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הודעה בדבר שינוי סכום תרומה
לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
בהתאם לסעיפים (8ד) ו–8ג לחוק מימון מפלגות,
התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,מתפרסמת בזה הודעה על
שינוי סכום התרומה לסיעה או לרשימת מועמדים במקרה
של ויתור על מימון ,עקב השינוי במדד מחירים לצרכן ,לאמור:
מיום כ"ט באדר א' התשע"ד ( 1במרס  )2014סכום התרומה לפי
סעיף 8ג לחוק הוא  126,100שקלים חדשים.
כ"ד באדר א' התשע"ד ( 24בפברואר )2014
(חמ -3-66ה)5
יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשנ"ד ,עמ'  ;114התשע"ב ,עמ' ;189
י"פ התשע"ג ,עמ' .3832

הודעה על הרשאת פקידי שומה
לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 229לפקודת מס הכנסה
[נוסח חדש] ,התשכ"א( 11961-להלן  -הפקודה) ,אני מודיע על
הרשאתם של עובדי רשות המסים בישראל ,אשר שמותיהם
מפורטים להלן ,לשום לפי הפקודה:
		
אבנר עופרי

יעקב סברנסקי

		
יהושע יעקובי

ציפורה יוסף-סקלר

		
יוסף בהלול

יובל כהן

		
משה ניסן

אברהם בכר

		
דניאל נאור

רועי מקוב

		
דוד מלכא

יצחק סרוק

		
יהושע חבר

איריס עומר

		
אורי בן–נון

שלמה אוחיון

		
שמעון לרנר

שלומי מרק

		
אילן עדני

גלעד תקוע

		
פזית קלימן

מירב צדיקריו

		
מיכל איזנשטדט

יוסף גולדשטיין

		
דוד טובול

יעקב בנבנישתי

		
יעל מירון
תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של כל אחד
מהעובדים המנויים לעיל.
א' בטבת התשע"ד ( 4בדצמבר )2013
(חמ -3-171ה)1
1

כ"ז באדר א' התשע"ד ( 27בפברואר )2014
(חמ -3-95ה)4
נפתלי בנט
שר הכלכלה
 2י"פ התשע"ב ,עמ'  ;6018התשע"ג ,עמ' .284

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז ,11957-אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף 25
לחוק ,המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין
לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל לבין אגודת מורי הדרך
בישראל; ההסכם האמור נחתם ביום י"ז בחשוון התשע"ד (21
באוקטובר  )2013ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא
.7058/2013
ט"ז באדר ב' התשע"ד ( 18במרס )2014
(חמ -3-107ה)2
1

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי בתיקון אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ד ,עמ' .4

4 590

נפתלי בנט
שר הכלכלה
ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;63התשל"ה ,עמ' .223

הודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גמלה
לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד
לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-
בהתאם לסעיף  186לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי חלו שינויים
בסכומים המרביים 2כלהלן:
( )1לעניין סעיף  183לחוק  -מיום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר
 ,)2014במקום " 110,331שקלים חדשים" בא " 112,424שקלים
חדשים";
( )2לעניין סעיף  184לחוק  -מיום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר
 ,)2014במקום " 16,974שקלים חדשים" בא " 17,296שקלים
חדשים".
כ' בשבט התשע"ד ( 21בינואר )2014
(חמ )3-154
מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
1
2

יאיר לפיד
שר האוצר
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

1

בעניין החלפת ת"י  682חלק  1ות"י חלק  ,22במקום "עד יום כ"ב
באדר א' התשע"ד ( 22בפברואר  ")2014יבוא "עד יום י"ז באב
התשע"ה ( 2באוגוסט .")2015

ס"ח התשנ"ה ,עמ' .207
י"פ התשע"ג ,עמ' .3113

הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע
לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-
בהתאם לסעיפים  1ו– 2לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב] ,התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי מיום כ"ט
בטבת התשע"ד ( 1בינואר  )2014חלו שינויים בשכר הממוצע
כמשמעותו בחוק ,2כדלקמן:
1
2

ס"ח התשנ"ה ,עמ' 207
י"פ התשס"ב ,עמ'  ;2074התשע"ג ,עמ' .3113

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

( )1לעניין סעיף  1לחוק  -עלייה בשיעור של  ;2.6%השכר
הממוצע הוא  8,955שקלים חדשים במקום  8,724שקלים
חדשים;
( )2לעניין סעיף  2לחוק  -עלייה בשיעור של  ;3.0%השכר
הממוצע הוא  9,089שקלים חדשים במקום  8,828שקלים
חדשים.
כ' בשבט התשע"ד ( 21בינואר )2014
(חמ )3-435
מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (64ג) לחוק למניעת מפגעי
אבסבט ואבק מזיק ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע
כי עקב עליית המדד שפורסם בדצמבר  2013לעומת המדד
שפורסם ביולי  ,2011מיום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר )2014
התעדכנו סכומי העיצומים הכספיים כאמור בסעיף  58לחוק,
והם כדלקמן:
( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (58א) לחוק -
(א) ליחיד  51,690 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);
(ב) לתאגיד  103,380 -ש"ח;
( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (58ב) לחוק -
(ג) ליחיד  206,760 -ש"ח;
(ד) לתאגיד  413,520 -ש"ח;

כ"ה באדר א' התשע"ד ( 25בפברואר )2014
(חמ )3-18
שוקי אמרני
המנהל הכללי בפועל
של משרד הפנים
 5ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשנ"ח ,עמ' .152
 6ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31י"פ התשס"ח ,עמ' .1058

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזבר המועצה המקומית ראמה
(להלן  -המועצה) ,נאסיף מוויס ,לממונה על הגבייה ואת מנהל
מחלקת הגבייה במועצה ,נדים קאסם ,לפקיד גבייה לצורך גביית
ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג ,31992-וגביית
תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין.
1

כ"ה באדר א' התשע"ד ( 25בפברואר )2014
(חמ )3-18
שוקי אמרני
המנהל הכללי בפועל
של משרד הפנים
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10

( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (58ג) לחוק -
(ה) ליחיד  413,520 -ש"ח;
(ו) לתאגיד  827,030 -ש"ח.
י"א בשבט התשע"ד ( 12בינואר )2014
(חמ )3-4609
דוד לפלר
המנהל הכללי של
המשרד להגנת הסביבה
1

(להלן  -חוק העונשין) ,שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים
לטובת המועצה ולצורך גבייתם של קנסות ,כמשמעותם בסעיף
 70לחוק העונשין ,המגיעים למועצה בשל עבירות שנקבעו
כעבירות של ברירת משפט ,כאמור בסעיף  228לחוק סדר הדין
הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,51982-ולעניין גבייתם ,לפי
סעיף  18לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 61985-להלן -
חוק העבירות המינהליות) של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת
המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

מינוי פקידת גבייה

ס"ח התשע"א ,עמ' .694

לפי פקודת המסים (גבייה)

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזבר המועצה האזורית גליל עליון
(להלן  -המועצה) ,יוסי שמעוני ,לממונה על הגבייה לצורך גביית
ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג ,31992-וגביית
תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין ,וכן לצורך גבייתם
4
של קנסות ,כמשמעותם בסעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז1977-
1

1
2
3
4

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שנאצלה לי ,2אני ממנה את מנהלת מחלקת הגבייה במועצה
האזורית גליל עליון (להלן  -המועצה) ,איריס בן שלום
לפקידת גבייה לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק
ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב),
התשנ"ג ,31992-וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי
דין.
1

א' באדר א' התשע"ד ( 3במרס )2014
(חמ )3-18

1
2
3

שוקי אמרני
המנהל הכללי בפועל
של משרד הפנים
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10

4591

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

הודעה על שינוי בהרכב ועדות ערר

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות ,התשנ"ג1993-

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

לפי סעיף 5א לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות,
התשנ"ג ,11993-בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
הממוצע לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש ינואר 2014
היה  4.18אחוזים.

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מליאת מועצת עיריית חיפה ,בישיבתה מיום ב' באדר
ב' התשע"ד ( 4במרס  )2014את החברים כמפורט להלן:

ל' באדר א' התשע"ד ( 2במרס )2014
(חמ )3-2468

(א) עורכת הדין עדנה מינגלגרין ,תכהן כיושבת ראש ועדת
הערר לעניין החוק האמור ,במקומה של עורכת הדין הילה
גורביץ שינפלד.2

ערד מאי
מנהל היחידה למידע ולדיווח
1

ס"ח התשנ"ג ,עמ' .174

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון

(ב) רואה החשבון עוזי קטן ,יכהן כחבר ועדת הערר לעניין
החוק האמור ,במקומו של רואה החשבון גרשון איזנמן.3
ג' באדר ב' התשע"ד ( 5במרס )2014
(חמ -3-265ה)1
יונה יהב
ראש עיריית חיפה

לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
בהתאם לסעיף 1ג(ב)( )3לחוק מימון מפלגות,
התשל"ג ,11973-מתפרסמת בזה הודעה על שינוי סכום יחידת
המימון ,עקב השינוי במדד המחירים לצרכן ,ומחודש מרס 2014
יהיה סכום יחידת המימון  1,375,100שקלים חדשים.
כ"ד באדר א' התשע"ד ( 24בפברואר )2014
(חמ -3-66ה)2
אליהו מצא
יושב ראש הוועדה הציבורית
לקביעת שיעור יחידת המימון
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשנ"ד ,עמ'  ;114י"פ התשע"ג ,עמ' .4225

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מליאת המועצה המקומית דלית אל–כרמל מינתה בישיבתה
מס'  ,03/13מיום ל' בכסלו התשע"ד ( 3בדצמבר  )2013ועדת ערר
לעניין החוק האמור ,בשני הרכבים כמפורט להלן:
הרכב א':

1
2
3

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
ס"ח התשע"ב ,עמ' .280
ס"ח התשע"ב ,עמ' .280

הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית גזר ,בישיבתה מיום ב' באדר א'
התשע"ד ( 2בפברואר  )2014ועדת ערר לענייני ארנונה ,בהרכב
הזה:
עורך הדין אמיר אלירז  -יושב ראש
סיני לייבל  -חבר
עורכת הדין פזית בר  -חברה
יצחק אמיר  -ממלא מקום חבר
הודעה זו מבטלת כל מינוי ועדת ערר קודמת.2
ב' באדר א' התשע"ד ( 2בפברואר )2014
(חמ -3-265ה)1

עורך הדין סאלח חלבי  -יושב ראש
וגיה פח'ראלדין  -חבר
עורכת הדין ספאא חלבי  -חברה.
הרכב ב':
אוסאמה כמאל  -יושב ראש

ד' באדר א' התשע"ד ( 4בפברואר )2014
(חמ -3-265ה)1
רפיק חלבי
ראש המועצה המקומית
דלית אל–כרמל

4 592

2

לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-

פארוק באשא  -חבר.

1

1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
ס"ח התשע"ג ,עמ' .2272

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות

יוסף והבה  -חבר

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

פטר וייס
ראש המועצה האזורית גזר

מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.
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 ( 34מגדל העיר),
ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם
שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

תוספת
מס' התיק :תש"ג.2/14/
פרטי הרישום הקיים:
העיר :ירושלים.
שטח החלקה 91.93 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :לכיוון השער מצד ימין מנדל כהן בעבר ועת יצחק
יצחקי ,ומצד שמאל;
דרום :דרך פרטית;
מזרח :דרך פרטית;
מערב :דרך פרטית.
זיהוי :גוש שומה  ,30049חלקה .8
מס' השטר :כמפורט בנסח הרישום.
הבעלים :ל .לוי נדל"ן בע"מ ,ח"פ .51-398235-5
התיקון המבוקש:
המען :ירושלים.

.2

חלק מחלקה  ,53ששטחה כ– 1,700מ"ר;
חלקה  ,54ששטחה כ– 1,969מ"ר.
ל' באדר א' התשע"ד ( 2במרס )2014
(חמ )3-4
משה פדלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רש,598/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3035
התשמ"ד ,עמ'  ,1813מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6729התשע"ד ,עמ' ,2773
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת השרון
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

שטח החלקה 122 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :דרך  -חלקה ;244
דרום :חלקות ;297 ,256
מזרח :דרך  -חלקה ;256
מערב :דרך  -חלקה .244
הערה :הבקשה מתבססת על תצ"ר מס'  1274/2013ומתייחסת
לקביעת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים .במסגרת
הבקשה מבוקש להגדיל את שטח החלקה הרשום.
י"א באדר ב' התשע"ד ( 13במרס )2014
יעל ענתבי-שרון
מפקחת על רישום מקרקעין

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר,2157/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6278
התשע"א ,עמ'  ,5971מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6507התשע"ג ,עמ' ,1414
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית
כפר שמריהו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר שמריהו ,המזוהה כגוש - 6674

חטיבת קרקע ברמת השרון ,רח' המחתרת ,פינת רח' הפלמ"ח,
גוש  ,6416ח"ח - 115
שטח במ"ר

ייעוד

מגרש
מגרש F

273

דרך

חלק ממגרש 4

8

דרך

ז' באדר ב' התשע"ד ( 9במרס )2014
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

טל עזגד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע,1/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1482
התשכ"ט ,עמ'  ,129ותכנית רע ,2000/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3813התשנ"א ,עמ'
 ,450מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

4593

הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,2373התשל"ח ,עמ'  ,114תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
.2

בר/מק ,4/7/256/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6069התש"ע ,עמ'  ,3308מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שורקות ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6703התשע"ד ,עמ' ,1684
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית נחל
שורק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,המזוהה כגוש  ,7651חלקה  18בשלמות.

א' באדר ב' התשע"ד ( 3במרס )2014
(חמ )3-4
_________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביד בנימין ,המזוהה כגוש  ,5923חלקות
ישנות :חלקה  94בשלמות ,ח"ח  ;89ח"ח חדשות.180 ,178 :
הייעוד :מבנים ומוסדות ציבור לחינוך.

איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

ג' באדר ב' התשע"ד ( 5במרס )2014
(חמ )3-4

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גז/
במ1/14/28/א (להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4316התשנ"ה ,עמ' ,3805
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גזר (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישהלצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6668התשע"ד ,עמ'  ,477תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של המועצה האזורית גזר מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בשעלבים ,ששטחה  155.860דונם ,המזוהה
כגוש  ,5112חלקות  ,29 ,26חלקי חלקות 38 ,27 ,23 ,13 ,5
(גושים לשעבר  ,5777חלקה  ;12גוש  ,5778חלקות ,5 ,4 ,3
 ;13 ,11 ,7גוש  ,5779חלקות  ,7 ,6חלקי חלקה  ;15הייעוד:
קריית חינוך ובית ספר אזורי.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ג באדר א' התשע"ד ( 23בפברואר )2014
(חמ )3-4
פטר וייס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גזר
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

4 594

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

ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בר,5/138/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6163
התשע"א ,עמ'  ,1233מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6651התשע"ג ,עמ' ,7803
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית נחל
שורק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבית חלקיה ,המזוהה כגוש  ,4726ח"ח ;27
הייעוד :שצ"פ.

ג' באדר ב' התשע"ד ( 5במרס )2014
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בר,2/138/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5104
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

התשס"ג ,עמ'  ,3699מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6710התשע"ד ,עמ' ,1964
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית נחל
שורק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

גוש ישן חלקות ישנות גוש חדש חלקות חדשות

תיאור הקרקע -
חלקות קיימות חלקות ישנות

חלקות חדשות

4726

,37 ,33 ,10 ,4
61 ,60 ,48

,16 ,14 ,13
,39 ,25 ,17
,42 ,41 ,40
46 ,45

4728

,28 ,24 ,15
,33 ,32 ,31
,48 ,44 ,43
53 ,52 ,51

,9 ,6 ,5 ,4 ,3
,47 ,46 ,10
50 ,49

,73-71 ,57 ,56
,106-98
128 ,122-118

4729

 ,3ח"ח 2

ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' משמ,51/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3495
התשמ"ח ,עמ'  ,197מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שורקות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6726התשע"ד ,עמ'  ,2655תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית נחל שורק
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

הייעוד :שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת ,מבני ציבור ושפ"פ.
ג' באדר ב' התשע"ד ( 5במרס )2014
(חמ )3-4
ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בר,315/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5691
התשס"ז ,עמ'  ,3522מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שורקות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6710התשע"ד ,עמ'  ,1964תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית נחל שורק
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביסודות ונצר חזני המזוהה כ-
גוש ישן חלקות ישנות גוש חדש חלקות חדשות
3913

1
2

ח"ח 39

3984

ח"ח 35

ג' באדר ב' התשע"ד ( 5במרס )2014
(חמ )3-4
,84 ,73 ,68
,96 ,91
109-107

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

3915

ח"ח ,171 ,168
,354 ,351 ,182
355

3915

הייעוד :שצ"פ ,מבנים ומוסדות ציבור לחינוך.

חטיבת קרקע בבית חלקיה ,המזוהה כ-
גוש

3914

ח"ח 33

5997

99 ,96 ,95
,388 ,384 ,355
ח"ח 387 ,351

5995

7

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

חטיבת קרקע ביסודות ,המזוהה כגוש  ,3894חלקה חדשה 22
(לשעבר ח"ח  ;)4 ,3הייעוד :בית עלמין.
ג' באדר ב' התשע"ד ( 5במרס )2014
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בר,6/224/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5190
התשס"ג ,עמ'  ,2605מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

4595

אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6726התשע"ד ,עמ' ,2655
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית נחל
שורק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6703התשע"ד ,עמ' ,1684
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית נחל
שורק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ראם ,המזוהה כגוש  ,5461חלקה ;34
הייעוד :דרך ,שצ"פ ובנייני ציבור.

ג' באדר ב' התשע"ד ( 5במרס )2014
(חמ )3-4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביד בנימין ,המזוהה כגוש ישן  ,4303ח"ח
ישנות ;57 ,47 :גוש חדש ,5924 :חלקה חדשה  ;85הייעוד:
שצ"פ.

ג' באדר ב' התשע"ד ( 5במרס )2014
(חמ )3-4

ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בר,1/224/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4925
התש"ס ,עמ'  ,17מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שורקות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6710התשע"ד ,עמ'  ,1963תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית נחל שורק
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
בר ,12/224/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6250התשע"א ,עמ'  ,4792מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שורקות ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6703התשע"ד ,עמ' ,1683
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית נחל
שורק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בבני ראם ,המזוהה כגוש  ,5463חלק מחלקה
ישנה  ,24חלקה חדשה  ;101הייעוד :דרך משולבת.
ג' באדר ב' התשע"ד ( 5במרס )2014
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

חטיבת קרקע בבני ראם ,המזוהה כגוש  ,5463חלק מחלקה ;35
הייעוד :בנייני ציבור.
ג' באדר ב' התשע"ד ( 5במרס )2014
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
בר ,2/7/256/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5865התשס"ט ,עמ'  ,329מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שורקות ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בר,7/256/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5607
התשס"ז ,עמ'  ,949מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שורקות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
__________הפרסומים  ,6703התשע"ד ,עמ'  ,1684תהיה
בילקוט

4 596

1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

הודעה לפי סעיף 19

לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית נחל שורק
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביד בנימין ,המזוהה כ-
גוש
ישן

חלקות
ישנות

גוש
חדש

חלקות חדשות
בשלמות

4303

,60 ,58 ,48 ,47
ח"ח ,34 ,1
,59 ,57 ,50 ,43
63 ,62

5922

,101 ,99 ,89-78 ,75
110-107 ,102

5446

ח"ח ,15 ,14
18 ,17

5923

,111 ,102 ,98 ,96
,118 ,117 ,115 ,114
,176 ,159-156 ,120
197-181 ,179 ,177

5924

,114 ,104-86 ,84
133 ,131 ,130 ,123

5983

52-44

הייעוד :דרך משולבת ,דרך ,שצ"פ ,מבני ציבור ,מוסד
חינוכי ,מרכז ספורט ומרכז אזרחי.
ג' באדר ב' התשע"ד ( 5במרס )2014
(חמ )3-4
ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

הודעה לפי סעיף 19

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ123/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4500התשנ"ז ,עמ'  ,2465מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6686התשע"ד ,עמ'  ,1044תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית כרמיאל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכרמיאל ,המזוהה כגוש ( 18947לשעבר
גוש  ,)18991חלקות ( 20-17לשעבר חלק מחלקות  45ו–;)57
השטח 7,145 :מ"ר; הייעוד :שטח למבני ציבור משולב
בשטח ציבורי פתוח.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ט באדר א' התשע"ד ( 19בפברואר )2014
(חמ )3-4
עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בר,4/282/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5599
התשס"ז ,עמ'  ,659מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שורקות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6710התשע"ד ,עמ'  ,1963תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית נחל שורק
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגני טל וחפץ חיים ,המזוהה כגוש  ,5449ח"ח
 6ובגוש  ,5448ח"ח  ;8הייעוד :שצ"פ ,ספורט ,מבנה ציבור
משולב עם מסחר ומבני ציבור.

ג' באדר ב' התשע"ד ( 5במרס )2014
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר
מקומית מס' ג ,13051/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5213התשס"ג ,עמ'  ,3712מצהירה
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6659התשע"ד ,עמ'  ,61תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של מועצת אעבלין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באעבלין ,ששטחה  2,180מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,12210חלקי חלקה  ;2הייעוד :שטח למבני ציבור.

א' באדר ב' התשע"ד ( 3במרס )2014
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז דרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס'20 /212 /30 /2 :
שם התכנית :מבנה צמוד קרקע במגרש  021שכונת
שחמון רובע  - 6אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס'20 /212 /30 /2 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /2מק211 /
שינוי
212 /30 /2
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת רחוב :דרך הבשמים  ,120שחמון , 6אילת
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש ,23124 :מוסדר ,חלקות במלואן.49 :
קואורדינטה X: 193185
קואורדינטה Y: 383525
מגרשים:
 021בהתאם לתכנית 212 /30 /2
מטרת התכנית:
קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח .מכונות
בלבד 1 ,מ' מקו מגרש ,מאושר  2מ'
 .2תוספת זכויות בנייה :מאושר 183 -מ"ר ,תוספת
 183מ"ר עיקרי .סה''כ  063מ''ר
 .0בניית קומה מתחת למפלס  +-3.33של  13מ''ר.
 .2מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין 3
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/38/2310ובילקוט הפרסומים  ,6923התשעג ,עמוד
 ,1432בתאריך .03/12/2312
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע 82133
טלפון .38-6260149 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  ,1אילת ,טלפון:
 ,38-6061112וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
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מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
126 /131 /32 /0
שם התכנית :יצירת מגרשים חדשים עבור בית ספר
חקלאי ,מבנים ומוסדות ציבור
ותעשיה קלה ומלאכה באזור החווה החקלאית אשדוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'126 /131 /32 /0 :
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
11 /131 /32 /0
שינוי
91 /131 /32 /0
שינוי
12 /131 /32 /0
שינוי
131 /131 /32 /0
שינוי
131 /32 /0
שינוי
18 /131 /32 /0
כפיפות
62 /131 /32 /0
כפיפות
 /0מק2349 /
כפיפות
תמא22 /
כפיפות
תמא /02 /ב9 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד רחוב :שד סנה משה .
יישוב :אשדוד רחוב :העבודה .
מתחם החווה החקלאית מדרום לאזור התעשייה הקלה
ומצפון לבית העלמין
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
מרחבי תכנון גובלים :שורקות.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 211 :חלקי חלקות.02 ,4 :
גוש 2362 :חלקי חלקות.21 ,19 ,9 - 0 :
גוש 2364 :חלקי חלקות.04 :
קואורדינטה X: 168625
קואורדינטה Y: 634875
מגרשים:
חק 1-בהתאם לתכנית 12 /131 /32 /0
צפ 1-בהתאם לתכנית 12 /131 /32 /0
כב 1-בהתאם לתכנית 12 /131 /32 /0
כב 9-בהתאם לתכנית 12 /131 /32 /0
 1בהתאם לתכנית 131 /131 /32 /0
 1-0בהתאם לתכנית 91 /131 /32 /0
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מטרת התכנית:
.1שינוי ייעוד קרקע ויצירת מגרשים חדשים ליעודים
הבאים:
מבנים ומוסדות ציבור לחינוך ,מבנים ומוסדות ציבור,
תעשיה קלה ומלאכה ,שצ"פ ומתקנים הנדסיים לתחנת
שאיבה לביוב.
.2קביעת זכויות והנחיות בנייה.
.0קביעת תוואי חדש לדרכים.
.2ביטול מגרש המועד לתחנת מעבר לפסולת.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע משטח חווה חקלאית ושצ"פ לייעוד
של מבנים ומוסדות ציבור לחינוך עבור מגרש של כ16 -
דונם לבית ספר חקלאי ,וייעוד של מבנים ומוסדות ציבור
עבור  6מגרשים למבני ציבור ,כהגדרתם בתכנית מתאר
אשדוד למבני ציבור.
 .2שינוי ייעוד קרקע משטח למתקן הנדסי ,שפ"פ ואזור
חקלאי לייעוד של יער פראק חופי לפי תמ"א  ,22רצועת
שצ"פ וייעוד של מתקנים הנדסיים עבור מגרש לתחנת
שאיבה לביוב.
 .0שינוי ייעוד קרקע מדרכים ושצ"פ לייעוד קרקע של
תעשייה קלה ומלאכה ב 0 -מגרשים חדשים ,וקביעת
זכויות והנחיות בנייה במגרשים אלו.
.2שינוי תוואי דרכים לגישה למגרשים החדשים כולל
שביל למגרש תחנת שאיבה לביוב.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/36/2310ובילקוט הפרסומים  ,6621התשעג,
עמוד  ,9486בתאריך .32/31/2310
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע
 82133טלפון .38-6260149 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,הגדוד העברי 13
אשדוד  11133טלפון ,38-8929032 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
03 /232 /30 /5
שם התכנית :מגורים במגרש  121Aברח' אפרת
יעקב  15בשכונת נחל עשן ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  84לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1469כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס':
03 /234 /30 /9
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס
שינוי
שינוי וכפיפות

מספר התכנית
 /9במ2 /12 /
 /9במ12 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע
שטח התכנית נמצא בשכונת נחל עשן ברח' אפרת יעקב
 ,19באר שבע
קואורדינטה X: 178238
קואורדינטה Y: 575450
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 08162 :חלקות במלואן.13 :
גוש 08162 :חלקי חלקות.82 :
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ,הגדלת תכסית ושינוי קו בניין
למבנה מגורים במגרש  148Aבנחל עשן בבאר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי לתכנית מפורטת  /9במ 2 /12 /במגרש 148A
המיועד למגורים א' ,ברח' אפרת יעקב  19בשכונת נחל
עשן ע''י:
א .הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ 103.3 -מ''ר
ל 101.3 -מ''ר עבור תוספת בנייה בקומת הקרקע כולל
הגדלת הממ''ד מעבר לגודלו התקני.
ב .הגדלת זכויות בנייה למטרת שרות מ 21.3 -מ''ר ל-
 09.3מ''ר  -ממ''ד  ,12.3מחסן  8מ''ר וסככת רכב 19.3
מ''ר.
ג .שינוי בינוי סטנדרטי.
ד .הגדלת תכסית ל 101.3 -מ''ר.
ה .קביעת קוי בניין עבור ממ''ד ופרגולה.
ו .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ז .קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
המעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  133לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  63ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע  82133טלפון:
 .38-6260149העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם
 2באר שבע טלפון.38-6260831 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
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התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1484 -

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
150 /131 /30 /5
שם התכנית :מגורים במגרש מס'  122רחוב הגאולים
 2שכונה ג' באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'190 /138 /30 /9 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
11 /138 /30 /9
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :הגאולים  ,2שכונה ג' ,באר שבע
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 08303 :חלקות במלואן.120 :
גוש 08303 :חלקי חלקות.111 :
קואורדינטה X: 181175
קואורדינטה Y: 573115
מגרשים:
 142בהתאם לתכנית 11 /138 /30 /9
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע וקביעת הנחיות בנייה בתא שטח 142
ברח' גאולים  ,2שכונה ג' ,באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד ממסחר למגורים ב'.
ב .קביעת מספר דירות  2 -דירות.
ג .תוספת קומה עבור דירות מס'  2/2ו 2/0-בקומה א'
ליצירת קומת דופלקס – סה"כ מבנה בעל  0קומות.
ד .קביעת זכויות בנייה בהיקף מקס' של סה"כ 131%
ע"י תוספת בנייה כמפורט להלן:
 הגדלת שטח עיקרי ל 183 -מ"ר  149 -מ"ר עבורכל אחת מהדירות.
 הגדלת שטחי שירות ל 22 -מ"ר לכ"א מהדירותשמספרם 2/0 ,2/2 ,2/1 :עבור מחסן -
 8.33מ"ר ,ממ"ד  12 -מ"ר וחדר מדרגות משותף
–  2מ"ר.
 22מ"ר לדירה מס'  2/2עבור מחסן –  8מ"ר,
ממ"ד 12-מ"ר ,מעלית וחדר מדרגות –  2מ"ר.
ה .קביעת תכסית קרקע מרבית .99%
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ו .קביעת קווי הבניין עבור בית מגורים ומחסנים
(כמסומן בתשריט ובנספח בינוי).
ז .קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ח .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/13/2310ובילקוט הפרסומים  ,6664התשעד ,עמוד
 ,923בתאריך .31/13/2310
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע 82133
טלפון .38-6260149 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  2באר שבע ,טלפון:
 ,38-6260831וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
51 /230 /30 /5
שם התכנית :מגורים במגרשים מס' B 258, B254
שכונת רמות באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'98 /230 /30 /9 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /9במ1 /6 /
שינוי
 /9במ1 /6 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :שירמן חיים . 29
שטח התכנית נמצא בשכ' רמות ,רח' שירמן חיים ,29
רח' פראוור יהושע .16
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 08198 :חלקות במלואן.131 ,8 :
גוש 08198 :חלקי חלקות.229 ,218 :
קואורדינאטה 181263 181963 X
קואורדינאטה 919163 919133 Y
מגרשים:
 B258בהתאם לתכנית  /9במ1 /6 /
 B241בהתאם לתכנית  /9במ1 /6 /
מטרת התכנית:
הוספת בנייה במגרשים (תאי שטח) מס'  B241וB258-
המיועדים למגורים א' ,ברח' שירמן חיים  29וברח'
פראוור יהושע  ,16שכ' רמות ,באר שבע.
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עיקרי הוראות התכנית:
 2.2.1הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ263 -
מ"ר ל 029 -מ"ר (לתא שטח מס'
 B241מ 103 -מ"ר ל 143 -מ"ר ולתא שטח מס'
 B258מ 103 -מ"ר ל 199 -מ"ר).
 2.2.2הגדלת זכויות בנייה למטרת שירות מ22 -
מ"ר ל 60 -מ"ר (לתא שטח מס' B241
מ 21 -מ"ר ל 02 -מ"ר ולתא שטח מס'  B258מ-
 21מ"ר ל 24 -מ"ר).
 2.2.0קביעת תכסית קרקע מרבית לתא שטח מס'
 B241 - 70%ולתא שטח מס' .61% – B258
 2.2.2שינוי בינוי סטנדרטי.
 2.2.9שינוי קווי בניין.
 2.2.6קביעת הוראות להקמת ממ"ד בחזית
האחורית ,הגדלה ושינוי מיקום מחסן ,בניית סככת
רעפים לתא שטח
מס'  B241ולהגדלת סככת חניה לתא שטח מס'
.B258
 2.2.1קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 2.2.8קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/11/2310ובילקוט הפרסומים  ,6136התשעד ,עמוד
 ,1198בתאריך .28/11/2310
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע 82133
טלפון .38-6260149 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  2באר שבע ,טלפון:
 ,38-6260831וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נתיבות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
101 /30 /22
שם התכנית :הסדרת מגרשי מגורים ברחוב אבוחצירא-
נתיבות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  84לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1469כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתיבות מופקדת תכנית מפורטת מס':
108 /30 /22
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים ו/או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
10 /132 /30 /22
שינוי וביטול
 /131 /32 /22א
שינוי
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נתיבות
מגרשי מגורים ברחוב אבוחצירא
161.233
קואורדינטה X
942.413
קואורדינטה Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 04912 :חלקי חלקות.8 :
גוש 04910 :חלקי חלקות.96 :
גוש 04603 :חלקי חלקות.91 ,22 :
מטרת התכנית:
ביטול דרך מאושרת וחלוקת השטח ל 13-מגרשי
מגורים ,הסדרת דרך גישה אליהם  -וזאת לצורך
התאמה למצב קיים בפועל
עיקרי הוראות התכנית:
א .ביטול דרך מאושרת
ב .חלוקה ל 13-תאי שטח למגורים ותכנון דרך גישה
ע"י שינוי ייעודי קרקע.
ג .קביעת שימושים ,הוראות ומגבלות בנייה
ד .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  133לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  63ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע  82133טלפון:
 .38-6260149העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה נתיבות ,שד ירושלים  2נתיבות
 83233טלפון38-4408109 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1484 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :ערד
הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס':
1 /131 /30 /22
שם התכנית :שינוי לתכנית מפורטת רובע נעורים -
שינוי ייעוד קטע מגן ציבורי  -למגורים.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה – ,1965בדבר דחיית תכנית מפורטת
מס' 8 /131 /30 /22 :שהודעה על דבר הפקדתה
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ובילקוט הפרסומים  ,2043התשלח ,עמוד  ,283בתאריך
.31/12/1411
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
131 /30 /22
שינוי וכפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ערד ,רובע נעורים הגן הציבורי
שטח  13.2דונם
גבולות התכנית:
כמסומן בקו הכחול בתשריט
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קטעים משטח ציבורי פתוח למגורים א'.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע 82133
טלפון ,38-6260149 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה ערד ,ערד ,טלפון ,38-4491112 :כל מעוניין רשאי
לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :חוף אשקלון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
52 /202 /32 /6
שם התכנית :חוות לולים  -מושב חלץ
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'92 /202 /32 /6 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
202 /32 /6
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חלץ .
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 1624 :חלקי חלקות.24 ,1 :
גוש 2168 :חלקי חלקות.29 - 18 :
קואורדינטה X: 166673
קואורדינטה Y: 610533
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים בקרקע
חקלאית בחלקה ב' במשבצת מושב חלץ.
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עיקרי הוראות התכנית:
 .1הקמת חוות לולים בחלקה ב' מושב חלץ.
 .2קביעת הוראות והנחיות בינוי.
 .0קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
 .2קביעת הנחיות נופיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/11/2310ובילקוט הפרסומים  ,6134התשעד ,עמוד
 ,1429בתאריך .39/12/2310
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע
 82133טלפון .38-6260149 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה חוף אשקלון ,אשקלון ,18133
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :יואב
הודעה בדבר הפקדת תכנית דרך מס'636-3112662 :
שם התכנית :דרך מס'  05מפרידנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  84לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1469כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדות
המקומיות לתכנון ולבנייה קרית גת ויואב מופקדת
תכנית דרך מס'636-3184662 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /4במ122 /
שינוי
21 /131 /32 /4
שינוי
1 /123 /32 /4
שינוי
09 /131 /32 /4
שינוי
291 /32 /6
שינוי
110 /30 /6
שינוי
131 /32 /4
שינוי
111 /30 /6
שינוי
123 /32 /4
שינוי
תמא /02 /ב0 /
כפיפות
תמא22 /
כפיפות
תתל /4 /2 /0 /א
כפיפות
תמא /02 /ב9 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרך מס' 09בקטע מצומת פלוגות עד מזרחית לצומת
פולק.
קואורדינטה X: 179000
קואורדינטה Y: 613750
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גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 1960 :חלקות במלואן.131 ,44 :
גוש 1960 :חלקי חלקות,69 ,62 ,60 ,62 ,61 ,63 :
.133 ,46 ,49 ,68 ,61 ,66
גוש 1632 :חלקות במלואן.21 ,23 ,04 ,08 ,01 :
גוש 1632 :חלקי חלקות.22 ,06-01 ,24 :
גוש 1802 :חלקות במלואן.239 ,232 ,141 ,142 ,113 :
גוש 1802 :חלקי חלקות,169 ,192 ,128 ,126 ,122 :
.221 ,201 ,222 ,211 ,140 ,181 ,110 ,112
גוש 1899 :חלקות במלואן.111 ,119 ,110 :
גוש 1899 :חלקי חלקות.182 ,183 ,111 ,161 ,41 ,0 :
גוש 1891 :חלקות במלואן,28 ,21 ,22 ,23 ,00 ,24 :
.81 ,86 ,82 ,18 ,11 ,91 ,93 ,24
גוש 1891 :חלקי חלקות.26 ,29 ,22 ,20 ,21 ,04 :
גוש 1863 :חלקי חלקות.62 ,99 ,26 ,19 :
גוש 1860 :חלקות במלואן.90 ,28 ,22 ,08 ,00 :
גוש 1860 :חלקי חלקות,04 ,01 ,09 ,02 ,01 ,03 :
.62 ,93 ,24 ,29 ,21 ,23
גוש 1439 :חלקות במלואן.118 ,88 :
גוש 1439 :חלקי חלקות,116 ,41 ,84 ,86 ,89 ,62 :
.114 ,111
גוש 1412 :חלקות במלואן.93 :
גוש 1412 :חלקי חלקות.81 ,14 ,10 ,13 ,91 :
גוש 1411 :חלקי חלקות.29 ,22 ,21 ,23 ,08 ,12 :
גוש 0361 :חלקי חלקות,181 ,183 ,114 ,113 ,160 :
.142 ,140
גוש 0383 :חלקות במלואן.11 ,4 :
גוש 0383 :חלקי חלקות.21 ,14 ,18 ,19-10 ,13 ,8 ,2 :
גוש 9829 :חלקות במלואן.06 :
גוש 9829 :חלקי חלקות.93 ,26 ,29 ,01 ,11 ,13 :
גוש 02130 :חלקות במלואן.22 :
גוש 02130 :חלקי חלקות,18 ,12 ,10 ,12 ,11 ,8 :
.21 ,29 ,20 ,22
מטרת התכנית:
הסדרה סטטוטורית של דרך מס'  09לדרך תלת נתיבית
דו מסלולית בקטע מזרחית לצומת פלוגות עד מזרחית
לצומת שדרות ישראל פולק ,הקמת מפרידנים וקביעת
הוראות מפורטות לשם כך.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1ייעוד שטחים לדרך ,שטח לטיפול נופי ומפגשי דרך-
מסילה ,סימון מבנים להריסה וקביעת דרכים לביטול.
 .2קביעת הוראות לביצוע התכנית וכל הדרוש לצורך
הרחבת הדרך וביצוע המפרידנים.
 .0קביעת הוראות והטלת הגבלות בנייה ופיתוח
בשטחים הגובלים והסמוכים לתוואי הדרך.
 .2קביעת הוראות ,עקרונות ,תנאים והנחיות לתכנון
מפורט לביצוע.
 .9קביעת הוראות ,עקרונות ,תנאים והנחיות סביבתיות.
 .6קביעת הוראות למעבר קווי תשתית בתחום רצועת
הדרך ובאזור הגבלות הבניה.
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 .1קביעת אמצעים למזעור מפגעי נוף ומפגעים
סביבתיים אחרים שיווצרו עקב סלילת הדרך ותפעולה.
 .8קביעת הוראות ,הנחיות והגבלות לענין הקמה,
תפעול ופירוק מחנות קבלן ואתרי התארגנות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  133לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  63ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע  82133טלפון38- :
 .6260149העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה קרית גת ,טלפון38-6889648 :
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יואב ,ד.נ .שקמים מסמיה,
מיקוד  ,14809טלפון .38 -8933139
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1484 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :לכיש
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
16 /231 /30 /6
שם התכנית :חוות לולים  -מושב לכיש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'16 /231 /30 /6 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
0 /231 /30 /6
שינוי
תמא22 /
כפיפות
תמא09 /
כפיפות
תממ12 /2 /
כפיפות
281 /30 /6
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :לכיש ,מושב לכיש ,צפון למושב
בתחום מועצה אזורית :לכיש
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 0112 :חלקי חלקות.06 ,22 ,19 :
גוש 233911 :חלקי חלקות.1 :
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קואורדינטה X: 185100
קואורדינטה Y: 609100
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים בקרקע
חקלאית בחלקות ב' במשבצת מושב לכיש.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת תא שטח להקמת חוות לולים ודרך גישה
חקלאית עם זיקת הנאה למעבר לרכב.
 .2קביעת שימושים ,הנחיות ומגבלות בנייה בקרקע
חקלאית.
 .0קביעת תנאים למתן התרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית ובילקוט הפרסומים ,6640
התשעד ,עמוד  ,1261בתאריך .12/11/2310
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע
 82133טלפון .38-6260149 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה לכיש ,נהורה  14023טלפון:
 ,38-6811689וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :ערבה תיכונה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
2 /010 /30 /03
שם התכנית :משק  122מושב חצבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'2 /010 /30 /03 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
1 /102 /30 /13
שינוי
 /03מק0338 /
שינוי
219 /32 /13
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חצבה רחוב :חצבה . 122
מושב חצבה משק 122
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש ,04392 :מוסדר ,חלקי חלקות.2 :
קואורדינטה X: 226965
קואורדינטה Y: 520014
מגרשים:
 122בהתאם לתכנית 010 /30 /03
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מטרת התכנית:
א .הגדלת זכויות בנייה במשק  122במושב חצבה.
ב .קביעת הוראות הנחיות ומגבלות למתן היתרי בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת זכויות בנייה בקרקע חקלאית צמודה למגרש
המגורים במושב.
ב .הגדלת זכויות בנייה בקרקע שייעודה מגורים ביישוב
כפרי.
ג .שינוי בקו בניין להתאמה לבינוי קיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/13/2310ובילקוט הפרסומים  ,6681התשעד ,עמוד
 ,818בתאריך .22/13/2310
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע
 82133טלפון .38-6260149 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה ,ספיר ,86829
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רמת נגב
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
025 /30 /23
שם התכנית :תחנת שאיבה  -רוח מדבר – רמת הנגב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  84לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1469כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת נגב מופקדת תכנית מפורטת מס':
029 /30 /23
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /23מק0311 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מרחב תכנון מקומי :רמת הנגב
רוח מדבר  -יישוב מוסדי ,בכיוון צפונית מערבית.
קואורדינאטה 112033 X
קואורדינאטה 920133 Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
גוש ,04312 :מוסדר ,חלקי חלקות.06 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת שאיבה לשפכים
בכפר רוח מדבר ,ביטול מתקנים ההנדסיים ודרך עפ"י
תכנית מאושרת וקביעת שטח חדש למתקנים ההנדסיים.

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת תא שטח להקמת תחנת שאיבה.
 .2קביעת שימושים ,הנחיות ומגבלות בנייה.
 .0קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 .2ביטול מתקנים הנדסיים ודרך עפ"י תכנית מאושרת.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  133לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  63ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע  82133טלפון:
 .38-6260149העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת נגב ,טלפון:
.38-6962124
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1484 -

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :שמעונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
6 /001 /30 /1
שם התכנית :מגרש  ,20שכונה  01כסייפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'6 /001 /30 /1 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
001 /30 /1
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כסייפה שכונה ,01 :מגרש ,40 :כסייפה
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
גוש ,133316 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.1 :
קואורדינטה X: 208000
קואורדינטה Y: 572562
מגרשים:
 40בהתאם לתכנית 001 /30 /1

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריות ולשרות ושינוי קוי
בניין במגרש מס'  ,40שכונה  01כסייפה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת אחוזי בנייה למגורים א' ל 133%-מתוכם %
 84עיקרי ו 11 %-שטחי שירות.
ב .הגדלת מס' יח''ד מ 2 -ל 2 -יח''ד.
ג .קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ד .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ה .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ו .הגדלת מס' קומות מ 2-ל 0 -קומות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/13/2310ובילקוט הפרסומים  ,6624התשעג ,עמוד
 ,1163בתאריך .22/38/2310
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע
 82133טלפון .38-6260149 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה שמעונים ,שדרות ,טלפון:
 ,38-6844646וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :תמר
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'033 /30 /13 :
שם התכנית :אתרי התארגנות לקבלנים
באזור מישור רותם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'033 /30 /13 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תמא09 /
כפיפות
תמא1 /12 /
כפיפות
133 /32 /13
כפיפות
תממ12 /2 /
כפיפות
תמא1 /01 /
כפיפות
101 /32 /13
כפיפות
תמא /01 /א2 /1 /
כפיפות
תמא /01 /ת
כפיפות
תמא /01 /א1 /
כפיפות
09 /133 /32 /13
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אזור מישור רותם
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
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גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 133110 :חלקי חלקות.1 :
גוש 133119 :חלקי חלקות.2 - 1 :
גוש 133116 :חלקי חלקות.1 :
קואורדינטה X: 218000
קואורדינטה Y: 557000

מס' תיק

שם המנוח

 972552/1רם מרסל

תאריך
פטירה

שם המבקש

 03/09/2013אהרוני שרה

 972652/1כלילי חיים אהרן  14/02/2007מזרחי יהודית

מטרת התכנית:
לאפשר הקמת שישה שטחי התארגנות בתחום תכניות
מאושרות במישור רותם ללא שינוי בייעודי קרקע.
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הנחיות מיוחדות להקמת שטחי התארגנות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/38/2310ובילקוט הפרסומים  ,6624התשעג,
עמוד  ,1160בתאריך .22/38/2310
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  2באר שבע
 82133טלפון .38-6260149 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה תמר ,נוה זהר  ,86413טלפון:
 ,38-6688821וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
אבי הלר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז דרום

הודעות בתי הדין הרבניים

 972791/1זרקא אברהם
לורנט

 11/12/2013חדד צפורה אסתר

 970842/1פינטו יוסף

 02/12/2013פינטו משה

 963988/4בוחבוט חנניה

 13/01/1986בוחבוט חביב
שמעון

 970048/1סגל שלום

 21/11/2007גפן ברוריה

 970301/1לשינקר יפים

 10/08/2012לשינקר אלכסנדר

 970510/1ברוטמן לנג לינדה  05/12/2012לנג יחזקאל
 970606/1רבינוביץ חיה

 08/11/2008שפיצר הינדה
חוה

 971707/1פישמן-יקטייחמן  30/11/2013מגר מיכאל
מניה
 971842/1בירנבאום מרים

 01/11/2013בר אנה

 971880/1כהן עזרא

 31/10/2012גולן נעמי

 972174/1שראייר גרשון

 25/04/2013שראייר אירן-
רינה

 972845/1זנדמן שושנה

 09/01/2014זנדמן יעקב

ב' באדר א' התשע"ד ( 2בפברואר )2014
משה ביטון ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב

בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

 969508/1כהן מיכה

הודעות
תאריך
פטירה

שם המבקש

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

 06/02/2007כהן גבריאל

 969695/1ששון רחל

 17/11/2013ששון אמיר

 969714/2ברויאר חנה

 31/10/2013ברויאר צבי

 969764/1ציזס חנה

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 968861/3הרשקוביץ שפרה  01/10/2013הרשקוביץ שלמה

 15/08/1983בן מנחם סילביה

 969690/1רביבו אליהו

 30/09/2013רביבו אסתר

 969847/1פינקלר רוזה

 15/12/2013פינקלר יעקב

 969692/1קלינברג הרמן

 969853/1פינקלר יצחק

 23/09/2004פינקלר יעקב

 29/11/2013קלינברג -להר
יפית

 970850/1כהן סוזנה

 25/10/2013כהן יוסף חי

 971466/1הירדני אליהו

 07/12/2013הירדני חדוה

 971370/1שולר דורה

 20/10/2013רימון (שולר) הדי

 972524/1דייטש יצחק
אברהם

 21/11/2013זילברמן מאטיל

 971686/1שטינמץ משה

 08/12/2013יעקובוביץ אורית
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 969734/1בלובשטיין שמעון  06/12/2013רייזמן ליאנה
 969784/1בינון אינס

 11/09/2013קדושי שושנה

 969803/1פוגל שמשון

 13/02/2002אפשטיין צפורה

 969159/2חימוף אריה

 18/09/2011חימוף רונית

 969903/1לאונר לאה

 02/02/2012לוי איטה

 969987/1מאיר יעקב

 29/09/2013מאיר רותי

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 970008/1זרקי אמנון

 27/10/2013זרקי שמעיה נתן

 970011/1כהן אסתר

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 971489/1סורוקין אלכסנדר  12/12/2013סורוקין גנאדי

 19/12/2013כהן דב

 971721/1בריסק שמואל

 21/05/2010בריסק מרדכי

 970022/1זערור תקוה

 02/12/2013זערור דורון סלח

 971756/1פרידמן אסתר

 23/12/2013דורות צפורה

 970116/1ארקנגי אליהו

 12/11/2013ארקאנגי סלים

 971780/1גברילוב אוריאל  26/12/2013גברילוב טובה

 970138/1מדר ציון

 11/12/2013מדר זקלין

 971868/1שלום יעקב

 26/11/2013שלום נעמי שרה

 970150/1ששון צפורה

 07/08/2013ששון פרויד
שמואל

 971884/1סימן טוב שלמה

 24/11/2007סימן טוב ציונה

 971944/1צוקרוב רבקה

 02/06/2000צוקרוב יחיאל

 970188/1חביב משה

 17/04/2012חביב ויקטור

 972075/1שורץ פנינה

 11/12/2013עפרוני קארין

 972090/1הרטשטיין משה

 26/12/1979שפירר שושנה

 970237/1לוי אברהם

 01/08/2013לוי אסתר

 970256/1חיים רות

 06/12/2013חיים חיים

 970286/1גנט סרנה

 04/08/2010גל רוזטה

 389259/2שאול יוסף

 28/02/1996שאול עזרא

 970569/1בלולו אהרן

 21/11/2013בלולו ארץ

 971829/1ויצמן לאה

 09/12/2013אינפלד שושנה

 972189/1כהן זוליה

 13/12/2013זוארץ יהודית

 320300/3לניאדו חמדה

 30/10/2013אלבו אביבה

 970328/1שללאשוילי
רפאל

 972092/1הרטשטיין רבקה

 17/12/2013שפירר שושנה

 972177/2שפר ינינה

 02/08/2012שפר לשק שלמה

 972192/1פירמן זלמן

 09/04/2001פיירמן יוסף

 972229/1שצדרוביצקי
שמואל

 12/04/1978שצדרוביצקי
מאיר שלום

 972262/1שצדרוביצקי
שפרה

 29/11/1970שצדרוביצקי
מאיר שלום

 24/10/2013שללאשוילי
שלמה

 972481/1טייכמן אסתר

 28/12/2005טייכמן יעקב

 972682/1מסיקה אורי

 15/11/2012מסיקה גלית יפית

 972039/1דסקל רחל

 24/12/2013דסקל יוסי

 972491/1בן ארויה משה

 31/12/2011בן ארויה דורטה

 971479/1ארוך אברהם

 05/01/2014ארוך חנה

 972368/1מני דן

 27/12/2013מני איריס

 965002/2כליף ניר

 29/12/2012כליף נאוה

 972739/1בוסידן מיכאל

 04/08/2013בוסידן מרדכי

 967652/2הדר דוד

 13/12/2012הדר יונה

 920195/2שאשא זמירה

 05/11/1993ריימונד רחל

 970045/2פרי דניאל

 15/11/2013פרי דינה

 972507/1סבח משה

 14/07/2013סבח פלורה

 970321/1אנגל ליליאנה

 04/09/2013אנגל רוברטו-
יוסף

 972515/1קסטרו אליעזר

 01/11/2011קסטרו שושנה

 970461/3מורדוך (ארוך)
אריה לאון

 27/09/2013מורדוך ארוך
לבנה

 970479/1פוליטנסקי מרסל  18/02/1992פוליטנסקי בריגיט
 970594/2אריאלי לאה

 14/12/2009ארבל אסתר

 970724/1לוין גד יוסף

 28/12/2013לוין טובה

 970743/1רייפר שי

 15/08/2013רייפר אילנה

 970769/4ממיסטבלוב שרה  08/11/2008קריכלי ליאנה
 970832/1חורש רחמן

 17/10/2013חורש רחל

 970920/1הבר רחל

 18/12/2013האבר מנחם

 971037/3קרוצ'רו שאול

 03/09/2012קרוצרו נטי

 971120/1מבורך ברוך

 08/12/2013פאר זהבה

 971191/1בן ששון חנה

 06/12/2013בן ששון משה

 971272/1חרמוב גלינה

 27/11/2013חרמוב דורה

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

 972577/1רוזנפלד שרה

 31/12/2002פרום יורם

 972600/1אירגה בלומה

 03/11/2005אירגה דרור

 972648/1דונר אנא

 12/01/2014דונר רוברט

 972659/1בוכגנדלר גריגורי  25/12/2013בוכגנדלר מיכאיל
 972660/1אסטרוג רות

 19/12/2013יסעור מלכה

 972724/1בן יונתן זילפה

 30/11/2013בן יונתן דוד

 972782/1דושינסקי יעקב

 22/10/2010דושינסקי שמעון
חיים

 972801/1בר אל יהושע

 14/11/2012בר אל דניאלה

 972840/1פרנקל רבקה

 27/01/1993שפיר אסתר

 972855/1ממיסטבלוב רפאל  12/10/2006ממיסטבלוב ביניה
 972874/1אהרן פנינה

 21/10/2013אהרן לאה

 972919/1אנגל נחום

 03/06/1983אנגל חנה

4607

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 972926/1זכריה רון

 26/12/2013זכריה ברכה

 970324/1שבתאי רבקה

 972938/1אוסטרוביץ רות

 19/02/2012סגל לואיזה

 970469/1אוסטינסקי ליובוב  31/12/2013אוסטינסקי
אלכסנדר

 972940/1אוסטרוביץ יצחק  13/08/2013סגל לואיזה
ב' באדר א' התשע"ד ( 2בפברואר )2014
רפאל כהן ,המזכיר הראשי

 18/02/2013מלכה הרצל

 970541/1סובל חנה

 29/11/2013סובל עמוס

 970548/1לסרי שלמה

 09/12/2013לסרי אופיר

 970554/1יוחה רסה-אידה  22/06/2005מלך ליבי
 970656/1כברה חביבה

 28/02/2007כברה משה

 970755/1לייבוביץ מנדל

 15/04/2006מנדלוביץ
ישראלה

 970757/1לייבוביץ אסתר

 29/05/2007מנדלוביץ
ישראלה

 970985/1אילוז מרים

 11/12/2013אילוז סימון

 971522/1שבדרון משה

 08/01/2014שבדרון נחמה

 484276/6כרמי ויינשטוק
יוסף

 08/11/2013כרמי ויינשטוק
נחמה

 972601/1בוכריס שמעון

 25/12/2013ששון שולמית

 971249/1מרמוס דינה

 28/12/2013מרמוס ליאת

 964982/2וולף ברונו

 09/10/2013וולף אריקה

 972038/1לאופר נינה

 30/12/2013אדלר עדי

 971857/1אסרף אסתר

 15/12/2010זלץ פני

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 969502/2בראונשטיין משה  19/11/2013בראונשטיין נגה
רבקה

 972347/1פנחסוביץ גרשון  24/11/2013פנחוסוביץ פרידה

 969469/1דוידוביץ' רחל

 03/12/2013דוידוביץ' משה

 972488/1רובין יצחק

 03/01/2014שיטרית זהבה

 969471/1דוידוביץ'
אלכסנדר

 15/12/2000דוידוביץ' משה

 971438/1בנזרי שמעון

 15/12/2013שריקי ליבת

 969545/1מרק דוד

 27/11/2013מרק ארנון יחזקאל

 971166/1כהן אשר

 27/12/2013כהן אריאלה

 971389/1חזקאל פואד

 02/07/2013חזקאל יפה

 971459/1פיינברג יעקב

 26/12/2013פיינברג רוזה

 971590/1גן דוד

 28/10/2013דאובה נורית

 971630/1זכרביץ' לורה

 01/09/2013ליאסקובסקי נליה

 971679/1אריאלי משה

 03/01/2014אריאלי דבורה

 971803/1קורמבלום רחל

 03/05/2011קורנבלום דג'מה

 971813/1יצחקי מנשה

 13/12/2013יצחקי קלמי

 971941/1מנו מרדכי

 02/12/2013אבליה בתיה

 971996/1גסלביץ מריה

 08/01/2014גסלביץ יוקל

 972011/1ארונוביץ' שליה

 22/12/2013ארונוביץ' דיאנה

 970047/1זילברפרב פנינה

 29/08/2013זילברפרב משולם
זלמן יוסף

 972016/1זמירין שלום

 01/12/2013זמירין טל

 972076/1דלויה ביקי

 970102/1שטופלר גולדה

 22/12/2013שטופלר מירל
מאיר

 25/12/2013דלויה עמרם
ארמנד

 972176/1למסקי רוזיה

 05/08/2006למסקי זאב

 970140/1שטיינר איבויה

 20/12/2013שטינר אלי

 972191/1מאירוביץ שמואל  02/04/2010ראובן סגלית

 969513/1גולדשטיין דוינה  20/06/2010גולדשטין יוסף
 969586/1מזוז יוסף

 11/01/2013מזוז דניאל

 969620/1אסייג סולטנה

 12/02/2001אסייג דוד

 969623/1אסייג יחיא

 11/03/1994אסייג דוד

 969645/1וירצברגר ישראל  06/12/2013וירצברגר גילה
 969820/1משיח לואיזה

 25/12/2013רזון שלי

 970032/1הכהן פינקלשטיין  12/12/2013פינקלשטיין דן
אסתר לאה
 971104/1שלום מרסיל

 01/11/2013ברוקמן הדר

 971040/1קינסקי ז'ון פיליפ  28/09/2010נגל אילה אדלה

 970225/1מורדוך רחל

 21/08/2011מורדוך אורי

 972312/1לוי רות

 06/01/2014לוי אברהם

 970281/1בר חנוך נסים

 19/12/2013בר חנוך שרה

 972314/1לוי רונית

 26/10/2013לוי חיים
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ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 972376/1שדמי פנינה

 01/12/2013שדמי רפאל

 972494/1חסקל סופיה

 01/10/2003סטרול פרל

 972523/1קריבורוצקו אסיה  28/01/2013זוהר-קריבורוצ'קו
ליבי
 972528/1שילקרוט אססיר

 05/01/2014חוסיד אלה

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 973780/1אוסובסקי גלילה  26/01/2014אוסובסקי עוזי-
משה
 973830/1פליקס הדויג
שרה

 21/02/1999בורשטיין מרים

 973845/1נפטג'י כאנם

 02/12/2002בר חן דליה

 973848/1נפטג'י אליהו

 09/06/2003בר חן דליה

 973952/1שורץ אטי

 28/12/2013קופלמן שושנה

 974148/1קובי וקטוריה

 28/11/2012קובי יגאל

 974224/1אקרמן אטל

 09/03/2011אקרמן יפים

 974225/1אקרמן דוד

 28/01/2014אקרמן יפים

 974319/1קרמר מרדכי

 29/02/1988קרמר יחיאל אשר

 974338/1אשר רפאל

 02/11/2013אשר שרה

 974635/1כהן חיים

 02/10/2013כהן רבקה

 974705/1גביש לאה

 18/12/2013ניצן אורה
 21/11/2013כהן רון

 972533/1מזין דליה

 29/11/2013מזין אבי

 972626/1פליקשטיין נתן

 19/01/2014פליקשטיין מאיה

 975559/1ורצברגר לאה

 11/02/2014ורצברגר יהושע

 972784/1אלבז שלום

 04/01/2014אסולין סיגלית

 972867/1אלבז לאה

 19/02/2012אלבז רפי אילן

 973573/1דניאלי רינה

 10/01/2014דניאלי דניאל

 973104/1צימבלרו משה

 03/01/2014צימבלרו חיים

 974064/1נפשי דב

 21/01/2014נפשי אליאור

 975642/1אורנשטיין
ביאטריס

 21/10/2013הראל הרמינה
צביה

 974714/1כהן חוה

 975242/1רוקינגלוז אנה

 11/02/2014לוז צבי

 974731/1שטנר משה

 31/01/2014גד עפרה

 973062/1מלמד ברכה

 30/12/2013אליהו גילה

 974784/1עוזיאל שלמה

 27/11/2013עוזיאל עדה

 973269/1ביניגוייב יחיטי

 26/12/2013ביניגוייב שי

 975028/1ברנט בלומה

 26/01/2014ברנט מתתיהו

 973030/1מאמן איווט

 15/07/2012מאמן ארמונד

 975141/1כץ יעקב

 20/11/2013כץ רוזה

 972905/1סמו שושנה

 04/01/2014סמו עופר

 975285/1מרקוביץ יצחק

 972927/1מירונוב ראיסה

 30/12/2013מירונוב אנדרי

 16/12/2013מרקוביץ חיה-
שרה

 975415/1חדאד הוברת

 09/11/2013חדאד זיוה

 975453/1אוחיון סוזן

 26/10/2006מרגי רחל

 975500/1ויזר אסתר

 05/02/2014אריאלי אילה

 975525/1מלכה רחל

 04/12/2013ליטני שרה

 975542/1יונה נעים

 28/09/2007יונה גילה

 975566/1קליין אלעזר
לאופולד

 15/01/2014קליין לריסה

 975571/1בן דוד שמעיהו
אנדרה

 19/06/2013בן דוד קטרין

 975572/1זילברמן נתן

 07/12/2013זילברמן זנאידה

 975598/1קופפרמן חנה

 25/01/2014חפץ יעל
 13/12/2013קומורניק מאיר

 972966/1בן עיון דניאל

 08/01/2014בן עיון יוסף

 973020/1פלדמן גנאדי

 29/12/2013פלדמן לובוב

 973149/1גריניוב יפים

 03/01/2013גריניוב ליובה

 973206/1שנפלד צבי
(הרמן)

 12/01/2014שנפלד מרים

 973241/1פרינטה דוד

 26/12/2013פרינטה מיכאלה

 973440/1גז שושנה

 02/01/2014גז גבריאל

 973506/1לייבוביץ' דינה

 04/01/2014וורונין סמיון

 973517/1תורג'מן חיים

 20/10/2012תורג'מן דוד

 973518/1תורג'מן שרה

 17/08/2013תורג'מן דוד

 973614/1ארנרייך-ארן
ישראל

 03/01/2014ארן ארנרייק
זהבה

 975618/1קומורניק לאה

 973736/1בולוצ'ניק חיים

 22/09/2013בולוצ'ניק נינה

ל' באדר א' התשע"ד ( 2במרס )2014

 973758/1כרכוס שמחה

 13/01/2014חזן עליס

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

מנשה מילר ,המזכיר הראשי

4609

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

מס' תיק

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

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 216725/2כהן נחמה

 26/12/2013מגר רחל

 969455/1דורון שלמה

 05/11/2013שרעבי רחל

 969750/1ברק אליהו

 06/12/2013ברק כרמלה

 969509/1קרואני שרה

 07/01/2013קרואני חיה

 969707/1אביני שמריהו

 04/05/2000אביני עובדיה
עדי

 969864/1קוטנר צפורה

 05/12/2007זלצר רבקה

 959221/2ונונו סוזנה

 03/01/2013רון יהודית

 969869/1קוטנר אריה

 11/10/2012זלצר רבקה

 969893/1נוידורפר רחל

 20/09/2013אפשטיין אילנה

 970006/1גולדשמידט-
פרינברג אוגניה

 21/11/2012פרג'ון חנה

 970026/1מחפוד רונן

 18/10/2013מחפוד משה

 970253/1פרטוש ברוך

 03/07/2012שמע זאן אביבה

 970517/1כהן איזבלה

 972683/1צרבוניץ חדוה

 11/01/2014צרבוניץ יעקב

 972790/1קנדינוב רוברט

 22/09/2013יצחקוב אינה

 972809/1ביבאבייב משה

 17/12/2013ביבאבייב גיל

 972815/1שני עמית מנשה  20/12/2013שני אמירה
 972851/1קרויטורו זוזטה

 02/05/2013נחמנה ריטה

 970628/1מירזקנדוב רושל  09/12/2013מירזקנדוב שושנה

 28/12/2013פינקלשטין
מוניקה

ב' באדר א' התשע"ד ( 2בפברואר )2014
משה הלוי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

 970478/1הלברסברג איריס  12/10/2012הלברסברג עמי

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

שם המנוח

 969569/1דיאני אמיר

תאריך
פטירה

שם המבקש

 03/11/2013דיאני אסתר

 966950/2קופילוביץ אליהו  18/11/2013קופילוביץ שושנה
 969846/1ריינרד הידריק

 24/03/2013גרימברג אנדרי

 970103/2שחנזריאן
סבטלנה

 18/08/2013ברנד שרה גאיה

 970123/1טל סמי

 04/12/2013טל בתיה
 23/12/2013יעקבי נאוה

 970642/1ויסברג ברוך

 22/09/2013ויסברג דוד נח

 970958/1קאיקוב שרה

 04/05/2010קאיקוב מרקל
מרדכי

 970151/1יעקבי אליהו

 970967/1קאיקוב יוסף

 08/11/2013קאיקוב מרקל
מרדכי

 970304/1ישורון סעדיה
מסעוד

 28/12/2012ישורון ורדה

 970968/1לבוביץ' אברהם

 06/12/2013אונישצ'נקו
זינאידה

 970553/1אומפלט הרצקו

 21/04/1998רותם בתיה

 971097/1מורדוכוביץ
שלמה

 08/11/2013מורן ברוך

 970564/1אומפלט חנה

 10/12/2013רותם בתיה

 970579/1דנון גרציאלה

 11/11/2013דנון אילנה
מרצלה

 971108/1מורדוכוביץ זיוה  07/03/2006מורן ברוך

 970871/1בר כוכבא דניאל  26/08/2012בר-כוכבא חנניה

 971176/1בחכמה דוד

 24/02/2009מחפוד בחכמה
סיגלית

 970874/1בר כוכבא שמעון  14/08/1990בר-כוכבא חנניה

 971472/1אברהם עמליה

 07/12/2013אברהם אהרון

 970876/1בר כוכבא שושנה  18/05/2010בר-כוכבא חנניה

 971595/1יותם אליזבט
לאה

 24/06/2009יותם שלום

 971817/1יעקב אריק

 03/12/2013יעקב סימה

 971858/1ברנר צבי

 01/12/2013ברנר מרסל

 972435/1וולך דורית

 01/01/2014וולך ישעיהו

4 610

 971074/1גילה מרי

 21/12/2013גניש מיכל

 972258/1עוקשי מידאני
מלכה

 11/08/2013מידאני טל

 971791/1ויזל ישראל

 20/01/2011ויזל אורטל אסתר

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

מס' תיק

שם המנוח

 971432/1שוקרון יוסף

תאריך
פטירה

שם המבקש

 02/01/2014שוקרון מורן

 971101/1אביקסיס סעידה  24/08/2013אביקסיס יצחק
 971524/1חיימזוהן אברהם  22/08/1969חיימזון יצחק
 971710/1קטוע סאלם

 25/11/1972בר עמי שושנה

 971712/1קטוע צביה

 22/08/2013בר עמי שושנה

 971937/1אשכנזי חיים

 07/01/2014יפה אסתר

 972005/1ברקוביץ יצחק

 12/12/2013ברקוביץ בתיה

 972243/1פוקס יהודה

 20/12/2013פוקס כרמלה

 972443/1קיגל גניה

 11/01/2014קיגל שלמה

 972459/1עפגין אסתר

 13/01/2014עוגן אברהם

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 970012/1שוקרון יוסף

 19/02/1988שוקרון מרי

 970226/1בן זנו יוסף

 22/06/2007בן זנו ג'ורג'יט

 970385/1שטיין מריו

 25/11/2013שטיין אילנה

 970520/1בן שושן רחל

 21/09/2013בן שושן יצחק

 970561/1סביצקי פרידה

 16/03/2006סביצקי אינטה

 970714/1דהן אריק מאיר

 05/07/2000עזרן זהבה

 970753/1מירילאשוילי
שרה

 27/03/2013מירילא אלי

 970792/1ענתבי איבט

 25/11/2013ענתבי יוסף

גרבר משה

 28/05/2013גרבר שרה

40118/2

 971958/1באזוב זינה

 02/02/2004באזוב אבי

29013/2

קוברניק שולים

 27/02/2009פרנקל מילה

 972508/1כהן ליאון

 07/05/2013גפני נחמה

8272/2

קוברניק אסתר

 02/11/2013פרנקל מילה

 972647/1סידי יום טוב

 18/01/2014סידי עמליה

 970987/1סולמון יונה

 972877/1מילמן נינה

 07/08/1999מילמן גנרייטה

 10/12/2013סולומון אילנה
דבורה

 971356/1בוטראשווילי
יעקב

 15/12/2013בוטראשווילי
מלכה

 885362/2סירק אילן

 20/01/2012סירק יפה

 970896/1קוזוקרו חנה

 13/12/2013שרמן אדריאנה

 971102/1פרידין בוריס

 01/06/2009פריידין גלינה

 971388/1למשוב פיניה

 10/07/2012גרברניק מאיה

 971462/1קגנוביץ' רומן

 03/01/2005קגנוביץ' פאינה

 971512/1ישראלי ללי

 18/12/2013אלון רינה

 971537/1איזנברג יוכבד

 30/03/2002איזנברג אברהם
מרדכי

 971620/1נבגאונקר דוד

 17/11/2012נבגאונקר דסי

 971675/1וקסלר הרמינה

 06/03/2010מרקוביץ ביאטריס

 971681/1וקסלר הויסי

 03/06/1999מרקוביץ ביאטריס

ב' באדר א' התשע"ד ( 2בפברואר )2014
חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 969498/1גונטוב אברהם

 19/11/2013גונטוב חנה

 969520/1סלומון אמנון

 14/12/2013סלומון אילה

 969529/1ז'רבוביץ' סמיון

 05/06/2002צ'לומביטקו אלה

 969576/1פרידמן לילי

 01/12/2013מילר חיה

 969641/1מזרחי דוד

 30/09/2011מזרחי קלרה

 971708/1קופילנקו ולדימיר  07/05/2013שבידקי אסיה
 971794/1פיינגולד
אלכסנדר

 01/01/2014פיינגולד סבטלנה

 971983/1ישמעאל ראובן

 06/10/2013ולייב נוריה

 969827/1אברהם יפית

 21/11/2013אברהם יניב

 972036/1סלינס אהרן

 23/01/2013סלינס שמואל

 969891/1רבני יעל

 30/10/2013רבני אבנר

 972048/1סלינס חנה

 14/10/2000סלינס שמואל

 969897/1רבני נעימה

 29/09/2012רבני אבנר

 969934/1מרדכי רבקה

 24/01/1997מרדכי ירמיה

 972130/1שיטרית מסעוד
פרוספר

 15/09/2013שיטרית שמחה
נעמי

 969974/1גרוס ראובן

 20/09/2012גרוס אברהם חיים

 972150/1חייטוב אהרון

 02/01/2014חייטוב ליזה

 972213/1שביב מאיר

 03/12/2013שביב דינה

 969767/1גולדובסקי פאינה  03/06/2013מנדליכט ליאוניד

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

4611

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 972509/1פלאוט ליזה
נחמה

 13/12/2013פלאוט יצחק

 972549/1שמלשווילי
מיכאל

 20/12/2013שמלשווילי פציה

 972813/1לוין קרני

 02/01/2014לוין לואיס
סלבדור אליעזר

 972915/1סויסה מסעודה

 01/01/2014סויסה סימון

 972930/1אדזיאשוילי דוד  09/01/2014קיקוש עליזה
ב' באדר א' התשע"ד ( 2בפברואר )2014
ניסים דרי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 972396/1אלבז לונה

 26/12/2013בוכובזה אורלי

 972203/1חיון וקטוריה

 14/01/2014חיון שלמה

 971985/1שמחון עמרם
אשר אלישע

 31/12/2013שמחון ליכט סיון

 971065/1אפטקר אנדרי

 16/06/2012אפטקר סופיה

 971170/1אלכסנדרובסקי
אלכסנדר

 24/12/2013אלכסנדרובסקי
אלה

 971216/1סימון מיכאל

 19/12/2013סימון דליה

 971222/1מגידש גאביזון

 25/09/1987מגידש כלנית

 971529/1גבאי רחל

 18/11/2013גבאי שאול

 971796/1ניסנביץ' צילה

 03/09/2012ניסנביץ' לאוניד

 972159/1קלוטץ אלנור

 01/09/2012קלוטץ חוה

 972288/1איזנטל רחל

 17/06/2013איזנטל יצחק

 972367/1דוברוב רוזה

 21/12/2013דוברוב נטלה

 972609/1רסניאנסקי
ליוסיה

 12/01/2014קוקולייב יורי

 969551/1עמרם תמר

 21/03/2004ג'ורי אסתר

 972629/1מיגירוב פיאה

 08/12/2006איפראימוב ברטה

 969585/1אלעזרא עליזה

 20/05/2013אלעזרא יוסף

 972638/1יוסף מרים

 18/01/2013סיאני נרקיס

 975430/1מוצ'ה אנייש

 18/06/2013מוצ'ה דוד

 969905/1הורביץ רות

 29/11/2012הורביץ ארז

 973367/1גולן אבישי

 17/01/2014גולן ציפורה

 964923/2קליין שמואל

 25/10/1984קליין טוביה

 975586/1אידו אריה

 30/04/2013אידו פנינה

 974509/1מנצור רפאל

 20/06/2012מנצור דוד

 974654/1ינובסקי דוד

 20/01/2014פוטרמן חנה רונית

 968476/2אזולאי יעקב

 27/11/2013אזולאי ציפורה

 972685/1בלולו כמוס

 26/02/1995קניזו בלולו
שמחה

 972693/1בלולו אסתר

 18/05/1981קניזו בלולו
שמחה

 972818/1דנוך אברהם

 02/12/2009רצון אילנה

 973144/1מניס מרין סרג'י

 30/12/2013מניס קלרה אלסה

 973181/1נוימן פייביש

 22/01/2014נוימן דליה

 973690/1מלייב אבנר

 25/11/2013מנייב שרה

 973720/1חדד עזיזה

 14/01/2014חדד שלמה

 973783/1צוקרמן אברהם

 19/10/2013גרינברג בלהה

 969931/1לחיאני מסעודה  25/06/2013טטרו שמחה

 969617/1סמיונוב אלכסנדר  11/12/2013סמיונוב
ליודמילה
 970846/1חזאן סימון

 05/01/2014חזן מרדושה

 970560/1אלמלח חנניה

 11/12/2013אלמלח פרלה

 970404/1בוחניק מזל
דיאנה

 17/12/2013בוחניק רפאל

 970004/1עטיה יהודה

 02/08/2013עטיה גאמילה

 970171/1מושיאשוילי
ראובן

 29/03/1991מושיאשוילי
שרית

 970551/1ביטון יצחק

 18/02/2013ביטון סימי

 970887/1ריישר מלכה

 22/10/2013ריישר ריבה

 970909/1ברונשטר חיי
שרה

 03/11/2003זרדנובסקיה מירה

 972541/1שרגא מרצדס

 08/12/2012חדד אני

4 612

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

שם המבקש

 973955/1שטיינברגר גרמן

 22/12/2010שטיינברגר שרה
(שיינדל)

 974113/1ביטון אשר

 19/12/2013ביטון זהבה

 974149/1שיטריט ברוך

 08/10/2013שיטריט סול

 974284/1אבהסירה לונה

 14/10/1995אבוחצירה דוד

 974326/1אבראני ג'לל

 26/12/2013אברהמי עדנה

 974466/1בינייב גיורשום

 26/09/2001בינייב שושן

 974482/1ברוידה רבקה

 20/12/2013פישלוביץ ארנה

 974753/1סנבטו דסלון

 01/01/2014סנבטו סלומון

 974877/1ביטון לילך

 11/02/2014ביטון אברהם

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

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 962317/5עמר עליה

 09/05/2011עמר יונה

 969638/1למסון פרלה
ברכה

 25/08/2013למסון רבקה

 969766/1דניאל חנה

 24/11/2013דניאל בועז

 969855/1אברמובסקי רוזה  12/12/2013אסיף אילנה
 970217/1כהן גזאלא

 27/02/2012כהן משה

 970581/1אטיאס ליזה

 02/12/2013דבוש דליה

 971246/1פרץ פרחה

 10/12/2013פרץ גבריאל

 974985/1עטייה דורון

 08/07/2013עטייה דפנה

 971641/1נידם גבריאל

 21/12/2013נידם לימור

 975144/1גביש אסתר

 29/01/2014גביש בן ציון

 971643/1אסולין מרי

 20/08/2013אסולין דוד

 975518/1אוליאל עמרם

 06/01/2014אוליאל עליזה

 972307/1ברקוביץ ציליה
רחל

 19/01/1994ברקוביץ גופרי

 972740/1לוי חנניה

 20/01/2008ביטון עליזה

 972741/1לוי תמו

 03/07/2013ביטון עליזה

ל' באדר א' התשע"ד ( 2במרס )2014
אברהם פרץ ,המזכיר הראשי

ב' באדר א' התשע"ד ( 2בפברואר )2014
נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

 969452/1סבן סלומון

תאריך
פטירה

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

שם המבקש

 15/07/2013אלקבץ אליס

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

 969797/1מזרחי משה יעיש  18/06/2008עגיב לאה
 970370/1כהן יצחק חיים

 17/09/2013כהן משה

 970474/1שור בבה בלה

 30/09/2013לב עתליה

 970704/1וולפמן אסתר

 22/03/2006פרמן גבריאלה

 970759/1אהרן סלם

 22/11/2013אהרן שמואל

 970779/1אהרן סעדה

 28/11/1999אהרן שמואל

 971214/1בן דוד דוד

 11/01/2003גוזלן צפורה

 971297/1זריר גיחלה

 07/12/2013זריר רפאל

ב' באדר א' התשע"ד ( 2בפברואר )2014
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 969787/1זבונט עזיזה

 10/11/2013זבונט כדורי

 969865/1סגל פרל

 25/11/2013רורדה לילית

 969906/1מונק רנה זלמה

 03/11/2013בודנהיימר נטי
יהודית

 970144/1בקלו לייבה

 13/12/2013בקלו מירה

 970192/1צישינסקי חיים
ראובן

 27/10/2013צישינסקי יצחק
ישראל

 970302/1דגני אילנה

 30/10/2013דגני אהרן

 970588/1דרעי אסתר

 20/12/2013זיסק לידיה

4613

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

שם המבקש

 970831/1גברילוב יואב
איוב

 20/10/2013גבריאלוב טורי

 970995/1פריסט משה

 21/12/2013פריסט שרית

 971299/1הרב בצרי בנימין  16/12/2013בצרי יהודה
זאב
 971306/1בצרי נושא רחל

 11/04/2013בצרי יהודה

 971329/1מורד רותי רוזה

 11/10/2013מורד יעקב

 971447/1גוסאלקר בת שבע  31/12/2013דוד רינה
 972041/1סלח נזימה

 31/08/2013סלע אריה

 972520/1שושן מרסל

 24/12/2013שושן עמרם

 972639/1אמור גד מסעוד

 12/12/2010אמור מטילד

 972886/1מחלוף שחלה

 31/07/2013מחלוף הרצל

 972909/1כהן יהודה

 31/07/2011כהן חיים

 972924/1לנקרי מיכאל

 22/06/2013לנקרי רחלי

ב' באדר א' התשע"ד ( 2בפברואר )2014
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות

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

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש
נדירה חמדאן

760/13

אחמד סלימאן
חמדאן

01/1970

764/13

חסין פהד
נסראלדין

 13/04/2011נאיף חסין
נסראלדין

765/13

דאליה פהד אבו  23/10/2013אשתיאק אבו
חמיד
חמיד

767/13

הידא רשראש
עבדאללה

 23/10/2012קבלאן חמד
עבדאללה

779/13

זריפה קאסם
פארס

 27/07/2012עאטף חסן פארס

788/13

עפיפה סלמאן
חמוד

791/13

זאיד נעים שאהין  04/11/2013פאדל זאיד
שאהין

 16/11/2013סלים ג'בר חמוד

794/13

סאלם סלים
עראידה

798/13

סלים רג'א מרזוק  21/02/2012עמיר מרזוק

03/14

עלי סאלח חיר
אלדין

 12/12/2013ויסאם סאלם
עראידה
 05/02/1962אכרם סלים חיר
אלדין

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
ה' בטבת התשע"ד ( 6בינואר )2014
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

ענתיר מועדי ,קאדי מדהב

שם המבקש

 972112/1לוי גדעון

 29/10/2013לוי אורלי

 972327/1ויס מרדכי

 27/03/1997שורץ שרה

 972327/2ויס מרדכי

 27/03/1997שורץ שרה

 972748/1בן חיים דויד

 02/12/2013בן חיים יבגניה
(חיה זלדה)

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 31428-09-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רבע השקעות בע"מ ,ח"פ .51-164657-2

 972947/1דבורקין אוגני

 22/12/2013דבורקין אברהם

 974390/1רודקין פאינה

 04/11/2013רודקין יוסף

והמבקשת :קוליה בודסקי ,ע"י ב"כ עו"ד עמית דהן ,ממשרד
שפאר סיטון הניג ,רח' דוד המלך  ,8ירושלים.

 975334/1רובין שרית

 27/01/2014עובד אדוה

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,16.9.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.5.2014בשעה .12.15

 975385/1לוי רחל

 07/01/2014שושני אסתר

 975643/1גיבלי סיגל

 13/12/2003גיבלי יצחק

ל' באדר א' התשע"ד ( 2במרס )2014
צבי מוראד ,המזכיר הראשי
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום .1.5.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עמית דהן ,עו"ד

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,17.4.2014בשעה
.10.30
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עודד ערמוני ,עו"ד

בא כוח המבקשת

בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 52132-01-14

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 1328-03-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מומנטום תקשורת בע"מ ,ח"פ
.51-393801-9

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קל גן מוצרי פלסטיק בע"מ ,ח"פ
.51-179554-4

והמבקשים :שקד אור ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד נדב מאיוסט,
מרח' קרן היסוד  ,22קרית ביאליק  ,27211טל'  ,04-8400040פקס'
.04-8752525

והמבקשים :עתמה יחיא ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד שאדי עבאס,
מת"ד  ,722נחף .20137

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,26.1.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,15.5.2014בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,2.3.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.6.2014בשעה .8.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .1.5.2014

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,3.6.2014
בשעה .9.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נדב מאיוסט ,עו"ד

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שאדי עבאס ,עו"ד

בא כוח המבקשים

בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 60032-01-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 23842-03-14

ובעניין פירוק חברת הקוביה הגבוהה  2009בע"מ ,ח"פ
.51-428296-1

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

והמבקש :רותם כהן ,ת"ז  ,052716958ע"י ב"כ עו"ד עודד ערמוני,
מ"ר  ,21578מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב  ,63471טל' ,03-6005553
פקס' .03-6005554

ובעניין פירוק העמותה נאמני בריכת גורדון ,ע"ר
.58-042325-9

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,29.1.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.4.2014בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,12.3.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב ,לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.7.2014בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
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את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים לפני
תאריך הדיון בבקשה.
העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.
		
		

מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה

		

הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .22.5.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ניר ברקון ,עו"ד

רשות התאגידים

בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 23878-03-14
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה קרן רפאל ויוסף ע"ש הרב רפאל כהן
אצבאן זצ"ל ובנו (מייסד הקרן) הרבי יוסף כהן אצבאן זצ"ל ,ע"ר
.58-015419-3
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,12.3.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב ,לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.7.2014בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים לפני
תאריך הדיון בבקשה.
העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בזיקלנד השקעות בע"מ.
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד ליאור להב ,מרח'
רוטשילד  ,53תל אביב .61005
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,2.1.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.4.2014בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,22.4.2014
בשעה .17.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליאור להב ,עו"ד

מירית כנרי ,עו"ד

		
		

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 4214-01-14

בא כוח המבקשת

מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה

		

רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 4198-01-14

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 9752-03-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בזיקלנד בע"מ.

ובעניין פירוק חברת לנקס תקשורת ( )2008בע"מ ,ח"פ
 ,51-421568-0מרח' החרמון  ,18קרית ביאליק .27017

והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד ליאור להב ,מרח'
רוטשילד  ,53תל אביב .61005

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד ניר ברקון ,מת"ד
 ,287קרית ביאליק  ,2710102טל'  ,072-2411772פקס' .072-2448242

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,2.1.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.5.2014בשעה .10.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,5.3.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.5.2014בשעה .11.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,6.5.2014
בשעה .17.00

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון עד לשעה .12.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליאור להב ,עו"ד

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בנימין דוידוב ,עו"ד

בא כוח המבקשת

בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 13446-02-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עצי שטים  2002בע"מ ,ח"פ 51-321905-5
והמבקש :ודים אושרוב ,ת"ז  ,317117158ע"י ב"כ עו"ד
ששון חורש ,מ"ר  ,28433משד' פל ים  ,5ת"ד  ,577חיפה ,33095
טל'  ,04-8408686פקס' .04-8409898
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,6.2.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.4.2014בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,22.4.2014בשעה
.14.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ששון חורש ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 22974-02-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קו שלטים בע"מ ,ח"פ .51-289607-7
והמבקשים :עובדיה מוצפי ,ת"ז  ,001383986ויוסף מגארי,
ת"ז  ,059867093ע"י ב"כ עו"ד בנימין דוידוב ,מרח' אופנהיימר ,5
קומה  ,2רחובות ,טל'  ,08-9453599פקס' .08-9104226
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,11.2.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.4.2014בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
הודי הוד בע"מ
(ח"פ )51-275228-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.5.2014בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
גלגלי הפלדה  ,11הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רינת מחלב-שצ'ופק ,עו"ד ,מפרקת

ויק קונטנט בע"מ
(ח"פ )51-428516-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2014בשעה  ,16.00אצל עו"ד מאיר עובדיה,
רח' שד' שאול המלך  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד אביב ,מפרק

מיד לוד פיננסים בע"מ
(ח"פ )51-272568-0
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2014בשעה  ,16.00אצל עו"ד מאיר עובדיה,
רח' שד' שאול המלך  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד אביב ,מפרק
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מיד פון בע"מ

מדרה א.ט .בע"מ

(ח"פ )51-311998-2
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-294972-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.5.2014בשעה  ,16.00אצל עו"ד מאיר
עובדיה ,רח' שד' שאול המלך  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
סימנטוב מיכאלשוילי ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.5.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' שדרות
היוגב  ,43עולש ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איקה דן ,מפרק

ויק וורלדקום ישראל הפצה בע"מ
(ח"פ )51-421841-1
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.5.2014בשעה  ,16.00אצל עו"ד מאיר
עובדיה ,רח' שד' שאול המלך  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דוד אביב ,מפרק

 2004שינוע והעברת מכולות בע"מ
(ח"פ )51-355308-1
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.5.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' המתכת
 ,52אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שאול שולי גבאי ,מפרק

אי.קיו.אי.אר .אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )51-174411-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.5.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הסנונית
 ,25באר יעקב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל דותן ,מפרק
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אלחנן קרת עורך דין ()2011
(ח"פ )51-461279-5
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.5.2014בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח' הדקל
 ,5רמות השבים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלחנן קרת ,עו"ד ,מפרק

אנ אס איי בי השקעות בע"מ
(ח"פ )51-284685-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.5.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' יונה
 ,8רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דן ברנובסקי ,מפרק

דן ברנובסקי בע"מ
(ח"פ )51-069584-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.5.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' יונה
 ,8רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דן ברנובסקי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

לוי סוזי אחזקות בע"מ

א.א.י .כותנה בע"מ

(ח"פ )51-249821-3

(ח"פ )51-209457-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.5.2014בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח' מוריה
 ,22אריאל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.5.2014בשעה  ,12.00אצל המפרק ,אזור
התעשייה הצפוני ,קרית שמונה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סוזן לוי ,מפרקת

יוסף חימי ,מפרק

סיפורי דרכים בע"מ

פחמן  60בע"מ

(ח"פ )51-399098-6

(ח"פ )51-374161-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.5.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' שף גגה
גרשון  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.5.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
הברושים  ,23רמות השבים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתמר קולן ,מפרק

ערן רולס ,מפרק

פסיכו  -דהרמה בע"מ

קיידי יזמות ברשת בע"מ

(ח"פ )51-348896-5

(ח"פ )51-462215-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.5.2014בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח'
איינשטיין  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.5.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' התע"ש
 ,20כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גבי דור ,עו"ד ,מפרק

אורה סתר ,מפרקת

רענקור שירותים  1981בע"מ
(ח"פ )51-087577-6

פרסומים מקצועיים בבניה בע"מ
(ח"פ )51-276092-7
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.5.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' ח"ן ,14
פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דן שבק ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.5.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
הברושים  ,23רמות השבים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן רולס ,מפרק
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ק.ו .שרותי אירוח בע"מ

ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
עלי שטרן ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

מדע ומעבדה בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.5.2014בשעה  ,10.00במשרד עו"ד משה
דואק ,משרד עו"ד ונוטריון ,רח' חנקין  ,21חולון ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רמי דואק ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-069897-0

(ח"פ )51-107366-0
(בפירוק מרצון)

אליאנס שיווק צמיגים  -מרכז ( )1995בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,29.5.2014בשעה  ,17.30אצל עו"ד גלעד
שילה ,רח' לכיש  ,147שוהם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון פלז ,מפרק

(ח"פ )51-216786-7
(בפירוק מרצון)

ביבי שי בע"מ

הודעה בדבר דחיית כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
שהיתה אמורה להתכנס ביום  ,27.2.2014כפי שפורסם בילקוט
הפרסומים  ,6736ביום  ,15.1.2014נדחתה ,והיא תתכנס ביום
 ,22.5.2014בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' דרך מנחם בגין
 ,52מגדל סונול ,קומה  ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
ירון סילבר ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-286781-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.6.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,שד' שאול
המלך  ,39תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד חשן ,עו"ד ,מפרק

ניסנבאום הנדסה ומחשוב בע"מ
(ח"פ )51-191964-9

סיראג' דינט בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-298085-5

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.5.2014בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח' ערער
 ,9מודיעין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

בוריס פרלמן ,עו"ד ,מפרק

קיבוץ חפציבה אחזקות בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-303351-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.5.2014בשעה  ,11.00במזכירות קיבוץ חפצי–בה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.1.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עובייד
זועבי סמיר ,ת"ז  ,026469775מת"ד  ,1163אום אל פחם ,30010
למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.6.2014
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עובייד זועבי סמיר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6776כ"ב באדר ב' התשע"ד24.3.2014 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

