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מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את אביחי דורון, שופט של בית משפט שלום, 
ג'  מיום  תל–אביב-יפו,  במחוז  השלום  משפט  בתי  של  לנשיא 
בשבט התשע"ה )23 בינואר 2015( עד יום י"א בתמוז התשע"ט 

)14 ביולי 2019(.

ב' באלול התשע"ד )28 באוגוסט 2014(
)חמ 3-60-ה6(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

מינוי נשיא בפועל
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

המשפט  בתי  לחוק  10)א()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט 
העליון, אני ממנה בזה את אביחי דורון, שופט ונשיא של בתי 
משפט השלום במחוז הדרום, בהסכמתו, לנשיא בפועל של בתי 
 משפט השלום במחוז תל–אביב-יפו, מיום ח' בחשוון התשע"ה 
)1 בנובמבר 2014( עד יום ב' בשבט התשע"ה )22 בינואר 2015(.

ב' באלול התשע"ד )28 באוגוסט 2014(
)חמ 3-60-ה6(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

מינוי סגנית נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, 
מחוזי,  משפט  בית  של  שופטת  לורך,  רות  את  בזה  ממנה  אני 

לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד.

כ"א באב התשע"ד )17 באוגוסט 2014(
)חמ 3-60-ה5(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי סגנית נשיאה
 לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984,

ולפי פקודת התעבורה ]נוסח חדש[

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ולפי סעיף 26)ג( לפקודת התעבורה 
]נוסח חדש{2, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה 

בתי  נשיאה של  לסגנית  נועה פראג-לבוא,  בזה את השופטת 
משפט שלום לענייני תעבורה, במחוז תל–אביב-יפו.

י' באב התשע"ד )6 באוגוסט 2014(
)חמ 3-60-ה5(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

 הודעה בדבר קביעת מספר חברי המועצה 
במועצות המקומיות

 לפי צו המועצות המקומיות )א(, התשי"א-1950,
ולפי צו המועצות המקומיות )ב(, התשי"ג-1953

המקומיות  המועצות  לצו   6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המקומיות  המועצות  לצו   6 וסעיף  התשי"א-11950,  )א(, 
אחת  בכל  החברים  מספר  כי  קובע  אני  התשי"ג-21953,  )ב(, 
לרשויות  בבחירות  להיבחר  העומדות  המקומיות  מהמועצות 
בנובמבר   11( י"ח בחשוון התשע"ה  ביום  המקומיות שייערכו 
הרשות  של  שמה  ליד  ב'  בטור  להלן  כמצוין  יהיה   ,)2014

המקומית המצוין בטור א':

טור א'
שם הרשות 

המקומית

טור ב'
מספר חברי 

המועצה
טור ג' 

מספר התושבים

99,827    ירוחם 

12,292     11   אעבלין

ט' באלול התשע"ד )4 בספטמבר 2014(
)חמ 3-269-ה2(

גדעון סער  
שר הפנים  

ק"ת התשי"א, עמ' 178.  1

ס"ח התשי"ג, עמ' 1174.  2

הודעה על השתייכותו הסיעתית של חבר הכנסת
לפי תקנון הכנסת

ועדת  כי  הכנסת1,  לתקנון  10)ב(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
הכנסת אישרה, בהתאם להוראות סעיף 10)א()5( לתקנון הכנסת, 

כי חבר הכנסת אלכס מילר משתייך לסיעת "ישראל ביתנו".

ט' באלול התשע"ד )4 בספטמבר 2014(
)חמ 3-864-ה2(

יריב לוין  
יושב ראש ועדת הכנסת  

י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התש"ע, עמ' 1927.  1

הודעה בדבר שיעורי עירבון הניתן עם הגשת רשימת 
מועמדים על ידי קבוצת בוחרים

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

הרשויות  לחוק  38א)ד()4(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה 
לי2, אני מודיע כי שיעורי העירבון המעודכנים של הסכומים 

הנקובים בסעיף 38א)א( לחוק הם כלהלן:

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.  1

י"פ התשס"ה, עמ' 801.  2

 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

התשס"ז,  ס"ח   ;173 עמ'   ,7 חדש  נוסח  ישראל,  מדינת  דיני   2 

    עמ' 383.
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סכום העירבון בשקלים חדשיםמספר התושבים

4,000עד 5,000

5,0018,000 עד 25,000

25,00121,000 עד 100,000

25,000למעלה מ–100,000

כ"ז באלול התשע"ד )22 בספטמבר 2014(
)חמ 3-709-ה7(

יוסף ברון  
המפקח הארצי על הבחירות  

הודעה על פסק דין בערר על אישור מיזוג
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

העסקיים,  ההגבלים  לחוק  42)ג(  לסעיף  בהתאם 
הדין  בית  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988 
להגבלים עסקיים החליט ביום כ"ו בתמוז התשע"ד )24 ביולי 
ה"ע  בתיק  הצדדים  להסכמת  דין  פסק  של  תוקף  לתת   )2014
16377-06-13, בר כסאות בע"מ ואח' נגד הממונה על הגבלים 

עסקיים.

בהחלטת  המיזוג  תנאי  ישונו  הנ"ל,  להסכמה  בהתאם 
 2)2013 באפריל   25( התשע"ג  באייר  ט"ז  מיום  הממונה 
בע"מ  קלאסיגן  בע"מ,  כסאות  בר  החברות  בין  המיזוג  בעניין 
ופסיפלורה החזקות בע"מ )להלן - החברות המתמזגות(. עיקרו 
התקשורת  על  האוסר  לתנאי  נוגע  המיזוג  בתנאי  התיקון  של 
בהסכמי בלעדיות כך שלאחר השינוי, יותר לחברות המתמזגות 
הדין  מבית  אישור  להם  ניתן  אם  בלעדיות  בהסדרי  להתקשר 

להגבלים עסקיים או פטור מהממונה על הגבלים עסקיים.

ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור בתיק מזג 9147, 
במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, 
הרשות  של  האינטרנט  ובאתר  הרגילות  העבודה  בשעות 

.www.antitrust.gov.il
כ"א באב התשע"ד )17 באוגוסט 2014(

)חמ 3-3175(
דיויד גילה  

הממונה על ההגבלים העסקיים  
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 5099.  2

הודעה על אישור מפרט להתקן תדלוק אוטומטי כללי
לפי תקנות משק הדלק )קידום התחרות( )כללים לעניין התקני 

תדלוק אוטומטיים כלליים(, התשע"ב-2011

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ב( ו–)ג( לתקנות 
תדלוק  התקני  לעניין  )כללים  התחרות(  )קידום  הדלק  משק 
התקנות(,   - )להלן  התשע"ב-12011  כלליים(,  אוטומטיים 

אישרתי מפרט לעניין התקנות.

 
ק"ת התשע"ב, עמ' 50.  1

המפרט עומד לעיון הציבור במינהל הדלק ומפורסם באתר 
והמים,  האנרגיה  הלאומיות  התשתיות  משרד  של  האינטרנט 

וכולל את המרכיבים האלה:

כל  על  כללי  אוטומטי  תדלוק  התקן   6200 ישראלי  תקן   )1(
חלקיו2, כפי שיעודכן מזמן לזמן -

חלק 1 - דרישות תפקוד;  

חלק 2 - דרישות כלליות, דרישות לעמידות בתנאי סביבה   
ודרישות חשמל;

חלק 3 - דרישות התקנה;  

דרישות לעניין מרחק, עצמה ורגישות של שידור וקליטה;  )2(

דרישות לעניין הצפנה;  )3(

התקנים  בין  תאימות  ובדיקות  תאימות  לעניין  דרישות   )4(
שונים.

זאת  הודעה  פרסום  מיום  זה  אישור  של  תוקפו  תחילת 
ברשומות.

י"ב בתשרי התשע"ה )6 באוקטובר 2014(
)חמ 3-4954(

חן בר–יוסף  
מנהל מינהל הדלק  

 
י"פ התשע"ד, עמ' 815 עמ' 816.  2

הודעה בדבר בחינות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )בחינות בדיני 

ישראל ובאתיקה מקצועית(, התשל"ג-1973

ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות  1)ב(  לתקנה  בהתאם 
מקצועית(,  ובאתיקה  ישראל  בדיני  )בחינות  שמירה 
ישראל  בדיני  בחינות  כי  בזה  מודיעה  אני  התשל"ג-11973, 
ובאתיקה מקצועית יתקיימו ביום שלישי י' בכסלו התשע"ה )2 
בדצמבר 2014(, בשעה 10.00, במרכז הקונגרסים, בנייני האומה, 

שד' שז"ר 1, ירושלים.

רשאי להיבחן מי שהגיש בקשה בכתב להיבחן עד 15 ימים 
)המצטברים(  התנאים  בכל  ועומד  הבחינה  של  קיומה  לפני 

האלה:

הגיש טופס בקשה לקבלת רישיון חוקר פרטי;  )1(

עבר בדיקת רישום פלילי  מטעם המחלקה לרישוי חוקרים   )2(
פרטיים ושירותי שמירה;

פטרה  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לרישוי  הוועדה   )3(
חודשים   18 )לפחות  ההתאמנות  תקופת  ממחצית  אותו 
מחצית  לפחות  שסיים  או  חודשים(   36 של  תקופה  בתוך 

תקופת התאמנותו באישור הוועדה;

קיבל זימון לבחינה מטעם המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים   )4(
ושירותי שמירה.

ד' בתשרי התשע"ה )28 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2319-ה4(

רוחמה סיני  
מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים  

פרטיים ושירותי שמירה  
ק"ת התשל"ג, עמ' 9.  1
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בזכרון יעקב -  

שטח )מ"ר(ח"חגוש

1130938400

39225

40114

10156

1170614120

21466

271,505

282,890

303,041

311,782

 35 )לשעבר
חלק מחלקה 

)1

413

כ"ג באלול התשע"ד )18 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2(

יוסף משלב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה השומרון 	__________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נס/131, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5414, התשס"ה, עמ' 3348, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,1111 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1515, התשכ"ט, עמ' 1132, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

שטח   ,123 חלקה   ,6634 גוש  בתל–אביב-יפו,  קרקע  חטיבת   
רשום: 3,512 מ"ר, שטח להפקעה: כ–950 מ"ר.

י' בתמוז התשע"ד )8 ביולי 2014(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/656,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5735, 
התשס"ח, עמ' 461, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם   - )להלן  ולבנייה השומרון 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של המועצה המקומית זכרון 

יעקב כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רצ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/50/50/1, 
הפרסומים 3969, התשנ"ב, עמ' 1967, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

בחלקו  המכבים  מדרך  חלק  לציון,  בראשון  קרקע  חטיבת   
המרכזי, רובע מב"ת צפון, ששטחה 6,838 מ"ר, המזוהה כגוש 

3629, חלקה 94 בשלמותה.

ב' באלול התשע"ד )28 באוגוסט 2014(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רצ/6/1/ב, 
הפרסומים 3914, התשנ"א, עמ' 3540, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3843, חלק של 6/10   
בלתי מסוימים מחלקה 15.

י"ח באב התשע"ד )14 באוגוסט 2014(
)חמ 3-2(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה 	__________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
פת/10/1223,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3704, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,24 עמ'  התש"ן, 
ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ ודרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,33 ח"ח   ,6372 גוש  קפלן,  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
בשטח של 2,640 מ"ר לשצ"פ, בשטח של 6,848 מ"ר לדרך.

כ"ו באלול התשע"ד )20 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רצ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/111/15/1, 
הפרסומים 6683, התשע"ד, עמ' 958, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

רובע  חטיבת קרקע בראשון לציון, חלק מרחוב משה בקר,   
מב"ת צפון, ששטחה כ–337 מ"ר, המזוהה כגוש 3939, חלק 

מחלקה 521.

ב' באלול התשע"ד )28 באוגוסט 2014(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רצ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
מק/4/53/50/1, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
בזה  מוסרת   ,4851 עמ'  התשע"א,   ,6251 הפרסומים 
)להלן  לציון  ראשון  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של דרך.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

פינת  רחוב השומר,  לציון, הרחבת  בראשון  קרקע  חטיבת   
ראשונים,  רובע  מזרחי,  הצפון  מצדו  ציון  שיבת  רחוב 

ששטחה כ–278 מ"ר, המזוהה כגוש 3938, חלק מחלקה 66.

ט' באלול התשע"ד )4 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון 	__________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רצ/2/94/6/1, 
הפרסומים 6748, התשע"ד, עמ' 3514, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .4

מולכו  שלמה  רחוב  הרחבת  לציון,  בראשון  קרקע  חטיבת   
המזוהה  מ"ר,  כ–85  רמב"ם, ששטחה  רובע  מצדו המערבי, 

כגוש 3931, חלק מחלקה 23.

ב' באלול התשע"ד )28 באוגוסט 2014(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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גוש
 חלקה

בשלמות
 שטח 
)מ"ר(

3930280570

281670

3932581,805

ז' באלול התשע"ד )2 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רצ/17/23/1, 
הפרסומים 6730, התשע"ד, עמ' 2839, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראשון לציון, הרחבת רחוב )מנחם( פוזננסקי   
מצדו הצפוני, שכונת רמת אליהו, המזוהה כגוש 7282 -

שטח בקירוב )מ"ר(ח"ח

89101

9097

ז' באלול התשע"ד )2 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראשון לציון, הרחבת רחוב נח פינסקר מצדו   
הדרומי, שכונת נחלת יהודה, ששטחה כ–39 מ"ר, המזוהה 

כגוש 3628, חלק מחלקה 169 )לשעבר ח"ח 125(.

ב' באלול התשע"ד )28 באוגוסט 2014(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון 	__________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רצ/1/1, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
בזה הוועדה המקומית  2584, מוסרת  1646, התש"ל, עמ' 
לתכנון ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראשון לציון, חלק מרחוב חי"ש בחלקו המרכזי   
והדרומי, רחוב יהודה )אמצ'יסלבסקי(, רובע רמב"ם -

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעין מאהל, גוש 16938 -  

שטח במ"רחלקי חלקה

6405

7280

הייעוד: שצ"פ.  

ט"ו באלול התשע"ד )10 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2(

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים 	__________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
חד/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים בע"ר 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1253 עמ'  התש"א,   ,2 תוס'   ,1941
 19 לסעיף  בהתאם  חדרה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ד,   ,6746 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
חדרה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,3482

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 10037 -   

שטח הפקעה )בדונם(חלקה

1660.670

1840.753

ייעוד הקרקע: דרך.   

ט"ז באלול התשע"ד )11 בספטמבר 2014(
)חמ 3-4(

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/1250, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4309, התשנ"ה, עמ' 3449, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, רחוב סעדיה גאון 12, רחוב אברהם   
בשארי 7, המזוהה כגוש 3701, חלק מחלקה 260, בשטח של 

100 מ"ר.

ט' באלול התשע"ד )4 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/7609, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4435, התשנ"ו, עמ' 4374, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבורי פתוח.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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לעיל  המתוארת  ו–7   5 סעיפים  לפי  ההפקעה  בהודעת   
בוצעה הפקעה בשטח של 506 מ"ר, מבוקש תיקון השטח 

ל–488 מ"ר.

י"ז בסיוון התשע"ד )15 ביוני 2014(
)חמ 3-4(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1205, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1048, 
התשכ"ד, עמ' 270, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,1092 עמ'  התשס"א,   ,4949 הפרסומים  בילקוט 
מיום  תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' בר כוכבא, גוש 6377 -   

ח"ח 90, בשטח של 136 מ"ר, לדרך;  

ח"ח 91, בשטח של 211 מ"ר, לדרך.  

י"ג באלול התשע"ד )8 בספטמבר 2014(
)חמ 3-4(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/23/1212ב, 
הפרסומים 4548, התשנ"ז, עמ' 4677, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6828, התשע"ד, 
עמ' 6471, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח 

תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  חד/1200א, 
בזה  מצהירה   ,4401 עמ'  התשס"ח,   ,5840 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ד,   ,6703 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
חדרה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,1680

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה -   

גוש 
חלק מחלקה 

סופית
 חלק מחלקה
לפי תב"ע

שטח הפקעה 
במ"ר

104102140

412,053

1040342171,478

ייעוד הקרקע: דרך.   

ט"ז באלול התשע"ד )11 בספטמבר 2014(
)חמ 3-4(

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/92/1204, 
הפרסומים 4180, התשנ"ד, עמ' 1447, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5053, התשס"ב, עמ' 1411, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, גוש 6379, ח"ח 14, בשטח של   
488 מ"ר; הייעוד: דרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/10/8/450, 
הפרסומים 5876, התשס"ט, עמ' 838, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  להלן, שביחס אליה   2 המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6703, התשע"ד, עמ' 1682, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3703, חלק מחלקה   
969, בשטח של 25 מ"ר.

ט"ז באלול התשע"ד )11 בספטמבר 2014(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  זמ/3/45/598, 
הפרסומים 4215, התשנ"ד, עמ' 3461, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  זמורה,  ולבנייה  לתכנון  המרחבית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4301, התשנ"ה, עמ' 3065, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גן 

יבנה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגן יבנה, המזוהה כגוש 557, ח"ח 148, חלקות   
חדשות 591 ו–593.

ט"ז באלול התשע"ד )11 בספטמבר 2014(
)חמ 3-4(

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה זמורה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .2
חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' קטרוני, גוש 6397, ח"ח 50,   

בשטח של 220 מ"ר, לשצ"פ.
י"ג באלול התשע"ד )8 בספטמבר 2014(

)חמ 3-4(
איציק ברוורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/4/1210, 
הפרסומים 2116, התשל"ה, עמ' 1813, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4722, התשנ"ט, עמ' 1633, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,6379 גוש  הלוי,  יהודה  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת    
ח"ח 64, בשטח של 20 מ"ר, לדרך.

כ"ו באלול התשע"ד )20 בספטמבר 2014(
)חמ 3-4(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/2/1210, 
הפרסומים 2063, התשל"ה, עמ' 398, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"א,   ,6249 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,4697

תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' גורדון, גוש 6404, ח"ח 122,   
בשטח של 46 מ"ר, לדרך.

כ' באלול התשע"ד )15 בספטמבר 2014(
)חמ 3-4(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  מרכז
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  הוד השרון
 מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

4419410124  
 1/ 014שם התכנית: הר/ 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
המחוזית , כי במשרדי הועדה 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הוד השרון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 54 תשריט  21 גרסת: הוראות  4518410124 מס': 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5/ 114הר/  שינוי
 5442הר/  שינוי

 5/ 5445הר/ מק/  כפיפות
 5445הר/  כפיפות
 / ב9/ ת/ 594הר/ מק/  כפיפות
 25/ 4תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רח' סאלד הנרייטה פינת רח' הגפן, יישוב: הוד השרון

 

 גושים וחלקות:
 .511חלקות במלואן: , מוסדר, 9114גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 קווי בניין.תוספת יחידות דיור, תוספת שטח עיקרי. שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יח"ד 9יח"ד לסה"כ  9תוספת  .א
 5294מ"ר לסה"כ  5494תוספת שטח עיקרי של  .ב

מ"ר עיקרי  914מ"ר שטח עיקרי מעל הקרקע.+ 
 מתחת לקרקע.

מ   201שינוי קו בנין צידי ימני )צפון( לכיוון חלקה  .ג
מ'. שינוי קו בנין קדמי )מזרח( לכיוון  4.9מ'  ל  1.4
 מ'.  1.4מ' ל 9.4סאלד מ רח' 

 1.4מ 514שינוי קו בנין אחורי )מערב( לכיוון מגרש 
 .1.4מ' ל 

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואהימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  02144רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 49-8099148

 29הוד השרון, בן גמלא יהושע בנייה מקומית לתכנון ול
 48-0018999טלפון:  1142241הוד השרון 

 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 

לתקנות את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  הוד השרון
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 ב /44 הר/
שם התכנית: תוספת זכויות בנייה למבנה מגורים 

 .49ברח' משה שרת 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 ב   /44 הר/ מס': מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 R/ 6 שינוי
 518הר/  שינוי

 5442הר/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .58רחוב: שרת משה יישוב: הוד השרון 

 

 גושים וחלקות:
 .512חלקות במלואן:  9111גוש: 

 

 מגרשים:
 R/ 6בהתאם לתכנית  544
 518בהתאם לתכנית הר/  444

 

 מטרת התכנית:
 . תוספת יחידת דיור.5
 . תוספת זכויות בנייה.2
 . שינוי קווי בניין.4

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר. 201מ"ר ובסה"כ  259. תוספת שטח עיקרי 5
 יח"ד. 2. תוספת יחידת דיור ובסה"כ 2
מ'. שינוי  4 מ' ל 1 . שינוי בקווי בניין קדמי במקום מ4

מ'. שינוי בקו בניין צדדי  2 מ'  ל 9 בקו בניין אחורי מ
 מ'. 4 מ' ל 1 מ

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
מוד , התשעד, ע9992ובילקוט הפרסומים  24/49/2454

 .59/48/2454, בתאריך 244
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 49-8099148טלפון:  02144
 29הוד השרון, בן גמלא יהושע בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל 48-0018999טלפון:  1142241הוד השרון 
שאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים המעוניין ר

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים 
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 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  טייבה
 מס': הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 914 טב/
 שם התכנית: תכנית אב לכבישים

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

שהודעה על דבר הפקדתה  814 טב/ מס': מקומית 
ובילקוט  20/41/5800פורסמה בעיתונים בתאריך 

, בתאריך 2491, התשלז, עמוד 2414הפרסומים 
41/49/5800. 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: טייבה.

 

 מטרת התכנית:
לשטח התכנון המועצה המקומית  תכנית אב לכבישים 

 טייבה.
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

דה וכן במשרדי: וע, 49-8099148טלפון:  02144
 טלפון: 14144טייבה  טייבה,בנייה מקומית לתכנון ול

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים , 48-0882949
 באתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  כפר סבא
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 מט /20 /4 כס/
 6שם התכנית: הסדנא 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 מט   /21 /5 כס/ מס': מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 25/ 5כס/  שינוי
 21/ 5כס/  שינוי
 / י21/ 5כס/ מק/  שינוי
 2/ י/ 21/ 5כס/ מק/  שינוי
 5/ 5כס/  שינוי

 / גל/ א5/ 5כס/  כפיפות
 / מ5/ 5כס/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אזור תעסוקה כפר סבא, 9יישוב: כפר סבא רחוב: הסדנא 

 

 גושים וחלקות:
 .44חלקות במלואן:  0951גוש: 

 

 מטרת התכנית:
  שינוי ייעוד מאזור מלאכה ותעשיה לשטח למסחר

 ותעסוקה.
  וזכויות בנייה למשרדים בבנין תוספת קומות

המסומן כבנין ב' במסמכי התכנית וקביעת הוראות 
 לקוי בנין למבנים שבתחום התכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  2,108ת בנייה בהיקף של ותוספת זכוי .א

קומות משרדים מעל  0ותוספת קומות, סה"כ 
 ין המסומן כבנין ב' בתשריט. יקומות מסחר בבנ

בנין צידי למבנה קיים המסומן א קביעת קו  .ב
 מ'. 4.4 מ' ל 1 בתשריט מ

ם המסומן א קביעת קו בנין קדמי למבנה קיי .ג
 מ'. 5.8מ' ל 4 בתשריט מ

ין המשרדים )מעל קומת יקביעת קווי בנין לבנ .ד
הקרקע( למבנה המסומן ב' בתשריט: קו בנין קדמי 

 מ' לקומות עליונות. 0
תכנית למבנים בשטח ה 91%קביעת תכסית   .ה

 .14%במקום 
  .ו

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  59/54/2454

 .40/55/2454, בתאריך 5541
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 02144רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון . וכן במשרדי: 49-8099148טלפון: 
טלפון:  11544כפר סבא  541כפר סבא, ויצמן בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 48-0918501
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מודיעין-מכבים- רעות
 מס':הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 24 /4 מד/
שם התכנית: חלוקה לתאי שטח, קביעת שימושים 

 644ציבוריים ותוספת זכויות בנייה במגרש מס' 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   24 /4 מד/ מס': מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4מד/ במ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת המגינים., רעותמכביםיישוב: מודיעין

אלוף משה דיין ורב צפונית לעמק זבולון, בין רחובות רב
 אלוף יגאל ידין.

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקות במלואן:  1902גוש: 

 

 התכנית:מטרת 
 . חלוקת המגרש לשני תאי שטח. 5
 . תוספת זכויות בנייה לכל אחד מתאי השטח.2
 . קביעת שימושים ציבוריים לכל אחד מתאי השטח.4

 

 עיקרי הוראות התכנית:
המותרות במתחם על בנייה קביעת סה"כ זכויות ה .5

מ"ר )שטחים עיקריים( שיאפשרו בניית  48,444
מבני ציבור במגוון שימושים אפשריים: בית ספר 
יסודי, בית ספר על יסודי, מתנ"ס, מעונות 
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סטודנטים, גני ילדים או כל שימוש אחר הקשור 
 לחינוך ותרבות.

 קביעת בינוי מנחה למגרש. .2
קומות  1 רביים למבנים: יותרו עדקביעת גבהים מ .4

 . 945Bקומות בתא שטח  4ועד  945Aבתא שטח 
קביעת קווי בנין כדלקמן: הבינוי יעטוף את המגרש  .1

ויהווה דופן לעמק זבולון. קו בניין מחייב כלפי עמק 
 9מ'. קו בנין כלפי רחוב רא"ל יגאל ידין  1 זבולון 

 מ'.  1 מ'. קו בנין כלפי רחוב רא"ל משה דיין 
 מ'. 9 מגורים בצפון  קו בנין כלפי מגרש

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9098ובילקוט הפרסומים  58/44/2451

 .52/44/2451, בתאריך 1411
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

רדי: ועדה . וכן במש49-8099148טלפון:  02144
רעות, דם מכביםמודיעיןבנייה מקומית לתכנון ול

, 49-8029411רעות  טלפון: מכביםמודיעין 5המכבים 
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נס ציונה
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 9 /4 נס/
 "בריכות שחיה" שם התכנית:

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   8 /5 נס/ מס': מקומית 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 יישוב: נס ציונה.
 "בריכות שחיה"

 כל תחום הרשות.
 גבולות התכנית:

 לציון, רחובות, מצפה אפק, שורקות.ראשון
 

 מטרת התכנית:
 א. מתן הנחיות תכנוניות להקמת בריכות שחיה.

ב. מתן הנחיות להבטחת תנאי בריאות, בטיחות ואיכות 
 הסביבה הנאותים.

 ג. קביעת הוראות תפעול לבריכות שחיה פרטיות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת הנחיות תכנוניות להקמת בריכות שחיה א

 נפח, קוי בניין(. )מיקום, גודל,
 ב. מתן הוראות אקוסטיות ופיתוח.

 ג. הוראות תכנוניות למבני עזר לבריכות שחיה.
 ד. הוראות בטיחות.

 ה. תנאי תברואה.
 ו. קביעת תנאים להקמת בריכת שחיה.

 

ריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתא
, התשע, עמוד 9485ובילקוט הפרסומים  51/41/2454

 .44/41/2454, בתאריך 4491
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 02144רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 49-8099148טלפון: 
 טלפון:  04144נס ציונה  8נס ציונה, הבנים בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 49-8494954
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רחובות
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

4424414141  
 44הבעש"ט   4/ 29/ א/ 144רח/  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 9 תשריט  8 גרסת: הוראות  4524515151 מס': 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א144רח/  שינוי
 / י2444רח/  שינוי

 144רח/  כפיפות
 2/ 1תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 2444רח/ מק/  כפיפות
 2/ ג/ 2444רח/  כפיפות
 4/ ג/ 2444רח/ מק/  כפיפות
 5/ ב/ 2444רח/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 44יישוב: רחובות רחוב: הבעש"ט 

 

 גושים וחלקות:
 .418חלקות במלואן: , מוסדר, 4041גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'. .5
יח"ד במבנה בו  52 הקמת בנין מגורים המכיל .2

ת+ קומו 1קומת עמודים תחתונה+ קומת קרקע+ 
 קומה שישית חלקית.

4.  

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום  .5

 מ"ר. 5424 מ"ר ל 082 התכנית מ
 2יח"ד מתוכן  52יח"ד ל 9הגדלת מס' יח"ד מ .2

 חדרים. 4יח"ד בנות 
קומות לקומת  1ע+ שינוי במספר הקומות מ .4

+  קומות 1+ קומת קרקע+  עמודים תחתונה
 חלקית. קומה שישית

 52הקמת מרפסות מקורות בשטח ממוצע של  .1
 מ"ר. 511מ"ר ליח"ד, סה"כ  



ילקוט הפרסומים 6896, כ"ו בתשרי התשע"ה, 20.10.2014  158

מ'  2הבלטת מרפסות מקורות מקו בנין קדמי ב .1
 לכוון הרחוב.

 קביעת זכויות והוראות בנייה. .9
0.  

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il םהפני משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ה בנייתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  02144רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 49-8099148

רחובות  2רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול
09112  

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 

ת ובהתאם לתקנות את העובדות שעליהן היא מסתמכ
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  חוף השרון
 מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 6 /29 חש/
 פארק הנופש יקום שם התכנית:

התכנון לחוק  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
חוף השרון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   9 /28 חש/ מס': 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2/ 54חש/  שינוי
 15משמ/  שינוי
 1 /28חש/  שינוי
 4/ 28חש/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: יקום.

התכנית לאכסון תיירותי ביקום ושימור ערכי טבע ירוקים 
בסביבתו, צמודה לשמורת פארק פולג, מספר ק"מ 

וצפון מערבית  2דרומית לנתניה, מזרחית לכביש מס' 
 591214נ"צ מזרחי  991014לקיבוץ יקום, נ"צ צפוני 

 

 גושים וחלקות:
 .0חלקי חלקות:  0991גוש: 
 ,19, 40, 49, 44 ,42, 21חלקות במלואן:  9815גוש: 

10 ,18, 14. 
, 11  14, 44, 54, 55  8, 0חלקי חלקות:  9815גוש: 

19 ,15. 
 .14, 20 ,29חלקות במלואן:  9812גוש: 

 

 .44, 21, 25 ,24, 54, 0  1חלקי חלקות:  9812גוש: 
 .54חלקי חלקות:  9814גוש: 

 

 מטרת התכנית:
למלונאות אכסון מלונאי, לשמורת טבע  . קביעת שטח 5

לקרקע חקלאית, לחקלאי מיוחד, ליער, לפרטי פתוח, 
/  למתקנים הנדסיים, לדרך מוצעת, לדרך מאושרת, לנחל

 / מאגר מים, לספורט ונופש, לשביל ולחניה מאושרת. תעלה
 בנייה.. קביעת תנאים למתן היתרי 2
 . קביעת הוראות לשימור עצים בוגרים.4

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  02144רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 49-8099148

 94884חוף השרון, שפיים ייה בנמקומית לתכנון ול
 48-8189141טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  קסם
 מס':הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 4064 ק/
 שינוי בהוראות וזכויות הבניה שם התכנית:

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   4194 ק/ מס':מקומית 
 לתכניות הבאות:המתייחסת 

 מספר התכנית סוג היחס
 5444אפ/  שינוי

 2/ 1תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה מערבית, יישוב: כפר ברא

 

 גושים וחלקות:
 .90חלקות במלואן:  9998גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 אישור מצב קיים למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים.

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
  קביעת קוי בניין ואחוזי בנייה למבנים הקיימים

 בהתאם למצב הקיים.
  מ"ר שטח שירות. 94מ"ר שטח עיקרי ו 251תוספת 
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  קביעת שלוש קומות ועליה לגג במקום שתי קומות
מעל לקומת עמודים ועליה לגג, ושלוש יחידות דיור 

 במקום שתי יחידות דיור.
 .קביעת הוראות וזכויות בנייה 

  

ודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך ה
, התשעד, עמוד 9992ובילקוט הפרסומים  21/48/2454

 .59/48/2454, בתאריך 252
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 02144רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 49-8099148טלפון: 
 טלפון:  18814קסם, כפר קאסם  כפר קאסם בנייה ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 44-8404182
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  שרונים
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 א /146 /4 /4 הצ/
 406שם התכנית: הגדלת זכויות בנייה בחלקה 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 א   /149 /5 /5 הצ/ מס': מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 522הצ/  שינוי
 / א445 /5/ 5הצ/  שינוי
 9/ 522הצ/  שינוי
 / ח445/ 5/ 5הצ/ מק/  שינוי
 / א544/ 5/ 5הצ/  שינוי
 / ב9/ 522הצ/  שינוי

 244/ 5/ 5הצ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .9, 54יישוב: אבן יהודה רחוב: הנופר 

 מערב מרכז אבן יהודה רחוב הנופר פינת רחוב האלמוגן.
 

 גושים וחלקות:
 .519חלקות במלואן:  9454גוש: 

 

 מגרשים:
 הישנה( בהתאם לתכנית  29)חלק מחלקה  2552

 / א445/ 5/ 5הצ/ 
 

 מטרת התכנית:
שטחי שירות למטרות עיקריות ולבנייה הגדלת זכויות ה

 / א(.445/ 5/5לפי ת.ב.ע. הצ/  2552)מגרש  519בחלקה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 519Aתת מגרש 

 515.9)  14% לשטח עיקרי מבנייה ה .הגדלת זכויות5
 מ"ר(. 508.400) 14.9% מ"ר( ל

 .ב לעיל.1.5.2ראה סעיף  . קביעת תנאים לבנית מרתף 2
 מ"ר. 49.41 מ"ר ל 21משטחי שירות . הגדלת הזכויות ל4

 19.0% מ"ר( ל 549.41) 44% . הגדלת התכסית מ1
 מ"ר(. 591.11)
 מ'. 2.01 מ' ל 4 . הקטנת קו בניין לצד ימין מ1

 

  519Bתת מגרש 
 515.9) 14% לשטח עיקרי מבנייה .הגדלת זכויות ה5

 מ"ר(. 589.12) 19% מ"ר( ל
 40.4% מ"ר( ל 549.41) 44% . הגדלת התכסית מ2
 מ"ר(. 542.24)
. קביעת תנאים לבניית מרתף כמפורט בטבלה בסעיף 4
 .ב לעיל.1.2.5ובסעיף  1

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 9145ובילקוט הפרסומים  25/52/2452

 .51/49/2452, בתאריך 1990עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 49-8099148טלפון:  02144
 12141נתניה  1 שרונים, הצורןבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של
 

 רות יוסף
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז מרכז
 
 

  מחוז  צפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נצרת
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 24242 ג/
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס': נצרת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   25242 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8444ג/  שינוי
 5519נצ/ מק/  שינוי
 55954ג/  שינוי

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 יישוב: נצרת   .

 X: 228050קואורדינטה 
 Y: 733275קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .529, 551חלקות במלואן:  59144גוש: 
 .522חלקי חלקות:  59144גוש: 
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 מטרת התכנית:
, הגדלת התכסית, הקטנת קווי בנייה הגדלת שטחי ה

והסדרת דרך סטטורית וזאת לצורך לגיטמציה  ןיבני
 יימת.הקבנייה ל

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת אחוזי בנייה מותריים.

 ב. הקטנת קווי בנין.
 ג. הגדלת תכסית הקרקע.

ד. שינוי ייעוד מאזור בנייה רגיל לדרך מוצעת על חלקת 
 דרך.

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5014441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 41-9149111טלפון: 

נצרת, נצרת בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 41-9118244טלפון:  59444

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 

ת שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העובדו
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נצרת
 24400 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 הגדלת שטח מגורים א' בשכונת הורדים  שם התכנית:
 נצרת

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   24591 ג/ מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4150 ג/ שינוי
 5512נצ/ מק/  כפיפות
 55954ג/  כפיפות
 59815ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 9491יישוב: נצרת רחוב: שכ הורדים 

 

 גושים וחלקות:
 .0חלקי חלקות:  59100גוש: 

 X: 227900קואורדינטה 
 Y: 736100קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
קווי חשמל לאזור שינוי ייעוד משטח ציבורי למעבר 

 מגורים ולשצ"פ לצורך הגדלת שטח המגורים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הקטנת השטח המיועד למעבר קווי חשמל לצורך 
הגדלת אזור המגורים והשצ"פ וזאת ללא שינוי בזכויות 

 .4150שבתכנית ג/ בנייה ה
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9925פרסומים ובילקוט ה 25/49/2454

 .42/40/2454, בתאריך 1919
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 41-9149111טלפון:  5014441
 טלפון: ,59444נצרת נצרת, בנייה מקומית לתכנון ול

המעוניין רשאי לעיין בה בימים , וכל 41-9118244
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  צפת
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 6400 ג/
 שינוי ייעוד למבני ציבור צפת שם התכנית:

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   9510 ג/ מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 112ג/  שינוי
 59תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 41תמא/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: צפת.

 

 גושים וחלקות:
 .549חלקות במלואן:  54404גוש: 
 .515  514חלקות במלואן:  54401גוש: 

 X: 246800קואורדינטה 
 Y: 762650קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת שטח למבני ציבור.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי ייעוד משטח מגורים ב' וציבורי פתוח למבני ציבור.

 ב. הגדרת זכויות בנייה.
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, 4052הודעה על הפקדת התכנית  ובילקוט הפרסומים 
 .41/55/5898, בתאריך 4התשן, עמוד 

 

ית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוז
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 41-9149111טלפון:  5014441
צפת  טלפון:  0צפת, ירושלים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 41-9820190
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  בקעת בית הכרם

מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 24240 ג/

שינוי ייעוד משטח לתחנת דלק ושירותי  שם התכנית:
 דרך לתעשייה קלה ומלאכה, ראמה

לחוק התכנון  98לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
בקעת בית הכרם מופקדת תכנית בנייה לתכנון ול
   25240 ג/ מס': מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0450ג/  שינוי
 2112ג/  שינוי
 4941ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ראמה   .

 X: 760300קואורדינטה 
 Y: 233925קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .2חלקות: חלקי  58504גוש: 
 .42, 21חלקי חלקות:  58501גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח לתחנת דלק ושירותי דרך לתעשייה 

 קלה ומלאכה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח לתחנת דלק ושירותי דרך  א.

 לתעשייה קלה ומלאכה.
 דים,דאחורים וצ ב. שינוי בקווי בנין קדמיים,

 למבנה קיים.ג. לגיטמציה 
 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
 את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 

ימים  94רשאי להגיש התנגדות תוך לחוק,  544סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 5014441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא 41-9149111טלפון: 
בקעת בית בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

 41-8194984יאל  טלפון: הכרם, כרמ
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 24444 ג/מס': מפורטת 
 שפרעם. שכונה דרומית מתחם מרכזי  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית מחוז הצפון בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

   25444 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0421ג/  שינוי
 8292ג/  שינוי
 8851ג/  שינוי
 95/ 48גא/ מק/  שינוי

 58184ג/  כפיפות
 55448ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שפרעם.

 X: 215780קואורדינטה 
 Y: 744740קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .544, 84, 99, 00, 01חלקי חלקות:  54292גוש: 
 .15, 49, 59חלקי חלקות:  54294גוש: 
 .49, 59 ,51, 55חלקי חלקות:  54444גוש: 
 .28, 22, 0, 4  5חלקי חלקות:  54409גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנון והשלמת מתחם מרכזי בשכונת מגורים קיימת 

וית יח"ד כולל התו 288בדרום העיר שפרעם, להיקף של 
הקצאת שטחי ציבור  מערכת דרכים מרכזית והשלמתה,

דרושים לרווחת התושבים במתחם ובשכונה הדרומית 
 .2424בכלל, והתאמת התכנון לשנת 
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 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי ומשטח חקלאי מיוחד לאזורי 

 ב', לדרכים, לשטח ציבורי פתוח, למבני ציבור. מגורים א' ו
 )ביטול והרחבה( והתווית דרכי גישה,  עידכון

 קביעת זכויות ומגבלות בנייה, קביעת אזור לתשריטי חלוקה.
קביעת הוראות לביצוע התוכנית, קביעת הוראות למתן 

 היתרי בנייה.
 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5014441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 41-9149111טלפון: 

 אלונים,גבעות בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 41-8142450שפרעם  טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 

שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העובדות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גולן
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 
מקומית ברמה מפורטת והודעה מתוקנת בדבר 

מקומית ברמה מפורטת מס' הפקדת תכנית מתאר 
 49696 ג/

 שם התכנית: אבני איתן
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית 

 58989 ג/ מס':מתאר מקומית ברמה מפורטת 
ובילקוט  44/44/4444שפורסמה בעיתונים בתאריך 

, בתאריך 0815, התשעד, עמוד 9904הפרסומים 
כנון לחוק הת 98. וכי בהתאם לסעיף 49/48/2451

, מופקדת במשרדי הועדה 5891 –והבניה, תשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה בנייה המחוזית לתכנון ול

גולן תכנית מתאר מקומית בנייה המקומית לתכנון ול
 58989 ברמה מפורטת מספר ג/

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 אותהיתרים או הרש
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 50595ג/  שינוי
 1245ג/  שינוי

 544ג/ במ/  ביטול
 9900ג/  כפיפות
 5/ 52תמא/  כפיפות
 51428ג/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 50010ג/  כפיפות
 1/ ב/ 41תמא/  כפיפות
 9559 כפיפות
 1/ ב/ 41תמא/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות
 4/ 2תממ/  כפיפות
 54804ג/  כפיפות

 / ב55/ 4תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אבני איתן   .

 X: 272000קואורדינטה 
 Y: 747750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .04חלקי חלקות:  244444גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד  555. הקמת שכונת מגורים קהילתית הכוללת כ5

 הקיים(.)כולל 
נחלות עקב הצטרפות אנשי גוש  554 . השלמה ל2

 קטיף לישוב.
. הסדרת שטחים למבני ציבור וספורט למתן מענה 4

 לאוכלוסיה גדלה.
. הסדרת אזור הכניסה לישוב וחיבור סטטוטורי לכביש 1

892. 
 . יצירת אזור מסחר תיירותי כחלק אינטגראלי לישוב.1
מיוחד בתחום הישוב . שינוי הגדרות האזור החקלאי ה9

 בתחום הישוב למתן אפשרויות תעסוקה נוספות בתחום זה.
 תחם למוסדות חינוך מיוחדים.. פיתוח מ0
 . הסדרת נושא דרכים וחניות בתחום הישוב.9
 . הסדרת מבנים קיימים בתחום הישוב.8

ימת בכניסה י. הסדרת שטח התחנה הניסיונית הק54
 לישוב.

הניסיונית הקיימת בכניסה . הסדרת שטח התחנה 54
 לישוב.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע.עודי י. שינוי י5
ייעודי . קביעת התכליות וזכויות המותרות לכל 2

 הקרקע.
 . קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.4
 . קביעת ההתניות לביצוע.1
 . קביעת הנחיות סביבתיות.1

 

ובשעות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94התנגדות תוך לחוק, רשאי להגיש  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5014441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 41-9149111טלפון: 



163 ילקוט הפרסומים 6896, כ"ו בתשרי התשע"ה, 20.10.2014 

טלפון:  52844גולן, קצרין בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
41-9898052 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 24214 ג/
 כפר תבור שכונת חרובים  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   25214 ג/ מס': 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 55911ג/  שינוי
 2/ 1840גת/ מק/  שינוי
 1019ג/  שינוי
 452ג/  שינוי
 292ג/ בת/  שינוי
 8144ג/  שינוי
 1401ג/  שינוי
 9099ג/  שינוי
 52419ג/  שינוי
 24514ג/  שינוי

 1/ 8/ 2תממ/  פירוט
 210/ 1019גמ/ מק/  כפיפות
 51041ג/  כפיפות

 8/ 2תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 41תמא/  תמ"אאישור ע"פ 

 41תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 1/ ב/ 41תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 1/ ב/ 41תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 / ג4/ 55תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 49תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת חרובים, יישוב: כפר תבור

 X: 240375קואורדינטה 
 Y: 732875קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .41, 1חלקות במלואן:  50449גוש: 
 .88, 81חלקי חלקות:  50449גוש: 

, 29  58, 59  51, 54  54חלקות במלואן:  50449גוש: 
28 ,41 ,40 ,48  19. 

 .29 ,20, 9, 9  5חלקי חלקות:  50449גוש: 
 

 מטרת התכנית:
, כחלק מתכנון עריכת תכנית מפורטת לשכונת מגורים

 של צפון הישוב.כולל 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד אזור מגורים ומבני משק להרחבת אזור 5

מגורים ושימושים נלווים, דרכים, חניות, ומבנים ומוסדות 
 ציבור, מסחר ומשרדים, שצ"פ, שפ"פ ובית עלמין.

. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה, ללא הסכמת 2
 בעלים.

 המותרות בכל ייעוד קרקע.. קביעת התכליות 4
 
קביעת: צפיפות, מרוחי בנייה,  . קביעת הוראות בנייה 1

 גובה בנינים,
 . קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.1
 . קביעת זכויות ומגבלות בנייה והנחיות לבינוי ופיתוח.9

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר כןשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולתונים, יבע

 5014441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 41-9149111טלפון: 

הגליל המזרחי,   בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 41-9002444טלפון:  51215כפר תבור 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
ב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת הוגשה בכת

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המרכזי
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 24064 ג/
הסדרת שטחי מסחר ותיירות בכביש  שם התכנית:

 כניסה, ירכא.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המרכזי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
   25094 ג/ מס': מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 



ילקוט הפרסומים 6896, כ"ו בתשרי התשע"ה, 20.10.2014  164

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 52521ג/  שינוי
 51055ג/  שינוי
 1444ג/  שינוי

 59101ג/  ביטול
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירכא.
 X: 216375קואורדינטה 
 Y: 761250קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .29  20חלקות במלואן:  59991גוש: 
 .544, 28, 29, 54, 55, 8 ,9חלקי חלקות:  59991גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת שטחי מסחר ותיירות בכביש כניסה מערבי ירכא.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ללא תכנון מפורט למסחר ותיירות. * שינוי ייעוד משטח

 * שינוי בקווי בנייה והגדלת אחוזי בנייה.
 * קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.

 * קביעת הוראות בנייה.
 * קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה המחוזית לתכנון ולתונים, למשרדי הועדה יבע

 5014441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 41-9149111טלפון: 

הגליל המרכזי,   בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 41-8852925טלפון: , עכו

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יזרעאלים
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 24266 ג/
מחקלאי למתקן הנדסי שינויי ייעוד  שם התכנית:

 זרזיר. תחנת שאיבה גו'אמיס,
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   24299 ג/ מס': מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 59114ג/  שינוי
 41תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: זרזיר   .

 

 גושים וחלקות:
 .1  1חלקי חלקות:  50191גוש: 

 X: 221250קואורדינטה 
 Y: 738050קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מתקן לשאיבת מי  הנדסי שינויי ייעוד מחקלאי למתקן 

 שפכים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד של שטח חקלאי למתקן הנדסי והסדרת 5

 דרך גישה תפועלית למתקן. 
 . קביעת סוג בינוי. 2
 . קביעת זכיות והוראות בינוי ופיתוח.4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9085ובילקוט הפרסומים  24/41/2451

 .21/41/2451, בתאריך 1449
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 41-9149111טלפון:  5014441
טלפון:  59524יזרעאלים, עפולה בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים , וכל המעוניין 41-9128994
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 24044 ג/מס': מפורטת 
 שם התכנית:שינוי בהוראות וזכויות בנייה, רמת ישי

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   24945 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מספר סוג היחס

 9918ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 5יישוב: רמת ישי רחוב: צבר 

 

 גושים וחלקות:
 .214חלקות במלואן:  55591גוש: 

 X: 215460קואורדינטה 
 Y: 734500קואורדינטה 
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 מטרת התכנית:
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
לצורך קירוי מרפסות קיימות, שינוי הגדלת זכויות בנייה 

קו בניין צדדי לצורך הקמת חניה. הקטנת קו בניין קדמי 
 לצורך קירוי הכניסה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9001ובילקוט הפרסומים  55/41/2451

 .24/44/2451, בתאריך 1191
 

מחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה ה
נצרת  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: 41-9149111טלפון:  5014441עילית 
 1מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין 41-9199191טלפון:  50444נצרת עילית 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

 הפנים משרד של האינטרנט ובאתרפתוחים לקהל, 
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:משגב, לב הגליל 
הודעה בדבר ביטול הודעת אישור תכנית מתאר 

והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מתאר  מקומית
 42040 ג/ מס':מקומית 

 שם התכנית: הסדרת מערכת הדרכים העירונית בסכנין
תכנית  הודעה על ביטול הודעת אישורנמסרת בזה 

שפורסמה בעיתונים  ,52041 מתאר מקומית מס' ג/
, 9998ובילקוט הפרסומים  59/54/2454בתאריך 

. וכי 40/55/2454, בתאריך 5549התשעד, עמוד 
 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  550בהתאם לסעיף 

,נמסרת הודעה בדבר בדבר אישור תכנית מתאר 1965
 52041 ג/ ':מסמקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8/ 2תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 41תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: סח'נין   .

 

 וחלקות: גושים
 .545, 81  81, 11  12חלקות במלואן:  58290גוש: 
 .548, 88, 99 94, 19, 15 48חלקי חלקות:  58290גוש: 
 .41חלקי חלקות:  58299גוש: 
 .18, 18, 58  51חלקות במלואן:  58298גוש: 
, 19  14, 24, 54 ,52, 54, 0 ,9חלקי חלקות:  58298גוש: 

94. 
 .94, 90, 51, 0, 1במלואן: חלקות  58204גוש: 
, 29, 21  59, 51  9, 9, 1  5חלקי חלקות:  58204גוש: 

29 41 ,40 18 ,95, 92 ,91 ,99 ,99 01 ,00 95 ,91 ,
91. 

 .14חלקות במלואן:  58205גוש: 
 .544, 12 ,15, 48 ,49, 49 54חלקי חלקות:  58205גוש: 
, 25, 58  50, 51  8, 0 ,9חלקי חלקות:  58202גוש: 

22 ,21 ,19. 
, 541  521, 91, 09  09חלקות במלואן:  58201גוש: 
511  519 ,595  591 ,590 ,598 ,505, 502. 

, 08, 01, 95 ,94, 10, 15חלקי חלקות:  58201גוש: 
90  541 ,549  554 ,559 ,540 ,548 ,515  519 ,

515 ,514, 511 ,518, 594 ,504. 
, 04  05, 15, 19 ,10, 11חלקות במלואן:  58208 גוש:
94, 95. 

, 14, 19, 12 25, 59 9, 5חלקי חלקות:  58208גוש: 
12  10 ,98 ,04 ,01 ,92. 

, 24, 59  55, 8 ,9, 1, 2 ,5חלקי חלקות:  58294גוש: 
25 ,21  44 ,45  41 ,12 ,99 ,99, 98 ,05  00. 

, 542  544, 549, 14, 55, 2חלקות במלואן:  58295גוש: 
541  510 ,511  519. 

, 59  51, 52, 9 ,0, 1 4, 5חלקי חלקות:  58295גוש: 
59 22 ,29 44 ,19 ,19 ,12 ,10 95 ,91, 91 ,99 01 ,
00  94 ,94, 91 ,90  84 ,89, 80 ,88  544 ,541 ,540 ,

548 ,552 ,554 ,559, 558 ,522, 524 ,544 ,519  515 ,
514 ,510  518. 

 .545חלקות במלואן:  58292גוש: 
, 24 ,58, 51, 54, 55 5חלקי חלקות:  58292גוש: 

22 ,42 ,41 40 ,12  19 ,19 ,14, 15 ,04, 01 ,09 ,
08  92 ,91, 91 ,98  85 ,84  544 ,542. 

 .548, 549, 24חלקות במלואן:  58294גוש: 
, 22 24, 59 51, 52 ,55, 9 5חלקי חלקות:  58294גוש: 

21  28 ,45 ,41  12 ,11 14 ,12 11 ,19 98 ,05 00 ,
92 ,91  98 ,85  81 ,81, 89 ,88 ,545  541 ,540, 

549 ,554. 
 .02 ,05, 14חלקות במלואן:  58291גוש: 
, 41 29, 24  55, 8  1, 2 ,5חלקי חלקות:  58291גוש: 

49 ,49 12 ,11 ,19  12 ,11, 19 ,18 ,95  99 ,04. 
 .22חלקות במלואן:  58299גוש: 
 .21 ,24, 25, 58חלקי חלקות:  58299גוש: 
, 91 01, 98, 95 14, 10חלקות במלואן:  58290גוש: 

81 549 ,559 521 ,541 548 ,244 252 ,258 222 ,
241 215 ,298 209 ,209 ,294 294 ,299 ,285 ,
289  289 ,444 ,442, 444. 

, 29 21, 24 24, 51 54חלקי חלקות:  58290גוש: 
44 ,49 ,48 ,15 ,11 ,19  18 ,92 99 ,91 81 ,540 ,

521  544 ,518  514 ,511  519 ,594  592 ,
591 ,599 ,590  598 ,502 ,594  591 ,584  242 ,
224  241 ,212 ,211 ,214  211 ,210  299 ,200 ,
291, 291 ,284 ,445, 441. 
 .12, 11, 42, 29חלקות במלואן:  58299גוש: 
, 25, 58 51, 52 ,55, 8 5חלקי חלקות:  58299גוש: 

21 ,20, 29 ,44, 45 ,44 ,41 ,48 12 ,11 ,19 18 ,15. 
 .40חלקות במלואן:  58298גוש: 
, 44 45, 28 51, 52 5חלקי חלקות:  58298גוש: 

41 ,49 ,14 10 ,18, 94 ,92, 94. 
 .544חלקות במלואן:  58284וש: ג
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, 11 49, 41 54, 0, 1 4חלקי חלקות:  58284גוש: 
19  10 ,92 ,91  02 ,01  94 ,92  84 ,82  81 ,
80  545 ,544  540 ,548 ,555  550 ,522  529 ,

529, 528 ,545  540. 
 .02, 98, 21, 2חלקות במלואן:  58285גוש: 
, 44 29, 29, 21 9, 9 4, 5חלקות: חלקי  58285גוש: 

41  11 ,10  11 ,10  92 ,90, 99 ,04, 05 ,04 ,00, 
09 ,94, 95 ,94  82 ,81. 

 .88חלקות במלואן:  58284גוש: 
 .545, 542 544, 89 89, 10חלקי חלקות:  58284גוש: 
 .514, 548, 549חלקות במלואן:  58454גוש: 
, 44 22, 59, 51 ,54, 8 1, 5חלקי חלקות:  58454גוש: 

44  41 ,40 ,48  15 ,14 14 ,12 19 ,19 ,94 ,05 09 ,
94 ,91, 91 ,90  98 ,85 84 ,81 545 ,540 529 ,

528 ,545 541 ,514 512 ,511. 
 .99, 09, 18, 19, 9חלקות במלואן:  58451גוש: 
, 91 94, 19 18, 10 41חלקי חלקות:  58451גוש: 

99  00 ,08  91 ,90  82. 
, 515, 549, 91, 04, 24חלקות במלואן:  58451גוש: 
511 ,592, 594 ,591 ,504. 
, 25 58, 50, 54 9, 9 4, 5חלקי חלקות:  58451גוש: 

21, 21 ,20 ,45  15 ,11  14 ,12  98 ,02  00 ,08 , 
95  94 ,91 ,98  540 ,548 ,555  550 ,524  549 ,

514 ,511 511 ,519, 510 ,518, 594 ,591 ,599 599 ,
505  501. 

 .85, 99 95, 12 ,15, 20חלקות במלואן:  58459גוש: 
  45, 28 ,29, 29  8, 0, 1  5חלקי חלקות:  58459גוש: 

49 ,14  94 ,91  99 ,04  01 ,00  94 ,90  84 ,82. 
 .80, 29, 54חלקות במלואן:  58450גוש: 
, 25 59, 50 55, 8 9, 1 5לקי חלקות: ח 58450גוש: 

21, 21 ,20, 29 ,44 41 ,40 ,48 12 ,18 11 ,18 95 ,
94  00 ,08  90 ,98  81. 

, 02 04, 95 ,94, 49, 21חלקות במלואן:  58459גוש: 
01 08 ,91 85 ,80 549 ,554 ,550 ,524 ,521 520 ,

544 ,542 ,541, 541 ,540 ,514, 515. 
, 24  22, 24  50, 51  5חלקי חלקות:  58459 גוש:
21 20 ,28 41 ,40 ,48 ,15 18 ,94 91 ,04 ,95 91 ,
82  89 ,552 ,551  559 ,559 ,524 ,521 ,549. 

, 89, 81, 04 ,98, 29חלקות במלואן:  58458גוש: 
544 ,542  541 ,548 ,555 ,514 ,511  519. 

, 58  59, 51  9, 9  5חלקי חלקות:  58458גוש: 
25 ,22 ,21 ,29 ,45  11 ,19  11 ,10 ,18  95 ,94 ,
85 ,84 ,88. 

 .91, 14, 19חלקות במלואן:  58424גוש: 
  11, 12, 14  10, 11  14חלקי חלקות:  58424גוש: 

92 ,99  99 ,01  09 ,91. 
 .85, 99 ,90חלקות במלואן:  58425גוש: 
 , 54, 55, 9 ,0, 1 ,1, 2 ,5חלקי חלקות:  58425גוש: 

25  24 ,45  41 ,14 ,12, 14 ,19, 10 ,14 ,14, 11 ,19, 
10 ,18, 94 ,94 ,99 ,98, 84 ,82 ,81, 81 ,548 , 

520 528 ,514 514 ,519 ,519 ,590 594 ,592 599 ,
585  584 ,581  580 ,588 ,245  244 ,241, 249 ,

255  259 ,221 ,220  245 ,212  212 ,219 ,295 ,
294  201. 

, 84, 09, 10, 11 ,11, 1חלקות במלואן:  58422גוש: 
540 ,512 ,511 ,591 ,501 ,509 ,594 ,591 ,599 ,
581 ,589 ,225 ,244 ,219, 218 ,214 ,5444 ,5445. 
, 44  24, 59  54, 9 ,1, 4  5חלקי חלקות:  58422גוש: 

49 ,49 ,12  14 ,19 ,19  01 ,00  94 ,99  98 , 
85  80 ,88 ,541  549 ,549  552 ,551  558 , 

525  541 ,540  515 ,514 ,511 ,510 ,518  591 ,
599  505 ,504 ,501  500 ,508  595 ,591 ,599 ,
598  581 ,589, 580 ,588 ,245  240 ,248 ,254 ,
252  251 ,250  224 ,222 ,221  228 ,245  244 ,
241  212 ,211 ,210 ,214  212 ,211  219 ,218 ,
292, 294 ,299. 

 .5חלקי חלקות:  58424גוש: 
 X: 752000קואורדינטה 
 Y: 228000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 כנית מתאר כוללת לדרכים בעיר סכנין.. עריכת ת5
. שינוי מערך ופריסת הדרכים בכל שטח הישוב 2

 פיתוח.ובשטחים שנוספו לצרכי 
הרחבת  . התאמת מערכת הדרכים לצרכי התנועה 4

 דרכים , הסדרת דרכי גישה וצמתים.
רכי ציבור, שצ"פים ומתקנים צוקרקע לייעודי . שינוי 1

 בשטחים הסמוכים לדרכים. הנדסיים 
 רוויה.בנייה . הגדרת שטח לתכנון בעתיד ושכונת מגורים ב1

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מערכת התנועה. א. עדכון ושיפור

התכנית משנה ומסדירה את מערכת הדרכים בשטח 
העיר באופן שיאפשר זרימת רכב שוטפת, נגישות לכל 
חלקי הישוב, פתיחת צווארי בקבוק, והסדרת התנועה 
בחלקים שונים של הישוב. התוכנית משנה ומסדירה את 
שימושי הקרקע בדרכים ובסמוך להן,  באופן שיתאים 

 מתאימה לעיר ולאופי הבניה,למציאות החיים ה
עיקרה של התכנית התווית דרכים חדשות וביטול דרכים 
קיימות, התווית עורק תנועה חובק לישוב, קביעת 
מערכת תנועה, התאמת התכנון לדרכים הקיימות 
בשטח, יצירת דרכי גישה, מפרצי חניה, הרחבת מערכת 

 שירותי הציבור ועוד.
קרקע בשטחים  ייעודיב. ארגון והגדרה מחדש של 

 הסמוכים לדרכים.
התכנית מייעדת לשטחים המתפנים מדרכים ו/ או 
לשטחים הנמצאים בסמוך לתוואי דרכים חדשות ו/ או 
מורחבות יעודים ציבורים כגון : שטחים למבני ציבור, 

 שצפ"ים ומתקנים הנדסיים.
התכנית מגדירה אזור לתכנון בעתיד ומגדילה את זכויות 

יה( בשכונת מגורים בחלק הדרום הבניה.)בנייה רוו
 מערבי של סכנין.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסט, 1814ובילקוט הפרסומים  44/41/2448

 .52/41/2448, בתאריך 4054עמוד 
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הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
נצרת  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: , 41-9149111טלפון:  5014441עילית 
ד.נ משגב,     משגבבנייה ועדה מקומית לתכנון ול

לב בנייה ועדה מקומית לתכנון ול 41-8884542טלפון: 
כל מעוניין רשאי , 41-9019014טלפון: , הגליל, סח'נין

לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
 הפנים משרד של האינטרנט באתר פתוחים לקהל, וכן

www.pnim.gov.il. 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה חרמון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 49442 ג/מס': 
 שינוי ייעוד מחקלאי לתעשיה, מג'דל שמס שם התכנית:

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   58542 ג/ מס': מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8954ג/  שינוי
 41תמא/  כפיפות
 4/ 2תממ/  כפיפות
 1/ ב/ 41תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מג'דל שמס   .

 

 גושים וחלקות:
 X: 271675קואורדינטה 
 Y: 795550קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבה נקודתית לשטח אזור התעשיה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח ללא תכנון מפורט לשטח 

 משולב במסחר ותעשייה.
 הוראות למתן היתרי בנייה.קביעת 

 קביעת זכויות בנייה וקויי בניין.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9085ובילקוט הפרסומים  42/41/2451

 .21/41/2451, בתאריך 1415
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: 41-9149111טלפון:  5014441עילית 
מעלה החרמון, מסעדה בנייה ועדה מקומית לתכנון ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין 41-9894949טלפון:  52148
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה נפתלי
 מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 24400 ג/
 גוש חלב0מתחם מ שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
   25590 ג/ מס': מקומית 

איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:
 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 59824ג/  שינוי
 54008ג/  שינוי
 8254ג/  שינוי
 852ג/  שינוי

 / ג55/ 4תמא/  כפיפות
 59914ג/  כפיפות
 55849ג/  כפיפות
 94/ 2תממ/  כפיפות

 41תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: גוש חלב.

 X: 242660קואורדינטה 
 Y: 769700קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .0, 2חלקות במלואן:  51541גוש: 
 .92, 29 ,20, 9  1, 5חלקי חלקות:  51541גוש: 
 .90  91, 94חלקי חלקות:  51540גוש: 
 .540, 545, 98 ,99חלקי חלקות:  51549גוש: 

 

 מטרת התכנית:
המאושר בתכנית המתאר של  1תכנון מפורט למתחם מ

 יח"ד. 01והכוללת  59824גוש חלב ג/ 
 

 ות התכנית:עיקרי הורא
, מבנים ומוסדות 5קרקע למגורים ב' ייעודי קביעת 

ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים באמצעות 
 איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.

 קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע. 
 צפיפות, מרווחי בנייה, גובה בניניםקביעת הוראות בנייה 
 אדריכלי.קביעת הנחיות בינוי ועיצוב  
 קביעת הנחיות סביבתיות. 
 קביעת השלבים וההתניות לביצוע. 
 יח"ד בשכונה. 01קביעת  

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
חר הרואה ין או בכל פרט תכנוני אימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
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ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
טלפון:  5014441נצרת עילית  28הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 41-9149111
מעלות 5מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

 41-8809444טלפון:  21812תרשיחא 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
 את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 אורי אילן
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז צפון

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כהאן גלי 18/06/2013 כהן טובה 991545/1

ניימן טובה 19/05/2014 הורוביץ מוריס 
לואיס

991550/1

מוספי עובדיה 14/01/2013 מוספי יצחק 991750/1

מוספי עובדיה 21/02/2014 מוספי רזלה 991765/1

בלאנק מנחם 25/03/2004 בלאנק יצחק 991819/1

בלאנק מנחם 31/01/2014 בלאנק פליסי 991823/1

וינשטיין פנינה 21/05/2014 ויינשטיין אברהם 991848/1

שבו דוד 09/02/2014 לודמיר חנה 991915/1

ניסאני אבינועם 10/06/2014 ניסאני קרן שרה 992107/1

שטונדר איזבלה 15/11/2010 בורלה סמיון 992253/1

אפרתי עליזה 26/10/2011 אפרתי אברהם 992258/1

לוי דוד 29/06/2014 לוי יפה 992268/1

אברהמי אילה 16/04/2014 אברהמי דוד 992275/1

אזולאי גבריאל 03/03/2014 אזולאי אופיר 992296/1

שרון דליה 18/06/2014 שרון רמי 992427/1

פרידמן מליה עטל 
מלכה

24/10/2011 פרידמן אביגדור 
שלמה

992495/1

יעקב נורית 08/06/2014 יעקב זכי 992630/1

ריבלין ראובן 22/03/2012 ריבלין יפה 992775/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שצ'טינין מרי 24/10/2012 דונדר לב 992868/1

מזרחי אוהד 31/05/2014 מזרחי גדעון 993025/1

שמחוביץ ירון 21/01/2013 שמחוביץ אהרן 993153/1

מוסקבין פיודור 16/05/2014 רוזנשטראוך 
לימה

993405/1

גוטליב חיים 24/03/2014 גוטליב שמעון 993409/1

נקב דוד 29/01/2013 נקב מזל טוב 
ניקול

993626/1

דניאל מרים 
הדסה

15/11/2010 דניאל משה 993654/1

שניידר אמי סו 30/12/2013 שניידר ברוך 
יצחק

993675/1

מובדלי יניב 13/05/2014 מובדלי רות 993936/1

שטסל זאב 29/05/2014 שטסל לילי 994009/1

זנו יוסף 17/03/2014 זנו אולגה 994015/1

יצחק נורית 03/03/2014 שמש נדרה 994109/1

אהרוני רחמים 23/03/2014 אהרוני אסתר 994112/1

וויס ברוך 01/10/2005 ויס דב 994127/1

וויס ברוך 11/04/2014 ויס מרים 994129/1

וויס ברוך 11/04/2014 ויס מרים 994129/2

קינן דוד 20/03/2014 קינן שרה 994140/1

רוזנפלד משה 
יונה

01/02/2012 רוזנפלד נפתלי 994241/1

רוזנפלד משה 
יונה

29/03/2014 רוזנפלד איטה 994243/1

קרויזר גיטה יפה 06/10/2010 לוין משולם זלמן 994299/1

זילברמן דנה 22/06/2014 זילברמן מתן דוד 994390/1

דובינסקי דריה 05/05/2014 קושצ'נקו אלה 994476/1

פרל שמואל צבי 22/05/2014 דויטש מנחם 994605/1

דורי אברהם 10/06/2014 דורי דיזי 994946/1

אלחדיף ציונה 24/04/2014 אלחדיף ראובן 994954/1

מרקוביץ יחזקאל 13/06/2014 מרקוביץ שמואל 
דוד

994970/1

שטונדר איזבלה 06/02/2013 בורלה אליזבטה 995084/1

ארלנגר יצחק 10/07/2014 ארלנגר אהרן 995107/1

ארלנגר יצחק 23/09/2006 ארלנגר דורה 995113/1

להב חנה 22/02/2005 שלנגר נתן 995146/1

שבו דוד 09/02/2014 לודמיר חנה 991915/2
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

נוריאל אייל 21/06/2014 נוריאל קרן 999135/1

רוזנפלד דן 31/05/2012 רוזנפלד שמעון 999232/1

שאבי שני רחל 10/02/2014 מזרחי צפורה 999237/1

ניסנוף דוד 10/06/2002 ניסנוף עליזה 999253/1

רוזנמן רינה 18/07/1996 פליס איליה 999401/1

בר יונה 23/07/2014 זיגמונטוביץ שרה 999479/1

לפידוס אינה 18/08/2014 קגנוביץ' דורה 999560/1

רוטשילד הנדרינה 
שרה

25/02/2014 רוטשילד ורנר 999594/1

פורמן הלנה 
ביאטריס

24/08/2011 פורמן יעקב 999681/1

פריווער הלל 19/09/2010 שטיינבך ינקה 999685/1

פרנקל מרק אליוט 28/11/2008 פרנקל אהרון 999751/1

עמדי שושנה 23/08/2014 עמדי משה 1000176/1

לוגסי יצחק 29/08/2014 לוגסי חנניה 1000200/1

כהן שמעון יעקב 12/01/2014 כהן פרחה 1000227/1

מוטהדה יצחק 13/06/2014 מוטהדה שלום 1000251/1

נענה מלכי 19/07/1994 ספרא)שרלין( 
מנחם מנדל

1000366/1

נענה מלכי 22/06/2014 ספרא )שרלין( 
שרה

1000367/1

נייהאויז שירי 
רחל

25/06/2013 גולדברג כרמלה 1001089/1

צדוק כלנית 20/09/2014 צדוק יצחק 1001386/1

אוזנה ארמנד 10/08/2014 אוזנה שושנה 1000633/1

בואנו דה מסקיטה 
בתיה

02/12/2011 דה וינטר הנרי 
יעקב

1000735/1

קרישבסקי יצחק 22/05/2005 קרישבסקי משה 1000789/1

גולן סוזן 11/03/2014 גולן עמיר 1000857/1

מזרחי יוסף 10/08/2014 מזרחי רחל 1001098/1

בן שמואל ג'נט 09/08/2014 בן שמואל יוסף 
גילברט

1001137/1

ידען לאה 13/09/2014 מרדכי אליהו 1001157/1

אלבז שמעון 18/09/1989 אלבז מחלוף 1001382/1

ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(

                                              משה ביטון, המזכיר הראשי

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סלין ולדימיר 10/03/2010 סלין יבגניה 995343/1

בן חמו שלום 26/07/2013 בן חמו אסתר 995478/1

מלאכי אסתר 20/06/2014 מלאכי משה 995489/1

מזוז חנון 14/01/2005 מזוז קמינה 992722/3

יהודה כוכבה 13/06/2014 אלחדיף אלגרה 995603/1

קורלנסקי נחמיה 06/07/2014 קורלנסקי מלכה 995738/1

חושנגי לבנה 16/07/2014 חושנגי סלחה 995877/1

אבא שאול שלמה 
דוד

18/07/2014 אבא שאול יעקב 
חי

996136/1

יהושע יולנד 14/02/2014 זריהן מסעוד 996273/1

דויטש חנה 25/07/2014 ברקוביץ דוד 996643/1

אדן )בייביץ( דוד 19/03/1982 בייביץ איזידור 905131/2

לוי ענבל 22/07/2014 לוטפי אברהם 996732/1

גז בלקה 25/07/2014 גז עמנואל ברוך 996480/5

כהן גבריאל 23/06/2014 כהן סוליקה 996835/1

גלעד רחמים 16/08/2014 גלעד רחל 996972/1

בוסירה הלל 12/12/2013 בוסירה יהודה 
אנדרה

997128/1

זסלבסקיה אנה 
אננה

28/06/2014 זסלבסקי 
הנריאטה

997325/1

שיינר אליעזר 29/07/2014 שיינר הלנה 997468/1

בן אליהו שלמה 28/07/2014 בן-חיים רחל 997933/1

ויס דוד מאיר 09/11/2013 ויס אילנה 990254/3

קרויטוירט אליהו 
שמחה ארווין

19/12/2013 קרויטוירט יוסף 
יצחק

998478/1

רביבו דוד 29/08/2014 רביבו פרוספר 998500/1

אייזנבך שמעון 
בן ציון

05/06/2014 אייזנבך צבי 991889/2

בורשטיין יהודית 08/10/2012 ויסברג רחל 998549/1

קינג נחמה 08/02/2014 סלבג' שושנה 998561/1

נמדר בת שבע 29/11/2013 נמדר יהודה 998583/1

לוי אברהם 01/06/2014 לוי מרים 998821/1

קובלרצ'יק אורה 09/07/2014 ריז'וב נינה 998872/1

בורשטין שמואל 
ליב

13/02/2014 בורשטיין נחמן 
ישראל

998983/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

טהלר ליאורה 25/06/2014 טהלר רפאל 
יהודה

993799/1

בראון סופיה 27/05/2014 לוינטר פרידה 428232/2

בראון סופיה 31/05/2014 לוינטר יעקב 428233/2

לנדאו זאב 05/05/2014 לנדאו הילה 
שלומית

991347/1

זכרין דליה רות 25/12/2013 ניר ורד נעמי 993133/1

אמרן אבי 24/06/2014 אמרן מלכה 993247/1

ורדי שמעון 27/02/2014 ורדי חנה 993231/1

לוי אמיר אברהם 10/03/2014 לוי אהרן 354162/2

קרסיק דב 02/02/2006 קרסוק פסיה 355869/2

פור דוריס 28/05/2014 פור נעמי 992022/1

שחב אביבה 11/10/2010 שחב שלום 836903/3

זוכוביצקי רם 29/03/2014 זוכוביצקי עדה 992425/1

טירי צבי 24/06/2014 טירי יהודית 993804/1

יעקב משה סטיב 17/03/2014 יעקב כזנה 992260/1

רוטשילד רבקה 13/04/2014 רוטשילד שמעון 986881/4

פלד ביבי שירי 
אריקה

21/04/2014 פלד רות 991478/1

הגר טובה 24/03/2014 הגר יוסף מנדל 991503/1

לוי אירית 05/06/2014 לנסקי יצחק 991572/1

אזולאי חבצלת 
שושנה

07/06/2014 אזולאי אלימלך 992235/1

אשכנזי אברהם 15/05/2014 אשכנזי אסתר 992329/1

בן משה מליהה 13/03/2014 בן-משה יואל 992349/1

הובר משה 24/05/2014 הובר רייני 992390/1

יצחק אביבה 18/05/2014 יצחק שמעון 992469/1

גור אריה חנה 11/10/2013 גור אריה בנימין 992517/1

לוי אמיליה 08/06/2014 לוי יוסף 993069/1

שונרי נחום 21/06/2014 שונרי זיוה 993076/1

יודקובסקי אברהם 26/05/2014 קרוגר ורדה 993089/1

שלמה איילה 
כרמלה

06/05/2004 שלמה משומר 993102/1

יכבס ויקטור 05/03/2014 יחבס אטי )אסתר( 993151/1

אואקנין אשר 10/05/2014 בכר שמואל 
חביבה

993200/1

ניקולס לי מיקי 27/05/2014 בן דוד עמוס 993212/1

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ניר יצחק 21/10/2013 שטפלר דורית 991697/1

ארזי פרידה 22/11/2013 ארזי מרדכי 991776/4

נגר רינה 01/03/2014 סבח מליה 991795/1

שמחוני נחמה 
נעימה

17/04/2014 שמחוני יצחק 991791/1

אמינוף ברוך 16/06/2014 אמינוף ארז 991813/1

משכיל אהרונה 13/05/2012 פרנק יצחק מאייר 991818/1

פומוצניק חיים 11/06/2014 פומוצניק יעל 991893/1

מולדובן אלישבע 15/05/2014 רוט רחל 991925/1

לולו שולמית 29/04/2014 לולו יהודה 991962/1

בן-נתן שמואל 22/04/2014 בן נתן אסתר 991987/1

זבולון בועז 23/02/2012 זבולון רחל 992689/1

זבולון בועז 16/05/2014 זבולון רחמים 992691/1

דושי חיים 21/05/2014 דושי רחל 992771/1

אוציטל לודמילה 11/06/2014 ספיאן פירה 992792/1

שחר חיים 03/06/2014 פרדס בלונש יבנה 993568/1

ליפסקי אופיר 29/06/2013 ליפסקי אברהם 993415/1

פסה איתי יצחק 18/03/2014 פסה יעקב 993556/1

חבר נעה 16/06/2014 בינדר ניצה 992870/1

סימן-טוב משה 09/03/2010 סימן טוב לאה 993515/1

ירקוני לינדה 02/06/2014 אזולאי לאון 991845/3

מירון גיורא 
יהודה

16/11/1993 לוינזון רחל 992901/1

קוזיאשוילי מרי 21/08/2009 קוזיאשוילי 
אברהם

992955/1

כהן כרמלה 27/06/2014 כהן אלברט 992927/1

לויאשוילי שוטה 19/05/2014 לויאשוילי דוד 992973/1

עיואן אברהם 19/06/2014 עיון ברטינה 993578/1

גורי דליה 28/09/2004 גורי יוסף 993707/1

גורי דליה 20/06/2014 גורי נגאת 993716/1

זלוף חביבה 11/01/2014 זלוף ראובן 993758/2

בן יהודה ירון 06/03/2014 מרגלית בן-
יהודה אופירה

993763/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לייבה סימי 30/09/2013 לייבה איזידור 959580/2

זכאין מנשה 01/07/2007 זכאין אירן 962079/1

בר נתן שי 14/09/2013 בר נתן שרה 962140/1

לוזון אסתר 12/01/2011 לוזון שמעון 962351/1

מקרם שרי 22/01/2005 רוזנצווייג נחמה 962359/1

רוקוטיאנסקי רוזה 04/03/2013 קוסטוב פירה 962371/1

אלמלח הנרי 19/08/2013 אלמלח רחל 962399/1

בריאטינסקי שליה 02/10/2013 בריאטינסקי יוסף 962508/1

אוחיון שושנה 16/09/2013 גרינבאום שרה 962521/1

אוחיון שושנה 16/09/2013 גרינבאום שרה 962521/2

גינצבורג בני 20/06/2008 מטרוסוביץ' מריה 962971/1

חלפון פרג'י 23/09/2013 חלפון גראסילה 963088/1

חג'אג' שושנה 02/03/2006 לוזון אברהם 963581/1

מי רז רפאל 09/10/2013 סופר מאיר 963911/1

ליכטנפלד יצחק 19/10/2013 ליכטנפלד רוזינה 
רחל

964143/1

פדלון אבי חיים 16/02/2013 פדלון רוזה 964208/1

חמבי משה 26/08/2013 חמבי רבקה 964381/1

ארביב רחל 27/07/2013 ארביב אלי 964526/1

ירקוני ליאורה 13/10/2013 ירקוני מרים 964816/1

אשרקיאן מרי 21/11/2012 קריספין פריחה 964912/1

אסרף נטלי 10/10/2013 אסרף אלי 964935/1

דסקל אתי 19/06/2013 דסקל זנט 964948/1

עמר אוראל 10/10/2013 עמר רפאל 964991/1

בניטה מרסל דוד 26/10/2013 בניטה רנה 965081/1

סימיריק טלינה 03/03/2013 סימיריק מריה 965102/1

גורדון מרגריטה 07/10/2006 לשוקוב ויקטוריה 965146/1

פחימה ישועה 05/01/2013 פהימה צמח 831204/2

קוטסטיאנו מרקו 
הרשקו

27/08/2013 קרויטורו מלר 
אסתרה

965327/1

חדד )אסרף( 
צפורה

25/09/2012 אריכא מרים 965352/1

אל הררי שמחה 01/03/2012 אל הררי דוד 965628/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

עיואן אברהם 19/06/2014 עיון ברטינה 993578/2

קליינמן שמואל 
זאב

21/10/2013 קליינמן דוד 993928/1

מיכאלי שרית 17/02/2014 כהן אסתר 994239/1

פרידמן אברהם 22/06/2014 פרידמן צבי 993380/1

מורדו יוסף 06/07/2014 מורדו רפאל 994350/1

ירקוני לינדה 20/02/2012 אזולאי קלרה 992025/3

יעיש מנוחה 19/04/2014 מדמון שלום 993340/1

רייטן ניר 18/05/2014 רייטן אידה 993980/1

קפלן פאינה 26/05/2014 קפלן איליה 993998/1

דליה  צאייג 16/06/2014 שכטר אסתר 994003/1

זכריה משה טדי 24/06/2014 זכריה פיפין 994027/2

זיתוני אלי 16/05/1991 זיתוני יצחק 994227/1

דגני איילת 14/03/2014 טלר פדרו 994410/1

רצבי שולמית 19/06/2014 בוסני חמאמה 994422/1

בן מיכאל רות 17/06/2014 מונק אסתר 994463/1

קאלדס דבורה-לב 09/07/2014 קאלדס שמריהו 994546/1

גינוסר שחר 11/04/1968 זסק משה 994623/1

שבי מטילדה 23/06/2014 שבי אליהו 994637/1

בורשטיין רחל 19/04/2014 שיף עקיבא 994662/1

ז' באב התשע"ד )3 באוגוסט 2014(

                                                רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בלס שלמה 29/09/2013 בלס מנשה 961359/1

מרסיאנו ז'קלין 20/10/2013 מרסיאנו אלגריה 961425/1

סופר שרה 17/09/2013 סופר יצחק 961524/1

כהן יוסי 07/12/2012 כהן מונה 956726/2

אלמון נסים 31/03/2013 חלו מרים 961705/1

אלמון נסים 09/12/1978 חלו דוד 961742/1

קובלנץ נחום 05/10/2007 קובלנץ הירש 961881/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אורן משה 15/07/2013 טננבוים יונה 967705/2

לוי חנן 02/11/2013 לוי משה 967752/1

בזרוב ז'אנה 21/08/2007 קמנצקי אנה 967817/1

רביע מעיין 04/11/2013 רביע כפיר 967905/1

תמרי חיים 11/05/2013 תמרי רות 967993/1

זליכה כרמלה 14/04/2013 אגסי רוחמה 968237/1

סאעת חנה 10/11/2013 סאעת אליהו 
שוקר

968263/1

ברדה סמואל 
דניס מישל

06/11/2013 ברדה ג'קוב 
רוברט

968495/1

סגל רחל 25/11/2013 סגל בנימין 968528/1

בלום לילי 19/05/2005 בלום יהושע 968595/1

שפיץ אדית 
אורנה

02/11/2013 קליין אליזבטה 968615/1

בוכריס שושנה 25/11/2013 בוכריס משה 
פנחס

968682/1

שייכט אאידה 09/03/2010 רן שרה 968699/1

חלו מרדכי 23/03/2003 חלו אליהו 968759/1

לקאי אילה 10/12/2002 לקאי איליה 968808/1

כהן אסתר 29/11/2013 כהן עצמון 968887/1

זינגר משה יצחק 30/08/2013 זינגר אהרן 
שמואל

968976/1

שמואל גרשון 17/11/2013 שמואל בכור 968990/1

שמואל גרשון 13/02/2002 שמואל מרגינה 969002/1

אדרבי רגב 09/12/2013 אדרבי עינב 969059/1

קריזבסקי אטה 29/10/2013 קריזבסקי מאיר 969085/1

שריג אמיר 16/10/2008 שריג משה יצחק 969148/1

תירם נחום 21/01/2010 תירם חיה 922807/2

דינאי ניצה 13/12/2013 ישראלי עודד 969563/1

אסור שמעון 27/10/2013 אסור ירדנה 969594/1

טיאר רונית  22/10/2005 טיאר חיים 969738/1

גרבי מאיר 21/12/2011 גרבי הרצל 969825/1

גלט הנדלה 27/12/2013 גלט ברנרדו 969899/1

יערי תמר 29/11/2013 רוטמן אדיט 969933/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

עמאר פטריק ברוך 16/06/2012 עמאר ולרי 
זיסלה

965632/1

לוי שרה 15/10/2013 לוי יעקב 965812/1

רוכל נורית 06/11/2013 רוכל יפתח 965862/1

גלייטמן רחל לאה 28/10/2013 פרידמן שרה 965980/1

רובין רחל 22/09/2009 רובין יצחק 966016/1

סנדנר עירית 26/08/2012 סנדנר אילן 966230/1

פרומין טטיאנה 07/11/2012 פרומין אסתר 966281/1

גלייטמן רחל לאה 11/09/1991 פרידמן אברהם 966321/1

והבה אסתר 15/02/2009 חסן מיסה 966456/1

לרנר שטרק אנה 01/09/2013 לרנר בנימין 966492/1

מישייב אהרון 11/01/2013 מישייב רוזה 966533/1

מעוז אמיר 25/10/2013 מעוז חיים 966549/1

בן זאב תבור 
זכריה

19/11/2013 בן זאב אלי 966570/1

כשר יהודית 01/11/2013 יחיא נעמה 966589/1

ויסמן דורי 21/08/2013 וייסמן אביבה 966723/1

זלעלם אבינט 17/10/2004 זלעלם דסטה 279931/2

מילס לימור 24/10/2013 מילס צפורה 966820/1

אשכנזי רפאל 31/10/2013 אשכנזי מרדכי 966924/1

כץ ישראל 05/03/2013 כץ אסתר 967147/1

ביסמוט נינט 11/10/2013 ביסמוט גיול 
מאיר

967182/1

רז אבנר 04/10/2002 רז משה 967208/1

רז אבנר 22/09/2013 רז ברוריה 967209/1

פלישר אפרים 18/09/2013 פלישר דינה 967231/1

אלקבץ אלזה 21/11/2013 אלקבץ דוד 967289/1

לוי חיה 07/02/2013 לוי יהודה 967352/1

בן שמחון רוז 
אביגיל

23/03/2013 בן שמחון אדית 
זוליט

967380/1

דרמון פלביאן 
ג'לברט

09/08/2013 מימרן רחל 967433/1

כהן אנדרה 16/08/2013 כהן רחל 967542/1

אורן משה 15/07/2013 טננבוים יונה 967705/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לביא אלי אליהו 03/03/2014 לביא מלכה 981046/1

אידן עמוס 05/06/2013 עזבון המנוח 
איידן ילנד

978185/1

שדה אליאב 13/04/2014 שדה אבנר 983902/1

שורץ רחל 17/04/2014 יהושע מאיר 985109/1

אלון אלי רוברט 04/12/2013 אלון אדמונד 971716/1

טיומקין רויטל 16/02/2014 ישראל רבקה 983486/1

ברשישת חגית 02/03/2014 לוי יונה 981948/2

שינברג עפר 27/02/2014 שינברג מוריץ 979618/1

דהן משה 05/04/2014 דהן פורטונה 986889/1

שפילמן אסיה 01/01/2014 שפילמן יוסף 975709/1

שירמן רחל 05/04/1998 וילינגר דורותי 945664/2

לינדה דולורס 22/04/2013 לינדה היליר 
סמואל

971848/1

וינברג אריה 22/12/2013 וינברג שמחה 969970/1

חסון שולמית 05/08/2013 חסון דוסא 970043/1

אייד תמר 07/07/1985 שושה יורם 970046/1

פרנקל תמר 02/12/2013 פרנקל צבי 970095/1

גולדנברג בנו 22/12/2013 גולדנברג מרים 970498/1

שומר אליזה אליס 04/12/2013 מויאל סימי 970826/1

עטייה יוסף אליהו 17/11/2013 עטייה נאגימה 970944/1

בואהרון מרגרט 06/03/2012 בואהרון כלאפו 971090/1

אורגד אלונה 15/11/1998 מסיכה יעקב 971300/1

כרמלי איתן 
אליעזר

09/01/2014 כרמלי דניאל 971436/1

יריב אנג'לה 22/10/2013 זהבי יהודית 971444/1

חוליו יוסי 25/09/2011 חליו בנבנידה 971493/1

קולבסקי ג'וספין 18/02/1997 קולבסקי דב 971508/1

שר חיה 26/11/2013 בורקין שושנה 971614/1

פולצי אהרון 18/12/2013 פולצי יוסף 971673/1

ווקאס בתיה 14/11/2013 ווקאס שלום 971826/1

לוי אהרן 13/01/2014 לוי מרי 972034/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שייכט אאידה 09/03/2010 רן שרה 968699/2

מוצרי מאיה 
מלכה

28/04/2014 ברילוביץ רימה 985619/1

בוכרה רפאל 04/02/2014 בוכרה ג'וליה 974914/1

לנגר חיים 05/07/2013 לנגר בתיה 980087/1

רזניצקי אינס 
לידיה

20/11/2012 רזניצקי אפרים 972080/1

כהן כוכבה 14/03/2012 לייבה מלבינה 973761/1

סגל שלמה אליהו 09/03/2013 סגל לאה 978450/1

תורגמן אליהו 25/03/2013 תורג'מן מרים 982759/1

גרבי שלום 07/01/2014 גרבי פורטונה 979437/1

באום לאה 23/09/2013 באום זיסל 980284/1

כחלון ורדה 03/04/2014 לידני גבריאל 986693/1

קליש מלכה 08/12/2011 אדלשטיין בלה 985486/1

מדמון שרה 16/02/2014 מדמון שלום 979462/1

קריסטל כוכבה 23/01/2014 לוי משה 973243/1

אלמגור גאולה 
גילי

15/01/2014 זכות ליזה 980653/1

קטרי רינה 01/01/2012 ניבילקובסקי 
מיכאל

975686/1

סולימן בנימין 07/02/2014 סולימן ראובן 978132/1

לנגסנר רחל חנה 11/01/2014 לנגסנר דוד 975256/1

קריסי אילנה 05/01/2014 קריסי אלי 972087/1

סוכרי ציונה 31/12/2013 תנעמי סעדה 272032/3

ברק אורלי חביבה 13/01/2014 ברק דונה 973072/1

כהן מנחם 18/04/2014 כהן מרדכי 983121/1

יששכר רות 31/12/2013 חודדד יעקב 979038/1

אברו הדר 24/01/2014 אברו סטייב 980764/1

מלסה קינדה 08/03/2013 מלסה פנטה 971143/1

עטיה טלי 30/12/2013 יוסף מסעודי 972077/1

עינא יונתן 23/01/2013 עונה זהרה 978923/1

אייד תמר 26/12/2013 שושה כדורי 970039/1

קליין נפתלי 22/04/2014 קליין אסתר חיה 983159/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כץ יהושע 28/01/2014 כץ מרים אולגה 974594/1

וולפוב פאינה 06/02/2014 וולפוב ארקדי 974696/1

קגן נירה יוכבד 28/04/2013 קגן יוסף 974721/1

פדלון מזל 04/01/2011 פדלון נסים 974746/1

לוי אליהו 20/11/2013 לוי מזל 974816/1

אוחיון ענת 17/12/2013 אוחיון סעדיה 974997/1

כהן שמחה 14/09/2013 כהן משה 975044/1

הוידה גיורא 16/10/2013 הוידה אדית 975064/1

פירקה מרדכי 30/01/2014 פירקה חנה 975127/1

בן הרוש אברהם 09/01/2014 בן הרוש 
הורטנסיה

975183/1

מזרחי זהבה 04/02/2013 מזרחי עליזה 975216/1

בן זאב הדי מרים 30/12/2013 בן זאב מנשה 975239/1

יוסופוב ראיסה 20/11/2013 יוסופוב בנימין 975420/1

ימין ברוך 12/01/2004 ימין חואתו 975473/1

מלכה פורטונה 15/01/2011 מלכה אברהם 975558/1

שורץ פרידה 10/02/2014 שורץ סוניה 975563/1

קטרי רינה 04/06/2005 נובולקובסקי 
יהודית

975696/1

נמני אבישי 30/01/2014 נמני פריגיה 975776/1

גולדשטין חיים 18/01/1997 גולדשטיין יהודה 975807/1

גזברי רות 27/01/2014 דוידוביץ אורה 976000/1

לופו פנינה 21/01/2014 לקס צבי 976277/1

גבע עליזה 16/01/2014 גבע אהרן 976308/1

שניידר עמוס 26/01/2014 שניידר חנה 976332/1

אודלר אברהם 26/09/2012 אודלר גיטלה 976437/1

אלאל יוסף 21/07/2013 אלאל ברוריה 976486/1

ניסנוב אגרון 27/01/2014 ניסנוב שרה 976545/1

שם טוב אבירם 15/02/2010 שם טוב משה 976596/1

גבריאלי חנוך 18/01/2014 גבריאלי סיגלית 
אורית

976995/1

טויטו מרים 23/04/2010 טואיטו מבורך 977219/1

מלצ'נקו מיכאל 15/12/2010 מלצ'נקו גריגורי 977310/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כרמלי איתן 
אליעזר

20/10/1988 כרמלי אגנש 972200/1

מוטיוביץ מישה 
מרדכי

30/12/2013 מוטוביץ אטה 972339/1

ברוך אסתר 07/11/2013 ברוך פנחס 972372/1

ברוך אסתר 16/01/2014 ברוך שמואל 976503/1

בראשי יעקב 25/04/2013 בראשי שרה 
אורית

972532/1

פולברס ישראל 03/11/2013 פולברס מרים 972627/1

קופטלוב יורי 11/12/2002 קופטילוב רוזה 972649/1

זרוביאן עליזה 11/01/2014 זרוביאן יעקב 972658/1

סלדקוב ילנה 11/12/2013 סלדקוב ארקדי 972725/1

כהנא בני 11/01/2014 כהנא ירדנה 972808/1

קדישר משה 03/01/2012 קדישר דוד 972900/1

חזות מכלוף דוד 28/08/2008 חזות שלמה 972925/1

חראזי גיורא 14/05/2003 חראזי משה 972937/1

טופז מאיה 10/01/2014 פיקרי אסתר 972951/1

אמילוב אלמס 24/12/2013 אמילוב נתן 972957/1

דאבוש יוליה 19/10/2013 דאבוש יצחק 972958/1

יונק מרינה 25/02/2012 גורוחובסקי 
חסיה

973028/1

אזרזר סול 04/01/1993 אזרזר יצחק 973143/1

יגל יוסף 19/01/2014 פייגל מינה 973520/1

עגיב שלום 30/12/2013 עגיב מרדכי 973553/1

כהן רוית לילי 06/01/2014 כהן משה 973701/1

פלדמן טובה ריטה 26/10/2013 סרוסי לילי 973732/1

סאסי בכור 09/01/2014 סאסי מזל 973896/1

גינקס משה 27/10/2013 גינק דושניצקי 
מיריאמה

973977/1

אקרמן סטפני 27/01/2014 אואליד סילוון 
דניאל

974024/1

זינגר חינקה 30/12/2013 זינגר אריה 974166/1

מספן אוביינה 
יפה

15/01/2014 מספן מנסה 
מנשה

974222/1

בר סלע יום טוב 18/12/1975 סיטון רגינה 974491/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מסה זלדה 06/03/2014 מסה דוד 980474/1

טויטו פירט ג'רמן 
מירל הלין

19/05/1995 טויטו סובר 980517/1

רובין פולינה 07/09/1994 סיטנר קלרה 980533/1

גן אירינה 30/09/2001 ספקטור סופיה 980558/1

כמיסה אליהו 28/02/2014 כמיסה ברכוסה 980673/1

וילצק נגה 10/03/2014 וילציק מאיר 980721/1

טמסוט מאיר 31/01/2014 טמסוט רחל 980728/1

וולפין תימנה 14/08/1999 לבנון צבי 980773/1

וולפין תימנה 05/05/2013 לבנון ינה 980782/1

שרעבי יהודית 04/03/2014 שרעבי דוד 980804/1

אליאל ברנרד 
משה

21/03/2014 אליאל אנדרה 981090/1

שחרור ויאולטה 05/02/2014 יעקובוב פנחס 981101/1

בונגרט שרגא 22/01/2014 בונגרט שרה 981543/1

דודוביץ סימה 05/03/2014 דודוביץ אברהם 981650/1

גולדשטין חיים 10/06/1999 גולדשטין רחל 
בלומה

982198/1

ריסטוב ליודמילה 24/09/2013 שיימן יבגני 983363/1

בשארי אבנר 06/02/2013 בשארי סעדיה 983901/1

סופר אפרת מרים 30/01/1993 סופר שלום 983917/1

שחורי שירית 13/03/2014 שחורי אלעד 984053/1

בצלאל סול 11/04/2014 בצלאל מורד 
מרדכי

984318/1

טולדנו אלי 24/02/2014 טולדנו חיים 984425/1

זיגדון דוד 20/02/2014 זיגדון פנינה 984453/1

בריל שרה חיה 18/02/2014 בריל שלמה זלמן 
אליהו

984495/1

לורנצי ברוך צבי 11/03/2011 לורנצי יהודית 
שרה

984561/1

שינהולץ שירן 12/03/2014 שינהולץ שמחה 985296/1

רובין חיים 26/04/2014 רובין שולמית 985438/1

שפלר שרה 09/04/2000 לנגא אליהו 985500/1

לבטמן יבגניה 19/03/2014 בולטיאנסקי 
איליה

985537/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לוסטיג ענת 01/02/2014 בראון רינה 977518/1

לוסטיג ענת 05/06/2011 בראון אליהו 977528/1

דרניקוב אינה 31/10/2013 פלדמן גרץ 977543/1

בן ארצי נירה 11/02/2014 בן ארצי כרמלי 977553/1

שביט נינט 27/12/2013 שביט נסים 977763/1

רייזמן דוד פטר 07/12/2000 רייזמן נתן דב 977990/1

רייזמן דוד פטר 07/02/2014 רייזמן שרה 977994/1

פולישיוק פאינה 29/01/2004 פולישצ'וק טוביה 978045/1

פולישיוק פאינה 13/12/2012 פולישצ'וק מרים 978049/1

טייאב משה 06/01/2014 טייאב רחל 978234/1

דסלין בלאיי 08/02/2014 גזהיין צהאיי 978262/1

לוזון יהודית-
פוריה

27/11/2013 בובליל ליליאן 
נינה

978269/1

בוסני יוסף 06/03/2014 בוסני ברכה 978371/1

מנשרוב יוסף 18/02/2014 דזאנאשוילי 
נטלה

978375/1

לופטנר יוסף 31/01/2014 לופטנר יפים 978515/1

שניידר עמוס 20/08/1989 שניידר נחמיה 
מוריץ

978563/1

מלול נבט סבין 
סטלה

02/03/2014 מלול ליאונל 978691/1

כהן יוסף יצחק 10/12/2013 כהן תמר 979008/1

שקורי שושנה 08/10/2013 שקורי רפאל 979048/1

דורון דורית 28/01/2014 דורון אקוס אלן 979064/1

גורן אוסנת 08/02/2014 גורן ניר 979127/1

קוריס איזה 09/11/2013 קוריס עדה 979198/1

גיעאן יוכבד 21/12/2013 אשכנזי אסתר 979211/1

וואזנר אסתר 
שמחה

13/03/2014 מילס שמואל 979681/1

גיבלי יהודית 05/02/2014 גיבלי יוסף 979712/1

שטופלר דן 15/01/2014 שטופלר אסתרה 979889/1

קעטבי משה 25/02/2014 קעטבי מזל 979953/1

מוזס ארוין 16/02/2014 מוזס יוליו 980241/1

אמיר אורן 10/03/2014 ארבל יהודית 980262/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

דהן שרה 26/02/2005 דהן רפאל 281024/2

הרטמן מנחם 08/07/2005 הרטמן הדי 281422/2

שמש יואל 08/09/2014 שמש שרה 998319/1

רדעי הדסה 24/04/2014 רדעי אלישיב 997305/1

קלונר יצחק 12/05/2014 קלנר אסתר 988115/1

נחום יקירה 01/03/2012 גואטה אברהם 989460/1

בנון אהובה 
שמחה אמה

27/02/2014 בנון שלמה 988220/1

בן שבת חורי 
קרולין נסיה

19/03/2014 חורי דניאל חי 994556/1

לוינגר בלה 24/05/2014 לוינגר אברהם 
יצחק

993672/1

פז שושנה 27/07/2014 פז נפתלי 995015/1

שחק לוי 12/07/2014 זלצמן הניה 994122/1

אנטו משה 07/02/2014 אנטו שרה 942052/2

אהרוני עומרי 17/09/2013 מגיני עופרה 997539/1

מנחם דוד 23/04/2014 מנחם אשר 988877/1

דרעי ברטה 28/05/2014 פלצמן-
מורדכלביץ 

שולמית

991766/1

אוסמן שי 17/02/2014 אוסמן דוד 991359/1

שלום ניסן 08/08/2014 שלום ציון 996272/1

גרשון רבקה 07/02/2014 אערג רחל 989528/1

גבריאל בריגיטה 01/07/2014 ארביב קמילה 995563/1

ברנס אביבה 18/08/2014 ברנס דוד 1000491/1

גובני רחל 31/08/2011 מוטלה פרדוס 891583/2

בר איליה 03/05/2014 בר רוזליה 988626/1

אפרים עטיה 19/06/2014 רחמים בן ציון 996371/1

חסון רויטל טלי 13/07/2014 שלום אורלי 
רמונד

997282/1

כהן יונתן נתן 09/07/2014 כהן דיאמנטה 973537/2

הראל גיורא 16/07/2014 הגי אברהם 995981/1

גויכמן בוריס 08/07/2014 גויכמן חן טובה 993612/1

בוסני יוסף 30/08/2014 בוסני חיים 999661/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לוי זקלין 14/09/1980 חבושה עזרא 985706/1

להב גילה 30/06/2012 דאבוש עזרא 985742/1

שמואל יהושע 27/02/2014 שמואל ציונה 985805/1

טבילביץ חווה 10/01/2013 מרמס רחל 985932/1

טבילביץ חווה 11/04/2014 מרמס שבתאי 985934/1

פנחס שרה 09/04/2014 פנחס יפת 986027/1

סמייה אייל 15/11/2012 נעים סארינה 986115/1

קלנטרוב ורה 09/03/2014 בורייב יוגה 986247/1

חסידובסקי גלינה 22/01/2014 יאמפולסקי 
פליקס

986282/1

מיברג לאה ליאת 12/08/2011 מיברג מרים 986311/1

ליבוביץ מינה 02/02/2014 האוספטר גזלה 986500/1

ליבוביץ מינה 24/06/1997 האוספטר גרשון 986506/1

בוכבינדר מאיר 07/04/2014 בוכבינדר טובה 986527/1

יוסף שושנה 30/04/2014 יוסף שלום 986578/1

גנייר קרפ מרסלה 03/04/2014 גנייר אלברטו 
שאול

986844/1

מושקוביץ פירה 
אסתר

19/03/2014 לויט גריגורי 987048/1

מושקוביץ פירה 
אסתר

19/02/2002 לויט ססה לאה 987062/1

כהן יוסף 02/06/2014 כהן מרים אסתר 992033/1

ניסני יפה 30/03/2010 עבדה שרה 991345/1

מקבלי סוזן 01/06/2014 מקבלי יעקב 991832/1

מזרחי עפרה 23/04/2014 שמחי מזל 989253/1

כאכון פנינה 10/05/2014 צרור לידיה 995150/1

שמחי רחל 28/10/2013 בן דוד גינה 988400/1

מברט יאלול 01/12/2013 מברט אברהם 990451/1

שרמן אלה 12/11/2001 זברובסקי אדל 272195/2

מיצמכר שרה 01/06/2014 אנגל חוה 992629/1

זוארץ שולמית 
מיסה

17/07/2014 זוארץ ברוך 995664/1

קאהן אשר 12/05/2014 כהן שרה 988340/1

לסרי רחל 07/06/2004 לסרי מכלוף 994901/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אברהמי אלן 
ניסים

14/05/2014 אברהמי אירן 989674/1

מרום דן 30/04/2014 מרימסקי מינה 989681/1

פז דליה 03/05/2014 פז אברהם 989858/1

אזקיאל מירים 21/07/2004 אזקיאל קלי 
השקל

989872/1

אולטן סורוקין 
אולגה

25/04/2014 סורוקין אספיר 990095/1

שוקט סטוארט 31/07/2013 שוקט זנה 990234/1

רייטן מתילדה 29/03/2014 רייטן יוסף 990305/1

פלגנדלר אנה 11/11/2007 שיכמן חוה 990592/1

בשן אלון 07/07/2010 בשן שולמית 990600/1

לילה צביה 18/03/2011 לילה יצחק 990607/1

בן הרוש רותי 02/05/2014 בן הרוש אהרון 990678/1

צגאו מלקמו 26/03/2014 מנגיסטו עלם 990997/1

צגאו מלקמו 26/03/2014 מנגיסטו עלם 990997/2

גוון צפורה ניצה 24/05/2014 רונן דבורה 991013/1

בוסקילה עמרם 12/05/2014 בוסקילה מינה 991125/1

דבש אסתר 08/03/2014 דבש גוליה 991131/1

בללי פטריסיה 04/06/2014 פלוס קולט איווט 991901/1

קדם עמל 23/06/2014 קדם נח 991922/1

גוטפריד מירה 10/05/2014 גרינר חנה 991983/1

בן-משה יצחק 24/02/2014 בן יצחק אתרי 
אסתר

992142/1

מיליץ אסתר 13/03/1986 מיליץ מריה 992244/1

מיליץ אסתר 01/08/1954 מיליץ מירוסלב 992251/1

תנעמי רחמים 27/12/2009 תנעמי שלום 992306/1

בוכרע שרה 01/10/2013 בוכרע יוסף 992323/1

כפיר שושנה 06/06/2014 כפיר ראובן 992519/1

ניר הילרי אן 20/05/2014 גולדשמיט אילן 
אבלין

992874/1

ברוך אספרנס 03/03/2013 ברוך פרג 993054/1

רפופורט מרים 26/03/2014 רפופורט מריו 993090/1

קרמר שמואל 04/06/2013 קרמר ויולטה 993291/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קנטרוביץ אברהם 16/01/2014 קנטורוביץ פסל 987242/1

שחק לוי 13/05/2014 שחק זהבה 987275/1

אהרוני אפרת 11/04/2014 ארונבאיב ממון 987308/1

מנו דניאל 27/04/2014 מנו לואיזה 987313/1

פוקסמן מרים 09/06/2005 לייכטמן מילר 
רוזה

987621/1

רווח פרוספר אשר 02/02/2014 רווח נורית 987739/1

יאנה שרל 06/01/2014 יאנה עזיזה 987786/1

פרקלסקי יוסף 25/04/2014 פרקלסקי גרשון 987802/1

אברגל יוסף 13/05/2014 אברגל אידית 987809/1

פרץ מרדכי 16/02/2014 פרץ שמחה 987928/1

גרינברג עמית 
אריה

22/04/2014 גרינברג רות 987979/1

מלכה רחל 05/05/2014 מלכה אשר 988013/1

גרויסמן איגור 16/03/2012 גרויסמן מוסיה 988017/1

לוזון שמעון 27/04/2014 לוזון רינה 988095/1

אבייב סנם 03/04/2012 אבייב מישי 988150/1

גויטע משה 28/03/2014 גויטע סוזנה 988365/1

גולדינשטיין 
שיבה

04/05/2014 גולדינשטיין 
שלמה

988426/1

אלכס תמר 05/03/2003 אלכס משה 988542/1

חלצי אפרים 29/04/2006 חלסצי זהבה 
זבידה

988584/1

אקדע מזל 13/06/2013 זגה שרה 988608/2

וולקוב גבריאלה 08/05/2014 שפיגלגלז גילה 
גודרון

988927/1

אלופי יוקי 19/06/2008 זרהון מורורי 988941/1

אלצטר יוסף 23/04/2014 אלצטר פרי 988991/1

נגר שמחה 11/05/2014 נגר ציון 989038/1

קקיטלשוילי 
מלוינה

16/02/2013 פפיאשוילי 
גבריאל

989072/1

כהן אברהם 16/05/2014 כהן יוספין 989342/1

דובוב מאיה 02/03/2014 גלאובך גולדה 989428/1

נשיא נסים 17/08/2013 נשיא שלמה 989614/1

קוליניץ' טטיאנה 14/04/2014 קוליניץ' מאיה 989660/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

יצחקיאן דני 21/06/2014 איסחקיאן 
עבדוללה

995036/1

בן שמעון נורה 13/07/2014 בן שמעון אריה 995049/1

שטרן מרים 13/06/2014 שטרן חיים 995103/1

ממן חיים הנרי 03/05/2013 ממן מדלין 995191/1

נגר משה 10/01/2013 נגר שודיה 995198/1

ימין רינה 30/07/2014 ימין ברוך 995245/1

בן מיכאל חנה 28/09/2013 בן מיכאל מיכאל 
חי

995447/1

חסן סוניה 18/03/2013 חסן שמואל יוסי 995525/1

שיין דוד 13/01/2014 שיין יעקב 995647/1

זקס לידיה 31/03/2005 זקס יונתן ויליאם 995751/1

בוחניק אשר 17/06/2014 בוחניק פנינה 996005/1

תירם ימימה 28/06/2013 תירם שאול 996243/1

נחמני אריאלה 30/07/2014 שורץ מרים 996327/1

בנין חיה 28/10/2013 בנין יעקב 996599/1

פרי יהודית 01/02/2003 אייכלר מלכה 996645/1

לופטנר רומן 18/11/1991 לופטנר חיה 996834/1

ונק יצחק 17/06/1991 ונק ארנולד 
אברהם

996852/1

ונק יצחק 23/08/2001 ונק זלטיצה 
זהבה

996857/1

גלפנד מרק 11/07/2014 גלפנד נטליה 996888/1

מזור אסתר 14/07/2014 מרקוביץ בן ציון 997064/1

אטנפ'ו וובעלם 30/11/2001 טגפאו דללין 997134/1

אזולאי רפאל 30/07/2014 אזולאי גאולה 997343/1

בראון אסתר 31/07/2014 בראון רוני 997355/1

בראון אסתר 31/07/2014 בראון רוני 997355/2

גנאח דינה 27/01/2002 גנאח יוסף 997370/1

הררי אביבה 29/01/2014 כברה סלמה 997527/1

וינשטוק אפרים 30/06/2014 וינשטוק לאה  998221/1

מנצור יעקב 13/07/2014 מנצור רומיה 997574/1

רבינסון סרפימה 12/01/2010 סוסנוביק אספיר 997652/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אורחן אליט 15/05/2000 ישראל מטילדה 993303/1

סטוסל אידה 13/11/2013 שר לילי שושנה 993327/1

ליזר פילפינה 19/06/2014 ליזר יצחק 993378/1

אלתרמן יעקב 30/05/2014 אלתרמן בללה 993400/1

קורנפלד זינה-
דינה

28/12/2012 קורנפלד פרדריך 
יעקב שלום

993444/1

קרן יצחק 06/11/2012 קליין רחל 993598/1

בר נצר אהובה 09/05/2014 בר נצר גדעון 993656/1

טירן זהבה 24/03/2013 תירם דניאל 993670/1

מלכין יעקב 11/05/1998 מאלכין מרטה 993746/1

בייזרמן דבורה 02/06/2014 בייזרמן פיניה 
פנחס

993802/1

טליאס אסתר 25/05/2014 דון ראובן רובי 
אלעד

993868/1

בוקק אברהם 07/03/2014 בוקוביץ בלומה 993878/1

בוקק אברהם 02/07/2014 בוקוביץ יצחק 993884/1

צימר רבקה 27/05/2014 צימר יעקב 993914/1

גרפי רחל 21/12/2004 כהן עובדיה 994169/1

גרפי רחל 19/03/2011 כהן סלימה 994171/1

חמד שמואל 
אברהם

26/04/2010 חיימוביץ ז'נט 994245/1

חמד שמואל 
אברהם

11/05/2014 חיימוביץ יעקב 994260/1

עטייה משה 30/06/2014 עטייה ניצה 994268/1

אוזן ישראל חיים 06/06/2014 אוזן יוסף 994306/1

גרינשפון זינאידה 18/04/2014 גרינשפון חיים 994342/1

סלוצקר ולדימיר 10/10/2003 סלוצקר פולינה 994361/1

שביט שרה 12/04/2014 רובינשטיין 
מלכה רבקה

994373/1

גינצלר יוסף 20/04/2014 גינצלר צירי 994405/1

מוקרון קרן 27/11/1991 ברנשטין גרוניה 994472/1

ציוני אסתר 18/06/2012 ציוני שלום 994687/1

דגן יהודית 13/07/2014 דגן מנשה 994712/1

אשתר חנה 25/09/2013 חיים אליהו 994792/1

רוטמן זאב 22/06/2014 רוטמן אברהם 994866/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אבי-יעקב עזרי 28/01/1996 יעקב יחייא 991798/1

סדן אילה 27/05/2014 דהן נעמית 992360/1

ביחובסקי דב 08/05/2014 ביחובסקי אריקה 
אסתר

992024/1

שניידר תמי 23/03/2014 פרגר זהבה 992473/1

וולצ'וק אינסה 07/05/2014 וולצ'וק ולדימיר 991939/1

ברכה שושנה 01/04/2014 ברכה עזרא 992005/1

גרוס רחל 16/06/2014 ברנע אברהם 992141/1

קמחי לינה 07/07/2013 קמחי יוסף 992143/1

שפיצר גיתי חגית 06/04/2014 שפיצר ניר 992475/1

גליק מרדכי שלום 26/06/2014 גליק שמחה טובה 
גיטל

993483/1

כחול מרגלית 27/08/2012 לוי שלום 992625/1

מור ברוריה 24/06/2014 טל חנה 992871/1

בן חנן זאב 08/08/2009 בן חנן רחל 992942/1

בן חנן זאב 08/06/2014 בן חנן ישראל 992960/1

דוקס שלמה 15/04/2014 דוקס יולנדה 993021/1

טוביס בושמת 30/08/2013 אבישר אניסה 
כרמלה

993087/1

טוביס בושמת 21/05/2014 אבי שר אברהם 993093/1

חיימי מיכל 01/06/2012 עמרם מרגלית 993298/1

חיימי מיכל 27/08/2000 עמרם סעדיה 993301/1

אליאס עליזה 01/04/2014 אליאס דוד 993475/1

סגל יוסף 15/10/2013 סגל גנתה 993505/1

טופז ניטה 28/06/2014 טופז מיכאל 993539/1

פרישמן פרידה 13/01/2014 פרישמן יוסף 993592/1

פוזיילוב 
אלכסנדרה

19/11/2013 פוזיילוב רוטשילד 993646/1

גרוס שמואל 14/06/2000 גרוס אמיל 993743/1

פיקסלר חוה 15/06/2014 פיקסלר יעקב 994023/1

עפרי אורי 25/06/2014 עפרי מרים 994081/1

מיכאלי מרינה 30/05/2014 מיכאלי רומן 994711/1

ז' באב התשע"ד )3 באוגוסט 2014(

                                               משה הלוי, המזכיר הראשי

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שרון ראובן 20/08/2014 שרון ברוריה 998287/1

חיים יוכבד 13/08/2014 חיים קרול 998663/1

רבקס אריאל 26/07/2014 רבקס אוה חוה 998680/1

חברי אריה 21/01/2012 הברי רחל 999457/1

כהן יוזלין ג'וזיאן 06/08/2014 כהן הרצל 999613/1

אברמסון זליה 
ראה

24/06/2014 אברמסון ססיל 
מאיר

999676/1

בן אור שלום 
שלוה

09/03/2014 שוילי זוהר 999730/1

שמחי רחל 12/06/2014 שמחי מנחם 999736/1

רוזנשיין אביבה 19/06/2014 דקלו אסתר 999810/1

סולומון ישיי 26/08/2014 סולומון ארושה 999825/1

אבטה ורדה 08/09/2014 אבטה שמואל 1000453/1

קלפנר סמואל 21/06/2014 קלפנר לאה 1000496/1

דהאן מאיר 13/08/2014 דהאן טובה 1000558/1

בינדר אופיר 06/05/2014 בינדר מאיר 1000662/1

ישראלי פנינה 15/09/2014 ישראלי קלמן 1001175/1

המר חנה בלה 01/09/2014 אברהם יוסף 
שאול

1001205/1

ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(

                                יהושע ישראל כ"ץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שלח שאול 20/04/2014 סלח עמירה 991223/1

לוי אליס 18/07/2003 לוי יוסף 991323/1

סגל תמר 11/06/2014 קויפמן בטי 991523/1

אושרוב אולגה 25/08/2011 פרדמן סמיון 991363/1

אבי-יעקב עזרי 09/07/2010 יעקב גורט 991785/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אפל יחיאל צבי 12/05/2014 אפל רבקה 994562/1

שוורצמן מרה 20/01/1994 זילברשטיין מוטל 994582/1

ז' באב התשע"ד )3 באוגוסט 2014(

                                             חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

יהודה ירון 26/02/2014 יהודה נעמה 991263/1

סמואילב שושנה 02/03/2009 אפר ליקה 991447/1

סבאג דליה 16/12/1996 זנו יצחק 991593/1

סמואילב שושנה 07/03/2005 אפר שלמה 991451/1

יפרח חנה 23/02/2014 בן זכאי אליהו 991473/1

יפרח חנה 07/04/2014 בן זכאי מלכה 991486/1

כהן שלמה 24/05/2014 כהן מוריס 992307/1

מירילאשוילי 
שלוה

04/06/2014 מירילאשוילי בן 
ציון

5517/2

גייזלר מיכאל 16/03/2002 פסין סופיה 20562/2

מור מסינגר 
ישראל יוסף

28/06/2014 מור מסינגר 
אברהם

992234/1

רוזן מרינה 16/03/2014 רוזן איזולדה 992013/1

יעקובוב תמיר 18/06/2014 יעקובוב תהילה 992160/1

עמר לונה 19/08/2013 עמר יצחק 992180/1

לרקין דיאנה 18/05/1997 פוסטל יפים 992326/1

חן רוברט 28/06/2014 חחיאשוילי וז'יה 993338/1

עזריאל אלעזר 21/06/2014 איטח רוחמה 769/3

ליקוב טטיאנה 03/05/2014 דריאבקין סמואל 993234/1

ליקוב טטיאנה 03/05/2014 דריאבקין סמואל 993234/2

מנדליכט ליאוניד 09/02/2005 גולדובסקי 
מיכאיל

992683/1

ממן אייל 04/03/2014 ממן אנט 992754/1

כהן שלמה 14/09/2003 כהן יפה 993202/1

סיטבון יצחק 19/12/1999 סיטבון שלמה 993207/1

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חדד תמר 17/05/2014 חדד שלמה 991592/1

עמרם דרור 19/03/2013 עמרם לאה 991743/1

אפלשטיין ידידה 26/01/2014 יקותיאל דינה 991943/1

גנז פסיה פזית 22/03/2014 מרסה יונה 991953/1

קרוננפלד אריה 
רובי

06/06/2014 קרוננפלד יעקב 991984/1

סילניקוב אריה 02/05/2014 סילניקוב רגינה 992056/1

סילניקוב אריה 29/11/2007 סילניקוב יוסף 992058/1

אהרון נעם 21/05/2014 אהרון שלמה 992100/1

קוברסקי אולג 16/06/2014 קוברסקי בלה 992132/1

חסקי לאה 30/04/2014 עוומי שמחה 992252/1

פנקר אשר 04/06/2014 פנקר שרה סיביל 992308/1

הורנשטין שירן 27/01/2014 הורנשטין דני 992352/1

קילימניק אינה 28/03/2008 קילימניק אהרון 992525/1

קומל ביאטריס 27/10/2012 קומל שאול 992570/1

אברהם מנהלוש 18/09/2006 אברהם מולטה 992631/1

שורץ דוד 01/06/2014 שורץ שושנה 992655/1

סליקטר בתיה 17/05/2014 סליקטר דוד 992949/1

קימה צפרירה 07/03/2014 הלל יחזקאל 992964/1

קוגן ליה 19/09/2013 קוגן אלכסנדר 993391/1

ביק חיה 30/04/2014 שינברג יהודה 993448/1

מסיקה ארנה 07/06/2014 מסיקה שלום 993554/1

גרין יוסף ברל 14/05/2010 גרין צבי 993712/1

גרין יוסף ברל 26/06/2014 גרין הוגיה 
יהודית

993714/1

סינואני מנחם 11/07/2014 סינואני אורנה 993956/1

גמיל שושנה 08/11/2010 גמיל חיים 994045/1

פנקר פארה 20/04/2006 פנקר סימון 994048/1

שירזי אביאל עידן 
עופר

25/12/2012 אביאל הלן 
אילנה

994364/1

מנצור שלמה 04/07/2014 מנצור שושנה 994510/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בר אילן בת-שבע 17/07/2014 רחמים שלום 
משה

994614/1

גויטע חוה 21/06/2012 גויטע אמה 994666/1

סולימנוב אבנר 24/06/2014 סולימנוב חנה 994949/1

רוזמן נטליה 01/07/2014 אפילמן אירינה 995109/1

ישר מנשה 18/03/2014 ישר שרה 995194/1

מיכאלוביץ רבקה 24/07/2014 מיכאלוביץ ברקו 995607/1

בוגנח שנטל 08/07/2014 בוגנח מרדכי 995709/1

אחישר אסתר 25/04/2014 חסן מרים 995885/1

פלדמן ליודמילה 23/10/2006 סרברינסקי מלכה 995977/1

חגג יפית מירה 27/07/2014 חגג רונית 996229/1

הכהן יהודית 26/07/2014 הכהן ינון יוחנן 996381/1

אביבי עמרם 25/05/2014 אביבי צפורה 996431/1

רחמים יחזקאל 17/06/2014 רחמים נעימה 996667/1

בוחבוט יצחק 22/07/2014 בוחבוט יוסף 996737/1

יונטאיבה ניסן 10/07/2014 יונתייב אליהו 997098/1

פרץ אברהם 23/01/2014 פרץ רחל 997138/1

גטה וורקנש 29/02/2008 גטה ברהנו 997141/1

גטה וורקנש 02/03/2007 גטה עלם 997145/1

פוסטל לאוניד 06/08/2014 קוטליאר אינה 997513/1

חאלאויה יהודית 16/07/2014 עמירה טוני 997837/1

לודייב מלכיאל 13/11/2011 לודייב שמחה 997977/1

גופמן איליה 15/07/2014 גופמן סולקה 998004/1

מורב איזבלה 18/03/2014 מורב ולדימיר 998047/1

גורליק פריידה 11/04/2014 גורליק ארקדי 998362/1

עמרן נירה 18/02/2014 עמרן יוסף 998719/1

סמדג'ה אלברט 31/08/2014 סמדג'ה קמילה 998774/1

אברהם טסגייה 20/07/2006 אברהם טירוארק 998861/1

בקשייב יפריים 04/06/2000 בקשייב ארתור 998931/1

צריקר אברהם 29/01/1976 צריקר מנחם 998969/1

מיל מריה 08/05/2014 פרקלבלד ויליי 999451/1

מיל מריה 25/08/2013 פרקלבלד טמה 999460/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אטיאס שמעון 22/06/2014 אטיאס רותם 
יהושע

993439/1

פלדברג שמחה 18/06/2014 פלדברג שרה 993783/1

ישראל תמר 31/03/2014 ישראל ליללו 994288/1

ז' באב התשע"ד )3 באוגוסט 2014(

                                                ניסים דרי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

רזניק אנטון 18/05/2014 רזניק 
פלסקצ'בסקי אנה

991346/1

לודייב מלכיאל 01/05/2014 לודייב סוניה 991389/1

ארז אלברט 03/04/2014 ארז זהבה 991863/1

נמצ'נקו איגור 08/10/2010 נמצ'נקו ורה 991876/1

נעים שמחה 24/03/2014 גויטע יוסף 991919/1

מרדכייב שמי 04/07/2011 מרדכייב עדניהו 992060/1

זריהן סמדי 01/01/1996 בנהרוש דוד 47286/2

זריהן סמדי 23/03/2008 בנהרוש סימי 992350/1

קניזו בלולו 
שמחה

12/05/2014 בלולו תמר 992638/1

ספוז'ניקוב מיכאל 22/05/2014 ספוז'ניקוב בלה 992766/1

ספוז'ניקוב מיכאל 22/02/2013 ספוז'ניקוב 
אברהם

992772/1

די סלוויה אלמוג 27/06/2014 דיסלוויה ישראל 992790/1

בנאי דידי הרצל 27/05/2014 בנאי מרסל 993031/1

לוגסי אור 26/04/2014 לוגסי פנחס 993132/1

מנשה זמת זיוה 25/09/2013 מנשה אלון 993428/1

רחמים אורי 17/04/2007 רחמים בסה 993500/1

דורפמן מריאנה 23/03/2014 מילמן איזיק 993997/1

צרוקאר אילנית 13/06/2014 צרוקאר בצלאל 994544/1

גמליאל מזל 01/03/2014 אהרון סיגלית 994601/1
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בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מספר תיק

גיגי שרה 01/04/2014 אסרף משה 991293/1

ליולייב טטיאנה 08/06/2014 ליולייב אידה 991892/1

סבג חביבה 20/06/2014 בנלולו מסעוד 992284/1

טויטו שושנה 15/01/2014 טויטו שלמה 992354/1

סופר חיים 07/01/2014 סופר דגיריה 992762/1

יוספי ניסן 05/12/2009 יוספי אליאס 993013/1

גנון דבורה 06/07/2014 גנון שאול 993398/1

עייש משה 27/01/2008 עייש קליפה 993603/1

עייש משה 16/05/2011 עייש מרים 993605/1

אביטן אברהם 06/07/2014 אביטן אליס 993621/1

בלחנס דינה 23/03/1999 בלחנס יוסף 994223/1

בוזגלו יפה 31/05/2014 וונונו סוליקה 994281/1

ז' באב התשע"ד )3 באוגוסט 2014(

                                       נפתלי אלמשעלי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

דודיאן זהר 29/11/2008 דודיאן רחמה 92562/2

אגמון יאיר-
אברהם

05/05/2014 רביבו רחל 991597/1

משה שרה 11/05/2014 משה מוריץ 991617/1

זוהר מוניק 16/04/2013 בן שטרית איטו 151944/2

קול פליקס 13/06/2014 קול לאוניד 991959/1

קול פליקס 28/04/2007 קול גאולה 992061/1

ביטון סלומון 13/05/2014 ביטון מיקי 992198/1

לוי ליאנה 27/05/2014 מיכלאשוילי 
למרה

992645/1

רוזנר רבקה 17/06/2014 רוזנר לזר 993038/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חזנוביץ' פליה 08/11/2013 חזנוביץ' מיכאל 999553/1

קסוס אורה 16/07/2014 קסוס סימי 999576/1

יעקב שמואל 
אלימלך

25/07/2014 יעקב שרל 
)אירנה(

999704/1

יעקב שמואל 
אלימלך

18/04/2014 יעקב יוסף 999712/1

ממן יהודית 25/01/2001 כץ יעקב 1000062/1

קובנט יצחק 
מרדכי

26/03/2014 קובנט מרינה 1000356/1

חזן מרינה 08/05/2014 סירקוביץ שלמה 1000709/1

ינקו צפורה פני 10/08/2014 ברק רבקה 1000728/1

אנגדיה אמרה 01/09/2014 אנגדיה ממויה 1001182/1

לוי יעקב 19/05/2014 יוסף יוסף 1001333/1

ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(

                                             אברהם פרץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

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

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

אליהו יוכבד25/11/2012אליהו סבח ניסים991910/1

זכאי רשל11/05/2014זכאי אבנר992450/1

לובנוב נאוה25/06/2014לובנוב חיים993101/1

אזוביב אלמלם 18/02/2002אלמלם אשר993387/1
איכר מורן

חביב יצחק05/06/2014חביב פנחס993699/1

חביב מאיר27/04/2014חביב ג'ני אושר993844/1

רפפורט שלדון 993850/1
אריק

רפפורט לינדה12/07/2014

אלמשלי סבה25/01/2014אלמשלי שלום993986/2

ז' באב התשע"ד )3 באוגוסט 2014(

                                              שלמה דידי, המזכיר הראשי
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שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

סמיר יוסף חסאן17/05/1998יוסף סלמאן חסאן 1011/14

סלמאן נופל  1014/14
רמאל

האני רמאל06/10/2013

שהרבאן מוחמד  1019/14
סאלח

מוניר סלמאן 23/05/2014
סאלח

סאלח סאבא07/02/1967נדא אחמד סאבא 1024/14

עאמר מוקבל נסר  1026/14
אלדין

אזהאר פאדל 18/06/2014
נסראלדין

אלמאזה סאלח  1046/14
זיד

מועין מזיד זיד15/05/2008

יוסף עסאף אסעד  1047/14
אלמן

כמאל יוסף אלמן23/06/2013

מוחמד סלים  1066/14
קטימה

ריחאנה קטימה31/05/2014

רביע עוני קדור10/12/2011עוני פהד קדור 1073/14

סעיד מחמד  86/14
עוידאת

תאיר סעיד 19/04/2014
עוידאת

מחמד קאסם  142/14
שאער

נאזם מחמד 19/06/2014
שאער

י"ח בתמוז התשע"ד )16 ביולי 2014(

                                            ענתיר מועדי, קאדי מדהב

בקשות לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 29997-07-14

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

ובעניין פירוק חברת י.ש. סקלאר מתקנים בע"מ, ח"פ -51
453567-3, מרח' היצירה 28, רמת גן 52521,

והמבקשת: ס.ת.ע. ניהול ואחזקות בע"מ, ח"פ -51-409482
אלי  ו/או  בננסון  טל  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,325 ת"ד  געש  מקיבוץ   ,0
מימון ו/או אלונה ז'וריסט ו/או יפית ליבלר ו/או חיים אייש ו/

מדרך  נתנאל,  שי ששון  ו/או  רוקס  אורית  ו/או  סלע  דניאל  או 
זאב ז'בוטינסקי 7, מגדל אביב, קומה 35, רמת גן, טל' 03-6090222, 

פקס' 03-6092211.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.7.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.11.2014, בשעה 11.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 29.10.2014.

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פיוריטי מרים 21/06/2014 פיוריטי פרידה 
פרץ

993274/1

ביטאו יאומרת 03/01/2013 ביטאו ביוק 993538/1

גז שושנה 14/05/2014 גז זקלין 993930/1

צריקר אברהם 23/04/1980 צריקר שלום 994305/1

צריקר אברהם 20/10/1985 צריקר אביגאל 994308/1

ז' באב התשע"ד )3 באוגוסט 2014(

                                              יצחק דהאן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אושפיזאי מיכאל 16/11/2013 אושפיזאי עוז 991986/1

גרינר אוסקר 20/03/2007 פלדזר מינה 992621/2

פייטלסון יעקב 16/06/2014 פייטלסון זאב 993264/1

גול בן ציון 01/06/2014 גול יצחק 993701/1

סלומון מרים 18/02/2014 סלומון ברוך 993840/1

עטרי נאוה 10/08/2011 צוברי יחיא 995592/1

בנודיז אדוה 21/06/2014 מרקוס צבי 996325/1

חמרה אריאלה 
מתוקה

24/07/2014 חמרה דוד 998609/1

מיכלסון לאוניד 27/02/2014 מיכלסון מאיה 998816/1

ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(

                                             צבי מוראד, המזכיר הראשי

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

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

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

מוחמד עלי פדול03/06/2011עלי מוחמד פדול 960/14

נאיף אבראהים  962/14
נג'ם

אנור נאיף נג'ם 04/04/2007

מוחמד נאיף אבו  1000/14
ג'נב

מאגד מחמד אבו 07/02/2014
גנב
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המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 26037-08-14

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

ובעניין פירוק חברת מחליפי חום לורדן )1983( בע"מ, ח"פ 
 ,51 ת"ד  הצפוני,  התעשייה  אזור  ההדס,  מרח'   ,51-100242-0

אור עקיבא 3065001,

והמבקשת: חיים נתנאל בע"מ, ח"פ 51-018486-4, ע"י ב"כ 
ד"ר חיים שטנגר, ו/או עו"ד אורי פנטילט ו/או עו"ד דיויד בראל 
ו/או עו"ד ארנון שצמן, מרח' הרמן כהן 12, תל–אביב-יפו 64385, 

טל' 03-5220804, 03-5249407.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.8.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.10.2014, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 22.10.2014.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דיויד בראל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פש"ר 59866-06-14

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

ובעניין פירוק חברת אולמי מצפור נוף האגם בע"מ,

והמבקשים: גאולה פרץ ואח', ע"י ב"כ עו"ד רמיח ח'ראנבה, 
מת"ד 2113, מג'אר 20128.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.11.2014, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

3.11.2014, בשעה 10.30.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

טל בננסון, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 37517-07-14

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

ובעניין פירוק חברת מיגלייט בע"מ, ח"פ 51-451507-1,

והמבקשים: 1. סרגיי חפוז. 2. יבגני שוורצמן. 3. ילנה סקליארוב. 
אושימרסקי. מרה   .6 גריזוצקי.  מיכאל   .5 זבוליס.  ליודמילה   .4 

7. בוריס קובליוב. 8. ג'ני אלקינד. 9. אלה ויסוקי. 10. איגור ליטבק. 
11. אולג רבינוביץ', ע"י ב"כ עו"ד מיכאל גבור, מרח' גיבורי ישראל 

40, אזור התעשייה פולג, נתניה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.7.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.11.2014, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 15.9.2014.

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

מיכאל גבור, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 60999-07-14

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

ובעניין פירוק חברת אקסטריקום בע"מ, ח"פ 51-324061-4,

והמבקשים: ניצן קפל ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או 
יובל ארד ו/או תומר דוד, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 )קומה 

18(, רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.7.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.11.2014, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 2.11.2014.



185 ילקוט הפרסומים 6896, כ"ו בתשרי התשע"ה, 20.10.2014 

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דורון רז, מפרק

אליון שירותי אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-310805-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,8.9.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
מרח'  כהן,  אלי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

בשארי סעדיה 1/17, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי כהן, מפרק

רוזי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-429627-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,8.9.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
מרח'  כהן,  אלי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

בשארי סעדיה 1/17, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי כהן, מפרק

א.ז.ר. אור מקרקעין בע"מ
)ח"פ 51-413491-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אודי זוהר, מרח' הזמורה 10, 

ראשון לציון, למפרק החברה.

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

רמיח ח'ראנבה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

אבו אשר - כפריית השרון בע"מ
)ח"פ 51-175833-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.11.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  פלר,  דוד  מס  יועץ  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

דיזנגוף 24, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד פלר, יועץ מס, מפרק

לה ברסה בע"מ
)ח"פ 51-481341-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.9.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן מוזסון, מרח' דרך 

ששת הימים 30, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן מוזסון, עו"ד, מפרק

טיפ נט בע"מ
)ח"פ 51-384347-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.9.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 ,4 האורנים  מרח'  רז,  דורון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

פתח תקוה, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

איתן עמית, עו"ד, מפרק

דנט סופט בע"מ
)ח"פ 51-386507-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
16.9.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דומיניק בלעיש, 

מרח' חנקין 1, רעננה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דומיניק בלעיש, עו"ד, מפרקת

אן.איי.יעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-380606-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן ישכרוב, מרח' אצ"ל 38, 

חולון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נתן ישכרוב, מפרק

די.קי.איי אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-344940-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענת קרטן, מרח' ז'בוטינסקי 7, 

רמת גן, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אודי זוהר, מפרק

חוות מרגלית בנתניה בע"מ
)ח"פ 51-023461-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שמואל רוזנברג, מרח' 

אחוזה 96, רעננה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל רוזנברג, רו"ח, מפרק

סוואנה גרופ 2013 בע"מ
)ח"פ 51-492827-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף שגיא, מרח' המעגל 36, 

קרית אונו, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי הראל, עו"ד 

בא	כוח	החברה

רימטק תעשיות מיחזור בע"מ
)ח"פ 51-206330-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  עמית,  איתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

ה' באייר 12, תל אביב, למפרק החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שושנה קופלר, מפרקת

אר. איי. טי. איי אינווסטמנטס בע"מ
)ח"פ 51-354318-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.9.2014, התקבלה החלטה 
לוי, מרח' הדוגית 46,  לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי 

ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתי לוי, מפרק

הייטק קפה מכונות אוטומטיות בע"מ
)ח"פ 51-253484-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.9.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  ברדוגו,  שלומי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

קפלן 12, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלומי ברדוגו, עו"ד, מפרק

תדליס תקשורת אלחוטית בע"מ
)ח"פ 51-368887-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהונתן מונין, מרח' סחלב 20א, 

נס ציונה 7420250, טל' 054-5698910, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ענת קרטן, מפרקת

פאטס פאסיליטיס בע"מ
)ח"פ 51-412273-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז יואב, מרח' היאיר 14, רמת 

חן, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז יואב, מפרק

רעם וברק יוניפורם בע"מ
)ח"פ 51-383857-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.9.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  אורן,  יצחק(  )גל  צח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

מארק שאגל 15, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צח )גל יצחק( אורן, מפרק

תעשיות אלקטרו קרבון ישראל )1982( בע"מ
)ח"פ 51-0938798-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
18.9.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה קופלר, מרח' 

שינקין 17, גבעתיים, למפרקת החברה.

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

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

עידן קולב, עו"ד, מפרק

באז אקולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-458703-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.9.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  פולינגר,  נתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 אחד העם 9, מגדל שלום, מבואה מערבית, קומה 20, ת"ד 29470, 

תל אביב 6129302, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נתי פולינגר, עו"ד, מפרק

אינגייג' ביז
)ח"פ 51-477083-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבירם מזרחי, מרח' מבצע 

עובדה 9, ראש העין, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 12 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבירם מזרחי, מפרק

סי2די בע"מ
)ח"פ 51-318005-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.9.2014, התקבלה החלטה 
רן חיים לפיד,  לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר 
רישיון מס' 29626, מרח' גבעת החלומות 1, ת"ד 5887, הרצליה 

4615801, למפרק החברה.

ד"ר רן חיים לפיד, עו"ד, מפרק

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

יהונתן מונין, מפרק

ה.ה. קבוצת השקעות ומיזמים בע"מ
)ח"פ 51-493944-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
21.9.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עוז חיים, מרח' 

אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עוז חיים, עו"ד, מפרק

החוף הבהיר ע.ר.י. בע"מ
)ח"פ 51-449096-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר אבני, משד' פלי"ם 2, 

חיפה, טל' 04-8682020, פקס' 04-8682030, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר אבני, עו"ד, מפרק

הקצב בע"מ
)ח"פ 51-445024-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
23.9.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידן קולב, מרח' 

חשמונאים 90, ת"ד 20187, תל אביב 61201, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.




