חסדאי  36312791 מדר שי

04/07/17     57164-11-15 50799 , חולון3/4שנקר  310315288 מויאל רז'ין

25/09/17      1774-03-15 46685 , בת ים6/24ז'בוטינסקי  52133022 מורלס גליה

04/07/17     61061-11-15 50706 , חולון32/3שער ציון  38179446 מלאך אליעזר עוז

06/07/17     37956-10-15 50115 , הרצלייה49/0משק עזרא  22998561 ניסנוב אלירן נרקי

03/07/17     15800-04-14 42551 , בת ים151/0בלפור  38458170 צור אליהו

03/07/17      4527-12-15 50774 , הרצלייה23/16רש"י  36183986 קליזמן קורין

04/07/17      1277-05-13 37462 , ראשון לציון28/0הרצל  14207088 קלימי אחלקי מאהדי

30/07/17     49203-09-12 34686 , בני ברק12שאול חדד  27706514 רוזנברג יואל שרגא

06/07/17     36186-12-15 51071 , בת ים8/26הרב מימון  17034083 רומנו אהרן

06/07/17      5233-12-15 50896 , בני ברק51/5גרונר  32565145 שבתאי לינור

06/07/17     17439-11-15 50318 , בת ים55/11החשמונאים  320790066 שובלוב דניס

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

22/10/17     14694-10-15 42530 , חדרה1/0חטיבת גולני  35223957 אבו אלפייה זוהדי

12/12/17     53675-06-14 36100 , מעלות-תרשיחא0/0תרשיחא  33053539 אבו חסאן מג'די

14/12/17       400-06-15 42326 , נצרת18/1 2216רח  52250354 אבו סאלם מישיל

18/12/17     31102-02-16 46997 , תל אביב -יפו107/0שד' ירושלים  300625332 אברהם אושר

18/12/17     24422-10-15 43762 , חדרה1/5הרב טייב חי  36068807 אזיזוב עוזי

05/05/16     27572-02-14 32795 , קריית אתא24/19יהודה הלוי  53571907 אזערי יוכבד

18/12/17     10015-11-15 44442 , עכו5/18האשל  12195392 אטתדגי אנדרי

24/10/17     40864-05-16 49253 , קריית אתא69/2יוספטל  56503527 איטח עליזה הודי

21/12/17     29175-05-17 56951 , חיפה26/506צייטלין אהרון(ה  17321472 אילילוב שרם

19/12/17     43876-02-16 45945 , סח'נין0/0סח'נין  32694507 אסמאעיל אמירה

19/12/17     53480-03-16 47245 , סח'נין0/0סח'נין  26563486 אסמאעיל מהראן

14/12/17     15501-05-14 35292 , קריית אתא4/0האורן  37605433 בוטרשוילי גרשון

18/12/17     10364-02-16 46935 , חדרה100/0יגאל  56677057 ביטון מולי

15/10/17     60072-03-16 48341 , חיפה13/5ביל"ו  309106904 ברונפלד דנה

13/12/17     47899-10-15 44406 , יאנוח-ג'ת0/0יאנוח  39196621 ברכאת סמיח

23/10/17     27570-06-15 41791 , אום אל-פחם0/0שכ אלמלסא  58920539 ג'בארין האלה

21/12/17     13250-06-16 49595 , חיפה175/1דרך אלנבי  29110244 ג'דבאן אמינה

19/12/17     13420-01-16 46157 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  57016438 ג'ידאוי עליה

13/12/17     39810-05-15 41690 , חיפה129/3דרך יפו  59319699 ג'ראיסי נביל

13/12/17      8666-06-16 49504 , אור עקיבא15/0העליה  204267330 גאוי שני

10/12/17     15032-03-15 40556 , פקיעין (בוקייעה0/0פקיעין (בוקייעה  34334904 גדבאן עמאד

20/12/17      3686-08-16 50347 , קריית ים58/3לכיש  46262390 גורצקי אפרים פרצי

20/12/17     16202-01-16 46247 , קריית ים58/3לכיש  34746776 גורצקי מירב

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

30/10/17     68003-03-16 48043 , עכו449/12שכ בן גוריון  305970154 דוידוב מרינה

28/05/17      2083-02-16 40040 , עראבה0/0עראבה  53736658 דראושה שחאדה

13/12/17     54626-02-17 55107 , קריית ים26/14להמן הרברט  34746263 הורדה קארין

12/12/17     34038-01-16 44148 , פרדס חנה-כרכור16/3הנחילות  21577101 ויזמן אברהם אביא

14/12/17     51409-12-15 45575 , חיפה22/0הלל  23725559 ויינשטיין דוד

14/12/17     53166-04-15 41537 , עכו11/147ההגנה  26379990 זועבי חאתם

05/06/16     49374-05-14 35276 , נשר48/15דרך השלום  56504129 זיו יפה

13/12/17     46474-02-16 47467 , שפרעם0/0שפרעם  55834428 חאג' עלי יוסף

11/12/17     38179-08-15 43612 , חיפה17/53אלמוג  2052389 לוי גילה

19/12/17     44380-02-16 47226 , שלומי8/2ז'בוטינסקי  53213054 מגירה מרדכי מרקי

10/12/17     42510-01-16 45458 , כאוכב אבו אל-הי0/0כאוכב אבו אל-הי  39215090 מוחמד נסרין

17/12/17     50094-11-15 45459 , קריית ים8/15תבור  17268772 מליקוב לב

21/12/17     25926-06-16 49555 , חיפה27/7שד דגניה  58333667 מנשה ישראל

14/12/17     25478-02-16 47175 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  39709118 מרזוק ראוף

17/12/17     55252-02-15 40590 , אעבלין0/0אעבלין  57020299 מריסאת עאטף

11/12/17     58296-05-15 42276 , קריית מוצקין7/3ספיר פנחס  51374221 נגל חוה

11/12/17      9161-06-15 42280 , קריית מוצקין7/0ספיר פנחס  30188445 נגל שמואל מרכו

20/12/17     57736-07-15 43307 , חיפה59/12טשרניחובסקי  316942887 נפטולין ודים

14/12/17      6394-02-16 46727 , חיפה16/0חדאד  59371468 סוסאן ג'וני

11/12/17     58970-03-16 48000 , נהרייה57/36ויצמן  62792239 סיבוני יעקב

13/12/17     16920-05-16 47621 , טירת כרמל25/12גיורא  52864162 סימן טוב ויקטור

10/12/17     61764-10-15 44796 , ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  54805544 סמרי ג'מאל

14/12/17      4577-07-15 42755 , כאבול0/0כאבול  26415216 עבד אל כרים אבראהים

14/12/17      4616-07-15 42757 , כאבול0/0כאבול  39069018 עבד אל כרים אנסאף

29/10/17     37933-05-16 49173 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  42825745 עואד עלא

14/12/17     56482-01-16 46597 , פוריידיס0/0פוריידיס  58941543 עליקה עיסא

12/12/17     16636-06-15 42042 , קריית מוצקין39/23החשמונאים  67377028 עמית וידל

14/12/17     62230-02-15 40549 , עכו6/7האשל  59266528 ענוה-ישראל דוד

13/12/17     34338-03-15 41062 , ראמה0/0ראמה  25799792 פארס איהאב

21/12/17     35626-05-16 48747 , ג'ת0/0ג'ת  56320609 פדילה שריף

17/12/17     40321-03-16 47770 , קריית אתא3/2אתא  24434359 פינטו אהרן

13/12/17     45483-06-14 35677 , קריית מוצקין28/9ורד  55977482 קיס אריק

15/10/17     15824-03-16 47661 , חיפה5/3קרית ספר  306467903 קפיטוב מארק

14/12/17     44132-03-15 40806 , עראבה0/0עראבה  36325215 קראקרה וסים

21/12/17      2252-07-16 49982 , שפרעם0/0שפרעם  29922531 שאהין ראיד

18/12/17     52485-10-13 30927 , קריית אתא106/16העצמאות  306492828 שניידרמן אדוארד

18/12/17     30734-03-15 39977 , קריית אתא113/16העצמאות  311873285 שניידרמן סופיה

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

21/12/17     31180-01-16 23859 , באר שבע37/16החיד"א  301508370 אשכנזי שני ריקי

07/12/17     44791-05-16 26674 , באר שבע161/23שאול המלך  326911211 בליוגה אולגה
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

30/10/17     68003-03-16 48043 , עכו449/12שכ בן גוריון  305970154 דוידוב מרינה

28/05/17      2083-02-16 40040 , עראבה0/0עראבה  53736658 דראושה שחאדה

13/12/17     54626-02-17 55107 , קריית ים26/14להמן הרברט  34746263 הורדה קארין

12/12/17     34038-01-16 44148 , פרדס חנה-כרכור16/3הנחילות  21577101 ויזמן אברהם אביא

14/12/17     51409-12-15 45575 , חיפה22/0הלל  23725559 ויינשטיין דוד

14/12/17     53166-04-15 41537 , עכו11/147ההגנה  26379990 זועבי חאתם

05/06/16     49374-05-14 35276 , נשר48/15דרך השלום  56504129 זיו יפה

13/12/17     46474-02-16 47467 , שפרעם0/0שפרעם  55834428 חאג' עלי יוסף

11/12/17     38179-08-15 43612 , חיפה17/53אלמוג  2052389 לוי גילה

19/12/17     44380-02-16 47226 , שלומי8/2ז'בוטינסקי  53213054 מגירה מרדכי מרקי

10/12/17     42510-01-16 45458 , כאוכב אבו אל-הי0/0כאוכב אבו אל-הי  39215090 מוחמד נסרין

17/12/17     50094-11-15 45459 , קריית ים8/15תבור  17268772 מליקוב לב

21/12/17     25926-06-16 49555 , חיפה27/7שד דגניה  58333667 מנשה ישראל

14/12/17     25478-02-16 47175 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  39709118 מרזוק ראוף

17/12/17     55252-02-15 40590 , אעבלין0/0אעבלין  57020299 מריסאת עאטף

11/12/17     58296-05-15 42276 , קריית מוצקין7/3ספיר פנחס  51374221 נגל חוה

11/12/17      9161-06-15 42280 , קריית מוצקין7/0ספיר פנחס  30188445 נגל שמואל מרכו

20/12/17     57736-07-15 43307 , חיפה59/12טשרניחובסקי  316942887 נפטולין ודים

14/12/17      6394-02-16 46727 , חיפה16/0חדאד  59371468 סוסאן ג'וני

11/12/17     58970-03-16 48000 , נהרייה57/36ויצמן  62792239 סיבוני יעקב

13/12/17     16920-05-16 47621 , טירת כרמל25/12גיורא  52864162 סימן טוב ויקטור

10/12/17     61764-10-15 44796 , ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  54805544 סמרי ג'מאל

14/12/17      4577-07-15 42755 , כאבול0/0כאבול  26415216 עבד אל כרים אבראהים

14/12/17      4616-07-15 42757 , כאבול0/0כאבול  39069018 עבד אל כרים אנסאף

29/10/17     37933-05-16 49173 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  42825745 עואד עלא

14/12/17     56482-01-16 46597 , פוריידיס0/0פוריידיס  58941543 עליקה עיסא

12/12/17     16636-06-15 42042 , קריית מוצקין39/23החשמונאים  67377028 עמית וידל

14/12/17     62230-02-15 40549 , עכו6/7האשל  59266528 ענוה-ישראל דוד

13/12/17     34338-03-15 41062 , ראמה0/0ראמה  25799792 פארס איהאב

21/12/17     35626-05-16 48747 , ג'ת0/0ג'ת  56320609 פדילה שריף

17/12/17     40321-03-16 47770 , קריית אתא3/2אתא  24434359 פינטו אהרן

13/12/17     45483-06-14 35677 , קריית מוצקין28/9ורד  55977482 קיס אריק

15/10/17     15824-03-16 47661 , חיפה5/3קרית ספר  306467903 קפיטוב מארק

14/12/17     44132-03-15 40806 , עראבה0/0עראבה  36325215 קראקרה וסים

21/12/17      2252-07-16 49982 , שפרעם0/0שפרעם  29922531 שאהין ראיד

18/12/17     52485-10-13 30927 , קריית אתא106/16העצמאות  306492828 שניידרמן אדוארד

18/12/17     30734-03-15 39977 , קריית אתא113/16העצמאות  311873285 שניידרמן סופיה

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

21/12/17     31180-01-16 23859 , באר שבע37/16החיד"א  301508370 אשכנזי שני ריקי

07/12/17     44791-05-16 26674 , באר שבע161/23שאול המלך  326911211 בליוגה אולגה

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

21/12/17     51876-10-15 50274 , חולון20/0השופטים  300123478 כהן תמיר

03/07/17      9943-12-15 50858 , בני ברק5/5אהרונסון  305912768 כוגן יגאל

06/07/17     23969-12-14 44965 , בת ים6/0אילת  8830994 לוי אברהם

22/11/15     30687-12-12 35258 , חולון13/4חסדאי  36312791 מדר שי

04/07/17     57164-11-15 50799 , חולון3/4שנקר  310315288 מויאל רז'ין

25/09/17      1774-03-15 46685 , בת ים6/24ז'בוטינסקי  52133022 מורלס גליה

04/07/17     61061-11-15 50706 , חולון32/3שער ציון  38179446 מלאך אליעזר עוז

06/07/17     37956-10-15 50115 , הרצלייה49/0משק עזרא  22998561 ניסנוב אלירן נרקי

03/07/17     15800-04-14 42551 , בת ים151/0בלפור  38458170 צור אליהו

03/07/17      4527-12-15 50774 , הרצלייה23/16רש"י  36183986 קליזמן קורין

04/07/17      1277-05-13 37462 , ראשון לציון28/0הרצל  14207088 קלימי אחלקי מאהדי

30/07/17     49203-09-12 34686 , בני ברק12שאול חדד  27706514 רוזנברג יואל שרגא

06/07/17     36186-12-15 51071 , בת ים8/26הרב מימון  17034083 רומנו אהרן

06/07/17      5233-12-15 50896 , בני ברק51/5גרונר  32565145 שבתאי לינור

06/07/17     17439-11-15 50318 , בת ים55/11החשמונאים  320790066 שובלוב דניס

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

22/10/17     14694-10-15 42530 , חדרה1/0חטיבת גולני  35223957 אבו אלפייה זוהדי

12/12/17     53675-06-14 36100 , מעלות-תרשיחא0/0תרשיחא  33053539 אבו חסאן מג'די

14/12/17       400-06-15 42326 , נצרת18/1 2216רח  52250354 אבו סאלם מישיל

18/12/17     31102-02-16 46997 , תל אביב -יפו107/0שד' ירושלים  300625332 אברהם אושר

18/12/17     24422-10-15 43762 , חדרה1/5הרב טייב חי  36068807 אזיזוב עוזי

05/05/16     27572-02-14 32795 , קריית אתא24/19יהודה הלוי  53571907 אזערי יוכבד

18/12/17     10015-11-15 44442 , עכו5/18האשל  12195392 אטתדגי אנדרי

24/10/17     40864-05-16 49253 , קריית אתא69/2יוספטל  56503527 איטח עליזה הודי

21/12/17     29175-05-17 56951 , חיפה26/506צייטלין אהרון(ה  17321472 אילילוב שרם

19/12/17     43876-02-16 45945 , סח'נין0/0סח'נין  32694507 אסמאעיל אמירה

19/12/17     53480-03-16 47245 , סח'נין0/0סח'נין  26563486 אסמאעיל מהראן

14/12/17     15501-05-14 35292 , קריית אתא4/0האורן  37605433 בוטרשוילי גרשון

18/12/17     10364-02-16 46935 , חדרה100/0יגאל  56677057 ביטון מולי

15/10/17     60072-03-16 48341 , חיפה13/5ביל"ו  309106904 ברונפלד דנה

13/12/17     47899-10-15 44406 , יאנוח-ג'ת0/0יאנוח  39196621 ברכאת סמיח

23/10/17     27570-06-15 41791 , אום אל-פחם0/0שכ אלמלסא  58920539 ג'בארין האלה

21/12/17     13250-06-16 49595 , חיפה175/1דרך אלנבי  29110244 ג'דבאן אמינה

19/12/17     13420-01-16 46157 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  57016438 ג'ידאוי עליה

13/12/17     39810-05-15 41690 , חיפה129/3דרך יפו  59319699 ג'ראיסי נביל

13/12/17      8666-06-16 49504 , אור עקיבא15/0העליה  204267330 גאוי שני

10/12/17     15032-03-15 40556 , פקיעין (בוקייעה0/0פקיעין (בוקייעה  34334904 גדבאן עמאד

20/12/17      3686-08-16 50347 , קריית ים58/3לכיש  46262390 גורצקי אפרים פרצי

20/12/17     16202-01-16 46247 , קריית ים58/3לכיש  34746776 גורצקי מירב

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

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

30/10/17     68003-03-16 48043 , עכו449/12שכ בן גוריון  305970154 דוידוב מרינה

28/05/17      2083-02-16 40040 , עראבה0/0עראבה  53736658 דראושה שחאדה

13/12/17     54626-02-17 55107 , קריית ים26/14להמן הרברט  34746263 הורדה קארין

12/12/17     34038-01-16 44148 , פרדס חנה-כרכור16/3הנחילות  21577101 ויזמן אברהם אביא

14/12/17     51409-12-15 45575 , חיפה22/0הלל  23725559 ויינשטיין דוד

14/12/17     53166-04-15 41537 , עכו11/147ההגנה  26379990 זועבי חאתם

05/06/16     49374-05-14 35276 , נשר48/15דרך השלום  56504129 זיו יפה

13/12/17     46474-02-16 47467 , שפרעם0/0שפרעם  55834428 חאג' עלי יוסף

11/12/17     38179-08-15 43612 , חיפה17/53אלמוג  2052389 לוי גילה

19/12/17     44380-02-16 47226 , שלומי8/2ז'בוטינסקי  53213054 מגירה מרדכי מרקי

10/12/17     42510-01-16 45458 , כאוכב אבו אל-הי0/0כאוכב אבו אל-הי  39215090 מוחמד נסרין

17/12/17     50094-11-15 45459 , קריית ים8/15תבור  17268772 מליקוב לב

21/12/17     25926-06-16 49555 , חיפה27/7שד דגניה  58333667 מנשה ישראל

14/12/17     25478-02-16 47175 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  39709118 מרזוק ראוף

17/12/17     55252-02-15 40590 , אעבלין0/0אעבלין  57020299 מריסאת עאטף

11/12/17     58296-05-15 42276 , קריית מוצקין7/3ספיר פנחס  51374221 נגל חוה

11/12/17      9161-06-15 42280 , קריית מוצקין7/0ספיר פנחס  30188445 נגל שמואל מרכו

20/12/17     57736-07-15 43307 , חיפה59/12טשרניחובסקי  316942887 נפטולין ודים

14/12/17      6394-02-16 46727 , חיפה16/0חדאד  59371468 סוסאן ג'וני

11/12/17     58970-03-16 48000 , נהרייה57/36ויצמן  62792239 סיבוני יעקב

13/12/17     16920-05-16 47621 , טירת כרמל25/12גיורא  52864162 סימן טוב ויקטור

10/12/17     61764-10-15 44796 , ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  54805544 סמרי ג'מאל

14/12/17      4577-07-15 42755 , כאבול0/0כאבול  26415216 עבד אל כרים אבראהים

14/12/17      4616-07-15 42757 , כאבול0/0כאבול  39069018 עבד אל כרים אנסאף

29/10/17     37933-05-16 49173 , כפר יאסיף0/0כפר יאסיף  42825745 עואד עלא

14/12/17     56482-01-16 46597 , פוריידיס0/0פוריידיס  58941543 עליקה עיסא

12/12/17     16636-06-15 42042 , קריית מוצקין39/23החשמונאים  67377028 עמית וידל

14/12/17     62230-02-15 40549 , עכו6/7האשל  59266528 ענוה-ישראל דוד

13/12/17     34338-03-15 41062 , ראמה0/0ראמה  25799792 פארס איהאב

21/12/17     35626-05-16 48747 , ג'ת0/0ג'ת  56320609 פדילה שריף

17/12/17     40321-03-16 47770 , קריית אתא3/2אתא  24434359 פינטו אהרן

13/12/17     45483-06-14 35677 , קריית מוצקין28/9ורד  55977482 קיס אריק

15/10/17     15824-03-16 47661 , חיפה5/3קרית ספר  306467903 קפיטוב מארק

14/12/17     44132-03-15 40806 , עראבה0/0עראבה  36325215 קראקרה וסים

21/12/17      2252-07-16 49982 , שפרעם0/0שפרעם  29922531 שאהין ראיד

18/12/17     52485-10-13 30927 , קריית אתא106/16העצמאות  306492828 שניידרמן אדוארד

18/12/17     30734-03-15 39977 , קריית אתא113/16העצמאות  311873285 שניידרמן סופיה

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

21/12/17     31180-01-16 23859 , באר שבע37/16החיד"א  301508370 אשכנזי שני ריקי

07/12/17     44791-05-16 26674 , באר שבע161/23שאול המלך  326911211 בליוגה אולגה

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

24/12/17     34163-05-15 23049 , שדי אברהם12/0שדי אברהם  58074832 בן חיים לבנה

24/12/17     34186-05-15 23039 , שדי אברהם12/0שדי אברהם  58056516 בן חיים רונן

19/12/17     26811-01-16 25090 , קריית גת11/2גבעתי  40355992 ברמוכה ערן

19/12/17     45781-01-16 25519 , באר שבע10/8מקור חיים  67647206 הוס זאב

21/12/17     31004-01-16 24323 , הוזייל (שבט)0/0הוזייל (שבט)  305448094 זיאדנה אמג'ד

18/12/17     41827-03-16 26105 , דימונה1643/1עבדת  22621288 כהן נורית

19/12/17     52475-01-16 25623 , אשדוד6/6המלך שלמה  321296774 מבוקה יקטרינה

21/12/17     43315-01-16 25550 , אשדוד8/6סופר אברהם  316706068 מלניקוב דמיטרי

נצרת מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/12/17      9009-06-15 41976 , עפולה2186/1ש גבעת המורה  57542037 ביטון אליעזר

07/12/17     18040-06-15 42256 , טבריה17/21אחד העם  53020525 בן שמחון שגית

13/12/17      1274-07-15 42694 , נצרת4/4 5301רח  37304300 יוסף פידא

12/12/17     11675-12-13 32928 , משהד0/0משהד  35155787 סאלח אחמד

11/12/17      8983-06-15 42257 , עפולה10/7ז'בוטינסקי  321024275 סדיקוב יליזבטה

06/12/17      8683-06-15 41948 , טבריה29/0השומר  25722802 סיידא אלון

26/10/17     33846-11-14 38083 , נצרת35 1010רח  37005287 שאער רמזי

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

04/07/17     21550-08-10 25546 , רחובות76/6הרשנזון  34792689 אבודרהם אתי

04/07/17     16296-08-15 49369 323728014 , טייבה3363ת:ד  אל עלימי מוהנד

04/07/17     62487-03-15 47276 74760182 , נתניה3040ת.ד  אלי שוקי יהושע

04/07/17     22180-11-11 30295 , נתניה6/0קראוזה  52336286 בן-יוסף אליהו

04/07/17     44073-12-15 50884 , גבעת שמואל40/3יהודה הלוי  39204086 גוטליב ישי

04/07/17     44051-12-15 50885 , גבעת שמואל40/3יהודה הלוי  39843941 גוטליב עינת

04/07/17     40289-12-14 45272 , ראשון לציון102/0הפרח  28254704 גרבאן מוחמד

04/07/17     20117-08-15 49349 , מצליח262/0מצליח  28807832 דהן מאור

04/07/17     46947-10-14 44558 , רמת גן7אבא הלל  54490669 וינר ראובן

04/07/17     43789-12-15 39984 , הוד השרון27/0בני ברית  68416999 וקנין שמעון

04/07/17     43787-12-15 50840 , נתניה3/5שד בן צבי  16314916 זהבי דני

04/07/17     34870-04-15 46980 , נתניה8/0ויס יעקב  28589422 חבקוק שרון אריאל

11/07/17     35282-12-15 51031 , פתח תקווה4/6שפרינצק  54942511 טופז אירית

04/07/17     42842-12-15 50971 , רחובות43/23מרבד הקסמים  34211490 יוסף יניב עוזיא

04/07/17     18992-08-15 49358 , ראשון לציון51/24ברנשטיין  27912906 כהן איריס

04/07/17     18971-08-15 49357 , ראשון לציון51/24ברנשטיין  24323255 כהן שאול

04/07/17     40562-12-15 51124 , ראש העין56/2חתוכה יורם  26585489 כספי רז

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
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

24/12/17     34163-05-15 23049 , שדי אברהם12/0שדי אברהם  58074832 בן חיים לבנה

24/12/17     34186-05-15 23039 , שדי אברהם12/0שדי אברהם  58056516 בן חיים רונן

19/12/17     26811-01-16 25090 , קריית גת11/2גבעתי  40355992 ברמוכה ערן

19/12/17     45781-01-16 25519 , באר שבע10/8מקור חיים  67647206 הוס זאב

21/12/17     31004-01-16 24323 , הוזייל (שבט)0/0הוזייל (שבט)  305448094 זיאדנה אמג'ד

18/12/17     41827-03-16 26105 , דימונה1643/1עבדת  22621288 כהן נורית

19/12/17     52475-01-16 25623 , אשדוד6/6המלך שלמה  321296774 מבוקה יקטרינה

21/12/17     43315-01-16 25550 , אשדוד8/6סופר אברהם  316706068 מלניקוב דמיטרי

נצרת מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/12/17      9009-06-15 41976 , עפולה2186/1ש גבעת המורה  57542037 ביטון אליעזר

07/12/17     18040-06-15 42256 , טבריה17/21אחד העם  53020525 בן שמחון שגית

13/12/17      1274-07-15 42694 , נצרת4/4 5301רח  37304300 יוסף פידא

12/12/17     11675-12-13 32928 , משהד0/0משהד  35155787 סאלח אחמד

11/12/17      8983-06-15 42257 , עפולה10/7ז'בוטינסקי  321024275 סדיקוב יליזבטה

06/12/17      8683-06-15 41948 , טבריה29/0השומר  25722802 סיידא אלון

26/10/17     33846-11-14 38083 , נצרת35 1010רח  37005287 שאער רמזי

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

04/07/17     21550-08-10 25546 , רחובות76/6הרשנזון  34792689 אבודרהם אתי

04/07/17     16296-08-15 49369 323728014 , טייבה3363ת:ד  אל עלימי מוהנד

04/07/17     62487-03-15 47276 74760182 , נתניה3040ת.ד  אלי שוקי יהושע

04/07/17     22180-11-11 30295 , נתניה6/0קראוזה  52336286 בן-יוסף אליהו

04/07/17     44073-12-15 50884 , גבעת שמואל40/3יהודה הלוי  39204086 גוטליב ישי

04/07/17     44051-12-15 50885 , גבעת שמואל40/3יהודה הלוי  39843941 גוטליב עינת

04/07/17     40289-12-14 45272 , ראשון לציון102/0הפרח  28254704 גרבאן מוחמד

04/07/17     20117-08-15 49349 , מצליח262/0מצליח  28807832 דהן מאור

04/07/17     46947-10-14 44558 , רמת גן7אבא הלל  54490669 וינר ראובן

04/07/17     43789-12-15 39984 , הוד השרון27/0בני ברית  68416999 וקנין שמעון

04/07/17     43787-12-15 50840 , נתניה3/5שד בן צבי  16314916 זהבי דני

04/07/17     34870-04-15 46980 , נתניה8/0ויס יעקב  28589422 חבקוק שרון אריאל

11/07/17     35282-12-15 51031 , פתח תקווה4/6שפרינצק  54942511 טופז אירית

04/07/17     42842-12-15 50971 , רחובות43/23מרבד הקסמים  34211490 יוסף יניב עוזיא

04/07/17     18992-08-15 49358 , ראשון לציון51/24ברנשטיין  27912906 כהן איריס

04/07/17     18971-08-15 49357 , ראשון לציון51/24ברנשטיין  24323255 כהן שאול

04/07/17     40562-12-15 51124 , ראש העין56/2חתוכה יורם  26585489 כספי רז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

24/12/17     34163-05-15 23049 , שדי אברהם12/0שדי אברהם  58074832 בן חיים לבנה

24/12/17     34186-05-15 23039 , שדי אברהם12/0שדי אברהם  58056516 בן חיים רונן

19/12/17     26811-01-16 25090 , קריית גת11/2גבעתי  40355992 ברמוכה ערן

19/12/17     45781-01-16 25519 , באר שבע10/8מקור חיים  67647206 הוס זאב

21/12/17     31004-01-16 24323 , הוזייל (שבט)0/0הוזייל (שבט)  305448094 זיאדנה אמג'ד

18/12/17     41827-03-16 26105 , דימונה1643/1עבדת  22621288 כהן נורית

19/12/17     52475-01-16 25623 , אשדוד6/6המלך שלמה  321296774 מבוקה יקטרינה

21/12/17     43315-01-16 25550 , אשדוד8/6סופר אברהם  316706068 מלניקוב דמיטרי

נצרת מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/12/17      9009-06-15 41976 , עפולה2186/1ש גבעת המורה  57542037 ביטון אליעזר

07/12/17     18040-06-15 42256 , טבריה17/21אחד העם  53020525 בן שמחון שגית

13/12/17      1274-07-15 42694 , נצרת4/4 5301רח  37304300 יוסף פידא

12/12/17     11675-12-13 32928 , משהד0/0משהד  35155787 סאלח אחמד

11/12/17      8983-06-15 42257 , עפולה10/7ז'בוטינסקי  321024275 סדיקוב יליזבטה

06/12/17      8683-06-15 41948 , טבריה29/0השומר  25722802 סיידא אלון

26/10/17     33846-11-14 38083 , נצרת35 1010רח  37005287 שאער רמזי

,אולגה גורדון, עו"ד

מרכז מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

04/07/17     21550-08-10 25546 , רחובות76/6הרשנזון  34792689 אבודרהם אתי

04/07/17     16296-08-15 49369 323728014 , טייבה3363ת:ד  אל עלימי מוהנד

04/07/17     62487-03-15 47276 74760182 , נתניה3040ת.ד  אלי שוקי יהושע

04/07/17     22180-11-11 30295 , נתניה6/0קראוזה  52336286 בן-יוסף אליהו

04/07/17     44073-12-15 50884 , גבעת שמואל40/3יהודה הלוי  39204086 גוטליב ישי

04/07/17     44051-12-15 50885 , גבעת שמואל40/3יהודה הלוי  39843941 גוטליב עינת

04/07/17     40289-12-14 45272 , ראשון לציון102/0הפרח  28254704 גרבאן מוחמד

04/07/17     20117-08-15 49349 , מצליח262/0מצליח  28807832 דהן מאור

04/07/17     46947-10-14 44558 , רמת גן7אבא הלל  54490669 וינר ראובן

04/07/17     43789-12-15 39984 , הוד השרון27/0בני ברית  68416999 וקנין שמעון

04/07/17     43787-12-15 50840 , נתניה3/5שד בן צבי  16314916 זהבי דני

04/07/17     34870-04-15 46980 , נתניה8/0ויס יעקב  28589422 חבקוק שרון אריאל

11/07/17     35282-12-15 51031 , פתח תקווה4/6שפרינצק  54942511 טופז אירית

04/07/17     42842-12-15 50971 , רחובות43/23מרבד הקסמים  34211490 יוסף יניב עוזיא

04/07/17     18992-08-15 49358 , ראשון לציון51/24ברנשטיין  27912906 כהן איריס

04/07/17     18971-08-15 49357 , ראשון לציון51/24ברנשטיין  24323255 כהן שאול

04/07/17     40562-12-15 51124 , ראש העין56/2חתוכה יורם  26585489 כספי רז
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הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

04/07/17      1586-04-16 52974 , יציץ27/0התמר  43562537 לב ארי אבי

04/07/17     43743-12-15 51122 , נתניה1/1החרמון  50310325 לוי דב

17/12/13     17087-05-13 38069 , נתניה4/0מינץ  318049467 לוין ברוך

04/07/17     49265-12-15 51163 , ראשון לציון8/3דגניה  324676196 מלסה זלעלם

14/09/17     51676-04-15 47627 , נתניה8/2יהודה הנשיא  323789529 מנדוזה אימלדה

12/12/17     60859-12-15 51449 , לוד1/0הנשיא  58814450 מרציאנו יצחק יעקב

19/12/17     43281-02-17 59187 , רחובות45/0אמנון ותמר  52153806 מרקוס חנן משה

04/07/17     20023-08-15 49385 , ראשון לציון14/5פופל מרדכי  72180714 פטורי משה

04/07/17     62847-03-15 47249 , נתניה50/1נורדאו  320612922 קפנסקי רוסטיסלב

04/07/17     36248-12-15 51062 , פתח תקווה2/3האורים  14608905 רז סימונה

07/12/17     54753-05-15 48202 29800166 , טייבה2332ת:ד  שייח עומר

04/07/17     36864-12-15 51024 , פתח תקווה14/8יהודה הלוי  314199738 שניידר רומן

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

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 19/12/17     14396-12-16 57539 , בת ים6/3החלוצים  58440256 אבוטבול שלום

ניצול לרעה 05/12/17      3705-02-15 46231 , בת ים78/9בלפור  27108125 אביטל גד שמואל

ניצול לרעה 30/08/17     56353-02-16 52315 , תל אביב -יפו10/0וולפסון  63204952 אביטל דוד

ניצול לרעה 08/11/17      8177-11-16 56842 , רמת גן21/1שד ירושלים  323473728 בריקמן יבגני

ניצול לרעה 19/01/17     12065-05-15 47673 , בת ים2/5חביבה רייק  32023426 טוריאל אולגה אולי

ניצול לרעה 19/12/17     50085-07-13 37387 , תל אביב -יפו15/16זלמן שז"ר  12171153 יוסף ברוך

ניצול לרעה 12/12/17     42690-01-17 58297 , אור יהודה3/2ההסתדרות  310951215 ישראילוב אברהם

ניצול לרעה 19/09/17     29163-01-12 31135 , בת ים21/1ירושלים  37650165 כהן אמיר שמעון

ניצול לרעה 19/12/17     34564-12-09 23549 , חולון12/12פנחס לבון  320593767 מגרלישוילי בלה

ניצול לרעה 28/09/17      1223-02-16 51959 , חולון12/13הערבה  309860963 מלסה הללי

ניצול לרעה 12/09/17     49120-06-16 54370 , תל אביב -יפו13/0מאור עינים  300406436 מסארוה מהרן

ניצול לרעה 06/07/17     36766-11-15 50442 , תל אביב -יפו37/1לה גארדיה  43414317 נוי אלינור

ניצול לרעה 06/07/17     36781-11-15 50443 , תל אביב -יפו37/1לה גארדיה  34323659 נוי ברק

ניצול לרעה 19/11/17      3860-02-15 46328 , רמת השרון8/0קהילת בבל  25480740 ניזגודה גולן

משיכת הבקשה 21/12/16     21512-05-16 53632 , הרצלייה3/1505הצדף  48351233 נפתלי גיורא

ניצול לרעה 11/12/17      4212-09-12 33335 , תל אביב - יפו47/6לה גארדיה  309904753 קיבץ ויטלי

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 25/06/17     22629-05-13 30157 317835353 , אבו סנאן3052ת.ד  אל בארוקי גאנדי

העדר תועלת 07/05/17      4456-11-12 27921 , קיסריה11תרשיש  25491952 אנגליסטר(אצל יו אייל

ניצול לרעה 19/09/17      3497-06-12 25886 , ראמה0/0ראמה  32638785 ארשיד חנא

מחיקת בקשה 22/06/17     55424-03-16 48215 , עראבה0/0עראבה  26318246 בכריה זאהר

מחיקת בקשה 14/09/17     47018-02-16 47247 , טבריה850/4בן צבי יצחק  34668657 בלדות עדי

מחיקת בקשה 31/07/17     21420-11-16 52546 , קריית מוצקין18/1החשמונאים  34744334 גבאי דרור

מחיקת בקשה 24/09/17      1951-10-16 51506 , ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  301868329 דבדוב רמי

מחיקת בקשה 19/09/17     38055-11-16 52435 , יאנוח-ג'ת0/0יאנוח  37809647 זיאדה שרוק

מחיקת בקשה 24/09/17     35885-08-16 50108 , בית ג'ן0/0בית ג'ן  36228252 חרב כיניא

מחיקת בקשה 07/09/17     64869-12-15 46360 , עכו24/0גדיש יוסף  36039048 יעקובוב יוני

מחיקת בקשה 27/07/17      1996-09-16 50896 , חיפה7/2החלוץ  323337741 כצנשוילי נטליה

מחיקת בקשה 05/07/17     60156-01-16 46416 , ירכא27/0ירכא  58586975 מועדי סאלח

מחיקת בקשה 12/09/17     34963-01-17 54236 , אום אל-פחם0/0שכ עין ג'ראר  37408366 מחאמיד עלא אלדין

מחיקת בקשה 19/09/17     25069-12-15 45798 , מג'ד אל-כרום0/0מג'ד אל-כרום  24757775 מנאע חוסין

מחיקת בקשה 23/07/17     19125-06-16 48893 , קריית מוצקין32/13קדיש לוז  323223339 סבנטורז'צקי ניקולאי

מחיקת בקשה 19/09/17      9992-04-16 48395 , חוסנייה0/0חוסנייה  29750379 סואעד אחלס

מחיקת בקשה 19/09/17      9768-04-16 48417 , חוסנייה0/0חוסנייה  29111523 סואעד פעור

מחיקת בקשה 14/09/17     14156-08-15 42767 , בית ג'ן0/0בית ג'ן  32749459 סויד ואפי

מחיקת בקשה 12/06/17     20307-11-15 44645 , יערה0/0יערה  26522391 סמניה מושירה

מחיקת בקשה 18/09/17     51889-02-16 47240 , ראס עלי0/0ראס עלי  25863671 סמרי ריאד

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

תל אביב מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 19/12/17     14396-12-16 57539 , בת ים6/3החלוצים  58440256 אבוטבול שלום

ניצול לרעה 05/12/17      3705-02-15 46231 , בת ים78/9בלפור  27108125 אביטל גד שמואל

ניצול לרעה 30/08/17     56353-02-16 52315 , תל אביב -יפו10/0וולפסון  63204952 אביטל דוד

ניצול לרעה 08/11/17      8177-11-16 56842 , רמת גן21/1שד ירושלים  323473728 בריקמן יבגני

ניצול לרעה 19/01/17     12065-05-15 47673 , בת ים2/5חביבה רייק  32023426 טוריאל אולגה אולי

ניצול לרעה 19/12/17     50085-07-13 37387 , תל אביב -יפו15/16זלמן שז"ר  12171153 יוסף ברוך

ניצול לרעה 12/12/17     42690-01-17 58297 , אור יהודה3/2ההסתדרות  310951215 ישראילוב אברהם

ניצול לרעה 19/09/17     29163-01-12 31135 , בת ים21/1ירושלים  37650165 כהן אמיר שמעון

ניצול לרעה 19/12/17     34564-12-09 23549 , חולון12/12פנחס לבון  320593767 מגרלישוילי בלה

ניצול לרעה 28/09/17      1223-02-16 51959 , חולון12/13הערבה  309860963 מלסה הללי

ניצול לרעה 12/09/17     49120-06-16 54370 , תל אביב -יפו13/0מאור עינים  300406436 מסארוה מהרן

ניצול לרעה 06/07/17     36766-11-15 50442 , תל אביב -יפו37/1לה גארדיה  43414317 נוי אלינור

ניצול לרעה 06/07/17     36781-11-15 50443 , תל אביב -יפו37/1לה גארדיה  34323659 נוי ברק

ניצול לרעה 19/11/17      3860-02-15 46328 , רמת השרון8/0קהילת בבל  25480740 ניזגודה גולן

משיכת הבקשה 21/12/16     21512-05-16 53632 , הרצלייה3/1505הצדף  48351233 נפתלי גיורא

ניצול לרעה 11/12/17      4212-09-12 33335 , תל אביב - יפו47/6לה גארדיה  309904753 קיבץ ויטלי

חיפה מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 25/06/17     22629-05-13 30157 317835353 , אבו סנאן3052ת.ד  אל בארוקי גאנדי

העדר תועלת 07/05/17      4456-11-12 27921 , קיסריה11תרשיש  25491952 אנגליסטר(אצל יו אייל

ניצול לרעה 19/09/17      3497-06-12 25886 , ראמה0/0ראמה  32638785 ארשיד חנא

מחיקת בקשה 22/06/17     55424-03-16 48215 , עראבה0/0עראבה  26318246 בכריה זאהר

מחיקת בקשה 14/09/17     47018-02-16 47247 , טבריה850/4בן צבי יצחק  34668657 בלדות עדי

מחיקת בקשה 31/07/17     21420-11-16 52546 , קריית מוצקין18/1החשמונאים  34744334 גבאי דרור

מחיקת בקשה 24/09/17      1951-10-16 51506 , ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  301868329 דבדוב רמי

מחיקת בקשה 19/09/17     38055-11-16 52435 , יאנוח-ג'ת0/0יאנוח  37809647 זיאדה שרוק

מחיקת בקשה 24/09/17     35885-08-16 50108 , בית ג'ן0/0בית ג'ן  36228252 חרב כיניא

מחיקת בקשה 07/09/17     64869-12-15 46360 , עכו24/0גדיש יוסף  36039048 יעקובוב יוני

מחיקת בקשה 27/07/17      1996-09-16 50896 , חיפה7/2החלוץ  323337741 כצנשוילי נטליה

מחיקת בקשה 05/07/17     60156-01-16 46416 , ירכא27/0ירכא  58586975 מועדי סאלח

מחיקת בקשה 12/09/17     34963-01-17 54236 , אום אל-פחם0/0שכ עין ג'ראר  37408366 מחאמיד עלא אלדין

מחיקת בקשה 19/09/17     25069-12-15 45798 , מג'ד אל-כרום0/0מג'ד אל-כרום  24757775 מנאע חוסין

מחיקת בקשה 23/07/17     19125-06-16 48893 , קריית מוצקין32/13קדיש לוז  323223339 סבנטורז'צקי ניקולאי

מחיקת בקשה 19/09/17      9992-04-16 48395 , חוסנייה0/0חוסנייה  29750379 סואעד אחלס

מחיקת בקשה 19/09/17      9768-04-16 48417 , חוסנייה0/0חוסנייה  29111523 סואעד פעור

מחיקת בקשה 14/09/17     14156-08-15 42767 , בית ג'ן0/0בית ג'ן  32749459 סויד ואפי

מחיקת בקשה 12/06/17     20307-11-15 44645 , יערה0/0יערה  26522391 סמניה מושירה

מחיקת בקשה 18/09/17     51889-02-16 47240 , ראס עלי0/0ראס עלי  25863671 סמרי ריאד

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 22/09/17     51600-05-15 41836 , ראמה0/0ראמה  23367659 עטור חוסאם

דחיית בקשה 04/05/17     22759-03-16 46343 , ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  37700960 עמאש דיאב

ניצול לרעה 24/09/17     25442-08-11 23436 , חיפה53/0עבאס  23284425 שחאדה רוזלין

מחיקת בקשה 14/09/17     48867-03-17 55946 , קריית טבעון14/0מרדכי (טננבוים)  58311580 שחר יאיר

באר שבע מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 11/06/17     16914-08-15 22814 , דימונה75/1בבא נסאלי  27725209 אבו שלמה

דחיית בקשה 15/12/16     37066-06-15 22943 , קריית גת9/3גבעתי  205519382 אוזן רועי שמעון

ניצול לרעה 20/10/17     53610-01-16 25598 , באר שבע4/6שופמן גרשון  201485026 אזולאי ישראל

דחיית בקשה 19/10/17      9881-06-16 26828 , באר שבע13/5וינגייט  66444654 אטקישייב שרית

דחיית בקשה 24/07/17     64291-06-15 23072 , רהט45/0אלפרדוס  26131003 אלטורי עלי

ניצול לרעה 25/09/17      1638-09-14 20378 , רהט6/0 24שכונה  37772514 אלעוברה גמיל

דחיית בקשה 16/10/17     58363-09-16 27929 , באר שבע102/1הגדודים  67273706 ועקנין פינחס

ניצול לרעה 11/07/17      8918-04-11 12722 קיבוץ  גלויות , אשקלון 42464966 חתב יצחק

דחיית בקשה 22/10/17     31748-05-16 26607 , אילת3/0ככר הנמרים  32862559 מילמן ירון

ניצול לרעה 17/10/17     37853-12-16 28758 , אשקלון14/21אנה פרנק  313003717 פרמן רומן

דחיית בקשה 18/10/17      8573-07-15 23387 , אשדוד17/7חטיבת הנגב  27423359 צימרמן יוסף צבי

דחיית בקשה 11/07/17     26390-08-15 23899 , אשקלון261/20יוספטל  22788152 קוסקס אליהו

דחיית בקשה 19/07/17     60945-06-14 19969 , אילת699/24קדש  53294088 שלם אליהו

דחיית בקשה 15/10/17     53097-11-15 24909 , קריית גת4/1הקוממיות  66127804 שקד יוחאי

נצרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 24/09/17     55890-04-13 30005 , עין מאהל0/0עין מאהל  50979715 אבו ליל אחמד

מחיקת בקשה 06/08/17     54664-03-16 48076 , קריית שמונה3/8משמר הגבול  27335538 אדרי גלית

הפטר חלוט 08/11/17     53988-07-14 37097 , טבריה1002/4בן צבי יצחק  28405736 אליטוב אלישע

מחיקת בקשה 17/09/17     48433-11-16 52368 , טבריה1037/18בן צבי יצחק  300722022 אלמוזנינו שרי

דחיית בקשה 20/07/17     49645-06-16 49846 , עיילבון0/0עיילבון  23248636 וטפא סאחרה

מחיקת בקשה 08/08/17      7036-05-16 48598 , טבריה4/1השומר  57536625 זגדון יורם

דחיית בקשה 24/04/17     20005-06-12 26363 , קריית שמונה12318ת.ד.  55306534 זהר חנניה

מחיקת בקשה 10/07/17      9058-02-15 40296 , עין מאהל0/0עין מאהל  59463166 חביבאללה אוסאמה

מחיקת בקשה 13/05/17     33570-10-13 32121 , נצרת עילית15/9דרך העמק  32889677 חמד אסרף

מחיקת בקשה 10/08/17     27603-06-11 22898 , כפר כנא0/0 1947ת.ד  59864694 חמדאן ופא

מחיקת בקשה 09/10/17     57732-07-15 43227 , בועיינה-נוג'ידא0/0בועינה  28228013 חמודה דלאל

מחיקת בקשה 09/10/17      9361-07-15 42867 , בועיינה-נוג'ידא0/0בועינה  29129335 חמודה נימר

מחיקת בקשה 19/09/17     36665-12-16 53515 , ריינה0/0ריינה  37188257 חסן עומר

מחיקת בקשה 13/09/17      6431-10-15 44307 , נצרת עילית303/5נרקיסים  36609881 טויטו פרלה

דחיית בקשה 15/05/17     17096-02-16 46096 , יקנעם עילית4/4הנרקיסים  306213141 יצקוביץ' דוד

מחיקת בקשה 11/09/17     54228-01-16 45646 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  39140009 מדאח גלאא

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 22/09/17     51600-05-15 41836 , ראמה0/0ראמה  23367659 עטור חוסאם

דחיית בקשה 04/05/17     22759-03-16 46343 , ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  37700960 עמאש דיאב

ניצול לרעה 24/09/17     25442-08-11 23436 , חיפה53/0עבאס  23284425 שחאדה רוזלין

מחיקת בקשה 14/09/17     48867-03-17 55946 , קריית טבעון14/0מרדכי (טננבוים)  58311580 שחר יאיר

באר שבע מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 11/06/17     16914-08-15 22814 , דימונה75/1בבא נסאלי  27725209 אבו שלמה

דחיית בקשה 15/12/16     37066-06-15 22943 , קריית גת9/3גבעתי  205519382 אוזן רועי שמעון

ניצול לרעה 20/10/17     53610-01-16 25598 , באר שבע4/6שופמן גרשון  201485026 אזולאי ישראל

דחיית בקשה 19/10/17      9881-06-16 26828 , באר שבע13/5וינגייט  66444654 אטקישייב שרית

דחיית בקשה 24/07/17     64291-06-15 23072 , רהט45/0אלפרדוס  26131003 אלטורי עלי

ניצול לרעה 25/09/17      1638-09-14 20378 , רהט6/0 24שכונה  37772514 אלעוברה גמיל

דחיית בקשה 16/10/17     58363-09-16 27929 , באר שבע102/1הגדודים  67273706 ועקנין פינחס

ניצול לרעה 11/07/17      8918-04-11 12722 קיבוץ  גלויות , אשקלון 42464966 חתב יצחק

דחיית בקשה 22/10/17     31748-05-16 26607 , אילת3/0ככר הנמרים  32862559 מילמן ירון

ניצול לרעה 17/10/17     37853-12-16 28758 , אשקלון14/21אנה פרנק  313003717 פרמן רומן

דחיית בקשה 18/10/17      8573-07-15 23387 , אשדוד17/7חטיבת הנגב  27423359 צימרמן יוסף צבי

דחיית בקשה 11/07/17     26390-08-15 23899 , אשקלון261/20יוספטל  22788152 קוסקס אליהו

דחיית בקשה 19/07/17     60945-06-14 19969 , אילת699/24קדש  53294088 שלם אליהו

דחיית בקשה 15/10/17     53097-11-15 24909 , קריית גת4/1הקוממיות  66127804 שקד יוחאי

נצרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 24/09/17     55890-04-13 30005 , עין מאהל0/0עין מאהל  50979715 אבו ליל אחמד

מחיקת בקשה 06/08/17     54664-03-16 48076 , קריית שמונה3/8משמר הגבול  27335538 אדרי גלית

הפטר חלוט 08/11/17     53988-07-14 37097 , טבריה1002/4בן צבי יצחק  28405736 אליטוב אלישע

מחיקת בקשה 17/09/17     48433-11-16 52368 , טבריה1037/18בן צבי יצחק  300722022 אלמוזנינו שרי

דחיית בקשה 20/07/17     49645-06-16 49846 , עיילבון0/0עיילבון  23248636 וטפא סאחרה

מחיקת בקשה 08/08/17      7036-05-16 48598 , טבריה4/1השומר  57536625 זגדון יורם

דחיית בקשה 24/04/17     20005-06-12 26363 , קריית שמונה12318ת.ד.  55306534 זהר חנניה

מחיקת בקשה 10/07/17      9058-02-15 40296 , עין מאהל0/0עין מאהל  59463166 חביבאללה אוסאמה

מחיקת בקשה 13/05/17     33570-10-13 32121 , נצרת עילית15/9דרך העמק  32889677 חמד אסרף

מחיקת בקשה 10/08/17     27603-06-11 22898 , כפר כנא0/0 1947ת.ד  59864694 חמדאן ופא

מחיקת בקשה 09/10/17     57732-07-15 43227 , בועיינה-נוג'ידא0/0בועינה  28228013 חמודה דלאל

מחיקת בקשה 09/10/17      9361-07-15 42867 , בועיינה-נוג'ידא0/0בועינה  29129335 חמודה נימר

מחיקת בקשה 19/09/17     36665-12-16 53515 , ריינה0/0ריינה  37188257 חסן עומר

מחיקת בקשה 13/09/17      6431-10-15 44307 , נצרת עילית303/5נרקיסים  36609881 טויטו פרלה

דחיית בקשה 15/05/17     17096-02-16 46096 , יקנעם עילית4/4הנרקיסים  306213141 יצקוביץ' דוד

מחיקת בקשה 11/09/17     54228-01-16 45646 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  39140009 מדאח גלאא
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הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 26/06/17     22920-02-16 46984 , נצרת28/1 0001רח  58551508 מחמוד עזמי

דחיית בקשה 21/04/17     41498-05-13 30201 , טבריה32/0 טרומפלד 543ת.ד  33645474 נדיר מאיר

מחיקת בקשה 24/09/17     13408-01-17 53979 , נצרת עילית7/16תירוש  203685649 נמאמסה טאהר

דחיית בקשה 18/09/17     43150-02-15 40534 , טורעאן0/0טורעאן  305520140 נסאר מחמוד

מחיקת בקשה 01/08/17     21504-01-15 39718 , נצרת23/0 0207רח  26256123 סלימאן ניזאר

מחיקת בקשה 15/09/17     23068-02-11 21878 , רינה220ריינה  28164267 סלימאן פארס

מחיקת בקשה 31/07/17     62518-06-15 42868 , טורעאן0/0טורעאן  200796258 עדוי סולטאן

מחיקת בקשה 08/08/17      8324-11-14 38476 , טורעאן0/0טורעאן  59456368 עדוי סומיה

ניצול לרעה 24/09/17      9791-09-11 23616 , מגאר0/0 112ת.ד  59884478 ערטול כלייר

מחיקת בקשה 23/11/17     45726-01-17 54545 , טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  28350981 פהייד תאופיק

דחיית בקשה 07/03/17     44136-05-16 49246 , קריית ביאליק55/3קרן היסוד  300263118 קריף אלמוג

מרכז מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 12/09/17     14491-01-16 51421 , באר יעקב4/3מנור אהוד  43540590 ביטון חני

מחיקת בקשה 23/04/17      1158-12-16 57325 , נתניה29/32הרצל  324799287 ברונשטיין סרגיי

ניצול לרעה 12/07/17     43812-02-13 31927 , ראשון לציון3/14רוטנברג  316843325 סטריקובסקי אדוארד

ניצול לרעה 07/09/17     13427-04-11 28132 , לוד62אינשטיין  27319904 פיטוסי ליאור עמוס

ניצול לרעה 24/09/17     31868-05-16 53138 , טירה0/0טירה  23267917 שביטה ריאף

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 22/09/17     51600-05-15 41836 , ראמה0/0ראמה  23367659 עטור חוסאם

דחיית בקשה 04/05/17     22759-03-16 46343 , ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  37700960 עמאש דיאב

ניצול לרעה 24/09/17     25442-08-11 23436 , חיפה53/0עבאס  23284425 שחאדה רוזלין

מחיקת בקשה 14/09/17     48867-03-17 55946 , קריית טבעון14/0מרדכי (טננבוים)  58311580 שחר יאיר

באר שבע מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 11/06/17     16914-08-15 22814 , דימונה75/1בבא נסאלי  27725209 אבו שלמה

דחיית בקשה 15/12/16     37066-06-15 22943 , קריית גת9/3גבעתי  205519382 אוזן רועי שמעון

ניצול לרעה 20/10/17     53610-01-16 25598 , באר שבע4/6שופמן גרשון  201485026 אזולאי ישראל

דחיית בקשה 19/10/17      9881-06-16 26828 , באר שבע13/5וינגייט  66444654 אטקישייב שרית

דחיית בקשה 24/07/17     64291-06-15 23072 , רהט45/0אלפרדוס  26131003 אלטורי עלי

ניצול לרעה 25/09/17      1638-09-14 20378 , רהט6/0 24שכונה  37772514 אלעוברה גמיל

דחיית בקשה 16/10/17     58363-09-16 27929 , באר שבע102/1הגדודים  67273706 ועקנין פינחס

ניצול לרעה 11/07/17      8918-04-11 12722 קיבוץ  גלויות , אשקלון 42464966 חתב יצחק

דחיית בקשה 22/10/17     31748-05-16 26607 , אילת3/0ככר הנמרים  32862559 מילמן ירון

ניצול לרעה 17/10/17     37853-12-16 28758 , אשקלון14/21אנה פרנק  313003717 פרמן רומן

דחיית בקשה 18/10/17      8573-07-15 23387 , אשדוד17/7חטיבת הנגב  27423359 צימרמן יוסף צבי

דחיית בקשה 11/07/17     26390-08-15 23899 , אשקלון261/20יוספטל  22788152 קוסקס אליהו

דחיית בקשה 19/07/17     60945-06-14 19969 , אילת699/24קדש  53294088 שלם אליהו

דחיית בקשה 15/10/17     53097-11-15 24909 , קריית גת4/1הקוממיות  66127804 שקד יוחאי

נצרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 24/09/17     55890-04-13 30005 , עין מאהל0/0עין מאהל  50979715 אבו ליל אחמד

מחיקת בקשה 06/08/17     54664-03-16 48076 , קריית שמונה3/8משמר הגבול  27335538 אדרי גלית

הפטר חלוט 08/11/17     53988-07-14 37097 , טבריה1002/4בן צבי יצחק  28405736 אליטוב אלישע

מחיקת בקשה 17/09/17     48433-11-16 52368 , טבריה1037/18בן צבי יצחק  300722022 אלמוזנינו שרי

דחיית בקשה 20/07/17     49645-06-16 49846 , עיילבון0/0עיילבון  23248636 וטפא סאחרה

מחיקת בקשה 08/08/17      7036-05-16 48598 , טבריה4/1השומר  57536625 זגדון יורם

דחיית בקשה 24/04/17     20005-06-12 26363 , קריית שמונה12318ת.ד.  55306534 זהר חנניה

מחיקת בקשה 10/07/17      9058-02-15 40296 , עין מאהל0/0עין מאהל  59463166 חביבאללה אוסאמה

מחיקת בקשה 13/05/17     33570-10-13 32121 , נצרת עילית15/9דרך העמק  32889677 חמד אסרף

מחיקת בקשה 10/08/17     27603-06-11 22898 , כפר כנא0/0 1947ת.ד  59864694 חמדאן ופא

מחיקת בקשה 09/10/17     57732-07-15 43227 , בועיינה-נוג'ידא0/0בועינה  28228013 חמודה דלאל

מחיקת בקשה 09/10/17      9361-07-15 42867 , בועיינה-נוג'ידא0/0בועינה  29129335 חמודה נימר

מחיקת בקשה 19/09/17     36665-12-16 53515 , ריינה0/0ריינה  37188257 חסן עומר

מחיקת בקשה 13/09/17      6431-10-15 44307 , נצרת עילית303/5נרקיסים  36609881 טויטו פרלה

דחיית בקשה 15/05/17     17096-02-16 46096 , יקנעם עילית4/4הנרקיסים  306213141 יצקוביץ' דוד

מחיקת בקשה 11/09/17     54228-01-16 45646 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  39140009 מדאח גלאא

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 22/09/17     51600-05-15 41836 , ראמה0/0ראמה  23367659 עטור חוסאם

דחיית בקשה 04/05/17     22759-03-16 46343 , ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  37700960 עמאש דיאב

ניצול לרעה 24/09/17     25442-08-11 23436 , חיפה53/0עבאס  23284425 שחאדה רוזלין

מחיקת בקשה 14/09/17     48867-03-17 55946 , קריית טבעון14/0מרדכי (טננבוים)  58311580 שחר יאיר

באר שבע מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 11/06/17     16914-08-15 22814 , דימונה75/1בבא נסאלי  27725209 אבו שלמה

דחיית בקשה 15/12/16     37066-06-15 22943 , קריית גת9/3גבעתי  205519382 אוזן רועי שמעון

ניצול לרעה 20/10/17     53610-01-16 25598 , באר שבע4/6שופמן גרשון  201485026 אזולאי ישראל

דחיית בקשה 19/10/17      9881-06-16 26828 , באר שבע13/5וינגייט  66444654 אטקישייב שרית

דחיית בקשה 24/07/17     64291-06-15 23072 , רהט45/0אלפרדוס  26131003 אלטורי עלי

ניצול לרעה 25/09/17      1638-09-14 20378 , רהט6/0 24שכונה  37772514 אלעוברה גמיל

דחיית בקשה 16/10/17     58363-09-16 27929 , באר שבע102/1הגדודים  67273706 ועקנין פינחס

ניצול לרעה 11/07/17      8918-04-11 12722 קיבוץ  גלויות , אשקלון 42464966 חתב יצחק

דחיית בקשה 22/10/17     31748-05-16 26607 , אילת3/0ככר הנמרים  32862559 מילמן ירון

ניצול לרעה 17/10/17     37853-12-16 28758 , אשקלון14/21אנה פרנק  313003717 פרמן רומן

דחיית בקשה 18/10/17      8573-07-15 23387 , אשדוד17/7חטיבת הנגב  27423359 צימרמן יוסף צבי

דחיית בקשה 11/07/17     26390-08-15 23899 , אשקלון261/20יוספטל  22788152 קוסקס אליהו

דחיית בקשה 19/07/17     60945-06-14 19969 , אילת699/24קדש  53294088 שלם אליהו

דחיית בקשה 15/10/17     53097-11-15 24909 , קריית גת4/1הקוממיות  66127804 שקד יוחאי

נצרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 24/09/17     55890-04-13 30005 , עין מאהל0/0עין מאהל  50979715 אבו ליל אחמד

מחיקת בקשה 06/08/17     54664-03-16 48076 , קריית שמונה3/8משמר הגבול  27335538 אדרי גלית

הפטר חלוט 08/11/17     53988-07-14 37097 , טבריה1002/4בן צבי יצחק  28405736 אליטוב אלישע

מחיקת בקשה 17/09/17     48433-11-16 52368 , טבריה1037/18בן צבי יצחק  300722022 אלמוזנינו שרי

דחיית בקשה 20/07/17     49645-06-16 49846 , עיילבון0/0עיילבון  23248636 וטפא סאחרה

מחיקת בקשה 08/08/17      7036-05-16 48598 , טבריה4/1השומר  57536625 זגדון יורם

דחיית בקשה 24/04/17     20005-06-12 26363 , קריית שמונה12318ת.ד.  55306534 זהר חנניה

מחיקת בקשה 10/07/17      9058-02-15 40296 , עין מאהל0/0עין מאהל  59463166 חביבאללה אוסאמה

מחיקת בקשה 13/05/17     33570-10-13 32121 , נצרת עילית15/9דרך העמק  32889677 חמד אסרף

מחיקת בקשה 10/08/17     27603-06-11 22898 , כפר כנא0/0 1947ת.ד  59864694 חמדאן ופא

מחיקת בקשה 09/10/17     57732-07-15 43227 , בועיינה-נוג'ידא0/0בועינה  28228013 חמודה דלאל

מחיקת בקשה 09/10/17      9361-07-15 42867 , בועיינה-נוג'ידא0/0בועינה  29129335 חמודה נימר

מחיקת בקשה 19/09/17     36665-12-16 53515 , ריינה0/0ריינה  37188257 חסן עומר

מחיקת בקשה 13/09/17      6431-10-15 44307 , נצרת עילית303/5נרקיסים  36609881 טויטו פרלה

דחיית בקשה 15/05/17     17096-02-16 46096 , יקנעם עילית4/4הנרקיסים  306213141 יצקוביץ' דוד

מחיקת בקשה 11/09/17     54228-01-16 45646 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  39140009 מדאח גלאא

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

12:00 17/05/09 11:30 17/05/09 22/02/09 1230008 4854 ,14-27המלאכה
נצרתעילית,

580048874 ד"ניידותחב
להפצתיהדות

ארהקודש

12:00 26/07/09 11:30 26/07/09 15/03/09 3060008 4927 528האופנים
חצורהגלילית,

512642026 אקסטרה"
צ.י(אורדינייר(.

מזושירותי

11:00 29/07/09 10:30 29/07/09 15/02/09 3460008 4943 בגין7מנחם
רמתגן,

513793422 סטוגליליפתח
מ"בע

12:00 15/07/09 11:30 15/07/09 11/03/09 4840008 4995 חצור.81,ד.ת
הגלילית

513710681 מ"וטרימיקסבע

חיפה',א15ים"פל'רבשד"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזחיפהוהצפון,ר"סגןהכונ,ד"עו,לבנהברעוז

בארשבע מחוז

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

10:30 10/05/09 10:00 10/05/09 02/03/09 834908 2946 מסחרי19מרכז
עומר,

512027954 אחירוזנטל
שרותיבניה

)1995(מ"בע

10:30 30/03/09 10:00 30/03/09 21/01/09 84170008 2949 13הצוער,באר
שבע

513704189 לבהנגבסוכנויות
מ"הרכבבע

10:30 18/03/09 10:00 18/03/09 18/03/09 852308 2954 69טרומפלדור
בארשבע,

512504366 אתגריתרשתות
1997(ותשתיות(

מ"בע

10:30 18/05/09 10:00 18/05/09 02/03/09 860308 2959 הנגבלבקניון
בארשבע,

512613233 סמיאתמאיר
מ"ובניובע

10:30 05/07/09 10:00 05/07/09 05/04/09 862008 2961 אשקלון,6ל"צה 512736356 מ"טליטקסבע

בארשבע,4התקווה'רברח"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזבארשבע,ר"סגןהכונ,ד"עו,צביקויש

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 22/09/17     51600-05-15 41836 , ראמה0/0ראמה  23367659 עטור חוסאם

דחיית בקשה 04/05/17     22759-03-16 46343 , ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  37700960 עמאש דיאב

ניצול לרעה 24/09/17     25442-08-11 23436 , חיפה53/0עבאס  23284425 שחאדה רוזלין

מחיקת בקשה 14/09/17     48867-03-17 55946 , קריית טבעון14/0מרדכי (טננבוים)  58311580 שחר יאיר

באר שבע מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 11/06/17     16914-08-15 22814 , דימונה75/1בבא נסאלי  27725209 אבו שלמה

דחיית בקשה 15/12/16     37066-06-15 22943 , קריית גת9/3גבעתי  205519382 אוזן רועי שמעון

ניצול לרעה 20/10/17     53610-01-16 25598 , באר שבע4/6שופמן גרשון  201485026 אזולאי ישראל

דחיית בקשה 19/10/17      9881-06-16 26828 , באר שבע13/5וינגייט  66444654 אטקישייב שרית

דחיית בקשה 24/07/17     64291-06-15 23072 , רהט45/0אלפרדוס  26131003 אלטורי עלי

ניצול לרעה 25/09/17      1638-09-14 20378 , רהט6/0 24שכונה  37772514 אלעוברה גמיל

דחיית בקשה 16/10/17     58363-09-16 27929 , באר שבע102/1הגדודים  67273706 ועקנין פינחס

ניצול לרעה 11/07/17      8918-04-11 12722 קיבוץ  גלויות , אשקלון 42464966 חתב יצחק

דחיית בקשה 22/10/17     31748-05-16 26607 , אילת3/0ככר הנמרים  32862559 מילמן ירון

ניצול לרעה 17/10/17     37853-12-16 28758 , אשקלון14/21אנה פרנק  313003717 פרמן רומן

דחיית בקשה 18/10/17      8573-07-15 23387 , אשדוד17/7חטיבת הנגב  27423359 צימרמן יוסף צבי

דחיית בקשה 11/07/17     26390-08-15 23899 , אשקלון261/20יוספטל  22788152 קוסקס אליהו

דחיית בקשה 19/07/17     60945-06-14 19969 , אילת699/24קדש  53294088 שלם אליהו

דחיית בקשה 15/10/17     53097-11-15 24909 , קריית גת4/1הקוממיות  66127804 שקד יוחאי

נצרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 24/09/17     55890-04-13 30005 , עין מאהל0/0עין מאהל  50979715 אבו ליל אחמד

מחיקת בקשה 06/08/17     54664-03-16 48076 , קריית שמונה3/8משמר הגבול  27335538 אדרי גלית

הפטר חלוט 08/11/17     53988-07-14 37097 , טבריה1002/4בן צבי יצחק  28405736 אליטוב אלישע

מחיקת בקשה 17/09/17     48433-11-16 52368 , טבריה1037/18בן צבי יצחק  300722022 אלמוזנינו שרי

דחיית בקשה 20/07/17     49645-06-16 49846 , עיילבון0/0עיילבון  23248636 וטפא סאחרה

מחיקת בקשה 08/08/17      7036-05-16 48598 , טבריה4/1השומר  57536625 זגדון יורם

דחיית בקשה 24/04/17     20005-06-12 26363 , קריית שמונה12318ת.ד.  55306534 זהר חנניה

מחיקת בקשה 10/07/17      9058-02-15 40296 , עין מאהל0/0עין מאהל  59463166 חביבאללה אוסאמה

מחיקת בקשה 13/05/17     33570-10-13 32121 , נצרת עילית15/9דרך העמק  32889677 חמד אסרף

מחיקת בקשה 10/08/17     27603-06-11 22898 , כפר כנא0/0 1947ת.ד  59864694 חמדאן ופא

מחיקת בקשה 09/10/17     57732-07-15 43227 , בועיינה-נוג'ידא0/0בועינה  28228013 חמודה דלאל

מחיקת בקשה 09/10/17      9361-07-15 42867 , בועיינה-נוג'ידא0/0בועינה  29129335 חמודה נימר

מחיקת בקשה 19/09/17     36665-12-16 53515 , ריינה0/0ריינה  37188257 חסן עומר

מחיקת בקשה 13/09/17      6431-10-15 44307 , נצרת עילית303/5נרקיסים  36609881 טויטו פרלה

דחיית בקשה 15/05/17     17096-02-16 46096 , יקנעם עילית4/4הנרקיסים  306213141 יצקוביץ' דוד

מחיקת בקשה 11/09/17     54228-01-16 45646 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  39140009 מדאח גלאא
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הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 26/06/17     22920-02-16 46984 , נצרת28/1 0001רח  58551508 מחמוד עזמי

דחיית בקשה 21/04/17     41498-05-13 30201 , טבריה32/0 טרומפלד 543ת.ד  33645474 נדיר מאיר

מחיקת בקשה 24/09/17     13408-01-17 53979 , נצרת עילית7/16תירוש  203685649 נמאמסה טאהר

דחיית בקשה 18/09/17     43150-02-15 40534 , טורעאן0/0טורעאן  305520140 נסאר מחמוד

מחיקת בקשה 01/08/17     21504-01-15 39718 , נצרת23/0 0207רח  26256123 סלימאן ניזאר

מחיקת בקשה 15/09/17     23068-02-11 21878 , רינה220ריינה  28164267 סלימאן פארס

מחיקת בקשה 31/07/17     62518-06-15 42868 , טורעאן0/0טורעאן  200796258 עדוי סולטאן

מחיקת בקשה 08/08/17      8324-11-14 38476 , טורעאן0/0טורעאן  59456368 עדוי סומיה

ניצול לרעה 24/09/17      9791-09-11 23616 , מגאר0/0 112ת.ד  59884478 ערטול כלייר

מחיקת בקשה 23/11/17     45726-01-17 54545 , טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  28350981 פהייד תאופיק

דחיית בקשה 07/03/17     44136-05-16 49246 , קריית ביאליק55/3קרן היסוד  300263118 קריף אלמוג

מרכז מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 12/09/17     14491-01-16 51421 , באר יעקב4/3מנור אהוד  43540590 ביטון חני

מחיקת בקשה 23/04/17      1158-12-16 57325 , נתניה29/32הרצל  324799287 ברונשטיין סרגיי

ניצול לרעה 12/07/17     43812-02-13 31927 , ראשון לציון3/14רוטנברג  316843325 סטריקובסקי אדוארד

ניצול לרעה 07/09/17     13427-04-11 28132 , לוד62אינשטיין  27319904 פיטוסי ליאור עמוס

ניצול לרעה 24/09/17     31868-05-16 53138 , טירה0/0טירה  23267917 שביטה ריאף

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 22/09/17     51600-05-15 41836 , ראמה0/0ראמה  23367659 עטור חוסאם

דחיית בקשה 04/05/17     22759-03-16 46343 , ג'סר א-זרקא0/0ג'סר א-זרקא  37700960 עמאש דיאב

ניצול לרעה 24/09/17     25442-08-11 23436 , חיפה53/0עבאס  23284425 שחאדה רוזלין

מחיקת בקשה 14/09/17     48867-03-17 55946 , קריית טבעון14/0מרדכי (טננבוים)  58311580 שחר יאיר

באר שבע מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 11/06/17     16914-08-15 22814 , דימונה75/1בבא נסאלי  27725209 אבו שלמה

דחיית בקשה 15/12/16     37066-06-15 22943 , קריית גת9/3גבעתי  205519382 אוזן רועי שמעון

ניצול לרעה 20/10/17     53610-01-16 25598 , באר שבע4/6שופמן גרשון  201485026 אזולאי ישראל

דחיית בקשה 19/10/17      9881-06-16 26828 , באר שבע13/5וינגייט  66444654 אטקישייב שרית

דחיית בקשה 24/07/17     64291-06-15 23072 , רהט45/0אלפרדוס  26131003 אלטורי עלי

ניצול לרעה 25/09/17      1638-09-14 20378 , רהט6/0 24שכונה  37772514 אלעוברה גמיל

דחיית בקשה 16/10/17     58363-09-16 27929 , באר שבע102/1הגדודים  67273706 ועקנין פינחס

ניצול לרעה 11/07/17      8918-04-11 12722 קיבוץ  גלויות , אשקלון 42464966 חתב יצחק

דחיית בקשה 22/10/17     31748-05-16 26607 , אילת3/0ככר הנמרים  32862559 מילמן ירון

ניצול לרעה 17/10/17     37853-12-16 28758 , אשקלון14/21אנה פרנק  313003717 פרמן רומן

דחיית בקשה 18/10/17      8573-07-15 23387 , אשדוד17/7חטיבת הנגב  27423359 צימרמן יוסף צבי

דחיית בקשה 11/07/17     26390-08-15 23899 , אשקלון261/20יוספטל  22788152 קוסקס אליהו

דחיית בקשה 19/07/17     60945-06-14 19969 , אילת699/24קדש  53294088 שלם אליהו

דחיית בקשה 15/10/17     53097-11-15 24909 , קריית גת4/1הקוממיות  66127804 שקד יוחאי

נצרת מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

דחיית בקשה 24/09/17     55890-04-13 30005 , עין מאהל0/0עין מאהל  50979715 אבו ליל אחמד

מחיקת בקשה 06/08/17     54664-03-16 48076 , קריית שמונה3/8משמר הגבול  27335538 אדרי גלית

הפטר חלוט 08/11/17     53988-07-14 37097 , טבריה1002/4בן צבי יצחק  28405736 אליטוב אלישע

מחיקת בקשה 17/09/17     48433-11-16 52368 , טבריה1037/18בן צבי יצחק  300722022 אלמוזנינו שרי

דחיית בקשה 20/07/17     49645-06-16 49846 , עיילבון0/0עיילבון  23248636 וטפא סאחרה

מחיקת בקשה 08/08/17      7036-05-16 48598 , טבריה4/1השומר  57536625 זגדון יורם

דחיית בקשה 24/04/17     20005-06-12 26363 , קריית שמונה12318ת.ד.  55306534 זהר חנניה

מחיקת בקשה 10/07/17      9058-02-15 40296 , עין מאהל0/0עין מאהל  59463166 חביבאללה אוסאמה

מחיקת בקשה 13/05/17     33570-10-13 32121 , נצרת עילית15/9דרך העמק  32889677 חמד אסרף

מחיקת בקשה 10/08/17     27603-06-11 22898 , כפר כנא0/0 1947ת.ד  59864694 חמדאן ופא

מחיקת בקשה 09/10/17     57732-07-15 43227 , בועיינה-נוג'ידא0/0בועינה  28228013 חמודה דלאל

מחיקת בקשה 09/10/17      9361-07-15 42867 , בועיינה-נוג'ידא0/0בועינה  29129335 חמודה נימר

מחיקת בקשה 19/09/17     36665-12-16 53515 , ריינה0/0ריינה  37188257 חסן עומר

מחיקת בקשה 13/09/17      6431-10-15 44307 , נצרת עילית303/5נרקיסים  36609881 טויטו פרלה

דחיית בקשה 15/05/17     17096-02-16 46096 , יקנעם עילית4/4הנרקיסים  306213141 יצקוביץ' דוד

מחיקת בקשה 11/09/17     54228-01-16 45646 , מג'דל שמס0/0מג'דל שמס  39140009 מדאח גלאא

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

מחיקת בקשה 26/06/17     22920-02-16 46984 , נצרת28/1 0001רח  58551508 מחמוד עזמי

דחיית בקשה 21/04/17     41498-05-13 30201 , טבריה32/0 טרומפלד 543ת.ד  33645474 נדיר מאיר

מחיקת בקשה 24/09/17     13408-01-17 53979 , נצרת עילית7/16תירוש  203685649 נמאמסה טאהר

דחיית בקשה 18/09/17     43150-02-15 40534 , טורעאן0/0טורעאן  305520140 נסאר מחמוד

מחיקת בקשה 01/08/17     21504-01-15 39718 , נצרת23/0 0207רח  26256123 סלימאן ניזאר

מחיקת בקשה 15/09/17     23068-02-11 21878 , רינה220ריינה  28164267 סלימאן פארס

מחיקת בקשה 31/07/17     62518-06-15 42868 , טורעאן0/0טורעאן  200796258 עדוי סולטאן

מחיקת בקשה 08/08/17      8324-11-14 38476 , טורעאן0/0טורעאן  59456368 עדוי סומיה

ניצול לרעה 24/09/17      9791-09-11 23616 , מגאר0/0 112ת.ד  59884478 ערטול כלייר

מחיקת בקשה 23/11/17     45726-01-17 54545 , טובא-זנגרייה0/0טובא-זנגריה  28350981 פהייד תאופיק

דחיית בקשה 07/03/17     44136-05-16 49246 , קריית ביאליק55/3קרן היסוד  300263118 קריף אלמוג

מרכז מחוז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול תאריך מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

ניצול לרעה 12/09/17     14491-01-16 51421 , באר יעקב4/3מנור אהוד  43540590 ביטון חני

מחיקת בקשה 23/04/17      1158-12-16 57325 , נתניה29/32הרצל  324799287 ברונשטיין סרגיי

ניצול לרעה 12/07/17     43812-02-13 31927 , ראשון לציון3/14רוטנברג  316843325 סטריקובסקי אדוארד

ניצול לרעה 07/09/17     13427-04-11 28132 , לוד62אינשטיין  27319904 פיטוסי ליאור עמוס

ניצול לרעה 24/09/17     31868-05-16 53138 , טירה0/0טירה  23267917 שביטה ריאף

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

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    44783-01-15 45024 , תל אביב -יפו71/0יפת  17861840 הפטר חלוט08/08/17אבו אליחני כמאל

    67148-12-15 51300 , חולון207/2ההסתדרות  29689536 הפטר חלוט14/12/17אסולין ענת

    52654-07-11 29251 , בני ברק43חזון איש  33580630 הפטר חלוט26/09/17אשכולי צבי

    22241-02-16 52093 , תל אביב -יפו21/0קהילת קנדה  14583413 הפטר חלוט14/12/17בוטראשוילי רובן

    29462-04-13 37704 , בת ים2/11שד יוספטל גיורא  65735631 הפטר חלוט14/12/17בוסקילה ליאת

     9080-11-11 30212 , ראשון לציון38/10וולפסון  27310945 הפטר חלוט30/08/17בראנץ שרון

    19074-05-13 37935 , חולון7/0בן ציון ישראל  38550877 הפטר חלוט22/12/17דוד יוסי

    57785-07-15 49079 , חולון131/18שד יוספטל  33576802 הפטר חלוט24/09/17דיין תומר

     1564-00-08 20290 , חולון31/2אילת  36410009 הפטר חלוט09/11/17דעדוש חיים

     2352-00-09 22404 , בני ברק9בר כוכבא  58256884 הפטר חלוט11/09/17דרניצרו אפרים

    27964-04-11 28247 , בת ים46/1כ"ט בנובמבר  309677763 הפטר חלוט24/12/17וולוביקוב יבגני

    44608-07-13 38856 , בת ים15/7רוטשילד  14849947 הפטר חלוט27/11/17ויטנברג שמאי פביאנה

    43259-01-11 27225 , בני ברק15אברבנאל  25295064 הפטר חלוט19/12/17ויסלובסקי מאיר

    44064-05-10 24772 , בני ברק18הפלמ"ח  73389934 הפטר חלוט13/07/17חגאני סופיה

     3008-00-09 22877 , בית דגן-רמלה25אשכולית  32243693 הפטר חלוט19/09/17טהרני דרור

    21252-02-13 35734 , תל אביב -יפו120לוינסקי  311012587 הפטר חלוט14/12/17יארוסקי יבגני

    37864-04-10 23892 , רמת גן34ראש פינה  56093065 הפטר חלוט13/09/17יחזקאל משה

    56110-10-12 34702 , רמת גן34ראש פינה  23965577 הפטר חלוט06/09/17יחזקאל ענת

     5339-09-12 34277 , חולון10/0החי"ים  36634459 הפטר חלוט12/07/17לוי יניב

    22546-11-10 26378 , תל אביב - יפו16ישראל מסלנט  27834191 הפטר חלוט28/12/16מדלסי אביבה אביב

    30687-12-12 35258 , חולון13/4חסדאי  36312791 הפטר חלוט21/12/17מדר שי

     6502-08-10 25428 , רמת גן4/17שד' התמרים  28135564 הפטר חלוט30/08/17מועלם מנשה

     1774-03-15 46685 , בת ים6/24ז'בוטינסקי  52133022 הפטר חלוט18/09/17מורלס גליה

    44894-05-13 37874 , בני ברק3/5רוזנהיים  57917999 הפטר חלוט04/12/17מחלוף יוסף

    34439-06-13 38363 , בת ים4/3רמב"ם  324715036 הפטר חלוט21/12/17מיטניק סבטלנה

    47302-10-12 31756 , ראשון לציון20הנגיד  31876089 הפטר חלוט30/08/17נגר גיא

     3020-05-13 38049 , תל אביב -יפו34/11חריף אייזיק  58699273 הפטר חלוט30/08/17סקנדריון כוכבה

    25948-02-16 52204 , הרצלייה87/0קבוץ גלויות  57175721 הפטר חלוט28/09/17עובד תמיר

     1480-00-09 21530 , בית אריה96לבונה  59735902 הפטר חלוט30/09/15עזרי דני

    52411-06-11 28924 , הרצלייה5436ת.ד.  22906085 הפטר חלוט19/09/17עידה מאיר

     4438-05-12 33121 , רחובות17/3גלוסקין  55873079 הפטר חלוט28/11/16פרובה אריה

    11359-09-12 33892 , בת ים2/23חצור  320890296 הפטר חלוט24/07/17קוזר אלכסנדר

    39601-01-12 31309 , תל אביב - יפו209/0שד' ירושלים  51610665 הפטר חלוט25/09/17קלדרון יעקב

    49185-09-12 34676 , בני ברק12שאול חדד  25392077 הפטר חלוט30/08/17רוזנברג שושנה ריזל

    31000-07-12 33592 , רמת השרון38סוקולוב  3401783 הפטר חלוט03/12/17שבח צבי

    20019-08-12 34259 , תל אביב -יפו7/0מרגולין  820027 הפטר חלוט25/09/17שוורץ עדינה

     9128-05-15 47638 , תל אביב -יפו15/10שמעוני  55351472 הפטר חלוט12/09/17שטיין גילית

    44571-07-13 38846 , בת ים15/7רוטשילד  59099093 הפטר חלוט19/11/17שמאי אליהו

חיפה מחוז



ילקוט הפרסומים 7665, כ' בטבת התשע"ח, 7.1.2018  3994

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    44783-01-15 45024 , תל אביב -יפו71/0יפת  17861840 הפטר חלוט08/08/17אבו אליחני כמאל

    67148-12-15 51300 , חולון207/2ההסתדרות  29689536 הפטר חלוט14/12/17אסולין ענת

    52654-07-11 29251 , בני ברק43חזון איש  33580630 הפטר חלוט26/09/17אשכולי צבי

    22241-02-16 52093 , תל אביב -יפו21/0קהילת קנדה  14583413 הפטר חלוט14/12/17בוטראשוילי רובן

    29462-04-13 37704 , בת ים2/11שד יוספטל גיורא  65735631 הפטר חלוט14/12/17בוסקילה ליאת

     9080-11-11 30212 , ראשון לציון38/10וולפסון  27310945 הפטר חלוט30/08/17בראנץ שרון

    19074-05-13 37935 , חולון7/0בן ציון ישראל  38550877 הפטר חלוט22/12/17דוד יוסי

    57785-07-15 49079 , חולון131/18שד יוספטל  33576802 הפטר חלוט24/09/17דיין תומר

     1564-00-08 20290 , חולון31/2אילת  36410009 הפטר חלוט09/11/17דעדוש חיים

     2352-00-09 22404 , בני ברק9בר כוכבא  58256884 הפטר חלוט11/09/17דרניצרו אפרים

    27964-04-11 28247 , בת ים46/1כ"ט בנובמבר  309677763 הפטר חלוט24/12/17וולוביקוב יבגני

    44608-07-13 38856 , בת ים15/7רוטשילד  14849947 הפטר חלוט27/11/17ויטנברג שמאי פביאנה

    43259-01-11 27225 , בני ברק15אברבנאל  25295064 הפטר חלוט19/12/17ויסלובסקי מאיר

    44064-05-10 24772 , בני ברק18הפלמ"ח  73389934 הפטר חלוט13/07/17חגאני סופיה

     3008-00-09 22877 , בית דגן-רמלה25אשכולית  32243693 הפטר חלוט19/09/17טהרני דרור

    21252-02-13 35734 , תל אביב -יפו120לוינסקי  311012587 הפטר חלוט14/12/17יארוסקי יבגני

    37864-04-10 23892 , רמת גן34ראש פינה  56093065 הפטר חלוט13/09/17יחזקאל משה

    56110-10-12 34702 , רמת גן34ראש פינה  23965577 הפטר חלוט06/09/17יחזקאל ענת

     5339-09-12 34277 , חולון10/0החי"ים  36634459 הפטר חלוט12/07/17לוי יניב

    22546-11-10 26378 , תל אביב - יפו16ישראל מסלנט  27834191 הפטר חלוט28/12/16מדלסי אביבה אביב

    30687-12-12 35258 , חולון13/4חסדאי  36312791 הפטר חלוט21/12/17מדר שי

     6502-08-10 25428 , רמת גן4/17שד' התמרים  28135564 הפטר חלוט30/08/17מועלם מנשה

     1774-03-15 46685 , בת ים6/24ז'בוטינסקי  52133022 הפטר חלוט18/09/17מורלס גליה

    44894-05-13 37874 , בני ברק3/5רוזנהיים  57917999 הפטר חלוט04/12/17מחלוף יוסף

    34439-06-13 38363 , בת ים4/3רמב"ם  324715036 הפטר חלוט21/12/17מיטניק סבטלנה

    47302-10-12 31756 , ראשון לציון20הנגיד  31876089 הפטר חלוט30/08/17נגר גיא

     3020-05-13 38049 , תל אביב -יפו34/11חריף אייזיק  58699273 הפטר חלוט30/08/17סקנדריון כוכבה

    25948-02-16 52204 , הרצלייה87/0קבוץ גלויות  57175721 הפטר חלוט28/09/17עובד תמיר

     1480-00-09 21530 , בית אריה96לבונה  59735902 הפטר חלוט30/09/15עזרי דני

    52411-06-11 28924 , הרצלייה5436ת.ד.  22906085 הפטר חלוט19/09/17עידה מאיר

     4438-05-12 33121 , רחובות17/3גלוסקין  55873079 הפטר חלוט28/11/16פרובה אריה

    11359-09-12 33892 , בת ים2/23חצור  320890296 הפטר חלוט24/07/17קוזר אלכסנדר

    39601-01-12 31309 , תל אביב - יפו209/0שד' ירושלים  51610665 הפטר חלוט25/09/17קלדרון יעקב

    49185-09-12 34676 , בני ברק12שאול חדד  25392077 הפטר חלוט30/08/17רוזנברג שושנה ריזל

    31000-07-12 33592 , רמת השרון38סוקולוב  3401783 הפטר חלוט03/12/17שבח צבי

    20019-08-12 34259 , תל אביב -יפו7/0מרגולין  820027 הפטר חלוט25/09/17שוורץ עדינה

     9128-05-15 47638 , תל אביב -יפו15/10שמעוני  55351472 הפטר חלוט12/09/17שטיין גילית

    44571-07-13 38846 , בת ים15/7רוטשילד  59099093 הפטר חלוט19/11/17שמאי אליהו

חיפה מחוז

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    44783-01-15 45024 , תל אביב -יפו71/0יפת  17861840 הפטר חלוט08/08/17אבו אליחני כמאל

    67148-12-15 51300 , חולון207/2ההסתדרות  29689536 הפטר חלוט14/12/17אסולין ענת

    52654-07-11 29251 , בני ברק43חזון איש  33580630 הפטר חלוט26/09/17אשכולי צבי

    22241-02-16 52093 , תל אביב -יפו21/0קהילת קנדה  14583413 הפטר חלוט14/12/17בוטראשוילי רובן

    29462-04-13 37704 , בת ים2/11שד יוספטל גיורא  65735631 הפטר חלוט14/12/17בוסקילה ליאת

     9080-11-11 30212 , ראשון לציון38/10וולפסון  27310945 הפטר חלוט30/08/17בראנץ שרון

    19074-05-13 37935 , חולון7/0בן ציון ישראל  38550877 הפטר חלוט22/12/17דוד יוסי

    57785-07-15 49079 , חולון131/18שד יוספטל  33576802 הפטר חלוט24/09/17דיין תומר

     1564-00-08 20290 , חולון31/2אילת  36410009 הפטר חלוט09/11/17דעדוש חיים

     2352-00-09 22404 , בני ברק9בר כוכבא  58256884 הפטר חלוט11/09/17דרניצרו אפרים

    27964-04-11 28247 , בת ים46/1כ"ט בנובמבר  309677763 הפטר חלוט24/12/17וולוביקוב יבגני

    44608-07-13 38856 , בת ים15/7רוטשילד  14849947 הפטר חלוט27/11/17ויטנברג שמאי פביאנה

    43259-01-11 27225 , בני ברק15אברבנאל  25295064 הפטר חלוט19/12/17ויסלובסקי מאיר

    44064-05-10 24772 , בני ברק18הפלמ"ח  73389934 הפטר חלוט13/07/17חגאני סופיה

     3008-00-09 22877 , בית דגן-רמלה25אשכולית  32243693 הפטר חלוט19/09/17טהרני דרור

    21252-02-13 35734 , תל אביב -יפו120לוינסקי  311012587 הפטר חלוט14/12/17יארוסקי יבגני

    37864-04-10 23892 , רמת גן34ראש פינה  56093065 הפטר חלוט13/09/17יחזקאל משה

    56110-10-12 34702 , רמת גן34ראש פינה  23965577 הפטר חלוט06/09/17יחזקאל ענת

     5339-09-12 34277 , חולון10/0החי"ים  36634459 הפטר חלוט12/07/17לוי יניב

    22546-11-10 26378 , תל אביב - יפו16ישראל מסלנט  27834191 הפטר חלוט28/12/16מדלסי אביבה אביב

    30687-12-12 35258 , חולון13/4חסדאי  36312791 הפטר חלוט21/12/17מדר שי

     6502-08-10 25428 , רמת גן4/17שד' התמרים  28135564 הפטר חלוט30/08/17מועלם מנשה

     1774-03-15 46685 , בת ים6/24ז'בוטינסקי  52133022 הפטר חלוט18/09/17מורלס גליה

    44894-05-13 37874 , בני ברק3/5רוזנהיים  57917999 הפטר חלוט04/12/17מחלוף יוסף

    34439-06-13 38363 , בת ים4/3רמב"ם  324715036 הפטר חלוט21/12/17מיטניק סבטלנה

    47302-10-12 31756 , ראשון לציון20הנגיד  31876089 הפטר חלוט30/08/17נגר גיא

     3020-05-13 38049 , תל אביב -יפו34/11חריף אייזיק  58699273 הפטר חלוט30/08/17סקנדריון כוכבה

    25948-02-16 52204 , הרצלייה87/0קבוץ גלויות  57175721 הפטר חלוט28/09/17עובד תמיר

     1480-00-09 21530 , בית אריה96לבונה  59735902 הפטר חלוט30/09/15עזרי דני

    52411-06-11 28924 , הרצלייה5436ת.ד.  22906085 הפטר חלוט19/09/17עידה מאיר

     4438-05-12 33121 , רחובות17/3גלוסקין  55873079 הפטר חלוט28/11/16פרובה אריה

    11359-09-12 33892 , בת ים2/23חצור  320890296 הפטר חלוט24/07/17קוזר אלכסנדר

    39601-01-12 31309 , תל אביב - יפו209/0שד' ירושלים  51610665 הפטר חלוט25/09/17קלדרון יעקב

    49185-09-12 34676 , בני ברק12שאול חדד  25392077 הפטר חלוט30/08/17רוזנברג שושנה ריזל

    31000-07-12 33592 , רמת השרון38סוקולוב  3401783 הפטר חלוט03/12/17שבח צבי

    20019-08-12 34259 , תל אביב -יפו7/0מרגולין  820027 הפטר חלוט25/09/17שוורץ עדינה

     9128-05-15 47638 , תל אביב -יפו15/10שמעוני  55351472 הפטר חלוט12/09/17שטיין גילית

    44571-07-13 38846 , בת ים15/7רוטשילד  59099093 הפטר חלוט19/11/17שמאי אליהו

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

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    44783-01-15 45024 , תל אביב -יפו71/0יפת  17861840 הפטר חלוט08/08/17אבו אליחני כמאל

    67148-12-15 51300 , חולון207/2ההסתדרות  29689536 הפטר חלוט14/12/17אסולין ענת

    52654-07-11 29251 , בני ברק43חזון איש  33580630 הפטר חלוט26/09/17אשכולי צבי

    22241-02-16 52093 , תל אביב -יפו21/0קהילת קנדה  14583413 הפטר חלוט14/12/17בוטראשוילי רובן

    29462-04-13 37704 , בת ים2/11שד יוספטל גיורא  65735631 הפטר חלוט14/12/17בוסקילה ליאת

     9080-11-11 30212 , ראשון לציון38/10וולפסון  27310945 הפטר חלוט30/08/17בראנץ שרון

    19074-05-13 37935 , חולון7/0בן ציון ישראל  38550877 הפטר חלוט22/12/17דוד יוסי

    57785-07-15 49079 , חולון131/18שד יוספטל  33576802 הפטר חלוט24/09/17דיין תומר

     1564-00-08 20290 , חולון31/2אילת  36410009 הפטר חלוט09/11/17דעדוש חיים

     2352-00-09 22404 , בני ברק9בר כוכבא  58256884 הפטר חלוט11/09/17דרניצרו אפרים

    27964-04-11 28247 , בת ים46/1כ"ט בנובמבר  309677763 הפטר חלוט24/12/17וולוביקוב יבגני

    44608-07-13 38856 , בת ים15/7רוטשילד  14849947 הפטר חלוט27/11/17ויטנברג שמאי פביאנה

    43259-01-11 27225 , בני ברק15אברבנאל  25295064 הפטר חלוט19/12/17ויסלובסקי מאיר

    44064-05-10 24772 , בני ברק18הפלמ"ח  73389934 הפטר חלוט13/07/17חגאני סופיה

     3008-00-09 22877 , בית דגן-רמלה25אשכולית  32243693 הפטר חלוט19/09/17טהרני דרור

    21252-02-13 35734 , תל אביב -יפו120לוינסקי  311012587 הפטר חלוט14/12/17יארוסקי יבגני

    37864-04-10 23892 , רמת גן34ראש פינה  56093065 הפטר חלוט13/09/17יחזקאל משה

    56110-10-12 34702 , רמת גן34ראש פינה  23965577 הפטר חלוט06/09/17יחזקאל ענת

     5339-09-12 34277 , חולון10/0החי"ים  36634459 הפטר חלוט12/07/17לוי יניב

    22546-11-10 26378 , תל אביב - יפו16ישראל מסלנט  27834191 הפטר חלוט28/12/16מדלסי אביבה אביב

    30687-12-12 35258 , חולון13/4חסדאי  36312791 הפטר חלוט21/12/17מדר שי

     6502-08-10 25428 , רמת גן4/17שד' התמרים  28135564 הפטר חלוט30/08/17מועלם מנשה

     1774-03-15 46685 , בת ים6/24ז'בוטינסקי  52133022 הפטר חלוט18/09/17מורלס גליה

    44894-05-13 37874 , בני ברק3/5רוזנהיים  57917999 הפטר חלוט04/12/17מחלוף יוסף

    34439-06-13 38363 , בת ים4/3רמב"ם  324715036 הפטר חלוט21/12/17מיטניק סבטלנה

    47302-10-12 31756 , ראשון לציון20הנגיד  31876089 הפטר חלוט30/08/17נגר גיא

     3020-05-13 38049 , תל אביב -יפו34/11חריף אייזיק  58699273 הפטר חלוט30/08/17סקנדריון כוכבה

    25948-02-16 52204 , הרצלייה87/0קבוץ גלויות  57175721 הפטר חלוט28/09/17עובד תמיר

     1480-00-09 21530 , בית אריה96לבונה  59735902 הפטר חלוט30/09/15עזרי דני

    52411-06-11 28924 , הרצלייה5436ת.ד.  22906085 הפטר חלוט19/09/17עידה מאיר

     4438-05-12 33121 , רחובות17/3גלוסקין  55873079 הפטר חלוט28/11/16פרובה אריה

    11359-09-12 33892 , בת ים2/23חצור  320890296 הפטר חלוט24/07/17קוזר אלכסנדר

    39601-01-12 31309 , תל אביב - יפו209/0שד' ירושלים  51610665 הפטר חלוט25/09/17קלדרון יעקב

    49185-09-12 34676 , בני ברק12שאול חדד  25392077 הפטר חלוט30/08/17רוזנברג שושנה ריזל

    31000-07-12 33592 , רמת השרון38סוקולוב  3401783 הפטר חלוט03/12/17שבח צבי

    20019-08-12 34259 , תל אביב -יפו7/0מרגולין  820027 הפטר חלוט25/09/17שוורץ עדינה

     9128-05-15 47638 , תל אביב -יפו15/10שמעוני  55351472 הפטר חלוט12/09/17שטיין גילית

    44571-07-13 38846 , בת ים15/7רוטשילד  59099093 הפטר חלוט19/11/17שמאי אליהו

חיפה מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

     1005-00-08 16898 , עכו14/5האורן  24622185 הפטר חלוט17/12/17אבוטבול משה

    54182-07-12 26868 39785993 א', קריית מוצקין17ז'בוטינסקי  הפטר חלוט14/12/17אביגדור עידן

    15037-10-15 44256 , פרדס חנה-כרכור8/0הנשיא  59589549 הפטר חלוט13/12/17אביטן ניצנה

    33720-11-09 18679 , חדרה78הנשיא ויצמן  67806471 הפטר חלוט16/07/17אדרי שלמה

      805-00-06 14132 , פרדס חנה-כרכור579/1דרך למרחב  16881260 הפטר חלוט18/12/17אוסיפוב יעקב

      421-05-16 48645 , קריית אתא6/7בר כוכבא  321156275 הפטר חלוט14/12/17אוריאנסקי טטיאנה

    27572-02-14 32795 , קריית אתא24/19יהודה הלוי  53571907 הפטר חלוט05/05/16אזערי יוכבד

    40864-05-16 49253 , קריית אתא69/2יוספטל  56503527 הפטר חלוט24/10/17איטח עליזה הודי

    29175-05-17 56951 , חיפה26/506צייטלין אהרון(ה  17321472 הפטר חלוט21/12/17אילילוב שרם

    28168-02-16 45643 , נשר27/12יעל  26582585 הפטר חלוט07/12/17אמסלם מומי מימון

    44615-10-13 32352 , חיפה21/0הגדוד העברי  55423305 הפטר חלוט11/12/17בדוק אלכסנדר דו

    20124-07-09 18011 , מעלות-תרשיחא20/2שלמה המלך  68005982 הפטר חלוט23/10/17בוזגלו ציון

     6497-10-16 52070 , חיפה45/0בית לחם  43291749 הפטר חלוט13/12/17בן יהודה יעקב

    18827-10-15 44363 , קריית ביאליק9/11בורלא  14798037 הפטר חלוט14/12/17בן משה משה

    24969-12-14 38755 , פרדס חנה-כרכור38שושן  33015033 הפטר חלוט24/09/17בן-אור אילי

    60072-03-16 48341 , חיפה13/5ביל"ו  309106904 הפטר חלוט15/10/17ברונפלד דנה

    40045-12-15 46025 , חיפה12/0החשמל  57591554 הפטר חלוט14/12/17ברמכי זהיה

    52878-03-15 38211 , מצובה0/0מצובה  24194342 הפטר חלוט07/12/17ברקוביץ שלי

    13250-06-16 49595 , חיפה175/1דרך אלנבי  29110244 הפטר חלוט21/12/17ג'דבאן אמינה

    56652-02-13 27806 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  40159246 הפטר חלוט16/12/17גדיר חסן

    13419-07-14 36188 , פרדס חנה-כרכור6/0דרך הים  54762679 הפטר חלוט06/12/17גולדשטין יהודה

     3686-08-16 50347 , קריית ים58/3לכיש  46262390 הפטר חלוט20/12/17גורצקי אפרים פרצי

     1466-08-14 37085 , חדרה3/6נחל פרת  200465284 הפטר חלוט17/12/17דנילוב אורטל

    54626-02-17 55107 , קריית ים26/14להמן הרברט  34746263 הפטר חלוט13/12/17הורדה קארין

     2436-08-12 26848 , נהרייה4/16הגלעד  319578142 הפטר חלוט11/12/17זובקוב לידיה

    53166-04-15 41537 , עכו11/147ההגנה  26379990 הפטר חלוט14/12/17זועבי חאתם

    49374-05-14 35276 , נשר48/15דרך השלום  56504129 הפטר חלוט05/06/16זיו יפה

    37315-06-14 35960 , שעב0/0שעב  29756723 הפטר חלוט17/12/17ח'טיב ראג'י

    24722-08-15 43735 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  58575317 הפטר חלוט18/12/17ח'יר סלמאן

    18453-05-16 48949 , ראמה0/0ראמה  51124246 הפטר חלוט08/12/17חנא עיסא

    10782-11-10 20968 , ג'דיידה-מכר0ג'דיידה-מכר  59320689 הפטר חלוט01/06/17יונס מוחמד

     2612-09-11 23443 , מעלות-תרשיחא5766ת.ד  46266771 הפטר חלוט13/12/17ירוני אחלאם

    61237-12-14 39672 , טירת כרמל44/38ש שרת  33810169 הפטר חלוט11/12/17למברגר לימור

    44380-02-16 47226 , שלומי8/2ז'בוטינסקי  53213054 הפטר חלוט19/12/17מגירה מרדכי מרקי

    58296-05-15 42276 , קריית מוצקין7/3ספיר פנחס  51374221 הפטר חלוט11/12/17נגל חוה

    16920-05-16 47621 , טירת כרמל25/12גיורא  52864162 הפטר חלוט13/12/17סימן טוב ויקטור

    61764-10-15 44796 , ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  54805544 הפטר חלוט10/12/17סמרי ג'מאל

    11770-09-09 18184 56341662 , שפרעם30ת.ד.  הפטר חלוט18/12/17עבד אל נבי סלוא

    58139-07-12 26696 , חיפה25/0בן יהודה  21948633 הפטר חלוט18/12/17עודה אבראהים

    16636-06-15 42042 , קריית מוצקין39/23החשמונאים  67377028 הפטר חלוט12/12/17עמית וידל

      324-00-06 13672 , נשר19/12האלון  22086821 הפטר חלוט14/12/17פדידה רוחמה

    59707-01-16 46456 , חדרה7/0הגבורים  26943472 הפטר חלוט11/12/17פדלון סילון חיים

    33801-03-13 29527 , חיפה23/0פבזנר  55897615 הפטר חלוט08/06/17פרז ראובן

     8327-09-12 27281 , חיפה186/12יד לבנים  28966430 הפטר חלוט07/12/17צרפתי(לסרי) שרון

    61567-02-15 40683 , נחף0/0נחף  24769473 הפטר חלוט17/12/17קייס תחסין
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    15824-03-16 47661 , חיפה5/3קרית ספר  306467903 הפטר חלוט15/10/17קפיטוב מארק

    61787-06-15 42783 , חיפה16מסדה  14641161 הפטר חלוט19/12/17קשת יצחק

    24723-12-15 45657 , חיפה32/2יוסף  313947103 הפטר חלוט13/12/17רפופורט סנז'נה

     3461-03-12 25278 , ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  25894072 הפטר חלוט17/12/17שעבאן רחאן

    40280-01-16 46516 , בענה0/0בענה  24756595 הפטר חלוט18/12/17תיתי אסמאעיל
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    10779-09-13 17707 , רהט102אל עדיר  35123546 הפטר רגיל19/12/17אבו ציאם מחמוד

     8051-00-08 9542 , אשקלון10/1שד' אייר  306340118 הפטר רגיל19/12/17אוסטרובסקי אמיליה

    13668-02-15 21912 , אשדוד6/5מבוא האמוראים  28812758 הפטר רגיל17/12/17אטיאס אייל

    53995-11-14 21347 , אילת1602 ת"ד 11המדיינים  21921580 הפטר רגיל17/12/17אטיאס גולייט

    13643-02-15 21922 , אשדוד6/5מבוא האמוראים  28123131 הפטר רגיל17/12/17אטיאס רות

    16756-05-15 22971 , באר שבע23/8בנימין מטודלה  301839650 הפטר רגיל18/12/17אלטורי עמיר

    21975-03-11 12182 , דימונה5/1אחריזי  307064998 הפטר רגיל17/12/17אפרוסמן טלי

    44791-05-16 26674 , באר שבע161/23שאול המלך  326911211 הפטר רגיל07/12/17בליוגה אולגה

    54589-11-12 16129 , קריית גת34/0אדוריים  40184756 הפטר רגיל21/12/17ברכה דנה

    13385-11-15 24394 , יטבתה0/0יטבתה  38651402 הפטר רגיל14/12/17גודל גל

    58855-12-15 25129 , דימונה1159/14השלוה  203442447 הפטר רגיל24/12/17דוד בן

    22988-01-13 16450 , שדרות10/2החיד"א  312063662 הפטר רגיל18/12/17דיגילוב בוריס

    45781-01-16 25519 , באר שבע10/8מקור חיים  67647206 הפטר רגיל19/12/17הוס זאב

    14273-08-15 20946 , אשדוד12/2אח"י אילת  12033171 הפטר רגיל17/12/17וועקנין יוסף

     3173-00-07 9123 , באר שבע5/2כצנלסון  54005236 הפטר רגיל18/12/17ויצמן שאול

     7183-05-13 16740 , ירוחם162/2רבי כדיר בוכריס  320735848 הפטר רגיל24/12/17וישנבצקי ילנה

    27361-02-15 22287 , להבים4/0תפוח  50382357 הפטר רגיל13/12/17זריק פרג

     2705-09-11 13281 , אופקים195/6האורן  28461143 הפטר רגיל12/12/17טל אילנה

    25249-01-15 19497 , אשקלון6/3שד' דרום אפריקה  321738734 הפטר רגיל18/12/17לוגונס ראול נסטור

    62247-03-15 22621 , קריית גת133/15שד מלכי ישראל  203927249 הפטר רגיל12/12/17לוי אלירן מצלי

    24526-04-14 19785 , באר שבע21/0גלעד  38682365 הפטר רגיל21/12/17לוי יגאל

    52475-01-16 25623 , אשדוד6/6המלך שלמה  321296774 הפטר רגיל19/12/17מבוקה יקטרינה

    38700-10-14 20994 , באר שבע1/4גוש עציון  37182375 הפטר רגיל11/12/17עאסי פרג'

    25249-01-15 19507 , אשקלון6/3שד דרום אפריקה  321738742 הפטר רגיל18/12/17פרננדס בלוך ברברה דניא

    38107-06-15 23360 , אשדוד16אסתר המלכה  15643125 הפטר רגיל21/12/17שיקובטה סירו אנדרס
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    39014-02-12 24847 , בית שאן312/2שיקמה  40620296 הפטר חלוט18/12/17דניאל עינת

    48378-04-15 41139 , מחניים0/0מחניים  300367034 הפטר חלוט19/12/17זגדון נופר

    22944-10-10 20231 , נצרת עילית4/2יסמין  69731123 הפטר חלוט24/10/17לביב אברהם

    45766-10-15 44347 , עפולה8/16קרן היסוד  43386283 הפטר חלוט14/06/17מיכאל שחר יאיר
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     1005-00-08 16898 , עכו14/5האורן  24622185 הפטר חלוט17/12/17אבוטבול משה

    54182-07-12 26868 39785993 א', קריית מוצקין17ז'בוטינסקי  הפטר חלוט14/12/17אביגדור עידן

    15037-10-15 44256 , פרדס חנה-כרכור8/0הנשיא  59589549 הפטר חלוט13/12/17אביטן ניצנה

    33720-11-09 18679 , חדרה78הנשיא ויצמן  67806471 הפטר חלוט16/07/17אדרי שלמה

      805-00-06 14132 , פרדס חנה-כרכור579/1דרך למרחב  16881260 הפטר חלוט18/12/17אוסיפוב יעקב

      421-05-16 48645 , קריית אתא6/7בר כוכבא  321156275 הפטר חלוט14/12/17אוריאנסקי טטיאנה

    27572-02-14 32795 , קריית אתא24/19יהודה הלוי  53571907 הפטר חלוט05/05/16אזערי יוכבד

    40864-05-16 49253 , קריית אתא69/2יוספטל  56503527 הפטר חלוט24/10/17איטח עליזה הודי

    29175-05-17 56951 , חיפה26/506צייטלין אהרון(ה  17321472 הפטר חלוט21/12/17אילילוב שרם

    28168-02-16 45643 , נשר27/12יעל  26582585 הפטר חלוט07/12/17אמסלם מומי מימון

    44615-10-13 32352 , חיפה21/0הגדוד העברי  55423305 הפטר חלוט11/12/17בדוק אלכסנדר דו

    20124-07-09 18011 , מעלות-תרשיחא20/2שלמה המלך  68005982 הפטר חלוט23/10/17בוזגלו ציון

     6497-10-16 52070 , חיפה45/0בית לחם  43291749 הפטר חלוט13/12/17בן יהודה יעקב

    18827-10-15 44363 , קריית ביאליק9/11בורלא  14798037 הפטר חלוט14/12/17בן משה משה

    24969-12-14 38755 , פרדס חנה-כרכור38שושן  33015033 הפטר חלוט24/09/17בן-אור אילי

    60072-03-16 48341 , חיפה13/5ביל"ו  309106904 הפטר חלוט15/10/17ברונפלד דנה

    40045-12-15 46025 , חיפה12/0החשמל  57591554 הפטר חלוט14/12/17ברמכי זהיה

    52878-03-15 38211 , מצובה0/0מצובה  24194342 הפטר חלוט07/12/17ברקוביץ שלי

    13250-06-16 49595 , חיפה175/1דרך אלנבי  29110244 הפטר חלוט21/12/17ג'דבאן אמינה

    56652-02-13 27806 , ביר אל-מכסור0/0ביר אל-מכסור  40159246 הפטר חלוט16/12/17גדיר חסן

    13419-07-14 36188 , פרדס חנה-כרכור6/0דרך הים  54762679 הפטר חלוט06/12/17גולדשטין יהודה

     3686-08-16 50347 , קריית ים58/3לכיש  46262390 הפטר חלוט20/12/17גורצקי אפרים פרצי

     1466-08-14 37085 , חדרה3/6נחל פרת  200465284 הפטר חלוט17/12/17דנילוב אורטל

    54626-02-17 55107 , קריית ים26/14להמן הרברט  34746263 הפטר חלוט13/12/17הורדה קארין

     2436-08-12 26848 , נהרייה4/16הגלעד  319578142 הפטר חלוט11/12/17זובקוב לידיה

    53166-04-15 41537 , עכו11/147ההגנה  26379990 הפטר חלוט14/12/17זועבי חאתם

    49374-05-14 35276 , נשר48/15דרך השלום  56504129 הפטר חלוט05/06/16זיו יפה

    37315-06-14 35960 , שעב0/0שעב  29756723 הפטר חלוט17/12/17ח'טיב ראג'י

    24722-08-15 43735 , אבו סנאן0/0אבו סנאן  58575317 הפטר חלוט18/12/17ח'יר סלמאן

    18453-05-16 48949 , ראמה0/0ראמה  51124246 הפטר חלוט08/12/17חנא עיסא

    10782-11-10 20968 , ג'דיידה-מכר0ג'דיידה-מכר  59320689 הפטר חלוט01/06/17יונס מוחמד

     2612-09-11 23443 , מעלות-תרשיחא5766ת.ד  46266771 הפטר חלוט13/12/17ירוני אחלאם

    61237-12-14 39672 , טירת כרמל44/38ש שרת  33810169 הפטר חלוט11/12/17למברגר לימור

    44380-02-16 47226 , שלומי8/2ז'בוטינסקי  53213054 הפטר חלוט19/12/17מגירה מרדכי מרקי

    58296-05-15 42276 , קריית מוצקין7/3ספיר פנחס  51374221 הפטר חלוט11/12/17נגל חוה

    16920-05-16 47621 , טירת כרמל25/12גיורא  52864162 הפטר חלוט13/12/17סימן טוב ויקטור

    61764-10-15 44796 , ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  54805544 הפטר חלוט10/12/17סמרי ג'מאל

    11770-09-09 18184 56341662 , שפרעם30ת.ד.  הפטר חלוט18/12/17עבד אל נבי סלוא

    58139-07-12 26696 , חיפה25/0בן יהודה  21948633 הפטר חלוט18/12/17עודה אבראהים

    16636-06-15 42042 , קריית מוצקין39/23החשמונאים  67377028 הפטר חלוט12/12/17עמית וידל

      324-00-06 13672 , נשר19/12האלון  22086821 הפטר חלוט14/12/17פדידה רוחמה

    59707-01-16 46456 , חדרה7/0הגבורים  26943472 הפטר חלוט11/12/17פדלון סילון חיים

    33801-03-13 29527 , חיפה23/0פבזנר  55897615 הפטר חלוט08/06/17פרז ראובן

     8327-09-12 27281 , חיפה186/12יד לבנים  28966430 הפטר חלוט07/12/17צרפתי(לסרי) שרון

    61567-02-15 40683 , נחף0/0נחף  24769473 הפטר חלוט17/12/17קייס תחסין
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    44783-01-15 45024 , תל אביב -יפו71/0יפת  17861840 הפטר חלוט08/08/17אבו אליחני כמאל

    67148-12-15 51300 , חולון207/2ההסתדרות  29689536 הפטר חלוט14/12/17אסולין ענת

    52654-07-11 29251 , בני ברק43חזון איש  33580630 הפטר חלוט26/09/17אשכולי צבי

    22241-02-16 52093 , תל אביב -יפו21/0קהילת קנדה  14583413 הפטר חלוט14/12/17בוטראשוילי רובן

    29462-04-13 37704 , בת ים2/11שד יוספטל גיורא  65735631 הפטר חלוט14/12/17בוסקילה ליאת

     9080-11-11 30212 , ראשון לציון38/10וולפסון  27310945 הפטר חלוט30/08/17בראנץ שרון

    19074-05-13 37935 , חולון7/0בן ציון ישראל  38550877 הפטר חלוט22/12/17דוד יוסי

    57785-07-15 49079 , חולון131/18שד יוספטל  33576802 הפטר חלוט24/09/17דיין תומר

     1564-00-08 20290 , חולון31/2אילת  36410009 הפטר חלוט09/11/17דעדוש חיים

     2352-00-09 22404 , בני ברק9בר כוכבא  58256884 הפטר חלוט11/09/17דרניצרו אפרים

    27964-04-11 28247 , בת ים46/1כ"ט בנובמבר  309677763 הפטר חלוט24/12/17וולוביקוב יבגני

    44608-07-13 38856 , בת ים15/7רוטשילד  14849947 הפטר חלוט27/11/17ויטנברג שמאי פביאנה

    43259-01-11 27225 , בני ברק15אברבנאל  25295064 הפטר חלוט19/12/17ויסלובסקי מאיר

    44064-05-10 24772 , בני ברק18הפלמ"ח  73389934 הפטר חלוט13/07/17חגאני סופיה

     3008-00-09 22877 , בית דגן-רמלה25אשכולית  32243693 הפטר חלוט19/09/17טהרני דרור

    21252-02-13 35734 , תל אביב -יפו120לוינסקי  311012587 הפטר חלוט14/12/17יארוסקי יבגני

    37864-04-10 23892 , רמת גן34ראש פינה  56093065 הפטר חלוט13/09/17יחזקאל משה

    56110-10-12 34702 , רמת גן34ראש פינה  23965577 הפטר חלוט06/09/17יחזקאל ענת

     5339-09-12 34277 , חולון10/0החי"ים  36634459 הפטר חלוט12/07/17לוי יניב

    22546-11-10 26378 , תל אביב - יפו16ישראל מסלנט  27834191 הפטר חלוט28/12/16מדלסי אביבה אביב

    30687-12-12 35258 , חולון13/4חסדאי  36312791 הפטר חלוט21/12/17מדר שי

     6502-08-10 25428 , רמת גן4/17שד' התמרים  28135564 הפטר חלוט30/08/17מועלם מנשה

     1774-03-15 46685 , בת ים6/24ז'בוטינסקי  52133022 הפטר חלוט18/09/17מורלס גליה

    44894-05-13 37874 , בני ברק3/5רוזנהיים  57917999 הפטר חלוט04/12/17מחלוף יוסף

    34439-06-13 38363 , בת ים4/3רמב"ם  324715036 הפטר חלוט21/12/17מיטניק סבטלנה

    47302-10-12 31756 , ראשון לציון20הנגיד  31876089 הפטר חלוט30/08/17נגר גיא

     3020-05-13 38049 , תל אביב -יפו34/11חריף אייזיק  58699273 הפטר חלוט30/08/17סקנדריון כוכבה

    25948-02-16 52204 , הרצלייה87/0קבוץ גלויות  57175721 הפטר חלוט28/09/17עובד תמיר

     1480-00-09 21530 , בית אריה96לבונה  59735902 הפטר חלוט30/09/15עזרי דני

    52411-06-11 28924 , הרצלייה5436ת.ד.  22906085 הפטר חלוט19/09/17עידה מאיר

     4438-05-12 33121 , רחובות17/3גלוסקין  55873079 הפטר חלוט28/11/16פרובה אריה

    11359-09-12 33892 , בת ים2/23חצור  320890296 הפטר חלוט24/07/17קוזר אלכסנדר

    39601-01-12 31309 , תל אביב - יפו209/0שד' ירושלים  51610665 הפטר חלוט25/09/17קלדרון יעקב

    49185-09-12 34676 , בני ברק12שאול חדד  25392077 הפטר חלוט30/08/17רוזנברג שושנה ריזל

    31000-07-12 33592 , רמת השרון38סוקולוב  3401783 הפטר חלוט03/12/17שבח צבי

    20019-08-12 34259 , תל אביב -יפו7/0מרגולין  820027 הפטר חלוט25/09/17שוורץ עדינה

     9128-05-15 47638 , תל אביב -יפו15/10שמעוני  55351472 הפטר חלוט12/09/17שטיין גילית

    44571-07-13 38846 , בת ים15/7רוטשילד  59099093 הפטר חלוט19/11/17שמאי אליהו

חיפה מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

07/05/12     53578-02-11 22054 , נצרת עלית5/7הגפן  324613603 מרקין דמיטרי

18/04/12       615-00-09 18392 , עפולה19הרצל  22844401 סבג שי דוד

14/05/12     11680-02-11 21506 , קרית שמונה848/18הנרייטה סולד  56798226 סגרון לבונה ליבנ

07/05/12      8151-01-11 21375 , קרית שמונה4/6רזיאל  309965762 פליגר תליה

14/05/12     40748-11-10 20586 , שבלי - אום אל-ג37שבלי ת.ד.  59465534 פראירה נור

אולגה גורדון, עו"ד, חיפה

באר שבע מחוז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

23/04/12     52838-03-11 11979 , קרית מלאכי3/16רשי  22124309 זוהר אסנת

15/04/12     30934-07-11 12306 , אילת434/7ברנע  55584528 מזרחי אבנר

18/04/12     42789-07-11 12600 , קרית גת65/4הקוממיות  25072604 שריקר אורנה

18/04/12     42766-07-11 12599 , קרית גת65/4הקוממיות  24532350 שריקר בר יוחאי

18/04/12     37798-07-11 12749 , רהט47 7שכ  28384568 אבו אלרוס יוסף

05/04/12     50800-06-11 13050 , אשדוד22/2הר חרמון  68153956 אבנעים ויקטור

25/04/12      3206-04-11 12578 , שדרות149, ת" 52משה רבנו  63172431 אברג'ל יצחק

23/04/12     47317-07-11 12646 , אשדוד24/9הכלנית  311977102 אברהם אנז'ליקה

16/04/12     27068-07-11 13320 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  201238359 אברהם בת אל רחל

16/04/12     27048-07-11 13290 , באר שבע10/20הרב טנא שלמה  26485466 אברהם דוד

12/03/12      4266-07-11 13220 , דימונה1067/27טיילת הספורט  24129686 אווסקאר עופר

12/03/12      4293-07-11 13230 , דימונה287/20טיילת הספורט  17559154 אווסקאר רינה

05/04/12     47660-02-11 12179 , מסלול19מסלול  22788574 אור גדעון

05/04/12     47660-02-11 12180 , מסלול19מסלול  24686412 אור רונית

27/03/12     50005-06-11 13121 , אופקים60/5פינטו חיים  317236636 אחדוב שפגט

16/04/12     24593-07-11 12989 , דימונה18/0נוה מדבר  61190260 אלפונטה מרסיל

17/04/12      1517-07-10 11705 , לקיה51 8ש  33462417 אלצאנע פארס

14/05/12     35564-08-11 13275 , אילת4228ת"ד  22635213 אלקובי דניאל

04/04/12     18521-06-11 12291 , קרית גת143אדוריים  38382172 אסור אבי

18/04/12     38267-05-11 10498 , קרית גת9/3שמגר בן ענת  43153360 ארגון לילך

06/03/12     28738-02-11 12566 , אשדוד21/2הבשור  60681186 ארז רחל לין

30/04/12      5809-08-11 12912 320434350 , אשקלון9/1ז'בוטינסקי   בוריסוב אלכסיי

23/04/12     47125-07-11 13228 , ערד9/26בן יאיר  16717530 בלאבן אדוארד

30/03/12     18971-11-10 11976 , באר שבע3/9אשבל מיכאל  17724543 בן מויאל אינגבור

16/04/12      4167-06-11 12756 , קרית גת243/7אדוריים  37270790 גדליהו עליזה

23/04/12     47161-07-11 13291 , ערד23/2בן יאיר אלעזר  32498172 דהאבשה עומאר

02/05/12      9520-09-11 13518 37516903 , אילת7210ת.ד  דהן חגית

16/04/12     33849-07-11 12529 , באר שבע89/3אבן עזרא  317284107 דוקורסקי איגור

16/04/12     33886-07-11 12530 , באר שבע89/3אבן עזרא  317827756 דוקורסקי אינה

18/04/12     37464-07-11 13089 , אילת4/40זהורית  15823099 דז'קיק פביו

25/04/12     52074-07-11 13302 , באר שבע38/13מגידו  31910748 דמרי אורן

25/04/12     52148-07-11 13342 , באר שבע38/13מגידו  42830059 דמרי נטלי

14/03/12     19394-07-11 13208 , ערד20/17שמעון  23796634 הורוביץ חנה

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    15824-03-16 47661 , חיפה5/3קרית ספר  306467903 הפטר חלוט15/10/17קפיטוב מארק

    61787-06-15 42783 , חיפה16מסדה  14641161 הפטר חלוט19/12/17קשת יצחק

    24723-12-15 45657 , חיפה32/2יוסף  313947103 הפטר חלוט13/12/17רפופורט סנז'נה

     3461-03-12 25278 , ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  25894072 הפטר חלוט17/12/17שעבאן רחאן

    40280-01-16 46516 , בענה0/0בענה  24756595 הפטר חלוט18/12/17תיתי אסמאעיל

באר שבע מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    10779-09-13 17707 , רהט102אל עדיר  35123546 הפטר רגיל19/12/17אבו ציאם מחמוד

     8051-00-08 9542 , אשקלון10/1שד' אייר  306340118 הפטר רגיל19/12/17אוסטרובסקי אמיליה

    13668-02-15 21912 , אשדוד6/5מבוא האמוראים  28812758 הפטר רגיל17/12/17אטיאס אייל

    53995-11-14 21347 , אילת1602 ת"ד 11המדיינים  21921580 הפטר רגיל17/12/17אטיאס גולייט

    13643-02-15 21922 , אשדוד6/5מבוא האמוראים  28123131 הפטר רגיל17/12/17אטיאס רות

    16756-05-15 22971 , באר שבע23/8בנימין מטודלה  301839650 הפטר רגיל18/12/17אלטורי עמיר

    21975-03-11 12182 , דימונה5/1אחריזי  307064998 הפטר רגיל17/12/17אפרוסמן טלי

    44791-05-16 26674 , באר שבע161/23שאול המלך  326911211 הפטר רגיל07/12/17בליוגה אולגה

    54589-11-12 16129 , קריית גת34/0אדוריים  40184756 הפטר רגיל21/12/17ברכה דנה

    13385-11-15 24394 , יטבתה0/0יטבתה  38651402 הפטר רגיל14/12/17גודל גל

    58855-12-15 25129 , דימונה1159/14השלוה  203442447 הפטר רגיל24/12/17דוד בן

    22988-01-13 16450 , שדרות10/2החיד"א  312063662 הפטר רגיל18/12/17דיגילוב בוריס

    45781-01-16 25519 , באר שבע10/8מקור חיים  67647206 הפטר רגיל19/12/17הוס זאב

    14273-08-15 20946 , אשדוד12/2אח"י אילת  12033171 הפטר רגיל17/12/17וועקנין יוסף

     3173-00-07 9123 , באר שבע5/2כצנלסון  54005236 הפטר רגיל18/12/17ויצמן שאול

     7183-05-13 16740 , ירוחם162/2רבי כדיר בוכריס  320735848 הפטר רגיל24/12/17וישנבצקי ילנה

    27361-02-15 22287 , להבים4/0תפוח  50382357 הפטר רגיל13/12/17זריק פרג

     2705-09-11 13281 , אופקים195/6האורן  28461143 הפטר רגיל12/12/17טל אילנה

    25249-01-15 19497 , אשקלון6/3שד' דרום אפריקה  321738734 הפטר רגיל18/12/17לוגונס ראול נסטור

    62247-03-15 22621 , קריית גת133/15שד מלכי ישראל  203927249 הפטר רגיל12/12/17לוי אלירן מצלי

    24526-04-14 19785 , באר שבע21/0גלעד  38682365 הפטר רגיל21/12/17לוי יגאל

    52475-01-16 25623 , אשדוד6/6המלך שלמה  321296774 הפטר רגיל19/12/17מבוקה יקטרינה

    38700-10-14 20994 , באר שבע1/4גוש עציון  37182375 הפטר רגיל11/12/17עאסי פרג'

    25249-01-15 19507 , אשקלון6/3שד דרום אפריקה  321738742 הפטר רגיל18/12/17פרננדס בלוך ברברה דניא

    38107-06-15 23360 , אשדוד16אסתר המלכה  15643125 הפטר רגיל21/12/17שיקובטה סירו אנדרס

נצרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    39014-02-12 24847 , בית שאן312/2שיקמה  40620296 הפטר חלוט18/12/17דניאל עינת

    48378-04-15 41139 , מחניים0/0מחניים  300367034 הפטר חלוט19/12/17זגדון נופר

    22944-10-10 20231 , נצרת עילית4/2יסמין  69731123 הפטר חלוט24/10/17לביב אברהם

    45766-10-15 44347 , עפולה8/16קרן היסוד  43386283 הפטר חלוט14/06/17מיכאל שחר יאיר
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הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    15824-03-16 47661 , חיפה5/3קרית ספר  306467903 הפטר חלוט15/10/17קפיטוב מארק

    61787-06-15 42783 , חיפה16מסדה  14641161 הפטר חלוט19/12/17קשת יצחק

    24723-12-15 45657 , חיפה32/2יוסף  313947103 הפטר חלוט13/12/17רפופורט סנז'נה

     3461-03-12 25278 , ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  25894072 הפטר חלוט17/12/17שעבאן רחאן

    40280-01-16 46516 , בענה0/0בענה  24756595 הפטר חלוט18/12/17תיתי אסמאעיל

באר שבע מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    10779-09-13 17707 , רהט102אל עדיר  35123546 הפטר רגיל19/12/17אבו ציאם מחמוד

     8051-00-08 9542 , אשקלון10/1שד' אייר  306340118 הפטר רגיל19/12/17אוסטרובסקי אמיליה

    13668-02-15 21912 , אשדוד6/5מבוא האמוראים  28812758 הפטר רגיל17/12/17אטיאס אייל

    53995-11-14 21347 , אילת1602 ת"ד 11המדיינים  21921580 הפטר רגיל17/12/17אטיאס גולייט

    13643-02-15 21922 , אשדוד6/5מבוא האמוראים  28123131 הפטר רגיל17/12/17אטיאס רות

    16756-05-15 22971 , באר שבע23/8בנימין מטודלה  301839650 הפטר רגיל18/12/17אלטורי עמיר

    21975-03-11 12182 , דימונה5/1אחריזי  307064998 הפטר רגיל17/12/17אפרוסמן טלי

    44791-05-16 26674 , באר שבע161/23שאול המלך  326911211 הפטר רגיל07/12/17בליוגה אולגה

    54589-11-12 16129 , קריית גת34/0אדוריים  40184756 הפטר רגיל21/12/17ברכה דנה

    13385-11-15 24394 , יטבתה0/0יטבתה  38651402 הפטר רגיל14/12/17גודל גל

    58855-12-15 25129 , דימונה1159/14השלוה  203442447 הפטר רגיל24/12/17דוד בן

    22988-01-13 16450 , שדרות10/2החיד"א  312063662 הפטר רגיל18/12/17דיגילוב בוריס

    45781-01-16 25519 , באר שבע10/8מקור חיים  67647206 הפטר רגיל19/12/17הוס זאב

    14273-08-15 20946 , אשדוד12/2אח"י אילת  12033171 הפטר רגיל17/12/17וועקנין יוסף

     3173-00-07 9123 , באר שבע5/2כצנלסון  54005236 הפטר רגיל18/12/17ויצמן שאול

     7183-05-13 16740 , ירוחם162/2רבי כדיר בוכריס  320735848 הפטר רגיל24/12/17וישנבצקי ילנה

    27361-02-15 22287 , להבים4/0תפוח  50382357 הפטר רגיל13/12/17זריק פרג

     2705-09-11 13281 , אופקים195/6האורן  28461143 הפטר רגיל12/12/17טל אילנה

    25249-01-15 19497 , אשקלון6/3שד' דרום אפריקה  321738734 הפטר רגיל18/12/17לוגונס ראול נסטור

    62247-03-15 22621 , קריית גת133/15שד מלכי ישראל  203927249 הפטר רגיל12/12/17לוי אלירן מצלי

    24526-04-14 19785 , באר שבע21/0גלעד  38682365 הפטר רגיל21/12/17לוי יגאל

    52475-01-16 25623 , אשדוד6/6המלך שלמה  321296774 הפטר רגיל19/12/17מבוקה יקטרינה

    38700-10-14 20994 , באר שבע1/4גוש עציון  37182375 הפטר רגיל11/12/17עאסי פרג'

    25249-01-15 19507 , אשקלון6/3שד דרום אפריקה  321738742 הפטר רגיל18/12/17פרננדס בלוך ברברה דניא

    38107-06-15 23360 , אשדוד16אסתר המלכה  15643125 הפטר רגיל21/12/17שיקובטה סירו אנדרס

נצרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    39014-02-12 24847 , בית שאן312/2שיקמה  40620296 הפטר חלוט18/12/17דניאל עינת

    48378-04-15 41139 , מחניים0/0מחניים  300367034 הפטר חלוט19/12/17זגדון נופר

    22944-10-10 20231 , נצרת עילית4/2יסמין  69731123 הפטר חלוט24/10/17לביב אברהם

    45766-10-15 44347 , עפולה8/16קרן היסוד  43386283 הפטר חלוט14/06/17מיכאל שחר יאיר

רשימת תיקים לפרסום  ברשומות

תל אביב מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    44783-01-15 45024 , תל אביב -יפו71/0יפת  17861840 הפטר חלוט08/08/17אבו אליחני כמאל

    67148-12-15 51300 , חולון207/2ההסתדרות  29689536 הפטר חלוט14/12/17אסולין ענת

    52654-07-11 29251 , בני ברק43חזון איש  33580630 הפטר חלוט26/09/17אשכולי צבי

    22241-02-16 52093 , תל אביב -יפו21/0קהילת קנדה  14583413 הפטר חלוט14/12/17בוטראשוילי רובן

    29462-04-13 37704 , בת ים2/11שד יוספטל גיורא  65735631 הפטר חלוט14/12/17בוסקילה ליאת

     9080-11-11 30212 , ראשון לציון38/10וולפסון  27310945 הפטר חלוט30/08/17בראנץ שרון

    19074-05-13 37935 , חולון7/0בן ציון ישראל  38550877 הפטר חלוט22/12/17דוד יוסי

    57785-07-15 49079 , חולון131/18שד יוספטל  33576802 הפטר חלוט24/09/17דיין תומר

     1564-00-08 20290 , חולון31/2אילת  36410009 הפטר חלוט09/11/17דעדוש חיים

     2352-00-09 22404 , בני ברק9בר כוכבא  58256884 הפטר חלוט11/09/17דרניצרו אפרים

    27964-04-11 28247 , בת ים46/1כ"ט בנובמבר  309677763 הפטר חלוט24/12/17וולוביקוב יבגני

    44608-07-13 38856 , בת ים15/7רוטשילד  14849947 הפטר חלוט27/11/17ויטנברג שמאי פביאנה

    43259-01-11 27225 , בני ברק15אברבנאל  25295064 הפטר חלוט19/12/17ויסלובסקי מאיר

    44064-05-10 24772 , בני ברק18הפלמ"ח  73389934 הפטר חלוט13/07/17חגאני סופיה

     3008-00-09 22877 , בית דגן-רמלה25אשכולית  32243693 הפטר חלוט19/09/17טהרני דרור

    21252-02-13 35734 , תל אביב -יפו120לוינסקי  311012587 הפטר חלוט14/12/17יארוסקי יבגני

    37864-04-10 23892 , רמת גן34ראש פינה  56093065 הפטר חלוט13/09/17יחזקאל משה

    56110-10-12 34702 , רמת גן34ראש פינה  23965577 הפטר חלוט06/09/17יחזקאל ענת

     5339-09-12 34277 , חולון10/0החי"ים  36634459 הפטר חלוט12/07/17לוי יניב

    22546-11-10 26378 , תל אביב - יפו16ישראל מסלנט  27834191 הפטר חלוט28/12/16מדלסי אביבה אביב

    30687-12-12 35258 , חולון13/4חסדאי  36312791 הפטר חלוט21/12/17מדר שי

     6502-08-10 25428 , רמת גן4/17שד' התמרים  28135564 הפטר חלוט30/08/17מועלם מנשה

     1774-03-15 46685 , בת ים6/24ז'בוטינסקי  52133022 הפטר חלוט18/09/17מורלס גליה

    44894-05-13 37874 , בני ברק3/5רוזנהיים  57917999 הפטר חלוט04/12/17מחלוף יוסף

    34439-06-13 38363 , בת ים4/3רמב"ם  324715036 הפטר חלוט21/12/17מיטניק סבטלנה

    47302-10-12 31756 , ראשון לציון20הנגיד  31876089 הפטר חלוט30/08/17נגר גיא

     3020-05-13 38049 , תל אביב -יפו34/11חריף אייזיק  58699273 הפטר חלוט30/08/17סקנדריון כוכבה

    25948-02-16 52204 , הרצלייה87/0קבוץ גלויות  57175721 הפטר חלוט28/09/17עובד תמיר

     1480-00-09 21530 , בית אריה96לבונה  59735902 הפטר חלוט30/09/15עזרי דני

    52411-06-11 28924 , הרצלייה5436ת.ד.  22906085 הפטר חלוט19/09/17עידה מאיר

     4438-05-12 33121 , רחובות17/3גלוסקין  55873079 הפטר חלוט28/11/16פרובה אריה

    11359-09-12 33892 , בת ים2/23חצור  320890296 הפטר חלוט24/07/17קוזר אלכסנדר

    39601-01-12 31309 , תל אביב - יפו209/0שד' ירושלים  51610665 הפטר חלוט25/09/17קלדרון יעקב

    49185-09-12 34676 , בני ברק12שאול חדד  25392077 הפטר חלוט30/08/17רוזנברג שושנה ריזל

    31000-07-12 33592 , רמת השרון38סוקולוב  3401783 הפטר חלוט03/12/17שבח צבי

    20019-08-12 34259 , תל אביב -יפו7/0מרגולין  820027 הפטר חלוט25/09/17שוורץ עדינה

     9128-05-15 47638 , תל אביב -יפו15/10שמעוני  55351472 הפטר חלוט12/09/17שטיין גילית

    44571-07-13 38846 , בת ים15/7רוטשילד  59099093 הפטר חלוט19/11/17שמאי אליהו

חיפה מחוז

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

12:00 17/05/09 11:30 17/05/09 22/02/09 1230008 4854 ,14-27המלאכה
נצרתעילית,

580048874 ד"ניידותחב
להפצתיהדות

ארהקודש

12:00 26/07/09 11:30 26/07/09 15/03/09 3060008 4927 528האופנים
חצורהגלילית,

512642026 אקסטרה"
צ.י(אורדינייר(.

מזושירותי

11:00 29/07/09 10:30 29/07/09 15/02/09 3460008 4943 בגין7מנחם
רמתגן,

513793422 סטוגליליפתח
מ"בע

12:00 15/07/09 11:30 15/07/09 11/03/09 4840008 4995 חצור.81,ד.ת
הגלילית

513710681 מ"וטרימיקסבע

חיפה',א15ים"פל'רבשד"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזחיפהוהצפון,ר"סגןהכונ,ד"עו,לבנהברעוז

בארשבע מחוז

הודעותעלמתןצוויפירוקואסיפותראשונותשלנושיםושלמשתתפים

מועדקיוםאסיפת
משתתפיםראשונה

מועדקיוםאסיפת
נושיםראשונה

תאריךמתן
צופירוק

תיק.מס
ש"ביהמ

תיק'מס
ר"כנ

כתובת מספר
עמותה/חברה

עמותה/שםחברה

10:30 10/05/09 10:00 10/05/09 02/03/09 834908 2946 מסחרי19מרכז
עומר,

512027954 אחירוזנטל
שרותיבניה

)1995(מ"בע

10:30 30/03/09 10:00 30/03/09 21/01/09 84170008 2949 13הצוער,באר
שבע

513704189 לבהנגבסוכנויות
מ"הרכבבע

10:30 18/03/09 10:00 18/03/09 18/03/09 852308 2954 69טרומפלדור
בארשבע,

512504366 אתגריתרשתות
1997(ותשתיות(

מ"בע

10:30 18/05/09 10:00 18/05/09 02/03/09 860308 2959 הנגבלבקניון
בארשבע,

512613233 סמיאתמאיר
מ"ובניובע

10:30 05/07/09 10:00 05/07/09 05/04/09 862008 2961 אשקלון,6ל"צה 512736356 מ"טליטקסבע

בארשבע,4התקווה'רברח"אסיפותיתקימובמשרדיהכונ
מנהלמחוזבארשבע,ר"סגןהכונ,ד"עו,צביקויש

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    15824-03-16 47661 , חיפה5/3קרית ספר  306467903 הפטר חלוט15/10/17קפיטוב מארק

    61787-06-15 42783 , חיפה16מסדה  14641161 הפטר חלוט19/12/17קשת יצחק

    24723-12-15 45657 , חיפה32/2יוסף  313947103 הפטר חלוט13/12/17רפופורט סנז'נה

     3461-03-12 25278 , ג'דיידה-מכר0/0ג'דיידה  25894072 הפטר חלוט17/12/17שעבאן רחאן

    40280-01-16 46516 , בענה0/0בענה  24756595 הפטר חלוט18/12/17תיתי אסמאעיל

באר שבע מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    10779-09-13 17707 , רהט102אל עדיר  35123546 הפטר רגיל19/12/17אבו ציאם מחמוד

     8051-00-08 9542 , אשקלון10/1שד' אייר  306340118 הפטר רגיל19/12/17אוסטרובסקי אמיליה

    13668-02-15 21912 , אשדוד6/5מבוא האמוראים  28812758 הפטר רגיל17/12/17אטיאס אייל

    53995-11-14 21347 , אילת1602 ת"ד 11המדיינים  21921580 הפטר רגיל17/12/17אטיאס גולייט

    13643-02-15 21922 , אשדוד6/5מבוא האמוראים  28123131 הפטר רגיל17/12/17אטיאס רות

    16756-05-15 22971 , באר שבע23/8בנימין מטודלה  301839650 הפטר רגיל18/12/17אלטורי עמיר

    21975-03-11 12182 , דימונה5/1אחריזי  307064998 הפטר רגיל17/12/17אפרוסמן טלי

    44791-05-16 26674 , באר שבע161/23שאול המלך  326911211 הפטר רגיל07/12/17בליוגה אולגה

    54589-11-12 16129 , קריית גת34/0אדוריים  40184756 הפטר רגיל21/12/17ברכה דנה

    13385-11-15 24394 , יטבתה0/0יטבתה  38651402 הפטר רגיל14/12/17גודל גל

    58855-12-15 25129 , דימונה1159/14השלוה  203442447 הפטר רגיל24/12/17דוד בן

    22988-01-13 16450 , שדרות10/2החיד"א  312063662 הפטר רגיל18/12/17דיגילוב בוריס

    45781-01-16 25519 , באר שבע10/8מקור חיים  67647206 הפטר רגיל19/12/17הוס זאב

    14273-08-15 20946 , אשדוד12/2אח"י אילת  12033171 הפטר רגיל17/12/17וועקנין יוסף

     3173-00-07 9123 , באר שבע5/2כצנלסון  54005236 הפטר רגיל18/12/17ויצמן שאול

     7183-05-13 16740 , ירוחם162/2רבי כדיר בוכריס  320735848 הפטר רגיל24/12/17וישנבצקי ילנה

    27361-02-15 22287 , להבים4/0תפוח  50382357 הפטר רגיל13/12/17זריק פרג

     2705-09-11 13281 , אופקים195/6האורן  28461143 הפטר רגיל12/12/17טל אילנה

    25249-01-15 19497 , אשקלון6/3שד' דרום אפריקה  321738734 הפטר רגיל18/12/17לוגונס ראול נסטור

    62247-03-15 22621 , קריית גת133/15שד מלכי ישראל  203927249 הפטר רגיל12/12/17לוי אלירן מצלי

    24526-04-14 19785 , באר שבע21/0גלעד  38682365 הפטר רגיל21/12/17לוי יגאל

    52475-01-16 25623 , אשדוד6/6המלך שלמה  321296774 הפטר רגיל19/12/17מבוקה יקטרינה

    38700-10-14 20994 , באר שבע1/4גוש עציון  37182375 הפטר רגיל11/12/17עאסי פרג'

    25249-01-15 19507 , אשקלון6/3שד דרום אפריקה  321738742 הפטר רגיל18/12/17פרננדס בלוך ברברה דניא

    38107-06-15 23360 , אשדוד16אסתר המלכה  15643125 הפטר רגיל21/12/17שיקובטה סירו אנדרס

נצרת מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    39014-02-12 24847 , בית שאן312/2שיקמה  40620296 הפטר חלוט18/12/17דניאל עינת

    48378-04-15 41139 , מחניים0/0מחניים  300367034 הפטר חלוט19/12/17זגדון נופר

    22944-10-10 20231 , נצרת עילית4/2יסמין  69731123 הפטר חלוט24/10/17לביב אברהם

    45766-10-15 44347 , עפולה8/16קרן היסוד  43386283 הפטר חלוט14/06/17מיכאל שחר יאיר

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

      216-00-07 14920 , נצרת עלית8/6הכרמים  50993658 הפטר חלוט13/12/17מרג'י אבראהים

    32935-04-14 34753 , נצרת7/0 2108רח  20812004 הפטר חלוט11/12/17סאיג בושרא

     8983-06-15 42257 , עפולה10/7ז'בוטינסקי  321024275 הפטר חלוט11/12/17סדיקוב יליזבטה

    36223-02-14 33997 , נצרת עילית1/0הגיא  68520832 הפטר חלוט10/12/17עמר טיטי

    55974-07-12 26687 , מגאר561מגאר ת.ד  25957614 הפטר חלוט18/12/17עראידה האשם

    32936-05-11 22677 , מגאר0/0מגאר  21085840 הפטר חלוט18/12/17ערטול איבון

    45559-02-11 21907 35149137 , מגאר112ת.ד  הפטר חלוט18/12/17ערטול זיאד

    30814-12-11 24366 , טבריה851/1רמת אגוז  28086999 הפטר חלוט17/07/17פיניאן יעקב

     4154-08-14 37030 , עפולה8/7הבריגדה העברית  307586610 הפטר חלוט22/06/16קובל נטליה

מרכז מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    21550-08-10 25546 , רחובות76/6הרשנזון  34792689 הפטר חלוט04/11/17אבודרהם אתי

    12049-07-12 33560 , לוד23/23בן גוריון  11567591 הפטר חלוט26/09/17אלבוקרה ישראל

     8905-06-14 43361 23868904 , ראש העין8הר המור  הפטר חלוט07/09/17אלטמן פייגה רחל

    56586-07-13 38499 , עינת0/0עינת  3860756 הפטר חלוט25/09/17ארגוב משה

    32078-06-12 33643 , קדימה70/9שד' בן צבי ת.ד  310617709 הפטר חלוט26/09/17בודובסקי אדגר

    43822-03-11 27930 , ראשון לציון17ויצברד  312784143 הפטר חלוט15/10/17בלייב פולינה

    21712-09-11 29695 , רחובות2/0מזרחי משה  52606936 הפטר חלוט17/10/17בן ישי שרי

      520-01-12 30995 , כפר יונה26/0אלי כהן  69773067 הפטר חלוט27/08/17ברוקנר סלומון

    14350-02-13 36093 , כפר סבא6/3הגרא  301643748 הפטר חלוט30/08/17גבע רע הוד

    33199-04-13 37445 , טייבה0/0טייבה  301402384 הפטר חלוט29/08/17גורין אמאל

    24980-01-14 41355 , נתניה20/31רפאל אנקווה  25198383 הפטר חלוט26/09/17דדון אלין

    56458-03-11 28020 , ראשון לציון7הבוצרים  43371384 הפטר חלוט02/10/17דויטש דותן

    56475-03-11 28010 , ראשון לציון7הבוצרים  15900251 הפטר חלוט02/10/17דויטש  (פרזם) ז'ני

    25703-06-10 24933 , ראשון לציון20/4משמר הירדן  22292908 הפטר חלוט25/09/17חתוכה חן עמית

    35282-12-15 51031 , פתח תקווה4/6שפרינצק  54942511 הפטר חלוט18/09/17טופז אירית

    45931-07-12 33595 , ראשון לציון1/3שליט  3119609 הפטר חלוט25/09/17טנדלר אליהו

    42790-12-14 45138 , יבנה6/14העוגן  52186939 הפטר חלוט23/11/17כהן אברהם

    23081-07-13 38812 , פתח תקווה169/1רוטשילד  66478850 הפטר חלוט25/09/17לוי מוריה

    13173-07-14 43589 , נתניה9/4בר יוחאי  34165217 הפטר חלוט30/08/17לוי נתנאלה

    17087-05-13 38069 , נתניה4/0מינץ  318049467 הפטר חלוט18/09/17לוין ברוך

    57556-11-11 30316 , רנתיה39מושב רינתיה  22175053 הפטר חלוט11/09/17מאיה דרור

    51676-04-15 47627 , נתניה8/2יהודה הנשיא  323789529 הפטר חלוט14/09/17מנדוזה אימלדה

    14217-12-11 30512 , לוד2/2האילנות  310459292 הפטר חלוט29/08/17מסחייב דורה

    30361-09-14 44276 , יהוד15/0בן צבי  34383497 הפטר חלוט25/09/17סאלח גיא

    30418-12-15 51019 , כפר סבא36/1כצנלסון ברל  38566725 הפטר חלוט13/09/17ספיר יניב

    25769-04-12 33281 , ראשון לציון15/9מולכו שלמה  58416702 הפטר חלוט30/08/17עראמה מרדכי

    20023-08-15 49385 , ראשון לציון14/5פופל מרדכי  72180714 הפטר חלוט04/07/17פטורי משה

    23786-03-11 27755 , אבן יהודה16המחתרת  22244974 הפטר חלוט20/08/17פרי משה

     6086-01-14 41172 , ראשון לציון10/21האיריס  22266878 הפטר חלוט23/10/17צפדיה יצחק

    21245-04-15 46794 , כפר סבא64/4הרצל  34891366 הפטר חלוט07/12/17קטיר אבישי

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
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    29074-12-12 35355 /א, כפר סבא13שלום עליכם  55250088 הפטר חלוט25/09/17שאולי לינדה

    27601-03-14 42015 , פתח תקווה18/10רום יעל  55648356 הפטר חלוט19/09/17שמילוביץ שרית

    43531-07-11 29185 , ראשון לציון65/12שד יעקב  57464836 הפטר חלוט04/07/17שמעוני רינת

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

      216-00-07 14920 , נצרת עלית8/6הכרמים  50993658 הפטר חלוט13/12/17מרג'י אבראהים

    32935-04-14 34753 , נצרת7/0 2108רח  20812004 הפטר חלוט11/12/17סאיג בושרא

     8983-06-15 42257 , עפולה10/7ז'בוטינסקי  321024275 הפטר חלוט11/12/17סדיקוב יליזבטה

    36223-02-14 33997 , נצרת עילית1/0הגיא  68520832 הפטר חלוט10/12/17עמר טיטי

    55974-07-12 26687 , מגאר561מגאר ת.ד  25957614 הפטר חלוט18/12/17עראידה האשם

    32936-05-11 22677 , מגאר0/0מגאר  21085840 הפטר חלוט18/12/17ערטול איבון

    45559-02-11 21907 35149137 , מגאר112ת.ד  הפטר חלוט18/12/17ערטול זיאד

    30814-12-11 24366 , טבריה851/1רמת אגוז  28086999 הפטר חלוט17/07/17פיניאן יעקב

     4154-08-14 37030 , עפולה8/7הבריגדה העברית  307586610 הפטר חלוט22/06/16קובל נטליה

מרכז מחוז

הודעה על מתן צווי הפטר

סיבת
ההפטר

תאריך מתן
 צו הפטר

מס. תיק
ביהמ"ש 

מס' תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

    21550-08-10 25546 , רחובות76/6הרשנזון  34792689 הפטר חלוט04/11/17אבודרהם אתי

    12049-07-12 33560 , לוד23/23בן גוריון  11567591 הפטר חלוט26/09/17אלבוקרה ישראל

     8905-06-14 43361 23868904 , ראש העין8הר המור  הפטר חלוט07/09/17אלטמן פייגה רחל

    56586-07-13 38499 , עינת0/0עינת  3860756 הפטר חלוט25/09/17ארגוב משה

    32078-06-12 33643 , קדימה70/9שד' בן צבי ת.ד  310617709 הפטר חלוט26/09/17בודובסקי אדגר

    43822-03-11 27930 , ראשון לציון17ויצברד  312784143 הפטר חלוט15/10/17בלייב פולינה

    21712-09-11 29695 , רחובות2/0מזרחי משה  52606936 הפטר חלוט17/10/17בן ישי שרי

      520-01-12 30995 , כפר יונה26/0אלי כהן  69773067 הפטר חלוט27/08/17ברוקנר סלומון

    14350-02-13 36093 , כפר סבא6/3הגרא  301643748 הפטר חלוט30/08/17גבע רע הוד

    33199-04-13 37445 , טייבה0/0טייבה  301402384 הפטר חלוט29/08/17גורין אמאל

    24980-01-14 41355 , נתניה20/31רפאל אנקווה  25198383 הפטר חלוט26/09/17דדון אלין

    56458-03-11 28020 , ראשון לציון7הבוצרים  43371384 הפטר חלוט02/10/17דויטש דותן

    56475-03-11 28010 , ראשון לציון7הבוצרים  15900251 הפטר חלוט02/10/17דויטש  (פרזם) ז'ני

    25703-06-10 24933 , ראשון לציון20/4משמר הירדן  22292908 הפטר חלוט25/09/17חתוכה חן עמית

    35282-12-15 51031 , פתח תקווה4/6שפרינצק  54942511 הפטר חלוט18/09/17טופז אירית

    45931-07-12 33595 , ראשון לציון1/3שליט  3119609 הפטר חלוט25/09/17טנדלר אליהו

    42790-12-14 45138 , יבנה6/14העוגן  52186939 הפטר חלוט23/11/17כהן אברהם

    23081-07-13 38812 , פתח תקווה169/1רוטשילד  66478850 הפטר חלוט25/09/17לוי מוריה

    13173-07-14 43589 , נתניה9/4בר יוחאי  34165217 הפטר חלוט30/08/17לוי נתנאלה

    17087-05-13 38069 , נתניה4/0מינץ  318049467 הפטר חלוט18/09/17לוין ברוך

    57556-11-11 30316 , רנתיה39מושב רינתיה  22175053 הפטר חלוט11/09/17מאיה דרור

    51676-04-15 47627 , נתניה8/2יהודה הנשיא  323789529 הפטר חלוט14/09/17מנדוזה אימלדה

    14217-12-11 30512 , לוד2/2האילנות  310459292 הפטר חלוט29/08/17מסחייב דורה

    30361-09-14 44276 , יהוד15/0בן צבי  34383497 הפטר חלוט25/09/17סאלח גיא

    30418-12-15 51019 , כפר סבא36/1כצנלסון ברל  38566725 הפטר חלוט13/09/17ספיר יניב

    25769-04-12 33281 , ראשון לציון15/9מולכו שלמה  58416702 הפטר חלוט30/08/17עראמה מרדכי

    20023-08-15 49385 , ראשון לציון14/5פופל מרדכי  72180714 הפטר חלוט04/07/17פטורי משה

    23786-03-11 27755 , אבן יהודה16המחתרת  22244974 הפטר חלוט20/08/17פרי משה

     6086-01-14 41172 , ראשון לציון10/21האיריס  22266878 הפטר חלוט23/10/17צפדיה יצחק

    21245-04-15 46794 , כפר סבא64/4הרצל  34891366 הפטר חלוט07/12/17קטיר אבישי

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

תל אביב מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד גיל אורי 13/06/17     44783-01-15 45024 ,תל אביב -יפו71/0יפת  17861840 אבו אליחני כמאל

עו"ד סימון שי 17/12/13     29379-11-13 40323 ,שוהם9השקמה  55418545 אליהו ציון

עו"ד ישראלי יעקב 06/07/17     67148-12-15 51300 ,חולון207/2ההסתדרות  29689536 אסולין ענת

07/12/11     52654-07-11 29251 ,בני ברק43חזון איש  33580630 אשכולי צבי

עו"ד ישראלי יעקב 14/09/17     22241-02-16 52093 ,תל אביב -יפו21/0קהילת קנדה  14583413 בוטראשוילי רובן

עו"ד עברון איל 01/06/14     29462-04-13 37704 ,בת ים2/11שד יוספטל גיורא  65735631 בוסקילה ליאת

עו"ד שרון יואב 03/03/13      9080-11-11 30212 ,ראשון לציון38/10וולפסון  27310945 בראנץ שרון

עו"ד גרינברג אמיר 21/05/13     19074-05-13 37935 ,חולון7/0בן ציון ישראל  38550877 דוד יוסי

עו"ד בומגרטן אלונה 16/03/17     57785-07-15 49079 ,חולון131/18שד יוספטל  33576802 דיין תומר

14/10/09      1564-00-08 20290 ,חולון31/2אילת  36410009 דעדוש חיים

20/02/11      2352-00-09 22404 ,בני ברק9בר כוכבא  58256884 דרניצרו אפרים

עו"ד צנעני איתן 23/05/12     27964-04-11 28247 ,בת ים46/1כ"ט בנובמבר  309677763 וולוביקוב יבגני

עו"ד וינברג רונן 16/02/16     44608-07-13 38856 ,בת ים15/7רוטשילד  ויטנברג שמאי פביאנה14849947

עו"ד ישראלי יעקב 12/03/14     43259-01-11 27225 ,בני ברק15אברבנאל  25295064 ויסלובסקי מאיר

עו"ד ריי-לוין אורית 02/11/11     44064-05-10 24772 ,בני ברק18הפלמ"ח  73389934 חגאני סופיה

10/12/12     29727-11-11 30326 ,חולון23/10ארבע ארצות  34303065 חמוד יעקב

עו"ד בומגרטן אלונה 16/08/11      3008-00-09 22877 ,בית דגן-רמלה25אשכולית  32243693 טהרני דרור

עו"ד רובננקו גיורא 15/07/13     11154-05-13 37732 ,כפר סבא3/6גורדון  58766072 טוביאש ערן

עו"ד עברון איל 30/04/14     21252-02-13 35734 ,תל אביב -יפו120לוינסקי  311012587 יארוסקי יבגני

עו"ד רובננקו גיורא 17/10/12     37864-04-10 23892 ,רמת גן34ראש פינה  56093065 יחזקאל משה

עו"ד רובננקו גיורא 24/08/16     56110-10-12 34702 ,רמת גן34ראש פינה  23965577 יחזקאל ענת

עו"ד חבר ארז 06/11/13      5339-09-12 34277 ,חולון10/0החי"ים  36634459 לוי יניב

עו"ד דרפנר משה 12/02/15     22546-11-10 26378 ,תל אביב - יפו16ישראל מסלנט  27834191 מדלסי אביבה אביב

עו"ד שפירא עופר 22/11/15     30687-12-12 35258 ,חולון13/4חסדאי  36312791 מדר שי

עו"ד שרהבני-בומגרטן אלונה 17/12/13      6502-08-10 25428 ,רמת גן4/17שד' התמרים  28135564 מועלם מנשה

עו"ד קלמן דלית 25/09/17      1774-03-15 46685 ,בת ים6/24ז'בוטינסקי  52133022 מורלס גליה

עו"ד קורן אברהם 18/12/14     44894-05-13 37874 ,בני ברק3/5רוזנהיים  57917999 מחלוף יוסף

עו"ד הנדל שלמה 11/11/15     34439-06-13 38363 ,בת ים4/3רמב"ם  324715036 מיטניק סבטלנה

עו"ד סימון שי 26/01/16     47302-10-12 31756 ,ראשון לציון20הנגיד  31876089 נגר גיא

עו"ד חבר ארז 01/07/14      3020-05-13 38049 ,תל אביב -יפו34/11חריף אייזיק  58699273 סקנדריון כוכבה

עו"ד אורן הראל 28/02/16     25948-02-16 52204 ,הרצלייה87/0קבוץ גלויות  57175721 עובד תמיר

עו"ד אביאל זיו 30/01/11      1480-00-09 21530 ,בית אריה96לבונה  59735902 עזרי דני

עו"ד חבר ארז 14/11/13     52411-06-11 28924 ,הרצלייה5436ת.ד.  22906085 עידה מאיר

עו"ד עברון איל 17/02/15      4438-05-12 33121 ,רחובות17/3גלוסקין  55873079 פרובה אריה

02/10/13     11359-09-12 33892 ,בת ים2/23חצור  320890296 קוזר אלכסנדר

עו"ד דמביץ דניאל 22/10/12     11246-03-12 32730 ,הרצלייה14הבריגדה היהודית  60520095 קרדוניס דרור

עו"ד אינסל יניב 06/03/14     49185-09-12 34676 ,בני ברק12שאול חדד  רוזנברג שושנה ריזל25392077

עו"ד אינסל יניב 24/06/13     31000-07-12 33592 ,רמת השרון38סוקולוב  3401783 שבח צבי

עו"ד שפירא עופר 08/07/14     20019-08-12 34259 ,תל אביב -יפו7/0מרגולין  820027 שוורץ עדינה

עו"ד ערוסי דורון 10/11/16      9128-05-15 47638 ,תל אביב -יפו15/10שמעוני  55351472 שטיין גילית

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד רוזנק שגיא 16/02/16     44571-07-13 38846 ,בת ים15/7רוטשילד  59099093 שמאי אליהו

מרכז מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

04/07/17     21550-08-10 25546 ,רחובות76/6הרשנזון  34792689 אבודרהם אתי

עו"ד אינסל יניב 12/12/13     12049-07-12 33560 ,לוד23/23בן גוריון  11567591 אלבוקרה ישראל

עו"ד שוורץ שגיא 18/09/14     56586-07-13 38499 ,עינת0/0עינת  3860756 ארגוב משה

עו"ד ערוסי דורון 14/04/13     32078-06-12 33643 ,קדימה70/9שד' בן צבי ת.ד  310617709 בודובסקי אדגר

עו"ד בתרון אוהד 23/04/13     21712-09-11 29695 ,רחובות2/0מזרחי משה  52606936 בן ישי שרי

עו"ד צפרוני מיטל 19/03/13       520-01-12 30995 ,כפר יונה26/0אלי כהן  69773067 ברוקנר סלומון

עו"ד צפרוני מיטל 19/11/13     33199-04-13 37445 ,טייבה0/0טייבה  301402384 גורין אמאל

עו"ד הראל אורן 28/02/16     24980-01-14 41355 ,נתניה20/31רפאל אנקווה  25198383 דדון אלין

עו"ד חורש אורי 15/12/11     56458-03-11 28020 ,ראשון לציון7הבוצרים  43371384 דויטש דותן

עו"ד חורש אורי 15/12/11     56475-03-11 28010 ,ראשון לציון7הבוצרים  15900251 דויטש  (פרזם) ז'ני

עו"ד דרפנר משה 22/05/12     25703-06-10 24933 ,ראשון לציון20/4משמר הירדן  22292908 חתוכה חן עמית

עו"ד ערוסי דורון 11/07/17     35282-12-15 51031 ,פתח תקווה4/6שפרינצק  54942511 טופז אירית

עו"ד בודה ישראל 08/08/12     45931-07-12 33595 ,ראשון לציון1/3שליט  3119609 טנדלר אליהו

עו"ד הנדל שלמה 08/02/17     42790-12-14 45138 ,יבנה6/14העוגן  52186939 כהן אברהם

עו"ד אינסל יניב 29/07/13     23081-07-13 38812 ,פתח תקווה169/1רוטשילד  66478850 לוי מוריה

עו"ד אינסל יניב 14/04/16     13173-07-14 43589 ,נתניה9/4בר יוחאי  34165217 לוי נתנאלה

עו"ד אינסל יניב 17/12/13     17087-05-13 38069 ,נתניה4/0מינץ  318049467 לוין ברוך

עו"ד בצלאל רונן 21/10/12     57556-11-11 30316 ,רנתיה39מושב רינתיה  22175053 מאיה דרור

עו"ד רוזנצוויג עינת 14/09/17     51676-04-15 47627 ,נתניה8/2יהודה הנשיא  323789529 מנדוזה אימלדה

16/10/12     14217-12-11 30512 ,לוד2/2האילנות  310459292 מסחייב דורה

עו"ד דרפנר משה 22/09/14     30361-09-14 44276 ,יהוד15/0בן צבי  34383497 סאלח גיא

עו"ד קירש לימור 06/01/16     30418-12-15 51019 ,כפר סבא36/1כצנלסון ברל  38566725 ספיר יניב

עו"ד צפרוני מיטל 11/11/12     25769-04-12 33281 ,ראשון לציון15/9מולכו שלמה  58416702 עראמה מרדכי

עו"ד הנדל שלמה 04/07/17     20023-08-15 49385 ,ראשון לציון14/5פופל מרדכי  72180714 פטורי משה

עו"ד בומגרטן אלונה 13/03/12     23786-03-11 27755 ,אבן יהודה16המחתרת  22244974 פרי משה

עו"ד הרשקוביץ דוד אליעזר 05/11/15      6086-01-14 41172 ,ראשון לציון10/21האיריס  22266878 צפדיה יצחק

עו"ד נאמן ערן 12/02/17     21245-04-15 46794 ,כפר סבא64/4הרצל  34891366 קטיר אבישי

עו"ד דרפנר משה 14/07/13     29074-12-12 35355 /א,כפר סבא13שלום עליכם  55250088 שאולי לינדה

עו"ד הנדל שלמה 23/08/15     16135-08-15 49834 ,צור יצחק9/17נחל אלכסנדר  57967937 שושן דוד

עו"ד סטמרי אמיר 07/01/16     27601-03-14 42015 ,פתח תקווה18/10רום יעל  55648356 שמילוביץ שרית

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

00:00 00/00/00 17/04/12      8065-10-11 29910 ,בת ים97/0הרב ניסנבוים יצ  67132787 למש יהודה אלאן

08:30 16/01/13 04/04/12     36756-03-12 29936 ,גבעתיים12/3המאבק  35729508 מאור רועי

08:30 20/02/13 19/04/12     10471-09-11 29554 ,תל אביב - יפו13/2אני מאמין  59258012 מנצור חנוך

08:30 20/02/13 17/04/12      4566-10-11 29918 ,בת ים2/4אילת  22977227 נתנזון נתי שלמה

08:30 14/04/13 09/05/12     48072-07-11 29210 ,חולון32/8בעל שם טוב  22718688 סבן יצחק

11:30 03/03/13 17/04/12      4376-12-11 30568 ,חולון8/4הציונות  3059045 סייג סוזן

08:30 17/01/13 15/04/12     42939-10-11 30091 ,בת ים12/3ניצנה  31874811 עופר חיה

08:30 07/01/13 27/03/12     23695-09-11 29656 ,תל אביב - יפו5/37אפלטון  41084914 פאר דוד

08:30 13/03/13 03/05/12      9163-10-11 29928 ,בת ים6/14הלפר  306964040 פסי סמיון

08:30 16/01/13 05/04/12     22437-08-11 29436 ,תל אביב - יפו36/0חריף אייזיק  57402091 קאופמן יפה בלה

00:00 00/00/00 15/03/12     28862-07-10 25057 ,תל אביב - יפו42שתולים  37538139 קהלון יוחנן

08:30 03/01/13 19/03/12     43509-12-11 30902 ,חולון20/14קרן קיימת  23907520 רפאל ויצמן חי

11:30 20/02/13 19/04/12     42156-03-12 32541 ,אור יהודה24/4קזז יחזקאל  43395284 שלום (צדוק) רוית

08:30 09/01/13 05/03/12      1220-05-11 28215 ב,אור יהודה15ירושלים  32108201 תחיה חדוה

הדיונים יתקיימו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס

ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ"ש להורות על הפטר החייב

רות לינקר-מזרחי,עו"ד, תל אביב

חיפה מחוז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון  בביהמ"ש

מועד הדיון תאריך 
צו כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

תיק
כנ"ר

כתובת ת"ז שם החייב/ת

11:00 30/05/13 07/05/12     44765-03-12 25496 ,חיפה207/0דרך אלנבי  68471358 אבו נח'לה לילי

10:00 30/05/12 03/05/12     12123-03-11 22108 ,חיפה90הגבורים  26167882 אסדי דאוד

09:30 13/06/13 14/05/12     19862-03-12 25532 ,לימן38/0לימן  317772515 בן נון ניט

10:00 30/05/13 02/05/12      7607-08-11 23286 ,אם אל-פחם0/0שכ ע'רבי  56309875 ג'בארין עלי

10:30 03/06/13 09/05/12      7377-12-11 24231 ,ג'ולס0/0ג'ולס  321451213 ג'מול אוסאמה

08:30 09/05/13 10/05/12     16789-01-12 24528 ,דוב'ב95/0דוב"ב  33421561 גבריאלי אפרת

10:30 30/05/13 07/05/12      1039-03-12 24798 ,ג'ית   חדרה401ג'ת ת.ד  60142783 גמל מחמד

09:30 13/06/13 14/05/12      1739-01-12 24063 ,נהריה44סוקולוב  314413006 גמליאל באטריס

11:00 18/04/13 15/03/12     46615-02-12 25245 ,ג'ית   חדרה133/0ת.ד  29789690 גרה וסאם

09:00 03/06/13 08/05/12     50414-03-12 24471 ,חיפה24/6הזית  303981716 גרוייסמן לאוניד

11:00 13/05/13 10/05/12     29472-02-12 25094 ,ג'ולס830/0ת.ד  23216344 דני יוסף

09:30 18/02/13 12/02/12     47860-12-11 24585 ,אור עקיבא664/4ש קנדי  13131123 חורדקאר דניאל

09:00 03/06/13 08/05/12     14654-12-11 24276 ,בית ג'ן0/0בית ג'ן  23368517 טאפש סמיר

09:00 03/06/13 08/05/12     53461-03-12 25181 ,חדרה1רוטשילד  57675324 יהב אמילי

11:00 13/05/13 10/05/12     29518-02-12 25106 ,ג'ולס830/0ת.ד  28259794 יוסף תמר

09:30 03/06/13 08/05/12       478-04-12 25193 ,קרית אתא5הרב קוק  314249517 יופה אולג

10:00 03/06/13 08/05/12     35063-08-10 20425 ,חיפה4קהילת סלוניקי  67894402 יטח אלברט

09:30 03/06/13 08/05/12      3493-04-12 25563 ,חדרה66/1הנשיא ויצמן  16664716 יעקובוב אישגי

09:30 03/06/13 08/05/12      3358-03-12 25096 ,חדרה37/6שקצר  309503530 יעקובוב זרה
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הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

עו"ד רוזנק שגיא 16/02/16     44571-07-13 38846 ,בת ים15/7רוטשילד  59099093 שמאי אליהו

מרכז מחוז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

אחוז
דיבידנד

מס' תיק
 כנ"ר

פרטי הנאמן סוג
נושה

תאריך מתן
צו פש"ר/

כינוס

מס. תיק
ביהמ"ש 

כתובת ת"ז שם החייב/ת

04/07/17     21550-08-10 25546 ,רחובות76/6הרשנזון  34792689 אבודרהם אתי

עו"ד אינסל יניב 12/12/13     12049-07-12 33560 ,לוד23/23בן גוריון  11567591 אלבוקרה ישראל

עו"ד שוורץ שגיא 18/09/14     56586-07-13 38499 ,עינת0/0עינת  3860756 ארגוב משה

עו"ד ערוסי דורון 14/04/13     32078-06-12 33643 ,קדימה70/9שד' בן צבי ת.ד  310617709 בודובסקי אדגר

עו"ד בתרון אוהד 23/04/13     21712-09-11 29695 ,רחובות2/0מזרחי משה  52606936 בן ישי שרי

עו"ד צפרוני מיטל 19/03/13       520-01-12 30995 ,כפר יונה26/0אלי כהן  69773067 ברוקנר סלומון

עו"ד צפרוני מיטל 19/11/13     33199-04-13 37445 ,טייבה0/0טייבה  301402384 גורין אמאל

עו"ד הראל אורן 28/02/16     24980-01-14 41355 ,נתניה20/31רפאל אנקווה  25198383 דדון אלין

עו"ד חורש אורי 15/12/11     56458-03-11 28020 ,ראשון לציון7הבוצרים  43371384 דויטש דותן

עו"ד חורש אורי 15/12/11     56475-03-11 28010 ,ראשון לציון7הבוצרים  15900251 דויטש  (פרזם) ז'ני

עו"ד דרפנר משה 22/05/12     25703-06-10 24933 ,ראשון לציון20/4משמר הירדן  22292908 חתוכה חן עמית

עו"ד ערוסי דורון 11/07/17     35282-12-15 51031 ,פתח תקווה4/6שפרינצק  54942511 טופז אירית

עו"ד בודה ישראל 08/08/12     45931-07-12 33595 ,ראשון לציון1/3שליט  3119609 טנדלר אליהו

עו"ד הנדל שלמה 08/02/17     42790-12-14 45138 ,יבנה6/14העוגן  52186939 כהן אברהם

עו"ד אינסל יניב 29/07/13     23081-07-13 38812 ,פתח תקווה169/1רוטשילד  66478850 לוי מוריה

עו"ד אינסל יניב 14/04/16     13173-07-14 43589 ,נתניה9/4בר יוחאי  34165217 לוי נתנאלה

עו"ד אינסל יניב 17/12/13     17087-05-13 38069 ,נתניה4/0מינץ  318049467 לוין ברוך

עו"ד בצלאל רונן 21/10/12     57556-11-11 30316 ,רנתיה39מושב רינתיה  22175053 מאיה דרור

עו"ד רוזנצוויג עינת 14/09/17     51676-04-15 47627 ,נתניה8/2יהודה הנשיא  323789529 מנדוזה אימלדה

16/10/12     14217-12-11 30512 ,לוד2/2האילנות  310459292 מסחייב דורה

עו"ד דרפנר משה 22/09/14     30361-09-14 44276 ,יהוד15/0בן צבי  34383497 סאלח גיא

עו"ד קירש לימור 06/01/16     30418-12-15 51019 ,כפר סבא36/1כצנלסון ברל  38566725 ספיר יניב

עו"ד צפרוני מיטל 11/11/12     25769-04-12 33281 ,ראשון לציון15/9מולכו שלמה  58416702 עראמה מרדכי

עו"ד הנדל שלמה 04/07/17     20023-08-15 49385 ,ראשון לציון14/5פופל מרדכי  72180714 פטורי משה

עו"ד בומגרטן אלונה 13/03/12     23786-03-11 27755 ,אבן יהודה16המחתרת  22244974 פרי משה

עו"ד הרשקוביץ דוד אליעזר 05/11/15      6086-01-14 41172 ,ראשון לציון10/21האיריס  22266878 צפדיה יצחק

עו"ד נאמן ערן 12/02/17     21245-04-15 46794 ,כפר סבא64/4הרצל  34891366 קטיר אבישי

עו"ד דרפנר משה 14/07/13     29074-12-12 35355 /א,כפר סבא13שלום עליכם  55250088 שאולי לינדה

עו"ד הנדל שלמה 23/08/15     16135-08-15 49834 ,צור יצחק9/17נחל אלכסנדר  57967937 שושן דוד

עו"ד סטמרי אמיר 07/01/16     27601-03-14 42015 ,פתח תקווה18/10רום יעל  55648356 שמילוביץ שרית

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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