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

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 3)א( לחוק שירות הביטחון 
בר  רונן  את  למנות  הממשלה  החליטה  התשס"ב-12002,  הכללי, 

לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי.

המינוי ייכנס לתוקף ביום ח' בחשוון התשפ"ב )14 באוקטובר 
.)2021

תקופת כהונתו של ראש שירות הביטחון הכללי תהיה חמש 
שנים; הממשלה רשאית, בנסיבות מיוחדות, להאריך את כהונתו 

של ראש השירות לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת.

ח' בחשוון התשפ"ב )14 באוקטובר 2021(
)חמ 3-3238-ה2(

שלום שלמה  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"ב, עמ' 179.  1

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות 
המדינה ועל שובו

לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24)ב( לחוק–יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע 
על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום כ"ט בתשרי 
התשפ"ב )5 באוקטובר 2021( ועל שובו ביום א' בחשוון התשפ"ב 

)7 באוקטובר 2021(.

י"א בחשוון התשפ"ב )17 באוקטובר 2021(
)חמ 3-1300-ה1(

נפתלי בנט  
ראש הממשלה  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.  1

הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות 
את  הממשלה  הוסיפה  התשי"ט-11959  )מינויים(,  המדינה 
לחוק האמור2,  המשרות שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת 

ולפיכך - 

ראש רשות התקשוב הממשלתי" יבוא: אחרי פרט: "37א.   )1(

"משרד הכלכלה והתעשייה

ראש מערך הדיגיטל הלאומי."; 37ב. 

במגזר  כלכלי  לפיתוח  הרשות  מנהל  אחרי פרט: "68.   )2(
המיעוטים" יבוא:

"המשרד לשוויון חברתי  

מנהל הרשות לפיתוח כלכלי חברתי של המגזר   68א. 
החרדי."  

ח' בחשוון התשפ"ב )14 באוקטובר 2021(
)חמ 3-1173-ה2(

שלום שלמה  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 4780 ועמ' 5672.  2

הארכת מינוי מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים
לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962

הדתיים  הדין  בתי  לחוק   16 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כמיל  של  מינויו  את  מאריך  אני  התשכ"ג-11962,  הדרוזיים, 

מולא2 למנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים.

בתשרי  כ"ה  מיום  חודשים,  לשלושה  המינוי  הארכת  תוקף 
התשפ"ב )1 באוקטובר 2021(, או עד למינוי של קבע, לפי המוקדם 

משניהם.

י"ג בתשרי התשפ"ב )19 בספטמבר 2021(
)חמ 3-1185-ה5(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשס"ח, עמ' 6.  1

התשע"ט,   ;1800 עמ'  התשע"ו,   ;7412 עמ'  התשע"ה,  י"פ   2 

עמ' 14054; התש"ף, עמ' 3054, עמ' 5796 ועמ' 7070; התשפ"א,  
עמ' 1217, עמ' 1522, עמ' 2450, עמ' 2958, עמ' 3562, עמ' 4296,    

עמ' 5069 ועמ' 9652.  

הארכת מינוי זמני של ממונה על המרשם
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  118)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ט-11969, אני מאריך את מינויה של סיגל יעקבי לממונה 

על מרשם המקרקעין.

תוקף הארכת המינוי לשלושה חודשים או עד למינוי קבע 
לתפקיד, לפי המוקדם משניהם.

ז' בחשוון התשפ"ב )13 באוקטובר 2021(
)חמ 3-295-ה5(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשנ"ב, עמ' 58.  1

חידוש מינוי חבר בוועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח 
מינויו  את  מחדש  אני  החוק(,   - )להלן  ורכישה(, התשכ"ג-11963 
של יורם אלקיס2 לחבר בוועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק במחוז 

ירושלים.

תוקף המינוי יהיה לדיון בתיק ו"ע 10867-05-18 בלבד.

ז' בחשוון התשפ"ב )13 באוקטובר 2021(
)חמ 3-324-ה1(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשנ"ב, עמ' 45.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 9264.  2

09/11/2112:56



1255 ילקוט הפרסומים 9978, ה' בכסלו התשפ"ב, 9.11.2021 

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )8(
רשאי  יהיה  המרכז  לפיה  המרכז  ומנהל  משגב  ולבנייה 
בית  ידי  על  קנסות שהוטלו  בעד  לקבל מאדם תשלומים 
משפט לפי חוק התכנון והבנייה, אשר משולמים לוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה משגב לפי החוק האמור, ושטרם 

חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )9(
ולבנייה דימונה ומנהל המרכז, ולפיה המרכז רשאי לקבל 
מאדם תשלומים בעד קנסות שהטיל בית משפט לפי חוק 
לתכנון  המקומית  לוועדה  המשולמים  והבנייה,  התכנון 
המועד  חלף  ושטרם  האמור,  החוק  לפי  דימונה  ולבנייה 

לתשלומם;

לתכנון  המרחבית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )10(
לקבל  רשאי  המרכז  ולפיה  המרכז,  ומנהל  עירון  ולבנייה 
מאדם תשלומים בעד קנסות שהטיל בית משפט לפי חוק 
לתכנון  המרחבית  לוועדה  המשולמים  והבנייה,  התכנון 
המועד  חלף  ושטרם  האמור,  החוק  לפי  עירון  ולבנייה 

לתשלומם;

לתכנון  המרחבית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )11(
רשאי  המרכז  ולפיה  המרכז,  ומנהל  יזרעאלים  ולבנייה 
משפט  בית  שהטיל  קנסות  בעד  תשלומים  מאדם  לקבל 
לוועדה המרחבית  והבנייה, המשולמים  לפי חוק התכנון 
לתכנון ולבנייה יזרעאלים לפי החוק האמור, ושטרם חלף 

המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )12(
ולבנייה מורדות הכרמל ומנהל המרכז, ולפיה המרכז יהיה 
רשאי לקבל מאדם תשלומים בעד קנסות שהוטלו על ידי 
בית משפט לפי חוק התכנון והבנייה, והמשולמים לוועדה 
החוק  לפי  הכרמל  מורדות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

האמור, ושטרם חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )13(
יהיה  המרכז  ולפיה  המרכז,  ומנהל  אשר  חבל  ולבנייה 
על  שהוטלו  קנסות  בעד  תשלומים  מאדם  לקבל  רשאי 
ידי בית משפט לפי חוק התכנון והבנייה, אשר משולמים 
החוק  לפי  אשר  חבל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  לוועדה 

האמור, ושטרם חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המרחבית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )14(
יהיה  המרכז  ולפיה  המרכז,  ומנהל  מזרחי  גליל  ולבנייה 
על  שהוטלו  קנסות  בעד  תשלומים  מאדם  לקבל  רשאי 
ידי בית משפט לפי חוק התכנון והבנייה, אשר משולמים 
לוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה גליל מזרחי לפי החוק 

האמור, ושטרם חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המרחבית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )15(
יהיה רשאי  ולפיה המרכז,  ומנהל המרכז,  ולבנייה הראל 
בית  ידי  על  קנסות שהוטלו  בעד  לקבל מאדם תשלומים 
משפט לפי חוק התכנון והבנייה, אשר משולמים לוועדה 
המרחבית לתכנון ולבנייה הראל לפי החוק האמור, ושטרם 

חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )16(
ולבנייה אצבע הגליל ומנהל המרכז, ולפיה המרכז רשאי 
לקבל מאדם תשלומים בעד קנסות שהטיל בית משפט או 
קנס מינהלי לפי חוק התכנון והבנייה, המשולמים לוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה  אצבע הגליל לפי החוק האמור, 

ושטרם חלף המועד לתשלומם; 

 אישור לקבלת תשלום בעד חוב שטרם חלף
המועד לתשלומו

לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, 
התשנ"ה-1995 

קנסות,  לגביית  המרכז  לחוק  2ב)א(  לסעיף  בהתאם 
אגרות והוצאות, התשנ"ה-11995, אני מאשר את -

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )1(
ולבנייה קריית טבעון ומנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות 
והוצאות )להלן - המרכז(, ולפיה המרכז יהיה רשאי לקבל 
קנס  או  משפט  בית  שהטיל  קנס  בעד  תשלומים  מאדם 
מינהלי, לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן 
- חוק התכנון והבנייה(, אשר משולמים לוועדה המקומית 
ושטרם  האמור,  החוק  לפי  טבעון  קריית  ולבנייה  לתכנון 

חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )2(
ולבנייה שדות דן ומנהל המרכז, ולפיה המרכז יהיה רשאי 
לקבל מאדם תשלומים בעד קנס שהטיל בית משפט או קנס 
מינהלי, לפי חוק התכנון והבנייה, אשר משולמים לוועדה 
האמור,  החוק  לפי  דן  שדות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

ושטרם חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )3(
ולבנייה גבעת שמואל ומנהל המרכז, ולפיה המרכז רשאי 
או  משפט  בית  שהטיל  קנס  בעד  תשלומים  מאדם  לקבל 
קנס מינהלי, לפי חוק התכנון והבנייה, המשולמים לוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה גבעת שמואל לפי החוק האמור, 

ושטרם חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )4(
יהיה  המרכז  ולפיה  המרכז,  ומנהל  השרון  לב  ולבנייה 
על  שהוטלו  קנסות  בעד  תשלומים  מאדם  לקבל  רשאי 
ידי בית משפט לפי חוק התכנון והבנייה, אשר משולמים 
החוק  לפי  השרון  לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  לוועדה 

האמור, ושטרם חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )5(
ולבנייה שפלת הגליל ומנהל המרכז, ולפיה המרכז רשאי 
משפט  בית  שהטיל  קנסות  בעד  תשלומים  מאדם  לקבל 
המרחבית  לוועדה  המשולמים  והבנייה  התכנון  חוק  לפי 
ושטרם  האמור,  החוק  לפי  הגליל  שפלת  ולבנייה  לתכנון 

חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )6(
ולבנייה מעלה הגליל ומנהל המרכז, ולפיה המרכז רשאי 
משפט  בית  שהטיל  קנסות  בעד  תשלומים  מאדם  לקבל 
המקומית  לוועדה  המשולמים  והבנייה,  התכנון  חוק  לפי 
ושטרם  האמור,  החוק  לפי  הגליל  מעלה  ולבנייה  לתכנון 

חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המרחבית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )7(
יהיה  המרכז  ולפיה  המרכז,  ומנהל  בסמה  אבו  ולבנייה 
רשאי לקבל מאדם תשלומים בעד קנסות שהוטלו על ידי 
בית משפט לפי חוק התכנון והבנייה, והמשולמים לוועדה 
לפי החוק האמור,  ולבנייה אבו בסמה  לתכנון  המרחבית 

ושטרם חלף המועד לתשלומם;
 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ח, עמ' 684.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  2
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לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )17(
ולבנייה בית שאן ומנהל המרכז, ולפיה המרכז רשאי לקבל 
קנס  או  בית משפט  קנסות שהטיל  מאדם תשלומים בעד 
לוועדה  המשולמים  והבנייה,  התכנון  חוק  לפי  מינהלי 
האמור,  החוק  לפי  שאן  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

ושטרם חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )18(
רשאי  יהיה  המרכז  ולפיה  המרכז,  ומנהל  לוד  ולבנייה 
משפט  בית  שהטיל  קנסות  בעד  תשלומים  מאדם  לקבל 
לפי חוק התכנון והבנייה, והמשולמים לוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה לוד לפי החוק האמור ושטרם חלף המועד 

לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )19(
ולבנייה שדרות ומנהל המרכז, ולפיה המרכז רשאי לקבל 
קנס  או  בית משפט  קנסות שהטיל  מאדם תשלומים בעד 
לוועדה  המשולמים  והבנייה,  התכנון  חוק  לפי  מינהלי 
האמור,  החוק  לפי  שדרות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

ושטרם חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )20(
רשאי  יהיה  המרכז  ולפיה  המרכז,  ומנהל  יבנה  ולבנייה 
לקבל מאדם תשלומים בעד קנס שהטיל בית משפט או קנס 
מינהלי, לפי חוק התכנון והבנייה, אשר משולמים לוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה יבנה לפי החוק האמור, ושטרם 

חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )21(
ולבנייה נתיבות ומנהל המרכז, ולפיה המרכז יהיה רשאי 
לקבל מאדם תשלומים בעד קנס שהטיל בית משפט או קנס 
מינהלי, לפי חוק התכנון והבנייה, אשר משולמים לוועדה 
האמור,  החוק  לפי  נתיבות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

ושטרם חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )22(
המרכז  ולפיה  המרכז,  ומנהל  פרדס–חנה-כרכור  ולבנייה 
יהיה רשאי לקבל מאדם תשלומים בעד קנס שהטיל בית 
אשר  והבנייה,  התכנון  חוק  לפי  מינהלי,  קנס  או  משפט 
משולמים לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פרדס–חנה- 

כרכור לפי החוק האמור, ושטרם חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )23(
יהיה  המרכז  ולפיה  המרכז,  ומנהל  תקווה  פתח  ולבנייה 
רשאי לקבל מאדם תשלומים בעד קנס שהטיל בית משפט 
או קנס מינהלי, לפי חוק התכנון והבנייה, אשר משולמים 
לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה לפי החוק 

האמור, ושטרם חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )24(
יהיה  המרכז  ולפיה  המרכז,  ומנהל  העמק  מגדל  ולבנייה 
רשאי לקבל מאדם תשלומים בעד קנס שהטיל בית משפט 
או קנס מינהלי, לפי חוק התכנון והבנייה, אשר משולמים 
לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מגדל העמק לפי החוק 

האמור, ושטרם חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )25(
רשאי  יהיה  המרכז  ולפיה  המרכז,  ומנהל  אלעד  ולבנייה 
לקבל מאדם תשלומים בעד קנס שהטיל בית משפט או קנס 

מינהלי, לפי חוק התכנון והבנייה, אשר משולמים לוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה אלעד לפי החוק האמור, ושטרם 

חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )26(
ולבנייה יישובי הברון ומנהל המרכז, ולפיה המרכז יהיה 
רשאי לקבל מאדם תשלומים בעד קנס שהטיל בית משפט 
או קנס מינהלי, לפי חוק התכנון והבנייה, אשר משולמים 
לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יישובי הברון לפי החוק 

האמור, ושטרם חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )27(
ולבנייה להבים ומנהל המרכז, ולפיה המרכז יהיה רשאי 
לקבל מאדם תשלומים בעד קנס שהטיל בית משפט או קנס 
מינהלי, לפי חוק התכנון והבנייה, אשר משולמים לוועדה 
האמור,  החוק  לפי  להבים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

ושטרם חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )28(
יהיה  המרכז  ולפיה  המרכז,  ומנהל  אפק  מצפה  ולבנייה 
בית  שהטיל  קנס  בעד  תשלומים  מאדם  לקבל  רשאי 
משפט, לפי חוק התכנון והבנייה, אשר משולמים לוועדה 
ולבנייה מצפה אפק לפי החוק האמור,  המקומית לתכנון 

ושטרם חלף המועד לתשלומם;

לתכנון  המקומית  הוועדה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )29(
ולבנייה קריית גת ומנהל המרכז, לפיה המרכז יהיה רשאי 
לקבל מאדם תשלומים בעד קנס שהטיל בית משפט, לפי 
המקומית  לוועדה  משולמים  אשר  והבנייה,  התכנון  חוק 
לתכנון ולבנייה קריית גת לפי החוק האמור, ושטרם חלף 

המועד לתשלומם.

כ"ט בחשוון התשפ"ב )4 בנובמבר 2021(
)חמ 3-5780(

גדעון סער  
שר המשפטים  

הודעה על הגשת בקשה לשינוי מטרות מפלגה 
בפנקס המפלגות

לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

התשנ"ב-11992  המפלגות,  לחוק   9 לסעיף  בהתאם 
)להלן - החוק(, ותקנה 10 לתקנות המפלגות )רישום ודיווח(, 
התשנ"ג -21993 )להלן - התקנות(, אני מודיעה כי ביום י"ד 
חשון התשפ"ב )20 באוקטובר 2021( הוגשה לי בקשה לשינוי 
שמספרה  לפיד"  יאיר  בראשות  עתיד  "יש  מפלגת   מטרות 

.59-900091-6

המטרות שאותן מבקשת המפלגה לאמץ הן כמפורט להלן:

מרכזי  ככלי  הציוני-ליברלי  המרכז  את  ולחזק  לבנות   )1(
לשימור מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;

תודעה  בעלת  שלטון  כמפלגת  המפלגה  את  לבנות   )2(
היסטורית ומחויבות לאומית עמוקה;

לקיומה  ההכרחית  והבלמים  האיזונים  מערכת  על  להגן   )3(
של מדינת הלאום, לתת שיוויון זכויות אזרחי לכל תושב 

במדינה ולהתייצב מול כל קיצוניות;
 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.  2

09/11/2112:56



1257 ילקוט הפרסומים 9978, ה' בכסלו התשפ"ב, 9.11.2021 

במינהל  נמצאת  האמורה  התכנית  התכנית:  הצגת  מקום 
התכנון, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים, טל'  -074

7578137, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טל' 074-7697476;

מחוז חיפה, רח'  פל–ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 074-7697227;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 074-7697397;

מחוז תל אביב, רח' דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל 
אביב, טל' 074-7697336;

טל' ירושלים,   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,   מחוז 
;074-7697101

4, קריית הממשלה, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, רח' התקווה 
.074-7697185

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מידע  מראש;  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  שהמשרדים האמורים 
מינהל  באתר  התכנית  של  האינטרנט  בדף  לקבל  ניתן  נוסף 
או  בקרקע,  המעוניין  כל   ,goo.gl/pJfmDz בכתובת:  התכנון 
בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית 
רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית עד יום י"ט בטבת 
התשפ"ב )23 בדצמבר 2021( למזכיר המועצה הארצית לתכנון 
הפנייה   ;9195016 ירושלים   ,6158 ת"ד  בלבד,  ואליו  ולבנייה 
ותכלול  העתקים  בשלושה  בכתב,  תהיה  הארצית  למועצה 
פרטי התקשרות מלאים )כתובת, טלפון, פקס, טלפון נייד, דואר 
העובדות  את  המאמת  בתצהיר  תלווה  הפנייה  אלקטרוני(; 
שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם 

אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

 סרוק לצפייה במסמכים 

י' בחשוון התשפ"ב )16 באוקטובר 2021(
)חמ 3-697-ה2(

שלומי הייזלר  
יושב ראש המועצה הארצית    

לתכנון ולבנייה  

הודעה בדבר השעיה זמנית חלקית של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לשכת  לחוק  78)ג(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בחשוון  כ"ב  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,032/2021 בד"מ  בתיק   ,)2021 באוקטובר   28( התשפ"ב 
וגנפלד, רישיון מס' 72306, עונש של  להטיל על עורך דין חגי 

לכל  ולהתנגד  ישראל,  של  היהודית  זהותה  על  לשמור   )4(
כפיה דתית. להיות מרכז רוחני ליהדות העולם;

לחתור לשלום עם שכנינו, ובעיקר לשלום בתוכנו בין כל   )5(
השבטים, העדות, הזרמים והדתות המרכיבים את החברה 

הישראלית;

את  ולקדם  לשמור  לישראל.  הקידמה  ברכת  את  להביא   )6(
עולמית  ומובילה  מתקדמת  טכנולוגית,  כמדינה  ישראל 

בתחומי החדשנות;

מלוא  את  למצות  הזדמנות  בישראל  ילד  לכל  להעניק   )7(
בחברה  הפערים  לצמצום  ולפעול  שלו  הפוטנציאל 

הישראלית.

תשלום  לאחר  לה,  שצורפו  ובמסמכים  בבקשה  לעיין  ניתן 
האגרה שנקבעה לכך בתקנות המפלגות )אגרות(, התשנ"ג-31993; 
הבקשה בלא המסמכים המצורפים מתפרסמת גם באתר האינטרנט 
taagidim. שכתובתו:  באתר  נוספים  פרטים  המפלגות;  רשם  של 

.justice.gov.il
אזרח  כל  רשאי  לחוק,  ו–)ב(  6)א(   ,9 לסעיפים  בהתאם 
השינוי  לרישום  להתנגד  הארץ  תושב  שהוא  בגיר  ישראל 
המבוקש באופן ובמועד שנקבעו בסעיפים האמורים ובתקנות 

10 ו–5)א( לתקנות.

י"ד בחשוון התשפ"ב )20 באוקטובר 2021(
)חמ 3-2424(

מיכל שמואלי  
רשמת המפלגות   
רשות התאגידים  

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  .3

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית להערות 
הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ"א 1/40 - 

תכנית מיתאר ארצית לפיתוח תת–הקרקע
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
בספטמבר   14( התשפ"ב  בתשרי  ח'  מיום   ,659 מס'  בישיבתה 
2021( החליטה על העברת תמ"א 1/40 - תכנית מיתאר ארצית 
הוועדות  להערות  התכנית(,   - )להלן  תת–הקרקע  לפיתוח 
המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965.

התכנית מועברת גם להשגות הציבור לסעיף 4.2 בלבד.

מטרות התכנית:

יצירת מסגרת תכנונית לניצול מיטבי של הקרקע על ידי   .1
בתת– המצויים  שטחים  הסבת  ו/או  בתת–הקרקע  בנייה 
הקרקע - "לחשוב לעומק", וזאת על ידי תכנון ופיתוח של 
ביניהם, במגמה  קישוריות  ויצירת  מרחבים תת–קרקעיים 
לייעל את השימוש בקרקע ולשמר את השטחים הפתוחים;

המיגון  פערי  הקטנת  ידי  על  האוכלוסייה  מיגון  שיפור   .2
הקיימים ומתן מענה לרצף תפקודי של שימושים חיוניים 
במצבי חירום, לרבות ניצול הזדמנויות שמאפשרת הבנייה 

התת–קרקעית נוסף על אמצעי מיגון על–קרקעיים.

תיאור המקום: כלל שטח המדינה.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שוטלנד אבישי 17/09/2021 שוטלנד חיה-
צפורה

1343377/1

גוטרמן יצחק 
משה

08/04/2021 גוטרמן תושיה 1338481/1

פוריס שולמית 22/07/2021 פוריס לוי צבי 1340353/1

שיאן שילה 15/08/2021 שיאן חסידה 1319535/2

אמסלם דניאל 22/07/2021 אמסלם אורלי 1337621/4

מימון פורטוני 
רחל

27/04/2021 מימון שלום 1317362/2

בנון אהרן אריה 19/09/2008 בנון מנשה 1338684/1

בנון אהרן אריה 06/08/2021 בנון קוטה 1338695/1

ליפקין רות 01/12/1962 ליפקין יוסף 1338714/2

טל פנינה 25/11/2020 אליה משה 1338949/4

רצון ישראל 15/02/2021 רצון שמואל 1339265/1

יעקב עזרא 25/08/2021 יעקב מוטי 1339382/1

הירשנזון ישראל 15/07/2021 הירשנזון מלכה 1339600/1

לין נינה  זרביב 16/01/2017 זרביב מישל 1339887/1

גליק מנחם מנדל 01/08/2021 גליק צפורה רות 1341182/1

זקס דבורה  19/09/2021 וינר אהרן 1341489/1

כהן אברהם 06/10/2021 כהן שושנה 1341563/1

לבנון דוד דב 22/08/2021 לבנון צפורה 1341667/1

שאול יעיש 01/09/2021 שאול רבקה-
מרים

1341798/1

בן יהודה שמואל 21/08/2021 בן יהודה ברוך 1341818/1

קנטרוביץ ישעיהו 24/08/2021 קנטורוביץ עליה 1342432/1

סמירה שרה 05/02/2020 סמירה ציון 1342965/1

בריזל יוחנן 19/05/2020 בריזל טויבה 1343102/1

פולק יוסף 12/04/2021 פולק דב 1343188/1
כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021(

                                                 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

גרב דוד 11/10/2015 גרב מאיר 1338282/1

קירשטיין ישראל 
שאול

24/12/1995 קירשטיין מאיר 388447/4

סיטון עזרא 05/12/2007 זר יחזקאל 1343033/1

בעל צדקה דליה 
גילה

01/08/2021 בעל צדקה 
אליהו

1337866/1

השעיה זמנית וחלקית מעיסוק במקצוע עריכת הדין החל מיום 
ייצוג  על  חלקית  תחול  הזמנית  שההשעיה  באופן   4.11.2021
כמובנו בסעיף 20.1 לחוק הלשכה, למעט בפני בתי הדין לענייני 
עבודה, אזורי וארצי, בתי משפט השלום, המחוזי והעליון, וכן 

על ייצוג כמובנו בסעיף 20.2 לחוק הלשכה.

כ"ט בחשוון התשפ"ב )4 בנובמבר 2021(
)חמ 3-94(

                                                אורי אלפרסי
                                המנהל  הכללי של לשכת עורכי הדין

הודעות לפי חוק העמותות

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות
העמותות,  לחוק   59 סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי כעבור שלושה חודשים מיום פרסום הודעה 
זו יימחקו שמות העמותות שלהלן מפנקס העמותות, זולת אם 

יינתן טעם שלא לעשות כן והעמותות יחוסלו:

שם העמותהמס' עמותה

מיזם לביא )ע"ר(580702975

ג' בכסלו התשפ"ב )7 בנובמבר 2021(
     קארן שוורץ

רשמת העמותות  
סגנית ראש רשות התאגידים  

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

דרשן אשר 19/09/2021 דרשן יצחק 1340322/1

יעקב אודי-
יהודה

24/08/2021 יעקב אילנה 1339730/1

אהרוני אלחנן 11/05/2021 אהרוני ברוריה 1340298/1

רוט הלל 16/08/2021 רוט ציפורה 
אסתר

1340776/1

אסוס נטלי 07/09/2021 לוי יקוט 1337686/1

טימסיט אברהם 15/08/2021 טימסיט יהודית 1341137/1

לוי אהוד 22/07/2021 גלילי דבורה 
פריחה

1338467/1

עטייה תהילה 21/09/2021 בן מוייאל רוזה 1342352/1

דויטש טובה 04/08/2021 דויטש אריה 1337753/1

אלעסרי ליבה 
טובה

17/09/2021 אלעסרי יצחק 
יאיר

1337570/1

פישר וינברג לאה 02/02/2001 וינברג מתיתיהו 
יצחק

689673/4
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מנדל יעקב יוסף 30/06/2021 מנדל יחזקאל 
דב

1340129/1

אינדורסקי יפה 20/09/2021 נוילנדר חנה 1340153/1

באחש מאיר 23/05/2016 בחאש גוליט 1340738/1

מזרחי יעקב 02/11/1991 מזרחי אליהו 
משה

1340942/2

לשס צרנה 01/10/2021 לשס ישעיהו 1340997/1

בודק רינה סיסי 22/05/2021 בודקה שירין 1341054/1

ברוינר אליהו 09/03/2020 ברוינר מאשה 
שולמית נחמה

1341167/1

דה פז גיל 26/11/2020 פז שושנה 1341309/1

לוי מלכה 30/06/2021 לוי סימן טוב 1341617/1

גלנטי טובה 28/08/2021 גלנטי יצחק 1341728/1

אדלמן אסתר 28/08/2021 אדלמן דוד 1341864/1

דנסון ג'ני 13/09/2021 דנסון מישל 1341980/1

בכור שמואל 03/09/2021 בכור ליזה 1342590/1

רבינוביץ ידלר 
רבקה רחל

29/08/2021 רבינוביץ ידלר 
שמואל נחום

1342699/1

לב -אל אלון 07/09/2011 לובל אסתר 1342996/1

קראם יעקב ליבר 24/03/2021 קרם ירחמיאל 1343354/1

בוסקילה פנינה 21/09/2021 אמסלם חביבה 1343729/1

כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021(

                                                   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

נחמן יוסף 17/04/2006 סגל ראובן 1338090/1

נחמן יוסף 05/05/2021 סגל וטה 1338099/1

אהרוני  שני 30/04/2019 אהרוני בת אל 1338213/1

אלהרר סימונה 
שמחה

18/09/2021 אלהרר יצחק 1338266/1

דנדקר קלרה 08/09/2021 דנדקר דוד 1338413/1

ברוך שרה 20/09/2021 רומנו יהושע 1338605/1

שמילה יזהר 23/08/2021 שמילה שושנה 1338771/1

רחימוף ניצה 22/11/2020 רחימוף גדעון 1339306/1

דרעי מרים 03/10/2021 דרעי חיים 1339499/1

סבג רינה 17/01/2011 אטטדגי יוסף 871820/4

לוסקי יצחק 27/02/2018 לוסקי פיבי 1250826/3

שטרית מרדכי 16/03/2006 שיטרית מרגרית 1340002/1

אוחיון הנרי 03/03/2002 אוחיון שלום 1340026/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אלקיים אדי 26/09/2020 אלקיים שולה 1343717/1

אזולאי אסתר 03/08/2021 אזולאי אברהם 1342942/1

כץ תמר 29/09/2021 כץ רבקה 1341819/2

בכר רפאל 04/08/2021 בכר צפורה 1342561/1

דאי שון 20/07/2020 גלפר פיוטר 1340790/1

פיירמן שמואל 16/08/2021 פיירמן שושנה 1339559/1

שפירא אדגר 26/09/2021 שפירא אנה 1340990/1

פוקסמן שינדל 
בבה

30/08/2021 פוקסמן אהרן  1341354/1

בן-עזרא רונית 25/08/2021 חכם נסים אהרן 1343258/1

פז לימור 28/07/2021 פז אריה 1339078/1

לנגר בנימין 01/10/2021 לנגר שלמה סמי 1340368/1

בזרנו רפאל 28/09/2021 בז'רנו אלברט 
רפאל

1343701/1

אביבי ציון 01/09/2021 אביבי צפורה 1343323/1

פוליטי ליאור 01/09/2021 פוליטי רפאל 1342776/1

ראט יעקב 08/09/2021 ראט שרה 1342684/1

ברנהולץ אברהם 
משה

06/10/2021 ברנהולץ נחום 1341802/1

פישגרונד חיים 23/09/2019 פישגרונד 
פרידה

1281435/2

במברגר אהרן 
סלומון

23/07/2021 במברגר הינדה 1332168/3

שני נורית 18/08/2021 נקש אופיר 
פרונסואה

1337868/1

סבר שרון 20/08/2021 סבר דבורה 1337908/1

שפיצר שורץ 
שלמה (ג'ורג')

06/06/2021 שפיצר שורץ 
מרים

1337930/1

גיאת מיכאל 
אוברי

14/08/2021 גיאת חנה 1338326/1

בן דוד אלברט 23/07/2021 פהימיפור דוד 1338662/1

אבייב שלום 18/05/2021 אבייב רחל 1338839/1

שפיגל מיכל 19/02/2002 שפיגל אפרים 
שרגא

1339537/1

פאריב יוני 01/09/2020 פאריב יוסף 1339743/1

פאריב יוני 25/07/2021 פאריב זולאי 1339747/1

נעים רות 22/02/2012 שמיר מרים 1339848/1

נעים רות 28/08/2012 שמיר אורי 1339863/1

ברוינר יהודה 06/03/2021 ברוינר דבורה 
גיטל

1339928/1

ישראל משה 03/07/2021 ישראל מליחי 
ברכה

1339963/1

רודיטי רחל 24/07/2021 רודיטי חיים 1340012/2

סעידה דניז 19/09/2021 סעידה יצחק 1340081/2

אינדורסקי יפה 07/07/2000 נוילנדר יעקב 
שלום

1340125/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מסיקה יולנדה 
אילנה

12/05/2021 מסיקה אברהם 1341234/1

קייטס הלל 18/07/2021 קייטס דן מרדכי 1341288/1

לוסטמן אביבה מרקוביץ שושנה 15/08/2021
רוזה

1341572/1

שיליאן שאקרי 
מרלין

23/05/2021 שיליאן אברהם 1341774/1

וורובייציק  
אלכסנדר

18/08/2021 וורובייציק 
אידה

1342028/1

ביטון משה 26/04/2021 ביטון יעקב 1342154/1

בר אנץ רונית 23/05/2021 בראנץ רפאל 1342202/1

כהן ששונה 12/09/2021 כהן דני 1342220/1

נצר מרים 12/09/2021 נצר ניסן 1342229/1

אברמוב ויאצ'סלב 14/04/2021 איסקוב מריה 1342284/1

דדוש קובי 05/10/2021 דדוש יוסף 1342314/1

זמיר רחל 26/09/2021 זמיר עמנואל 1342802/1

בוארון יוסף 08/09/2021 בוארון תמר 1343110/1

זלוף חגית 03/10/2021 זלוף יעקב 1343139/1

לנדשפט שרה 01/08/2021 בן צור  מזל 1343379/1

יעקובוב גילי 23/02/2020 יעקובוב רשמי 1343437/1

בובליל מרים 28/09/2021 בובליל שלום 1343481/1

שרביט יעקב 
מאיר

23/08/2021 שרביט חונן 
אברהם

1343533/1

רייבי אודי 22/07/2021 רייבי שובל 1343585/1
כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021(

                                             אלון ארביב, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקווה
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מור בלה יהודית 13/08/2021 גליצקי מרים 1337862/1

כהן אורה 29/06/2021 כהן-פרחיה 
אברהם-מנחם

1337923/1

חייקין חנה 30/07/2021 גולדברג טובה 1338000/1

מאיר שמעון 13/09/2021 מאיר יפעת 
ליאורה

1338260/1

פרקול ניב 31/08/2021 פרקול טל 1338341/1

רדה ספיר 16/08/2021 רדה אילה 1338364/1

ביג שניר סלים 15/06/2021 ביג ירדנה ורד 1338483/1

סולומון שרה 25/07/2021 סולומון צבי 1338794/1

אלמאסי יעל 09/09/2021 אלמאסי דוד 1338895/1

וסקר רינה 15/08/2021 וסקר מוזס 1338936/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חכמיגרי יוסף 01/07/2021 חכמיגרי אסתר 1340038/1

מיכאליאן מאסס 
ליאת אורית טאוס

10/09/2021 מיכאליאן אסתר 1340186/1

סגל אדולף 05/07/2021 סגל יהודית יטי 1340652/1

גידלמן אירינה 27/09/2021 שמוקלר בוריס 1341609/1

דדון עמוס 30/08/2021 דדון שאול 1341721/1

רביבו שולמית 02/09/2021 רביבו גבריאל 1342222/1

אנידג'ר יצחק 18/08/2021 אנידג'ר מרסדס 1343369/1
כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021(

                                       יצחק היקינד, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

רייך יהודה 27/08/2021 רייך  יעל 1337758/1

ימיני רונה 14/11/2020 ימיני עצמון 1337819/1

עזרן ירושלימה 14/09/2021 עזרן יוחנן 1338011/1

שלם דוד 29/01/2018 שלם מלכה 1338026/1

מאיר אברהם 16/08/2021 מאיר מרסל 272106/2

מילגרום משה 05/08/2021 מוסקוביץ שיינה 1338713/1

עייש חנניה 28/05/2021 עייש דניז 1339232/1

לבל דינה מרים 21/04/2021 לבל מרדכי 1339258/1

פרג'ון אופיר נסים 19/08/2021 פרגיון  יוסף 1339284/1

אלון דליה מאיה  17/11/2012 שורץ  אהרון 1339419/1

אלון דליה מאיה  11/07/2021 שורץ בלימה 1339427/1

סגל כרמן 23/02/2020 קרצו דוד 1339757/1

קוגנס נתן ישראל 16/03/2021 קוגנס ויקטור 295567/3

כהן מירה 27/08/2021 שיריאן טבוס 1339800/1

הלפרן מנחם 08/12/2019 הלפרן צפורה 1339818/1

אמור אילנה 09/09/2021 אמור עמוס 1339849/1

גולובניץ נתנאל 02/08/2021 גולובניץ רקל 
פטריסיה

1339948/1

ארביב ברוך בכור 09/02/2019 ארביב חריה 1340150/1

סגל חנה 12/09/2021 פפיסמדוב לילי 1340193/1

דאון דורון 01/08/2016 דאון מתנה 854445/2

סגל חנה 18/08/2019 מיכאלאשוילי 
איסרו

1340482/1

שאול שמרית 14/08/2021 רובין נסים 1340606/1

חמדי צפורה חיה 08/08/2021 סאלם שמעה 1340683/1

בלום יצחק 14/09/2021 בלום ישראל 1340807/1

גורנשטיין ציונה 11/09/2021 גורינשטין מלכה 1340928/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קהתי חזי 24/09/2021 נמס-קהתי לאה 1339706/1

סטטר דורינה 05/09/2021 סטטר ריקו 
היינריך

1343003/1

בן אדיבה עליזה 26/12/2020 אלקסלסי 
מסעוד

1344506/1

עובדיה מזל 17/08/2019 כהן תמים 
קטינה

1340677/1

צברי שלום 03/10/2021 צברי שמחה 1341621/1

יונה טובה 31/08/2021 יונה עליזה 919404/2

הומינר זלמן חיים 08/09/2021 הומינר יוסף 
אליעזר

1344014/1

קליין שלמה 27/07/2021 קליין יעקב דוד 1343899/1

כהן משה 14/07/2021 כהן ארנה 1341826/1

פורת חבצלת 23/06/2003 ניר רבקה 1182567/4

כהן מרדכי דוד 14/09/2021 כהן מלכה 1341040/2

יוסף יוסטין 21/08/2021 יוסף לוציה 1340821/1

ברסקופסקי נעמי 15/04/2020 ברסקופסקי מורי 1341227/1

בלומנפלד סבינה 06/09/2021 ליבוביץ מריאנה 1342273/1

הברי רות 26/09/2021 הברי רחמים 1343083/1

עמר מירב 26/09/2021 עמר מאיר 1343422/1

מזרחי אברהם 02/08/2021 מזרחי עודדה 1343542/1

וונה יעל 04/08/2021 חממי יחיאל 1344162/1

כהן מיכל 26/09/2021 כהן שחף 1344563/1

עמר דורון 22/02/2004 עמר שלמה 1344638/1

עמר דורון 31/08/2021 עמר עדנה 1344644/1
ד' בכסלו התשפ"ב )8 בנובמבר 2021(

                                                    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

לוגסי שושנה 27/09/2021 לוגסי אלי 1343475/1

לוי טטיאנה 26/08/2021 לוי יוסף 818861/2

נבט דור אביאל 03/03/2020 נבט רוברט 1341515/1

בטאשוילי נטלה 17/02/2013 מגרלישוילי 
רותי

1342160/1

גודנקו יאנה 09/08/2021 אומנסקי לאוניד 1339960/1

הרוש יעקב 19/05/2021 הרוש משה 1338532/1

לוי תמר 01/10/2020 לוי מרדכי 1340103/1

דוק אסתר 10/09/2021 דוק פרוספר 1340130/1

בר עינב 20/06/2021 נכבר לאה 1339379/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אידל בנימין 18/09/2021 אידל הרי 1186094/2

אידל בנימין 28/07/2021 אידל ברכה 1186085/3

שמיר חיים 10/09/2021 שמיר מזל 1339378/1

זיידל שושנה 11/09/2021 זיידל נחום 1339560/1

מזרחי שמואל 
דניאל

18/01/2021 מזרחי ורדה 1339703/1

מנס אריה יהודה 03/08/2021 מנס שרה 1339752/1

רוט אליעזר 28/06/2021 רוט חנה 1340100/1

רבנסרי משה 29/09/2021 רבנסרי מונירה 1340157/2

וסילבסקי ליליה 13/01/2017 אשרוב יורי 1340645/1

שפיגל ארינה 05/08/2021 שפיגל קלאודיה 1340717/1

נגר יהודית 04/06/2012 נגר אברהם 1340958/1

גיאת הראל 14/09/2021 גיאת יוסף 1341368/1

ירום גיא משה 16/08/2021 ירום שרה 1341376/1

גרוס חיים יהודה 23/08/2021 גרוס הדביג 1341514/1

רביבו אורן 06/04/2020 רביבו יוסף 1341636/1

דינר שמעון 09/10/2021 דינר אהובה 1341830/1

גרוס יורי 23/05/2020 גרוס גנאדי 1341899/1

ברקליפה יעל 20/09/2021 בר קליפה אופיר 1342332/1

רצון עדי 04/07/2011 רצון ציונה 1342417/1

גרליצקי גלינה 27/03/2020 שצ'יגרין בתיה 1342632/1

אטיה עמי 05/09/2021 אטיה מרדכי 1342661/1

אוסטר אילן 06/09/2021 אלסטר יוסף 1342846/1

מגר אלישע נצר 27/09/2021 מגר רחל 1343179/1

בר דוד יפה 13/10/2021 בר דוד חיים 1343720/1
כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021(

                                               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

ליבס ציפורה 10/02/1979 ריגר מנחם 665752/3

טהר ענת 17/08/2021 זילברמן רבקה 1338751/1

יעיש יעקב 31/08/2021 יעיש יחיא 1339471/1

כהן חגית 03/06/2006 מידני מנחם 1339935/1

כהן חגית 22/11/2014 מידני רחל 1339943/1

דנינו יפה 27/08/2021 דנינו ציון 1339549/1

סמולר אליעזר 10/04/1977 סמולר פסח 1339676/1

סמולר אליעזר 17/05/2021 סמולר מרים 1339682/1

סמולר אליעזר 01/02/2019 סמולר יוסף 1339689/1
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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

אזרואל מרי 02/02/2021 עזריאל מאיר 1337915/1

פור יוסף 28/03/2021 פור דליה 1339836/1

ברום איתן 03/10/2020 ברום שרה 1339579/1

קוזלובסקי 
לודמילה

09/02/2021 קוזלובסקי 
ולדימיר

1339885/1

ברוק ליודמילה 17/09/2021 ברוק אדוארד 1340139/1

פרנקל אסף מאיר 07/08/2021 פרנקל אביעזרי 1340253/1

טמסוט חיים 17/02/2021 טמסוט שלום 1340156/1

וטובסקי סבטלנה 04/09/2021 גרשינקרויין 
יפים

1341365/1

כהן אהרון רוני 05/05/2019 כהן מיכאל 1243269/8

בן שושן אסתר 04/02/2021 בן שושן דוד 1337735/1

דיין ויקטוריה 29/07/2021 שוקרון מרי 1339028/1

אמברטוט צפורה 03/04/2019 אמברטוט משה 1339228/1

ביטון שלום 30/08/2021 ביטון מזל 1339387/1

טודרשביץ' 
גריגורי

20/08/2021 טודרשביץ' רומן 1339584/1

קורנייב נדיה 04/03/2020 ליפקו שולמית 1339660/1

רידברג לובוב 30/08/2021 רידברג יצחק 1341521/1

שמואל יקרה 26/10/2017 קאפח זהירה 1341611/1

טוזלי שושנה 15/09/2021 טוזלי יוסף 1341822/1

לוייב מריה 06/07/2021 לוייב יולי 1342595/1

סטוליאר לודמילה 30/08/2021 סטוליאר 
ולדימיר

1342618/1

גיטר אסיה 03/09/2021 גיטר רומן 1343491/1
כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021(

                                             עקיבא צדקיהו, 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

מלול רון 21/03/2021 מלול שרה 1337614/1

טימסיט יהודית 
ריקה 

21/08/2021 טימסית רוז'ה 
משה

1337834/1

אדוני חיים 18/04/2021 אדוני בובי 1337886/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מולודצקי פאינה 29/07/2021 שמוקלר מריה 1339758/1

דוד מנחם 12/07/2021 דוד רחל 1338985/1

יוסבשוילי מריה 20/08/2021 פלגשוילי דוד 1340161/1

צרפתי דוד 02/08/2021 צרפתי יעקב 1340056/1

סנדקיי וורט 03/05/2019 סינדקיי איינוו 1339589/1

ממן אייל 16/08/2021 ממן שלמה 1337795/1

גוייחר גריגורי 06/07/2021 גויחר נאום 1337527/1

גוייחר גריגורי 18/02/2015 אוקופניק בסיה 1337552/1

גוטליב אלכסנדר 02/04/2021 שטנברג בסיה 1337657/1

אלוש טיבל חנה 09/08/2003 חסון יואל א 1337705/1

רוס טויטו דבורה 
חיה אני לאונה

25/05/2020 רוס אנדרה פירט 1337808/1

רוס טויטו דבורה 
חיה אני לאונה

26/07/2021 רוס לאון ארמנד 1337820/1

גולינסקי גלינה 25/08/2021 גולינסקי איסק 1337918/1

גרידי מזל 21/01/2021 גרידי עופר 1338210/1

מקסימוף דוד 
חיים

06/07/2021 מקסימוף נרגס 
נעמי

1338540/1

שוקרון רדואה 16/08/2008 סיסו בידה 1338941/1

אליקאשבילי לאה 11/01/2020 אליקאשבילי 
שבתה

1339122/1

בן לולו משה 30/09/2021 בן לולו נורית 1339892/1

חטשואל שנטל 07/09/2021 חטשואל עמרם 1339907/1

אמסלם אלפרד 03/10/2021 אמסלם ג'ויס 
הרייט

1339930/1

פוזילוב אציק 08/08/2021 פוזילוב ניסן 1340217/1

פוזילוב אציק 08/04/2021 מירצאייב 
פוזילוב מרוסיה

1340239/1

לוי לבנת 02/09/2021 מטוק רישרד 1340551/1

גל מילנה 26/03/2011 לומזוב לאוניד 1340929/1

אברהם דניאל 11/08/2021 אברהם ירמיהו 1340938/1

אבוחצירא יצחק 
מיכאל

21/09/2021 אבוחצירא 
אהרון

1341140/1

זיו אלחנן 19/12/2010 זבלי סימון 1341230/1

מלמן גרי 04/09/2021 מלמן סימיון 1341262/1

ברמק דמיטרי 25/05/2021 ברמק בזיה 1343446/1

גמבורג אלה 06/08/2021 גמבורג פריידה 1343591/1

קורנקוב ויאצ'סלב 17/06/2021 קורנקוב דריה 1343637/1
כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021(

                                                סיילס יחזקאל, המזכיר הראשי
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בן שעיה אמיל 26/09/2021 בן שעיה פריחה 1342353/1

ניגרקר חנה 02/09/2021 ניגרקר שמשון 1343230/1
כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021(

                                                 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

מוראד צבי 03/08/2021 סביחה מוראד 1336273/1

כספי לי 27/06/2021 שביט לבנה 1337453/1

וורונצוב נלה 19/08/2021 קולבק גלעד 1335634/1

תספאי יהודית 16/01/2021 בוגלה איניו 1339617/3

להב לאה 06/09/2021 גבעון שרה 
רבקה

1340262/1

זמרי ציונה 06/08/2021 ביתן שלמה 1340751/1

סמוליאנסקי 
גריגורי

12/12/2020 סמוליאנסקי 
בלה

1342133/1

גראשי שלמה 20/09/2021 קוגן פאינה 1342308/1
כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021(

                                                 צבי מוראד, המזכיר הראשי

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

האני סלים דעבוס  21/06/2021 מוחסנה אסעד 
דעבוס 

271/2021

נדים בשיר 
פוארסה

26/12/1960 כאיד חליל 
פוארסה 

2067/2021

חמד עקאב 
קוייקס 

06/10/2015 גוהרה סאלח 
קוייקס 

2068/2021

גזאלה נימר בדר  19/07/2021 כרם גבר בדר 2069/2021

חסן מוחמד זידאן  07/05/2021 סאלחה מלחם 
זידאן 

2091/2021

נוהאד מוחמד 
אבו ג'נב 

07/08/2021 בהא אל-דין 
אמין אבו ג'נב 

2094/2021

מרואן מוחמד 
נפאע

15/07/2021 מוחמד חוסיין 
נפאע 

2099/2021

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אלפסי עדנה 03/09/2021 אלפסי מאיר 1338389/1

סוסנה גבריאל 15/06/2015 סוסנה גילה 1338988/1

כהן תרז 26/05/2021 נתן אליהו 1106366/2

כהן תרז 26/05/2021 נתן אליהו 1106366/3

בן סוסן יוסף 17/09/2021 בן סוסן אליס 1339411/1

אלבז יהודית 18/10/2019 אלול יצחק 1339572/1

עברו ברוריה 05/12/2020 עברו יצחק 1339605/1

קינן שרה 10/09/2021 מזרחי שאול 1340066/1

שושן שלמה 05/10/2021 סוסן ירדנה 1340930/1

מנחם איתן 18/10/2021 מנחם שולמית 1342631/1
כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021(

                                                 שלמה דידי, 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

ביגאוי רחל 08/03/2021 סמילוביצי 
זהבה

1340286/1

אמזלג אברהם 26/09/2021 אמזלג שמחה 1341912/1

דניס אורה 22/09/2021 דניס ברנרד 
אלכסנדר

1342648/1

לוין ליה 26/09/2021 מגלשוילי דוד 1338127/1

כהן אברהם 
מרדכי

22/04/2017 כהן חיים 1135346/7

דרשביץ חדוה 18/08/2021 קרויזר מינה 1337747/1

קוריאל סימה 13/12/2020 חבושה גלדיס 1300056/9

בניטח יניב 13/09/2021 מבורך אניטה 1343084/1

אברהם בוגנים  
בר

26/07/2021 אברהם ישראל 1338254/1

דנינו פיבי 29/11/2014 פרץ פרחה 1338653/1

חליוה אבי 17/08/2021 חליוה אלי 1338983/1

בניסבי ויויאן 25/09/2021 בנסבי יעקב 1339003/1

כנפי מרים 14/09/2021 כנפי שאול 1339036/1

אלמוג זרדון 
פרנסואז לואיז 

רונית

06/09/2021 אלמוג שיר 1340236/1

מיכאלי ג'ולי 27/08/2021 קקיאשוילי 
אברהם

1340445/1

קוגס דמיטרי 18/06/2009 קוגס אנה 1340650/1

קוגס דמיטרי 25/01/2012 קוגס וולדימיר 1340660/1

חנוכייב ישי 17/06/2021 חנוכייב רודיאון 1341360/1
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ט"ז בחשוון התשפ"ב )22 באוקטובר 2021(

                                                כמאל קבלאן, קאדי מדהב

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות

פאת  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   18.4.2010 וביום  הואיל   )1(
שדה כפר קהילתי אג"ש להתישבות תעשייתית וחקלאית 
בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003034-6 אגודה  מס'  בע"מ, 
והפירוק  והואיל   ,2910 עמ'  התש"ע,   ,6085 הפרסומים 
הנ"ל הושלם ביום 8.11.2021, ניתנת בזה הודעה כי רישום 
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

מעונות  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   24.5.2021 וביום  הואיל   )2(
אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  אגודה   - תפרח  חינוך  קרית 
 ,9635 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003390-2
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,6220 עמ'  התשפ"א, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,1.11.2021
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 60952-08-21

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

לקידום  עמותה  וספורט  צעירים  עמותת  פירוק  ובעניין: 
הספורט בנחף, ע"ר 58-057423-4,

והמבקשים: )1( אבראהים ראאפת; )2( ח'ואלד מהנא; )3(  ריאן 
מוהנד, ע"י ב"כ עו"ד אמיר שרקאוי ואח', רח' אלמדינה, אום אל–

 פחם, ת"ד 8771, סניף צפון: שד' מנחם אריאב 3, נוף הגליל, טל' 
04-6583444, פקס' 04-8421121.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.7.2021 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.12.2021, בשעה 11.00.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור 

למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע 

.24.11.2021

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אמיר שרקאוי, עו"ד  
   בא כוח המבקשים

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

נסיב סולימאן 
מנסור 

31/08/2021 סדיקה אחמד 
מנסור 

2108/2021

מועין נג'יב עזאם  מועתסאם מועין 18/02/2016
עזאם 

2114/2021

זוהיר מוחמד 
פראג' 

01/09/2021 הילה מגיד 
פראג 

2116/2021

חמד עקאב קויקס 27/08/2002 עיקאב עקל 
קוויקס 

2121/2021

עלי סלים עאיק  06/1974 שהרבאן מלחם 
עאיק 

2123/2021

ב' בחשוון התשפ"ב )8 באוקטובר 2021(

                                                אחסאן חלבי, קאדי מדהב

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סלמאן זכי 
אבראהים

23/06/2021 זכי אבראהים 
אבראהים 

2140/2021

רודין מג'יד נח'לה  28/08/2021 מג'יד מוחמד 
נח'לה 

2144/2021

פואד סלמאן 
בסיס 

17/09/2021 פאטמה סאלח 
בסיס

2148/2021

שפיק חמד 
פרחאת 

19/12/2016 רחמה שאכב 
פרחאת 

2149/2021

נסרה סאלם 
אבראהים

08/09/2021 רים סעיד 
אבראהים 

2151/2021

נואף מוחמד חלב 01/10/2006 טפלה סלימאן 
חלב 

2173/2021

עפיפה עלי סויד  26/08/2019 סעיד חוסין 
סוויד 

2175/2021

נאג'י סלמאן בדר 03/07/2017 סלמאן בדר בדר 2176/2021

המאם חוסין סעד 10/07/2000 תמימה סלמאן 
פרג 

2179/2021

סלמאן פאיז 
חוסיין 

03/08/2003 הנא סלמאן 
חוסיין 

2182/2021

לובנה אסמר 
שרוף 

10/09/2021 שרה פאיז שרוף 2188/2021

גואד נואף חלבי  21/05/2020 נואף סלימאן 
חלבי

2198/2021

מוהג'ה מוהנא 
ח'טיב 

03/09/2021 מוחמד סלמאן 
ח'טיב 

2205/2021

מרזוק סעיד מרזוק 03/07/2021 חנאן מרזוק 
מרזוק 

2210/2021

וזיר סעיד אמון 01/07/2004 סעיד נאיף אמון  2211/2021
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