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הארכת מינוי חברים לוועדה מיוחדת

מינוי

לפי פקודת האריסים (הגנה)

לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לפקודת האריסים (הגנה)
(להלן  -הפקודה) ,אני מאריך את מינוים של הרשומים מטה
לחברים בוועדה המיוחדת שלפי הסעיף האמור ,כמפורט להלן:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  45לחוק הנוטריונים,
התשל"ו ,11976-אני ממנה בזה את רוחמה סיני ,מנהלת המחלקה
לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים ,לאמת חתימת נוטריון.

1

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה
במשרד המשפטים.

מחוז ירושלים:
רון סמוראי

2

ט' בניסן התשפ"א ( 22במרס )2021
(חמ -3-165ה)1

צחי כהן

2

מחוז תל אביב:
גילי קרנות עזריה

2
1

לאה אסתר אפלבלט

2

מחוז חיפה:

הארכת מינוי חברים לוועדת פיקוח

סאלי נובאני קוואס

2

לפי חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול),
התשי"ז1957-

מחוז צפון:
אורית צפורה מסר הראל.2
כל הרכב של שני אנשים לפחות שמונו לפי הפקודה
ישמש ועדה ,בכפוף להוראות סעיף  19לפקודה.
תוקף המינוי לארבעה חודשים ,מיום י' בסיוון התשפ"א
( 21במאי .)2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחוק התביעות של קרבנות
השואה (הסדר הטיפול) ,התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,אני
מאריך 2את מינוים של הרשומים מטה לחברים בוועדת הפיקוח
לפי הסעיף האמור:
יוסף מרקו
זאב יהודה אורבך

י"ב בניסן התשפ"א ( 25במרס )2021
(חמ )3-38
בנימין גנץ
ממלא מקום שר המשפטים
1
2

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .476
י"פ התשע"ה ,עמ'  ;6457התשע"ח ,עמ' .8474

הארכת תוקף הוספת חברים לרשימות
חברי ועדת משמעת

רונן חרותי.
כל הרכב של יושב ראש ושני חברים שמונו לפי החוק ישמש
ועדה ,בכפוף להוראות סעיף 16א לחוק.
תוקף המינוי לארבעה חודשים ,מיום י' בסיוון התשפ"א (21
במאי .)2021
י"ב בניסן התשפ"א ( 25במרס )2021
(חמ )3-4445

לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב1972-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (22א) לחוק חוקרים פרטיים
ושירותי שמירה ,התשל"ב( 11972-להלן  -החוק) ,אני מאריך
את תוקף הוספתם של הרשומים מטה לרשימות חברי ועדת
המשמעת לפי החוק ,כמפורט להלן:
חוקרים פרטיים
אייל סברו

2

		

1
2

עמית חקין ג'ראדה

2

יורם קדרון

2

לפי החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת
ילדים) ,התשט"ו ,11955-ובהמלצת הוועדה שהוקמה לפי הסעיף
האמור ,אני ממנה את הרשומים מטה לחוקרי ילדים ,כמפורט
להלן:

י"ב בניסן התשפ"א ( 25במרס )2021
(חמ -3-2319ה)3
בנימין גנץ
ממלא מקום שר המשפטים
2

ס"ח התשל"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"ה ,עמ'  ;6457התשע"ח ,עמ' .8342
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שלומית סשה זיבוטפסקי

רון רפפורט

		
ענבל בן חיים

רינת חכמון

		
ניצן פלג חן

צפית חזקיהו

		
ראיה שנאן

הבה פקיה

נועה אליהו
1

5 020

בנימין גנץ
ממלא מקום שר המשפטים
ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;74התש"ך ,עמ' .34
י"פ התשע"ה ,עמ'  ;6457התשע"ח ,עמ' .8475

מינוי חוקרי ילדים

אנשים שאינם חוקרים פרטיים

תוקף המינוי לארבעה חודשים ,מיום י' בסיוון התשפ"א
( 21במאי .)2021

1

בנימין גנץ
ממלא מקום שר המשפטים
ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;196התשמ"ט ,עמ' .47

ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;96התש"ס ,עמ' .30

ילקוט הפרסומים  ,9548ח' באייר התשפ"א20.4.2021 ,
13:50

תוקף המינוי לשנה ,למעט מינוין של ראיה שנאן ,הבה
פקיה ונועה אליהו ,אשר תוקף מינוין יהיה כל עוד המתמנות
משמשות בתפקידן כחוקרות ילדים במשרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים.
ט' בניסן התשפ"א ( 22במרס )2021
(חמ -3-401ה)1
בנימין גנץ
ממלא מקום שר המשפטים

מינוי פסיכיאטרית מחוזית

מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את אתי
אביב ,מס' רישום  ,25556לעובדת סוציאלית בעיריית ירושלים,
לפי החוק האמור.
כ"ג בניסן התשפ"א ( 5באפריל )2021
(חמ )3-143
איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

לפי חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א1991-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק טיפול בחולי נפש,
התשנ"א ,11991-אני ממנה את ד"ר מילה גלוזמן לפסיכיאטרית
מחוז מרכז ומבטל את מינויה לסגנית פסיכיאטר מחוז במחוז
תל אביב.2
המינוי וביטול המינוי כאמור יהיו בתוקף מיום כ"ב בניסן
התשפ"א ( 4באפריל .)2021
ב' בניסן התשפ"א ( 15במרס )2021
(חמ )3-658
יולי (יואל) אדלשטיין
שר הבריאות
1

ס"ח התשנ"א ,עמ'  58ועמ' .130

1

ס"ח התשט"ו ,עמ' .126

ביטול מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני מבטל את
מינויה של רבקה נבון ,2מס' רישום  ,4284לעובדת סוציאלית
לעניין סדרי דין ,בעיריית דימונה.
ב' בניסן התשפ"א ( 15במרס )2021
(חמ )3-17693
איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

מינוי ועדה לביטוח אבטלה
לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב] ,התשנ"ה ,11995-אני ממנה את הרשומים מטה
לחברים בוועדה לביטוח אבטלה:

1
2

( )1יואב זהבי ,נציג ארגון העובדים  -יושב ראש הוועדה;

ביטול מינוי עובדת סוציאלית

( )2רעות פבלוביץ ,נציגת ארגון העובדים;
( )3שרונה אילון טובי ,נציגת ארגון העובדים;
( )4כוכבה קניסטר ,נציגת ארגון העובדים;
( )5יואב בכר ,נציג ארגון המעבידים;
( )6משה מקוב ,נציג ארגון המעבידים;
( )7רמזי גבאי ,נציג ארגון המעבידים;
( )8חזקיהו ישראל ,נציג ארגון המעבידים;

ס"ח התשט"ו ,עמ' .126
י"פ התשס"ז ,עמ' .1123

לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני מבטל את מינויה של רבקה נבון ,2מס'
רישום  ,4284לעובדת סוציאלית לעניין סדרי דין ,בעיריית
דימונה.
ב' בניסן התשפ"א ( 15במרס )2021
(חמ )3-1769
איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

( )9גל זהר ,נציג שירות התעסוקה;
( )10ראובן אדרעי ,נציג שירות התעסוקה;
( )11מוריה ברוט ,נציגת משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים;

1
2

ס"ח התשכ"ו ,עמ' .56
י"פ התשס"ז ,עמ' .2498

( )12אביעד שורץ ,נציג משרד האוצר.
כ"ג בניסן התשפ"א ( 5באפריל )2021
(חמ )3-2172
איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1

ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210

ילקוט הפרסומים  ,9548ח' באייר התשפ"א20.4.2021 ,
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הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה על תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות1941 ,
(להלן  -הפקודה) ,אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג)1
לפקודה ,לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור הנגיד,
תיקנתי את ההוראות המפורטות להלן בחוזר מס' ח,2650-06-
ולפיו מועד תחילת התיקונים להוראות אלה החל מיום כ"ח
בטבת התשפ"ב ( 1בינואר :)2022

1

( )1הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 202ההון הפיקוחי";
( )2הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 203הגישה הסטנדרטית
 סיכון אשראי";( )3הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 314הערכה נאותה של
סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות";
( )4הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 329מגבלות למתן
הלוואות לדיור".
ח' בניסן התשפ"א ( 21במרס )2021
יאיר אבידן
(חמ )3-3537
המפקח על הבנקים
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;838התשע"ט ,עמ' .63

הודעה על מתן הוראת ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,
( 11941להלן  -הפקודה) ,אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי
סעיף (5ג )1לפקודה ,לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
ובאישור הנגיד ,נתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס'A311
 "ניהול אשראי צרכני" (להלן  -ההוראה) בחוזר מס'ח ,2652-06-ולפיו מועד תחילת ההוראה תשעה חודשים מיום
פרסום החוזר באתר האינטרנט של בנק ישראל ,ואולם תחילתם
של סעיפים  17עד  22להוראה (הסעיפים הנוגעים לשיווק
אשראי צרכני) שלושה חודשים מיום הפרסום כאמור.
ח' בניסן התשפ"א ( 21במרס )2021
יאיר אבידן
(חמ )3-3537
המפקח על הבנקים
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין במחוז חיפה ,בשבתו ביום י"א בניסן
התשפ"א ( 24במרס  ,)2021בתיק בד"מ  ,040/2020החליט להטיל על
מוניר חוטבא ,רישיון מס'  ,31684עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של חודשיים במצטבר לעונש השעיה קיים.
תוקף ההשעיה מסיום השעיה קודמת ,יום כ"ז בתמוז
התשפ"א ( 7ביולי  )2021עד יום כ"ט באלול התשפ"א ( 6בספטמבר
.)2021

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ד בניסן התשפ"א (6
באפריל  ,)2021בתיק בד"מ  ,051/2021החליט להטיל על עורך דין
איהאב מסאלחה ,רישיון מס'  ,36591עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום כ"ד בניסן התשפ"א ( 6באפריל  )2021עד
יום כ"ט בתשרי התשפ"ב ( 5באוקטובר .)2021
ב' באייר התשפ"א ( 14באפריל )2021
(חמ )3-94

1

אורי אלפרסי
המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי צו 1שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 21985-להלן  -החוק) ,אני ממנה
את שי סלמה ואורן שחר ,עובדי עיריית כפר יונה ,למפקחים לגבי
העבירות המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות
(קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח על כלבים) ,התשס"ז ,32007-בתחום
העירייה.
תוקפו של מינוי זה מיום החתימה עד לביטולו או עד למועד
שבו יחדל המתמנה לכהן בתפקידו ,לפי המוקדם משניהם.
כ"ד בניסן התשפ"א ( 6באפריל )2021
שושי כחלון-כידור
(חמ )3-1923
ראש עיריית כפר יונה
 1י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
 2ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
 .3ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

מינוי מפקח במועצה המקומית קדימה צורן
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי צו 1שניתן מכוח סעיף  5לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו( 21985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את עובד
המועצה המקומית קדימה צורן ,אייל שמעון ,למפקח בתחום
המועצה המקומית קדימה צורן ,לעניין העבירות המינהליות
המנויות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -כלבת
ופיקוח על כלבים) ,התשס"ז ,32007-לאחר שקיבל הכשרה
מתאימה לכך כאמור בחוק.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המפקח משמש בתפקידו
במועצה המקומית קדימה צורן.
כ"ד בניסן התשפ"א ( 6באפריל )2021
(חמ )3-1923
קרן גרין
ראש המועצה המקומית
קדימה צורן

ב' באייר התשפ"א ( 14באפריל )2021
(חמ )3-94

1

אורי אלפרסי
המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

ילקוט הפרסומים  ,9548ח' באייר התשפ"א20.4.2021 ,
13:50

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לקביעת
ארנונה כללית

הודעה על מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי צו 1שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 21985-להלן  -החוק) ,מיניתי
את דודי בר ,עובד המועצה האזורית משגב (להלן  -המועצה),
שקיבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירות המינהליות
המנויות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -כלבת
ופיקוח על כלבים) ,התשס"ז ,32007-למפקח בתחום המועצה.
כ"ד בניסן התשפ"א ( 6באפריל )2021
דני עברי
(חמ )3-1923
ראש המועצה האזורית משגב
 1י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
 2ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
 .3ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

הודעה על מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי צו 1שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 21985-להלן  -החוק) ,מיניתי
את גיל אור ,עובד המועצה האזורית עמק המעיינות (להלן -
המועצה) ,שקיבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירות
המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
 כלבת ופיקוח על כלבים) ,התשס"ז ,32007-למפקח בתחוםהמועצה.
כ"ו בניסן התשפ"א ( 8באפריל )2021
יורם קרין
(חמ )3-1923
ראש המועצה האזורית
עמק המעיינות
 1י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
 2ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
 .3ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

הודעה על הסמכת פקחים  -בית שאן
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה),
התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את עובדי עיריית
בית שאן (להלן  -העירייה) ששמותיהם מפורטים להלן ,לפקחים
עירוניים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף (4א) לחוק,
כולן או חלקן ,לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר בתחום העירייה:
אביחי אוחנה

כ"ב בניסן התשפ"א ( 4באפריל )2021
(חמ -3-265ה)1
דולאן אבו סאלח
ראש המועצה המקומית
מג'דל שמס
1
2

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשע"ט ,עמ' .13300

הודעה על בקשה לרישום ראשון
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה כי הוגשה בקשה לרישום ראשון של
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.
כל אדם המעוניין בדבר ,רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום המקרקעין,
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ,רח' הסורג  ,1בית
מצפה ,ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף
לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
מס' התיק.4/19 :
העיר :ירושלים.
המען :רח' אתיופיה  ,6ירושלים.
גוש שומה ,30061 :חלקה .21
שטח החלקה 603 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :חלקה  ,23תצ"ר ;1523/2013
דרום :חלקה ;20
מזרח :חלקה  ,92תצ"ר ;231/1952
מערב :חלקה  ,19תצ"ר .529/1981
שם בעל הזכות :האפוטרופוס לנכסי נפקדים.

דוד קליין.
תוקף מינוי זה מיום חתימתו עד ביטולו או עד המועד שבו
יחדלו לכהן בתפקידם ,לפי המוקדם משניהם.
כ"ט בניסן התשפ"א ( 11באפריל )2021
(חמ -3-4343ה)2
ז'קי אלי לוי
ראש עיריית בית שאן
ס"ח התשע"א ,עמ' .1057

ילקוט הפרסומים  ,9548ח' באייר התשפ"א20.4.2021 ,
20/04/21

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת מג'דל שמס בישיבתה מס'  ,2מיום י"ג באדר
התשפ"א ( 25בפברואר  ,)2021את עורך הדין זיאד אבו סאלח
ליושב ראש ועדת ערר לעניין החוק האמור ,במקומו של עורך
הדין אחמד פח'ראלדין 2שסיים את תפקידו.

תיאור הזכות :בעלות.

אביה עמר

1

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

13:50

החלקים :בשלמות.
הערות :הבקשה מבוססת על תצ"ר מס' .1955/2016
הנכס הוא נכס נפקד כמשמעותו בחוק נכסי נפקדים,
התש"י ,1950-שהוקנה לאפוטרופוס לנכסי נפקדים על פי
תעודת נפקדות.
א' באייר התשפ"א ( 13באפריל )2021
שולמית אבני-שוהם
סגנית הממונה על המרשם

5023

הודעת הסדר

הודעה לפי סעיף 19

לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים יתחיל
ביום א' באייר התשפ"א ( 13באפריל .)2021

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,151-0053751
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,7256התשע"ו ,עמ'  ,5665מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,9166התשפ"א ,עמ'  ,578תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית ירושלים מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

תיאור המקרקעין
מקרקעין הנכללים בגוש רישום מס'  - 31734מוסררה ,גוש
שומה.30055 :
א' באייר התשפ"א ( 13באפריל )2021
דוד רוטנברג
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר ירושלים

חטיבת קרקע בירושלים ,מורדות ארנונה ,השטח הנמצא
דרומית לרח' קורץ ,מערבית לרח' גרשון אבנר ,מזרחית
לרחובות כפר עציון ולייב יפה וצפונית לרח' אשר וינר,
גוש  ,30119חלקות  183 ,179בשלמות ,ח"ח  ;178גוש ,30212
ח"ח  ;4 ,3 ,2גוש  ,31227ח"ח ;33 ,20 ,16

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'  ,3045שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2956התשמ"ג,
עמ'  ,2840והודעה בדבר תיקון טעות שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2998התשמ"ד ,עמ'  ,806מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,בהתאם לסעיף
2
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,9294התשפ"א,
עמ'  ,2130תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
ירושלים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת מקור חיים ,רח' יעקב בן
דב ,המזוהה כגוש  ,30141חלקות ( 199לשעבר ח"ח ,)144
( 213לשעבר ח"ח  ,)144 ,143והמזוהה גם כחלק ממגרש ה',
הצבוע בצבע חום מתוחם בקו חום כהה ,כמסומן בתשריט
הפקעה מס' .23/1250

כ"ט בניסן התשפ"א ( 11באפריל )2021
(חמ )3-4
אליעזר ראוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

תאי שטח להפקעה בשלמות,105A ,104 ,102 ,100 ,90 :
-601 ,232 ,230-225 ,223-211 ,209-202 ,109-106 ,105B
 ,716-708 ,706-703 ,700 ,607 ,606 ,604תאי שטח להפקעה
בחלקם ,609 ,608 ,605 ,600 ,501 ,500 ,231 ,228 ,201 :סך
הכול שטח להפקעה כ– 158,740מ"ר ,הצבוע בצבע ירוק
כהה ,פסים אלכסוניים אדומים וירוקים לסירוגין ,אדום,
חול ,כתום עם ריבועים ירוקים ברקע ,ירוק בהיר ,חום,
כמסומן בתשריט ההפקעה (תיק  ,23/1244סעיף .)19
תשריט ההפקעה נמצא במשרדי האגף לנכסי העירייה,
עיריית ירושלים ,וכל מעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
כ"ו בניסן התשפ"א ( 16בפברואר )2021
(חמ )3-4
אליעזר ראוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

1
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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס ,28/1/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3193התשמ"ה,
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,9548ח' באייר התשפ"א20.4.2021 ,
13:50

עמ'  ,2177מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
כפר סבא ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,4394התשנ"ו ,עמ'  ,2421תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,19651-ובהתאם לתכנית מס'
( 614-0705103להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,9312התשפ"א ,עמ' ,2373
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עומר,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,9474
התשפ"א ,עמ'  ,4196תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
המועצה המקומית עומר מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,7614ח"ח  ,78שטח החלקה:
 1,999מ"ר ,שטח הפקעה 65 :מ"ר; הייעוד :דרך.

כ"ג בניסן התשפ"א ( 5באפריל )2021
(חמ )3-4
רפי סער
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא
2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חטיבת קרקע בעומר ,המזוהה כחלק מגוש  ,100057ח"ח
 ,999כגוש  ,38568חלקה  ,120ח"ח  119וחלק מגוש ,39729
ח"ח  ,35שטח לספורט ונופש הצבוע בירוק; סך הכול שטח
להפקעה כ– 120דונם ,בהתאם למסומן בתשריט התכנית.

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס ,6/103/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3317התשמ"ו,
עמ'  ,1651מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
כפר סבא ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,8957התש"ף ,עמ'  ,6985תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,6428ח"ח  ,60שטח החלקה801 :
מ"ר -
שטח הפקעה במ"ר

כ"ד בניסן התשפ"א ( 6באפריל )2021
(חמ )3-4
פיני בדש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עומר
1
2

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,2/171/03/6
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3762
התש"ן ,עמ'  ,2562מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קריית גת ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,8525התש"ף ,עמ'  ,1387תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית קריית גת מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

ייעוד

92

שצ"פ

55

דרך

כ"ג בניסן התשפ"א ( 5באפריל )2021
(חמ )3-4
רפי סער
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חטיבת קרקע בקריית גת ,המזוהה כגוש  ,3031חלקה .38
ט"ז בתמוז התש"ף ( 8ביולי )2020
(חמ )3-4
עמי ביטון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית גת
1
2

ילקוט הפרסומים  ,9548ח' באייר התשפ"א20.4.2021 ,
20/04/21

13:50

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5025

הודעה לפי סעיף 19

הודעות בתי הדין הרבניים

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

בית הדין הרבני האזורי בירושלים

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג14515/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5846התשס"ח ,עמ'  ,4614מצהירה
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נוף הגליל (לשעבר
נצרת עילית) (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,9391התשפ"א ,עמ'  ,3257תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית נוף הגליל מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
גוש - 16558
חלקות  97 ,94 ,91 ,89 ,83 ,81 ,80בשלמות ,לשעבר ח"ח ;2
מגרשים  ;61-55 ,53הייעוד :שטח ציבורי פתוח;
חלקות  99 ,98בשלמות ,לשעבר ח"ח  ;2מגרשים;22 ,21 :
הייעוד :מוסד ציבורי לחינוך;
חלקות ( 93 ,92 ,87 ,86 ,77לשעבר ח"ח  ;)2הייעוד :דרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין זכאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ו בניסן התשפ"א ( 8באפריל )2021
(חמ )3-4
אלכס גדלקין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נוף הגליל
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודה שיתופית
הואיל וביום  15.7.2020ניתן צו לפירוק האגודה
ירקות יזרעאל  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס'
אגודה  ,57-004997-3וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,8993התש"ף ,עמ'  ,7349והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,13.4.2021ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר
האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש
כגוף מאוגד.
א' באייר התשפ"א ( 13באפריל )2021
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
1306547/1
1306704/1
1306845/1
1307127/1
1307243/1
1255698/2
1307682/1
1307698/1
1307741/1
1307888/1
1307935/1
1307987/1
431380/2
1309091/1
1309228/1
1303710/2
1309770/1
1309894/1
681958/3
1310056/1
1303871/2
1310097/1
1308820/2
1310334/1
1310412/1
1310418/1
1310510/1

שם המנוח
אלבז אנט
קורייש זכאי
זיני ארנסט
נחמיה ציון
כאשיאן נרקיס
ברכה
בן דוד צבי
מרקוביץ יצחק
אלמלח משה
מאור אליהו
נסים מלכה
קריגר יוסף
שמואל
דוד אורית
שינפלד אברהם
צבי
ברששת עמליה
דוד פור יוסף
זכאי רות
קלרמן אהובה
לאה
זליק גיזלה
פלקון לאונורה
אטיאס מרים
חברוני מרדכי
מויאל נסים
יחזקאל מונירה
נג'יה
לוי אסתר
יגן יוסף
שושני מאגי
מרגלית
בצרי סימה

תאריך
פטירה
25/12/2020
25/12/2020
26/01/2021
25/11/2020
16/01/2021
23/02/2021
16/01/2021
26/02/2021
18/02/2021
30/11/2020
13/01/2021

שם המבקש
אלבז יוסי
קוריש לאה
בוכניק תמר דייא
נחמיה רחל
כאשיאן בן ציון
בן דוד עופר
מרקוביץ אסתר
מלכה
אלמלח נסים
מאור שמחה
בן יהודה רחל
קריגר יונה

 26/12/2020דוד אביבה
 15/02/2021שיינפלד נחמה
10/02/2021
10/01/2021
10/11/2020
13/01/2021

בר ששת אליהו
דוד פור משה
כץ הלל ישעיהו
קלרמן שמעון

24/02/2021
02/02/2021
04/03/2021
09/03/1986
28/02/2021
05/02/2021

זליג פול
פלקון מרדכי
אטיאס דוד
חברוני פייגי
מויאל מרי
יחזקאל דוד

 19/02/2021לוי אלי
 06/02/2019יגן גיא
 26/04/2019יגן גיא
 15/02/2021בצרי הרב עזרא
לוי אליהו

כ"ב בניסן התשפ"א ( 4באפריל )2021
משה ביטון ,המזכיר הראשי

5 026
20/04/21

ילקוט הפרסומים  ,9548ח' באייר התשפ"א20.4.2021 ,
13:50

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
328912/3
1121950/4
1267036/2
1301814/2
1304228/6
1306486/1
1306599/1
1306621/1
1306636/2
1306761/1
1306788/1
1306795/1
1307024/1
1307030/1
1307063/2
1307064/2
1307128/1
1307254/1
1307507/1
1307714/1
1307748/1
1308079/1
1308114/1
1308251/4
1308300/1
1308466/1
1308516/1
1308623/1
1308633/1
1308646/1
1308654/1
1308838/2
1309131/1

שם המנוח
אשכנזי ויסקה
גוקאסלן עזר
סולטנה
הפטקה שלמה
וינדלר דניאל
יוסי
מלכה דניאל
ישראל
פדל יצחק
מלמד מאירה
בנימיני שמואל
כץ בתיה
פייגנבאום שרה
אלטרמן תהילה
כץ יוסף
שרייבמן יהודית
שרייבמן יעקב
נוימן מרקוס
נוימן יהודית
חזן נסים
קושניר רוזה
נחמני שפרה
חבשוש שלמה
זריאן יוכבד
לפסקר רפאל
שישפורטיש
מארי מרסל
גוטמן אפרים

תאריך
פטירה
23/10/2020
11/05/2012
03/04/2020
17/12/2020

שם המבקש
שקופ אסתר
עזר כפיר אל
שמואל
הפטקה שרה
רבקה
וינדלר אריאל

 01/02/2021מלכה דליה
24/01/2021
04/10/2019
16/08/2018
22/04/1988
11/01/2021
10/04/2001
27/08/2020
04/03/2020
29/09/2020
27/07/2018
17/10/2020
21/01/2021
28/01/2021
19/10/2020
10/02/2021
14/02/2019
24/09/2020
17/08/2020
18/03/2019

02/02/2021
דרעי דניאל
שמעוני לוי חי 17/02/2021
18/12/2020
גולדברג אלי
גרינברג לאוניד 09/02/2021
מיכאל
באבאג'ני מנסור 08/02/2021
22/07/2019
בצרי ויולט
27/03/2020
זל מיכאל
04/02/2021
אדרי חיה
02/12/2020
פרלא שרה

פדל רבקה
מלמד אלי
בנימיני משה
כץ ישראל צבי
פייגנבאום משה
אלטרמן אסתר
כץ ישראל צבי
שריבמן יוסף
שריבמן יוסף
זילבר איריס
זילבר איריס
חזן שושנה אורלי
קושניר יצחק
נחמני אבישי
חבשוש שושנה
זריהן רוני
לפסקר סטניסלב
שישפורטיש אריק
סמואל
גוטמן יעקב יוסף
אלחנן
גובי צפורה
שמעוני דינה
גולדברג לילי
גרינברג שושנה
באבאג'ני יפה
בצרי שאול
טל צבי גריגורי
אדרי מנשה
פרלא חיים אשר

ילקוט הפרסומים  ,9548ח' באייר התשפ"א20.4.2021 ,
20/04/21

13:50

מס' תיק
1309311/1
1309901/1
1309919/1
1309996/1
1310091/2
1310114/1
1310204/1
1310576/1

שם המנוח
שובבו חי
בן שמואל מזל
גאולה
לוי יפה
ויכסלפיש
יהודה
פרידלס אליעזר
רובינשטיין
מרים ביילה
הררי ליאון
בויום משה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 31/12/2020שובבו מרדכי מרד
 06/10/2020בן שמואל רונית
15/10/2020
09/03/2021
29/01/2021
26/12/2020

לוי אבנר
ויכסלפיש חיה
אסתר
פרידלס אסתר
בורנשטיין יהודית

 11/05/2020הררי איריס
 16/06/2002בויום שמעון

כ"ב בניסן התשפ"א ( 4באפריל )2021
רפאל כהן ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
549468/2
1306630/1
1306981/1
1307864/1
1307949/1

תאריך
פטירה
11/03/2015
20/02/2020
04/08/2014
03/07/2020
31/01/2021

1308237/1
1308313/1
1308498/1
1308807/1
1309202/1
1309224/1
1309297/1

שם המנוח
צרפתי בנימין
פלדמן שרה
אוחנה דוד
אלול אלברט
מרקוביץ
אידסיה
גולן רותי
שואף פני
ביטר סלמון
ביטון פרלה
קלמר יואל
עובדיה סעדיה
ירוסלביץ אסתר

1309843/1
1309855/1
1310399/1
1310563/1

12/02/2021
יונה ריה
11/11/2008
פורמן סוסיה
מוסברג יהודית 08/09/2020
17/03/2021
אדרי יהודה

18/01/2021
18/01/2021
17/01/2021
22/02/2021
10/11/2020
29/01/2021
15/12/2020

שם המבקש
צרפתי מרים
פלדמן חיים
אהרוני קוטי
אלול סלומון
ספוז'ניק בלה
אהרוני גולן אננה
שואף אברהם
ביטר יעקב
ביטון משה
קלמר רן
עובדיה רפאל דוד
ירוסלביץ צבי
מנחם
יונה מאיר
רויטמן אננה
מוסברג שי
אדרי הלנה

כ"ב בניסן התשפ"א ( 4באפריל )2021
יצחק היקינד ,המזכיר הראשי

5027

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
276605/2
283468/2
296936/2
296937/2
867856/4
1281998/6

שם המנוח
אזולאי מרסל
בן זאב משה
בוטבול יצחק
בוטבול מרי
שאול אורי
סופיר זוליאט

 1306466/1רדיע תחיה
 1282000/6סופיר אמיל
1306424/1
1306634/1
1306894/1
1306979/1
1307046/1
1307165/1
1309243/1
1307223/1
1307462/1
1308486/1
1307220/1
1307275/1
1307659/1
1307660/1
1307705/1
1307778/1
1307997/1
1308215/1
1308220/1
1308518/1
1308641/1
1308916/1
1309413/1
1310022/1

וייס תקוה
שוכר עזריאל
פרסנר אסתר
שיפנבאור
זיגמונד
זכריה סמי
מימון יוסף
מנטסנות ברוך
מברטו
רגונס פורטונה
מרציאנו ליזה
שקראב שלמה
איליזירוב
יהודה
דהרי דליה
בוטבול אלברט
שרביט פורטון
קפוטה חנינה
מהרט אהרון
יפת יואש
שבטייב דוברה
פז שושנה סוזן
כרמון שמואל
ישחקוב גבריאל
יחזקאל גרשון
אברהם אהרון
מרשה
רויטמן ברכה

5 028
20/04/21

תאריך
פטירה
29/11/1998
20/12/2020
14/08/1994
21/08/1996
06/06/2010
17/06/2019
08/02/2021
21/12/1986
29/12/2020
14/01/2021
16/01/2021
16/04/2018

שם המבקש
קנפו מרי
בן זאב שרה
קקון פביאן
קקון פביאן
שאול עליזה
חדד לאה ליליאן
לאומה
ערד יחיאל
חדד לאה ליליאן
לאומה
טסלר אורית
שוכר שרה
ינאי יוספה
שיפנבאור שרה

 13/01/2021זכריה שרה
 08/12/2019מימון יולנדה
מלכה
 26/10/2020מנטסנות שי
22/01/2021
27/12/2020
27/01/2021
21/01/2021

ברזיו אילנה
סאסי יוכבד
שקראב ליאוניד
איליזירוב מלכה

23/01/2021
24/12/2019
25/01/2021
14/08/2020
06/11/2020
07/01/2020
29/12/2020
14/02/2021
22/02/2021
11/02/2021
11/01/2021
18/08/2019

דהרי זכריה
קקון פביאן
שרביט מרסל
בן איתמר יהושע
מהרט קסנש
יפת ימימה
ביטון מרינה
שנידר שרי
כרמון מרים
ישחקוב קסניה
יחזקאל רון
אברהם נעמי

 24/10/2020לופטנר סבטלנה

מס' תיק
1309602/1
1309363/1
1309508/1
1309830/1
1310046/1
1310310/1
1310333/1
1310554/1

שם המנוח
וויינברגר לזר
מנטסנוט מטקו
כהן שמעון
צמח דוד
רוחאן אליה
טאובר מרדכי
דיסקין דורון
חזות יעקב

תאריך
פטירה
22/08/1923
25/02/2021
27/02/2021
04/02/2021
13/10/2004
04/01/2021
24/02/2021
05/12/2020

שם המבקש
כרמון שמואל
תספאי משה
כהן ישראל
צמח חוה
רוחאן דוריס
טאובר לאה עטיה
דיסקין בתיה
לוי פריסילה

כ"ב בניסן התשפ"א ( 4באפריל )2021
אלון ארביב ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
1306558/1
1306923/1
1306929/1
1306941/1
1306967/1
1307277/1

שם המנוח
בן-נון מרדכי
שוקרי בארי
בארי מתנה
צברי זהבה
שולב צירל
המר אלכסנדר

תאריך
פטירה
16/10/2020
24/12/2020
30/12/2018
13/02/2021
25/11/2020
20/12/2020

 1307866/1צ'רניאק ציליה 17/01/2021
21/02/2021
 1307925/1אלעד אורלי
27/02/2021
 1308016/1חגירה יונתן
 1308380/1שטראוס אירינה 26/01/2021
 1308470/1מורשקוב אולגה 14/01/2021
03/10/2020
 1308585/1גבאי שמחה
01/12/2020
 1308822/1חומן מרדכי
03/02/2021
 1308839/1לוין סמיון
22/08/2006
 1288524/4גודיס זכריה
04/02/2021
 1309194/1צברי אברהם
24/01/2021
 1309444/1פולד שושנה
21/01/2021
 1309688/1רצון שלום
13/02/2021
 1309791/1לבטון גילת
17/10/1997
 217941/2מורודי מרי
14/02/2021
 1309831/1אלפי חביבה
06/08/2010
 1309842/1אלפי ויקטור

שם המבקש
בן נון רבקה
בארי יוסי
בארי יוסי
צברי זוהר
שולב אליעזר
המר רוברט
מיכאל
שוידר אסיה
אלעד זהבה
חגירה יוחנן
שלוה תמר מלכה
אגייב מרינה
גבאי משה
חומן מלכה
לוין ברטה
עמרני שושנה
צברי רותי
פולד שמעון
רצון אסתר
לבטון יוסף
שרון דליה
בן עוזיאל זיוה
בן עוזיאל זיוה

ילקוט הפרסומים  ,9548ח' באייר התשפ"א20.4.2021 ,
13:50

מס' תיק
208036/3
1310081/1
1310219/1
1310367/1
1310580/1

תאריך
שם המבקש
פטירה
 31/01/2021בלומר אסתר

שם המנוח
ברוידה מרים
)מרישא(
פיסצקי רות
שמעוני דוד
קפלן זלדה
חיו טובה

03/03/2021
17/02/2021
24/04/2020
08/02/2021

פיסצקי אברהם
שמעוני יגאל
קפלן גנאדי
חיו אליאור אכרם

מס' תיק
1311436/1
1311446/1
1311562/2
1310323/2
1311745/1

תאריך
פטירה
שם המנוח
רוזנשטין חיה 22/02/2021
18/03/2021
לוי ליאון
ריגלר אברהם 13/02/2021
מנוחין שלמה 13/03/2021
מולונך אסנקץ' 23/12/2020

שם המבקש
רוזנשטיין פנחס
לוי רשל
ריגלר חוה
מנוחין דוד
פרדה פקרנש

ל' בניסן התשפ"א ( 12באפריל )2021

כ"ב בניסן התשפ"א ( 4באפריל )2021

משה מור ,המזכיר הראשי

יצחק אפשטיין ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
1307189/1
1307427/1
1307459/1
1307485/1
1307830/1
1308326/1
1308618/1
1308717/1
1309021/1
1309219/1
1309476/1
1309481/1
1309794/1
1309927/1
1310227/1
1310314/1
1310792/1
1311207/1
1311235/1
1311304/1
1311323/1
1311324/1

תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
גרוסמן יחזקאל  22/11/2020גרוסמן בת שבע
סולומון אלעד  21/07/2017סולומון מיכל
מנחם
לנדסמן מוריץ  16/07/2010לנדסמן מרים
משה
מוזוליה טאודור  10/02/2021מוזוליה ולנטינה
אנדריאנה
 20/01/2021פלנר הרדי
פלנר מיכאל
 13/01/2021זאבי בת שבע
זאבי שלמה
וינגורט מרדכי  30/10/2020וינגורט אשר
מנחם
 03/02/2021מוקמל רחל
מוקמל כדורי
 25/01/2021סגל נפתלי
סגל פפה
 05/03/2021ליאני אהרן
לואני מרים
 09/01/2021אדלר יוסף
אדלר פסיה
 28/12/1979אדלר יוסף
אדלר שלמה
רזמוביץ קלמן  08/02/2021רזמוביץ רונית
אמסלם יעקב  13/01/2021דימנד סילבי
סרפיאן אסתר  26/08/2020ברזה מיכל מזל
אמינוף תמרה  23/01/2021אמינוב שמעון
אשכנזי פרידה  22/12/2020אשכנזי טוביה
הרשקוביץ שרה  17/02/2021אסף דוד
רוזיקה
רבינוביץ אסתר  16/01/2021רבינוביץ יואל
יצחק
 15/03/2021עזרא מרינה
עזרא גולן
גרינברגר חיים  14/05/2012גרינברגר שאול
גרינברגר פסיה  15/02/2021גרינברגר שאול

ילקוט הפרסומים  ,9548ח' באייר התשפ"א20.4.2021 ,
20/04/21
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בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
1306460/1
1306481/1
1306576/1
1306726/1
1306904/1
1307237/1
1307394/1
1307521/1
1307555/1
1307701/1
1308135/1
1308214/1
1308265/1
1308496/1
1308599/1
1309433/1
1309560/1
1309631/1
1309995/1
1310094/1
1310096/1

שם המנוח
שטיינבאום
מילי
מימון דוד
זלמנוב אידה
פרידמן ולרי
זינגר פבל
צרפתי ג'קומו

תאריך
פטירה
02/12/2012
03/02/2021
31/12/2018
22/01/2021
21/12/2020
28/12/2020

מלצי בן-משיח 17/02/2021
אביעזר
30/08/2020
אוחיון אליס
קלמרסקי לאה 10/06/2020
אלימלך דלילה 24/10/2020
מרדג'י אנדריי 25/10/2020
ביטן אלברט
יוסף
זיידמן ריטה
נאוגוקר זבולון
ליבוב טטיאנה
מגידש עמוס
קולטקר דניאל
אסולין רבקה
אומרדקר יואל
סרבייסקי דינה
מגרלישוילי
מיכאל

שם המבקש
שטיינבאום
לוציאן קורנליו
טלמור מאיה
מירונוב אלכסיי
פרידמן ברטה
זינגר מרינה
סונינו צרפתי
גרציאלה
בן אהרן רבקה

אוחיון מיכאל
קלמרסקי אסתר
אלימלך מנשה
טורגמן אליזבת
לוסאט
 08/02/2021בנדיבה רחל
03/02/2021
05/10/2016
16/10/2020
28/12/2020
03/01/2021
25/10/2020
28/06/2020
14/02/2021
14/11/2020

זיידמן פיקו
שמשון סינורה
ליבוב גנאדי
מגידש לילך
קולט יצחק
אסולין יעקב
דקר דוד
חנוכייב גלינה
אדר יפה

כ"ב בניסן התשפ"א ( 4באפריל )2021
סיילס יחזקאל ,המזכיר הראשי

5029

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
1306822/1
1307051/1
1307176/1
1307585/1
1307735/1
1307739/1
1307812/1
1307891/1
1308147/1
1308205/1
1308751/1
1309471/1
1309525/1
1309689/1
1309706/1
1309709/1
1309734/1
1309959/1
1310120/1
1310220/1
1310453/1

שם המנוח
שריקי ריין
כהן יוסף
סאלם סילביה
ברליאנצ'יק
עזרי
בן חיון סלומון
בן חיון סימי
יידן ניצה
ניר חנה
אפללו דוד
אפללו לאה
קליר ישראל
ביבי צבי
מדמוני צביה
ישראל משה
מנשרוב
ציקואשוילי מרי
סויסה מרים
דואק כהן יפית
שייחט מריה
לוגובסקה
סופיה
לוי יוסף
ליסק פירה

 1310571/1מסימוב גיטל
 1310602/1יוסף דניאל

תאריך
פטירה
10/01/2021
22/02/2010
04/02/2021
17/09/2020

שם המבקש
שריקי יהונתן
כהן רחל
סאלם יצחק
ברליאנצ'יק בלה

19/03/2013
05/02/2021
20/02/2021
08/11/2020
23/01/2021
06/02/2017
15/01/2007
26/01/2021
03/12/2020
25/01/2021
21/01/2021

דיקר רחל
דיקר רחל
יידן אוראל דינה
ניר גיל
אפללו מיכאל
אפללו מיכאל
קליר איתן
ביבי יוסף
מדמוני זהר
ישראל אילנה
אמר רחלי

03/02/2021
05/03/2021
30/09/2018
12/08/2018

בואצי סמדר
דואק כהן חיים
מלינסקי אסיה
גברילוב בלה

05/03/2021
08/02/2021

לוי ציפי
וולדמן מרינה
אורלי
סיסוליאטין נטליה
יוסף גדי

01/09/2020
03/02/2021

כ"ב בניסן התשפ"א ( 4באפריל )2021
יהודה דוקס ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
1306411/1
1306541/1
1306725/1

תאריך
שם המבקש
פטירה
שם המנוח
 29/01/2020גבאי אליהו
גבאי רותי
כהן חדד אליהו  20/02/2021בן ארוש מירב
 08/09/2019מקייס תמר
שאוהת מניה

5 030
20/04/21

מס' תיק
1306854/1
1306943/1
1307124/1
1307182/1
1307868/1
1309105/1
1309313/1
1309397/1

שם המנוח
ברמי סבה
דאלי עובדיה
מנדס אנריקס
חוליו
בן צבי מנחם
אפרגאן דוד
אפרתי שלום
צ'רקסוב מנשיר
צדק ראובן

תאריך
פטירה
12/02/2021
06/01/2021
15/12/2020
03/02/2021
02/01/2021
24/02/2021
18/03/2007
04/12/2020

שם המבקש
ברמי עמרם
דאלי טובה
דיאוגו מנדס
אנטוניו קרלוס
בן צבי חן
אפרגאן רחלה
אפרתי אבנר
צ'רקסוב יפים
דיין כוכבה

כ"ב בניסן התשפ"א ( 4באפריל )2021
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
1306494/1
1307486/1
1307518/1
1307539/1
1307844/1
1307870/1
1309007/1

תאריך
פטירה
שם המנוח
27/12/2020
פסקל גרשון
חדד יורם חלפון 10/10/2020
23/10/2020
חדד פרג'י
אלחדאד יוסף 03/02/2021
07/02/2021
שראל סוזי
15/02/2021
אדרי אסתר
13/02/2016
יוסף אברהם

שם המבקש
פסקל חיים
חדד נסים
חדד נסים
אלחדאד שמעון
שראל מאיר
אדרי יעקב
יוסף עזרא

כ"ב בניסן התשפ"א ( 4באפריל )2021
נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
21/01/2021
 1306485/1סמסון אהרן
 1306645/1פרדקין יהודית 05/08/2020
 1306759/1ואקנין מכלוף 28/01/2021
06/11/2000
 1306762/1לוי יעקב
22/08/2018
 1306764/1לוי אסתר
01/03/2021
 1307744/1דבן עזרא

שם המבקש
גרשון ליאורה
מרום דניאל
ואקנין אליהו
לוי דניאל
לוי דניאל
דבן נורית

ילקוט הפרסומים  ,9548ח' באייר התשפ"א20.4.2021 ,
13:50

תאריך
פטירה
שם המנוח
מס' תיק
29/01/2021
 1308832/1מאידלוב גד
 1308613/1אלמקיאס מאיר 08/01/2019
22/12/2020
 1310431/1צ'נה אניו
 1309367/1עברי מרים חנה 17/01/2021
 1310285/1ויצמן הודיה 16/02/2018
26/01/2021
 1310540/1עילם נטלי
02/03/2021
 1310536/1גסקין אולגה
20/02/2021
 1310589/1חג'ג אהרון

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
שם המבקש
מאידלוב רחל
אלמקיאס מקסים
צ'נה אברו
עברי זאב יחזקאל
ויצמן רעות
עילם יוסף
גסקין מרגריטה
חגג פקט אורטנס

כ"ב בניסן התשפ"א ( 4באפריל )2021
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
24/2021
273/2021
274/2021
275/2021
281/2021

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
42/2021
330/2021
332/2021
334/2021
365/2021
368/2021
370/2021
377/2021
384/2021
401/2021
408/2021
409/2021

שם המנוח
אסמאעיל חסן
שמס
סלאמה סלאח
ח'ניפס
מיאסה חמד
עאיק
סורייה אחמד
חבקה
דלה סלימאן
חרבאוי
נסיף נור דין
פארס
סלים מוחמד
יוסף
עפיפה מוהנא
קבלאן
אסעד אסמאעיל
חלבי
נדא גאנם עליאן
סאלח אסעד
גאנם
זהרה נופל גאנם

תאריך
שם המבקש
פטירה
 28/01/2020חסאן אסמאעיל
שמס
 03/03/2017רידאן סלאח
ח'ניפס
 02/11/2020סלמאן נהד עאיק
 23/01/2018מוהנא עלי חבקה
 01/01/2009דלה סלימאן
חרבאוי
 11/12/2018ורד סלים פארס

283/2021
297/2021
299/2021
300/2021
306/2021
319/2021
323/2021
431/2021
432/2021
434/2021

 10/06/2010מונא נימר יוסף
438/2021
 07/06/2017רסלאן תאופיק
קבלאן
 23/09/2020כמאל אסעד חלבי

439/2021
446/2021

 06/03/2013סלאח יוסף עליאן
 07/05/1973סעיד סאלח גאנם

449/2021

 06/07/2019סאלח ראדי גאנם

454/2021

כ"ח באדר התשפ"א ( 12במרס )2021
כמאל קבלאן ,קאדי מדהב

460/2021
463/2021
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שם המנוח
ג'אד אלכרים
מוחמד פרחאת
שהרבאן עלי
שומרי
מלחם אמין
קבלאן
סלמאן יוסף
ח'טיב
סלמאן יוסף
סעיד
חמזה חוסיין
עמאר
מועאד חוסין
מקלדה
זהואת פרחאת
פרחאת
נעים חוסיין
חסון
דלה סרחאן
חרבאוי
סאמי סלמאן
קאדי
נאיפה עלי סויד
אסמהאן יוסף
עבד
מדללה סאלח
איוב
שפיק כאמל
חסון
מוהנא מוכנא
אבו ריש
יוסף הזימה
גאנם
מינה לביב אבו
רוקן
יוסף אסעד
מולא
עבדאללה סעיד
חרב
מוניר נאיף אבו
זלף
שפיקה כאמל
חסון

תאריך
פטירה
12/10/2020
04/12/2020
06/02/2021
22/07/2017
30/01/2021

שם המבקש
מנאע ג'אד
אלכרים פרחאת
מנהאל סאלח
שומרי
מועזז כמאל
קבלאן
נור אל דין סלמאן
חטיב
סועאד פאיז סעיד

 25/01/2021האיל חמזה עמאר
 20/01/2021ניהאד סולימאן
מקלדה
 20/05/2020סינא ראפת
פרחאת
 02/10/2020צפא נעים חסון
 25/11/2020כמיל עלי חרבאוי
 16/08/2020נוהאד סאמי
קאדי
 15/12/2020פרג' דיב סויד
 11/11/2020נעמאן עבד עבד
 04/01/2021מוניר חסן איוב
 22/12/2020שמס שפיק חסון
 15/11/2006עאמר מוהנא אבו
ריש
 17/11/2016עוני יוסף גאנם
 11/01/2021סאמי האני אבו
רוקן
 06/02/2021ופיקה אמין מולא
 06/12/2008נאהי עבדאללה
חרב
 14/02/2021פרג' מוניר אבו
זלף
 05/01/2021נור נזיר חסון

5031

מס' תיק
477/2021
479/2021
480/2021

שם המנוח
סלים עלי
קטימה
מופלח חוסין
ח'טיב
נסיב שיבלי
ג'ועיה

תאריך
שם המבקש
פטירה
 27/05/2015ג'בר סלים קטימה
 23/01/2021מאלכ מופלח
ח'טיב
 01/04/2012כאמל נסיב ג'ועיה

ו' בניסן התשפ"א ( 19במרס )2021
אחסאן חלבי ,קאדי מדהב

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

ויספלד ,משד' שאול המלך  ,8בית אמות משפט ,תל אביב ,טל'
 ,03-6919797פקס' .03-6916262
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.12.2020הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,20.5.2021בשעה .11.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .10.5.2021
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום העתק מבקשת הפירוק.

פר"ק 19852-04-21
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה :קהל פרושים בני אנשי הישוב
הישן בירושלים ,ע"ר ,58-036590-6
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.4.2021הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.6.2021בשעה .10.15
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.19.5.2021
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .19.5.2021
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב
חדל"ת 67161-12-20
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ניקו קיור טכנולוגיות ריפוי אן .סי.טי
בע"מ ,ח"פ  ,51-354333-0מרח' ברוך  ,46הרצליה ,4633048

גד ויספלד ,עו"ד
בא כוח המבקשות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
מתניה נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-285537-0

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,23.5.2021בשעה  ,12.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
שלמה בן צבי ,דירקטור

ישראלי ניוז בע"מ
(ח"פ )51-368757-4

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,23.5.2021בשעה  ,11.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
שלמה בן צבי ,דירקטור

והמבקשות .1 :החברה עצמה ,באמצעות בעלת המניות
גילי שלזינגר;  .2גילי שלזינגר ,שניהם ע"י ב"כ עו"ד גד

5 032
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ב.צ.פ 10 .אחזקות בע"מ

חלמיש פרקטים בע"מ

(ח"פ )51-348205-9

(ח"פ )51-431858-3

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,23.5.2021בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,23.5.2021בשעה  ,13.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

שלמה בן צבי ,דירקטור

עוזי ששון ,דירקטור

תקשורת יהודית לעם בע"מ

א.מ .המרכז לשירותי רכב אשדוד בע"מ

(ח"פ )51-338836-3

(ח"פ )51-355332-1

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,20.5.2021בשעה  ,14.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,20.5.2021בשעה  ,11.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

שלמה בן צבי ,דירקטור

מוסא אלרמילי ,דירקטור

הצופה בע"מ

פרוזבול אחזקות ובנין בע"מ

(ח"פ )52-001331-9

(ח"פ )51-297865-1

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,20.5.2021בשעה  ,13.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,20.5.2021בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

שלמה בן צבי ,דירקטור

חיים ניזרי ,דירקטור

הר-סיני הגבוה השקעות בע"מ

קומפיו-קאר בדיקות רכב  2007בע"מ

(ח"פ )51-212291-2

(ח"פ )51-406392-4

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,20.5.2021בשעה  ,12.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,19.5.2021בשעה  ,14.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

שלמה בן צבי ,דירקטור

רמי מימון ,דירקטור
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ג'י.סי קוסמטיקס בע"מ

הקיבוציה בגילבוע  2000בע"מ

(ח"פ )51-364871-7

(ח"פ )51-305884-2

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,19.5.2021בשעה  ,13.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,19.5.2021בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

גבריאל גרמן כהן ,דירקטור

הילה ברוט ,דירקטורית

פרח הדר חי בע"מ

מסיעי עמקים גדעונה בע"מ

(ח"פ )51-400641-0

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
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