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הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר 
והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי הממשלה החליטה כדלקמן:

להעביר  הממשלה2,  לחוק–יסוד:  31)ב(  לסעיף  בהתאם   .1
לו בחוקים  לשר האוצר את סמכויות שר הפנים שהוקנו 

המפורטים להלן:

והבנייה,  התכנון  חוק  לפי  הפנים  שר  סמכויות  כל  א. 
התשכ"ה-31965 )להלן - חוק התכנון והבנייה(, למעט - 

הסמכויות לפי סעיפים 2)ב()7(, 6א)א()15(, 7)א()12(   .1
ו–7)ב(, 11א1)ב()5(, 12א)א()4(, 12)ב(, 12ה)ב(, 19)א()2(, 
 ,82 33א)ד(,  33א)ג(,  24)ד(,  20א)ג(,  19)א1()1()ב(, 
265)17א(   ,)17(265 190)א()2(,  158ו1,  ו–119ד)ב()2(, 
2)7( בתוספת הראשונה  ו–266ד לחוק, לפי סעיף 
לחוק, סעיפים 3)א()11( ו–6)ב()3( בתוספת השנייה, 
סעיפים 8, 10)ב(, 13)ג(, 19)ב()2(, 19)ב()10()ג(, 19)ד( 
בתוספת השלישית לחוק, וסעיפים 9)ב()ג( ו–15)ד()3( 

בתוספת הרביעית לחוק;

סמכויות שר הפנים בנושא האכיפה לפי פרקים   .2
י' ו–י"א לחוק התכנון והבנייה וזאת עד יום כ"ב 

באלול התשע"ה )6 בספטמבר 2015(;

תכנון  הליכי  חוק  לפי  הפנים  שר  סמכויות  כל  ב. 
שעה(,  )הוראת  למגורים  הבנייה  להאצת  ובנייה 

התשע"א-42011;

הבנייה  לקידום  החוק  לפי  הפנים  שר  סמכויות  כל  ג. 
שעה(,  )הוראת  לדיור  מועדפים  במתחמים 

התשע"ד-52014;

של  הכרזה  וביטול  להכרזה  הפנים  שר  סמכויות  ד. 
לאומיים,  גנים  חוק  לפי  טבע"  ו"שמורת  לאומי"  "גן 
הנצחה,  ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות 
בפרק  הראשון,  בפרק  המופיע  כפי  התשנ"ח-61998, 

הרביעי ובסעיף 65;

הטבעי,  הגז  משק  חוק  לפי  הפנים  שר  סמכויות  ה. 
התשס"ב-72002, כפי שמופיע בסעיפים 25, 26;

בהתנגדות  דין  סדרי  לעניין  הפנים  שר  סמכויות  ו. 
כפי  התשס"ח-82008,  נקי,  אוויר  חוק  לפי  לתכנית 

שמופיע בסעיף 23;

סמכויות שר הפנים לעניין תוכניות לבינוי ופינוי של  ז. 
אזורי שיקום לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, 
סעיפים ג'  בפרק  שמופיעים  כפי   התשכ"ה-91965, 

27 עד 33;
 

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  3

ס"ח התשע"א, עמ' 1036.  4

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  5

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  6

ס"ח התשס"ב, עמ' 55; התשס"ו, עמ' 329.  7

ס"ח התשס"ח, עמ' 126.  8

ס"ח התשכ"ה, עמ' 279.  9

חוק  מתחולת  סטייה  להרשות  הפנים  שר  סמכויות  ח. 
כפי  התשי"ב-101952,  הנפט,  בחוק  והבנייה  התכנון 

שמופיע בסעיף 47;

התכנון  מחוק  סטייה  לאפשר  הפנים  שר  סמכויות  ט. 
מים,  קידוחי  על  הפיקוח  חוק  לפי  והבנייה 

התשט"ו-111955, כפי שמופיע בסעיף 14;

רשות  חוק  לפי  שטח  להכרזת  הפנים  שר  סמכויות  י. 
נאות מרפא, התשל"ג-121973, כפי שמופיע בסעיפים 

17 ו–19;

סמכויות שר הפנים לפי חוק החשמל, התשי"ד-131954,  יא. 
והבנייה  התכנון  בתחום  שעיסוקו  נציג  למינוי 
במועצת מקצועות חשמל, כפי המופיע בסעיף 3)א()5(;

הפדגוגית  בוועדה  חבר  למינוי  הפנים  שר  סמכויות  יב. 
חוק  לפי  והבנייה  התכנון  בתחומי  מקצוע  בעל 
התשע"ג-142012,  המוסמכים,  והטכנאים  ההנדסאים 

כפי שמופיע בסעיף 13)ב(;

המייעצת  לוועדה  נציג  למינוי  הפנים  שר  סמכויות  יג. 
למועצת הרשות לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת 

מעבדות, התשנ"ז-151997, כפי שמופיע בסעיף 16;

להעביר  הממשלה,  לחוק–יסוד:  31)ב(  לסעיף  בהתאם   .2
לו בחוקים  לשר הפנים את סמכויות שר האוצר שהוקנו 

המפורטים להלן:

התכנון  לחוק  6א)א()6(  סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  א. 
לתוספת  13)ד(  סעיף  וכן  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
סעיף  לפי  לחוק האמור; העברת הסמכות  השלישית 
עד  תוגבל  כאמור  והבנייה  התכנון  לחוק  6א)א()6( 
והבנייה,  התכנון  לחוק  6א)א(  לסעיף  תיקון  לביצוע 
התשכ"ה-1965, ולפיו ייווסף נציג שר הפנים לוועדה 

הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות;

לקידום  לחוק  5)א()3(  סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  ב. 
)הוראת  לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה 
כאמור  הסמכות  העברת  התשע"ד-2014;  שעה(, 
לקידום  לחוק  5)א(  לסעיף  תיקון  לביצוע  עד  תוגבל 
שעה(,  )הוראת  לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה 
לוועדה  נציג שר הפנים  ייווסף  ולפיו  התשע"ד-2014, 
הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור;

הליכי  חוק  לפי  4)א()5(  סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  ג. 
)הוראת  למגורים  הבנייה  להאצת  ובנייה  תכנון 
כאמור  הסמכות  העברת  התשע"א-2011;  שעה(, 
הליכי  לחוק  6)א(  לסעיף  תיקון  לביצוע  עד  תוגבל 
תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה(, 
ייווסף נציג שר הפנים לוועדה  התשע"א-2011, ולפיו 

לדיור לאומי בכל מחוז.

ו–2   1 בסעיפים  כאמור  הסמכויות  העברת  תחילת  מועד   
מיום כ"ז בתמוז התשע"ה )14 ביולי 2015(. למען הסר ספק, 

 
ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  10

ס"ח התשט"ו, עמ' 84.  11

ס"ח התשל"ג, עמ' 181.  12

ס"ח התשי"ד, עמ' 190.  13

ס"ח התשע"ג, עמ' 18.       14

ס"ח התשנ"ז, עמ' 156.  15
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הפנים,  שר  או  האוצר  שר  של  מינוי  כל  האמור,  אף  על 
לרבות מינוי של נציגים לכל מוסד תכנון יעמוד בתוקפו, 
העניין,  לפי  הפנים,  שר  או  האוצר  שר  עשו  לא  עוד  כל 

שימוש בסמכותם לפי החלטה זו למינויים כאמור. 

בהתאם לסעיף 31)ב( לחוק–יסוד: הממשלה, אישרה הכנסת   
החלטות אלה ביום כ"ו בתמוז התשע"ה )13 ביולי 2015(;

להעביר  הממשלה,  לחוק–יסוד:  31)ד(  לסעיף  בהתאם   .3
התכנון  מינהל  לרבות  ובנייה,  תכנון  הפעולה:  שטח  את 
ולשכות התכנון המחוזיות, ממשרד הפנים למשרד האוצר 

וזה מיום כ"ז בתמוז התשע"ה ) 14 ביולי 2015(. 

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במסגרת העברת שטח   
האוצר,  למשרד  הפנים  ממשרד  יועבר  כאמור,  הפעולה 
התכנון  חוק  לפי  הפעולה  שטחי  בכל  ביצוע  השאר,  בין 
ובנייה  תכנון  הליכי  חוק  לפי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה(, התשע"א-2011, 
)הוראת  וחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור 

שעה(, התשע"ד-2014.

כמו כן, להעביר את שטח הפעולה של אכיפת דיני התכנון   
הבנייה,  על  לפיקוח  הארצית  היחידה  לרבות  והבנייה, 
באלול  כ"ב  מיום  וזה  האוצר  למשרד  הפנים  ממשרד 

התשע"ה )6 בספטמבר 2015(.

לידיעת  הובאה  הנ"ל  על העברת שטחי הפעולה  הודעה   
הכנסת ביום כ"ו בתמוז התשע"ה )13 ביולי 2015(;

הבינוי  שר  סמכויות  העברת  בדבר  החלטתה  את  לתקן   .4
ישראל, התש"ך-1960, לשר האוצר,  רשות מקרקעי  בחוק 
שאושרה על ידי הכנסת ביום ז' בסיוון התשע"ה )25 במאי 
לחוק–יסוד:  31)ב(  סעיף  לפי  לסמכותה  ובהתאם   ,)2015
שהוקנתה  הסמכות  את  הבינוי  לשר  להחזיר  הממשלה, 
לשר האוצר בדבר מינוי נציג במועצת מקרקעי ישראל לפי 
סעיף 4א)א()5( לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-161960.

 13( התשע"ה  בתמוז  כ"ו  ביום  זה  תיקון  אישרה  הכנסת   
ביולי 2015(.

כ"ז בתמוז התשע"ה )14 ביולי 2015(
)חמ 3-3281-ה11(

אביחי מנדלבליט  
  מזכיר הממשלה

ס"ח התש"ך, עמ' 56.  16

הודעה בדבר ענפי ההנדסה והאדריכלות ומדורים 
לכל אחד מהם

לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958

המהנדסים  לחוק  ו–8   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
והאדריכלים, התשי"ח-11958 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות 
עם מועצת ההנדסה והאדריכלות אני מודיע על ענפי ההנדסה 
שנפתחו  המדורים  ועל  החוק,  לעניין  שנקבעו  והאדריכלות 

בפנקס המהנדסים והאדריכלים לכל אחד מענפים אלה:

ענפי הנדסה:  .1

ענף הנדסה אזרחית -   )1(

מדור מבנים  1.1

מדור הסביבה  1.2
 

ס"ח התשי"ח, עמ' 108; התשס"ה, עמ' 333.  1

מדור תעבורה  1.3

מדור מערכות תברואה  1.4

מדור מוצרי בניה  1.5

מדור הידרו-אלקטרואנרגטיקה  1.6

מדור אזרחית כללית  1.7

מדור תחזוקת מבנים ומערכות בניין  1.8

מדור בנייה כפרית  1.9

מדור בניית מכרות ומיתקנים תת–קרקעיים  1.10

מדור ניהול וביצוע  1.11

מדור תחבורה  1.12

מדור ניהול הבנייה ביצוע ופיקוח  1.13

מדור הידרוטכניקה  1.14

מדור עירונית  1.15

מדור בנייה ימית ונמלים  1.16

מדור כבישים ומסלולים  1.17

מדור מסילות ברזל  1.18

מדור קרקע וביסוס  1.19

ענף הנדסת חשמל -   )2(

מדור חשמל  2.1

מדור אוטומטציה  2.2

מדור אלקטרוטכניקה  2.3

מדור אנרגטיקה  2.4

מדור בידוד וכבלים  2.5

מדור הוראה במקצועות אלקטרו-אנרגטיים  2.6

מדור חקלאות  2.7

מדור חשמל ואלקטרוניקה   2.8

מדור חשמל ומחשבים  2.9

מדור מאור ומקורות אור  2.10

מדור מכשור בכלי טיס  2.11

מדור מערכות חשמל  2.12

מדור תחנות כוח אוטומטיות  2.13

מדור תחנות כוח גרעיניות  2.14

מדור תחנות כוח )חשמל(  2.15

מדור אלקטרוניקה  2.16

מדור אלקטרוניקה/אופטיקה  2.17

מדור אלקטרוניקה/אלקטרו-ואקום ומוליכים למחצה  2.18

מדור אלקטרוניקה ומחשבים  2.19

מדור אלקטרוניקה ותקשורת  2.20

מדור אלקטרוניקה התעשייתית  2.21

מדור אלקטרוניקה/אלקטרו-אקוסטיקה  2.22

מדור אלקטרוניקה/אלקטרו-ואקום  2.23

מדור אלקטרוניקה/אקוסטיקה וטכניקה על–קולית  2.24

מדור אלקטרוניקה/חשמל ואלקטרוניקה  2.25
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מדור אלקטרומכניקה  2.64

מדור אלקטרומכניקה/אוטומציה  2.65

מדור אלקטרומכניקה/אוטומציה בתהליכי ייצור  2.66

בניית  בתחום  אלקטרומכניקה/אוטומציה  מדור   2.67
מכונות

תעשייה  בתחום  אלקטרומכניקה/אוטומציה  מדור   2.68
מטלורגיה

מדור אלקטרומכניקה/אוטומציה וטלמכניקה  2.69

בחום  ומיכון  אלקטרומכניקה/אוטומציה  מדור   2.70
הבנייה

תהליכים  ומיכון  אלקטרומכניקה/אוטומציה  מדור   2.71
כימיים

מדור אלקטרומכניקה/אלקטרוניקה  2.72

מדור אלקטרומכניקה/הינע חשמלי ואוטומציה  2.73

מדור אלקטרומכניקה/כלי רכב  2.74

מדור אלקטרומכניקה/מיכון בחקלאות  2.75

מדור אלקטרומכניקה/מיכון בתעשיות טקסטיל  2.76

מדור אלקטרומכניקה/מכוניות ומטוסים  2.77

מדור אלקטרומכניקה/מכרות  2.78

מדור אלקטרומכניקה/מכשור בכלי טיס  2.79

מדור אלקטרומכניקה/מכשור גירוסקופי  2.80

מדור אלקטרומכניקה/מיתקנים אלקטרו-טרמיים  2.81

מדור אלקטרומכניקה/ציוד חשמלי בכלי שיט  2.82

מדור אלקטרומכניקה/רובוטיקה  2.83

מדור אלקטרומכניקה/רכבות ומסילות ברזל  2.84

מדור אלקטרומכניקה/תחבורה חשמלית עירונית  2.85

מדור אלקטרומכניקה/תקשורת  2.86

בתחנות  אלקטרומכניקה/תרמואנרגטיקה  מדור   2.87
כוח גרעיניות )חשמל(

2.88 מדור אלקטרומכניקה/תרמואנרגטיקה בתחנות כוח 
)חשמל(

ממדור אלקטרומכניקה/מדידות ומכשירי מדידה  2.89

ענף הנדסת מכונות -   )3(

מדור מכונות   3.1

מדור אבטחת איכות ואמינות  3.2

מדור אוטומציה  3.3

מדור אווירו-הידרומכניקה  3.4

מדור אנרגטיקה  3.5

מדור אנרגטיקה לתובלה במסילות ברזל  3.6

מדור בליסטיקה  3.7

מדור בניית טילים  3.8

מדור מעברי ומאגרי נפט וגז   3.9

מדור בקרת מנגנוני ירי אלטילרי  3.10

מדור דוודים  3.11

מדור אלקטרוניקה/חשמל ומחשבים  2.26

מדור אלקטרוניקה/טכניקת קול  2.27

מדור אלקטרוניקה/מוליכים למחצה  2.28

מדור אלקטרוניקה/מוליכים למחצה ודיאלקטריקה  2.29

מדור אלקטרוניקה/מוליכים למחצה ומקרו–אלקטרוניקה  2.30

מדור אלקטרוניקה/מכשור אלקטרוני  2.31

מדור אלקטרוניקה/מכשור רפואי אלקטרוני  2.32

מדור אלקטרוניקה/מיקרואלקטרוניקה  2.33

מוליכים  בסיס  על  אלקטרוניקה/מכשור  מדור   2.34
למחצה

מדור אלקטרוניקה/קיברוטיקה מערכות חשמליות  2.35

מדור אלקטרוניקה/קשר קווי  2.36

מדור אלקטרוניקה/רדיו אלקטרוניקה  2.37

מדור אלקטרוניקה/רדיו פיזיקה  2.38

מדור אלקטרוניקה/תקשורת וטלמכניקה  2.39

מדור אלקטרוניקה/תקשורת חשמלית אוטומטית  2.40

מדור אלקטרוניקה/תקשורת רב–ערוצית  2.41

מדור אוטומציה ובקרה  2.42

מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה  2.43

בתעשייה  ובקרה/אוטומציה  אוטומציה  מדור   2.44
מטלורגית

מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה בתעשיית דפוס  2.45

מדור אוטומציה ובקרה/בתעשיית מכונות  2.46

מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה וטלמטריה  2.47

מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה וטלמכניקה  2.48

מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה ומדידות  2.49

מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה ומחשבים  2.50

ומיכון  ובקרה/אוטומציה  אוטומציה  מדור   2.51
תהליכים כימיים וטכנולוגיים

מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה ועיבוד עץ  2.52

טלמכניקה  ובקרה/אוטומציה  אוטומציה  מדור   2.53
ותקשורת

וחלוקת  ייצור  ובקרה/אוטומציה  אוטומציה  מדור   2.54
אנרגיה

מדור אוטומציה ובקרה/ אוטומציה של תהליכים   2.55
תרמואנרגטיים

מדור אוטומציה ובקרה/בקרה ותקשורת  2.56

מדור אוטומציה ובקרה/מידע ומדידות  2.57

מדור אוטומציה ובקרה/מיתוג  2.58

מדור אוטומציה ובקרה/מכשירי מדידה  2.59

מדור אוטומציה ובקרה/מערכות בקרה  2.60

מדור אוטומציה ובקרה/מערכות מידע  2.61

מדור אוטומציה ובקרה/רכב משוריין ומכוניות  2.62

מדור אוטומציה ובקרה/שיטות ויסות אוטומטיות  2.63
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מדור אלקטרומכניקה/מכשור אלקטרו-ואקום  3.53

מדור אלקטרומכניקה/מכשור רפואי אלקטרוני  3.54

מדור אלקטרומכניקה/מכניקה עדינה ואופטיקה  3.55

מדור אלקטרומכניקה/מכשור אופטי  3.56

אלקטרו-ואקום  אלקטרומכניקה/מכשור  מדור   3.57
ומוליכים למחצה

מדור אוטומציה  3.58

מדור אוטומציה בתהליכי ייצור  3.59

מדור אוטומציה תהליכים כימיים טכנולוגיים  3.60

מדור אוטומציה/מכשור ובקרה  3.61

ובקרה בתעשייה  ניהול  מדור אוטומציה/מכשור,   3.62
כימית

מדור אוטומציה/מכשור ומדידה  3.63

מדור אוטומציה/מערכות פיקוח אוטומטי  3.64

מדור בקרה  3.65

מדור תעשיית תקשורת  3.66

מדור מכונות וציוד אלקטרוני  3.67

)4(   ענף הנדסה כימית -

מדור כימיה  4.1

מדור איכות הסביבה  4.2

מדור אלקטרוכימיה  4.3

מדור בטיחות בתעשייה כימית  4.4

מדור ביוטכנולוגיה  4.5

מדור ביוכימיה  4.6

מדור חומרים לצילום  4.7

מדור טכנולוגיה כימית של עץ  4.8

מדור טכנולוגיה של זכוכית וסיליקטים  4.9

מדור טכנולוגית סיבים כימיים  4.10

מדור טכנולוגיית עיבוד חומרים פלסטיים  4.11

מדור טכנולוגיית מוצרים אנאורגניים  4.12

מדור ייצור סיבים סינטטיים  4.13

מדור כימיה גרעינית  4.14

מדור כימיה רדיואקטיבית  4.15

מדור כימיה של דלקים  4.16

מדור לוחות עץ ופלסטיקה  4.17

מדור מיקרוביולוגיה  4.18

מדור מערכות בלוחמה כימית  4.19

מדור נפט וגז  4.20

מדור סיליקטים  4.21

מדור סינטזת חומרים אורגניים  4.22

מדור פלסטיקה  4.23

מדור קיברנטיקה  4.24

מדור קרמיקה וחומרים חסיני אש  4.25

מדור הוראה  3.12

מדור הידראוליקה  3.13

מדור הלחמות  3.14

מדור טורבינות  3.15

מדור טקסטיל  3.16

מדור כלי טיס  3.17

מדור רכב  3.18

מדור כלי שיט  3.19

מדור מיכון בחקלאות  3.20

מדור מיכון עבודות מליורציה  3.21

מדור מכשור קולנועי  3.22

מדור מכונות בניין וציוד מכני לעבודות עפר  3.23

מדור מכונות הדפסה  3.24

מדור מכונות הידראוליות ואמצעי אוטומציה  3.25

מדור מכונות וציוד לבנייה וכבישים  3.26

מדור מכונות וציוד להרמת מטענים  3.27

מדור מכונות חקלאיות  3.28

מדור מכוניות  3.29

מדור מכטרוניקה  3.30

מדור מכניקה עדינה  3.31

מדור מכניקת מוצקים  3.32

מדור מכרות  3.33

מדור מכשור כלי טיס  3.34

מדור מנועי שריפה פנימית  3.35

מדור נפט וגז  3.36

מדור עיבוד חומרים  3.37

מדור ציוד וטכנולוגיה של ריתוך  3.38

מדור קירור  3.39

מדור קירור בטמפרטורות נמוכות  3.40

מדור רובוטיקה  3.41

מדור רכבות  3.42

מדור תחזוקת ציוד צבאי  3.43

מדור תוכן מכונות  3.44

מדור תעשייה כימית  3.45

מדור תעשיית מזון  3.46

מדור תרמואנרגטיקה   3.47

מדור תרמואנרגטיקה בתעשייה  3.48

מדור ריתוך  3.49

מדור אלקטרומכניקה  3.50

מיכשור  אלקטרומכניקה/אופטיקו-מכניקה,  מדור   3.51
וספקטרוסקופיה

ואלקטרו– אופטי  אלקטרומכניקה/מכשור  מדור   3.52
אופטי
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מדור תעשייה וקיברנטיקה  4.26

מדור תעשיית תאית ונייר  4.27

)5(   ענף אווירונוטיקה וחלל - 

5.1 מדור אווירונוטיקה וחלל

5.2 מדור מערכות בקרה והיגוי

5.3 מדור תכנון אוטומציה בתעשיית מטוסים

)6(   ענף הנדסה חקלאית -

מדור חקלאות  6.1

מדור הדרוטכניקה והדרומליורציה  6.2

מדור הוראה  6.3

מדור השבחת קרקע  6.4

מדור מיכון בחקלאות  6.5

מדור משאבי מים וטיהור שפכים  6.6

מדור מים קרקע וסביבה  6.7

הנדסת סביבה  6.8

)7(   ענף הנדסת טקסטיל - 

מדור טקסטיל  7.1

מדור טכנולוגיית טקסטיל  7.2

מדור טכנולוגיית מוצרי תפירה  7.3

מדור תעשייה וניהול  7.4

מדור כימיה טקסטילית   7.5

מדור עיבוד סיבי לכש  7.6

מדור עיבוד סיבים  7.7

מדור עיצוב מוצרי תפירה  7.8

ענף הנדסת אוניות וימים -   )8(

מדור אוניות  8.1

מדור הידרואווירודינמיקה  8.2

מדור ימי  8.3

מדור טכנולוגיה וציוד הלחמה  8.4

מדור תחזוקה  8.5

מדור אוקיאנולוגיה  8.6

מדור אוקיאנולוגיה/הידרוגרפיה  8.7

ענף מכרות ומחצבים -   )9(

מדור מכרות ומחצבים  9.1

מדור בניית מיתקנים ומערכות להעברת גז ונפט  9.2

מדור גאולוגיה וגאופיסיקה  9.3

מדור גאולוגיה וחיפוש מחצבים  9.4

מדור גאולוגיה ומקורות נפט בגז  9.5

מדור גאופיסיקה  9.6

מדור גאוכימיה  9.7

מדור גאולוגיה  9.8

מדור הוראה  9.9

מדור הידרוגאולוגיה  9.10

מדור הידרוגאולוגיה וגאולוגיה הנדסית  9.11

מדור העשרת מחצבים  9.12

מדור מדידות והתוויה  9.13

מדור מיכון הפקה תת–קרקעית  9.14

מדור פיזיקת מכרות  9.15

מדור קידוחי נפט וגז  9.16

מדור שיטות גאופיזיות לחיפושי נפט וגז  9.17

ענף הנדסת תעשייה וניהול -   )10(

מדור תעשייה וניהול  10.1

מדור אמינות  10.2

מדור מערכות מידע   10.3

מדור ייצור  10.4

מידע  של  ממוכן  עיבוד   - מידע  מערכות  מדור   10.5
כלכלי

מדור כלכלה וארגון  10.6

בטיחות תעסוקתית  10.7

ענף הנדסת חומרים -  )11(

מדור חומרים  11.1

מדור חומרי אלקטרוניקה  11.2

מדור חומרי אלקטרו-ואקום  11.3

מדור טכנולוגיית סיליקטים  11.4

מדור מוליכים למחצה  11.5

מדור מתכות אל–ברזליות  11.6

מדור מתכות ברזליות  11.7

מדור פיסיקה של מתכות  11.8

מדור מטלורגיה  11.9

11.20 מדור מטלורגיה/אוטומציה בתעשייה מטלורגית

11.21 מדור מטלורגיה/לחצנות מתכות

11.22 מדור מטלורגיה/מטלורגיית אבקות

11.23 מדור מטלורגיה/עיבוד מתכות בלחץ

11.24 מדור חומרי בניין

11.25 מדור מטלורגיה/מערכות גז

ענף הנדסת מזון -  )12(

מדור מזון  12.1

מדור אחסון ועיבוד גרעינים  12.2

מדור אספקה ואחסון מוצרי מזון  12.3

מדור ביוטכנולוגיה  12.4

מדור בשר ומוצרי בשר  12.5

מדור הקפאת מוצרי מזון  12.6

מדור חלב מוצרי חלב  12.7

מדור טכנולגיית ארגון מערכות תזונה  12.8

מדור טכנולגיית שימורים  12.9

12.10 מדור טכנולוגיית תרכובת סוכר

12.11 מדור ייצור יינות

12.12 מדור מוצרים מיקרוביולוגיים וויטמינים
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12.13 מדור ציוד וטכנולוגיה

12.14 מדור שמנים צמחיים

12.15 מדור תהליכי תסיסה

12.16 מדור שמנים

ענף הנדסה גאודטית -  )13(

מדור גאודזיה  12.1

מדור אסטרוגאודזיה  12.2

מדור גאופיזיקה  12.3

מדור הסדרת קרקע  12.4

מדור צילומי אוויר בגאודזיה  12.5

מדור קרטוגרפיה  12.6

)14(  ענף הנדסת מחשבים - 

מדור מחשבים  14.1

מדור מחשבים ואלקטרוניקה  14.2

מדור מערכות מידע  14.3

מדור תוכנה  14.4

ענף הנדסת מדעים -   )15(

מדור פיזיקה  15.1

מדור פיזיקה/אווירודינמיקה ותרמודינמיקה  15.2

מדור פיזיקה/אלקטרוניקה פיזיקלית  15.3

מדור פיזיקה/אלקטרואופטיקה  15.4

מדור פיזיקה/אלקטרופיזיקה  15.5

מדור פיזיקה/אלקטרופיזיקה-אלקטרואקוסטיקה  15.6

בקרה  מערכות  פיזיקה/אלקטרופיזיקה  מדור   15.7
אוטומטיות

פיזיקה/דינמיקה ושליטה בטיסה  15.8

מדור פיזיקה/הידרו-אווירודינמיקה  15.9

15.10 מדור פיזיקה/מוליכים למחצה וחומרים דיאלקטריים

15.11 מדור פיזיקה/מוליכים למחצה ומיקרו–אלקטרוניקה

15.12 מדור פיזיקה/פיזיקה אופטית

15.13 מדור פיזיקה/פיזיקה קריוגנית

15.14 מדור פיזיקה/תרמופיזיקה

15.15 מדור פיזיקה/לייזרים

15.16 מדור מתמטיקה

15.17 מדור מתמטיקה/מחשבים

15.18 מדור מתמטיקה/מערכות תוכנה

15.19 מדור גאולוגיה

15.20 מדור גאולוגיה/גאופיזיקה

15.21 מדור גאולוגיה/הידרוגאולוגיה

15.22 מדור גאולוגיה/ הידרולוגיה

15.23 מדור מטאורלוגיה 

15.24 מדור מטאורולוגיה/חקלאית

15.25 מדור גאוכימיה

ענף הנדסה גרעינית -   )16(

מדור גרעינית  16.1

מדור גרעינית/פיזיקה גרעינית  16.2

ענף הנדסת מקצועות מיוחדים -   )17(

מדור ביו–רפואי  17.1

מדור ביוֿ–רפואי/אלקטרוניקה ביו–רפואית  17.2

מדור ביו–רפואי/מערכות ביו–מכניות  17.3

מדור ביו–רפואי/היברנטיקה טכנית ביו–רפואית  17.4

מדור ביו–רפואי/רדיולוגיה  17.5

מדור תובלה  17.6

מדור תובלה/ניווט בכלי טיס  17.7

מדור תובלה/ניווט בכלי שיט  17.8

מדור תובלה/תובלה בכלי טיס  17.9

17.10 מדור תובלה/תובלה בכלי רכב

17.11 מדור תובלה/תובלה בכלי שיט

17.12 מדור תובלה/תובלה ברכבות

17.13 מדור תובלה/תחזוקה בכלי שיט

17.14 מדור תובלה/תחזוקה בכלי רכב

17.15 מדור תחזוקה בכלי רכב על גלגלים וזחלמים

17.16 מדור תובלה/תחזוקה בכלי שיט

17.17 מדור תובלה/תחזוקת מסילות ברזל

17.18 מדור דפוס

17.19 מדור עיבוד עץ ומוצרי עץ

17.20 מדור שינוע בתעשייה 

17.21 מדור מוצרי עור

17.22 מדור מוצרי עור/עיבוד עורות ופרוות

17.23 מדור יערנות

17.24 מדור בטיחות כללית

17.25 מדור בטיחות/אש ומניעתה

17.26 מדור הוראת מקצועות בהנדסת בנייה 

17.27 מדור כללי

17.28 מדור הנדסה רפואית/פיזיקה

17.29 מדור תחזוקת כלי טיס

17.30 מדור איכות ואמינות באלקטרוניקה

17.31 הנדסת תעשיות מים

17.32 הנדסה פרמצבטית 

17.33 מדור מורשים לנגישות מבנים פשוטים 

17.34 מדור מורשים לנגישות מבני מגורים 

17.35 מדור מורשים לנגישות מבנים וסביבתם הקרובה

17.36 מדור מורשים לנגישות תשתיות 

17.37 מדור מורשים לנגישות סביבה
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ענפי אדריכלות:  .2

ענף ארכיטקטורה -   )1(

ארכיטקטורה  1.1

ענף אדריכלות נוף -  )2(

אדריכלות נוף  2.1

תכנון ערים  2.2

י"א בתמוז התשע"ה )28 ביוני 2015(
)חמ 3-2356-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות 
הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–8(  76ג)6(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי הוועדה הארצית 
הוועדה   - )להלן  לאומיות  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון 
התשע"ה  באדר  י"ח  מיום   2/2015 מס'  בישיבתה   הארצית(, 
)9 במרס 2015(, החליטה על העברת תכנית לתשתית לאומית, 
התכנית(,   - )להלן  שפירים  וסע  חנה  חניון   -  66 תת"ל  מספר 

להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.

מקום התכנית: מתחם חניון "חנה וסע" שפירים, על כביש תל–
אביב-ירושלים )דרך מס' 1(, ממזרח למחלף שפירים.

"חנה  במתחם  החניה  מקומות  מספר  הגדלת  התכנית:  מטרת 
וסע - שפירים", תוך קביעת זכויות בנייה לקומה עילית במקום 

קומה תת–קרקעית ומתן אפשרות לקומה נוספת.

עיקרי הוראות התכנית:

קביעת הוראות בדבר זכויות בנייה;  )1(

הנחיות לעריכת מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/הרשאה,   )2(
לעיצוב אדריכלי, טיפול נופי וכיוב'.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

מחוז: מרכז; מרחבי תכנון מקומיים: מצפה אפק, עמק לוד; 

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

מרחב תכנון מקומי עמק לוד - 

חלקי חלקותחלקות בשלמותןחלקי גוש מוסדר

606973 ,70-67 ,65 ,64 ,54

625652 ,36-34 ,31-24 ,22 ,21
54 ,53 ,50 ,46 ,45 ,40

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק - מועצה מקומית בית דגן:

חלקי חלקותחלקות בשלמותןחלקי גוש מוסדר

6069128

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. במקרה 
המסומן  לבין  והחלקות  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של 

בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

                                
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ב, עמ' 157; התשע"ד, עמ' 474.  1

חוות  לרבות  התכנית,  של  שלם  עותק  התכנית:  הצגת  מקום 
לתכנון  הארצית  הוועדה  במזכירות  נמצא  הסביבתית,  הדעת 
הארצית  המועצה  במשרדי  לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  ולבנייה,  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 

מצפה אפק ועמק לוד.

עותק חלקי ממסמכי התכנית הכולל את הוראות התכנית 
המחוזיות  הוועדות  במשרדי  נמצא  מוצע,  מצב  ותשריט 
לתכנון ולבנייה במחוזות של משרד הפנים שבתחומם לא חלה 

התכנית: תל אביב, ירושלים, הצפון, חיפה והדרום.

חברת  של  האינטרנט  באתר  גם  התכנית  במסמכי  לעיין  ניתן 
חוצה ישראל: 

http://www.hozeisrael.co.il/template/  - התכנית  מסמכי 
default.aspx?PageId=407

http://www.hozeisrael.co.il/template/  - סביבתית  חוו"ד 
default.aspx?PageId=405

בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  והשגות:  הערות  להגשת  המועד 
או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 לחוק 
ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  לתכנית,  התנגדות  להגיש 
והשגותיו לתכנית בתוך  התכנית, רשאי להגיש את הערותיו 
הארצית  לוועדה  בעיתונות,  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60
למשרדי  העתק  עם  לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, משרד הפנים. 
העתקים,  בשלושה  בכתב,  תהיה  הארצית  לוועדה  הפנייה 
ותלווה בנימוק וביסוס הטיעונים )מומלץ להעביר עותק סרוק 

.)ti-tashtiyot@moin.gov.il וחתום לכתובת הדוא"ל

הגשת  תקופת  בתום  מיד  לשימוע  יזומנו  המשיגים 
ההערות וההשגות. לצורך כך יש לציין פרטים מלאים ליצירת 

קשר: כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, טלפון ופקס.

עיון במסמכי התכנית: כל מעוניין רשאי לעיין במסמכי התכנית 
במשרדי הוועדות הרשומות להלן, בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל:

ולבנייה של תשתיות לאומיות,  הוועדה הארצית לתכנון   )1(
טל'   ,94383 ירושלים   ,36078 ת"ד   ,232 יפו  רח'   כתובת: 

02-5312666, פקס' 02-5697997;

רח'  כתובת:  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  ארכיב   )2(
 ,02-6701556/646 טל'   ,91061 ירושלים   ,6158 2, ת"ד  קפלן 

;02-6701633

כתובת:  מרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )3(
טל'  רמלה,  ג',  קומה  הממשלה,  קריית   ,91 הרצל   רח' 

08-9788444, פקס' 08-9788418;

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק, כתובת: רח'   )4(
בן ציון גליס 9, אזור תעשייה סגולה, פתח תקוה 49277, טל' 

03-9302051, פקס' 03-9048569;

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק לוד, כתובת: כפר   )5(
חב"ד 79215, טל' 03-9604439, פקס' 03-9608890;

תשריט מצב מוצע ותקנון בלבד:

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, כתובת:    )6(
טל'  ירושלים,  ג'נרלי,  בניין   ,1 המלכה  שלומציון   רח' 

02-6290203, פקס' 02-6290293;

כתובת:  דרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )7(
טל'  שבע,  באר   ,68 ת"ד   ,4 התקווה  רח'  הממשלה,  קריית 

08-6263791, פקס' 08-6263797;
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תיאור הקרקע -  .4

מ"ר;  כ–973  של  בשטח   ,191 חלקה   ,11144 גוש  רכסים,   
הייעוד: שטח למוסדות ציבור.

ה' באב התשע"ה )21 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

סמי מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל  

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' ענ/983, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6989, התשע"ה, עמ' 3540, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עירון  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, שטח 

ציבורי פתוח, שטח מבנים ומוסדות ציבור וחניון.

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 בבסמ"ה )ברטעה(, המזוהה כגוש 20373, ח"ח   
- 1

            הייעודשטח במ"ר

שטח למבנים ומוסדות ציבור8,612

שטח ציבורי פתוח9,873

שביל76

דרך6,434

כ"ז בתמוז התשע"ה )14 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

נאדר יונס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

כתובת:  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )8( 
15, קריית הממשלה, חיפה, טל' 04-8633427,  שד' פל-ים 

פקס' 04-8633432;

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, כתובת:   )9(
דרך מנחם בגין 125, תל אביב 67012, טל' 03-7632580, פקס' 

;03-7632581

כתובת:  צפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )10(
טל'   ,17105 עילית  נצרת   ,595 ת"ד  הממשלה,   קריית 

04-6508508, פקס' 04-6508560.

)תקליטור(  ממוחשב  קובץ  או  מודפס  עותק  לרכוש  ניתן 
של מסמכי התכנית המחייבים בלבד בתוך שבוע ימים ממועד 
פרסום הודעה זו, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד 
עד   9:00 בשעות  ה'  עד  א'  בימים   ,03-9298115 בטל'  הפנים, 

.16:00

הפנים:   משרד  של  האינטרנט  באתר  מפורסמת  זו  הודעה 
www.moin.gov.il, תחת הכותרת "תכנון ובנייה" ---< "תכניות 

עררים ופרוטוקולים" ---< "הודעות בענייני תכנון ובנייה".

כ' בסיוון התשע"ה )7 ביוני 2015(
)חמ 3-697-ה3(

                                                שוקי אמרני
                                   המנהל הכללי של משרד הפנים

                                ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,355-0075895
בזה  מוסרת   ,5681 עמ'  התשע"ד,   ,6806 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל )להלן 
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 מוצעת והרחבת 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.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.



ילקוט הפרסומים 7086, י"ח באב התשע"ה, 3.8.2015  7728

לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך מבני ציבור.

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 בקרית מוצקין, המזוהה כגוש 10423, ח"ח 50,    
ששטחה כ–5,519 מ"ר, המזוהה כשטח דרך, ומסומנת בצבע 

חום.

י"א בכסלו התשע"ה )8 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

יוסף אזריאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריות  __________
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' פת/1236, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2187, 
התשל"ו, עמ' 1069, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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.

__________
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' ענ/983, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6989, התשע"ה, עמ' 3540, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עירון  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, שטח 

ציבורי פתוח, שטח מבנים ומוסדות ציבור וחניון.

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 בבסמ"ה )ברטעה(, המזוהה כגוש 20373, ח"ח   
- 4

           הייעודשטח במ"ר

שטח למבנים ומוסדות ציבור6,554

שטח ציבורי פתוח1,199

דרך4,654

כ"ז בתמוז התשע"ה )14 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

נאדר יונס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  __________
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
ק/408,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5427, התשס"ה, עמ' 3835, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  קריות  ולבנייה  לתכנון 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1285, מוסרת בזה הוועדה המקומית  927, התשכ"ב, עמ' 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקוה  פתח  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.

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 בפתח תקוה, רח' צה"ל - גוש 6373, חלקה   
720 בשלמות, בשטח של 623 מ"ר, לדרך.

כ"ח בתמוז התשע"ה )15 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

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  פת/17/1209, 
הפרסומים 2611, התש"ם, עמ' 1217, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )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 כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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, 

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' דגל ראובן, גוש 6713, ח"ח 25 -  

בשטח של 20 מ"ר, לשב"צ;  

בשטח של 101 מ"ר, לדרך.  

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

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' פת/41, 
 ,1484 רשמי  בעיתון  פורסמה  אישורה  בדבר   שהודעה 
עמ' 477, תוספת מס' 2,  9 במרס 1946, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )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 כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

 ,6373 גוש   - הפלמ"ח  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת    
ח"ח 327, בשטח של 21 מ"ר, לדרך.

כ"ח בתמוז התשע"ה )15 ביולי 2015(
)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.

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' פת/1215, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
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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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/4/1210, 
הפרסומים 2116, התשל"ה, עמ' 1813, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )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 כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

 ,27 6379, ח"ח  גוש  חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' הס -   
בשטח של 20 מ"ר, לדרך.

כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

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  פת/4/1210, 
הפרסומים 2116, התשל"ה, עמ' 1813, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )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 כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

 ,6355 גוש   - צבי  נחלת  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת    
ח"ח 94, בשטח של 25 מ"ר, לדרך.

כ"ח בתמוז התשע"ה )15 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

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  פת/4/1210, 
הפרסומים 2116, התשל"ה, עמ' 1813, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )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 כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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 בפתח תקוה, רח' קשאני - גוש 6379, ח"ח 46,   
בשטח של 109 מ"ר, לדרך.

כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(
)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.

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, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
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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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2116, 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1813 עמ'  התשל"ה, 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקוה  פתח  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.

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 בפתח תקוה, רחוב קשאני - גוש 6379, ח"ח 47,   
בשטח של 110 מ"ר, לדרך.

כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

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  פת/22/1223, 
הפרסומים 5189, התשס"ג, עמ' 2555, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )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 כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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. 

זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,28 6379, ח"ח  גוש  חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' הס -   
בשטח של 20 מ"ר, לדרך.

כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

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' פת/4/1210, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2116, 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1813 עמ'  התשל"ה, 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקוה  פתח  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.

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 בפתח תקוה, רחוב רמב"ם - גוש 6379, ח"ח 132,   
בשטח של 94 מ"ר, לדרך.

כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(
)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.

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' פת/4/1210, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
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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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,1488 עמ'  618, התשי"ח, 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקוה  פתח  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.

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

 ,11 6379, ח"ח  גוש  חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' הס -   
בשטח של 20 מ"ר, לדרך.

כ"ט בתמוז התשע"ה )16 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

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' פת/1204, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,1488 עמ'  618, התשי"ח, 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקוה  פתח  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.

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.

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 בפתח תקוה, רח' דנמרק - גוש 6372, ח"ח 7,   
בשטח של 989 מ"ר, לשב"צ.

כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

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  פת/3/1002ב, 
הפרסומים 1722, התשל"א, עמ' 1751, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )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 כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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 בפתח תקוה, רח' זאב אורלוב, גוש 6362, ח"ח   
85, בשטח של 76 מ"ר, לדרך.

כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(
)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.

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' פת/1204, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
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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לתכנון ולבנייה עכו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של ביצוע סלילת 
דרך )או לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה(.

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

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 בעכו, המזוהה כגוש 18017, ח"ח 11, 12, 16,   
19, 21, 61, 63, ששטחה 8,500 מ"ר; הייעוד: דרך מאושרת 

לפי תכנית ג/14507.

כ"ז בתמוז התשע"ה )14 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

זאב נוימן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חכ/28/ה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4800, 
התשנ"ט, עמ' 5488, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חוף הכרמל, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 4937, התשס"א, עמ' 533, תהיה לקניינה 
מיום  חוף הכרמל  האזורית  והמוחלט של המועצה  הגמור 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,109-107  ,98 חלקות   ,11175 גוש  בדור,  קרקע  חטיבת   
 ;91  ,76  ,67  ,51-45  ,40  ,38  ,36  ,33  ,31  ,29  ,25  ,17  ,14 ח"ח 
הייעוד: דרך, דרך משולבת, שצ"פ, מבנה ציבורי ומיתקנים 

הנדסיים.

ג' בסיוון התשע"ה )21 במאי 2015(
)חמ 3-4(

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רחוב הס - גוש 6379, ח"ח 187,   
בשטח של 51 מ"ר, לדרך.

כ"ט בתמוז התשע"ה )16 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

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' פת/1204, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,1488 עמ'  618, התשי"ח, 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקוה  פתח  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.

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 בפתח תקוה, רחוב הס - גוש 6379, ח"ח 119,   
בשטח של 6 מ"ר, לדרך.

כ"ט בתמוז התשע"ה )16 ביולי 2015(
)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.

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/14507, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5559, התשס"ו, עמ' 4447, מוסרת בזה הוועדה המקומית 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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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
ענ/119,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5582, 
התשס"ז, עמ' 72, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  עארה,  עירון-ואדי  ולבנייה 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 5609, התשס"ז, עמ' 988, תהיה לקניינה 
עארה-ערערה  המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעארה -  

המזוהה כגוש 12164, ח"ח 16; הייעוד: דרך;   

המזוהה כגוש 12153, ח"ח 15; הייעוד: דרך, שביל להולכי   
רגל, אזור לשימושים ציבוריים ובית עלמין.

כ"ז בתמוז התשע"ה )14 ביולי 2015(
)חמ 3-4(

נאדר יונס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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/48/1232, 
הפרסומים 4509, התשנ"ז, עמ' 2877, 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 5609, התשס"ז, עמ' 984, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,6354 גוש  ציון,  בן  גליס  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת    
ח"ח 46, בשטח של 920 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ט בתמוז התשע"ה )16 ביולי 2015(
)חמ 3-4(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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   ,355-0075895
הפרסומים 6806, התשנ"ו, עמ' 5681, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7052, התשע"ה, 
המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,6307 עמ' 

המקומית רכסים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלקות   ,11144 כגוש  המזוהה  ברכסים,  קרקע  חטיבת   
ששטחה   ,352 וח"ח   360  ,359  ,358  ,190  ,189  ,188  ,187

כ–7,787 מ"ר; הייעוד: שטח למוסדות ציבור.

כ"ז בתמוז התשע"ה )14 ביולי 2015(
)חמ 3-4(

סמי מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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
מכ/300,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3945, 
התשנ"ב, עמ' 850, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הכרמל,  מורדות  ולבנייה 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 7022, התשע"ה, עמ' 4802, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית רכסים מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,365 ח"ח   ,11144 כגוש  המזוהה  ברכסים,  קרקע  חטיבת   
ששטחה כ–180 מ"ר; הייעוד: הרחבת דרך.

ג' באב התשע"ה )19 ביולי 2015(
)חמ 3-4(

סמי מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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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  גז/12/525, 
הפרסומים 3465, התשמ"ז, עמ' 1976, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  לוד,  עמק  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)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 6974, התשע"ה, 
המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,3055 עמ' 

האזורית עמק לוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר חב"ד, המזוהה כגוש 6261, ח"ח 25, 26,   
לבנייני  הייעוד: שטח  מ"ר;   3,727 40, ששטחה   ,32  ,31  ,30

ציבור.

ג' באב התשע"ה )19 ביולי 2015(
)חמ 3-4(

דוד יפרח  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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' ג/18384, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6329, 
התשע"ב, עמ' 968, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  משגב,  ולבנייה 
)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   ,4461 עמ'  התשע"ה,   ,7013 הפרסומים  בילקוט 
משגב  האזורית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע במנוף, המזוהה כגוש 19635, חלקות 231, 232,   
ששטחה 16,631 מ"ר.

כ"ב בתמוז התשע"ה )9 ביולי 2015(
)חמ 3-4(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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/400/א/28, 
בזה  מצהירה   ,5104 עמ'  התשע"ב,   ,6442 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות, 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 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6563, התשע"ג, עמ' 3463, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3700, ח"ח 72, בשטח   
של 26 מ"ר.

ג' באב התשע"ה )19 ביולי 2015(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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' רח/7/450, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2839, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2564 עמ'  התשמ"ב, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,6869 עמ'  התשע"ד,   ,6840 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,129 ח"ח   ,3694 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 39 מ"ר.

ג' באב התשע"ה )19 ביולי 2015(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

  מחוז  ירושלים
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 

 31631:'מס מפורטת
 הרחבת יח"ד ותוספת יח"ד  שם התכנית:

 בית וגן - 6ברח' משולם ראט 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891-, התשכ"הבנייהוה
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבנייה מחוז ירושלים

תכנית מתאר מקומית מופקדת  ירושלים בנייהלתכנון ול
   51951: 'מס ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5411 ביטול
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1411 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 9יישוב: ירושלים רחוב: ראט משולם 

 שכונת בית וגן , אזור מגורים ,
 על פי הגבולות המסומנים  בתשריט בקו כחול. הכל

 X: 630190קואורדינטה 
 Y: 217530קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .511חלקות במלואן: , מוסדר, 14115גוש: 

 

 :מטרת התכנית
, תוספת קומה עליונה לשם תוספת שטחים בכל הקומות

 תוספת יח"ד חדשה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המפלסים לשם 5

 הרחבת יח"ד קיימות , הכל בהתאם לנספח הבינוי.
 . קביעת תוספת שטחי בנייה.1
+  לשם   51.44. קביעת בינוי לתוספת  קומה במפלס 1

 + 8.44הרחבת יח"ד קיימות במפלס 
 למגורים ג'. 5. שינוי ייעוד מאזור מגורים 1
פת שטח לפי התכנית הנ"ל סה"כ . קביעת בינוי לתוס1

מ"ר שטח עיקרי  5118.81מ"ר מתוכם  5111.44
 מ"ר שטחי שירות. 141 -ו

 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 . שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים.7
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.9

 

 
 
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, האמורים פתוחים לקהל שהמשרדים

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

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

פרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין ה
הועדה המחוזית לתכנון לבנייה  תונים, למשרדייבע

טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 41-9184191

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 
 41-9189955טלפון: 

 

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

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

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

  9946100-393:'מס
תוספת בניין חדש ושימור מבנה  שם התכנית:

 בשכונת בית יעקב
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891-, התשכ"הבנייהוה
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבנייה מחוז ירושלים

 מקומיתתכנית מתאר מופקדת  ירושלים בנייהלתכנון ול
 11 -תשריט  18 -גרסת: הוראות  4419188-545: 'מס

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5994 ביטול
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1411מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 1,   1יישוב: ירושלים רחוב: אבישר 

 . 511,   511יישוב: ירושלים רחוב: יפו 
 X: 220128קואורדינטה 
 Y: 632559קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11, 11חלקות במלואן: , מוסדר, 14471גוש: 

 

 :התכניתמטרת 
שימור מבנה על רחוב יפו ותוספת מבנה חדש מאחוריו 

 לצורך תוספת שטחי מסחר ויח"ד.
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 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד: מאיזור מסחרי לאיזור מגורים, מסחר 5

 ומבנים ומוסדות ציבור.
קומות על  9. קביעת בינוי עבור הקמת מבנה חדש בן 1

לשם תוספת קומות תת קרקעיות  1-קרקעיות ו
 שטחי מגורים מלונאות מסחר ומשרדים.

מ"ר  8511.75. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 1
עיקרי  989.7מ"ר עיקרי +  1118.81מתוכם 

 שטחי שירות. 1487.49-למרפסות ו
מ"ר הם שטחי חניה  5157.11מתוך שטחי השירות: 

 תת קרקעית.
מתוך השטח העיקרי )ללא שטח עיקרי של מרפסות(: 

הם שטחי משרדים מסחר  1591.87לפחות
מ"ר עבור עיריית  544ומלונאות מתוכם יוקצו 

ירושלים במפלס הרחוב במבנה לשימור הפונה 
 לרחוב יפו.

קביעת קו בניין  . קביעת קווי בניין חדשים ומחייבים.1
 קומתי חדש ומחייב.

 11-. קביעת מספר יחידות הדיור ל1
 .-+4.44ממפלס  9-ל 1-. הגדלת מספר הקומות מ9
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.7
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 . קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.8

 . קביעת הוראות בגין מבנים/גדרות להריסה.54
 . קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.55
מטר  1.1קביעת מעבר ציבורי להולכי רגל ברוחב  51

הקיים לשימור לבן  מטר בן המבנה 51ובגובה של 
המבנה החדש שמהווה זיקת הנאה למעבר ציבורי 

 להולכי רגל.
מ"ר הפקעה לצרכי ציבור בבניין לשימור 544.קביעת 51

מ"ר בקומת  14מ"ר במפלס הרחוב ועוד  94
 גלריה.

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

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 
לתכנון לבנייה הועדה המחוזית  תונים, למשרדייבע

טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 41-9184191

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 
 41-9189955טלפון: 

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 :'מס תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

31169 
קיים והקמת תוספת קומה למבנה  שם התכנית:

 מבנה מגורים במגרש מגורים , סילוואן
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891-, התשכ"הבנייהוה
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבנייה מחוז ירושלים

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושלים בנייהלתכנון ול
   51194: 'מס

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א5991 ביטול
 91 ביטול
 / א1111 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1411מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב: סילוואן   .יישוב: ירושלים 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 222390קואורדינטה 
 Y: 630100קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .74 - 98חלקות במלואן:  18891גוש: 
 .541, 544חלקי חלקות:  18891גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 קומות ותוספת קומה על 1תכנית להקמת בנין חדש בן 

 בניין קיים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד,  1ואזור מגורים  1. שינוי ייעוד שטח מגורים 5

 לאזור מגורים ומוסדות ציבור.
 קומות. 1. קביעת הוראות בינוי ופיתוח לשני בניינים בני 1
. קביעת שימוש לגן ילדים בקומה התחתונה של בנין 1

מ"ר עם חצר צמודה בשטח של  511א' בשטח של 
 מ"ר. 514-כ

מ"ר, מתוכם  1191. הגדלת שטחי הבני וקביעתם ל 1
מ"ר שטחי  5498-מ"ר שטחים עיקריים ו 5179

 קרקעית.-שירות, הכוללים קומת חניה תת
 1-יח"ד ל 8יח"ד בשטח התכנית, הוספת  51. קביעת 1

 הקיימות.
 . קביעת קווי בנין חדשים.9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.7
 ראות לסככה ובנין להריסה.. קביעת הו9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה.8
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ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

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 
הועדה המחוזית לתכנון לבנייה  תונים, למשרדייבע

טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 41-9184191

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 
 41-9189955טלפון: 

 

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  בנייהכנון וההת
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

  9344113-393:'מס
 שינוי ייעוד שטח והקמת בית מגורים  שם התכנית:

 קומות אום ליסון. 1בן 
לחוק התכנון  98הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת בזה

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891-, התשכ"הבנייהוה
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבנייה מחוז ירושלים

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושלים בנייהלתכנון ול
 9 -תשריט  9 -גרסת: הוראות  4511115-545: 'מס

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א1991 ביטול
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1411מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בשכונת אום ליסון, יישוב: ירושלים

 X: 223018קואורדינטה 
 Y: 627620קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , לא מוסדר, 15115גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 יח"ד 1-קומות ו 1הקמת בניין מגורים חדש בן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ,   לאזור מגורים ב.9. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5
יח"ד מעל   1-קומות ו 1.קביעת בינוי לבניין חדש בן 1

 קומת חניה תת קרקעית. 

 .קביעת הוראות למבנה להריסה.1
 .קביעת בינוי לקומת חניה תת קרקעית.1
 -.הגדרת שטחי הבנייה המרביים וקביעתם לשיעור של1

מ"ר שטחים עיקריים, 114מ"ר, מתוכם  914
מ"ר שטחי 144-ומ"ר שטחי שירות מעל הקרקע 574

 שירות תת קרקעיים.
  .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

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 
הועדה המחוזית לתכנון לבנייה  תונים, למשרדייבע

טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 41-9184191

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 
 41-9189955טלפון: 

 

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  בנייהנון וההתכ
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

  9361000-393:'מס
ישיבת "קול יעקב" ברחוב דברי ירוחם  שם התכנית:

 וגןתוספת בנייה ובנייה חדשה, בית  1
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891-, התשכ"הבנייהוה
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבנייה מחוז ירושלים

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושלים בנייהלתכנון ול
 54 -תשריט  59 -גרסת: הוראות  4591889-545: 'מס

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 1174 ביטול
 5411 ביטול
 91 ביטול
 / א1174מק/  ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1411מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 1ירושלים רחוב: דברי ירוחם יישוב: 

רחוב דברי ירוחם פינת רחוב חיים מיכלין, שכונת בית 
 וגן, ירושלים.
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 X: 217988קואורדינטה 
 Y: 629964קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11, 11, 11חלקות במלואן: , מוסדר, 14115גוש: 

 

 :מטרת התכנית
בניין תכנון לתוספות בנייה לבניין מוסדי קיים ותכנון 

 חדש בסמוך אליו.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי ייעוד קרקע "ממוסד" ל"שטח למבנים ומוסדות 

 ציבור" ו"ממעבר ציבורי להולכי רגל ל"שביל".
ב. קביעת הוראות לתוספות בנייה לבניין קיים )בניין א'( 

 ובהתאם לנספח הבינוי.
ג. קביעת הוראות לבניין חדש )בניין ב'( ובהתאם 

 לנספח הבינוי.
ד. קביעת השימושים המותרים למוסד עבור ישיבת "קול 

 יעקב".
 ה. קביעת קווי בניין מרביים לתא השטח המיועד לבנייה.

 1194מ"ר.  7119ו. קביעת שטחי בנייה מרביים. סה"כ 
מ"ר שרות מעל הכניסה הקובעת.  714-מ"ר עיקרי ו

מ"ר שרות מתחת לכניסה  5544-מ"ר עיקרי ו 884
 ובעת.הק

 ז.  קביעת מס' הקומות
קומות מעל מהכניסה הקובעת ושתי  1בניין א': 

 קומות מתחתה.
קומות מעל מהכניסה הקובעת ושתי  1בניין ב': 

 קומות מתחתה.
 ח. קביעת תנאים לקבלת היתר בנייה.
 ט. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.
 י. קביעת הוראות בגין שלביות ביצוע.

 

ות לעיין בתכנית, בימים ובשעין רשאי יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

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 
הועדה המחוזית לתכנון לבנייה  תונים, למשרדייבע

טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 41-9184191

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 
 41-9189955טלפון: 

 

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  בנייההתכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

  9736623-393:'מס
  יח"ד ושטחים, הוספת קומות, שם התכנית:

 ירושלים ,בית וגן,79רח' מיכלין 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891-, התשכ"הבנייהוה
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבנייה מחוז ירושלים

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושלים בנייהלתכנון ול
 1 -תשריט  54 -גרסת: הוראות  4159975-545: 'מס

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5411 ביטול
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1411מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .14ירושלים, שכונת בית וגן, רח' מיכלין יישוב: 

 X: 217927קואורדינטה 
 Y: 630085קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .89חלקות במלואן: , מוסדר, 14115גוש: 

 

 :מטרת התכנית
יח"ד  1ושתי קומות לשם הרחבת תוספת שטחים 

 קיימות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים  ג'. 1.שינוי מאזור מגורים 5
מ"ר שטחים עיקריים להרחבת יח"ד,  911.17.תוספת 1

 מ"ר שטח עיקרי בתכנית. 5111.41סה"כ 
מ"ר  198.45מ"ר שטחי שירות, סה"כ  91.89.תוספת 1

 שטחי שירות בתכנית.
 הוראות בנייה לתוספת שטחי בנייה..קביעת 1
 .קביעת הוראות לתנאים להוצאת היתר בנייה.1
 .קביעת הוראות בגין עצים לשימור.9

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

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 
הועדה המחוזית לתכנון לבנייה  תונים, למשרדייבע

טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 41-9184191

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 
 41-9189955טלפון: 
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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  בנייהנון וההתכ
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

  9772001-393:'מס
, 0הרחבות ותוספת קומות ברח' עמוס  שם התכנית:

 בשכונת כרם אברהם.
לחוק התכנון  98הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891-, התשכ"הבנייהוה
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבנייה מחוז ירושלים

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושלים בנייהלתכנון ול
 8 -תשריט  7 -גרסת: הוראות  4117891-545: 'מס

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 91 ביטול
 / א1411מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 8יישוב: ירושלים רחוב: עמוס 

 רח' עמוס פניה מרח' מלכי ישראל.
 X: 220520קואורדינטה 
 Y: 633018קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן: , מוסדר, 14491גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 יח"ד. 1קומות לשם תוספת  1הרחבות יח"ד ותוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ג'. 1. שינוי ייעוד: מאזור מגורים 5
 .  קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:1
קביעת בינוי להרחבות יח"ד קיימות, בהתאם לנספח -

 (5הבינוי. )נספח מס' 
יח"ד,  1קומות לשם תוספת  1קביעת בינוי לתוספת -

 (5בהתאם לנספח הבינוי. )נספח מס' 
 855.14-. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל1

 541-מ"ר שטחים עיקריים, ו 949.14 -מ"ר )מהם:
 מ"ר שטחי שרות(

 קווי בניין חדשים.. קביעת 1
 .9-ל 9-.  הגדלת מס' יח"ד מ1
 קומות. 1-קומות  ל 1-. הגדלת מס' קומות מ9
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.7
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 . שימור מבנה היסטורי וקביעת הוראות שימור.8
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, האמורים פתוחים לקהלשהמשרדים 

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

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

רסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפ
הועדה המחוזית לתכנון לבנייה  תונים, למשרדייבע

טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 41-9184191

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 
 41-9189955טלפון: 

 

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

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

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מתאר תכנית ת הפקדת הודעהודעה בדבר ביטול 

תכנית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת  מקומית
 9946100-393מס'  מתאר מקומית

תוספת בניין חדש ושימור מבנה שם התכנית: 
 בשכונת בית יעקב

תכנית על ביטול הודעת הפקדת  הודעהאת נמסרת בז
פורסמה ש 4419188-545מס':  מתאר מקומית

, התשעה, עמוד 7411בעיתונים ובילקוט הפרסומים 
 98וכי בהתאם לסעיף  .15/41/1451בתאריך  ,9411

, מופקדת 5891-תשכ"הה, בנייהלחוק התכנון וה
 מחוז ירושלים בנייההועדה המחוזית לתכנון לבמשרדי 

 ירושלים בנייהובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ול
  4419188-545מספר  תכנית מתאר מקומית

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 

 מספר התכנית סוג היחס
 5994 ביטול
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1411מק/  כפיפות

 

 :בתכנית ומקומםהשטחים הכלולים 
 

 . 1,   1יישוב: ירושלים רחוב: אבישר 
 . 511,   511יישוב: ירושלים רחוב: יפו 

 X: 220128קואורדינטה 
 Y: 632559קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11, 11חלקות במלואן: , מוסדר, 14471גוש: 
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 מטרת התכנית:
שימור מבנה על רחוב יפו ותוספת מבנה חדש מאחוריו 

 תוספת שטחי מסחר ויח"ד.לצורך 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד: מאיזור מסחרי לאיזור מגורים, מסחר 5

 ומבנים ומוסדות ציבור.
קומות על  9. קביעת בינוי עבור הקמת מבנה חדש בן 1

קומות תת קרקעיות לשם תוספת  1-קרקעיות ו
 שטחי מגורים מלונאות מסחר ומשרדים.

מ"ר  8511.75בהיקף של  . קביעת שטחי בנייה1
עיקרי  989.7מ"ר עיקרי +  1118.81מתוכם 

 שטחי שירות. 1487.49-למרפסות ו
מ"ר הם שטחי חניה  5157.11מתוך שטחי השירות: 

 תת קרקעית.
מתוך השטח העיקרי )ללא שטח עיקרי של מרפסות(: 

הם שטחי משרדים מסחר  1591.87לפחות
יריית מ"ר עבור ע 544ומלונאות מתוכם יוקצו 

ירושלים במפלס הרחוב במבנה לשימור הפונה 
 לרחוב יפו.

. קביעת קווי בניין חדשים ומחייבים.קביעת קו בניין 1
 קומתי חדש ומחייב.

 11-. קביעת מספר יחידות הדיור ל1
 .-+4.44ממפלס  9-ל 1-. הגדלת מספר הקומות מ9
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.7
 תר בנייה.. קביעת תנאים למתן הי9
 . קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.8

 . קביעת הוראות בגין מבנים/גדרות להריסה.54
 . קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.55
מטר  1.1קביעת מעבר ציבורי להולכי רגל ברוחב  51

מטר בן המבנה הקיים לשימור לבן  51ובגובה של 
המבנה החדש שמהווה זיקת הנאה למעבר ציבורי 

 י רגל.להולכ
מ"ר הפקעה לצרכי ציבור בבניין לשימור 544.קביעת 51

מ"ר בקומת  14מ"ר במפלס הרחוב ועוד  94
 גלריה.

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים 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 
 בנייההועדה המחוזית לתכנון לתונים, למשרדי יבע

טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 41-9184191

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא  בנייהמקומית לתכנון ול
 41-9189955טלפון: 

 

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  בנייההתכנון וה
 .5898 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים

 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
 31106:'מס

 קומות מעל חניה  1בנין חדש בן  שם התכנית:
 , ג'בל אל מוכברת קרקעיתת

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   51189: 'מס מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 1985 ביטול
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1411מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ג'בל אל מוכבר ,, יישוב: ירושלים

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל
 

 גושים וחלקות:
 , לא מוסדר.14814גושים בחלקיות: 

 X: 222813קואורדינטה 
 Y: 629617קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 -קומות מעל חניה תת קרקעית ו 1קביעת בינוי לבנין בן 

 יח"ד. 7
 

 עיקרי הוראות התכנית:
חד למגורים ומבנים . שינוי ייעוד מאזור מגורים מיו5

 ומוסדות ציבור.
 יח"ד. 7 -. קביעת מספר יח"ד ל1
קומות מעל חניה  1 -. קביעת  מספר הקומות המרבי ל1

 תת קרקעית.
 .4.44מטר מעל  51.78 -.קביעת גובה מרבי ל1
 -ן לי. קביעת שטחי הבנייה המרביים לסה"כ הבני1

מ"ר שטחים עיקריים  944.14) מתוכם   5549.94
 מ"ר שטחי שירות (. 149.14 -ו

 . קביעת קווי בנין מרביים חדשים.9
. קביעת בינוי ליצירת דירה עבור אנשים בעלי מוגבלות 7

 בקומת קרקע.
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח.9
 . קביעת הוראות בגין הריסה.8

 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.54
 ין.יהבנ. קביעת הוראות בגין זיקת הנאה לאורך חזית 55
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פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 9897ובילקוט הפרסומים  59/45/1451

 .51/45/1451, בתאריך 1918עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :. וכן במשרדי41-9184191טלפון:  8545145
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 41-9189955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 א /31200:'מס
תוספת זכויות בנייה לבנין קיים  שם התכנית:

 שייאח-ותוספת בנין  מגורים חדש בשכונת אל 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   א /51799: 'מס מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 1999 ביטול
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1411מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שייאח, -שכונת אל , יישוב: ירושלים

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל
 

 גושים וחלקות:
 .14989גושים בחלקיות: 

 X: 223850קואורדינטה 
 Y: 630625קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
תוספת קומות והרחבת בנין מגורים קיים , והקמת בנין 

 שייח. -חדש  בצמוד לבנין הקיים אל 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד ודרך כפרית  9קרקע ממגורים . שינוי ייעוד 5

 לאזור מגורים ב' ודרך חדשה.
, תוספת עת בינוי עבור תוספת לשם הרחבות. קבי1

 ין קיים והקמת בנין חדש.יקומות לבנ
מ"ר מתוכם  5195,14. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 1

מ"ר שטחי  191-שטחים עיקריים ומ"ר  5557,14
 קרקעי. מ"ר שטח חניה תת 144שרות ומתוכם 

 . קביעת קווי בנין.1
 יח"ד. לשלוש יח"ד הקיימות. 1. קביעת תוספת של 1

קומות, לחלק הקיים עפ"י  1 -. קביעת מספר קומות ל9
קומות על קומת חניה תת קרקעית  1-נספח הבינוי ו

 ין ב' עפ"י נספח הבינוי.ילחלק החדש מהבנ
 . קביעת שלבי ביצוע  למימוש התכנית.7
 למתן היתר בנייה. . קביעת תנאים9
 . קביעת הוראות בגין עצים להעתקה ולשימור.8

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 9889ובילקוט הפרסומים  17/41/1451

 .41/41/1451, בתאריך 1919עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :. וכן במשרדי41-9184191טלפון:  8545145
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 41-9189955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

:  ירושלים ימקומ  מחוז: ירושלים, מרחב תכנון 
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  9960706-393:'מס

 יח"ד חדשות מעל בניין קיים, 1תוספת  שם התכנית:
 ירושלים. שכ' שעפאט,

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965-, התשכ"הבנייהוה

 54 -גרסת: הוראות  4499189-545: 'מס מקומית
 55 -תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 / א1119במ/  ביטול
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1411מק/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
ממזרח -שכ' שעפאט, יישוב: ירושלים רחוב: אל ח'נסה

 לדרך ראמאללה
 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן: , לא מוסדר, 14118גוש: 

 X: 221871קואורדינטה 
 Y: 636059קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 1קומות חדשות לשם יצירת  1קביעת בינוי לתוספת 

 בניין קיים.יח"ד חדשות מעל 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לאזור  1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 5

 מגורים ב'.
 



7743 ילקוט הפרסומים 7086, י"ח באב התשע"ה, 3.8.2015 

 . קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:1
קומות מעל  1שינוי מס' קומות מרבי לבינוי מ  א.

קומות מעל קומת מרתף ומבנה  1-קומת מרתף ל
 טכני על הגג.

יח"ד, בהתאם  9יח"ד ל  1שינוי מס' יח''ד מ  ב.
 .5לנספח מס' 

 קביעת קווי בנייה חדשים לבנייה. ג.
מ"ר מתוכם  5191.79-הגדלת שטחי הבנייה ל ד.

מ"ר  197.94-מ"ר שטחיים עיקרים ו 981.89
 שטחי שרות.

. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 1
 בנייה בשטח.

 .. קביעת הוראות בגין עצים להעתקה ו לשימור1
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.1
 . קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.9

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 9811ובילקוט הפרסומים  19/55/1451

 .14/55/1451, בתאריך 5514עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5ז ירושלים, שלומציון לתכנון לבנייה מחו

ועדה  :. וכן במשרדי41-9184191טלפון:  8545145
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 41-9189955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  9921706-393:'מס

 תכנית להרחבות דיור  שם התכנית:
 371ברחוב מעלות דפנה 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
 תכנית מתארבדבר אישור  ,1965 –, התשכ"ה בנייהוה

 51 -גרסת: הוראות  4471189-545: 'מס מקומית
 8 -תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 91 ביטול
 / א5118 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 8145 כפיפות
 1411 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 511יישוב: ירושלים רחוב: מעלות דפנה 

 

 
 
 

 גושים וחלקות:
 .511חלקי חלקות: , מוסדר, 14544גוש: 

 X: 221350קואורדינטה 
 Y: 633998קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 8145בהתאם לתכנית  5

 

 ת התכנית:מטר
 יצירת מסגרת תכנונית לצורך הרחבות דיור

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי מאזור מגורים מיוחד למגורים ב'.5
 .  קביעת בינוי עבור תוספות לשם הרחבות.1
מ"ר שטח 181.11. תוספת שטחי בנייה בהיקף של  1

 1711.11שטח שרות, סה"כ  149.41-עיקרי, ו
 שרות. 915.74עיקרי, ו

 .  שינוי קווי בנין, וקביעת קווי בנין חדשים.1
 עת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.. קבי1
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור / לעקירה.7
 . קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.9

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9911ובילקוט הפרסומים  45/49/1451

 .49/49/1451בתאריך , 7117
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :. וכן במשרדי41-9184191טלפון:  8545145
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 41-9189955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  9921337-393:'מס

 תוספת בנייה בשכונת א'טור שם התכנית:
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 51 -גרסת: הוראות  4471551-545: 'מס מקומית
 8 -תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 1491 ביטול
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1411מק/  כפיפות

 
 



ילקוט הפרסומים 7086, י"ח באב התשע"ה, 3.8.2015  7744

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים רחוב: א שייאח'   .

 טור,רח' א שייח.-דרומית שכונת א
 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן: , לא מוסדר, 14859גוש: 

 X: 223654קואורדינטה 
 Y: 631686קואורדינטה 

 

 התכנית:ת מטר
 טור.-תוספת יח"ד לבנין קיים בשכונת א

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד  למגורים ב'. 1. שינוי ייעוד שטח ממגורים 5
 .קביעת  הבינויים הבאים בשטח:1

הרחבת הבינוי בקומת קרקע וקומה א' לשם  א.
 הרחבת יח"ד קיימות)הבינוי קיים בפועל(.

יח"ד  1 קומות עליונות לשם תוספת 1תוספת  ב.
 חדשות.)קומה ב קיימת בפועל(.

מ"ר מתוכם  5514.קביעת שטחי בנייה בהיקף של  1
 מ"ר שטחי שירות. 71מ"ר שטחים עיקריים ו  5479

 . שינוי בקווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.1
 יח"ד. 9סה"כ  יח"ד. 9.קביעת תוספת של 1
 קומות מעל הקרקע. 1-ל   1-.הגדלת מס' הקומות מ 9
 8599ביטול הבינוי המאושר בהיתר הבנייה מס' . 7

עבור המסחר והפיכת קומת  51.55.95מתאריך 
 הקרקע למגורים בהתאם לנספח הבינוי.

 .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.7
 .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 קביעת הוראות בגין גדרות ומבנים להריסה. .8

 

ונים בתאריך פורסמה בעיתהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 9981ובילקוט הפרסומים  11/54/1451

 .47/54/1451, בתאריך 91עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :וכן במשרדי. 41-9184191טלפון:  8545145
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

ין רשאי לעיין בה יוכל המעונ, 41-9189955טלפון: 
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשע

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

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  9901044-393:'מס

, 1יח"ד ברח' פולנסקי  7הרחבות ותוספת  שם התכנית:
 שכונת שמואל הנביא.
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 55 -גרסת: הוראות  4481811-545: 'מס מקומית
 8 -תשריט 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 / א1519 שינוי
 / ב1599 כפיפות
 1411 כפיפות
 1519 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 1יישוב: ירושלים רחוב: פולונסקי 

האחורית החזית הקדמית פונה לרח' פולנסקי, והחזית 
 פונה לרח' שמואל הנביא.

 בשכונת שמואל הנביא.
 

 גושים וחלקות:
 .511חלקות במלואן: , מוסדר, 14491גוש: 

 X: 221135קואורדינטה 
 Y: 633335קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 .1יח"ד ברח' פולנסקי  1שינוי ייעוד, הרחבה ותוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הקרקע כמפורט להלן: מיעוד עודי ישינוי במערך י .5

 מסחרי מיוחד ליעוד מגורים ומבנים ומוסדות ציבור.
 קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:  .1

 תוספת בנייה בקומת הקרקע וקומת הגלריה.
הגבהת קומת הגג לקומה רגילה, הרחבות יח"ד 

 יח"ד חדשות. 1קיימות ותוספת 
 תוספת מעלית.

 נייה , כאמור.קביעת קווי בניין לב .1
מ"ר  1159-הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל .1

מ"ר  111-מ"ר שטחים עיקריים ו 1981 -)מהם:
 שטחי שירות(

 7-קומות וגג רעפים ל 9-הגדלת מס' הקומות מ .1
 קומות וגג רעפים.

 .59 -קביעת מס' יח"ד על .9
 קביעת שימושים עבור מוסד. .7
 כנית, כאמור.קביעת שלבי ביצוע למימוש התו .9
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  .8

 בנייה בשטח.
 קביעת הוראות בגין מבנים, וסגירות חניה להריסה. .54

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 9889ובילקוט הפרסומים  17/41/1451

 .41/41/1451, בתאריך 1917עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדית בהתכנית האמורה נמצא
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :. וכן במשרדי41-9184191טלפון:  8545145
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 41-9189955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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



7745 ילקוט הפרסומים 7086, י"ח באב התשע"ה, 3.8.2015 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  9310312-393:'מס

 30הרחבת בית פרטי ברחוב אריה מקלף  שם התכנית:
 רמת מוצא,

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 – , התשכ"הבנייהוה

 9 -גרסת: הוראות  4518517-545: 'מס מקומית
 55 -תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 / ז811 ביטול
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1411 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמת מוצא., 59ברחוב אריה מקלף , יישוב: ירושלים

 

 גושים וחלקות:
 .17חלקות במלואן: , מוסדר, 14151גוש: 

 X: 215940קואורדינטה 
 Y: 633185קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
רמת מוצא  59הרחבות בית פרטי ברחוב אריה מקלף 

 ירושלים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. 7א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 

 ב. קביעת הבינוי בשטח כמפורט להלן:
/+. לשם -4.44במפלס קביעת בנוי לתוספת  .5

 מ"ר. 8.41הרחבת בית קיים שטח עיקרי מוצע 
+ לשם 1.81קביעת בנוי לתוספת במפלס  .1

 מ"ר. 547.18מוצע הרחבת בית קיים שטח עיקרי 
 קביעת בינוי לגשר גישה מהחנייה לקומה עליונה. 1

 כל  האמור לעיל בהתאם לנספח הבנוי.
 ג. קביעת קו בניין.

מ"ר  189.79ד. הגדלת סך שטחי בנייה בשטח וקביעתם 
מ"ר  77.98-מ"ר שטחים עיקריים ו 115.48וכם )מת

 שטחי שרות(.
 ה. קביעת קו בניין.

 ין עצים לשימור ועץ לעקירה.ו. קביעת הוראות בג
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 9814ובילקוט הפרסומים  51/51/1451

 .41/51/1451, בתאריך 5147עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :. וכן במשרדי41-9184191טלפון:  8545145
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 41-9189955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  9310337-393:'מס

הרחבת גן על שם וילף, גן העצמאות,  שם התכנית:
 ירושלים

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –, התשכ"ה בנייהוה

 57 -גרסת: הוראות  4518551-545: 'מס מקומית
 51 -תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 / ד811 שינוי

 91 ביטול
 / א811 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים רחוב: אבידע   .

, ליד מלון ארץ 17רחוב אבידע פינת רחוב המלך ג'ורג' 
 ישראל ובית סולל בונה לשעבר

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .594, 519חלקי חלקות:  14419גוש: 
 .74חלקות במלואן:  14417גוש: 
 .19, 11, 11, 17, 19, 11חלקי חלקות:  14417גוש: 

 X: 220650קואורדינטה 
 Y: 631600קואורדינטה 

 

 ת התכנית:רמט
הרחבת גן על שם וילף )גן העצמאות(, מרכז העיר 

 ירושלים ושינויי ייעוד למבנים הקיימים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד משצ"פ למסחר, תרבות, מבנים ומוסדות 5

 ציבור.
 . קביעת הוראות גובה בינוי במסגרת הנחיות השימור.1
 השימור. . קביעת זכויות הבנייה במסגרת הנחיות1
 . קביעת הוראות שימור.1
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.1
 . קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.9
 . קביעת הוראות להריסת גדרות ומבנים.7
 . קיבעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.9

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9991ובילקוט הפרסומים  18/49/1451

 .19/49/1451, בתאריך 7741
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הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :. וכן במשרדי41-9184191טלפון:  8545145
ירושלים   5, ככר ספרא מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 41-9189955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 דלית זילבר
 בנייההועדה המחוזית לתכנון וליו"ר 

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז  תל-אביב
 

– יפו אביבתל   מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: 
 22 /1319 הודעה בדבר הכנת תכנית מס': תא/

שם התכנית: התחדשות עירונית ברחוב לה גרדיה 
 "בין השדות"

לחוק  77+ 79נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר הכנת תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייההתכנון וה

 77 /1514 והגבלת הוצאת היתרי בנייה מס' תא/
 ללא איחוד וחלוקה וחלוקה:איחוד 

תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 

 תחום התכנית:
 .75, 91, 98, 97יפו רחוב: לה גארדיה -תל אביב יישוב:

 .59, 11, 11, 14מק איילון יפו רחוב: ע-יישוב: תל אביב
 

 גושים וחלקות:
 .171 - 191חלקות במלואן:  9511גוש: 
 .991, 978, 171, 119, 119חלקי חלקות:  9511גוש: 

 

 השינויים המוצעים:
לחוק  77הודעה בדבר הכנת תכנית לפי סעיף  .5

 שעיקריה:
מבנים טוריים על גבי  1יח"ד ב  549פינוי של  .א

 בנייהמבנים ב 7חלקות ובנייה חדשה של  9
מרקמית, התוחמים מצד אחד שטחים פתוחים 

ונה ויוצרים חזית לטובת הדיירים ותושבי השכ
 מסחרית על רחוב גווארדיה מצד שני.

קביעת שימוש מסחר ומגורים לאורך רחוב לה  .ב
 גווארדיה. 

קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה והוראות  .ג
 בינוי.

 קביעת אזורים בזיקת הנאה לציבור. .ד
 קומות.  9-51קביעת גובה מבנים של  .ה
 קביעת שטחים לטובת שימושים ציבוריים.  .ו

תנאים להוצאת היתרי בנייה לפי סעיפים קביעת  .1
 לחוק.  89-ו 79
תנאי להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית  .א

הינו חתימת מבקש ההיתר על מסמך להנחת 
דעתה של הוועדה המקומית, כי זכויות מכוח 
היתרים שיוצאו לאחר מועד קבלת החלטה זו 

לא יבואו בחשבון בעת חישוב הזכויות במצב 
 תכניות איחוד וחלוקה. הנכנס לעת עריכת 

 הוראה זו תיכלל בהוראות התכנית.  .ב
: שנה או עד הפקדת 79תוקף התנאים מכוח סעיף  .1

 התכנית, המוקדם מביניהם. 
יחולו עד למתן תוקף  89תוקף התנאים מכוח סעיף  .1

 לתכנית. 
 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  הרצליה
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':

9303299-491 
 נוף שדמות -מתחם המסילה  שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965-, התשכ"הבנייהוה

 54 -תשריט  14 -גרסת: הוראות  5744 458-141מס': 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 / א5515הר/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 97יישוב: הרצליה רחוב: המסילה 

השטח בין רח' נוף שדמות ממזרח, רח' המסילה ממערב, 
 /ב מדרום5918ותכנית הר/מק/

 

 גושים וחלקות:
 .18, 19חלקות במלואן: , מוסדר, 9111גוש: 

 X: 183074קואורדינטה 
 Y: 675626קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 קביעת ייעוד הקרקע במגרש למגורים. -
 קביעת הוראות בינוי בהתאם לסביבה.  -
 הסדרת מקומות החניה בתת הקרקע. -
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד מאזור חקלאי ב' )עפ"י תכנית תקפה( לאזור 5

 מגורים א' ואזור מגורים ג', כיכר עירונית ושבילים
 אישור המצב הקיים כלדקמן: -. באזור מגורים א' 1

 1דיור: א. מספר יחידות 
 מ"ר 911ב. שטח עיקרי ליח"ד: 

 :בנייהקביעת זכויות ה -. באזור מגורים ג' 1
 יח"ד 11א. מספר יחידות דיור: עד 

מ"ר, לא כולל  557-ב. שטח עיקרי ממוצע ליח"ד: כ
 שטחים משותפים ומרפסות

הקמת מרתף חניה  -. בייעוד כיכר עירונית ושבילים 1
 תת קרקעי משותף לדיירי המתחם.

 קביעת קווי בניין: .1
 מ' 1 -א. לכיוון מזרח )רח' המסילה( 

 מ' 1 -ב. לכיוון צפון מערב )רח' נוף שדמות( 
 מ' 1 -ג. לכיוון דרום )בתי מגורים קיימים( 
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מעל למפלס הכניסה הקובעת  1. קביעת מס' קומות: 9
 + קומת גג חלקית.

 . קביעת הוראות בנושא בינוי, מרתפים, זיקות הנאה.7
 הרחבת הרחובות נוף שדמות והמסילה. 9
 . איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9771ובילקוט הפרסומים  15/41/1451

 .14/41/1451, בתאריך 1118
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 511מחוז תל אביב, דרך בגין  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 41-7911199טלפון:  97451יפו 
הרצליה  11הרצליה, סוקולוב  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 48-8185111טלפון:  1954445
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  רמת גן
הודעה בדבר הודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית 

 3791 מתאר מקומית מס': רג/
 שם התכנית: ליראור

נמסרת בזה הודעה על תיקון הודעת אישור תכנית מתאר 
פורסמה בעיתונים בתאריך ש 5141מקומית מס' רג/ 

, התשסז, עמוד 1999ובילקוט הפרסומים  47/49/1447
 557. וכי בהתאם לסעיף 19/49/1447, בתאריך 1199

 .1965 –לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 למחיקה-/ א779רג/  שינוי
 114רג/  שינוי
 5491רג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: רמת גן 

 1פינת רח' בן שמן  19רח' בן גוריון 
 

 גבולות התכנית:
 גבולות התכנית:

 9141בגוש  91, 171, 511בצפון: חלקות 
 במזרח: רח' בן גוריון

 בדרום: רח' בן שמן
 9141בגוש  194, 119, 118, 117חלקות במערב: 

 )רח' מבוא הפודים(
 

 גושים וחלקות:
 .118, 11חלקות במלואן:  9141גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 9141בגוש  11 -ו 118א. אחוד וחלוקה של חלקות 

 .54( למגרש מס'  1 -ו  5)אחוד מגרשים מס' 

קביעת זכויות בנייה במגרש המיוחד כדלקמן: סה"כ  ב. 
 -מ"ר למסחר ו  891מ"ר מהם  54411שטח עיקרי 

מ"ר לבית אבות או משרדים ו/או מכללה  8411
ושימושים הנלווים לה כגון: קפיטריה/מנזה, חדר 
כושר, בנק, דואר, חנות צילום, חנות ספרים וכו' 

 / א.779עפ"י הקבוע בתכנית רג/ 
מ"ר וסה"כ  1911ח שרות מעל הקרקע סה"כ שט

 מ"ר. 8914שטח שרות מתחת לקרקע 
בניינים בקיר משותף בגבהים  1-ין מישינוי גובה הבנ ג. 

קומות מעל קומת קרקע מסחרית עפ"י  8-ו 9של 
 9ין אחד בגובה של יהקבוע בתכניות קודמות, לבנ

קומות וקומה תשיעית חלקית, משרדים או בית 
מרתפים  1.1ע מסחרית ומעל אבות, מעל קומת קרק

 לחנייה וקומת גג למתקנים טכניים.
קביעת זיקת הנאה למעבר הציבור בתחום המגרש  ד. 

מ"ר וקביעת זיקות הנאה  585-בשטח שלא יפחת מ
למעבר הציבור במפלסים התת קרקעיים בשטח 

 מ"ר. 1894-כולל שלא יפחת מ
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה ואיכלוס. ה. 

 

הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על
, התשסו, עמוד 1155ובילקוט הפרסומים  54/41/1449

 .17/41/1449, בתאריך 1181
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
-תל אביב 511מחוז תל אביב, דרך בגין  בנייהלתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 41-7911199טלפון:  97451יפו 
רמת גן  19בנייה רמת גן, המעגל כנון ולמקומית לת

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, , 41-9711151טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

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

 גילה אורון
 בנייהיו"ר הועדה המחוזית לתכנון ול

 אביב -מחוז תל
 

 
  מחוז  מרכז

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  טייבה

: 'מס תכנית מתאר מקומית דחייתהודעה בדבר 
 1 /469 טב/

 1/ 469שם התכנית: תכנית מספר טב/ 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר דחיית  ,1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 שהודעה על דבר הפקדתה 1 /194 טב/: 'מס מקומית

, התשכו, בתאריך 5119בילקוט הפרסומים פורסמה 
11/51/5891. 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: טייבה.

 

 גושים וחלקות:
 .95 - 15חלקות במלואן:  7911גוש: 
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 ת התכנית:מטר
 הלתעשייהקטנת השטח  5/ 194/ גמשינוי תכנית 

 ומלאכה והגדלת השטח לבנייה.
 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 

ועדה  :וכן במשרדי, 49-8799148טלפון:  71114
טלפון: , 14144טייבה מקומית לתכנון ולבנייה טייבה, 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים , 48-7881949
 באתר וכן, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלובשע

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  טייבה
: 'מס תכנית מתאר מקומית דחייתהודעה בדבר 

 046 טב/
 פתיחת דרכים חדשות, שם התכנית: 

 הרחבת דרכים קיימות
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר דחיית  ,1965 –והבנייה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה  919 : טב/'מקומית מס

 .51/49/5874, התשל, בתאריך 5911בילקוט הפרסומים 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: טייבה.

 

 גושים וחלקות:
, 9411, 9491, 9498, 9474, 7911גושים בחלקיות: 

9418. 
 

 ת התכנית:מטר
 הכוללת:תכנית מפורטת 

ת, ביטול חלק מדרכים פתיחת דרכים חדשו .5
 .קיימות ופתיחת שבילים דרכיםמאושרות, הרחבת 

 קביעת שטחים לצבור  .1
 חלוקה באזור מגורים ג' וד'  מיוחד. .1

 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 

ועדה  :במשרדיוכן , 49-8799148טלפון:  71114
טלפון:  14144מקומית לתכנון ולבנייה טייבה, טייבה 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים , 48-7881949
 באתר וכן, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלובשע

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  טייבה
: 'מס מתאר מקומית תכנית דחייתהודעה בדבר 

 001 טב/
 .001שם התכנית: תכנית מס' טב/ 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר דחיית  ,1965 –, התשכ"ה בנייהוה

 שהודעה על דבר הפקדתה  981 טב/ :'מס מקומית
, 511, התשלב, עמוד 5799ובילקוט הפרסומים 

 .15/54/5875בתאריך 
 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יישוב: טייבה.

 

 גושים וחלקות:
 .58חלקות במלואן:  7971גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 שינוי יעד ממגורים ג' למסחרי קומה א' מגורים קומה ב'.

 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 

ועדה  :וכן במשרדי ,49-8799148טלפון:  71114
טלפון:  14144מקומית לתכנון ולבנייה טייבה, טייבה 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים , 48-7881949
 באתר וכן, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלובשע

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  טירה
 תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

  9319941-191:'מס
ש.צ.פ -שינוי ייעוד קרקע ממגורים ל שם התכנית:

 71חלקה  2221בגוש 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה  ,5891 –, התשכ"ה והבנייה
ובמשרדי הועדה  המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

מופקדת תכנית מפורטת  המקומית לתכנון ולבנייה טירה
 1 -תשריט  8 -גרסת: הוראות  4514411-141: 'מס

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 1449טר/ במ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: טירה.

 המגרש נמצא בשכונה הצפונית של העיר טירה
 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות: חלקי , מוסדר, 7771גוש: 

 

 מגרשים:
 1119בהתאם לתכנית חמ/ 8/11

 

 :מטרת התכנית
 ש.צ.פ-מ"ר ל 199שינוי ייעוד קרקע ממגורים בשטח של 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ש.צ.פ-מ"ר ל 199שינוי ייעוד קרקע ממגורים בשטח של  .5
הריסת מבנים קיימים על השטח )שמסומנים  .1

 להריסה בתכנית( בפועל.
 

ות רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשע יןיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

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 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  תונים, למשרדייבע
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 טלפון:  71114רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 49-8799148

טלפון:  ,11851מקומית לתכנון ולבנייה טירה, טירה 
48-7819851 

 

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

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

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  טירה
 תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

  9793023-191:'מס
שינוי בבינוי ובזכויות לבית מגורים  שם התכנית:

 בצפון מזרח טירה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה כי במשרדי  ,5891 –, התשכ"ה בנייהוה
ובמשרדי הועדה  המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

 תכנית מפורטתמופקדת  טירה בנייהולהמקומית לתכנון 
 54 -תשריט  55 -גרסת: הוראות  4145975-141: 'מס

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5499טר/  שינוי
 15/ 1תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: טירה רחוב: חמזה   .

 מקום המבנה בצפון מזרח טירה
 

 וחלקות:גושים 
 .18חלקי חלקות: , מוסדר, 7791גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 שינוי בבינוי ובזכויות לבית מגורים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 תוספת שטחי בנייה .א
 שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט .ב
 שינוי זכויות והוראות בנייה. .ג
 הריסת המסומן בתשריט להריסה.  .ד

  .ה

ות ובשעין רשאי לעיין בתכנית, בימים יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

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 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  תונים, למשרדייבע

 טלפון:  71114רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
ה ועד העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 49-8799148

 טלפון:  11851טירה מקומית לתכנון ולבנייה טירה, 
48-7819851 

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

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

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
: 'מס תכנית מתאר מקומית דחייתהודעה בדבר 

 4 /093 נת/
 מגורים מסחר ומשרדים ברח' סמילנסקישם התכנית: 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר דחיית ,1965 –והבנייה, התשכ"ה 

שהודעה על דבר הפקדתה  1 /945 : נת/'מקומית מס
ובילקוט  19/41/1451פורסמה בעיתונים בתאריך 

, בתאריך 1415, התשעד, עמוד 9795הפרסומים 
11/41/1451. 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 

 מספר התכנית סוג היחס
 5/ ש/ 544נת/  שינוי
 / ב89/ 7/ 144נת/ מק/  שינוי
 7/ 144נת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .57יישוב: נתניה רחוב: סמילנסקי 

 התכנית ממוקמת במרכז העיר סמוך לציר הרצל.
 

 גושים וחלקות:
 .79חלקות במלואן:  9191גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
קומות  1קומות מגורים ע"ג  51הקמת בניין מגורים בן 

 מסחר ומשרדים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים, מסחר לאזור  1א. שינוי ייעוד מאזור מסחרי 

 ותעסוקה.
מ"ר  1945 -מ"ר ל 5757 -ב. הגדלת שטחים עיקריים מ

 ושטחי שירות.
 יח"ד למגורים. 11ג. קביעת 

קומות  1 -קומות, ל 9ד. הגדלת מס' הקומות ממרתף + 
קומות  51קומות מסחר ומשרדים +  1מרתף + 

 מגורים.
 ה. קביעת הוראות בינוי.

 ו. שינוי וקביעת קווי בניין.
 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 

ועדה  :וכן במשרדי, 49-8799148טלפון:  71114
 11118נתניה  9מקומית לתכנון ולבנייה נתניה, הצורן 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, , 48-9941574טלפון: 
 וכן, תוחים לקהלות שהמשרדים האמורים פבימים ובשע

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתר
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 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
 א /17 /412 נת/:'מס

 בנייה רוויה  -צוקי ים  שם התכנית:
 ברחוב הבריגדה היהודית.

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   א /11 /117 נת/: 'מס מקומית
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 7/ 144נת/  שינוי
 5/ 117נת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מרכז העיר, , יישוב: נתניה רחוב: הבריגדה היהודית

 נווה עוז.שכונת 
 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן:  9119גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
שינוי ייעוד מאזור מגורים צמודי קרקע למגורים בבנייה 

 רוויה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ד'.5
 1,574 -מ"ר ל 944 -. תוספת שטחי בנייה עיקריים מ1

 למרפסות מקורות+ שטחי שירות. מ"ר 119מ"ר + 
 . הגדלת קווי בנין.1
 .19 -ל 1 -. תוספת יחידות דיור מ1
קומת קרקע כפולה חלקית +  -ל 1 -. תוספת קומות מ1

 קומות חלקיות + גג טכני. 1קומות +  1דירת גן + 
 . קביעת הוראות בינוי.7

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9111ובילקוט הפרסומים  11/41/1451

 .15/45/1451, בתאריך 1197
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 71114רמלה  85לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי49-8799148טלפון: 
 טלפון: , 11118נתניה , 9נייה נתניה, הצורן ולב

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 48-9941574
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  ראשון לציון
: 'מס תכנית מתאר מקומית דחייתהודעה בדבר 

 01 /3 רצ/
 01/ 3רצ/ שם התכנית: 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר דחיית  ,1965 –, התשכ"ה בנייהוה

שהודעה על דבר הפקדתה  81 /5 רצ/: 'מס מקומית
ובילקוט  14/49/1447פורסמה בעיתונים בתאריך 

, בתאריך 111, התשסח, עמוד 1719הפרסומים 
11/54/1447. 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 5רצ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 "התחדשות לב העיר" -יישוב: ראשון לציון 

 

 :גושים וחלקות חלוקה ישנה
, 171, 141-144, 14-11, 11 ,11: חלקות 1819גוש 
179 ,119-114 ,919-919 ,981-989 ,941-945. 

 15חלקי חלקות:                
, 111, 118, 119, 548, 94, 18, 15חלקות:  1818גוש 
145 ,141 ,115 ,111. 

 .74, 91, 11, 11, 18, 5חלקי חלקות :               
 51חלקה :  1811גוש 

 51חלקי חלקה :              
 כולו. - 1811גוש 
 כולו. - 1811גוש 
, 11, 15-58, 59, 51, 7, 1, 1, 5חלקות :  - 1811גוש 

17 ,14 ,11 ,11 ,19 ,14-19 ,11-11 ,19 ,17 ,14 ,
15 ,11 ,98-17 ,75 ,71 ,77-71 ,99-78 ,547-88 ,

548-551 ,559-511 ,519 ,511 ,511-511. 
 .551, 551, 11חלקי חלקות :                  

 .115, 114, 579-594, 518, 519חלקות  - 1819גוש 
 .99, 98, 94, 11, 18ות : חלקי חלק                 

 .1,11חלקי חלקות : - 1811גוש 
 

 חלוקה חדשה. –גושים וחלקות 
 .15חלקי חלקות:  1819גוש: 
, 119 - 114, 179, 141, 15חלקות במלואן:  1819גוש: 
919- 919 ,981 ,987 ,989 ,941 - 945 ,1997 - 1991 ,

1998 ,1971 - 1981. 
 .15חלקי חלקות:  1819גוש: 
, 1175, 141, 111, 548חלקות במלואן:  1818גוש: 
1184 - 1181 ,1188 ,1711 - 1711 ,1981 - 1997. 
 .1189, 74, 11, 18, 5חלקי חלקות:  1818גוש: 
 .1115, 1597, 1599חלקות במלואן:  1811גוש: 
 .51חלקי חלקות:  1811גוש: 
, 71, 75, 99, 91, 11, 18, 7, 1חלקות במלואן:  1811גוש: 

77 ,99 ,88 ,544 ,541 ,555 ,557- 511 ,519- 511, 
1445-1441 ,1448- 1481 ,1481 ,1487 ,1488- 

1545 ,1541- 1549 ,1555 ,1551 ,1559- 1559 ,
1515- 1511 ,1517 ,1519 ,1519- 1511 ,1518 ,
1515 ,1519- 1511 ,1519- 1518 ,1591 ,1599 ,
1571- 1577 ,1578 ,1595. 
 .1571, 1575חלקי חלקות:  1811גוש: 
, 115, 114, 579 -594חלקות במלואן:  1819גוש: 
1499- 1475 ,1519 ,1518 ,1511. 
 .1511, 94, 11, 18חלקי חלקות:  1819גוש: 
 .11, 1חלקי חלקות:  1811גוש: 

 .1811, 1811גושים : 
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 מטרת התכנית:
. לפתח את האזור כמרכז עיר לשימושים מגוונים 5

 ובו.לחזק את זהות המרכז ומיצ
. לפתח מערכת צירים ומוקדים להולכי רגל, תנועה 1

 מוטורית והסעת המונים.
ואת  . לשמר את המאפיינים הייחודיים של מרכז העיר,1

מרקם העיר ההיסטורי ומורשתו הבנויה, ע"י יצירת 
 חוויה אורבנית המקשרת בין עבר לבין עתיד.

מ"ר  814,444. לקבוע קיבולת בנייה מכסימלית 1
 עיקריים, ושלבים למימושה.שטחים 

. לקבוע זכויות בנייה מדורגות למגרשי הבנייה, תוך 1
יצירת תכנים ברי תחרות לפעילויות מסחר, 

 משרדים ותרבות, במרכז העיר.
. לעגן הוראות למימוש הבנייה בתהליכים של פינוי 9

 בינוי, איחוד חלקות ותוספות בנייה.
עפ"י פרוגרמה . להקים מנגנון לניהול תחום התכנית, 7

 תכנונית וכלכלית.
 . לקבוע הוראות להכנת תכניות מפורטות עפ"י תכנית זו.9
. לקבוע הוראות מפורטת ברמה של תכנית מפורטת 8

 למתחמי העדיפות.
 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 

ועדה  :במשרדי וכן, 49-8799148טלפון:  71114
ראשון  14מקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון, הכרמל 

כל מעוניין רשאי , 41-8117177טלפון:  71191לציון 
ות שהמשרדים האמורים לעיין בתכנית, בימים ובשע

 הפנים משרד של האינטרנט באתר וכן, פתוחים לקהל
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  חוף השרון
 אזור נופש וספורט בגעש

תכנית על תיקון טעות סופר ב נמסרת בזה הודעה
הודעה על אישור התכנית  .51 /9 חש/מספר מפורטת 

 פורסמה בעיתונים 
 

, 1497ובילקוט הפרסומים  11/41/1441בתאריך 
מהות  .14/49/1441, בתאריך 1881, עמוד בהתשס

התיקון: בתכנית שפורסמה לאישור נפלה טעות ברשימת 
התכליות, נרשם "אולם אירועים" במקום "אולם תרבות". 
הטעות תוקנה ומרשימת התכליות נמחקה התכלית של 

 "אולם אירועים" ובמקומה בא "אולם תרבות".
 

פורסמה הודעה בילקוט  48/49/1449בתאריך 
, בדבר 41/51/1441מיום  1119, עמוד 1191פרסומים 

 הכוונה לתקן את טעות הסופר.
 

דנה הועדה המחוזית בתכנית  49/45/1447בתאריך 
והחליטה: "על תיקון התכנית כך שבתכנית יצוינו רק 
התכליות כפי שהיו בעת ההפקדה באופן שיתאם את 

 טבלת הזכויות והתשריטים ותימחק המילה אירועים".
 

 
 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית היחססוג 
 11משמ/  שינוי
 1/ 9חש/  שינוי

 / ים תיכון51תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: געש.

 )ישן(. 11חלק מחלקה  7555גוש מס' 
 

 גושים וחלקות:
 .14, 11חלקות במלואן:  7755גוש: 
 .11חלקי חלקות:  7755גוש: 
 .9חלקי חלקות:  7881גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 . הרחבת שטח נופש וספורט.                         5
 . שינוי ייעוד השטח ממגורים לנופש וספורט.          1
 . הגדרת זכויות והוראות בנייה.1

 

פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת התכנית
, התשס, עמוד 1911ובילקוט הפרסומים  19/45/1444

 .48/41/1444, בתאריך 1189
 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 

ועדה  :וכן במשרדי, 49-8799148טלפון:  71114
 94884מקומית לתכנון ולבנייה חוף השרון, שפיים 

ן רשאי לעיין בה יוכל המעוני, 48-8189141טלפון: 
 האמורים פתוחים לקהל.בימים ובשעות שהמשרדים 

 
 

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

 א /101 /3 /3 הצ/
 רחוב הבנים, אבן יהודה.שם התכנית: 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   א /181 /5 /5 הצ/: 'מס מקומית
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ג9/ 511הצ/  שינוי
 / ב1/ 5/ 4הצ/  שינוי
 / א544/ 5/ 5הצ/  שינוי
 9/ 511הצ/  שינוי
 511הצ/  שינוי

 / ב9/ 511הצ/  כפיפות
 144/ 5/ 5הצ/  כפיפות
 / ה597/ 5/ 5הצ/  כפיפות

 

 ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
 יישוב: אבן יהודה רחוב: הבנים.

 דרוקר. -בין שכונת עין יעקב 
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 גושים וחלקות:
 .1 - 5חלקות במלואן:  9459גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 יח"ד. 511הקמת שכונת מגורים עבור 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' 

 לחוק התכנון והבנייה.
ב' )יח"ד דו -למגורים א ו מחקלאיב. שינוי ייעוד 

גן/גג( מבנים ומוסדות ציבור,  -משפחתיות, טוריות ו
שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים מוצעות, דרכים 

 משולבות, חניון, שביל והרחבת דרכים מאושרות.
 ג. קביעת הוראות, הנחיות והגבלות בנייה.

 

ם בתאריך פורסמה בעיתוניהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  11/41/1451

 .14/41/1451, בתאריך 1751
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 71114רמלה  85לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 

לתכנון  ועדה מקומית :. וכן במשרדי49-8799148טלפון: 
וכל המעוניין  ,11141נתניה , 1ולבנייה שרונים, הצורן 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
 הפנים משרד של האינטרנט באתרפתוחים לקהל, ו

www.pnim.gov.il. 
 

 רות יוסף
 בנייההועדה המחוזית לתכנון וליו"ר 

 מחוז מרכז 

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

במברגר פנחס 15/02/2015 במברגר שלמה 1027310/1

קרקובסקי אלי 03/01/1998 קרקובסקי אנה 1027437/1

גולדאפל יהושע 10/12/2014 גולדאפל שרה 1027446/1

ברינקמן שרה 18/06/1995 ברינקמן אברהם 
יהודה

1026732/2

נחמד מירית 29/12/2014 זרקה מאיר 1027462/1

דיוויס לאה 22/02/2015 ברנר יצחק 1027747/1

כהן אתי 22/12/2014 בר נסים סעידה 711377/3

ברויאר שלמה 15/02/2014 ברויאר פני 
שמחה

1028726/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פרטוש שרה 19/03/2015 שרשבסקי-
אורנשטיין נחמה 

פרידל

1027987/1

עדרי זקלין 18/05/2014 בן נעים סול 1028132/2

קטן אדה עדי 30/03/2015 קטן שמעון 1028166/1

פרנקל לאה 12/02/2015 עדן שמעון בן 
ציון

1028193/1

כהן אסתר 08/12/2014 כהן אריה אלחנן 1028415/1

לנקרי שמעון רפי 11/03/2014 לנקרי סלומון 1028654/1

בן יהודה יהודה 10/12/2014 בן יהודה לאה 1030927/1

יוגב משה 13/03/2015 וינריבר רבקה 1031174/1

פרש אהרון 08/01/2014 פרש ברוכה 1029997/1

סטי ירדנה 16/09/2014 סטי מזל 1030221/1

מלדה אנדועלם 19/03/2015 מלדה צהאי 1029430/1

קפלן נועה 06/02/2015 כדורי משה 1029440/1

כהן שלום 12/03/2015 כהן יהודית 1030052/1

סטי ירדנה 09/01/2007 סטי רחמים 1030220/1

שאול זהבה 06/03/2015 מזרחי עובדיה 1030302/1

כהן חריז 21/06/2014 כהן נאדרה 1030601/1

אלבגלי יוסף 30/01/2015 אלבגלי משה 1030661/3

אלבגלי יוסף 24/01/2011 אלבגלי לאה 1030668/3

פינקל חיה לאה 19/02/2015 פינקל יצחק 1030845/1

סמן טוב יואב 26/09/2014 סמן טוב רות 1031045/1

מלכה שמואל 03/03/2014 מלכה אברהם 1031075/1

שלמוב אברהם 05/06/2011 שלמוב אסנת 1031082/1

צ'צ'שוילי יפרם 24/08/2008 צ'צ'שוילי שלום 1028053/2

צ'צ'שוילי יפרם 18/06/2005 צ'צ'שוילי רבקה 1028056/2

גליצנשטיין גיטה 
טובה

11/03/2015 גליצנשטיין 
אברהם חנוך

1031184/1

תמיר יעקב 10/03/2015 תמיר רפאל 1031210/1

קרל שלמה 21/10/2014 קרל יצחק מאיר 1031289/1

קרל שלמה 13/04/2015 קרל מלכה 1031296/1

בצון שרה שירה 02/03/2015 מונסה מאיר 1031409/1

גבאי אסתר 09/02/2015 גבאי יוסף 1029718/3

בניהו ציון 14/04/2015 בניהו דקלה 1031450/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בשארי נתנאל 20/09/2014 בשארי יונה 1034648/1

שוקרון מעוז 20/04/2015 שוקרון בניהו 1034730/1

ספיר אשר זליג 12/01/2015 ספיר אהרן 
שמעון

1034798/1

שטלברג קיארה 10/08/2014 אלפנט נחמה 1032055/2

סעדון רפאל 15/04/2014 סעדון עמרם 1035203/1

סעדון רפאל 27/08/2007 סעדון מרים 1035282/1

אלנקווה ברוריה 
רבקה

24/01/2015 יונה שלום 1032075/2

קצנלנבוגן אברהם 
משה

07/06/2014 קצנלנבוגן חיה 1035361/1

נבט מרים 06/04/2013 נבט רנה 940413/2

סברדלוב אלה 16/04/2015 פרידמן מרק 1035561/1

הורק מנחם 08/04/2015 הורק רוזליה רחל 1035768/1

הלפרין דבורה 
יהודית

06/02/2015 רבינוביץ הלל 1036382/1

בן שלום שרה 16/03/2015 וינמן צבי 1036085/1

לוין ידעיה 15/02/2014 לוין חנניה 1030204/2

זבינובסקי שושנה 02/05/2015 זבינובסקי ברכה 1036109/1

קונפורטי מיכאל 28/04/2015 קונפורטי שושנה 1036130/1

לוברט שושנה 
רייזל

16/08/2014 לוברט יוסף 
אליעזר

1036237/1

לוי בן שטון אלן 
אורי

18/05/2015 לוי בן שטון 
אלינור

1036465/1

גולדבאום שמחה 01/04/2015 בושרט דוד 1036998/1

חיטמן דני 17/05/2014 חיטמן לבן 1037081/1

אהרונסון אסתר 08/01/2015 אהרונסון חנה 1036841/1

מנסבך צביה 19/09/2013 שורץ לאה 1037523/1

אריאלי לאה 07/03/2015 זייד אורה 1036081/2

פינטו דניאל 01/05/2015 פינטו בועז דוד 1036468/1

דזיאלובסקי 
הינדה נחמה

07/01/2014 דזיאלובסקי 
יהודה

1036745/1

סלע אליהו 26/05/2015 ממאן שיטריה 1037150/1

לאער אסתר 24/09/2003 כץ יהודית 1037564/1

קליין פרנקה 
אביבה

06/05/2015 קליין פרנקה 
פליקס

1037605/1

מועלמי סועד 
שרה

27/03/2015 מועלמי עזרא 1037802/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מאירוביץ נועם 31/03/2015 מאירוביץ אסתר 1031533/1

מאירוביץ נועם 12/02/2006 מאירוביץ 
עזריאל

1031540/1

אביטל יהודה 27/01/2015 אביטבול סימי 1031616/1

יגלניק נחמה 06/08/2014 יגלניק פנחס 1031687/1

מזרחי רבקה 26/02/2015 מזרחי יהושע 1031963/1

נוימן רפאל 10/08/2014 אלפנט נחמה 1032055/1

שמעיה יניב 18/09/2013 שמעיה אסתר 1032095/1

טואטי דניאל 28/02/2015 טואטי פני שרה 1032339/1

מינצברג אריה 
ליב

18/08/2011 מינצברג שמואל 
יחזקאל

1032346/1

דרסטרו מרצל 10/11/2014 דירסטר שרה 1032391/1

דהן פנינה 20/02/2015 דהן רפאל יהודה 1032430/1

שטרן זליג לייב 23/09/2014 שטרן רחל 1032441/1

שטרן זליג לייב 06/03/1998 שטרן משה אהרן 1032453/1

כהן פרלה 28/03/2015 כהן ציון 1032541/1

קלפהולץ הענע 13/02/2015 ברנד יואל צבי 1032652/1

אנגל אביגיל 29/05/2012 חביב נסים 1022851/2

אנגל אביגיל 12/12/2014 חביב סרינה 1022854/2

אסוס רבקה 
יהודית

10/02/2015 אסוס חיים 1032840/1

גור )גרזי( אבישי 02/03/2015 גרזי רחל 1030338/2

אוחנה אסתר 14/03/2015 אוזנה ארמנד 1033042/1

חדד יהודית 02/03/2015 חדד יהושע 1033085/1

רוזנטל שרה זיסל 01/05/2012 ליפשיץ נתן 
יהודה

1033109/1

במברגר פנחס 17/11/2006 במברגר געלא 1033409/1

אמסיג רוני 14/03/2015 אמסיג יעקב 1033422/1

נגר זיו 02/01/2015 נגר מינה 1033467/1

פרלוב פנחס יעקב 12/03/2015 פרלוב יששכר דב 1033532/1

בן-ישי מיכאל 05/10/2014 בן-ישי הדרה 1033674/1

שכטר מרדכי 22/01/2015 שכטר משה 1033993/1

קנריק שירן 10/04/2015 קנריק עופר 1034119/1

לוינזון אלכסנדר 09/01/2015 לוינזון אליזבט 1034360/1

קובץ מנחם 15/02/2010 קובץ סלביה 1034469/1

קובץ מנחם 10/09/2014 קובץ' שנדור 1034476/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לוי רמי 23/02/2015 לוי רבקה 1028008/1

שרם איילת 30/04/1996 הדרי אליהו 1028100/1

שרם איילת 22/03/2015 הדרי דניאלה 1028115/1

גולן שמעון 11/03/2015 גולדנברג נחמיה 1028137/1

חדד בנימין 24/01/2015 חדד דזי 1028184/1

אורפלי יוסף 05/01/2006 אורפלי קמי 1028241/1

אורפלי יוסף 10/12/2014 ארפלי דוד 1028252/1

משה אפרים 12/02/2015 משה שמחה 1028263/1

סלע דוילה סול 
שולה

04/01/2015 דוילה מזל 1028268/1

למברג אולגה 08/12/2014 למברג ציליה 1028276/1

גולדמן אילן 08/02/2015 גולדמן אברהם 1028333/1

לוי נסים 13/03/2015 לוי גרסיה 1028449/1

אלבה שושנה 24/07/1994 אלבה אליהו 383545/4

אטלנוב נונה 28/02/2015 אטלנוב סמיון 1030312/2

רוזנצוייג דב 27/09/2003 רוזנצוייג אברהם 1030697/1

רוזנברג יוסף 25/01/2015 רוזנברג אדית 1028441/1

בוגוסלבסקי 
אולגה

31/03/2015 בוגוסלבסקי 
מטביי

1030970/1

מחלי שרה-שרית 16/03/2015 מור אסתר 1030528/1

משולם  עשירה 23/01/2015 גרזי סוזן 1026868/2

שטראובר אבי 15/02/2015 שטראובר תמימה 1029790/1

ששון רבקה 30/09/2014 אברהם פלוסי 1014938/2

בורנשטין אברהם 02/03/2015 בורנשטיין טוביה 1029741/1

אשרוב שרה 17/07/2008 אשרוב יוסף 1028432/1

קלינגרוב נורית 19/01/2015 קלינגרוב הילדה 1028533/1

אלפסי אהובה 06/03/2015 אלפסי משה 1028616/1

גרינברג זאב 23/02/2015 גרינברג קליה 
נאוה

1028729/1

שטרוסברג יצחק 11/03/2015 שטרוסברג אסתר 1029063/1

גפסו יפה רינה 06/01/2015 גפסו רוגר 1029407/1

שולמן שילה 
אורלי ברטה

03/04/2009 סרוסי ויקטור 
רוני

1029633/1

שולמן שילה 
אורלי ברטה

30/11/2014 סרוסי דיזי 1029649/1

גולדברג אידל 
הדסה

15/03/2015 גולדברג ברוך 1029701/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ענבר לאה 11/03/2015 וזנה רחל 1037862/1

קניג'ניק בוריס 16/04/2015 קניג'ניק יורי 1037920/1

קניג אליעזר 26/05/2015 קניג לאה 1038731/1

ברגמן ישראל 
אשר

11/05/2015 ברגמן אברהם 1038839/1

עמר איזה 27/11/2014 עמר יצחק 1038934/1

שלזינגר יעקב 09/12/2013 שלזינגר שלמה 
ברוך

1039528/1

ארליך דוד מאיר 02/06/2015 ארליך משה 1039401/1

גבאי דנה 08/06/2015 גבאי שרון 1039280/1

גולומב נפתלי 19/01/2015 גולומב חיה 1038011/2

כץ עמוס זלמן 22/05/2015 כץ חנה 1039133/1

שניאור פלורה 18/03/2015 שניאור פנחס 1039211/1

רומי אילה 26/05/2015 חורי שמחה 
סימה

1039439/1

שלזינגר יעקב 03/05/2015 שלזינגר שפרה 1039532/1

וינגוט חיה 17/04/2015 צוקרמן יואל 1039558/1

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(

                                              משה ביטון, המזכיר הראשי

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

לוי צדוק 18/05/1987 לוי מרדכי 1027315/1

משיח משה 11/02/2015 משיח צחי 1027342/1

בקשי דינה 07/03/2015 בקשי אברהם 1027371/1

קריכלי יצחק 03/09/2004 קריכלי איליה 1027597/1

טרילניק מירה 14/03/2015 פינבנץ מניה 1027647/1

ברכבי יהודית 24/02/2015 ברכבי ציפורה 1027727/1

גרוסמן לודמילה 04/03/2015 דודלר סופיה 1027817/1

גולדשטיין גלילה 24/02/2015 גולדשטיין דוד 1027908/1

חסון יהודה 14/03/2015 חסון ניצה 1027931/1

צ'שסקי מרינה 16/02/2015 דנציס יקטרינה 1027948/1

נוי רוזט 12/01/2015 נוי שלום 1027989/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

דוידוביץ יורם 01/06/2013 דודוביץ חיים 1031786/1

דוידוביץ יורם 25/03/2015 דוידוביץ אורניה 1031792/1

מורחיים יוסף 08/03/2015 מורחיים יצחק 1031820/1

אברוויה סול 25/03/2015 אברוויה יהודה 1031824/1

פיקסלר אסתר 22/02/2015 פיקסלר בצלאל 1031856/1

שמעון אליק 26/08/2014 שמעון צביחה 1031892/1

וולישצ'וק פולינה 16/08/2008 פניץ' רוזה 1032032/1

סלומון זיוה 25/03/2015 סלומון יעקב 1032063/1

שטירמר גדליהו 07/03/2015 שטורמר 
שפרינצה

1032042/2

שאול גילה 07/01/2015 שאול יוסף 1032081/2

בטיאשווילי 
פילחז

11/08/2003 בטיאשווילי לילי 1032209/1

לוי יהודית 08/03/2015 לוי שלמה 1032297/1

מיטלמן חיים זאב 04/03/2005 מיטלמן יעקב 1032340/1

הבר פנינה 22/04/2015 צבארי סעדה 1031313/2

מאשי פרהמנד 18/02/2015 שלומיל מוחטרם 1032697/1

לזנובסקי מאשה 24/08/2014 ספקוני דבורה 
פייגע

1032701/1

כהן דוד 30/03/2015 כהן מרים 1032721/1

אפרתי בני 24/02/2015 אפרמאשוילי 
דוד

1032748/1

ספיר משה 09/04/2015 ספיר אשר 1032761/1

מושידה תקוה 17/04/2015 מושידה סמי 1032604/2

וינדר יהודית 01/04/2015 צינגלר ריזל 1032874/1

טבשי מרדכי 02/04/2015 טבשי יעקב 1032932/2

כהנמן יוסף 27/04/2015 כהנמן אלישבע 1032740/2

כרמי אריה 26/09/2013 כרמי לילי 1033030/1

חיימוב טובה 06/01/2015 חיימוב אברהם 1033052/1

צמח בתיה 27/02/2015 אוסי זכיה 1033012/3

עזרא דוד 12/08/2012 עזרא שמחה 1033079/1

עזרא דוד 03/09/2014 עזרא נעים 1033082/1

אלדור רותי 01/05/2011 דיין בלנקה 1033112/1

גרמן אופירה 30/09/2014 שורץ בנימין 1033146/1

שרעבי נעמי 01/05/1988 שרעבי יום טוב 993531/4

רבר אהובה יפה 01/05/2013 גרינשטין אליהו 1033338/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בן נון ויקי 20/03/2015 בן נון שבתאי 1029824/2

קופרברג אסתר 24/11/2014 נחמיאס סימה 1029886/1

קרן ליאור 07/02/2015 קרן לאורה 1029892/1

דורפמן מרינה 09/03/2015 קוצ'רבסקי יעקב 1029978/1

גרונדמן רונן יעקב 09/04/2015 גרונדמן חנה 1030111/1

זאדה ברעם רעי 01/01/2015 עיני חנה 1030123/2

הרכבי אנה רחל 28/03/2015 הרכבי קלרה 
שרה

1030151/1

איתן יהודית 14/02/2015 גנט טובה 1030205/2

גרשון רודולף 06/03/2015 גרשון רחל 1030448/1

אל חייק ג'אן 
קלוד

09/03/2015 אל חייק פטריק 1030466/1

שמלצר אליהו 31/01/2015 שמלצר אילה 1030473/1

כהן לילי 24/03/2015 כהן שרלס 1030520/1

דואק כרמלה 06/03/2015 שרם עדינה 1030582/1

תנעמי סעדיה 12/02/2015 תנעמי שודיה 1030633/1

גבריאל יוסף 02/11/1997 גברי ענת 1030696/1

הוכמן בתיה 05/11/2014 מורגנשטרן דורה 1030770/1

חוחשוילי נוגזר 05/12/1996 חוחאשוילי 
מיכאל

1030830/1

אוחיון אליהו 29/03/2015 אוחיון יעקב 1030874/1

מיכאלי שמואל-
חיים

07/11/2000 מיכאלאשבילי 
משה

1030900/1

דורון תמר 01/03/2015 דורון יחזקאל 1030928/1

סולימני דליה 06/12/2013 סולימני אבינועם 1031047/1

שטרן גופר דבי 
)טינדה(

11/03/2015 רומר מטילדה 1031069/1

כהן צפנת 01/01/2015 כהן נתן 1031100/1

סלומון אברהם 23/03/2015 סלומון אורה 1031121/1

בן חיים בועז 24/03/2015 בן חיים עודד 1031166/1

אדוט ניסים 18/04/2014 אדוט יהודה 1031183/1

מרנשטין יצחק 25/02/2015 מרנשטיין פאולה 
פנינה

1031407/1

שמעון ציון 07/09/2014 שמעון זהבה 1027057/2

הלוי פרידה 08/02/2004 הלוי אברהם 1031623/1

ציון לינדה 23/02/2015 אוחנונה מואיז 
משה

1031665/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שיליץ מיכאל 
אריה

24/03/2009 שיליץ שלמה 1034586/1

רובינוביץ רחל 
לאה

02/08/2011 מיץ אסתר 865054/2

דובידוביץ רוזינה 19/03/2015 פרידמן אסתר 1035126/1

בריטשטין אברהם 26/10/2014 בריטשטין פיגה-
מינדל

1034872/1

פלטין רבקה 31/03/2015 וינברג נחמה 1034946/1

קופרשטוק פנחס 17/02/2015 קופרשטוק 
ברוריה

1032235/2

ורון מאיר 09/04/2015 ורון רבקה 1034179/1

קובלסקי אלישבע 22/11/2014 בנש הרש 1034243/1

רובינוביץ רחל 
לאה

07/06/2010 מיץ משה 1034264/1

סירי עזרא 22/12/1994 עמראני מרגלית 1034370/1

נואמה עוזי 06/03/2015 נואמה בלה 1034459/1

דודין נחמה 25/10/2012 דלבריין חנה 1034473/1

דודין נחמה 23/02/2015 דלבריין אליהו 1034478/1

שרגא אריק 04/03/1997 שרגא מנחם 1034482/1

כהן נעמי 10/03/2015 כהן שלום 1034483/3

אברמסקי דבורה 07/08/2010 שולזינגר משה 1034484/1

שיריזלי דרורה 26/07/2014 שיריזלי משה 1034498/3

שיליץ שמואל 
דוב

15/02/2006 שיליץ שאול 1034572/1

יעקבי יוסף 23/11/2005 יעקובי שרה 1034587/1

שיליץ שמואל 
דוב

04/02/2013 שיליץ טאובה 1034591/1

איצקוביץ משה 
אריה

16/04/2015 איצקוביץ ליבי 1034597/1

וועקנין סימון 17/05/2015 ועקנין חיה 1034619/1

איצקוביץ פסיה 
בת שבע

03/04/2015 ואזנר שמואל 
הלוי

1034641/1

איצקוביץ פסיה 
בת שבע

03/04/2015 ואזנר שמואל 
הלוי

1034641/3

איצקוביץ פסיה 
בת שבע

11/01/1996 ואזנר רבקה 
)רגינה(

1034651/1

אלקובי שרה 11/05/2015 אלקובי פנחס 1034698/2

רובין אריה 12/04/2015 רובין חנה 1034705/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גזלה רחל 24/12/2008 גזלה משה 1033359/4

פלדמן רבקה 29/12/2014 פרידמן פולה 1033523/1

דרמון אריאל 03/01/2015 דרמון הוגט 
יהודית

1033555/1

דואר חוה 26/02/2015 אהרוני צפורה 1033610/4

לוי אביבה 21/04/2015 אזאצי אליהו 1033689/1

לוי אביבה 21/04/2015 אזאצי דוריס 1033701/1

פוליקר דינה 10/04/2015 בכר נחמה 1033725/1

ברי גדעון 15/03/2015 ברי ברנדל 1033818/1

לב-רון יורם 
בנימין

09/02/2015 היילברון ראובן 1033840/1

לב-רון יורם 
בנימין

04/04/2015 היילברון ססיל 1033862/1

רוטנברג חנה נינט 12/03/2015 רוטנברג מנחם 
מיכאל

1033408/2

בכר שפרה 20/01/2007 שטיינמן לאה 1033934/1

בכר שפרה 04/03/2015 בכר יחזקיהו 1033948/1

הרשקוביץ ישראל 09/04/2015 הרשקוביץ אטי 
גיטה

1033953/1

גליס אהרן מאיר 12/04/2015 גליס מלוינה 1034027/1

זלצר אריה 28/01/2015 זלצר חוה 1034049/1

יאגובוב אלה 11/05/2015 יאגובוב ויטל 1034156/1

ורון מאיר 18/12/1985 ורון סלומון 1034168/1

לוי גלאור 22/02/2015 הלוי  מיכאל חי 1035084/1

אוכברג צחי 01/01/1948 אוכברג תמר 1034214/1

טוקגוז דוד 24/04/2015 טוקגוז פרלה 1034729/1

שמחי יעל 19/04/2015 כהן דוד 1034684/1

חבשוש שושנה 28/04/2015 חבשוש שמעון 1034387/1

ג'אנה מנשה 27/01/2008 דג'אנשווילי 
אנטיגונה

1034431/1

אוזדובה אריה 22/05/2015 אוזדובה הרש 1035147/1

שגיא יעקב 27/02/1976 מזרחי אסתר 332184/7

שגיא יעקב 17/04/1993 מזרחי דוד 332185/3

שורץ יהואש 11/12/2013 שורץ לאה 1034927/1

אטיאס יצחק 26/02/2015 אטיאס אבי 1035020/1

ראובני יוחנן חי 30/01/2015 ראובני שמעון 1034759/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שינבך ריזל 
שושנה

08/05/2015 פדר דבורה 1035640/1

אלמקייס רחל 07/03/2015 אלמקייס חיים 1035728/2

פרנטה יגאל 15/12/2014 פרנטה רחל 1035742/1

הושמנד שרה 
אסתי

19/12/1983 הושמנד יצחק 1035864/3

הושמנד שרה 
אסתי

04/01/1994 הושמנד מרים 1035871/4

מנדלסון ישראל 25/11/2005 מנדלסון פאול 1036005/1

לוי זהבה 14/05/2015 לוי רפי 1036058/2

גוטמן אסיה 07/08/2014 בוך סימה 1036082/1

דביר חנה 08/10/2014 דביר עזרא 1036111/1

קטנוב מריה 11/04/2015 רפאילוב סלביק 1036214/1

אביבי חנה 28/04/2015 סעאת יצחק 1036232/1

ריגר חנה חיה 25/05/2015 ריגר אברהם 1025530/2

כהן ורד נורית 09/09/2003 יצחקי גמילי 
שולמית

1037563/1

צדוק שלמה 10/04/2015 צדוק שושנה 1037877/1

חיים בר ישראל 02/05/2015 חיים בר סילביה 1039289/1

מור מוסקוביץ 
יחזקאל

27/05/2015 מוסקוביץ רעיה 1039103/1

פריד גלית 29/11/2014 קיכלר שולמית 1038926/1

גילעד יצחק 27/03/2015 גולדשטין שרה 1037694/1

וידר יצחק 29/05/2015 וידר שרה 1038895/1

הוך מלכה 12/02/2015 שגב ראובן 1036909/1

שטרן איריס 26/07/2014 שטרן הלנה 1039087/1

ברכיהו יגאל 12/05/2015 ברכיהו רוזה 1039398/1

וינר שרה 08/04/2015 וינר ז'אק מוריס 1035899/2

לוי יוסף 17/09/2006 לוי דוד 1036068/2

סימון רות 02/04/2015 סימון יהושע 1036244/1

שטרן שרה 01/04/2015 וירצברגר 
לאופולד

1036346/1

שטרן שרה 26/07/1991 וירצברגר רבקה 1036347/1

בן עזרא יוסף 14/07/1989 בן עזרא רחל 1036409/7

בקר יבגניה 26/07/2014 בקר חיה 1036874/1

מוסלאוי עדן 
אהובה

23/05/2015 מוסלאוי שלמה 1036616/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פינקלשטיין אסתר 17/05/2015 כהנא שרה 1034713/1

בורוכוב שושנה 08/12/2013 בורוכוב דוד 1034739/2

כהן שפרה 18/07/2005 גרדל רבקה 1034778/1

כהן שפרה 28/04/2015 גרדל שמואל 1034793/1

הללי רחמים 12/02/2010 הללי טובה 1034839/1

ששה מנשה 25/03/2015 ששה דיזי 1034863/1

צידון עדי 01/11/1987 צימבליסטה זלמן 1034908/1

רביאן עליזה 18/08/2014 רביאן יצחק 1034934/1

פניגשטיין 
מתתיהו

01/11/1997 פניגשטין וולף 1035117/1

שגיא יעקב 17/03/2015 מזרחי אברהם 1035219/1

אלמלח דוד 04/08/2008 אלמלח אברהם 361427/5

מיכאל טליה 
תפאחה

02/12/2003 עטר נעימה  364148/2

אדמוני ציונה 15/04/2015 אדמוני מנשה 1030140/2

מירון פנינה 26/03/2015 מירון מרדכי 1035356/1

רוגטינסקי שבתאי 05/09/2008 רוגטינסקי מרדכי 1035345/3

רוגטינסקי שבתאי 31/03/2015 רוגטינסקי צירל 1035350/3

אבזיקוב בוריס 06/05/2012 אבזיקוב שנדל 1035384/1

אברמזון יצחק 29/04/2015 אברמזון נחום 1035393/1

מימון נילי 21/01/2015 חכמון נסים 1035441/1

יעקב אברהם 28/11/2004 יעקב לאה 1035507/1

שרון יעקב 02/07/2012 שהרבני נדזיה 1035527/1

שמחה מאור 19/06/2014 שמחה הרצל 1036306/1

חלפון רויטל 10/04/2015 מזרחי לידה 1035567/1

צנציפר גליה 16/11/2009 אשרנקו רודז' 
זופיה

1036330/1

מליק ניסן 14/03/2010 מליק אסתר 1035542/1

מקלר מרדכי 29/04/2015 מקלר שרה עטה 1035592/1

אברמוב ליאורה 10/05/2015 אברמוב יצחק 1035853/1

שירין דליה 22/02/2015 שירין ירון 
ירחמיאל

1036129/1

קונפינו יצחק 20/05/2015 קונפינו מרצל 1036187/2

פרנקו הנרי 10/04/2015 פרנקו מתילדה 1035560/1

אלבז ארי אהרון 28/03/2015 אלבז מרדכי 1035582/1

שינבך ריזל 
שושנה

20/08/2011 פדר שמעון 1035638/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מני ישי 17/03/2015 מני מזל 1038962/1

לוי אברהם 06/06/2015 לוי מדלן 1039026/1

גולדשטיין ישראל 
משה

30/12/1996 גולדשטין אטלקה 1039062/4

ברכה אסתר 18/05/2014 פלח מיסה 1039308/1

נאור דינה 25/12/2006 הרשקוביץ 
ניקולאי מנדל

1039360/1

דרחי עפרה 16/06/2015 דרחי גדליה 1039600/1

מישאלי יהודית 24/11/2013 סימן טוב דינה 1039616/1

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(

                                                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

פרבר מרדכי 27/12/2009 פרבר שרה 290352/2

סעדה מזל שמחה 03/03/2015 שיף רחל 279478/2

סעדה מזל שמחה 03/03/2015 שיף רחל 279478/3

הראל חוה רחל 02/04/2000 שטרנברג יעקב 278779/2

גואטה גילי 15/01/2015 חדאד עמי 282914/3

זמור בתיה 23/11/2006 זמור אלפרד 
דזירה

1027326/1

בר גלית 17/03/2015 בן חן נירה 1027494/1

כהן אהרון 18/02/2011 ילדיז כהן אוז'ני 1027510/1

חיז'ניאק ורה 04/03/2015 גרבר ציליה 1027535/1

ברחורדרי מניז'ה 08/05/1991 ברחורדארי עזרא 1027801/1

קישון תלמה 27/12/2014 הרן רבקה 1027808/1

אילייב חנן 02/10/2014 אילייב רפאל 1028566/1

מיכאל נסים 02/01/2013 מיכאל ורדה 1030428/1

שער אסף 09/02/2015 שער יקותיאל 1029547/1

כהן תמר 23/01/2015 פרגון אריה 1028632/1

היניק חיים חנוך 22/12/2014 היניק אליעזר 1030720/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אסף מאיר 30/03/2015 ביז'רנו רוזה 1036677/1

בקר יבגניה 22/11/2003 בקר אברהם 1036852/1

אלירז-גבריאל 
הדס

30/10/2014 אלירז אליהו 1036904/3

לוי ישראל 02/12/2014 לוי גיטה 1037026/1

יהב איה 01/05/2015 בלקין אסיה 1037055/1

ליבל גבריאל 27/02/2015 ליבל שרה 1037115/1

גלפרן זהר 13/05/1996 וליכובר תמר 1037136/1

גלפרן זהר 03/06/2003 וליכובר מיכאל 1037147/1

שיבק אליעזר 07/05/2015 שיבק שרה 1037350/1

סוון בנימין 09/05/2015 סוון נורה 1037401/1

זיידנברג יעקב 22/08/2014 זיידנברג אידה 1037427/1

גל אליהו 21/04/2015 דעבול יפה 1037495/1

זילכה נגאת 27/04/2015 זילכה אדוארד 1037498/1

חדד ירדנה 27/02/2015 חזן מסעודה 
דבורה

1037534/1

גילעד יצחק 02/05/2014 גולדשטין 
אברהם

1037683/1

להב הלה 11/08/2014 רונן שלמה 1037731/1

גולדנר ברטה 07/03/2015 לנדה ראיסה 1037762/2

דביר שרה 09/04/2015 דביר דוד 1037964/1

מסורי יפעת 06/04/2013 מסורי נסים 1037978/1

בר לב מתילדה 11/02/2015 בר לב שמואל 1038086/2

זליכה מנשה 
יהושע

25/05/2012 זליחה יוסף עזרא 1038110/3

נחשון גיל 21/04/2015 נחשון שר נעמי 1038135/1

נחשון רבקה 
אליאן

05/06/2015 נחשון אשר 1038154/1

גרסטנזנג ברנרד 26/04/2013 גרסטנזנג רחל 1038172/1

חורי אסתר 24/03/2015 חורי אלי 1038226/1

יקיר מריה 21/06/2013 לדיז'נסקי אנטולי 1038418/1

שימונוב רחל 15/04/2015 שימונוב יעקב 1038515/1

קלדרון גדליה 23/02/2015 קלדרון בנימין 1038744/1

בן צדוק דבורה 16/04/2015 זרוק איריס 1038817/4

טאומן אריה ליב 31/03/2009 טאומן פנחס 
דניאל

1038868/1

מגריסו ליה 22/05/2015 בר דוד יוסף 1038904/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סלצר ויליאם 14/03/2015 סלצר ג'ני 1034634/1

רובין הגר 19/10/2013 גוטוילן מרים 1025331/2

דסו אדנה 10/09/2014 דסו טרו וורק 1030580/1

סנדק ברכה 23/02/2015 ברקוביץ קלרה 
שרה

1030586/1

בוארון אמליה 07/03/2011 ברנס ויקטור 1030612/2

למברסקי לידיה 19/03/2015 למברסקי לב 1030665/1

זכות נסים 20/03/2015 זכות כמוס 1030739/1

מוטקין אירינה 19/01/2005 לוין סופיה 1030840/1

מוטקין אירינה 09/03/2014 לוין אולימפי 1030855/1

פרקש אהרן 22/03/2015 פרקש יעקב 1030881/1

חסון יולנדה 06/03/2015 חסון אברהם 1030902/1

ארנפלד צפורה 21/01/2015 הרשקוביץ 
שמואל

1031156/1

נחשונוב לוי 16/04/2015 נחשונוב חגית 1031205/1

הרשקוביץ גרשון 01/03/2015 הרשקוביץ 
אליעזר

1031209/1

רובשקין מרק 09/07/2010 רובשקין זינאידה 1031408/1

סלומון אברהם 23/02/2015 סלומון זהבה 1031406/1

עייוואן נורית 17/02/2015 זנו מבורך 1031823/1

שובל אביטל 22/02/2015 ליכטנר עדינה 1031971/1

קינן ורדה 27/03/2015 הררי טובה 1032050/1

שאייע שירן 18/02/2015 שאייע זאן 1032289/5

גולן דוד 19/09/2003 גולדשמיד הניה 1032408/1

זנדני שושנה 29/03/2015 עוקשי שלמה 1032467/1

חמדי אהובה 19/11/2013 ימיני מרים 1032649/1

קוסן גבריאל 27/11/1979 קוסן יום טוב 1032831/1

רון שרה 02/02/2015 וקס רבקה 1032838/1

ליבוביץ ויולה 11/04/2012 דיין ליזה 1032974/1

זארקה יוסף 19/03/2015 זארקה רבקה 1033094/1

גבעון לאה 15/04/2015 פישר אליזבטה 1033127/1

קרואני ציון 27/03/2015 קרואני רומיה 1033184/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ברחורדרי מניז'ה 31/03/2013 ברחורדארי אניס 1027815/1

מסילתי שושנה 01/02/2015 מסילתי יגאל 1028020/1

סלצר ויליאם 08/03/2015 בורזה ג'יסל 1028055/1

שרוני הרצל 11/11/1981 שרוני עפרה 1028065/1

חממי אסתר נורית 01/04/2015 חממי עפר 1028225/1

סבח מואיז 11/08/2007 סבח הוגט 1028247/1

בן אור עמוס 15/09/2014 בוארון אסתר 1028280/1

אילייב חנן 14/11/2012 אילייב ריבה 1028539/1

מיכאלי מיכאל 13/03/2015 מיכאלי אסתר 1028792/1

פיטוסי לידיה 25/03/2015 פיטוסי אבי 1029356/1

דה וולף סליה 
אריאלה

13/06/2014 פרנס משה 1029481/1

אמרי רפאל אהרון 12/01/2015 עמר שלום 1029603/1

קרתי דוד אנדריי 06/12/2014 קרתי אנט 1029884/1

ינקובסקי מאיה 28/01/2015 ינקובסקי גריגורי 1030034/1

חיימוב ריטה 25/02/2006 חיימוב אליעזר 1030080/1

זילברשטיין צבי 13/11/2013 זילברשטיין אנט 1030101/1

וולף שרה 15/01/2015 וולף מיכאל 1030155/1

ישראלי מרדכי 07/04/2015 ישראלי אסתר 1033891/1

חפץ אילנה 15/08/2013 חפץ נסים 1032922/1

הראל גיורא 17/04/2015 הראל סיון 1035898/1

פטש קלאודיה 25/03/2015 אקושוילי 
פאטאשויל 

תמרה

1031605/1

שמעוני יעקב 18/03/2015 שמעוני שולמית 295812/3

הראל חוה רחל 14/04/2015 שטרנברג עדינה 1031015/1

רון שרה 21/12/2007 וקס שמחה 1032826/1

מושינסקי יצחק 
)צחי(

02/04/2013 מושינסקי זאב 
וילי הנדל

1030944/1

מריזין רחל 09/01/2015 מריזין רפאל 1030942/1

לבנטל הירש 
דניאלה

06/04/2015 לבנטל אשר 1032011/1

שריד אלה 31/01/2015 סטופניצקי שרה 1032567/1

גולוד מראט 26/12/2010 גולוד ולנטינה 1032048/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

טסלר זיידמן רחל 23/02/2014 טסלר משה 1035584/1

לוינסקי אילנה 21/04/2015 לוינסקי מרק 1035911/1

לוינסקי אילנה 21/04/2015 לוינסקי מרק 1035911/2

זינגר דוד ישעיהו 24/01/2010 זינגר אליעזר 1036186/1

מרקוביץ כשדאי 
ישראלה

03/04/2014 מרקוביץ טובה 
תמר

1036202/1

יפת אירית 21/03/2015 שלום יהודה 1036263/1

קולטון גבריאלה 
סוזן

25/01/2015 בורדוביץ 
אלכסנדר

1036299/1

הראל מרים 02/07/2014 הראל עזרא 1036394/1

נהרי עזרא 26/03/2008 נהרי יהודה 1036498/1

נהרי עזרא 18/01/2013 נהרי נעמה 1036514/1

נהרי עזרא 24/04/2000 נהרי פודה 1036527/1

סרויה יפה ז'מילה 20/05/2015 סרויה משה 1036863/1

צוויק יחיאל 27/02/2012 צוויק ירחמיאל 1037011/1

מור דוד 06/05/2015 מור אורה 1037330/1

אטלני שרלי 15/06/1979 אטלני הנרי 1037604/1

אטלני שרלי 03/07/2001 אטלני רין 
דיאמנטי

1037608/1

ברכה ניסים 10/11/1998 ברכה שלום 1037676/1

ביטון מאיר 23/01/2014 ביטון אסתר 1037704/1

הרשקו יורם 17/05/2015 הרשקו לאה 1038079/1

אונגר רפאל 07/02/2015 אונגר חיים 1038495/1

פרלוב אלכסנדר 28/03/2015 פרלוב וולף 1038506/1

קוברסקי נאוה 01/12/2014 מטוס יהודית 1038637/1

חדד משה 14/04/2015 חדד יוסף 1038700/1

אהרוני יצחק 11/06/2015 זרבינצר מינדה 1038804/1

אבנר בתרי 17/05/2015 אבנר מנשה 1038888/1

מנסור יואב 29/04/2015 ברזלאי שלום 1038909/1

פורדובסקי 
אלכסיי

28/04/2015 אלכסנדרוב נינה 1039077/1

אליצור שרה 
סימה

17/04/2015 קנרנשטיין יעקב 1039291/1

דוננפלד אברהם 19/05/2015 דוננפלד לאה 1039402/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בראמלי פרגי 
אפרים

29/04/2011 בראמלי אסתר 1033200/1

בראמלי פרגי 
אפרים

16/10/1998 בראמלי רשל 1033205/1

בראמלי פרגי 
אפרים

30/03/2015 בראמלי בנימין 1033207/1

קליין מרים 26/03/2015 קליין משה 1038261/1

שולמן שרה 28/05/2015 וויסמן פוליה 
פולה

1036436/1

קלינר שולמית 09/05/2015 קלינר יעקב 1036172/1

חסן שמעון 16/05/2012 חסן נסים 1038309/1

ויינשטיין ולדימיר 20/05/2015 ויינשטיין 
ליודמילה

1036096/1

אגרונוב סיבו 08/05/2010 אגרונוב וולודיה 1037155/1

שבילי רות 14/05/2015 שבילי אריה 1037270/1

לוינגר יהודה 24/05/2014 לוינגר אברהם 
יצחק

993672/2

אלטמן נצחיה 24/01/2015 טובי דינה 1036593/1

מזרחי זהבה 09/06/2015 מזרחי מזל 1039065/1

גורגי שרה 18/01/2015 אפרים סלים 1039135/1

חפץ טטיאנה 13/05/2015 רום נאום 1038903/1

ורבילנקו 
ויקטוריה

21/01/2014 סחרוב איליה 1033335/1

חסאן ברוך 25/04/2015 חסאן אודי 1033449/1

חדאד פאני 08/04/2015 חדאד יצחק 1033738/1

איתן נללי 05/05/2015 איתן מיכה 1034170/1

ימיני חדד דגנית 23/12/2014 ימיני רבקה 1034246/1

כלפה מרייה 27/03/2015 כלפה פטריק 1034553/1

תמאם אלי 20/04/2015 תמאם גאמילה 1034753/1

כוכבי ארמונה 03/05/2015 געדי יונה 1034920/1

אנגל מלכה דינה 21/01/1992 זומר חיים 1035315/1

קרתי דוד אנדריי 23/11/1999 הוזר מרים )מריה 
ארזבט(

1035368/1

מילר ויצמן שלי 23/05/2015 מילר לאה 1035472/1

משה מזל 13/06/2014 משה שלום 1035537/1

רוח עליזה 16/04/2015 רוח ברוך 1035557/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

דוד גילה 23/03/2015 דוד אברהם 1027954/1

אשבל אירית 24/01/2015 דורני משה 1028265/1

צוברה נדרה 10/01/2015 צוברה יחיא 1028357/1

דבול פרח 21/01/2013 משה יעקב 1028578/1

דבול פרח 04/03/2015 משה דזי 1028588/1

נוימן מלכה 11/03/2015 שרף אילנה דורה 1028608/1

טוביץ שאול 17/02/2015 טוביץ אפרים 1029103/1

סולומוניק אולג 07/01/2015 סולומוניק גלינה 1029281/1

משולם אורית 
רחל

14/04/2007 דוידוביץ סוניה 1029576/1

אינדיג חנה 15/02/2015 שלומי יוסף 1026528/3

כהן ג'ני 07/03/2015 גרינברג רומי 1029600/1

גרודזינסקי גיטה 15/02/2015 גרודזינסקי יצחק 1029771/1

עליאש דוד 13/01/2015 עליאש צבי 1029894/1

עליאש דוד 01/10/2013 עליאש לאה 1029910/1

דרשן ארז 11/04/2015 דרשן אסתר 1031251/1

כרמי אטי 01/04/2015 לייב קרנדה 1031397/1

דרורי יהודית 19/01/2015 דרורי נחום 1031553/1

ועקנין פינצ'בסקי 
שלומית

02/04/2015 ועקנין יורם נסים 1031657/1

סיבוני יונית 07/09/2011 משה בלנקה 1031689/1

סיבוני יונית 20/03/2014 משה חיים 1031699/1

מוגרבי משה 24/02/2015 מוגרבי פני 1031729/1

קוגן מרדכי 29/03/2015 קוגן גולדה 1031898/1

שרעבי גוליט 12/04/2015 שרעבי עפר 1032335/1

מסלנסקי טובה 22/03/2015 מסלנסקי אברהם 
זאב

1032538/1

בר רבקה 27/03/2015 בר אהרן 1032774/1

אילן שושנה 16/03/2015 מרגל שלמה 1032989/1

טסה יוחאי 03/03/2015 טסה צביה 1033126/1

קופמן פרידה 05/08/2014 קאופמן חיה 1033293/1

חרבי ענת 07/04/2015 חרבי יואב 1033425/1

לזרוביץ אפרים 05/08/1991 לזרוביץ אברהם 1033598/1

לזרוביץ אפרים 12/03/2015 לזרוביץ רבקה 1033611/1

רם סימה 10/04/2014 ששון גזלה 1033672/1

גפן ישעיהו 
אלעזר

21/03/2015 גפן חיה לאה 1033683/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סלע גדעון 30/04/2015 סלע תלמה 1039429/1

מלסה הולואגר 
דנה

02/03/2015 ממוייה טין 1039571/1

כהן סוזן 15/05/2015 כהן ויקטור 1039610/1

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(

                                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

יהלום  לי-שי 15/01/2015 בן אריה ורה 1030384/1

אדלר מרים 07/03/2015 רוזנס אסתר 1030433/1

אוזדנסקי טל 03/09/2003 אוזדנסקי רומן 1030451/1

טווק ויקטור אקרם 26/03/2015 טווק מרי 1030513/1

באוני יוסף 18/02/2012 באוני אברהם 1030532/1

באוני יוסף 09/03/2015 באוני בדרה 1030574/1

קופלינסקי ניר 
נחום

23/03/2015 קופלינסקי דליה 1030713/1

קנטור אלעד 
שלמה

03/03/2015 קנטור גניה 1027364/1

נוי מרגלית 12/02/2015 שורץ אבא 1027425/1

ארזי יצחק 23/09/2014 ארזי דניס 1030626/1

דרורי ישראל 01/04/2007 דרורי אברהם 1030794/1

גולדנברג עמי חי 02/04/2015 גולדנברג ישראל 1030814/1

דויטש חנה רבקה 16/02/2015 דויטש גדליהו 
משה

1030839/1

קוסקס נחמה 24/01/2015 קוסקס דוד 1031073/1

געש עידו יעקב 31/01/2015 געש יובל 1028066/1

חיים אתי רחל 02/03/2015 חיים חיים 1027604/1

שוחט אברהם 23/07/2014 שוחט נחמה 1028211/1

גוטמנוביץ רונן 05/03/2015 שורץ יהודית 1027452/1

אנגלר סימונה 02/03/2015 גלבר רוזה רחל 1027514/1

סלאם מרים 27/01/2015 בלגיל קדון 1027558/1

אנטופולסקי 
אליהו

16/03/2015 אנטופולסקי 
משה

1028795/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שלמה סגולה 16/07/2008 שלמה יפת 
דניאל

1035595/1

סקינזס אנה חנה 30/10/1983 זונרייך לאופולד 1036936/1

צברי צביה 24/04/2015 צברי שמעון 1036957/1

כהן דגנית 21/04/2015 כהן יוחנן 1037349/1

נקר לינדה 04/03/2015 ציתאיאת 
אלברטין

1037662/1

יהודיוב איתן 19/02/2015 יהודיוב מרים 1037917/1

בורש קילה 17/02/2014 פורטנוי חנה 1038717/1

גסנר שושנה 17/05/2015 פרקש מרגרטה 1038931/1

מתוק דליה 11/03/2013 מתוק פואד 1038971/1

צרניק שחר דליה 21/05/2015 צבי גוליה 1039132/1

אברהם נצחיה 14/05/2015 אברהם אברהם 1039493/1

חיין מרק 29/08/2008 רוס אנה 1039501/1

עראמי אביגיל 01/12/2005 עראמי ברכה 1036405/1

גברילוב סיביה 12/04/2014 גברילוב פטר 1035920/1

דגן רחל 26/05/2015 דגן משה 1035999/1

זיידנר צבי 10/05/2015 זיידנר בלנקה 1035655/1

משיח שני 14/11/2014 משיח ציון 1036534/1

גפני אביבה 19/05/2015 גפני שמשון 1036056/1

שלמה סגולה 24/03/2015 שלמה שלמה 1035597/1

נסימוב גיונל 07/05/2015 נסימוב יורי 1035758/1

אייל אלרט מדינה 19/06/1999 בובליל חיים 1035893/1

עטר שחר 26/04/2015 עטר אהרון 1035914/1

אלון זהר 10/05/2015 אלון סילביו 1035927/1

חשין אילנית 15/04/2015 בורדוזנו סימון 
ליקה

1036070/1

פרייפלד יבסיי 19/04/2015 פרייפלד מיכאל 1036116/1

קירשטיין צפורה 30/01/2015 קירשטין ישראל 1036274/1

קירשטיין צפורה 08/12/2010 קירשטיין שרה 1036282/1

שטייף הדסה 04/04/2015 שטייף צבי 1036323/1

שוקרון לוי חיים 21/02/1982 שוקרון לוי דוד 1036341/1

ניצן עליזה 09/05/2015 ניצן יעקב 1036508/1

כהן מרים 18/04/2015 כהן משה 1036572/1

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(

                                               משה הלוי, המזכיר הראשי

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כרמל אסתר 07/05/2015 כרמל חיים 1033951/1

מליארסקי 
מלבינה

31/12/2014 מליארסקי בוריס 1034240/1

אנסבכר אהרן 05/09/2005 אנסבכר יששכר 1034349/1

אנסבכר אהרן 10/04/2015 אנסבכר יהודית 1034355/1

נפתלי דורה 11/12/2013 פרמינגר אטה 1034375/1

מישל אילנה 
שושנה

13/03/1995 מישל אריך 1034403/1

מישל אילנה 
שושנה

05/04/2015 מישל מלי 1034406/1

צורף גילה 04/03/2015 מנחם טובה 1034419/1

פרידמן אלן הריס 18/03/2015 פרידמן איתנה 1034432/1

מאיר עזרא 22/04/2015 מאיר יוסף 1034499/1

מורד שלום 
שלמה

02/04/2015 מורד יפה 1034519/1

שמואל אברהם 19/04/2015 שמואל מיכל 1034747/1

בסון שושנה 04/04/2015 בסון יצחק 1035190/1

לוי מרדכי 28/12/2014 לוי אנט 211716/2

שמחי יוסף 15/03/2014 שמחי יעקב 1035261/1

אהרוני הודיה 12/03/2015 דוד מרדכי 1035360/1

גוזי יוסף 05/03/2015 גוזי חנה 1035268/1

חדד נתנאל 17/05/2015 חדד יהודה 1035381/1

יהודאי אורנה 26/05/2015 כהן ירין 1035392/1

אפשטיין אלישבע 04/10/2006 קלנר דוד 1035414/1

קלנר משה 22/12/2014 קלנר שינדלה 1035411/1

פישמן שרה מלכה 11/01/2015 ויזל פסיה 1036708/1

יוגד מירית 20/10/1992 קובילקוביץ 
אהובה גיצה

1036630/1

שמחוני נורית 
רבקה

14/03/2015 פנטו לאה לואיז 1036834/1

פנירי רינה 30/04/2015 פנירי יצחק 1036891/1

סקינזס אנה חנה 03/06/2005 זונרייך גולדה 1036931/1

נוה דורון יעקב 23/04/2015 ננה אברהם 1037919/1

פסיקוב מרינה 15/03/2015 פסיקוב ראובן 1037664/1

אבהר רונן 01/06/2015 אבהר יורם 1038964/1

סבג רחל 02/05/2015 אלפנדרי ריקה 1035572/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כוכב שלום 04/04/2015 כוכב שושנה 1031555/1

כץ מאיר 28/03/2015 כץ סמיון 1031565/1

סרדס זהבה 02/02/1999 איציק שמואל 1031593/1

גואטה שמעון 15/02/2015 גואטה בנימין 1031609/1

שלומי אורנה 04/02/2015 שלומי כפיר 1031621/1

ברלין עירית 02/01/2015 ברלין חנוך 1031908/1

קרני איתן 22/03/2015 קרני מרסיל 1031664/1

אמוס אדמונד 25/11/2014 אמוס סוזנה 1031632/1

אפרתי אליס 29/03/2015 דהן משה 1031686/1

אפרתי אליס 31/08/2011 דהן איזה 1031693/1

יוסף יגאל 01/10/2014 יוסף דקלה 1031882/1

פלהנדלר משה 
מנחם

15/03/2013 פלהנדלר שיינדל 1031918/1

צוברי פנינה 11/03/2015 צוברי ציון 1032577/1

מילח יפעת 31/03/2015 מילר יצחק 1032382/1

שקד מעין 27/07/2014 שקד מירי 1033176/1

אופיר אוטיליה 26/03/2015 רוזנברג רבקה 1032299/1

מעטוף חגית 
שונטל

15/01/2013 אטיאס חנה 1033187/1

סיסו סלומון אלן 07/12/2012 סיסו רחל 1033180/1

סיסו סלומון אלן 23/02/2015 סיסו מאיר 1033183/1

צרפתי יצחק 22/07/2003 צרפתי איליה 1032713/1

כחלון רכנה 23/12/2014 כחלון עמוס 1032054/1

קאופמן רחל 02/04/2015 אנדיג מגדלינה 1032445/1

סיבהי נאוה 22/02/2015 סיבחי מאיר 1032457/1

לוינגר אסתר 05/01/2015 לוי שרה 1032557/1

פייער מרים 20/03/2015 פייער יעקב 1032669/1

טאטיקה ללי 24/03/2015 תביליסלי ונרה 1032889/1

שוחמי דנה 28/11/2014 שוחמי יקותיאל-
ליעד

1032959/1

פייגנבוים 
ולדימיר

26/04/2015 פייגנבוים צ'רנה 1033086/1

אוחנה שמעון 28/10/2014 אוחנונה עמרם 1033767/1

קסנר צבי 12/04/2015 קסנר פייגא 1033466/1

כהן אסתר 15/06/2008 אלדגם מטילדה 1033343/1

דוזלי ויקטוריה 07/03/2015 אוסקר סולוצה 1033494/1

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

ברוק יחיאל 01/01/1925 ברוק יהודית 1027404/1

ראובפוגל אורי 09/03/2015 ראובפוגל יעקב 1027540/1

איטח אליהו 09/01/2015 איטח אנט 1023320/4

ברקת אילנה 26/02/2015 ברקת יעקב 1027687/1

ליפמן יוסף 24/01/2015 ליפמן גוטה 1027725/1

גובי סימה 06/05/2013 וידר שרה 1027743/1

מרגלית שמואל 03/03/2015 מרגלית תרצה 1027827/1

אסף דבורי פרידה 22/02/2015 שורץ שרה 1027833/1

כוכבי ציונה 24/01/2015 כוכבי שלום 1027949/1

רונן יואל 02/11/2013 רונן עקיבא 1028026/1

סול אברהם 30/11/2014 סול דיאנה 1028153/1

גדרון איתן 05/03/2003 גדרון משה 1028326/1

גרוס יוסף 04/02/2014 גרוס יעקב 
)יהודה(

1028335/1

פסטרנק מרדכי 09/03/2015 פסטרנק זאב 1028410/1

גרוס יוסף 27/03/2015 גרוס לידה 1028338/1

מנור דפנה 25/02/2015 מנור נעמי 1028442/1

בונדר נחום 31/03/2015 בונדר מירון 1029328/1

ברדוגו יוסף 12/04/2014 ברדוגו גרציה 1030456/1

שוורץ איריס 
מרים

13/02/2015 ויינינגר יהודית 1029795/1

בונדר נחום 27/02/2014 בונדר אסתר 1029337/1

וינרב אבירמה 11/03/2015 דסקל מלכה 1029540/1

אלי רינה 06/03/2014 בוני סעדיה 1029913/1

פרג פור שמחה 25/03/2015 פרג פור אליהו 1030216/1

מרקו חוה 06/03/2015 זלצמן מיכאל 1030291/1

יוקוביץ אדריאנה 24/03/2015 סלימה סולומון 1030416/1

נונה רוזט 29/03/2015 נונה נאמן 1030716/1

פרץ בלה 11/03/2015 פרץ אלברט 1030801/1

יעקבי רבקה 16/05/2007 ברזניאק אבא 1031008/1

שושני אסתר 18/02/2015 שושני גדעון 1031256/1

דריי אנדרה 01/03/2015 דריי גוזט 1031405/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בייטלר אביבה 26/04/2015 דיגה ליזה 1037709/1

בולנדי רויטל 28/05/2015 בולנדי יוסי 1038073/1

נתנסון ליפה 30/03/1982 נתנסון יצחק 1038103/1

ון דר ולדה ויויאן 19/05/2015 ון דר ולדה 
רוברטו

1034625/2

וקסמן טלי 01/11/2014 ששון לאה 1038503/1

שפיבק אסתר 21/05/2015 שפיבק אהרן 
סמואל

1038762/1

מזרחי אברהם 26/04/2015 מזרחי מזל 1038774/1

מזרחי אברהם 06/03/2015 מזרחי נתן 1038775/1

טויל שאול 17/07/1997 טויל סעדיה 169560/2

שווגר איטה 15/03/2014 שווגר מרסל 1038792/1

גנדלמן אברהם 26/05/2015 גנדלמן אננה 1038838/1

חסיד יהונתן 09/05/2015 השדחי שושנה 1038990/1

סובול חיים 11/06/2015 סובל מרים 1039131/1

עמיחי דוד 15/04/2015 עמיחי מרים 1039153/1

ברוכין חנה 14/05/2015 חיט רבקה 1039545/1

שפיגל מרב 13/05/2015 רייסר אריה 1039339/1

קוזלוב ליובוב 14/05/2015 קוזלוב מירון 1039417/1

טאטיקה ללי 29/06/1994 חביליסלי יוסף 1039537/1

הרשקוביץ בתיה 24/05/2015 הרשקוביץ דוד 1039758/1

ט"ו בתמוז התשע"ה )2 ביולי 2015(

                                             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

שאול שי בני 08/11/2013 שאול שהי 
אברהם

1027288/1

קניאזר אירינה 04/02/2015 שטיינרוד 
קלבדיה

1027415/1

ברד יצחק 18/12/2014 ברנדט מרים 1027432/1

קפלנסקי אביבה 
אסתר

21/10/2014 קפלנסקי אמנון 1027451/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

תורג'מן יעקב 29/03/2015 תורגמן תמר 1033586/1

תורג'מן יעקב 18/08/1999 תורגמן ארמונד 1033592/1

מגר דרורה 24/03/2015 מנחם אסתר 1033669/1

פסטרנק חיים 
שמיל שמואל

14/09/1989 פסטרנק לייב 1033675/1

מדהלה ששה 07/05/2014 גרניק אטל 1033849/1

יוסף טירונש 08/03/2015 יוסף זינה 1033890/1

אדרי מזל 21/02/2015 לוגסי יוסף 1034150/1

כברה מזל 18/03/2015 כברה עזרא 1034223/1

גובי סימה 06/05/2013 וידר שרה 1027743/2

זאגורי מרדכי 08/05/2015 זגורי מיסודי 1033645/6

אלגמס צביה 28/03/2015 אלגמס זכריה 1034549/1

אלגמס צביה 28/03/2015 אלגמס זכריה 1034549/2

תנעמי דוד 16/11/2014 תנעמי יונה 1034748/1

גואדה שרה 27/11/2012 גואדה אלמו 1034880/1

שריון אריה 18/04/2015 שריון רות 1035071/1

מוסא שושנה 06/01/2015 מוסה יחיא 1035516/1

אוזן איציק 24/03/2015 אוזן אליהו 1035544/1

שחר ציון 22/03/2009 שקרגי יחזקאל 937790/2

הלל מיכל 08/05/2015 קפרא מרדכי 1035745/1

קדם נעמי 26/08/2014 עמרמי אריה 1036240/1

מהבש פני 03/02/2005 ביטון רחל 183638/2

צירולניקוב 
ליודמילה

10/03/2015 צירולניקוב 
מיכאל

1036614/1

אומנסקי הלנה 30/09/2005 קשה חיים 1036819/1

אומנסקי הלנה 20/03/2012 קשה בסיה 1036823/1

בננו חנה-אורלי 04/03/2015 כהן אליאן 1037050/1

ניניו סופיה 15/04/2012 ווליצקי אלינה 1036869/1

פרקש עפרה 30/03/2015 פאר נתן 1036959/1

פרקש עפרה 03/05/2015 פאר יהודית 1036961/1

לוי שלומי 05/04/2015 מדר שולמית 1037324/1

סמדזה שמואל 
שארל

14/05/2015 סמדזה אסתר 1037837/1

אלבז חביב 16/12/2014 אלבז ויויאן 1037169/1

אלבז חביב 28/08/2008 אלבז הלל 1037171/1

מרקו חוה 07/12/2004 זלצמן רחל 1037582/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פרחת בטי 05/04/2015 פרחת שלמה 1031784/1

אסבון סימי 25/02/2001 אסבון אליהו 1031795/1

שושן סוזן 01/03/2015 שושן שלמה 1031799/1

טרשצ'נקו ילנה 17/01/2015 בלקין גלינה 1031805/1

לוקצ'בסקי סופיה 01/10/2012 לוקצ'בסקי יעקב 1031829/1

ונחוצקר שלמה 24/01/2015 ונחוצקר אברהם  1031927/1

ונחוצקר שלמה 29/03/2013 ונחוצקר טובה 1031929/1

מוטיי אברהם 08/02/2015 מוטיי שושנה 1032023/1

ברטור ציאלה 29/03/2015 ברטור בוריס 1032091/1

לוי מאיר 16/04/2015 לוי רחל 1032224/1

עלמו יקבה 02/03/2013 עלמו דמוז 1032313/1

יוסבאשוילי 
אינסה

11/04/2015 פיצ'חדזה איליה 1032357/1

שירזיאן חנה 17/04/2015 אסולין אלברט 1032411/1

תמסות נינט 25/04/2015 תמסות חיים 1032463/1

זרד אורלי 07/10/2014 זרד הודיה 1032611/1

מירילאשוילי 
שלוה

24/12/2000 מירילאשוילי 
לוסיה

20421/2

יעקביאן חנה 14/01/2015 יעקביאן חביב 1032645/1

אסף אורלי 19/08/2014 שטרית  מרים 
מרי

1032682/1

עמר אברהם 13/01/2015 אמר אליז 1032712/1

גלפמן פיליפ 04/04/2015 גלפמן באטריסה 1032732/1

זס רוזה 20/07/2002 ארנביץ רחל 1032743/1

ווסקובויניק 
גריגורי

20/04/1996 ווסקובויניק 
יחיאל

1032766/1

נאמן סופיה 18/03/2012 1032855/1 נאמן אליהו 

דריי ג'ורג'ט 29/03/2015 דריי ז'אק לאון 1033706/1

קוזירב ילנה 20/04/2014 בס תמרה 1033788/1

מנשה זהבה 28/07/2014 מנשה ויקטור 
אברהם

1033940/1

בריינין סבטלנה 28/02/1997 מוסטוב נחמה 1034061/1

גלעד שמעון 19/01/2015 גלעד שוקראלה 1034133/1

אשש יהודה 20/08/2014 אשש שמואל 1029925/4

זרקור יעקב 
שמחוני

30/04/2015 זרקו לואיזה קדן 1034253/1

אייזנבך לאה רחל 19/03/2015 אייזנבך שמעון 
יצחק

1034470/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

איברהים לוי 
עזיזה

24/01/2014 איברהים לוי 
ברוך

1027463/1

צ'גאי איינאו 22/04/2014 צ'גאי מוצייה 1027952/1

אביזוב גלינה 25/01/2013 יוסופוב רובין 1028000/1

רויטמן ויקטוריה 13/05/1999 פרוז'נסקי 
סבטלנה

1028084/1

דדון עליה 05/07/2014 דדון פנחס 1028218/1

ביטון חיים-קוקי 28/02/2014 ביטון מסעודי 1028312/1

ביטון חיים-קוקי 17/07/1995 ביטון יהודה 1028317/1

סבג נטלי 27/04/2011 לבי חלפו 1028473/1

וקסלמן רחל 01/01/2015 וקסלמן ישראל 1028491/1

סעדון לונה 25/02/2015 סעדון יהודה 1028657/1

חזן יוסף 03/03/2015 חזן זהבה 1028730/1

אדהניני ביזן 23/03/2015 אדהניני בריון 1028771/1

ישיוונדם אסמרו 04/07/2009 מקוריא אבבאו 1029072/1

ממן רינה 10/03/2015 ממן אהרון 1029665/1

אורן ציפורה 25/06/2011 ציצואשוילי רובן 1029868/1

דמארי שלום 27/11/2014 דמארי דוד 22155/2

גרינשפון יורי 10/06/2013 גרינשפון מריה 3997/2

אסיג מוריסט 
לואיז

11/10/2013 זמור מיריל 1030149/1

שלומי מרים 22/03/2015 שלומי יצחק 1030257/1

טורגמן פרלה 14/01/2015 טורגמן נסים 1030474/1

שמיר נלי 03/04/2015 שמיר בני 1030507/1

דונייב מרינה 12/03/2015 דונייב ולנטינה 1030710/1

אהרונוב רומן 13/10/2014 מושייב מריה 1030850/1

צורף יפה 27/02/2015 צורף שמשון 1030875/1

קרוגלן שבתאי 23/07/2014 קרוגלן רנה 1030878/1

סגיס אברהם 25/04/2015 לוי סאדי 8229/2

מוזס בנימין 02/04/2015 מוזס אביגאל 1031105/1

ממן ידידה 05/01/2015 עדרי יהודה 1031425/1

הורביץ חוה לאה 12/10/2014 יעקובוביץ אהרון 1031550/1

אהרן הארי 06/02/1998 ארון גיטלה 1031625/1

דביר גבריאל 26/11/2007 דבראשוילי סימה 33367/2

דביר גבריאל 04/05/2015 דבראשוילי יוסף 1031670/1

קוגן רומן 18/02/2015 קוגן סירפימה 1031702/1



ילקוט הפרסומים 7086, י"ח באב התשע"ה, 3.8.2015  7766

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שרביט מאיר 17/05/2015 שרביט אסתר 1037537/1

מוטייב זויה 31/03/2015 מוטייב בוריס 1037592/1

ויזמן חנה 13/09/2014 חמיאס עיזר 1038153/1

פרידמן יאנינה 20/10/1999 פרידמן דמיטרי 1038237/1

פלריה מרה 30/09/1999 קופמר מלכה 1038276/1

בר-לב שרית 26/10/2013 בוטראשוילי יוסף 1038349/1

חייפץ מטויי 07/04/2007 חייפץ רחיל 1038644/1

ריבקין פאולינה 09/03/2015 ריבקין אנטולי 1038704/1

שימשילשווילי 
שוטה )שבתאי(

23/05/2015 שימשילשוילי 
תמרה

1038791/1

שמואל הלוי 
אנג'ל

03/03/2015 טחן לילה 1038937/1

שמואלי פלורה 21/05/2015 שמואלי אבי 1039096/1

פרייפלד דוד 31/07/2012 פרייפלד ברטה 1039181/1

פרגמנטשיק צרלס 16/03/2015 פרגמנטשיק 
אמילי

1039584/1

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(

                                                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

קרביץ איגור 17/03/2015 קרביץ ברטה 1027336/1

פרנקל סטפן מרטין 27/02/2015 פרנקל תאודורה 1027936/1

בן חמו משה 09/04/2014 בן חמו שרה 1027953/1

כץ דוד 22/03/2015 כץ אדריאנה 1028776/1

עפרי יוסף 24/02/2015 עפרי שמעה 1028787/1

אהרפי ליפז 30/11/2014 אהרפי אברהם 
מאיר

1030129/1

ברסי מוריאל ז'אן 21/12/2014 אוזן אני הילדה 1018352/2

עזריה מנני 16/03/2015 עזריה מחנה 
יוליט

1030212/1

צעידי מזל 07/03/2015 צעידי שילה 1030372/1

זייצ'יק מיכאל 22/09/1997 זייצ'יק קלבדיה 1031545/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

נגרו פנינה פסי 10/05/1994 שטרן טובה 1034536/1

בודובסקי יוליה 02/01/2014 חפץ אברהם 25461/2

הלימי סולנג 08/01/2015 הלימי קלאוד 1034681/1

כהן אנה 30/03/2009 כהן צ'רלס 1034974/1

אברהם חיה 01/02/2003 לביא אריה 1035197/1

צקלה אזן 05/10/2014 צקלה בלטה 1035218/1

בנישו יוליה 09/01/2015 אסולין אליס 1035284/1

ריאסני נטליה 11/05/2015 ריאסני גנאדי 1035336/1

שושן רחל בלהה 22/10/2014 שושן סימון 1035352/1

עיני סתיו 17/05/2015 עיני רחל 1035551/1

חן רוני 16/04/2015 אל חלו זולי 1035643/1

בארך אסיה 13/02/2013 גופמן ארקדי 1035679/1

נחמיאס שלום 01/04/2005 נחמיאס ימנה 20564/2

בוזגלו דניאל 01/01/2013 בוזגלו אהרון 1035737/1

קולדון מיכאל 26/05/2015 קולדון נעה 
מרינה

1035771/1

דובנסקי אירינה 29/12/2014 דובנסקי רוזליה 1035852/1

יעקבי שושנה 21/12/2014 יעקבי מוראד 1036071/1

זהבי רחל 09/05/2015 זהבי שלמה 1036264/1

קליימן ארקדי 05/03/2015 קליימן יעקב 1036400/1

אמסלם רחל 
פנינה

10/01/2002 אלחדד סול 1036423/1

דראי מלני 08/05/2015 דרעי אלברט 1036646/1

קרבצ'יק פולינה 22/02/2005 קרבצ'יק לב 1037021/2

רשקובסקי גלינה 19/05/2015 רשקובסקי מרק 1037832/1

הרלינגר רבקה 21/01/2006 הרלינגר יאיר 1037757/1

בן חיים עזרא 22/05/2015 בן חיים מוניק 468457/2

ישר-אל ויקטוריה 17/02/2015 ישר-אל מנסור 1036457/1

חזיזה ארמנד 06/10/2014 חזיזה מדלין 1036529/1

בוזגלו יעיש 21/05/2015 בוזגלו ארמנד 1036569/1

ראובן אילן 29/05/2015 ראובן דיאנה 
דליה

1036778/1

אולייניקוב ורה 27/05/2013 קיסלמן דורה 1037062/1

גדז' זילברט חיים 05/04/2015 גדז' ריין 1037512/1

שרביט מאיר שרביט יוסף יחיא 04/02/1999
מסעוד

1037527/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אייברמן ליליה 04/03/2015 וולפסון פניה 1038991/1

ריבלין שושנה 20/03/2015 ריבלין אהרן 
אברהם

1036150/1

רייך מינה 31/03/2015 רייך דב 1035222/1

ויינשטיין פרידה 10/05/2015 ויינשטיין חיים 1035309/1

מנשה יחזקאל 15/04/2015 מנשה יפה 1035426/1

לוי סימי 15/12/2014 לוי ארמנד 1035447/1

וייס צילה 26/04/2015 וייס חיים 1035497/1

טהורי גדעון 30/03/2001 טהורי חביבוללה 1035546/1

רביבו עמרם 24/04/2014 רביבו מרים 1035661/1

סוסן איבון 22/06/2007 סוסן רחל 1035856/1

יופה גלינה 31/08/2014 פרידמן פירה 1035879/1

גבאי סילביה 11/07/2014 גבאי נסים 1036046/1

בוקובזה ברכה 17/03/2015 בוקובזה אנדרי 1036293/1

בהרוזי סוזן 28/10/2008 בהרוזי אדמון 1036461/1

ברגיג מורן 25/05/2015 ברגיג אורי 1036470/1

קליין הגר פסי 30/12/2012 קליין גלברט 1036601/1

בן חמו שמעון 12/05/2015 בן חמו יהושע 1036928/1

מירילאשוילי אבי 29/04/2015 מירילאשוילי 
דבורה

1037213/1

מהרט גרמדייט 
אביבה

06/04/2015 דסטה סגדו 1037831/1

טבנפר יורם 19/09/2014 טבנפר ציון 1037836/1

שטרסנר נלי 09/07/2005 זילברמן סימה 1037888/1

בנדרקר ירדנה 29/03/2015 בנדרקר משה 1038283/1

מדמון אילנה 01/09/2012 מדמון יוסי 
מרדכי

1038481/1

ויין אמה 15/02/2015 ויין ולדימיר 1038499/1

סמאין יובנטה 10/05/2015 סמאין מטוקו 1038671/1

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(

                                             אברהם פרץ, המזכיר הראשי

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אבקסיס מאיר 11/04/2015 אבוקסיס פנינה 1031576/1

אמגר רחל 27/04/2015 אמגר מיכאל 1033938/1

בן ברוך ורד 25/12/2003 מסילתי אינס 1033947/1

אלמלח זהבה 
זוהרה

18/12/2011 אהרפי סמי 1031675/1

שרעבי ברכה 07/04/2013 שרעבי יגאל 1032084/1

לוי משה 14/10/2014 לוי ניסים 1034628/1

ישמח פנינה 04/03/2015 לח אסתר רחל 878869/2

לוי אברהם 27/01/2008 לוי אסתר 1031773/1

מעלם עזרא 02/02/2003 מעלם לאה 1031952/1

מעלם עזרא 24/04/2002 מעלם אברהם 1031964/1

עדין שרה 03/03/2015 פייטלוביץ 
אברהם

1032424/1

דדיה אליס 26/10/2011 דדיה נסים 1032893/1

בודאקי שושנה 20/04/2015 בודאקי יעקב 1033130/1

בירסקי עליזה 14/11/2013 בירסקי דוד 1033151/1

בלטה יהודית 
וייזרו

28/03/2015 אברה אדייס 1033342/1

קוגן בוריס 24/03/2001 קוגן גריגורי 1033616/1

ויטבסקי פאינה 03/03/2015 ויטבסקי יעקב 1033438/1

קרמר רובין 04/05/2015 קרמר אנה דבורה 1033584/1

בן ברוך ורד 26/11/2009 מסלאתי יהודה 1033944/1

אוירך מאינה 11/03/2014 ספוז'ניקוב אידה 1034614/1

ליפט זטי 10/01/2015 ווקסלר ביאטריס 1034859/1

ליכטמן יוסף 04/05/2015 ליכטמן רוזה 1034913/1

אליהו אילנה 27/01/2015 אליהו סבח 1035193/1

בנסטי גאולה 26/05/2015 רוש עידה 1036880/1

לרנר מנחם 
מענדל עזרא

03/05/2015 לרנר בעז 1037815/1

חגבי אביגיל 12/04/2015 מדמוני זהרה 1035646/1

סדון רחל 09/05/2015 עופרי שלמה 1035616/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כהן ויקי 23/01/2015 שלוח חיה 1027816/1

כהן איילה 29/01/2015 שאול מזל 1028238/1

אלון שרה 23/02/2015 אלון סלומון 1028662/1

דהן גלית 21/03/2015 ביטון עיזה 1028695/1

טלקאר לאה 26/07/2014 טלקאר אהרן 1029030/1

כחלון יהודית 26/03/2015 כחלון אפרים 1030618/1

ללוש אילן 13/04/1996 ללוש גאגו 1030890/1

ללוש אילן 18/02/2014 ללוש סוזי 1030905/1

לבקיבקר שלמה 05/01/2015 לבקיבקר חנה 1031171/1

נוגרקר חנוך 20/02/2015 נוגרקר שמואל 1032493/1

זינגר דבורה 27/04/2015 זינגר ניסן 1033076/1

סלמה נינה 28/12/2014 סלמה חיים 1033134/1

גולדברג עדנה 01/02/2015 גולדברג יואל 1033681/1

אוזן גבריאל 31/08/2014 אוזן טיטה 1035724/1

כץ נחמן 26/03/2011 כץ אהרון 976604/2

בן טולילה הדסה 
לאה

29/01/2015 בן טולילה 
שמואל

1036830/1

צברי פנינה 14/05/2015 צברי יהודה 1036281/1

דדון דוד 10/08/2014 דדון מרים 1036332/1

מנחם אסתר 28/04/2015 חי ניסים 1036656/1

קושמרו מלכה 10/11/2014 קושמרו מנחם 1038969/1

אבנעים חיים 16/04/2015 אבנעים מימון 1038224/1

מכפש יעקב 01/06/2015 מכפש לאה 1036856/1

מכפש יעקב 01/06/2015 מכפש לאה 1036856/2

בן עמרם אברהם 16/05/2015 בן עמרם רחל 1037010/1

גלפנבאום מיכאל 24/05/2015 גלפנבאום לב 1037294/1

פלומנסקי פולינה 05/05/2015 פלומנסקי דוד 1038843/1

לוי דליה 21/12/2014 לוי אריה 1039188/1

פריד עליזה 19/01/2015 פריד אברהם 1039573/1

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(

                                       נפתלי אלמשעלי, 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

צפריר ענת11/01/2015זערור קליר1027784/1

יהודה יחזקאל15/01/2015יהודה נרג'ס1027901/1

רובינשטיין זיוה11/01/2015לוין דובה1030199/1

ניניו דורון31/12/2014ניניו ויולט1030638/1

חכמון זהבה06/04/2002חכמון משה1031077/1

בן חמו חסיבה27/01/2015בן חמו יעקב1031607/1

סיידא הילדה16/03/2015אופינקרו אטי1031740/1

אליהו משה01/10/2013אליהו מרדכי1032256/1

גבאי מרי15/04/2015אמסלם איזה1032835/1

שאול ויביאנה01/04/2015שאול בנימין1032841/1

טוגמן מרצדס05/05/2009טורגמן מסעוד1032878/1

מרסיאנו משה08/10/1990מרסיאנו אפרים1033424/1

כהן אלינור30/03/2015שראוסי שושנה1033554/1

אמסלם רונית22/12/2014עבו דוד1034525/1

שמחון יוסף15/03/2015שימחון לאה1034806/1

אטיאס ניצה17/04/2015אטיאס מאיר1035385/1

ביבי ברכה30/11/2014ביבי רחל רסמיה1035424/1

רחמני אליהו19/05/2015רחמני יהודית1035508/1

שטרית נוגה22/04/2015שלוה מריה1036210/1

עלוש משה02/05/2015עלוש פרג'1039435/1

וקנין יפה07/06/2015וקנין מאיר1039458/1

אמיתי יוסי15/06/2015אמיתי איריס1039490/1

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(

                                              שלמה דידי, המזכיר הראשי

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 מס' תיק

פיציטלו פסיה 26/03/2015 פיציטלו רגינה 1027765/1

ביטון יפה ציונה 14/03/2015 ביטון אלי 1027778/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

איינאו סיום 08/11/2012 איינאו טרו 990293/2

טואיטו יוסף 22/04/2014 טואיטו רבקה 1024039/2

שוורץ אלונה 30/01/2015 שוורץ יעקב 1032512/1

אלבז שולמית 21/04/2015 אוחיון פיבי 1032605/1

אשטמקר רינה 10/03/2015 ראובני משה 1032787/1

דדון שמעון משה 04/03/2015 דדון עליזה 1032907/1

דדון שמעון משה 12/12/2003 דדון יצחק 1032920/1

בוזיאשווילי 
למרה

17/01/2012 בוזיאשווילי 
שלום

1033483/1

אוסטנובסקי 
נטליה

02/12/1996 קב סמיון 1033560/1

פיישטר סרפימה 18/02/1997 פיישטר דוד 1033579/1

דדון חנניה 05/05/2015 דדון יפה 1033666/1

אביטבול זנט 23/06/2014 קבלו איטו 1033668/1

לוי רבקה 09/03/2015 אוהב שלום 
זהבה

1033686/1

לוי רבקה 03/06/1996 אוהב שלום 
יונתן

1033698/1

פיסקורסקי אלכס 26/04/2015 פיסקורסקי 
מרינה

1033959/1

סהר שושנה 05/01/2015 מגוס לידיה 1034345/2

חורי מצליח 30/06/2014 חורי אביגיל 1034472/1

שוסטרמן יבגני 23/05/2014 שוסטרמן ארקדי 1034910/1

כהן יצחק דניאל 05/02/1993 כהן גאולה 144041/2

צלמן יבדוקיה 07/06/2010 סדקובץ סוניה 836627/2

מרדכי רבקה 14/11/2013 רומנקביץ מלכה 1036396/1

נקב כוכבית 06/03/2015 נקב חן הנרייט 1035591/1

סונין גלינה 05/04/2015 סונין דאנייל 1035836/1

סולטן יפה 07/03/2015 עטיה יעקותה 1036316/1

פינטו רחל 21/10/2009 בראון יוספה 1037780/1

פרץ משה 23/01/2014 פרץ חנה 1037951/1

סיום יוספה 23/12/2014 סיום חיים 1036510/1

כהן שרה 08/05/2014 לקס אסתר 1036744/1

סולומון חנה 04/05/2015 לוי זוהרה 1037035/1

סטמקר רונן 24/04/2015 סטמקר ירמיהו 1037562/1

בוקרה ציון 09/05/2015 בוכרע שלבייה 1037599/1

אברגל רשל 22/08/2011 אברגל משה 1038361/1

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

דודי יצחק 02/01/2014 דודי חאנום 1027544/1

בן שימול יפה 23/03/2015 בן שימול דוד 1028038/1

שומסקי יפים 12/11/2014 שומנסקי מרים 1028052/1

רוד דינה 02/04/2015 סוקול גניה 1028046/1

בורגאוקר אורגד 31/01/2013 בורגאוקר 
שולמית

1028226/1

בלאס מלכה 23/12/1999 בלאס אליהו 1028236/1

בן שושן יוסי יוסף 01/03/2014 בן שושן ססיל 1028414/1

סטולרו צפורה 17/02/2015 רויזמן יהודית 1028656/1

גולדנברג שושנה 04/03/2015 גולדנברג יוסף 1028801/1

מורלי רחמים 02/04/2015 מורלי וויויאן 
אסתר

1029302/1

זמנסקי ליובוב 27/11/2014 זמנסקי לאוניד 1029388/1

שטרית אליהו 03/11/2013 שיטרית דוד 1029629/1

סלומון דברה 10/05/2014 סולומון אדיסו 1029753/1

רחמין יוסף 21/12/2014 רחמין יצחק 1029935/1

יפרח סול 02/03/1999 יפרח אברהם  145590/2

שריקי רחל 31/03/2015 שריקי משה 1030412/1

עומיסי נעמה 20/03/2015 עומיסי זכריה 1030441/1

אוחנה חגית 16/02/2015 לוי משה 1030444/1

עשור אורי 15/04/1981 איבגי רחל 1030447/1

גנקין יגודין ילנה 24/10/2009 רוד אנה 1030459/1

עשור אורי 27/09/1987 איבגי יעקב 1030461/1

אפללו אילנה 24/03/2015 אפללו אלברט 1030864/1

לוי פני 20/02/2015 לוי יעקב 1030873/1

זגורי משה 02/04/2015 זגורי אברהם 1030999/1

כהן רונן חנן 28/03/2015 כהן מנחם 1031433/1

מנילוב איטה רחל 01/02/2015 זוטלר אברהם 1031580/1

פרנקנטל יהודה 04/11/2014 פרנקנטל שרה 1031635/1

בן חמו גאולה 06/04/2015 בן חמו אלברטו 1031884/1

כנפו אלי 19/04/2015 כנפו יפה 1032041/1

הס יהודית 27/03/2015 הס יהושע 1032314/1
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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

מהנא סלמאן 472/15
סאלח

נדים סאלח8/10/2014

מוחמד חוסיין 478/15
משילח

סאלחה מחמד 20/01/2015
כיוף

מנסור יוסף 29/04/2014נאיפה חסן מעדי481/15
שחאדה

אסעד סעיד 483/15
טאפש

זיד27/07/2013

זליכה סלימאן 486/15
והבי

יוסף והבי7/02/2003

חאמד יוסף 487/15
סעודה

סמיה סעודה27/02/2015

ראדי חסן כבישי7/04/2015חסן סאלח כבישי488/15

סלמאן חוסיין 512/15
סלאח אלדין

נסר סלמאן סלאח 18/01/2015
אל דין

בדראן פאעור 524/15
אסעד

מאגדה סאלח 31/03/2010
אסעד

מוהיבה מהיוב 548/15
אבו זלף

סמיר אבו זלף3/12/2008

חמאדה נאיף 549/15
אבו זלף

סמיר אבו זלף4/11/1995

נהיה ראפע 554/15
פרחאת

אילן פרחאת12/05/2011

סלמאן קאסם 557/15
זיאדה

האדי זיאדה6/03/2015

נוהא אחמד אבו 561/15
ג'נב

מאגד אבו ג'נב7/06/2008

ג'מאל סלימאן 564/15
אבו סעדה

רגיחה אבו סעדה2/04/2015

האיל מסעוד 566/15
גאנם

הילה גאנם25/03/2015

מהיבה סעיד אבו 69/15
סעדה

חמד חסן אבו 12/09/2014
סעדה

כ"ב באייר התשע"ה )11 במאי 2015(

                                            ענתיר מועדי, קאדי מדהב

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אברגל רשל 01/09/2014 אברגל ליזה 1038364/1

קוטלר פירה 04/01/2014 קוטלר אנטולי 1038899/1

סויסה נורית 16/06/2015 סויסה סלומון 1039446/1

שורץ חיים 12/06/2015 שורץ רחל 1039500/1

גיל נחמה 12/03/1996 הירשברג חיה 
מלכה

1039577/1

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(

                                              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

סגל חיים שמואל 17/12/2014 סגל טובה 1027512/1

וואדניצקי רחל 09/12/2014 וואדניצקי צבי 1029592/1

לאונוב דמיטרי 
דניאל

23/04/2012 לאונוב ויקטור 1030815/1

ויינר אלה 19/09/2011 אינדורסקי שרה 1031250/1

גייסיס דיאנה 21/01/2015 לוינסקי רוזה 1032270/1

שרון אראלה 19/04/2015 שרון בנימין בנו 1032863/1

קגנוביץ' אולג 09/04/2012 קגנוביץ' ולדימיר 465287/2

ירמולינסקי מרינה 03/06/2006 גלד מיכאל 464705/2

לנקרי אהוד 04/04/2015 לנקרי מרים 1035915/1

רובינשטיין 
מיכאל

25/03/2003 פופוב לודמילה 1033007/1

טטייבסקי פרוסיה 15/06/2014 טטייבסקי יוסף 1034130/1

הינדי אסתר 25/01/2015 הינדי חיים 1035839/1

גלם דב 21/04/2015 גלם בנימין 1035867/1

פיקוס אנטולי 03/02/2015 פיקוס ליזה 1037077/1

גבאי רחל 24/01/1979 גבאי דוד 1037111/1

גבאי רחל 28/09/2014 גבאי תופחה 1037120/1

קופיטוב אוה 02/04/2015 קופיטוב אברהם 1037159/1

פלקו אנה 23/12/2003 ספיבק איטה 1039246/1

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(

                                             צבי מוראד, המזכיר הראשי
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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

חיזראן דוקאן 936/15
חרב

לביב חסין חרב31/05/2008

נואף יוסף אבו 942/15
דולה

חגלה אבו דולה10/10/2014

פיראס סעיד 946/15
טריף

סעיד פנדי טריף25/01/2015

עפיפה אסעד 952/15
אבו רזק

עאטף סאלח אבו 25/02/2007
רזק

שאם גזאוי06/09/2014ואיל פאיז גזאוי1012/15

הודא חוסיין 1015/15
סרחאן

עפיף סרחאן21/05/2010

ורד ספדי16/04/2015עאדל ג'בר ספדי1022/15

שאדי מוניב 1032/15
קבלאן

מיסון פארס 24/05/2015
קבלאן

סדיק האשם 1033/15
חוסיין

נהא חוסיין16/03/2015

נאיף סלמאן זין 1073/15
אלדין

גמאל זין אלדין09/05/2015

גמילה מחמד עלי21/06/2015מוניר סלמאן עלי1074/15

מוחמד אמין 1075/15
גביש

כמיל גביש03/03/2010

סאלח סלמאן 1076/15
סלותי

מחמוד סאלח 03/05/2015
סלותי

שפיקה סלימאן 1078/15
טרביה

חמאדה אמין 02/03/2012
טרביה

סאמי זגיר27/12/2014שריפה גסיב זגיר1085/15

מרסל סלימאן 1086/15
ח'יר

ח'יר בסמה20/06/2015

ראמי גאנם09/03/2008עולא ראמי גאנם1099/15

היאם עלי18/08/2014ראיק סלמאן עלי1104/15

מהנא חוסיין 1105/15
עסאקלה

דועא עסאקלה25/05/2015

כ"ו בתמוז התשע"ה )13 ביולי 2015(

                                            עמאד אבו ריש, קאדי מדהב

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

סלים פארס 791/15
מקלדה

סאפי סלים 16/09/2010
מקלדה

אחמד יוסף 815/15
מושלב

סלימאן משלב21/08/2012

אחמד סעד 832/15
ח'רבאווי

מתעב אחמד 25/09/2006
ח'רבאווי

חוסין מוחמד 842/15
סעד

ראיק חוסין סעד03/02/2012

תאופיק נאיף 845/15
עסאקלה

נאדיה עסאקלה27/01/2015

סעיד מהנא ניגם26/05/2014גאלה נגיב ניגם853/15

הזימה אסמאעיל 854/15
עדיה

מנסור הזימה 15/10/1956
עדיה

כמילה שריף 855/15
עדיה

מנסור הזימה 31/12/2001
עדיה

סאלח סלמאן 870/15
אסעד

סאלח מחמד 11/01/1998
אסעד

עמאד נאיף 872/15
קבלאן

אמאל סאלח 15/10/1963
קבלאן

אמיר הנו27/03/2015סאפי אמיר הנו892/15

ראתבה מוחמד 893/15
חניפס

אחמד מחמד 10/03/2015
חניפס

סלאח סלמאן 14/11/1998זאידה חסן שעבי896/15
שעבי

סועאד מוחמד 909/15
עאמר

יוסף קאסם עאמר10/04/2015

עלי כאיד עלם 910/15
אלדין

כאיד עלם אלדין21/02/1992

נסיב כאיד אבו 919/15
פח'ר

וופיקה אבו פ'חר27/04/2015

קאסם אחמד 113/15
סמור

פאיז קאסם סמור13/06/1983

ל' בסיוון התשע"ה )17 ביוני 2015(

                                            כמאל קבלאן, קאדי מדהב
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

א.ג.א.י. חברה להשקעות ולמסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-189475-0(

)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 19.7.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון אבוחצירא, מרח' שד' 

ירושלים 2, אשדוד, 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.

אהרון אבוחצירא, מפרק

נאולית עבודות הנדסה אזרחית )2006( ניהול תאום 
ופיקוח בע"מ

)ח"פ 51-389714-0(

)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 19.7.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון יערי, ממושב בית חנן, 

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.

רון יערי, מפרק

ר. שני שיווק ומסחר לבנין בע"מ
)ח"פ 51-349671-1(

)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 19.7.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון גבאי, מרח' הרצל 9, 

הוד השרון, למפרק החברה.

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי
הודעה על ניהול נכסים עזובים

בהתאם לתקנה 12)ב( לתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי 
בהתאם  כי  בזה,  מודיע  אני  התשל"ח-1978,  וביצוע(,  דין 
לסמכותי לפי סעיף 7 לחוק האמור, החלטתי בתאריך 22.7.2015 
המפורטים  לבעלים  השייכים  העזובים  הנכסים  את  לנהל 

ברשימה שלהלן, בלא צו ניהול:

   מהות הנכסהבעלים

הנעדרים מוחמד עבד אל עזיז אחמד עבד 
אל וואהב, מחמוד עבד אל עזיז אחמד 
עבד אל וואהב, עבדאל חמוד עבד אל 

עזיז אחמד עבד אל וואהב, ורדה טאהא 
אל אחמד, מוסטפא מוחמד קאסם עבד אל 
וואהב, עבדאל כרים טועמה יוסף עבד אל 
וואהב, עבד אל רחמאן טועמה יוסף עבד 

אל וואהב

כספים

הנעדרים מוחמד אברהים מוחמד סבאח, 
סעיד מוחמד חיראללה עלי, סלים מוחמד 

חיראללה עלי, סאלם מוחמד חיראללה 
עלי, סאלם מוחמד חיראללה עלי, אחמד 

גאבר אברהים אחמד, סעדה אחמד חוסין 
חטיב, סרווה אחמד חוסין חטיב, השמה 
אחמד חוסין חטיב, אמנה סאלח מחמוד 

סבאח

כספים

כספיםהנעדר מובדא סלים אברהים

הנעדרים סלח בן מוחמד אברהים סולימני, 
סובחי תופיק בן מוחמד אברהים סולימני, 

נזמיה בת מוחמד אברהים סולימני

כספים

הנעדרים אחמד חסן חוסין עבדאללה, 
סאלח חסן חוסין עבדאללה, מוחמד 

חסן חוסין עבדאללה, נג'יב חסן חוסין 
עבדאללה

כספים

הנעדרים עיסא אסעד אברהים סעד, סעיד 
אסעד אברהים סעד

כספיםהנעדרת עזבה ראדי צפורי

כספיםהנעדר רונן זוהר

כספיםהנעדר שאוגן סעיד

הנעדרים רושדי ע'רייב עבדאללה אלבים, 
פרידה ע'רייב עבדאללה אלבים, עבדלה 

ע'רייב עבדאללה אלבים

כספים

                                                    סיגל יעקבי, עו"ד
                                         סגנית האפוטרופוס הכללי
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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.

יורם זמיר, עו"ד, מפרק

חלקה 1 בגוש 8244 בע"מ
)ח"פ 51-024328-0(

)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 22.7.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  זמיר,  יורם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לינקולן 20, 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.

יורם זמיר, עו"ד, מפרק

דרימאם בע"מ
)ח"פ 51-282352-7(

)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 22.7.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  שפר,  אריאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

אבא הלל 16, 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.

אריאל שפר, עו"ד, מפרק

טיולי ג.ד.ר בע"מ
)ח"פ 51-413349-5(

)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 23.7.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  ניקוליבסקי,  ראובן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

דוד המלך 36, תל אביב 64237, 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.

אהרון גבאי, מפרק

גלבוע הייטק וונצ'רס בע"מ
)ח"פ 51-279019-7(

)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 19.7.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמרי גלבוע, מרח' תל חי 11, 

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.

אמיר גלבוע, מפרק

אברהמי פרץ יעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-351024-8(

)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 20.7.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלדר פרץ, מרח' דרך 

מאיר ויסגל 2, פארק המדע, רחובות, 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.

אלדר פרץ, עו"ד, מפרק

חלקה 2 בגוש 8244 בע"מ
)ח"פ 51-022070-0(

)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 22.7.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  זמיר,  יורם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לינקולן 20, תל אביב, למפרק החברה.
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קיי.אנד.ג'י. מוטור קומפני בע"מ
)ח"פ 51-397803-1(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2015, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרק  לציון,  ראשון   ,8/3 בגין  עליזה  מרח'  הכהן,  גולן  אורי 

החברה.

אורי גולן הכהן, מפרק

מרוין מוראביץ תעש-מור בע"מ
)ח"פ 51-150293-9(

)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 7.7.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  סיימון,  אלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

זרחין 10, רעננה, למפרק החברה.

אלי סיימון, עו"ד, מפרק

עמי ושטרכמן בע"מ
)ח"פ 51-283409-4(

)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 19.7.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף שטרכמן, מרח' סעדיה 

הגאון 5, מבשרת ציון, למפרק החברה.

יוסף שטרכמן, מפרק

לינדה גיבון תעש-מור בע"מ
)ח"פ 51-150294-0(

)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 7.7.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  סיימון,  אלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

זרחין 10, רעננה, למפרק החברה.

אלי סיימון, עו"ד, מפרק

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.

ראובן ניקוליבסקי, מפרק

אורורה קיי בע"מ
)ח"פ 51-267989-5(

)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 
לאחר   ,12.7.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  ויתרו על  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
למפרקת  אביב,  תל   ,11/2 הרכבי  אברהם  מרח'  פנקס,  קרן  את 

החברה.

קרן פנקס, מפרקת

ח.ש. - פרטס יבוא ושיווק חלפים לרכב בע"מ
)ח"פ 51-259664-4(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.7.2015, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

עודד שקד, מרח' אנטוורפן 20, נתניה, למפרק החברה.

עודד שקד, מפרק

ביוסטדיס בע"מ
)ח"פ 51-165499-8(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2015, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

אברהם דנון, מרח' ערבה 14, עומר, למפרק החברה.

אברהם דנון, מפרק




