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הודעה על מינוי לוועדת השגה
לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002

לחוק  15)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-12002, לאחר התייעצות עם 
שרת המשפטים, ובהתאם לתקנה 12 לתקנות שירות הביטחון 
הכללי )הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג ביטחוני לעובדיו, 
על  השגה  וועדת  ביטחונית  אי–התאמה  בדבר  לאדם  הודעה 
את  מיניתי  התשס"ג-22003,  ביטחונית(,  אי–התאמה  קביעת 
אי–  בדבר  החלטה  על  להשגה  הוועדה  לחברת  שפיר  לינדה 
התאמה ביטחונית למשרה או לתפקיד שסווגו בסיווג ביטחוני.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ"ה בתשרי התשע"ו )8 באוקטובר 2015(
)חמ 3-3238-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  __________

1 ס"ח התשס"ב, עמ' 179.

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 462.

מינוי יושב ראש ועדת עררים
 לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, 

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

נכי המלחמה בנאצים,  3 לחוק  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
ו–)ב( לחוק  התשי"ד-11954 )להלן - החוק(, ולפי סעיפים 5)א( 
בית  נשיאת  ובהסכמת  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי 
אהרון  השופט  של  מינויו  את  מאריכה3  אני  העליון,  המשפט 
עררים  ועדת  ראש  ליושב  בית משפט שלום,  שדה, שופט של 

לפי החוק, במחוז חיפה.

 5( התשע"ה  בתמוז  י"ח  מיום  שנים,  לשלוש  המינוי  תוקף 
ביולי 2015(.

ז' באב התשע"ה )23 ביולי 2015(
)חמ 3-99-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  __________

1 ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשל"ט, עמ' 88.

2 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3 י"פ התשע"ב, עמ' 5652.

מינוי רשמת הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  רשמים,  לבחירת  הוועדה  בחירת  ולפי  התשכ"ז-11967, 
ממנה בזה את פזית גלעדי אליהו לרשמת הוצאה לפועל מיום 

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(.

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1121-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 930.  1

מינוי רשמת הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  רשמים,  לבחירת  הוועדה  בחירת  ולפי  התשכ"ז-11967, 

ממנה בזה את בדריה חסן חסנין לרשמת הוצאה לפועל מיום 
ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(.

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1121-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

מינוי רשמת הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  רשמים,  לבחירת  הוועדה  בחירת  ולפי  התשכ"ז-11967, 
ב'  מיום  לפועל  הוצאה  לרשמת  אקוקה  לורן  את  בזה  ממנה 

בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(.

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1121-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים                   __________

1 ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 930.

אצילת סמכויות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק   269 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מיושבי  לכל אחד  אוצל  אני  - החוק(,  )להלן  התשכ"ה-11965 
סמכותי  את  ולבנייה,  לתכנון  המחוזיות  הוועדות  של  הראש 
לפי סעיף 109 לחוק, לגבי המחוז שבו הוא מכהן, בכל הנוגע 

לתכנית בסמכות הוועדה המקומית לפי סעיף 62א לחוק.

כ"ד בתשרי התשע"ו )7 באוקטובר 2015(
)חמ 3-715-ה2(

משה כחלון  
שר האוצר  __________

1 י"פ התשע"ה, עמ' 7720.

2 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.

אצילת סמכויות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק   269 סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
מינהל  למנהלת  אוצל  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-21965 
התכנון במשרד האוצר, את סמכותי לפי סעיף 109 לחוק, בכל 

הנוגע לתכנית בסמכות הוועדה המחוזית.

כ"ד בתשרי התשע"ו )7 באוקטובר 2015(
)חמ 3-715-ה2(

משה כחלון  
שר האוצר  __________

1 י"פ התשע"ה, עמ' 7720.

2 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה על מינוי חבר מינהלת מרכז ההשקעות
לפי החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א()2( לחוק לעידוד 
לחבר  רשף  אמיר  את  מיניתי  התשי"ט-11959,  הון,  השקעות 
מינהלת מרכז ההשקעות כנציג אגף התקציבים במשרד האוצר.

__________
1 ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"א, עמ' 165.

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 930.  1
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תוקף המינוי מיום י"ח באלול התשע"ה )2 בספטמבר 2015(.

י"ח באלול התשע"ה )2 בספטמבר 2015(
)חמ 3-506-ה6(

משה כחלון  
שר האוצר  

מינוי חבר לוועדת עררים
לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)א( לחוק החשמל, התשי"ד-11954 
המינהליים,  הדין  בתי  לחוק  8)ב(  סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן 
התשנ"ב-21992, אני מאריך לשלוש שנים נוספות את מינויו של 

אהרון בר דב לחבר בוועדת עררים הפועלת לפי סעיף 7 לחוק.

ז' בחשוון התשע"ו )20 באוקטובר 2015(
)חמ 3-182-ה2(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  __________

1 ס"ח התשי"ד, עמ' 190; התשע"א, עמ' 791.

2 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

מינוי חבר לוועדת עררים
לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)א( לחוק החשמל, התשי"ד-11954 
המינהליים,  הדין  בתי  לחוק  8)ב(  סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן 
התשנ"ב-21992, אני מאריך לשלוש שנים נוספות את מינויו של 

דוד בר עקיבא לחבר בוועדת עררים הפועלת לפי סעיף 7 לחוק.

ז' בחשוון התשע"ו )20 באוקטובר 2015(
)חמ 3-182-ה2(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  __________

1 ס"ח התשי"ד, עמ' 190; התשע"א, עמ' 791.

2 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

מינוי חבר לוועדת עררים
לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)א( לחוק החשמל, התשי"ד-11954 
המינהליים,  הדין  בתי  לחוק  8)ב(  סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן 
התשנ"ב-21992, אני מאריך לשלוש שנים נוספות את מינויו של 

יואב לויטין לחבר בוועדת עררים הפועלת לפי סעיף 7 לחוק.

ז' בחשוון התשע"ו )20 באוקטובר 2015(
)חמ 3-182-ה2(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  __________

1 ס"ח התשי"ד, עמ' 190; התשע"א, עמ' 791.

2 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

מינוי מנהל נמל טבריה
לפי פקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א-1971

חדש[,  ]נוסח  הנמלים  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"א-11971, אני ממנה את עופר בן עזרא, למנהל נמל טבריה.

__________
1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.

מינויו של עמרם בן ישי למנהל נמל טבריה ונמל עכו2 - בטל.

י"ג בחשוון התשע"ו )26 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1510-ה1(

ישראל כ"ץ  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  __________

2 י"פ התשע"ד, עמ' 5669.

ביטול מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה 
והשירותים החברתיים למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, 
בזה  מתפרסם  לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות 

לאמור:

ביטול

והשירותים  הרווחה  משרד  של  תמיכות  למתן  המבחנים   .1
החברתיים למוסדות ציבור כדלקמן - בטלים:

במוסדות  והצטיידות  שיפוצים  למטרת  תמיכה   )א( 
פנימיתיים לקטינים2;

תמיכות לפעולות התנדבות3;  )ב( 

שכלי  פיגור  עם  לילדים  קהילתי  לטיפול  תמיכות   )ג( 
ומשפחותיהם4;

במסגרות  השוהים  המפגרים  לרווחת  תמיכות   )ד( 
פנימיתיים5;

תמיכות למוסדות פנימיתיים לטיפול במפגרים6;  )ה( 

תמיכות לקידום נוער חלש ומנותק7;  )ו( 

בין– ארגונים  של  ישראליים  בסניפים  תמיכות   )ז( 
לאומיים8;

תמיכות בקיום ועידות בין–לאומיות בישראל9;  )ח( 

תמיכה לטיפול בנוער וצעירים מנותקים בקהילה10;  )ט( 

של  משפחות  לבני  סיוע  מרכזי  להפעלת  תמיכה   )י( 
;P.D.D אנשים עם אוטיזם או

תמיכה לצורכי שיפוצים, בנייה והצטיידות לבתי ספר  )יא( 
לחניכים, לפי חוק החניכות, התשי"ג-121953;

תמיכה לפיתוח בנייה בתוקף נרחב לנכים13; )יב( 

__________
1 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2 י"פ התשס"ג, עמ' 1487.

3 י"פ התשנ"ב, עמ' 3662.

4 י"פ התשנ"ח, עמ' 773.

5 י"פ התשנ"ב, עמ' 3662.

6 י"פ התשנ"ד, עמ' 3662.

7 י"פ התשנ"ב, עמ' 2.

8 י"פ התשנ"ה, עמ' 1013.

9 י"פ התשנ"ה, עמ' 1013.

10 י"פ התשס"א, עמ' 1951.

11 י"פ התשס"ג, עמ' 2462.

12 י"פ התשס"א, עמ' 1950.

13 י"פ התשנ"ה, עמ' 1012.
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מינוי חבר הוועדה למתן היתרים
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988

הים  זיהום  מניעת  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, אני ממנה 
לפי  היתרים  למתן  בוועדה  הכלכלה,  לנציג שר  אסף  דוד  את 

החוק )להלן - הוועדה(, במקום זאב ברל2.

זאב ברל יכהן כממלא מקומו של דוד אסף בוועדה.

ההודעה בדבר מינוי ועדה למתן היתרים3 תתוקן לפי זה.

י"ג בחשוון התשע"ו )26 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2183-ה1(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  __________

1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 118.

2 י"פ התש"ע, עמ' 3289.

3 י"פ התש"ן, עמ' 3633; התשס"ט, עמ' 4477.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית באר יעקב
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
שהמועצה הדתית באר יעקב תהיה בת שבעה חברים והרכבתי 

אותה כלהלן:

שמואל בן דוד

מנחם שפירא

יוסף בריקמן

מרים אילוז

יצחק מעודד

אברהם פרג

יעקב אזר.

תוקף המינוי מיום ד' בתשרי התשע"ו )17 בספטמבר 2015(.

ד' בתשרי התשע"ו )17 בספטמבר 2015(
)חמ 3-140-ה1(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  __________

1 ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 648.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית בית שמש
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
שהמועצה הדתית בית שמש תהיה בת תשעה חברים והרכבתי 

אותה כלהלן:

יהודה מהדיזדה

אברהם פיין

דוד איזנבך

יוסף ברנשטיין

__________
1 ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 648.

נכים  לרווחת  והוצאות  שיפוצים  למטרת  תמיכות  )יג( 
השוהים במוסדות פנימיתיים14;

תמיכה לצורך טיפול בנכים עולים15; )יד( 

תמיכות בגופים לאילוף כלבי נחייה לעיוורים16. )טו( 

תחילה

תחילתו של תיקון זה ביום פרסומו.  .2

ט"ז בחשוון התשע"ו )29 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1888(

)803-35-2015-000044(
חיים כץ  

שר הרווחה והשירותים החברתיים  
14 י"פ התשנ"ב, עמ' 3664.

15 י"פ התשנ"ב, עמ' 3664.

16 י"פ התשנ"ד, עמ' 3.

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )קביעת אחוזי 

נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות(, 
התשמ"ד-1984

לתקנות   26 תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
רפואית,  נכות  אחוזי  )קביעת  נכות(  )ביטוח  הלאומי  הביטוח 
מינוי ועדות לעררים והוראות שונות(, התשמ"ד-21984, קבעתי 
כי הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן יכללו ברשימת חברי 

ועדה רפואית לעררים:

ד"ר שגב שלום

ד"ר גזאלה מנצור

כ"ג באלול התשע"ה )7 בספטמבר 2015(
)חמ 3-89-ה2(

חיים כץ  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 1377.

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הניקוז  שתכנית  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני   וההגנה 
עליה  שהחליטה  הקדרון",  "פתחת  קטע  קדרון  נחל   10-8588
והעתק  הניקוז  רשות  במשרדי  הונחה  המלח,  ים  ניקוז  רשות 
בתחום  הנכללות  המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה 

רשות הניקוז.

ים  ניקוז  ניתן להגיש לרשות  התנגדות לפי החוק האמור 
המלח, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ים המלח, ד"נ ים 
המלח, נווה זוהר 86910.

י"ד בחשוון התשע"ו )27 באוקטובר 2015(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר 	__________

ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1
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הודעה על עדכון סכומים
לפי תקנות העיריות )חתימה על מסמכים מסוימים(, 

התש"ך-1959

אני מודיעה לפי תקנה 2א)ד( לתקנות העיריות )חתימה על 
)להלן - התקנות(, כי עקב  מסמכים מסוימים(, התש"ך-11959 
 2015 אוגוסט  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  מדד  עליית 
 2015 פברואר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  מדד  לעומת 
התעדכנו הסכומים המופיעים בסעיף 2 לתקנות ועוגלו כאמור 
בתקנה 2א)ב( ו–)ג(, והם מיום י"ח בתשרי התשע"ו )1 באוקטובר 

2015(, כלהלן:

הסכום שבסעיף 2)1( לתקנות - "93,900";  )1(

הסכום שבסעיף 2)2( לתקנות - "188,100";  )2(

הסכום שבסעיף 2)3( לתקנות - "626,700".  )3(

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
)חמ 3-654-ה2(

אורנה הוזמן-בכור  
__________                  המנהלת הכללית של משרד הפנים

1 ק"ת התש"ך, עמ' 400; התשמ"ב, עמ' 347; י"פ התשע"ה, עמ' 4892.

הסמכה לתת רישיון קבורה
לפי פקודת בריאות העם, 1940

העם,  בריאות  לפקודת  8)1()ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מסמיך  אני  המחוזי,  הרופא  עם  שהתייעצתי  ולאחר   ,11940
את ד"ר רחל שוורצמן, שהסכימה לכך, לתת רישיונות קבורה 

לנפטרים בבית החולים פלימן.

י"ב בחשוון התשע"ו )25 באוקטובר 2015(
)חמ 3-613-ה7(

משה בר סימן טוב  
__________                   המנהל הכללי של משרד הבריאות

1 ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התש"ם, עמ' 8.

הודעה על החלת החוק
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 2)ב( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
- החוק(, החליטה מועצת בנימינה-גבעת עדה לפעול בתחום 
בהתאם  חלקם,  או  כולם  הסביבה,  חיקוקי  לאכיפת  שיפוטה 

להוראות החוק.

י"ג בחשוון התשע"ו )26 באוקטובר 2015(
)חמ 3-4455(

פנחס )פינקי( זוארץ  
ראש המועצה המקומית		 	

בנימינה-גבעת עדה 	
.  __________

1 ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

יצחק אלמשעלי

מאיר ביטון

שמעון אזולאי

אברהם מויאל

רינה הולנדר.

תוקף המינוי מיום כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(.

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(
)חמ 3-140-ה1(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

החלטה בדבר הארכת מועדים
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

בהתאם לסעיף 10)ו( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-11973, 
ובהסכמת מבקר המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת 

כמפורט להלן:

 )2015 בדצמבר   31( התשע"ו  בטבת  י"ט  יום  עד  להאריך   )1(
לכנסת  הבחירות  לתקופת  החשבונות  מסירת  מועד  את 
וכן את מועד מסירת החשבונות השוטפים של  העשרים, 
המפלגות לתקופה המתחילה ביום כ"א בשבט התשע"ג )1 
בפברואר 2013( והמסתיימת ביום י"א בניסן התשע"ה )31 

במרס 2015(;

את   )2016 ביוני   2( התשע"ו  באייר  כ"ה  יום  עד  להאריך   )2(
ביקורת  תוצאות  לגבי  המדינה  מבקר  דוח  מסירת  מועד 
את  וכן  העשרים,  לכנסת  הבחירות  לתקופת  החשבונות 
ביקורת  תוצאות  לגבי  המדינה  מבקר  דוח  מסירת  מועד 
המתחילה  לתקופה  המפלגות  של  השוטפים  החשבונות 
ביום כ"א בשבט התשע"ג )1 בפברואר 2013( והמסתיימת 

ביום י"א בניסן התשע"ה )31 במרס 2015(.

ז' בחשוון התשע"ו )20 באוקטובר 2015(
)חמ 3-66-ה6(

משה גפני  
יושב ראש ועדת הכספים  __________

1 ס"ח התשל"ג, עמ' 152; התשע"ה, עמ' 52.

הודעה על סכום מעודכן
לפי חוק המכינות הקדם–צבאיות, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי תקנה 21)ג( לתקנות המכינות הקדם–
אני  התש"ע-12009,  קדם–צבאית(,  במכינה  )הכרה  צבאיות 
3)א( לחוק המכינות הקדם– מודיעה כי הסכום הנקוב בסעיף 
 1( י"ז באלול התשע"ה  צבאיות, התשס"ח-22008, עודכן ביום 
בספטמבר 2015(, והתעריף של השתתפות אוצר המדינה בעלות 
חניך במכינה קדם–צבאית מוכרת הוא 25,653 שקלים חדשים 

לשנה.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-3904(

מיכל כהן  
__________                 המנהלת הכללית של משרד החינוך

1 ק"ת התש"ע, עמ' 156.

2 ס"ח התשס"ח, עמ' 890; י"פ התשע"ה, עמ' 34.
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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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/943, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4117, 
התשנ"ג, עמ' 3136, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

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 ברמת גן, המזוהה כגוש 6179, חלקות 390-388   
בשלמותן )לשעבר חלקות 14, 18, 24, 34-30(; הייעוד: שב"צ 

ושצ"פ.

כ"ד בתשרי התשע"ו )7 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

אביבית מאור-נמרודי  
                                     יושבת ראש ועדת המשנה המקומית

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
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' רג/340, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 399 חלקה   ,6128 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
בשלמותה; הייעוד: שצ"פ ודרך.

כ"ד בתשרי התשע"ו )7 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

אביבית מאור-נמרודי  
                                     יושבת ראש ועדת המשנה המקומית

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
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' רג/340, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

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 ברמת גן, המזוהה כגוש 6127, חלקה 423 בשלמותה;   
הייעוד: דרך.

כ"ד בתשרי התשע"ו )7 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

אביבית מאור-נמרודי  
                                     יושבת ראש ועדת המשנה המקומית

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
יד/1170, יהוד-מונוסון, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בילקוט הפרסומים 2611, התש"ם, עמ' 1215, מוסרת בזה 
)להלן  יהוד-מונוסון  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  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 ביהוד-מונוסון, המזוהה כ-  

  גוש
 חלקי
חלקה

 חלקה
ייעודבשלמותה

שביל650289-48

116-109

124-118

דרך225

134

136

139 ,138

שב"צ, שביל140

שביל141

דרך142

שביל145-143

174
218-216

דרך

  גוש
 חלקי
חלקה

 חלקה
ייעודבשלמותה

שביל6502219

דרך220

שביל309, 310

שצ"פ, דרך311

שב"צ, דרך312

שביל316

דרך650389

91

93

שביל650469-49

75-71

דרך140, 141

שביל142, 143

דרך144

146

177

179

669562
239

שצ"פ

שביל110

שצ"פ111

דרך81

דרך669781

שצ"פ, דרך85

שביל87

שצ"פ112

6800 
)לשעבר 

גוש 6697(

דרך78-75

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

יעלה מקליטס  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/1290, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2726, התשמ"א, עמ' 2172, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה יהוד-מונסון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי 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 ביהוד-מונוסון, המזוהה כגוש 6684, ח"ח 121;   
הייעוד: שצ"פ ודרך.

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

יעלה מקליס  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  __________

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' ממ/7003, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2900, התשמ"ג, עמ' 1263, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי 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.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 ביהוד-מונוסון, המזוהה כגוש 6800, חלקות   
 )120  ,119  ,114  ,113 מגרשים   ,6502 גוש  )לשעבר   74-71

בשלמות; הייעוד: שביל ניקוז.

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

יעלה מקליס  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  __________

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' ממ/1236, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,874 עמ'  התש"ם,   ,2598
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי 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

ח"ח   ,6711 כגוש  המזוהה  ביהוד-מונוסון,  קרקע  חטיבת   
223-219 )לשעבר ח"ח 9 בגוש 6711(; הייעוד: דרך ושביל.

י"א בתמוז התשע"ה )28 ביוני 2015(
)חמ 3-2(

יעלה מקליס  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראש העין, בגוש 4270, ח"ח 155 )לשעבר ח"ח   
29, 33 בגוש 4270(; הייעוד: דרך.

כ"ה באב התשע"ה )10 באוגוסט 2015(
)חמ 3-2(

שלום בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  __________
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/18071, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6854, התשע"ד, עמ' 7320, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טבריה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

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

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בטבריה, המזוהה כחלקות 13, 18, 61, 83 בגוש   
15284; הייעוד: מבני ציבור.

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

אליהו זיגדון  
                                                 יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה טבריה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/78/1241, 
הפרסומים 6193, התשע"א, עמ' 2223, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )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 תקווה, רחוב האופן, גוש 6640, ח"ח 103,    
בשטח של 9,245 מ"ר; הייעוד: מבנים ומוסדות ציבור.

ח' בחשוון התשע"ו )21 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

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' אפ/201, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3854, התשנ"א, עמ' 1778, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העין  ראש  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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, ששטחה 1,085 מ"ר, המוגדרת כמגרש מס'   
5001 לפי תכנית ג/20529, והמזוהה כגוש 18016, ח"ח 24, 25.

ט' בחשוון התשע"ו )22 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

זאב נוימן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  __________
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/14367, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5744, התשס"ח, עמ' 756, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרכים,  להלן 

שטח ציבורי פתוח, חניה ציבורית ומבני 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 בעילוט, המזוהה כגוש וחלקי חלקות האלה:  

גוש
 חלקי 
חלקה

 שטח
ייעודבמ"ר

דרך, שצ"פ1748311,655

דרך, שצ"פ21,127

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
ג/14515  והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בילקוט הפרסומים 5846, התשס"ח, עמ' 4614, מוסרת בזה 
)להלן  עילית  נצרת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
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

גוש 16557, ח"ח 1, 20, 24; מגרשים: 400 ו–403; גוש 16558,   
ח"ח 16, מגרשים 400, 401, 402 )לשעבר ח"ח 2(.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה,	וכל	מעוניין	רשאי	
לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

י"ג בחשוון התשע"ו )26 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

נתנאל טויטו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  __________

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/20529, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6979, 
התשע"ה, עמ' 3171, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עכו  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מבנה ציבור )או לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
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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הייעוד: מבני ציבור.  

א' בחשוון התשע"ו )14 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

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/7215, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4407, התשנ"ו, עמ' 3265, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
מבני  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

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 בעילוט, המזוהה כגוש 17485, חלקי חלקה 51,   
בשטח של 1,072 מ"ר; הייעוד: מבני ציבור.

א' בחשוון התשע"ו )14 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  __________
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/7215, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 

גוש
 חלקי 
חלקה

 שטח
ייעודבמ"ר

דרך, שצ"פ52,957

דרכים, שצ"פ, מבני ציבור95,997

דרכים, שצ"פ, חניה 116,261
ציבורית

דרך17485431,133

דרך4429

א' בחשוון התשע"ו )14 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

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/7215, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4407, 
התשנ"ו, עמ' 3265, ותכנית מס' ג/19907, שהודעה בדבר 
התשע"ד,   ,6755 הפרסומים  בילקוט  פורסמה   אישורה 
עמ' 3795, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 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 בעילוט, המזוהה כגוש 17484 -  

שטח במ"רחלקי חלקה

31564

321,710

7338

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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3916, התשנ"א, עמ' 3582, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  אשדוד  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 באשדוד, רובע ז', המהווה כגוש 472, חלקה 49   
בשלמותה; הייעוד: שב"צ.

ט' בחשוון התשע"ו )22 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

גבריאל כנפו  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה אשדוד  __________

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, 
מנחם,  בכפר  הרכבת  לתחנת  גישה  כביש   ,3/203/03/6
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6270, התשע"א, עמ' 5684, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה יואב )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. 

4407, התשנ"ו, עמ' 3265, ותכנית מס' ג/11655, שהודעה 
 ,5051 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
התשס"ב, עמ' 1354, ותכנית מס' ג/11248, שהודעה בדבר 
4885, התש"ס, עמ'  בילקוט הפרסומים  פורסמה  אישורה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,3636
מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 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 בעילוט, המזוהה כגושים וחלקי חלקות האלה:  

גוש
 חלקי 
שטח במ"רחלקה

1748464211

662,260

7314

17486137

141,689

1729,690

1826

הייעוד: מבני ציבור.

א' בחשוון התשע"ו )14 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  __________
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' 3/במ/93, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 

__________
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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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, ד"נ חוף הכרמל, טל' 04-8136211, 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית 
הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  חכ/מק/11/יא",  מס'  מפורטת 

5592, התשס"ז, עמ' 395, שינוי לתכנית חכ/11/ד.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צרופה - גוש 11769, 
ח"ח 43, 44.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין; ב( שינוי גבול 
בין מגרשים בלא שינוי בשטחם.

הוועדה  במשרדי  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
טל'  הכרמל,  חוף  ד"נ  הכרמל,  חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים   ,04-8136211

לקהל.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית 
הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  חכ/מק/11/יג",  מס'  מפורטת 

5641, התשס"ז, עמ' 2028, שינוי לתכנית משח/17.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צרופה - גוש 11771, 
ח"ח 36.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, ד"נ חוף הכרמל, טל' 04-8136211, 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית 
הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  חכ/מק/22/ב/6",  מס'  מפורטת 

5481, התשס"ו, עמ' 1246, שינוי לתכנית חכ/22/ב.

גוש   - איילה  עין  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
11003, ח"ח 21.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין הקבוע בתכנית מ–5 מ' 
ל–2.4 מ'.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, ד"נ חוף הכרמל, טל' 04-8136211, 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית 
הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  חכ/מק/35/יא",  מס'  מפורטת 

5525, התשס"ו, עמ' 3120, שינוי לתכנית חכ/35/ד.

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 המצויה בסמיכות למפגש כביש ארצי מס' 6   
וכביש אזורי מס' 383 של כ–13.748 דונם במקרקעין הידועים 

כגוש 2606, ח"ח 3, 4 וגוש 2705, ח"ח 16.

י"א באלול התשע"ה )26 באוגוסט 2015(
)חמ 3-2(

מוטי צרפתי-הרקבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה יואב  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
504-0167908, הר/מק/2276", הבריגדה הרצליה, שינוי לתכנית 

הר/1960, כפיפות לתכניות הר/200/מ, הר/253/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, מדרום לרח' 
הבריגדה היהודית - גוש 6536, חלקה 974 בשלמותה.

מתחת  שירות  שטחי  של  המרה  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לכניסה  מתחת  עיקריים  שטחים  לטובת  הקובעת  לכניסה 

הקובעת, בלא שינוי בסך כל השטחים המותרים לבנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17.4.2015 ובילקוט הפרסומים 7020, התשע"ה, עמ' 4756.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי  הרצליה,   ,22 סוקולוב  רח'  הרצליה,  ולבנייה  לתכנון 
דרך מנחם  ולבנייה מחוז תל אביב,  לתכנון  הוועדה המחוזית 
בגין 125, תל–אביב, טל' 03-7632585, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה פדלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית 
הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  חכ/מק/1/ה/2",  מס'  מפורטת 

6103, התש"ע, עמ' 3626, שינוי לתכנית חכ/1/ה/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הבונים - גוש 10988, 
ח"ח 11, 14.

בהסכמה;  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב( הרחבת דרך.
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יח"ד;   4 נוספות בקיר משותף לפי התשריט, סך הכול   יחידות 
 ב( שינויים בקווי בניין; ג( קביעת מיקום חניות בתחום המגרשים; 
בתא  תכסית  הגדלת  ה(  להריסה;  אלמנטים  בדבר  הוראות  ד( 
זכויות  הגדרת  ז(  מ"ר;   325 מינימלי  מגרש  שטח  ו(   ;101 שטח 

בנייה; ח( אין בשינויים הנ"ל משום תוספת זכויות בנייה.

מטרת התכנית: לפי המפורט בהוראות התכנית.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
יבנה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי   בעיתונים, 
שד' דואני 3, יבנה, טל' 08-9433383. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, קריית 

הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

צבי גוב ארי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה יבנה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' פת/

מק/38/1240", שינוי לתכנית 2000.

רח'  תקווה,  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רבקה שווימר 7, 9, רח' העצמאות 13 - גוש 6715, ח"ח 146, 147.

עיקרי הוראות התכנית: תכנית זו באה לשנות תכנית מיתאר 
מקומית פתח תקווה כלדקמן: א( שינוי בקו בניין צדי מזרחי בחלקה 
147 וכן בקו בניין צדי מערבי בחלקה 146, מ–3 מ' ל–0 מ' כמסומן 
המסומנים  הבנייה  בקווי  לפגוע  כדי  באמור  אין  ב(  בתשריט; 

בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5481, התשס"ו, עמ' 1248.

פתח  בעיריית  מידע  במחלקת  התכניות  את  לראות  ניתן 
ובמשרדי   ,03-9053111 בטל'  מראש,  תור  בקביעת  תקווה 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444 טל'  רמלה, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אוריאל בוסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' חמ/

מק/38/153", שינוי קו בניין ברח' הדקל  40-38, מגרש 397 בלפיד, 
שינוי לתכנית גז/במ/1/3.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין הוד - גוש 11952, 
ח"ח 46.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, ד"נ חוף הכרמל, טל' 04-8136211, 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית 
הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  חכ/מק/148/יא",  מס'  מפורטת 

5472, התשס"ו, עמ' 970, שינוי לתכנית חכ/148/ב.

גוש   - שלמה  בת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
11799, ח"ח 47.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, ד"נ חוף הכרמל, טל' 04-8136211, 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
הפקדת  על  הודעה  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
בילקוט  שפורסמה  חכ/מק/243/א/1",  מס'  מפורטת  "תכנית 
ג/555,  לתכניות  שינוי   ,1943 עמ'  התשס"ו,   ,5496 הפרסומים 

מכ/201, מכ/243, מכ/243/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עתלית - גוש 10544, 
ח"ח 41.

עיקרי הוראות התכנית: הגדלת מס' יח"ד במגרש מיחידה 
אחת ל–2 יח"ד במגרש, בלא תוספת שטחי בנייה ובלא הגדלת 

מס' המבנים המותרים במגרש.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, ד"נ חוף הכרמל, טל' 04-8136211, 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  

מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה יבנה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' 404-0119792".

 ,5169 גוש   - יבנה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 42 בשלמותה, ח"ח 6.

בת  מגורים  חלקת  פיצול  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לשתי  משותף  בקיר  הבנויות  קיימות  דיור  יחידות  שתי 
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כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
פיתוח,  מפלסי  שינוי  מכוש   ,15 הבר  יונת  רח'   ,"208-0286062 
לתכנית  בהתאם  ג/11053,  לתכנית  שינוי  מק/כר/17/11053, 

גנ/17007.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל, גבעת מכוש, 
סמטת יונת הבר - גוש 19949, חלקה 10 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי מפלסי בינוי ופיתוח.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1.5.2015 ובילקוט הפרסומים 7050, התשע"ה, עמ' 6274.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,04-9085674 טל'   ,100 קק"ל  שד'  כרמיאל,  ולבנייה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית 
וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה, 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

עדי אלדר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כרמיאל  

מרחב תכנון מקומי מעלות תרשיחא

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  תרשיחא  מעלות  ולבנייה 

ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי   ,"0305920-223 מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/13962, ג/19891, ג/בת/164, כפיפות לתכניות תמא/34/ב/4, 

תמא/35, תממ/2/9.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות - גוש 18378,   
חלקה 51 בשלמותה; גוש 18755, חלקה 3 בשלמותה.

שינוי  ב(  הבניין;  גובה  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הוראות בנייה בדבר מספר קומות וגובה המבנה.

"תכנית מפורטת מס' 223-0341198", שינוי לתכנית ג/11610.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות - גוש 18392,   
חלקה 7 בשלמותה, ח"ח 2, 5, 6, 8.

לצורכי  ושטחים  מסחר  לשטח  רה–תכנון  התכנית:  מטרת   
ציבור בלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע בשכונת 

אורנים, מעלות תרשיחא.

בלא  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע; ב( שינוי קווי בניין 
ומתן  הקומות  מספר  המבנים,  גובה  קביעת  ג(  במגרשים; 
הנחיות למדידה; ד( שינוי הוראות מתכנית ג/11610, סעיף 
ציבורי  שטח  לייעוד  הוראה  שינוי  ה(  הנאה(;  )זיקת   1.17

 ,5650 גוש   - לפיד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 51 במלואה.

מטרות התכנית: א( שינוי קו בניין אחורי; ב( שינוי תכסית; 
ג( קביעת הוראות בדבר בינוי.

מ'  מ–6  בניין אחורי  קו  שינוי  א(  הוראות התכנית:  עיקרי 
ל–3.75 מ'; ב( שינוי תכסית מ–30% ל–36.66%, בלא שינוי בסך 

כל זכויות הבנייה; ג( קביעת הוראות בינוי מנחים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6.7.2014 ובילקוט הפרסומים 6819, התשע"ד, עמ' 6111.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ד"נ  שהם,   ,10 מודיעים  רח'  מודיעין,  חבל  ולבנייה  לתכנון 
מרכז 73100, טל' 03-9722887, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין 

פתוחים לקהל.

שמעון סוסן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חבל מודיעין  

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  כרמיאל  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' 208-0318188", 
שינוי לתכניות כר/מק/11053/16, כר/מק/424/8, ג/11053, כפיפות 

לתכנית גנ/17007.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל, רח' אנקור 53 
- גוש 18991, חלקה 186 בשלמותה.

צדיים  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ל–3.60 מ' במקום 4 מ'; ב( שינוי בינוי במגרש: 1( שינוי מפלסי 
גבי  על  המסומנים  בגבולות  המפלסים   2 של  ופיתוח  רצפה 
 ;)255.2-256.2 )במקום   257.2  - עליון  מפלס   )2 הבינוי;   תכנית 
3( מפלס תחתון - 253.9 )במקום 251.3-252.3(; 4( מפלס תחתון 
של הקרקע/פיתוח בצמוד לקיר תומך של רח' נחליאלי יישאר 
מהגבול;  מ'   2 למרחק  עד  הקיים  בגובה  התומך  והקיר   251.3 
מערב  מצד  מ'   3 בתחום  הקרקע/פיתוח  של  תחתון  מפלס   )5
שינוי   )6  ;251.3 יישאר   16 מגרש  של  התחתונים  מ'   14 לאורך 
מיקום המעבר בין מפלסים לפי תכנית בינוי מחייב; ג( תוספת 
שטח עיקרי למגורים, לבנייה לא רוויה 7% משטח המגרש הם 
56 מ"ר; ד( תוספת שטחי שירות תת–קרקעיים 4 מ"ר להגדלת 

מחסן.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
העתק   .04-9085674 טל'   ,100 קק"ל  שד'  כרמיאל,  ולבנייה 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

מחוז הצפון, קריית הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508508.
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מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
גת/ ג/6540,  ג/4477,  ג/12197,  לתכניות  שינוי   ,"206-0266700

מק/2/4477.

גוש   - זיתים  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
17327, חלקות 79, 84 בשלמותן, ח"ח 29-26, 38, 39, 46, 47, 81; 

גוש 17333, ח"ח 3-1, 13-6, 136.

מוסד  להקמת  ציבור  למבני  שטח  איתור  התכנית:  מטרת 
חינוכי ייחודי.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה )הצרחת שטחים( 
בין קרקע חקלאית לייעוד מבנים ומוסדות ציבור, הגדלת שטח 
למבני ציבור במרכז המושב והארכת דרך כגישה למגרש סמוך; 

ב( קביעת הוראות בינוי, קווי בנייה וגובהי בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
.04-6628210 טל'  תחתון,  גליל  ד"נ  התחתון,  הגליל   ולבנייה 

לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
 ,17511 עילית  נצרת  הממשלה,  קריית  הצפון,  מחוז   ולבנייה 

טל' 04-6508508.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

בדבר  הוראות  שינוי   ,"2060231662 מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
בינוי אדריכלי בחלקה מס' 35, מושב שרונה, שינוי לתכנית 

ג/9102.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב שרונה - גוש   
15767, חלקה 35 בשלמותה; מגרש 35 בשלמותו.

אדריכלי  בינוי  בדבר  הוראות  של  שינוי  התכנית:  מטרת   
באזור מגורים ב.

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת קומת מגורים אחת לסך   
הכול 3 קומות מעל מרתף; ב( הקטנת קווי הבניין במגרש; 
הוראות  שינוי  ד(  במגרש;  המרבי  הבנייה  גובה  הגדלת  ג( 
העיצוב האדריכלי במגרש כדי להתיר בנייה בלא גג רעפים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
16.12.2014 ובילקוט הפרסומים 6996, התשע"ה, עמ' 3820.

"תכנית מפורטת מס' 206-0264887", שינוי קו בניין קדמי,   )2(
מגרש 2052, מושב שרונה, שינוי לתכנית ג/9102.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב שרונה - גוש   
15767, חלקה 30 בשלמותה; מגרש 2052 בשלמותו.

קדמי  בניין  מקו  חלק  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
מ–5 מ' ל–0 מ'; ב( הוספת גגון בכניסה בקו בניין 0 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
21.1.2015 ובילקוט הפרסומים 6996, התשע"ה, עמ' 3821.

פתוח: התרת זכות מעבר כלי רכב דרך שטח ציבורי פתוח 
לתאי שטח 21, 22 בייעוד מבנים ומוסדות ציבור; ו( שינוי 
הקרקע  תכסית  התאמת  ז(  מגרש;  גודל  בשבר  הוראות 

למגרשים בייעוד מבנים ומוסדות ציבור.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  תכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
ולבנייה מעלות תרשיחא. העתק  הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
נצרת  הממשלה,  קריית   ,595 ת"ד  הצפון,  מחוז  ולבנייה 

עילית, טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

                                       לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
 

מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

מקומית מס' גו/מק/01/17587", שינוי לתכנית ג/17587.

גוש   - אפיק  קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
200000, ח"ח 19, 41, 66, 70; גוש 200001, ח"ח 2.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בחלוקה פנימית של 12 
ג/17587 בהתאמה  מגרשים באזור מגורים מאושר לפי תכנית 
לבינוי הקיים ובלא שינוי במס' יח"ד הכולל; ב( הקלה להנחיות 
המגבילות את גובה המבנים באזור מגורים ל–4 מ' לפי תממ2, 
לפי  ב  ומגורים  מגורים  שבאזורי  כך  חזותי(,  )שימור   3 שינוי 
ו–8.5 מ' לגג  תכנית ג/17587 הגובה המותר יהיה 7 מ' לגג שטוח 

משופע; ד( שינוי הוראות בינוי למיקום מחסנים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
24.10.2014 ובילקוט הפרסומים 6925, התשע"ה, עמ' 1236.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
וכן   ,04-6969712 טל'   ,12900 קצרין  גולן,  ולבנייה  לתכנון 
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית 
רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הממשלה, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלי מלכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גולן  

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  התחתון  הגליל  ולבנייה  לתכנון 
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 ,38216 גוש   - ערד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח 9999; גוש 38220, ח"ח 39.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי נקודתי לקו בניין קדמי מ–5 מ' 
ל–2.5 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
העתק   .08-9951616 טל'  ערד,   ,8 פלמ"ח  רח'  ערד,  ולבנייה 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום, קריית הממשלה, משרד הפנים, באר שבע, טל' 

.08-6263778

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ניסן בן חמו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ערד  

מרחב תכנון מקומי נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  מזרחי  נגב  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 652-0253476", 

מגרש 82, שכ' 4.5, תל שבע, שינוי לתכנית 378/03/7.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל שבע, שכ' 4, 82 - 
גוש 999999, ח"ח 9999.

 82 מגרש  של  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בשכונה 4, 5 ביישוב תל שבע.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
באר  אחרונות,  ידיעות  בית   ,139 קק"ל  רח'  מזרחי,  נגב  ולבנייה 
שבע, טל' 08-6230966. העתק ההתנגדות יומצא למשרד הוועדה 
רח'  הממשלה,  קריית  הדרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

התקווה 4, באר שבע, טל' 08-6263791.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
דוד בונפלד  

יושב ראש הוועדה המקומית 	
לתכנון ולבנייה נגב מזרחי 	

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
טל'  תחתון,  גליל  ד"נ  התחתון,  הגליל  ולבנייה   לתכנון 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-6628210
הצפון, קריית הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין 
פתוחים  ובשעות שהמשרדים האמורים  בימים  בהן  לעיין  רשאי 

לקהל.

בועז יוסף  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה הגליל התחתון  

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  נפתלי  מעלה  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון 

258-0234096", כפיפות לתכנית ג/1346.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פסוטה - גוש 19644, 
חלקות 5, 9, 10 בשלמותן.

מטרות התכנית: חלוקה בלא הסכמת הבעלים ושינוי קווי 
הבעלים,  הסכמת  בלא   10  ,9  ,5 לחלקות  חלוקה  הסדר  בניין, 
ושינוי קווי בניין בתא שטח 4 לצורך הסדר בנייה קיימת ובתא 

שטח 2, לצורך ניצול זכויות בנייה ועקב צורת החלקה.

לתת–חלקות  השטח  חלוקת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בלא הסכמת הבעלים; ב( שינוי קווי בניין; ג( קביעת גודל מגרש 

מינימלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
 ,1 האורנים  רח'  נפתלי,  מעלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9978030 טל'  מעלות,   ,494 ת"ד 
ת"ד  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

595, קריית הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

טוביה גלזר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי  

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי ערד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ערד  ולבנייה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 610-0296103", רח' 

הפלמ"ח 8, ערד, שינוי קו בניין, שינוי לתכנית 107/03/24.
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לב מרדכי 19/02/2015 לב רות 1041571/1

רחמים יוכבד 12/04/2015 אברהם רבקה 1042206/1

השכל דב 22/06/2015 השכל דניאל 1043175/1

דניאל טליה 10/04/2013 דניאל דני 1043317/1

נסים עינת 11/02/2015 נסים דניאל 1043499/1

לקס משה 12/06/2015 לכס שמריהו 1044116/1

חיומי שושנה 02/03/2015 יוסף יחיא 1044133/1

פרידמן אורית 18/03/1988 פרידמן דוד 1044134/1

חיומי שושנה 22/07/2012 יוסף רחמה 1044135/1

קאהן מלכה טילה 26/12/2013 שמואל פייגה 1044313/1

גראסי רוני 07/07/2015 גראסי אסתר 1044319/1

קאהן מלכה טילה 23/07/2015 שמואל שמעון 1044322/1

פישר הליין רניי 14/11/2014 פישר אלן סטיבן 1044437/1

ארבל עליזה 12/09/2013 בן לולו סימי 1044474/1

דיסלדורף נתן 06/05/2014 דיסלדורף צדוק 
אברהם

1044660/1

וינטר אסתר 07/10/1973 כץ אברהם 1044671/1

גויטיין אליהו 16/05/2015 גויטיין חיה 1042794/2

הוטנר חיים 25/09/2011 הוטנר רחל שרה 1045542/1

מועלם רינה 20/03/2015 מועלם זבולון 1045590/1

שם טוב מרים 25/07/2015 לוי אברהם 1045628/1

סלהוב עדינה 16/06/2015 סלהוב שלמה 1045635/1

חנניה נחמן 05/11/2012 חנניה שרה 1045677/1

פולק חיים 17/01/2010 פולק סם 1045756/1

פולק חיים 15/10/2014 פולק ליליאן 1045764/1

סופיר נחום 11/08/2015 סופיר שמואל 1045949/1

לוי רון 05/03/2015 לוי שאול סמי 1046053/1

כהן מאיר חי 16/08/2015 כהן רחל 1046054/1

מילר משה 07/08/2012 מילר אברהם 1046112/1

אלנר משה 11/12/2014 אלנר בלה 1043591/1

אזולאי חביב 09/05/1988 אזולאי יעקב 1043598/1

רמז חנה 23/06/2015 רמז דב 1043676/1

גוטסמן ליבא 25/12/2014 גוטסמן אהרן 
מנחם

1043734/1

בבליקשוילי אתרי 17/07/2015 בבליקשוילי 
ראובן

1043772/1

כהן בנימין 13/05/2015 כהן שרית 1044017/1

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

ליכטנשטיין טובה 20/04/2015 ליכטנשטיין 
אהרן

1040257/1

גוטמן דוד 10/01/2014 גוטמן יונה 1040313/1

אלתר פייגא 
מייטא

01/02/2015 סולקובסקי 
אדמונד

1040449/1

לנקרי שלמה 
יצחק

12/06/2015 לנקרי יחיאל 1040467/1

פולק אורה 13/05/2015 ורקר ליפה 
אליעזר

1040471/1

לרנר גאלדה 24/09/2012 לרנר שמעון 1040554/1

בן חמו סלומון 25/10/2014 בן חמו אליס 1040558/1

בן חמו סלומון 26/11/1999 בן חמו רחמים 1040577/1

זלצמן שלמה ליב 21/12/2014 זלצמן פנחס 1040736/1

שרקי אורי עמוס 16/04/2015 שרקי שלום 
יוחאי

1040768/1

כהן שמטוב אסתר 14/06/2015 ספררי יהודית 1040810/1

נעים אורטל 07/04/2014 נעים אורי 1041942/1

רובין שושנה 09/07/2004 אזולאי אברהם 1042837/1

פרנק מלכה 17/04/2013 פרנק אברהם 1042970/1

כהן טנוגי פנחס 
אלי

21/05/2015 כהן טנוגי צפורה 
רחל

1039781/1

סלומון אלקה 
טעמע

25/05/2015 צובנר יעקב 1039923/1

כלפון ברכה 19/04/2009 עומיסי סעדה 1040031/1

זריל לאה 13/06/2015 זריל מרדכי 
מרטין

1040827/1

נתן גאולה רחל 20/02/2015 נתן מרדכי פרג 1040991/1

קליין לאה 08/04/2015 קלין ארנו ראובן 1040996/1

ישי טלי אוטיליה 20/03/1999 גלר ליקה 1041003/1

יוגב לאה 30/10/2009 פייסט נעם 
נפתלי

1041210/1

סמט מלכה 17/05/2015 סמט צבי 1041228/1

שוקרון דניאל 17/02/2015 שוקרון מרדכי 1040838/2

חזן אליזבט 30/03/2015 פארדו רבקה 1041433/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פחימה שמעון 28/08/2015 פחימה פריחה 1048819/1

פרוש שלמה זלמן 13/08/2015 פרוש שרה חנה 1048825/1

שצ'טינין מרי 27/09/2014 דונדר זינה 1049148/1

פרידמן שלום 25/07/2015 פרידמן קלמן 1049533/1

ביר ברכה 05/11/2002 ליפשיץ חיים 1049697/1

דרבקין אליעזר דן 17/10/2014 עץ חיים טובה 1049769/1

סנקר סיגלית 02/08/2015 סנקר יחזקאל 1049923/1

פרבר אביטל 29/07/2015 אורליך דינה 1049967/1

אנקרי אלגרה 26/04/2015 אנקרי מימון 
משה

1050134/1

נולמן פנינה 17/08/2015 נולמן בן ציון ישי 1051092/1

כהן אריאלה 29/07/2015 לוי צפורה טאוס 1051690/1

צונה בלה 31/05/2009 מטיאס נתן 1051894/1

בלילתי מנשה 10/06/2015 בלילתי פורטונה 1051901/1

גרוס מרים 03/08/2015 גרוס בנימין 1051925/1

בקשי אפרים 05/01/2009 בקשי זהבה 1051956/1

זוהר דורית 21/07/2015 זורננו יצחק 1052054/1

שיטרית שמחה 03/06/2015 שיטרית שמואל 1052444/1

עמיחי שלמה 26/04/2015 עמיחי מרים 1052569/1

ארלנגר שלום 
מאיר

06/12/2013 ערלנגר עקיבא 1052675/1

לנדסמן משה 21/08/2015 לנדסמן דוד 1053277/1

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 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

קרני מלכה-מלי 08/12/1998 עוזירי יוסף 1039803/1

ברוך סלח צבי 23/11/2014 ברוך רינה 1039840/2

משולם מרים 
ימינה

23/01/2015 משולם משה 1038064/2

מזרחי שרה 20/06/2015 מזרחי טליה ירדן 1039956/1

שניאור שרה 
דקלה

08/03/2015 הראל מאיר 1039987/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אל עזרא סולנג' 
שרה

07/07/2015 שניאור פלורה 1044022/1

בלוי אסתר 07/04/2015 בלוי יעקב 1044094/1

גודלבסקי שלמה 08/01/2011 גודלבסקי הנה    
)חנה(

1043700/2

ניאזוב אוריאל 
אורי

21/07/2015 ניאזוב ישראל 1044893/1

בן טולילה יוסף 03/07/2015 מור יוסף מרים 1045145/1

פרקל נפתלי 12/02/2015 פרקל וולף 1045223/1

הוטנר חיים 25/09/2011 הוטנר רחל שרה 1045542/2

ממן ידידיה 26/05/2015 ממאן שיטריה 1037150/2

שורץ שרה 28/07/2015 רקובסקי מנוחה 1046272/1

שורץ שרה 29/06/2015 רקובסקי ברוך 
)אברהם(

1046298/1

כאליהו אילנה 04/06/2015 כאליהו יוסף 1046357/1

קרן אפרים 04/05/2015 קרן לאה 1046398/1

אגאג'ני אירג' 28/12/2006 אגאג'ני יהודה 1046855/1

פלדמן יעקב 23/06/2015 פלדמן נחמה 1046910/1

גפנר יהודה אריה 01/08/2015 גפנר דוד 1047107/1

בולטקס פולינה 09/07/2015 בולטקס מטוס 1047168/1

ירוחימוב אינה 23/11/2014 ארה סגל 1047222/1

פרנס אסתר 09/02/2012 בן עזרא פיליס 1047236/1

גרינוולד רייצא 01/10/2013 גרינוולד יהושע 1048263/1

ברנשטין שרה 03/01/1987 רובינשטין 
אברהם

1048291/1

יונה אפרים 15/03/2011 יונה מוזלי 1048360/1

מינץ אברהם 23/07/2015 מינץ אסתר 1048386/1

בראשי גרציה 19/02/2015 דרעי זהרה 1048541/1

קופמאן שרגא 23/05/2001 קאופמן שרה 1048669/1

קושלבסקי צבי 21/03/2015 קושלבסקי שרה 
לאה

1050173/1

בילו אמיר 24/09/2015 בלו חיה דבורה 1050263/1

בראון אורית 01/08/2015 פרידמן ציונה 1050428/1

אליה ענת 02/10/2015 אליה אביגדור 1050667/1

קניג חנה 07/01/1994 לייטנר ג'ונס 1050760/1

קניג חנה 15/07/2015 ליטנר מרים 1050763/1

כהן אמוץ 11/07/2015 כהן אהרן 1048798/1

טוויתי שלמה 26/07/2015 טוויתי צפורה 1048808/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סלמן דורון 20/02/2014 סלמן לולו לאה 1042575/1

שטרן מרים פרל 26/06/1998 וולף משה 1042653/1

שטרן מרים פרל 14/07/2012 וולף אסתר 1042660/1

רוזנר חיה רבקה 16/12/2014 רוזנר אריה 1042666/1

אבהר מתנה 14/06/2015 אבהר דניאל 1042774/1

אוזיפרק עדנה 18/06/2015 אוזיפרק אלישע 1042550/3

נאור יהודה 09/03/2015 נאור ברק 1039747/1

שפירא אליהו 
נחום

09/04/2012 שפירא יחיאל 
צבי

1039756/1

דוד רחל 31/07/2014 דוד עזרא 1040190/2

ירמיהו עמליה 07/05/2014 לוי יפה ז'נט 1040229/1

מוסן מרדכי 09/04/2015 מוסן דורה 1040238/1

יהודאי אוסנת 09/11/1999 יהודאי רוני 1040336/1

רוזנברג עמית 30/05/2015 רוזנברג אהרן 
ניסן

1040361/1

חסון יהודה 21/05/2015 חסון ויקטוריה 1040375/1

כהן סמיר 28/05/2015 כהן הדסה 1040453/1

גרתי עליזה 17/09/2003 צישינסקי גיטלה 1040460/1

בן הלל עמליה 26/05/2015 כהן נגיה 1040464/1

עצור אברהם 15/06/2015 עצור דבורה 1040491/1

נגרי אבי 06/06/2015 נגרי שלמה 1040517/1

קמחי יוסף 06/08/2014 קמחי סולוצה 1040567/1

חדד רבקה נועה 19/04/2015 חדד חכמון 1039383/2

ליאוני מלכה 
רגינה

08/04/2010 בזיני סעדיה 1038487/2

שנור לאה טובה 02/09/1988 שנור מרדכי יוסף 
אליעז

1038678/2

זיסמן אנה 09/12/1998 זיסמן דוד 1041111/1

זיסמן אנה 20/05/2015 זיסמן גלינה 1041119/1

רייך משה 01/07/2015 רייך יעקב 1041131/1

גרונברג נעמי 28/06/2013 שפיגל שרה 947532/2

איצקוביץ אליהו 19/05/2015 איצקוויטש סרל 1041191/1

חובלשוילי לריסה 19/06/2015 חובלשוילי דוד 1041156/2

דרויש יעקב 05/04/2015 דרויש רבקה 1041229/1

מנצר אסתר 
שינדל

09/06/1998 וייס שלמה 1041239/1

מנצר אסתר 
שינדל

21/04/2015 וייס מאשה 
מלבינה

1041244/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ריבי דבורה 14/07/2009 ריבי יוסף 1040015/2

רחמיאן קארן 26/05/2015 לי רונלד 1040081/1

לימור רות 24/03/2015 לימור דוד 1040100/1

צירולניק סבטלנה 
אילנה

02/11/2012 רוז'אנסקי דוד 1040064/2

בוזוק טיטיה דפנה 26/05/2015 טיטיה אילנה 1040130/1

פפר שמואל יעקב 05/11/1996 פפר ירוחם 1040618/1

פפר שמואל יעקב 12/04/2014 פפר ברוריה 1040633/1

לידני שושנה 23/03/2015 לדני סלמה 1040744/1

רוזנפלד צבי 23/03/2015 רוזנפלד גולדה 1040769/1

סטפנסקי בת שבע 08/02/2015 ביכלר אסתר 1040780/1

ברק אדיט 20/04/2015 רוזן יצחק 1040873/1

אוכברג צחי 13/03/2001 אוכברג שעיה 1040886/1

שמאי תקוה 03/06/2015 שמאי ראובן 1040979/1

גולדהגן שרה 10/06/2015 איזנבוך מרים 1041010/1

בכר הירש שרון 18/08/2014 בכר רגינה 1041023/1

סרור נסים 26/01/2015 סרור יצחק 1041024/1

גינסברגר רבקה 16/04/2015 פינקלשטין אירן 
טובה

1041039/1

המבורג עידית 17/06/2015 המבורג אלנה 1041442/1

דותן צביה 23/06/2015 גרינברג מנדל 1041450/1

דוידוביץ-גילת 
עדינה

31/08/2014 מרקו רחלה 1041526/1

הורביץ לימור 29/05/2015 מימון שלמה 1041567/1

נחשון אריאלה 23/03/2012 דדון מחלוף 1041623/2

אלפר מרים 23/04/2015 אלפר יקותיאל 1041694/1

גרינברג לימור 24/10/2001 טויטו גאורגי 1041888/1

גרינברג לימור 30/01/2015 טויטו מיסה פולט 1041891/1

ידובסקי רחל 18/05/2015 ידובסקי ליאון 1041894/1

שלום רחל 26/06/2015 שלום אברהם 1041912/1

קילימן מיכאל 17/06/2015 קילימן תקוה 1041934/1

אפרים עזרא 06/07/2012 אפרים גאולה 1041940/1

כהן זלדה 03/01/2015 כהן אברהם 
משה

340533/3

צין דוד יעקב 30/03/1987 צין ישראל 1042396/1

צין דוד יעקב 12/05/2015 צין פריווה 1042401/1

מטודי שרה 07/06/2015 מטודי דוד 1042533/1

סלמן דורון 04/07/2010 סלמן דוד 1042567/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פינטו יעקב 23/06/2015 פינטו עליזה 
פרידה

1044625/1

קלינג דבורה 05/07/2015 קלינג יעקב 1044647/1

גלינסקי חיים 05/01/2013 ונדר רוזה 1045305/1

הרטמן אביבה 
יוליה

04/11/2013 אבדי שרה 1045316/2

דביר שושנה 04/01/2015 דביר מיכאל 1045338/1

לאור נתן 12/07/2007 כהנא לילי 1045346/1

טירי אמנון 06/10/2000 טורי נסים 1045368/1

יחיאל עליזה 18/03/2012 יחיאל משה 1045420/1

אגייב נדב 24/07/2015 אגייב רחל 1045449/1

צרנץ לובוב 18/07/2010 זיסקביץ נינל 1045474/1

צדקה משה 29/06/2015 צדקה אדור 1045481/1

כהן יעקב 25/07/2015 כהן לונה 1045527/1

חרזז-מנשה 
סטורץ איירין-

אורית

18/06/2015 חרזי מנשה יצחק 1042019/4

סבן עליזה 21/12/2008 רביד אטנאס 
אברהם

1043211/1

סבן עליזה 14/03/2015 רביד רוזליה 1043223/1

סימה אסתר 
מלכה חיה

19/06/2015 סימה זכריה 1043226/1

רבינוביץ אורנה 05/01/2015 רחמים אוליביה 1043765/1

רבינוביץ אורנה 01/07/2015 רחמים עזרא 1043777/1

קריצקר סונה 11/07/2015 קריצקר מיכאל 1043816/1

אלקנלי קרמינה 27/08/2007 קרניול סולטיה 1043945/1

בלינקס עופר 15/07/2015 ליבני שולמית 1043958/1

אורמן חיים 05/05/2015 אורמן יהודה 1044009/1

אלאשוילי ישראל 29/05/2015 אלאשוילי אתרי 1044111/1

פנחסוב חייט 09/04/2015 פינחסוב ג'ורא 1044127/1

כץ שמעון נוטע 04/05/2011 כץ איטה 1044163/1

כץ שמעון נוטע 04/05/2015 כץ דוב 1044187/1

אדנני טקלה משה 10/12/2006 אדנני מהרי 1044211/1

סיני פרידה 11/03/2000 יעקב זדה משלה 1022037/4

בוברוב חיה 
דבורה

26/07/2015 כץ ישראל 1044707/1

סעיד רונית זהר 12/07/2013 פרפורי שאול 1044699/2

פינטו חיון ליאור 11/07/2015 לוי ורדה שושנה 1044765/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

עמיר גילה 28/05/2015 זבולון דוד 1041333/1

נתן שלמה 01/07/2015 נתן רחל 1041359/1

דבורה דינה 
ולנטין

13/08/2013 דבורה אליהו 1041371/1

יחזקאליאן רחל 29/05/2015 יחזקאליאן דוד 1041399/1

דורון אביבה 19/06/2015 קנובליך יוסף 1041416/1

משה שלמה חי 24/06/2015 משה איתן 1041427/1

המבורג עידית 01/11/2014 המבורג איסק 1041430/1

יצחק ישי 02/02/2008 יצחק מרדכי 1041436/1

אהרן רוזי 11/04/2015 ששון אילנה 877661/2

סעאדה אביב 26/04/2015 סעאדה חיים 1042102/1

גנינגס רותי 11/04/2015 סומך חביב 1042183/2

סלומון אילנה 08/05/2015 סלומון משה 1042291/1

מזרחי רימה 05/05/2011 זרוצ'ינסקי 
אסתרה

1042300/1

פרלמן עופר 02/12/1996 פרלמן אברהם 1041977/3

שוקר אהובה 19/06/2015 שוקר שאול משה 1042848/1

גלזר יהודה 17/11/1997 גלזר אליעזר 1042924/1

כהן שמואל 22/06/2015 כהן שרה 1042941/1

כהן כרמלה 01/05/2015 כהן משה 1042956/1

נהרי כתרי 22/06/2015 נהרי שרה 1042981/1

אהרוני פוראן 18/04/2015 אהרוני עזיזיאל 1043072/1

לוי קאדי 
אליעזרא

14/04/2012 יצחק הלוי צמח 1043371/1

הלוי רינה 07/07/2015 הלוי אמנון 1043384/1

לוגסי מרים 03/07/2015 לוגסי אהרון 1043466/1

מרקוביץ יפה 19/07/2015 אוברציגר 
אברהם

1043480/1

גואטה קלמן 22/08/2011 גואטה גמילה 1043602/1

ברקוביץ רפאל 23/10/2014 ברקוביץ פנחס 1043625/1

ראובן רחלה 12/06/2015 מזרחי שמעון 1043645/1

שקד שושנה 01/11/2014 שוהם משה 1043665/1

יצחקוב אלה 28/01/2015 אלנתנוב אברהם 1043745/1

מאירוב יהודית 07/08/1985 רוזנברג בנימין 1044263/1

יצחקי אהוד 09/03/2015 יצחקי מתנה 1044306/1

בן-דוד שושנה 09/06/2011 קיקוב ששון 1044408/1

רודיטי רחמים 
רמי

22/11/2014 רודיטי צפורה 1044579/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גפן ערן דוד 06/08/2015 משולם גפן ענבר 1046951/1

שמילה איסק 06/07/2015 שמלאשוילי 
סימה

1047674/1

ויידנפלד טובה 13/02/2003 ישראל אורנה 1047091/1

ארוש פנחס 18/06/2015 ארוש רבקה 1046508/1

סיריוטי אסתר 06/04/2015 סיריוטי מתתיהו 1046530/1

קליין צפורה 27/07/2015 גרוס אסתר 1046551/1

הורנשטיין אסתר 20/09/2013 זוסמן רוזה 
שושנה

1046588/1

הורנשטיין אסתר 17/03/2014 זוסמן דוד 
)מיקלוש(

1046629/1

שגב יצחק 01/11/2013 גרינהולץ משה 1046645/1

מולכו יצחק 23/09/2010 בן-חנניה תמרה 1046649/1

זבלודובסקי חיים 03/08/2015 זבלודובסקי תמר 1046665/1

בן מנחם אריה 
יהודה

20/02/1997 קלוש מנדל 1046743/1

בן מנחם אריה 
יהודה

02/07/2015 קלוש שפרה 1046750/1

שפיצר חנה 07/08/2015 שפיצר צבי פנחס 1046853/1

קוזוקרו שרית 19/07/2015 אברהם עזרא 
נדרה

1046895/1

מדברי נורית 01/08/2015 מדברי שמעון 1047161/2

שולר אלברט 29/08/2015 שולר שרלוט 1048007/1

לזרוביץ אורה 
הילה

12/07/2015 גרופי אוסנת 1048433/1

חן שרה פורטון 27/07/2015 חן יצחק 1047931/1

טקו אביבה ויוי 27/09/2014 עוזר ברטין 1047814/1

בוסנק ורוניק 
אסתר

09/05/2015 ברגמן הילדה 1047943/1

סולומון רן 16/03/2013 סולומון רחל 1047189/2

שוגול נחום מאיר 23/08/2015 שוגול רחל 1047226/1

מלמד לואיס 05/05/2015 מלמד קלרה 1047261/1

ישראלי רחל 05/08/2015 פייג יהודית 1047265/1

פתיחה יעקב 09/04/1999 פתיחה נתן 1047331/1

נפתלי רפאל 23/01/2008 נפתלי יצחק 1047812/1

לוי-רפאלי מרי 10/06/2015 לוי רבקה גורגט 1048021/4

ברגרין סיטון טל 24/08/2015 סטון שמואל 1048033/1

פישר צפורה 23/02/2015 פישר משה דוב 1048522/1

שוהם מיכאל 11/08/2015 שוהם אליהו 1048559/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מנדלבאום רפאל 
צבי

07/07/2015 שנפ מנדלבאום 
סלביה

1044780/1

נבנצאל מאיר 25/02/2014 נבנצאל גיטה 1044832/1

קוריאט אלה 11/07/2015 סרגין מרים 1044856/1

יצחק פור שיר 24/04/2014 יצחק פור חיים 1044860/1

חסידיאן בנימין 16/06/2015 חסידיאן שלום 1044897/1

גורפי שושנה 01/01/2008 גורפי שלמה 1045147/1

בייגל אילנה 02/06/2015 זילברמן רוזליה 1045180/1

גרשון אביבית 13/02/2014 שמעון אליעזר 1045139/2

בילבסקי חיה 15/07/2015 בילבסקי אברהם 1045624/1

מניס אלכסנדר 01/02/2014 מניס ליה 1045643/1

גרנות שושנה 19/04/2015 קאופמן פרלה 1045752/1

דגן דינה 13/12/2013 דגן חיים 1045786/1

אברהם דורית די 06/07/2015 אברהם סבינה 1045835/1

בן גיגי דורית 04/08/2015 בן גיגי ציון 1045675/2

רכטגר יהודית 16/08/2015 רכטגר יעקב 1045937/1

כהן מוטי 01/06/1977 כהן דוד 1045966/3

הידנה צפורה 21/06/1997 הידנה אמי 420269/3

רצון בועז 26/03/2008 רצון משה 1046154/1

רצון בועז 16/03/2015 רצון שרה 1046156/1

לוי אברהם 31/01/2015 לוי ישראל 1046177/1

וינשטוק אליעזר 
יאיר

08/09/2014 וינשטוק שרה 1046221/1

ג'אנה נטלי 07/11/2014 טטרואשוילי 
מניה

1046253/1

מסורי אניטה ענת 04/05/2015 חג'ג' ויקטור 1046287/1

טל מיקי 24/06/2015 גולדנטל טוני 1046313/1

כהן ציוני דפנה 25/06/2015 כהן חנה 1046370/1

אילרוב מרגריטה 03/03/2015 אילרוב שורה 1046339/3

רוזנברג ביילה 22/07/2015 רוטנר יהושע 1046389/1

שושונוב פרט 17/06/2015 שושונוב ולרי  
)זרביאל(

1046752/1

סולומון רן 16/06/2015 סלומון אדי 
אדמונד

1047203/2

שיבי מיכאל מיקי 25/10/2014 אוליניק מריה 1046633/1

שרעבי אילן 23/03/2007 שרעבי מנחם 347565/3

הולס יוסף 19/07/2014 הולס בנימין 1046540/1

שרם דוד 12/07/2015 שרם אסתר 1033412/2
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מלכה אילנה 05/10/2015 רוזה שבתאי 1052100/3

ג'ינג'יחשוילי 
סוניה

27/05/2015 ג'ינג'יחשוילי 
אברהם

1052229/1

חיון בר 05/10/2015 חיון עזריאל 1052984/1

רביבו חבצלת 22/08/1997 סולוקי חביב 1052997/1

רביבו חבצלת 20/04/2015 סולוקי איראן 1053006/1

מלח הלינה 08/10/2015 דנציגר שרה 1053107/1

מנדלוביץ יוסף 
שאול

15/07/2015 מנדלוביץ מנחם 1053128/1

אייל משה 15/08/2015 איל טובה 1053231/1

קנופף יצחק 
מרדכי

12/04/2012 קנופף לאה 1048823/1

קנופף יצחק 
מרדכי

26/07/2015 קנופף חיים משה 1048826/1

צימרמן גילרמו 10/07/2015 צימרמן אנה 1048856/6

לינדר שושנה 22/08/2015 לינדר דניאל 1048962/1

ששון בן אהרון 
אילנה

26/06/2015 בן אהרון משה 1048973/1

גרוסי גבריאל 05/08/2015 גרוסי רחל 1048989/1

דז'נאשוילי 
ציפורה

06/03/2012 דז'נאשוילי משה 1049519/1

גולדשטין שלומי 27/06/2012 גולדשטין דב 1049587/1

צופי עינת 31/08/2015 צופי אביבה 1049636/1

לויט אליעזר 20/09/2015 לויט אברם 1049684/2

בטאשוילי לובה 09/07/2015 בטאשוילי סימון 1049829/1

כהן ישר עליזה 09/06/2015 פרץ עוזי 1050473/1

בידרמן מיכל 03/07/2015 בידרמן חנה 1050519/1

רוט רותי 23/05/1994 לוי מלכה 1050624/1

רוט רותי 12/06/2015 לוי אליעזר 1050638/1

שרון שמואל 26/09/2015 שרון קלרה 1050646/1

בללו מקסים נסים 28/01/2012 בללו מרי 1050650/4

שימשילאשווילי 
בסריון

12/07/2015 שימשילאשווילי 
מזל

1050665/1

יוגב עמוס 22/03/2002 פלח פורטונה 1050434/2

היימן ישראל 26/01/2011 היימן אליזבטה 1050738/1

בוכבוט אילה 31/08/2015 בוכבוט משה 1050757/1

מאזיג דינה 04/08/2012 מאזיג אורידה 1050848/1

אשכנזי מרי 04/01/2002 אשכנזי רפאל 1050585/3

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

צדוק עידן 07/08/2015 צדוק גבריאל 1049059/1

כובש אסתר רחל 16/08/2015 פלשניצקי שלמה 1049214/1

חיים שלום 27/08/2015 חיים דוד 1049244/1

אלמייא סטצ'ין 31/08/2015 אלמייא איתי 1049254/1

בן יוחנן שושנה 03/08/2015 בן יוחנן אשר 1049271/2

לוי יוסף 17/09/2006 לוי דוד 1036068/3

גלוזמן נטליה 30/08/2015 גלוזמן יחזקאל 1049336/2

גלזר מאיר 22/07/2015 גלזר לאה 1049354/1

אליאס דורון 
יחזקאל

21/08/2015 אליאס ויליאם 
יהודה

1049370/1

לוטן מרים 09/08/2015 זכודין גיטה 1045467/2

סאגורי עדנה 15/04/2010 סאגורי שמואל 1049491/1

מאנשרוב אסתר 29/07/1990 דוידסון משה 1048368/2

סמו אריה 31/07/2015 סמו ארנסטין 1049970/1

אהרון אהובה 22/07/2015 אהרון שמעון 1050054/1

דורון שמואל 09/08/2015 דורון יעקב 1050081/1

קלבק מירה 25/08/2015 צסלר שרה 1050139/1

אברהם מורד 03/11/2011 אברהם רבקה 1050342/1

קציר דוד 06/10/2015 קזקו חנה פרלה 1050363/1

מרש עקיבא יעקב 10/04/2015 מרש יהודה 1050387/1

רפאל משה 03/08/2015 רפאל מזל 1050875/1

גורפיין אריה 05/09/2014 גורפין דורה 1050886/1

קרידי ויקי 28/08/2015 קרידי נסים 1051053/1

זילברליכט יעקב 
יהודה

20/09/2015 זילברליכט הניה 1051054/1

נאדרן שושנה 26/05/2015 נאדרן דוד 1051119/1

ברקוביץ אסתר 20/07/2015 ברקוביץ יוסף 
חיים

1051141/1

פלצמן חי חגית 27/06/1987 חי מרדכי 1051170/1

יוגר מיכאל 04/08/2015 יוגר מלי 1051692/1

יוגר מיכאל 04/08/2015 יוגיר צ'בהיר 1051695/1

טלית מכר עופר 02/10/2015 טליתמכר אברהם 1051819/1

נחום זהבה 27/01/2012 נחום רזיה 1051869/2

כהן הראל 26/08/2015 כהן דוד 1051888/1

ספניה דליה 22/10/2014 ספניה עזרא 1051974/1

מויאל ליזה 14/09/2015 מויאל רחל 1052071/1

שטרנבך נטלי 
סידוני

08/05/2014 שטרנבק יעל 1052078/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ציקבשוולי אירנה 30/03/2015 ריזינאשווילי 
מקבלה

1029451/1

מישקובסקי 
אברהם יצחק

09/05/2012 ורשבציק חנה 1029707/1

חרפקין יבגניה 21/02/2015 חרפקין איגור 1031169/1

חרפקין יבגניה 28/07/2002 ויטנברגסקי 
בתיה

1031170/1

מלח רגינה 28/11/2014 מלאך עדה 1031252/1

דרטלר קלרה 23/09/2014 גרינברג אנטולי 1031327/1

איזנשטדט ברוניה 12/01/2013 שפירו ריבה 1031896/1

פדידה ציון 27/03/2015 פדידה משה 1031394/1

גרוב יחיאל 06/10/2014 גרוב אפרים 1031956/1

גליקמן יעקב 13/03/2014 גליקמן ולדימיר 1031436/1

טבול דוד 20/03/2015 טבול יעקב 1031525/1

בנימין יעקב 06/04/2015 בנימין שבו 1031641/1

פרידמן יצחק 26/11/2014 פרידמן שרה 1031778/1

שרפברג אורי 13/08/2014 שרפברג טובה 1031845/1

אלקין חיים 02/03/2015 אלקין מרים 1033246/1

דיין שמעון 08/03/2015 דיין מזל 1033280/1

דיין שמעון 06/02/2005 דיין אלברט 1033305/1

וינטרפלד שרה 05/04/2015 וינטרפלד חיים 1033514/1

וינטרפלד שרה 29/06/2013 וינטרפלד פאולה 1033518/1

צרני פיאה 09/05/2015 צרני ישעיהו 1033654/1

נודלמן אליעזר 25/04/2012 נודלמן אפרים 1033692/1

אוטניק הניה 
רבקה

20/05/2015 אוטניק אברהם 1037112/1

ביטון אסתר 05/09/2014 ביטון אליהו 1037039/1

שובלי אילנה 01/05/2015 שרעבי יוסף 1040260/1

יצחק אברהם 02/05/2015 יצחק אהובה 1038253/1

קפלן שמואל 
יהושע

14/12/2013 קפלן בלומה 1033737/1

פרנקו תמר 02/05/2015 פרנקו בן ציון 1035191/1

פרידמן יבגניה 10/03/2015 ליכטצייר ראיסה 1035204/1

פרידמן יבגניה 30/11/1998 פרידמן רומן 1035207/1

פרידמן יבגניה 12/03/1994 ליכטצייר 
אברהם

1035210/1

רידזינשוילי 
נודלמן ויולטה

17/09/2010 נודלמן אודל 1035479/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לייבוביץ דוד 10/12/2014 ליבוביץ שרה 1051276/1

פלדמן עדנה 
אסתר

10/09/2015 פלדמן אורי 1051307/1

רוגוב לואיזה 31/07/2015 רוגוב אנה 1051338/1

שילר יעקב מאיר 05/03/2015 שילר חיה 1051345/1

כהן אברהם 
ישעיהו

26/08/2015 כהן שמחה 1051402/5

איצקוביץ שרה 
מאטל

17/12/1996 לוין ירחמיאל 1051631/1

איצקוביץ שרה 
מאטל

02/06/2013 לוין חיה 1051640/1

סקרוביש דבורה 10/09/2015 ברייט שרה 1052253/1

גליק שרה 28/08/2015 גרוסברד שילה 1052271/1

זיו רחל שושנה 03/10/2015 מוסקוביץ ויקטור 1052299/1

חלוה לבנה 25/02/2015 מלאך מיכל 1052317/1

קופילוביץ טעמא 
רחל

30/08/2015 קופילוביץ 
ישראל

1052551/1

כרמי )וינגרד( 
יאיר

07/10/2015 כרמי )וינגרד( 
שולמית

1052556/1

בוז'ילוב ליליאנה 09/08/2015 בנבניסטי רודולף 1052609/1

גיטלמן רוזה 12/07/2015 גיטלמן לב 1051620/2

גלעדי חנה 17/09/2015 כהן רחל שושנה 1052836/1

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(

                                                רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית	הדין	הרבני	האזורי	בחיפה
הודעות

להווי	ידוע	כי	הוגשו	לבתי	הדין,	בתיקים	המפורטים	להלן,	

בקשות	למתן	צווי	ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סיטבון דינה 23/11/2013 בן שושן קמילה 1028531/1

כהן חדד מוריס 12/03/2015 כהן חדד רינה 1028589/1

גבאי תמר 07/03/2015 גבאי בנימין 1029280/1

אטיאס שרה 08/01/2015 אטיאס יוסף 1028995/1

אזוט שולה 06/04/2015 עבד מנשה 1029059/1

זאובר יעל סוניה 28/03/2015 כהן הרמינה 1029297/1

איסק אירית 26/01/1991 מרגלית הרצל 1029363/1

איסק אירית 21/07/2000 מרגלית רחל 1029394/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בולשינסקי שיינין 
אורית סבטלנה

25/07/2015 בולשינסקי 
לאוניד

1043485/1

גרון פסה 13/07/2015 ליפ חיה 1043677/1

טטין שניידר 
שרונה

18/06/2015 איציג פפי 1040856/1

חמו דוד 27/05/2015 חמו שמחה 1044099/1

פריש חיה 03/07/2015 פריש אריה 1045571/1

אוחנה יפה 19/05/2011 אוחנה שלמה 1049527/1

מירז רחל 30/04/2015 קנוניץ הנוך 1042226/1

צדוק ברכה 23/08/2015 צדוק שרון 1049319/1

הספל בלומה 
שרה

04/02/2015 אוביץ חנה 1044002/1

צידון אנטיקה 13/07/2015 צידון משה 1046452/1

סלמן כרמלה 02/08/2015 קרינדי אהובה 1048129/1

שורץ אסתר  27/05/2015 מילרוד יחזקאל 1041832/1

פורמן סבטלנה 16/05/2015 פורמן ניל 1040597/1

שמלשוילי בנימין 02/05/2015 שמלאשווילי דוד 1040783/1

כהן זהבה 02/03/2015 כהן משה 1040971/1

קחטא עזרא 08/03/2015 קחטא פנינה 1041859/1

ברנשטיין מרים 07/04/2015 ברנשטיין בוריס 1042213/1

מוצניק שרה 04/01/2015 מוצ'ניק ויטאלי 1042355/1

גלילי יוסף 25/03/2015 גלילי סוניה 1042446/1

ארד מרים 29/01/2015 בואזיז דוד 1042594/1

יפת דוד 31/03/2015 יפת נעמי 1042636/1

מטייביץ ישראל 22/01/2015 מטיביץ יהודית 1042659/1

שוהם אלימלך 
חיים

01/08/2005 שוהם פנינה 1042673/1

ובר צבי 25/05/2015 ובר פרידה ליצי 1043699/1

בהיר איילה 09/07/2015 אלמלך אברהם 1043706/1

לזר נח 20/07/2015 לזר זלמה 1043845/1

חזן שרה 03/11/2014 חזן מרדכי 1043914/1

אפריק צופית 22/03/2013 גוטמן לאה 1043937/2

כהן אליהו 29/06/2015 ביטון זוהרה 1044053/1

בידה מריה 16/08/2008 רוייטמן ילנה 1044064/1

היטנר לילי 27/12/2014 גוניקמן חיה 1044162/1

חדד חביבה 26/12/2009 חדד ארנסט 1044269/1

אלון מיכאל 30/10/2012 איחושבילי יעקב 1044296/1

פרץ נינט 14/04/2015 פרץ אלברט 1045360/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

נובק מולבינה 25/11/2006 פיסקון ביילה 1035488/1

אזולאי מרדכי 08/03/2015 אזולאי מרים 1035736/1

מוריוסף סימי 15/05/2015 מוריוסף שרל 1035750/1

מזור אלה 21/02/2015 שטרפון יפים 1036715/1

ביברשטיין אהרון 19/02/2015 ביברשטיין 
יבגניה

1036798/1

לוי שמואל זלמן 22/08/2014 לוי יעקב לייב 1036859/1

בוטון סגלית 30/04/2015 אוחנה עליזה 1036893/1

דהן סימי 21/05/2015 דהן יעקב 1037036/1

אלקיים אנט 01/03/2014 אלקיים נסים 1037145/1

ביכמן רימה 26/05/2015 טריבוכוב יהודה 1038274/1

ביכמן רימה 29/04/2009 טריבוכוב סופיה 1038277/1

וייס נעמה 11/03/2009 וייס אילן 1038332/1

איבצ'נקו ילנה 27/03/2015 פומברוב בוריס 1038626/1

גורביץ' סולומון 24/02/2012 גורביץ' רוזה 1038723/1

פדידה מרים 24/05/2015 פדידה מישל 1038865/1

ברודסקי אולגה 14/02/2015 ברודסקי מיכאל 1040114/1

שחר חנה 29/05/2015 שחר יוסף 1040204/1

דאנה יצחק 09/04/2015 דאנה זמיל 1040205/1

שטרן מנדל 
לודוביג

02/05/2015 שטרן אסתר 1040402/1

מלכה ליילה 23/10/2006 אסקרוב נרגיז 1040409/1

שוורץ יהודית 14/08/2014 שורץ נוצה 1040456/1

ביתן עזיזה 20/02/2015 ביתן רמי 1040505/1

ולדמן מלכה 06/08/2015 ולדמן ירוחם 1047777/1

קרן רחל 31/05/2015 גליקמן עמנואל 1041020/1

זנאתי יחזקאל 02/08/2015 זנאתי רחל 1049635/1

רפאילוב גריק 15/02/2015 רפאילוב רחמים 1041872/1

נמט יעקב שמואל 09/03/2015 נמט פרידה 1046385/1

אליהו חיים 25/05/2015 אליהו אהובה 1042262/1

אמר סופיה 23/06/2015 ברש קלרה 1044125/1

קסנר חיה 05/07/2015 קסנר אלתר ברוך 1043964/1

לינהרד דוד 08/06/2015 לינהרד רחל 1041865/1

נפתלי ויקטור 
ישראל

10/07/2015 נפתלי מגדה 1043954/1

בן אלי רותי 
מטילדה

18/05/2015 פלוס משה 1040582/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

צור מירה אמירה 05/09/2015 צור מנסור יוסף 1051897/1

אלבז תמר 25/12/2004 לוגשי קרן 1039437/1

קורנר דב דוד 17/05/2015 קורנר שושנה 1037566/1

שפיצר משה 06/04/2015 שפיצר מרים 1031033/1

פרץ אליהו 29/08/2015 פרץ יוסף 1049661/1

גרוס בלהה 03/10/2015 הרטמן מיכאל 1052143/1

קרייניץ סמיון 11/11/2014 קרייניץ שמואל 1043095/1

בר אדון שולמית 15/05/2015 בר אדון רות 1038136/1

בעבור דוד 22/07/2012 בעבור אריטה 
שרה

1030084/1

טירר ברכה 22/08/2015 דימנט אסתר 1051103/1

בן לסן פליקס 01/07/2014 בן לסן תמרה 1041768/1

בן ישי אסתר 21/03/2008 חזוט יצחק 1043039/1

דלאל עזיז 17/02/2015 דלאל לאה 861086/2

גולן אהובה 20/06/2015 פפר אידה 1039728/1

אליה פנינה 02/05/2015 אליה ציון 1034104/1

אפללו שרה 21/02/2015 אפללו נסים 1027513/1

מלומנוב מרינה 16/01/2015 בורבליוב חנה 1027343/1

קלחנדלר דורה 19/02/2003 לכצר בוריס 1027394/1

פייסחוב רסים 20/03/2015 פייסחוב ייב 1027498/1

ששון מרים 07/11/2014 בן עמי ז'קלין 1027691/1

פינטו דינה 13/06/1990 וקנין טויטו 1027721/1

גוטמן אלכסנדרה 05/01/2015 גוטמן פנחס 1027732/1

נובק יורי 24/03/2001 נובק פיוטר 1027795/1

נובק יורי 10/11/2006 נובק אידה 1027800/1

גולדשטיין פרדי 19/03/2015 גולדשטיין יוליה 1027821/1

הרטמן מיכאל 14/03/2015 הרטמן נעמי 1028044/1

זילברמן רחל 11/02/2015 זילברמן יעקב 1028391/1

נוגלבלט אברהם-
מרדכי

26/10/2014 נוגלבלט פסיה 1028445/1

נוגלבלט אברהם-
מרדכי

29/07/2004 נוגלבלט בנימין 1028448/1

זמיר סילביה 29/11/2005 סגל מיכאל 1030026/1

אשד הד 08/03/2015 אשד אסתר 1030336/1

רוח מיכאל 28/01/2013 רוח סוליקה 1030598/1

ליכטרמן חיים 04/03/2015 ליכטרמן אטקה 1030664/1

גלר יעקב 17/04/2015 גלר נח 1030863/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

זיו עדה 21/01/2015 שיטרית פאני 1045431/1

רפלוביץ משה 26/06/2005 רפלוביץ בלה 
שרה

1045850/1

אוחנה דולי 16/08/2015 מנשה רוזה רוזי 1045958/1

שטראוס גנייה 26/05/2015 שטראוס 
וולדימיר

1046124/1

ניבל חנה 07/08/2015 מעטי אסתר 1046168/1

אבי יחיאל 21/07/2015 אבי רבקה 1046223/1

אלמקייס מיכאל 26/12/2014 אלמקיס אידה 1046225/1

בן שיטרית מכלוף 28/03/1996 בן שטרית ראובן 1046497/1

סלומון גוסטל 13/07/2015 סלומון שמואל 1048137/1

פיקובסקי סופיה 01/09/2015 פיקובסקי דוד 1048994/1

קובי שרית 23/08/2015 נחמנוביץ מרים 1049295/1

קרמר ישראל 18/09/2015 קרמר שמואל 1049350/1

ניסים חנה 29/07/2015 פרג רשל 1049379/1

כהן אהליאב 
חיים

28/08/2015 כהן רבקה 1049602/1

קופלר אוה 03/09/2015 קופלר שלום 1049632/1

ציוני אהרן 09/11/2013 ציוני שושנה 272054/2

ציוני אהרן 05/04/2009 ציוני ציון 272055/2

ובר נעמי פני 27/09/2002 קורן גיזה 1049711/1

מלכה לינדה 03/05/2015 מלכה יצחק 1036134/1

פילדרמן יצחק 08/04/2015 פילדרמן אסתר 1039463/1

לוי יעקב 15/03/2013 לוי אברהם 1043368/1

וישניה גלית 26/03/2015 וישניה רבקה 1034126/1

ברנמן אלה 04/01/2015 סדש רם 1041423/1

בן עזרא רחמה 02/03/2014 בן עזרא אברהם 1032252/1

פפיסמדוב תמרה 10/09/2014 דזינדזיחשוילי 
מיכאל

1039485/1

ברדוגו מאוריץ 31/05/2015 ברדוגו רינה 1043383/1

דניאל נועם 15/04/2015 דניאל שושנה 1032966/1

רז אריאל 30/04/2015 רז חנה 1034420/1

רכטמן איגור 18/06/2015 רכטמן סופיה 1039204/1

שני דוד 23/03/2015 וינשטיין יצחק 
איגנץ

1027846/1

איילין אגרנש 09/01/2011 איילין מתוקו 1030124/1

משאש אייל 16/12/2014 משאש אלי 1028220/1

רמר שמואל 16/04/2015 רמר חביבה 1036429/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פפיסמדוב תמרה 23/03/2014 דזינדזיחשויל 
אסתר

1039488/1

ברמן מריה 24/06/2015 קנישצ'ב אולגה 1039604/1

גורליק יוליה 20/12/2014 גורליק לזר 1039681/1

ארז נימרוד 03/08/2014 ארז ברכה 1039903/1

באאזוב אילגיזר 03/02/2015 בנימינובה 
מרגלית

1041240/1

וקנין סלומון 07/04/2013 וקנין שושנה 1041608/1

טוויל יוסף 26/05/2015 טוויל אריאל 
מאור

1041685/1

מולדבסקי לידיה 10/11/2006 פאיאן אטיה 1042809/1

מולדבסקי לידיה 10/05/1997 פאיאן אלכסנדר 1042813/1

ארליכמן בקר 
יהודית

01/05/2015 ארליכמן שלמה 1042847/1

לשני אורה 05/07/2015 לשני דוד 1042944/1

דרסה דגו 03/04/2015 דרסה דמקה 1042964/1

בן שבת משה 03/12/2012 בן שבת אברהם 1043192/1

גורשומוב יושבה 01/08/2014 גורשומוב 
חוסטיל

1043220/1

אלגני איריס 28/06/2015 אלגני משה 1043274/1

סרור יפה 31/05/2015 ויצמן זוהרה 1043387/1

פורת בני 22/06/2015 פורת מרדכי 1043453/1

ציפין אלה 10/03/2008 ציפין אלכס 1044615/1

ציפין אלה 18/12/1999 יודיצקיה 
גרינברג לובוב

1044622/1

אבי עוז מיכאל 04/06/2015 אבי עוז יצחק 1046483/2

ווצלר אירית זיסל 02/09/2015 קוט אהובה 1049767/1

וקנין פרחה 11/07/2015 וקנין שלמה 1049819/1

דוד ישראל 26/06/2015 דוד אביבה 1049822/1

איזנברג דורית 05/09/2015 היילמן רנה 1049882/1

קנדרו מזל טוב 15/08/2015 קנדרו מימון 1049890/1

מויאל שלמה 07/04/2014 בן דוד מרגלית 1049956/1

אוסטרומוכוב 
אירינה

04/10/2015 אוסטרומוכוב 
אינה

1050004/1

גולדשטיין כוכבה 03/09/2015 גולדשטיין אשר 1050029/1

שנפ משה 23/09/2002 שנפ חיים 1051245/1

לוי חביבה 10/11/2014 לוי יצחק 1051347/1

טוכמן אריה 20/03/1978 טוכמן מנדי 1051387/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ליס חסידה 20/05/2009 ליס בנימין 1032334/1

ישעיהו דינה 27/02/2015 ישעיהו מוריץ 1032489/1

אודלס פני 11/12/2014 יחזקאל שילי 1032548/1

אודלס פני 13/01/1991 יחזקאל משה 1032554/1

דיאמנט חיה שרה 15/02/2014 אמנט משה 1032623/1

דיאמנט חיה שרה 24/03/2015 אמנט ליבה 1032631/1

קנדלקר מזל טוב 04/04/2015 קנדלקר אהרון 1032825/1

קטרי רחל 10/12/2014 אבנר פורטונה 1032912/1

מרק בדריה 20/03/2015 מרק משה 1032987/1

אוחיון מסודי 
ציונה

17/03/2015 אוחיון סולומון 1033932/1

רודס ליביה לאה 03/06/2014 ברנר חנה 1034338/1

הוניגסברג שושנה 27/04/2015 הוניגסברג 
אברהם

1034508/1

שפיר שי שמואל 23/10/2014 שפיר דוד 1034513/1

צרפתי חיים 11/04/2015 צרפתי רחל 1034527/1

רוטמן אריאנה  21/12/1993 רוזן טאובה 1034755/1

רוטמן אריאנה  05/07/2008 רוף סבינה 1034758/1

רוטר יחיאל 04/11/2012 רוטר אסתר 1034805/1

גריסרו דורית 29/04/2015 יוסף בלימה 1034830/1

כץ דוד 30/05/1974 כץ בילה 1035941/1

רווח רחל 02/05/2015 רווח יהודה 1035967/2

קריגר רחלה 20/03/2015 רינצלר מרדכי 1036168/1

קריגר רחלה 04/04/2015 רינצלר נינה 1036173/1

עובד שמואל 01/03/2013 עובד לבנה 1036335/1

וקנין מאיר 22/04/2015 וקנין חנינה 1036449/1

קדוש אליהו 14/01/2010 קדוש יוסף 1037272/1

לוי אשר מסעוד 25/05/2015 אדרי עזיזה 1037750/1

שטרן שושנה 
דבורה

16/05/2015 שטרן שמעון 1037944/1

אזנקוט רות 15/05/2015 אלפסי שלמה 1038956/1

חן תמרה 31/05/2015 צווניאשוילי 
שליקו

1038993/1

נגבקר מרים 26/04/2015 נגבקר הלן 1039166/1

טאוב אשר 18/06/2015 טאוב חנה 1039304/1

טספאי אסתר 18/06/2015 מטוקו קימם 1039310/2

ברוך צפורה 16/11/1984 פולק בצלאל 1039324/1

ווייל יעקב 14/08/2014 ווייל צביה 1039399/1



ילקוט הפרסומים 7146, ה' בכסלו התשע"ו, 17.11.2015  1204

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קליימן בן ציון 02/02/2007 קליימן דוב 1050965/1

רזניקוביץ יצחק 09/11/2006 רזניקוביץ אליאס 1052318/1

רזניקוביץ יצחק 18/09/2015 רזניקוביץ נלי 1052341/1

לוזובסקי אדוארד 10/12/2005 לוזובסקי קלרה 1052828/1

יטח שרה 30/11/2013 יטח יצחק 1052983/1

ישראל שרה 10/07/2015 ישראל שלמה 1053241/1

גלר שרה 10/10/2015 גלר מרדכי 1053262/1

אוחנה אברהם 28/09/2015 אוחנה מרי 1053269/1

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(

																																							מנשה	מילר, 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

חליו נלי נוי 01/04/2015 צברוצקי אברהם 1039650/1

בלאוגרונד בנימין 20/10/2010 בלאוגרונד לאון 
יהודה

1039715/1

בוקובזה אסתר 17/04/1996 בוקובזה פרץ 1039761/1

אטלן קלכמן אילה 17/06/2015 אטלן אבי 1041180/1

באום דוד 16/04/1998 באום משה 
מוניק

1041313/1

מהרטה אורלי 18/01/2015 מהרטה בלאי 1041642/1

צ'יגירינסקי 
אליזבטה

26/03/2014 צ'יגירינסקי 
מיכאל

1041931/1

זוארץ שרה 05/07/2015 חסאן ויקטור 1042126/1

זמרו שרה 19/05/2015 אברהם צקלט 1042272/1

ארבל אילנה 17/02/1999 מחלוף שמעון 266661/3

מרטן אנט 04/07/2015 מרטן אנדרי 1042356/1

פחימה איציק 02/06/2015 פחימה מרדכי 1042377/1

שפרן נינה 27/02/2007 שפרן רבקה 287676/2

רובינסקי מיכאל 26/05/2015 רובינסקי פיוטר 1042430/1

הולובינגר אור ין 14/06/2015 הולובינגר 
אחינעם

1042509/1

סרוסי קריה 24/05/2015 סרוסי צדוק 1042702/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בן מנשה שרית 03/10/2015 בן מנשה פרידה 1051513/1

פינסקי יבגניה 14/09/2015 פינסקי רומן 1051531/1

אזולאי שרל 24/01/1994 אזולאי מרדושה 1052006/1

סהלו אלמנק 28/09/2015 סהלו זיהון 1050536/1

משה נאגי 28/08/2015 משה סימה 1048915/1

וייזל שריה 09/04/2015 וייזל מאשה 1048900/1

צח צביה 03/02/2015 מאיר אלקה 1052301/1

אפרים אברהם 22/05/2015 אפרים מרים 1046725/1

פלדמן ויקטוריה 31/08/2015 פרידמן אברהם 1052933/1

גלוחובסקי 
לודמילה

10/11/2013 גלוחובסקי 
אלכסנדר

1046569/1

תורג'מן דוד 22/07/2015 תורג'מן זוהרה 1045197/1

בן דוד זהבה 02/08/2015 כהן בתיה 1044722/1

סבן מזל 03/06/2015 יחזקאל שושנה 1047015/1

וולמן ליאנה 23/09/2015 וולמן בוריס 1050236/1

לוי עליזה 31/07/2015 שטוקמן זהבה 1045111/1

בהם אמנון 22/05/2015 בהם שושנה 1044632/1

שבחת תוובה 21/06/2015 שבחת דניאל 
עלמנך

1044664/1

קורן צבי 29/06/2015 קון ברוך 1044728/1

שקד שולמית 13/02/2014 לייבו פסיה 1044987/1

שקד שולמית 29/03/2013 ליבו מאיר 1044995/1

פריד יעקב 22/06/2015 פריד בתיה 1045079/1

לוי שולמית 15/05/2015 ליאון ראובן 1045159/1

לוי שולמית 15/09/2014 ליאון אנושקה 1045162/1

מהלל מרים 23/04/2015 בן יתח סול 1045191/1

רוט אלתר יעקב 12/08/2015 אדמון חיה רחל 1045202/1

הלפרין יוסף 01/08/2015 הלפרין דוד 1046585/1

הירש חנה 22/07/2015 וולף משה 1046753/1

לייבה מרים 27/07/2015 לייבה אלטר זיסו 1047398/1

אמסלם חנה 28/08/2013 מלול מסעוד 1048293/1

רדובל מילנה 11/06/2015 רדובל שרה 1048344/1

דברשוילי ננולי 01/09/2015 דברשוילי לב 1048513/1

אסולין מוריס 02/08/2015 אסולין ענת 
הודיה

1050384/1

פגוט רחל שרה 23/08/2015 פגוט יעקב 1050641/1

דנינו מכלוף 24/06/2015 דנינו אסתר 1050850/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אשריאן יעקב 
ישראל

03/07/2012 אשריאן פנינה 1047257/1

ליבוביץ צופיה 13/10/1998 ליבוביץ אסתר 1047319/1

אוחנה אליהו 07/08/2015 אוחנה שמעון 1047355/1

אזוגי סימי מימי 15/07/2015 אזוגי אברהם 1047523/1

שחר מרגלית 26/05/2015 כלפון פורטונה 1047797/1

פלג שלמה 05/09/2015 פלישמן ויארה 1047838/1

אמקייס יוסף 01/09/2015 אמקייס אדית 1047864/1

עטיה דפנה זולייט 05/07/2014 פיטוסי קלודין 1047886/1

דבסטני מונט 
ימנה

20/08/2015 דבסטני אשר 1047895/1

עטיה דפנה זולייט 14/01/2011 פיטוסי יוסף 1047896/1

קון תמיר 27/06/2011 קון מריו 1039785/1

זכות נסים 11/07/1986 זכות רינה 1040118/1

חסיד שמעון 05/05/2015 חסיד אליאס 1040128/1

גלפנד סופיה 25/01/2014 גלפנד נאום 1040484/1

בנימיני רחל 27/02/2015 נדלר ציביה 1040608/1

בנימיני רחל 27/02/2015 נדלר ציביה 1040608/2

בטש רותי 19/05/2015 בטש יעקב 1041084/1

פלג מרים 01/02/2015 פלג עמוס 1041103/1

קאפח עמוס 02/07/2015 קאפח נילי 1042883/1

כץ אריאלה 16/05/2015 יוסף אברהם 1042954/1

רפפורט יוסף 
מאיר

10/10/2014 רפפורט מרים 1043068/1

נקש ראול אהרון 20/11/2011 נקש ז'קלין ססיה 1043452/1

וקנין גילה 09/07/2015 וקנין מאיר חי 1043481/1

מדבדב זינאידה 09/02/2015 מדבדב פאינה 1043741/1

אברג'ל אליס 
דוריס

18/07/2015 אמסלם יהודה 1043866/1

אלון חיה 30/04/2015 אלון שמעון 1043992/1

זילברמן דן 29/01/2015 זילברמן תמר 1044025/1

בכר רחל 21/05/2014 טישלר קלרה 1044058/1

טנצמן הדר 27/05/2015 טנצמן פנחס 1045428/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פרץ בנימין 23/06/2015 פרץ צפורה 1044170/1

ג'לינוס לימור 15/07/2015 ג'לינוס אפלטון 1044303/1

דז'ה פטריק יוסף 24/07/2015 דז'ה דוד ז'רר 1044312/1

זאודה מחרט 19/10/2014 ג'מבר קיטה 1044414/1

ביינה פקדה 01/03/2015 ביינה דרסו 1044463/1

גבריאל אליהו 25/12/2014 גבריאל יוסף 1044493/1

סלו רחל 19/07/2015 אשכנזי סוזן 1044506/1

יצחקי מתנה 25/02/2015 יצחקי רחמים 1044537/1

סלו רחל 11/05/2015 אשכנזי יהושע 1044596/1

מלכה משה 01/07/2015 מלכה סער 1044634/1

חלפון רחל 08/08/2015 חלפון אבי 1044677/1

שמעוני שרה 
יהודית

10/08/2015 שמעוני משה 1044726/1

פסי ויטל 27/07/2015 פסה לאה 1044740/1

כהן פנחס 09/08/2015 כהן יהודה 1044839/1

בן חיים פנינה 18/07/2015 בן חיים גיורא 1044912/1

שמאילוב סבטלנה 17/12/2012 שמאילוב שמאיל 1044968/1

מירקין יעקב 03/12/2012 מירקין מינה 1044984/1

יוסף איריס 08/10/2006 כהן משה 1044999/1

אטלן משה 04/07/2015 אטלן מסעודה 
פורטונה

1045001/1

יוסף איריס 07/06/2015 כהן אסתר 1045011/1

סנהדרין דוד יוסף 26/11/2012 סינדרס סנהדרין 
יהודה ג'רר

1045092/1

סבאן שאול 04/06/2011 סבאן רות 1045204/1

ברנט מרדכי 19/07/2015 ברנט דינה 1045222/1

מישאל שושנה 22/07/2015 מישאל שלמה 1045304/1

פז יהודית 24/07/2015 רוזן רינה 1045363/1

קימלמן פאינה 11/07/2015 קימלמן מיכאל 1045415/1

קוברסקי נאוה 01/12/2014 מטוס יהודית 1038637/2

בראמלי פרגי 
אפרים

29/04/2011 בראמלי אסתר 1033200/2

עאטלן גקלין 22/08/2015 כהן איוון 293552/2
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מזרחי חיים 21/09/2015 מזרחי אמנון 1050176/1

מיכאלי לריסה 16/09/2015 מיכאלי דוד 1052671/1

נדב דותן נסים 14/12/2014 נדב שמשון 1049624/1

קולני אהובה 17/12/2012 קולני יחיה 1049688/1

טדגה אורה 24/08/2015 טדגה אנגואצ'ה 1050661/1

גל עדי ישראל 29/07/2015 גל לאה 1050948/1

גל עדי ישראל 29/07/2015 גל לאה 1050948/2

כהן מאירה 11/07/2015 סעדיה מזל 1050110/1

בן ציון אלנה 22/09/2015 בן ציון יעקב 1050643/1

גולדשטיין שירלי 
שולמית

09/10/2015 גולדשטיין אריק 
הוורד

1051843/1

טובי איתן יוסף 23/08/2015 טובי יצחק 993064/2

אטלן חנה 13/09/2015 אטלן רישרד 1049921/1

סולומון יישומי 02/05/2015 פנטה אסרסאץ 1049550/1

סרויה יפה ז'מילה 02/06/2015 ששון אסתר 1049706/1

פרידמן חיה 18/08/2015 גרינברגר זיסל 1049707/1

ענבי דניאל 16/10/1997 ענבי רומיה 1049809/1

ריסקין נונה 23/09/2015 ריסקין מיכאל 1049842/1

הרמן משה 18/09/2015 הרמן מיכל 1049877/1

עטייה דוד 24/03/2015 עטייה פורטונה 1049927/1

רחמים יהודית 29/01/2014 רחמים עדי 1049974/1

עטייה יהודית 29/05/2015 בוהארון מיסה 1050164/1

פוקס צבי 26/07/2015 פוקס יעקב 1050274/1

דרץ' אלה 10/08/2015 קרבצקי מניה 1050793/1

שמרלינג נחום 07/08/2015 שמרלינג רבקה 1050820/1

בנימיני רחל 16/09/2001 נדלר יצחק 1050923/1

שרוני ליאורה 21/02/2015 שרוני סימן טוב 1051139/1

דנון צפורה 06/11/2011 דנון אברהם 1051382/1

פרובק לאה 13/04/2002 קנרנשטיין קלרה 1051708/1

דהן ציון ג'ילבר 26/03/2015 דהן דיאמנטי 
מדלן

1051783/1

גרין לאה 02/02/2015 לנדאו שמואל 1051900/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שריקי פלורי 11/08/2015 שריקי סאם 1045466/1

חזנוב פירה 09/11/2014 קריס סמיון 1045482/1

חזנוב פירה 13/03/2014 קריס סוניה 1045493/1

ארצי רות 08/06/2015 לוי סלאמה 1045655/1

קליין משה ליזר 04/07/2015 הלר יוליאן 1045668/1

קליין משה ליזר 18/08/2005 הלר מריה 1045673/1

יונה צחי 17/06/2015 יונה עירית 1045907/1

הרשברג מינה 01/08/2015 ליליאן אריה 1045971/1

אברהם משה 12/06/2011 אברהם ירדנה 1046072/1

איילין גנט 03/06/2010 איילין אסממאו 836428/2

אורפלי מגי 17/02/2015 אורפלי אליהו 1046247/1

לוגר ורה 19/07/2015 לוגר יוסף 1046509/1

קנטי עדנה לאה 03/08/2015 קנטי יוסף 1046524/1

שרעבי רונית 
אסתר

25/08/2015 שרעבי אמנון 1046688/1

זיסקינד יוסף 02/05/2014 זיסקינד ישראל 1046794/1

זיסקינד יוסף 14/08/2015 זיסקינד מריה 1046798/1

גבריאל אליהו 16/04/2009 גבריאל נגיה 1046861/1

סלם שלום 08/07/2015 סלם מרגלית 1046929/1

סרוסי נסים 15/09/2014 סרוסי רחל 1046969/1

לסרי רחל 24/06/2015 לסרי עמוס 1047046/1

חגג רויטל 15/06/2015 עבריאני יוסף 1047974/1

בנישטי שמעון 
ניסים

22/08/2015 בנישטי לילי 1048379/1

שמוע רוזט 29/03/2015 שמוע שלום 1048524/1

בלחסן אסתר 
מירל

17/08/2015 בלהסן משה 1048613/1

חוילי שרה 29/01/2015 בן אברהם מרים 1048654/1

מושקטל חיה 26/01/2015 מושקטל יעקב 1048690/1

ברדה משה 16/02/2008 ברדה חלפו 1048741/1

ברדה משה 05/05/2015 ברדה מיסה 1048743/1

כהן יצחק 19/07/2015 כהן רפאל 1049326/1

אדלר צביה פנינה 21/11/2014 אדלר שיינה רחל 1049352/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אביבי עזרא 27/05/2015 זביבי יחיאל 1043215/1

עזר משה 01/04/2015 עזר מלכה 1043320/1

גמזו יהודה )בר( 19/03/2015 גמזו מגדלנה 1043283/1

בן שושן שושנה 25/04/2015 בן שושן אפרים 1043471/1

חדשי פנינה 12/07/2015 פלורנטל יהודית 1043863/1

מור אביבה 27/07/2015 מור ניסן 1044095/1

מילוא חנוך 27/07/2015 אולמן זלמה 1043819/1

שוהם אריה 19/03/2015 שוהם מירה 1043849/1

גולדנברג דן 07/07/2015 גולדנברג בטי 
)בלה(

1044045/1

קופר אלימלך 23/03/2002 קופר שמעון 1044152/1

קופר אלימלך 25/07/2015 קופר חיה שרה 1044154/1

תם ראובן 02/02/2012 תם שלמה 1044174/1

לבנון גבריאל 10/07/2015 לבנון יהודה 1044778/1

לנדביגר פרידה 08/08/2015 לייבוביץ אברהם 
יעקב

236027/2

חכם קורל אביגיל 22/03/2015 לניאדו מיכל 
מרינה

1044650/1

שמואלי אליעזר 
יהודה

27/07/2015 שמואלי מאיר 1045163/1

אוחנה רוז 11/12/2014 אוחנה אשר 1044339/1

אבוטבול שולה 02/07/2015 גורזי דוד 1044482/1

שמאי זהבה 23/06/2015 שמאי יורם 1044491/1

דובין גלינה 25/06/2015 נוזיק מיכאל 1044863/1

מלכא מימון 06/08/2015 מלכא מטילדה 1045108/1

שמואלי אליעזר 
יהודה

12/09/2003 שמואל בלה 1045154/1

הרצוג דב 28/05/1990 הרצוג מאיר 1045306/1

ועקנין נאוה 02/06/2014 לוי עזרא 1045607/1

עקיבא יהושע 05/07/2015 עקיבא יוסף חיים 1045947/1

ובמן חנה שושנה 03/08/2015 וולפמן אריה 1045961/1

לוי שושי סופיה 22/07/2015 כהן יצחק 1046153/1

ליטמן טובה 31/07/2015 קורניק ליכט רחל 
טצרנה

1046228/1

המבורגר שמואל 18/07/2015 המבורגר שרה 1046355/1

שפירא יהודה 07/08/2015 שפירא צפורה 1046421/1

פבישביץ מאיר 11/06/2015 פבישביץ אברהם 1046517/1

סגל רן 13/08/2015 סגל רומן 1046820/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

זבולון טובה 03/09/2015 זורנו נעודה 1052172/1

טויל חנה 12/11/2014 טויל יעקב 1052199/1

גלר גרטה 25/08/2015 לוין אברם 1052286/1

אבידור זיוה 10/01/2014 אבידור מיכאל 1052347/1

יעיש יעקב 16/10/2015 יעיש רוני רחלי 1052470/1

מצליח אוגני 16/08/2013 מצליח אלכס 1052686/1

רוזנס מנחם 01/08/2015 רוזנס עידו 1052945/1

חלסצי אושרת 19/10/2015 חלסצי יצחק 1053000/1

שחר רות 21/09/2015 שחר עקיבא 1053295/1

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(

																																יהושע	ישראל	כ"ץ,	המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקווה
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בירנבאום יונה 06/07/2015 בירנבאום יעקב 1043086/1

סובול ישראל 08/01/2013 סובול צבי 1039832/1

סובול ישראל 10/02/2015 סובול ברטה 1039834/1

מרמורשטיין 
מרדכי

06/03/2010 מרמורשטין 
אברהם

1039933/1

מרדכי צפורה 25/09/2008 רייכמן חנה 1040027/1

אגסי עוזי 25/12/2001 אגסי מאיר 1040328/1

מאיר עזרא 03/07/2015 מאיר אהובה 1041736/1

אגסי עוזי 04/05/2015 אגסי דליה 1040334/1

בר בוריס 07/11/2014 בלינציקוב לובוב 1040584/1

צור ישראל 10/05/2015 צור דינה )דורה( 1040610/1

פרחי הלל 07/09/2006 פרחי ברכה 1040812/1

אורן בנימין 08/03/2015 אורן יעקב 1041304/1

גולן רונית 26/06/2015 גולן דוד 1041422/1

לוי דוד 07/12/2013 לוי רנה 1041597/1

גרזי אפרים 23/11/2014 גרזי יהושע 1041697/2

צאלה ינון צדוק 15/06/2015 צאלה יהודית 1041776/1

שלום שמואל 21/05/2015 מרדכי מסעודה 1042357/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ביבי הרצל 19/08/2013 ביבי זוליט 1051854/1

זלמן סוניה 04/07/2014 קוצ'ר רותה 1052091/1

הרמבם דוד 19/07/2015 ארמבם יצחק 1052113/1

דקל חיה לאה 03/10/2015 דקל אליעזר 1052121/1

עדיקה חזי 19/05/2015 עדיקה שושנה 1052707/1

פרגמנט מרינה 20/08/2015 פרגמנט נתן 1052779/1

הרצוג דב 09/09/2011 הרצוג יפה 1052679/1

עזרי יגאל 01/10/2008 עזרי יצחק 1052241/1

עזרי יגאל 05/09/2015 עזרי מרים 1052244/1

מזרחי אסתר 14/09/2015 מזרחי שלמה 1052528/1

אברהם גלית 
ז'ורז'ט

19/09/2015 אברהם דניאל 1052835/1

פולקובסקי אסתר 16/06/2015 סלומון לאה 1052914/1

סולימן מרים 10/04/1990 סולימן עווד 1052923/1

מרנץ  רגינה 03/10/2015 מרנץ סיומה 1053088/1

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(

																																															משה	הלוי, המזכיר הראשי

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

הרשקוביץ בתיה 24/05/2015 הרשקוביץ דוד 1039758/1

נג'אתי שמעון 03/04/2015 נגאתי אסתר 1039854/1

נג'אתי שמעון 02/12/2008 נגאתי בנימין 1039858/1

זכרוב ולדימיר 14/02/2015 זכרוב איליה 1040025/1

בייבוק אלכסנדר 17/10/2014 קוקס סימה 1040117/1

אביבי שרינה 10/06/1980 אדיט יעקו 1040241/1

חביב חיה 21/04/2015 חביב ציון 1040413/1

דוד רחל 27/05/2015 דוד עשהאל 1040461/1

רבינוביץ חנה 10/05/2015 כהן עמליה 1040469/1

טויל שאול 10/05/2015 טויל מרים 1040760/1

לקס משה 22/06/2015 לקס עידית 
צירל

1040803/1

חגובה ציונה 21/05/2015 חגובה 
שאלתיאל

1041406/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

טולדנו שמרית 22/08/2015 מלאכי נאוה 1048547/1

טל סימה 01/06/2015 ויזר יעקב 1047750/1

שמשון יחזקאל 04/12/2013 שמשון מנדל 1047969/1

ארגי נעמי 07/07/2015 ארגי שלמה 1048013/1

ראוך דב גרשון 11/07/2015 ראוך מירה 1048192/1

מזרחי אהרן 07/08/2015 מזרחי נסים 1048346/1

יעקבי אברהם  
אבישי

03/09/2015 יעקבי רות 1048601/1

אורטס סימה 14/08/2015 אורטס חיים 1048660/1

ירום יוסף איל 16/08/2015 ירום מירה 1048748/1

גברה יצחק 06/07/2015 גברה עובדיה 1048813/1

חובה יוסף 15/05/2015 מאור מתי 1048820/1

ביצ'אצו פלומבה 23/08/2015 ביצ'אצו חיים 1049007/1

מגזניק שמואל 05/07/2015 מגזניק סימה 1049015/1

הר אבן אריקה 25/07/2015 גוטסמן לנקה 1049019/1

דנציגר דליה 20/02/2015 פיליפ רחל 1050648/1

זגורי מרסל 10/03/2012 זגורי שלום 1049294/1

צינאדר יהודית 
ז'נטה

24/10/2009 בסלר אנה 1049537/1

אסריי עלמקאן 24/05/2015 אסרה מיטיקו 1050128/1

קופלוביץ שמחה 
אפרים פישל

08/11/2004 קוזיאל שבע 1050153/1

כספי תמיר 15/05/2015 כספי בצלאל 1050343/1

הירשהורן ברטה 22/03/2015 הירשהורן שמעון 1050390/1

ליבוביץ מרדכי 01/03/2013 לבוביץ חנה 1050636/1

בן דוד יעל 30/10/2012 סירי מאיר 1051144/1

חרזי זילפה 21/05/2015 סולימאן גמילה 1052087/1

עיני חמדה 14/08/2015 לוי משה 1051288/1

מרלה איטה 28/05/2015 טננבוים חיה 1046498/2

בן יעקב יוחנן 12/04/2015 בן יעקב אביגיל 1050911/1

עובדיה אורנה 15/08/2015 עובדיה שאול 1050718/1

כהן נפתלי 17/11/2012 כהן חנה 1050902/1

ליפסקי לאה 24/09/2013 ליפסקי יורם 1050978/1

מרשלי טלי 22/08/2015 מרשלי יצחק 1051479/1

קובל בתיה 04/09/2015 יעקובוביץ 
מלוינה

1051532/1

גרשי רפאל 19/03/2015 גרשי חממה 1051629/1

גרשי רפאל 17/07/2012 גרשי חיים 1051635/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

צפתי ארז 15/08/2014 צפתי מזל 1045760/1

אליאסי מזל 27/07/2014 אליאסי 
אברהם

1045815/1

קנר פנינה 02/06/2015 אברהם משה 
יצחק

1046266/1

אלעזרה ורד 15/12/2003 יעקבי יוסף 179059/2

פרקש שלמה 
חיים

23/09/1983 פרקש פנחס 1046119/1

פרקש שלמה 
חיים

08/01/2015 פרקש צירל 1046120/1

אברהם שרונה 30/05/2015 כברה מזל 1046149/1

קלמן גיורא 02/04/2015 יעקבי מרטה 1046167/1

צעידי חנה 15/01/2015 צעידי חננאל 1046205/1

אלטגובזן אירינה 18/08/2015 לנצמן ברטה 1046361/1

גולדשטין מיכאל 06/07/2015 גולדשטין יוסף 1046376/1

זומר מאיר 11/10/2011 לבל-זומר 
צבי-הערשל

1046424/1

חסון רבקה 19/08/2015 חסון אברהם 1046672/1

שוורץ יבגניה 27/04/2015 גרינברג רעיה 1046680/1

ביידר גריגורי 29/07/2015 ביידר סויטלנה 1046723/1

בנדוב רוזליה 05/08/2015 מלמד סמואיל 1044018/2

שלום אלה 24/11/2014 שלום יואב 1047759/1

קאופמן תמר 27/08/2015 כהן חגבי 
חבצלת

1047993/1

וייס יהושוע 09/12/2006 וייס ברטה 1048252/1

נדב יגאל 24/05/2015 נדב אהובה 1048370/1

מושיבאיב 
אדוארד

12/08/2015 מושיבאיב 
איליה

1048751/1

סנוני יוסף 08/08/1996 סנוני חיים 1049013/1

סנוני יוסף 01/08/2015 סנוני בדרה 1049014/1

מליכוב חנה 17/12/2013 מליכוב פליקס 1049028/1

ניר מירה 06/08/2015 זינגר רחל 1049256/1

מרשה טאריק 18/08/2015 מרשה אלאטה 1049426/1

רוטנשטיין ישעיה 04/08/2015 רוטנשטיין 
מיכאל

177856/2

גדסי מרדכי 13/07/2014 גדסי )יפת( 
אלישבע

1049576/1

פרוכטר שמחה 01/09/2015 פרוכטר חיה 1050037/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גאמס ניקול 10/02/2015 סעדון דניז 1040852/1

אקוע ליזה 09/06/2015 מכחל רות 1040861/1

אברבך מיכל 17/06/2015 יוטקובסקי 
שיינה-סוניה

1041021/1

בר קפרא אילנה 24/06/2015 בר קפרא דוד 1041540/1

רחמים מזל 08/06/2015 רחמים צביקה 1042010/1

צברי חנה 26/04/2015 צברי שלמה 1042060/1

לוי משה 26/05/2015 לוי רפאל 1042079/1

מלכא גאולה 
סעדה

05/01/1998 אסיראף משה 1042113/1

מלכא גאולה 
סעדה

02/10/1999 אסיראף ראמי 1042120/1

קובזב ילנה 31/12/2014 קובזב ויקטור 1042537/1

כברא בתיה 12/06/2015 כברא ישי 1042662/1

כהן זאב 18/10/2000 כהן ישראל 1042988/1

בירן רחל לאה 17/01/2009 מרמורשטין 
בלומה

1043156/1

עמר אוסנת 17/06/2015 מדהלה מרים 1043166/1

ימיני שאול 19/08/1970 שעיבי יונה 1043242/1

צדוק נירה 15/07/2015 צדוק אריה 1043446/1

חנדלי אילן 31/03/2015 חנדלי ראובן 1043476/1

ברזילאי אביגיל 04/03/2015 ברזילאי יוחנן 1043515/1

גביס רבקה 10/06/2015 גביס משה 872120/3

צור נעמי 25/07/2015 צור אסף 1043821/1

צ'רניאק טטיאנה 18/07/2013 אונגר דוד 1043840/1

אופק הזל 13/07/2015 אופק יצחק 1043975/1

גדסי מרדכי 10/09/2011 גדסי )יפת( 
שרה

1044341/1

סולימן זהרה 11/07/2015 סולימן שלום 1044601/1

רביע מאיר יוסף 29/10/2001 רביע אסתר 
אטי

184571/2

גדסי מרדכי 05/10/2007 גדסי)יפת( 
שלמה

1044342/1

רבזין לריסה 03/04/2015 גורוק יצחק 1044475/1

שימקו מרלנה 19/02/2015 חרומ סילביה 1045403/1

פלנר הרדי 04/08/2015 פלנר פיגה 1045445/1

יהלום חיה 10/01/2005 פינגריט פרץ 1045543/1

אפל רחל 16/06/2015 דוד ויטקה 1045609/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אסולין סימון 30/05/2015 אסולין ניסים 
מקס

1040084/1

פדידה משה 09/04/2015 פדידה פני 1040562/1

לב יהודית 16/01/2007 לב יהודה 1040615/1

גולפיז גדעון 26/05/2015 גולפיז אסתר 1041311/1

אמסלם אברהם 18/02/2013 אמסלם עמרם 1041565/1

אמסלם אברהם 17/02/2015 אמסלם מסעודה 1041657/1

חולי מריה 14/05/2015 סבן סלומון 1041976/1

אשטון רבקה 27/12/2014 פינגל פלורה 1042615/1

קריספיל אלגרה 07/04/2015 קריספיל אלברט 1043027/1

פולויקו יאדביגה 31/07/2005 ברלין חיה שרה 1041652/1

חסון ג'ורג' 28/04/2015 חסון לאה אולין 1042842/1

לוי טיירי אבי 17/05/2015 לוי אלי 1041990/1

גלסורקאר יונה 06/10/2014 גלסורקאר מילכה 919889/2

אלטמן שושנה 19/04/2015 גולדשמידט חנה 
שפרה

1042534/1

שללאשוילי סימון 22/09/2013 שללאשוילי 
ישראל

1042562/1

ברגמן חיה רחל 21/01/2015 ברגמן משה 
שלום

1042583/1

טלקר שי 21/03/2015 סמואל מיכאל 1040172/1

בויאנובר זאב 12/01/2004 בולוטניקוב אמה 1040511/1

לישינסקי מרינה 02/06/2015 לישינסקי איליה 1040158/1

חן סופי סנדי 02/06/2015 פרץ קולט 1040065/1

כונסארי רותי 13/05/2015 כונסארי משי 1039711/1

גרבלסקי טטיאנה 30/06/2015 קורסונסקי רוזה 1041868/1

חלואני יוסף 12/06/2015 חלואני אודט 1041890/1

מויאל שולמית 16/08/2009 מויאל חיים 1041595/1

גם זו לטובה ציון 25/02/1997 גמזו יואן 1041356/1

ננקיאשוילי נזי 22/05/2015 נניקשוילי שורה 1042515/1

תורגמן מאיר 01/05/2015 תורגמן עזיזה 1042089/1

מילמן ולדימיר 16/01/2007 מילמן אוה 1042128/1

שגב יהודית 19/04/2015 אהרון שמואל 1042929/1

תשובה נסים 08/09/2014 תשובה נטי 1042955/1

יוסף יוליה 23/06/2008 יוסף יוסף 155798/2

בניטה גנט 31/08/1999 עדרי ריינה 1043047/1

מלץ אפרים 22/06/2015 מלץ רוזה 1043149/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לולושמריז הומיון 30/08/2015 לולושמריז 
חאני

1049803/1

רמתי זהבה 09/01/2008 חסיד חליפה 1049815/1

גורודיסקי נעמי 25/10/2014 מילדנר רנה 1049876/1

יוסף אינדיהו 01/04/2014 יוסף דניאל 1050105/1

הנדל לורי דינה 01/08/2015 לנג'ן ארלין 1050108/1

קהרמני פרנגיס 27/05/2015 קהרמני שרה 1050135/1

לוי צביה 04/08/2015 לוי זאק 1044287/2

ושדי יוסף 07/03/2006 ושדי יחיא 1050610/1

ושדי יוסף 27/08/2015 ושדי נעמה 1050612/1

שחר אסתר 18/12/2014 שחר שלמה 1050755/1

לוי גאולה 28/09/2015 לוי אברהם 1051251/1

טברובסקי אמה 06/07/2015 מרגוליס רחל 1051515/1

צסיס אורלי 23/09/2015 צסיס אנטולי 1052094/1

סבו יצחק 25/08/2015 סבו דורה 1051890/1

כפרי עלמה 24/09/2015 שטימלר 
שמואל

1051546/1

נחמיה צבי )הרי( 
פרצל

17/12/1992 פרצל ליבה 1051673/1

אברואימוט זאודו 30/08/2015 אברואימוט 
אבטצ'ה

1051681/1

יהושע דינה 03/09/2002 פראש דוד 1051771/1

יהושע דינה 04/10/2015 פראש מרצדס 1051781/1

מנו יוסף 14/07/2015 מנו רות 1051861/1

פוגל בלומה 15/07/2015 פוגל ישראל 
ישעיהו

1052726/1

מעין יוסף )גוזה( 11/09/2015 מעין אידה 1052257/1

ברוך-אל אילן 06/10/2015 ברוחאל אסתר 1052309/1

כ'	בחשוון	התשע"ו	)2	בנובמבר	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

פלדמן בוריס 02/04/2015 אנדלמן אליזבטה 1039674/1

צריקר צפניה 18/03/2015 צריקר רבקה 1039975/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אוסטרובסקי 
חרמיך זינאידה

29/09/1937 שטוטמן רעיה 1045670/1

אבן רות אנה 02/06/2015 אבן ישראל אריה 1045676/1

סנדרוסי איטו 12/11/2014 סנדרוסי אברהם 1045680/1

ברנשטיין מיכאל 25/04/2015 ברנשטיין רוזליה 1045770/1

בן סימון ז'קלין 18/07/2015 בן סימון חיים 1045909/1

לוגסי עליזה 14/03/2015 לוגסי ארמונד 1045964/1

אברגל אנט 09/12/2014 אברגל יעקב 1046043/1

סימון הוגט באיה 09/04/2015 סימון ג'אק 19258/2

שקיליאר אנה 23/03/2012 גרויסמן יצחק 11549/2

אלחסוב אנה 16/02/2015 פרדר דורה 1046345/1

כהן שושנה 08/07/2015 רוזנשטיין סימה 1046372/1

מימון אליאן 05/08/2015 בלהסן רחל 1046833/1

מנשרוב ללי 12/07/2015 מורדוכשוילי 
ראובן

1047710/1

שטרן יהודה ישכר 14/08/2015 שטרן אסתר 1048150/1

כהן שושנה 30/07/2015 כהן אבנר 1048494/1

משה יהוידע 23/08/2015 משה מרים 1048723/1

שפרנוב אליס 20/08/2015 שפרנוב אלנה 1048733/1

באום רחלי 06/04/1987 יפרח אליהו 1049023/1

באום רחלי 15/04/2013 יפרח מיכל 1049038/1

נגר עובדיה 03/06/2013 נגר שושנה 1049338/1

כהן טובה 26/06/2009 כהן משה 1049425/1

וייס דני 27/07/2015 וייס משה 1049638/1

וידר יהודה צבי 21/06/2015 וידר בינה 1049840/1

לוי איבון 03/04/2015 דרעי גוסלין 1049860/1

פרץ מלי 20/06/2015 פרץ ישראל 1049947/1

אזריאל יחיאל 30/08/2015 אזריאל ארמונד 1050096/3

אסאולנקו יוליה 30/08/2015 שקלובסקי דן 1050698/1

אסולין מירב 01/09/2015 אסולין דן 1050706/1

כהן אשר 24/08/2015 כהן אסתר 1050713/1

שולמן גניה 09/08/2015 מישקין סוסה 4207/2

הירשנבוים 
אלכסנדר

06/06/2015 הירשנבוים 
שמחה בונים

1051066/1

פריי חיה אהובה 25/02/1996 חריף בנימין 
שרגא

655985/2

פריי חיה אהובה 06/10/2015 אוסטרי חריף 
חוה

1051150/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בן הרוש אברהם 
הריק

18/06/2015 בנרוש זו'זט 1043214/1

אלמוג אבישי 16/02/2015 מיכלשווילי 
אפרים

1043231/1

דהן בנימין 27/05/2008 דהן רחל 1043246/1

גדג' מרק 03/07/2015 גואדז פרננדה 
לאה

1043312/1

כהן ברוך 22/06/2015 כהן זדה ליאורה 1043495/1

לוזיקוב לודמילה 10/05/2015 פטרברג רוזה 1043659/1

סטמקר יוסף 05/07/2015 סטמקר נורה 973899/2

אווקה אטקה 26/08/2010 בלאיי עדנה 1043997/1

וקנין רימונדה 12/06/2004 וקנין אשר 1044080/1

אגייב שרה 16/07/2015 מישייב שמאי 1044106/1

לוין מלכה 29/07/2015 לוין פנחס 1044289/1

בנעישו שמעון 01/08/2011 בנעישו מסועדה 1044365/1

בן עזרא מרים 19/02/2014 בן עזרא חיים 1044393/1

דביר שלמה 20/01/2002 דבלינגר אליהו 1044444/1

דביר שלמה 02/02/2015 דבלינגר סופיה 
)שושנה(

1044454/1

ללוש אריה משה 13/05/2015 ללוש מרי 
סילביה

1044585/1

מצליח יהודה 
לאון חי

28/06/2015 מצליח נינט 1044804/1

אברג'ל אני )אנט( 22/02/2015 אברג'ל משה 1044880/1

בוזגלו סימונה 17/06/2015 בוזגלו נתנאל 1044925/1

זלוף אברהם עזרא 28/07/2015 זלוף לאה 1045017/1

עובדיה דבורה 03/07/2015 אוחנה סימי 1045046/1

צמח חדד אילן 
סמי

02/05/2000 חדד מיה 1045123/1

מירילשוילי  
שלווה

01/05/2013 מירילשוילי ננולי 1045188/1

בוטראשוילי  
משיח

12/12/1995 בוטראשוילי 
ציאלה

1045199/1

דויטיאשוילי 
תמרה

27/12/2014 ספיאשוילי אתרי 1045294/1

דויטיאשוילי 
תמרה

20/07/2008 ספיאשוילי 
אליהו

1045299/1

אלקובי יעל 07/07/2015 ויצמן ימין 1045552/1

ברנגרד אולג 12/04/2011 ברנגרד בוריס 1045594/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

רוקח אורי 21/04/2015 רוקח חנניה 1040693/1

שטרסלר אוה 30/04/2009 שטרסלר מיכאל 65751/3

מיטלין ויקטוריה 19/05/2015 מיטלין מרינה 1040716/1

בן סימון עליזה 14/12/2013 בן סימון דוד 1040789/1

בן סימון עליזה 14/12/2013 בן סימון דוד 1040789/2

גלוחוב אילנה 
סבטלנה

26/05/2015 גלוחוב ולדימיר 1041001/1

יאמין סיגלית 08/03/2015 יאמין אברהם 1041258/1

אריאל אסתר 22/01/2015 אריאל מאיר 1041310/1

סוסן איבון 22/06/2015 סוסן לוי 1041733/1

אלטשולר ולנטינה 14/11/2013 אלטשולר יעקב 1041739/1

ליטבק רוסטיסלב 04/09/2014 ליטבק מיכאל 1041916/1

קופלד בן ציון 07/06/2015 קופלד יעל 1041994/1

אבבה סינטאיהו 26/10/2013 אבבה דניאו 1042034/1

ליבשיץ רובשטיין 
דינה

31/05/2015 טומרקין ברטה 1042248/1

אליאס שרון 18/06/2015 אליאס שושנה 45786/2

וולוביץ' יבגניה 10/07/2008 וולוביץ אמה 1042750/1

דניאל מלכה 02/07/2015 דניאל נתן 852698/2

רצון אילנה 20/02/2014 דנוך שמעה 986525/2

דסה מסגנאו 28/05/2015 דסה מוגס 1042945/1

בסרייב ארנולד 27/03/2012 בסרייב ולדימיר 1043007/1

בוגנים חיים 10/07/2015 בוגנים רחל 1043158/1

גבאי חביב 25/05/2015 גבאי הסיבה 854860/2

שפרן טובה 03/09/2001 צפוני רמי 54607/2

קרסנוב אסיה 17/06/2015 גולקו חיים 1043685/1

כהן צפורה 14/10/2010 כהן בן ציון 1043880/1

לרקין אנטולי 05/07/2015 לרקין אנסטסיה 1044724/1

בן-חמו דוד 21/03/2015 בן-חמו שלום 1040106/3

לומלסקי 
פבראלינה

14/11/2000 גקמן וילן 1044953/1

מילרמן אספיר 13/02/2015 צייליקמן גרש 1045021/1

יעקב וובנש 30/03/2015 אקלו דן מלק 1045091/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ברנר ולדימיר 13/06/2015 ברנר מריה 1051306/1

רוייטמן ליודמילה 12/08/2015 רוייטמן גריגורי 39729/2

אטיאס רחל 20/05/2013 בן עזרא יהושע 1051419/1

טטרואשוילי 
איסק-גד

09/10/2015 טטרואשוילי 
נטלה שרה

1051618/1

נאמן חנה 05/09/2015 נאמן שם טוב 1051630/1

סדרינה דניאל 01/08/2015 סרדינס צפורה 1051920/1

בירמן איזה 25/09/2015 בירמן יוסף 10540/2

אלפה מורן 10/02/2006 אלפה סלמלק 
שלום

1052306/1

זמיר מרדכי 27/09/2015 זלמנוביץ אסתר 1052503/1

טלקר מרי 11/01/2008 טלקר יוסף 1052638/1

יתברק רחל 16/06/2012 יתברק וודו 1053010/1

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 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

בנוני מיכל 03/01/2015 צבאות אשר 1039713/1

ראובני רחמים 26/10/2008 ראובני נחמיה 1029454/3

אלפרו מוניקה 07/06/2015 סגל רוזה 1040017/1

אלפרו מוניקה 07/06/2015 סגל סולומון 1040021/1

דרור אני 20/08/2014 דרור תמיר 1040105/1

בן-חמו לאה רחל 21/03/2015 בן-חמו שלום 1040106/1

בן-חמו לאה רחל 21/03/2015 בן-חמו שלום 1040106/2

רויטמן רחל 31/01/2011 רויטמן גולדה 1040322/1

סידי צפורה 16/05/2014 סידי אדמונד 
בן-ציון

1040434/1

חירק עזרא 19/03/2015 חירק מרים 1040439/1

בוכריס חואתי 07/03/1993 בוכריס ביה 1040447/2

בוכריס חואתי 25/11/2013 בוכריס שרה 1040452/1

גבאי חנה שרה 13/04/2015 גבאי יהודה 1040572/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שטיבלמן ראיסה 31/08/2015 שטיבלמן אריה 1049599/1

אישבית גיא 30/08/2015 אישבית אביבה 1049839/1

וייסמן לירון 01/08/2015 וייסמן רוחמה 1050368/1

וינוקור בוריס 20/08/2014 וינוקור מריה 1051290/1

גלברגר אבישג 11/10/2015 תעסה דינה 1052951/1

משה אסתר 
הדסה

19/09/2015 משה צדוק 1053113/1

מהרי מטיקו 02/03/2011 מהרי ימרוט 904265/2

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(

																																													אברהם פרץ, המזכיר הראשי

בית	הדין	הרבני	האזורי	בטבריה
הודעות

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

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

אפנג'ר אברהם14/06/2015אפנג'ר סלומון1040493/1

קנטמן לאה20/06/2015רוזנבאום רחל1040600/1

משה אמנון07/06/2015משה צביה1040701/1

משה אמנון12/04/2015צאלח יפה1040718/1

יהודה מזל טוב21/03/2015גרון וידה1040746/1

יהודה מזל טוב30/12/2003גרון משה1040765/1

מילר שרה13/01/2015ורלינסקי זלדה1042181/1

בליש פליקס 1042312/1
קלוד

בליש מזל28/03/2015

אוסי צבי25/06/2000אוסי נזרי598084/2

כהן )עודי( מלכה07/10/2009כהן )עודי( ליאם1042538/1

אוסי צבי21/04/2000אוסי מסעודה1042551/1

אוסי צבי03/02/1973אוסי מנשה1042564/1

כרם סטיבן מיכאל28/06/2015סקסון מאטה1042618/1

אזואלוס עוזי10/06/2015אזוולוס פנינה1042851/1

זפרני חיים27/07/2013זפרני מרים1042860/1

מועלם ששון15/07/2014מועלם חמיז1042994/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ליטיצ'בסקי רומן 06/05/2015 ליטיצ'בסקי נתן 1045116/1

אסרס חונלגין 30/01/2014 אסרס אדנה 1045353/1

קופרלי איתי 13/07/2015 קופרלי אילן 1045386/1

יפרגן גיטה 11/07/2014 יפרגן שלמה 1045882/1

מועלם יחזקאל 15/11/2014 מועלם נעים 1046105/1

נשיא רונית 25/07/2015 פרנקל רחל 1046140/1

חלק יעקב 25/04/2014 חלק שלמה 1046184/1

גוטשטאט עופר 28/01/1999 גוטשטט נינט 1046243/1

מנדלוביץ מרים 17/03/2015 מנדלוביץ יעקב 1046277/1

מור דוד שמעון 15/08/2015 חכמון יוסף 1046482/1

גוטמן מניה 24/01/2012 קיבק הרמן 1046515/1

גוטמן מניה 30/07/2015 קיבק אוה-סלי 1046519/1

פיטוסי מרטי 24/09/2001 פיטוסי מטילד 1046761/1

רובינשטיין אפרים 06/07/2015 רובינשטיין 
פרומה

1047005/1

פחימה אלי          
)אליהו(

10/12/2014 פחימה חיים 1047029/1

עטיה עתליה 
אבישג אסת

26/07/2015 עטיה דוד 1047294/1

מיכאל סרי 21/10/1995 מיכאל נוסם 1047329/1

חסון שולה 02/08/2015 רביץ שרה לידיה 1047879/1

ביטן דינה 14/07/2015 ביטן דוד 1047918/1

דודי יעל 27/07/2015 סיאני יעקב 1048218/1

בשור חיים 06/02/2011 קורבשי חנה 1048404/1

בן חמו מרים 01/01/1992 ואקנין קלרה 1048452/1

בן סדון ירון 10/08/2015 בן סדון מכלוף 1048478/1

דדון יניב 08/06/2015 דדון מרדכי 1048609/1

כהן סימונה 14/03/2015 בן סעדון בידה 1049240/1

בן אבו סגלית 28/06/2015 שיטריט סול 1049413/1

אייברמן רומן 05/12/2003 אייברמן רחל 1049448/1

מרון חנה 24/07/2015 שרון יעקב 1049469/1

מרון חנה 05/01/2013 שרון נעומי 1049482/1

כהן אסתר 27/12/2001 כהן מתתיה 1049529/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כהן גד 29/11/2012 כהן מיכאל 1041761/1

קופרמן גריברג 
יבגניה

19/03/2015 גרינברג 
אלכסנדרה שורה

1041938/1

שוקרון רפאל 09/06/2015 שוקרון אברהם 1042244/1

פרקש נורית 14/07/2015 זינגר רונן עדינה 
אידל

1042561/1

ביטון פנינה 23/05/2015 ביטון סלומון 1042789/1

אפריאט עדי 26/11/2007 אפריאט רות 
פאולה

1043868/1

נימני מרים 16/08/2014 נימני שמעון 1043874/1

ראובן רותי 23/07/2015 ראובן יוסף 1043899/1

אסולין סוניה 25/06/2015 מלול אסתר 1044295/1

הלל אמנון 06/04/2012 הלל ראובן 958561/3

אזרן חביב 05/08/2015 אזרן זורה 1044580/1

ציבוטרו אמנון 30/07/2015 ציבוטרו רבקה 1044656/1

אביסרור אליס 19/05/2015 חליבה יוסף 1045194/1

טקיאר איבון ענב 26/04/2011 גואטה פרונסואה 1046383/1

חדד חלפון 06/12/2014 חדד חנה 1046513/1

ווגמן יעקב 16/08/2015 ווגמן סווטלנה 1046769/1

לוי אהרן 23/11/2014 לוי סעידו 1047073/1

צ'רנומורדיק 
דמיטרי

05/06/2006 צ'רנומורדיק 
מיכאל

1048000/1

ראש חוגה לאה 04/09/2009 ושלר שמואל 1048077/1

מלכה אילנית 20/09/2015 אביטן זוהרה 1049800/1

לוין לודמילה 09/04/2015 לוין לאוניד 1050855/1

מימון יעקב 26/07/2015 מימון יהודה 1051039/1

כהן אריה 10/08/2015 כהן שאול 1051121/1

צולקר אברהם 01/09/2015 צולקר נורית 1051535/1

וקנין שמעון 28/09/2015 איבגי עישה 1051641/1

שוקרון לאון 03/10/2015 שוקרון צפורה 1051766/1

דבוש שרה 14/03/2011 דבוש יוסף 1051855/1

הדסי רונן שמעון 26/09/2015 אדג'אג' הנרי 1051919/1

בינהורן אליהו 
צבי

16/04/2015 בינהורן אסתר 1053260/1

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(

																																							נפתלי	אלמשעלי, המזכיר הראשי

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

שמעון ששון09/06/2015שמעון אברהם1043300/1

יאיר יוסף רענן22/07/2015יאיר שמחה1043835/1

ליגי יוסף07/08/2015ליגי פרלה1044859/1

גרז'ברג ריטה17/02/2015גרז'ברג סמיון1044523/1

שושן ניצה04/05/1996ברנשטיין שלמה1044752/1

גרו ענת16/03/2007הררי שרה1045331/1

מיה שמריהו09/06/2015מיה יצחק1045528/1

ממקה שולמית25/07/2015חדד נסים1046659/1

פלח עמי11/01/2015פלח טוני1046720/1

עמנואל לילי לאה06/08/2010שטרית מאיר1047970/1

עמנואל לילי לאה09/08/2015שטרית רינה1047988/1

עמוס נאוה02/11/2013רחמני צבי1048019/1

כהן אסתר15/07/2015כהן רינה1048774/1

חזן עמירה06/08/2015חזן יוסף1048924/1

יפרח בלהה 20/08/2015יפרח יהודה1050371/1
בת-אל

איל שלמה06/09/2015אייל שרה1049431/1
מזרחי לילי02/08/2013מזרחי מרדכי1050573/1

אברם מלוינה18/07/2015גץ לוטי1050984/1

קליין שמואל24/09/2015קלייין יהודית1052570/1

יצחק אברהם21/09/2015יצחק נהידה1051495/1

ירון גליה31/08/2015קונפורטי נסים1052417/1

ירון גליה31/08/2015קונפורטי נסים1052417/2

בן דוד דבורה23/05/2015בן דוד יצחק1052559/1

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 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

שפריר יצחק 09/06/2015 שפריר שחף 1041513/1

בורנשטיין נחמה 23/07/1997 שטרנגלס 
אלישבע

1041734/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

תורגמן יהודה 
אריה

02/08/2015 תורגמן אילה 1044418/1

אלקרט תמי 10/03/2014 אלקארט מורי 990220/2

שלום פרימו 22/10/1986 שלום נג'י 147750/2

ברסלר יהודה 
יעקב

25/10/2014 ברסלר חנה 1045311/1

ורסולקר ישראל 22/09/1978 ורסולקר עזקיאל 1044432/1

ממן רחל 31/01/2015 ממן מאיר 1044777/1

אזולאי גלית 05/08/2015 דמרי זקי 1045146/1

סילק קמליה 23/02/2015 סילק מקס ויקטור 1045429/1

בוקרס מילי 21/01/1999 בוקרס חיים 1045532/1

גוריון שחר 01/02/2015 גוריון חנן 1046240/1

דמרי יהונתן 26/07/2015 דמרי מרי 1046340/1

שברס יעקב 09/08/2015 שברס קיילא 1047085/1

ציונוב סבטלנה 31/05/2015 סימונטובוב 
אסיה

1048764/1

אזנקוט יצחק 08/08/2015 אזנקוט מאיר 1048981/1

שחורי מרדכי 06/11/2007 שחורי שורץ 
תמר

140005/3

רוח עמרם 25/09/2015 רווח ישראל 1050996/1

טואיטו יוסף 12/09/2015 טואיטו שמעון 1051404/1

שניידרמן נסיה 12/09/2015 מלמוד קלרה 1050379/1

מורד משה 14/04/2002 מורד סלח 1050677/1

מורד משה 16/01/2004 מורד פהימה 1050679/1

חנייה אבנר 31/08/2015 חנייה שמואל 1050883/1

מנאי סימי 29/09/2015 מאנאי יפתח 1052227/1

זיו אפרים 19/06/2015 זיו נורית 1051519/1

רווה שחר 08/08/2015 רחימוף אפרים 1052288/1

גלוקמאן נחום 16/08/2015 גלוקמאן רבקה 1051469/1

קליפה יעל 14/09/2015 קליפה ריימונד 1051871/1

גולדנברג זולטן 03/09/2015 קוטליאר עדה 1052304/1

דובגן טטיאנה 21/08/2015 סמירנוב שרה 1052630/1

אסולין מיכל 29/04/2015 אסולין דוד 1052819/1
כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(

																																														יצחק דהאן, המזכיר הראשי

בית	הדין	הרבני	האזורי	בבאר	שבע
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סרנגה גילה 03/05/2015 סרנגה דוד 1040133/1

ליפשיץ סופיה 09/03/2004 ליפשיץ גריגורי 1040244/1

כהן יונית 14/12/2013 כהן סוסו 1040267/1

כהן יונית 20/01/2011 כהן מזינה 1040275/1

יחזקאל ברוריה 11/03/2015 תמסיס תמיר 1040407/1

אלבז דוד 15/10/2014 אלבז סימי 1040485/1

אלוש חנה 27/05/2015 אלוש פליקס 1040799/1

ירמש אירמה 18/05/2015 ירמש יוסף 1041070/1

כהן עמרם 08/10/1999 כהן שלמה 1041902/1

פרץ אליס 29/12/2009 קטן אורלי 1041929/1

אטיאס יהודה 05/02/2015 אטיאס יוכבד 1042337/1

בולוטין אולגה 11/02/2015 מלניצ'וק אורטל 1042354/1

אברגל משה 
ישראל

20/04/2015 אברגל שמעון 1038967/4

הילר דניאלה 28/06/2015 הילר הרמן 1042382/1

חמו שרה 08/04/2015 חמו שמעון 1042432/1

ליכטרוב ינה 25/02/2015 סנדלר גלינה 1042704/1

פחימה יפה 18/11/2011 פחימה אללו 1042792/1

גריא בלה 01/01/2011 וילנקין דוד 1039864/1

טויטון אסתר 03/06/2015 טויטון אריה 1039960/1

ישעיהו שרון 30/05/2015 ישעיהו אסתר 1039966/1

עמר אשר 11/03/1995 עמר שלמה 138440/2

בוגנים נסים 24/11/2000 בוגנים אליהו 1040039/1

להב אורנה 08/06/2015 זאבי קלודין 1040080/1

בוחבוט גלוריה 15/07/2015 בוחבוט יוסף 1043305/1

מליאנקאר דוד 05/12/2013 מליאנקאר 
כרמלה

1043606/1

גז שושנה 12/09/2004 גז יהושוע 1043718/1

לנגר דוד משה 29/05/1977 לנגר אוה פריידה 1043739/1

אזולאי יוסף 13/07/2015 אזולאי רחל 1043973/1
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שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

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

סעבייה 1113/15
עבדאללה גוטני

סעדו גוטני30/05/2015

עלי פארס  1136/15
חרבאוי

עבדאללה עלי 18/07/2008
חרבאוי

חסן נסיב ח'ולד09/12/2009נסיב חסו ח'ולד 1139/15

כמאל סלמאן  1144/15
אבו חלא

נביה סלימאן אבו 26/11/2011
חלא

עסאף יוסף אסעד  1145/15
אלמן

נהיל עסאף אלמן26/02/2015

יוסף חמדאן16/11/2010בניה עלי חמדאן 1147/15  

יוסף חמדאן11/06/2013חיסן עלי חמדאן 1149/15

סלמאן יוסף  1150/15
נבואני

יוסף נג'יב חרבאוי08/08/1964

נאדיא שכיב קיזל04/07/2015פואד כמאל קיזל 1162/15 

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

אכסל ליובוב 23/06/2015 לוין ציליה 1034293/2

אנטמן בתיה 09/02/2015 מוזס טובה 1043194/1

קלימוביצקי אינה 16/12/2014 קוסלמן לאוניד 1043388/1

רחמים סביחה 12/07/2015 רחמים הרצל 1043456/1

ברנהולץ בנימין 27/07/2015 ברנהולץ זינה 1044385/1

קיז'נר ארקדי 25/12/2001 קיז'נר סמיון 1044402/1

קיז'נר ארקדי 19/10/2014 קיז'נר ליזה 1044413/1

קורז'נר אינה 12/07/2015 קירגיז רוסטם 1044434/1

הניג חיים מרדכי 21/07/2015 הניג לאה 1043206/2

וורוביי אירינה 12/03/2009 ליפוגרפסקי פניה 1044576/1

וורוביי אירינה 28/02/2015 ליפוגרפסקי 
אלכסנדר

1044587/1

מסיקה גרשון 05/07/2015 מסיקה שושנה 1044841/1

דיין שמחה 04/08/2015 צופי צביה 1045478/1

פריאל יוסף 08/08/2015 פריאל משה 1045874/1

שניאורסון אירינה 19/07/2015 קפוסטין 
ליודמילה

1046150/1

מוזס שלמה 11/08/1991 מוזס אברהם 1046600/1

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(

																																													צבי מוראד, המזכיר הראשי

בית	הדין	הדתי	הדרוזי	בעכו	וברמת	הגולן
הודעות

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

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

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
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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

ריאד סלמאן 1184/15
איבראהים

הודא איבראהים29/05/2015

נורה נאיף נפאע15/07/2015חמד נפאע נפאע1196/15

ראמי נג'ם23/06/2015ראידה זאהר נג'ם1198/15

כאיד מהנא זרקא15/09/2013מהנא כאיד זרקא1203/15

עפיפה מוחמד 1205/15
גמאל

איוב גמאל12/01/2015

נסיב האני ח'יר19/02/2011האני נסיב ח'יר1207/15

סלמאן חוסיין 1211/15
עמאר

חמד סלמאן עמאר25/01/2015

נהיה ראפע 1214/15
פרחאת

אילן פרחאת12/05/2011

כאמל חסאן אבו 1215/15
רוקן

חסאן אחמד אבו 24/09/1993
רוקן

נאהי סלימאן זיאן12/02/2015זהרה סעיד זיאן1218/15

עבדאללה 1220/15
מינהאל מנסור

פאדל עבדאללה 31/07/2001
מנסור

חוסיין ג'בר 1221/15
מנסור

פאדל עבדאללה 20/04/2010
מנסור

ברכאת אסעד 12.02.1971אסעד עלי חוסיין1374/15
חוסיין

ברכאת אסעד 03.10.1990נג'יה סעיד חלבי1375/15
חוסיין

עבדאללה חוסין 29.03.2015נזלה סלמאן ח'יר1381/15
ח'יר

שיראז גבר טריף06.01.2015ג'בר חוסין טריף1395/15

סאמיה עלי 1402/15
מסאלחה

חמד מסאלחה22.05.2015

נסיבה שאכר 1403/15
דגש

פאיז פאיז30.07.2015

פארס סאלח אבו 1409/15
עאסי

באסל אבו עאסי02.09.2015

דאוד חג18.04.2005זמורוד נימר חג1410/15

אחמד גאנם17.03.2014הניה עלי גאנם1422/15

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

עפיפה פנדי  1165/15 
אסעד

מאגי אסעד03/11/2004

רכאד סייף08/02/2015פרג חסן סייף 1067/15  

תופיק אסעד  177/15
עואד

אנסאף מלחם 00/00/1964
עואד

כמאל מחמוד  1174/15
עלי

הנד עלי16/06/2015

פאדי גמיל חיר03.01.1967יוסף קאסם חיר1286/15

סדיקה סאלח 1287/15
נפאע

נפאע מחמד נפאע13.09.2014

זיידה חוסין אבו 1292/15
עטשי

זידאן ראפע 04.05.1987
עטשה

חמד אסמאעיל 1301/15
סלאלחה

חמד אסמעיל 04.10.2014
סלאלחה

מג'יד דגש דגש05.09.1997מאהר מג'יד דגש1308/15

ביכה סולימאן 1315/15
עבד

נעים עבד23.12.1993

האיל מוחמד 1318/15
פאדל

פאטמה פאדל25.08.2015

חאפז חאמד18.05.2015נגיב חאפז חאמד1319/15

ראדי אחמד אבו 1321/15
ג'נב

אמל ראדי אבו 16.06.1990
ג'נב

אמתיאז סעיד 1337/15
חמוד

זוהיר חמוד10.05.2015

מונירה מוחמד 1346/15
חסון

ודיע חסון29.10.1998

חוסין מחמוד 1351/15
מלאק

סעיד חוסין מלאק12.09.2011

סנאא רושדי חלבי21.10.1993מוניר עלי חלבי1353/15

אלמאזה עאמר12.01.2010נגיב סלים עאמר1357/15

מורה טאפש 1360/15
והבי

סמיר טאפש והבי23.08.2015

קאסם חמוד שקיר24.07.2015אדם קאסם שקיר200/15

עידה עבדאללה 1367/15
פארס

אימן חטיב23.07.1994

אימן חטיב17.01.1993נאיף עלי פארס1368/15

כ"ח בתשרי התשע"ו )11 באוקטובר 2015(

                                            עמאד אבו ריש, קאדי מדהב
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שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

עלי פארס 1278/15
חרבאוי

עבדאללה חרבאוי 18.07.2008
)צו ירושה 

משלים(

פארס מוחמד 1280/15
בכריה

סלמאן בכריה20.05.2006

עלי כאמל ספדי26.05.2015יסמין עלי ספדי193/15

ז' בתשרי התשע"ו )20 בספטמבר 2015(

                                                כמאל קבלאן, קאדי מדהב

הודעות	אלה	מתפרסמות	באחריות	המודיעים	ואין	
בפרסומן	משום	מתן	תעודה	על	נכונותן

גורדון - מכירות פומביות )1993( בע"מ
)ח"פ 51-190435-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.1.2016, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' בן יהודה 
95, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם זמיר, מפרק

א.ר. אפיקים יזמות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-451683-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.1.2016, בשעה 13.00, אצל המפרקת, רח' ויצמן 
12, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונית מאור קשלס, עו"ד ונוטריון, מפרקת

הבחירה החכמה של ענת ועמי בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 513960955(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

פארס נסאר אבו 205/15
סאלח

גאדא פארס אבו 06.01.2014
סאלח

סמיה פארס 209/15
אמאשה

מאגד מחמוד 25.07.2015
עמאשה

י"ג בחשוון התשע"ו )26 באוקטובר 2015(

                                                ענתיר מעדי, 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

מוניר עליאן2.09.2006האני חסן עליאן1231/15

סאלח פאדל 1232/15
עליאן

פאדל עליאן29.01.2014

סמייה מוחמד 1237/15
חוסיין

נזיה חוסיין24.01.2001

לובנא סעיד חוסין1.12.2004חוסין רג‘א חוסין1244/15

האשם חוסיין 1245/15
חוסיין

וג‘יה האשם 23.02.2006
חוסיין

רסמיה כנג אסעד 1248/15
אלמן

מחמד עקל אסעד 23.06.2015
אלמן

אמין סאלח 1250/15
אסעד

אמין סאלח אסעד5.08.1999

תמימה מוחמד 1254/15
סקר

יוסף עבדאללה 24.07.1985
סקר

עבדאללה סלמאן 1255/15
סקר

יוסף עבדאללה 1.09.1962
סקר

סאלח אבו ריש26.06.2015חוסיין עלי רמאל1259/15

אניסה סעיד 1260/15
שלה

ג‘והרה שלה11.10.1968

לפני קום סרחאן חסן שלה1261/15
המדינה

ג‘והרה שלה

כאמל מלחם 1269/15
מוראד

טארק כאמל 20.07.2015
מוראד

סלימה אחמד 136/15
שמס

גמאל סלים שמס27.07.2014

אסעד פארס 188/15
בריק

פארס אסעד בריק5.07.2005
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גליה  עו"ד  במשרדי   ,10:00 בשעה   ,17/01/2016 ביום  תתכנס 
077- טל'  אביב,  תל   ,4 גרופית  מבוא  רח'  גרינגרד,  שמילוביץ 

כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,4020592
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גליה  שמילוביץ-גרינגרד, עו"ד, מפרקת 

בית משותף ברוק )רמת גן( בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 510118151(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14/11/2015  
גיא   את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

הדר, מרח' בועז 19, רמת גן, טל' 054-5447642, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גיא הדר, מפרק 

בית משותף ברוק )רמת גן( בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 510118151(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14/01/2016, בשעה 20:00, אצל גיא הדר, רח' בועז  
19, רמת גן, טל' 054-5447642, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא הדר, מפרק 

בר-אשכר אחזקות בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 513143727(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17/01/2016, בשעה 16:00, במשרדי המפרק, 
רח' ברקת-פארק התעשייה 11, קיסריה, טל' 04-6274589, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יוסף אלמלם, מפרק

 

תתכנס ביום 20/12/2015, בשעה 10:00, במשרד עו"ד חנה זיו, 
רח' גבורי ישראל 5א, נתניה, טל' 09-7722293, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

חנה זיו, עו"ד, מפרקת

פולריס קרגו 2006 בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 513850628(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אילן  עו"ד  במשרדי   ,10:00 בשעה   ,12/01/2016 ביום  תתכנס 
לשם   ,08-9182088 טל'  לוד,   ,1 סילבר  הלל  אבא  רח'  אהרוני, 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אילן אהרוני, עו"ד, מפרק

מחג ערבה בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514078047(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קינן  גלעד  תיק  אצל   ,11:00 בשעה   ,13/01/2016 ביום  תתכנס 
בלחרסקי - משרד עורכי דין, רח' דרך בגין 132, תל–אביב -יפו, 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6081960 טל' 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמוס לוזון, עו"ד, מפרק

ל.א.ב.ע השקעות )2004( בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 513591198(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קינן  גלעד  תיק  אצל   ,11:00 בשעה   ,13/01/2016 ביום  תתכנס 
בלחרסקי - משרד עורכי דין, רח' דרך בגין  132, תל–אביב- יפו, 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6081960 טל' 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמוס לוזון, עו"ד, מפרק

סתמים הלר ושות' בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 510695562(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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הום אנד קו שיווק וקימעונאות בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 513982587(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12/11/2015  
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל' ירושלים,   ,18 שלומציון  מרח'  הכהן,  יחזקאל  עודד   עו"ד 

02-6251431, למפרק  החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עודד יחזקאל הכהן, עו"ד, מפרק

 לנדו שירותי ניהול והנדסה איכות בע"מ  
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 511577744(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/11/2015  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות יהודה  לנדו, 
מרח' בית חזון 1, כפר הרא"ה 3895500, טל' 04-6366325, למפרק  

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יהודה לנדו, מפרק

ג'יי.וי.פי. סייבר לאבס
)ש"מ 54-024724-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,9.8.2015 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ב.ג. סייבר טכנולוגיות בע"מ, ח"פ 51-481317-9, חדלה להיות 

שותף כללי בשותפות והפכה לשותף מוגבל.

פרסום  הליכי  להשלמת  כפוף  לעיל  זו  בהודעה  האמור 
ואישור השינויים כנדרש בפקודה.

אורי נשר, עו"ד
בא כוח השותפות

 

גלנטרופ בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514969021(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21/06/2015  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 חיה  אביסרור שמעוני, מרח' דרך חיים 4, באר יעקב 703000, טל'

08-9292444, למפרקת  החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

חיה אביסרור שמעוני, עו"ד, מפרקת 

מפלד לבניין בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 511582694(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/11/2015  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,9117301 ירושלים   ,49 שועפאט  מרח'  זחאלקה,   וליד  

02-6264428, למפרק  החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

וליד זחאלקה, עו"ד, מפרק

אשל טופ בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 512536434(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11/11/2015  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,03-6850005 טל'  תל–אביב-יפו,   ,4 מרמורק  מרח'  בכר,  יצחק 

למפרק  החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יצחק בכר, עו"ד, מפרק 




