
רשומות

ילקוט הפרסומים
9 ביוני 2016 7281 ג' בסיוון התשע"ו

עמוד עמוד

7654 מינוי לפי חוק בתי המשפט........................................................  

7654 הודעה על מינוי רשמים בכירים בבתי המשפט................  

7654 מינוי שופטי נוער ..........................................................................  

7654 מינוי חברי ועדת הסמכה לפי תקנות הטוענים השרעיים   

 מינוי חברים לוועדות ערעור פי חוק משפחות חיילים
שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( וחוק בתי דין 

7655   ................................................................................ מינהליים 

7655   ............... הודעה על מינוי מנהל הרשות לפינוי מוקשים 

7655 מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות ...................  

 הודעה בדבר הסמכת הוועדה המקומית הוד השרון
7656 כוועדה מקומית עצמאית..................................................  

 הודעה על עריכת רשימת נציגי ציבור בבית הדין
7656   ........................................................................... לענייני מים 

 מינוי ממלאי מקום נציגת שר הבריאות בוועדה המחוזית
7656   ....................................... לתכנון ולבנייה - מחוז הצפון 

7656 הודעה על מינוי לפי חוק לאיסור אלימות בספורט ........  

7656 שינוי בהרכב ועדה מקצועית לאסבסט ואבק מזיק .........  

7657   ...................................... הסמכה לממונה לפי חוק אוויר נקי 

7657 מינוי פקידי יערות ........................................................................  

7657   .. מינוי דיינים לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול 

 מינוי מנהל בחירות לפי חוק הרשויות המקומיות 
7658   ................................................................................... )בחירות(

7658 מינוי פקידת גבייה לפי פקודת המסים )גבייה( ................  

 הארכת מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי 
7658   ................................................................ הפקודה האמורה 

 הודעה על מינוי פקחים לפי חוק הסדרת הטיפול
7658   ........................................................................ בחופי הכנרת 

7658   ....................... הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל 

 מינוי מפקח ברשות מקומית בנושא כלבת ופיקוח על
7659 כלבים לפי חוק העבירות המינהליות .........................  

 תיקון הודעות בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
7659   ........... להחזיק כלב ברצועה )פתח תקווה, תל אביב(

7659   ................... הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 

7664   ......................................... הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 

7690 הודעות בתי הדין הרבניים .......................................................  

7706 בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט ...........................  

7706 הודעות מאת הציבור ..................................................................  



ילקוט הפרסומים 7281, ג' בסיוון התשע"ו, 9.6.2016  7654

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

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
העליון, אני ממנה את איתן ישראל אורנשטיין, שופט של בית 
משפט מחוזי, להיות נשיא של בית המשפט המחוזי בתל אביב.

כ"א באייר התשע"ו )29 במאי 2016(
)חמ 3-60-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

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

הודעה על מינוי רשמים בכירים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  84א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, אני מודיעה כי מיניתי את הרשומים 
באפריל   20( התשע"ו  בניסן  י"ב  מיום  בכירים  לרשמים  מטה 

:)2016
עורכת הדין שרונה צור גינור, לכהונת רשמת בכירה של 

בתי משפט השלום במחוז הצפון;

עורכת הדין אלישבע חן, לכהונת רשמת בכירה של בתי 
משפט השלום במחוז ירושלים.

ב' באייר התשע"ו )10 במאי 2016(
)חמ 3-64-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 928.  1

הודעה על מינוי רשם בכיר
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  84א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, אני מודיעה כי מיניתי את עורך הדין 
קייס נאשף לרשם בכיר בבתי משפט השלום במחוז תל אביב, 

מיום ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(.

ב' באייר התשע"ו )10 במאי 2016(
)חמ 3-64-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 928.  1

מינוי שופטי נוער
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
המשפטים,  שרת  ובהסכמת  התשל"א-11971,  טיפול(,  ודרכי 
אני מטילה על השופטים הרשומים מטה )להלן - השופטים(, 
לשמש כשופטי נוער אשר ידונו במעצרם ושחרורם של קטינים 

ובהליכים מקדמיים שלפני המשפט.

כהונת השופטים בערכאת  תום תקופת  עד  תוקף המינוי 
בית משפט השלום:

 
ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688.  1

אפרת רבהון

אברהם )אבי( סתיו

מרדכי )מוטי( פירר

אלי ברנד

עמית מיכלס

כרמית בן אליעזר

מאיה אב-גנים ויינשטיין

אפרת איינשטיין שמלה

מוריה צ'רקה

מרדכי )מוטי( לוי

עלאא מסארווה

שרית קריספין אברהם

אהרן האוזרמן

רועי פרי

דלית ורד

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(
)חמ 3-686-ה1(

מרים נאור  
נשיאת בית המשפט העליון  

מינוי שופטי נוער
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
המשפטים,  שרת  ובהסכמת  התשל"א-11971,  טיפול(,  ודרכי 
אני מטילה על השופטים הרשומים מטה )להלן - השופטים(, 
לשמש כשופטי נוער עד תום תקופת כהונת השופטים בערכאת 

בית משפט מחוזי:

השופטת עפרה ורבנר

השופט שלמה פרידלנדר

השופט ישראל פבלו אקסלרד

השופט עמית כהן

השופט אבי לוי

השופטת רננה גלפז מוקדי

השופטת אילונה לינדנשטראוס אריאלי

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(
)חמ 3-686-ה1(

מרים נאור  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688.  1

מינוי חברי ועדת הסמכה
לפי תקנות הטוענים השרעיים, התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לתקנות הטוענים השרעיים, 
התשכ"ג-11963, אני ממנה את הרשומים מטה לחברי הוועדה 

לבחינות בדין השרעי לצורך הסמכתם של טוענים שרעיים:

 
ק"ת התשכ"ג, עמ' 1374.  1

עידית בלק

יהודה ליבליין

בן שלו

צבי פורר

ענת חולתא

רבקה שורץ

נועה חקלאי

יאיר חסדיאל

שלומית בן–יצחק

יוסף ברכיה

משה תדמור-ברנשטיין

זיו אריאלי

אפרת הלר

מיכל ברלינר

קרן מילר
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הקאדי זיאד להואני - יושב ראש;

הקאדי חמזה חמזה - חבר;

הקאדי ראפת עוידה - חבר.

מענה של הוועדה: הנהלת בתי הדין השרעיים, רח' הלל 37, 
ירושלים.

מינוי חברי הוועדה לבחינות בדין השרעי לצורך הסמכתם 
של טוענים שרעיים2 - בטל.

א' באייר התשע"ו )9 במאי 2016(
)חמ 3-2038-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

י"פ התשע"א, עמ' 4062.  2

מינוי חברים לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו 
החוק(,   - )להלן  התש"י-11950  ושיקום(,  )תגמולים  במערכה 
ממנה  אני  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק   5 וסעיף 
את הרשומים מטה לחברים בוועדות ערעור לפי החוק, כמפורט 

להלן:

מחוז ירושלים:
יעקב קובי אסף - רופא מוסמך3

צבי שטרן - רופא מוסמך4

מחוז תל אביב:

יעקב קובי אסף - רופא מוסמך

יפתח סוכנבר - רופא מוסמך

חגי אורן - רופא מוסמך

רבקה שפרה ברגר - רופאה מוסמכת

מחוז מרכז:

יפתח סוכנבר - רופא מוסמך

חגי אורן - רופא מוסמך

רבקה שפרה ברגר - רופאה מוסמכת

מחוז דרום:

יעקב קובי אסף - רופא מוסמך
קלרה שניידרמן - רופאה מוסמכת5

מחוז חיפה:

דן בק - רופא מוסמך6.

החוק  לפי  שמונו  חברים  ושני  ראש  יושב  של  הרכב  כל 
ישמש ועדה, בכפוף להוראות סעיף 5 לחוק.

 
ס"ח התש"י, עמ' 162.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ד, עמ' 8107.  3

י"פ התשע"ד, עמ' 6678.  4

י"פ התשע"ד, עמ' 8210.  5

י"פ התשע"ב, עמ' 5414.  6

תוקף המינויים עד יום ו' בסיוון התשע"ח )20 במאי 2018(.

מינוייהם הקודמים של יעקב אסף7 וצבי שטרן8 - בטלים.

א' באייר התשע"ו )9 במאי 2016(
)חמ 3-321-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

י"פ התשע"ד, עמ' 8107.  7

י"פ התשע"ד, עמ' 6678.  8

הודעה על מינוי מנהל הרשות לפינוי מוקשים
לפי החוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א( לחוק לפינוי שדות מוקשים, 
התשע"א-12011, אני מודיע כי מיניתי את מרדכי )מרסל( אביב 

למנהל הרשות לפינוי מוקשים.

י' בניסן התשע"ו )18 באפריל 2016(
)חמ 3-4296(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ס"ח התשע"א, עמ' 658.  1

מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א( לחוק העבירות המינהליות, 
התשמ"ו-11985 )להלן - החוק(, אני ממנה את בעלי התפקידים 
לגבי  למפקחים  להלן,  המפורטים  בישראל,  המסים  ברשות 
השני  החלק  של  א'  בסימן  המפורטות  המינהליות  העבירות 
- חיקוקי  )קנס מינהלי  לתוספת לתקנות העבירות המינהליות 
מסים(, התשמ"ז-21987, לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף 5 

לחוק:

בודק

בודק בכיר

בודק בכיר מיומן )ראש ענף(

בודק בכיר )מיומן-ראשי(

מרכז בודקים

ממונה בודקים

ראש צוות בודקים )מפענחים, בודקים, שליטה ובקרה(

ממונה פרויקטים הערכה(

ממונה צוות מעריכים בכיר

מנהל מדור )תפיסות(

ראש ענף )תפיסות(

מרכז תפיסות

מרכז בכיר תפיסות

חוקר )יס"מ(

חוקר )יס"מ( מתקדם

ממונה פרויקטים )יס"מ(
 

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ח, עמ' 144.  1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 906; התשע"ו, עמ' 196.  2
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מינוי ממלאי מקום נציגת שר הבריאות בוועדה 
המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז הצפון

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  7)א()5(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
המנויים  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
בוועדה  הבריאות,  שר  לנציגת  נוספים  מקום  לממלאי  להלן, 

המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון:

ראמי אחמד

משה נאור

נוגה סודאי

י' בניסן התשע"ו )18 באפריל 2016(
)חמ 3-7-ה2(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ג, עמ' 228; התשע"ה, עמ' 212.  1

הודעה על מינוי
לפי חוק לאיסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008

סמכותה,  מתוקף  כי  בזה  מודיעה  והספורט  התרבות  שרת 
בהתאם לסעיף 4)א( לחוק לאיסור אלימות בספורט, התשס"ח-12008, 
מטעמה  שרשאים  למי  שרעבי,  יוסי  עו"ד  את  למנות  החליטה 
הקבועים  התנאים  בהתקיים  ספורט  אירוע  למנהל  אדם  להסמיך 

בחוק האמור.

כ"ה באדר ב' התשע"ו )4 באפריל 2016(
)חמ 3-3953-ה2(

מירי רגב  
שרת התרבות והספורט  

ס"ח התשס"ח, עמ' 878.  1

שינוי בהרכב ועדה מקצועית לאסבסט ואבק מזיק
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק למניעת מפגעי אסבסט 
מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשע"א-12011,  מזיק,  ואבק 
לחברים בוועדה המקצועית לאסבסט ואבק מזיק, כמפורט להלן:

חיים אלבז - עובד המשרד להגנת הסביבה, במקום אמיר לוין;

וממלאת  הסביבה  להגנת  המשרד  עובדת   - גולדמן  אירה 
מקומה, מיה מונשיין לוי, במקום אשריאל אביזמר;

דוד אסף - עובד משרד הכלכלה, נציג התעשייה, במקום אריק 
לייבוביץ;

צחי סיטבון - נציג צבא הגנה לישראל, במקום ערן סימון;

חגית שמאי - נציגת ציבור, במקום קרן הלפרן-מוסרי וממלאת 
מקומה אורית רייך.

בגוף  בתפקידו  משמש  המתמנה  עוד  כל  המינוי  תוקף 
שהוא נציגו.

 
ס"ח התשע"א, עמ' 694.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 5065.  2

ממונה )מדור יס"מ(

ממונה בכיר )מדור יס"מ(

מרכז יס"מ )מודיעין בית מכס(

מרכז בכיר יס"מ )מודיעין בית מכס(

ממונה יס"מ )מודיעין בית מכס(

ממונה בכיר יס"מ )מודיעין בית מכס(

מנהל תחום בכיר )מכס(

ט"ז באייר התשע"ו )24 במאי 2016(
)חמ 3-1923(

משה כחלון  
שר האוצר  

הודעה בדבר הסמכת הוועדה המקומית הוד השרון 
כוועדה מקומית עצמאית

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  31א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, ולאחר קבלת חוות דעת של היועץ המשפטי 
לממשלה, המלצת מנהלת מינהל התכנון במשרד האוצר, יושב 
דעת  חוות  קבלת  ולאחר  מרכז  מחוז  המחוזית  הוועדה  ראש 
את  מסמיך  אני  31ג,  בסעיף  כמשמעותה  הבקרה  יחידת  מאת 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון כוועדה מקומית 

עצמאית.

תוקף ההסמכה מיום ה' בטבת התשע"ו )15 בינואר 2016( 
עד יום כ"ח בטבת התשע"ח )15 בינואר 2018(.

כ"ח באדר ב' התשע"ו )7 באפריל 2016(
)חמ 3-7-ה3(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

הודעה על עריכת רשימת נציגי ציבור בבית הדין 
לענייני מים

לפי חוק המים, התשי"ט-1959

לחוק  141)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
המים  מועצת  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ט-21959,  המים, 
נציגי  רשימת  את  ערכתי  מקומיות,  רשויות  של  ארגונים  ועם 

הציבור בבית הדין לענייני מים שלהלן:

שאול שטרייט

ישראל מנטל

י"ג בניסן התשע"ו )21 באפריל 2016(
)חמ 3-1525(

יובל שטייניץ  
שר התשתיות הלאומיות   

האנרגיה והמים  
י"פ התשנ"ז, עמ' 482; התשס"ט, עמ' 4980.  1

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331; י"פ התשס"ו, עמ' 2386  2
.
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תוקף המינוי מיום כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016( עד 
יום כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(, או עד מינוי דיינים 
 5 סעיף  לפי  המדינה  נשיא  בידי  הגדול  הדין  לבית  חדשים 

לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

י"א באייר התשע"ו )19 במאי 2016(
)חמ 3-403-ה3(

                                                      יצחק יוסף
                                       הראשון לציון הרב הראשי לישראל

                                            נשיא בית הדין הרבני הגדול

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
ממנה  אני  דת,  לשירותי  השר  ובהסכמת  החוק(,   - )להלן 
נתניה,  האזורי  הרבני  הדין  בית  אב  עמוס,  מיכאל  הרב  את 
בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על 

כהונתו בבית הדין האזורי.

באפריל   4( התשע"ו  ב'  באדר  כ"ה  מיום  המינוי  תוקף 
2016( עד יום כ"ח בסיוון התשע"ו )4 ביולי 2016(, או עד מינוי 
לפי  המדינה  נשיא  בידי  הגדול  הדין  לבית  חדשים  דיינים 

סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

כ' באדר ב' התשע"ו )30 במרס 2016(
)חמ 3-403-ה3(

                                                    יצחק יוסף
                                     הראשון לציון הרב הראשי לישראל

                                        נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38.  1

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
ממנה  אני  דת,  לשירותי  השר  ובהסכמת  החוק(,   - )להלן 
אשקלון,  האזורי  הרבני  הדין  בית  אב  לבנון,  דוד  הרב  את 
בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על 

כהונתו בבית הדין האזורי.

באפריל   4( התשע"ו  ב'  באדר  כ"ה  מיום  המינוי  תוקף 
2016( עד יום כ"ח בסיוון התשע"ו )4 ביולי 2016(, או עד מינוי 
לפי  המדינה  נשיא  בידי  הגדול  הדין  לבית  חדשים  דיינים 

סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

כ' באדר ב' התשע"ו )30 במרס 2016(
)חמ 3-403-ה3(

                                                   יצחק יוסף
                                     הראשון לציון הרב הראשי לישראל

                                        נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38.  1

מינוי הוועדה המייעצת שפורסם2, יתוקן לפי זה.

כ"א באייר התשע"ו )29 במאי 2016(
)חמ 3-4451(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

הסמכה לממונה
לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, אני מסמיך, בהמלצת ראש אגף איכות אוויר, את 
עובדי המשרד להגנת הסביבה המפורטים מטה, לממונים לעניין 
43)א(,  41)א(,   ,16 15)ב(,  15)א(,  8)ג()4(,  בסעיפים  הסמכויות 

607)ג( לחוק:

נטליה ליטבק שפיר

חגית נובו

אילת דיטל.

משמש  המוסמך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

כ"ו בניסן התשע"ו )4 במאי 2016(
)חמ 3-4168(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשס"ח, עמ' 752.  1

מינוי פקידי יערות
לפי פקודת היערות, 1926

 - )להלן  היערות1  לפקודת   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כפקידת  לשמש  אשכנזי,  ענבר  את  ממנה  אני  הפקודה(, 

היערות הממשלתית.

תוקף המינוי מיום חתימתו עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 
קבוע,  יערות  פקיד  של  מינויו  למועד  עד  או   )2016 בדצמבר 

המוקדם מבין השניים וכל עוד המורשה משמשת במשרתה.

י"ד באייר התשע"ו )22 במאי 2016(
)חמ 3-1385(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; ס"ח התשע"ב, עמ' 130.  1

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
ממנה  אני  דת,  לשירותי  השר  ובהסכמת  החוק(,   - )להלן 
ירושלים,  האזורי  הרבני  הדין  בית  דיין  זר,  יצחק  הרב  את 
בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על 

כהונתו בבית הדין האזורי.

                                        
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38.  1
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מינוי מנהל בחירות
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

המקומיות  הרשויות  לחוק   29 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה  התשכ"ה-11965,  )בחירות(, 
ראפע חג'אג'רה, למנהל הבחירות בחורפיש לקראת הבחירות 
המיוחדות שיתקיימו ביום כ"ט בסיוון התשע"ו )5 ביולי 2016(.

ז' באייר התשע"ו )18 במאי 2016(
)חמ 3-1278-ה1(

אורנה הוזמן-בכור  
                                      המנהלת הכללית של משרד הפנים

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

י"פ התשס"ה, עמ' 801.  2

מינוי פקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
 - )להלן  ערד  עיריית  גזברית  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
העירייה(, רינה יוסף, לתפקיד ממונה על הגבייה, ואת מנהלת 
מחלקת הגבייה בעירייה, נטלי זליחה, לתפקיד פקידת גבייה, 
לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-31992, 
וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין, ולצורך 
)להלן  התשל"ז-41977  העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם 
לעניינים  המשפט  בית  שפסק  קנסות  של  העונשין(,  חוק   -

מקומיים לטובת העירייה.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(
)חמ 3-18-ה1(

                                                אורנה הוזמן-בכור
                                      המנהלת הכללית של משרד הפנים

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

הארכת מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
מנהלת  של  מינויה  הארכת  את  מאשרת  אני  לי2,  שנאצלה 
 - )להלן  מוצקין  קריית  עיריית  גזבר  מקום  וממלאת  ארנונה 
העירייה(, נילי רואש, לתפקיד ממונה על הגבייה, לצורך גביית 
המדינה  במשק  הסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה 
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-31992, וגביית 
תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין, לצורך גבייתם 
חוק   - )להלן  התשל"ז-41977  העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי 
מקומיים  לעניינים  המשפט  בית  שפסק  קנסות  של  העונשין(, 
לטובת העירייה, לצורך גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשין של 
228)א(  קנסות בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 

לחוק סדר דין פלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982,  המגיעים 
לעירייה על פי כל דין.

תוקף מינויה של נילי רואש עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 
בדצמבר 2016( או עד סיום כהונתה כממלאת מקום גזבר, לפי 

המוקדם מביניהם.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(
)חמ 3-18-ה1(

                                                אורנה הוזמן-בכור
                                      המנהלת הכללית של משרד הפנים

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

הודעה על מינוי פקחים
לפי חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח-2008

אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לחוק הסדרת 
הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח-12008 )להלן - החוק(, מיניתי 
את עובדי רשות ניקוז כנרת, איגוד ערים כנרת ועובדי ציבור 

נוספים המופיעים ברשימה להלן, לפקחים לעניין החוק:

שמעון אבו   אברהם אריש

יצחק גביש אהרון בן נעים  

רויטל דהן אלון דזיי  

עידן טולידנו יהונתן דותן  

צבי מילשטיין נח שי מזרחי  

יהודה נצני שי מרדכי  

הגר עמוס אריה שמעיה סגרון     

יניב פיטי נאוה עמוס  

יוסף רווח גיא צבי קולר  

רוני שמואל גדעון שיטרית  

ליעד אליעזר שכטר

ט' באייר התשע"ו )17 במאי 2016(
)חמ 3-3940(

אלי מלכה  
יושב ראש איגוד ערים כנרת  

ס"ח התשס"ח, עמ' 450.  1

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
מחלת  בגורן  ומצויה  הואיל  נגועים  אזורים  להלן  המפורטים 

הניוקסל:

אדמית, אילון, גורן, אבן מנחם, אלקוש, בצת, געתון, גשר 
מנוח, מעונה, מצובה,  יערה, כברי,  יחיעם,  חוסן,  זרעית,  הזיו, 
מקום  וכל  שתולה,  שומרה,  צוריאל,  יעקב  עין  עבדון,  נטועה, 

אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים מגורן.

א' בסיוון התשע"ו )7 ביוני 2016(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1

 
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4
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 מינוי מפקח ברשות מקומית בנושא כלבת 
ופיקוח על כלבים

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

מכוח  לי  שניתן  צו  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התשמ"ו-11985,  המינהליות,  העבירות  לחוק  5)ב(  סעיף 
הכשרה  קיבל  אשר  כווטרינר,  שוסטרמן,  אלי  ד"ר  את  מיניתי 
למילוי תפקידו לעניין העבירות המינהליות המנויות בתקנות 
העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(, 

התשס"ז-22007, למפקח בתחום עיריית קריית מוצקין.

י' באייר התשע"ו )18 במאי 2016(
)חמ 3-1923(

חיים צורי  
ראש עיריית קריית מוצקין  

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74; י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  2

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע, כי קבעתי אזורים נוספים 
שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך, ההודעה 
ברצועה2  כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  אזורים שבהם  בדבר 

תתוקן, ובסופה יבוא:

")11( כפר גנים - רח' בן צבי, גוש 6715, חלקות 250 ו–251, 
בתחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים.

המתחם יהיה פתוח בכל שעות היממה."

י"א בניסן התשע"ו )19 באפריל 2016(
)חמ 3-3651(

יצחק ברוורמן  
ראש עיריית פתח תקווה  

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 2040.  2

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע, כי קבעתי אזורים נוספים 
ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך, 
כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם  אזורים  בדבר  ההודעה 

ברצועה2 תתוקן כך ובסופה יבוא:
 

1  ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

 2  י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194 

     ועמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628 
ועמ' 5811;  ועמ' 5526; התש"ע, עמ' 907; התשע"א, עמ' 1827      
      התשע"ב, עמ' 5577 ועמ' 5711; התשע"ג, עמ' 802, עמ' 4791, עמ' 
    4989 ועמ' 7532; התשע"ד, עמ' 493, עמ' 3439, עמ' 4181 ועמ'

ועמ' 3046; התשע"ו, עמ' 424, עמ'      4182; התשע"ה, עמ' 1753 
    2689, עמ' 3643 ועמ' 4641.

")72( בשטח גן קרטר, ברחוב קוממיות 26."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

ב' באייר התשע"ו )10 במאי 2016(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

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' 131/03/9 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
908, מוסרת בזה הוועדה  4596, התשנ"ח, עמ'  הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  גת  קריית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

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 בקריית גת, המזוהה כגוש 1839, חלק מחלקה   
קיימת  דרך  הייעוד:   ;)23-18  ,3 )לשעבר חלק מחלקות   70

ומוצעת.

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

כ"ו בניסן התשע"ו )4 במאי 2016(
)חמ 3-2(

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריית גת  __________
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 לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תא/2660, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5028, התשס"ב, עמ' 294, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי 
 5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5409, התשס"ה, עמ' 3098, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, בשטח של 104 מ"ר, המזוהה    
כחלקה 29 בגוש 9002 )לשעבר ח"ח 79 בגוש 7035(.

כ"ג בניסן התשע"ו )1 במאי 2016(
)חמ 3-4(

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

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ק/223,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1846, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2318 עמ'  התשל"ב, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  קריות,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
לפקודה בילקוט הפרסומים 4490, התשנ"ז, עמ' 1955, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של קריית ים מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקריית ים -  

מחלקה  כחלק   ,10444 כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–353  ששטחה   
אדום  בצבע  והמסומן  ציבורית,  לחניה  כמגרש   ,1063

בתשריט;

ששטחה כ–1,704 מ"ר, המזוהה כגוש 10444, כחלק מחלקה   
ירוק  בצבע  והמסומן  פתוח,  ציבורי  לשטח  כמגרש   ,1063

בתשריט.

י"ג באדר ב' התשע"ו )22 בפברואר 2016(
)חמ 3-4(

יוסי אזריאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/1002ב, 
לתכנית  ובהתאם   ,1751 עמ'  התשל"א,   ,1722 הפרסומים 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/803/א1, 
הפרסומים 5054, התשס"ב, עמ' 1465, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  להלן, שביחס אליה   2 המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
5777, התשס"ח, עמ' 1984, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6356, ח"ח 35, בשטח של   
1,550 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' באייר התשע"ו )10 במאי 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/13/1232, 
 ,3728 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1220 עמ'  התש"ן, 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,3125 עמ'  התשנ"ג,   ,4117 הפרסומים  בילקוט 
מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6356, ח"ח 47, בשטח של   
768 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' באייר התשע"ו )10 במאי 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
פת/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/32/1151, 
הפרסומים 4845, התש"ס, עמ' 2363, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5986, התשס"ט, עמ' 5265, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6368 -  

של  בשטח  דרך;  הייעוד:  מ"ר;   222 של  בשטח   ,35 ח"ח   
2,121 מ"ר; הייעוד: שצ"פ; 

של  בשטח  דרך;  הייעוד:  מ"ר,   269 של  בשטח   ,36 ח"ח   
2,074 מ"ר, הייעוד: שצ"פ.

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
פת/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/11/2000ד, 
הפרסומים 4670, התשנ"ח, עמ' 2725, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7218, התשע"ו, עמ' 3935, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב מפלסים, גוש 6364, ח"ח 55,   
בשטח של 1,343 מ"ר; הייעוד: דרך.

ט' באייר התשע"ו )17 במאי 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/30/1268, 
הפרסומים 5518, התשס"ו, עמ' 2531, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6121, התש"ע, עמ' 4345, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' שיפר, גוש 6355, ח"ח 269,   
הייעוד:  מ"ר;   18 282, בשטח של  ח"ח  מ"ר,   18 בשטח של 

דרך.

ב' באייר התשע"ו )10 במאי 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/15/1151, 
בזה  מצהירה   ,2852 עמ'  התשמ"ה,   ,3221 הפרסומים 
בהתאם  תקווה,  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
 ,5986 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשס"ט, עמ' 5264, וכן פורסמה בילקוט הפרסומים 6858, 
התשע"ד, עמ' 7581, הודעה לפי סעיף 14 לפקודה, תהיה 
מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6368, ח"ח 37, בשטח של   
415 מ"ר; הייעוד: דרך; בשטח של 1,942 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

א' באייר התשע"ו )9 במאי 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/8588,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4790, 
בדבר  שהודעה  ג/11918,  מס'  תכנית   ,4998 עמ'  התשנ"ט, 
עמ'  התשס"ג,   ,5172 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
2029, תכנית מס' גנ/16997, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
מס' ותכנית   ,385 עמ'  התשס"ט,   ,5866 הפרסומים   בילקוט 
8/מע/מק/44/8588, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 5491, התשס"ו, עמ' 1649, מצהירה בזה הוועדה 
לסעיף  מבוא העמקים, בהתאם  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
6, תהיה  עמ'  6887, התשע"ה,  הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית כפר כנא 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר כנא, המזוהה כגושים וח"ח האלה:  

ייעודשטח במ"רח"חגוש

דרך17390111,245

דרך26185

דרך27115

דרך2956

דרך30280

דרך31346

דרך32350

דרכים34190

דרכים35423

דרכים36340

דרך37180

דרכים38562

דרכים40145

דרכים42246

דרכים43380

דרכים, שצ"פ44593

דרך45420

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
פת/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/11/2000ד, 
הפרסומים 4670, התשנ"ח, עמ' 2725, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7218, התשע"ו, עמ' 3934, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב מפלסים, גוש 6364, ח"ח 53,   
בשטח של 1,561 מ"ר; הייעוד: דרך.

ט' באייר התשע"ו )17 במאי 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/10/1223, 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,24 עמ'  התש"ן,   ,3704 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7229, התשע"ו, עמ' 4432, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' קפלן, גוש 6372, ח"ח 33,   
בשטח של 31 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

התשע"ו,   ,7187 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  ההודעה   
עמ' 2706, לעניין גוש 6372, ח"ח 33 - בטלה.

ט' באייר התשע"ו )17 במאי 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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ייעודשטח במ"רח"חגוש

דרך, שצ"פ, שטח 17393131,124
למבני ציבור

דרך167

דרך1717

דרך18412

דרך, שצ"פ489,296

גוש
חלקה 
ייעודשטח במ"רבמלואה

דרכים1739083129

דרך, שצ"פ, שטח 17393114,990
למבני ציבור

דרך, שצ"פ12416

י"א באייר התשע"ו )19 במאי 2016(
)חמ 3-4(

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/10619, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5255, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1306 עמ'  התשס"ד, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  משגב,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,4357 עמ'  התשע"ו,   ,7227 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
האזורית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

משגב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחוסניה, ששטחה 5,130 מ"ר, המזוהה כגוש   
19253, ח"ח 18, חלק ממגרש 818.

י' באייר התשע"ו )18 במאי 2016(
)חמ 3-4(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ייעודשטח במ"רח"חגוש

דרך1739046150

דרך47977

דרך, שצ"פ48335

שצ"פ4919

דרכים51306

דרכים52259

דרכים53278

דרך54150

דרך5560

דרך567

דרכים58238

דרך5960

דרכים60512

דרכים, שצ"פ61162

דרך, שצ"פ62583

דרך, שצ"פ, שטח 632,091
למבני ציבור

דרך, שטח למבני 711,422
ציבור

דרך72174

דרך76273

דרך771,049

דרך78399

דרכים, שצ"פ796,168

דרכים811,583

דרכים84595

דרכים173913070

דרכים31179

דרך3270
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והבנייה, התשכ"ה-1965 התכנון חוק לפי הודעות

  מחוז  ירושלים

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

   0145300-101:'מס
התכנית: א'טורשם בשכונת דת לצורכי   מבנה

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
במשרדי ,1965 – והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה

ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי
ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית

  7 - תשריט 10 -גרסת: הוראות 0145300-101: 'מס
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  / א4904  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: ירושלים   .

טור. שכ' א מזרח דרום סהל אל   אזור
  X: 223877קואורדינטה
  Y: 632106קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 30897גוש:  במלואן: , לא   .1חלקות

  

התכנית   :מטרת
דת. לצורכי לבנין תכנונית מסגרת   יצירת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ממגורים  . 1 שטח ייעוד ציבור 4שינוי ומוסדות למבנים

  לדת.
בן  .2 קיים בנין מעל קומה לתוספת בינוי  2קביעת

צריח.קומות   וכן
המרביים.  . 3 הבניה שטחי   הגדלת
המוצעת.  .4 לבניה חדשים בנין קווי   קביעת
היתר.  . 5 למתן ותנאים ופיתוח בינוי הוראות   קביעת
התכנית.  .6 למימוש ביצוע שלבי   קביעת

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
המחוזיתבעתונים, למשרדי מחוזהועדה לבניה לתכנון
-02טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון

למשרדי. 6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית
  02-6296811טלפון: 

  

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

לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

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

   0280248-101:'מס
התכנית: יח"דשם יעקבתוספת ברח' עין , 15וקומות

שערים, ירושלים   מאה
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  6 -תשריט 9 -גרסת: הוראות 0280248-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  62  ביטול
  / א5022מק/   כפיפות
  / ב5166  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
יעקביישוב:  רחוב: עין   . 15ירושלים
יעקב שערים, ירושלים15עין   , מאה

  X: 221172קואורדינטה
  Y: 632734קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר:   לא

חלקות: 30063גוש:    .236, 64חלקי
חלקות: 30086גוש:    .907חלקי

  

התכנית   :מטרת
יעקב ברח' עין וקומות יח"ד שערים, 15תוספת , מאה

  ירושלים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ג'.  א.  מגורים לאזור מסחרי מאזור ייעוד   שינוי
יח"ד.  ב.  לתוספת בינוי   קביעת
לבנייה, כאמור.   ג. בניין קווי   קביעת
הבניה.  ד. שטחי   הגדלת
כאמור.  ה. הבנייה תוספות להקמת ביצוע שלבי   קביעת
היתר  ו. למתן תנאים וקביעת בנוי הוראות קביעת

בשטח.    בנייה
מבנים.   ז. וחלקי מבנים להריסת הוראות   קביעת

קיים.ח.   מבנה לשימור הוראות   קביעת
הקרקע.  ט. בקומת מסחרית לחזית הוראות   קביעת
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מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזתונים, למשרדייבע לבניה לתכנון המחוזית הועדה

  טלפון: 9101301ושליםיר 1ירושלים, שלומציון
למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית
  02-6296811טלפון: 

  

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

ובהת מסתמכת היא שעליהן העובדות לתקנותאת אם
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

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

101-0308114  
התכנית: ישראל, שם הגג, בית לדירת דיור הרחבת

עוזר   , ירושלים35חיים
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  6 - תשריט 12 -גרסת: הוראות 0308114-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  4383במ/   ביטול
  / ב5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
עוזר רחוב: חיים ישראל35יישוב: ירושלים   , שכונת

רוקח.בין ושמעון עוזר חיים   הרחובות
  X: 221350קואורדינטה
  Y: 633000קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 30087גוש:  במלואן: , לא   .54חלקות

  

התכנית   :מטרת
הרעפים. גג בחלל ושימוש למגורים הגג קומת   השלמת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
לאזור  . 1 מיוחד מגורים מאזור ייעוד ג'שינוי   מגורים
במפלס  . 2 הגג קומת + שימוש9.15השלמת

טכני. כחלל הרעפים גג   למגורים, וחלל
בנין.  . 3 קויי   קביעת

הבניה.  . 4 שטחי   הגדלת
התוכנית.  . 5 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
בנייה.  . 6 היתר למתן תנאים   קביעת
לשימור.  . 7 לחזית הוראות   קביעת

  

מעונ בתכנית,יכל לעיין רשאי ובשעין ותבימים
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי לבניה לתכנון המחוזית הועדה
  טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון

למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

  02-6296811טלפון: 
  

כןה אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית תנגדות
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

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

   0358077-101:'מס
התכנית: יח"ד  שם והרחבות יח"ד   תוספת

יששכר רוממה, ירושלים 2+4ברח' בינת   שכונת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  7 -תשריט 6 -גרסת: הוראות 0358077-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  1144  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
יששכר רחוב: בינת   . 4,   2יישוב: ירושלים

רוממה,  אחת: בינת 2בשכונת בחלקה צמודים בנינים
יששכר 2יששכר   .4ובינת

  X: 219825קואורדינטה
  Y: 633725קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30299גוש:    .33חלקות
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התכנית   :מטרת
מגורים. 13תוספת בבניין קיימות יח"ד והרחבת   יח"ד

התכנית: הוראות   עיקרי
מגוריםשינו  .1 מאזור בקרקע ייעוד ג'.לא 2י מגורים   זור
עפ"י  .2 קומות ותוספת בנייה לתוספת בינוי קביעת

הבינוי.   נספח
בניין  .3 קווי חדשים.שינוי בניין קווי   וקביעת
התכנית.  .4 בתחום בנייה שטחי   קביעת
מ  .5 מס' יח"ד ל 19- הגדלת   יח"ד. 32- יח"ד
בגובה  .6 בינוי ה 8קביעת מפלס מעל   .0.00-קומות
כאמור.  .7 הבניה תוספת להקמת ביצוע שלבי   קביעת
היתר  .8 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת

בשטח.   בנייה
גדרות,קביעת  .9 הריסת בגין   מדרגות.הוראות

ונטיעה.  .10 לשימור, עקירה עצים בגין הוראות   קביעת
  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבניןימעונ הרואהין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזתונים, למשרדייבע לבניה לתכנון המחוזית הועדה

  לפון: ט9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון
למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית
  02-6296811טלפון: 

  

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

לתכניתהתכנו בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי ן
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0059154-101:'מס

התכנית: עברישם ברח' כפר דיור יחידות הרחבת
יעקב, י16, 14, 12, 10   ם.-, שכ' נווה

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

 29 -גרסת: הוראות0059154-101: 'מסמקומית
  19 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:המתיחסת   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  1542  ביטול
  62  ביטול
  5022  כפיפות

  

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
עברי רחוב: כפר כ' ש, 14, 16, 12, 10יישוב: ירושלים

יעקב, ירושלים.   נווה
וחלקות:   גושים

חלקות: , מוסדר, 30649גוש:    .4חלקי

מוסדר, 30647גוש:  חלקות:, לא   .22 חלקי
  X: 223518קואורדינטה
  Y: 638761קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
וחדרים ממ"דים הוספת דיור, כולל יחידות הרחבת
הרחבת לשם גג וקומת מרתף קומת מחוזקים, הוספת

עברי ברח' כפר קיימות , שכ' 16, 14, 12, 10דירות
יעקב, ירושלים.   נווה

  

התכנית: הוראות   עיקרי
יעודי .1 במערך להלן:שינוי כמפורט   הקרקע

מגורים ציבורי5מאזור וממעבר מאושרת , דרך
ודרך מוצעת ג', דרך מגורים לאזור רגל להולכי

  מאושרת.
יחידות  .2 הרחבת לשם בנייה לתוספות בינוי קביעת

וחדרים ממ"דים בבנין, לתוספות הקיימות דיור
במפלס קומה ותוספת   .682.20מחוזקים

לב  .3 בניין קווי   ניה, כאמור.קביעת
ל  .4 וקביעתם בשטח הבניה שטחי 4126.35-הגדלת

ו - מ"ר3672.72מ"ר, מתוכם עיקריים -שטחים
שרות. -מ"ר453.63   שטחי

הבניה  .5 תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת
קומה.   ותוספת

היתר  .6 למתן תנאים וקביעת בנייה הוראות קביעת
בשטח.   בנייה

עצים  .7 בגין הוראות   לשימור.קביעת
הריסה.  .8 בגין הוראות   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים22/05/2015 , התשעה, 7043ובילקוט

  .19/05/2015, בתאריך5971עמוד
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0060418-101:'מס

התכנית: ראסשם מגורים במגרש יח"ד תוספת
  אלעמוד

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
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 24 -גרסת: הוראות0060418-101: 'מסמקומית
  20 - תשריט
וחלוקהוחלוקה:איחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  2668  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רח עמוד'יישוב: ירושלים אל אלעמוד, : ראס ראס   שכונת

  

וחלקות:   גושים
מוסדר:   לא

במלואן: 30899גוש:    .1חלקות
במלואן: 30918גוש:    .1חלקות

  X: 223575קואורדינטה
  Y: 630950קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
בן חדש בנין ילדים. 7קומות, הכולל 4הקמת וגן   יח"ד

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מאזור  . 1 שטח ייעוד לאזור 5מגוריםשינוי מיוחד

ציבור. ומוסדות ומבנים   למגורים
בן  .2 חדש לבניין בינוי הוראות מעל 4קביעת  2קומות

קרקעיות. תת ומחסנים חניה   קומות
ל  .3 בשטח המרבי הדיור יחידות מספר  7-קביעת

  יח"ד. 
חדשים.  .4 בניין קוי   קביעת
התכנית.  .5 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
שטחי  .6 שלקביעת לסך המרביים מ"ר, 1480הבנייה

למגורים,  633מתוכם עיקריים שטחים  147מ"ר
ו הקרקע מעל למגורים שירות שטחי מ"ר 580- מ"ר

קרקעיי תת שירות שטחים120ם, שטחי מ"ר
ציבורי.   לשימוש

בנייה.  .7 היתר למתן תנאים   קביעת
הריסה.  .8 בגין הוראות   קביעת
לש  .9 עצים בגין הוראות להעתקה..קביעת   ימור

ופיתוח.  .10 בינוי הוראות   קביעת
בניין  .11 של הקרקע בקומת ילדים לגן שימוש קביעת

  החדש.
הנאה.  .12 זיקת עם לשטח הוראות   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים15/01/2016 , התשעו, עמוד7191ובילקוט

  .19/01/2016, בתאריך2861
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל

האמורים שהמשרדים לקהל, וובשעות באתרפתוחים
 .www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט

  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0134346-101:'מס

התכנית: חדששם בנין והקמת קיים מבנה הריסת
אלעמוד 4בגובה בראס   קומות

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

 13 -גרסת: הוראות0134346-101: 'מסמקומית
  12 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  2668  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: ירושלים   .

אשייח' לכביש מזרח ממוקמת החלקה אלעמוד   ראס
  

וחלקות:   גושים
מוסדר:   לא

במלואן: 30898גוש:    .1חלקות
  X: 223975קואורדינטה
  Y: 630500קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
למגורים חדש בניין והקמת הקיים המבנה הריסת

יצירת 4בגובה לשם אלעמוד ראס בשכונת  8קומות
  יח"ד.

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  .1 מאזור הקרקע יעודי מיוחד  לאזור 5שינוי

ב.   מגורים
בן  .2 חדש לבניין בינוי קומת 4קביעת מעל קומות

הבינוי, נספח לנספח בהתאם קרקעית תת חניה
  . 1מס' 

חדשים.  .3 בניין קווי   קביעת
ל  .4 וקביעתם בשטח הבניה שטחי 1721.51 - הגדלת

מתוכם ו1161.28מ"ר עיקריים שטחים מ"ר
שירות.560.23 שטחי   מ"ר

ל  .5 מס' יח"ד   יח"ד. 8 -קביעת
היתרק  .6 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות ביעת

בשטח.   בנייה
עצים  .7 עקירת בגין הוראות   קביעת
להריסה.  .8 גדר/מבנה בגין הוראות   קביעת
ברכב.  .9 למעבר הנאה זיקת בגין הוראות   קביעת

להעתקה.  .10 עצים בגין הוראות   קביעת
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התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים04/12/2015 , התשעו, עמוד7143ובילקוט

  .12/11/2015, בתאריך1118
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ירושלים,  ולבניה לתכנון ספראמקומית ירושלים   1ככר

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0237750-101:'מס

קייםהתכנית:שם לבניין בנייה ושטחי קומה תוספת
יונה   , ירושלים27ברחוב

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

 16 -גרסת: הוראות0237750-101: 'מסמקומית
  8 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
בנייה להוציאוהרשאות:התרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  2784  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: יונה   . 27יישוב: ירושלים

יונה.  רחוב באמצע קומות שלוש בן קיים   מבנה
  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 30081גוש:  במלואן: , לא   .136חלקות

  X: 220700קואורדינטה
  Y: 633075קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
על קומות שתי קיים, תוספת  שתי-תוספת בנין גבי

הקיימות הדיור יחידות והרחבת דיור   יחידות
  

הוראות   התכנית:עיקרי
מגורים  .1 מאיזור ייעוד ג'. 3שינוי מגורים   לאזור
הקמת  .2 לשם הגג על קומות לתוספת בינוי קביעת

בכל להרחבות הבינוי דיור.  קביעת יחידות שתי
הבינוי.  נספח פי על   הקומות

ל  .3 הבניה שטחי היקף  536מ"ר(מתוכם 730-קביעת
ו עיקריים שטחים שירות). 194-מ"ר   שטחי

לק  .4 הדיור מס' יחידות שתי - 6-ביעת של תוספת
דיור.    יחידות

מ  .5 הקומות מספר ל 3-הגדלת   קומות.  5-קומות
התכנית.  .6 למימוש ביצוע שלבי   קביעת

לשימור.  .7 מבנה בגין הוראות   קביעת
לשימור.   .8 עצים בגין הוראות   קביעת
בנייה.  .9 היתר למתן תנאים   קביעת

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים01/01/2016 , התשעו, עמוד7180ובילקוט

  .07/01/2016, בתאריך2510
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ירושלים,  ולבניה לתכנון ספראמקומית ירושלים   1ככר

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0238253-101:'מס

דיור, התכנית:שם יחידת להרחבת בנייה תוספת
רקם ירושלים 27ברחוב   מלחה

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

 12 -גרסת: הוראות0238253-101: 'מסמקומית
  11 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
בנייה להוציאוהרשאות:התרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  / ב1998במ/   ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: רקם   . 27יישוב: ירושלים

רקם בצידה27רחוב גובלת רחוב, החלקה עם הצפוני
משולבת.גולומב, בדרך המזרחי   בצידה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30461גוש:    .7חלקות

  X: 217934קואורדינטה
  Y: 629036קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
מאושרת. דיור יחידת   הרחבת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מא  . 1 ייעוד מיוחד (כפר) לאזורשינוי מגורים זור

א.   מגורים
למגורים.  . 2 המותרים השימושים   קביעת
להלן:  . 3 כמפורט בנייה הוראות   קביעת

הקיימת,   א.  הדיור יחידת להרחבת בינוי קביעת
  .-2.85, ובמפלס- 1.66במפלס
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הקיימת    ב.  הדיור יחידת להרחבת בינוי קביעת
במפלס הקרקע   +0.00בקומת

בניין  .4 קווי וקביעת הבניין קוי   מירביים.שינוי
הבניההגדלת  . 5 שטחי וקביעת הבניה שטחי

של בהיקף 332.23מהםמ"ר, 339.73המרביים
ע שטחים שרות.7.50-קריים.וימ"ר שטחי   מ"ר

לביצוע.  . 6 וההתניות השלבים   קביעת
היתר  . 7 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת

בשטח.   בנייה
לשימור.  . 8 עצים בגין הוראות   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים22/01/2016 , התשעו, עמוד7191ובילקוט

  .19/01/2016, בתאריך2865
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספראמקומית ירושלים, ככר ולבניה ירושלים   1לתכנון
בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל

לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות
 .www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט

  
  

שמש מקומי:  בית תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0182493-102:'מס

התכנית: שמש - צפון 5כביששם   בית
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
מס  38 -גרסת: הוראות0182493-102: 'מקומית

  21 - תשריט
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והר בנייה להוציאשאות:התרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  200בש/   שינוי
  95בש/   ביטול
  835מי/ במ/   ביטול
  / א853מי/   ביטול
  841מי/ במ/   ביטול
  853מי/ במ/   ביטול

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שמש   .   יישוב: בית

מספר ב"ש / 5כביש מתאר תכנית המשך -200לפי
מצפון הרצוג הרב שדרות בין המחבר הדן נהר שדרות
שמש בית רמת מדרום, כאשר צאלים נחל שדרות לבין

ממערב.   ג'מאל ובית ממזרח   יושבת
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 5151גוש:    .62חלקות
חלקות: 5151גוש:    .60 ,56, 45, 44, 26, 25חלקי

חלקות: 5171גוש:    .14חלקי
חלקות: 5177גוש:    .9, 7, 4, 1חלקי
חלקות: 5178גוש:    .15, 14, 7, 6, 4חלקי
במלואן: 5231גוש:    .13חלקות
חלקות: 5231גוש:    .19, 11חלקי
חלקות: 5545גוש:    .69, 55חלקי
במלואן: 34277גוש:    .2חלקות
חלקות: 34277גוש:    .18, 15חלקי
במלואן: 34278גוש:    .8חלקות
חלקות: 34278גוש:    .54, 53, 43, 7, 6חלקי
חלקות: 34295גוש:    .27, 10חלקי
חלקות: 34296גוש:    .38חלקי

  X: 198700קואורדינטה
  Y: 626000קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
כביש לסלילת תכנונית מסגרת בביתצפון 5יצירת

מרחובשמש נופי, בקטע טיפול ועד, כולל מצפון הרצוג
וכביש צאלים   .5לצומת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
להלן:  א.  כמפורט הקרקע ייעוד   שינוי

לדרך.  . 1 וספורט ציבור, נופש למבנה   משטח
למעבר  . 2 מיוחד, שטח חקלאי חקלאי, שטח משטח

פתוח, שטח פרטי ראשיים, שטח חשמל קווי
נופי. טיפול לשטח נוף בעתיד, שמורת   לתכנון

דרך  ב.  והסדרת צפון5הרחבת נסיעה ציר -, המהווה
שמש. בבית ראשי   דרום

הקיימות.  ג.  לדרכים חיבור   הסדרת
לביצועם.  ד.  וההוראות צמתים הדרך, כולל תוואי   קביעת
ונת"צ.  ה.  אופניים, מת"צ רגל, רוכבי הולכי תנועת   הסדרת
שטח,   ו.  ופיתוח נופי עיצוב בדבר הוראות קביעת

הפיתוח.בהתאם   לנספח
בצוע.  ז.  ושלבי הדרך לסלילת להרשאות תנאים   קביעת
עפר.  ח. בעודפי טיפול סביבתיות, כולל הנחיות   קביעת
להפקעה.  ט.  בנוגע הנחיות   קביעת
עפר  י.  עודפי ושפיכת להתארגנות, מילוי שטח קביעת

נופי.   ושיקום
בצוע.  יא.    שלביות

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים01/01/2016 , התשעו, עמוד7168ובילקוט

  .20/12/2015, בתאריך2012
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
שמש,  בית ולבניה לתכנון שורקמקומית בית 10נחל

רשאי02-9900778טלפון: 99100שמש המעוניין , וכל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

הפניםמשרדשלהאינטרנטבאתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il.
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יהודה מקומי:  מטה תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0355354-151:'מס

התכנית: שורקשם נחל מעל למטיילים גשר   הקמת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
 15 -גרסת: הוראות0355354-151: 'מסמקומית
  12 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  200מי/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שמשון. למערת ומדרום לנוחם שורק, ממזרח נחל   על

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 29670גוש:    .8, 5, 3חלקי

  X: 202775קואורדינטה
  Y: 629975קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
ורוכבי רגל מטיילים (הולכי למעבר גשרון הקמת

שורק. לנחל   אופניים) מעל
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מי/  א.  לתכנית הע - (להלן 200שינוי קרית) יהתכנית

תכנית בהכנת צורך ללא בנייה היתר מתן המאפשר
לנחל מעל גשר הקמת עבור ורק מפורטת. זאת

לעיל. האמורות הציון בנקודות   שורק
בנייה.  ב.  היתר להוצאת תנאים   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים11/03/2016 , התשעו, עמוד7225ובילקוט

  .09/03/2016, בתאריך4274
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים,  מחוז לבניה ירושלים 1שלומציוןלתכנון

במשרדי. 02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :וכן
יהודה, טל מטה ולבניה לתכנון , 02-9900888: 'מקומית

המעונ ובשעיוכל בימים בה לעיין רשאי שהמשרדיםין ות
לקהל, ו פתוחים משרדשלהאינטרנטבאתרהאמורים

 .www.pnim.gov.il הפנים

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
ביטול בדבר הפקדתהודעהודעה מפורטתת תכנית

הפקדת בדבר מתוקנת מפורטתוהודעה מס'תכנית
0084913-101  

התכנית:  כנסתשם ובתי חינוך מוסדות   הקמת
הנביא, ירושלים שמואל   ברחוב

בז הפקדתהודעהאתנמסרת הודעת ביטול תכניתעל
בעיתוניםש0084913-101: מס' מפורטת פורסמה
הפרסומים24/10/2014בתאריך , 6897ובילקוט

בהתאם .12/10/2014, בתאריך193 'התשעה, עמ וכי

והבניה, תשכ"ה 89לסעיף התכנון , 1965–לחוק
במשרדי מחוזמופקדת לבניה לתכנון המחוזית הועדה

ולבניהירושלים לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי
מפורטתירושלים    0084913-101פרמסתכנית

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  4260  שינוי
  3659  שינוי
  9019  שינוי
  62  ביטול
  3276  כפיפות

  

ומקומם בתכנית הכלולים   :השטחים
הנביא   .יישוב:  רחוב: שמואל   ירושלים

ואהרון הנביא שמואל הרחובות בפינת נמצא המגרש
והמזרחית הצפונית בחזית אלו לרחובות פישל, ופונה
המגרש והמערבי, גובל הדרומי המגרש. בחלק של
של המערבית שכנים. בפינה מגורים בנייני של בחצרות

אבינדב. לרחוב המתחבר קצר רחוב יש   המגרש
  X: 220924ינטהקואורד

  Y: 633572קואורדינטה
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 30103גוש:    .154, 48חלקות
חלקות: 30103גוש:  , 75, 49, 47, 46, 45, 34חלקי
151 ,152 ,153.  

  

  מגרשים:
לתכנית 1   3659בהתאם

  

התכנית:מטר   ת
הנביא,  שמואל ברחוב כנסת ובתי חינוך מוסדות הקמת

  ירושלים.
  

התכנית: הוראות   עיקרי
להלן:  . 1 כמפורט הקרקע יעודי במערך   שינוי

מגורים  א)  מ"אזור שטח ייעוד מיוחד" ל"דרך 2שינוי
ל"מבנים משולבת", לשטח מוצעת", ל"דרך

הנדסיים".  למתקנים ציבור", ל"שטח   ומוסדות
משולבת.  ב)  ולדרך מוצעת לדרך ציבורי לבנין   משטח
לשטח  ג)  מאושרת ציבורמדרך ומוסדות למבנים

משולבת.   ולדרך
ציבור.  ד)  ומוסדות למבנים לשטח ייעוד   קביעת
משולבת.  ה)  לדרך ייעוד   קביעת
לשביל.  ו)  ייעוד   קביעת

ספר, גני  . 2 בתי ציבור: שני מבני להקמת בינוי קביעת
כנסת. ובתי יום   ילדים, מעונות

לבנייה, כאמור.  . 3 בניין קוי   קביעת
המקביעת  . 4 הבניה הציבורשטחי מוסדות של   רביים

שטחים9,410מ"ר (מתוכם14,250- ל מ"ר
שירות).4,840 -עיקריים, ו שטחי   מ"ר
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ל  . 5 מס' הקומות מפלס 7-קביעת מעל קומות
הכניסה. למפלס מתחת קומות   הכניסה, ושתי

ספר, גני  . 6 לבתי התכנית בשטח השימושים קביעת
כנ ובתי יום   סת.ילדים, מעונות

התכנית.  . 7 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
ופיתוח.  . 8 בינוי הוראות   קביעת
להריסה.  . 9 וגדרות מבנים, מדרגות בגין הוראות   קביעת

ונטיעה  . 10 לשימור / עקירה עצים בגין הוראות קביעת
עצים.   של

ובגין  . 11 מאושרת דרך הרחבת בגין הוראות קביעת
משולבת. דרך   ביצוע

לחניהקביעת  . 12 שטח וביצוע תכנון בגין הוראות
נוסעים.   ולהורדת

נגר.  . 13 מי החדרת בגין הוראות   קביעת
בהסכמת  . 14 מחדש וחלוקה איחוד בגין הוראות קביעת

התכנית. משטח בחלק   הבעלים
בנייה.  . 15 היתרי להוצאת הוראות   קביעת

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהלשהמשרדים פתוחים באתרוכן, האמורים
כל  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט

הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את

תוך 100סעיף התנגדות להגיש םימי 60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

מחוזבעתונים, למשרדי לבניה לתכנון המחוזית הועדה
-02טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון

למשרדי:, 6290263 יומצא התנגדות ועדההעתק
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

  02-6296811טלפון: 
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 –סמכויות
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון : ירושלים, מרחב חוזמ
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0059097-101:'מס

התכנית:  קייםשם ומגורים מסחר בנין   הרחבת
אברהם- 2ברח' מלאכי   כרם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

 26 -גרסת: הוראות0059097-101: 'מסמקומית
  18 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  62  ביטול
  9260  ביטול

היחס התכנית  סוג   מספר
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
אברהם, 2רחוב: מלאכייישוב: ירושלים כרם   .שכונת

  

וחלקות:   גושים
מסודר, 30081גוש:  במלואן: , לא   .114חלקות

  X: 220580קואורדינטה
  Y: 632937קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
קיים ומסחר מגורים בבניין מסחר עבור מרתף הרחבת

מס'  אברהם. 2ברח' מלאכי כרם   , שכונת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
להלן :   א. כמפורט הקרקע יעודי במערך   שינוי

מגורים מאזור שטח מגורים 3שינוי לאזור מיוחד
  ומסחר.

הבא:  ב. הבינוי   קביעת
בקומת קיימות חנויות להרחבת בינוי קביעת

הבינוי. לנספח ובהתאם מסחר לצורכי   המרתף
לבנייה, כאמור.   ג. חדשים בניין קווי   קביעת

בשטח  ד.  הבניה שטחי להגדלת 627.39 - וקביעתם
עיקריים (הכוללים549.21מ"ר (מתוכם שטחים מ"ר

מסחר) ו373.63 שירות)78.18- שטחי   שטחי
כאמור.   ה. הבנייה תוספות להקמת ביצוע שלבי   קביעת
היתר  ו. למתן תנאים וקביעת בנוי הוראות קביעת

בשטח.    בנייה
שימור.  ז   בנושא הוראות   קביעת
לח  ח.  הוראות מסחרית.קביעת   זית

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים06/03/2015 , התשעה, 7001ובילקוט

  .08/03/2015, בתאריך3962עמוד
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתתכניתאישורהודעה מתאר
   0066019-101:'מס

התכנית:  לסה"כשם יח"ד ותוספת יח"ד,  18הרחבת
הנביא-  7,5,3ברח' יקים   שמואל

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

 11 -גרסת: הוראות0066019-101: 'מסמקומית
  9 - תשריט
וחלוקהוחלוקה:איחוד איחוד   ללא
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והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  3347  ביטול
  62  ביטול
  7444  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רח' יקים ירושלים.3,5,7יישוב: ירושלים הנביא   שמואל

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30091גוש:    .100, 99, 98, 97חלקות

  X: 221377קואורדינטה
  Y: 633238קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
ותוספת קיימות יח"ד ב 7הרחבת חדשות בנייני 3יח"ד

סה"כ קיימים מס'  18מגורים , 3,5,7יח"ד, ברח' יקים
הנביא.שכונת   שמואל

  

התכנית: הוראות   עיקרי
במערך  א. להלן : ישינוי כמפורט הקרקע   יעודי

ב'.  -  מגורים לאזור מיוחד מגורים מאזור שטח   שינוי
מגורים   - מאזור שטח ב'  2שינוי מגורים לאזור

ג'. מגורים   ולאזור
בשטח:   ב. הבאים הבינויים   קביעת

דיור  .1 יחידות להרחבת בינוי בכלקביעת קיימות
הבניינים.   קומות

כהרחבה  .2 הבניינים בכל קומה לתוספת בינוי קביעת
ל וכתוספת קיימות חדשות. - 7ליח"ד   יח"ד

לבנייה, כאמור.   ג. בניין קווי   קביעת
ל  ד. וקביעתם בשטח הבניה שטחי 1567.34 - הגדלת

ו1188.48מ"ר (מתוכם עיקריים שטחים -מ"ר
שירות)378.86   שטחי

מהגדל  ה. הקומות מספר ל 3או  2-ת   קומות. 4-קומות
כאמור.   ו. הבנייה תוספות להקמת ביצוע שלבי   קביעת
היתר  ז. למתן תנאים וקביעת בנוי הוראות קביעת

בשטח.    בנייה
מבנים.   ח. וחלקי מבנים להריסת הוראות   קביעת
ולעקירה.    ט. לשימור לעצים בנוגע הוראות   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים23/10/2015 , התשעה, 7102ובילקוט

  .26/08/2015, בתאריך8331עמוד
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ירושלים, ולבניה לתכנון ספראמקומית ירושלים   1ככר

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית

  14002:'מס
התכנית:  לבניין  קייםשם רביעית קומה   השלמת

צפפה   בית
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
    14002: 'מסמקומית

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:המתיחסת   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  3855  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
נהאדה רחוב: א צפאפא, , יישוב: ירושלים בית   שכונת

כחול. בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על   הכל
  

וחלקות:   גושים
  .44חלקות: חלקי, מוסדר, 30284גוש: 

  X: 219475קואורדינטה
  Y: 628125קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
קיימת יח"ד הרחבת לשם קיים לבנין קומה השלמת

חדשות יח"ד שתי   ותוספת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  א.  מאזור קרקע ייעוד לאזור 3שינוי מיוחד

ב'.   מגורים
הרחבה  ב.  לשם תוספות בינוי  עבור   קביעת
מרתף.  ג.  בקומת וחניה שירות לשטח מילוי שטח   הפיכת
ל  ד.  הבנייה שטחי   מ"ר.1922קביעת
בשטח.    ה.  בנייה היתרי למתן תנאים   קביעת
מס' יח"ד  מ  ו.    יח"ד. 9 -ל 7 -הגדלת
התכנית.  ז.  למימוש ביצוע שלבי   קביעת
להעתקה.  ח.  עצים בגין הוראות   קביעת
להריסה. ט.   גדרות בגין הוראות   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים06/03/2015 , התשעה, 6995ובילקוט

  .23/02/2015, בתאריך3782עמוד
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
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מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0086637-101:'מס

התכנית: אדמונדשם פלג יעקב, 305רח' מבוא , נווה
  ירושלים

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

 15 -גרסת: הוראות0086637-101: 'מסמקומית
  11 - תשריט
וחלוקהוחלוקה:איחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  4137  שינוי
  / א5022מק/   כפיפות
  5166  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
אדמונד פלג רחוב: מבוא   . 305יישוב: ירושלים

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 30644גוש:  חלקות: , לא   .47, 44חלקי

  X: 223128קואורדינטה
  Y: 638515קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
כנסת. בבית קומה   תוספת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
הקרקע: .1 ייעודי במערך   שינוי

ומוסדות מבנים לאזור ציבורי לבנין שטח מאזור
לדת.   ציבור

הבניה  .2 שטחי לקביעת   מ"ר.901.30 -בשטח
לבניה.   .3 בניין קווי   קביעת
בנייה.  .4 היתר למתן תנאים   קביעת
הריסה.  .5 בגין הוראות   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים30/10/2015 , התשעו, עמוד7137ובילקוט

  .02/11/2015, בתאריך832
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלטהאינטרנ
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0092718-101:'מס

התכנית:  מגורים,שם מבני עמודשני אל   שכ' ראס
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

 21 -גרסת: הוראות0092718-101: 'מסמקומית
  17 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  2668  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  א /5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
סוויח   . רחוב: אל   יישוב: ירושלים
עמוד. אל סוויח,שכ' ראס אל   אזור

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 29988גוש:  במלואן: , לא   .1חלקות

  X: 223109קואורדינטה
  Y: 630466קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
מגורים. מבני לשני בינוי הוראות   קביעת

  

התכנית:עיקרי   הוראות
ממגורים  .1 ייעוד מבנים 5שינוי למגורים מיוחד

עם לשביל רגל להולכי ציבורי ומעבר ציבור ומוסדות
רכב. לכלי הנאה   זיקת

בני  .2 בניינים שני עבור בינוי הוראות קומות 4קביעת
הקרקע.   מעל

הכוללים  . 3 הבניה שטחי מתוכם2046קביעת מ"ר
ל1177 עיקריים שטחים ומ"ר מ"ר125מגורים

ו ציבורי למגורים. 744לשטח שירות שטחי   מ"ר
סה"כ  . 4 התכנית. 13קביעת בשטח   יח"ד
בבני  .5 מס' הקומות מס' יקביעת מעל 4ל  1ן קומות

קרקעיים, תת ומחסנים חניה לבקומת יןניוקביעתם
חתך. 4ל  2מס'  בכל   קומות

המוצעת.  .6 לבניה חדשים בנין קווי   קביעת
להריסה.  .7 מבנים  וגדרות בגין הוראות   קביעת
התכנית.  .8 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
היתר.  . 9 למתן תנאים   קביעת

בקומת  .10 ילדים לגן ציבורי שימוש הוראות קביעת
מס'  בנין של הצמודה. 1הקרקע   ובחצר

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים15/01/2016 , התשעו, עמוד7191ובילקוט

  .19/01/2016, בתאריך2861
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

המעוניין02-6296811טלפון:  בימים, וכל בה לעיין רשאי
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
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מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0095612-101:'מס

התכנית: רפאיםשם עמק   43תכנית
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
 46 -גרסת: הוראות101-0095612: 'מסמקומית
  23 - תשריט

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

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  / א2417  ביטול
  62  ביטול
  2417  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רפאים   . רחוב: עמק   יישוב: ירושלים
הגרמנית,  המושבה ביןירושלים, שכונת התחום האיזור

הקברות,  ובית ועזריה רפאים, הרכבת עמק הרחובות
רפאים עמק   .43רחוב

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 30003גוש:    .73, 72חלקות
חלקות: 30003גוש:    .74חלקי

  X: 220825קואורדינטה
  Y: 629965קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
בריכה להקמת תכנונית מסגרת חדשהיצירת ציבורית

רב בנין במושבה- וכן ומגורים מסחר עם משולב תכליתי
  הגרמנית.

  

התכנית: הוראות   עיקרי
המבנים  א.  הקמת לשם הקיימת הבריכה ופינוי הריסה

חדשה ציבורית בריכת ובניית והשצ"פ החדשים
הבינוי. בנספח   כמפורט

פתוח  ב.  ומשטח מאושרת מדרך שטח ייעוד שינוי
מס ומשטח מאושרת, מבניםפרטי דרך חרי, לייעוד
ו ציבור למוסדות-ומוסדות ומבנים מגורים, מסחר

  ציבור. 
והשירותים  ג.  המלתחות בשטחי השימוש שינוי

רחוב על הקיים המסחרי שבבניין לבריכה הנלווים
מסחר. לשימוש לשטחים רפאים   עמק

רגלי.  ד.  למעבר הנאה זיקת בגין הוראות   קביעת
הוראו  ה.  הקיימתקביעת הבריכה הריסת בגין ת

ובשטחים חדשים בניינים להקמת בינוי וקביעת
לנספחי בהתאם ההריסה, הכל שהתפנו, לאחר

  הבינוי.
  

חדשים.  ו.  בנין קווי בגין הוראות   קביעת
בנייה  ז.  היתרי למתן ותנאים בנייה הוראות קביעת

התכנית. בשטח גמר   ותעודת
בתכנ  ח.  בנייה שטחי תוספת   ית.  קביעת
ל  ט.  קומות מספר הרכבת 6-קביעת רחוב כלפי קומות

וכן  עד 7- ו המגרש פנים כלפי תת 3קומות קומות
הבינוי. בנספח כמפורט חניה עבור   קרקעיות

ל  י.  מרבי דיור יחידות מספר   60- קביעת
ועצים  יא.  להריסה מבנים בגין הוראות קביעת

המגרש. בגבול   לעקירה/שימור/העתקה
התכנית.  יב.  למימוש ביצוע שלבי   קביעת
זו.  יג.  מתכנית ניכרת סטייה בגין הוראות   קביעת
שיועברו  יד.  ציבוריים שטחים בגין הוראות קביעת

ירושלים. עיריית   לטובת
בהסכמה.  טו.  וחלוקה איחוד בגין הוראות   קביעת
בתכנית.   טז.  השונים השימושים בגין הוראות   קביעת
הוראות  יז.  ציבוריקביעת למעבר הנאה זיקת בדבר

המסחרי. המבנה   בגג
  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים11/12/2015 , התשעו, עמוד7157ובילקוט

  .02/12/2015, בתאריך1466
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון במרח מחוז: ירושלים, 
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0163832-101:'מס

התכנית: למגוריםשם לאומי מגן ייעוד   שינוי
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
 30 -גרסת: הוראות0163832-101: 'מסמקומית
  19 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  200מי/   שינוי
  30/ 1תממ/   פירוט

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
התימנים רחוב: עמק   . 93יישוב: ירושלים

מגורים מבני טרסותשני על ממוקמים מבודדים
זיתים במטע   ומוקפים
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וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 30379גוש:    .4חלקי
חלקות: 30855גוש:    .2חלקי

  X: 215217קואורדינטה
  Y: 630910קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
מגורים ובניה  לבתי לשימור תכנונית מסגרת יצירת

לאומי. גן בתחום   קיימים
  

התכנית:עיקרי   הוראות
פתוח.   .1 פרטי ושטח לאומי, למגורים מגן ייעוד   שינוי
לאומי  .2 גן בגבולות ופיתוח שימור בגין הוראות   .קביעת
לאומי  .3 גן של בייעוד גישה בשביל שימוש   הסדרת
לאומי.   .4 גן בתחום החניה בגין הוראות   קביעת
התכנית  .5 בתחום בנייה שטחי   קביעת
בינוי  .6 שלקביעת   קומות 2בגובה
ל  .7 מס. יח"ד התכנית. 2קביעת בתחום   יח"ד
בנין.  .8 קווי   קביעת
אדריכלי.  .9 ועיצוב לבינוי הוראות   קביעת

השטח.  .10 לפיתוח הוראות   קביעת
הנאה.   .11 לזיקת הוראות   קביעת
מבנים/גדרות/אלמנטים  .12 להריסת הוראות קביעת

  בנויים.
להוצאת13 הוראות אכלוס.קביעת והיתרי בנייה   היתרי
בוגרים.14 בעצים לטיפול הוראות   .קביעת
מטרדים15 למניעת והנחיות סביבתיות הנחיות .קביעת

  סביבתיים
שימור16 הוראות   .קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים19/02/2016 , התשעו, עמוד7204ובילקוט

  .11/02/2016, בתאריך3448
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
שהמשרדים לקהל, וובשעות פתוחים באתרהאמורים

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0166157-101:'מס

התכנית: קיים 2תוספתשם בניין על   קומות
הצרפתית   הגבעת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
 6 - גרסת: הוראות0166157-101: 'מסמקומית
  7 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  4351במ/  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: ירושלים   .

לב. בר דרך ובקרבת מדרום הצרפתית   בגבעה
  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 30000גוש:  חלקות: , לא   .8חלקי

  X: 222577קואורדינטה
  Y: 634178קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
קיים 2תוספת מגורים בניין ע"ג   קומות

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

ב'.   מגורים
אחד.  .2 מגורים למבנה ופיתוח בינוי הוראות   קביעת
לתוספת  .3 בינוי יח''ד  בשטח 8יח"ד,סה"כ 4קביעת

  התוכנית.
הבניה.  .4 שטחי   הגדלת
מ  .5 הקומות מספר   .4-ל 2-הגדלת
התכנית.  .6 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
בנייה  .7 היתר למתן תנאים   קביעת
ולהעתקה.  .8 לשימור עצים בדבר הוראות   קביעת
הריסה  .9 הוראות   קביעת

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים15/01/2016 , התשעו, עמוד7187ובילקוט

  .18/01/2016, בתאריך2712
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
האמורים שהמשרדים לקהל, וובשעות באתרפתוחים

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0227447-101:'מס
התכנית: למגוריםשם חדש בניין   הקמת

אלעמוד   ירושלים -בשכ' ראס
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
 10 -גרסת: הוראות0227447-101: 'מסמקומית
  8 - תשריט
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וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  / ב2783  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
אלעמוד, יישוב: ירושלים   ראס

  

וחלקות:   גושים
מוסדר:   לא

במלואן: 29986גוש:    .4חלקות
חלקות: 29986גוש:    .999חלקי

  X: 222650קואורדינטה
  Y: 630850קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
למגורים.שינוי חדש בניין הקרקע  והקמת   ייעוד

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ומעבר כפרית מגורים/דרך מאזור הקרקע ייעוד שינוי

ב',דרך, מגורים לאזור רגל להולכי דרך.ציבורי   וביטול
בן חדש בניין עבור בינוי   קומות. 4קביעת

ניכרת. סטיה סעיפי   קביעת
ל בנייה שטחי   מ"ר. 761.00קביעת
ל יח"ד מספר   .6- קביעת
ל   קומות. 4 -קביעת  מס' הקומות
בינוי. הוראות   קביעת

בנייה. היתר למתן תנאים   קביעת
חדשים. בניין קווי   קביעת

להריסה. גדרות בגין הוראות   קביעת
התכנית למימוש ביצוע שלבי   קביעת

ציבור. לצרכי הפקעה סעיף   קביעת
  

התכנית הפקדת על בעיתוניםהודעה בתאריךפורסמה
הפרסומים12/02/2016 , התשעו, עמוד7204ובילקוט

  .11/02/2016, בתאריך3448
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  
  
  
  
  
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית

  א  /7610:'מס
התכנית: איחודשם הוראות קביעת שועפט מתחם

מתחם תכנוני   15וחלוקה
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
    א  /7610: 'מסמקומית

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

והרשאות:התרי להוציאבנייה ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  / א3456במ/   שינוי
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: ירושלים   .

רמאללה. מדרך ממזרח שטח שועפט   ירושלים, שכונת
  

וחלקות:   גושים
  ירדני:
  .40 - 39, 35 - 32, 28במלואן: חלקות30551גוש: 
חלקות: 30551גוש:    .31חלקי

  X: 222350קואורדינטה
  Y: 635450קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
בתחום  (א) תכנונית וחלוקה לאיחוד הוראות קביעת

מס'  מתחם של המערבי וחלוקה 15החלק לאיחוד
מס' במ /  בתכנית   א'. 3456מחדש, שנקבעו

במערך  (ב) הבאים:שינו הקרקע   ייעודי
מגורים  )1 מאזור שטח ייעוד לבנין 1שינוי מיוחד

מגורים ו/או2ציבורי. לאזור חדשה , ולדרך
דרך.   הרחבת

מגורים  )2 לאזור מדרך שטח ייעוד ולבנין 2שינוי
  ציבורי.

לאזור    )3 פתוח ציבורי משטח שטח ייעוד שינוי
ציבורי 2מגורים ציבורי, למעבר , לבניין
דרך.להו הרחבת ו/או חדשה ולדרך רגל   לכי

ייעוד  )4 מגוריםשינוי לאזור ציבורי מבניין שטח
דרך. 2 הרחבת ו/או חדשה   ולדרך

רגל  )5 להולכי ציבורי ממעבר שטח ייעוד שינוי
מגורים   .2לאזור

הקומות  (ג) המרביים, מספר הבנייה אחוזי קביעת
תאי משטחי אחד בכל המרבים הבניין וקווי המרבי

לבנייה. החדשים  המיועדים   השטח
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בנייה  (ד) היתרי למתן ותנאים בינוי הוראות קביעת
  בשטח.

ציבוריים  (ה) ומעברים חדשות דרכים קטעי התווית
רגל.   להולכי

להריסה.   (ו) בניינים בגין הוראות   קביעת
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים20/07/2007 , התשסז, עמוד5694ובילקוט

 .23/07/2007, בתאריך3644
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ל ספראמקומית ירושלים, ככר ולבניה ירושלים   1תכנון

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

יהודה מקומי:  מטה תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מתאראישורהודעה  :'מסמקומיתתכנית

  ה  /500מי/
התכנית: נטףשם היישוב שטח-עיבוי ייעוד שינוי

נטף למגורים. יישוב מגרש בכל יח"ד   והוספת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
    ה  /500  מי/: 'מסמקומית

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  200מי/   שינוי
  / ד500מי/   שינוי
  / ו500מי/   שינוי
  462מי/   שינוי
  945מי/   שינוי

  16/ 23תמא/   כפיפות
  1/ א/ 16/ 23תמא/   כפיפות
  11/ 1תממ/   כפיפות
  12/ 1תממ/   כפיפות
  24תתל/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: נטף.   יישוב: נטף

כחול. בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על   הכל
  

וחלקות:   גושים
חלקות: 29528גוש:    .29, 24חלקי
חלקות: 29545גוש:    .16, 2 - 1חלקי
חלקות: 29555גוש:    .23 -  22, 20 - 19, 14חלקי
חלקות: 29556גוש:    .1חלקי
חלקות: 29557גוש:    .1חלקי

  
  

חלקות: 29881גוש:    .9, 6 - 5, 3חלקי
במלואן: 29882גוש:    .11, 9 -  8, 3חלקות
חלקות: 29882גוש:    .7, 5 - 4, 1חלקי
במלואן: 29887גוש:    .2 - 1חלקות
חלקות: 29887גוש:    .6, 3חלקי
במלואן: 29888גוש:    .1חלקות
חלקות: 29888גוש:    .5, 2חלקי
חלקות: 29889גוש:    .6, 1חלקי
חלקות: 29904גוש:    .3חלקי
חלקות: 29905גוש:    .12, 5חלקי

  X: 206547קואורדינטה
  Y: 637708קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
הישוב.1 של הפנימית התכנית: ההרחבה מהות

היחידה נוספת, על אחת דיור יחידת המוסיפה
אחד. הקיימת, ב במבנה נוסף, או מגרש, בבית   כל

דיור יחידת המוסיפה הישוב של הפנימית ההרחבה
מגרש,  הקיימת, בכל היחידה נוספת, על אחת

אחד. במבנה נוסף, או   בבית
המשולבים  . 2 א' במגרשים חקלאי משטח ייעוד שינוי

מיוחד.  חקלאי מיוחד) לשטח ב' וחקלאי   (חקלאי
וקבי כבישים, ביטול חדשות.הרחבת דרכים   עת

מיוחד חקלאי ושטח למגורים שטח מיקום שינוי
המשולבים. המגרשים   בתחום

מעבר. זיקת עם לשביל מדרך   שינוי
מסחרי. לשטח ציבור למבני משטח ייעוד   שינוי

לדרך. ציבורי משטח ייעוד   שינוי
ב' למגורים. חקלאי משטח ייעוד   שינוי

הקיים  . 3 הבניין עבור בינוי מגרשקביעת בכל והחדש
במגרש. הבתים מיקום   למגורים

בהיקף  . 4 דיור יחידת לכל בנייה שטחי תוספת קביעת
מהם 83של עיקריים,  58מ"ר שטחים מ"ר 25מ"ר

שירות.   שטחי
לבתים  . 5 חדשים בניין קווי וקביעת הבניין קווי שינוי

חקלאי. ולמבנה   לחניה
של  . 6 דיור. 71תוספת   יחידות
למפלסתוספת  . 7 מתחת עד 00מרתף מ"ר 50של

דיור. יחידת   לכל
התכנית.  . 8 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
בנייה.  . 9 היתר למתן תנאים   קביעת

להריסה.  . 10 בנינים בגין הוראות   קביעת
המותרים.  .11 המבנים עבור שימושים   קביעת
לכביש  . 12 והחיבור לישוב הגישה כביש   .425הסדרת

הפקדת על בתאריךהתכניתהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים14/09/2012 , התשעג, עמוד6486ובילקוט

  .23/10/2012, בתאריך453
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי. 02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :וכן
יהודה, מ מטה ולבניה לתכנון   , 02-9900888 'לטקומית
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המעונ ובשעיוכל בימים בה לעיין רשאי שהמשרדיםין ות
לקהל, ו פתוחים משרדשלהאינטרנטבאתרהאמורים

 .www.pnim.gov.il הפנים
  

זילבר   דלית
ולבניהיו"ר לתכנון המחוזית   הועדה

ירושלים   מחוז

  מחוז  תל-אביב

אביבמחוז: תל מקומי: תל תכנון יפו -אביב, מרחב
הכנת בדבר    0400044-507: 'מסתכניתהודעה

התכנית:  עירונית4526תא/שם   התחדשות
סעיף לפי שרת, הודעה נווה   לחוק 78-ו 77בשכונת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה לחוק 77+  78 נמסרת

והבניה, התשכ"ה הכנת1965 –התכנון תכנית, בדבר
בנייה היתרי הוצאת    0400044-507 'מסוהגבלת

  

התכנית:   תחום
נחל לבין במערב מודעי גן שרת, בין נווה שכונת
שכונת לבין בדרום הצנחנים רחוב במזרח, ובין פרדסים

בצפון.   צהלה
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 6335גוש:  , 307 ,306, 304 ,303, 277חלקות
315 ,344.  

חלקות: 6335גוש:    .343, 314 - 313, 246חלקי
במלואן: 6337גוש:    .127, 125-114, 109, 75, 66חלקות
במלואן: 6882גוש:    .69, 53חלקות
במלואן: 7321גוש:  , 33 - 31, 26 - 13, 11 -  7חלקות

42 - 48 ,53 ,59  - 64 ,71 - 78 ,87 - 88 ,90 ,93  - 
97 ,100 - 102 ,107 - 123 ,125 - 126, 128  - 135 ,

139 ,143  - 144.  
חלקות: 7321גוש:    .146 ,145, 140, 92, 40, 35חלקי

  

המוצעים:   השינויים
  

סעיף פי על תכנית כדלקמן: הכנת 77הכנת לחוק
הציבוריתכנית/יות המרחב להתחדשות מקומיות מתאר

תא/  המתאר תכנית עקרונות פי (שלקראת5000על
במדיניות המפורטים העקרונות פי תוקף )ועל מתן
הוועדה ע"י שאושרה שרת, כפי נווה שכונת להתחדשות

ה ביום   :30.4.14-המקומית
גמישות  א. המאפשרים מתחמים פי על התחדשות

הוודאות את   תכנונית.הומגבירים
עירונית  ב. רשת לכדי דרכים וחיבור הרחבה

התושבים. במספר הגידול נשיאת   המאפשרת
לשפר  ג. בכדי לשכונה ויציאות כניסות ושדרוג הוספה

בה. התנועה ומערך לשכונה הנגישות   את
והשטחים  ד. הפתוחים הציבור שטחי סך הגדלת

תוספת צרכי על לענות במטרה הציבור למבני
  . האוכלוסייה

  

להגברת  ה. מעורבים שימושים בהם רחובות תכנון
לשכונה. מחוץ במסחר התלות והקטנת   העירוניות

תממ/   ו. תכנית הוראות עפ"י יהיה   .2/ 5הפיתוח
  

סעיף לפי בנייה היתרי להוצאת לחוק 78התנאים
להלן:    כמפורט

תמא/   א. מכוח בנייה היתר בנייה (כולל היתר יוצא לא
ח38 שימוש הנ"ל, אשר) ו/או החלקות בתחום ורג

במגמות לפגוע עלול המקומית הוועדה לדעת
עקרונות על המבוסס למתחם העתידי התכנון
נווה שכונת להתחדשות המדיניות של התכנון

  .2/ 5ותממ/ 5000שרת, תא/ 
היתרים  ב. להגביל המקומית הועדה רשאית כן כמו

להתאימם במגמה להתרתם תנאים להתנות ו/או
החדש. לתכנו   ן

תכניות  ג. פי על להרחבה בקשה על הגבלה תחול לא
הקלות.  תאושרנה לא מאושרות, אך הרחבה
הודעה פרסום לאחר יוצא עבורן שההיתר הרחבות
הכנת הנכנס", לעת ב"מצב בחשבון יילקחו לא זו

מפורטת.    תכנית
  

התנאים:    תוקף
התנאים שנים.הינותוקף   שלוש

  
  

אביב, מרחב אביבמחוז: תל מקומי: תל יפו -תכנון
הפקדת בדבר מפורטתהודעה תכנית

   0203182-507:'מס
התכנית:   " 2"המסגר - 4080תא/שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק
במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה

אביב תל מחוז ולבניה הועדהלתכנון ובמשרדי
ולבניה לתכנון אביבהמקומית תכניתמופקדתתל

 30 -גרסת: הוראות0203182-507: 'מסמפורטת
  15 - תשריט

וחלוקה: איחודאיחוד לעריכת הוראות הקובעת תכנית
זו מתכנית הנגזרת עתידית בתכנית   וחלוקה

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן לא שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  50תא/   שינוי
  1043תא/   שינוי
  1205תא/   שינוי
  / א1043תא/   שינוי
  Eתא/   שינוי

  2/ 4תמא/   כפיפות
  3תמא/   כפיפות
  676תא/   כפיפות
  1תא/ ע/   כפיפות
  1406תא/   כפיפות
  459תא/   כפיפות
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ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
אביב רחוב: המסגר-יישוב: תל   4,  2יפו
אביב שמואל-יישוב: תל רחוב: מיקוניס   . 4 ,2 יפו
אביב גארדיה-יישוב: תל רחוב: לה   . 3,   1יפו

ממערב, רח'  המסגר מדרום, רח גארדיה רח' לה
ממזרח, 6976בגוש 157- ו 142מצפון, חלקותמיקוניס

גארדיה. לה למחלף   בסמוך
  X: 179850קואורדינטה
  Y: 663000קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 6976גוש:  במלואן: , לא , 137, 136חלקות
141 ,158 ,159.  

  

התכנית   :מטרת
משרדים מגדל הקמת לצורך בנייה זכויות תוספת

גארדיה לה הרחובות בצומת  -המסגר -ומסחר
  מיקוניס.

  

התכנית: הוראות   עיקרי
לתעסוקה.  . 1 לשטח בעתיד לתכנון משטח ייעוד   שינוי
מוצעת.  . 2 לדרך בעתיד לתכנון משטח ייעוד   שינוי
לה  . 3 הרחובות לאורך הנאה זיקות של מיקום קביעת

ומיקוניס.גא   רדיה, המסגר
עד  . 4 עיקריים בנייה זכויות מ"ר23,116הגדלת

הכניסה8,090בתוספת מעל שירות שטח מ"ר
ו מתחת14,628-הקובעת שירות שטח מ"ר

ציבור מבני לשימוש זה הקובעת, מתוך  -לכניסה
ו1,100 עיקריים שטחים שטחי500- מ"ר מ"ר

הקובעת. הכניסה מעל   שירות
גבוההקביעת  . 5 קרקע למגדל: קומת מס' קומות

ו 30בתוספת מעל 2-קומות טכניים מתקנים קומות
שלעד 7 יחסי בגובה מרתף מ' מעל 130קומות

הקובעת.   הכניסה
הקיימים.  . 6 המבנים להריסת הוראות   קביעת

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
המבעתונים, למשרדי מחוזהועדה ולבניה לתכנון חוזית
בגין אביב, דרך אביב 125תל טלפון: 67012יפו-תל

א',  .03-7632586 בימים המחוזית בוועדה קהל קבלת
השעות פרטילצייןיש .11:00-14:00ב', ג', ה' בין

העתק .קיימיםאםפקס/ל"דואלרבותקשריצירת
למשרדי יומצא ולבניהההתנגדות לתכנון מקומית ועדה
גוריון אביב, שד' בן אביב 68תל   טלפון:יפו-תל

03-7247262  
  

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

לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

מקומי:  הרצליה תכנון מחוז: תל-אביב, מרחב
הכנת בדבר    0266817-504: 'מסתכניתהודעה

התכנית:  שמריהושם השקד, כפר   שביל
לסעיף הודעה, בהתאם בזה לחוק77+78נמסרת

והבניה, התשכ"ה הכנת1965 –התכנון תכנית, בדבר
בנייה היתרי הוצאת    0266817-504 'מסוהגבלת

  

התכנית:   תחום
השקד   . רחוב: שביל שמריהו   יישוב: כפר

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 6665גוש:    .375, 47, 46, 45חלקות
חלקות: 6665גוש:    .371, 369, 50, 48, 43, 42חלקי
במלואן: 6666גוש:    .248, 244, 243, 242חלקות

  

המוצעים:   השינויים
סעיף פי על תכנית דרך 77הכנת להסדרת התו"ב לחוק

שמריהו.  בכפר השקד שביל תוואי לאורך סטטוטורית
לאורך המגורים במגרשי הבניה זכויות הגדלת וכן

ופיתוח. לבינוי הוראות   הדרך, וקביעת
  

סעיף לפי בנייה היתרי להוצאת לחוק 78התנאים
להלן:    כמפורט

קווי.1 בתחום שיפוץ, תהיה החדשה, לרבות הבניה
לפי לפרסום המצורף בתרשים המסומנים הבניין

תהיה 78סעיף מס' ולא לתכנית   בסתירה
שבהכנה.504-0167890

בהתאם. 2 יהיו ושימושים הבניה הבניה, מגבלות זכויות
ולשימוש להקלות אפשרות ללא מאושרות לתכניות

  חורג.
  

התנאים:    תוקף
החדשה, תוקף התכנית להפקדת עד או לשנה התנאים

מבניהם. המוקדם   לפי
  

אורון   גילה
ולבניהיו"ר לתכנון המחוזית   הועדה

תל   אביב- מחוז

  מחוז  חיפה

מקומי:  חיפה תכנון מחוז: חיפה, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0102830-304:'מס

התכנית:  זכויות -  2351חפ/שם ברח' הגדלת בנייה
  , חיפה34הס

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

     0102830-304: 'מסמקומית
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וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:המתיחסת   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  / א853חפ/   שינוי
  / ה229חפ/   שינוי

  / י229חפ/   כפיפות
  1/ י/ 229חפ/   כפיפות
  / ד229חפ/   כפיפות
  1/ יב/ 1400חפ/ מק/   כפיפות
  2/ י/ 229חפ/ מק/   כפיפות
  4/ יב/ 1400חפ/ מק/   כפיפות
  / פמ1400חפ/ מק/   כפיפות
  38תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  / גב1400חפ/ מק/   כפיפות
  / תט1400חפ/ מק/   כפיפות
  / יב1400חפ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: הס   . 34יישוב: חיפה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר:   לא

במלואן: 10809גוש:    .151חלקות
חלקות: 10809גוש:    .900חלקי

  

התכנית:מטר   ת
מנתהגדלת על בנייה הוראות ושינוי הבניה זכויות

קיימות. יח"ד להרחבות בנייה תוספת   לאפשר
  

התכנית: הוראות   עיקרי
א' ע  א.  מגורים מאזור ייעוד בנייהשינוי הגבלות ם

א'  מגורים מבא"תלאזור נוהל   לפי
ה  ב.  הוראות בנייה.שינוי תוספות לאפשר מנת על   בניה
וכן  ג.  גלריה קומת לתוספת מעבר מרתף  3-קומת

מאושרות.   קומות
להסדרת  ד.  מרווחים ושינוי הבניה זכויות הגדלת

בנייה. תוספת לאפשר וכן קיימת   בנייה
ושימור.  ה.  לעקירה, העתקה עצים   קביעת
של  ו.  ברצועה רח' הס הוראות 1.5הרחבת מ' עפ"י

  ד'.229חפ/
  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים04/12/2015 , התשעו, עמוד7152ובילקוט

  .24/11/2015, בתאריך1324
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
הפלי"ם חיפה, שד מחוז ולבניה חיפה 15לתכנון

במשרדי. 04-8633455טלפון:33095 ועדה :וכן
חיפה, ביאליק ולבניה לתכנון חיפה  טלפון:  3מקומית

המעונ, 04-8356807 בימיםיוכל בה לעיין רשאי ין
לקהל, וובשע פתוחים האמורים שהמשרדים באתרות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  חיפה תכנון מחוז: חיפה, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0126110-304:'מס

התכנית:  ייעוד -  2374חפ/שם   שינוי
חורב   5-7ברחוב

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

     0126110-304: 'מסמקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  / ד1חפ/   שינוי
  / א718חפ/   כפיפות
  / יב1400חפ/   כפיפות
  / שש1400חפ/   כפיפות
  1/ יב/ 1400חפ/ מק/   כפיפות
  / תט1400חפ/ מק/   כפיפות
  / פמ1400חפ/ מק/   כפיפות
  38תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  4/ יב/ 1400חפ/ מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: חורב     5-7יישוב: חיפה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 10779גוש:    .102חלקי
במלואן: 10781גוש:    .100, 33חלקות
חלקות: 10781גוש:    .101, 67חלקי

  

התכנית:מטר   ת
ציבור ומוסדות למבנים א ממגורים קרקע ייעוד שינוי

הקיים. המצב הסדרת   תוך
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מבנים  א.  ליעוד א מגורים מיעוד קרקע ייעוד שינוי

ציבור.   ומוסדות
ומוסדות  ב.  מבנים ליעוד בנייה והוראות זכויות קביעת

  ציבור.
בנין.   ג.  קווי   שינוי
חניה.  ד. בנושא הוראות   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים23/10/2015 וד, התשעו, עמ7126ובילקוט

  .19/10/2015, בתאריך439
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
הפלי"ם חיפה, שד מחוז ולבניה חיפה 15לתכנון

במשרדי. 04-8633455טלפון:33095 ועדה :וכן
לת חיפה, ביאליקמקומית ולבניה טלפון:  ,חיפה 3כנון

המעונ, 04-8356807 בימיםיוכל בה לעיין רשאי ין
לקהל, וותובשע פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
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מקומי:  קריות תכנון מחוז: חיפה, מרחב
הפקדת בדבר מקומיתהודעה מתאר תכנית

   0320325-352:'מס
התכנית: ציבורישם לבניין לאתר משצ"פ ייעוד שינוי

מוצקין בקריית   ברח' דולצ'ין
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
חיפה מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתקריותלתכנון מתאר תכנית
     0320325-352: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  1/ ג/ 228ק/   שינוי
  / ב228ק/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מוצקין   .   יישוב: קרית

מוצקין. בקרית דקר רחוב פינת דולצ'ין   רחוב
  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 10426גוש:    .370, 367חלקי

  

התכנית   :מטרת
ודקר. דולצ'ין רחובות שבפינת בשטח ציבורי בניין   הקמת

ציבורית. לחניה ישמש השטח ראשון   בשלב
  

התכנית: הוראות   עיקרי
פתוח" ל"בניינים  א.  ציבורי מ"שטח ייעוד שינוי

ציבורי. מבנה ציבור" להקמת   ומוסדות
במקום  ב.  יותקן הראשון לתוספתבשלב ציבורי חניון

שבאזור. הציבור לבנייני   חניה
מוצעת"   ג.  פתוח" ל"דרך ציבורי מ "שטח ייעוד שינוי

התנועה מעגל שסביב קיימת דרך הסדרת לצורך
  הקיים.

ייעוד "משצ"פ" ל"שביל".  ד.    שינוי
  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזהועבעתונים, למשרדי ולבניה לתכנון המחוזית דה

הפלי"ם -04טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד
למשרדי. 8633455 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

העברי קריות, הגדוד ולבניה לתכנון קרית 4מקומית
  04-8715291טלפון: 26114מוצקין

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
הנמק בפירוט בכתב המאמתהוגשה תצהיר ובלווי ות

לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

מקומי:  קריות תכנון מחוז: חיפה, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר  :'מסתכנית

0389015-352    
התכנית:  מוצקיןמגרששם בקריית וחינוך ציבור   מבני

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

     0389015-352: 'מסמקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:המתיחסת   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  438ק/   שינוי
  408ק/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מוצקין   .קרית

  

וחלקות:ג   ושים
חלקות: , מוסדר, 10423גוש:    .100חלקי

  

התכנית:מטר   ת
ממגורים ייעוד שינוי ע"י ציבור לצרכי שטחים תוספת

ציבור. ומוסדות   למבנים
  

התכנית:עיקרי   הוראות
ציבור. ומוסדות למבנים ממגורים ייעוד   א. שינוי

בנייה. הוראות   ב. קביעת
  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים19/02/2016 , התשעו, עמוד7202ובילקוט

  .10/02/2016, בתאריך3394
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ולבניה הפלי"םלתכנון חיפה, שד חיפה 15מחוז

במשרדי. 04-8633455טלפון: 33095 ועדה :וכן
העברי קריות, הגדוד ולבניה לתכנון קרית 4מקומית

המעונ, 04-8715291טלפון: 26114מוצקין יןיוכל
ובשע בימים בה לעיין האמוריםרשאי שהמשרדים ות

לקהל, ו הפניםמשרדשלהאינטרנטבאתרפתוחים
www.pnim.gov.il. 

  
  

טבעון מקומי:  קרית תכנון מחוז: חיפה, מרחב
הפקדת בדבר מקומיתהודעה מתאר תכנית

   0342519-306:'מס
התכנית: רגל, ציפורניםשם הולכי שביל  24ביטול

טבעון   קרית
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתהועדהכי
חיפה מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה טבעוןלתכנון מתארמופקדתקרית תכנית
     0342519-306: 'מסמקומית

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
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הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס   התכניתמספר  סוג

  103טב/   שינוי
  210טב/ מק/   כפיפות
  34טב/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: הציפורנים טבעון   . 24יישוב: קרית

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 10592גוש:    .202חלקות

  

התכנית   :מטרת
טב מאושרת תוכנית לפי רגל להולכי שביל  103/ביטול

הקודם. ליעודו המצב החזרת תוך הציפורנים   ברחוב
  

התכנית: הוראות   עיקרי
א'  למגורים רגל להולכי משביל ייעוד   שינוי

כ של בנייה זכויות גודל 18-תוספת שינוי בעקבות מ"ר
החלקה   שטח

למגורים החדש בשטח בנייה וזכויות הוראות קביעת
מאושרות. לתוכניות   בהתאם

  

מעונ ובשעיןיכל בתכנית, בימים לעיין ותרשאי
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי ולבניה לתכנון המחוזית הועדה

הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד
למשרדי. 04-8633455 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

טבעון,מק קרית ולבניה לתכנון טבעוןומית קרית
  04-9539249טלפון: 36100

  

כןהתנגדו אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית ת
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

חנה   מקומי: פרדס תכנון כרכור -מחוז: חיפה, מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה  :'מסתכנית

  ג /1107  ש/
התכנית: חנהשם פרדס גריאטרי   מרכז

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק
במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה

חיפה מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי
ולבניה חנהלתכנון תכניתמופקדתכרכור-פרדס

    ג /1107  ש/: 'מסמפורטת
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  1ש/   שינוי
  
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
חנה   כרכור   .-יישוב: פרדס

חנה פרדס בצפון מוסדות   איזור
  

וחלקות:   גושים
במלואן: 10096גוש:  , 20 - 16, 14 -  12, 6 - 2חלקות

31 ,54.  
חלקות: 10096גוש:    .32, 15חלקי
במלואן: 10101גוש:    .87 - 80, 61 - 47, 22חלקות
חלקות: 10101גוש:   ,121, 118 -116, 21 -12חלקי
122 ,124 ,171.  

  

התכנית   :מטרת
תכנונית, קניינית מבחינה התכנית שטח הסדרת

  ותחבורתית.
  

התכנית: הוראות   עיקרי
יעודי   - ש/ קביעת מתכנית בשינוי   .1קרקע
בנייה.   - ומגבלות זכויות   קביעת
הזכויות   - בעלי של היחסי חלקם עפ"י וחלוקה איחוד

התכנית.   בשטח
לתת   - הבריאות משרד שבבעלות השטח חלוקת

שטח וצפוני. -תאי   דרומי
ישמש   - הדרומי, אשר השטח תאי תת בין אבחנה

ת תת הנוכחי, לבין בהיקפו ביה"ח השטחאת אי
התרחבות לצורך קרקע כעתודות הצפוני, המשמש

  עתידית.
מכביש   - הגישה הנדיב, ויצירת - 652שיפור דרך

האורנים. מרחוב   גישה
בשטח   - והחניה הבינוי, התנועה לגבי הנחיות מתן

  ביה"ח.
בנייה.   - היתרי למתן התנאים   פירוט
יי   - ואשינוי ובריאות, דרך סעד ממוסדות זורעוד

לבריאות, דרך,ח ציבור ומוסדות קלאי, למבנים
פתוח, קרקע פרטי ציבור, שטח ומוסדות מבנים

לשימור. וחורשה   חקלאית
  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבניןימעונ הרואהין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי ולבניה לתכנון המחוזית הועדה

הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד
למשרדי. 04-8633455 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

חנה פרדס ולבניה לתכנון הבנים-מקומית כרכור, דרך
חנה 20   077-9779903טלפון: 37000כרכור- פרדס

  

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

מסתמכת היא שעליהן העובדות לתקנותאת ובהתאם
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
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חנה   מקומי: פרדס תכנון כרכור -מחוז: חיפה, מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה תכנית

   0344481-308:'מס
התכנית: יח"ד -  160חלקה10101גוששם תוספת

בנייה   ושטחי
לסעיףנמסרת הודעה, בהתאם התכנוןלח 89בזה וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
חיפה מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה חנהלתכנון תכניתמופקדתכרכור-פרדס
     0344481-308: 'מסמפורטת

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  139ש/   שינוי
  209ש/   שינוי
  / א1123ש/   שינוי
  1ש/   שינוי

  156ש/   כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
חנה רחוב: הדקלים-יישוב: פרדס   . 142כרכור

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 10101גוש:    .160חלקות

  

התכנית   :מטרת
שטח 2תוספת בתא דיור 10101, (גוש160יחידות
מאזור142) ברח' הדקלים160חלקה ייעוד שינוי , וכן

עזר א'למשקי   .למגורים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
א'  א.  למגורים עזר למשקי מאזור ייעוד   שינוי
מיח"ד  ב.  דיור יחידות יח"ד 3- לחלקה, ל 1תוספת

  לחלקה
בנייה  ג.  והוראות זכויות   קביעת

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

התכנית,  ידי על נפגע עצמו פיאת על לכך הזכאי כל וכן
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי ולבניה לתכנון המחוזית הועדה

הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד
למשרדי. 04-8633455 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
לתכנו חנהמקומית פרדס ולבניה הבנים-ן כרכור, דרך

חנה 20   077-9779903טלפון: 37000כרכור- פרדס
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  

הכרמל מקומי:  חוף תכנון מחוז: חיפה, מרחב
הפקדת בדבר מקומיתהודעה מתאר תכנית

   0131193-303:'מס
התכנית: האזורישם לביה"ס דרך   הרחבת

מיכאל מעגן   בקיבוץ
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
חיפה מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה הכרמללתכנון מתארמופקדתחוף תכנית
     0131193-303: 'מסמקומית

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  / י9חכ/   שינוי
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מיכאל   .   יישוב: מעגן

מס'  מיכאל. 59דרך מעגן קיבוץ האזורי הספר לבית   גישה
  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 10971גוש:  , 15, 14, 11, 10חלקי

18 ,19 ,20 ,21 ,22.  
  

התכנית   :מטרת
לכלי הגישה הספרהסדרת לבית ואוטובוסים רכב

להשתלבות אפשרות מיכאל, ומתן מעגן בקיבוץ האזורי
מס'  דרך הרחבת ע"י גאומטריה 59בתנועה והצעת

  משופרת.
  

התכנית: הוראות   עיקרי
שינוי  . 1 מוצעת, תוך לדרך שטח ויעוד הוראות קביעת

שמור, שטח חקלאי המאושרים: שטח היעודים
למוסד, פתוח, שטח משקמפרטי גורים, מבני

  וחניה.
פתוח  . 2 פרטי משטח ייעוד לשינוי הוראות קביעת

וחניון.  מוצעת   לדרך
למבני  . 3 מאושרת מדרך ייעוד לשינוי הוראות קביעת

פתוח.  פרטי ושטח   משק, חניון
לדרך  . 4 חקלאי משטח ייעוד לשינוי הוראות קביעת

  מוצעת.
לדר  . 5 מחניה ייעוד לשינוי הוראות מוצעת, קביעת ך

וחניון.  פתוח פרטי   שטח
  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבניןימעונ הרואהין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ולבניהתונים, למשרדייבע לתכנון המחוזית הועדה

הפלי"ם חיפה, שד    טלפון:33095חיפה 15מחוז
למשרדי. 04-8633455 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
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כרמל הכרמל, עין חוף ולבניה לתכנון 30860מקומית
  04-8136213טלפון: 

  

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

והבניה לתכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל (סדרי
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

הכרמל מקומי:  חוף תכנון מחוז: חיפה, מרחב
הפקדת בדבר מקומיתהודעה מתאר תכנית

   0162990-303:'מס
התכנית: לינתשם   משתלת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק
במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה

חיפה מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי
ולבניה הכרמללתכנון מתארמופקדתחוף תכנית

     0162990-303: 'מסמקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  16משח/   שינוי
  6תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  5/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות

תמ"א ע"פ   3תמא/   אישור
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
כרמל   .   יישוב: גבע

מצידו כרמל גבע מושב משבצת בתחום חקלאית קרקע
כביש של נחל 4המזרחי טבע לשמורת הכניסה לפני

  מערות
  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 11899גוש:    .14חלקי

  

התכנית   :מטרת
למשתלה במתחם בנייה זכויות גידול -קביעת בתי

ועציצים. צמחים שתילים של מכירה ולנקודת   לצמחים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
למ בנייה והוראות זכויות המשתלהקביעת   תחם

תכליות   קביעת
החקלאי לשטח מיוחדות הנחיות   קביעת

בנין קווי   קביעת
  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבניןימעונ הרואהין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי ולבניה לתכנון המחוזית הועדה

הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד
למשרדי. 04-8633455 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

כרמל הכרמל, עין חוף ולבניה לתכנון 30860מקומית
  04-8136213טלפון: 

  

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

והבניה לתכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל (סדרי
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

מקומי:  עירון תכנון מחוז: חיפה, מרחב
הפקדת בדבר מקומיתהודעה מתאר תכנית

   0338756-354:'מס
התכנית: קרעשם כפר ופנאי לתרבות ציבור   מוסד

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק
במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה

חיפה מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי
ולבניה מקומיתמופקדתעירוןלתכנון מתאר תכנית

     0338756-354: 'מס
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הר או   שאותהיתרים

הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  / א569ג/   שינוי
  6תממ/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  35/ 3תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
קרע   .   יישוב: כפר

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 12119גוש:    .84חלקי
חלקות: 12127גוש:    .62חלקי
חלקות: 12128גוש:  , 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7חלקי

15 ,16 ,89.  
  

התכנית   :מטרת
מבנים של והכשרה להקמה תכנונית מסגרת יצירת

ופנאי. לתרבות פרטיים ציבור   ומוסדות
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ומ   - 1 מבנים של להקמה תכנונית מסגרת סדותויצירת

הרשות לטובת להפקעה המיועדים   המקומית.ציבור
ע"י   -2 להפקעה לשצ"פ, המיועד רציף שטח תא יצרת

  הרשות.
למתחם   - 3 נגישות ליצרת דרכים מערכת התוויית

הסמוכה. המגורים לשכונת ולנגישות הציבור   מוסדות
ציבור  -4 למוסדות לאזור חקלאי שטח ייעוד שינוי

של בשטח ופנאי   מ"ר7606לתרבות
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למבנים   חקלאי שטח ייעוד ציבורשינוי ומסדות
של   מ"ר4524בשטח

של בשטח לשצ"פ חקלאי שטח ייעוד 3400שינוי
  מ"ר

לדרכים. חקלאי שטח ייעוד   שינוי
ופיתוח.   -5 קיימים מבנים   הכשרת
ציבוריים.   -6 ושטחים בדרכים להריסה מבנים   סימון
החלקה.   -7 בתחום חניה   הסדרת
קרוי   -8 לרבות בנוי עפ"י השחיה בריכות הכשרת

ביןו ופיזית מוחלטת הפרדה קבועים, תהיה סגירה
ביה"ס. מתחם לבין   הברכות

מחייב מנכ"ל,תנאי חוזר עפ"י בטיחות הוראות
היתר.   למתן

ודרישות   -9 להנחיות בהתאם השחיה בריכות הפעלת
מנכ"ל. וחוזר החינוך   משרד

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
פתוחים האמורים באתרוכן, לקהלשהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזלמשרדיבעתונים, ולבניה לתכנון המחוזית הועדה

הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד
למשרדי. 04-8633455 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

עירון, עארה  ערערה ולבניה לתכנון 30025מקומית
  04-6351789טלפון: 

  

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

לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  

משלב יוסף
ולבניהיו"ר לתכנון המחוזית הועדה

חיפה מחוז

  מחוז  צפון

  
מקומי:  נצרת תכנון מחוז: צפון, מרחב

בדבר מפורטתאישורהודעה תכנית
   0277640-211:'מס

התכנית: בנייהשם וזכיות בהוראות   22144ג/ - שינוי
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965-והבניה, התשכ"ה מפורטתבדבר תכנית
  17 - תשריט 25 -גרסת: הוראות 0277640-211: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

התכנית מתחום בחלק הרשאות או   היתרים
  
  

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  5194ג/   שינוי
  18951ג/   שינוי
  11810ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
בנצרת הקפיצה   בשכונת

  

  וחלקות:גושים
חלקות: , מוסדר, 16561גוש:    .7חלקי

  X: 227800קואורדינטה
  Y: 732300קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
בנייה. וזכיות בהוראות   שינוי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
בנייה. וזכיות בהוראות   שינוי

ל בנייה אחוזי עיקרי.1361, מתוכם352%- הגדלת   מ"ר
ל התכסית   .64% -הגדלת

יח"ד   .4 -להגדלת
ל הקומות מספר מתחת6- הגדלת קומה , מתוכם

הכניסה.   למפלס
ל המבנה גובה הכניסה20.7- הגדלת למפלס מ' מעל

ל ו 3.2 -,בנוסף המרתף הגג.2.5מ' לקומת   מ' לעליית
כמסומן הקיים המבנה קונטור לפי הבניין קו קביעת

  בתשריט.
של בשטח משרדים שימוש   מ"ר. 82הוספת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים15/01/2016 , התשעו, עמוד7187ובילקוט

  .18/01/2016, בתאריך2721
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי. 04-6508555טלפון: 1753005 עדהו :וכן
נצרת,מקומ ולבניה לתכנון   טלפון: 16000נצרתית

המעונ, 04-6459200 בימיםיוכל בה לעיין רשאי ין
לקהל, וובשע פתוחים האמורים שהמשרדים באתרות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

שמונה מקומי:  קרית תכנון מחוז: צפון, מרחב
בדבר מפורטתאישורהודעה תכנית
 0216200-217:'מס 

התכנית: למגורים, שם ציבור מבני שטח ייעוד שינוי
שמונה קרית 

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה תכניתבדבר

מס  15 -גרסת: הוראות   0216200-217: 'מפורטת
9 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד ללא
והר בנייה להוציאשאות:התרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או היתרים
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הבאות: לתכניות המתיחסת 
היחס סוג התכנית מספר 

שינוי  /3651ג 
כפיפות  /35תמא 
כפיפות  /9/ 2תממ 

  

ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
רחוב: שפרינצק שמונה . 75יישוב: קרית

זהב עין נחל גדת על שמונה קרית במרכז
  

וחלקות:גושים 
מוסדר:

חלקות: 13135גוש:  .161, 68, 64, 59, 56חלקי
במלואן: 13137גוש:  .61, 55חלקות
חלקות: 13137גוש:  .62, 51, 22, 21, 20, 19חלקי

X: 253995קואורדינטה
Y: 790500קואורדינטה

  

התכנית:מטר ת 
מגורים. לשטח ציבור מבני שטח ייעוד שינוי

  

התכנית: הוראות עיקרי 
מגורים. - לשטח ציבור מבני שטח ייעוד שינוי
בנייה. - והוראות זכויות הגדרת
ייעוד. - וקביעת מים תעלת שטח הסדרת
שצ"פ. - ייעוד קביעת
דרך. - ביטול

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים13/11/2015 , התשעו, עמוד7132ובילקוט

.22/10/2015, בתאריך676
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי04-6508555טלפון: 1753005 ועדה :. וכן
שמונה, הרצל קרית ולבניה לתכנון קרית 37מקומית

המעוניין04-6942454טלפון: 11019שמונה , וכל
שה ובשעות בימים בה לעיין האמוריםרשאי משרדים

לקהל, ו   הפניםמשרדשלהאינטרנטבאתרפתוחים
www.pnim.gov.il.

  
  

הגליל מקומי:  אצבע תכנון מחוז: צפון, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר  :'מסתכנית

  21346  ג/
התכנית: המעלהשם זמירי, יסוד   משתלת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –התשכ"הוהבניה,  מתארבדבר תכנית
    21346ג/: 'מסמקומית

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  2101ג/   שינוי
  6540ג/   שינוי

  / א36תמא/   כפיפות

היחס התכנית  סוג   מספר
  35תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
המעלה   .   יישוב: יסוד

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 13987גוש:    .25חלקי

  X: 253925קואורדינטה
  Y: 772500קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
במתחםהתקרת צמחים ולמכירת למשרד שימושים

היתר לפי קיים   חממות
  

התכנית: הוראות   עיקרי
צמחים,  ולמכירת למשרד לשימוש הוראות קביעת

שידור ומתקן חקלאית, מחסן   חממות, סככה
  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים12/12/2015 , התשעו, עמוד7168ובילקוט

  .20/12/2015בתאריך, 2046
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי04-6508555טלפון: 1753005 ועדה :. וכן
הגלילית   הגליל, חצור אצבע ולבניה לתכנון מקומית

בימים04-6800077טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ווב פתוחים האמורים שהמשרדים באתרשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  יזרעאלים תכנון מחוז: צפון, מרחב
בדבר מפורטתאישורהודעה תכנית
   0311274-254:'מס

התכנית: למגוריםשם ממסחר ייעוד   טבאש - שינוי
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 117נמסרת וק

אישור ,1965–והבניה, התשכ"ה מפורטתבדבר תכנית
  5 -תשריט 6 -גרסת: הוראות 0311274-254: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  13164ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
טבאש   טבאש, חג'אג' רחוב: טבאש- יישוב: כעביה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 10365גוש:    .20חלקי

  X: 216250קואורדינטה
  Y: 739250קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
ב' מגורים לאזור מסחרי מאזור ייעוד   שינוי
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התכנית: הוראות   עיקרי
ייעוד ב'שינוי מגורים לאזור מסחרי   מאזור

המ הבניה שטחי מגוריםקביעת באזור והתכליות רביים
  ב'

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים22/01/2016 , התשעו, עמוד7195ובילקוט

  .28/01/2016, בתאריך3015
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
מחוז ולבניה יצחקלתכנון עילית 29הצפון, מעלה נצרת

במשרדי04-6508555טלפון: 1753005 ועדה :. וכן
יזרעאלים, ולבניה לתכנון טלפון: 18120עפולהמקומית

בימים04-6429660 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

העמקים מקומי:  מבוא תכנון מחוז: צפון, מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה תכנית

   0309278-257:'מס
התכנית: בנייהשם אחוזי 17512-4גוש-הגדלת

  ריינה
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
הצפון מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה העמקיםלתכנון מפורטתמופקדתמבוא תכנית
  6 -תשריט 9 -גרסת: הוראות 0309278-257: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  8189ג/   שינוי
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: ריינה   .

ריינה מזרח   דרום
  X: 229110קואורדינטה
  Y: 736058קואורדינטה

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 17512גוש:    .4חלקי

  

התכנית   :מטרת
אחת דיור יחידת הוספת לצורך בנייה אחוזי הגדלת

ע"פ מותר דיור מס' יחידות ג/במסגרת   .8189תכנית
  

התכנית: הוראות   עיקרי
בנייה -1 אחוזי   הגדלת
בנייה. -2 וזכויות הוראות   שינוי

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבניןימעונ הרואהין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי ולבניה לתכנון המחוזית הועדה
יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת

למשרדי. 04-6508555 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
העמקים, ציפורן מבוא ולבניה לתכנון נצרת 5מקומית

  04-6468585טלפון: 17000עילית
  

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

ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות לתקנותאת
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

הגליל מקומי:  לב תכנון מחוז: צפון, מרחב
בדבר מפורטתאישורהודעה תכנית
   0263277-262:'מס

התכנית: מס' שם דרך תוואי   סכנין - 75הסדרת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965-והבניה, התשכ"ה מפורטתבדבר תכנית
  7 -תשריט 7 -גרסת: הוראות262-0263277: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  9169ג/   שינוי
  668ג/   שינוי
  12906ג/   שינוי
  7896ג/   שינוי
  12735ג/   שינוי
  9907ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: סח'נין   .
סכנין מערב   צפון

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 19313גוש:    .143, 49, 48, 44, 43חלקי

  X: 227713קואורדינטה
  Y: 752655קואורדינטה

  

  התכנית:תמטר
מס'  דרך תוואי   .75הסדרת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
דרך).1 ב' (ביטול למגורים קיימת מדרך ייעוד   . שינוי
דרך).2 מוצעת (הרחבת א' לדרך ממגורים ייעוד   . שינוי
הדרך.3 בתחום קירות להריסת התנאים   . קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומיםוביל29/01/2016 , התשעו, עמוד7195קוט

  .28/01/2016, בתאריך3017
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי. 04-6508555טלפון: 1753005 ועדה :וכן
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הגליל,  לב ולבניה לתכנון   טלפון:  ,סח'ניןמקומית
בימיםיהמעונוכל, 04-6746740 בה לעיין רשאי ין

לקהל, וובשע פתוחים האמורים שהמשרדים באתרות
 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט

  
  

הגליל מקומי:  לב תכנון מחוז: צפון, מרחב
בדבר מפורטתאישורהודעה תכנית
   0324822-262:'מס

התכנית: בחלקהשם גישה דרך   סכנין -  57הצעת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965-והבניה, התשכ"ה מפורטתבדבר תכנית
  5 -תשריט 5 -גרסת: הוראות262-0324822: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

התכנית  היחססוג   מספר
  9169ג/   שינוי
  668ג/   שינוי
  12735ג/   שינוי
  9623ג/   שינוי
  7514ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: סח'נין   .
סח'נין מערב   צפון

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 19274גוש:    .155, 137, 57, 51חלקי

  X: 227255קואורדינטה
  Y: 752777קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
בחלקה גישה דרך גישה 57הצעת להם שאין למגרשים

  מוטורית
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ברוחב משולבת לדרך א' ומשצ"פ ממגורים ייעוד  6שינוי

למגרשים גישה תישמש   מ' אשר
  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים29/01/2016 התשעו, עמוד, 7195ובילקוט

  .28/01/2016, בתאריך3018
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי. 04-6508555טלפון: 1753005 ועדה :וכן
הגליל,  לב ולבניה לתכנון   טלפון:  ,סח'ניןמקומית

המעונ, 04-6746740 לעייןיוכל רשאי בימיםין בה
לקהל, וובשע פתוחים האמורים שהמשרדים באתרות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  
  
  
  

הגליל מקומי:  לב תכנון מחוז: צפון, מרחב
בדבר מפורטתאישורהודעה תכנית
   0358747-262:'מס

התכנית: מס' שם דרך תוואי הפקעה 5הסדרת  -לפי
  סכנין

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965-והבניה, התשכ"ה מפורטתבדבר תכנית

  5 -תשריט 5 -גרסת: הוראות 0358747-262: 'מס
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
התכנית  היחססוג   מספר
  9169ג/   שינוי
  668ג/   שינוי
  12906ג/   שינוי
  12735ג/   שינוי
  6671ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: אלרויס אל, יישוב: סח'נין   רויס- שכונת

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 19315גוש:  , 72, 62, 61, 60חלקי

73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,79 ,83, 163.  
  X: 229000קואורדינטה
  Y: 752363קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
מס'  דרך תוואי ההפקעה. 5הסדרת תכנית   לפי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
דרך).1 ב' (ביטול למגורים קיימת מדרך ייעוד   . שינוי
דרך).2 מוצעת (הרחבת א' לדרך ממגורים ייעוד   . שינוי
קירות3 להריסת התנאים הדרך.. קביעת   בתחום

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים29/01/2016 , התשעו, עמוד7195ובילקוט

  .28/01/2016, בתאריך3018
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

ועדה :במשרדיוכן. 04-6508555טלפון: 1753005
הגליל, סח'נין לב ולבניה לתכנון   טלפון:  ,מקומית

המעונ, 04-6746740 בימיםיוכל בה לעיין רשאי ין
לקהל, וובשע פתוחים האמורים שהמשרדים באתרות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
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מקומי: תכנון מחוז: צפון, מרחבי
נפתלי תרשיחא, מעלה   מעלות

בדבר מפורטתאישורהודעה תכנית
   0266288-223:'מס

התכנית: למגורים22159ג/שם משצ"פ ייעוד שינוי
תרשיחא מעלות כזיב לרחוב   בהמשך

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965-והבניה, התשכ"ה מפורטתבדבר תכנית

  9 - תשריט 13 -גרסת: הוראות 0266288-223: 'מס
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  9939מנ/ מק/   שינוי
  62ג/ במ/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: כזיב   .-יישוב: מעלות   תרשיחא

ממוקמת תרשיחא.התכנית כזיב, מעלות לרחוב   בהמשך
קיימים התכנית ו 2בגבול תכנון שיפוט: 2- מרחבי   תחומי

מעלות שיפוט תרשיחא, תחום מעלות תכנון מרחב
  תרשיחא.

שיפוט. ללא נפתלי, שטח מעלה תכנון   מרחב
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 21089גוש:    .37, 33חלקי
חלקות: 21091גוש:    .27, 26חלקי
חלקות: 21151גוש:    .1חלקי

  X: 226813קואורדינטה
  Y: 769994קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
קיימת מגורים שכונת להרחבת תכנונית יצירת  מסגרת
בקיבולת למגורים מדורגת רוויה לבניה שטחים הכוללת

של 48 תכנון דרך, ורה שונים, התווית בגדלים יח"ד
פתוחים. ציבוריים   שטחים

  

התכנית:עיקרי   הוראות
o   , פתוח ציבורי א', שטח מגורים משטח ייעוד שינוי

ב', שטח למגורים ודרך מפורט תכנון ללא שטח
ודרך. פתוח   ציבורי

o  .'ב מגורים ליעוד והשימושים התכליות   קביעת
o  המקביעת הבניה ב' לשטחי במגורים 150% - רביים

  עיקריים.120%מתוכם
o  וגובה הקומות מספר   המבנים.קביעת
o  .הקרקע תכסית   קביעת
o  .הדיור יחידות ומספר הצפיפות   קביעת
o  .הבנין קוי   קביעת
o  ביצוע ושלבי אדריכלי ועיצוב בינוי הנחיות קביעת

  התכנית.
  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים22/01/2016 , התשעו, עמוד7195ובילקוט

  .28/01/2016, בתאריך3022
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי. 04-6508555טלפון: 1753005 ועדה :וכן
תרשיחא, האורנים מעלות ולבניה לתכנון  1מקומית

ועדה, 04-9973630טלפון: 24952תרשיחא-מעלות
ולבניה לתכנון נפתלי, האורניםמקומית  1מעלה

וכל, 04-9978030טלפון: 24952תרשיחא-מעלות
ובשעיהמעונ בימים בה לעיין רשאי שהמשרדיםין ות

לקהל, ו פתוחים משרדשלהאינטרנטבאתרהאמורים
 .www.pnim.gov.il הפנים

  
  

המעיינות מקומי:  עמק תכנון מחוז: צפון, מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה תכנית

   0229567-202:'מס
התכנית: הנדסישם מתקן שאיבה -הקמת תחנת

הנציב. לשפכים,בעין חירום   ובריכת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
הצפון מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה המעיינותלתכנון מפורטתמופקדתעמק תכנית
  13 - תשריט 26 -גרסת: הוראות 0229567-202: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  11377ג/   שינוי
  54משצ/   שינוי

תמ"א ע"פ   3תמא/   אישור
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
הנצי"ב   .   יישוב: עין

כביש לציר הנציב, בסמוך לעין מזרחית   90דרום
  X: 248070קואורדינטה
  Y: 707940קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 22869גוש:  חלקות: , לא   .13, 12חלקי

  

התכנית   :מטרת
דרך באמצעות גישה דרך שאיבה, התווית תחנת הקמת

הנציב. מיוחדות, עין הנחיות עם   מוצעת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ושטוף.  .1 אגור מתקן   הקמת
מתקנים  .2 לאזור חקלאית מקרקע ייעוד שינוי

גישה. דרך והתווית   הנדסיים
הנדסיים.  .3 מתקנים באזור שימושים   קביעת
בנייה.  .4 והוראות זכויות   קביעת
דרך  .5 של בניין בקו הדרך 100-מ 90הקלה מ'  מציר

הנדסיים. 53- ל מתקנים ייעוד   מ' עבור
ראשית  .6 דרך של בניין בקו  0-מ' ל 100-מ 90הקלה

ראשית. לדרך התחברות   מ' עבור
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בנייה.  .7 היתר למתן הוראות   קביעת
לחוק.  .8 הראשונה התוספת לפי התכנית   אישור

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
האמו לקהלשהמשרדים פתוחים באתרוכן, רים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי ולבניה לתכנון המחוזית הועדה
יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת

למשרדי. 04-6508555 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
המעיינות,  עמק ולבניה לתכנון שאןמקומית טלפון:  ,בית

04-6065850  
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

המעיינות מקומי:  עמק תכנון מחוז: צפון, מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה תכנית

   0229591-202:'מס
התכנית: הנדסישם מתקן שאיבה-הקמת תחנת

לשפכים, בחמדיה. ג/ חירום   21943ובריכת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
הצפון מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה המעיינותלתכנון מפורטתמופקדתעמק תכנית
  12 - תשריט 21 -גרסת: הוראות 0229591-202: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  51משצ/   שינוי
תמ"א ע"פ   3תמא/   אישור

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: חמדיה   .

חמדיה של חקלאיים   שטחים
  X: 249660קואורדינטה
  Y: 713900קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 22805גוש:  חלקות: , לא   .24חלקי

  

התכנית   :מטרת
תחנת הקמת לצורך הנדסיים למיתקנים שטח ייעוד
דרך והתווית חמדיה היישוב בשפכי לטיפול שאיבה

  גישה.
  

  
  

התכנית: הוראות   עיקרי
חרום.  .1 ובריכות שאיבה תחנת   הקמת
הנדסיים.  .2 מתקנים לאזור חקלאית מקרקע ייעוד   שינוי
בשטח.  .3 בנייה היתר למתן תנאים   קביעת
שימושים  .4 הנדסיים.קביעת מתקנים   באזור
בנייה.  .5 והוראות זכויות   קביעת
הנחיות  .6 לפי הנדסי למיתקן גישה דרך התווית

בתשריט. כמסומן   מיוחדות
מהירה  .7 דרך של בניין מקו הקלה מ'  47-ל 90אישור

הנדסיים. 100במקום מתקנים ייעוד   מ' עבור
  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהלשהמשר פתוחים האמורים באתרוכן, דים
כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט

הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

מחוזבעתונים, למשרדי ולבניה לתכנון המחוזית הועדה
יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת

למשרדי. 04-6508555 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
המעיינות,  עמק ולבניה לתכנון שאןמקומית טלפון:  ,בית

04-6065850  
  

כןהתנג אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית דות
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  

אילן   אורי
ולבניהיו"ר לתכנון המחוזית   הועדה

צפון   מחוז
  
  
  
  

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

פרקש חוה 05/02/2015 פרקש שלמה 
יעקב

1070085/1

בן שושן בריגיט 13/09/1990 אלבז פרוספר 1070100/1

ברון משה 29/01/2016 טיטון מרים 1070164/1

מאיר יהושע 04/02/2015 מאיר בתיה 1070175/1

ארשין לאוניד 06/02/2016 ארשין צילה 1070205/1

לוי יצחק 21/07/2005 לוי מרים 1070288/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

רבינוביץ יהושע 
אשר

27/07/2015 רבינוביץ אברהם 
בן ציון

1073275/1

דנציגר כרמל 
פרידה

20/12/2015 דנציגר שלמה 
צבי

1073441/1

שוע משה 23/06/2015 שוע נזימה 1073871/1

מזרחי כרמלה 23/02/2016 לוי יחיאל 1073903/1

קאליש שמעון 
יואל

17/11/2015 קליש צפורה 1073910/1

זולטי שלמה 16/03/2016 זולטי טרזה 1074062/1

בן דוד חנה שלי 
לין

17/02/2016 בן דוד אברהם 
שלום

1074158/1

חוחלוב הלנה 15/10/2004 קבו ולנטינה 1074238/1

הרוש יעקב 06/01/2016 הרוש חנה 1074246/1

עוזירי דבורה 12/03/2015 מעודה שרה 1074509/1

דרימן רחל 22/04/2015 דרימן אברהם 
יוסף

1074534/1

דרימן רחל 22/04/2015 דרימן אברהם 
יוסף

1074534/2

ונטורה יעקב 30/01/2016 ונטורה לימור 1074625/1

כהן דורון 24/09/2015 כהן נסים 1075210/1

ענזי חיים 24/01/2015 ענזי חממה 1075104/1

ירון ראובן 20/12/2015 ירוסלבסקי פנינה 1074656/1

ישועה איריס 17/02/2012 ישועה חיים 
מנחם

1074851/1

ממו חיים שמואל 
יום

15/12/2015 ממו ברוך 1074893/1

סרגה ארמונד 31/10/2015 סרגה לאון 1075034/1

ברג שרה הניה 11/11/1993 קרויזר שושנה 1075123/1

ברג שרה הניה 20/03/2016 קרוזר יהודה 
לייב

1075128/1

דהן יוסף חיים 02/04/2016 דהן רעיה 1076503/1

בצלאל ששי 
ששון

09/03/2016 בצלאל נעמי 1076306/1

קורן זלמן מנחם 22/04/2014 קורן שמעון 1075286/1

שפיגל אברהם 
חנוך

06/08/2011 שפיגל ישראל 1002920/4

דגן משה 21/06/2013 דגן יעקב 1075492/1

ברוכיאן רפאל 07/02/2016 ברוכיאן טובה 1075532/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גולד דבורה פיגא 15/06/2015 פרידמן אברהם 
חיים

1068129/2

מישאלי צביה 
זיוה

02/06/2014 שורצברג אסתר 
אירן

1070573/1

מישאלי צביה 
זיוה

21/11/2015 שוורצברג חנן 1070575/1

הררי שמעון 21/02/2016 הררי הדסה לאה 1070987/1

אלקין גריגורי 21/12/2015 אלקין סופיה 1071011/1

לזר יוסף 21/08/1993 לזר דזידריו 1071044/1

לזר יוסף 11/01/2016 לזאר אילונה 1071048/1

פולצ'ק משה 08/03/2006 פולצ'ק קטלין 1071066/1

בלומנטל אהרן 21/06/2002 בלומנטל רבקה 
חנה

1073028/1

פרבשטיין דניאל 08/10/2014 פרבשטיין חנה 1071443/1

שוקרון יעקב 11/02/2016 שוקרון תומר 1071996/1

קליינר אליהו 03/01/2016 קליינר ישראל 1071820/1

מיכאלי משה 
אריה

29/01/2016 מיכאלי צבי 1071376/1

מרכז תורני "עץ 
חיים" היכל 

אליהו

23/02/2016 שטיין אלגה 1071411/1

בן דוד יצחק צחי 11/02/2016 בן דוד ויקטור 1071453/1

ישראל רחל 21/12/2015 ישראל פרג 1071516/1

מאיר אהובה 18/02/2016 מאיר שלמה 1071852/1

בניטה יפה 12/02/2016 בניטה דוד 1071851/1

לורנץ שי 21/02/2016 לורנץ יוסף 1071876/1

ששון אסתר 03/10/2015 ששון אליהו 1071921/1

אורפר אירינה 25/04/2010 סלבין דוד 1072078/1

עבאדי אשר 09/02/2016 עבאדי רות 1072397/1

בוהדנה אילה 03/03/2016 בוהדנה יצחק 1072617/1

שקלר ענת יפה 07/05/2015 לויתן אסתר 1072941/1

לזר יוסף 15/02/2016 לזר חוה 1074107/1

בן הרוש עליזה 13/01/2016 ממן מזל 1073297/1

מלמוד נפתלי 
שלמה

14/02/2016 מלמוד לאה 1073811/1

רבינוביץ יהושע 
אשר

13/02/2016 רבינוביץ סימה 
רחל

1073271/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בנוני יוסף 25/08/2014 בנוני עליזה 1073228/1

אילת מרים 18/06/2013 ברזילי יצחק 1073270/1

אילת מרים 28/01/2016 ברזילי רינה 1073279/1

מזרחי שרה 01/03/2016 מזרחי שמעון 
)יצחק(

1073294/2

חצבני שלמה 03/02/2016 חצבני משה 1070029/1

ולדר גילי 21/11/2015 קויטנר יצחק 1070043/1

קארה יחיאל 01/12/2005 קארה נעמי 359471/2

משולם רחל 28/12/2015 משולם דוד 1070110/1

לוי ישראלה 10/01/2016 לוי אהרן רוני 1070134/1

אביב פורטונה 
טלי

02/02/2016 שמש עדינה 1070147/2

משען דוד 19/01/2016 משען יצחק 1070152/1

אלמוג אריה 01/02/2016 הרטופנו לאה 1070266/1

דורון שבתאי 19/02/2016 דורון יהודית 1070254/2

שלוסברג זהבה 08/12/2015 ברויר שרה 1070237/2

גרסי מטילדה 13/07/2013 גירסי יוסף 1070352/1

מרנשטיין יעקב 
אפרים

22/01/2016 מרנשטיין ברוך 1070372/1

אלפנדרי ליטל 04/02/2015 אלפנדרי אתי 
זוליאטה

1070376/1

סגל ישראל 22/01/2010 סגל אמירה 
סופיה

1070432/1

סגל ישראל 11/01/2016 סגל בנימין 1070439/1

ברנשטין אליהו 22/11/2014 ברנשטיין יצחק 1070522/1

בוים צבי מרדכי 17/02/2016 בוים יהודה-
מנחם

1074116/1

אבירם יחזקאל 25/01/2016 בסון הלה 1073549/1

הלפרט אשר 
אנשל

20/01/2016 הלפרט זהבה 1071141/1

פרידמן רחל 29/02/2016 הכט נחמה 1072259/1

אליאב משיח 13/05/2015 אלייב 
ברטה)ברוכה(

1070662/1

הורן דורון 06/03/2016 הורן בת שבע 1072842/1

והבה ניקול 30/12/2015 זהבי מרי 1071803/1

נאור כרמלה 28/12/2015 נאור יוסף 1072245/1

מדינה אליהו 21/01/2016 מדינה זהבה 1071715/1

לביא ערן 25/02/2016 לביא ירון 1072608/2

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לבחר משה פטריק 31/12/2015 לבחר אלי 1075585/1

טרוזמן דוד 11/11/2003 טרוזמן אלברטו 1075611/1

טרוזמן דוד 13/01/2008 טרוזמן לואיזה 1075613/1

טנג'י מיכאל 
שלמה

08/03/2016 טנג'י מאיר חיים 1075679/1

כהן מנשה 24/03/2015 כהן דליה 1076044/1

הופשטיין יהודה 09/01/2016 האופשטיין פנחס 1076103/1

חנון אליהו נחמן 04/03/2016 חנון שרה 1076112/1

נחמיה רחל 05/10/2015 נחמיה יוסף 1076158/1

גרובר רוזן שושנה 
סילביה

21/02/2016 גרובר מריוס 1076252/1

פרץ פני 12/02/2016 פרץ דוד 1076440/1

רוט אביה 31/03/2016 רוט שירה 1076574/1

מיכה שמואל 23/03/2016 מיכה רנה 1076696/1

כ"ג בניסן התשע"ו )1 באפריל 2016(

                                              משה ביטון, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לוי עמוס 08/02/2004 לוי נרקיס 321480/3

ציטרון יעקב 15/01/2016 ציטרון חיה 1072936/1

לנדר נפתלי 28/02/2016 לנדר אסנת 1072958/1

בינדר חנה לאה 16/11/2015 קרשין שמואל 1073019/1

יחיאי זהבית 
גולדי

14/07/1983 יחיא יוסף 1073041/1

לוי דבורה 11/03/2016 לוי אבנר 1073070/1

פוניבז' ישיבה 
בע”מ

20/07/1981 ליבוביץ דוד 1073064/2

חזן אסתר סטלה 17/01/1988 בנאש סמי 1073150/3

חזן אסתר סטלה 29/02/2016 בניש לונה 1073151/3

אטס בנימין 25/02/2016 אטס יהודה 1073167/1

מנצור ברכה דניס 18/02/2016 מנצור משה 1073184/1

משרקי אילנה 24/01/2016 בדיחי אברהם 1073187/1

יפלח דוד 11/12/2005 יפלח יצחק 333991/5
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בקיש אליהו 25/11/2015 בקיש לאה 1071748/1

ממו יורם 12/11/2015 ממו אטיקה 1071756/1

גבעוני אבנר 11/12/2015 גבעוני שולה 1071855/1

ורשה שמואל 24/01/2016 ורשה אסתר 1071870/1

תובל סוזן 21/01/2016 תובל יעקב 1072266/1

חקנזר אסנת 25/05/2003 קזאז נעים 1072350/1

נוימן אילן 13/02/2016 נימן ברוריה 1072366/1

שוורצמן מרגריטה 11/08/2014 פינקלשטיין יעקב 1072399/1

שוורצמן מרגריטה 13/12/2015 פינקלשטיין פניה 1072404/1

סייג שמחה 12/05/1999 סייג עובדיה 1072421/1

סבלן משה 04/06/2004 סבלן תפחה 1072433/1

מרחום ישעיהו 27/01/2016 מרחום מרים 1072490/1

בירן מרים 19/02/2016 דוב בילה 1072698/1

רוזנטל חוה 24/06/2014 טל מרים 1072808/1

רוזנטל חוה 12/02/2016 טל דוד 1072815/1

ג'ינג'יחשוילי יוסף 21/01/2016 ג'ינג'יחשוילי 
מלכה

1072817/3

עובד משה 06/02/2016 עובד רות 1072826/1

זמסקי דן 11/02/2016 זמסקי אורה 1072832/1

רובין פוריה 22/02/2016 רובין מאיר 1072845/1

אטיאס נצחיה 
חיה

15/02/2016 טלבי רבקה 1072850/1

ילין איטה 26/01/2016 מלמד צירל 1072926/2

רוזן אידה 27/09/2015 רוזן אפרים 1072927/1

בן יעקב ברסלב 
מיכל

05/06/2015 בן יעקב ברסלב 
אשל רפאל

1073457/2

ציון ויולט 12/05/1992 ציון אהרן 1073459/1

מזרחי יחזקאל 27/02/2016 מזרחי אסתר 1073477/2

מוצפי קאטרין 16/03/2016 חורש אספרונס 1073620/3

בבתי שרה 21/02/2016 בבתי שם טוב 1073794/1

שויצר זאב 26/04/1984 שויצר יחזקאל 1073820/3

בורנשטין נחמה 13/02/2016 בורנשטין יעקב 1073852/2

שולטי נינה 06/08/2014 אסמאילוב 
אילאב

1073886/1

רחמים ברכה 18/02/2016 רחמים דניאל 1073895/3

פלדמן יששכר 
צבי שלמה

08/07/2014 פלדמן שושנה 1073919/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אהרוני אורי 28/02/2016 אהרוני לילי 1073488/1

בן מאיר שלמה 16/01/2016 בן מאיר פלומבו 1070676/1

בנד אסתר פייגה 30/01/2008 פרידה פרידמן 
רבקה

1071070/1

פוי מהר פריידון-
משה

21/12/2015 פוי מהר שפרה 1073536/1

בנוזיו מנחם 28/12/2015 בנוזיו משה 1071116/1

זילבר רחל 31/12/2008 זילבר מנחם 366306/4

חלף פנינה 11/11/2015 דניאל בלור 1073335/1

גיא יעקב 20/01/2016 גיא בילי נחמה 1071446/1

הורביץ שיינה 
אסתר

10/02/2016 זוקובסקי רבקה 1074061/1

גרטנר עתליה 07/02/2016 שפרן בלה 1073932/1

אשר ברטה 19/01/2016 אשר אשר 1070071/2

ראובן אסתר 29/09/2015 ראובן הנרי 1070643/2

מועין זאדה רחל 05/10/2015 מועין זאדה 
ששון

1070757/1

דיאמנט מינה 
גולדה

11/01/2016 וסרלאוף יוסף 1070788/1

חזן גיורא 25/12/2015 ניניו רבקה 1070858/1

זלמן דבורה 16/07/2014 זלמן משה 1070895/2

מימון נילי 30/07/2015 מימון ראובן 1070922/1

מסק מוריס 02/12/2007 מסק יוסף 1070926/1

מסק מוריס 10/11/2015 מסק עישה 1070944/1

צרניקוב נלי 01/02/2016 צרניקוב אריה 1071062/1

פרידמן שלום 25/02/2016 פרידמן לאה 1071097/1

פרץ שלמה חי 02/02/2016 פרץ יעקב 1071111/2

וולנסקי ישי 05/02/2016 וולנסקי בלה 1071137/1

וקנין ניסים 16/06/2015 וקנין יוסף 1071395/1

קשמיר שושנה 23/01/2016 דנה רפאל 1071440/1

סלמון רחל 22/02/2016 סלמון יעקב 1071545/2

איסלר אלקה 
אילת

14/02/2016 גולן צבי 1071574/1

הרלב סימונה 11/08/2007 הרלב אליאס 1071586/1

מיזריצקי סילביה 
באטריז

01/07/2006 אורלייחובסקי 
שרה

1071647/1

גרוס חיים דב 11/09/2015 גרוס שולמית 1071691/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בר הלל משה 27/03/2016 פרידמן צעירה 1076325/1

שירין ספיר 24/06/2015 שירין עזרא 1076437/1

שירין ספיר 15/03/2016 שירין אהובה 1076442/1

כהן עזרא 30/03/2016 כהן אברהם 1076737/1

גוהרי משה 16/01/2016 גוהרי רפאל 1076448/1

שלמה לטיפה 08/01/2016 שלמה יחזקאל 1076498/1

קרן אסף 29/03/2016 קרן אורנה 1076697/1

כ"ג בניסן התשע"ו )1 באפריל 2016(

                                                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

עטיה חיים חי 04/01/2002 עטיה שאול 1070293/1

סנדלר בוריס 16/09/2015 סנדלר שיינה 1070312/1

דויטש אברהם 06/02/2016 בן דוד קלרה 1070318/1

חוחשוילי לילי 07/06/2015 חוחשוילי אלברט 1070455/1

פז רוטנר ג'ודי 13/01/2016 רוטנר רחל 1070508/1

פז רוטנר ג'ודי 06/07/2011 רוטנר יצחק 1070510/1

כץ דניאל 17/02/2011 כץ בטי 1070546/1

כץ דניאל 29/10/2013 כץ מאנפרד 1070550/1

רוזנברג יצחק 11/01/2016 רוזנברג חיה 
דבורה

1070637/1

יהודה אריה 30/01/2016 יהודה זהרה 1070638/1

נחמן מנדל 13/02/2016 נחמן לאה 1070847/1

אלטרץ יצחק 20/01/2016 אלטרץ מילבה 1070887/1

קובה רבקה 11/02/2016 קובה איתן 1070952/1

תאומי יעקב 18/01/2016 טאומן שרה 1071043/1

תאומי יעקב 26/01/2006 טאומן מרדכי 1071046/1

מוסיה יוסף 27/01/2016 מוסיה אוטיליה 1071071/1

עמנואילוב ראובן 02/02/2016 עמנואילוב 
ראיסה

1071108/1

פישמן בן ציון 20/02/2016 פישמן רבקה 1071120/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

נגר יעקב 11/10/2015 נגר משה 1074024/1

מורדוך אורנה 01/09/2003 מורדוך משה 1074085/1

סולמי אבי 10/04/2015 סולמי שלמה 1074105/2

לוי דינור 05/03/2016 הלוי סוזי 1074140/1

כהן אורנה 02/02/1996 כהן חיים אהרן 395919/4

נקר דניאלה 29/02/2008 טורבוביץ לוטה 1074454/1

מיכאלי מיכאל 20/02/2016 מיכאלי נחמה 1074489/1

פישלזון רבקה 08/03/2016 פישלזון אמנון 1074502/1

פונד צבי 27/09/2015 פונד צפורה 1074515/1

חרזי שרה 08/01/2016 חרזי שלום 1074640/1

רפאלי נאוה 19/09/1992 רפאלי הרצל 404143/3

גויטע פרידית 
עידית

21/04/2014 גויטע ברוך 1074857/1

מיכאלי אריאל 11/01/2016 מיכאלי טילדה 1074667/1

ברדה יהונתן 
עוזיאל

20/01/2016 ברדה מנשה 1074695/1

דיגילוב אירינה 28/02/2016 נסטין סמיון 1074733/2

לדני פנינה 25/11/2015 לדני בן ציון 1074950/1

מסיקה לולי 18/03/2016 מסיקה שמעון 1075035/2

וודניצקי אסף 02/03/2016 וודניצקי גיל 1075054/1

אשכנזי חיים 16/02/2016 אשכנזי יעקב 1075443/1

מושייב לאה 25/01/2016 מושייב בוריס 1075187/3

קרפל סוזי 02/03/2016 קרפל דן 1075204/2

וילנר יהודה 25/02/2016 וילנר דב 1075276/1

נעים צורי 06/08/2015 נעים צחי יצחק 1075288/1

ג'בס טיירי סרג' 18/02/2016 גבס משה 1075307/2

אווקנין רויטל 10/07/2015 אווקנין נסים 
מאיר

1075313/1

שטיגליץ זאב 
אריה

14/10/2005 שטיגליץ ישעיהו 1075328/2

טימור אוהד 13/03/2016 הדר יוגב אני 1075975/1

אביטל מאיר 13/03/2016 אביטל שושנה 1075998/1

מירזקנדוב אסיה 25/12/2015 מירזקנדוב אברש 1076161/1

קינן )גוטקין( סימה 
ליבה

06/02/2016 טפר מלכה 1076240/1

סימן טוב דורית 20/03/2016 סימן טוב גידי 
יוני

1076389/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קשל אסתר 02/06/2015 קשל ציון 1073566/1

קשל טובה סמירה 05/11/2015 קשל משה 1073570/1

וורטמן צבי 04/09/1995 ווורטמן גיזלה 1073722/1

עמר מיכאל 21/02/1985 דיין פורטוני 1073735/1

קושניר אריק 09/02/2016 קושניר רחל 1073752/1

קושניר אריק 20/03/2010 קושניר יעקב 1073764/1

חיימוביץ יהודה 04/03/2016 חיימוביץ זליג 1073804/1

הלברשטט שבתאי 14/02/2016 הלברשטט פרומה 1074318/1

ליבייב דינה 19/03/2016 בנגוייב חיה 1081075/1

גורמן מלה חנה 14/03/2016 לשני משה יצחק 1075282/1

אליהו ג'וליה 12/04/2016 אליהו אברהם 1077332/1

נוראני יוסף 19/03/2016 נוראני אלנה 1076768/1

12/02/2016 ליבוביץ אברהם ליבוביץ מנחם 1077976/1

בוזגלו אתי 14/01/2016 אסולין מרי 1074358/1

שפיר עליזה 20/02/2016 גלנצמן שושנה 1080453/1

אלון שרה 03/03/2016 אלון פריד 1077349/1

שביט נטלה 24/04/2016 שביט בדרי 1080716/1

פחימה עזיזה 23/12/2004 פחימה שלום 1076922/1

הרשקוביץ קלרה 21/02/2009 הרשקוביץ פאול 1080018/1

שחר גיזלה גילה 08/12/1989 גינסברג יעקב 541545/2

שויחט סמיון 15/02/2016 שויחט אננה 1076650/1

לרנר עמנואל 24/04/2015 סגל ליאנה 1078991/1

אברהם יוסף 12/11/2015 אברהם שרה 1081300/1

רוטברגר חנה 25/03/2016 שורץ רבקה אירן 1078450/1

מייק דבורה 26/03/2016 מייק מיכאל 1079872/1

אברהם אסתר 03/02/2016 חלוה אליהו 1077743/1

פרי אייל אלישע 24/02/2016 פרי עירית 1078009/1

זיס משה 01/05/2016 זיס נדיה 1080070/1

כהן חוה 15/05/2016 כהן זאב 1080499/1

קוריאל דבורה 04/04/2016 קוריאל יהודה 1080205/1

לוי אורנה 10/03/2016 פישר צפורה 1073868/1

בנימין אדלה 
טרזה

17/02/2016 בנימין וולטר 1074101/1

אבן נור תמר 17/11/2015 אבן נור אמנון 1074137/1

קרן משה 09/02/2016 קרבציוק ריבה 1074214/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קינן יצחק הוד 06/02/2016 קזימירסקי 
שושנה

1071239/1

חזן מנחם 18/02/2016 חזן אברהם 1071250/1

אבנעים לאה 27/10/2015 אבנעים יעקב 1071478/1

כהן ברכה 16/01/2016 טביב רומיה 1071563/1

אדזיאשוילי 
אלברט

07/01/2016 אדזיאשוילי 
ליאנה

1071706/1

אדזיאשוילי 
אלברט

25/10/2004 אדזיאשוילי 
שוטה

1071712/1

כהן מירב 15/10/1996 בן נעים שלום 1071764/1

כהן מירב 28/01/2016 בן נעים אסתר 1071771/1

כץ עופר 14/09/2008 כץ אהרון 1071796/1

כץ עופר 10/08/2012 כץ רחל 1071807/1

לוי אסתר 03/02/2016 לוי דניאל 1070806/2

הניג אוזני 27/01/2012 גרשון ויטלי 1071967/1

הניג אוזני 11/02/2016 גרשון ויקטוריה 1071975/1

מויאל רועי 09/02/2016 מויאל תמר 1072050/1

שיר רז שמעון 14/02/2016 אטיאס מכלוף 1072232/1

ששון חנה 13/12/2005 מוסקוביץ פרידה 1072288/1

רוזנצויג רוזיקה 
)שושנה(

14/02/2016 רוזנצוייג איזו 
)יצחק(

1072372/1

אוחיון יעקב 08/12/2014 אוחיון שמעון 1072509/1

נחמנזון בלה 31/12/2015 אבני ברוך 1072728/1

יצחקי שלמה 26/12/2015 יצחקי ברכה 1072811/1

גולדשמיד זהבה 03/03/2016 גולדשמיד חיים 1072824/1

אופיר אהרן 28/01/2016 אופיר אהוד 1072834/1

שכטר מנחם 07/02/2016 שכטר בן ציון 1073026/1

רוט מרדכי 29/02/2016 רוט נחמה 1073033/1

חכם משה 01/03/2016 חי מאיר 1072873/3

רוזמן דוד 18/10/2015 רוסמן קלרה 1073179/1

רוזמן דוד 06/01/1998 רוסמן הוגו 1073181/1

מאי רבקה 03/03/2016 מאי אמנון 1073291/1

בכר יעקב 15/04/1989 בכר צפורה 1073385/1

חמו פנינה 18/09/1992 חמו מאיר 1073431/1

ליאור גד 19/02/2016 ליאור מרדכי 1073500/1

בן טוב רוני 31/10/2015 בן טוב אברהם 1073504/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בושארי מתן 14/05/2014 בושארי יצחק 1077740/1

קליין שמואל 05/02/2015 קלין לאה 1077933/1

לחיני דפנה הנזי 19/07/1995 גוטדינר אמי 1077998/1

פורטל כוכבה 01/05/2016 סלם אודט עזיזה 1078091/1

ברין סבטלנה 
צביה

19/03/2016 לוין ליליה 1078202/1

יורצק יורי 14/03/2016 יורצק אלנה 1078429/1

יגר פלד אנה 28/06/1993 ייגר אלכסנדר 1078466/1

בנימין ג'ולי 09/12/2014 בנימין מיכאל 1078695/1

חיים אסתר 18/03/2016 חיים סולומון 1078718/1

כהן יצחק 10/01/2000 כהן הללי חיים 1078751/1

כהן יצחק 05/03/2016 כהן הללי תמר 1078753/1

חלפין סמיון 09/03/2016 חלפין ברוניסלבה 1078977/1

גולדנברג שרה 
צפורה

08/08/2012 קוטנר אסתר חיה 1079125/1

ממן יעקב 30/08/2015 ממן מכלוף 1079305/1

פישר שאול 23/06/1989 פישר דן 1079385/1

הרוש מיכאל 09/04/2016 הרוש חבצלת 1079403/1

ליברמן רוחמה 18/04/2016 ליברמן אילן 1079848/1

מלר שרה 29/03/2016 מלר אנשל 1079885/1

אטיאס עמרם 12/05/2016 אטיאס יפה 1079912/1

סוקץ כץ כרמלה 25/04/2011 לבוביץ דורה 1079955/1

מזרחי טובה 17/02/2016 מזרחי אברהם 1080041/1

זיס משה 15/03/2010 זיס סלומון 1080065/1

מורדו רבקה 23/04/2016 מורדו שמואל 1080683/1

צחביראשוילי 
אתרי

01/04/2016 צחביראשוילי 
יוסף

1080933/1

פיבוברוב לריסה 07/05/2016 פיבוברוב אולג 1081089/1

עובדיה דוד 07/05/2016 עובדיה יוליה 1081130/1

חריר משה 01/02/2016 זהבי חריר נעמה 1081268/1

מזרחי יעקב 24/04/2016 מזרחי פסח 1081277/1

יוסלביץ' אסיה 23/01/2009 יוסלביץ אירמה 1081304/1

כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016(

                                       יצחק היקינד, המזכיר הראשי

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

וורטמן צבי 16/12/2015 וורטמן מירל 1074561/1

כץ חנה פיגה 28/03/2014 כץ השל 1074584/1

מיכאלי שמעון 12/03/2016 מיכאלי רבקה 1074612/1

מאיר רות 20/03/2016 מאיר חיים צבי 1074621/1

מרחשב אספירה 11/12/2015 גרינולד איטה 1074676/1

פלנצבוים 
פאולינה

28/03/1985 פלנצבוים 
פאולינה

1074691/1

עובד אהרון 02/03/1982 עובד אסתר 1074873/1

ליאור גד 05/02/2013 ליאור אבלין 1074937/1

דן שלום 14/01/2016 מושיאשוילי 
אלקזר

1074976/1

עזרן חנניה 29/01/2016 עזרן סימון 1075105/1

חי בנימין 17/11/2015 חי צפורה 1075113/1

טירונך 
ייקירסיראו

30/12/2015 צהאי אסייה 1075262/1

שיינין גריגורי 12/01/2016 שיינין ראיסה 1075267/1

גונן שפרה 13/02/1999 סמברג מרדכי 1075555/1

שומרוני איל 24/03/2016 שומרוני צפורה 
ציפי

1075584/1

פילוסוף רחמים 15/05/2011 פילוסוף רני 1075599/1

ביטון שמעון 28/01/2016 ביטון אור 1075608/1

ווסקובויניקוב 
איגור

10/03/2016 ווסקובויניקוב 
ציליה

1076139/1

פורת אהרן 20/03/2014 פורת ציון 1076318/1

צוקרמן דניאל 08/03/2016 גורסקי אירית 1076364/1

נפומנשי יוליה 22/08/2014 מלצר ישראל 1076476/1

נפומנשי יוליה 20/03/2016 נפומנשי איגור 1076480/1

קובה שלמה 16/04/2016 קובה יפה 1076833/1

לוי יעקב 20/03/2016 לוי דוד 1076841/1

כהן רחמים 07/12/2015 כהן עמליה 1076857/1

גרמנגוז אולג 06/04/2016 גרמנגוז פאינה 1077057/1

כהן אסתר 22/10/2014 כהן יוסף 1077477/1

קלרמן דוד 13/04/2016 קלרמן מרים 1077592/1

בלישה מאיר 
אבנר

05/03/2016 בלישה רחל 1077659/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כהן יוסף 20/12/2014 כהן אסתר 1072146/1

זהבי שושנה 10/02/2016 שריר רוזה 1072271/1

זהבי שושנה 05/12/2003 שריר יוסף 1072275/1

ביבס תמר 17/08/2014 ביבס רוברט 1072756/1

יעיש יששכר 16/02/2016 יעיש שמעה 1074012/1

איזנברג איוה 12/02/2016 איזנברג    דוד 1073930/1

ביטון מאיר 14/02/2016 ביטון ג'וליאט 1073056/2

כהן אלגרה 03/03/2016 כהן עזרא עזור 1073084/1

זהר אמיל 07/06/1986 זאנה כוכבה 
נזמה

1073103/1

ביטרן יוסף 20/01/2011 ביטרן סלטי 1073189/1

מאצקובסקי בוריס 05/01/2015 מאצקובסקי 
טטיאנה

1073295/1

קורן מאיר 22/02/2016 קלבשטיין סימה 1073332/1

חזיזה מרי 08/12/2015 חזיזה יצחק 1073451/1

רוזנברג מיכאל 25/03/2006 רוזנברג אלזה 
אסתר

1073621/1

ברגר ריטה 08/03/2016 ברגר אולג 1073678/1

נעים יצחק 17/01/2016 נעים ניצה 1073689/1

וינברג אילה 05/01/2006 וינברג אברהם 1074048/1

בוקמן יעקב 16/12/2015 בוקמן חנה 1074052/1

סנפר רחל 03/10/2015 סנפר דניס רוי 1074138/1

שחם משה 11/03/2016 בן שמחון מרסל 122594/2

ששון ציון 28/03/1998 ששון נעמי 271966/2

גמליאל גיא 05/02/2013 גמליאל ציון 1074594/1

זרנצני חיה 11/01/2013 זרנצני אברהם 1074195/1

יומטוביאן יצחק יומטוביאן נתנאל 14/01/2016
גואל

1074322/1

פינצבסקי שלמה 20/02/2016 פינצבסקי חנה 1074449/1

חיים שאול 30/09/2013 חיים יחזקאל 1074619/1

פינצבסקי אינה 24/01/2016 לב מרה מרים 1074658/1

סולטן יהודית 
גמרה

08/12/2014 כהן רחל 1074700/1

סולטן יהודית 
גמרה

04/10/2015 כהן משה 1074705/1

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

שטיגליץ רחל 
רבקה

05/02/2016 לוי יעקב 1070088/1

שטיגליץ רחל 
רבקה

13/09/2011 לוי צפורה 1070098/1

רגב מלכה 28/01/2016 רגב מנחם 1070246/1

קוטר ברכה 13/01/2016 קוטר אברהם 1070256/1

חדד טובה 19/01/2016 חדד מנחם 1070323/1

ראובן בנימין 03/02/2016 ראובן מינו 1070646/1

דונת טטיאנה 20/01/2016 דונת אוסקר 1070750/1

תשובה רימונה 14/12/2014 קדוש יוסף 1070771/1

כהן אבי 09/03/2015 כהן פנינה פרלה 1070776/1

סמיונוב דינור 07/01/2016 סמיונוב דמיטרי 1070789/1

רייניץ מלכה חיה 19/08/2003 רייניס מורדכי 1070792/1

רייניץ מלכה חיה 19/08/2003 רייניס יששכר 
דוב

1070794/1

בוטניק ליזבטה 13/02/2016 בוטניק ליזר 1070932/1

הרשקוביץ גרשון 30/01/1989 הרשקוביץ שרה 1070974/1

וורקנה הולולנץ 20/06/2015 ביזונך פנטה 1072439/1

יאמין רבין 29/01/2016 יאמין דניאל 1071906/1

אמר זק אלברט 
דוד

03/02/2016 אמר רות 1072807/1

כלפון חן חנית 11/01/2007 פדלון ניצה 285507/3

רומנג ירון חיים 18/01/2016 רומנג אפולוניה 1071037/1

גלבר יצחק 18/01/2016 גלבר אליעזר 292097/2

טרושין רבקה 10/11/2000 ויצנודל אהרון 1071024/1

אלדרוב רומן 03/01/2015 אלדרוב גנאדי 1071424/1

גוילי שושנה 14/02/2016 גוילי ויטוריו 1071481/1

בוקטוס אשר 12/07/1998 בוקטוס אליהו 1071724/1

הלר לאה גיטל 17/01/2005 לוי אסתר 1071763/1

אביטבול מרים 06/03/2008 אביטבול מכלוף 
מקס

1071936/1
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בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אברהמי בת שבע 22/01/2016 שרעבי אורה 233639/3

ברזלי מתילדה 31/12/2015 ברזלי שלמה 1070159/1

בן שלום אורנה 20/05/2015 בן שלום שרה 1070303/1

הלפרין אברהם 
יששכר

23/01/2016 הלפרין פלה 1070425/1

משולם אירית 26/01/2016 משולם נסים 1070488/1

וקלין גבריאל 20/01/2016 וקלין קלרה מרים 1070613/1

שיך אינה 21/01/2016 גורביץ' אטיה 1071059/1

גרוס רחל 31/01/2016 ברנע רבקה 1071122/1

מרחום ציון 01/02/2016 מרחום אילה 1070659/1

בושרי מזל 12/11/2015 בושרי משה 1070707/1

רוזנבאום 
יקותיאל זלמן

15/01/2016 יודקוביץ שלמה 1070945/1

חלילי דוד 30/01/2016 חלילי מימי 1071410/1

גולדברג חביבה 03/02/2016 ריבויד גולדה 1071589/1

מיטלמן פנינה 13/01/2016 דרומלביץ דבורה 1071693/1

גרינברג כרמית 17/02/2016 לוי שוקי 1074133/1

גרינשטין אורלי 
צפורה

09/01/2016 שטרן בלה 1072861/1

פוגל עדינה 08/02/2016 אוביץ שפרה 1072001/1

יקיר חגית 13/01/2016 יקיר גל 1074087/1

ששון נורית 27/08/2015 גרינבוים מרים 1073342/1

כרמי נתן 02/01/2016 כרמי לאה 1071697/1

יפה ארז 03/03/1977 יפה עמיר 1071742/1

לב רמי רחמים 25/12/2015 לב אריה 1071842/1

עטיאס שושנה 05/07/2009 פולק לאה 1072573/1

טויק שבתאי 09/02/2016 טויק רשל 1072708/1

לייבוביץ יעקב 08/10/2011 לייבוביץ ברטה 1072880/1

רוזנטל לוי 04/03/2016 רוזנטל רות 1073406/1

שטרן רחל 14/02/2016 ברגשטיין רבקה 
)רגינה(

1073658/1

איפרגן סילוין 07/03/2016 איפרגן אנה 1074413/1

חמדי ציונה 13/03/2016 חמדי אליעזר 1074477/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שוורצמן בלומה 07/03/2016 שוורצמן אלכסי 1074806/1

חדד פיני 15/03/2008 חדד יוחאי 1075028/1

אטיאס אדית 22/03/1974 לוי שמחה 1075097/1

היילו טידג 19/10/2015 היילו לייקון 1075100/1

בדוח גילה 08/07/2001 יוסף רות 1075804/1

בדוח גילה 15/03/2016 יוסף אליהו 1075819/1

מנחם אלברט 18/09/2011 מנחם אליהו 832967/3

קובי פלורי 09/03/2016 וקנין חסיבה 1075369/1

חדד מני 11/03/2016 חדד חנה 1076053/1

שני זוהרה 05/03/2016 שני אהרן 1075319/1

איטקין לאוניד 04/01/2016 איטקין לזר 1075349/1

בלוך שמואל זימל 19/02/2016 בלוך שלמה 
שרגא

1075453/1

צינדרקה רחל 14/03/2016 דיאמנט משה 1075460/1

בן גיגי שמחה 15/11/2015 בן גיגי ארמונד 1075469/1

נוביק מאיר 30/01/1998 נוביק הילדה 1075562/1

בראון אריה 18/03/2016 בראון אילה 1075624/1

דוד טני 15/03/2016 מרסיאנו סלומון 1076031/1

תדסה צהיי 19/02/2016 תדסה ממו 1076068/1

איתן מרדכי 15/04/2015 איתן רינה אורה 1076119/1

ממן יוסף 14/03/2016 ממן אסתר 1076175/1

יבנאי יאיר 20/03/2016 יבנאי לאה 1076821/1

עוקב יהודית 15/03/2016 עוקב אריה 1076225/1

שושני מרים 25/12/2014 מלינוביץ ברכה 1076427/1

רזניקוב חייקה 09/02/2016 זייטלר חייביד 1076194/1

חצור אילן 15/08/2015 חצור אפרים 1076195/1

פארן אדוארדו 14/03/2016 פוסטילניק 
שמואל יצחק

1076236/1

פישמן שמואל 04/12/2002 פישמן לאה 1076271/1

בדוח אסנת 25/02/2016 בדוח ישראל 1076280/1

טפירו מאיר 14/03/2016 טפירו יהודה 1076292/1

צמח רונית 04/02/2016 בן אהרון דניאלה 
חיה

1076752/1

איילין מלסה 09/06/2014 איילין צגאו 1076772/1

כ"ג בניסן התשע"ו )1 באפריל 2016(

                                          אלון ארביב, המזכיר הראשי
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

זומר דוד מאיר 02/02/2016 לבל זומר 
כתריאל

1071661/1

סקלדמן מוטיה 21/03/2002 סקלדמן מיכאל 1071678/1

סקלדמן מוטיה 23/02/2016 סקלדמן מירה 1071680/1

אלישאקובי לאה 21/01/2016 אלישאקובי 
שלום יעקב

1072133/1

עזר מיכאל 17/01/2016 עזר יום טוב 1072249/1

קוגן ראיסה 03/11/2015 גונטמאכר מילה 1072321/1

פרנץ-למפל 
אילנה גיאורגינה

25/01/2016 פרנץ אלי 1072327/1

שעובי ניר 25/01/2016 שעובי כרמלה 1072364/1

סודרי רונית 23/02/2016 סודרי זאק 1072377/1

כהן שולה 14/02/2016 כהן חנניה 1072644/1

חקמון יהודית ורה 19/03/2013 חקמון רפאל 1072806/1

יוקוביץ דוריאן 30/01/2016 יוקוביץ ליזה 1067862/2

גוטליב תרצה 02/05/2004 גוטמן רחל 1072884/1

גוטליב תרצה 17/02/2016 גוטמן מאיר 1072886/1

מימון אליהו 26/11/2015 מימון פורטוני 1072890/1

מימון אליהו 03/08/1989 מימון יצחק 1072893/1

רוזנפלד סופיה 26/09/2015 פנשטיין מניה 1073109/1

לוי יוסף 02/09/2015 לוי שמחה 1071484/3

גלבוע שרה 05/02/2016 גלבוע אשר 1073240/1

סעיד דנית 08/02/2016 סעיד יהודה 1073836/1

כהן אילנה 13/02/2016 כהן ברוך 1073256/1

טרומפר רחל 09/03/2016 טרומפר יעקב 1073373/1

שמעוני בלה 15/03/2016 שולמן הילדה 1074149/1

אייזיק בבי 11/10/2001 אייזיק רוזיקה 1073905/1

טבדידישוילי 
טמזי

14/02/2016 טבדידישוילי 
סולומון

1074206/1

נעים שרה 14/02/2007 נעים אהרן 1074249/1

בורשטין מרדכי 20/02/2016 בורשטין זמירה 1074835/1

ויזל צבי 16/03/2016 ויזל אברהם אבא 1075092/1

הומינר שמואל 21/12/2014 הומינר זלדה 1075496/1

רבינוביץ מירי 
מרים

04/03/2016 גולדנשטיין הלה 1075163/1

חני לאה 08/03/2016 רוטנשטין אשר 1075223/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שמחי עופר 10/02/2016 שמחי שלום 1074540/1

רז מלי עמליה 04/03/2016 רז משה 1074541/1

שוסטרמן פאינה 22/03/2016 שוסטרמן איזיה 1074845/1

לוי יריב 18/02/2016 לוי יעל 1075294/1

מלול שרה 07/04/1999 אליאס משה 1075375/1

אזרד מרגרט 18/01/2016 אזרד יוסי 1075385/1

מלול שרה 24/11/2015 אליאס אלברטין 1075393/1

רובין פרחיה 24/12/2015 רובין יוסף 1075484/1

מיינסטר ודים 03/12/2005 מיינסטר אנה 1075686/1

בן יקר נעמי 24/02/2016 בן יקר חיים 1075797/1

יעבץ יצחק מאיר 23/02/2016 יעבץ ברטה 1076065/1

אהרוני ליעד 
טוריס

03/09/2015 אהרוני יהודה 1076279/1

גראד ססיליה 04/08/2010 גופמן חיים 1076369/1

שליסל שרה לאה 02/04/2016 נרדי חיה 1076431/1

לביא חיה 22/08/2015 לביא יעקב 1076438/1

עדולמי מדלין 22/12/2014 עדולמי יוסף 1076478/1

בנך אאוגן יהודה 22/03/2016 בנק אליזבטה 1076482/1

גולדין מיכאל 14/12/2014 גולדין ילנה 1076502/1

קודי אברהם 06/03/2016 קודי אוסנת 1076590/1

כ"ג בניסן התשע"ו )1 באפריל 2016(

                                               יצחק אפשטיין, 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

היישרק אסתר 
רחל

04/03/2014 קרון מנחם 165584/2

צייזלר משה 19/01/2016 צייזלר 
בלובשטיין יפה

1071342/1

דאדו נדב 26/01/2016 דאדו דני 1071368/1

בלן ראובן 18/11/2015 בלן מרים 1071379/1

בריק אוריה 19/02/2016 אפרתי תמרה 1071404/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קפלן נחום 27/02/2016 קפלן מלכה 1078758/1

שחר איטה 16/04/2016 ביק וירה 1078984/1

ברגמן כהן מיקה 05/03/2009 ברגמן שמואל 1079399/1

ניקולייבסקי מריה 03/01/2016 ניקולייבסקי יפים 1079824/1

קהלני ליאורה 14/04/2016 דדון דניאל 1080139/1

כ"ג בניסן התשע"ו )1 באפריל 2016(

                                                  משה מור, 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

שרמן תרצה שרה 28/11/2015 קנטמן משה 
שמעון

1070076/1

הלמן דינה 19/04/2009 בייצ'טוק יעקב 1070107/1

הלמן דינה 06/05/2004 לנדר ניורה 1070117/1

אשור עדה 16/11/2015 אשור אדמונד 1070201/1

וינר זאב 15/09/2015 וינר איסר 1070213/1

מקיס אדר בת 
שבע

24/11/2015 מקיס יפתח אמי 1070333/1

איטלי אליקים 12/04/2012 איטלי אלחנן 1070394/1

דסטה עינת 27/02/2006 יהולה אסניק 1070445/1

מושיעשווילי אנה 16/03/1937 מושיעשווילי 
ראובן

29656/2

זסלבסקי אינסה 25/02/2016 זסלבסקי מילה 1070612/1

פלדמן אנה 02/02/2016 פלדמן אספיר 1070805/1

אהונים טגאי 05/12/2013 אהונים פריני 
אפרת

1070920/1

קונופניצקי אסתר 18/12/2015 קונופניצקי דב 1068622/2

בן דוד רינה 25/01/2016 בן דוד חנניה 1071017/1

ליפסקר פתחיה 31/08/1995 ליפסקר מלכה 1071029/1

גויכמאן לריסה 19/12/2015 גויכמאן ולדימיר 1071435/1

הרטמן רחל 22/01/2016 הרטמן ראובן 1071447/1

טורג'מן לידיה 18/11/2014 אמסלם מריה 5883/2

בש קלמן 16/01/2013 בש שמואל 1071573/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שרעבי)סעדיה( 
פנינה

03/04/2016 שרעבי)סעדיה( 
רחמים

1075583/1

שרעבי)סעדיה( 
פנינה

03/04/2016 שרעבי)סעדיה( 
רחמים

1075583/1

שלומוביץ אליעזר 10/02/2016 שלומוביץ לאה 1075653/1

מוסן עובדיה 03/02/2016 מוסן מרדכי 1075671/1

נודל אליאונורה 01/04/2016 נודל לאוניד 1075715/1

מנגיסטו מארה 27/02/2016 מנגיסטו מלקמי 1076054/1

אורבוך עדנה 21/07/1998 כנעני צבי 1076090/1

רייכמן יפים 18/01/2008 צירלסון זינידה 1076163/1

וייס תומר 06/02/2016 ווייס אגנטה 1076177/1

עמר מרי 20/04/2000 עמר יצחק 1076360/1

זיסין ולדימיר 04/03/2016 זיסין יעקב 1076483/1

צינדר גיל 06/03/2016 צינדר יעל 1076771/1

קוברסקי ניקולאי 16/06/2014 קוברסקי בלה 992132/3

קוברסקי ניקולאי 20/06/2012 קוברסקי לאוניד 1076881/1

גולן רחל 17/02/2016 אלוני בלומה 1077175/1

טבקסמן לריסה 06/04/2016 טבקסמן וולף 1077010/1

פישר אסתר 31/03/2016 פישר בנימין 1077453/1

דסה רוזה שושנה 25/02/2016 פסבינדר קרול 1077476/1

רוטשילד יצחק 04/04/2016 רוטשילד איילה 1078019/1

פלאוט עמליה 03/04/2016 אשכנזי אידה 1077727/1

גל-ים נאור 01/03/2016 גלים עדנה 1077577/1

שימקו דניאל 12/04/2016 שימקו שחר 1077705/1

בלום עדינה רבקה 23/03/2016 בלום בן ציון 1077709/1

שטרן חיים 11/02/2016 שטרן מלכה 1078018/1

אלפנדרי יאיר 
יעקב

12/02/2016 אלפנדרי רות 1078313/1

משולם רומיה 03/03/2014 משולם נתן 1078322/1

חג'בי נפתלי 05/04/2016 חג'בי אורלי 1078427/1

גולדגאמר חיים 16/05/2012 גולדגאמר ריבה 1078649/3

ריפה צילה 02/01/2016 ריפה גריגורי 1078657/1

בנימין הדסה 19/02/2016 שרי מזל 1078690/1

טל יאיר 04/04/2016 טל שלמה 1080062/1

עמית תומר 29/12/2012 עמית מזל 1078826/1

לאש יחיאל אבי 30/04/2016 לאש שרה 1079687/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גיסטריאק יעקב 11/02/2016 גיסטריאק ישראל 1074162/1

לחמנוביץ 
אלחנדרו

25/03/2014 לחמנוביץ פני 1074196/1

רייך נינאל 25/10/2015 אידס יעקב 1074417/1

כהנא עמיאל 
נועה

28/10/2015 כהנא קרולה 1074471/1

גבריאלי לידה 29/01/2016 אליאשוילי 
שושנה

1074615/1

יוסף שושנה 02/02/2016 יוסף אברהם 1074653/1

סנדקיי וורט 04/03/2016 סינדקיי טל 
טדסה

1074662/1

קלה מרים 09/02/2016 איזמן פרידה 1075320/1

נוטקין ליליה 05/02/2000 נוטקין ולדימיר 4482/2

בן דוד רינה 25/01/2016 בן דוד חנניה 1071017/2

חזן סלומון יוסף 15/08/2015 חזן סימון 1074672/1

משקט איגור 20/03/2016 משקט אוה 1075017/1

רייזין בסיה 14/12/2015 רייזין סמיון 1075076/1

פריזד פוראן דוחט 01/03/2016 גלילי רות 1075125/1

פילוס נסים 01/03/2016 פילוס רינה 1075524/1

קריחלי קטבן 12/01/2016 קריחלי מיכאל 1076501/1

סילברמן קרולין 21/01/2016 כהן רוזה 34743/2

שוסטר דוד חיים 
עמרי

20/03/2016 שוסטר דורון 1075586/1

עזרא חנית חנה 12/07/2010 זוהר יעקב 1075674/1

כהן דוד 26/03/2016 כהן אנטה הלן 1075962/1

דהן דורית 07/03/2016 דהן יעקב 1076728/1

עמיאל סוליקה 14/04/2016 עמיאל שלום 1076755/1

כ"ג בניסן התשע"ו )1 באפריל 2016(

                                                סיילס יחזקאל, 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

פרץ יפה 02/12/2015 עדרי ברכה 46072/3

זנדני ישראל 17/01/2005 זנדני סעיד 1070493/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בש קלמן 22/01/2016 בש גיזלה 1071588/1

סרנו טובה 21/01/2016 סרנו נסים 
אברהם

1071716/1

בוהין מרק 05/02/2016 בוהין אנט 1071737/1

צ'קול אלמיטו 14/11/2015 אלמו מולה 1071745/1

פינצ'בסקי מוניה 14/09/2007 פינצ'בסקי מינה 1071867/1

גרינברג אינה 07/02/2016 מדובר ראיסה 1071925/1

לוין שרה 26/01/2016 לוין מריק 1072151/1

בבושקין טטיאנה 21/02/2016 רובינשטיין רחל 36788/2

רוזנולד יצחק 
מאיר

17/10/2010 רוזנולד חיה 
דינה

1072265/1

אפללו  דניס 29/12/2013 אפללו ארמונד 1072273/1

הירש יוסף 21/12/1990 הירש דורה 1072521/1

מלכה כפיר גל 12/02/2016 מלכה אסתר 1072743/1

פלדמן סנה 
אילייה ראובן

03/03/2016 פלדמן מאיר 1072827/1

אוחנונה אסתר 28/02/2016 אוחנונה שמעון 1072871/1

בשארי מלי 
עמליה

28/02/2016 בשארי שלום 1073023/1

שרביט עידית שרביט מרסל רנה 06/12/2015
מכלוף

1073429/1

איזנטל מרים 11/11/2015 קרלנשטיין דוב 
צבי

1073009/1

וקנין דוד 17/11/2013 וקנין נתנאל נסים 1072889/1

דדון אתי 02/03/2016 דדון יגאל 1072923/1

איטח רחל 05/02/2016 איטח אלי 1072961/1

תורג'מן סופי 31/01/2016 יעקב קיטי 1072989/1

ליפקוביץ מוריץ 23/02/2016 ליפקוביץ חוה 1073047/1

פרנק אלצ'ר דורה 24/01/2016 אלצ'ר גנאדי 1073053/1

אאולוב ולנטינה 27/02/2016 אאולוב בוריס 1073289/1

ענבר יגאל 08/02/2016 ענבר שלמה 1073501/1

יוגב עירית 28/01/2016 רוטשילד מרים 1073657/1

עטאס עינת 12/03/2016 עטאס משה 1073762/1

מדינה סלומון 14/03/2016 מדינה יפה 1073776/1

ויסוקי אנה 08/07/2002 ויסוקי אלכסנדר 1073788/1

סילברמן זהבה 01/02/2016 סילברמן אבי 1074002/1

דכטור לריסה 24/08/2013 פריימן אליעזר 1074160/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מור אפרים 02/03/2016 מור רועי 1073692/1

פריאל יהושע 22/02/2016 פריאל בתיה 1073800/1

סטפניאן יוליה 19/01/2016 סיגלוב לאוניד 1073802/1

בן דיין יצחק 18/02/2016 בן דיין אסתר 1074425/1

גרינבלט מריה 01/02/2016 גרינבלט יוסף 1074441/1

אבוטבול משה 07/11/2015 אבוטבול שרל 1074498/1

גנוט יצחק 03/02/2016 גנוט בלנקה 1074840/1

גנוט יצחק 28/02/2015 גנוט אלכסנדר 1074852/1

דויטש פנחס 24/01/2016 דייץ חנה 1075247/1

מזנצב אירינה 19/03/2016 ליפשיץ מריה 1075688/1

מנשקו רינה רחל 31/01/2016 מנשקו אולריך 1076012/1

שררה אוריאל 03/02/2016 שררה שלום 1076114/1

אברג'ל ענת 02/02/2016 לוי יעקב 1076234/1

לחכים קלי טליה 14/03/2016 שלוסברג רחל 1076289/1

ניסנוב מרק 21/02/2016 ניסנוב רביל 1076379/1

שטור איזק 31/05/2015 שטור מוריץ 1076792/1

טויברמן ראיסה 25/05/2013 טויברמן אדוארד 1076807/1

כ"ג בניסן התשע"ו )1 באפריל 2016(

                                             אברהם פרץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כנפי שי 06/01/2016 כנפי אוריאלה 1070104/1

נחמני עליזה 01/01/2016 נחמני נסים 1070188/1

אשרף יהודה 14/02/2016 אשרף שולמית 1070675/1

לוי תמר 06/06/2015 לוי יוסף 1070426/1

יצחק צביה 28/02/2010 יצחק אורי 1070729/1

חאדאד אשר 24/11/1970 חאדאד לויזה 1072157/1

חאדאד אשר 16/09/1982 חאדאד אהרן 1072174/1

אלמן מרגלית 
הילה

22/11/2015 מרגלית רונית 1074742/1

תורגמן יוסף 30/05/2007 תורגמן רוחמה 604946/2

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

יונסי יצחק 13/09/2015 יונסי עובדיה 1070596/1

איובי אלחנן 29/02/2012 איובי כאור 1070626/1

איובי אלחנן 04/05/2010 איובי אהרן 1070633/1

משלי אדלה 17/02/2016 מיטלמן מייסי 1070654/1

אלון מסעוד 24/12/2015 אלון סימי 1070928/1

רובנו קלרה 03/01/2016 רובנו גריגורי 1071003/1

אלמלח עליזה 11/12/2015 אלמלח סימי 1071027/1

עמר שולמית 22/02/2016 עמר מסעוד 1071348/1

אלמקיס מיכל 23/11/2015 כהן יוסף 1072512/1

בן דוד ירון 28/02/2016 יעקובי בת שבע 1073034/1

זריהן אילן 28/02/2016 זריהן שולמית 1073155/1

אילן אבידן מוריס 15/11/2015 אילן רודי 1071277/1

סיני מרטה פרידה 14/01/2016 שטיינברג 
מאוריסיו אברהם

1071296/3

גולן אברהם 02/06/2015 סוסי כמוס 1071326/1

יערן לאורה 12/10/2010 דרדיק פטי יעל 1071436/1

צ'רנובסקי בוריס 18/08/2013 צ'רנובסקי פרידה 1071491/1

גרינשטיין מנחם 03/02/1982 גרינשטיין יוסף 1071536/1

גרינשטיין מנחם 17/11/2015 גרינשטיין פייגה 1071550/1

ויצמן יורם 29/04/1995 ויצמן שמעון 1071578/1

ויצמן יורם 29/07/2015 ויצמן סעדה 1071594/1

שטוקר אלבירה 07/01/2016 גוזמן יפים 1071993/1

זיו תמיר 30/01/2016 פרץ מרי 1072028/1

בן חמו עליזה 23/07/2007 בן חמו יצחק 1072862/1

סולימן תלמה 28/01/2015 רון ציפורה 1072904/1

פרץ קרן 01/03/2016 פרץ אליהו 1072933/1

בולוצקי מרינה 07/10/2015 וייס סימה 1072887/3

איימלק אליהו 20/03/2016 מלסה מברטה 
אורה

1076556/1

שטיינהויז יעקב 
מאיר

15/02/2016 שטיינהויז אהרן 1073687/1

עצר מוסא 12/12/2014 הינדי שמעה 1055071/2

חטאב ז'קלין 
דבורה

03/10/2015 חורי דוד 1073323/1

אסרגין יורי 11/03/2016 אסרגין אוה 1073413/1

ינפולסקי איטה 11/04/2015 קליימן שרה 1073562/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה  שם המנוח מס' תיק

צאיש לימור 26/01/2016 צאשו צבי 1074265/1

בלוי שרה 05/01/2016 שחר מלכה חנה 1074850/1

אלבז חיים 23/02/2016 אלבז שרה 1074886/1

קרת זיוה 10/11/1995 רוזנטל מנוחה 1075588/1

מימון ישי 09/03/2016 מימון שרה 
הדסה

1076434/1

כ"ג בניסן התשע"ו )1 באפריל 2016(

                                       נפתלי אלמשעלי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אליהו ברכה 21/09/2012 הרפזי שרה 1070058/1

אליהו ברכה הרפזי ראובן 1070069/1

שוחט שלומי 03/12/2007 שוחט כרמלה 148231/2

רדוצקי סמיון 04/02/2016 רדוצקי בלה 1070218/1

גוטקין יעקב 02/02/2016 גוטקין סמיון 1070446/1

פרץ ברוך 14/01/2016 פרץ רחמים 1070689/1

תורגמן מימון 11/11/2015 תורגמן חביבה 1071157/1

אוסטנובסקי 
נטליה

13/02/2016 סמורז'יק איזבלה 1071136/1

אללוף אשר 21/10/2010 אללוף חנה 1070747/1

יעקב שרה 04/02/2016 יעקב מרה 1070959/1

דנינו שלמה 08/02/2016 דנינו מנחם 1071119/1

וקסלר ריבה 11/02/2016 וקסלר יצחק 1071228/1

גיגי שלמה 29/02/2016 גיגי ענת חיה 1071469/1

בשירי מרדכי 25/02/2016 בשירי רחל 1071853/1

לנקרי תקוה 19/11/2015 כהן דוד 1071932/1

נעמן מכלוף 16/02/2016 נעמן זקלין 1073447/1

גרשקוביץ צילה 13/11/2015 גרשקוביץ אפרים 1057841/2

אפסאי אביבה 23/02/2016 אפסאי פרג 1072219/1

סגרון רפי 06/02/2016 חדד אורלי 1072221/1

אלקיים יצחק 03/03/2016 אלקיים דבורה 1072442/1

חגג עדנה 25/08/2015 מלכה חסיבה 1073060/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כהן רונית 29/06/2006 כהן שלום 1075721/1

כהן רונית 31/03/2016 כהן שמחה 1075701/1

כהן משה 16/03/2003 כהן אהרן 1076047/1

לוי ססיליה-רות 29/01/2016 אלפרוביש סופיה 1076049/1

כ"ג בניסן התשע"ו )1 באפריל 2016(

                                              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

עטייה רוית אסתר 12/12/2015 עטייה דוד 1063296/1

דהן רונית 21/12/2015 ווקנין רפאל 1066183/1

אפריאט איזה 01/04/1999 אפריאט אלברט 1066514/1

נאמן רפאל 12/06/1985 נאמן שלמה 610935/2

נאמן רפאל 25/09/1998 נאמן מזל טוב 1067548/1

נאמן רפאל 15/01/2016 נאמן יעקב 1067557/1

דמרי ישאי 11/09/1997 דמרי עליזה 1067586/1

אדרי שרה 27/10/2015 אדרי עיישה 1068513/1

יום טוב שאול 18/01/2015 יום טוביאן טובה 1068547/1

יום טוב שאול 16/08/2007 יום טוביאן עזיז 1068553/1

ברשישת ארץ 19/07/2015 ברשישת אלי 1069001/1

רון יעקב 16/02/2016 רון משה צבי 1070055/1

חימי חנה 16/01/2016 בלום שושנה 1070671/1

סבג אהובה 29/02/2016 סבג ז'אקי 1070860/1

אבלין ויקטוריה 15/01/2016 למשב בוריס 1071013/1

בולטינסקי 
יקטרינה

06/02/2015 ליפקין אללה 1071280/1

אלחדאד משה 14/11/2013 אלחדד שרה חיה 1072982/1

חול רחל 08/03/2013 סלינקוב דוד 1073017/1

חול רחל 20/02/2016 סלניקוב שרה 1073029/1

זכריה רחל 05/02/2016 זכריה תמר 1074244/1

לוי בנימין 30/12/2015 לוי בינקה 1074250/1

קרת זיוה 09/09/1993 רוזנטל יוסף  615991/2
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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

נג'וא לוטפי 231/16
ג'אנם

פואד נאיף גאנם18/02/2016

סאלח מוחמד 235/16
עלואן

נאדיה עלי עלואן26/04/2015

נאיפה נאיף 237/16
עבאס

איהאב יוסף 21/06/2015
עבאס

עלי כאמל 252/16
שאהין

ג'מאל עלי שאהין10/09/2015

עדויה עבדאללה 261/16
חלבי

הלאל חלבי26/12/2015

ח'ליל חוסיין 26/06/1997חוסיין סעד זאהר263/16
זאהר

חושפה חסן 270/16
סלים

סאלח אסלים16/09/2003

כמאל רפיק סעב15/11/2012רפיק אחמד סעב273/16

חבוב סקר22/02/2016מג'די סקר סקר309/16

האני מחמד 338/16
דעקה

לפני קום 
המדינה

אמין מחמד דעקה

בשיר יוסף טרודי03/08/2013יוסף סאלח טרודי351/16

דוחי תאופיק 355/16
מועדי

אדיב מועדי01/08/2014

בשיר חייר חלבי15/02/2013חייר נימר חלבי357/16

עסאם בריק29/07/2012ג'מיל נסאר בריק364/16

אבראהים אסעד 377/16
פארס

אסעד פארס08/10/1999

רפיק מותעב 381/16
חאמד

ויסאם רפיק 11/01/2016
חאמד

תופאחה ראפע 20/09/2015עדנאן יוסף גאנם382/16
גאנם

עפיפה מרעי 386/16
מולא

יוסף מולא27/12/2015

יעקוב חוסין 6/16
שמס

סניה אחמד שמס30/11/2015

מאי סאלח 391/16
עוידה

זאיד פאיז עוידה03/11/2012

י"ט באדר ב' התשע"ו )29 במרס 2016(

                                              ענתיר מועדי, קאדי מדהב

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

נחמיה ברוריה 04/10/2014 נחמיה יצחק 1073651/1

ברים אולגה 06/11/2015 פלגוב אליזבטה 1073863/1

בנרוש אילנה 16/01/2016 טללאי דינה 1074303/1

בן שמעון בת 
שבע

09/08/2015 ביטון עליזה 1074530/1

רוכלין סמיון 27/02/2016 רוכלין רוזה 1074645/1

סנדרוסי שמעון 27/01/2016 סנדרוסי מאיר 1074649/1

פרז אידה 16/08/1988 פרז ארמין 1074689/1

מנשרוף בנימין 21/09/1978 מנשרוף וקיטור 1074694/1

מזגאוקר מרים 09/04/2015 בוכריס אליהו 1076258/1

וקנין שירז 31/03/2016 וקנין שמואל 1076372/1

מצרפי כרמי 17/03/2016 מצרפי רותי 1076277/1

מנשרוף בנימין 13/01/2012 מנשרוף רחל 1074698/1

שתיוי ורדה 03/03/2016 שתיוי דוד 1074875/1

חיון זיסל )זהבה( 29/01/2016 סקדגו משה 1076029/1

לאור ליאה 15/03/2016 גרינבאום שרה 1076451/1

כ"ג בניסן התשע"ו )1 באפריל 2016(

                                              יצחק דהאן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אזר מני 17/02/2016 אזר אמירה 1070823/1

טויל שרה 28/01/2016 טויל ברנרד 
שמעון

1070851/1

דוידי אריה 17/12/2015 דוידי אורי 1073162/1

נחום שלום 04/01/2016 נחום מזל 1071521/1

רוגובסקי יעל 16/01/2016 מינצר יעקב 1071565/1

קאוף גרטה 12/03/2016 קאוף פטר 1073528/1

קופלוביץ אריה 20/02/2016 קופלוביץ סטלה 1074617/1

גנח שירי 02/03/1999 תורג'מן יוסף 1074305/1

הרשבר דרור 29/03/2016 הרשבר עדן 1076644/1

י"ב בתמוז התשע"ו )20 באפריל 2016(

                                             צבי מוראד, המזכיר הראשי
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שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

סעיד סלמאן 770/16
שופאניה

זהר שופאניה21/10/2007

גמיל גאנם25/10/2015פרחאן יוסף גאנם795/16

כאמל סלמאן 797/16
חג'לה

סעיד כאמל 10/10/2014
חג'לה

סלמאן סרחאן 807/16
עטאללה

מאלק עטאללה17/11/2010

עטרשאן סלימאן 832/16
חסון

עאמר חסון04/02/2016

תמימה חיר25/05/2008זהרה סלים חיר834/16

נאיפה יוסף 842/16
קבלאן

זאהר קבלאן03/02/2016

מוניר סברי 845/16
עמאר

נבאל מחמד 16/03/2016
עמאר

סמיח שפיק נסר 875/16
אלדין

רימה נסר אלדין24/04/1999

י"ח באייר התשע"ו )26 במאי 2016(

                                              עמאד אבו ריש, קאדי מדהב

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

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

שם המנוחמס' תיק
תאריך  
שם המבקשפטירה 

זידאן סלימאן 398/16
פארס

פחרי אבו פארס19/10/1981

תפאחה סעיד 399/16
אבו פארס

פחרי אבו פארס11/02/1993

סעיד סלימאן 400/16
עאמר

עאמר סעיד עאמר22/04/2005

תמימה חסן 423/16
קבלאן

מלחם אמין 16/02/1987
קבלאן

שפיקה האני 427/16
גדבאן

אמיר סאלח 03/12/2009
גדבאן

וחיד מנסור29/04/2015זהיה חסן מנסור441/16

ברג'ס ברג'ס 443/16
עותמאן

מחפוזה עותמאן05/02/2015

זהור מנסור29/11/2015מוניר חסן מנסור442/16

אמינה סלים 456/16
חלבי

דורה חלבי04/02/2000

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

קאסם רפעאת 521/16
חלבי

אנס  חלבי13/02/1974

חשמה סאלח 527/16
חרב

פאיז מחמד חרב12/02/2016

כאמל סלמאן 545/16
טריף

שהרבאן מהנא 22/08/2015
טריף

סיף סמיר גאנם12/10/2014סאוף סמיר גאנם555/16

סלמאן גמאל 581/16
זיאן

גמאל זיאן20/12/2015

אברהים עלי 583/16
בריק

עלי בריק26/10/1997

מוחמד חזאעי 585/16
סלאלחה

גזאלה חסין 06/03/2016
סלאלחה

דלאל עלי 595/16
פרחאת

אמין פרחאת05/03/2003

קאסם מחאסן 602/16
קאסם

נוהאד קאסם18/05/2013

חיזראן חסן 606/16
סלותי

נאיף סלותי22/12/1998

סלים חוסיין 607/16
עליאן

פאטמה עליאן21/01/2016

סמיה חוסיין 609/16
סלאלחה

פאיק חוסיין 03/02/2016
סלאלחה

מוהנא חמד אבו 626/19
דולה

מחמד מהנא אבן 16/03/2010
דולה

סמיח מוחמד אל 679/16
קאסם

ווטן אל קאסם19/08/2014

ענאן אסעד 693/16
חאלד

אמאל חאלד07/03/2016

חמוד ראפע אבן 694/16
חמד

פאוזיה אבו חמד26/07/2015

סאמר סלמאן 732/16
פארס

נאהד פארס13/02/2015

גמאל ראשד 752/16
מסעוד

סמיר מסעוד04/03/2016

וליד מרזוק 767/16
מועדי

תאמר מועדי24/02/2016

נסיב שאמי11/10/2015זכיה נגיב שאמי768/16
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ס.ט.ד סופטוואר טכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-278672-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.7.2016, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' ארלוזורוב 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,6209809 אביב  תל   ,111
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי הולצמן, רו"ח, מפרק

ברטורא פיתוח בע"מ 
 )ח"פ 510983208(

)בפירוק מרצון(

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 24/07/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
בן יהודה 77, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה דולגין, מפרק

אלוני רום בע"מ 
 )ח"פ 512746405(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 01/08/2016 בשעה 16:00, אצל המפרק,  רח' אבא 
אחימאיר 13, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלון רונן, מפרק 

אמרטה בע"מ 
 )ח"פ 513955625(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   07/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שם המנוחמס' תיק
תאריך  
שם המבקשפטירה 

מוחמד סעד 458/16
פרחאת

אמין פרחאת18/03/2016

חסן עבדאללה 464/16
עבדאללה

חסיבה עבדאללה01/05/2014

מונירה סלים 497/16
עזאם

מועין עזאם18/02/2016

נסיבה נאיף זין 517/16
דין

ראפע זין דין13/11/2015

גמיל עלי נג'ם31/03/2011תמימה ג'בר נג'ם518/16

ארשיד סלים 519/16
חנג'ר

בדיעה חנג'ר20/02/2016

יעקוב חוסין 6/16
שמס

סניה אחמד שמס30/11/2015

האיל יוסף 8/16
בטחיש

מזינה מחמד 03/08/2015
בטחיש

סעיד יוסף עבד 38/16
אלולי

חסאן סעיד 21/06/2004
עבדאלולי

חמד נג'ם עמאשה03/02/2009נגם נגם עמאשה46/16

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
                                              כמאל קבלאן, קאדי מדהב

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 10472-04-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת המשרד המאוחד להובלה בנס ציונה 
בע"מ, ח"פ 51-024636-6,

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד דוד כחלון ושות', 
מרח' ויצמן 14 )מרכז ויצמן(, תל אביב 64239.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.7.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 13.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 20.6.2016.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 20.6.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דרור ממן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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אירגו לאבס בע"מ 
 )ח"פ 515133965(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 06/06/2016 התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד איתי פרישמן, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, טל' 03-6074444, 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.

איתי פרישמן, עו"ד, מפרק 

רכב קלמן יבוא אישי בע"מ
 )ח"פ 514548833(

)בפירוק מרצון(

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 07/06/2016 
ולמנות את אפרת  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
למפרקת   ,04-8440808 טל'  חיפה,   ,21 נוף  יפה  מרח'  פייביש, 

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.

אפרת פייביש, מפרקת 

דבש התמר בע"מ 
 )ח"פ 514102607(

)בפירוק מרצון(

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 08/06/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
1, ראשון לציון, טל' 03-5050662, למפרק  זדל  שי הראל, מרח' 

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.

למפרק   ,03-5183022 טל'  חולון,   ,42 סרלין  יוסף  מרח'  לוי,  ירון 
החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16/10/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.   

ירון לוי, עו"ד, מפרק 

פאסט פסיפיק טריידינג בע"מ 
 )ח"פ 513974808(

)בפירוק מרצון(

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 07/04/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ליאב מנחם, מרח' שמשון 58, חיפה 3467827, טל' 04-6060110, 

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.

ליאב מנחם, עו"ד, מפרק 

ג'יי.איי.אל.אי ייזום בע"מ 
 )ח"פ 513845800(

)בפירוק מרצון(

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 05/05/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל 
טל'  ,6527212 תל–אביב-יפו   ,136 רוטשילד  שד'  מרח'   ברנדט, 

03-6869560, 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.

איל ברנדט, עו"ד, מפרק
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וביטול מינוי המפרק עו"ד עמית הורוביץ, מרח' מנחם בגין 12, 
בית דרום אפריקה, רמת גן, אשר מונה למפרק החברה לצורך 

הפירוק וכל הסמכויות שקנה כמפרק מעצם מינויו הוסרו.

עמית הורוביץ, עו"ד, מפרק

עמותת חיי למען ילדי 
)ע"ר 58-041848-1(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,12.4.2016 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את שושנה מזרחי, מרח' הסייפן 28, גן 

יבנה, למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

שושנה מזרחי, מפרקת

העמותה לקידום מרכז ירושלים 
)ע"ר 58-044197-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 26.1.2016, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עזרא נסים קוקיה, מרח' הרב קוק 8, ירושלים, 

למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
עזרא נסים קוקיה, מפרק

ארוחות חמות לנזקקים 
)ע"ר 58-056471-4(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,9.11.2014 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את יעקוב פינטו, מרח' ברודצקי 22/2, 

נתניה 4240922, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

יעקוב פינטו, מפרק

 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שי הראל, עו"ד, מפרק 

גלובאל דיינמיק עסקים בע"מ
)ח"פ 51-480569-3(

הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפת כללית של 
17.4.2016, התקבלה החלטה  ביום  הנ"ל, שהתקיימה  החברה 
נושים לפי  ידי  מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון על 
סעיף 323 לפקודת החברות, ולמנות למפרק החברה את עו"ד 

ריצ'רד רוברטס, ממגדל המוזאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב.

ביום  שהתקיימה  החברה  של  נושים  שבאסיפת  היות 
ומינוי  ומרצון  החברה  פירוק  יומה  סדר  על  אשר   ,17.4.2016
מפרק מטעם הנושים, לא הופיע אף נושה אחד של החברה, 
האסיפה  החלטת  לפי  החברה  למפרק  רוברטס  עו"ד  מונה 

הכללית הנ"ל, מכוח סעיף 325)ב( לפקודת החברות.

כל נושה שיש תביעות נגד החברה, יגיש את התביעותיו 
בצירוף הוכחותיהם בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו למען 

המפרק הנ"ל כמפורט לעיל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק  

אספן חטיבת המגורים בע"מ
)ח"פ 51-183454-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק

בעלי  החליטו   ,23.5.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  ניתנת 
המניות של החברה הנ"ל, למנות את עו"ד אריאל שחר, אצל ש. 
פרידמן ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה, 
גיפמן, אשר שימש מפרק החברה עד מועד  אילן  במקומו של 

קבלת החלטת בעלי המניות הנ"ל.

אריאל שחר, עו"ד, מפרק

אינטומדיה טי.אל.וי בע"מ
)ח"פ 51-529323-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

הנ"ל  החברה  של  כללית  באסיפה  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
שנועדה והתכנסה ביום 29.5.2016, התקבלה החלטה מיוחדת 
החברה  של  מרצון  לפירוק  הכללית  האסיפה  החלטת  לביטול 




