רשומות

ילקוט הפרסומים
ב׳ בטבת התשס״ה
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עמוד

עמוד
מינוי רשם שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על
עוסקים

760

מינוי רשמת מתווכים במקרקעין

760

מינוי חברים לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ולפי
760
חוק בתי דין מינהליים
מינוי ועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים
שנספו במערבה )תגמולים ושיקום( ולפי חוק
בתי דין מינהליים

760

היתר לגילוי ידיעות לפי פקודת מס הכנסה

761

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות
והספורט
^^ןונים למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד
המדע ,התרבות והספורט למוסדות ציבור

761
762

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז
הצפון.

763

הודעה על העברת סמכויות׳ לפי חוק חינוך ממלכתי763 ...
הסמכה לפי פקודת מם הכנסה ,לפי חוק מס רכוש
וקרן פיצויים ,לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח,
מכירה ורכישה( ,ולפי חוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה  -מעצרים(

764

אצילת סמכויות לפי חוק שירות התעסוקה

764

העברת סמכויות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה

764 ......

הסמכת מפקחים לפי חוק שירות התעסוקה

764

מינוי והםמכת מפקחי עבודה

765

מינוי מפקחת עבודה

765

הודעה על הכרה בגופים מוכרים להפניית בנות.
שירות לאומי

766

הודעה על מתן רישיון להקמה ולהפעלה של מערכת
הולכה לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע״מ 766 ...
הודעה על הנחת תכנית ניקוז

766

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

766

הודעה על ועדת ערר לארנונה )הרצליה(

766

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור

767

הודעות על בקשות לחידוש רישום לפי חוק
המקרקעין

771

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין

772

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

773

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

787

הודעות לפי חוק הירושה

789

הודעות בתי הדין הרבניים

794
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ע ל עוסקים

מינוי

מחוז חיפה:

ד.

ברשימת החברים:

לפי חוק שירות נתוני אשראי ,התשם״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )3א( לחוק שירותי נתוני
אשראי ,התשס״ב , 2002-אני ממנה את אלישע צידון  ,ת׳׳ז
 ,1291368לרשם שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על
עוסקים.
י

ח׳ בכסלו התשס״ה ) 21בנובמבר (2004
יוסף )טומי( לפיד
שר המשפטים

ס״ח התשם״ב ,עמ׳ .104
י״פ התשם׳׳ד ,עמי .3792

מינוי

ת׳׳ז ;002582518

חברים אחרים  -שלמה וול ,ת״ז .007999089

2

תוקף המינוי עד יום כ׳׳א באדר ב׳ התשם״ה ) 1באפריל
.(2005
)חמ (3-3422

רופאים  -איתן פלדי ,ת״ז  ,09166091אלכסנדר קורת,

תוקף המינוי של עדיה סקולםקי־גלעד במחוז ירושלים
עד יום ט׳ בחשון התשס״ז ) 31באוקטובר  ,(2006ובמחוז תל
אביב עד יום ד׳ בתשרי התשם״ז ) 26בספטמבר .(2006
תוקף המינוי של רות כהנא לרמן עד יום י׳ בכסלו
התשם״ח ) 20בנובמבר .(2007
תוקף המינוי של שלמה וול עד יום ל׳ בשבט התשס״ה
) 9בפברואר .(2005
תוקף המינוי של איתן פלדי עד יום כ׳ בסיון התשם״ז
) 6ביוני .(2007
תוקף המינוי של אלכסנדר קורת עד יום א׳ בסיו
התשס״ה ) 8ביוני .(2005

ר ש מ ת מתווכים במקרקעין

לפי חוק המתווכים במקרקעין ,התשנ״ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק המתווכים במקרקעין,
התשנ״ו , 1996-אני ממנה את אסתר מויאל ,ת״ז ,053350658
לרשמת מתווכים במקרקעין ,במקום יהודית וייס .

ח׳ בכסלו התשם״ה ) 21בנובמבר ,(2004
) ח מ

 2 3ג

־

יוסף )״ומי( לפיד

( 3

שר המשפטים

י

2

ד׳ בכסלו התשס״ה ) 17בנובמבר (2004
)

ח

8

מ

5

7

2

־

3

(

יוסף )״ומי( לפיד
שר המשפטים

י

ס״ח התשנ׳׳ו ,עמי .70
י״פ התשנ״ז ,עמ׳ .947

•

מינוי

ועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,התש״י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים,
התשנ״ב1992-
בתוקף סמכותי לפי חוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש״י) 1950-להלן  -החוק(,
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב992-ו  ,אני ממנה
חברים לועדות ערעור לפי החוק ,כמפורט להלן:
ו

מינוי חברים

2

 :לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט1959-
]נוסח משולב[ ,ולפי חוק בתי דין מינהליים,
התשנ״ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים
ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח משולב[ )להלן
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב, 1992-
חברים לועדות ערעור לפי החוק ,לענין התיקים
להלן:
,

2

א.

1

)תגמולים
 החוק(,אני ממנה
המפורטים

א.

חברים אחרים  -עדיה םקולםקי־גלעד ,ת״ז .050708734
ב.

 :חברים אחרים  -עדיה סקולסקי־גלעד ,ת׳׳ז .050708734

ברשימת החברים:

ג.

ב : .מחוז תל אביב:

ג.

^

מחוז ראשון לעיון:
ברשימת החברים:
חברים אחרים  -רות כהנא לרמן ,ת״ז .028777159

 :ברשימת החברים:
חברים אחרים  -עדיה סקולסקי־גלעד ,ת״ז ,050708734
רות בהנא לרמן ,ת״ז 59ו.028777

מחוז תל אביב:

חברים אחרים  -עדיה סקולסקי־גלעד ,ת״ז ,050708734
רות בהנא לרמן ,ת״ז .028777159

מחוז ירושלים:
ברשימת החברים:

מחוז ירושלים:
ברשימת החברים:

ד.

מחוז חיפה:
ברשימת החברים:

מחוז ראשון לציון:
ברשימת החברים:

רופאים  -איתן פלדי ,ת״ז  ,09166091אלכסנדר קורת,
ת״ז ;002582518

חברים אחרים  -רות כהנא לרמן ,ת״ז .028777159

חברים אחרים  -שלמה וול ,ת״ז .007999089

ס״ח התשי״ט ,עמ׳  ;276התש״ן ,עמ׳ .20
ם״ח התשנ״ב ,עמ׳ .90
760

ם״ח התש״י ,עמ׳ 62ו.
ם״ח התשנ״ב ,עמ׳ .90
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

V

תוקף המינוי של עדיה סקולםקי־גלעד במחוז ירושלים
עד יום ט׳ בחשון התשם״ז ) 31באוקטובר  ,(2006ובמחוז תל
אביב עד יום ד׳ בתשרי התשס״ז ) 26בספטמבר .(2006

.1

פעילות לחיזוק והכנה של תלמידי החטיבות העליונות
בבתי ספר דתיים ,לעידוד לשירות משמעותי בצה״ל,
תוך הכנה למפגש עם סביבה שאינה שומרת על אורח
חיים דתי ,במגמה להכין את התלמידים לעימות צפוי
לגבי זהותם ,והתמודדות עם חיי צבא בחברה
רבגונית.

תוקף המינוי של רות כהנא לרמן עד יום י׳ בכסלו
התשם״ח ) 20בנובמבר .(2007
תוקף המינוי של שלמה וול עד יום ל׳ בשבט התשס״ה
) 9בפברואר .(2005
תוקף המינוי של איתן פלדי עד יום כ׳ בסיון התשס״ז
) 6ביוני .(2007

.2

ח׳ בכסלו התשם״ה ) 21בנובמבר (2004
)

ח

ו 5 2

מ

־

יוסף )טומי( לפיד
שר המשפטים

i

היתר לגילוי ידיעות
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  234לפקודת מם הכנסה ,
סעיף  105לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה ורכישה(,
התשכ״ג , 1963-סעיף  50לחוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ״א , 1961-סעיף  142לחוק מם ערך מוסף ,התשל״ו-
 , 1975סעיף 19ב לחוק מס קניה )טובין ושירותים( ,התשי״ב-
 ,1962ובהתאם לסעיף 231א לפקודת המכס , ,ולפי כל דין
אני מתיר לממונה על הכנסות המדינה לקבל כל מידע
המצוי בשירות עיבודים ממוכנים )שע״מ( לצורך ביצוע
תפקידו.
,

.3

2

4

s

י״ט בחשון התשס״ה ) 3בנובמבר (2004
)חמ (3-2535

בנימין נתניהו

י
2
ג

4
s
6

דיני
ס״ח
ס״ח
ס״ח
ם״ח
דיני

שר האוצר
מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
התשכ״ג ,עמ׳  :156התשנ״ט ,עמ׳ .130
התשכ״א ,עמי  ,-100התשל׳׳ט ,עמ׳ .96
התשל״ו ,עמ׳  ;152התשנ׳׳ח ,עמ׳ .185
התשי׳׳ב ,עמ׳  ;344התשנ״ח ,עמ׳ .185
מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמ׳ .39

אוכלוסיות היעד בפעילות הנתמכת:
תלמידי כיתות י״א ויי׳ב בחטיבות העליונות במוסדות
חינוך דתיים )להלן  -מוסדות חינוך(.

ג

6

סוגי הפעילויות והנושאים הנתמכים:
הדרכה קבוצתיות שמטרתה חינוך לאהבת התורה ,העם
והארץ ,לצורך הכוונה והכנה לשירות צבאי ,ובכללם
כלים להתמודדות עם חברה רבגונית ועם האתגרים
הצפויים לזהות הדתית במסגרות הצבא .הפעילות
תכלול הדרכה ודיון וכן מפגשים של התלמידים עם
גורמים שונים המדגימים אפשרויות שילוב שונות
בצה״ל ,כגון :חיילים ,תלמידי ישיבות הסדר ,וכיוצא
באלה .הפעילות תתבצע באופן קבוע ורציף בבתי
הספר ,ותוכל לכלול גם שעות הדרכה במסגרת מפגשים
בין תלמידים מבמה בתי ספר ,שבהם מתבצעת פעילות
קבועה.

תוקף המינוי של אלכסנדר קורת עד יום א׳ בסיון
התשס״ה ) 8ביוני .(2005

( 3

מטרת התמיכה:

.4

תנאי סף למקבלי הפעילות הנתמכת:
)א( מוסד הציבור עוסק בחינוך לא פורמלי ,אינו מוסד
חינוך ,בעל ניסיון של שנתיים לפחות בפעילות
הנתמכת :התכנית לחיזוק הזהות הדתית לפי
מבחנים אלה מאושרת בידי המינהל לחינוך דתי
במשרד.
)ב( מוסד הציבור מבצע פעולות הכנה לצבא לפי
מבחנים אלה ,ב־ 25מוסדות חינוך לפחות ברחבי
הארץ ,ב־ 3מחוזות לפחות ,בהיקף  2,000שעות
הדרכה קבוצתיות בשנה ,קבוצה תמנה 15
תלמידים לפחות מכיתות י״א או י״ב במוסדות
חינוך :תלמיד יבוא במניין בקבוצה קבועה אחת
בשנה בלבד.
)ג(

מבחנים ל ע ו ר ך ת מ י כ ה ש ל מ ש ר ד החינוך
התרבות והספורט
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה-
 ,'1985ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד
החינוך התרבות והספורט )להלן  -המשרד( למוסדות
ציבור:
המינהל לחינוך דתי
פעילות לא פורמלית לחיזוק זהותם הדתית של תלמידי
החינוך הדתי לקראת שירותם בצבא.
תקנה תקציבית20-21-11-41 :
סייח התשמ״ה ,עמ׳  ;60התשנ״ב ,עמ׳ .34
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

מוסד הציבור נותן שעות הדרכה בכל מוסד חינוך
 30שעות הדרכה בפועל בשנה לפחות ,על ידי
מדריך קבוע לכל קבוצה ,-כל קבוצה המופעלת
במוסד חינוך ,מקבלת שעת הדרכה קבוצתית
בשבועיים לפחות ,במהלך תקופת הלימודים בבית
הספר ,שעת הדרכה היא שעה אקדמית פרונטלית,
באורך של  45דקות לפחות ,של הדרכה מכוונת,
הניתנת בידי מדריך שהכשיר מוסד ציבור ,כאמור
בסעיף קטן )ה( ,בפני קבוצת תלמידים.

)ד(  50>%לפחות מפעילות מוסד הציבור כאמור
במבחנים אלה מבוצעת במוסדות חינוך המצויים
בארבעת העשירונים החלשים ביותר ,לפי מדד
הטיפוח הנוהג במשרד.
)ה( מוסד הציבור מפעיל מערכת הכשרה והשתלמות
למדריכיו לצורך הפעלת התבנית ,בהיקף שלא
יפחת מ־ 20שעות בשנה.
)ו(

הפעילות הנתמכת ,אינה
המדינה בכל דרך שהיא .י

משולמת

מתקציב

761

)ז(

.5

מוסד הציבור עומד בתנאים לקבלת תמיכה על פי
בל דין ונוהל ,ובשנה שקדמה לקבלת התמיכה
לראשונה ,פעל בהיקף של מחצית התנאים
האמורים בסעיף קטן )ב(.

נוהל:
)(1

)ב( הנתונים הדרושים לקביעת התמיכה ,חתומים בידי
המנהל הכללי של מוסד הציבור.
מוסד הציבור ימסור למשרד או לועדה כל נתון,
מסמך או מידע שיידרש ,במהלך השנה ,הרלוונטי
לבחינת בקשת התמיכה.

)ד( בתחילת כל שנת תקציב ישלח בל מוסד ציבור
דוח מסכם במסמך הערוך לפי דרישות המשרד2 :
עותקים של הדוח במסמך על גבי נייר ,חתום בידי
מנהל מוסד הציבור ורואה חשבון מטעמו ,ובמידת
האפשר העתק אותו מסמך במדיה מגנטית בגיליון
עבודה אלקטרוני; הדוח יכיל את פעולות המוסד
שבוצעו מתחילת שנת הלימודים עד החודש
שלפני מועד הגשת הבקשה ,ויוגש למשרד בהתאם
לפרסום.
)ה( לאחר תום שנת הלימודים ישלח כל מוסד ציבור
דוח ביצוע מסכם במסמך הערוך לפי דרישות
המשרד 2 :עותקים של הדיח במסמך על גבי נייר,
חתום בידי מנהל מוסד הציבור ורואה חשבון
מטעמו ,ובמידת האפשר העתק אותו מסמך במדיה
מגנטית בגיליון עבודה אלקטרוני; הדוח יוגש
למשרד עד  10ביולי ויכיל את פעולות המוסד
שבוצעו מהחודש שבו הוגשה הבקשה לתמיכה
עד סוף שנת הלימודים.
.6

לימור לבנת
שרת החינוך התרבות והספורט

בקשת

) (2תכנית העבודה השנתית של המוסד ציבור
בנושא חינוך ,שתפרט את מספר שעות
לתכניות
צמוד
המתוכננות,
ההדרכה
ולנושאים שיועברו בהן .התכנית תהיה ערוכה
במסמך בכתב ,חתומה בידי מנהל מוסד
הציבור ,וכן יוגש ,במידת האפשר ,העתק
המסמך במדיה אלקטרונית )בגיליון עבודה
אלקטרוני(.

)ג(

ט׳ בכסלו התשס״ה ) 22בנובמבר (2004
)חמ (3-1888

)א( לבקשה לתמיכה יצורפו:
כל המסמכים הנדרשים להגשת
תמיכה ,בהתאם לכל דין ונוהל.

.7

תחילה
תחילתם של מבחנים אלה ביום ו׳ בשבט התשס״ד )ו
בינואר .(2004

אופן חישוב התמיכה:
)א( שיעור התמיכה בכל מוסד ציבור יהיה סכום אחוז
שעות הדרכת התלמידים של כל מוסד מסך כל
שעות ההדרכה של כל המוסדות  -שיוכפל
ב־ ,0.75ועוד אחוז התלמידים המודרכים בידי כל
מוסד מסך כל התלמידים של כל המוסדות -
שיוכפל ב־.0.25
)ב(  50%לפחות מן התמיכה לכל מוסד תינתן בעבור
הוצאות שכר הדרכת תלמידים :לא תינתן תמיכה
הגדולה מ־ 15%לתקורה )שלא יכללו הוצאות
נסיעה בעבור המדריכים( בגין הפעילות הנתמכת.

תיקונים ל מ ב ח נ י ם ל ח ל ו ק ת כ ס פ י ת מ י כ ו ת
ש ל מ ש ר ד ה מ ד ע  ,ה ת ר ב ו ת והספורט
למוסדות ציבור
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ״ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה-
985ו  ,ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
מתפרסמים בזה תיקונים למבחנים לחלוקת כספי תמיכות
של משרד המדע ,התרבות והספורט למוסדות ציבור?|
)להלן  -המבחנים העיקריים(:
י

.1

בחלק ״תמיכה במוסדות
שבמבחנים העיקריים -

ציבור

בתחום

המוסיקה״

)(1

לפני סעיף ו יבוא ״תקנה תקציבית31-03-48 :״;

)(2

בסעיף  ,5במקום סעיף קטן )ה( יבוא:
״)ה( בשלב הרביעי ,יופחתו מסכום התמיכות
חריגות שכר שנעשו בשנה הקודמת לשנת
התקציב שבעבודה הוגשה הבקשה ,כמפורט
להלן:
) (1במקרה שבו שכר הברוטו של המנכ״ל או
המנהל האמנותי של הגוף הכלי עלה
בשנת 'ההערכה על השכר המרבי
המפורט בסעיף זה ,יופחת סכום החריגה
כשהוא מוכפל בחמישה מסכום התמיכה
שלו היה זכאי הגוף הכלי אילולא
החריגה:
) (2שכר הברוטו המרבי למנכ״ל הגוף הכלי
יקבע בהתאם לגובה השכר שקבעה
רשות החברות הממשלתיות לחברות
ממשלתיות לא עסקיות לפי ה י י ת
שלהלן ,אלא אם כן נתקבל אישור מינה
התרבות לתשלום שכר גבוה יותר,
בהתאם להמלצת ועדת מעקב שמינה
לענין זה:

סוג הגוף הכלי

דרגת השכר למנכ״ל חברה
ממשלתית לא עסקית

שמספר
קבועות
תזמורות
משרות הצוות האמנותי הקבוע
שלהן ,כאמור בסעיף )6דץ,(2
עולה על 100

ס׳יח התשמ״ה ,עמ׳  ;60התשנ״ב ,עמ׳ .34
י״פ התשס״ב ,עמ׳  3384ועמי  ;3896התשס״ד ,עמ׳ .1433
762
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דרגת השבר למנב״ל חברה
ממשלתית לא עסקית

סוג הגוף הכלי
תזמורות

קבועות

תזמורות

קבועות

שמספר

)(3

בסעיף - 6
)(1

״) (2המקדם מהווה מכפיל לניקוד הכולל
שיינתן לכל גוף כלי ,בכל אחד מן
,6)0x
בסעיף
המפורטים
המשתנים
בהתאם לסיווג האמור בסעיף קטן );"(1

8

משרות הצוות האמנותי הקבוע
שלהן ,כאמור בסעיף )6דץ,(2
עולה על 60
שמספר

)(2

5

משרות הצוות האמנותי הקבוע
שלהן ,כאמור בסעיף )6דץ,(2
הוא עד 60

) (3שכר הברוטו המרבי למנהל האמנותי
למעט
משכר המנכ״ל,
95%
יהיה
בהרכבים קאמריים ,שבהם לא יעלה שכר
המנהל האמנותי על  90%משכר המנכ״ל,
והבל אלא אם בן התקבל מראש אישור
מינהל התרבות לתשלום שכר גבוה יותר
בהתאם להמלצת ועדת המעקב שמינה
לענין זה:
) (4הגוף הכלי רשאי לקבוע כי המנהל
האמנותי יהא זכאי לשכר מרבי בדרגת
מנכ׳יל ,כאמור בפסקה ) ,(2ובלבד שלא
יעלה שכר המנכ״ל על השכר המרבי של
המנהל האמנותי ,באמור בפסקה ):(3
) (5האמור בסעיף קטן זה יחול רק על גופים
בליים שסך התמיכה הציבורית בהם
)מהממשלה ,מרשויות מקומיות ומרשויות
25%
על
עולה
אחרות(
ציבוריות
מתקציבם או על  5מיליון שקלים חדשים
 לפי הנמוך מביניהם.)ו(

בשלב החמישי ,ייבחן תקציב הגוף הכלי
בשנה התקציבית האחרונה שלגביה קיים
מאזן מבוקר ,כמפורט להלן:
)ו(

גוף כלי אשר סיים את השנה כשהוא
מאוזן או נמצא ביתרה ובלא גירעון
מצטבר של למעלה מ־ ,20%יוגז־ל ניקודו
של 5%׳ מהשיעור
בשיעור
היחסי
שנתקבל עד לשלב זה:

)(2

השנה בגירעון
ו/או בגירעון
לא יהיה זכאי
תבנית הבראה
ותאושר בידי
ביצועה ילווה
חשבון חיצוני

גוף כלי אשר סיים את
שוטף של  15%ומעלה
מצטבר של  25%ומעלה,
לתמיכה כל עוד לא הציג
מפורטת ,אשר תיבדק
מינהל התרבות ,ואשר
בפיקוח שוטף של רואה
מטעם מינהל התרבות:

לענין סעיף זה  -איזון ,יתרה או גירעון
תקציבי ייקבעו על סמך הדוח הכספי
המבוקר שצורף לבקשת התמיכה ,הכולל
את כל ההכנסות וההוצאות של הגוף
ושנערך על פי כל כללי החשבונאות
המקובלים ,ביחס לנכסים נטו לשימוש
לפעילות בלבד.״
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בסעיף קטן )גץו( ,בנוסחה ,המילים ״מקדם

קבועה \״  -יימחקו.

תחילתו של סעיף  (1)1ו־) (2ביום כ׳ בטבת התשס״ה )1
בינואר  (2005ותחילתו של סעיף  (3)1ביום ז׳ בטבת
התשם״ד ) 1בינואר  .(2004ואולם חריגות שבר ,ככל
שבוצעו במהלך שנת  ,2004לא יופחתו מסכום התמיכה
שלו זבאי גוף כלי.

ו

הרכבים קאמריים

בסעיף קטן )ב( ,במקום פסקה ) (2יבוא:

בכסלו התשס״ה ) 18בנובמבר (2004
)חמ (3-1888

לימור לבנת
שרת החינוך התרבות והספורט
ב ד ב ר אישור תכנית מ י ת א ר מחוזית
למחוז הצפון

הודעה

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו )להלן  -החוק( ,כי בהתאם לסעיף
)108ג( לחוק ,אושרה תכנית מיתאר מחוזית למחוז הצפון,
מס׳ תמ״מ 2/שינוי מס׳  - 33הגדלת היישוב לבון )להלן -
התכנית(.
ו

התכנית הופקדה בהתאם לסעיף  88לחוק .הודעה על
ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5316התשס׳יד ,עמ׳
 ,3466מיום ד׳ באב התשם׳׳ד ) 22ביולי .(2004
התכנית ,בצורה שאושרה ,נמצאת במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,רדד
 ,595נצרת עילית ,ובמינהל התכנון ,משרד הפנים ,קרית בן
גוריון ,ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בלא תשלום,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט׳ בחשון התשס״ה ) 24באוקטובר (2004
,
)חמ (3-697
גדעון בר־לב
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה
ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
הודעה

על העברת סמכויות

לפי חוק חינוך ממלכתי ,התשי״ג1953-
אני מודיעה ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק
חינוך ממלכתי ,התשי״ג953-ו' )להלן  -החוק( ,העברתי
למנהלת המינהל הפדגוגי במשרד החינוך התרבות והספורט,
את סמכויותי לפי סעיף 4א לחוק ,לאשר הנהגת שבוע
לימודים מקוצר במוסדות חינוך רשמיים.
ב״ה בחשון
1

1

התשם״ה ) 9בנובמבר (2004
)

ח

לימור לבנת
־
שרת החינוך התרבות והספורט
ם״ח התשי״ג ,עמ׳ .137

מ

2 4 6

ג (
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העברת

הסמכה
לפי פקודת מם הכנסה ,לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ״א ,1961-לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה
ורכישה( ,התשכ׳׳ג ,1963-ולפי חוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ״ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מם הכנסה',
סעיף 48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א, 1961-
וסעיף  97לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה ורכישה(,
התשכ״ג) 1963-להלן  -חיקוקי המס( ,וסעיף  39לחוק סדר
הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ׳׳ו1996-
)להלן  -החוק( ,אני מסמיך את עובד משרד האוצר ,רון
חכם ,ת״ז  ,059065508שהוא פקיד שומה המועסק בביצוע
חיקוקי המס ,לערוך חקירות או חיפושים לשם מניעת
עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין ,ולצורך כך יהיה
רשאי להשתמש בסמכויות האמורות בחיקוקי המס וכן
בסמכויות על פי החוק כדלקמן:
2

ג

לפי חוק שעות עבודה ומנוחה-,התשי׳׳א1951-
בתוקף סמכותי' ,לפי סעיף  34לחוק שעות עבודה
ומנוחה ,התשי׳׳א-ו , 195סעיף  22לחוק עבודת נשים,
התשי״ד , 1954-וסעיף  43לחוק עבודת הנוער ,התשי״ג-
 953ו" ,אני מעביר בזה לרבקה מקובר ,ת״ז  ,050258979את
םמכויותי לפי -
2

ג

)(1

סעיפים  14 ,12 ,11ו־ 23לחוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי״א;1951-

)(2

סעיפים  9ו־9א לחוק עבודת נשים ,התשי״ד;1954-

)(3

סעיף  4לחוק עבודת הנוער ,התשי׳יג.1953-

4

סמכויות עיכוב על פי סעיף  67לחוק למעט סמכות
לעכב אדם העומד לעבור דירה :סעיף  68לחוק:

)(1

) (2סמכות מעצר על פי סעיף )23אץ (3),(2ו־) (6וסעיף )23ב(
לחוק.
תוקפה של הסמבה זו עד יום ל׳ בכסלו התשם״ו )31
בדצמבר  (2005וכל עוד מקבל ההסמכה משמש בתפקידו.
ו׳ בכסלו התשס״ה ) 19בנובמבר (2004
2 8 4 9

) ח מ

־

גדעון עזרא

( 5

ממלא מקום השר לביטחון הפנים
דיני
ס״ח
סייח
סייח

י
2

ג

4

מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
התשכ׳׳א ,עמי  ;100התשב׳׳ד ,עמ׳ .91
התשכ׳׳ג ,עמ׳  ;156התשנ״ט ,עמ׳ .130
התשנ״ו ,עמ׳  ;350התשנ״ז ,עמ׳ .116

אצילת

סמכויות

2

4

5

סעיפים )64 ,63א( ו־)ב( 65 ,ו־ 68לחוק שירות התעסוקה,
התשי״ט;1959-

) (2סעיפים )4 ,3 ,2א( 10 ,9 ,7 ,6 ,5 ,ו־12א לחוק העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ״ו996-ו .
5

ח׳ באלול התשם״ד ) 25באוגוסט (2004
) ח מ

5 0 0

־

( 3

אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

י׳׳פ התשס׳׳ג ,עמ׳ .2084
ס׳׳ח התשי״ט ,עמי .32
סייח התשם״א ,עמ׳ .158
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,1עמ׳ .2
סייח התשנ׳׳ו ,עמ׳  ;201התשם״ד ,עמ׳ .147
764

,

אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
י״פ התשס״ג ,עמ׳ .2084
ס״ח התשי״א ,עמ׳ .204
ס״ח התשי״ד ,עמ׳ .154
ם״ח התשי״ג ,עמ׳ .115

הסמכת

מפקחים

לפי חוק שירות התעסוקה ,התשי״ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  74לחוק שירות התעסוקה,
התשי״ט , 1959-אני מסמיך את הרשומים מטה לפקח על
לשכה פרטית לפי הוראות החוק האמור:
י

אדי פרז

בתוקף סמכותי' ,לפי סעיף )69א( לחוק שירות
לחוק־יםוד:
סעיף )33ב(
התשי״ט, 1959-
התעסוקה,
הממשלה  /וסעיף  19לפקודת הפרשנות ]נוסח חדש[  ,אני
אוצל בזה לרבקה מקובר ,ת״ז  ,050258979את סמכויותי
לפי -
)(1

ח׳ באלול התשסי׳ד ) 25באוגוסט (2004
)חמ (3-871

שם המפקח

לפי חוק שירות התעסוקה ,התשי״ט959-ו

סמכויות

מם׳ זהות
022748032

אילן חייק

0598205247

אירים וולטר

023814221

איריס זעפרני

024668394

אניטה יצחק.

0239105224

אפרים נווה

070015540

אפרת גור

09211608

דב קינן

012180105

הרצל אלון

051093805

וליד מנסור

020212148

יאיר חייבי

055499826

יחזקאל אופיר

49368459

יוסי ברק

055897813

יעל גלילי

054744222

יעקב כהן

056456072

מנחם ניר

051457927

נפתלי אדרי

69341394

סנאי משה

008354276

עבדל חכים פדילה

025898313

עדי סנפירי

033694589

ס״ח התשי״ט ,עמ׳ .32
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מם׳ זהות

שם המפקח

עוויד רביע

033382391

עוזי רחמים
עמית עופר
ענת בן־עזרא
פיליפ חדד
צבי ליבמן
קדרי גסאן
קובי סוויד
תמר מורן

024146870
055447049
024905069
034984971
52868445
055670884
022150809
22694509

אדי פרז
אילן חייק

שם המפקח

ד׳ בכסלו התשם״ה ) 17בנובמבר (2004

)חמ (3-150

אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
מינוי

4

והםמבת מפקחי עבודה

לפי חוק ארגון הפיקוה על העבודה ,התשי״ד1954-

בתוקף סמכותי לפי סעיף )2א( לחוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי״ד , 1954-לפי סעיף )6א( לחוק עובדים זרים
)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,
התשנ׳׳א , 1991-לפי סעיף )19א( לחוק העסקת עובדים על
ידי קבלני כוח אדם ,התשנ״ו , 1996-לפי סעיף  1לחוק
שעות עבודה ומנוחה ,התשי״א , 1951-ולפי סעיף 5וב)א(
לחוק שכר מינימום ,התשמ״ז , 1987-לפי סעיף )18א( לחוק
שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ׳׳ח988-ו  ,ובהתאם
לסעיף  13לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ״ח , 1998-ולסעיף 45א לחוק -חיילים משוחררים
)החזרה לעבודה( ,התש׳׳ט) 1949-להלן  -חוק חיילים
משוחררים( ,אני מקלנה ומסמיך ,לפי הענין ,את הרשומים
מטה למפקחי עבודה לענין הפיקוח על ביצוע הוראות לפי
החוקים האמורים וכן על ביצוע הוראות לפי חוק עבודת
הנוער ,התשי׳׳ג , 1953-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים
ולהתפטרות ,התשס״א , °2001-חוק הודעה לעובד )תנאי
עבודה( ,התשם־׳ב 2002-י ,חוק הסכמים קיבוציים ,התשי׳׳ז-
 , 1957סעיף  26לחוק י הגנת השכר ,התשי׳ח , 1958-סעיף
)7ב( לחוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ״ת , 1998-וסעיף
ו4א)ב( לחוק חיילים משוחררים:
י

2

ג

4

5

6

ד

8

9

י

י

גי

2י

4י

ס״ח התשי״ד ,עמ׳ 202
ם״ח התשנ״א ,עמ׳  ;112התש״ם ,עמ׳  ;85התשס״ג ,עמי
'.181
ס״ח התשנ׳׳ו ,עמ׳ .201
סייח התשי״א ,עמ׳  ;204י׳׳פ התשט׳׳ו ,עמ׳ .156
ס״ח התשמ׳׳ז ,עמ׳  •68התשס״ב ,עמ׳ .493
ס״ח התשמ״ח ,עמי  ;38התשנ״ח ,עמי  ;169י״פ התשנ׳׳ו,
:
עמ׳ .1054
ם״ח התשנ׳׳ח ,עמ׳ .152
ם״ח התש״ט ,עמי  :13התשנ״ח ,עמ׳  ;40התשס״ג ,עמי
.525
ס״ח התשי״ג ,עמי  ;115התשנ״ח ,עמי  ;256י״פ התשנ״ד,
עמי , .2960
ם״ח התשם״א ,עמי  ;378י״פ התשם״ב ,עמ׳ .2749
ם״ח התשס״ב ,עמי  ;210י״פ התשם׳׳ב ,עמי .2749
ם״ח התשיי״ז ,עמ׳  ;63י״פ התשם״ד ,עמ׳ .1323
ס״ח התשי״ח ,עמי  ;86י״פ התשם״ד ,עמ׳ .1323
ס״ח התשנ״ח ,עמי .166
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשם״ה14.12.2004 ,

022748032
0598205247

אירים וולטר

023814221

אירים זעפרני

024668394

אניטה יצחק

0239105224

אפרים נווה

070015540

אפרת גור

09211608

דב קינן

012180105

הרצל אלון

051093805

וליד מנסור

020212148

יאיר חייבי

055499826

יחזקאל אופיר

49368459

יוסי ברק

055897813

יעל גלילי

054744222

יעקב בהן

056456072

מנחם ניר

051457927

נפתלי אדיר

69341394

סנאי משה

008354276

עבדל חבים פדילה

025898313

עדי סנפירי

033694589

עוויד רביע

033382391

עוזי רחמים

024146870

עמית עופר

055447049

ענת בן־עזרא

024905069

פיליפ חדד

034984971

צבי ליבמן

52868445

קדרי גםאן

055670884

קובי סוויד

022150809

תמר מורן

22694509

ד׳ בכסלו התשם׳׳ה ) 17בנובמבר (2004
1 5 0

) ח מ

־

אהוד אולמרט

( 3

שר התעשיה המסחר והתעסוקה

מפקחת עבודה

מינוי

לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי״ד1954-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2א( לחוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי׳׳ד , 1954-אני ממנה את אילנה דורי ,ת״ז
 ,005954938למפקחת לענין הפיקוח על ביצוע הוראות לפי
החוק האמור וכן על ביצוע הוראות לפי חוק עבודת נשים,
התשי״ד. 1954-
י

2

ד׳ בכסלו התשם״ה ) 17בנובמבר (2004
) ח מ

 5 0ו

־

( 5

אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס״ח התשי׳׳ד ,עמ׳ .202
ם״ח התשי״ד ,עמ׳  ;154י״פ התשט״ו ,עמ׳ .150
765

הודעה

על הברה בגופים מוכרים להפניית בנות
שירות לאומי

לפי תקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי
בהתנדבות( ,התשס״ב2002-
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה  3לתקנות
הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,
התשם״ב ,'2002-ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ,הכרתי
בעמותות שלהלן כגופים מוכרים להפניית בנות לשירות
לאומי:
) (1א ג ו ד ה

להתנדבות

;

-

שירות

לאומי

)מס׳

רישום

(58-002570-08

״הסדרת נחל אונו״ ,שהחליטה עליה רשות ניקוז ירקון ,
הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתקים ממנה נמצאים
במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות
הניקוז.
2

התנגדות על פי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז
ירקון ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
המען להגשת התנגדות היא :רשות ניקוז ירקון ,קרית
המועצה ,ת״ד  ,500נוה ירק .49945
כ״ז בחשון התשס״ה ) 11בנובמבר (2004
)ח מ (3-71

ישראל כ״ץ

) \ (2אלומה  -למעורבות חברתית  -לזהות יהודית )מס׳

ק״ת התשנ״ז ,עמ׳ .111

רישום (58-002576-5
)(3

עמינדב  -אגודה
(58-008311-1

)(4

שלומית  -עמותה להפעלת מתנדבים )מס׳ רישום

תורנית

להתנדבות )מס׳

רישום

הודעה

)(5

שירות

לבנות

של

אמונה

)מס׳

רישום

ג׳ בחשון התשס״ה ) 18באוקטובר (2004
)חמ (3-564

זבולון אורלב
שר הרווחה

הודעה על מ ת ן רישיון להקמה ולהפעלה ש ל
מ ע ר כ ת הולכה ל ח ב ר ת נתיבי הגז הטבעי
לישראל בע״מ

)(1

המדד על בסיס ממוצע  100.6 - 2002נקודות:

)(2

המדד על בסים ממוצע  107.4408 - 2000נקודות:

)(3

המדד על בסים ממוצע  114.3170 - 1998נקודות:

)(4

המדד על בסים ממוצע  437.5599 - 1987נקודות:

)(5

המדד על בסיס ממוצע  776.6688 - 1985נקודות:

)(6

המדד מקושר לבסיס ספטמבר 27,520,065.93 - 1951
נקודות.

ג׳ בכסלו התשס״ה ) 16בנובמבר (2004

לפי חוק משק הגז הטבעי ,התשס״ב2002-
אני מודיע בהתאם להוראת סעיף 3ו)א( לחוק משק הגז
הטבעי ,החשם״ב) 2002-להלן  -החוק( ,כי בתוקף סמכותי
לפי סעיף 11א לחוק ולאחר שמצאתי יחד עם שר האוצר כי
קיימים צרכים דחופים של משק האנרגיה והתקיימו
התנאים האמורים בסעיף 1וא)א( לחוק ,נתתי ביום י״ד באב
התשס״ד י 1באוגוסט  (2004לחברת נתיבי הגז הטבעי
לישראל בע״מ רישיון להקמה ולהפעלה של מערכת הולכת
הגז ,הטבעי )להלן  -הרישיון( הכל כמפורט ברישיון ובכפוף
לתנאיו.

)חמ (3-892

ה׳ בחשון התשם״ה ) 20באוקטובר (2004
 8 6ו 5

) ח

( 3

י

,

שלמה יצחקי
הסטטיסטיקן הממשלתי
דיני • מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,24עמ׳  ;500ס״ח
התשל״ח ,עמי .201
;

י

אליעזר זנדברג
־
?
שר התשתיות הלאומיות
—:
ם״ח התשס״ב ,עמי  ;55התשס״ג ,עמ׳ .539

על עיבוד סטטיסטיקה

לפי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[ ,התשל״ב1972-

(58-042524-7

ק״ת התשס״ב ,עמ׳ .853

שר החקלאות ופיתוח הכפר

לפי סעיף  16לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[,
התשל״ב ,'1972-אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן לחודש
אוקטובר  2004היה כמפורט להלן:

(58-023241-1
לאומי

,

י

הודעה
לפי חוק

על ועדת ערר לארנונה

הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה
כללית( ,התשל״ו976-ו

נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל״ו976-ו ,
מינתה מועצת עיריית הרצליה בישיבתה מיום גי ,כ״ה
בחשון התשס״ה ) 9בנובמבר  ,(2004ועדת ערר לארנונה
לענין החוק האמור בהרכב כדלהלן:
י

עורכת דין רפאלה חרל״פ  -יושבת ראש
הודעה

על הנחת תכנית

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי״ח957-ו
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז
וההגנה מפני שיטפונות ,התשי״ח957-ו' ,שתכנית הניקוז
סייח התשי״ח ,עמ׳ .4

766

עורכת דין נורית אמיתי  -חברה
עורכת דין ציפי גורדין  -חברה
ה׳ בכסלו התשס״ה )8ו בנובמבר (2004
)חמ (3-265

,
יעל גרמן

י

סייח התשל״ו ,עמי• .252

ראש עיריית הרצליה

ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

הודעה

לפי סעיפים  5ו־7

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1945 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס׳ רצ) 8/109/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5302התשס״ד ,עמ׳  ,5052מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרבי ציבור( , 1943 ,הודעה •כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה• מוכנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
2

כל התובע'לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת הנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
{ראיות לחיזור תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזאת
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
גוש  ,3923ח״ח .163
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית ראשון
לציון ,ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ב׳ בחשון התשס״ה ) 4בנובמבר (2004
) ח מ

2

־

מאיר ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

( 5

ם״ח התשכ׳׳ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תום׳ ו ,עמי .52
הודעה

ל פ י ס ע י פ י ם  5ו־ 7

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ רצ/
) 176להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1444התשב׳׳ח ,עמ׳  ,1260מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור(943 ,ו  ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבורי וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
י

2

סייח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס׳׳ה14.12.2004 ,

כל התובע לעצמו זכות או טובת הגאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת הנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזור תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזאת
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.

גוש  ,5933ח״ח .142
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית ראשון
לציון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ׳ בחשון התשם׳׳ה ) 4בנובמבר (2004
)חמ (3-2

מאיד ניצן
יושב.ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

הודעה

לפי סעיפים  5ו ־ ד

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס׳ רצ) 77/6/1 /להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5321התשס״ד ,עמ׳  ,3676מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרבי ציבור( , 1945 ,הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבורי ובי הועדה מוכנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
י

2

כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו׳ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת הנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזור תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזאת
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
סייח התשכ׳׳ה ,עמ׳ .307
עייר  ,1943תום׳ ו ,עמ׳ .52
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הודעה לפי סעיפים  5ו־7

תוספת
גוש  ,3936ח״ח  ;171גוש  ,3937ח״ח .17 ,16
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית ראשון
לציון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ׳ בחשון התשס״ה ) 4בנובמבר (2004
2

) ח מ

־

מאיר ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

( 3

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס׳ רצ) 1/18/15/1/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5321התשס״ד ,עמ׳
 ,3676מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון
לציון )להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( , 1943 ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבורי
וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמורה.
י

2

כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת הנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזור תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזאת
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.

גוש  ,3941ח״ח .29 ,3
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית ראשון
לציון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ׳:בחשון התשס״ה ) 4בנובמבר (2004
) ח מ

2

־

( 3

מאיר ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

סייח התשכ״ה ,עמ׳ .307
עייר  ,1943תוס׳ ו ,עמ׳ .32
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לפקודת הקרקעות )רכישה לערבי עיבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס׳ ג) 6430/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4457התשנ״ז ,עמ׳  ,505מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים
)להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות
)רכישה לערכי עיבור( , 1943 ,כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה למועעה המקומית יפיע לחלוטין לערכי ציבור וכי
הועדה מובנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
י

2

כל התובע לעעמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיעויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הודעה על
זכותו או על טובת הנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו^,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את•
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי עיבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
וזכות השימוש בה.

גוש - 16873
ח״ח  3,328 - 22מ״ר לדרך 995 :מ״ר לשצ״פ :ח״ח - 25
 3,502מ״ר לדרך 2,008 :מ״ר לשצ״פ• 302 ,מ״ר לשביל להולכי
רגל; ח״ח  2,438 - 27פדר• לדרך;  586מ״ר לשביל להולכי רגל;
ח״ח  104 - 29מ״ר לשע׳׳פ• 4,099 ,פדר לדרך :ח״ח 1,200 - 30
מ״ר לדרך;  1,210מ״ר לשביל להולכי רגל.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה מבוא העמקים ,רח׳ ציפורן  ,5נצרת עילית,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ו בחשון התשם״ה0).ו בנובמבר (2004
k

)חמ (3-2

m
גנדי קיפנים
יושב ראש הועדה המקומית^
לתכנון ולבניה מבוא העמקים

סייח התשכ״ה ,עמ׳ .307
עייר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

הודעה לפי םעיךו 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לסעיף  14לפקודת
סייח התשכ״ה ,עמי .307

ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשם״ה'14.12.2004 ,

הקרקעות )רכישה .לצרכי ציבור( 943 ,ו )להלן  -הפקודה(,
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון
)להלן  -הועדה( ,הודעה בי היא חוזרת בה מרכישת הקרקע
המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודה ,לענין תכנית מס׳ ש/ו  -תכנית
מיתאר פרדס חנה ,בילקוט הפרסומים 3527א ,התשמ״ח,
עמ׳ 844ב.
2

תוספת
פרדס חנה  -גוש  ,10104ח״ח .36-27
העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה ,ובל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״ט בחשון התשס״ה ) 3בנובמבר (2004
) ח מ

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
י

2

תוספת
גוש  2478ו ,ח״ח  ,4שטח החלקה  514מ״ר ,שטח
ההפקעה  200.6מ״ר.
העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית חיפה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות:
א׳ בכסלו התשס׳׳ה ) 14בנובמבר (2004
) ח מ

4

יונה יהב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה

ם״ח התשב״ה ,עמ׳ .307
עייר  ,1943תום־  ,1עמ׳ .32

הודעה לפי םעין! 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתבנית מס׳ רצ1/1/
י

גוש  ,5025חלקה  288בשלמותה )מקודם ח״ח .(201

עייר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק החכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס׳ חפ - 1654/תכנון דרך מס׳ ) 2516חטיבת גולני החדשה(
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2725התשמ״א ,עמ׳  ,2142מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חיפה )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיף  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,5065התשם״ב ,עמ׳  ,1967תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית חיפה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

־

תוספת

כ״ז בחשון התשס״ה ) ו ו בנובמבר (2004
)חמ (3-4
מאיר ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32

ג (

2

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית ראשון
לציון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי
הועדה פתוחים לקהל.

מוטי קירמאייר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון

( 3 - 3

)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1646התש״ל ,עמ׳  ,2584מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
943ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,3586התשמ״ט ,עמ׳  ,104תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

הודעה לפי סעיף  9ו
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מם׳ נס/1/ו )להלן  -התבנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1874התשל״ג ,עמי  ,427מצהירה
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה נם ציונה )להלן -
הועדה( .בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,בי הקרקע המתוארת
בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ו־ 7לפקודת בילקוט הפרסומים ־ ,517התשס״ג ,עמי .2164
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
י

2

תוספת
גוש  ,3637חלקות -609 ,402 ,399 ,397-395 ,390 ,40 ,5
 ,747 ,621 ,620 ,611ח״ח ,177 ,167 ,162-160 ,139 ,137 ,136 ,57
44 ,597 ,596 ,403 ,401 ,362 ,354 ,315 ,187 ,183 ,179ד.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית נם
ציונה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ה׳ בכסלו התשס״ה ) 18בנובמבר (2004
)חמ (3-4

מסי שבו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נס ציונה

סייח התשב״ה ,עמ׳ .307
עייר  ,1943תום׳ ו ,עמ׳ .32

סייח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,
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הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מס׳ הר/במ/
) 3/600להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3918התשנ״א ,עמ׳  ,3627מצהירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרבי ציבור(943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5307התשם״ד ,עמ׳ ,3220
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הוד השרון מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
י

2

תוספת
גוש  ,6412ח״ח .111
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הוד השרון ,רח׳ בני ברית  ,7הוד השרון ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות הקבלה של הועדה
המקומית.
י״ז בחשון התשס״ה ) 1בנובמבר (2004
4

) ח מ

:

־

( 3

חי אדיב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הוד השרון

ס״ח התשכ׳׳ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32

גוש  ,5814חלקה ארעית  ,18חלקה סופית  ,21בשטח
של  9.816דונם :הייעוד :דרך :חלקה ארעית  ,21חלקה סופית
 ,24בשטח של  10.065דונם :הייעוד :דרך .י
העתקי התבניות נמצאים במשרדי הועדה ,רח׳ תלתן ,1
מודיעין ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה
הרגילות.
י״א בחשון התשם״ה ) 26באוקטובר (2004
)חמ (3-4
משה םפקטור
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מודיעין

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
ג8/ד) 42להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2911התשמ״ג ,עמ׳  ,1505מצהירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת עילית )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור(943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5268התשם״ד ,עמ׳ ,1741
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נצרת עילית
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
י

2

תוספת

הודעה לפי םעין19 1
לפקודת הקרקעות )רכישה לערכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו' ,ובהתאם לתבנית מיתאר מקומית
מד/במ ,6/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4644התשנ׳׳ח ,עמי  ,3565ובהתאם לתכנית
מיתאר מקומית מד ,1/6/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4626התשנ״ח ,עמי ) 2709להלן -
התכניות( ,מעהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מודיעין )להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות )רכישה לערכי עיבור() 1943 ,להלן , -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים ,4944
התשס״א ,עמי  ,916תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית מודיעין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

גוש ) 17740מקודם גוש  ,(16536חלקות ) 11 ,10מקודם
חלקה  ,(3בשטח של  772מ״ר.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית נצרת
עילית ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ב׳ בכסלו התשם״ה ) 15בנובמבר (2004
)חמ (3-4
מנחם אריאב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת עילית
ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943תום׳  ,1עמי .32

2

תוספת
גוש  ,5813מם׳ מגרש לפי תב״ע פ ,3חלקה ארעית ,19
חלקה סופית  ,25בשטח של  46.216דונם :הייעוד :שצ״פ :מס׳
מגרש לפי תב״ע פ ,23חלקה ארעית  ,20חלקה סופית ,26
בשטח של  1.690דונם :הייעוד שצ״פ :חלקה ארעית ,35
חלקה סופית  ,41בשטח של  10.013דונם :הייעוד :דרך.
ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
עייר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32
770

הודעה לפי סעיןם 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מם׳ 1/121/03/3
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3982התשנ״ב ,עמ׳  ,2407מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אשדוד )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בהוספת ,אשר ביחס
י

2

סייח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ע״ו־  ,1943תוס׳ ו ,עמ׳ .32
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,5315התשס״ד ,עמ׳  ,3446ובן תיקון טעות אשר
פורסם בילקוט הפרסומים  ,5324התשם״ד ,עמ׳  ,3797תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אשדוד מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
תוספת
כביש מנחם בגין ,קטע מזרחי  -גוש  ,180ח״ח ,5 ,4
בשטח של  0.819דונם :הייעוד :דרך.

הודעה

על בקשה לחידוש רישום

לפי חוק המקרקעין ,התשב״ט1969-
מודיעים בזה ,בי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן .כל אדם המעוניין
בדבר רשאי להגיש התנגדות לרישום בתוך  60ימים מיום
פרסום הודעה זו .ההתנגדות תוגש בכתב למפקת על רישום
המקרקעין ,אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח׳ בן יהודה ,34
מגדל העיר ,ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד
נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,בנין עיריית
אשדוד ,הקריה ,רח׳ הגדוד העברי ,אשדוד ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

מס׳ התיק :חר/04/ו.

י״ב בחשון התשס״ה ) 27באוקטובר (2004

העיר :ירושלים.

) ח מ
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־

צבי צילקר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד

( 3

הודעה

על בקשה לחידוש רישום

לפי חוק המקרקעין ,התשכ׳׳ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן .כל אדם המעוניין
בדבר רשאי להגיש התנגדות לרישום ,בתוך  60ימים מיום
פרסום הודעה זו .ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום
המקרקעין ,אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח׳ בן יהודה ,34
מגדל העיר ,ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד
נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
מס׳ התיק :חר.2/04/
העיר :ירושלים.
המען :רח׳ חפץ חיים  ,21ירושלים.
תיאור המקרקעין :מגרש ועליו מבנה.
פרטי הרישום הקיים:
גוש שומה 30066 :חלקה ;62
שטח החלקה 220.10 :מ״ר:

תוספת

המען :רח׳ מאה שערים .55
תיאור המקרקעין :מגרש ומבנה בנוי עליו.
גוש שומה 30086 :חלקה .10
שטח החלקה  566מ״ר.
הבעלים :הקדש כולל רומניה וכולל בוקרשט )מכוח שטח
הקדש שנערך על ידי בידל בן יצחק לימן(.
פרטי הרישום הקיים בספרים התורכיים:
ספר 14 :דף מם׳ ) 27שיטה דאימי(:
מם׳ השטר 76 :מחודש מאי שנת ;1318
עיר :ירושלים;
שכונה :באב אלעמוד:
הגבולות:
בצפון :אדמת אסתריאדי אפנדי;
בדרום :דרך ציבורית:
במזרח :אדמת אםתריאדי אפנדי;
במערב :דרך משותפת בין ברוך
בירילמי.

בראקרמן

ובין

השטח 1,146 :אמות.
הזוכה :בירל־בן יצחק לימן.
הערה :שטח החלקה שיירשם הוא  566מ״ר בהתאם לתצ״ר
מס׳ .786/01
כ״ה בחשון התשס׳׳ה ) 9בנובמבר (2004
פנחס לוי

|םוג המקרקעין :מולק:

מפקח בכיר על רישום המקרקעין

הגבולות:
בצפון :דרך:
בדרום :דרך:

הודעה

על בקשה לחידוש רישום

לפי חוק המקרקעין ,התשב״ט1969-

במזרח :חלקה ;69
במערב :חלקה ו.7
ספר ,1015 :דף ) 2379מקודם :ספר  22ירושלים )מ( דף (177
מם׳ השטר 100785/1 :מיום ) 6.5.1991מקודם 1382/34 :מיום
.(20.4.1934
מהות הפעולה :תיק1ן רישום.
הבעלים :חיים בן אברהם חיים מתתוף.
החלק.10/16 :
כ״ה בחשון התשס׳׳ה ) 9בנובמבר (2004
פנחס לוי
מפקח בכיר על רישום המקרקעין
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס׳׳ה14.12.2004 ,

מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן .כל אדם המעוניין
בדבר רשאי להגיש התנגדות לרישום בתוך  60ימים מיום
פרסום הודעה זו .ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום
המקרקעין ,אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח׳ בן יהודה ,34
מגדל העיר ,ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד
נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
מס׳ התיק :חר) 3/04/י-ם(.
העיר :ירושלים.
המען :רח׳ שדה חמד  ,16ירושלים.
ודד

תיאור המקרקעין :מגרש ומבנה בנוי עליו.
גוש שומה 30068 :חלקה .23

הודעה

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ט1969-

פרטי הרישום הקיים:
השכונה :באב אל עמוד:
תיאור המקרקעין :מגרש:
שטח החלקה 187 :אמות:
סוג המקרקעין :מולק:
הגבולות:
[ בצפון :דרך:
בדרום :דרך,
במזרח :חלקה של שטר מס׳ ;42
במערב :חלקה של שטר מס׳ .48

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי
הרישום מס׳  39614 ,39622 ,39623 ,39626נתיבות ,הוצגו ביום
י״ב בחשון התשס״ה ) 27באוקטובר  (2004למשך שלושים יום
לעיון בלשכת פקיד הסדר מקרקעין ,רח׳ התקוה  ,4קרית
הממשלה ,באר שבע ובלשכת הממונה על מחוז הדרום,
קרית הממשלה  ,4באר שבע.
י״ב בחשון התשס׳׳ה ) 27באוקטובר (2004
דניאל אוסטד
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר דרום

ספר טורקי 27 :דף .13
מס׳ השטר 73 :מחודש אפריל .1329
מהות הפעולה :מכר.

הודעה

הזוכה :יצחק בן חלפון ענתבי.
החלק :בשלמות.
י׳ בכסלו התשם״ה ) 23בנובמבר (2004
פנחס לוי
מפקח בכיר על רישום המקרקעין
הודעה

ב ד ב ר ה צ ג ת לוחות הזכויות

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ־׳ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוח הזכויות של גוש רישום מס׳
 - 30484בית נקופה ,נפת ירושלים ,הוצג ביום י״ג בחשון
התשס״ה ) 28באוקטובר  (2004למשך שלושים יום לעיון
בלשכת פקיד הסדר המקרקעין ,רח׳ בן יהודה  ,34ירושלים,
במשרד הפנים ,לשכת הממונה על מחוז ירושלים ,רח׳
שלומציון המלכה  ,1ירושלים ובמועצה האזורית מטה
יהודה ,מושב נחם ,מרכז אבן העזר .ד״נ שמשון .99700
י״ג בחשון התשס״ה ) 28באוקטובר (2004
דניאל אוםטר
פקיד הסדר מקרקעין
מחוז ירושלים

הודעה

ב ד ב ר ה צ ג ת לוחות הזכויות

ב ד ב ר ה צ ג ת לוח הזכויות

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות המקרקעין ]נוסח חדש[.
התשב״ט969-ו
אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מם׳ 5098ו/
טבריה ,נפת בנרת ,הוצג ביום ט״ז בחשון התשם״ה )31
באוקטובר  (2004למשך שלושים יום לעיון בלשכת פקיד
הסדר מקרקעין ,אזור הסדר כנרת ,בנין לב העסקים ,רח׳
המלאכה 6ו ,נצרת עילית ,בעיריית טבריה ובמינהל נפת
כנרת ,ביה הממשלה ,נצרת עילית.

ב ד ב ר ה צ ג ת לוחות הזכויות

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ט969-ו
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי
הרישום מס׳  100602 ,100600מעגלים 39124,,יוטבתה40123 ,
אילת 100625 ,מסלול ,הוצגו ביום ה׳ בחשון התשם׳׳ה )20
באוקטובר  (2004למשך שלושים יום לעיון בלשכת פקיד
הסדר מקרקעין ,רח׳ התקוה  ,4קרית הממשלה ,באר שבע
הממונה על מחוז הדרום ,רח׳ התקוה  ,4באר שבע.
ה׳ בחשון התשס׳׳ה ) 20באוקטובר (2004
דניאל אוםטד
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר דרום

הודעה

ב ד ב ר ה צ ג ת לוחות הזכויות

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ט969-ו
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי
הרישום מס׳  38270ערד 39627 ,מצפה רמון 38149 ,באר שבע,
הוצגו ביום ה׳ בחשון התשם״ה ) 20באוקטובר  (2004למשך
שלושים יום לעיון בלשכת פקיד הסדר מקרקעין ,רח׳ התקוה
 ,4קרית הממשלה ,באר שבע הממונה על מחוז הדרום ,רדד
התקוה  ,4באר שבע.
כ״ח בתשרי התשס״ה ) 13באוקטובר (2004
דניאל אוםטד
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר דרום

ט׳׳ז בחשון התשם״ה ) 31באוקטובר (2004
חיים לדדו
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר בנרת
772

ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ״ה—965ו
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה

בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק• התכנון
והבניה ,התשק׳ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מם׳ מק8985/״ ,שינוי מם׳  1/03לתכנית .6671
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שב׳ בית
חנינה ,השטח שבין קואורדינטות אורך  220.650-220.575ובין
קואורדינטות רוחב  ;638.100-638.050גוש  ,30612חלקה ,12
ח״ח .8
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקווי בנין המאושרים
וקביעת קווי בנין חדשים לבניה בשטח ,ללא שינוי בזכויות
בניה מאושרות בשטח ,-ב( קביעת הוראות בגין גדרות
להריסה ,-ג( קביעת הוראות בגין חלוקה מחדש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5293התשם׳׳ד ,עמי .2743
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,וכן במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.
כ״ז בתשרי התשס׳׳ה ) 12באוקטובר (2004
יהושע פולק
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות התכנית
הראשית כדי להקל את מימושו של הפרויקט ,כפוף
למדיניות שאושרה בועדה המקומית לגבי חיזוק ועיבוי
המגורים בעפון יפו ,כל זאת על ידי :א( הקטנת שטח
הדירות מ־ 90מ״ר בממוצע לבנין ל־ 65מ״ר לשטחים
עיקריים באופן שתתאפשר בניית  29יח׳׳ד ללא שינוי
בסך כל שטחי הבניה הכוללים• ,ב( שינוי קווי הבניה
בקומת הקרקע בלבד :ג( ניוד של עד  350מ״ר משטח
המרתף התחתון המיועד לחניה ,לשטחי חניה מקורה
מעל פני הקרקע והכשרתם ל־ 25מקומות חניה :ה(
הגדלת התכסית בקומת הקרקע עד ל־ 80%תכסית.
) (3״תכנית מס׳ תא/מק3523/״ ,שינוי מס׳  3לשנת  2004של
תכנית מיתאר מ׳.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו ,רח׳
דיזנגוף  - 119גוש  ,7113חלקה .61
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בנין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,ללא תשלום,
במשרדי מינהל ההנדסה ,שד׳ בן גוריון  ,68תל אביב ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
נפגע על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו
בעיתונים ,להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית
האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא'מסתמכת.
ח׳ בתשרי התשס״ה ) 23בספטמבר (2004
דורון ספיר
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

מחוז תל־אביב
מרתב תכנון מקומי תל־אביב-יפו
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר הפקדת תכניות אלה:

מרחב תכנון מקומי אונו
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו מופקדת ״תכנית מיתאר מם׳ קא/מק/
85״ ,שינוי לתכניות תממ  ,110קא/מק ,67/תממ  341ותממ/
מק.41 /

) (1״תכנית מס׳ תא/מק2287/ב״ ,שינוי הוראות עיצוב
לתכנית  ,2287שינוי מס׳  1לשנת  2004של תכנית
.2287

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו ,רח׳
רוטשילד  - 6גוש  ,6493חלקה .350

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו ,שכ׳
רמות צהלה ,רח׳ חיים ויםבורג  42 ,40 ,38ורח׳ שוהם 31
ו־ - 33חלקות ) 730-721לשעבר חלקות 428 ,426-424
וח״ח  17ו־ (18בגוש .6624

עיקרי הוראות התכנית :א( מתן אפשרות לכניסה
חיצונית למרתף דרך משטחי חניה :ב( במקרה של הריסה
ובניה חדשה הכניסה למרתף תהיה לפי תכניות בינוי עיר
מאושרות.

עיקרי הוראות התכנית :התרת מימוש זכויות בניה
קיימות על הגג •וזאת על ידי שינוי של הוראות בדבר
בינוי.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה אונו ,רח׳ םוקולוב  ,13קרית
אונו ,טל׳ .03-5311245

)(2

״תכנית מם׳ תא/מק2570/ב״ ,שינוי מם׳  1לשנת 2004
של תכנית מפורטת .2570
השטחים הכלולים!בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו ,רח׳
יהודה הימית  - 21גוש  ,7023חלקה .27

ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשם״ה14.12.2004 ,
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב׳ בחשון התשם״ה ) 17באוקטובר (2004
בנצי מורדוב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן ,וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ו בתשרי התשס״ה )וו באוקטובר (2004
צבי בר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן

מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה

מ ח ו ז חיפה

ב ד ב ר אישור תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור־ ״תכנית מיתאר
מקומית מס׳ מק2100/״ ,שינוי לתכנית הר.1575/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה  -גוש
 ,6557ח״ח .145
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקווי בנין הקבועים
בתכניה; ב( הרחבת רח׳ רבן גמליאל.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.6.2004ובילקוט הפרסומים  ,5316התשם״ד ,עמי .3480
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון,ולבניה הרצליה ,רח־ סוקולוב  ,22הרצליה ,ובמשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,רח׳ אחד
העם  ,9תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ו בתשרי התשם״ה ) 11באוקטובר (2004
יעל גרמן
יושבת ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה הרצליה

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל מופקדת ״תכנית מיתאר
מקומית מס׳ מק/מכ/ד70״ ,שינוי לתכניות ג 686/ותרש״ץ /9
) 2/20מכ80/ו(.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירת כרמל ,רח׳
לח״י בין בית ו 6ברח׳ הרצל לבין בתים 6ו ו־8ו ברח׳ דקר -
גוש  ,10723ח״ח  :6-2גוש  ,10725ח״ח  ,67 ,61 ,58-56 ,51וד,
.73
עיקרי הוראות התבנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים
כשאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע
במטרה ליצור דרבים  1ו־ 2במקום שטח ציבורי פתוח ,ושטח
ציבורי פתוח במקום דרך וחניה קיימת וגישה למגרש
המגורים :ב( הגדלת מספר הקומות המותר מ־ 4קומות על
עמודים ל־ 8קומות :ג( הגדלת אחוזי הבניה המותרים מ־
 100%ל־ 116%עקב תוספת מעלית וקומות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מפורטת מקומית מס׳ רג/מק1/1234/״ ,שינוי לתכניות רג/
 1026ורג.1234/

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל ,מגדל
הנביאים ,קומה  ,7רח׳ כורי  ,2חיפה  ,33093טל׳ -8676296/7
.04

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,בית
הורים שד׳ הילד  -גוש  ,6127חלקה  ,323ח״ח 327 ,324 ,81
)מגרש  1לפי תכנית רג.(1234/

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

מרחב תכנון מקומי רמת גן
הודעה

בדבר אישור תכנית מקומית

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי של הוראות הבינוי
ועיצוב אדריכלי לפי תכנית רג 1234/על ידי :ו( שינוי צורת
גג הבריכה (2 :מיקום הדירות בקומות העליונות ללא שינוי
סך כל הדירות בבנין;  (3בהתאם לבך שינוי החזיתות
הפונות לפארק ולרח׳ ד״ר כהן :ב( שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בתכנית אחת בלי לשנות את סך בל השטח
המותר לבניה על ידי הקטנת שטח שירות בקומה הטכנית
ללא שינוי סך כל השטחים מעל הקרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.4.2004ובילקוט הפרסומים  ,5298ההשס״ד ,עמי .2917
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כ״ז באלול התשס׳יד ) 13בספטמבר (2004
יואל מוזס
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל
מרחב תכנון מקומי עירון
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזי לתכנון
המקומית
הועדה
ובמשרדי
חיפה
מחוז
ולבניה

ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

מחוז המרכז

לתכנון ולבניה עירון מופקדת ״תכנית מסי מק/ענ663/״,
שינוי לתכנית ען29/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אלפחם -
גוש  ,20324חלקות .30 ,28 ,27
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקה חדשה ללא הסכמת
בעלים של הקרקעות הנכללות בתכנית :ב( הגדלת שטח
ציבורי; ג( שינוי בקו בנין לגבי בנינים קיימים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון ,ת״ד  ,241עארה
 ,30025טלי  .04-6351789העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ פל-ים
5וא ,חיפה ,טל׳ .04-8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ב בתשרי התשם״ה ) 7באוקטובר (2004
מוחמד סובחי ג׳בארין
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון

מרחב תכנון מקומי השומרון
הודעה

מרחב תכנון מקומי כפר סבא
ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת בליתאר

הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בפר סבא ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מס׳ כס/מק/ו/
/22א/ו״.
השטחים הכלולים לתכנית ומקומם :בפר
הרחובות טשרניחובםקי והצדק  -גוש  ,6427ח״ח .120

סבא,

עיקרי הוראות התכנית :הוראות בינוי למפלסי החניון
הציבורי :תהיה אפשרות לבנות חניה ציבורית במפלסים:
מפלס ראשון מעל פני הקרקע ושני מפלסים עיליים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ,רח׳ ויצמן ,137
כפר סבא ,טל׳  .09-7649177העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳
הרצל  ,91רמלה ,טל׳ .08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ ש/מק/
1173״ ,שינוי לתכנית ש.356/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גיםר א־זרקא -
גוש  ,10398ח״ח .110
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בנין.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון ,רח׳ המייסדים ,52
זברון יעקב ,טל׳  .04-6305522העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד׳
הפלי״ם 15ב ,חיפה ,טל׳ .04-8616252
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י״ז בםיון התשס״ד ) 6ביוני (2004
ליאת פלד
יושבת ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

מרחב תכנון מקומי כפר סבא
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מיתאר מסי
כס/מק/ו/37/א4/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח׳ הר
עצמון  - 2גוש  ,6434ח״ח .510
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקו בנין דרומי ל־400
מ׳ מהדרך ,דהיינו  2מ׳ מגבול המגרש מרח׳ הר מירון :ב(
שינוי מיקום החניה :ג( קביעת זכויות מעבר לרכב ולהולכי
רגל בשצ״פ מרח׳ הר עצמון לחלקה .510
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5322התשם״ד ,עמ׳ .3714
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא ,רח׳ ויצמן  ,137כפר סבא ,טל׳
 ,09-7649177ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה ,טל׳  ,08-9270170ובל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
י״ב בתשרי התשס״ה ) 27בספטמבר (2004
יהודה בן חמו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בפר סבא
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מרחב תכנון מקומי מודיעין
הודעה

עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת שטח עיקרי; ב(
תוספת יח״ד אחת ל־ 2יח״ד על מחצית החלקה :ג( ניוד
זכויות מקומה עליונה לקומת קרקע; ד( שינוי קווי
בנין.

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מודיעין מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ מד/
מק5/1/״ ,שינוי לתכנית מיתאר מקומית מד.2/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין ,בין
הרחובות שבט ,אדר ,זכריה הנביא ועמק האלה  -גוש ,5633
ח״ח  ;16 ,4מגרשים מ ,144-מ45-ו ,ממ ,200-ממ,201 -
מע.779-
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי פריסת המבנים על
ידי ביטול  4מבנים בני  6קומות הכלואים בעורף מגרשים
קיימים  200ו־  201ויצירת מרקמי יחידות צמודות קרקע
הנשענות על המבנים שלאורך כביש ) 5רח׳ שבט(; ב( שינוי
בתיחום מגרשים לאזור מגורים ג׳ מיוחד ומגרשים לאזור ג׳
מיוחד •  1ללא שינוי סך כל שטחו של כל אזור ,-ג( שינוי
במיקום ובהתוויית מגרש למעבר ציבורי להולכי רגל
מע 779-והפיכתו לציר רדיאלי ישר ללא שינוי בשטחו :ד(
קביעת גובה מבנים באזור מגורים ג׳ מיוחד  1עד  7קומות
מעל קומת חניה :ה( שינוי הנחיה בדבר הקצאת שפ׳׳פ :ו(
איחוד וחלוקה של מגרשים מ ,144-מ ,145-ממ,200-
ממ ,201-מע 779-ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד
קרקע•!,ז( שינוי בקווי הבנין :ח( שינוי בינוי; ט( שינוי חלוקת
שטחי הבניה המותרים בין המגרשים בלי לשנות את סך כל
השטח הכולל המותר לבניה :י( שינוי הנחיה בדבר גודל
שטח מגרש שמותר להקים עליו בנין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונות למשרדי
עיריית מודיעין ,רדד  ,1מודיעין ,טל׳ .08-9726050/45
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב״ו בתשרי התשם״ה ) 11באוקטובר (2004
משה ספקטור
יושב ראש תועדה המקומית
לתכנון .ולבניה מודיעין

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.5.2004ובילקוט הפרסומים  ,5319התשס״ד ,עמ׳
.3582
) (2״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/מק36/553/״ ,שינוי
לתכניות נת/100/ש 1/ונת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שד׳ חיים
וייצמן  - 50גוש  ,8267חלקה  36בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת שטח עיקרי; ב(
תוספת יח״ד מ־ 15יח״ד ל־7ו יח״ד :ג( שינוי קו בנין
צדדי דרומי; ד( הבלטת מרפסות בקו בנין קדמי מערבי
וצדדי מזרחי עד  2מ׳; ה( קביעת מבנים להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.5.2004ובילקוט הפרסומים  ,5297התשס״ד ,עמ׳ .2880
התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה ,רח׳ תל חי  ,8נתניה ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה,
טל׳  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ב׳ בחשון התשם״ה ) 17באוקטובר (2004
שמעון שד
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה נתניה

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה
הודעה

)(1

הודעה

ב ד ב ר א י ש ו ר תכניות מ י ת א ר מקומיות

)  (1״תכנית 'מיתאר מקומית מס׳ נת/מק50/366/״,
לתכניות נת ,366/נת/366/א ונת.7/400/

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ׳ נאות
גנים ,רח׳ חיים ארלוזורוב  - 34גוש  ,8217ח״ח ,118
.203
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״תכנית מיתאר מס׳ פת/מק34/1240/״ ,שינוי לתכניות
פת 2000/ופת/במ4/1240/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,שכ׳
בפר גנים ג׳  -גוש  ,6715חלקה  12בשלמותה :מגרשים
 56 ,47 ,24 ,22 ,3בשלמותם.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי הקצאה בעבור חלקה
רשומה על ידי חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מרחב תכנון מקומי נתניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה

ב ד ב ר הפקדת תכניות מ י ת א ר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחיק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח הקוה ובמשרדי הועד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

)(2

״תכנית מיתאר מס׳ פת/מק/82/1241/ב״ ,שינוי לתכניות
פת ,10/2000/פת ,2000/פת/1241/א ופת/מק.82/1241/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,אזור
התעשיה קרית אריה ,בין הרחובות היצירה ואפעל -
גוש  ,6194חלקות 235 ,208 ,207 ,164 ,163 ,136 ,135
בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי של הוראות בדבר בינוי
על ידי :א( שינוי מספר קומות מ־ 6ע״ע לבנינים בני 8
קומות מעל קומת עמודים מפולשת חלקית :ב( תוספת
של  2קומות ביניים במרתף תת־קרקעי.
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשם״ה14.12.2004 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לתוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה ,רח׳ העליה השניה ,1
פתח תקוה ,טל׳  .03-9052286העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳
הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה ,טל׳ .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי פתה תקוה
הודעה

ב ד ב ר אישור תכניות מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מם׳ פת/מק33/1207/״ ,שינוי לתכניות
פת 18/1207/ופת.2000/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח תקוה ,כפר
אברהם ,רח׳ לנדאו  -גוש  ,6400חלקות 527 ,524 ,523
בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בנין לחזית רח׳
לנדאו מ־ 7מ׳ ל־ 5מ׳; ב( שינוי קו בנין לאחור מ־ 4מ׳
ל־ 3מ׳; ג( שינוי קו בנין לכיוון הדרך החדשה הפנימית
מ־ 4מ׳ ל־ 3מי.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.6.2000ובילקוט הפרסומים  ,4896התש׳׳ס ,עמי .4056
) (2״תכנית מיתאר מם׳ פת/מק43/2003/״ ,שינוי לתכניות
פת 2000/ופת.3/2003/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח תקוה ,בצפון
העיר ,מזרחית לשכ׳ הדר המושבות  -גוש  ,6357ח״ח
 ;14גוש  ,6360ח״ח .3
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת שצ״פ והרתבת דרך
מאושרת :ב( הגדלת מספר יח״ד מ־ 66יח״ד ל־ 76יח״ד
ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות :ג( שינוי
תלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית בלי לשנות את
סך כל שטחי הבניה המותרים :ד( שינוי בינוי :תוספת
קומות מ־ 16קומות מעל קומה מסחרית ל־ 20קומות
מעל קומת עמודים מפולשת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.4.2004ובילקוט הפרסומים  ,5294התשם״ד ,עמ׳ .2787
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה ,רח׳ העליה השניה  ,1פתח תקוה,
טל׳  ,03-9052286ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,91רמלה ,טל׳  ,08-9788444ובל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ה׳ בתשרי התשם״ה ) 20בספטמבר (2004
יצחק אוחיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשם״ה14.12.2004 ,

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשב׳׳ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית ׳מיתאר מם׳
רצ/מק39/9/1/״ ,שינוי לתכניות רצ 9/1/ורצ/1/1/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,בין
הרחובות הרצל ,עין הקורא ,תרמ״ב וביאליק  -גוש ,3928
חלקה  52בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים:
ב( שינוי הוראות בינוי ועיצוב :ג( קביעת מרתפי חניה בקו
בנין  0ומתחת להרחבת דרך בחזית רח׳ הרצל; ד( הגדלת
חניה מתחת להרחבת דרך :ה( תוספת קומות :מקומת מסחר
 +קומה מפולשת  6 +קומות למגורים ,לקומת מסחר גבוהה
 +משרדים  +קומת ביניים  6 +קומות למגורים 2 +
מרתפים ,הכל ללא תוספת שטחים עיקריים :ו( המרה של
 50%משטחי מגורים לשטחים לייעוד משרדים ומרפאות.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.8.2003ובילקוט הפרסומים  ,5225התשס״ג ,עמ׳ .4128
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רח׳ ז׳בוטינםקי  ,16ראשון לציון,
טל׳  ,03-9682727ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהוז המרכז ,קרית הממשלה ,רח׳ הרצל  ,91רמלה ,טל׳
 ,08-9788800וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ז׳ בסיון התשס׳׳ד ) 27במאי (2004
מאיד ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי דרום השרון
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה דרום השרון ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳
שד/מק4/1115/״ ,שינוי לתכניות משמ)68/שד( ושד.11157
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חורשים  -גוש
 ,8897ח״ח  ;55 ,53גוש  ,8898חלקה  30בשלמותה ,ח״ח ,28
.31 ,29
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים
בהסכמת בעלים ללא שינוי בשטה הבולל של כל ייעוד
קרקע :ב( שינו קו בנין של דרך מס׳  2מ־5ו מ׳ ל־ 3מ׳ ,-ג(
קביעת קו בנין  0למבנים הקיימים בפועל סמוך לדרך מס׳ ;2
ד( קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה ולהריסת מבנים
ללא היתר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,׳למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון ,רדד  ,500נוה
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השו־ין ,נווה

ירק ,טל׳  .03-9000560העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל ,91
רמלה ,טל׳ .08-9788444

נאמן ,רח׳ התמר  - 25גוש  ,6661חלקות .242 ,28

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקווי בנין הקבועים
בתכנית הראשית :ב( זכות מעבר לכלי רכב בשטח
ציבורי פתוח.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י״א בתשרי התשס״ה ) 26בספטמבר (2004
מוטי דלג׳ו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה דרום השרון

מרחב תכנון מקומי הדרים
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הדרים מופקדת ״תכנית מס׳ הר/מק/3/329/
בא״ ,שינוי לתכנית הר.3/329/
,השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :הוד השרון,
מגדיאל ,רח׳ זקיף  - 12גוש  ,6412חלקות  ,378 ,181ח״ח
.183
,עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בהוראות בדבר גודל
מגרש שמותר להקים עליו בנין :במקום  1,000מ״ר יהיה
 970מ״ר :ב( קביעת מספר יחידות הדיור ללא הגדלת סך כל
השטחים למטרות עיקריות ,ובלבד שמוסדות הציבור
והתשתיות הכלולים בתכנית ,נותנים מענה לצרכים
הנובעים מהגדלת מספר יחידות הדיור ,סך כל מספר יחידות
הדיור יהיה  12יח״ד  +ו יח״ד נכה :ג( קביעת קווי בנין
למרפסות ולמםתורי כביסה :ד( חדר מדרגות פנימיות
העולות לחדר היציאה לגג ,בצד דרום מזרח ייבנה ללא
נסיגה מהקו הפנימי של מעקה הבנין :ה( קביעת הוראות
בינוי לייעודי הקרקע שבתכנית.
1

יכל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל .מעוניין בקרקע,
בבניך או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי; להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים ,רח׳ בני ברית ,7
קומה ב׳ ,הוד השרון  ,45265טל׳  .09-7759666העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,91רמלה ,טל׳ .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הז־רים
הודעה

ב ד ב ר אישור תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)(1
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״תכנית מיתאר מפורטת מם׳ הר/מק40/346/״ ,שינוי

לתכניות /10/346א והר/מק.33/346/

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.6.2004ובילקוט הפרסומים  ,5201התשס״ג ,עמי
.3213

)(2

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ הר/מק/ד/6/36בח״ ,שינוי
לתכניות הר/ד 6/36והר.3/367/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,נווה
הדר ,רח׳ השומר  -גוש  ,6566חלקות  108ו־.109
עיקרי הוראות התכנית :א( ביטול חלוקה פנימית
לחלקות :ב( תוספת יחידות דיור בחלקה  109ללא
הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות ולמטרות
שירות וללא שינוי בהוראות הבניה ,בחלקה  109יהיו 4
יח״ד ,סך הבל  2בתים בודדים ו־ 2יח״ד במבנה דו־
משפחתי :ג( קביעת זכות מעבר :ד( שינוי הוראות בדבר
בינוי ועיצוב.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.5.2004ובילקוט הפרסומים  ,5300התשם״ד ,עמ׳ .2987

התכניות האמורות נמצאות במשרדי׳ הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,91רמלה ,טל׳
 ,08-9788444ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הדרים ,רח׳ בני ברית  ,7הוד השרון ,טל׳  ,09-7759666ובל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ב״ז בתשרי התשס״ה ) 12באוקטובר (2004
חי אדיב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הדרים

מרחב תכנון מקומי המרכז
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומית}
לתכנון ולבניה המרכז ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מס׳ ממ/מק/
1/3163״ ,שינוי לתכנית ממ/מק63/ו.3
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :גבעת שמואל -
גוש  ,6189חלקה  576בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :תיקון תכנית ממ/מק3163/
והגדלת שטח התכסית ל־.51%
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז ,רח׳ גליס  ,9פתח
תקוה ,טל׳  .03-9302051העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ הרצל ,91
קרית הממשלה ,רמלה ,טל׳ .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ה באייר התשם״ד ) 16במאי (2004
בגי ודרריו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה המרכז

ולבניה מחוז המרכז ,רה׳ דני מם  ,1רמלה  ,72406טל׳
 ,08-9270170ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ת בתשרי התשם״ה ) 13באוקטובר (2004
גל ליבנה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שהם

מרחב תכנון מקומי שורקות
הודעה

מרחב תכנון מקומי עמק חפר
הודעה

ב ד ב ר אישורי תבנית מ י ת א ר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מס׳
עח/מק1/9/62/״ ,שינוי לתכניות משמ)77/עח( ועח200/
וכפופה לתכנית עח.21/200/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עולש  -גוש ,8101
ח״ח  :30גוש  ,8107ח״ח  ;15 ,14 ,4גוש  ,8109ח״ח ו:22 ,
מגרש  43בשלמותו מתכנית משמ)77/עח(.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קווי בגין לפי מצב
קיים כמפורט להלן :לבית מגורים ,מבנה מם׳  :1קו בנין קדמי
מ־ 6מ׳ ל־ 5-4.95מ׳ ול־ 3.65-3.60מי :לבית מגורים ,מבנה
מס׳  :2קו בנין צדדי מזרחי מ־ 4מ׳ ל־ 3.78-3.70מי; ב( תוספת
שטחי בניה עיקריים של  150מ״ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.1.2004ובילקוט הפרסומים  ,5274התשם״ד ,עמ׳ .1974
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק חפר ,ליד מדרשת רופין ,טל׳ -8981661
 ,09ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
רח׳ הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה ,טל׳  ,08-9788466ובל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

ב ד ב ר אישור תכנית מיתאר/מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר/
מפורטת מס׳ בר/מק7/146/״ ,שינוי לתכניות בר 146/ומשמ/
.153
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בית גמליאל -
חלקי גושים  ;3524-3520מגרשים .151 ,150 ,116-113 ,88-1
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בנין אחורי
למגורים בחלקות א׳ )נחלות( מ־ 60מ׳ לקו בנין אחורי אשר
יהיה זהה לגבול חצר המגורים :ב( אין בתבנית זו משום
הוספת זכויות בניה על הקבוע בתכנית התקפה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.6.2004ובילקוט הפרסומים  ,5316התשס״ד ,עמ׳ .3482
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות ,דואר גבעת ברנר  ,60948טל׳
 ,08-9412991וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,שד׳ הרצל  ,91רמלה ,72430
טל׳  ,08-9788444ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ג׳ בחשון התשס׳׳ה ) 18באוקטובר (2004
משה קזולה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות

י״א בתשרי התשס״ה ) 26בספטמבר (2004
נחום איצקוביץ
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק חפר

מרחב תכנון מקומי שהם
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מיתאר מס׳
שה/מק1084/9/69/״ ,שינוי לתבנית גז/במ׳.9/69,
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שהם  -גוש ,6859
חלקה  3בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בנין קדמי וצדי.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.12.2003ובילקוט הפרסומים  ,5169התשם״ד.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שהם ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשם״ה14.12.2004 ,

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי בית שאן
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 89׳ לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שאן מופקדת ״תבנית מפורטת מם׳
ג/מק1/7306/״ ,שינוי לתכנית ג.7306/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן  -גוש
 ,22872ח״ח .22
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה של מגרשים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
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הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שאן ,רח׳ ירושלים
הבירה ו ,בית שאן ,טל׳ .04-6489414
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב״ז בתשרי התשס״ה ) 12באוקטובר (2004
זיקי לוי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שאן
מרחב תכנון מקומי כרמיאל
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מיתאר מס׳ מק/כר/
8/424״ ,שינוי לתכנית מק/כר.4/424/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל.

)(2

״תכנית מפורטת מם׳ נצ/מק043/ו״,
ג 6860/ותואמת לתכנית ג.10701/
השטחים

הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת -

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ז בתשרי התשסי׳ה ) 12באוקטובר (2004
עדי אלדר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל
מרחב תכנון מקומי נצרת
הודעה

ב ד ב ר אישור תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)ו(

״תכנית
ג׳.9000

מפורטת

השטחים הכלולים
 ,16507חלקה .12

מס׳

נצ/מק025/ו״,

שינוי

לתכנית

בתכנית ומקומם :נצרת -

גוש

גוש

 ,16579ח״ח .36 ,21 ,6
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בנין.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.10.2003׳ובילקוט הפרסומים  ,5250התשנ׳׳ט ,עמ׳
.1096
התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת ,ת״ד  ,31נצרת  ,16100טל׳ ,04-6459203
וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל׳  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ו׳ בתשרי התשם״ה ) 21בספטמבר (2004
בשיר עבד אלראזק
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת

עיקרי הוראות התבנית :שינוי לתכנית מיתאר :תוספת
אחוזי ציפוי קשיח למבנים חד־קומתיים ודו־קומתיים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין^ או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי! להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה כרמיאל ,שד׳ נשיאי ישראל
 ,11כרמיאל ,טל׳  .04-9987961העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית ,טל׳ .04-6508508

שינוי

לתכנית

מרחב תכנון מקומי עפולה
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בדתאם לסעיף  117לתוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳
עפ/מק12/302/״ ,שינוי לתכנית ג.302/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה,
העליה  - 24גוש  ,16663חלקה  120בשלמותה.

רח׳

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין אחורי לשטחי
שירות מ־ 6מ׳ ל־ ו מי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.3.2004ובילקוט הפרסומים  ,5290התשס״ד.
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עפולה ,רח׳ יהושע  ,47עפולה ,טל׳ -6520344
 ,04ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
קרית הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל׳ -6508508
 ,04וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים^
האמורים פתוחים לקהל.
כ״ו בתשרי התשס״ה ) 11באוקטובר (2004
משה לוי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עפולה

מרחב תכנון מקומי קרית שמונה
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מפורטת

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין אחורי מינימלי
ל־ 0מ׳ במקום  3מ׳ מרווח מינימלי.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית שמונה מופקדת ״תכנית מפורטת
מקומית מס׳ קש/מק1498/״ ,שינוי לתכנית ג.9948/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.8.2002ובילקוט הפרסומים  ,5121התשנ״ט ,עמי .258

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית שמונה ,שכ׳
האצ״ל  -גוש  ,13143ח״ח  :57מגרשים .14 ,13
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ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בתכנית הבינוי של
תכנית ג 9948/בלבד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה'את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה ,רח׳ הרצל ,37
ת׳׳ד ו ,קרית שמונה  ,10200טל׳  .04-6908414המתנגד ימציא
את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,משרד הפנים ,קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17000טל׳ .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
ל ע ו ב ד ו ת שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי קרית שמונה
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳
קש/מק1497/״ ,שינוי לתשריט הבינוי של מגרש  12נספח
לתכנית ג 9948/שבתוקף.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית שמונה -
גוש  ,13143ח״ח  :50מגרש .12
עיקרי הוראות התכנית :א( הוספת  2יחידות דיור
למבנן במסגרת ״חוק שבס״ :ב( צמצום מספר חדרי המדרגות
ל־ 4המשרתים  8יח״ד כל אחד בכל קומה :ג( הרחקת
המבנים לכיוון צלע ההר כדי להרחיקם מן החניה וניתוקם
מצלע ההר בדי למנוע חדירת רטיבות לקיר תומך וכן
לאפשר פתחי אוורור בחזית האחורית :ד( ביטול קומת
המחסנים במפלס החניון עקב שינוי במערך החניה כדי
לאפשר בניית דירות צמודות קרקע עם חצרות :ה( שינוי
פתרון החניה כדי לאפשר  43מקומות חניה בתחומי המגרש
במקום  36מקומות חניה שבתכנית הקיימת וגישה לחניות
ןתציבוריות מן הכביש הפנימי במקום מרח׳ האצ׳׳ל.
ה1דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
״
 13.4.2003ובילקוט הפרסומים  ,5230התשס״ד ,עמי .82
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית שמונה ,רדד הרצל  ,37ת״ד  ,1קרית
שמונה  ,11019ובן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17000טל׳  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ב״ו בתשרי התשס״ה ) 11באוקטובר (2004
חיים ברביבאי
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה קרית שמונה

ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית שמונה מופקדת ״תבנית מפורטת
מקומית מס׳ אג/מק/בתו2/19ד0״ ,שינוי לתכניות ג/בת/ו9ו
ואג/מק/בת91/ו.003/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פארק תעשיות
צ.ח.ר :מגרשים  :975 ,104 ,31גוש  ,13949ח״ח  :33גוש ,13952
ח״ח ו :7 ,2 ,גוש  ,13953ח״ח  :76 ,73 ,45 ,44 ,42-40גוש
 ,13955ח״ח ו.4 ,2 ,
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בדבר איחוד וחלוקה של
מגרשים בהסכמה ,ללא שינוי סך כל שטח של כל ייעוד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל ,קניון הגליל
העליון ,חצור הגלילית ,טל׳  .04-6800077המתנגד ימציא את
העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,17000
טל׳ .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י־׳א בתשרי התשס״ה ) 26בספטמבר (2004
ייסי אלול
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אצבע הגליל

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳
גא/מק46/04/״ ,שינוי לתכנית ג.7403/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ביר אל־מכםור -
גוש  ,10502חלקה  72בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בנין הקבועים
בתכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משהד  -גוש
 ,17472חלקה  ,26ח״ח .27 ,25 ,5
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקת הקרקע למגרשים
ללא הסכמה :ב( שינוי בקווי בנין :ג( הגדלת שטחים
שנקבעו בתכנית בת־תוקף לעורכי עיבור והרחבת דרך
משולבת.

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה"המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,ת״ד ,505
שפרעם ,טל׳  .04-9502021העתק ההתנגדות יומעא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז העפון ,ת״ד  ,595נערת
עילית ,טל׳ .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תעהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

) (2״תכנית
ג.6265/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בסמת טבעון -

ד׳ באלול התשם׳׳ד ) 21באוגוסט (2004
סלאם חאמד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים

מרחב תכנון מקומי לב הגליל
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז העפון מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ ג/לג/
85/03/6761״ ,שינוי לתכנית ג.6761 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עראבה ,במרכז
הכפר  -גוש  ,19381חלקה  168בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי נסיגות קו בנין ושינוי
באחוזי בניה בקומה א׳ ובקומה ב׳ וקביעת גודל מגרש
מינימלי וחלוקה למגרשים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עעמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל ,ת״ד  ,80םבנין,
טל׳  .04-6746741העתק ההתנגדות יומעא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז העפון ,ת״ד  ,595נערת עילית,
טל׳ .04-6508555

גוש  ,10366חלקה ) 297מגרש(.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בנין קדמי עדי
ואחורי.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עעמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  00ו לחוק ,ר ש א י ו
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודע|
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח׳ עיפורן  ,5נערת
עילית ,טל׳  .04-6468585העתק ההתנגדות יומעא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז העפון ,קרית רבין,
נערת עילית ,טל׳ .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תעהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה

)(1

עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקת דלקה  130וחלקי
חלקות הגובלות ל־ 7מגרשי בניה לאזור מגורים א12-
לדרך ולשצ״פ :ב( התאמת גבול מגרשים לפי חלוי•
מאושרת )מגרשים  (107 ,82 ,81ובהתאם לתכנית ג/במ/
 174מאושרת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.10.2003ובילקוט הפרסומים  ,5250התשם״ד.
)(2

!

)ו(
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״תכנית מם׳ /9מע/מק21/6485/״ ,שינוי לתכנית ג.6485/

״תכנית מם׳ /8מע/מק36/8588/״ ,שינוי לתכנית ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא  -גוש
 ,17396ח״ח  :104 ,4מגרש ב.4/3/4
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בנין )שינוי קווי
הבנין הוא לשתי קומות קיימות בלבד למעט חדר
מדרגות שקו הבנין הוא לכל הקומות(.

ב ד ב ר הפקדת תבניות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
,והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ובמשרדי הועדה המחוזית
,לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

״תכנית מסי /2מע/מק26/174/״ ,שינוי לתכנית ג;.174
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת ישי  -גוש
 ,11184חלקה  ,130ח״ח :118 ,111 ,110 ,92-90 ,79
מגרשים .112 ,82-77

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה

ב ד ב ר אישור תכניות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תעהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ה בתשרי התשס״ה ) 10באוקטובר (2004
חנוכה סולומון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל

מם׳

/10מע/מק15/6265/״,

שינוי

לתכנית

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.4.2004ובילקוט הפרסומים  ,5297התשס״ד.
)(3

״תכנית מם׳ /8מע/מק38/8588/״ ,שינוי לתכנית ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא.
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

עיקרי הוראות התבנית :הריסת מבנה קיים ובניית
מבנה חדש ואישור שני קווי בנין אפס לפי תכנית
בינוי.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.5.2004ובילקוט הפרסומים  ,5298התשם״ד.
)(4

״תכנית מם׳ /4מע/מק17/9607/״ ,שינוי לתכנית ג.9607/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יפיע  -גוש ,16873
חלקה  :13מגרשים  13/10-13/1ומגרש .13/1 6
עיקרי הוראות התכנית :חלוקת מגרשים ללא הסכמה
והגדרת קו בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.1.2004ובילקוט הפרסומים  ,5266התשם״ד.

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח׳ ציפורן  ,5נצרת עילית,
 ,04-6468585ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
^ | ז ו ז הצפון ,קרית רבין ,נצרת עילית ,טל׳  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
י״ב בתשרי התשס״ה ) 27בספטמבר (2004
גנדי קיפגיס
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳
מנ/מק0904/״ ,שינוי לתכנית ג.912/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש חלב  -גוש
 ,14107ח״ח  :54מגרש  6בשלמותו.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בנין אחורי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
^ ^ ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
י ד י התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי ,רח׳ האורנים
 ,1ת״ד  ,494מעלות ,טל׳  .04-9978030העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
ת״ד  ,595קרית הממשלה ,נצרת עילית ,טל׳ .04-6508508
ר

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י״ב בתשרי התשס״ה ) 27בספטמבר (2004
שלמה בוחבוט
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

מרחב תכנון מקומי משגב
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ מש/מק/
4/6931״ ,שינוי לתכניות ג ,6931/ג ,8768/ג 8877/ומש/מק/

.1/6931

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סלמה  -גושים
 19457 ,19456 ,19404 ,19261בשלמותם :חלקי גושים -19258
.19429 ,19405 ,19262 ,19260
עיקרי הוראות התכנית:
מגורים בתחום התכנית.

שינוי

קווי

בניה

בשטחי

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב ,אזור התעשיה
תרדיון ,משגב ,טלי  .04-9990102העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה ׳המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת״ד
 ,595נצרת עילית ,טל׳ .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי משגב
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
מש/מק2/6765/״ ,שינוי לתכנית ג.6765/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כאוכב  -גוש
 ,17695ח ״ח .43
עיקרי הוראות התבנית :א( הקטנת קו בנין :ב( שינוי
הוראות בדבר ביצוע קווי חשמל תת־קרקעיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5298התשם״ד ,עמ׳ .2925
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב ,אזור התעשיה תרדיון ,משגב ,טל׳
 ,04-9990102ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,טל׳  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ב׳ בחשון התשם״ה ) 17באוקטובר (2004
אריק רז
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב
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מ ח ה הדרום
מרחב תכנון מקומי באר שבע
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבניות מפורטות

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

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע מופקדות תכניות אלה:
)(1

״תכנית מפורטת מס׳ /5מק2304/״ ,שינוי לתכנית /03/5
.201
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :באר שבע ,רובע
רמות רבתי ,רח׳ רחבעם זאבי  -גוש ) 38370בהסדר(;
מגרש  633באזור מגורים ג׳ עם חזית מסחרית.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בתבנית תוך העברת שטחי שירות ממתחת
לקרקע אל מעל הקרקע ושטחים עיקריים לשטחי שירות
מעל הקרקע ללא שינוי סך כל השטח המותר לבניה
לצורך הוספת יחידות דיור במסגרת הקלה להיתר )סך
הכל  45יח״ד במקום  38יח״ד שבתכנית התקפה(.

)(2

)(3

מרחב תכנון מקומי באר שבע
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מם׳ /5מק/
2255״ ,שינוי לתכנית /5במ.208/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ׳
רמב״ם  -גוש  ,38035ח׳׳ח  ;48 ,47 ,45מגרשים 23 ,19 ,16
באזור מגורים מיוחד.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,רח׳
ארגוב  - 32גוש  ,38357חלקה  ,18ח״ח  :32מגרש 1061
באזור מגורים א׳ )בנה ביתך(.

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי תלוקת שטחי הבניה
המותרים בתכנית ללא שינוי סך כל השטח המותר לבניה
בתכנית על ידי (1 :העברת זכויות בניה למטרה עיקריה^^
ממגרשים  16ו־ 19למגרש  (2 ;23העברת זכויות בניה ל מ ט ר ר ^ ^
שירות ממתחת לכניסה הקובעת למעל הכניסה הקובעת :ב(
הגדלת מספר יח״ד במגרשים  19ו־ 8 :23ית״ד בכל מגרש
נוסף על  14יח״ד שאושרו בהקלה להיתר ,סך הבל  94יח״ד
במגרש במקום  72יח״ד :במגרש  87 :16יח״ד במקום  72יח״ד:
ג( הגדלת מספר הקומות במגרשים  19ו־ 23ד( שינוי בדבר
בינוי ועיצוב אדריכלי :ביטול קומת עמודים והקטנת מספר
קומות במגרש .16

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין צדדי מ־ 3מ׳
ל־ 2.10מ׳ )הסדרת קו בנין בהתאם לבניה הקיימת(.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.5.2004ובילקוט הפרסומים  ,5294התשם׳׳ד ,עמ׳ .2795

״תבנית מפורטת מם׳ /5מק2320/״ ,שינוי לתכנית /03/5
.201

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע ,כיכר מנחם בגין ,ת״ד  ,15באר
שבע ,טל׳ .08-6463807

״תכנית מפורטת מס׳ /5מק5/ו23״ ,שינוי לתכנית /02/5
.81/102

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,רובע
רמות רבתי שב׳ הרכס מתחם  ,2רח׳ שריג נלום 23 ,13
 גוש ) 38370בהסדר( :מגרשים  611ו־2ו 6באזור מגוריםעם חזית מסחרית.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בתבנית בלי לשנות את סך כל השטח המותר
לבניה תוך העברת שטחי שירות המיועדים למגורים
} 121מ״ר במגרש  611ו־ 66מ״ר במגרש  (612לשטחי
שירות למסחר :ב( שינוי בקווי הבנין.
) (4״תבנית מפורטת מס׳ /5מק2327/״ ,שינוי לתבנית /5במ/
.206
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שב׳
נווה זאב ,רח׳ מקור חיים  -גוש ) 38187בהסדר(; מגרש
 25באזור מגורים גי.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי לתכנית /5במ- 206/
שינוי בקו בנין צדדי מ־ 5מ׳ ל־ 3מי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,כיכר מנחם בגין ו ,ת״ד
 ,15באר שבע ,טל׳ .08-6463656
784

;

ב״ה בתשרי התשס״ה ) 10באוקטובר (2004
יעקב טרנר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע

מרחב תכנון מקומי דימונה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבניות מפורטות

מקומיוו^

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק ה ת כ נ ^ י
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה דימונה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:
)(1

״תכנית מפורטת מקומית מס׳ /25מק1035/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
התעשיה ,רח׳ המסגר .2

דימונה,

אזור

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בנין אחורי מ־ 5מ׳
ל־ 0מי ,שינוי קו בנין צדדי מ־ 3מ׳ ל־ 0מ׳.
) (2״תכנית מפורטת מקומית מם׳ /25מק1036/״,
לתכנית .25/101/02/25

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דימונה ,רח׳ נחום
 ;5מגרש .223
עיקרי הוראות התבנית :שינוי קו בנין נקודתי קדמי.
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה דימונה ,ת״ד  ,1דימונה ,טל׳
 .08-6563182העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,משרד הפנים ,באר
שבע ,טל׳ .08-6263799
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדוו? שעליהן היא מסתמכת.
ה׳ בחשון התשס״ה ) 20באוקטובר (2004
מאיר בהן
יושב ראש הועדה המקומית
4
לתכנון ולבניה דימונה

מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית מלאכי ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳
/18מק2032/״ ,שינוי לתכנית .15/105/03/18
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית מלאכי ,אזור
התעשיה ,רח׳ החרושת  - 32גוש  ,301ח״ח  :138גוש ,2547
ח״ח  :26מגרש 3א.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקווי בנין אחורי
וצדדי; ב( הגדלת תכסית קרקע  -שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בלי לשנות את סך כל השטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לתוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
•זהודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי ,רח׳
ז׳בוטינסקי  ,8קרית מלאכי ,טל׳  .08-8608700העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,ת״ד  ,68באר שבע ,טל׳ .08-6296414
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם .כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ז בתשרי התשס־׳ה ) 12באוקטובר (2004
מוטי מלבה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית מלאכי

ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

מרחב תכנון מקומי באר טוביה
הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
/8מק2081/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערוגות  -גוש
21ד ,2חלקה  141בשלמותה :מגרש  90בשלמותו מתכנית
.10/138/03/8
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין אחורי מ־ 5מ׳
ל־.90ו מי.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.6.2004ובילקוט הפרסומים  ,5303התשס״ד ,עמי .3062
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה ,ובמשרדי הועדה המתוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח׳ התקוה  ,4ת״ד  ,68באר
שבע ,טל׳  ,08-6263799ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ז באלול התשם״ד ) 13בספטמבר (2004
דרור שור
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה
מרחב תכנון מקומי רמת נגב
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת נגב מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ /20
מק3020/״ ,שינוי לתכנית 8/120/02/2א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מ ד ר ש ת בן גוריון
 גוש  :39023שטח התכנית 26.106 :דונם.עיקרי הוראות התכנית :א( יצירת מסגרת תכנונית
הכוללת שמירת זכויות בניה במגרשים הקיימים לאחר
• הפיכת הבתים הדו־משפתתיים עם קיר משותף למגרשים
של יח״ד אחת בלבד :ב( איחוד וחלוקת מגרשים ובלבד
שאין בתבנית שינוי בשטח הכולל של בל ייעוד קרקע :ג(
שינוי של הוראות לפי תבנית בדבר בינוי או עיצוב
אדריכלי.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת נגב ,ד״נ חלוצה ,טל׳
.08-6564129
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ׳׳ח בתשרי התשס״ה ) 13באוקטובר (2004
שמוליק רינ׳מן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת נגב
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מרחב תכנון מקומי שמעונים
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מפורטת מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳
/7מק2054/״ ,שינוי לתכנית .1-5/197/03/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור התעשיה
שדות נגב  -גוש  ,39584חלקה .7

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ט״ו באלול התשס׳׳ד )ו בספטמבר (2004
לילך מורגן
יושבת ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ערבה תיכונה

הועדה ה מ ח ו ז י ת ה מ ש ו ת פ ת ל ת כ נ י ו ת

עיקרי הוראות התכנית :איתוד מגרשים  99-97למגרש
אחד מם׳  200וקביעת קווי בנין חדשים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שמעונים ,חוות איבים ,ת״ד  ,50שדרות ,טל׳
 .08-6899696המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,חוות איבים ,ת״ד
 ,50שדרות ,טל׳ .08-6899696

א י ח ו ד וחלוקה ב ק ר ק ע ח ק ל א י ת
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה

)(1

עיקרי הוראות התכנית :א( הכנת תכנית מפורטת
לצורכי רישום אדמות עמינדב בספרי המקרקעין :ב(
ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש:
ג( קביעת ייעודים ואזורים.

כ״ה בתשרי התשס״ה ) 10באוקטובר (2004
עמיר ריטוב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים

הודעה

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5314התשם״ד.
)(2

נמסרת בזה הודעה .בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ערבה תיכונה ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳
/10מק3007/״ ,שינוי לתכניות /10 ,3/178/03/10 ,178/03/10
 4/178/03ו־.275/02/10

עיקרי הוראות התכנית :א( שינויים בקווי בגין ומגבלות
מרחק בין מבנים :ב( מתן אפשרות לניוד זכויות הבניה
והוספת מבני מגורים לעובדים חקלאיים בשטח למגורים :ג(
הוספת זכויות בניה לשטחי שירות :ד( קביעת תנאים למתן
היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערבה תיכונה ,טל׳
.08-6592216
786

״תכנית מס׳ משי22/״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :גבעת יערים,
אדמות חקלאיות והסביבה  -חלקי גושים ,29744 ,29741
 :29958 ,29751-29747שטח התכנית 1,278 :דונם.

ב ד ב ר הפקדת תבנית מפורטת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב פארן  -גוש
 ,39083ח״ח ו.

״תכנית מס׳ משי21/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עמינדב ,אדמות
חקלאיות  -חלקי גושים ,29922 ,29921 ,29917-29915
 :29944שטח התכנית 358 :דונם.

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה

ב ד ב ר אישור תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

עיקרי הוראות התבנית :א( הבנת תכנית מפורטת
לצורכי רישום אדמות מושב גבעת יערים והסביבה
בספרי המקרקעין :ב( ביטול ואיחוד גושים וחלקות
קיימים וחלוקתם מחדש :ג( קביעת ייעודים ואזורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרםומיכ^^
 ,5314התשס״ד.
;(3

״תכנית מם׳ משי23/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אורה ,אדמות
חקלאיות  -גוש  ,29945ח״ח  ,18 ,10 ,9ו :2שטח
התכנית 13 :ו דונם.
עיקרי הוראות התכנית :א( הכנת תכנית מפורטת
לצורכי רישום אדמות מושב אורה בספרי המקרקעין :ב(
ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש:
ג( קביעה ייעודים ואזורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5314התשס״ד.

)(4

״תכנית מס׳ משי26/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית מאיר ,אדמות
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשם״ה14.12.2004 ,

חקלאיות  -חלקי גושים :29659-29657 ,29655 ,29651
שטח התכנית 416 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :א( הכנת תכנית מפורטת
לצורכי רישום אדמות מושב בית מאיר בספרי
המקרקעין :ב( ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים
וחלוקתם מחדש :ג( קביעת ייעודים ואזורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5314התשם״ד.
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
המשותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות
ירושלים ,המרכז ,חיפה ,הצפון והדרום ,רח׳ שפע טל  ,12תל
אביב ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה
יהודה ,ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ד׳ בחשון התשם״ה ) 19באוקטובר (2004
יוסף שגיא
*
יושב ראש הועדה המחוזית המשותפת
^
לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית
למחוזות ירושלים ,המרכז ,חיפה,
הצפון והדרום

מ ח ו ז הצפון
מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
המשותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע תקלאית למחוזות
ירושלים ,המרכז ,חיפה והצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל התחתון הופקדה ״תכנית מס׳ משצ/
101״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :לביא והסביבה,
אדמות חקלאיות  -גוש  15245בשלמותו :חלקי גושים
,15236-15230 ,15226 ,15225 ,15220-15218 ,15056-15053
,15270-15266 ,15263 ,15262 ,15257-15246 ,15244-15242
 :15274-15272שטח התכנית 13,300 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :א( הכנת תכנית מפורטת
|^
לצורכי רישום אדמות קיבוץ לביא והסביבה בספרי
המקרקעין :ב( ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם
מחדש :ג( קביעת ייעודים ואזורים :ד( ביטול הוראות תכניות
קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצורכי רישום.
בל מעוניין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
נפגע על ידי התבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,בתוך חודשים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המחוזית המשותפת האמורה ,רה׳
שפע טל  ,12תל אביב .המתנגד ימציא את העתק התנגדותו
למשרדי הועדה המקומית האמורה ,רח׳ שפע טל  ,12תל
אביב.
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשסי׳ה14.12.2004 ,

הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מס׳ משצ/
100״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפורי ,אדמות
חקלאיות והסביבה  -חלקי גושים ,17611 ,17609 ,17606
,17634-17630 ,17628-17623 ,17621 ,17617 ,17615 ,17612
 ;17663 ,17660 ,17659 ,17643-17640 ,17637שטח התכנית:
 6,716דונם.
עיקרי הוראות התכנית :א( הכנת תכנית מפורטת
לצורכי רישום אדמות מושב צפורי והסביבה בספרי
המקרקעין :ב( ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם
מחדש :ג( קביעת ייעודים ואזורים.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5302התשם״ד.
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המשותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות
ירושלים ,המרכז ,חיפה ,הצפון והדרום ,רח׳ שפע טל  ,12תל
אביב ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
יזרעאלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ד׳ בחשון התשם״ה ) 19באוקטובר (2004
יוסף שגיא
יושב ראש הועדה המחוזית המשותפת
לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית
למחוזות ירושלים ,המרכז ,חיפה,
הצפון והדרום

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 2016/04
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין
,51-133605-9

פירוק

חברת

רחובות

טורם

בע״מ,

ח״פ

והמבקשת :הראל חברה לביטוח בע״מ ,ע״י ב״ב עו״ד
אייל לשם ואחרים ,מרח׳ יבנה  ,40תל אביב .65817
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.9.2004הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  20.12.2004בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצתו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום
.14.12.2004
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אייל לשם ,עו״ד
בא כוח המבקשת

תיק אזרחי 548/04
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת א.ש.ק סטייל ) (1998בע״מ,

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 2071/04
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג,1983-
ובענין פירוק חברת טו בילד חברה לבניה בע״מ ,רח׳
דגניה  ,41תל אביב,
והמבקש :אב גבאי ,ע״י ב־׳כ עו׳׳ד פ׳ מורוז ו/או ל׳
שבשאי ,מרח׳ יגאל אלון  ,65בניני טויוטה ,מגדל  ,Aקומה
 ,22תל אביב  ,67443טל׳  ,03-5618626פקס .03-5618613
נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  18.10.2004הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  27.12.2004בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרועה
לתמוך במתן עו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעעמו או באמעעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רעונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .18.12.2004
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
פ׳ מורוז ,עו״ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 2203/04
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת דיאקום בתקשורת  2000בע״מ ,ח״פ

,51-304092-3

והמבקש :עביקה איזנברג ,ע״י ב״כ דורון טישמן,
ממשרד עו׳׳ד טישמן ,פריעקי ,לוין ,רח׳ הארבעה  ,10ת״ד
 ,20609תל אביב .61205
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.11.2004הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק .את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  6.1.2005בשעה .8.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרועה
לתמוך במתן עו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעעמו או באמעעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רעונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דורון טישמן ,עו״ד
בא כוח המבקש
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

והמבקש :אייל אביטן ,ע״י ב״כ עו״ד שלומי אביטן,
ממשרד עו״ד אביטן  -פרח ,רה׳ הנמל  ,36ת״ד  ,33720חיפה
.31337
נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  9.9.2004הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  27.12.2004בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרועה
לתמוך במתן עו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעעמו או באמעעות עורך הדין
1.

שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רעונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .10.12.2004
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שלומי אביטן ,עו״ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בנצרת
תיק אזרחי 1210/04
בענין פקודת החברות ]נוסת תדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת ויליאם את
לעבודות חשמל בע״מ ,ח״פ ,51-164719-0

סוהיל

-

חברה

והמבקשים :עודה עיסאם ואחרים ,ע״י ב״כ עו״ד לואי
לובאני ,מרח׳ פאולום השישי ,בנין עונאללה ,ת״ד ,2464
נערת .16123
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.9.2004הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנערת לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט ה י ו ע ^ ^
בדין ביום  22.12.2004בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרועה
לתמוך במתן עו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעעמו או באמעעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הודעה על רעונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה
 11.00ביום .10.12.2004
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
לואי לובאני ,עו״ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

הודעות לפי חוק הירושה ,התשכ״ה1965-
ה ו ד ע ו ת ע ל ב ק ש ו ת ל צ ו י ר ו ש ה  ,צ ו קיום צ ו ו א ה א ו
מינוי מנהל עזבון
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  67לחוק הירושה,
התשכ׳׳ה ,1965-בי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה ,לצו
קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.
ה ר ש ם ל ע ג ע י י ו ז ש ה בירושלים ,רדו׳ יטו  ,216ירושלים
מכו
תיק

ירושות
1/9890
^^1/989
^^1 /9897
1/9898
1/9899
1/9900
1/9901
1/9902
1/9904
1/9906
1/9910
1/9911
1/9912

שם המנוח/ה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

גור מרדכי
שקיבאי מרדכי

 30/07/1983שקיבאי שי יעקב

פרל שבתי

 11/05/2004פרל מילכה

אוכסמן לופו

 29/03/2004מילקובסקי שושנה

הדר מאיר

 18/07/2004הדר יוסף

פוליאנקר אהרון  09/06/2004פוליאנקר ארזון
זילקוביץשרה

 13/12/2003זילקוביץ יצחק

כהנוב אמנון

 03/06/2004כהן צבי

לוי ברנרד

 13/06/2004צדיק שנטל

לביאבה חנה

 08/02/1992איסמאילוב אמנון

ששון בוקעי חייב  02/09/2004ששון בוקעי מרדכי
 10/06/2001דרידזו ליאוניד

קוצ׳וקובסקי,ניק  24/05/2004פורמן טטיאנה

1/9913

רבוטניקוב ויקטו  29/08/1956רבוטניקוב אירנה

1/9914

נזרי רינה

1/9915

נזרי אליהו

1/9917

מזרחי מרים

1/9918

כדר בוני

1/9919

חסן נםים יוסף

1/9955

צוואות
2/9308
1/9891
1/9892
1/9893
1/9895

 15/09/2004גור ענת

דרידזותמרה

מס׳ תיק שם ,המנוח/ה

 12/04/1997נזרי יהודה

 01/01/2004נזרי יהודה
 09/11/1994מעוז נח

 16/08/2004ידין ליאורה

 06/06/2004חסון אברהם

1/9896
1/9903
1/9905
1/9907
1/9908
1/9909
1/9916
1/9920
1/9921
1/9922
1/9924
1/9925
1/9928
1/9930
2/8737
1/9933
1/9936
1/9938
1/9939
1/9940
1/9942
1/9949

טננבאום ייתי בר 30/07/2000גולדפינגר באטריכ

1/9950

פרברטי גנדלמ מ  09/08/1941אהרונס קירםו יהו׳

1/9951

^^1/9927

גנדלמן גנוח

 09/08/1941אהרונס קירסו יהד

1/9952

1/9929

אלבלק יוסף

 09/01/1996אלבלק אדית

1/9953

1/9931

ימין חנה

 19/10/2002ימין חיים

1/9932

הדוש מרים ברכה  27/05/2004התש יפעת

1/9923
^^1/9926

1/9934

דניאל רפאל

 25/08/1998דניאל אבי

1/9935

דניאל עדינה

 25/08/2004דניאל אבי

1/9941

בן לולו שמואל

 05/02/1997בן לולו יוסף

1/9943

כהן אמירה

 17/08/2004כהן מאיר

1/9944

חמו זכי

 11/09/2004חמו מנשה
 29/10/1993זאדה אירה יעקב

1/9945
1/9946

זבולוני שרה
אגאי מרדכי

1/9958

מצגר חנה

 09/06/2003מצגר יאיר

מנדלרייכמן

 20/11/1999טל מלכה

שוורץ שמואל

 07/02/2001קץ נזרל

פרדס שלמה

 22/06/2004פרדס דבורה

ווקסלר ורה

 11/08/2004אזולאי ליאורה

שמחוביץ שמואל  16/09/2004קליין פנינה
אושר אייזק

 30/08/2004אושר גרטה

שמש ראובן

 24/02/2000שמש חיים

דיקשטיין רחל)רר  08/04/2004דה מדינא דן
מאהגרפטה יהודה  16/07/2004מאהגרפטה אברהם
ברנר איטה אירן

 30/07/2003לנדסמן יעקב

שנפיר יעקב

 02/07/2002מלכים אלנה

הרטקוביץ סילבה  15/07/2004מן מרים
בלוךמינה

 22/05/1982מידן אסתר

שטרן פרד מאיר

 07/08/2002שטרן דוד אשר

קרונברג שושנה

 05/10/2004הגדוש פיטר

כהן שבתאי גולה  30/1 1/2001כהן שבתאי דוד
כהן שבתאי שלמר  03/05/2004כהן שבתאי דוד
בתם פליציה

 27/09/2004ברנס רוני

קראת אריה

994ו/ו  12/1קראה חנה

ויינשמיין יבגניה 27/08/1995
פוקס ציפה

27/04/2004

קטנה חביב

08/07/2004

בורנשטיין שרה
פינמםר אמיליה
פיינמסד משה
אוסובל ויטה
ברגמן רוזיל
היימן שושנה
רפופורט רוזה
קן דרור נחמה
לביא עמל
אונטרמן רות

1/9956

ליטבק סיפיה
שרביט גאולה
קטנה הנריאטה

 08/05/2004אבנרי מינה

 29/01/2004פינמסר אריה
 17/08/2004פינמסר אריה

 28/05/1993אוסובל יצחק איזי
 29/05/2004כרמל אתל

 14/07/2004היימן אליהו
 19/10/2000בורר דב דניאל

 04/04/2004בן יאיר חמדה
 10/03/2004לביא דני מקם
 17/07/2004אונטרמן לי־ימ ריב!

לוינסקי חיה חפצי  01/07/2004לוינסקי אליהו זא1

ירושות וצוואות
1/9937

שם המבקש/ת

הוכברג יצחק

רביבו אסתר

 16/08/2004הוכברג מעין חנה
 29/06/2000רביבו שמעון

בת-שבע אברך בר-טוב ,רשם

 11/03/1979אגאי שרה
 09/09/1952סוחומלינובה נינה

1/9947

פינס אסיה

1/9954

צרפתי אורלי
מאזח טורקיה אי 24/05/2001 1מאזח חואתו משה

1/9948

1/9957

תאריך
הפטירה

 03/12/2003צרפתי יששכר

ילקוט הפרסימים  ,5349ב׳ בטבת התשם׳׳ה14.12.2004 ,
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הרשם לענעי יחשה בתל אביב ,רח׳ השלושה  ,2י ד א ל י ת
מסי
תיק

שם המנוח/ה

ירושות
1/63916
1/63919
1/63921
1/63927
1/63932
1/63933
1/63934
1/63555
1/63936
3/46367
1/63938
1/63939
1/63940
1/63941
1/63942
1/63944
1/63945
1/63946
1/63947
1/63948
1/63953
1/63954
1/63960
1/63962
1/63966
1/63969
1/63970
1/63972
1/63973
1/63974
1/63975
1/63980
1/63981

תאריך
הפטירה

מכאלי רנה

מס׳ תיק שם המנוח/ה
שם המבקש/ת

 03/11/2003אפרתי מרגלית

גורקה יוסף

 23/04/1982מרקוביץשרה

שיפרוט צדוק

 27/12/2003שיפרוט בת שבע

פקרמן מיכאל

 14/05/2004פקרמן נינה

סעדיה הדסה

 01/07/1961סעדיה אברהם

לובר גבריאלה

 01/05/2004ילון חנה

אבקזר מואלז

 20/07/2004אביחזר סמואל

זייפרט ברוניסל  27/08/2004דיפרט יוסף
גרינשפן דחה

 09/08/2002גרינשפן יהודה

שרעבי אסתר

 19/07/2002שרעבי שרא

ש ר א אסתר

 09/08/2003אנג׳ולינו שרא

פרץ עישה

 07/05/2003פרץ גד בנימין

סעיד שרא

 19/09/1976סעיד עמנואל

גרינשפן אברהם ב  21/11/2000גרינשפן יהודה
לוין כתריאל

 07/03/1983גמר יפה

פרקש ראובן

 19/02/1999פרקש אריקה

ברזלאי דוד

 31/12/2002בחלאי שושנה

קצי׳יולרו קלמן

 21/10/2003קליד חיים

איציקוביץ לנה

 13/03/2003איצקוביץ ארנסט

קצ׳יולרו אסתרה  31/05/1999קלירחיים
פליס היינץ לואי  20/10/1998פליסלילי
מיחיגורסקי חיים  27/12/2003מידזיגורסקי יואל
צאיג משה

 19/03/2004צאיג דבורה

1/63926
1/63928
1/63929
1/63930
1/63931
4/53100
2/63208
3/63370
1/63937
1/63949
1/63950
1/63951
1/63952
1/63956
1/63957
1/63958
1/63959
1/63961
1/63964
1/63965

סבר מרדכי

 26/02/1977סבר אליהו

יאראקלינה

 07/12/1980יאראקדרק( מיכא

1/63971

יודוביץחיים

 05/01/2004יודוביץצביה

אייזנקרפט טינה  01/01/2004אייזנקרפט חביב
שטכמן הנריקו

 01/06/1994שטכמן גועה שרה

שקלובר פאולינה  08/08/2004בנין נטליה
טיבלום מרים

 05/01/1999טיבלום אריה

טייבלום חיים

 07/07/2004טיבלום אריה

חכים אברהם
פרידמן בן ציון

 26/09/2004פרידמן רחל

שפירא סטלה

 29/06/2004שפירא פניה

2/60179

בוטון ויקטוריה

 21/03/2003אסולין נחמה

1/63917

מירקוף אסתר

 29/07/2004אברהם נאור

צוואות

790

1/63925

שושאןשלמה

 04/01/2004חכים יעקב ציון

1/63989

1/63924

אוסצקי שפרה

מימון דוד

1/63987

/63923ו

 27/08/2004אוסצקי יורי

חכים גוליט

1/63988

1/63922

 18/03/2001טמפלר רחלי

 26/03/2004מימון פנחס

1/63986

1/63920

1/63967

 04/02/2003חכים יעקב ציון

1/63983

3/39703

תאריך
הפטירה

ליזרוביץ אדית

1/63977
1/63978
1/63979
1/63982
1/63984
1/63985
1/63990
1/63991

בסון נעימה

 26/03/1993פרחה צבי

שבתאי ברוך
לויןרייזה

 09/09/2604ברנוביץהלנה

אלרהנד יהודה

 15/08/2004אלרהנדאשרה

פרבוזניק מיכאל  20/08/2004שמיר דרורה
צמח ויטוריו

 03/08/2004צמח רינת

ללי רוט-דבומי

 26/07/2004ללי אהרון מרטי

מישורים אלכסנדו  21/07/2002יעקובוביץ ריבה
חסידים נחמיה
סגר רחל
אלטרבילה

1/63943
1/63963

 15/02/1999חסידים יעקב
 01/09/2004יעקב רפאל שמעו
 16/08/2003בלכר שוש

פרחי משה

 22/08/2004בטש רבקה

שפר ישראל

 00/00/0000בושרי אילן

כץ צבי הירש

 06/05/2004כ ץ אודרי תלמה

ישראלי מנחם

 11/07/2004ישראלי רחל

איזנברג רני

 30/06/2004איזנברג אמנון

גולדפרב מרדכי

 05/11/2003גולדפרב מריהןמו

אייזנשטיין סימון  26/08/2004גרינברג ג׳נין
גרינשפוןרוזה

 24/12/1997טריף סופיה

עפגין שלום

 02/02/2004עפגין ש ל

פוגלנינה

 24/07/2004פוגליעקב

קרוק רלה

 02/08/2004מרון יצחק)אייבן

שעובי זהרה

 11/08/2003זהבי)שעובי( יוסף

בנימין אלגרה

 06/01/2003סוקר לאה

באום ליאון אלים  13/06/2004באום שרה
קולפ יהודה
הינדי חיים

 23/08/2004קולפ אסתר
 02/10/2004ברק אורן
 25/04/2004נקש סיגלית

רוטקר יוסף

 04/06/2004אייכבאום צפורה

רוטקר דבורה

 16/01/2004אייכבאום צפורש•

עקבא נעמה

 06/12/1995יחיא עקבא

הרתאןאדם

 11/08/2004הרתאן עפר

״

גולדברג מישטה  26/08/2004אוגניסתוף חגית
חרך בורים

 08/06/2004סטרנברג רומן ג׳א

אברמס קריסטי א  31/08/2003אברמס אדם
הילף ארנו

 04/09/2004סנצ׳ו קמיל

אברהם צודיק

 06/09/2004וגנר אברהם רחל

ירושות ו צ ו ו א ו ת
1/63918

 06/04/2002רז)לייזתביץ יעק1
 30/07/2004שבתאי יניב

 1/63968ברק משה

1/63976

שם המבקש/ת

אגאבבה יעקב

 21/07/2004אדיב אתי

וייסלברג לאון

 06/05/2004וייסלברג חנן

אדניה נסים

 05/12/2002אדניה רחל

יוסף זילביגר ,רשם

ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

הרשם לעגיגי מ־זשה בחיפה ,רדד חסן ש ו ק ת  ,2חיפה
מם׳
תיק

ירושות
2/21498
/22644
/22645
/22646
/22938
/22940
/22941
/22945
^^/2294

/2294^0
/22949

שם המנוח/ה
טרביה אחמד

תאריך
הפטירה

מם׳ תיק שם המנוח/ה
שם המבקש/ת

 18/05/2004טרביה ג׳מאל

דייכמן ינינה רות  14/07/2004דייכמן חוה
מן יהודית ג׳ו

 '28/06/2004מן אבנר

אורני פרימטה

 24/04/1987אורני גולדבר דינו

עבד שחאדה קאס  23/01/1979עמאש עבד אלמה
שלום א^ייס

 17/02/2004בן שלום הרי

יחזקאל אורן

 11/08/2004יחזקאל רוני

אגבאריה מוסלח  29/07/1998אגבאריה בלאל
אגבאריה תלג׳ה  01/06/1993אגבאריה בלאל
קעדאן פאטמה

 14/11/1993אבו מוך פתחייה

פולק שרה

 05/05/2004פולק שמואל

 29/07/2004יניב אסתר
 16/07/1987עמאש עבד אלמוג

/22950

יניב יונתן

/22952

/22958

עמאש בסמה
 20/06/2003זהבי חיים
זהבי דבורה
הולדוביץ סטפניר  29/02/2004גרוסמן א י ר ש
מרקובסקי מריאנ! 22/08/2004מרקובסקי לודמיל

/22959

סמרוב ילנה

/22953
/22957

/22960

שמחון דייזי

/22965

ברגמן שלמה

/22966

הרץ בתיה

/22969

תאים רסמיה

 05/07/2004סמרוב גלינה
 20/02/2004שממון דני

 12/04/1988נתנאל מרים
 03/09/2004מרמור צפורה

 26/07/1957תיים זוהיר
 07/11/2002שובל רחל

/22978

חדידה סימי
אסטרייכר מרטין  18/05/2003אסטרייכר ישראל
 27/11/2003לבדב סופיה
בלומןטימור
 02/11/1991אסיאג פאולט
אלבז מרגרית

/22979

עבוד אניסה

/22980

עבוד איוב

/22971
/22972
/22975

/22982

נדלר ארלט

^^/2298

טרדי סופיה

 03/03/1983עבוד שוקרי
 15/09/1987עבוד שוקרי

 17/09/2004נדלר אלברט
 07/12/1994טרדי יוסף

הרשקוביץ אברה  28/05/2004הרשקוביץ מרים
 14/09/2003בציקו רבקה
בצ׳קו פנחס
שטרית נהוראי ינ  16/10/2003שטרית יצחק
ליסוס דבורה
מסיקה יצחק
מוקאן ראדיה
טוקאן מרסיל
נסאר עלי
פליגלמן יפה
אליאס ודיע
וסילייב טובה
מוזר דורה

 27/09/2000ליסוס בן ציון
מסיקה מרלן
16/09/2004
טוקאןאבראהים
08/10/1978
טוקאן אבראהים
03/02/2000
נסאר מוחםן אסעד
09/11/1996
פליגלמן משה
18/06/2004
אליאס כפא
02/08/2004
וסילייב יורי
בל  9/06/2004ו
אלכס מוזר
27/12/2003

ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשם״ה14.12.2004 ,

2/22709

חי אברהם

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

13/08/2004

1/23011

אבימבול מכלוף  20/10/1997אביטבול אלינו

1/23012

פורמנסקי שמעון  19/07/2004קמרון ברט ורדה

1/23013

פורמנסקי דבורה  19/01/1995קטרון ברט ורדה

1/23014

חסן נוחה

 16/02/1997חוג׳יראת אחמד

1/23016

פורמן יעקב

 17/05/2004פורמן טטיאנה

1/23017

בניזרי ארמונד

 06/05/2001בניזרי יפה

1/23019

קרויטורו טוביה

 10/05/2000קרויטורו פרידה

1/23021

גיטרמן נינה

 08/09/2004אברהמי סופיה

1/23023

שטוב ישראל

 04/09/2004לציקה רנטה ברבו

1/23028

בירנהק פייגה

 01/01/1943בירנהק א י ע ץ יצו

1/23029

בן מאירי רונן

 04/10/2004מאירי יוסף

1/23030

מגיצקי יוסף

 27/09/2004מגיצקי ויטלי

1/23031

גלד משה

 12/02/1981גלר פרידה

1/23033

קבלאוי לטיפה

 14/08/1971קבלאוי יוסף

1/23035

חשפר טאטיאנה  08/09/2004תשפר ולנטין

1/23036

גולדשטיין ורה

 11/08/2004גולדשטיין זהבה

1/23038

בן איר סימון

 09/10/2004קייל אורית

1/23039

ברגפרינד פרידה  07/02/2003ברגרפרוינד ישראק

1/23041
1/23042
1/23044
1/23045
1/23047
1/23048
1/23049
1/23052
1/23053
1/23054
1/23056
1/23058
1/23059

צוואות
1/22937
1/22939
1/22942
1/22943
1/22944
1/22948
1/22951
1/22954
1/22955
1/22956

יגר גולדה

 06/05/2004י־גא יהושע

ברגמן שלמה

 09/04/1990חיים יוסף ברגמן

ביטון שולמית

 25/08/2003ביטון דני

צבניאשווילי ניס  28/08/2004קקישבילי שרה
קלמן אהרון

 21/02/2002קלמן שושנה

אלדורי חנה

 12/10/1999לוי לאה

אלדורי דוד

 24/04/2003לוי לאה

שפרינגר אטי

 13/05/2004שפרינגר אוסקר

אלנקוה דוד

 03/10/2004רוכברגר מיה

בוהדנה רנה

 19/07/2004בוהדנה נפתלי

רוכן רתיבה

 01/02/1968סולימאן סאלח סוק

שמול עדי

 28/08/2004שמול בלנקה

אפשטיין אולגה

 01/08/1999אפשטיין סוניה

רביח נסים

 12/11/2001רבוח דניס

וולף בר

 21/03/2004קודריאנסקי גלינה

אס ריבה

 09/11/1996ויניק אינה

אפשטין ארנה

 12/09/2004וויס חנה

רוט פיליפ

 17/08/2003רוט יעקב

שלומי חוה

 05/05/2004שלומי יוסף

הלוי אלברטו

 12/02/2004גבריאל לאון

לקרץ בנימין

 01/09/2004לקרץ ירוחם

גילו עזיזה

 15/06/2003גילו נטלי סימה

ליבלינג אידה

 23/08/2004רווה לאה
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הרשם לעניני
הממשלה ,חיפה

ירושה

בחיפה ,שד׳

פל־ימ 5וא׳

קרית
מם׳ תיק שם המנוח/ה

)המשך(

1/23051
שם המנוח/ה

צוואות
1/22961
1/22962
1/22963
1/22964
1/22967
1/22968
1/22970
1/22973
1/22974
1/22976
1/22977
1/22981
1/22983
1/22983
1/22990
1/22992
1/22995
1/22997
1/22999
1/23002
1/23005
1/23006
1/23007
1/23008
1/23009
1/23010
1/23015
1/23018
1/23020
1/23022
1/23024
1/23025
1/23026
1/23027
1/23032
1/23034
1/23037
1/23040
1/23043
1/23046
1/23050
792

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

רובין בלה

 14/09/2004חווה זיידה

רובין אנציל

 07/07/1996חווה זיידה

בן חור חוה

 31/12/2002דוידוביץ סימה

חפון שפריניה

 06/03/2004סולודובסקי לאוני

ברגמן ריבה

 14/07/2004נתנאל מריס

שפירא שמואל

 04/08/2004שפירא כרמלה

מנדלסון מרה

 12/09/2004בך אילנה

אביטבול מימון

 16/09/2004בנאים תקוה

קורמן יוסף

 13/08/2004קודמן חנה

רסקין ישראל

 29/12/1997אבלב ראיסה

חמוד מוחמד

 01/02/1984חמוד ראיף

איל זאב

 01/09/2004רויטל אייל )אמר

מלחי-זלצברג דו  18/08/2004מלחי עמיחי
עוז דב

 18/09/2004זטלר מיכאל

איסוביץ פרץ

 07/07/1990איסוביץ שלמה

ריבר שלמה

 16/09/2004סוודיין קרולינה

ליכטמן אהובה

 05/12/1989פיינברג ציפורה

ליכטמן יעקב

 31/01/2003פיינברג ציפורה

ולדפוגל יצחק

 18/09/2004ולדפוגל כלנית

גולדמן מרדכי

 02/07/2000גולדמן הלה

רדל אליזבט

 09/09/2004רדל דוד גיארגי

סימון דיבה

 07/09/2004חליל מילאד

גולדשמידט אתי  06/09/2004גולדשמידט ארנון
לזר יוסף

 28/04/2003פרלאליזבטה

אפל אטיה

 01/07/2004ספרי נטליה

כהן זיטה

 23/09/2004מולר פטראנו אלק

גורליק אספיר

 30/08/2004שצמן ליאוניד

בניסתה אולגה

 28/02/2004כניסתה צ׳ארלי

קוליץ מילן

 13/09/2004קוליץ מרים

אבקסיס תמר

 04/10/2004אבקסיס אלי

נאמן אליעזר

 03/03/2004מילך שרה

רוז מרטין

 09/08/2001אירית חנה רוז לאו

רוז בילה
קעדאן חוסין
שופאני מורים
גנץ חיה
חג׳אזי פתחי
גרינגר יוסף
חייטוב גודה
נגלר איזידור
אוקשטיין נח

 27/07/2004אירית חנה רוז לא
 01/01/1965קעדאן סעיד שריף
 31/05/2004שופאני עכרמה
 03/10/2004ברגר יעקב
 19/03/2001חגאזי רבאח מוחמ
 21/09/2004גנור אהוד
 27/08/2004זק אושר
 06/09/2004נגלר פאולה
 31/07/2004אוקשטיין פרימה ו

תאריך
הפטירה

שפיגלתני

שם המבקש/ת

 10/08/2004וי־דנפלד דנה

1/23055

בוים עמנואל

 11/05/2003בוים דורה

1/23057

חוג׳יראת חוסין

 01/03/2004חוג׳יראת מהדייה

לבנה בר עוז ,רשם
הרשם לענעי יחשה בבאר שבע ,שד׳ שז״ר ב ,3באר שבע
מס׳
תיק

שם המנות/ה

ירושות

1/9293
1/9294

1/9297
1/9298
1/9299
1/9300
1/9305
1/9307
1/9310
1/9311
1/9312
1/9314
1/9315
1/9316
1/9317
1/9320

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

מרגלית יונה

 24/04/1987מרגלית נדב

רזניקוב אלכסיי

 29/05/2004רזניקוב מקסים

ביטון סעדה

 29/05/2004ביטון יורמ

שלמה מיון

 29/08/2004שלמה יחזקאל

בוחבוט הנינה א  29/02/2004בוחבוט אליהו
הלל יעקב

 27/06/2000הלל דודו

נגאווקר אבשלונ  20/05/2003נגאוקר ירושה
וינר מלכה אמתו  30/05/2004וינר מאיר
גיל רוזה

 17/04/1999רזניק סופיה

אוסטתבה גסיה  20/09/2001אוסטרוב מיכאל
וקנין שמואל

 14/12/2003וקנין גאולה

אורקי שלמה

 15/07/2003אירקי מזל
 09/06/2004אייזנברג דוד

איזנברג פרץ
קרן קלרה
חכמון פדהצור
אוחנה זוהרה

1/9322

מוקיל דוד

1/9323

מיקול פרידה

1/9326

חמדי יעקב

1/9327

מייף ישי

 17/08/2004קרן חיים
 05/07/2004חכמון רחל

 02/10/2003אוחנה דק
 27/06/2001מאירוביץ יוליה

 17/06/2004מאירוביץ יוליה
 01/06/2004חמדי מרים

1/9328

גולדשטיין אלה

 02/08/2004מייף אמליה
 21/10/2002שוורץ קרין

1/9329

שמסיאן טלי

 30/07/2003שמסיאן אהרון

1/9330

רוזנצביט ולנטין  29/01/2001לאומי למשכנה

1/9331

ספיבק לב

1/9332

מלכה חנה

1/9333

יוסף קמר

1/9334

שוחט פריאל

1/9335

קרמין מרקל

1/9350
1/9351
1/9357
1/9358

*

|

 20/03/1999סודקוב מניה
 27/05/2001מרדכי מלכה
 04/02/2004יוסף יעקב

 09/11/1991שוחט אליעזר
 09/01/2004קרמין ליליה
מנצח נטליה

מנצרז׳ איגור
22/07/2003
 11/12/2003כהן תרצה
כהן אליהו
הרשקוביץאלקה  18/01/2004ליברמן עודדה
 05/10/2000מכלוף גברי
מכלוף סולטנה

1/9360

ננזיאשוילי מיכא׳ 20/04/1996

1/9362

16/06/2004

נתן סופיה רחל

ננזיאשוילי ארקדי
ברנקה איילת

ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

הרשם לעניני ירושה בבאר שבע ,רח׳ התקוה  ,4באר שבע

)המשך(

מס׳ חיק שם המנוח/ה

מס׳
תיק

1/6222

תאריך
שם המנוח/ה

ירושות

1/9363

הפטירה

שם המבקש/ת

מילגרוס מיכאל
פוגרבצקי רחל

 19/01/2003בוגרבצקי בורים

דבש נסרייה

 02/09/2001קורן אפרת

מסורי נחום

 28/01/2002מסורי אברהם

1/9301

לייבוביץ דוד

07/06/2001

1/9302

שוץרחל

 25/08/2004לניאדו אילנית

צוואות

1/9295

1/9296

1/9303
1/95£

פלדשטיין ברנכר׳  06/04/1987פלדשטיין רחיטה
פוצ׳וקנץ אדוארד  1/03/2002ו פומזן סבטלנה

שם המבקש/ת

עטארי אייד

 29/09/2004עטארי מאוזרה

גבן מרעי

 30/07/2001גבן עומר

עכאוי עומר

 08/10/2000עכאוי הדיה

1/6241

עותמאן מוסא

 03/10/1966אלמאס גוש

1/6243

מעדי בהגה

 01/01/1977עזאס חליל

1/6244

יעקובי אסתר חיו  15/08/2004לוי שרה

1/6239
 02/05/2004מילגרום חיה

1/9364

1/6223

תאריך
הפטירה

 12/09/1994קובטי מועין

1/6245

קובמי מכרם

1/6246

מרום אברהם סון  20/08/2004מרום יאירה

1/6248

צוריאנו גיל

 10/08/1992צוריאנו לאה

1/6249

חבשי מוחמד

 13/01/1968חבשי אחמד

1/6250

הבנר פדל

 26/07/2004הובנר ישראל

1/6253

דנגור מאיד

 09/08/2004דנגור חביבה

1/6254

חילף עלי

 20/08/2004חילף פאטמה

1/6255

חג׳אג׳רה אחמד

 23/07/1991חג׳אג׳רה סאלח

1/9309

מיארה מזל

 21/08/2004ויצמןאשר

1/6256

בזאדוג אסעד

 10/02/1975בזוק גמאל

1/9313

שטשובור הלנה

 22/08/2004שפירא נח

1/9318

פרקש יעקב

 01/08/2004שלום זאב

צוואות

1/9319

פרקש חנה

 30/07/2003שלום זאב

1/9321

שול קלרה

 10/08/2004שול אריה

1/9324

פיינשטיין ולדימי  21/06/2004פיינשטיין לב

1/9306

גוטשלק אפרים

 01/07/1989גור אריה

1/9308

שיבר צילי

 26/07/2004רות שני

1/9325

כהן יונה

1/9348

יוסף סלים

 15/02/2001לוקר אוגניה
 06/03/2004עוזר אילה

1/9349

כהן אסתר

 07/02/2004כהן סימון

1/9352

גבריאל יעקב

 27/04/2004הופמן סמדר

1/9353

מנדל בטי

 03/10/2004מנדל בני

1/9354

מהלם סימה

1/9355

 06/10/2003מועלם אליהו

וסיליסקי רובין

1/9356

 22/04/2003טייטלמן רימה

גרנהולץ עלי

 15/08/2004גרנהולץרחל

1/9359

פינסקיה מיכל

 17/10/2001בלקין אלכסנדר

1/9361

מיכיילוב אברהם  08/01/2003מיכיילוב מיכאל

שושנה אנקור־שניר ,רשם

1/6208

אבו עטא אלכסנז  02/04/1997שומר ג׳וזיף
 08/06/2004יקר אלה

1/6211

ריין ריבה

1/6212

ברגמן אלכסנדר  05/08/2004ויצמן נלי

1/6214

סלימאן אמנה

 31/08/2004סלימאן מחמוד

1/6216

סמולרז טמה

 15/09/2004גוטיאןזאב

1/6217

גרמןראיסה

 24/05/1999גולשמיד לודמילה

1/6218

ובר רחל

 10/07/2004פירסל רבקה

1/6219

סכאם םפר

 18/06/1983סכאס אחמד

1/6221

שר אהרן מאיר

 03/03/2004שר יונה

1/6240

אפללו סלומון

 26/03/1992דהן אלים

1/6242

אוסקטו לייבה

 27/05/2004קרת שמעון

1/6247

סיאדה הרצל

 05/10/2004יאמין רגינה

1/6251

טאטור סעיד

 05/03/2002טאטור אמינה

1/6252

קוברסקי מויסיי

 12/04/2003קוברסקי בורים

לבנה בר עוז ,רשם

הרשם לעניני ירושה בנצרת ,רח׳ המלאכה ב ,נ צ ר ת
מסי
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
2/6209

זרעיני עבד אלהא  01/01/1948זרעיני ח׳דיג׳ה

1/6210

זירעיני עאישה

 10/04/1980זרעיני ח׳דיג׳ה

1/6213

דחלה ראדיה

 29/07/1973דחלה מוחמד

1/6215

אבו שאהין עבד * 16/08/2004אבושאהיןסמר

2/6219

סכאס ספר

 18/06/1983סכאס אחמד

1/62^0

הוטא יקוט

 16/12/2003הוטא מיכאל

ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשם״ה14.12.2004 ,

793

הודעות בתי הדין הרבניים
ב י ת הדין הרבני האזורי ב ת ל ־ א ב י ב
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מם׳ תיק שם המנוח/ה
1167

8163
2665
9329
0739
3597
8628
2164
9725
5131
6924
3316
8454
3993
5052
3526
4921
8714
6359

8557

חודורי יהודה

פירמה יהודה
טיגר פנינה
בדש רחל
היתימנה
אללה
ברוך ראובן
אביאני בן־ציון
ברחודרוב דובה
חמו ושל
אסטמבולי
יעקב
פלר חיים
חלבי נעים
בסו אסתר
בסו מנחם
קורנברג חיים־
אלימלך.
הרוש מסעודה
אליעזר תמרה
ליבנסון מרים
רמון משה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

29.9.2004
38.2004
27.7.2004
27.6.1998

חוו־ורי יעקב
פורמה דליה
טיגר זהר
בדש ניםים
היתימנה רוברט

48.2004

38.2003
275.2004
610.2004
259.2004

ברוך ברוך
אביאני ברכה
ניקוליאיב אינה
חמו יחזקאל
אסטמבולי ישי

167.2003
2010.2004
3O9.2004
19.6.1996
169.2004

פלר ציפורה
חלבי ליליאן
אהרונובסקי סיגלית
אהרונובסקי סיגלית
קורנברג רחל

20.10.2004
227.2004
17.10.2004

יפרח אסתר
טולדנו רינה
ליבנסון אליהו
שמעון
רמון דינה
רייך מרים

227.1988
22.2004
48.2004

פריי ישראל
שורץ עמי
זילברשמידט
זינאינה
פולק ראול
אלחנן שבח
לוינסון אטה
עוזרי רון
קליין פרידה
כהן עזרא
גניש סילויה
קופיט ברוך
זהבי מיקי
סינואני שושנה
הורוביץ ישעיהו
מכטיגר יהודית
ניםלבוים חיה
רייך מלכה
רייך אהרון
אדלשטיין וסילי
אוחנון רוחמה

188.2004

29.4.2004

מאירסדורף
יהושע
פרייא נתן
שורץ שרה
קופפרשמידט
סופיה
פולק לילי
שבח יחיאל
לוינסון נחום

20.5.2004
257.2002
89.2004

8649
8227
4168
3311
1993
3384
1191

עוזרי יוסף
קוסטה שמואל
כהן משה
טייב אהק
קופיט שארי
חריף חיים
םינואני שלום

310.2004
18.9.2004
7.10.2004
129.2002
264.2003
17.10.2004
1.7.2004

4395
9451
7652
5911
5523
4313

מכטיגר משה
ניסלבוים יחיאל
בן דב שרה
רייך רחל
אדלשטיין רובזה
אוחנון יצחק

6186
1059
3300
7422
2129
7385

7726

794

הורוביץ אברהם

156.2004

11.9.2004

85.2001
2510.2004
8.52004
19.8.2001
2512.1999
29.9.2004

מם׳ תיק שם המנוח/ה
7004

שבייה־לוי

שמחה
יונה עוזי
פרי מרים
רביב ויליאם
קאופמן אטי

6174
1129
3164
5162

טורקיה יעקב
גולדקורן סבינה

3583
2648

פבר הנריך
לתר אנה
וים חיה

2630
7354
3437
3219

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

19.7.2004

שבייה־לוי יצחק

25.9.2003
10.102004
30.9.2004
8.122003
21.7.2004
29.32004

יונה ציון
פרי רב
רביב רחל
גוליברודה לאה
טורקיה לוריס
פקין יעל

237.1972
27.102004
16.6.2004

פקין יעל
לרנד אדריאן
קליין יוליוס־

23.10.2004

גרשון
אברהם אילנה

21.6.1998
2aa2004
22.11.2002
27.10.2003
17.10.2004
28.10.2004
27.9.1999
2.11.2004
5.12.1998

מרקם גדעון
מרקס גדעון
צוברי זוהרה
צוברי זוהרה
ניקחה חביבה
נקר תקוה
פטרומילו אוג׳ני
טופח אסתר
ברקוביץ גמלה

5.11.2004
31.7.2004
30.62004
19.8.2004
258.2004
131.2004

רחמים אורה
מסיקה נגה
שלומי לאה
שלומי לאה
רוזנבלום אסחר
קצובשווילי
מרינה
וסרשטיין חנה
וםרשטיין חנה
ברוק יצחק
ברוק יצחק
פרץ שמואל
חבושה פוריאל
הלפגוט חיה פסיה |

i486
5308
4217
4209
.5819
8396

אברהם עזרא־
אפרים
מרקם חנה
מרקם פאול
חתוקה סלם
חתוקה צביה
ניקחה מיכאל
נקר אלון
פטרומילו נסים
טופח אליהו
הרשקוביץ אטל־
אסתר
מאירסון חנוך
כהן צפורה
בר־אבן גרטה
בר־אבן שמחה
רוזנברג זולטן
קצובשוילי רחל

0393
0406
0575
1803
5474
5081
9616

זלצמן אלכסנדר
זלצמן מרה
ברוק שמואל
ברוק רבקה
פרץ חנה
חבושה אלפרד
קורנפלד יעקב

7.9.2004
239.2004
1241962
7.4.2004
23.10.2004
11.7.2004

8813
5874
2207
0399
6812
7128
7110
4188
8638

הולצמן שרה
מזרחי שמעון
וולף חוה
מוגרבי אוגניה
דברא עתליה
יוסקוביץ חנה
יוסקוביץ אדם
לוי יהושע
ימיני רחל

1.42002
2&62004
18.9.2004
1.11.2004
10.31999
9.2.2003
28.1.2004
258.2004
4.11.2004
26.122003

0366

ארנשטיין

21.10.2004

הלפגוט חיה פסיה
הולצנלן חיים צבי
מזרחי אסתר
דורון פנינה פיה
מוגרבי מאיר
דברה אמיתי
יסף אליעזר
יסף אליעזר
לוי משה
ימיני אביחיל־
חיים
אומשויץ מרינה

20.32004
29.9.2000

פנחס אביבה
פודלינסקי צפורה

7746
0778
0759
0767
3866
6507
5897
7742
8501

9624

9996
8433

צבי
קורנפלד יונה

אגיתה
פנחס יעקב
בורג לזר

9.10.2004

)

ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשם״ה14.12.2004 ,

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב
הודעות
מם׳ תיק שם המנוח/ה
0284

חפץ שלום

6652

שלם דתר־

)המשך(

תאריך
הפטירה
69.2004.

חפץ פיגה־
צפורה
שלם מרים

חיים־רפאל
9867

שם המבקש/ת

רוזנפלד אברהם

רוזנפלד
אלכסנדר

8501

שרמן אליהו־

שרמן־חיימוביץ

רפאל

חנוך

6228

רוזנברג ברוך

232.2004

7215

דעבול נוריה

8971

א ו ק שרה

9.12.1983

62814

אונגוריאנו נתן

^8299

אועוריאנו מרגו

8619

לוי אליהו

8645

בן עטו־ בניטו

3044

קישק יהושע

8501

סידי שמואל

4448

סידי רחל

8363

זרוג יהודה

1.62004

a61993
3O6.2004
11.7.2004
310.2004
88.2004
25.2003
22.9.2003
258.2004

רוזנברג אברהם
קחלון מתי
יעקב אוק
קופר pמיכל
קופרמן מיכל
לוי פורטונה
בן עטר אסטריה
קישק לורה
סידי יוסי
סידי יוסי
ח רוני
ח רוני

8371

זרוג׳ לינדה

5196

ציקושוילי

9.1.2004

7628

כורםנד מנשה

11.6.2004

כורסנד ניצה

2451

פרילוצקי ברטה

167.1998

צ׳יזוב לידיה

סמיון

307.1997

ציקושוילי איםק

תאריך
מס׳ תיק שם המנוח/ה

הפטירה

שם המבקש/ת

6294

בן מויאל מזל

2.102004

בן מויאל אלי

7529

שכטר מרים

24.7.2000

שטיין שרה

3283

רוט טובה

127.2003

רוט יצחק

8209

בודן אטל

13.10.2004

בודן בן ציון

4745

דזאנאשווילי

8.22004

דזאנשווילי גרשון

בכור
חלפון אלי

0642

9.10.2003

חלפץ חמדה
יהודית

3141

ויקםמן שרה

1531992

נחודקץ מאיה

9911

לוי משה

89.2004

לוי סוזי

1904

גולצמן פולינה

1582004

גולצמן חיים

6126

בר זאב

21.7.2004

בר אבינועם

6279

שיינקמן בת־אל

24,62004

שיינקמן אברהם

0602

גלנץ אליעזר

14.102004

גלנץ שרה

יוסף
באום רחל

7639

2631992

איינהורן רותי

7621

באום יוסף

1482004

איינהורן רותי

8125

למצינסקי אטי

9.7.2004

נאור נעמי שושי

6578

ליבוביץ לאה

9.10.2004

לב רחל

2322

סגל ברנרד

18.102004

סגל הלן

4367

ליאון אליעזר

1582004

ליאון רונן
רייגולו־

0303

קגן לאוניד

1818

ונגרקה משה

3038

מיוחם יוסף

7286

ווסרלאוף

49.2004

אפנסנקו נליה
וערקו חיים

1 ai 02004
21.1.2004

מיוחס שרה

1.9.2004

קיסרי חנה

יוליאן

6992

כץ רות

10J32004

כץ חיים

0802

מנדל מלבינה

7.9.2004

מנדל משה

1029

בן דוד קלרה

251.1987

אלגרישי ציונה

6705

כהנא ירחמיאל

139.2004

כהנא יהודית

1011

בן דוד משה

3011.2003

אלגרישי ציונה

5534

פיזר עליזה

17.9.1987

קונסטנטינובסקי

4751

קופייקץ ננני

159.1996

סטרחולבסקי פלורה

9662

גביש דליה

17.8.2004

גביש שמואל

9633

רוב חיה־שרה

1.9.2004

רוב משה

8168

איםקוב חיה

1.4.2004

1538

םונםול ליה

154.2004

יונה

יצחקי אהרון
סונסול נסים

:״ז בחש pהתשם׳׳ה ) 11בנובמבר (2004

יצחק פרץ ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות
להווי

י ד ו ע כ י ה ו ג ש ו ל ב י ת הדין ,ב ת י ק י ם ה מ פ ו ר ט י ם

להלן ,ב ק ש ו ת ל מ ת ן צ ו ו י ירושה:
תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

4043

יוסף תקוה

67.2004

אלוני פרח

מם׳ תיק שם המנוח/ה

0025

אבנר חנה

7.9.2004

9858

קנובליק חיים

67.1993

9559

לוי חיים

49.2004

4135

זכריה חיה

19.2.2004

צבי
5160

פולי מרטה

1aa2004

סירוטץ סבטלאנה

8480

וקס שושנה

9.82004

וקס ציון

רבקה
5881

שייך חיים

352004

שייך שמעיה

5899

שייך רחל

257.2004

שייך שמעיה

חודדטוב לריסה

27.7.2004

לוינסון פריבה

חודדטוב יחיאל

29.11.1998

מרקוביץ נינה

דודטיאשוילי

21.122003

דודטיאשוילי לנה

5556

גנץ שרה

139.2004

גנץ פנחס

4503

אהרונסון בלה

9.9.2004

אהרונסון יפים

לוי רחל

287.2004

קרוב אורה

9013

ד ק הנרי

2.1O2004

דהן רינה

7036

אקשטיין יוסף

2482003

ארבל אורי

7617

מלול אסתר

27.2004

אליאס יפה

0677

שטיין אריה

7.9.2004

שטיין אביחי

0275

אונטברגר

59.2003

בהן נאווה

3413
9517

7264

דוד

0221

1855

י

טפר יצחק

טפר חיה

מרים
5769

צורף גיא

28.82004

צורף שמעון

אבנר יהושע

1227

אלבו רחל

189.2003

אלבו רפאל

7512

גולדנברג הרי

259.2004

קנובלוך רב

גולדנברג יהודית

9191

גרפי יהודית

652003

גירפי אבשלום

1209

למב אילן

1.102004

למב שפרה

6950

בץ מרים

67.2003

למב שפרה

י לוי יעקב
זכריה ראובן

ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס׳׳ה14.12.2004 ,

795

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

)המשך(

תאריך
מס׳ תיק שם המנוח/ה
2058

גולדשטיץ

מס׳ תיק שם המנוח/ה

הפטירה

שם המבקש/ת

31.8.2004

גולדשטיץ זיגמונד

אליזבטה
גולדשטיין הרמן

1610.1988

גולדשטיין זיגמונד

7688

ערב יעקב

27.10.2004

ערב מרים

6892

רוזנם דניאל

31.7.1998

רוזנם חיים

2041

7465

רחנם מלבה

20.4.2004

רוזנס חיים

9609

אנשל שרה

3010.2004

אנשל אברהם

7954

בוזגלו שמעp

31.32004

בוזגלו אסתר

9623

רוזנברג דוד

19.9.2004

רוזנברג רינה

1489

כהן סבירםה

58.2004

כהן רחמים

7654

ברקוביץ אסתר

27.6.2004

בראל מיכאל

5728

וינשטיין עמליה

432004

שר pברוריה רחל

7779

עירוני אברהם

29.2004

עירוני אסתר

7137

שוף שמעp

11.7.2004

מגן אליהו

0998

רויזמן כתריאל

269.2003

צמח בת עמי

6540

תממן שושנה

136.2003

צמח בת עמי

8511

ועאקנין ניסים

236.1997

וקנין יעקב

9120

צרנס לחסה

29.32004

צרניס מיכאל

8041

רבינוביץ צביה

19.10.2004

רבינוביץ מרדכי

7112

משולם נסים

206.1996

משולם רפאל

4415

לוגסי חיים

19.8.2004

לוגםי שושנה

6445

משולם רבקה

29.8.2003

משולם רפאל

0513

סלע אברהם

30.7.2004

סלע חיים

0781

לודויגזון

168.2004

פלוטקין ארנה

יונה
5032

אבי דן יוסף

210.2004

אבידן חוה

2743

חימוב מרדכי

29.11.1998

יושבייב מזל

4716

לוי משה

267.2004

לוי קלרה

1719

חיימוביץ ינקל

27.12.1989

חיימוביץ חיה

8625

בלומנפלד סימה

289.2004

בלומנפלד אריה

4183

קלר אברהם

148.2003

פרייר שושנה

6704

גנוני מנחם

26.2.1994

שפירא חיה

הפטירה

שם המבקש/ת

2942

אברמוביץ יונה

15.102004

דור נילי

4814

הרשקוביץ פרנץ

189.2004

הרשקוביץ טוני

1245

עמר בתיה

2882004

עמיר שלמה

5585

רענן מרים

223.2004

רענן משה

7511

אפטר סופיה

9.9.2004

טוכמן פישל

3375

רח׳נםקי יקותיאל

41.1995

לוי חנה שרה

7089

פלונצק מנחם

159.2004

פלונצ׳ק ברוריה

4604

שטק אידה

882004

שטק צבי

0516

פלח יהודה

26.7.2004

פלח יעל

5184

אזרילוביץ

56.2004

אזרילוביץ אסתר

רוברט
6575

הזה חנה

259.2004

הזה שלמה

3619

בר לב מרים

11.9.2004

בר ־לב יחיאל

8671

בר לב בנימין

30.10.2004

בר־לב יחיאל

5448

ומל מרדכי

21.122003

ומל מנחם

8165

ומל סימה

422004

ומל מנחם

6515

חבני נאור

310.2004

מדר אסתר

3264

סואיסה נסים

2.10.2004

סואיםה איריס

5854

ומל שלום

28.10.2004

גן־אל נעמי קינדי

9858

קנטי יהושע

27.10.2004

קנטי הרמינה

7623

גיבלי טובה

19.82004

פאר )גיבלי( שלמה

1214

קוסטרומיצקי

25.102004

גב חיים

לילי
2540

שפיץ אטל

17.10.2004

שפיץ ישראל חיים

5851

שלומוביץ רבקה

234.2004

שלומוביץ דוד

7073

אמר שנטל

13.102004

בילפלד בתיה

18.10.2004

6880

יגר אליעזר

10.9.2004

יגר חנה

2052

רחום גבריאל

28.6.2004

רחם רחל

5510

5043

מנע אבי

259.2004

מנע טויטו יפה

3163

פוקס ברכה

1210.2004

פוקס אריה פנחס

1652

מלול רחל

16.2.2004

מלול ברוך

פתאל ראובן

2012

8.122003

יאסו דלילה

9148

גרינברג יבגניה

311.2003

גרינברג לודמילה

5541

כהן משה

20.9.2004

כהן גאולה

3688

מרקוביץ אגדיאש

1.32000

מרקוביץ רבקה

ח׳ בכסלו התשס״ה ) 21בנובמבר (2004
משה הלוי ,המזכיר הראשי

י״ט בחשון התשס״ה ) 3בנובמבר (2004

בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
הודעות
להווי

י ד ו ע כי ה ו ג ש ו ל ב י ת הדין ,בתיקים ה מ פ ו ר ט י ם

להלן ,ב ק ש ו ת ל מ ת ן צ ו ו י ירושה:

מם׳ תיק שם המגוח/ה
6828

796

הילדסהימר עזריאל 24.8.1998

להווי

י ד ו ע כ י ה ו ג ש ו ל ב י ת הדין ,בתיקים ה מ פ ו ר ט י ם

להלן ,ב ק ש ו ת ל מ ת ן צ ו ו י י ר ו ש ה :
תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

0443

מרדכי דניאל

10.102004

מחרכי אילנה

5700

קפלן חיים

21.31988

ברק חביבה

5965

קפלן שרה

1.10.2004

ברק חביבה

0435

סש לסלו

30.32001

תנעמי דפנה

7965

גלעד שלמה

17.10.2004

הרכבי סניה

9441

גלעד גולדה

5121993

גלודה הינגיי

8696

פילרסדורף חנה

159.2004

פילרםדורף
עזריאל

תאריך
הפטירה

בית הדין הרבני האזורי בנתניה

מס׳ תיק שם המנוח/ה

יצחק היקיגד,סגן המזכיר הראשי

רוזנברג אלזה

רבקה

מנדל
סלומון פיה

תאריך

שם המבקש/ת
הילדסהיימר עזריה

8135

סגר רחל

1.9.2004

יעקב רחמים

8456

פפיאשוילי

26.9.2004

רחן אסתר

רפאל

ילקוט הפרסומים  ,5349ב׳ בטבת התשס״ה14.12.2004 ,

בית הדין הרבני האזורי בנתניה

בית הדין הרבני האזורי בטבריה

ה ו ד ע ו ת )המשך(

הודעות
להווי

תאריך
הפטירה

מם׳ תיק שם המטח/ה
7549

לייטמן גולדה
לוי

מזלטו

דוד
דוד
אלכםגדר

20.10.2004
תויה

0719 9.4.1994

ויקטור

0701 154.1990

6355
בקר

יוחה
ישראל

בזירגו

1
שגדר

אברהם
פוליגה

6439

ברשטיין גליגה
ברשטיין גליגה

6378 48.2004

בן ציון לאה

5083

ברוידה דליה

5091 187.2004

ברוידה דליה

3010.1980

רבקה

לייבוביץ

חיים

153.2004

ז׳גי אוגגיה

בדרגו־

סלמם ליגה
דוד מאיר

a7.1998

6121 28.2004

1210.2004

6583

לייבוביץ קרוליגה
שגדר יאן

232.2004

477

קלאורה איליה

239.2004

508

קטוע גזל

גתגזון

גלמידי

מרים

3010.2004

6312

גתגזן יצחק

11.12.1975

3429

קלמרי אברהם

3411 1965

קלמדי אברהם

אגירםט
שבתי

גלמידי
יעקב

גלמיטי

19.9.2004

2494

להלן ,ב ק ש ו ת ל מ ת ן צ ו ו י י ר ו ש ה :

לייטמן משה
דוד מאיר

קירז׳גר

מזל טוב

269.2004

8278

שם המבקש/ת

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

מם׳ תיק שם המנוח/ה
1635

נאוה אריה

3051995

נאוה יוסף

4575

הרץ יהודית

9.11.2002

הרץ יוסף

5331

קונרב גאורגי

17.4.2004

בוריסוב לא

9802

שטראוס יצחק

3O6.2004

שטראוס אריה

מיקלוש
2075

אגוז גור

27.a2004

אגוז משה

9024

ציובוטרו בטי

13.102001

ציובוטרו •בנימין

1643

גאוה קלרה

242001

נאוה יוסף

9016

ציובוטרו דוד

245.2004

ציובוטרו סופיה

9881

מטבול רחל

1252004

בוטבול יעקב

א׳ בכסלו התשם״ה ) 14בנובמבר (2004
שלמד דידי ,המזכיר הראשי

ביטון רוית

בית הדין הרבני האזורי בצפת

דד בכסלו התשס״ה ) 18בגובמבר (2004
יהושע ישראל כ״ץ ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות
להווי

י ד ו ע כי ה ו ג ש ו ל ב י ת הדין ,ב ת י ק י ם ה מ פ ו ר ט י ם

להלן ,ב ק ש ו ת ל מ ת ן צ ו ו י ירושה:
תאריך
מס׳ תיק שם המגוח/ה

י ד ו ע כי ה ו ג ש ו ל ב י ת ה ד י ן  ,בתיקים ה מ פ ו ר ט י ם

הודעות
להווי
להלן,

י ד ו ע כ י ה ו ג ש ו ל ב י ת ה ד י ן  ,בתיקים

ב ק ש ו ת ל מ ת ן צווי י ר ו ש ה :
תאריך

מם׳ תיק שם המגוח/ה

הפטירה

שם המבקש/ת

6322

בן חמו אלברטו

2152004

בן חמו אילנה איק

5113

מחפודה אלי

1311.1992

עט pרחל

5121

מדופודה מזל

7.42004

עטון רחל

1675

לרגאו חוה

237.2004

שנק דרורה

ךדון יוסף

2752004

דדון רחמה

a7.2004

מכמן מרדכי

הפטירה

שם המבקש/ת

לובושיץ שאול

287.2004

להב יוסף

1982

לובושיץ זהבה

31.1.2003

להב יוסף

0721

גליק דבורה

19.9.2004

7122

גליק מיידי

5247

1787

קצדובםקי מיגה

9774

המפורטים

בהן .משה

9.2.2001

חמוביץ רוגית

0516

חזן סלומון

30.11.1999

חזן דינה

5254

כהן רחל

2352002

חמוביץ רוגית

2833

תורג׳מן מרדכי

108.2004

תורג׳מן אליס

6726

גהרי רחל

32.1983

גהרי זאב

5713

חח־ יוגה

21.a2004

חדד חגה

9748

סבג דוד

12a2000

סבג דניאל

7464

גהרי מרדכי

27.12.2001

גהרי זאב

?171

מחדון אהק

19.12.2001

בוגי צביה

1721

מחרון כדיה

17.9.2004

מ ג י צביה

6779

הייגל צירל

59.2004

הייגל אבי

0068

בוגי יחיא

41.2003

בוגי ברכה

0076

בוגי שמעה

3Q8.2001

בוגי ברכה

9520

מרירש יחיא

215.2004

מרירש רחל

8756

גולדשטין

27.7.2004

גולדשטין יצחק

מגחם
5971

אייזיקוביץ

כ״ג באלול התשם״ד ) 9בספטמבר (2004
נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

מאיר
1a9.2004

קוקו שרה

אליעזר
6164

זלטקים שושגה

2510.2004

הוד יפה

3935

מסעוד מזל

751996

מסעוד אברהם

0174

טהיו ממויה

229.2004

טהיו יוסף

יוגתן
א׳ בכסלו תתשם״ה ) 14בגובמבר (2004
חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  3349ב׳ בטבת התשס״ה1412.2004 ,

להווי

י ד ו ע כ י ה ו ג ש ו ל ב י ת הדין ,בתיקים ה מ פ ו ר ט י ם

להלן ,ב ק ש ו ת ל מ ת ן צ ו ו י י ר ו ש ה :
תאריך
מס׳ תיק שם המנוח/ה

הפטירה

שם המבקש/ת

7036

אל חדאד אברהם

ר תשרי ס״ה

אל חדאד אסתר

8599

לוי זאגה־גנט

ב׳ תשרי ס״ה

לוי יצחק

5617

חח־ מאיר

ב״ו םיון ם״ד

חדד אריאל

7776

וולמן דורה

1431994

וולדמו ישראל

797

בית הדין הרבני האזורי באשקלון

ב י ת ה ד י ן הרבני ה א ז ו ר י ב ב א ר ש ב ע
הודעות

הודעות

)המשך(
להווי

תאריך

י ד ו ע כ י ה ו ג ש ו ל ב י ת הדין ,בתיקים ה מ פ ו ר ט י ם

שם המבקש

להלן ,ב ק ש ו ת ל מ ת ן צ ו ו י י ר ו ש ה :

5394

סמפםון סולומון

ג׳ ניסן ם״ד

סמפס pדינה

תאריך

0418

וולפםון יצחק

ב׳ אדר א׳ סייג

פרסקי מריה

1906

פריידיג תזמרי

מם׳ תיק שם המנוח

הפטירה

כ״ד טבת סייד

אודני
7734

פיפרברג יהודית

3044

יוליש שפרה

מס׳ תיק שם המנוח

זליקוביץ ניקול
שרלוט

ט״ז תשרי ס״ה
כ״ב שבט תש״ן

פיפרברג אמנון
בליבר צילה

ציפורה
6348

זלקן מרדכי

ז׳ אב ס׳׳ב

שרה לאה

6620

בן חמו דוד

ד חשון ם״ה

בן חמו זהרה

6355

זלקן בלפותה

ב״ח שבט סייג

2146

כהן דונה

6.7.1966

נחום גזיה

3096

שנייסר בילה

382003

אמר חנה
בן ישי שרה

6510

יעקובי שולטנה

27.11.1996

3052

דוד צביקה

17.10.2004

דוד רבקה

3894

גרישמנובסקי

28.9.2004

גרישמנובםקי ילנה

אלכסנדר

שרה לאה

אסתר
8805

חיים הוריה

כ״ה תשרי ס״ה

חיים חדוה הדויג

9331

םבאח דוד

כ״ג חשון ם״ה

סבאח רחל

9025

גורנו זולא

כ״ט תשרי ס״ה

גורנו שאול

8109

ביט pסולטנה

י״ב תשרי ס״ה

ביטון פנחס

1912

גוהת ויקטור

א׳ אדר ב׳ תש׳׳ס גוהרי עייה

9505

שבלב איתנה

י״ח אלול ם״א

הפטירה

שם המבקש

שבלב ארקדי

א׳ בכסלו התשם״ה ) 14בנובמבר (2004
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

3015

וקנין אברהם

49.2004

פרץ גלית

8419

שמילוביץ מרקו

5182004

שאול אסתר

3753

שרגורוצקי צביה

19.62004

שרגורודסקי מרק

5713

דוסטאר יעקב

12.1.2004

דוסטאר אסתר

6876

צוקרמן חיים

12102004

צוקרמן פני

6543

לב דבורה

29.62004

לב ישראל

0400

שלי אורידה

11.3.1976

זבולון נינטה

0321

יהודה ישעיה

21.41999

יהודה חממה

2789

מימרן אבי

4.11.2004

מימרן שרית

0274

פודים משה

7.8.2004

פודים ארקדי

אמםלם יצחק

622004

אמסלם אילנה

שעיה

אברהם
4307

בית הדין הרבני האזורי ב א ש ד ו ד

י״ב בכסלו התשם״ה ) 25בנובמבר (2004

הודעות
להווי

אברהם טרץ ,המזכיר הראשי

י ד ו ע כי ה ו ג ש ו ל ב י ת הדין ,ב ת י ק י ם

המפורטים

להלן ,ב ק ש ו ת ל מ ת ן צ ו ו י ירושה:

בית הדין הרבני האזורי באריאל

תאריך
מם׳ תיק שם המנות

הפטירה

הודעות

שם המבקש

0051

מאנילוב יעקב

54.2003

מנילוב מורים

5031

דיין חנניה

3052004

קדוש פיבי

 » : 8914סטרולוביץ

26.52004

סטרולוביץ ארני

1135

בן אבו מת

139.2004

עמרם מרסל

6933

בסין סוניה

221.2004

גאן אספיר

3714

להווי

להלן ,ב ק ש ו ת ל מ ת ן צ ו ו י י ר ו ש ה :
תאריך

לודמילה וי

שילר מירצאה

510.1999

שילר מריה

7607

ממיאן פליסטין

154.2000

אזיזוב תמרה

9519

לאופר יהודה

2610.2004

לאופר אלי

0827

אבגי חנה

1.7.20O1

אבגי רפאל

4962

אונגר מתם

269.2004

קרוננפלו־ אוה

0819

אבגי אליעזר

1312.1995

אבגי רפאל

י ד ו ע כ י ה ו ג ש ו ל ב י ת הדין ,בתיקים ה מ פ ו ר ט י ם

מס׳ תיק שם המנוח
1449

גולדשטיין סרגיי

הפטירה

שם המבקש

17.8.2004

גולדשטיין נינה

אלבםגדרוב

258.2004

1166

לוי יצחק

69.2004

8060

ולדימיר

אלבסנדרוב
יבדוקיה
לוי נטליה

0982

בכר אורן

2352004

בכר םימנטוב

8602

לוי ציפורה

18.10.2004

לוי שלמה

4308

פינטושאל

1621999

אכסל ליובוב

מאשה

9593

דוקאן בנימין

31.12.2003

דוקאן גמל

8678

דאבוש סולטנה

1612.2003

דאבוש מעתוק

8883

ברנשטיין צפורה

2510.2004

ברנשטיין יצחק צבי

6939

דיץ נסים

21.9.2004

נחמיאס רחל

8992

פינקץ אידה

2212.2003

פינקץ אלכסנדר

4443

צלניק בתיה

2152002

צלניק יעקב

ח׳ בכסלו התשס״ה ) 21בנובמבר (2004
עבי מוראד ,המזכיר הראשי

ח׳ בכסלו התשםי׳ה ) 21בנובמבר (2004
ניסים אדרי ,המזכיר הראשי
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