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הודעה על מתן היתר לקבלת תרומות

לרכישת חלקת קבר מחיים ,המפורטים בחלק א' בתוספת ,הם
מיום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר  ,)2015כלהלן:

לפי חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית
כספים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  7לחוק שירות המדינה
(סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) ,התשי"ט,11959-
החליטה הממשלה להתיר לנציגויות ישראל בחו"ל ,באמצעות
שליחיה הרשמיים של המדינה ,לגייס ולקבל תרומות לצורך
עריכת אירועי יום העצמאות בסכום כולל של עד שבעה ()7
מיליון שקלים חדשים בשנה ,בהתאם לתנאים המפורטים
בהחלטת הממשלה מס'  2479מיום ט' בניסן התשע"ה ( 29במרס
( )2015להלן  -החלטת הממשלה).
לשם אישור גיוס וקבלת התרומות ,יקים משרד החוץ
(להלן  -המשרד) ועדה משרדית לעניין גיוס וקבלת תרומות
לאירועי יום העצמאות בחו"ל .בחינת התרומות תיעשה
בהתאם לנוהל לצורך אישור גיוס וקבלת תרומות לעריכת
אירועי יום העצמאות ,שצורף לסיפה של החלטת הממשלה.
הנוהל מסדיר את ההליך לאישור גיוס וקבלת תרומות כאמור,
את העקרונות והשיקולים בבחינת התרומות ומגבלות על
גיוס וקבלת תרומות ,והכול בשים לב לעקרונות בדבר מינהל
תקין ,שמירה על טוהר המידות ואמון הציבור בשירות הציבורי
והעדר ניגוד עניינים.
עיקרי הנוהל הם כדלקמן:
(א) יאושרו גיוס וקבלת תרומות מגורמים בעלי זיקה לישראל
בלבד;
(ב) כל תרומה תיבחן באופן פרטני על ידי הוועדה המשרדית,
אשר בין שיקוליה בבחינת הבקשה יהיו זהות התורם
ויחסי הגומלין שלו עם הנציגות ,מטרות התרומה ,שיעורה
או שוויה ,תיאורה ,שיקולים תקציביים ,עקרונות של טוהר
מידות והעדר ניגוד עניינים ,ואפשרות לפגיעה בתדמית
המדינה או המשרד עקב קבלת התרומה;
(ג) תרומה מגורם יחיד לכל נציגות לא תעלה על 20,000
שקלים חדשים;
(ד) סך התרומות לכל נציגות לא יעלה על תקציב הנציגות
לאירוע;
(ה) הסך הכולל של התרומות שיתקבלו על ידי כלל הנציגויות
לא יעלה על  7מיליון שקלים חדשים בשנה;
(ו) דבר התרומה ,לאחר אישורה ,יפורסם על ידי המשרד;
(ז) לא תינתן לתורם כל תמורה בעבור התרומה.
ככל שיידרשו בעתיד שינויים או עדכונים של הנוהל,
משרד החוץ יוכל לבצעם ,ובלבד שלא תהיה בהם סטייה
מהותית מעקרונותיו ,ובתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה.
כ"ד בניסן התשע"ה ( 13באפריל )2015
(חמ -3-1056ה)1
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .190

ביבנאל

4,547

ביקנעם

4,547

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים

ביבנה

9,175

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א 6לחוק שירותי
הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-התעריפים

ביהוד

4,799

1

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשע"ב ,עמ' .448
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החברה קדישא

תעריפים
(בשקלים חדשים)

בירושלים למעט בחלקות הקבורה
של החברה קדישא גחש"א קהילת
ירושלים

14,369

באשקלון

7,748

באשדוד

5,709

באופקים

4,547

באבן יהודה

4,056

באור עקיבא

4,056

באילת

4,547

באריאל

4,547

בבאר שבע

7,898

בבאר יעקב

3,702

בבית דגן

3,702

בבית שאן

4,547

בבית שמש

6,183

בבנימינה

3,702

בבני עייש

3,702

בגבעת עדה

3,702

בגדרה

4,547

בגן יבנה

3,702

בדימונה

4,547

בהרצליה

14,369

בהוד השרון

3,852

בזיכרון יעקב

3,702

בחדרה

8,308

בחצור הגלילית

4,547

בטירת הכרמל

4,547

בטבריה

7,808

בכפר סבא

12,375

בכפר חסידים

4,996

בכפר יונה

3,792

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

החברה קדישא

תעריפים
(בשקלים חדשים)

תעריפים
(בשקלים חדשים)

החברה קדישא

בכפר תבור

3,702

בקרית גת

3,633

בכרמיאל

4,547

בקרית ים

4,996

בלוד

7,365

בקרית מלאכי

3,702

במגדל העמק

4,547

בקרית שמונה

4,547

במודיעין

4,547

ברמלה

7,366

במזכרת בתיה

3,702

בראש העין

4,152

במטולה

4,547

ברעננה

13,540

במנחמיה

3,702

ברחובות

10,778

במעלות

4,547

ברחובות מרמורק  -שעריים

10,778

במצפה רמון

4,627

בראש פינה

3,702

במיתר

3,702

ברמת השרון

4,547

בנהריה

3,803

ברמת ישי

3,702

בנס ציונה

8,997

בראשון לציון

12,408

בנצרת עילית

7,685

בשדרות

4,547

בשלומי

4,547

בשבי ציון

3,702

בתל מונד

4,547

בחברות הקדישא במועצות האזוריות
ובהתיישבות אשר אינן מפורטות לעיל

4,964

בנשר

3,856

בנתיבות

3,702

בנתניה

9,241

בסביון

3,702

בעומר

3,702

בעפולה

4,210

בעכו

5,471

בערד

4,547

בעתלית

4,056

בפרדס חנה

3,609

בפתח תקוה

8,436

בפרדסיה

קבורה באמצעות מועצות דתיות שאינן
4,964
חברה קדישא
התעריפים לרכישת חלקת קבר מחיים ,המפורטים בחלק ב'
בתוספת ,הם מיום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר  ,)2015כלהלן:
תעריפים
(בשקלים חדשים)

החברה קדישא
בירושלים בחלקות הקבורה של החברה
קדישא גחש"א קהילת ירושלים

14,425

4,056

בצפת

בתל אביב

14,425

7,797

בקרית מוצקין

בחיפה

14,425

4,933

בקרית אתא

5,683

בקדימה

3,966

בקיסריה
בקרית ארבע

3,702
3,702

בקרית טבעון

,3,669

בקרית עקרון

3,702

בקרית ביאליק

4,996

בתל רגב
ל' בשבט התשע"ה ( 19בפברואר )2015
(חמ -3-3050ה)1

נפתלי בנט
השר לשירותי דת

שינוי הרכב ועדת אתיקה
לפי חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (24א) לחוק זכויות החולה,
התשנ"ו ,11996-ותקנה  3לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי,
1

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

14,425

ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;327התשע"ד ,עמ' .574

5281

תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה) ,התשנ"ז,21996-
אני משנה את הרכב ועדת האתיקה של המרכז לבריאות הנפש
אברבנאל ,3וממנה את המפורטים להלן:
ד"ר אייל שמיר  -מומחה בפסיכיאטריה ,במקומו של ד"ר אלכס
אביב;
ד"ר פנחס שלמאהייב  -מומחה ברפואה פנימית במקומו של ד"ר
יעקב אשכנזי;
רבקה סלמה לאחות המוסמכת בוועדת האתיקה.
כ"ו בניסן התשע"ה ( 15באפריל )2015
(חמ )3-2753
ארנון אפק
המנהל הכללי של משרד הבריאות
 2ק"ת התשנ"ז ,עמ' .80
 3י"פ התשע"ג ,עמ' .2876

שינוי הרכב ועדת אתיקה
לפי חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (24א) לחוק זכויות החולה,
התשנ"ו ,11996-ותקנה  3לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי,
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה) ,התשנ"ז,21996-
אני ממנה את בתיה מג'ר  -אחות מוסמכת ,לאחות בוועדת
האתיקה בלשכת הבריאות מחוז חיפה ,3ואת איבתיסאם יונס -
אחות מוסמכת ,לממלאת מקומה.
כ"ו בניסן התשע"ה ( 15באפריל )2015
(חמ )3-2753
ארנון אפק
המנהל הכללי של משרד הבריאות
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;327התשע"ד ,עמ' .574
 2ק"ת התשנ"ז ,עמ' .80
 3י"פ התשע"ד ,עמ' .4566

תמצית תקציב עיריית יהוד-מונוסון לשנת 2014
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית יהוד-מונוסון
לשנת התקציב  ,2014שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
100,730,000
15,966,000
930,000
418,000
20,799,000
138,843,000

תקבולים ממשרד החינוך

23,064,000

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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בשקלים חדשים
צד ההכנסות
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים 8,971,000
החברתיים
1,021,000
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
441,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים
33,497,000
סך הכול תקבולי ממשלה
תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

172,340,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה

9,658,000
181,998,000
-

סך הכול הכנסות כולל מותנה

181,998,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול כלליות

בשקלים חדשים
34,676,000
49,600,000
16,344,000
100,620,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

15,031,000
24,398,000
39,429,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

4,471,000
11,088,000
15,559,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

3,291,000
12,417,000
15,708,000

הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

2,040,000
-

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

173,356,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

8,642,000
181,998,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

181,998,000

י"ט באדר התשע"ה ( 9במרס )2015
(חמ -3-360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

תמצית עדכון תקציב רגיל של עיריית אשקלון
לשנת הכספים 2014
לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשר את עדכון התקציב הרגיל של עיריית אשקלון
לשנת התקציב  ,2014שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
339,648,000
800,000
11,959,000
2,628,000
79,032,000
434,067,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

179,426,000
79,983,000
6,869,000
11,058,000
277,336,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

7,302,000
718,705,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

39,350,000
758,055,000
-

הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

758,055,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול כלליות

בשקלים חדשים
145,208,000
177,797,000
323,005,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

63,120,000
197,461,000
260,581,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

21,382,000
94,872,000
116,254,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

3,195,000
12,163,000
15,358,000

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

צד ההוצאות
הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

בשקלים חדשים
1,258,000
2,249,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

718,705,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

39,350,000
758,055,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

758,055,000

י' בניסן התשע"ה ( 30במרס )2015
(חמ -3-360ה)1
אבי הלר
הממונה על מחוז הדרום

תמצית עדכון תקציב רגיל של עיריית קרית מלאכי
לשנת הכספים 2014
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיע ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה
שנאצלה לי ,2אני מאשר את עדכון התקציב הרגיל של עיריית
קרית מלאכי לשנת התקציב  ,2014שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
53,400,000
12,700,000
3,068,000
326,000
10,090,000
79,584,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

24,522,000
19,715,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכל הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

3,553,000
20,300,000
1,070,000
69,160,000
118,000
148,862,000
8,730,000
11,301,000
168,893,000
168,893,000
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צד ההכנסות
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

בשקלים חדשים
22,321,000
1,949,000
163,343,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

3,035,000
193,301,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

22,035,000
2,255,000
217,591,000
3,939,000
221,530,000
בשקלים חדשים
16,686,000
25,243,000
41,929,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול כלליות

בשקלים חדשים
30,787,000
39,964,000
10,830,000
81,581,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

17,169,000
22,892,000
40,061,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

5,262,000
23,379,000
28,641,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

1,977,000
6,949,000
8,926,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

930,000
24,000
160,163,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

8,730,000
168,893,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

69,589,000
51,108,000
120,697,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

168,893,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

4,437,000
23,398,000
27,835,000
600,000
805,000
1,405,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

457,000
978,000
193,301,000

ד' בניסן התשע"ה ( 24במרס )2015
(חמ -3-360ה)1
אבי הלר
הממונה על מחוז הדרום

תמצית עדכון תקציב רגיל של עיריית רהט לשנת
הכספים 2014
לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף  206לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשר את עדכון התקציב הרגיל של עיריית רהט לשנת
התקציב  ,2014שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
17,000,000
250,000
2,551,000
780,000
6,342,000
26,923,000
116,391,000
20,548,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
2,134,000
תקבולים ממשלתיים אחרים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197התשע"ד ,עמ' .396
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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22,035,000
2,255,000
217,591,000
3,939,000
221,530,000

כ"ה באדר התשע"ה ( 16במרס )2015
(חמ-3-360-ה)1
אבי הלר
הממונה על מחוז הדרום

תמצית תקציב רגיל של עיריית אור יהודה
לשנת הכספים 2015
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית אור יהודה לשנת
התקציב  ,2015שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
111,100,000
1,500,000
1,332,000
961,000
25,000,000
139,893,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

40,164,000
29,339,000
2,625,000
3,878,000
210,000
76,216,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

250,000
216,359,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

15,900,000
232,259,000
3,324,000
235,583,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול כלליות

בשקלים חדשים
37,767,000
54,719,000
92,486,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

33,357,000
38,398,000
71,755,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

9,813,000
31,591,000
41,404,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

395,000
9,549,000
9,944,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,670,000
217,259,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

15,000,000
232,259,000

__________
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

בשקלים חדשים
3,324,000
235,583,000

צד ההוצאות
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה
י"ב בניסן התשע"ה ( 1באפריל )2015
(חמ -3-360ה)1

גילה אורון
הממונה על מחוז תל אביב

תמצית תקציב של עיריית יבנה לשנת 2015
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות (להלן
 הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודהשנאצלה לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית יבנה
לשנת התקציב  ,2015שתמציתו להלן:
1

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
152,000,000
200,000
2,314,000
454,000
18,518,000
173,486,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

60,844,000
20,742,000
1,967,000
269,000
83,822,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

257,308,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכול הכנסות בלא מותנה

16,100,000
273,408,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

273,408,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול כלליות

בשקלים חדשים
45,264,000
83,720,000
128,984,000
59,621,000
28,101,000
87,722,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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צד ההוצאות
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

בשקלים חדשים
7,210,000
24,037,000
31,247,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

1,107,000
6,898,000
8,005,000

הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,350,000
257,308,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

16,100,000
273,408,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

273,408,000

כ"ח באדר התשע"ה ( 19במרס )2015
(חמ -3-360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

תמצית תקציב של עיריית לוד לשנת 2015
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן
 הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודהשנאצלה לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית לוד
לשנת התקציב  ,2015שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
156,965,000
280,000
6,877,000
1,141,000
16,099,000
181,362,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

68,307,000
53,400,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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7,629,000
36,535,000
512,000
166,383,000
1,699,000
349,444,000

צד ההכנסות
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכול הכנסות בלא מותנה

בשקלים חדשים
21,600,000
371,044,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

371,044,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול כלליות

בשקלים חדשים
81,304,000
78,323,000
159,627,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

41,732,000
56,322,000
98,054,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

19,725,000
58,156,000
77,881,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

789,000
10,291,000
11,080,000

הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,980,000
1,852,000
350,474,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

20,570,000
371,044,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

371,044,000

י"ט באדר התשע"ה ( 9במרס )2015
(חמ -3-360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה המקומית סביון ,בישיבתה מס'  ,03/15מיום כ'
באדר ב' התשע"ה ( 1במרס  )2015את גד גרייף ,למנהל הארנונה
לעניין החוק האמור.
כ"ג בניסן התשע"ה ( 12באפריל )2015
(חמ -3-265ה)2
מוטי לנדאו
ראש המועצה המקומית סביון
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'34241:
שם התכנית :תוספת בנייה לבניין מגורים  -שועפאט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס'54241 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /1419 /א
ביטול
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1222 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,רחוב :ואדי אל ח'לף ,שכונת שועפט
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 635725
קואורדינטה Y: 222200
גושים וחלקות:
גוש ,12148 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.529 :
מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד ותוספת יח"ד בבנין קיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים  1מיוחד לאזור
מגורים ב' ודרך.
 . 2קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל קומות הבנין  ,לשם
הרחבת יחידות הדיור הקיימות ,בהתאם לנספח
בינוי ובהתאם לקיים בשטח ולהשלמת קומה ב'
ותוספת קומה חדשה מעל הבניין הקיים ,בהתאם
לנספח בינוי.
 .1הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל5124.12-
מ"ר (מתוכם  5241.22מ"ר שטחים עיקריים ו-
 295.12מ"ר שטחי שירות).
 .4קביעת מספר יחידות הדיור ל 7 -יחידות דיור.
 .1קביעת קווי בנין חדשים.
 .9שינוי מס' הקומות מ 2 -קומות מעל קומת חניה
חלקית ל 4 -קומות.
 .7קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .9קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .8קביעת הוראות בגין בניין וגדרות להריסה.
 .52קביעת הוראות בגין אטימה.

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8525125טלפון:
 .22-9282291העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון22-9289955 :
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 .5898 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס' /4446:א
שם התכנית :תוספת בנייה מעל בנין קיים והקמת
אגף חדש בצד המערבי ,אבו טור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס' /9491 :א
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /5994א
ביטול
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1222 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,רחוב :עין רוגל ,שכ' אבו טור
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 221725
קואורדינטה Y: 630150
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,12258 :מוסדר ,חלקי חלקות.14 :
מטרת התכנית:
תוספת בנייה מעל בנין קיים והקמת אגף חדש בצד
המערבי
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עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים  4למגורים ב'.
 .2קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן :
 הכשרת קומה במפלס  +9.72ותוספת קומהבמפלס  + 55.94בצד המערבי ,לשם יצירת 2
יח"ד חדשות ושטח לחניה ,בהתאם לנספח בינוי
(נספח מס' .)5
 הריסת בנייה קיימת בצד המזרחי והקמת אגףחדש בן  4קומות מעל קומת חניה תת קרקעית
לשם יצירת  4יח"ד חדשות ,הכל בהתאם
לנספח הבינוי (נספח מס' .)5
 .1הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל5214.1 -
מ"ר מתוכם  922.92מ"ר שטחים עיקריים ו-
 415.12מ"ר שטחי שירות.
 .4קביעת קווי בנין לבנייה ,כאמור.
 .1הגדלת מספר הקומות מ 2-ל 4-קומות מעל חניה
תת קרקעית.
 .9הגדלת מספר יח"ד מ 4 -ל 9 -יח"ד.
 .7קביעת השימושים בשטח למגורים.
 .9קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .8קביעת הוראות בגין מבנה /גדרות ומדרגות להריסה.
 .52קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
 .55קביעת הוראות בגין הכנת תכנית לצורכי רשום
(תצ"ר ).
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8525125טלפון:
 .22-9282291העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון22-9289955 :
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 .5898 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
 /31042א
שם התכנית :תוספות בנייה שכונת ראס אל עמוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5891 -כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
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לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' /51242 :א
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
2999
ביטול
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1222 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :ראס אל עמוד .
קואורדינטה X: 223830
קואורדינטה Y: 630530
מטרת התכנית:
תוספת קומה עליונה חדשה בבניין בשכ' ראס אלעמוד,
ירושלים
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור מגורים  9מיוחד לאזור מגורים ב'.
 .2תוספת קומה חדשה לשם הרחבת יח"ד שמתחתיה.
 .1הפיכת חדר שינה לחדר מדרגות בקומה במפלס -5
לשם הרחבת יח"ד.
 .4קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
 .1הגדלת שטחי הבנייה בבניין וקביעתם ל 159.1-מ"ר
מהם כ 494.1-מ"ר שטחים עיקריים ו 14-מ"ר
שטחי שרות.
 .9קביעת שלבי ביצוע להקמת הבניין ,כאמור
 .7קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה.
 .9קביעת הוראות בגין עצים לשימור/העתקה.
 .8קביעת הוראות בגין הריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8525125טלפון:
 .22-9282291העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון22-9289955 :
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 .5898 -

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'303-0082702:
שם התכנית :הרחבת בית הכנסת ברחוב גבירצמן 6
פסגת זאב ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס' 525-2272982 :גרסת :הוראות -
 21תשריט 57 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /1921 /א
שינוי
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
1222
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :גבירצמן משה . 1
בית הכנסת "נחלת המזרח  -בית יצחק" בשכונת פסגת
זאב ירושלים
קואורדינטה X: 223676
קואורדינטה Y: 636425
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,12998 :מוסדר ,חלקות במלואן.77 :
מגרשים:
 99בהתאם לתכנית במ /1921 /א
מטרת התכנית:
 .5תוספת קומת מרתף לשם בניית אולם תפילה,
קידושים וספריה ועוד
 .2תוספת בנייה בקומת בית הכנסת לצורך הרחבה.
 .1תוספת בנייה בקומת הגלריה והרחבת עזרת נשים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים שטח לבניני צבור לאזור
מגורים מבנים ומוסדות צבור.
 .5קביעת בינוי לתוספת קומת מרתף במפלס -2.77
לשם הקמת אולם תפילה ,קידושים וספריה.
 .2קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת בית הכנסת
מפלס  2.22לשם הרחבת בית הכנסת.
 .1קביעת בינוי לתוספות בנייה במפלס  +1.29לשם
הרחבת גלרית בית הכנסת ועזרת נשים.
 .4קביעת קוי בנין לבנייה כאמור.
 .1קביעת סך שטחי הבנייה ל 991.59-מ"ר מתוכם
 999.57מ"ר שטחים עיקריים ו54.88-מ"ר שטחי
שרות.
 .9קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

 .7קביעת מס' הקומות ל 2-קומות מעל מפלס 2.22
וקומה אחת מתחת למפלס .2.22
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8525125טלפון:
 .22-9282291העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון22-9289955 :
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 .5898 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
303-0343271
שם התכנית :מבנה מגורים ברחוב מסילת ישרים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס' 525-2545291 :גרסת :הוראות -
 58תשריט 57 -
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
4791
שינוי
1915
ביטול
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1222 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :מסילת ישרים .
ירושלים ,שכונת סוכת שלום ,השטח נמצא ממערב לרח'
מסילת ישרים ,ממזרח לסוכת שלום ,מדרום לשצ"פ
ומצפון ובצמוד למבנה קיים.
קואורדינטה X: 220449
קואורדינטה Y: 632204
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
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גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 12249 :חלקות במלואן.19 ,11 ,14 ,12 ,12 ,48 :
גוש 12249 :חלקי חלקות.548 ,549 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבנה למגורים ושטחים
נלווים לבניית  51יח"ד חדשות ,ומסחר בקומה חלקית
במפלס הכניסה ובקומת גלריה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן:
 שינוי אזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג' ולשביל. שינוי שביל לאזור מגורים ג'.ב .קביעת השימושים המותרים בשטח למגורים ג'
ולשביל.
ג .קביעת קווי בנין מרביים.
ד .קביעת גובה הבינוי לשלוש קומות וגג רעפים בחלק
הפונה כלפי סמטת משכנות ,וחמש קומות וקומת
גלריה בחלק הפונה כלפי רחוב מסילת ישרים.
בנוסף יבנו  1קומות תת"ק לחניה ומחסנים.
ה .קביעת שטחי הבנייה :סה"כ  2,182מ"ר מתוכם
 5,292מ"ר עיקרי מעל מפלס כניסה קובעת121 ,
מ"ר שטחי שירות מעל מפלס הכניסה הקובעת ו-
 5221מ"ר שטחי שירות מתחת למפלס כניסה
קובעת 242 .מ"ר מתוך השטח העיקרי בקומת
הקרקע ובקומת הגלריה מיועדים למסחר
ומשרדים.
ו .קביעת מס' יח"ד מרבי ל.51 -
ז .הרחבת השביל המחבר בין רח' מסילת ישרים לבין
רח' סוכת שלום.
ח .קביעת הוראות בדבר קירות לשימור.
ט .קביעת הוראות בדבר קירות להריסה.
י .קביעת הוראות בדבר חזית מסחרית.
יא .קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה בהסכמה.
יב .קביעת הוראות בגין שלביות ביצוע.
יג .קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת מתכנית.
יד .קביעת הוראות בדבר הוצאת 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 ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8525125טלפון:
 .22-9282291העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון22-9289955 :
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 .5898 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
303-0341146
שם התכנית :תוספת קומה עבור תוספת יח"ד
חדשות ברח' רפופורט 37
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס' 525-2591141 :גרסת :הוראות -
 52תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ4191 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :רפפורט  ,59בשכונת בית ישראל.
הכניסה לרח' רפופרט היא מרח' שערי שמים.
קואורדינטה X: 221266
קואורדינטה Y: 632926
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,12297 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.55 ,52 :
מטרת התכנית:
תוספת קומה עבור תוספת  2יח"ד חדשות
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במערך יי עודי הקרקע מאזור מגורים מיוחד לאזור
מגורים ג'
קביעת בינוי לתוספות בנייה במפלס  +9.52ע"פ
המופיע בנספח הבינוי עבור הרחבות יח"ד.
קביעת בינוי לתוספת בנייה ע"י תוספת קומה במפלס
 +8.59ע"פ המופיע בנספח הבינוי.
קביעת בינוי לתוספות בנייה
קביעת קווי בנין לבנייה כאמור
קביעת סך השטחים ל 992.47-מ"ר מתוכם 199.71
מ"ר שטחים עיקרים ו 81.72-מ"ר שטחי שרות.
קביעת השימושים בשטח למגורים.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
קביעת תנאים לשלבי ביצוע.
הגדלת מס' קומות מ 1-קומות מאושרות ל 4-קומות.
קביעת השימושים בשטח למגורים.
קביעת הוראות בינוי.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
קביעת הוראות בגין עצים לשימור/העתקה/עקירה.

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8525125טלפון:
 .22-9282291העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון22-9289955 :
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 .5898 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'303-0046780:
שם התכנית :הקמת מבנה מגורים ,מסחר
וייעוד ציבורי בפינת רח' יפו והמלך ג'ורג'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 525-2291972 :גרסת :הוראות 29 -
תשריט 51 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /2151א
ביטול
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
1222
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :המלך ג'ורג' . 5
יישוב :ירושלים רחוב :יפו . 11
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,12248 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.228 :
קואורדינטה X: 220721
קואורדינטה Y: 632250
מטרת התכנית:
הקמת בניין חדש למסחר ,ייעוד ציבורי ,מגורים
ומשרדים בפינת הרחובות יפו והמלך ג'ורג' .יתאפשר
גם שימוש מלונאי.

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד משטח מסחרי לאזור מגורים ,מסחר
ומבנים ומוסדות ציבור.
ב .קביעת בינוי עבור הקמת בניין חדש.
ג .קביעת שטחי בנייה בהיקף של  7995מ"ר ,מהם
 2492שטחים עיקריים למגורים 199 ,שטחי שרות
למגורים 222 ,מ"ר עיקרי למרפסות מקורות
למגורים 5575 ,שטחים עיקריים למשרדים ו528-
שטחי שירות למשרדים 2122 ,שטחים עיקריים
למסחר ו 512-שטחי שירות למסחר 222 ,מ"ר
לייעוד ציבורי לצרכי תרבות ,ו 991-מ"ר שטחי
שירות לקומה טכנית .ניתן לשנות את חלוקת
השטחים בין השימושים ,כל עוד ישמרו  222מ"ר
לשימוש הציבורי ,שטחי המגורים לא יעלו על
 ,12%ו 4-הקומות התחתונות ישארו בייעוד מסחרי
וציבורי בלבד .שטחי השירות לקומה הטכנית
ישמשו למערכות טכניות (מיזוג אוויר ,צנרת
תברואה וכדומה) בלבד.
ניתן לייצר שימושים מלונאיים בכל שטח התכנית
מלבד בקומת הקרקע ובשטח המיועד למבני ציבור.
ד .קביעת מס' יח"ד המירבי לכ.11-
ה .קביעת שטח יחידת דיור מקסימלי ל 41-מ"ר ,כך
שכל הדירות יהיו פטורות מחניה .שטח היחידה
אינו כולל מעברים ,מדרגות ומעליות ,ממ"קים
וכדומה.
ו .הגדלת מס' הקומות ל 52-קומות מעל הכניסה
הקובעת באגף הצפוני ,ול 9-קומות מעל הכניסה
הקובעת באגף הדרומי ,מעל  2קומות תת קרקעיות
מלאות .כמו כן תותר בניית קומה טכנית ,בגובה
של עד  5.1מ'.
ז .קביעת שימושים עבור חזית מסחרית.
ח .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ח .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ט .קביעת הוראות בגין הריסה.
י .קביעת הוראות בגין הפקעה לצרכי ציבור.
יא .קביעת הוראות בגין גגות משותפים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/21/2254ובילקוט הפרסומים  ,9922התשעד ,עמוד
 ,1475בתאריך .52/21/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8525125טלפון .22-9282291 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,22-9289955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
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מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'34118:
שם התכנית :הכשרה ותוספת בנייה בשכונת אום טובה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'54117 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /2122א
ביטול
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1222 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,שכ' אום טובה ,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גושים בחלקיות ,12788 :לא מוסדר.
קואורדינטה X: 222350
קואורדינטה Y: 625875
מטרת התכנית:
תוספת בנייה והקמת בנין חדש למגורים בשכ' אום
טובה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד שטח ממגורים  1מיוחד למגורים ומבנים
ומוסדות ציבור.
 .2קביעת בינוי לבנין מס'  5כדלהלן  :הכשרת בנייה
בקומת קרקע א' ו -ב' 'ותוספת קומה רביעית
חדשה  ,קביעת שטחים בהיקף של  918מ"ר
מתוכם  922מ"ר שטחים עיקריים ו 18 -שטחי
שירות.
 .1קביעת בינוי לבנין מס'  2כדלהלן  :הקמת בנין חדש
בן  4קומות מעל קומת חניה תת קרקעית לשם
יצירת  1יח"ד והפרשת שטח ציבורי בקומת קרקע
בהתאם לנספח הבינוי ,קביעת שטחים בהיקף של
 975מ"ר כאשר מתוכם  515מ"ר עבור ההפרשה
הציבורית  445 ,מ"ר שטח עיקרי למגורים ו288 -
מ"ר שטחי שירות.
.4קביעת מס' קומות בשני הבניינים ל 4 -קומות מעל
מפלס .2.22
 .1קביעת קווי בניין חדשים לבנייה כאמור.
 .9קביעת הוראות בגין עצים להעתקה ו/או שימור.
 .7קביעת הוראות בגין בינוי וגדרות להריסה.
 .9קביעת הוראות בינוי  ,פיתוח ותנאים למתן היתר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 52/28/2254ובילקוט הפרסומים  ,9972התשעד ,עמוד
 ,7972בתאריך .24/28/2254
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8525125טלפון .22-9282291 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,22-9289955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'303-0008304:
שם התכנית :הרחבת יח"ד ברח' משקלוב ,20
הר נוף ,ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
גרסת :הוראות 8 -
מקומית מס'525-2287589 :
תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /899ב
ביטול
 /899ג
ביטול
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1222 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :מנחם מנדל משקלוב . 22
איזור מגורים בשכ' הר נוף ,ירושלים.
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
גושים וחלקות:
גוש ,12211 :מוסדר ,חלקות במלואן.514 :
קואורדינטה X: 216575
קואורדינטה Y: 632675
מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד ברח' משקלוב  ,22הר נוף ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי מאזור מגורים מיוחד למגורים ג'.
 .2קביעת השימושים המותרים למגורים.
 .1קביעת הוראות בנייה:
א .הרחבת שטחים במפלס  -1.95עבור תוספת
מחסנים
ב .תוספת שטחים בכל קומות המגורים לשם
הרחבת יח"ד קיימות באותן קומות.
ג .תוספת קומה חדשה במפלס  +51.12לשם
הרחבת יח"ד קיימות במפלס .+52.24
 .4שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מירביים.
 .1קביע ת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .7קביעת סך השטחים ל  1495.12מ"ר סה"כ מתוכם
 2922.49מ"ר שטח עיקרי 992.94 ,מ"ר שטח שירות.
 .9קביעת הוראות בגין הריסת מבנה וגדרות.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/29/2254ובילקוט הפרסומים  ,9997התשעד ,עמוד
 ,7925בתאריך .25/28/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8525125טלפון .22-9282291 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,22-9289955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'303-0046600:
שם התכנית :הוספת קומות לבנין קיים רח' רייכמן 16
ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 525-2291188 :גרסת :הוראות  25 -תשריט 51 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
1828
ביטול
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
1222
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :רייכמן  ,11רח' רייכמן ,11
שכונת בית ישראל
קואורדינטה X: 221225
קואורדינטה Y: 633075
גושים וחלקות:
גוש ,12297 :מוסדר ,חלקות במלואן.554 :
מטרת התכנית:
תוספת קומה על בנין קיים ותוספת קומה תת קרקעית
ברח' רייכמן 11
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד למגורים ד.
 .2קביעת שטחי הבניה ל ,959.85 -מתוכם 415.49
מ"ר שטחים עיקריים ו 591.41 -מ"ר שטחי שירות.

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

 .1קביעת מספר הקומות המירבי לאגף א  1קומת מעל
קמות מסד גג ללא שימוש אגף ב 4קומת ומובלעת
בחלל גג רעפים מעל קומת מחסנים בקומת קרקע.
 .4קביעת קווי בנין חדשים.
 .1הגדלת מספר יחידות דיור מ  1ל .7
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .7קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוני ין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8525125טלפון22- :
 .9282291העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון22-9289955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'303-0301004:
שם התכנית :פיתוח מתחם מגורים ,מסחר ותעסוקה,
והקמת בית ספר בשכונת בית חנינא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 525-2521884 :גרסת :הוראות  48 -תשריט 19 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
7492
שינוי
 /5998א
ביטול
במ /1419 /א
ביטול
 /1222ב
ביטול
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1222 /א
כפיפות
תמא51 /
כפיפות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :דרך ביר נבאלה .
יישוב :ירושלים רחוב :דרך רמאללה .
בית חנינה ,צפונית לשכונת מגורים קיימת של בית
חנינה ,דרומית לאזור תעשיה עטרות ,בצפון ירושלים.
קואורדינטה X: 221533
קואורדינטה Y: 639544
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 12921 :חלקות במלואן.5 :
גוש 12921 :חלקי חלקות.8 ,2 :
גוש 12914 :חלקי חלקות.52 ,9 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם מגורים בן 422
יח''ד לצד מתחם מסחר ומשרדים ,והקמת בית ספר,
בשכונת בית חנינא בירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד שטח משטח נוף פתוח ודרך מאושרת
למגורים מסחר ותעסוקה ,מבנים ומוסדות ציבור,
שטח ציבורי פתוח ,שטח זיקת הנאה ודרך חדשה.
ב .קביעת הוראות בינוי כמפורט להלן:
 .5קביעת בינוי להקמת  9בנייני מגורים חדשים
(בניינים  )5-9בני  52קומות מעל  1קומות חניה
תת קרקעיות.
 .2בחזיתות הבניינים (בניינים  )9,7,9אשר פונות
לדרך רמאללה קומת הקרקע תהיה קומה
מסחרית ותבנה במפלס המדרכה של דרך
רמאללה ,בקומות שמעל קומת הקרקע יותר
שימוש מעורב של משרדים ומגורים.
 .1קביעת בינוי להקמת בניין מסחרי ומשרדים (בניין
 )B1בן  1קומות מעל  1קומות חניה תת
קרקעית בהתאם לנספחי הבינוי  ,נספח מס' .5
 .4קביעת הוראות עבור שטח לצורכי ציבור בבניין
(בניין  )B1בהיקף של  272מ"ר ,וקביעת
הוראות להקמתו.
ג .קביעת קווי בניין חדשים.
ד .קביעת מספר יחידות דיור ל 422 -יח"ד.
ה .קביעת הוראות בגין פיתוח שטח עם זיקת הנאה
והוראות לתחזוקתו.
ו .קביעת הוראות בגין שטח למבנים ומוסדות ציבור.
ז .קביעת שטחי בנייה מרביים בתאי שטח  525ו 522-ו-
 521ל81,882-מ"ר .מתוכם  44894מ"ר שטחים
עיקריים למגורים ,מסחר ותעסוקה 272 ,מ''ר שטחים
עיקריים לגן ילדים 15229 ,מ"ר שטחי שירות.
ח .קביעת שטח בנייה מיירבי בתא שטח מס'  225ל-
 52222מ"ר ,מתוכם  8222מ"ר שטחים עיקריים,
 1222מ"ר שטחי שירות.
ט .קביעת הוראות לפיתוח השטח הציבורי הפתוח.
י .קביעת הוראות בגין רדיוס הגנה מאזור התעשייה
עטרות.
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יא .ביטול דרך ציבורית והתווית דרך ציבורית חדשה
וקביעת הוראות לביצועה.
יב .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
יג .קביעת הוראות בגין נטיעת עצים בוגרים בתחום
התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוני ין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8525125טלפון:
 .22-9282291העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון22-9289955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'303-0338780:
שם התכנית :דורות ראשונים  ,8ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 525-2557978 :גרסת :הוראות  22 -תשריט 51 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /2151א
ביטול
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1222 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :דורות ראשונים . 7
ירושלים ,מרכז העיר ,רח' דורות ראשונים 7
קואורדינטה X: 220755
קואורדינטה Y: 632154

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 12248 :חלקות במלואן.591 :
גוש 12248 :חלקי חלקות.214 :
מטרת התכנית:
הרחבת קומות קיימות  ,תוספת  1קומות מעל  1קומות
קיימות וקומה אחת מתחת לפני הקרקע.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן:
מאזור מסחרי לאזור מגורים ומסחר .מסחר יותר
בשתי הקומות הראשונות ויתר הקומות למגורים.
ב .קביעת בינוי לתוספת בנייה כמפורט להלן:
 .5קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומות קיימות לשם
הרחבת שטחי מסחר קיימים ויח"ד קיימות.
 .2קביעת בינוי לתוספת  1קומות מעל הבניין הקיים
ותוספת קומה מתחת לפני הקרקע ,בהתאם
לנספח הבנוי.
 .1בניית גלריה בקומת המסחר בשטח של כ11-
מ"ר בהתאם לנספח הבינוי.
 .4הגדלת מס' יח"ד בבניין מ 9-יח"ד ל 52-יח"ד.
ג .הגדלת שטחי הבנייה ל 782-מ"ר ,מתוכם כ151-מ"ר
שטח עיקרי ו 271-מ"ר שטחי שירות.
ד .הגדלת מס' הקומות מ 1-ל 9-קומות מעל פני
הקרקע  +קומת מחסנים מתחת לפני הקרקע.
ה .קביעת בינוי לתוספת מעלית בהתאם למסומן
בנספח בינוי.
ו .קביעת קווי בניין חדשים לבנייה.
ז .קביעת הוראות בגין הריסה בהתאם לנספח הבינוי.
ח .הוספת מרפסות זיזיות מעל הדרך בהתאם
למרפסות בקומות הקיימות.
ט .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
י .קביעת הוראות בגין שימור המבנה.
יא .הוראות בגין שלביות ביצוע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8525125טלפון:
 .22-9282291העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון22-9289955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
303-0214218
שם התכנית :מלון Jerusalem Grand Mercure
ברחוב החבצלת 2-4
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 525-2214217 :גרסת :הוראות  29 -תשריט 58 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :החבצלת . 4 , 2
מתחם בניינים הגובל ברחובות יפו ,החבצלת ,ואלישר.
קואורדינטה X: 220960
קואורדינטה Y: 632150
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 12212 :חלקות במלואן.552 ,9 ,1 :
גוש 12212 :חלקי חלקות.551 ,555 ,528 :
מטרת התכנית:
הקמת בית מלון אחד על שני מבנים ברחוב החבצלת 2
והחבצלת  ,4ובניית קומה מחברת בין הבניינים מעל
הדרך המאושרת.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הגדרת ייעוד כאיזור מסחר תיירות ונופש
 .2קביעת תוספת  1קומות לבניין חבצלת  2על גבי
בניין בן  1קומות מאושרות ,ו 4-קומות לבניין
חבצלת  4על גבי בניין בן  4קומות מאושרות.
 .1קביעת שטחי בנייה בהיקף של  52,217מ"ר ,מהם
 55,224מ"ר עיקרי ו 5,211-מ"ר שירות.
 .4קביעת שימושים עבור מלונאות ומסחר.
 .1קביעת חיבור עילי בין הבניינים מעל האזור המוגדר
לשימור לצורך על פי המפורט בנספח.
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.
 .7קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .9קביעת חזית מסחרית.
 .8קביעת הוראות בגין שימור מבנה היסטורי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8525125טלפון:
 .22-9282291העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון22-9289955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'34424:
שם התכנית :תוספת קומה לבניין מגורים בשייח ג'ארח
ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'54424 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
2185
ביטול
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1222 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :מוג'יר א דין ,שכונת שייח גראח ,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,12154 :מוסדר ,חלקות במלואן.4 :
קואורדינטה X: 222000
קואורדינטה Y: 633575
מטרת התכנית:
הכשרת שתי קומות ותוספת חצי קומה לשם תוספת 4
יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור מגורים  1למגורים ב'.
 .2קביעת בינוי להכשרת שתי קומות מעל הבניין הקיים,
ותוספת חצי קומה לשם תוספת יח"ד חדשה.
 .1הגדלת מספר יח"ד מ 2 -ל 9 -יח"ד.
 .4הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל 824.1-מ"ר
(מתוכם  951.9מ"ר שטחים עיקריים למגורים ו-
 529.8מ"ר שטחי שירות).
 .1קביעת מספר הקומות ל 4 -קומות.
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
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 . 7קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .9קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה.
 .8קביעת הוראות בגין הריסה בתחום המגרש.
 .52קביעת הוראות בגין שימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 58/28/2254ובילקוט הפרסומים  ,9979התשעד ,עמוד
 ,9555בתאריך .52/28/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8525125טלפון .22-9282291 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,22-9289955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס' /1818:ה
שם התכנית :הרחבות דיור בשכונת סנהדריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' /1717 :ה
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /1717ב
ביטול
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
1222
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :ים סוף  525א 525 ,515 ,ב.
שכונת סנהדריה ,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,12244 :מוסדר ,חלקות במלואן.545 :
קואורדינטה X: 220775
קואורדינטה Y: 634250
מטרת התכנית:
תוספת בנייה לשם הרחבת דיור ברח' ים סוף בניינים
 525ב'  515 ,בשכונת סנהדריה ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד קרקע מאזור מסחר ליעוד קרע  -מגורים
ומסחר
 .2קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המפלסים לשם
הרחבות יח"ד קיימות ,ועבור בניית קומה נוספת על
הגג.

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

 .1הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל9552.9 -
מ"ר .מתוכם  7557.27מ"ר שטחים עיקריים ,ו-
 881.11מ"ר שטחי שירות.
 .4שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.
 .1קביעת  11יח"ד.
 .9הגדלת מס' הקומות מ 1 -על קומת מקלט ומחסנים
ל 9 -על קומת מקלט ומחסנים.
 .7קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .9קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לשימור  /עקירה .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/52/2251ובילקוט הפרסומים  ,9725התשעד ,עמוד
 ,2111בתאריך .29/52/2251
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8525125טלפון .22-9282291 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,22-9289955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
303-0076832
שם התכנית :בניית בניין חדש ברח' חכמי ,44
בית וגן ,ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 525-2291752 :גרסת :הוראות 51 -
תשריט 54 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
2971
ביטול
4991
ביטול
7195
ביטול
7951
ביטול
92
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1222 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :חכמי יוסף . 49
אזור מגורים בשכונת בית וגן
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
גושים וחלקות:
גוש ,12145 :מוסדר ,חלקות במלואן.291 ,279 :
קואורדינטה X: 217990
קואורדינטה Y: 630375

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מטרת התכנית:
בניית בניין חדש ברח' חכמי  ,49בית וגן ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי מאזור מגורים מיוחד למגורים ג'.
 .2קביעת השימושים המותרים למגורים.
 .1קביעת הוראות בנייה:
בניית בניין חדש בן  9קומות מגורים עבור  52יח"ד
חדשות ,מעל קומת חניה קיימת ,סה"כ  29יח"ד.
 .4שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים.
 .1קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .7קביעת סך השטחים ל  1122.51מ"ר סה"כ מתוכם
 5129.81מ"ר שטח עיקרי קיים 774.22 ,מ"ר
שטח עיקרי מוצע 5188.59 ,מ"ר שירות.
 .9קביעת הוראות בגין סטיה ניכרת.
 .8קביעת הוראות בגין הריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/55/2254ובילקוט הפרסומים  ,9857התשעה,
עמוד  ,828בתאריך .59/55/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8525125טלפון .22-9282291 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,22-9289955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'303-0313203:
שם התכנית :הקמת בניין חדש למגורים בשכונת
ראס אל עאמוד  -ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 525-2515225 :גרסת :הוראות 55 -
תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
51511
שינוי
2999
ביטול
92
ביטול
מק /1222 /א
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :דרך יריחו ,ראס אלעמוד
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
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גושים וחלקות:
גוש ,12988 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.5 :
קואורדינטה X: 223434
קואורדינטה Y: 630985
מטרת התכנית:
הקמת בניין חדש בן  4קומות מעל קומת חנייה
עיקרי הוראות התכנית:
 -5שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים  1מיוחד לאזור
מגורים ב'.
 -2קביעת שטח לזיקת הנאה ללא שינויים ביעוד הקרקע
מתכנית קודמת.
 -1קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 -4קביעת בינוי עבור בנין מגורים חדש.
 -1קביעת שטחי בנייה ל  979.12מ"ר מתוכם 481.54
מ"ר עיקרי ו 591.19 -מ"ר שירות.
 -9הגדלת מספר יחידות דיור מ 2 -ל 4 -יח"ד.
 -7קביעת מספר קומות מ 2-קומות לפי המאושר לסה"כ
 4קומות מעל  5קומת חנייה.
 -9הוספת  2מקומות חניה במקום  2מקומות החניה
שבוטלו מתכנית .51511
 -8קביעת הוראות בינוי לקביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 -52קביעת קווי בניין חדשים.
-55קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/העתקה.
-52קביעת הוראות בגין זיקת הנאה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/52/2254ובילקוט הפרסומים  ,9812התשעה,
עמוד  ,5152בתאריך .21/52/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8525125טלפון .22-9282291 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,22-9289955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
דלית זילבר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים
מחוז חיפה
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :קרית אתא
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
106-0330816
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאות לתעשייה
בחלקה  24גוש 33433
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'121-2558711 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
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התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
חפ222 /
שינוי
תמא51 /
כפיפות
כ /511 /ג
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית אתא רחוב :התעשיה . 15
החלקה נמצת צמוד לאזור תעשיה מערבי של קריית
אתא וצמוד לרח' התעשייה.
מרחבי תכנון גובלים :זבולון.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 55955 :חלקות במלואן.29 ,58 :
גוש 55929 :חלקי חלקות.59 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע בחלקה  29גוש  55955משטח חקלאי
לתעשייה.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לתעשייה ,וקביעת
זכויות בנייה ושימושים בהתאם לתכנית המאושרת
כ/511/ג .שינוי קו ביניין לקו בניין יחיד ב 2-חלקות
 29,58בהתאם לתכנית המאושרת כ/511/ג.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/52/2254ובילקוט הפרסומים  ,9822התשעה,
עמוד  ,5281בתאריך .22/55/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 ,11281טלפון .24-9911411 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה קרית אתא ,קרית אתא 29522
טלפון ,24-9479422 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :פרדס חנה –כרכור
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' :ש3484 /
שם התכנית :פרדס חנה כרכור  -מרכז המושבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור מופקדת
תכנית מפורטת מס' :ש5479 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ש /5127 /א
שינוי
ש /58 /ב
שינוי
ש228 /
שינוי
ש58 /
שינוי
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מספר התכנית
סוג היחס
ש291 /
שינוי
ש292 /
שינוי
ש5127 /
שינוי
ש95 /
שינוי
ש5 /
שינוי
ג419 /
שינוי
בע11 /
שינוי
חפאג28 /
שינוי
ש /5521 /א
שינוי
ש492 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :פרדס חנה-כרכור .
רחובות הדקלים ,הבנים ,השומר
גושים וחלקות:
גוש 52522 :חלקות במלואן,572 ,575 ,552 ,528 :
.158 ,159 ,155 ,295 - 271 ,299
גוש 52522 :חלקי חלקות,271 ,218 ,594 ,572 ,77 :
.152 ,129 ,288
מטרת התכנית:
תכנון מחדש של מרכז המושבה והקמת  252יח"ד כ-
 9122מ"ר מסחר ותעסוקה (משרדים).
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעודי קרקע ,קביעת השימושים המותרים לכל
ייעוד קרקע ,קביעת הוראות בנייה :הגדלת הצפיפות,
קביעת מרוחי בנייה וקוי בנין ,הפקעות לצרכי ציבור,
הרחבת והתווית דרכים ,קביעת הוראות לפיתוח השטח
כולל תשתיות ושי רותים כגון :דרכים ,ביוב ,ניקוז,
תקשורת ,חשמל ,גז וכו'.
איחוד וחלוקה .הנחיות לעיצוב אדריכלי ,מיתון תנועה
ברחוב הדקלים ,שלבים והתניות לביצוע התכנית.
 52%מיחידות הדיור תהיינה בגודל של עד  71מ"ר
ברוטו 91 ,מ"ר עיקרי  52 +מ"ר שטח שירות.
ו 52%-מיחידות הדיור תהינה בגודל של עד  71מ"ר
שטח עיקרי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  11281טלפון24- :
 .9911411העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור ,דרך הבנים
 22פרדס חנה-כרכור  17222טלפון277-8778821 :
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 .5898 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :פרדס חנה –כרכור
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
161-0317674
שם התכנית :תכנית מתאר מקומית לפרדס חנה כרכור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור מופקדת
תכנית מתאר מקומית מס'111-2519199 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ש219 /
שינוי
ש518 /
שינוי
ש57 /
שינוי
ש /במ479 /
שינוי
ש212 /
שינוי
ש5 /
שינוי
ש22 /
שינוי
תמא22 /
כפיפות
תמא9 /
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
תמא14 /
כפיפות
תמא52 /
כפיפות
תמא19 /
כפיפות
תמא28 /
כפיפות
תמא21 /
כפיפות
תממ9 /
כפיפות
תמא58 /
כפיפות
תמא59 /
כפיפות
תמא /14 /ב1 /
כפיפות
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
תמא4 /59 /
כפיפות
תמא /14 /ב1 /
כפיפות
תמא1 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :פרדס חנה-כרכור .
המועצה המקומית פרדס חנה כרכור ,בתחום שטח
השיפוט המוניציפאלי.
מרחבי תכנון גובלים :חדרה ,מנשה-אלונה ,שומרון.
גושים וחלקות:
גושים בשלמות,52271 ,52274 ,52271 ,52272 :
,52284 ,52281 ,52285 ,52282 ,52279 ,52279
,52524 ,52521 ,52522 ,52525 ,52287 ,52289
,52555 ,52552 ,52528 ,52529 ,52527 ,52521
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,52524 ,52521 ,52522 ,52558 ,52559 ,52552
.51822 ,52772 ,52542
גוש 52257 :חלקות במלואן.47 ,12 - 28 ,27 ,29 ,24 :
גוש 52257 :חלקי חלקות.49 - 41 ,11 ,21 :
גוש 52299 :חלקות במלואן.12 - 47 ,42 - 28 :
גוש 52299 :חלקי חלקות.49 ,45 :
גוש 52298 :חלקות במלואן,42 ,59 ,51 - 55 ,1 - 5 :
.15 - 49 ,41
גוש 52298 :חלקי חלקות.14 ,44 :
גוש 52272 :חלקי חלקות.45 ,17 ,21 ,7 ,9 :
גוש 52275 :חלקות במלואן,15 ,28 ,21 - 25 ,51 - 7 :
.542 - 42
גוש 52275 :חלקי חלקות.42 - 19 ,12 ,12 ,29 - 29 :
גוש 52277 :חלקות במלואן,25 ,22 ,51 - 51 ,9 ,5 :
.527 - 99 ,11 ,11 ,15 ,47 ,41 ,41 ,29 - 21
גוש 52277 :חלקי חלקות.91 ,44 :
גוש 52282 :חלקות במלואן.59 ,52 - 9 :
גוש 52281 :חלקות במלואן,11 - 12 ,12 - 52 ,52 - 9 :
.41 ,42
גוש 52281 :חלקי חלקות.45 :
גוש 52289 :חלקות במלואן.41 - 15 ,25 - 57 ,51 - 5 :
גוש 52288 :חלקות במלואן,48 ,41 ,44 ,14 ,58 - 5 :
.78 - 19 ,19 ,14 ,12 ,12
גוש 52288 :חלקי חלקות.47 - 49 :
גוש 52522 :חלקות במלואן18 ,17 ,19 ,12 - 12 ,1 ,2 :
 .542 ,518 ,517 - 557 ,551 - 555 ,528 - 15 ,49גוש 52522 :חלקי חלקות.552 ,48 ,19 :
גוש 52529 :חלקות במלואן,12 ,27 - 24 ,25 ,54 - 2 :
.525 - 11 ,49 ,41 - 17 ,11 ,12
גוש 52529 :חלקי חלקות.12 ,28 - 29 :
גוש 52551 :חלקות במלואן.18 ,17 - 8 ,9 ,1 ,2 :
גוש 52551 :חלקי חלקות.19 ,7 ,1 :
גוש 52554 :חלקות במלואן.99 ,97 ,94 ,95 ,11 ,49 ,55 :
גוש 52554 :חלקי חלקות.19 ,1 ,2 :
גוש 52557 :חלקות במלואן.97 ,44 - 19 :
גוש 52557 :חלקי חלקות.94 ,98 :
גוש 52525 :חלקות במלואן,25 - 58 ,54 ,8 ,7 ,1 ,1 ,2 :
.214 - 541 ,545 ,519 ,519 - 559 ,559 - 27 ,24
גוש 52525 :חלקי חלקות.9 :
גוש 52221 :חלקות במלואן,581 - 592 ,577 - 571 :
.588 - 589
גוש 52221 :חלקי חלקות,572 ,541 ,541 ,545 ,72 :
.581 - 584 ,578 ,579
גוש 52147 :חלקות במלואן.12 ,22 ,59 - 52 ,9 ,7 ,2 :
גוש 52147 :חלקי חלקות.15 ,28 ,25 ,58 ,57 ,8 ,9 :
גוש 52149 :חלקי חלקות.8 ,1 :
גוש 52148 :חלקי חלקות.11 ,5 :
גוש 52429 :חלקי חלקות.98 - 99 ,95 :
גוש 52428 :חלקות במלואן.22 - 22 ,51 ,8 - 9 ,1 ,2 :
גוש 52428 :חלקי חלקות.58 - 57 ,54 :
גוש 52421 :חלקות במלואן.8 ,2 :
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גוש 52421 :חלקי חלקות.49 ,41 - 41 ,9 :
גוש 52427 :חלקי חלקות.14 ,12 ,12 , 28 ,1 :
מטרת התכנית:
 .5הכנת מסגרת תכנונית לכל תחום הישוב לשנת יעד
 ,2212להכוונת תהליכי התכנון בראייה כוללת
אינטגרטיבית ,בהתאמה למאפייניו הייחודיים ,תוך
חיזוק הקשרים התפקודיים בין חלקיה השונים,
לרבות בין המרכזים ההיסטוריים של פרדס חנה
ושל כרכור.
 .2הכוונת התפתחות הדיור לאוכלוסיית יעד של כ-
 11,222נפש ,תוך שמירה על אופי הכפרי למחצה
של הישוב.
 .1יצירת תשתית להתפתחות עוגנים כלכליים ,לשם
חיזוק כלכלת הישוב.
 . 4טיפוח ושמירה על רוח המקום ,מורשתו התרבותית,
מגוון קהילותיו ומאפייניו הפיסיים הקשורים לזהותו.
 .1חיזוק המרכז ההיסטורי של הישוב כמוקד ראשי
לפעילות ציבורית-חברתית-מסחרית.
 .9שמירה וטיפוח של המרחב הפתוח ,מעטפת
השטחים הפתוחים והחקלאיים סביב הישוב,
מבנים ואתרים לשימור ,צירים ירוקים ושדרות
היסטוריות ,אתרי טבע ונוף.
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעוד קרקע וקביעת הוראות ,הנחיות וזכויות
בנייה ,בתחום פרדס חנה כרכור כמפורט להלן:
א .קביעת ייעודי קרקע בתחום התכנית.
ב .קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע.
ג .קביעת הוראות וזכויות בנייה לייעודי קרקע ,ברמה
של תכנית כוללנית.
ד .קביעת מתחמים לתכנון.
ה .קביעת הוראות והנחיות לתכניות מפורטות.
ו .קביעת מערכת הדרכים הראשית בישוב ,ובכלל זה
התוויית דרכים חדשות.
ז .קביעת הוראות בנוגע לתשתיות כגון :דרכים ,ביוב,
ניקוז ,מים ,חשמל.
ח .קביעת הוראות לשימור מבנים ,אתרים ומתחמים
היסטוריים ,וערכי טבע ונוף.
ט .קביעת הנחיות לטיפוח ערכי הנוף ,הסביבה והשטחים
הפתוחים ביישוב.
י .קביעת הוראות לפיתוח והתחדשות המרכז ההיסטורי
של הישוב.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  11281טלפון:
 .24-9911411העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
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מקומית לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור ,דרך הבנים
 22פרדס חנה-כרכור  17222טלפון277-8778821 :
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 .5898 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס':ענ /3210 /חפאג3188 /
שם התכנית :שכונה דרומית בג'ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עירון מופקדת תכנית מפורטת
מס' :ענ /5218 /חפאג5177 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג422 /
שינוי
ענ129 /
שינוי
ענ5212 /
שינוי
ג5228 /
שינוי
ענ591 /
שינוי
ענ591 /
שינוי
ג5228 /
שינוי
ג422 /
שינוי
תמא1 /
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
תממ9 /
כפיפות
ענ129 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ג'ת  ,שכונה דרומית.
גושים וחלקות:
גוש 9957 :חלקי חלקות.91 :
גוש 9945 :חלקות במלואן,12 ,27 ,21 - 58 ,52 - 1 :
.49 ,47 ,44 ,11 ,12
גוש 9945 :חלקי חלקות,29 ,29 ,24 ,59 ,59 - 51 :
.49 ,41 ,41 ,42 ,42 - 17 ,14 ,15 ,28
מטרת התכנית:
תכנון הדופן הדרומית של הישוב באמצעות התווית
חלקה הראשון של הדרך הטבעתית .שינוי ייעוד קרקע
חקלאית למטרת מגורים ויצירת מערכת דרכים בהתאם.
הסדרת השימוש בבניי נים קיימים ללא היתר בנייה ע"י
ייעוד הבניינים למגורים וקביעת תנאי השימוש בבניינים
ע"מ לפתח שכונת מגורים הכוללת כ 422 -יח"ד ,מבני
ציבור ,תעסוקה ושטחים פתוחים.

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי יעד מקרקע חקלאית למגורים ב'.. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור מסחר ותעסוקה. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למבנים ומוסדות ציבור. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לדרכים ,דרכים משולבותושבילים.
 ביטול דרך. שינוי ייעוד דרך לשטח ציבורי פתוח ולדרך משולבת. הסדרת השימוש בבניינים קיימים ללא היתר בנייהוקביעת תנאי השימוש.
 קביעת הוראות וזכויות בנייה.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  11281טלפון:
 .24-9911411העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה עירון ,עארה ערערה 12221
טלפון24-9115798 :
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 .5898 -

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
164-0340340
שם התכנית :אלמרבעה צפון ג'ת  -הרחבת אזור מגורים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עירון מופקדת תכנית מפורטת
מס' 114-2542592 :גרסת:
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג5228 /
שינוי
ענ5212 /
שינוי
תמא5 /58 /
כפיפות
תממ9 /
כפיפות
ענ471 /
כפיפות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ג'ת רחוב :שכונה צפונית ב .
המקום נמצא בצד הצפוני של ג'ת בצידה הדרומי לדרך
מוצעת -טבעת ג'ת-
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 9952 :חלקי חלקות,92 ,19 ,17 ,14 ,11 ,12 :
.91 ,94 ,92 ,95
גוש 9922 :חלקות במלואן.28 ,27 ,21 :
גוש 9922 :חלקי חלקות.15 ,29 ,29 ,24 ,21 ,25 :
גוש 9925 :חלקי חלקות.75 ,8 ,9 ,7 ,9 ,1 ,4 ,1 ,2 ,5 :
גוש 9922 :חלקי חלקות.51 :
גוש 9924 :חלקות במלואן,22 ,25 ,57 ,7 ,1 ,4 ,2 ,5 :
.12 ,28 ,21
גוש 9924 :חלקי חלקות,51 ,52 ,55 ,52 ,9 ,9 ,1 :
.15 ,29 ,21 ,24 ,58 ,59 ,59
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים
אלמרבעה בצפון מערב ג'ת.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד קרקע חקלאית ומשק חקלאי למגורים ב'
ושטחים לצורכי ציבור ,דרכים  ,דרכים משולבות,
שבילים ,שצפים,
ושטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.
 .2נייוד שטח ציבורי מאושר.
 .1קביעת הוראות וזכויות בנייה.
 .4יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים קיימים ללא היתר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  11281טלפון:
 .24-9911411העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה עירון ,עארה ערערה 12221
טלפון24-9115798 :
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 .5898 -
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מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
164-0362166
שם התכנית :שכונה דרומית ג'ת  -ביר אלבום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עירון מופקדת תכנית מפורטת
מס'114-2512111 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ענ5212 /
שינוי
ג5228 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ג'ת רחוב :ג'ת-שכונה דרומית .
המקום נמצא בחלק הדרומי של הישוב ג'ת צמד דופן
לדרך מס' 59
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 9959 :חלקי חלקות.89 ,87 ,89 ,81 :
גוש 9927 :חלקות במלואן,58 ,59 ,57 ,59 ,51 ,54 :
.41 ,44 ,21 ,24 ,25 ,22
גוש 9927 :חלקי חלקות,29 ,21 ,22 ,51 ,52 ,55 :
.525 ,84 ,81 ,82 ,11 ,14 ,47 ,49 ,41 ,15 ,12 ,27
גוש 9945 :חלקי חלקות.49 ,41 ,41 ,8 :
מטרת התכנית:
שינו ייעוד קרקע חקלאית למגורים ב' והקצאת שטחים
לצורכי ציבור
פיתוח שכונת מגורים קיימת.
יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים קיימים בתשריט ללא היתר.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד קרקע חקלאית למגורים ב' ,דרכים ,דרכים
משולבות ,שבילים ,שצ"פים ,שטחים פתוחים ומבנים
ומוסדות ציבור.
 .2קביעת הוראות בנייה.
 .1שינוי בגודל מגרש מינימלי.
 .4הקטנת קווי בניין לעניין בנייה קיימת.
 .1שינוי בהוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  11281טלפון:
 .24-9911411העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה עירון ,עארה ערערה 12221
טלפון24-9115798 :
התנגד ות 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 .5898 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'164-0364776:
שם התכנית :תחנת מעבר לפסולת בניין יבשה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עירון מופקדת תכנית מפורטת
מס'114-2519991 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ענ5212 /
שינוי
ג5228 /
שינוי
ג422 /
שינוי
תמא /14 /ב1 /
כפיפות
תממ9 /
כפיפות
תמא4 /59 /
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ג'ת .
התכנית ממוקמת מול הכניסה הראשית לישוב ג'ת בין
כביש  174לגדר המערכת.
מרחבי תכנון גובלים :גלילית  -מחוז חיפה.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 9912 :חלקי חלקות.45 ,19 ,11 ,51 :
גוש 9942 :חלקות במלואן.52 :
גוש 9942 :חלקי חלקות.51 ,51 ,52 ,55 ,8 ,9 ,2 ,5 :
מטרת התכנית:
הקמת תחנת מעבר לפסולת גושית יבשה וגזם

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד משטח חקלאי לתחנת מעבר לפסולת
בניין יבשה.
 .2קביעת הנחיות להקמת תחנת מעבר לפסולת גושית
יבשה וגזם ללא פסדים.
 .1קביעת הנחיות סביבתיות.
 .4קביעת הוראות בנייה.
 .1התווית דרך גישה לתחנת מעבר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  11281טלפון:
 .24-9911411העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה עירון ,עארה ערערה 12221
טלפון24-9115798 :
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 .5898 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :שומרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
161-0228170
שם התכנית :שטח חקלאי משקי בזכרון יעקב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שומרון מופקדת תכנית
מפורטת מס'111-2227198 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ש5512 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :זכרון יעקב .
השטח הכלול בתכנית מצוי בדרום מזרח שטח השיפוט
של זכרון יעקב ,בתחום שטח המיועד לאזור חקלאי
משקי ע"פ תכנית ש 5512/המאושרת.
גושים וחלקות:
גוש ,52227 :מוסדר ,חלקי חלקות.9 :
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מטרת התכנית:
לאפשר הסדרת מתחם מבנים חקלאיים קיימים בשטח
חקלאי משקי מאושר ,בזכרון יעקב.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת שטחי בנייה והוראות בנייה למבנים חקלאיים.
ב .פרוט השימושים המותרים במבנים אלו.
ג .קביעת הנחיות בנושא איכות סביבה הכוללים הנחיות
בנושא שפכים ,ריחות ,מיכלי דלק ,חומרי הדברה וכד'.
ד .קביעת הנחיות לביצוע תשתיות.
ה .קביעת הנחיות בנוגע לניקוז.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניי ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  11281טלפון:
 .24-9911411העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה שומרון ,המייסדים  14זכרון
יעקב  12812טלפון24-9121122 :
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 .5898 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :שומרון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ש3067 /
שם התכנית :כניסה מזרחית לזכרון יעקב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ש5219 /
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ש112 /
שינוי
ש55 /
שינוי
ג45 /
שינוי
ש488 /
שינוי
ש251 /
שינוי
ש /5581 /א
שינוי
ש /52 /ב
שינוי
ש115 /
שינוי
ש /5525 /א
כפיפות
ש /מק911 /
כפיפות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :זכרון יעקב.
בכניסה המזרחית לזכרון יעקב ,בין דרך רבין ,רח'
הנדיב ורח' ז'בוטינסקי ומצפון לשכונת מול היקב.
גושים וחלקות:
גוש 55121 :חלקי חלקות.92 ,77 ,71 ,4 - 2 :
גוש 55124 :חלקות במלואן,11 ,45 ,42 ,59 ,59 - 4 :
.71 ,74 ,72 ,19
גוש 55124 :חלקי חלקות,14 - 12 ,12 - 29 ,29 ,1 :
.91 ,92 ,75 ,14 - 48 ,41 ,19
גוש 55121 :חלקי חלקות.18 ,29 :
גוש 55129 :חלקות במלואן,515 ,524 - 522 ,74 - 99 :
.512
גוש 55129 :חלקי חלקות,91 ,95 ,19 ,19 ,11 ,12 :
.558 ,554 ,528 ,525 ,81 ,84 ,97 ,99 ,95
גוש 55127 :חלקות במלואן.11 ,29 ,1 - 5 :
גוש 55127 :חלקי חלקות,19 ,21 ,24 ,55 ,52 ,7 ,9 :
.17 ,12
גוש 55124 :חלקי חלקות.58 :
מטרת התכנית:
א .חידוש פניה של הכניסה לישוב ממזרח.
ב .התווית תכנון מתארי שינחה את התכנון המפורט
למתחם המקשר את הכניסה המזרחית לזכרון-
יעקב עם מרכז המושבה ,לשם פיתוחו לצרכי
תיירות ,מסחר ,נופש ומגורים.
ג .קביעת מתחמים לתכנון מפורט ולאיחוד וחלוקה
מחדש ומתן הוראות לגביהם.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעודי קרקע קיימים וקביעת ייעודים חדשים. שינוי בתוואי דרך הגישה למרכז המושבה והתוויתדרכים מקומיות.
 ייעוד שטח לשטח ציבורי פתוח לחיבור מרכזהמושבה עם הפארק המרכזי שממזרח לדרך רבין.
 קביעת תכליות ושימושים ,הגדרת זכויות בנייהוהוראות בנייה לאיזורים השונים ,הוראות לפיתוח
ומתן היתרים.
 קביעת מתחמים לאיחוד וחלוקה מחדש ולתכנוןמפורט ומתן הנחיות להכנת תכניות מפורטות
למתחמים אלו.
 קביעת אתרים לשימור.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/21/2252ובילקוט הפרסומים  ,9424התשעב,
עמוד  ,1125בתאריך .24/24/2252
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 ,11281טלפון .24-9911411 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה שומרון ,המייסדים  14זכרון יעקב
 12812טלפון ,24-9121122 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :שומרון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
ש /3183 /א
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה למגרש 2072
חלקה  40בגוש  30108בג'סר אלזרקא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ש /5175 /א
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ש158 /
שינוי
ש119 /
שינוי
ש712 /
כפיפות
ש /מק5279 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ג'סר א-זרקא ,שכונה מערבית
גושים וחלקות:
גוש 52187 :חלקי חלקות.529 ,91 - 18 :
מטרת התכנית:
א .יצירת בסיס חוקי לבניינים קיימים.
ב .הקטנת קווי בנייה עפ"י הקיים ביום הפקדת תכנית זו
כולל הקטנת מרחק בין שני מבנים.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בקווי בניין  -לפי הקיים בתשריט. הגדלת אחוזי בנייה. הגדלת אחוז תכסית מ 42%-ל.92% - על תכנית זו יחולו הוראות תכנית ש/מק 711/בדברבנייה מעל לבניין קיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 58/28/2254ובילקוט הפרסומים  ,9929התשעד ,עמוד
 ,9458בתאריך .29/29/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה 11281
טלפון .24-9911411 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה שומרון ,המייסדים  14זכרון יעקב  12812טלפון:
 ,24-9121122וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :שומרון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
161-0312337
שם התכנית :אזור מגורים ב' ברחוב הכובשים
בזכרון יעקב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'111-2512559 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ש55 /
שינוי
ש22 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :זכרון יעקב רחוב :הכובשים .
שטח התכנית חל על שתי חלקות הגובלות מצפון לרחוב
הכובשים ,ומעט מערבית לרחוב הזית בזכרון יעקב.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 55282 :חלקי חלקות.81 :
גוש 55159 :חלקות במלואן.512 ,549 :
מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה בחלקות המיועדות לאזור מגורים
ב' ברחוב הכובשים בזכרון יעקב.
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת  9יח"ד ביחס למצב המאושר.
ב .תוספת  5,558מ"ר שטחים למטרות עיקריות ביחס
למצב המאושר.
ג .קביעת הוראות בנייה.
ד .קביעת הוראות לפיתוח השטח ומתן היתרים.
ה .תוספת שטחי שרות.
ו .תוספת קומה.
ז .הגדלת תכסית.
ח .שינוי קווי בנין.
ט .שינוי בגובה המבנה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 52/52/2254ובילקוט הפרסומים  ,9845התשעה,
עמוד  ,5924בתאריך .54/52/2254
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 ,11281טלפון .24-9911411 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה שומרון ,המייסדים  14זכרון יעקב
 12812טלפון ,24-9121122 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
יוסף משלב
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה
מחוז מרכז
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :נתניה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס':נת /34 /618 /ב
שם התכנית :אגם 1
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :נת /54 /117 /ב
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
נת /54 /117 /א
ביטול
נת7 /422 /
כפיפות
נת117 /
כפיפות
נת /מק /54 /117 /א2 /
כפיפות
נת /מק /54 /117 /א1 /
כפיפות
תמ''א 5/52
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נתניה רחוב :שלום עליכם.
יישוב :נתניה רחוב :שד בן צבי.
שכונת אגם .1
מצפון  -שכונת רמת ידין.
ממזרח  -דרך מס' .2
ממערב  -רח' בן צבי.
מדרום  -רח' שלמה המלך.
גושים וחלקות:
גוש 7592 :חלקות במלואן.19 - 15 ,28 - 2 :
גוש 7842 :חלקות במלואן,211 - 574 ,575 - 595 :
.297 - 295 ,218
גוש 7842 :חלקי חלקות.211 ,214 ,571 ,572 ,548 ,25 :
מגרשים:
 2-9בהתאם לתכנית נת /מק /54 /117 /א1 /
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מטרת התכנית:
תכנון מחדש של המתחם הכלול בתכנית לאזור עירוני
מעורב הכולל  5292יח"ד ,שטחים לבניני ציבור הכוללים
את היכל הספורט וקביעת אזורי תסוקה ומסחר.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד ממגורים ,שב"צ ,מסחר ,דרכים ,תחנת
דלק ,שצ"פ ,שבילים ודיור מוגן למגורים ד' ,מגורים
ומסחר ,מסחר ותעסוקה ותיירות ,מבנים ומוסדות
ציבור ,שצ"פ ,דרכים ,דרך ו/או טיפול נופי.
 .2קביעת שימושים ותכליות מותרות לכל ייעוד קרקע.
 .1קביעת זכויות והוראות בנייה לכל ייעוד קרקע.
 .4תכנון המשך הציר הירוק המקשר בין שכונת האגמים
ממערב ואזור הנופש המטרופוליני ממזרח ובין
היכל הספורט העירוני ממערבה לדרך  2לאיצטדיון
הכדורגל ממזרחו.
 .1קביעת הוראות בדבר הכנת תכנית איחוד וחלוקה.
 .9התווית דרכים חדשות.
 .7קביעת הוראות לפיתוח השטח והנחיות סביבתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/29/2251ובילקוט הפרסומים  ,9948התשעג ,עמוד
 ,7711בתאריך .22/29/2251
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה 72412
טלפון .29-8799428 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבניה נתניה ,הצורן  9נתניה  42418טלפון:
 ,28-9921572וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
431-0327606
שם התכנית :רצ3000/3/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון מופקדת תכנית מפורטת
מס' 451-2529181 :גרסת :הוראות  45 -תשריט 29 -
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רצ29 /5 /
שינוי
רצ5 /5 /
שינוי
רצ552 /5 /
שינוי
תתל19 /
פירוט

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מספר התכנית
סוג היחס
תמא11 /
כפיפות
תמא /14 /ב1 /
כפיפות
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
תמא /21 /א4 /
כפיפות
תממ25 /1 /
כפיפות
תמא1 /
כפיפות
תמא9 /
כפיפות
רצ72 /5 /
כפיפות
תמא14 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראשון לציון .
השטח התחום ע"י:
רחוב רחבעם זאבי מצפון ,ציר שד' מרילנד בתווי מוצע
ממערב ,רחוב אבא אבן מדרום
וכביש  22נתיבי איילון ממזרח.
קואורדינטה X: 176455
קואורדינטה Y: 654789
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 1849 :חלקות במלואן.229 ,227 :
גוש 1849 :חלקי חלקות.191 ,192 ,228 ,81 :
גוש 1847 :חלקות במלואן.91 ,55 ,52 :
גוש 1847 :חלקי חלקות.74 ,72 ,97 ,99 ,52 ,7 :
גוש 1212 :חלקי חלקות.599 :
גוש 1212 :חלקי חלקות.47 ,42 ,19 :
גוש 1211 :חלקי חלקות.97 :
מגרשים:
 5בהתאם לתכנית רצ552/5/
מטרת התכנית:
תכנון מתחם בשטח של כ 5,482 -דונם המשלב
תעסוקה ,מגורים ,פארק עירוני ומתחמי פנאי.
התכנית המוצעת כוללת:
א .תכנון מתחם תעסוקה משולב המשלב בין תעשיה
עתירת ידע (היי-טק) מרכזים פיננסיים ,משרדים,
עסקים ,מסעדות ,מוסדות מחקר ומוסדות חינוך
יעודי ,מתחמי פנאי ומגורים.
ב .תכנון תנועה וחנייה מערכתי ופנים מתחמי ,הכולל
חיבור למערך הדרכים החיצוני למתחם והתחברות
לכבישים בינעירוניים ולרחובות העירוניים.
ג .מיתוג המתחם כייחודי ושונה כולל טיפול ייחודי
במרחב הציבורי (עיצוב אורבאני ,שילוט ייחודי,
שפת רחוב וכו').
ד .פיתרון עקרוני למבנים ולמגרשים במרחב הציבורי
והפרטי במתחם ,כולל התייחסות ארכיטקטונית.

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

ה .התכנית קובעת זכויות בנייה במסגרת שימושי קרקע
עיקריים ,בכללם  4822יח"ד בתמהיל מגורים:
  2122דירות גדולות  5222דירות קטנות  922יח"ד מוגן  922יח"ד למגורי סטודנטים.ו .התכנית מבטלת את חלופת הדיפו המאושרת בתמ"א
/21א 4/ומייעדת את תא שטח  5225במקומה.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משטח לתכנון בעתיד ,מרכז להדרכתנהיגה ,שטח ציבורי פתוח ודרך למגורים ,מבנים
ומוסדות ציבור ,שטח ציבורי פתוח ,ספורט ונופש,
דרכים ,שטח לתפעול מסילה ,רצועת תשתיות ,מגורים
ומסחר ,מגורים ,מסחר ותעסוקה ,מגורים מיוחד מסחר
ותעסוקה ,מסחר ותעסוקה ,מסחר ומבנים ומוסדות
ציבור ,מסחר תיירות ומבנים ומוסדות ציבור ,שטחים
פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.
 קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע. קביעת שלושה מתחמי תכנון עיקריים א' ,ב' וג'.במתחמים ב' וג' מסומן שטח לאיחוד וחלוקה.
 הנחיות בינוי. הנחיות לעיצוב אדריכלי. התווית דרכים חדשות. קביעת הוראות לפיתוח. קביעת שלבים לפיתוח. קביעת הנחיות לשמירה על הסביבה. ביטול מתחם הדיפו על פי תמ"א/21/א 4/וקביעתמיקום אחר במקומו.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,שד הרצל  85רמלה  72412טלפון29- :
 .8799428העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון ,הכרמל  22ראשון
לציון  71294טלפון21-8147177 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
רות יוסף
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז מרכז
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מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :כרמיאל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' :ג23703 /
שם התכנית :מתחם אופן  -חרמש  -אזור תעשיה כרמיאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל מופקדת תכנית מפורטת מס':
ג25925 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
גנ51952 /
שינוי
ג2195 /
שינוי
ג5 /59 /55 /
שינוי
גנ57227 /
כפיפות
תאח11 /
כפיפות
ג424 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קואורדינטה X: 229575
קואורדינטה Y: 758775
גושים וחלקות:
גוש 58518 :חלקי חלקות.557 - 559 ,28 :
מטרת התכנית:
מטרת התכנית הינה הגדלת זכויות בנייה ,בשטחים תת
קרקעים ,באזור התעשיה כרמיאל.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5תוספת שטחי שירות ל  12%בקומת קרקע צמוד
לרחוב האופן מתחת לחניה של מפלס עליון.
.2הוספת קו בנין תחתי ,בקו בנין  ,2עבור שטחי שירות,
לכיון רח' האופן מתחת לגובה הכביש.
 .1הגדלת תכסית המבנה על הקרקע ל.71% -
 .4קביעת הנחיות אדריכליות ,פיתוח ונוף.
 .1מי הנגר העילי יופנה למערכת הניקוז האזורית,
לאחר טיפול קדם במידת הצורך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5711221
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טלפון .24-9129111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה כרמיאל ,שד קק"ל 522
כרמיאל  22522טלפון24-8291975 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מגדל העמק
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג23067 /
שם התכנית :תוספת זכויות בנייה בדירת מגורים
גוש  38706חל'  ,46מגדל העמק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג25219 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג /במ592 /
שינוי
ג8111 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מגדל העמק .
גושים וחלקות:
גוש 57921 :חלקות במלואן.91 :
קואורדינטה X: 223000
קואורדינטה Y: 730775
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה למגורים וזאת לצורך מתן לגיטמציה
למבנה קיים.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטח הבניה ב 11 -מ"ר מתוכם  11מ"ר עיקרי
שינוי בקווי הבניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/29/2254ובילקוט הפרסומים  ,9914התשעד ,עמוד
 ,7121בתאריך .52/29/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5711221טלפון .24-9129111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה מגדל העמק ,מגדל העמק טלפון:
 ,29-9127751וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :נצרת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג23886 /
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בנייה  -נצרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת מופקדת תכנית מפורטת מס':
ג25771 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג7557 /
שינוי
ג59815 /
כפיפות
נצ /מק5549 /
כפיפות
ג55952 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נצרת .
קואורדינטה X: 227825
קואורדינטה Y: 732925
גושים וחלקות:
גוש 59195 :חלקי חלקות.9 :
מטרת התכנית:
תוספת שימושים של מסחר ומשרדים לאזור מגורים
מאושר ,הגדלת אחוזי בנייה ,הגדלת תכסית הקרקע,
הגדלת מספר הקומות וגובה הבניין ושינוי בקווי הבניין.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי בקווי בנין.
 .2הגדלת אחוזי הבניה.
 .1שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ומסחר.
 .4הגדלת תכסית הקרקע.
 .1הגדלת מספר הקומות וגובה הבנין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5711221
טלפון .24-9129111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נצרת ,נצרת 59222
טלפון24-9418222 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :נצרת עילית
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג23312 /
שם התכנית :משרדים ברח' המלאכה נצרת עילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :ג25512 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תרשצ5 /22 /29 /
שינוי
ג1217 /
שינוי
תמא21 /
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
ג1827 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נצרת עילית .
גושים וחלקות:
גוש 57717 :חלקות במלואן.54 :
גוש 57717 :חלקי חלקות.41 :
קואורדינטה X: 229925
קואורדינטה Y: 734000
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מתעשיה  -לתעסוקה.
קביעת זכויות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מתעשיה לתעסוקה.
 .2קביעת שימושים מותרים.
 .1קביעת הוראות התכנית.
 .4קביעת זכויות בנייה לתעסוקה.
 .1קביעת הוראות בדבר דרכים וחניות.
 .9קביעת תכבית קרקע לחניה.
 .7הריסת הבינוי הקיים והקמת מבנה חדש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 58/52/2254ובילקוט הפרסומים  ,9842התשעה,
עמוד  ,5929בתאריך .51/52/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5711221טלפון .24-9129111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה נצרת עילית ,גלבוע  59נצרת
עילית  57222טלפון ,24-9479929 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
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מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :בקעת בית הכרם
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' :ג23680 /
שם התכנית :הסדרת תוואי דרך לפי מצב קיים  -נחף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם מופקדת תכנית
מפורטת מס' :ג25178 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג9971 /
שינוי
ג888 /
שינוי
בכ /מק5 /9771 /
שינוי
ג9712 /
שינוי
ג55242 /
שינוי
ג55244 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נחף.
קואורדינטה X: 2300000
קואורדינטה Y: 760100
גושים וחלקות:
גוש 58521 :חלקי חלקות,19 ,51 ,54 ,52 ,52 ,8 ,5 :
.72 ,18
גוש 58529 :חלקי חלקות.19 ,2 ,5 :
גוש 58527 :חלקי חלקות.55 :
גוש 58529 :חלקי חלקות,18 ,15 ,24 ,58 - 57 ,1 :
.72 ,99 ,94 - 92 ,11 ,42
גוש 58528 :חלקות במלואן.1 ,4 :
גוש 58528 :חלקי חלקות,22 - 57 ,54 - 52 ,7 ,9 ,1 ,2 :
.49 ,41 ,42 ,42 ,22
גוש 58512 :חלקי חלקות.522 ,529 ,527 :
גוש 58515 :חלקי חלקות.48 ,47 ,41 ,15 ,28 ,59 - 54 :
גוש 58512 :חלקי חלקות,11 ,14 ,12 ,51 ,52 ,8 ,9 :
.75 ,99 ,97 ,92 - 19 ,11
מטרת התכנית:
הסדרת מערכת הדרכים במרכז הישוב נחף ,לצורך מתן
לגיטימציה למבנים המצויים בתוואי הדרכים המאושרות.
עיקרי הוראות התכנית:
* ביטול קטע דרך קימת.
* התווית דרך חדשה וקביעת הסדרי תנועה חדשים.
* קביעת השימושים המותרים.
* קביעת הוראות פיתוח השטח ,כולל תשתיות.
* קביעת זכויות והוראות בנייה..
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוני ין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
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את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5711221
טלפון .24-9129111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם ,כרמיאל
טלפון24-8192981 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גולן
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' :ג20001 /
שם התכנית :רה תכנון שכונה מערבית נוב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס' :ג22881 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
גו /מק25 /12 /52412 /
שינוי
ג /במ12 /
שינוי
ג52412 /
שינוי
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
ג57747 /
כפיפות
תממ1 /2 /
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
ג9977 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נוב .
גושים וחלקות:
גוש 222222 :חלקי חלקות.72 :
קואורדינטה X: 273250
קואורדינטה Y: 748625
מטרת התכנית:
רה תכנון מחדש של האזור המערבי בישוב על מנת
לתת מענה לצרכי ההתפתחות של הישוב על ידי תכנון
מחדש של יעודי הקרקע בתחום התוכנית.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הקצאה והסדרת מגרשי המגורים הקהילתים
והנחלות בשטח התוכנית.
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ב .הקצאת שטח לייעוד מבנה ציבורי לחינוך לצורך
הסדרת מבנה האולפנה והמדרשה הקיימים בשטח.
ג .תכנון מחדש של מערכת הדרכים.
ד .שינויי ייעודי קרקע קיימים לשימושים שונים כולל
תוספת ייעודי קרקע למבני ציבור לחינוך.
ה .קביעת התכליות המותרות בכל אחד מייעודי הקרקע.
ו .קביעת הוראות בנייה לכל ייעוד קרקע.
ז .קביעת הנחיות בינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/29/2254ובילקוט הפרסומים  ,9991התשעד ,עמוד
 ,7751בתאריך .29/29/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5711221טלפון .24-9129111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה גולן ,קצרין  ,52822טלפון:
 ,24-9898752וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגלבוע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג23060 /
שם התכנית :מושב מיטב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגלבוע מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' :ג25218 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
משצ9 /
שינוי
ג9899 /
שינוי
ג57791 /
שינוי
ג58192 /
שינוי
תמא /14 /ב1 /
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
תממ8 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מיטב .
קואורדינטה X: 228500
קואורדינטה Y: 716800
גושים וחלקות:
גוש 22225 :חלקי חלקות.11 :
גוש 22199 :חלקות במלואן,41 ,19 - 11 ,27 - 21 :
.91 - 11 ,15 - 12 ,49
גוש 22199 :חלקי חלקות.47 :
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גוש 22198 :חלקות במלואן.17 - 19 :
גוש 22198 :חלקי חלקות.44 - 41 :
גוש 22712 :חלקות במלואן.29 ,52 - 52 :
גוש 22712 :חלקי חלקות.24 :
גוש 22711 :חלקות במלואן- 15 ,11 - 52 ,52 - 8 :
.514 - 557 ,529 ,87 ,79 ,79 ,74
גוש 22711 :חלקי חלקות.99 :
מטרת התכנית:
תכנית מתאר למושב מיטב ,הכוללת הסדרת מצב קיים
הוספת שימושי פל"ח בנחלה וכן תכנון שכונת מגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ,לאזור תעסוקה
ומבנים ומוסדות ציבור ,לדרכים ,לשבילים ולשטח ציבורי
פתוח .הוספת יחידות דיור ,קביעת שימושים מותרים
קווי בניין ,הוראות וזכויות בנייה .התווית דרכים פנימיות,
שבילים ,תעלות ניקוז.
קביעת הנחיות בינוי ,עיצוב אדריכלי והנחיות סביבתיות.
קביעת תנאים לביצוע התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניי ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5711221
טלפון .24-9129111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגלבוע ,עין חרוד (מאוחד)
טלפון24-9111217 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל העליון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' :ג20704 /
שם התכנית :מבני משק  -מחניים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל העליון מופקדת תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' :ג22924 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
משצ47 /
שינוי
ג57259 /
כפיפות
ג9142 /
כפיפות
תממ8 /2 /
כפיפות
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
תמא11 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מחנים.
קואורדינטה X: 254000
קואורדינטה Y: 765650
גושים וחלקות:
גוש 51911 :חלקי חלקות.21 ,24 :
גוש 51919 :חלקי חלקות.12 ,12 ,28 ,55 ,52 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטח חקלאי למבני משק בקיבוץ מחניים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטח שייעודו מבני
משק ,שטח פרטי פתוח ודרך.
 .2קביעת השימושים המותרים.
 .1קביעת הוראות לפיתוח ולמתן 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 ,בבניי ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5711221
טלפון .24-9129111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה
 52522טלפון24-9959171 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -

מחוז :צפון ,מרחבי תכנון מקומי:
מרום הגליל ,הגליל העליון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג38433 /
שם התכנית:יערות דלתון קדש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג57455 /
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המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס
שינוי
שינוי
שינוי
שינוי
פירוט
פירוט
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
גושים וחלקות:
גוש 51112 :חלקי חלקות.25 ,22 :
גוש 51899 :חלקי חלקות.41 :
גוש 54212 :חלקי חלקות.55 - 9 ,1 ,4 :
גוש 54211 :חלקי חלקות.54 :
גוש 54219 :חלקי חלקות.41 :
גוש 54219 :חלקי חלקות.24 - 22 ,22 ,57 ,51 :
גוש 54218 :חלקות במלואן.12 ,15 ,47 - 41 :
גוש 54218 :חלקי חלקות,12 ,49 ,44 ,18 ,19 ,8 :
.87 ,11
גוש 54247 :חלקי חלקות.5 :
גוש 54248 :חלקי חלקות.22 :
גוש 54212 :חלקי חלקות.1 ,5 :
גוש 54211 :חלקי חלקות.95 - 18 ,19 - 14 :
גוש 54219 :חלקות במלואן.2 ,5 :
גוש 54219 :חלקי חלקות.1 :
גוש 54218 :חלקי חלקות.21 - 22 ,58 - 51 :
גוש 54292 :חלקי חלקות.9 - 1 ,2 ,5 :
גוש 54295 :חלקי חלקות.9 - 1 :
גוש 54292 :חלקי חלקות.22 ,58 ,57 ,59 :
גוש 54291 :חלקות במלואן.52 ,9 ,5 :
גוש 54291 :חלקי חלקות.51 ,8 ,4 :
גוש 54294 :חלקי חלקות.5 :
גוש 54291 :חלקי חלקות.2 ,5 :
גוש 54299 :חלקי חלקות.5 :
גוש 54578 :חלקות במלואן.525 ,522 :
גוש 54578 :חלקי חלקות.99 ,92 ,74 - 91 :
גוש 54592 :חלקות במלואן,15 - 22 ,22 ,58 ,51 - 2 :
,559 -551 ,527 ,17 ,19 ,12 - 12 ,41 - 41 ,45 - 14
.514 ,515 - 528 ,522 ,525 ,558
גוש 54592 :חלקי חלקות,48 - 49 ,42 ,25 ,59 - 59 :
,557 ,552 - 529 ,529 ,99 - 94 ,18 ,19 ,11 - 11
.512 ,529 ,524 ,521 ,522 ,559
גוש 54595 :חלקות במלואן.18 ,12 - 52 ,9 - 5 :
גוש 54595 :חלקי חלקות.17 ,14 - 11 ,8 :
גוש 54591 :חלקות במלואן.15 ,24 :
גוש 54591 :חלקי חלקות.11 ,12 ,21 :
גוש 54298 :חלקות במלואן.59 ,2 ,5 :
גוש 54298 :חלקי חלקות.58 ,59 ,51 - 51 :
גוש 54272 :חלקות במלואן.55 :
מספר התכנית
ג57251 /
משצ19 /
משצ72 /
ג1245 /
תמא9 /
תמא22 /
תמא /14 /ב1 /
תמא21 /
ג8129 /
ג4729 /
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גוש 54272 :חלקי חלקות.8 ,2 ,5 :
גוש 54122 :חלקי חלקות.2 :
גוש 54125 :חלקי חלקות.7 ,1 - 1 :
גוש 54122 :חלקות במלואן.1 :
גוש 54122 :חלקי חלקות.7 ,4 ,2 ,5 :
גוש 54121 :חלקי חלקות.4 - 2 :
גוש 54124 :חלקי חלקות.9 - 1 :
גוש 54121 :חלקות במלואן.9 - 1 :
גוש 54121 :חלקי חלקות.57 ,54 ,2 ,5 :
גוש 54129 :חלקי חלקות.4 :
גוש 54127 :חלקות במלואן.4 ,2 :
גוש 54127 :חלקי חלקות.1 ,5 :
גוש 54129 :חלקות במלואן.57 ,5 :
גוש 54129 :חלקי חלקות.25 ,59 ,2 :
גוש 54128 :חלקות במלואן.52 ,9 - 4 :
גוש 54128 :חלקי חלקות.21 ,21 :
גוש 54152 :חלקי חלקות.59 - 51 :
גוש 54151 :חלקות במלואן.9 ,1 :
גוש 54151 :חלקי חלקות.52 - 7 ,4 - 5 :
גוש 54154 :חלקי חלקות.1 - 5 :
גוש 54151 :חלקי חלקות.59 ,55 ,52 ,9 ,1 ,1 ,2 :
גוש 54159 :חלקי חלקות.4 :
גוש 54157 :חלקי חלקות.1 - 1 :
גוש 54159 :חלקות במלואן.55 - 5 :
גוש 54158 :חלקות במלואן.7 - 5 :
גוש 54122 :חלקות במלואן.1 - 5 :
גוש 54125 :חלקי חלקות.7 ,1 :
גוש 54122 :חלקות במלואן.1 ,4 :
גוש 54122 :חלקי חלקות.7 ,9 ,1 ,2 :
גוש 54121 :חלקי חלקות.1 - 5 :
גוש 54124 :חלקות במלואן.1 - 5 :
גוש 54195 :חלקי חלקות.8 ,9 ,1 - 2 :
גוש 54192 :חלקי חלקות.9 :
גוש 54191 :חלקות במלואן.5 :
גוש 54194 :חלקות במלואן.1 - 5 :
גוש 54191 :חלקות במלואן.54 ,52 - 9 ,1 - 5 :
גוש 54191 :חלקי חלקות.51 ,7 ,9 :
גוש 54199 :חלקי חלקות.7 ,1 ,1 :
גוש 54199 :חלקי חלקות.7 ,1 :
גוש 54175 :חלקות במלואן.4 :
גוש 54175 :חלקי חלקות.1 ,2 :
גוש 54172 :חלקות במלואן.52 - 1 :
גוש 54172 :חלקי חלקות.51 ,2 ,5 :
גוש 54171 :חלקות במלואן.55 - 5 :
גוש 54174 :חלקות במלואן.1 - 5 :
גוש 54171 :חלקות במלואן.4 ,1 ,2 :
גוש 54179 :חלקות במלואן.7 ,1 ,4 :
גוש 54179 :חלקי חלקות.8 ,9 ,9 ,1 - 5 :
גוש 54177 :חלקות במלואן.9 ,4 :
גוש 54177 :חלקי חלקות.8 ,9 ,5 :
גוש 54455 :חלקות במלואן.24 ,55 ,52 :
גוש 54455 :חלקי חלקות.71 ,25 ,8 ,9 :
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גוש 54451 :חלקי חלקות.58 -57 ,51 -52 ,1 ,4 ,2 ,5 :
גוש 54454 :חלקות במלואן.12 :
גוש 54454 :חלקי חלקות.42 :
גוש 54451 :חלקי חלקות.7 ,1 :
גוש 54457 :חלקות במלואן.1 :
גוש 54457 :חלקי חלקות.1 ,4 ,5 :
גוש 54422 :חלקות במלואן.9 ,1 ,2 ,5 :
גוש 54422 :חלקי חלקות.4 ,1 :
גוש 54425 :חלקות במלואן.9 - 4 ,5 :
גוש 54425 :חלקי חלקות.1 ,2 :
גוש 54421 :חלקי חלקות.2 :
גוש 54415 :חלקות במלואן.4 - 2 :
גוש 54415 :חלקי חלקות.7 - 1 ,5 :
גוש 54412 :חלקי חלקות.5 :
גוש 54445 :חלקות במלואן.7 ,9 ,4 - 5 :
גוש 54445 :חלקי חלקות.1 :
גוש 54442 :חלקות במלואן.52 - 5 :
גוש 54441 :חלקות במלואן.7 - 5 :
קואורדינטה X: 773000
קואורדינטה Y: 249000
מטרת התכנית:
להוות נדבך מרכזי בשמירה על רצף השטחים הפתוחים
בגליל המזרחי ע"י יצירת רצף של שטח פתוח שמור בין
שמורת נחל דישון בצפון ועד לשמורת נחל דלתון ויער
בירה בדרום
דיוק גבולות שטחי היער ,שטחי שמורת הטבע
והשטחים החקלאיים בתחום התכנית על מנת להסדיר
את שימושי השטח ולהגדיר את התכליות והשימושים
המותרים בכל ייעוד.
שינוי שטחי יער טבעי לשימור ,יער טבעי לטיפוח ויער
נטע אדם קיים בתמ"א  22ליעוד שמורת טבע סה"כ
 5819דונם ,ולחילופין שיוני שטחי שמורות טבע לשטחי
יער טבעי לטיפוח וליער טבעי לשימור בהתאם ליעודי
תמ"א  22סה"כ  2298דונם תוך התאמה למצב הפיזי
הקיים בשטח.
עיקרי הוראות התכנית:
דיוק גבולות שטחי היער ושטח שמורת הטבע בתחום
התכנית.
שינוי שטחי יער בתמ"א  22לייעוד שמורת טבע
ולחילופין שינוי שטחי שמורות לשטחי יער בהתאם
לייעודי תמ"א .22
פירוט סוגי היער בתכנית בהתאם לייעודי תמ"א 22
ותוך התאמה למצב פיזי קיים בשטח.
הגדרת התכליות והשימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.
שינוי שטח חקלאי  /נוף כפרי פתוח ליערות ושמורות
ולחליפין שינוי שטח שמורות ויערות לשטח חקלאי
בהתאם מצב הפיזי הקיים בשטח.
הבטחת המשך קיומו ותפקודות של הנחל וסביבתו
לצורך שימור שיקום ופיתוח ערכי אקולוגיה נוף ותרבות
בד בבד עם הבטחת תפקודו כעורק ניקוז.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/28/2251ובילקוט הפרסומים  ,9998התשעד ,עמוד
 ,111בתאריך .27/52/2251
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5711221טלפון .24-9129111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל ,מירון 51852
טלפון ,24-9858929 :ועדה מקומית לתכנון ולבניה
הגליל העליון ,ראש פינה  52522טלפון,24-9959171 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל התחתון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'204-0264260:
שם התכנית :אילניה  -שינוי ייעוד קרקע בנחלות
מס' 00א' ו00-ב'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון מופקדת תכנית מפורטת
מס' 229-2214212 :גרסת :הוראות  2 -תשריט 2 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג4259 /
שינוי
ג52899 /
שינוי
תמא11 /
כפיפות
תממ8 /2 /
כפיפות
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
ג51959 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילניה .
בקצה הדרומי של השכונה הדרום-מזרחית באילניה
קואורדינטה X: 238600
קואורדינטה Y: 739425
גושים וחלקות:
גוש ,51542 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.82 :
מטרת התכנית:
ייעוד שטח למגורים ביישוב כפרי ,לקרקע חקלאית
ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות בנחלות מס'
82א' ו82-ב' באילניה ,ע"מ לאפשר הוספת שימושים
המבוססים על הפעילות החקלאית ושימושים תומכים
לחקלאים פעילים ,לגיוון מקורות הפרנסה.
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עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ב' למגורים בישוב כפרי
ומאזור חקלאי לקרקע חקלאית ,ללא שינוי בגודל אזור
המגורים ושינוי ייעוד קרקע מדרך לשטח פרטי פתוח.
שינוי בקווי הבניין המאושרים.
קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
קביעת זכויות והוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5711221
טלפון .24-9129111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון ,טלפון:
24-9929252
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל התחתון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג23431 /
שם התכנית :שינוי ייעוד קרקע בנחלה מספר ,62
שרונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג25451 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג4128 /
שינוי
ג52899 /
שינוי
תמא11 /
כפיפות
תממ8 /2 /
כפיפות
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
ג51959 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שרונה רחוב :שרונה . 12
גושים וחלקות:
גוש 51528 :חלקי חלקות.4 - 2 :
גוש 51512 :חלקי חלקות.5 :
קואורדינטה X: 244825
קואורדינטה Y: 736475
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מטרת התכנית:
ייעוד שטח למגורים בישוב כפרי ,לקרקע חקלאית
ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות בנחלה מספר 12
במושב שרונה ,ע"מ לאפשר:
הקמתן של יחידות דיור.
הקמת יחידות אירוח.
הקמתו של מבנה לעיבוד תוצרת חקלאית.
הקמתם של מבני משק חקלאיים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מאזור משק חקלאי  -חלקות א' למגורים
בישוב כפרי ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות ומאזור
חקלאי למגורים בישוב כפרי ולקרקע חקלאית עם הנחיות
מיוחדות ,ללא שינוי בגודל אזור המגורים.
שינוי בקווי הבניין המאושרים.
קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
קביעת זכויות והוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/52/2254ובילקוט הפרסומים  ,9981התשעה,
עמוד  ,521בתאריך .27/52/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5711221טלפון .24-9129111 :וכן במשרדי :ועדה
טלפון24- :
מקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון,
 ,9929252וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט
של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג20424 /
שם התכנית :שינוי בהוראות בנייה ,משהד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :ג22924 /
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
ג9491 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :משהד .
גושים וחלקות:
גוש 57499 :חלקי חלקות.99 - 97 :
קואורדינטה X: 230915
קואורדינטה Y: 738880
מטרת התכנית:
שינוי בהוראות הבנייה.
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עיקרי הוראות התכנית:
חלוקת מגרשי מגורים בהסכמה.
קביעת זיקת הנאה למעבר רכב.
התווית דרך באזור הש.צ.פ.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 55/24/2254ובילקוט הפרסומים  ,9771התשעד ,עמוד
 ,4191בתאריך .22/21/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5711221טלפון .24-9129111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,ציפורן  1נצרת
עילית  57222טלפון ,24-9499191 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג23213 /
שם התכנית :שינוי בתוואי דרך מאושרת בחלקה 62
גוש  ,38610ריינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג25215 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1248 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ריינה .
גושים וחלקות:
גוש 57112 :חלקי חלקות.11 - 12 :
קואורדינטה X: 230600
קואורדינטה Y: 736100
מטרת התכנית:
שינוי בתוואי דרך מאושרת על מנת להסדיר מבנה
מגורים קיים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים ולהפך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/55/2254ובילקוט הפרסומים  ,98552התשעה,
עמוד  ,757בתאריך .29/55/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5711221טלפון .24-9129111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,ציפורן  1נצרת
עילית  57222טלפון ,24-9499191 :וכל המעוניין רשאי
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לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג23212 /
שם התכנית :שינוי שצ"פ למבנים ומוסדות ציבור
ושביל להולכי רגל ,לשצ"פ כפר כנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג25212 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג9199 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר כנא .
גושים וחלקות:
גוש 57184 :חלקי חלקות.11 :
גוש 57475 :חלקי חלקות.44 :
קואורדינטה X: 231900
קואורדינטה Y: 737925
מטרת התכנית:
הסדרת מגרש למבני ציבור על מנת להקים אולם ספורט.
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת מגרש למבני ציבור על מנת להקים אולם ספורט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/29/2254ובילקוט הפרסומים  ,9922התשעד ,עמוד
 ,9582בתאריך .59/29/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5711221
טלפון .24-9129111 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,ציפורן  1נצרת עילית  57222טלפון:
 ,24-9499191וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :לב הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג20462 /
שם התכנית :שינויי קווי בניין וזכויות בנייה
במגרש  ,40/1דיר חנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג22412 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
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התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג9717 /
שינוי
ג5212 /
שינוי
ג51512 /
שינוי
ג52829 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :דיר חנא .
גושים וחלקות:
גוש 58459 :חלקי חלקות.42 :
קואורדינטה X: 752125
קואורדינטה Y: 233900
מטרת התכנית:
שינוי בהוראות בנייה במגרש  - 42/1דיר חנא.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנייה בהתאם למסומן בתשריט
הגדלת תכסית מ  19% -ל 12% -
קביעת גובה מבנה ל  52.1 -מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 54/29/2251ובילקוט הפרסומים  ,9925התשעג ,עמוד
 ,1891בתאריך .22/27/2251
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5711221טלפון .24-9129111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל ,סח'נין ,טלפון:
 ,24-9749742וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :לב הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג20714 /
שם התכנית :שינוי ייעוד משפ"פ למגורים והסדרת
קווי בניין,סכנין.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג22919 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג8598 /
שינוי
ג9741 /
שינוי
ג52921 /
שינוי
גנ51547 /
שינוי
ג52482 /
שינוי

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מספר התכנית
סוג היחס
ג52829 /
שינוי
ג55152 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סח'נין .
גושים וחלקות:
גוש 58272 :חלקי חלקות.52 :
קואורדינטה X: 228000
קואורדינטה Y: 753000
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משפ"פ למגורים וקביעת קווי בנייה לפי
המסומן בתשריט בסכנין.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משפ"פ למגורים ב' ושינוי תוואי דרך
משולבת וקביעת קווי בנייה לפי המסומן בתשריט
בסכנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/52/2254ובילקוט הפרסומים  ,9992התשעד ,עמוד
 ,9597בתאריך .59/28/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5711221טלפון .24-9129111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל ,סח'נין ,טלפון:
 ,24-9749742וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מטה אשר
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג20622 /
שם התכנית :קיבוץ יסעור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מטה אשר -ד.נ גליל מערבי מופקדת
תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' :ג22122 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג4721 /
שינוי
ג54279 /
שינוי
ג52487 /
שינוי
תממ8 /2 /
כפיפות

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מספר התכנית
סוג היחס
תמא11 /
כפיפות
תמא /14 /ב1 /
כפיפות
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
תמא /55 /1 /ד
כפיפות
תתל /52 /ב
כפיפות
חא /מק21 /2227 /
כפיפות
ג9212 /
כפיפות
ג59282 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יסעור .
קואורדינטה X: 256200
קואורדינטה Y: 756200
גושים וחלקות:
גוש 59152 :חלקות במלואן.29 ,29 - 25 ,59 ,54 ,9 ,1 :
גוש 59151 :חלקות במלואן.22 - 59 ,4 ,5 :
גוש 59151 :חלקי חלקות.22 ,57 ,51 ,8 :
גוש 59159 :חלקי חלקות.55 :
גוש 59158 :חלקי חלקות.19 :
מטרת התכנית:
תכנון מחדש והרחבת קיבוץ יסעור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הסדרת שטחי הציבור והתאמתם לגודל האוכלוסיה
המתוכנן
 .2הסדרת מערכת התנועה והחניה בישוב
 .1הסדרת אזור התיירות
 .4הסדרת אזורי תעסוקה ,משק ותעשייה
 .1תוספת לשכונת המגורים החדשה
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5711221
טלפון .24-9129111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מטה אשר -ד.נ גליל
מערבי ,טלפון24-8978925 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
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מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מטה אשר
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג20067 /
שם התכנית :הגדרת זכויות בשטח למבני ציבור,
מזרעה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג22819 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג2151 /
שינוי
חא /מק58 /2255 /
שינוי
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
תמא /14 /ב1 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מזרעה .
גושים וחלקות:
גוש 59517 :חלקי חלקות.8 :
גוש 59519 :חלקי חלקות.15 ,11 :
קואורדינטה X: 209525
קואורדינטה Y: 765475
מטרת התכנית:
להגדיר זכויות בנייה בשטח למבני ציבור בתכנית ג/
.2151
עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת זכויות בנייה בשטח מבני ציבור
הגדרת שימושי קרקע לפי ג,2151 /ג.51595 /
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/29/2254ובילקוט הפרסומים  ,9785התשעד ,עמוד
 ,1218בתאריך .24/24/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5711221טלפון .24-9129111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה מטה אשר -ד.נ גליל מערבי,
טלפון ,24-8978925 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
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מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס':ג20334 /
שם התכנית :ייעוד שטח למבני משק
והסדרת דרך גישה עין יעקב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל מופקדת
תכנית מתאר מקומית מס' :ג22554 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג5419 /
שינוי
תמא11 /
כפיפות
תממ2 /8 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עין יעקב .
קואורדינטה X: 221500
קואורדינטה Y: 768700
גושים וחלקות:
גוש 59458 :חלקי חלקות.4 :
מטרת התכנית:
ייעוד שטח למבני לול הנמצאים בשני מתחמים
עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד שטח למבני לול בשני מתחמים נפרדים
קביעת הוראות בנייה למבנים
קביעת הוראות בנושא איכות הסביבה ומניעת מטרדים
שימוש אחר במבנה שלא למטרה ולשימוש שנקבעו
יהווה סטייה נכרת
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניי ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5711221
טלפון .24-9129111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל-ד.נ מעלה
הגליל ,מעונה טלפון24-8878918 :

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' :ג30301 /
שם התכנית :שינוי ייעוד קרקע ממגורים א' למגורים,
אבירים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס' :ג58581 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1791 /
שינוי
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
תרשצ5 /5222 /5 /
כפיפות
תממ8 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אבירים.
גושים וחלקות:
גוש 58999 :חלקות במלואן.49 :
קואורדינטה X: 227150
קואורדינטה Y: 771560
מטרת התכנית:
הוספת תכליות תיירותיות כגון :יחידות אירוח ,ספ"א)
להסדרת מצב קיים בפועל בשטח בחלקה  49באזור
המגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינויים ביעוד הקרקע התקפים:
מאזור מגורי א' למגורים בישוב כפרי.
קביעת השימושים ביעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/52/2252ובילקוט הפרסומים  ,9129התשעג ,עמוד
 ,5491בתאריך .24/52/2252
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5711221טלפון .24-9129111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל,
מעונה טלפון ,24-8878918 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה חרמון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג23411 /
שם התכנית :שינוי בחלק מתוואי כביש מספר ,38
מג'דל שמס
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה החרמון מופקדת תכנית מפורטת
מס' :ג25411 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג8919 /
שינוי
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
תמא /14 /ב1 /
כפיפות
תממ1 /2 /
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מג'דל שמס .
מג'דל שמס מערב
גושים וחלקות:
מטרת התכנית:
שינוי באזור התחברות כביש  57עם כביש  22התאמת
למצב קיים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מדרך קיימת לאזור מגורים ולהפך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5711221
טלפון .24-9129111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ובניה מעלה החרמון ,מסעדה
 52418טלפון24-9891929 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -

5319

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מרום הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג23144 /
שם התכנית :שינוי ייעוד קרקע למתקנים הנדסיים
(הרחבת מטש קיים) רמת דלתון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מרום הגליל מופקדת תכנית מתאר
מקומית מס' :ג25144 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1412 /
שינוי
תמא11 /
כפיפות
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
תממ8 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :דלתון .
קואורדינטה X: 242875
קואורדינטה Y: 768750
גושים וחלקות:
גוש 54415 :חלקי חלקות.5 :
גוש 54412 :חלקי חלקות.27 - 29 :
מטרת התכנית:
להסדיר סטטוטורית מצבו של חלק במתקן לטיפול
בשפכים הקיים ברמת דלתון
לאפשר ההקמה של מבנים ומתקנים נוספים באתר
לשדרוג הפעילות בו
לאפשר ההקמה של מבנים ומתקנים לאיסוף וטיפול
בפסולת אורגנית
עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד קרקע לשטח למתקנים הנדסיים
קביעת השימושים המותרים בל תא השטח
קביעת זכויות והוראות בנייה
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5711221
טלפון .24-9129111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל ,מירון 51852
טלפון24-9858929 :

5 320

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מרום הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':גנ37144 /
שם התכנית :שינוי ייעוד קרקע בנחלות ,71 72 70
מירון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :גנ59149 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג87 /
שינוי
ג52915 /
שינוי
ג52194 /
כפיפות
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
תממ8 /2 /
אישור ע"פ תמ"מ
תמא11 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא9 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מירון.
גושים וחלקות:
גוש 51998 :חלקי חלקות.47 ,44 ,41 ,21 ,24 ,5 :
קואורדינטה X: 241370
קואורדינטה Y: 765700
מטרת התכנית:
ייעוד שטח לאירוח כפרי בנחלות  ,91 ,92 ,92במושב
מירון לצורך מימוש זכויות הבנייה ליחידות האירוח
הכפרי המוקנות מכוח תכנית מספר ג 52194 /התקפה,
ללא תובפת זכויות הבנייה.
שינוי בקווי הבניין המאושרים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לאירוח כפרי.
שינוי בקו הבניין של דרך מספר  22מ 1-מטר ל 1-מטר.
קביעת הוראות בנייה.
שינוי ייעוד משמורת טבע ליעודים המוצעים בתכנית לפי
סעיף  7לתמ"א 9
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/22/2252ובילקוט הפרסומים  ,9424התשעב,
עמוד  ,1111בתאריך .24/24/2252
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5711221טלפון .24-9129111 :וכן במשרדי :ועדה
מירון 51852
מקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל,
טלפון ,24-9858929 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה נפתלי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג23674 /
שם התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים א' למגורים
ומסחר ,מעיליא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי מופקדת תכנית מפורטת
מס' :ג25194 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג9289 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מעיליא .
קואורדינטה X: 770075
קואורדינטה Y: 224075
גושים וחלקות:
גוש 59974 :חלקי חלקות.29 ,24 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטח ממגורים א למגורים ומסחר.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד שטח ממגורים א למגורים ומסחר.
קביעת זכויות והוראות בנייה לשימושים מגורים ומסחר.
קביעת הוראות 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 ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית 5711221
טלפון .24-9129111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי ,האורנים 5
מעלות-תרשיחא  24812טלפון24-8879212 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מחוז :צפון ,מרחבי תכנון מקומי:
מרום הגליל ,מעלה נפתלי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג37136 /
שם התכנית:שמורת טבע רמת דלתון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג59151 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג51878 /
התליה
ג1412 /
התליה
תמא11 /
כפיפות
תמא /14 /ב1 /
כפיפות
תמא /55 /1 /ג
כפיפות
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
תמא8 /2 /
כפיפות
תמא14 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :דלתון
ממערב למושב דלתון וממזרח לגוש חלב.
גושים וחלקות:
גוש 54217 :חלקות במלואן.75 - 92 ,11 - 12 :
גוש 54217 :חלקי חלקות,45 - 18 ,11 - 14 ,28 ,5 :
.71 ,95 - 19 ,19 - 44
גוש 54242 :חלקות במלואן.19 - 45 ,19 - 52 ,1 ,1 - 5 :
גוש 54242 :חלקי חלקות.552 ,42 - 18 ,8 :
גוש 54245 :חלקות במלואן.42 - 14 ,54 - 52 ,9 - 5 :
גוש 54245 :חלקי חלקות.41 - 45 ,51 ,8 :
גוש 54212 :חלקי חלקות.2 :
גוש 54271 :חלקות במלואן.41 - 17 ,52 - 9 :
גוש 54271 :חלקי חלקות.15 - 12 ,49 - 49 ,44 ,19 :
גוש 54522 :חלקות במלואן.15 - 47 ,11 - 55 ,8 - 4 :
גוש 54522 :חלקי חלקות.11 ,49 ,19 ,52 ,5 :
גוש 54525 :חלקות במלואן.59 - 55 ,4 :
גוש 54525 :חלקי חלקות.42 ,52 - 1 ,1 - 5 :
גוש 54522 :חלקות במלואן.12 - 57 :
גוש 54521 :חלקות במלואן.14 ,15 - 48 ,47 - 42 ,19 :
גוש 54521 :חלקי חלקות.11 ,12 ,49 ,11 :
גוש 54521 :חלקי חלקות.5 :
גוש 54529 :חלקי חלקות.1 - 2 :
גוש 54291 :חלקי חלקות.54 :
גוש 54299 :חלקי חלקות.55 :
קואורדינטה X: 243400
קואורדינטה Y: 769500
מטרת התכנית:
לשנות את ייעוד השטח לשמורת טבע לפי "חוק גנים
לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה

5321

התשנ"ח  "5889ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה
5891
לקבוע את גבול שמורת הטבע בהתאם לנתוני השטח
ולמצב הפיזי הקיים
לקבוע את התכליות והשימושים בתחומי התכנית
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת גבולות שמורת הטבע
קביעת התכליות והשימושים המותרים בתחומי התכנית
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/22/2254ובילקוט הפרסומים  ,9711התשעד ,עמוד
 ,1741בתאריך .52/22/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5711221טלפון .24-9129111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל ,מירון  51852טלפון:
 ,24-9858929ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה
נפתלי ,האורנים  5מעלות-תרשיחא  24812טלפון:
 ,24-8879212וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :משגב
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' :ג20664 /
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי למגורים  -סאלמה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס' :ג22119 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג9815 /
שינוי
תמא22 /
כפיפות
תמא1 /
כפיפות
תמא /14 /ב1 /
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
תמא /14 /ב1 /
כפיפות
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
תמא9 /
כפיפות
תממ8 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סלמה.
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גושים וחלקות:
גוש 58219 :חלקות במלואן.12 :
גוש 58219 :חלקי חלקות.71 ,14 - 11 ,15 - 12 :
גוש 58218 :חלקות במלואן,58 - 52 ,8 - 9 ,1 - 4 ,5 :
.49 - 41 ,45 ,18 - 15
גוש 58218 :חלקי חלקות,25 ,55 - 52 ,7 - 9 ,1 - 2 :
.44 ,42 ,42 ,12 ,29 - 29
גוש 58292 :חלקות במלואן.41 ,42 ,19 ,59 - 54 ,55 -2 :
גוש 58292 :חלקי חלקות,21 - 21 ,25 - 58 ,57 ,5 :
.17 ,14 ,15 ,28 ,27
גוש 58295 :חלקות במלואן,47 ,11 ,15 - 21 ,57 - 4 :
.91 ,91 ,92 - 78 ,77 ,74 ,94 - 91 ,18 ,12 - 48
גוש 58295 :חלקי חלקות.72 ,49 ,49 ,44 ,14 ,12 ,1 ,5 :
גוש 58292 :חלקות במלואן.25 ,9 - 9 :
גוש 58292 :חלקי חלקות.29 ,51 - 54 ,52 ,8 ,1 - 1 :
גוש 58424 :חלקות במלואן,42 - 12 ,51 - 55 ,8 - 5 :
.15 - 41
גוש 58424 :חלקי חלקות.45 ,28 - 29 ,57 - 59 ,54 :
גוש 58421 :חלקות במלואן.49 :
גוש 58421 :חלקי חלקות,49 ,22 - 59 ,59 ,51 ,55 :
.11 - 14 ,12
גוש 58428 :חלקי חלקות.4 :
גוש 58419 :חלקות במלואן.519 - 1 :
גוש 58417 :חלקות במלואן.222 - 1 :
קואורדינטה X: 234150
קואורדינטה Y: 755060
מטרת התכנית:
תוספת  59יח"ד לישוב סלאמה.
עיקרי הוראות התכנית:
 . 5שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ,שצ"פ ולדך
משולבת.
 .2שינוי ייעוד מדרך להולכי רגל לדרך מוצעת ולדרך
משולבת.
 .1קביעת שימושים ,הוראות וזכויות בנייה וקביעת
הוראות למתן התירי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/27/2254ובילקוט הפרסומים  ,9912התשעד ,עמוד
 ,9119בתאריך .29/27/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  28נצרת עילית
 5711221טלפון .24-9129111 :וכן במשרדי :ועדה
טלפון24- :
מקומית לתכנון ולבניה משגב-ד.נ משגב,
 ,8882522וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט
של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
אורי אילן
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז צפון

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מחוז דרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :גלילית מחוז הדרום
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
400-0230868
שם התכנית :תכנית למרכזי שירותים בואדי אל נעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 988-2252717 :גרסת :הוראות  12 -תשריט 12 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
582 /21 /55
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מדרום לשגב שלום
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 18772 :חלקי חלקות.28 :
גוש 18771 :חלקי חלקות.4 ,1 ,5 :
גוש 18774 :חלקי חלקות.2 ,5 :
גוש 18771 :חלקי חלקות.9 ,4 ,5 :
גוש 2/522579 :חלקי חלקות.5 :
קואורדינטה X: 184000
קואורדינטה Y: 566000
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מוסדות ציבור לפזורת
ואדי אל נעם לרבות בתי ספר ,גני ילדים,
דרכים ,חניות ומתקנים הנדסיים ההכרחיים לביצוע
וקיום מוסדות אלה.
עיקרי הוראות התכנית:
 -5קביעת ייעוד למבני ציבור ,דרכים ,חניות ומתקנים
הנדסיים.
 -2קביעת זכויות והוראות בנייה.
 -1קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/52/2254ובילקוט הפרסומים  ,9811התשעה,
עמוד  ,5912בתאריך .27/52/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 94522טלפון .29-9291781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית  -מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה 4
באר שבע  94522טלפון ,29-9291781 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
31 /202 /01 /6
שם התכנית :מגורים במגרש מס'  6203ברחוב
אברהם אמיר  304שכונת רמות ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'51 /222 /21 /1 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
222 /21 /1
שינוי
222 /21 /1
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :אמיר אברהם . 524
רובע רמות רבתי מתחם  4רח' אברהם אמיר .524
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 19249 :חלקות במלואן.42 :
גוש 19249 :חלקי חלקות.72 :
קואורדינטה X: 183050
קואורדינטה Y: 576375
מגרשים:
בהתאם לתכנית 222 /21 /1
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות הבניה בדירה מס'  54בקומה ,9
הנמצאת במבנה  Aבן  7קומות במגרש מס' 1225
בשכונת רמות ,רחוב אברהם אמיר  ,524באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
 -5הרחבת דירה מס'  54הנמצאת בבניין  Aבן  7קומות
על ידי תוספת  42מ"ר לדירה מס'  ,54סה"כ
הבניה בדירה זו תהיה  591מ"ר.
 -2הסדרת קוי הבניין בהתאם לקיים בפועל.
 -1קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי.
 -4קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/52/2254ובילקוט הפרסומים  ,9728התשעד ,עמוד
 ,2788בתאריך .27/25/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע 94522
טלפון .29-9291781 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבניה באר שבע ,בגין מנחם  2באר שבע ,טלפון29- :
 ,9491927וכל 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 :באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
406-0360301
שם התכנית :מגורים במגרש מס'  13ברח' הנוטר
 ,20שכ' ג' ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 921-2518521 :גרסת :הוראות  59 -תשריט 51 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
52 /529 /21 /1
שינוי
7 /529 /21 /1
שינוי
511 /522 /22 /1
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :הנוטר . 28
שטח התכנית נמצא בשכ' ג',רח' הנותר  ,28באר-שבע
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 19228 :חלקות במלואן.99 :
גוש 19228 :חלקי חלקות.512 ,528 :
קואורדינטה X: 181495
קואורדינטה Y: 573570
מטרת התכנית:
שינויים במגרש (תא שטח) מס'  15המיועד לאזור
מגורים ב' (חד-משפחתי) ,ברח' הנוטר  ,28שכ' ג',
באר-שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ21%-
( 82.21מ"ר) ל 211( 91%-מ"ר).
 .2הגדלת זכויות בנייה למטרת שרות מ 19-מ"ר ל-
 571מ"ר עבור :ממ"ד  52מ"ר ,מחסן  9מ"ר ,סככת
חניה  12מ"ר ועליית גג  15מ"ר ומרתף  72מ"ר.
 .1שינוי קווי בניין.
 .4קביעת תכסית מירבית .19%
 .1הריסת מבנה קיים.
 .9קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 .7קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/52/2254ובילקוט הפרסומים  ,9815התשעה,
עמוד  ,2515בתאריך .21/52/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 94522טלפון .29-9291781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,בגין מנחם  2באר
שבע ,טלפון ,29-9491927 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
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לקהל ,ובאתר האינטרנט
.www.pnim.gov.il

של

משרד

הפנים

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
406-0383072
שם התכנית :מגורים במגרש מס' A3230
ברח' משה טוב  ,30שכ' נווה מנחם ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 921-2575292 :גרסת :הוראות  21 -תשריט 57 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /1במ4 /71 /
שינוי
21 /229 /21 /1
שינוי
 /1במ71 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :טוב משה . 52
שטח התכנית נמצא בשכ' נווה מנחם ,רח' משה טוב ,ב"ש
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 19577 :חלקות במלואן.48 :
גוש 19577 :חלקי חלקות.92 :
קואורדינטה X: 177050
קואורדינטה Y: 575070
מטרת התכנית:
הגדלת שטח הבניה ושינויים במגבלות והנחיות בנייה
בתא שטח (מגרש) מס'  A1219המיועד לאזור
מגורים א' בשכ' נווה מנחם ,באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית במגרש
המיועד למגורים א' מ 512 -ל 222 -מ"ר.
 .2הגדלת זכויות בנייה למטרת שרות מ 25-מ"ר ל11-
מ"ר (ממ"ד  52מ"ר ,מחסן  9מ"ר וסככת חניה 51
מ"ר).
 .1שינוי קווי בניין.
 .4קביעת תכסית מרבית.
 .1קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 .9קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 .7שינוי בינוי סטנדרטי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/29/2254ובילקוט הפרסומים  ,9917התשעד ,עמוד
 ,9789בתאריך .51/27/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע 94522
טלפון .29-9291781 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

ולבניה באר שבע ,בגין מנחם  2באר שבע ,טלפון:
 ,29-9491927וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il

 ,29-9157452וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :מיתר
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'4 /301 /01 /36:
שם התכנית :כיכר הזית וקרית חינוך מיתר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'9 /521 /21 /51 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /51מק2227 /
שינוי
1 /521 /21 /51
כפיפות
9 /525 /22 /51
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מיתר .
מפגש רחובות דרך מיתר ודרך הנעורים
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 522191 :חלקי חלקות.5 :
גוש 522459 :חלקי חלקות.521 :
גוש 522479 :חלקי חלקות.599 ,591 :
קואורדינטה X: 194225
קואורדינטה Y: 581600
מטרת התכנית:
א .שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור ושביל להולכי רגל
לדרך .לשם הסדרת מערך התנועה והבטיחות
בסביבת קרית החינוך.
ב .קביעת הנחיות ומגבלות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור ,זכות מעבר לציבור
ושביל להולכי רגל לדרך ומשביל להולכי רגל לשטח
ציבורי פתוח.
ב .קביעת הוראות ,הנחיות ,זכויות ומגבלות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/25/2251ובילקוט הפרסומים  ,9815התשעה,
עמוד  ,2519בתאריך .21/52/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 94522טלפון .29-9291781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה מיתר ,מיתר  91221טלפון:

מחוז :דרום ,מרחבי תכנון מקומי:
חבל אילות ,ערבה תיכונה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
137 /01 /10
שם התכנית :בריכות ותחנת שאיבה פארן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'159 /21 /12 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
55 /525 /22 /22
כפיפות
תממ54 /4 /
כפיפות
תמא1 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
לאורך דרך  ,42צפונית למעלה פארן
גבולות התכנית:
כמסומן בתכניט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 18294 :חלקי חלקות.2 :
גוש 18291 :חלקי חלקות.1 - 2 :
קואורדינטה X: 195220
קואורדינטה Y: 471590
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקנים הנדסיים  -בריכות
אגירה ותחנת שאיבה למים מליחים (לא מי שתייה).
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע משטח שבו לא חלה תכנית
מקומית למתקנים הנדסיים ולשטחים פתוחים.
ב .קביעת שימושים מותרים.
ג .קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים ולשטחי שירות.
ד .קביעת הנחיות בנייה.
ה .קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.
ו .קביעת הנחיות לצמצום השפעות סביבתיות ונופיות.
ז .הקלה בקו בנין של דרך מס' .42

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/21/2254ובילקוט הפרסומים  ,9782התשעד,
עמוד  ,1294בתאריך .27/24/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע 94522
טלפון .29-9291781 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון

5325

ולבניה חבל אילות ,אילות ,טלפון ,29-9111958 :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ערבה תיכונה ,ספיר  ,99921וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מערבי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
6 /330 /01 /63
שם התכנית :סעד -מתקן קומפוסט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'1 /552 /21 /15 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
5 /552 /21 /7
שינוי
5 /552 /21 /7
שינוי
תמ''מ54 /4 /
כפיפות
תמ''א11 /
כפיפות
תממ54 /4 /
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סעד .
קוארדינטותE157800 X :
N598100 Y
צפונית מזרחית לקיבוץ סעד ,בתחום השטח החקלאי
בתחום מועצה אזורית שדות נגב
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש ,824 :מוסדר ,חלקי חלקות.51 ,9 - 1 :
מטרת התכנית:
א .הקמת אתר לטיפול בזבל אורגני מבעלי חיים באמצעות
קומפוסטציה.
ב .פירוט הדרישות התכנוניות ל:
 .5הפעלת אתר לטיפול בזבל בעלי חיים.
 .2מניעת השפעות סביבתיות ותברואתיות שליליות.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד ''קרקע חקלאית'' ל'' -קרקע חקלאית
ומתקנים הנדסיים  -אתר לטיפול בקומפוסט'.
ב .שינוי ייעוד ''קרקע חקלאית'' לשטח ''פרטי פתוח''
"תעלה"
ג .קביעת הוראות להקמה והפעלת האתר לייצור
קומפוסט ,כולל ריסוק גזם חקלאי.
ד .קביעת הוראות והנחיות למניעת מפגעים סביבתיים
והנחיות לתפעול האתר.
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ה .שיקום נופי של האתר ומזעור ההשפעה הנופית של
האתר על סביבתו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/25/2251ובילקוט הפרסומים  ,9844התשעה,
עמוד  ,2227בתאריך .59/52/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 94522טלפון .29-9291781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי ,טל',29-9914722 :
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 :נגב מזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
461-0371684
שם התכנית :מגרש  - 20שכונה  - 1ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 911-2591174 :גרסת :הוראות  9 -תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /5 /151 /21 /7א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ערערה בנגב רחוב :שכ . 1
גושים וחלקות:
גוש ,522294 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.8888 :
קואורדינטה X: 202922
קואורדינטה Y: 562967
מגרשים:
 28בהתאם לתכנית  /5 /151 /21 /7א
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה,תוספת יח"ד ושינוי קו בנין קדמי
וצידי במגרש ,28שכונה ,1ערערה בנגב.
עיקרי הוראות התכנית:
א  -הגדלת זכויות הקרקע לבניין מגורים א'.מ 42% -ל-
 81.97%שטחים עיקריים ו  4.51%שטחי שירות.
ב  -שינוי קוו בניין קדמי מערבי מ 1-מ' ל 1.1 -מ' וקו
בנין בנין צידי בהתאם לבנוי בשטח.
ג  -קביעת שטחי הבניה המרביים למטרות עיקריות,
שטחי שירות.
ד  -קביעת שימושים ,הוראות ומגבלות הבניה.
ה  -קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ו  -קביעת הנחיות לבינוי ועצוב אדריכלי.
ז  -שינוי גובה הבניה מ2 -ל 1 -קומות.

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/29/2254ובילקוט הפרסומים  ,9922התשעד ,עמוד
 ,9295בתאריך .22/29/2254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 94522טלפון .29-9291781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה נגב מזרחי ,טל',29-9212899 :
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 :נגב מזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
461-0370112
שם התכנית :מגרש  - 31שכ'  - 8תל שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' 911-2598112 :גרסת :הוראות 8 -
תשריט 52 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
172 /21 /7
שינוי
51 /572 /22 /7
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל שבע רחוב :שכ . 51 7
גושים וחלקות:
גוש ,522217 :לא מסודר ,חלקי חלקות.5 :
קואורדינטה X: 186977
קואורדינטה Y: 574172
מגרשים:
 51בהתאם לתכנית 172 /21 /7
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ,שינוי קווי בנין ותוספת יח"ד
במגרש מגורים א' מס'  51שכונה  7בישוב תל שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת זכויות מ 42%-ל 94%-שטחים עיקריים +
שטחי שירות .9.99%
ב .שינוי קווי בנין כמסומן בתשריט מצב מוצע.
ג .הגדלת יח"ד מ 2 -יח"ד ל 4 -יח" במגרש.
ד .קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ו .קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.
ז .גובה הבניה מ 2 -קומות ל 1 -קומות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 51/29/2254ובילקוט הפרסומים  ,9942התשעד ,עמוד
 ,9829בתאריך .22/27/2254

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 94522טלפון .29-9291781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה נגב מזרחי ,טל',29-9212899 :
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 :נגב מזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
461-0370168
שם התכנית :מגרש  - 14שכ'  - 1לקיה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' 598117 911-2 :גרסת :הוראות 9 -
תשריט 9 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
1 /591 /22 /7
שינוי
52 /591 /22 /7
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :לקיה רחוב :שכ . 19 1
גושים וחלקות:
גוש ,522447 :מוסדר ,חלקות במלואן.18 :
גוש ,88888 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.888 :
קואורדינטה X: 187224
קואורדינטה Y: 581561
מגרשים:
 19בהתאם לתכנית 1 /591 /22 /7
 19בהתאם לתכנית 52 /591 /22 /7
מטרת התכנית:
שינוי קוי בנין ,הגדלת אחוזי בנייה ,תוספת מבנה
במגרש והוספת  2יח"ד כך שסה"כ יהיו  4יח"ד במגרש
 ,19שכונה  1בלקיה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת אחוזי מ  42%עיקרי ל  98.47%עיקרי
 9.42%+לשטחי שירות.
ב .שינוי קווי בניין אחורי מ  52מ' ל  1מ',וצדדי ימיני
ושמאלי מ  1מ' ל  2.8מ' בחלק.
ג .תוספת  2יח"ד מ 2-ל 4 -יח"ד.
ד .קביעת השימושים ותכלויות המותרים והמגבלות.
ה .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ו .קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדרכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/29/2254ובילקוט הפרסומים  ,9929התשעד ,עמוד
 ,9499בתאריך .12/29/2254
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 94522טלפון .29-9291781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה נגב מזרחי ,טל',29-9212899 :
וכל 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
בית הדין הרבני האזורי בירושלים

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1018116/1מילר אמיל

 03/10/2005מילר אריה יהודה

 1018413/1פרץ משה

 07/01/2015פרץ מאיר

 1018562/1שהרבאני שלמה  23/07/2009ישראלי רחל
 1018596/1כהן מיכאל

 19/01/2015כהן יוחנן

 1018633/1אלעזרא אליהו

 11/01/2015אלעזרא רוני

 1018756/1גבאי בת שבע

 01/01/2015גבאי מרדכי

 1018759/1ווינשטיין פרומה  19/09/2014וינשטיין חיים ליב
 1018869/1סמיד דוד

 01/06/2014סמיד רנה לאה

הודעות

 1018921/1לבהר יהושע

 19/01/2015לבהר פטרישה

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

 1019080/1קורנט שלום

 20/10/2014קורנט יעקב

 1018966/1כנה יוכבד בטי

 15/05/2014כנה עזריהו

 1018970/1פרידמן יהושוע

 18/03/2014פרידמן שושנה
)ריסה(

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1015289/1מתוק אליהו אלי  22/11/2014מתוק ז'ררד
יהושע
ליוהו

 1019029/1בליומקין רוברט  24/09/2014בליומקין יבגני

 19/03/2014חביב יצחק

 1019115/1ערנפלד גיטל

 22/11/2014ערנפלד יצחק
משה

 1019130/1קאפח מרגלית

 12/11/2010קאפח אסתר

 1015325/1חבוב לבנה
 1016267/1מלמד אסף

 06/12/2014מלמד אפרת

 1016004/1הופמן גבריאל

 15/11/1998הופמן יוסף

 1016011/1הופמן מרים גיטל  02/10/2014הופמן יוסף

 1019153/1בן עטר יהודה

 18/08/2012בן עטר רנה

 1020000/1בן לולו רותי

 31/01/2015בן לולו מאור
שמעון נסים

 1020370/1סרור נזה סוזט

 30/06/2007חתואל גוליאט

 1020010/1חנופה נעימה
נעמה

 16/09/2014חנופה דוד

 1019802/1סגל רחל

 22/11/2014סגל יעקב יוסף
חיים
 01/11/2014ניהוז אליהו

 1016042/1וורטנשלג
פרנקלין

 12/01/2011איזבה טליה

 1016942/1שורתי אורי

 03/10/2010דרעי (שורתי) חן

 1016602/1גרינבוים ארנו
אשר

 27/11/2014גרינבוים מרטה
לאה

 1016321/1כהן לונה

 26/12/2014יצחקי שמואל

 1016591/1גלר אקטרינה

 09/05/2005גרשון ענת

 1011449/2נויהויס רוזה

 1016628/1לקר פורטונה

 02/01/2015לקר אברהם

 1018837/7גינז יהודה

 20/12/2014גינז דליה

 1016666/1טורבסקי בוריס

 09/10/2014טורבסקי אלה

 1019247/1גוטליב שלמה

 1016866/1שרים מתתיה

 12/12/2014שרים שמחה

 14/08/2014גוטליב יפה-
שיינדל

 1017172/1וינר סרנה

 23/07/2014וויינר שמואל
משה

 1019292/1ואקנין חיים

 24/12/2014דרעי רבקה

 1019449/1שועה אליהו

 16/12/2014שועה דרור

 1017207/1למקוס דליה

 10/11/2014למקוס ברנדה

 1019719/1נויבירט הניה

 07/01/2014נויבירט עמירם

 1017686/1שאלתיאל דוד
מאיר

 29/11/2014שאלתיאל שלום
חי

 1020081/1קומן אדית
מוניקה

 31/10/2014כהן גילברט

 1017195/1גוטמן ברכה

 05/11/2013גוטמן מיכאל

 1017192/1גרינברגר רות

 16/12/2014גרינברגר דוד-
שמעון

 1017318/1תבור יוסף

 05/08/2014תבור בתיה

 1017783/1ביטון גרסיה

 23/11/2014ביטון שאול
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 1020096/1מטלובסקי שמעון  03/01/2013מטלובסקי שיראל
 1020153/1גלר פני

 06/12/2014ישי טלי אוטיליה

 1020272/1וייס רנה

 07/09/2014מילר אליס

 1020284/1וייס מנהרט

 02/08/2009מילר אליס
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 1020353/1לניאדו אסתר

 11/01/2015לניאדו אדמונד

 1025901/1לוי אליהו

 21/01/2015לוי רות

 1021646/1חזני זאב

 16/02/2003חזני דוד

 1025921/1כהן יצחק חיים

 11/01/2015כהן אמנון

 1020414/1מס אילזה

 01/02/2015מס עדיאל

 1026473/1אבילב דניאל

 26/02/2015אבילב בוריס

 1020487/1זקן זריפה

 15/12/2014זקן איתן

 1026957/1בן לולו זוהרה

 1020726/1חזן קלמן צבי

 08/08/2014חזן חיה

 12/02/2015בן לולו מיכאל
שמעון יצחק

 1020792/1אייזנבך אסתר
שרה

 19/03/2010אייזנבך יעקב
יוסף

 1027123/1יוליוס חיים

 10/01/1992יוליס שלמה זלמן

 1021308/1מזרחי שושנה

 03/10/2014מזרחי משה

 1021660/1ביאזי תומר

 03/01/2015ביאזי יצחק

 1021662/1אהרון יוסי-גיל

 15/01/2015אהרון יבגניה
סימה

 1021689/1ברנע ליזה

 03/02/2015ברנע משי

י"ב בניסן התשע"ה ( 1באפריל )2015
משה ביטון ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:

 1021710/1שטמפפר הודיה  27/12/2014שטמפפר שלומית
 1021803/1לופו יוסף

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 14/08/2010כספי יצחק
ישראל

 1015421/1גפן רות

 24/11/2014גפן עמיקם

 1022129/1גלזן טורקיה

 15/12/2014קלזן אילן

 1015441/1טובי נורית

 12/12/2014טובי יצחק

 1022975/1לוי אברהם

 16/02/2012לוי יעקב חי

 1015447/1הללה יוטה

 15/09/2011שויבר חביבה

 1022290/1קדמון חגית

 20/01/2015קדמון רפאל דוד

 1015458/1אמבר זוליט

 23/10/2014אדר רוזי

 1022559/2דריז'ון יוסף

 01/05/2005דריז'ון פליקס

 1015465/1זסלבר הרש (צבי)  26/09/2014זסלבר סילבה

 1022584/1כרמל דניאלה

 21/12/2014כרמל ראובן

 1023022/1נברו מרדכי

 12/02/2015פסו לונה

 1024470/1זילברמן סימונה  08/01/2014זילברמן יוסף
אהרן
 1024140/1הנדל רחל

 29/12/2014הנדל בן ציון

 1022998/1לוי וקטוריה

 28/08/2014לוי יעקב חי

 1023018/1וורנר נחמה

 13/01/2015שרייבר שרה רחל

 1023679/1אפשטיין ורדה

 17/12/2005אפשטיין ישראל

 1024036/1אנגל חיה שפרה  18/02/2015אנגל עזריאל
 1024394/1קלפר ארקדי

 07/03/2011פלדמן אינה

 1026539/1יעקב יוכבד

 1015469/1נחום הרצל

 10/12/2014נחום קלודט

 1015520/1זכריה ציון

 11/09/2013זכריה אייל

 1015698/1סעד אספרון

 28/11/2014טל יעקב

 1015370/2גוטליב רעיה

 19/12/2014ברלוביץ הניה

 1015570/1פרידמן שמואל

 27/10/2014דובידוביץ רוזינה

 1015603/1ציקובסקי נלי

 21/09/2014ציקובסקי לויה
דפנה

 1016328/1גבאי מרסל

 06/08/2014בר לב אליהו

 1016347/1קורק יוסף

 05/12/2014גולן איזנברג
מרים

 23/08/2011יעקב יצחק

 1016362/1כהן מאיר

 22/11/2014כהן צופיה

 1026693/1הרב מזרחי יצחק  18/03/2015מזרחי נאוה

 1016388/1אלגזי רחל

 29/12/2014אלגזי טלי תהילה

 1027027/1אליה ניסים

 27/02/2015אליה יפה

 1018062/1אברס פסיה

 16/12/2014קלוגהאופט חיה

 1024655/1עדס רחל

 14/07/2014עדס אהרן שמעון

 1004767/2עוקשי דבורה

 20/03/2014שי אוריאנה חגית

 1024477/1זילברמן שלמה

 22/01/2015זילברמן יוסף
אהרן

 1017950/1לופינסקי אנה

 20/08/2012ליבשיץ אירינה

 1022832/2אלעזרא פנחס

 14/04/2014אלעזרא שי

 1017984/1אדריאן הדרי
שמעון

 14/07/2014אדרי מירית

 1018019/1אוסטרן שמואל
עזרא

 06/10/2014טייכהאלץ מרים

 1025369/1ברקץ ג'סלן בנינה  24/02/2015ברכץ הנרי חי
 1025728/1פרבשטיין לאה

 19/01/2015מזרחי אתי
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 1018050/1רפמן אליעזר
ליפא

 03/01/2015רפמן אניטה חנה

 1015885/1ולדמן רחל

 28/06/2014קנטי אסתר
שושנה

 1018059/1שוורץ יצחק

 07/11/2010שוורץ בנימין
יעקב

 1016655/1עבדן מזל

 20/11/2014חן חנה

 1016677/1פישמן מרדכי

 03/11/2014פישמן טובה

 1016797/2לוי אברהם

 01/01/2015לוי חנה חנינה

 1018172/1נניקאשבילי דוד  11/05/2014ינאי אתי
 1018235/1חיאק סמי

 16/11/2003חיאק רותי

 1018186/3כהן אבי

 29/11/2014כהן כרמלה
תפחה

 1018200/1צופיוף מזל

 27/05/2005צופי יונתן

 1018219/2גרקולס אסתר

 17/05/2013גרקולס ולדימיר

 1018221/2גרקולס גריגורי

 23/12/2014גרקולס ולדימיר

 1018241/1גולדמן זהבה

 06/01/2015רודובסקי דבורה

 1018312/1אליהו פרחה

 11/12/2014אליהו מנחם

 1016662/1גולדנפרב ליבה

 04/12/2014גלביין פייגה פניה

 1016814/1סבג מרים

 17/01/2002שירן רחל

 1016831/1סבג מכלוף

 14/04/2013שירן רחל

 1016849/1סולם רחל חיה

 20/10/2014סולם יצחק

 1016870/3מגרלישווילי
ישכר

 16/10/2014מגרלישווילי
מוגול

 1016920/3קרמר פאול

 31/12/2014קרמר ביאנקה

 1016965/1צלל חבו

 26/09/1988מאיר פתחי

 1018309/2דבוס יוסף

 05/01/2015בוטבול אביבה

 1018399/1אזולאי משה

 30/06/2014אזולאי יעקב

 1018376/1לונדנר נחמה

 29/11/2014ברז רות

 302699/5אודס לורנס

 12/12/2014אודס בלומי

 441828/4אורי ישראל
משה

 08/08/1993אורי טובה

 1016163/2הלל קליר

 04/04/2014דבורה דוד

 1017347/1סולומון יעקב

 1016901/1אשטון פני

 16/11/2014אשטון רשל

 02/03/2012ורד רויטל רוית

 1017909/1רביבו הנרי

 14/12/2014בבאי רות

 1017918/1מיכאל אהרן

 28/04/2007מיכאל טליה
תפאחה

 1015103/1קנזין צילה

 21/08/2014קנזין שלמה ראובן

 1017843/1אליעזר ברוך

 18/01/2015אליעזר שי

 1014942/2קרינגל רות

 26/09/2014קרינגל דוד

 1011039/2זלוטופולסקי חנה  18/10/2014טולדנו פאר תמר

 1015041/1בן חיון מזל טוב

 18/01/1998בן חיון טל

 374929/2קונסטליכר יצחק  28/08/2002קונסטליכר לאה
אהרון

 1015115/1פרוידיגר שמחה  30/06/2014שולזינגר פיגא
רוזה
בנו בונם
 1015146/1יוספי סוניה

 02/10/2010יוספי ברוך

 1015262/1שטיגמן מאיר

 18/11/2014לוצקי מאיה

 1015281/1סוסאן גרסייאס

 02/03/2014שושן אלי

 1015769/1סולומון שרה

 08/05/2014ינקו רינה
רוברטינה

 1015813/1אביב שרה

 10/11/2013אביב מתי

 1015838/1קונסטליכר
ברנרט

 20/07/2007קינסטליכר רוברט

 1015849/4גת אביגיל

 27/10/2014גת ישראל

 1016180/2הירש לאה

 04/01/2015לוסטיג הנה הניה

 1017015/1גולדפליס לאה

 18/11/2014קימל גאולה

 1017041/1מורגנשטרן מנדל  22/12/2013מורגנשטיין דוד
 1017085/2אסף אליאס

 25/03/2014אסף ג'נט

 1017122/1שפנוב מרים

 01/12/2014שפנוב עירית

 1017138/1דחבש אבנר

 11/10/2014ארד-דחבש אסף

 1017158/1ריזל יעקב

 30/03/1996רזיאל מנחם

 1017170/1אזולאי יוסף

 26/06/2009אזולאי דדה

 1017183/1כהן חנה

 17/11/2011סלטי מזל

 1017234/1דנון קלרה

 22/08/2009דנון יוסף

 1017247/1רייך צפורה

 11/12/2004רייך יואל גאבור

 1015855/1שיינברגר רגינה  02/12/2014שיינברגר מוריץ

 1017263/1משיח משה

 18/05/2011משיח עמליה

 1015875/3שרעבי אברהם

 02/11/2014אלמלם (שרעבי)
כוכבה

 1017275/1ריטוב יעקב

 03/11/2014ריטוב רות

 1017454/2פלס עמרם

 22/12/2014שטי סול

 1015877/3שרעבי חנה

 03/12/2014אלמלם (שרעבי)
כוכבה

 1017462/1אקר אורליו זק

 07/10/2014אקר אילנה לילאן

 1017676/1זקרי אליהו

 31/10/2013זקרי נעומי
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 1017697/1רוזנבלום יצחק
פנחס

 16/11/2014רוזנבלום ברוך

 1019123/1לוי משה יוסף

 26/09/2012קומידי אלגרה

 1017703/1קניאזב יורי

 09/04/2002קניאזב אינסה

 1019365/1ליאחובצקי
דאריה

 11/12/2005ליאחובצקי יעקב

 1017704/1דודאי נעמי

 02/01/2015דודאי עפרה
אלסה

 1017851/1גלבפיש רחל

 11/01/2015לבנת שושנה

 1017852/1חיררי מזיאנה

 28/12/2013חיררי יגאל רפאל

 1017896/1אורזל מוטק

 07/11/2014אורזל חיים

 1017914/1לוי רחל

 11/07/2014לוי יוסף

 1018416/1טורובר אלימלך  02/11/1994טורובר עקיבא
יהודה
 1018419/1טורובר חיה

 23/08/2010טורובר עקיבא

 1018421/1דקלו אינס

 01/12/2009דה קלו סמי

 1018519/1מגרם אליזבטה

 07/12/2012מגרם לב

 1018495/2בר אל רפאל

 03/01/2015שורץ פרחיה

 1018042/3משהדי גבריאל

 14/10/2014משהדי דוד

 1018566/1שליט טאה

 20/12/2014מועלם מרים

 1018637/1הורן אלנה
איולליה

 30/11/2014הורן אלי

 1018669/1וייס יהודית

 11/12/2014וייס יחיאל

 1018688/3מנדלבאום ינוש  14/06/2013שנפ מנדלבאום
סלביה
 1018724/1גמזולטובה שרה  07/05/2010גמזולטובה יעקב
 1018725/1גמזולטובה עזיז

 01/05/2014גמזולטובה יעקב

 1018906/1תמו נעימה

 10/04/2014תמו נסים

 1018850/2משיח שרה

 20/05/2014נחמד מלכה
רגינה

 1018930/5בלילי ויקטור

 03/01/2015בלילי סול

 1018886/3וסרמן
קרויטוריאו חנן
קמיל

 07/01/2015וסרמן סילביה
לידיה

 1019465/1בן ברוך יעקב

 23/04/2014בן ברוך אסתר

 1019473/1גרוסמן אברהם

 14/01/2015לוי קרן

 1019484/1דשת נדימה

 11/01/2012דשת דניאל

 1019554/1ביגל מטילדה

 04/12/2014ביגל מרדכי אריה

 1017032/6שמן חיים

 02/08/2009לוי לאה

 1019657/1איסק אולגה

 23/12/2014איסק יוסף

 1019691/1קרינסקי שמואל  12/12/1980שורץ טובה
 1019678/2אלוני אילן

 20/01/2015אלוני הנריטה
(ריטה)

 1019805/1רבינו משה

 15/01/2015רבינו יעקב

 1019830/2אלזם עמרם

 07/10/2013אלזם זהבה

 1019841/1וקסברג מתוקה

 24/11/2014וקסברג אליהו

 1019863/1וינטה אליהו

 19/01/2015וינטה רינה

 1019873/1סגל יצחק

 10/01/2015סגל אהרון

 1019996/1יונאיוב לילי

 09/01/2015יונאיב עוזי

 1012045/2ריקליס שרה

 07/01/2007יונגרמן שלמה
זלמן

 1020027/1בורשטיין מיכאל  31/03/2009בורשטיין גיטל
 1020046/1מיזרוח אולגה

 01/01/2015מיזרוח לב

 1020047/1אדמוני לאה

 03/01/2015הורוביץ יהודית

 1020061/1שמיט ישראל

 11/01/2015שמידט אריה
ארמנד

 1012217/2דרול שמואל

 09/02/2005וסרמן רחל

 1012219/2דרול אסתר

 04/11/2014וסרמן רחל

 1020127/1לחאם כהן גד

 02/12/2014לחאם כהן שרה

 1020161/1מנדלסון יוסף

 05/01/2015גבינטר אמיליה

 1020225/2בנטורא שרה

 09/12/2014ונטורה בנימין

 1018997/2סייביץ' נלה

 05/10/2009סאייביץ' אינה

 1020295/1רזון אלברט

 06/06/2012רזון שאול ליאורה

 1019031/1כנור חנה

 15/02/2014כנור חיים

 1019058/1ברסקי זיוה

 02/01/2015ברסקי חן

 1020299/1גרינברג אראלה  18/10/2014גרינברג
מדנפרוסט אירית
קרולה

 1019082/1אליעזר נאדיה

 13/01/2015חיון פרח

 1020798/3סאלם אליהו

 19/01/2015סאלם עוזי

 1019096/1מודזגברישוילי
בן ציון

 04/12/2014מזור לאלי

 1020587/2בז'זינסקי
אלכסנדר

 21/09/2003גל ריקי

 1019106/1שפטשוילי
מרדכי

 22/10/2014גורלשוילי נאזי

 1021389/1נחמן פלור

 08/11/2014נחמן שבתאי

 1020777/1ויס משה

 11/11/2014ויס יצחק
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 1020870/1משהדיאן עמליה  15/12/2014ינקו אורית
 1020742/1פתאל מאיר

 23/08/2014טאלר נעמה
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 1022211/1עזרא עזרא

 25/12/2014עזרא לבנה

 1022219/1אילון ביריה

 17/05/2013ורטהים אורנה

 1021195/1קורמן בתיה

 16/12/2014קורמן נח

 1022295/1אהרן פוזיה

 24/01/2015אהרן אילן

 1020256/2קוזניצקי אהרון

 29/01/2015גרופמן ריננית

 1020313/1דוכובני אסתר

 17/01/2015דוכובני אלימלך

 1022318/1גרינברג יעקב
זליג

 30/12/2014גרינברג תמר

 1020495/6כהן פנחס

 16/07/2009כהן משה

 1022341/1רוזנשטיין חיה

 22/01/2005רוזנשטיין אהרן

 1020499/6כהן חנה

 03/01/2014כהן משה

 1020518/1מיכאלאשוילי
גבריאל

 12/07/1989מיכאלי יוסף חי

 1022354/1רוזנשטיין פנחס  31/10/2014רוזנשטיין אהרן
 1025533/1בורינוביץ רחל

 27/01/2015בורינוביץ שאול

 1022364/2נברו משה

 21/01/2015נברו דבורה

 1020534/1לוי אהרן

 31/05/1989לוי שלמה

 1023882/3חסדאי קלרה

 26/03/2012חסדאי יוסף

 1020542/1לוי שרה

 06/01/2015לוי שלמה

 1023909/1אויקנין דאדא

 14/06/2011אלגרבלי בובי
יהודית

 1023970/1מרדכא זכריה

 06/09/2012מרדכא צרפתי
עמנואלה

 1024527/1צדיקוב שושנה

 20/02/2015צדיקוב רונית

 1024549/1שלום שלמה

 11/02/1983שלום שושנה

 1024576/1מרד מזל

 26/01/2015שרם איריס
 26/02/2015מזרחי חנה
 17/11/1980מוטולה אברהם

 1020547/1הלד אטל

 03/06/2014שטיין פרידה

 1020554/1לופאה אדלה

 01/06/2009פרלשטיין ג'ינה

 1020656/1דוד רז עזרא

 25/09/2014דוד נסים

 1020719/1רביע ידידיה

 24/07/2014רביע דוד

 1020876/1אבידן נורה

 09/07/2002אבידן דן

 1020887/1אבידן מאיר

 10/11/2014אבידן דן

 1020951/1כהן ציון

 22/10/2010כהן מרים

 1024621/1מזרחי מוריס
(משה)

 1020983/1סרמונטה איו
רוזטה

 25/09/2014איו מיכאל

 1024686/1מוטולה משה

 1021200/1בורנשטיין חסיה  27/01/2014בורנשטין אברהם

 1024711/1מוטולה מרגלית  07/01/2015מוטולה אברהם
 1024875/1יוזפוביץ יעקב

 26/02/2010כהן גיטה

 1021269/1כהנא טובה

 28/07/2010שכטר לאה שינדל

 1024921/1לגזיאל אוריאל
לין

 28/01/2015לגזיאל מלכה

 1021322/3סבאן אברהם

 06/01/2015סבן משה

 1024982/1מלמד טהרע

 15/11/2014מלמד רחמים

 1021419/1פרדרו מיכה

 26/10/2011פרדרו רמי
(רחמים)

 1025541/1סלמון מלכה

 09/08/2011סלמון יעקב משה

 1021421/1פרדרו רחל

 31/03/2013פרדרו רמי
(רחמים)

 1021435/1פלדמן מלה

 25/01/2015פלדמן אורי

 1022034/1נפחא אלימלך

 29/08/1997נפחא מרים

 1021222/2זסלבסקי מיכאל  14/01/2015זסלבסקי קירה

 1022039/1סוסאן לונה

 19/02/2011סוסאן משה

 1022175/1מכלוף יוסף

 31/12/2014מכלוף פנינה

 1022113/1דוידסון רבקה

 17/01/2015דוידסון נח

 1022132/1מסיקה צבי

 04/10/2014דבורה סמדר

 1022157/1קולסקי חוה
רבקה

 20/09/1987חזק יהודית

 1023596/1יזדי יהודה

 05/01/2015גלזר שרונה

 1022208/1סולטאן אלברט

 16/07/2011סולטאן ויויאן
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 1025553/1אדרי נאור

 06/02/2015אדרי שלום

 389031/3ציונוב ישראל
בוריס

 06/01/1996ציונוב לובה
רבקה

 1027103/1נפתלי שמחה

 09/12/2014חביב בתיה

 1025846/1יוסטר קלרה

 13/02/2015יוסטר יצחק

 302809/2יפיס פרידה

 07/11/2014צ'רשניה אינגה

 1026948/1נחום יעקב

 17/02/2015נחום אמציה

 1026935/1מילר שיינדל

 11/02/2015מילר דוד

 1002700/2פרקש מנחם
ישראל

 29/05/2014פרקש צבי שלום

 1021798/1רפאל מרגלית

 12/12/2014רפאל דוד גד

 1021812/1שי ויקטוריה

 14/02/2015שי עובדיה
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 1021829/1רפאל שמואל

 22/12/2014חנוכה רויטל

 1025397/1סויסה מתן

 01/03/2014סויסה אורה

 1021875/1רוזנפלד עדית
לאה

 20/08/2007רוזנפלד ישראל

 968677/3גלאי אסתר

 15/12/2013גלאי שמעון

 1024616/2יונס אילזה

 17/02/2015יונס רונלד יוסף

 1025526/2מירילשווילי רחל  18/02/2015מירילשווילי יוסף
 1025913/1צוארס ניסים

 968679/3גלאי שלום

 09/02/2003גלאי שמעון

 1019657/2איסק אולגה

 23/12/2014איסק יוסף

 1020729/2זלקוביץ ברינה

 28/12/2014ליסמן אורלי
אלכסנדרה

 05/02/2015צוארס גילה

 1025948/1גרטנברג עמנואל  25/02/2015גרטנברג כוכבת
 1026592/1הרשקוביץ אהרן  18/01/2015הרשקוביץ שרה
אילה
 1026599/1סייג נעים

 31/01/2000סיידון שולמית

 1026734/1שמילה יעקב

 28/09/2009שמילה מרינה

 1026742/1שמלאשוילי
אברהם

 24/06/1993שמילה איסק

 1021893/1רוזנפלד שמואל  11/11/2014רוזנפלד ישראל
אויגן
 1021903/1כהן אדם יעקב

 05/07/1984אנגל אביבה
אליזבטה

 1022427/1אלטר יצחק מאיר  27/02/2005אלתר מינדל מירל
 1022553/3חסאן ריאנה

 21/01/2015שי יורם

 1022677/1גטניו טובה

 06/02/2015גטניו שלמה

 1026794/1משעניה משה

 19/09/2010קהלני שושנה

 1022689/1דרנגר יוסף

 10/02/2015דרנגר רפאל צבי

 1026872/1דה פילוסוף
אברהם

 05/04/2011דה פילוסוף
פורטונה

 1022692/1כהן ברוך

 26/01/1998רוזנפלד זהבה
ברוריה

 1026899/1לשניאק אירנה

 16/02/2015לרנר נורה

 1022708/1כהן טובה אסתר  29/01/1998רוזנפלד זהבה
ברוריה

 1026955/1בהונקר מוזס

 25/04/2013בהונקר רפאל

 1026958/1בהונקר שרה

 31/12/2014בהונקר רפאל

 1026961/1זלקטה נסים

 15/02/2015זלקטה מאיר

 1022723/2יחזקאל איספהני  01/02/2015יחזקאל איספהני
גדי
מרדכי
 1022803/1גוברגון ויטלי

 04/02/2015גוברגון אלה

 1022848/1גרובמן סוניה

 05/06/2012רוזנפלד ליסיה

 1022872/1גרובמן בוריס
ברוך

 18/01/2015רוזנפלד ליסיה

 1027066/1לוי אמנון

 10/02/2015פרטוש רבקה

 1022925/1וקסלר ברוך

 11/05/1991זקס גיטה

 1027080/1וטרו מלכה

 17/02/2015וטרו יוסף

 1023002/1פציניק סופיה

 06/09/2014פציניק אברהם

 1027089/1פניגל לאה
ויאלטה

 12/03/2015פניגל שמואל

 1023014/1לוי גורגיה

 20/02/2015לוי אליעזר

 1027095/1זהבי מרים

 08/09/2014זהבי לאה

 1026981/2בן אברהם סירנה  26/11/2014בן אברהם יהודית
 1027006/1ריישר זלדה

 09/02/2015סלפיאן איליה

 1027045/1ארד מיכל

 16/01/2015ארד יצחק

 1024436/1סויסה יוסף חיים  08/01/2012ורון מרסלה
 1025268/1לודמר דורה

 10/02/2015לודמר משה

 1015995/4גנץ שרה

 21/08/2013גנץ יצחק

 1022409/1סטורוזום בלומה  25/01/2015סגיב אריה
 1022896/1ארגס שמואל

 18/01/2014ארגס איתן

 1023240/1יעקובזון גיזלה

 31/05/2014יעקובזון אברהם

 1027224/1מנשה כהן

 08/03/2015כהן מרים

 1027125/1אלבחר הדסה

 04/06/2009אלבחר עדי

 1023323/1גמליאל מרים

 16/02/2015גמליאל שלמה

 1025348/1שטרן חיים דוד

 10/12/2014אורנבך סימה
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 1023025/2רבנקו אלכסנדר  22/02/2014בשארי מוריה
 1023103/1אדרעי שמעון

 06/08/2013פלדשטיין חנה

 1023155/1זינגרביץ שלמה

 25/10/1996זמרת משה דוד

 1023180/1זינגרביץ ברטה

 07/02/2015זמרת משה דוד

 1023217/3טרב שלמה

 10/02/2015טרב יסי

 1024024/1גלר רחל

 01/03/2015גלר צבי

 1024173/2דרמר מלכה

 23/12/2009דרמר בן ציון

 1024313/1קרן הנדה רחל

 11/11/2014קרן זאב

 1024380/2דרור משה

 11/02/2015יקיר ישראלה

 1025048/1גרציני אמדה

 27/02/2015גרציאני משה

 1025059/1גבאי אריה

 14/02/2015גבאי אסתר
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 22/08/2005חיוט קלרה

 1025227/1אלשווילי ננה

 08/01/2015אלשוילי שלום

 1015057/1אסטיס ברוניה

 1025242/1סולם לונה

 02/03/2014סולם יצחק

 1015267/1רוזנבלום פרידה  16/04/2013רוזנבלום דוד

 1025254/1סולם יעקב

 28/02/2015סולם יצחק

 1015316/1לוין אלכסנדר

 16/12/2014לוין ליליה

 1025269/2סגל יצחק דוד

 26/10/2014סגל משה מאיר

 1015363/1רובזי מאיר

 13/02/2014רובזי מיכל

 1025323/1נמטלאשוילי
טאטו

 04/07/2014פנחסי חנה

 1015926/1דובינסקי מילה

 13/11/2014בנון אבגניה

 1025332/1מזרחי שושנה

 19/02/2015מזרחי ציון

 1025333/1שבח פרידה

 22/02/2015שבח יוסף

 1025450/1פלישבסקי דב
יששכר

 28/01/2015פלישבסקי יעקב

 1026228/1צ'ובוטרו אברהם  05/11/1989מרום אריה
 1026248/1צ'ובוטרו גיזלה

 25/02/2015מרום אריה

 1026272/1בלו מרקדי

 28/06/2013כהן דינה

 1026298/1בלו בצלאל

 18/02/2015כהן דינה

 1026360/1אורלנציק שרה

 01/12/2009אורלנציק צבי נתן

 1026386/1פרוכטר אידה

 31/01/2014הופמן יוטה

 1026393/1פרוכטר שמואל
וולף

 07/02/2015הופמן יוטה

 1026432/1פייס ירון

 09/02/2015פייס שלמה

 1026464/1רזמיבש רבקה

 09/03/2015נחשון מנחם מנדל

 1027113/1קסטיל אדלה

 22/04/2007קסטיאל אפרים

 1027118/1פרויד מיכאל

 18/08/2009פרויד-שרף אינה

 1027121/1פרויד אסתר

 05/12/2014פרויד-שרף אינה

 1027124/1קבדה גנט

 03/10/2014קבדה אדגולין

 1027205/1שרעבי שמואל

 19/06/2004שרעבי עירית

 1027230/1פלורנטין חיה

 15/03/2015פלורנטין דב
אברהם

י"ב בניסן התשע"ה ( 1באפריל )2015
רפאל כהן ,המזכיר הראשי

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

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1015029/1כרסנתי אלברט
אברהם

 17/11/2014כרסנתי קורינה
הדסה

 1015045/1שלוש שלמה

 05/11/2014שלוש מרסל
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 1015716/1מיזן מנחם

 20/11/2014מיזן ויקטוריה

 1015461/1גולן פורטונה

 24/04/2013סיני מרים

 1015613/1דהן שלמה

 07/12/2014דהן אסתר

 1015819/1בנסימון יעקב

 26/03/2006בנסימון אידה

 1015826/1מלגיאק דוריתה  14/12/2014מלג'אק דורון
 1015869/1גולדשטין לובה

 16/12/2014חנוכה שרה אסתר

 1016249/1זליג מנדל

 11/12/2014זליג אירית

 1016699/1קורניק הדסה

 10/12/2014קורניק ישראל

 1016344/1הגר פנינה

 23/12/2014הגר מנחם דוד

 1017154/1אוזן סולנג אסתר  01/01/2015וקנין יעל
 1017294/1קורנגולד פרידה  24/12/2014קירשנר אסף
ישראל
 1016282/1אביאל יצחק

 07/02/2013אביאל טובה

 1016455/1טורג'מן יעקב

 01/01/2015טורג'מן אסתר

 1016639/1מששה ביאש

 12/12/2014מששה טשלה
שילה

 1016664/1אושאדי גרטרוד  19/06/2010אושאדי אורי
 1016937/1אוחיון ג'קלין

 01/01/2015אוחיון נסים

 1016947/1קליימן אברהם

 13/12/2014קליימן אילנה

 1017145/1בטאשוילי יעקב  11/10/2011בטאשוילי מרדכי
 1017197/1שרייבר ברטה

 10/12/2014שרייבר ישראל

 1017261/1קרייטנברגר שרה  22/05/2014קריטמברגר
שמואל
 1017265/1קרייטנברגר
סלמון

 12/04/1990קריטמברגר
שמואל

 1017312/1באראט מינה

 21/12/2014טקץ' אלכסנדר

 1017317/1יליזרוב סיומה

 15/09/2014יליזרוב ויטלי

 1019076/1לוי דוד

 24/01/2015לוי לינדה

 1019876/1ברוט לאה

 20/01/2015בראות יהודית

 1017612/1ריזינשוילי שרה  07/09/2011בכורשוילי משה
 1020026/1רוזנברג נורית

 30/10/2014רוזנברג אורי

 1017791/1רחמים אפרים

 04/11/2003רחמים פישלר
גאולה
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 1017391/1יניב מאיר

 15/12/2014יניב עופרה

 1019650/1אלמלח פני

 27/12/2014דהן שושנה

 1017623/1קליין משה

 11/01/2015קליין זהבה

 1017745/1חיון מסעוד

 19/06/1978חיון שמואל

 1017758/1מצנר יעקב

 13/02/2009שפיר נחום

 1017777/1ברק זוליאט

 03/11/2014ברק אלי

 1017796/1מאיר מרגלית

 20/02/2001מאיר חגי יעקב

 1017828/1אבוחסירה יעקב  08/10/2014אבוחסירה מזל
 1017868/1פנחס דוד

 12/10/2014נחום עוזי

 1017891/1קופציק אסתר

 24/11/2014קופציק קלונימוס
קלמיש

 1017987/1בן שושן משה

 07/12/2014בן שושן אברהם

 1018542/1שלמון שנדור

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1022348/1גורוביץ כהן
טובית

 31/01/2015כהן אילן

 1026055/1אסרף דוד

 31/01/2015אסרף יוחאי

 1022929/1קמחי משה

 21/02/2014קמחי מור אליהו

 1021515/1דוד מרים

 27/12/2014דוד ישראל

 1021633/1רביב סולנג'

 26/01/2015רביב יוסף עופר

 1022916/1קוטליאר איגור

 15/02/2015קוטליאר אולגה
אביגיל

 1024130/1אדרי שמואל

 29/01/2015אדרי אברהם

 1022591/1רוזנקרנץ מגדלנה  17/02/2015שטיינברגר
אקטרינה
 1021716/1נמירובסקי
נדז'דה

 21/10/2014נמירובסקי בוריס

 18/04/1989שלמון אפרים

 1021297/1לייבה אטי

 09/12/2014לייבה אליעזר

 1018545/1שלמון שרה

 14/11/2014שלמון אפרים

 1018569/1סלמונה משה

 21/12/2014לוי גני

 1024460/1איזנברגר
סולומון-שלמה

 27/01/2015איזנברגר טובה

 1018592/1גורדין גרגורי

 15/06/2014גורדין גיל

 1024722/1אמיר בנימין

 27/02/2015אמיר מזל

 1018825/1בוכריש מזיזלה

 24/12/2013בוכריס יוסף

 1005960/2אזולאי אלי

 23/09/2014אזולאי אסתר

 1018840/1דרעי חביב

 12/06/2002דרעי רונית

 1018301/3נחום שלמה

 05/01/2015נחום נזלה

 1019196/1כהן אברהם

 21/12/2008כהן בנימין

 1020318/1מעלם מרסל

 05/09/2009אגוסטין שמחה

 1019243/1טולדנו דוד

 12/10/2009טולדנו ברוך

 1020363/1קוקוס מלכה

 03/01/2015זאובר שושנה

 1019252/1טולדנו גמילה

 17/01/2015טולדנו ברוך

 1020392/1דלח פרח

 28/01/2015אלבו דליה

 1020861/1לוי אסי
)אספרנס(

 21/12/2014לוי עזרא

 1019623/1אזוגי סולמון

 18/01/2015אזוגי זהבה

 1019638/1רביב שרה

 07/01/2015מלכה מיכל

 1019664/1זלכבסקי רוזה

 06/01/2015סלע מיכאל

 1021043/1צרפתי משה

 25/08/2013צרפתי אתי אפרת

 1021438/1אורבך אפריים

 13/12/2014ויינברג אורבך
מלכה

 1019870/1מרקוביץ יהודית  19/12/2011מרקוביץ יעקב

 1021627/1ביטון שמעון

 13/02/2015ביטון יפה

 1020051/1אוספובאט לאה  20/03/2014שר נלי

 1021834/1בייליס ראיסה

 06/01/2015בייליס ארקדי

 21/12/2000אגוסטין שמחה

 495248/2רביבו עליה

 17/09/2014רביבו יוסף

 1021840/1שלייכר ראובן
רודולף

 14/02/2015שלייכר ברטה

 1022411/1הלפרין פנחס

 30/01/2015הלפרין צבי

 1022123/1גליקליך בוריס

 31/05/2008גליקליך אורה

 1026801/1אבלוב אמסטר
רוזה

 09/02/2015אמסטר רמי

 1022162/1פזור אברהם

 18/02/2015פזור אביבה

 1022277/1רמלר אסתר

 29/04/2011רמלר שמעון
גדליה

 1026513/1פרץ מאיר

 08/02/2015פרץ סימי

 1022725/1דרורי אמנון

 01/02/2015דרורי ירון

 1022678/1קפה זהבה

 01/09/2014קפה חיים

 1022924/2בן עזרא רינה

 17/02/2015בן עזרא גבריאל

 1023317/1בנט רחל

 01/03/2015בנט חיים

 1023253/1הירש ויוריקה

 07/01/2015לוי ורדה

 1025800/1פרץ אסתר

 07/03/2015אטיאס אבי

 1023296/1מרקו אלזה

 03/03/2014מרקו יעקב

 1019673/1חננאשוילי תמר  06/01/2015חן אלי

 1020316/1מעלם עבודי

 1020659/1טביב חנה פריבה  26/01/2015טביב רמי
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מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

שם המבקש

 1023298/1מרקו ליאופולד
אריה

 15/01/2015מרקו יעקב

 1023451/1בן זאב פלה

 14/06/1992בן זאב יאיר

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

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1023455/1בן זאב יצחק

 18/02/2015בן זאב יאיר

 1023489/1אפשטיין צביה

 22/02/2015קמיצי מאירה

 1015127/1בוטבול משה

 27/10/2008עזרא אורלי

 1023493/2אזולאי מאיר

 29/07/2014אזולאי אסתר

 1015143/1סולמון ברוך

 23/08/2011סולומון פנינה

 1024027/1פפר מרים

 22/02/2015סער רבקה

 286917/2בן פורת יעקב

 30/01/2007בן-פורת אליהו

 1024034/1ברסטוביצקי
פסיה

 30/07/1995ברסטוביצקי
אברהם

 1010556/2צרפתי רויטל

 09/09/2014צרפתי אלין אלי

 1024288/1שעיה רבקה

 20/01/2015לשם בלהה

 1015234/1עובד אופיר

 29/11/2014עובד לי-את

 1025513/1לוי לולי

 15/02/2015לוי עמי מרדכי

 1015358/1שבירו נעים

 09/09/2002שמואלי אשרה

 1025729/1צינגיסר זויה

 09/02/2015מלחובסקי אברהם
אלכסנדר

 1015959/1שטרן ברוך
יהודה

 15/12/2014שטרן יהודית

 1026118/1צוק מלכה

 13/01/2015יואב רוחמה

 1015899/1לוי סביחה

 01/12/2014צברי שמחה

 1026315/1קופלר טאובה

 11/12/2008קופלר יונה

 1016334/1גול טובה

 07/12/2014גול אהוד

 1026319/1קופלר הירש

 01/11/1984קופלר יונה

 1015976/1בועז רינה

 02/12/2014בועז חיים

 1026346/1מיכאל צביה

 09/02/2015מיכאל בנימין

 1026501/1פסטרנק ברוך

 23/03/2014פסטרנק שלמה
אבא

 1015944/1מגדש דוד

 03/12/2014מגיד עמוס

 1015973/1סבן אודט

 10/11/2014סבן אנדריי יוסף

 1026544/1ברנאי אבנר
אריה

 13/02/2015אבגיל ברנאי
אורית

 1016343/1זרובבל יזבעלם
לאה

 15/03/2014זרובבל אבבה
אביבה

 1026546/1לזמי ערן-חיים

 24/02/2015לזמי אתי הדס

 1016420/1רומאני גיטה

 14/08/2014מזור פנינה

 1017167/1מגן ענבר זיו

 11/09/2014רשקוביץ יפים

 1017167/2מגן ענבר זיו

 11/09/2014רשקוביץ יפים

 1026587/1בלוך מזל

 08/03/2015בלוך דוד

 1016491/1גולן אסתר

 03/08/2007גולן אלי שניאור

 1026594/1מליאר צילה

 06/12/2014ברטמן ויקטוריה

 1007453/3נג'אתי דולט

 06/06/2011לויזדה עדנה

 1026602/1אלחדף אסתר

 26/02/2015אלחדף יעקב

 1016674/1דוידוב מזלות

 16/12/1992שמייב יפה

 1026604/1אלחדיף יצחק

 19/01/1999אלחדף יעקב

 1016774/1קדמון יהודית

 20/02/2014קדמון עפר

 1026752/1מילרוד איטה

 09/02/2015שורץ אסתר
אספירה

 1016788/1סטניק לודמילה

 14/12/2014סטניק ארקדי

 1027076/1ברמלי שמואל

 27/02/2015ברמלי אילנה

 1016845/1שלומי יאיר

 18/12/2014שלומי יפה

 1026959/1רוזנטל יהודית

 19/10/1983רוזנטל ישראל דב

 1016875/1זהבי יפה

 28/04/2007בכר יעל

 1026986/1בכר אסתר

 11/02/2015שוורץ חנה

 1016904/1אברג'ל שלמה

 05/12/2001פרץ הלן רבקה

 1027055/1רזניק הרץ

 05/06/1993פוליי פאינה

 1027235/1סטרול ברוריה

 10/03/2015סטרול יובל

 1016916/1אברג'ל חנה

 06/09/2014פרץ הלן רבקה

 1016967/1עמרם יוסף

 09/02/2014עמרם דוד

 1017031/1סעיג פנחס

 22/12/2014סעיג אסתר

 1026575/1ליטמנוביץ פרלה  14/03/2000ליטמנוביץ יוסף
שמואל
 1026580/1שר סופיה

 31/10/2014שר שלמה

י"ב בניסן התשע"ה ( 1באפריל )2015
מנשה מילר ,המזכיר הראשי
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מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1017060/1קופייקיס מיכאל  31/12/2014רפפורט קופייקיס
ורה
 1017099/1לוזון ונדה

 07/06/2012לוזון אליהו

 1017269/1מילמן יבגניה

 05/02/2013מילמן יעקב

 1017698/1כהן יעל

 24/11/2014כהן שמואל

 1018383/1זילברשמיד רוזה  13/05/2014עפרוני סילוה
 327104/2לוי ריקה

 01/07/1992לוי פליקס

 1018389/1איטח שלום

 09/01/2015איטח דוד

 1017311/1מורגנשטרן אסתר  28/12/2014באהר חנה

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1018926/1רונן גדי

 17/01/2015נקר אהובה

 1019366/1גלזר משה

 03/01/2015גלזר לובה אהובה

 1019386/1ברגמן אלכסנדר  19/11/2014ברגמן מזל
 1019427/1משרקי שלום

 28/08/2014משרקי אילנה

 1019474/1שאולוב סבי

 15/01/2012שאולוב ויטלי

 1021727/1בר ניב טובה

 01/02/2015ששון דניאלה

 1021619/1קניגסברג יורם

 22/01/2015קניגסברג רוזה

 1022349/1בן מוחא אלי

 30/05/2014בן מוחא פיבי

 842992/4חיון איבון

 21/02/2010חיון אשר

 1022185/1קליינמן מנחם

 30/01/2015קליינמן אגנטה
 24/10/2014גלאם רבקה

 1017330/1אויזרט ג'רר
כלפה

 20/09/2014אויזרט רונית

 1017458/1פת ישראל

 21/11/2014לוי שושנה

 851565/2קראדי מעתוק

 1017830/1לינדר אהרון

 16/10/1989ספיר אריקה

 1023650/1וורקנך ששה

 1017836/1לינדר אנה

 30/01/2001ספיר אריקה

 21/01/2015וורקנך אביעד
אגניו

 1017894/1ביטון יצחק

 01/12/2014זקן ביטון אורלי

 1015899/3לוי סביחה

 01/12/2014צברי שמחה

 1017939/1בן יאיר בנימין

 11/10/2012בן יאיר חנה

 1020013/1חגג ליזה

 24/02/2014חגג מיכה

 1018004/1דיין אושרת

 06/01/2015דיין אלברט

 1019877/1בלנרו לוצי

 16/01/2015טרן צפורה

 1019903/1תמם אליהו

 24/11/2014תמם אלי

 1018356/2לבובסקי גלינה

 20/01/2010לבובסקי לודמילה

 1019483/1שאולוב טיילו

 21/01/2015שאולוב ויטלי

 1019668/1קופמן לאה

 20/10/2014קופמן שמעון

 1019674/1תנעמי אילנה

 19/01/2015מכלוף יפית

 1018056/1מרקוביץ אפרים  07/10/2014מרקוביץ משה
 1018077/1שושן אלברט

 23/12/2013שושן מוניקה

 1018091/1קוסניצר ויקטור

 02/09/2014קוסניצר חייקה

 1018161/1ארדיטי ויטוריה  31/12/2014קדוש חני
 1018218/1מילאיוף יעקב

 27/11/2011מולאיוף ישעיהו

 1018225/1מולאיוף מרים

 06/01/2015מולאיוף ישעיהו

 1018230/1מילוא אליהו

 22/05/2014מולאיוף ישעיהו

 1018293/1קליין אליעזר

 06/06/2009קליין זאב יוסף

 1018302/1קליין דבורה

 06/09/2010פרום מינה

 1018356/1לבובסקי גלינה

 20/01/2010לבובסקי לודמילה

 1018601/1בנימין כהן
עובדיה

 16/02/2014נוה מרגאן

 1018680/1גולדברגר שושנה  15/11/2014שרייבר אביבה
 1018721/1אברהמי יצחק

 10/09/1998אברהמי שרה

 1018731/1חולו יהושע

 24/12/2014חולו עדה

 1018912/1רוזנצויג בן ציון  08/07/2014רוזנצויג יוכבד
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 1019696/1ברדיצ'בסקי אלה  18/12/2014גורודצקי נטליה
 1019710/1דוקטור יהודית

 04/12/2014דוקטור מטביי

 1019720/1נחמה אהרון

 15/12/2014נחמה מנחם

 1019924/1אפשטיין דוד

 26/01/1993אפשטיין ריסלה

 1020016/1אליזרוב אבישג

 03/02/2015אליזרוב יורי

 1020041/1כתב פורטונה

 24/11/2014כתב אלבר

 1020044/1תפוחי יוסף

 03/01/2015תפוחי שולמית

 1020055/1שטורמר צבי

 04/03/2008אדלשטיין חנה
מיכלה

 1020059/1שטורמר פרומה

 18/02/2001אדלשטיין חנה
מיכלה

 1020124/1חנונקין נאום

 31/10/2014חנונקין פרידה
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מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1020171/1בניזרי פני

 30/10/2013בניזרי דוד

 1020246/1גבאי משה

 28/01/2015גבאי אילנית

 1020523/1ברד איבגניה

 11/01/2015ברד איליה

 1020589/1קוזחי מלכה
מרים

 19/01/2015חממי רינה

 1020676/1הירט עוגניה

 24/08/1989הירט משה
אליעזר

 1020713/1רבה יוסף

 27/03/2014רבה אסתר

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1022894/1לויסון מרכוס

 27/01/2015לויסון גרציאני
ענת

 1023230/1טרטקובסקי
שיפרה

 07/08/2014טרטקובסקי
לאוניד

 1023311/1אסולין רוזה

 31/01/2015אסולין עדי

 1023359/1גרינשטין בלהה  18/05/2014גרינשטיין שמואל
זנויל
 1023569/1סיבוני מאיר

 09/12/2011סיבוני שמחה

 1020925/1וקנין מסודי

 16/01/2015וקנין רוני תהילה
לידיה

 1023877/1ימהרן ביטהון

 25/01/2015ממו בלטה

 1023934/1קויסמן ליה

 19/08/2012פיליפ אלנה

 1020931/1קוסן ויקי

 13/01/2014קוסן גבריאל

 1024013/1ווהבה יעקב

 29/11/2014ווהבה שולמית

 1020940/1צימרמן ראובן-
פטריק

 14/01/2015צימרמן כנרת

 1024040/1פינגרברן ברוך

 29/01/2015פינגרברן יהודית

 1020968/1שברו גורגיה

 09/02/2007שמואלי אשרה

 1024070/1זרביב דניאל
אמה מישל

 09/01/2015זרביב הנרי פייר

 1021524/1סייג מרי

 06/01/1979ווידזיסלבסקי חנה

 1025545/1קרימר אמליה

 16/02/2015קרימר ולנטינה

 1021527/1קוס צפורה

 30/01/2015אלון שושנה

 1027242/1מלר שרה

 10/07/2014אטיה יעל אליז

 1021561/1רחום יהודית

 28/11/2014רחום אליהו

 1024539/1מגדש שמחה

 24/08/2004מגיד עמוס

 1021667/1יעקב יוסף

 05/05/2007יעקב אברהם

 1024629/1רוזנבלום ליאון

 17/02/2015רוזנבלום רגינה

 1021676/1יעקב אורה

 02/02/2015יעקב אברהם

 1024666/1ליאטשב סופיה

 19/11/2014ליעד דניאל

 1021688/1בן משה שמחה

 24/01/2015בן משה אשר

 1024857/1דים נעמי

 18/02/2015דים אורי

 1021702/1כהן ראול אלברט  16/07/2009כהן לוסיאן
 1021819/1דיבינסקי
לודמילה

 25/01/2015גולצברג
סבטלאנה

 1021880/1אשר דוד

 08/02/2015אשר אסתר

 1021980/1חדד יפת

 26/01/2015חדד שחר

 1022023/1שח בוריס

 01/02/2015שח אולגה

 1022112/1דריימן ג'ן קלוד

 19/12/2014דריימן ניקולה

 1022414/1בדוסה יצחק

 14/01/2015בדוסה דליה

 1022529/1נובק מריון

 09/11/2006צימרמן גבריאלה

 1022642/1קרייצמן רוברטו  03/02/2015קרייצמן עליזה
 1022653/1קרבץ מויסיי

 28/08/2003קוגן גרטה

 1022747/1ג'מבר אזזאו

 04/01/2015פסחה סנטייהו

 1022758/1לוי דורון

 07/02/2015לוי דפנה

 1022839/1חשאי מנחם

 17/02/2015חשאי ערן
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 1024964/1חניני שלום יעקב  20/11/2014חניני רבקה
 1024986/1עשרי שלמה

 28/07/2013עשרי אילה

 1025013/1תורגמן רחמים

 06/05/2014שומלו חשובה

 1025270/1לסרי ג'ול יהושע  10/02/2015לסרי קולט פאני
 1025270/2לסרי ג'ול יהושע  10/02/2015לסרי קולט פאני
 1025331/1גוטוילן מרים

 19/10/2013רובין הגר

 1025338/1גוטוילן אליעזר

 12/02/2015רובין הגר

 1025378/1בן אריה שולמית  24/11/2014בן אריה יצחק
סטפי
 1025452/1שקד שלום

 17/02/2015שקד מרים

 1025518/1רוזנברג משה
דוד

 02/09/2014רוזנברג לאה

 1025546/1לבנט לוי יוסף

 29/01/2015לבנט לוי סוזן

 1025557/1סרוסי ג'וליה

 27/11/2014גורג'י לימור

 1025570/1פוקניוק סרגי

 22/01/2015פוקניוק בלה

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1025828/1פלדנשטיין חנה  17/07/2014בלאו יפה
רייזל

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1016632/1וולקן דב

 29/12/2014וולקן שרה

 1017174/1זכריאס אריקה

 07/01/2015זכריאס אלון

 1017179/1בנטל אסתר

 13/11/2014בנטל נחמן
 30/11/2014בן יהודה קארן

 1026266/1זרקו ריינה

 23/04/2014זרקו יעקב

 1026391/1הר גיל עפר

 03/02/2015הר גיל רות

 1017831/1דרשוביץ טרזה

 1026514/1ברנס טינה

 07/03/2011בוארון אמליה

 1017586/1דעוס אילנה

 1026706/1נחום טויה

 27/07/2014רום ג'קסון

 07/01/2015דעוס שאלתיאל
יניב

 1026747/1חלוצקין מלק

 08/02/2015פרזן קשאני מנסור

 1017329/1כהן יהודית

 23/12/2014מאיר אביבה
ויקטוריה

 1026865/1זאנה מרדכי

 07/01/2015זוהר בנימין

 1026991/1וקנין סול

 17/10/2004וקנין דוד

 1027030/1שפירא שושנה

 25/11/2014שפירא טוביה

 1017742/1אנגל חיים משה  26/10/2014אנגל סטשישין
קטרינה
יוסף
 1017274/1גרשי משה

 13/01/2007גרשי בנימין

 1017344/1בן שלום יצחק

 07/05/1990קורנפלד בתיה

 1027035/1טגניהו אספה

 07/11/2014טגניהו אדנו

 1017394/1נשיא דוד

 06/12/2014נשיא ארז

 1027116/1חבר גאולה

 01/09/2014אסולין חבר חוה

 1017505/1גרף דוינה

 03/01/2015גרף יוסף

 1027229/1נסים ג'וליה

 24/11/2014נסים יעקב

 1017525/1לאקס חיים

 11/03/2008קרן אקשה

 1027326/1זמור אלפרד
דזירה

 23/11/2006זמור בתיה

 1017598/1בר גנאדי

 27/12/2013בר יולי

 1017651/1צלה משה

 22/11/2014צלה גילי

 1017705/1דרוין שרה

 20/12/2014דרויאן שמעון

 1017759/1דרוין זלמן

 04/10/2013דרויאן שמעון

 1017802/1גולדשלק מניה

 08/10/2014גולדשלק יפים

 1017870/1גאון משה

 07/12/2014גאון חיים

 1017931/1חיון רפאל

 03/01/2015חיון בני (בנימין)

 1017963/1בר שלום עמוס

 01/01/2015בר שלום מרים

 1018240/1שמוקלר סופיה

 19/12/2014מנדלב דינה

 1018300/1קייסרמן ליובוב

 13/01/2015קייסרמן יוסף

 1015119/1לוזון דינה

 05/12/2014בכר ניסים

 1018316/1זרביאן מורד

 18/01/2015זרביאן ליאורה

 1015524/1מינסטר מאיר

 25/11/2014מינסטר רונית

 1015589/1סלומון גני

 10/12/2014סלומון ירון

 1018474/1רוחאן-תקוה
אילת

 17/01/2015תקוה נעמי

 1015594/1אילנברג חנה

 17/12/2014להב אירית

 1018505/1משיח גורגיה

 21/12/2014בובר שושנה

 1015607/1דלפונו יהודית
שרה

 12/12/2014בר זיו

 1018639/1יחזקאל משה

 24/11/2014שמרת יחזקאל
רויטל

 1015693/1שהרבני נורית

 24/12/2013שהרבני ארז

 622042/2הלל עובדיה

 21/01/2009הלל גמילה

 248462/2גרשי בונאיה

 04/08/2014גרשי בנימין

 1018954/1דוידי מיכה

 05/01/2015דוידי בלהה בילה

 1017018/1רחמין נעימה

 16/12/2014עובדיה סמירה

 1019065/1נורמן נתן

 26/10/2014נורמן ברוניה

 1016898/1מיכלאשוילי
ציורי

 27/03/2014מגרלי רותי
אירמה

 1019108/1רטה מזל

 25/12/2014רטה מסגנאו

 1019171/1מיידני מלכה

 03/01/2015מיידני חיים

 1015833/1אפגיין פידה

 30/04/2014אפגין אביעד

 1019191/1מנצור שודיה

 27/03/1995צור מרדכי מוטי

 1016141/1חכם צבי

 01/02/1976חכם חיים

 1019267/1מזרחי שרה

 12/12/2014לפידות אסתר

י"ג בניסן התשע"ה ( 2באפריל )2015
יהושע ישראל כ"ץ ,המזכיר הראשי

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

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש
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מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1019326/1רוזנטל ישעיהו

 26/12/2014רוזנטל שלמה

 1022862/1דיבקר שושנה

 23/08/2014אסטמקר סיון

 1019358/1שיפמן צפורה

 14/01/2015שיפמן דורון

 1023083/1ברדה נסים

 18/12/2014ברדה רחל

 1019395/1חמו רינה

 23/02/2014פחימה מרים

 1023241/1סקא גיא

 23/01/2015סקא יוסף

 1019407/1אלטס שיקו
יהושע

 08/01/1992טנצר אלטס פינה

 1023639/1שץ דינה

 28/01/2013ברגין רגינה

 1023664/1אינדיק טובה

 18/01/2015אינדיק יצחק

 1023669/1אינדיק מרדכי

 19/02/2015אינדיק יצחק

 1019418/1וושצ'ילו דוד

 14/01/2015וושצ'ילו סופיה

 1019419/1אלטס שרה

 24/01/2015טנצר אלטס פינה

 1019574/1ליפיס אירינה

 21/12/2014ליפיס מירון

 1019649/1ברמי דוד

 08/11/2014ברמי סימון

 1019984/1יפת גואל

 07/01/2015יפת רות

 1023855/1יעקובסון יששכר  19/01/2011יעקבסון מנחם
דוד
 1023864/1יעקבסון יהודית  13/01/2015יעקבסון מנחם
דוד

 1019989/1גרינוולד אוה

 16/01/2015גרינולד גורג חיים
דוד

 1023996/1עוזרי אברהם

 15/12/2014עוזרי אליהו

 1024010/1עוזרי צפורה

 17/02/2014עוזרי אליהו

 1020167/1לוין מדלן

 25/01/2015לוין מנחם

 1024074/1הללי מרסל

 31/12/2014זנגי איריס

 1020170/1סומפולינסקי
יהודית

 31/12/2014אורים צבי

 1024097/1ויסברג אסתר

 12/11/2014כהנא רבקה

 1024243/1יעקובסקו זאן

 10/10/1986רושו סילביה

 1020377/1שמעון פרידה

 06/12/2014שמעון דני

 1024353/1אלון דינה

 05/08/1997אלון רעיה

 1020388/1מיליס זהרה

 14/05/2014מיליס יהונתן

 1024393/1אלקלעי מיכאל

 21/02/2015אלקלעי פסי

 197096/4ליפשיץ רחל

 22/02/2015והב חפציבה

 1020447/1קסטרו לונה

 19/01/2015קסטרו ראובן

 1020514/1ברויטמן סופיה

 22/11/2014ברויטמן גריגורי

 1020524/1ברויטמן יעקב

 12/07/2004ברויטמן גריגורי

 1024826/1בראונשטיין
שאול

 21/02/2015בראונשטין
ביאנקה ברכה

 1020834/1משולם גניה

 01/02/2015שרעבי שושנה

 1024953/1פרידמן יוסף

 23/08/2012פרידמן דבורה

 1020834/2משולם גניה

 01/02/2015שרעבי שושנה

 1024973/1לויט רוזה

 24/02/2015גולדפרב מילה

 1020895/1קלפין גלינה

 17/01/2015אוסינסקי מירי

 1026489/1דגן רובי

 12/03/2015דגן עדנה

 1020944/1אורן פנינה

 14/01/2015הוד שרה

 1025000/1ימין ימין

 24/02/2015ימין דויד

 1021249/1פודגיצקי אנה

 06/02/2015פדה זאב

 1021259/1קרמר חיים

 16/05/2005קרמר יוסף

 1021404/1עזר אתי

 26/01/2015עזר יהודה

 1021509/1חתוקה רפאל

 30/10/2009חתוקה מזל

 1021531/1צ'ודנובסקי
ברטה

 07/08/2003צ'ודנובסקי
אלכסנדרה

 1021581/1בן יוסף אריה

 15/01/2015בן יוסף יפית

 219985/2רויטבורג מלכה

 29/12/2014רויטבורג דוד

 1021732/1כמליאן יהושע

 01/02/2015כמליאן עפרה

 1021737/1פסוב משה

 13/02/2015פסוב מרים

 1021965/1באומן אוה

 27/12/2014זוהר רחל

 1022018/1היימן תמרה חיה  29/12/2014היימן מנחם
 1022183/1קרוני שרה

 29/08/2014זכריה אורה

 1022332/1נסים אורי

 29/01/2015נסים נילי
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 1025093/1ברי לילי צרלינה  28/02/2015ברי עודד שמואל
מרים
 1025427/1הלוי משה

 21/01/2015הלוי שולמית

 1025781/1גרינברג שמואל  18/02/2015אמדה בנימינה
 1025818/1פפויפר יהודית

 26/01/2015פויפר אברהם
ישעיהו

 1025992/1רביב ראובן רוג'ר  26/03/2014רביב שלמה
 1026392/1זכריה סימה

 02/03/2015זכריה רונית

 1026407/1אפרתי בנימין
אפרים

 31/01/2015אפרתי רחל לאה

 1026689/1רובין אלברט

 14/02/2015רם לימור

 1026691/1קאופמן טובה

 21/11/2008קאופמן פסח

 1026784/1משעל עמית

 20/12/2014משעל עליזה

 1026984/1שמחי אמנון

 14/03/2015שמחי לירון

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1027084/1שכרוב מזל

 28/02/2015שחר חזקיה

 1014029/2צרנובלסקי רחל

 14/12/2014הוס אליזבטה

 1027160/1לשץ רחל

 20/02/2015בן רשי ניצה
עדנה

 1018589/1גופר חוה

 28/11/2014גופר אלית

 1018590/1גופר צבי

 08/01/2015גופר אלית

 1018893/1שרעבי ברכה

 30/05/2013קיסר רחל

 1019110/1בלבן שולמית

 02/04/2014בלבן דורון

בית הדין הרבני האזורי ברחובות

 1019394/1ברנר אלטה

 28/12/2014אורון אסתר

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

 1019747/1גורן אלקה

 10/12/2014גורן דן

 1019847/1אביבי משה

 19/01/2015ברוורמן אושרית

 1019858/1פלדמן לאוניד

 27/12/2014פלדמן סופיה

 1020253/1שטורם נתן

 18/12/2014שטורם קלרה

י"ב בניסן התשע"ה ( 1באפריל )2015
משה הלוי ,המזכיר הראשי

מס' תיק

שם המנוח

 1015164/1דוטש אוסקר

תאריך
פטירה

שם המבקש

 05/02/2005תמיר מרים

 1015361/1מיכאלי אלטלנה  05/12/2014מיכאלי מיכאל
 1016738/1סנדרוביץ רבקה

 26/11/2014סנדרוביץ יעקב

 1016770/1כהן סעדיה

 22/11/2014כהן רחל

 1015757/1הוס שמעון

 12/12/2014הוס סוליקה

 1016987/1קאופמן אליזבטה  25/12/2014נוה שלמה
רבקה
 1017008/1חוסידוב פינחס

 29/09/2014בבדוסטוב תמרה

 1017147/1ווייג יעקב

 01/01/2015ווייג אשר

 1017567/1מנדלזון שרה

 28/09/2014מנדלזון דב בר

 1017581/1חזן אברהם

 15/12/2014חזן שלום-חי

 1017892/1לוי דוד

 06/01/2015לוי ישי

 1020356/1רבינוביץ' פייגה  23/10/2003קוטליאר יפים
 1020444/1אלימלך רחל

 04/01/2015אלימלך חי דוד

 1019823/2צעידי רויטל

 31/01/2015צעידי אביעד

 1020503/1בסון פאיזה

 02/01/2015בסון פנחס סמדר

 1020505/1ברוך אסתר

 06/01/2015ברוך אביבה

 1020608/1זרקון יהודה

 17/01/2015זרקון אורי אהרון

 1020658/1ברזניק חיה

 29/12/2014בירנצוויג טל יוסף

 1020714/1ליכטנשטין ברוך  20/03/2004ליכטנשטין נחה
בנדט
 1020751/1רוזן אברהם

 26/01/2015רוזן רון

 1020801/1שניידר שמואל

 18/07/2008שניידר תמיר

 1020813/1טברובסקי
ז'וזפינה

 09/11/2014טברובסקי יבגני

 1017645/1לרמן אביגיל

 02/01/2015לרמן שי

 1025219/1אהרון ג'ימי

 06/02/2015אהרון תמר

 1017665/1גרוס נתן

 08/04/2002גרוס אמנון

 1025252/1סויפר בטיה

 25/12/2014סויפר איליה

 1025334/1שיפמן אדית

 18/02/2015גרפינקל סימונה
אלכסנדרה

 1017666/1גרוס צפורה

 05/09/2014גרוס אמנון

 1018368/1גרמן רחל

 03/12/2014כהנא נאוה

 971966/3גמיל חיים

 29/01/2011מגל יוסף

 1025504/1אברגל הלנה

 11/02/2015אברגל אבנר

 1018188/1ולצמן בטי

 27/12/2014יששכר נעמי

 1025521/1הרשקו שורה

 27/11/2014פישלוביץ חנה

 1018196/1מיזליש אברהם
בן ציון

 03/01/2015מיזלש אסתר

 1025539/1ניגוסי מרי מרים  18/01/2015ניגוסי אסתר
 1025550/1בבלסקי טובה

 12/02/2012ריצמן לאה

 1018275/1נתיב אלכסנדר

 03/01/2015נתיב יפה

 1025745/1אהרוני מרים

 14/02/2015אוחיון צביה

 1018329/1בן סימון יוסף

 15/12/2014בן סימון עליזה

 1025777/1קפש שלמה

 15/12/2014קפש יפה

 1018388/1פילברג אליעזר

 06/01/2015רובין בטי

 1025940/1ביטון רחמין

 24/08/1975זפרני פנינה

 1018469/1זמיר אריה

 03/12/2014קפלן ניצה

 1026317/1שלוסברג תאה

 07/03/2015שלוסברג זאב

 1019093/1עמרם פרידה

 28/12/2014עמרם שלום

 1025985/1קסה פריו

 16/02/2015וובט אסתר

 1018677/1בידאני עובדיה

 20/11/2014ביידאני צדוק

 1026499/1סבח יוסף

 23/02/2003שחר עמרם

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

5341

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1026494/1סבח זוהרה

 12/09/2014שחר עמרם

 1016105/1ליבוביץ דינה

 13/12/2014ליבוביץ אסתר

 1025951/1ביטון אסתר

 08/01/2015זפרני פנינה

 1016844/1מרציאנו דוד

 01/01/2015מרסיאנו עזיזה

 1026099/1דולברגר נוצה

 05/02/2015רפאיל מרינה

 1017206/1ווייסמן קלרה

 09/09/2013ספיוואק ליליה

 1026309/1כץ אילן

 02/02/2015כץ-וולף רינת

 975962/2זובי סלבדור

 20/12/2014זובי שיינה

 1026390/1ראובן אברהם

 22/02/2015סגל גלית

 1012204/2ציציאשוילי
אהרון

 13/07/2009ציציאשוילי
איזולדה

 1016260/1זיזוב מורדך

 20/12/2014זיזוב שרה

 1026500/1סבח מיכאל

 06/12/2005שחר עמרם

 1026759/1מרקמן לוטי

 13/03/2015מרק קרין ביאטריס

 1026812/1הלמן יוסף

 26/02/2015הלמן פסיה

 1027082/1מזעקי יחזקאל

 07/03/2015חתוקה דניאלה

 1016341/1אלמושנינו יוסף  26/10/2005אלמושנינו משה
ציון

 1027132/1כץ יעקב

 11/10/1976רץ ישי זאב

 1016468/1פרדה צגה

 13/04/1994מלסה שרית
אנטהון

 1027184/1אלבחרי פני

 23/02/2015אלישע שרה

 1016532/1רודיטי יעקב

 20/06/2014רודיטי חיים

 1027275/1גל שמעון

 22/02/2015גל משה

 1017063/1חביב ליאון

 19/12/2014חביב רון ישראל

 1027278/1גל חנה

 14/11/2014גל משה

 1017072/1חביב פני

 14/10/2005חביב רון ישראל

י"ג בניסן התשע"ה ( 2באפריל )2015

 1017264/1גולוב סימיון

 14/12/2014גולוב רנטה

 1017402/1פרדמן מיכאל

 20/01/2003גלמן טאטיאנה

 1017461/1בטשי ימן

 02/10/2006בוסיבה דגנית

 1017480/1ממן יוסף

 18/03/2014ממן חנה

 1017602/1עופר שושנה

 27/04/2014דותן פנינה

 1017803/1בוטראשוילי
שרה

 21/12/2012בוטראשוילי
ישראל

 1017964/1יצחק טדלה

 14/05/2014יצחק ווזרו

 1017840/1מיטרני זלמה

 04/01/2015חביב מתיה
 28/11/2008קאופמן אלידע
 25/09/2014שילון שלוה

 1015116/1קוק סופיה

 18/05/2010קוק גלינה

 1018237/1ליפשיץ אנה

 20/01/2007מיטב וסילי

 1015138/1מרדכיאשוילי
תמרה

 13/02/2002אליגולשוילי דוד

 1018374/1מוול מדלין
זרדודה

 02/12/2014סוסן מרי

 1015229/1דומברובן
סרפימה

 20/09/2014סלניקוב מרינה

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

 1015023/1אזואלוס זוהרה

 02/11/2014וקנין רוחמה

 1015033/1אוסקאר הילל

 29/11/2014אוסקאר אוז'ני

 1018120/1קאופמן דניאל

 1015221/1מושאילוב
ביתאלי

 28/11/2014מושאילוב מארק

 1018142/1שללאשוילי
זילפה

 1015413/1זפרן שרה מלכה  18/12/2014טמרה רוזלי

 1018543/1שפיגל סרגיי

 26/06/2012שפיגל בלה

 1018629/1דולגוב סמיון

 12/10/2014דולגוב בלה

 1018735/1אדלר חנה

 12/12/2014גולדנברג שרה
רחל

 1018928/1סטפנסקי בוריס

 04/12/2014סטפלסקי רוזה

 1018986/1אוחיון סולומון

 02/12/2014אוחיון זוהרה

 1019021/1פלדמן גניה

 04/01/2014צ'יצ'ולין סרגיי

 1015536/1טרוייצקה פרומה  12/08/2014בנר דליה
 907926/2ששואשוילי
ריבה

 26/10/2014ששואשוילי יוסף

 1015263/1אביטאן פריחה

 10/12/2014סינקלר מזל

 1015746/1פקר אסתר

 20/09/2012פרנק רעיה

 1015848/1בוחדנה אברהם  21/12/2014בוחדנה מרסל
 1015861/1ארצי ציון
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 1019359/1אנידג'ר חביב

 05/04/2014אנידג'ר חיים

 1019567/1סרדינס מלכה

 21/11/2014סדרינה דניאל

 14/12/2014ארצי רחל

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 1019683/1ארפי שושנה

 31/07/2006ארפי שאול

 1019686/1ארפי משה

 20/04/2014ארפי שאול

 1019896/1ארואץ עוזיאל

 08/01/2015ארואץ טובה

 1019960/1בלובשטיין מריה  13/04/2014בלובשטיין
אנטולי
 1020008/1קהימקר חנוך

 31/12/2014קהימקר לילי לאה

 1020034/1ינוקשוילי איסק  21/12/2014אנור רומן
 1020166/1עמנואל שלמה

 04/07/2014עמנואל עוקשי
רותי

 1020260/1חדוק יוסף חיים  26/12/2006חדוק ריחביה
 1020265/1בונין אספיר

 20/12/2014בונין בוריס

 1015536/2טרוייצקה פרומה  12/08/2014בנר ירון
 1020717/1לוינוב אלכסנדר  24/01/2015לוינוב יוליה
 1020749/1זיגדון עמוס

 24/12/2014זיגדון צביה
רובינה

 1020851/1רובין ולדימיר

 02/01/2015רובין טטיאנה

 1020993/1דהן אברהם

 24/01/2015דהן עמרם

 1021082/1רודיטי רבקה

 11/01/2015רודיטי ניסים

 1021183/1חיימן יצחק

 08/11/2014רוזנברג זינאידה

 902665/4כהן הורי

 12/04/2014כהן שמואל

מס' תיק

שם המנוח

 1015410/1אביטל שמואל
66558/2

אטיה חסיבה

 1015851/1כהן לוי

תאריך
פטירה

שם המבקש

 10/10/2014אביטל דניז
 25/12/2003אטיה דוד
 28/09/2014ברוך דבורה

 1015847/1שפורקר סולומון  08/02/2014שפורקר אדם
 1016029/1מרדכייב סמיון

 13/04/2014מרדכייב בציין

 1017140/1חדד פורטונה

 10/10/2014שמואל גבריאל

 1016185/1כהן סימי

 18/05/2014כהן נסים

 1016399/1גרומוב איגור

 15/05/2014גרומוב סופיה

 1016425/1טבצ'ניק סמיון

 10/07/2006חרסונסקי לאה

 1016612/1דתוקישוילי
אתרי

 01/05/2011צחטיק אירינה

 1016809/1שמילוב מלאכים  09/12/2014שמילוב ולדימיר
 1017187/1הניקשטוק מרדכי  02/10/1990דיין בתיה
 1017517/1שמעונוביץ
שפרה

 09/12/2014לוין פלה

 1018499/1סבטליץ ויקטוריה  15/01/2015סבטליץ גנדי
 1019453/1סיבוני חיים

 01/01/2009סבוני מרדכי

 1018352/1אוזן אני הילדה

 21/12/2014ברסי מוריאל ז'אן

 1010319/2שמואלי אריה

 19/03/2006מוספי עמליה

 1017519/1שמעונוביץ
אברהם

 22/12/2014לוין פלה

 1018060/1אמאנו ציון

 13/11/2011אמאנו מזל
סעידה

 1018529/1בן אבו יהושע

 28/11/1970בן אבו סלומון

 1021681/1לוגסי שלמה

 07/12/2014לוגסי אשר

 1018659/1וסרמן אהרון

 14/01/2011וסרמן ויאצ'סלב

 1021686/1לוגסי מזל

 26/12/2012לוגסי אשר

 1019062/3שר משה

 05/12/2001זוהר נורית

 1019120/1איטה סוליקה

 10/07/2014ביטון סימי

 1019231/1לבר גרטה

 13/01/2015לבר צרפתי
ישראלה

 1019525/1מרק חוה

 21/02/2008מסיקה מלכה

 1019707/1חדאד יחיא
רחמים

 19/01/2015חדאד צביה

 1020233/1סיאני סעידה

 19/10/2014סיני ינון

 1020254/1סיאני יחיא

 21/10/2001סיאני מרדכי

 1020283/1רוזנברגר סרנה

 02/03/2007שורץ אריקה

 1021264/1בוך רחל

 04/04/2010ולטקוב קלאודיה

 1021316/1פסמניק רוזה

 25/08/2014לבקובסקי בוריס

 1021391/1סוסן מימון

 31/03/1979שושן מוריס

 1021434/1רוברמן מאיה

 22/01/2015אוזיק אירנה

 1021477/1חדד סווירה

 16/09/2014שלום יובל

 1021625/1אוחיון עזר

 09/04/2012אוחיון סולונג'

י' באדר התשע"ה ( 1במרס )2015
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
64625/2

שם המנוח
פלדמן איליה

תאריך
פטירה

שם המבקש

 24/12/1998ציזיס יבגניה

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

5343

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1021443/1שרמן בתיה

 30/04/2013קליין אללה

 1025814/1סימנטובוב זלמן  28/09/1997סימונטובוב יעקב

 1021762/1מונסונגו גרציה

 14/01/2015עטיה סוניה

 1024593/1נעים מנטינה

 20/03/2014נעים שלמה

 1025845/1סימונטובוב
באבאייבה אסתר

 18/12/2014סימונטובוב יעקב

 1023013/1שלום לולו

 25/02/2014שלום בנימין

 1026387/1שפורקר שמעון

 04/03/2015שפורקר תמר

 1020970/1דהרי יעל

 11/02/2015מעודה רועי

 1026459/1אשרף לדיסיה

 09/03/2015אשרף נפתלי

 1020541/1וויילר אירנה

 30/08/2014ביכלר יונה

 1026420/1תאלקאר
אביגאיל

 19/12/2014תאלקאר עזרא

 1020657/1מדל לזרו יצחק

 25/04/2014מדל בטי נעמי

 1026582/1אלימלך רוזה

 21/02/2015חמו נעמי

 1020671/1כץ רוזה

 02/02/2012קוזויקרו בלה

 1026588/1אלימלך מאיר

 07/08/1997אלימלך דניאל

 1020695/1קופלמן תהלה

 22/09/2014מנדל צילה

 1026684/1אמירוב סוסנה

 14/01/2015יוסופוב רבקה

 1020929/1חבקין מרגריטה

 22/04/2011ציפליצקי
ליודמילה

 1026910/1סנקר הילה

 19/02/2015סנקר נורית

 1020932/1חבקין יוסף

 20/12/2008ציפליצקי
ליודמילה

 1027031/1כהן צמח

 12/07/2012כהן שמעון דוד

 1021045/1ברני נינו

 21/01/2015ברני אלי

 1021272/1מוריוסף מרדושה  29/05/2000כהן אמי שרה
 1021274/1מוריוסף עידה

 14/01/2015כהן אמי שרה

 1021426/1כהן יוסף סלם

 07/01/2002כהן אברהם

 1021437/1קוגן רימה

 10/01/2015קוגן בוריס

 1021835/1פרץ דקלה

 20/09/2014פרץ אליהו

 1021836/1חדרי אסתר

 12/09/2013ארדורונאי צפורה

 1021924/1יצחק עמרם

 24/12/2009כהן תמרה

 1021936/1פוקס בוריס

 24/01/2015פוקס איגור

 1021955/1מימון משה

 10/01/2015מימון תמר

 1027042/1כהן איבון אורטל  01/03/2015כהן שמעון דוד
 1027052/1לוי ארז

 01/03/2015לוי עליזה אלין

 1027137/1חדד חיים

 22/03/2015חדד שמשון

 1027254/1דרעי שלמה

 14/02/2015דרעי נחמן ליאור
נתנא

י"ב בניסן התשע"ה ( 1באפריל )2015
אברהם פרץ ,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

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1022425/1אברהם מרדכי

 21/12/1992אברהם יצחק

 1015232/1מאיר אברהם

 23/10/2014מאיר פנינה

 1022507/1מיכלאשוילי
משה

 16/01/2015דורדו תמי

 1015574/1נתן עובדיה

 22/11/2014נתן צפורה

 1023156/1גורביץ מיכאל

 24/12/2014גורביץ מאייר
דגמרה

 1024607/1ארוסי גנה

 20/02/2001ארוסי סעיד

 1024684/1בניש רחל

 14/02/2015בניש נסים

 1024886/1מירופולסקי
לאוניד

 1016440/1מלמה מאיר זאב  27/12/2014מלמה שולמית
 1015845/1כהן לאה

 27/11/2012כהן אברהם

 1016540/1בן הגיא דוד

 03/10/2014בן הגיא מירה

 1016745/1אהרן יוסף

 30/11/2014אהרן כרמלה

 1018139/1גוטמן שמואל
מיכאל

 24/05/2006גוטמן רחל

 26/01/2015מירופולסקי
לריסה

 1016800/1גבאי מונירה

 12/10/2014גבאי ציון

 1024900/1ריסקין בלה

 20/03/2000ריסקין יבגני

 1017005/1בנימין בנימין

 25/07/2011בנימין רותי

 1025056/1בן דיין יצחק

 20/01/2015בן דיין יוסף

 1017280/1רוזן בנימין

 05/12/2014רוזן תמר
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ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

בית הדין הרבני האזורי בצפת
שם המבקש

 1017338/1טרומן אלישבע

 10/11/2014טרומן אוקוביט
לילך

 1017837/1ברכה מלכה

 10/01/2015ברכה אריה

 1018448/1ברזלאי משה

 03/01/2015להב יפה

 1018722/1וייס סוזן

 19/01/2015וייס יואב

 1018844/1טלימי נזימה

 30/01/2014טלימי דרור

 1018938/1קקון יששכר

 14/09/2014קקון אברהם מאיר

 1019056/1בן שלוש לונה

 13/05/2012בן שלוש יוסף

 1019275/1נחום חיה

 15/12/2014נחום אורי

 1019848/1עב רחל

 08/06/2013עב אהרן

 1019958/1חדד רחל

 31/01/2015חדד חיים
יקותיאל

 1019966/1חדד אלי

 23/12/2011חדד חיים
יקותיאל

 1020276/1ברדה ויקטור

 30/01/2015ברדה קורין
כרמלה

 1020460/1שריג שלמה

 25/03/2014שריג בתיה

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

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1015226/1טפליצקי
מרגריטה

 20/12/2012טפליצקי אולג

 1016096/1אסור תקוה

 24/11/2014קדוש אסתר

 1016280/1קרני יחיא

 03/05/2004קרני יוסף

 1016284/1קרני רות

 08/10/2014קרני יוסף

 1016460/1פרץ חנה

 30/10/2014פרץ יאיר

 /1017585אבן גבראל

 03/07/2012אבן לאה

 1018667/1אקריש יצחק

 29/11/2014אקריש אביבה

 1018675/1אבורמד סוליקה  12/06/2002אבורמד יהודה
 1018860/1שטיין עזרא

 25/01/2015שטיין חנה

 1019658/1אילוז יהודה

 13/10/2014אילוז תמר

 1020747/1דידי רפאל

 31/10/2014דידי אברהם

 1019936/1בייזר יוסף

 22/01/2015בייזר רימה

 1021516/1שושה נתנאל

 08/02/2015שושה נעמי

 1019947/1בייזר סופיה

 24/07/2014בייזר רימה

 1022829/1קרנש משה

 25/12/2014קרנש גילה

 1021174/1כהן גולה

 29/10/2005כהן משה

 1023112/1פרקש רוזה

 26/10/2010פורטיק אלנה

 1021176/1נגלי אליהו

 01/02/2015נגלי רון

 1023127/1פורטיק יוסף

 15/06/2009פורטיק אלנה

 1021330/1מזרחי יוסף בני

 31/01/2015מזרחי אביבה

 1023301/1מימוני דוד

 19/01/2015אוסקר אדי

 1021817/1גרינבוים זאב

 30/10/2014גרינבאום משה
צבי

 604083/2בגדדי אסתר

 27/02/2007אברמוביץ שושנה

 1024437/1סולפיין תלמה
טליה

 12/02/2015סולפיין אריה
לאונרדו שמעון

 1025743/1מור רוזה

 08/03/2015חכמון יוסף

 1025760/1עמוסי רחל

 07/03/2015עמוסי משולם

 1025943/1סבן מאיר

 22/05/2014סבן שרון

 1026156/1דנין בתיה

 03/03/2015דניו נועה

 1026427/1עמית פרומה

 1022145/1מנדל חיים

 09/09/2013קניג רבקה

 1022203/1יעקב בנימין

 24/02/2015יעקב תום

 1022282/1כמוס מרדכי

 14/01/2015כמוס סוזן

 1023145/1עזיזה מרדכי

 21/11/1994עוז שמעון

 1023171/1עזיזה רין סולטנה  30/03/2014עוז שמעון

 04/08/2014עמית דרור

 1026443/1ילוז מאיר

 07/02/2015ילוז אורה

 1023212/1רוטלוי משה
מנחם

 15/02/2015רוטלוי מרים

 1026828/1כהן עודה לאה

 30/07/2013כהן עודי יצחק

 1023638/1ריידה רוזה

 02/02/2015ריידה לריסה

 1023869/1לוי אליס

 25/02/2014לוי אברהם

י"ב בניסן התשע"ה ( 1באפריל )2015
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

 1024545/1אסיאג דניאל

 15/02/2015אסיאג מרים

5345

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1024897/1כהן עליזה

 09/03/2015כהן אברהם

 1017308/1נוימן מנשה

 10/12/2014נוימן אברהם

 1025050/1וורובייב זינובי

 24/08/2012קונין יבגניה

 1017981/1שניידר סוניה

 24/04/2014ויינר סבטלנה

 1027029/1טדגי מסעוד

 08/03/2015טדגי אנט

 1018017/1דמרי אליהו

 26/12/2014דמרי שושנה

 1018310/1בניזרי סימי

 17/01/2015בניזרי יעקוב

י"ב בניסן התשע"ה ( 1באפריל )2015
נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

 1018349/1שניידרמן לייקה  17/10/2012שניידרמן פנחס
 1018355/1שניידרמן ליוניה  15/07/2014שניידרמן פנחס
 1018363/1אסקסלסי סלומון  12/11/2014אסקסלסי ריקה
 1018386/1זמורה אילה

 30/03/1999קרימאלובסקי סגל

 1018397/1זמורה שמעון

 29/11/2014קרימאלובסקי סגל

 1018403/1דיעי יוסף

 07/12/2014דיעי שושנה

 1018412/1שיכוורגר רבקה

 13/01/2015שיכוורגר פסח

 1015069/1מנקין סמיון

 07/11/2014מנקין איגור

 1018464/1מישילין פנינה

 05/12/2014מור לילי

 1015098/1ביטון אורידה

 04/06/2013ביתן משה

 1018682/1דדון סוזן

 1015709/1דהן חביב

 11/08/2014דהן חנניה

 22/12/2014אלחדד חגית
לימור

 116657/2רדאי רפאל

 16/09/2003רדאי שרה

 1018719/1ליזרוביץ דוד

 29/06/2010ליזרוביץ הרצל

 1015104/1ביטון יצחק

 29/10/2014ביתן משה

 1018858/1שטרית פרחה

 02/12/2014שטרית אלישע

 1015098/2ביטון אורידה

 04/06/2013ביתן משה

 1019118/1אזולאי מאיר

 11/11/2014אזולאי נינט

 1015402/2פקר יוסף

 26/11/2014טמנורוד יבגניה

 1019985/1סומך שמואל

 03/05/2013סומך בנימין

 1020003/1בוחבוט אהרון

 04/10/2014ביטון אסתר

 1020189/1לוין סילויה
אדית

 20/01/2015לוין מרדכי

 1020294/1אלפסי יצחק

 19/01/2015אלפסי שמעון

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1015694/1וייסמן מאיר לייב  03/02/1995ויסמן מרדכי
 1015806/1לורבר אברהם
יצחק

 05/01/2013לורבר טובה

 1016682/1ראובני דוד

 04/01/2015ראובני מלכה

 143030/2בינאמינוב אשר  26/02/2003בינאמינוב סיפרו
 1015832/1נעמן מרגלית

 06/12/2014עדן סעדון רות
מרסל

 1008863/5ברבי חנון אנדריי  02/03/2013ברבי סימי

 1020328/1בנבנשתי ליליאן  10/11/2010בנבנשתי ראובן

 1015807/1טבדידישוילי
דרדז'ן

 10/06/2014בוזוקשוילי דוד

 1015866/1וולף מרדכי

 06/12/2014וולף גלעד

 1020633/1ריימונד סופי

 1016672/1קושא לאון

 07/01/2015קושא דניאל

 1020709/1אביטן ימין

 13/01/2015אביטן סוזן

 1008561/2שטרית חיים

 23/09/2014כליף שירה

 1020804/1סומוב ולדימיר

 06/04/1994קוטנקו יולנה

 1017904/1מזרחי שלמה

 03/01/2015מזרחי שמחה

 1020954/1מסס רבקה

 24/12/2010מסס משה

 1017786/1ראשיד אליהו

 22/11/2014ראשיד מזל

 1020958/1פרץ מומי

 10/09/2013פרץ ארמון

 1017506/1ילאן מלקה

 18/12/2014יאלאו וורקו

 1020962/1מסס דוד

 18/01/2015מסס משה

 1017039/1יפרח מזל

 04/07/2014יפרח מרדכי אורי

 1020980/1אריאני משה

 24/12/2014אריאני דוד

 1017094/1אנגדה סמואל
שמואל

 05/01/2015אנגדה דניאל

 1021540/1מושקובסקי חנן

 02/12/2014מושקובסקי רחל

 1017116/1כהן פורטונה

 05/09/2014כהן חיים

 1017301/1נוימן שרה

 30/09/2009נוימן אברהם
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 1020341/1בנבנשתי יהודה  09/02/2012בנבנשתי ראובן
 30/01/2015ריימונד ראובן

 1021814/1קשווין דוד

 01/02/2015קשווין אדוארד

 1022200/1שריקי שרל

 02/12/2014ווסולד אנט

 1022218/1לוי יצחק

 01/01/2005לוי חנה

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1023104/1אזולאי חביב

 28/01/2015אזולאי שרה

 1017518/1נתיב דבורה

 14/07/2014נתיב אריק

 1023261/1גרדוס מכס

 07/12/2014גרדוס אריה

 1019392/1שקד דוד

 11/11/2014שקד עפרית

 1023297/1דהן דינה

 22/03/2007דהן יהודה

 1021226/1שימרון חיה

 10/01/2015שימרון משה

 1023305/1דהן דוד

 22/01/2015דהן יהודה

 465336/2פייטלסון ציפרה  26/05/2006פייטלסון יעקב

 1023327/1בן ננו אסתר

 29/04/2013בן ננו חי חיים

 825604/2חסיד שושנה

 14/02/2015חסיד יובל

 1023348/1גנון יחיאל

 13/07/2014גנון בנימין

 1021131/1רקין מיכאל

 21/01/2015רודקין יוסף

 1023655/1בושרי יעקב

 02/02/2015בושרי שושנה

 1021332/1אברהם נתנאל

 26/01/2015אברהם יגאל

 1023699/1טובול מאיר

 06/02/2015טובול אוסנת

 1021896/1קרייזלר אהרון
יצחק

 04/01/1988וייס רחל

 1026307/1לוין מיכאל

 20/05/2014לוין ציליה

 1026841/1כץ רייזל

 27/04/2013כץ מנחם

 1018349/2שניידרמן לייקה  17/10/2012שניידרמן פנחס
 1024039/1טואיטו רבקה

 22/04/2014טלמור אברהם

 1024705/1שאול שאול

 21/12/2014לרר בתיה

 1024719/1סויסה מרגלית
חיה

 30/01/2015סויסה דני

 1027171/1ויס שלמה טיבור  18/01/2015ויס הילל
י"ב בניסן התשע"ה ( 1באפריל )2015
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

 1025159/1בארסיסט מסעוד  11/10/2000ברששת ציון
 1025273/1ביטון ציון

 19/02/2015ביטון מרים

 1025387/1בן שושן שלמה

 21/02/2015בן שושן דניאל

 1025423/1לויפר מזל

 27/01/2015אופיר עמי

 1025641/1כהן אסתר

 24/02/2015מרסיאנו אהרון

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

 1025731/1שושן טיטי אסתר  06/03/2015שושן מאיר
 1025829/1אנגל משה

 16/02/2015פרחי רחל

 1026661/1כהן אהרן

 24/02/2015כהן חיים

 1026761/1כהן זיזית

 06/02/2011נווה דורית

 1026952/1מויאל רפאל

 08/01/2015מויאל גיא

מס' תיק
1553/14

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

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1015159/1דרובובוז מיכאל  21/12/2014סבטליצקי
יאניסלבה
 1015531/1רוטשילד ארמנו  08/12/2014רוטשילד פאולה
 1016710/1שאול אברהם

 20/11/2014שאול לילי

 1016559/1פרימו זהבה

 03/08/2014פרימו דוד

 1017052/1פוקס אפרים זאב  01/01/2015פוקס רונית

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מחמד
(אבראהים) סעיד
זויהד

 16/10/2012רמי זויהד

1554/14

סלימאן סלים
שאהין

14/2/2003

חאתם שאהין

1555/14

כאמל ג'בר הנו

8/6/2014

הנא הנו

1558/14

עיקאב עקל
קוויקס

27/8/2002

חמד קוויקס

1568/14

דוח'י אסעד
מולא

 13/12/2014אניסה מולא

1573/14

תופאחה יוסף
אבו ריש

7/11/2014

1/15

עלי יוסף חבקה

 22/12/2004מוהנא חבקה

2/15

מרדי עלי חבקה 1/9/1998

י"ב בניסן התשע"ה ( 1באפריל )2015
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

פואד אבו ריש

פנינה חבקה

3/15

חמד עלי חבקה

5/11/2014

מוהנא חבקה

4/15

חשמה אסעד
מעדי

1/2/1964

סיאח אבו ריש

11/15

שמסה פארס
חוסיין סאלח

6/11/2014

אדיב סאלח

5347

מס' תיק

שם המנוח

13/15

מאדי מוחמד
קלעאני

תאריך
פטירה

שם המבקש

 22/11/2013פאיז קלעאני

15/15

הנא סלימאן
ווהב

11/6/2014

וחיד ווהב

19/15

אבראהים עלי
עוסמאן

24/2/2014

נבילה פרהוד

מס' תיק
53/15

שם המנוח

סמי מוחמד והבי  14/10/2014אמירה והבי

61/15

פרחאן סלמאן
חמד

242/15

נסר אלדין קאסם 30/7/2014
סייד אחמד

02/15

כ' בטבת התשע"ה ( 11בינואר )2015
עמאד אבו ריש ,קאדי מדהב

תאריך
פטירה

שם המבקש

תמימה אסעד
מדאח

30/9/2013

13/1/2008

ג'מיל חמד
חסין סייד אחמד
יוסף מדאח

170/15

גאזי פנדי
עותמאן

 11/11/2014בהגאת גאזי
עותמאן

171/15

זהרה מנסור
מעדי

 27/12/2013ג'וני מעדי

173/15

חמזה סארי
קטייש

 13/01/2015עזאת חמזה
קטייש

174/15

רבאח פארס
רבאח

 14/10/2014לימור מעדי רבאח

20/15

פארס אסעד
עבאס

26/8/2010

סמיח עבאס

178/15

ראיפה פארס
בריק

 20/05/2013עלי בריק

21/15

דחיה אסעד
אבראהים

19/2/1981

נדא דאהר

180/15

חוסין יוסף דאהר  06/02/2015אסיה דאהר

22/15

עאטף עאטף
חאג'

11/8/2014

נואל חאג'

182/15

סעד סלימאן
ח'טיב

 11/01/2015יהודה ח'טיב

24/15

נג'יבה דאהר
טריף

5/3/2002

סמי טריף

185/15

שלמה ח'יר ח'יר  10/02/2015נזיה ח'יר

25/15

ג'אדאללה
אבראהים טריף

7/1/2014

סמי טריף

30/15

נדא מוחמד איוב 26/8/2013

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

34/15

סמי סעד חסון

תאריך
פטירה

שם המבקש

אמל איוב

 27/12/2014סארי חסון

36/15

פאיז מוחמד
ניג'ם

18/7/2000

מוחמד ניג'ם

38/15

אמל סאלח
סרחאן

25/6/2014

נוהאד סרחאן

42/15

הנא מובדא אבו 23/5/1999
חמדי

43/15

מובדא קאסם
אבו חמדי

19/3/1987

44/15

יוסף חמזה אבו
טריף

 22/12/1994האיל אבו טריף

45/15

גאוהרה סלמאן
אבו טריף

 13/12/1986סמי אבו חמדי

50/15

נסאר קאסם עזה 15/5/2013

51/15

5 348

זידאני נוהאד
סיף

 11/02/2013סמיה עליאן

192/15

נוהאד סלאח
עליאן

195/15

אבראהים פרחאן  22/08/2009מקבולה פתפות
פתפות

24/15

סלימאן יוסף
קלעאני

 24/05/2010יוסף סלימאן
קלעאני

208/15

דאהש גמאל
אבראהים

 08/07/2014כאיד אבראהים

י"ז באדר התשע"ה ( 8במרס )2015
ענתיר מועדי ,קאדי מדהב

סולטאן אבו חמדי

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
סמי אבו חמדי

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק
71/15

לוטפיה עזה

 18/11/2014רינאל סיף

69/15

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

עבד סמיר ח'ליל  18/10/1998ח'ליל עבד ח'ליל
סוהילה מוחמד
קבלאן

 01/01/2015חאתם קבלאן

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה
1945

שם המבקש
ראיק האיל
עסאקלה

72/15

יוסף חסין
עסאקלה

76/15

עאדל סעיד ענבר  15/06/2014אניסה ענבר
 11/11/2014שעאע חרב

77/15

מוחמד סעיד
חרב

87/15

יוסף עסאף אלמן  23/06/2013קבלאן יוסף אלמן

88/15

נדא מוחמד
סבאח

 06/10/1993זידאן עלי סבאח

89/15

עלי סלימאן
סבאח

 12/01/1988זידאן עלי סבאח

91/15

סאמי שאים
שאהין

 13/01/2015פתחיה שאהין

94/15

מנאר אמין
כנעאן

 01/11/2009אמין תופיק
כנעאן

101/15

סלמאן כנג'
דאהר

 09/08/2010כנג' סלמאן דאהר

102/15

כאמל עבדאללה  09/10/2014נעמאן עבדאללה
פארס
פארס

106/15

האלה סלמאן בוז  06/01/2015נדיר בוז

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

301/15

ביאן יוסף סאלח 21.08.2014

גמאן יוסף סאלח

313/15

שהרבאן יוסף
חלבי

21.10.2002

הדיה גאלב חלבי

314/15

לוטפי סולימאן
אבו רוקן

16.11.2014

סולימאן אבו רוקן

31/15

מוהיבה סלים
מחמוד

07.01.2014

עמאד גמיל
מחמוד

28/15

סלימאן סאלח
עמאשה

11.11.2014

סאלח סלימאן
עמאשה

38/15

פארס קאסם
אבוסלמאן

01.04.2002

סקר פארס אבו
סלמאן

ט' בניסן התשע"ה ( 29במרץ )2015
כמאל קבלאן ,קאדי מדהב

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 37131-02-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת תענוגים תעשיות מזון בע"מ,

110/15

מונירה חאמד
כבישי

 15/07/2014עטאללה כבישי

והמבקש :אבו חמדה עיסא ,ע"י ב"כ עו"ד ניסן קזיוף ,מרח'
בן יהודה  ,34ירושלים.

112/15

ג'מילה אסמאעיל  06/01/2014יוסף מהנא פרג
פרג'

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.5.2015בשעה .9.00

221/15

שייחה אסעד
אסעד

16.02.1983

פנדי סאלח אסעד

222/15

כמאל עלי יוסף
אסעד

15.10.2014

ראמז חאתם
אסעד

237/15

ראפע מחמד אבו 28.06.1951
עטשי

פאוזי ראפע עטשי

241/15

נדא עלי חרב

24.12.2014

מאדי פהד חרב

247/15

זמורוד מוחמד
קבלאן

10.11.2014

יוסף קאסם קבלאן

252/15

מוחמד הנו

16.09.2014

מוחמד קבלאן הנו

267/15

סלאח קאסם אבו 06.02.2015
סלאח

ואפי סלאח אבו
סלאח

290/15

עלי חג'יר דאהר 19.08.1990

נדא דאהר

291/15

חילוה אחמד
סרחאן

06.12.2004

מחמד אסעד
סרחאן

296/15

חוסיין נאיף
זידאן

04.08.2014

אנסאף זידאן

299/15

יוסף אחמד
משלב

29.09.2013

פאדי יוסף משלב

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

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 משעה  17.00ביום
.18.5.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ניסן קזיוף ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
מסדר זיהוי ודאי בע"מ
(ח"פ )51-463530-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמוס פלני ,מרח'
ענבר  ,12יהוד-מונוסון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עמוס פלני ,עו"ד ,מפרק

מסדר זיהוי ודאי בע"מ
(ח"פ )51-463530-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.6.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' ענבר ,12
יהוד-מונוסון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמוס פלני ,עו"ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורי היימן ,מפרק

אבן נצח בע"מ
(ח"פ )51-478170-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל אברהמי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15ירושלים ,למפרק החברה.
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.
שמואל אברהמי ,עו"ד ,מפרק

בס מרכז אביזרים לרכב בע"מ

סויד יבוא ושיווק בע"מ

(ח"פ )51-110520-7

(ח"פ )51-444584-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.4.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד בס ,מרח'
אבשלום חביב  ,6תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי סויד ,מרח' הורדים ,14
גני יהודה ,סביון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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.
עודד בס ,מפרק

רפי סויד ,מפרק

סט-אפ ייעוץ כלכלי בע"מ
(ח"פ )51-471239-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי היימן ,מרח' הרב
אורבוך  ,26רמת השרון  ,4740020למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נכסי תנובה בע"מ
(ח"פ )51-094646-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל הרמן ,אצל ש' פרידמן
ושות' ,עורכי דין ,רח' ויצמן  ,2תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

גיל הרמן ,עו"ד ,מפרק

מרדכי שפירא ,עו"ד ,מפרק

איילת  -אהוד ייזום והשקעות ( )1995בע"מ

ביישור טריידינג בע"מ

(ח"פ )51-224408-8

(ח"פ )51-232606-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שיל"ת קריספין ,מקניון
הגליל העליון ,ת"ד  ,42חצור הגלילית ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סטק ריימונד ג'ארד ,מס'
דרכון שוויצרי  ,X3459125ממשרד עורכי דין איתן לירז ושות',
רח' דרך בגין  ,52מגדל סונול ,קומה  ,17תל אביב  ,6713701למפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שיל"ת קריספין ,עו"ד ,מפרקת

סן שיין רד סי בע"מ
(ח"פ )51-193394-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.4.2015התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את יעקב בנימין קהלון ,מפרק ,מרח'
מס המלך אחז  ,1אילת ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעקב בנימין קהלון ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לידי עו"ד עודד נתן לפי הכתובת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
סטק ריימונד ג'ארד ,מפרק

ג'אוגרפיק ייזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-258096-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן גינדי ,מרח' גן יבנה ,2
ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

מיילסטון בע"מ
(ח"פ )51-122008-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי שפירא ,מרח'
סוקולוב  ,27הרצליה  ,46497טל'  ,09-9585168למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

נט קוגנישן בע"מ
(ח"פ )51-266853-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן רון ,מרח' הרימון ,13
ת"ד  ,11623חרוצים  ,60917למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

יהודה אריה אוסטרומצקי ,מפרק

א.ע .שגיא תעשיות מזון בע"מ
גני חברון ירושלים בע"מ

(ח"פ )51-254457-8

(ח"פ )51-363895-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שגיא אברהם ,מרח' הגדוד
העברי  ,85/12ראשון לציון ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דודי יצחקי ,מרח' הגיא ,99
הר אדר ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שגיא אברהם ,מפרק

דודי יצחקי ,מפרק

מעודד צבעים חולון  2008בע"מ
סופר זאוס שיווק ( )1996בע"מ

(ח"פ )51-912173-0

(ח"פ )51-233577-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף מעודד ,מרח' דיקלה ,37
ראשו לציון ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה אריה אוסטרומצקי,
מרח' פעמוני יוסף  ,8תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסף מעודד ,מפרק

יהודה אריה אוסטרומצקי ,מפרק

אופק מחקרים רפואיים (אמר) בע"מ
זמרקום בע"מ

(ח"פ )51-473780-8

(ח"פ )51-473110-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה אריה אוסטרומצקי,
מרח' פעמוני יוסף  ,8תל אביב ,למפרק החברה.

5 352

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף גוילי ,מרח'
כנרת  ,5בני ברק ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

יוסף גוילי ,עו"ד ,מפרק

ורד משה ,מפרקת

נדל"ן א.ר.ז הצפון ואחזקות בע"מ
(ח"פ )51-444847-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדי מאור ,מרח' שד'
ארלוזורוב  ,25עפולה ,למפרק החברה.
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.
גדי מאור ,עו"ד ,מפרק

רונליגל יעוץ והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-376415-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמי נחום אברהם רזניק,
מרח' אמזלג 20א ,תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עמי נחום אברהם רזניק ,מפרק

חמוטל רז שילוח בע"מ
(ח"פ )51-363081-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חמוטל רז שילוח ,מרח'
מרגנית 6א ,תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חמוטל רז שילוח ,מפרקת

לב אריה הנדסה ובנין בע"מ
(ח"פ )51-286281-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לב קוז'נר ,מרח' בר אילן ,3
כפר סבא ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
לב קוז'נר ,מפרק

ח ורדי קבלנות בנין בע"מ

קדוס בע"מ

(ח"פ )51-062480-2

(ח"פ )51-271501-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.4.2015לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
חביב ורדי ,מרח' ויתקין  ,33חיפה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.4.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ורד משה ,מרח'
הפרדסים  ,20כפר ביל"ו ,למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

חביב ורדי ,מפרק
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סיגמאניגמה בע"מ

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
צבי שטרסברג ,מרח' פינס  ,11ירושלים ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-422636-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אורן שריקי ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות,
טל'  ,08-9477080למפרק החברה.
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.7.2015
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
אורן שריקי ,מפרק

אטיר הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-210113-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אברהם יוסוביץ ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה ,1
רחובות ,טל'  ,08-9477080למפרק החברה.
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.7.2015
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
אברהם יוסוביץ ,מפרק

צ.ט.ש .נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-349838-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.4.2015התקבלה
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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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.7.2015
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
צבי שטרסברג ,מפרק

ש.א.א.ל הסקות וחשמל בע"מ
(ח"פ )51-171302-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אור לוי ביבר ,ממגדל עזריאלי  ,1המגדל העגול ,קומה  ,32תל
אביב  ,67021טל'  ,052-5056600למפרק החברה.
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.8.2015
בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח' ממשית  ,19שכונה ט' ,באר שבע,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אור לוי ביבר ,עו"ד ,מפרק

 2000נגרים בע"מ
(ח"פ )51-481375-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבי טל ,מרח' פלי"ם 15א ,ת"ד  ,353חיפה  ,31095למפרק החברה.
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.8.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי טל ,עו"ד ,מפרק

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.4.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהונתן שטיינברג,
מרח' דישון  ,2כוכב יאיר  ,4486400למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

אורי שחק ניהול בע"מ
(ח"פ )51-460443-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אורי שחק ,מרח' ניר עם  ,7תל אביב ,טל'  ,052-4404422למפרק החברה.
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2015בשעה
 ,16.00במשרדי 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.
אורי שחק ,מפרק

מ .זולוטוב ושות' מהנדסים  -ניהול פרויקטים בע"מ

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהונתן שטיינברג ,מפרק

ויזר יוזמה בע"מ
(ח"פ )51-447255-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בועז ויזר ,מרח' אדוה ,6
קיסריה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
בועז ויזר ,מפרק

(ח"פ )51-373518-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה זולוטוב ,מרח' ניסנבוים  ,3תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש את
תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום
 ,9.8.2015בשעה  ,16.00במשרד עו"ד אורית נמדר אבני ,רח'
דניאל פריש  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

א .פאוור ניהול פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-463431-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן ברמן ,מרח' הר נבו ,2
רמת השרון ,טל'  ,054-6262290 ,03-54969012למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דן ברמן ,עו"ד ,מפרק

משה זולוטוב ,מפרק

מ .שמידמן השקעות ושיווק בע"מ

מודיעין חדש השקעות ( )2014בע"מ

(ח"פ )51-272071-5

(ח"פ )51-512810-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2014התקבלה
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החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרק שמידמן ,מרח'
ניסן כהן  ,11תל אביב ,למפרק החברה.

אזולאי ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1רחובות  ,76703למפרקי
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו למפרק ,אצל עו"ד יוסף פרלוב ,רח' יגאל אלון  ,57תל אביב.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקים בכתובת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דניאל אזולאי
משה מויאל
מפרקים

מרק שמידמן ,מפרק

וירס בע"מ
(ח"פ )51-276783-1
(בפירוק מרצון)

אמ.איי.פי  -מוצרים רפואיים בע"מ
(ח"פ )51-401288-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רומן רודשבסקי ,מרח'
הבן הראשון  ,13/3ראשון לציון ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר בן–שבת ואת פרדי
זינגר אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1רחובות  ,76703למפרקי
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו למפרק ,אצל עו"ד יוסף פרלוב ,רח' יגאל אלון  ,57תל אביב.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רומן רודשבסקי ,מפרק

פתרו  -נט בע"מ
(ח"פ )51-276321-0

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

מאיר בן–שבת פרדי זינגר
מפרקים

סונרפון טכנולוגיות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-457307-0

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר שטיין ,מרח'
השרון  ,42אבן יהודה ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמיר שטיין ,עו"ד ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון מידן ,אצל עו"ד
רונן פריד ,רח' המדע  ,1רחובות  ,76703למפרק החברה.
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.
אמנון מידן ,מפרק

אם די גלובל וונדינג בע"מ
(ח"פ )51-388473-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה מויאל ואת דניאל
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צפת מרום בע"מ
(ח"פ )51-431957-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.4.2015התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן שטורך ,מרח' הגדוד
השלישי  ,62צפת  ,1300000למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה יאיר ,מרח' זוטא ,4
ירושלים ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

רן שטורך ,עו"ד ,מפרק

רבקה יאיר ,מפרקת

טרופיקל אייס בע"מ

רוטפוס חברה לנאמנות בע"מ

(ח"פ )51-452264-8

(ח"פ )51-399411-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרת לוי יצהרי ,מכיכר
העצמאות  ,4/12נתניה ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הגר גיארי בצלאל,
מרח' קויפמן  ,2תל אביב ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

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.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אפרת לוי יצהרי ,מפרקת

הגר גיארי בצלאל ,עו"ד ,מפרק

סוויטס אנד לוליס בע"מ

אורקינוס בע"מ

(ח"פ )51-451878-6

(ח"פ )51-461239-9

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרת לוי יצהרי ,מכיכר
העצמאות  ,4/12נתניה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אפרת לוי יצהרי ,מפרקת

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.4.2015לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד שני שיוביץ-קליין ,מרח' דרך היין  ,1זכרון יעקב ,למפרקת
החברה.
יעקב גולדשטיין יוסף דויטש
באי כוח החברה (דירקטורים)

אינפודרייב בע"מ
(ח"פ )51-400577-6

הודעה על כינוס אסיפת נושים

חלקה  23בגוש  30150בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,27.5.2015בשעה  ,17.00במשרדו
של עו"ד יואל קינן ,רח' יגאל אלון  ,65תל אביב.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק
לחברה מטעם הנושים.
יואל קינן ,עו"ד
בא כוח החברה

(ח"פ )51-028766-7
(בפירוק מרצון)
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.4.2015התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,

5357

פביליון בית השקעות ישראל בע"מ

 ,67134למפרק החברה במקום המפרק אילן אלון.
יניב סולמי ,עו"ד ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון וסופי

בהמשך להודעות החברה מימים  1בספטמבר ,2014
 8בספטמבר  2014ו– 23בפברואר  ,2015ועקב התאחרות הליך
הפירוק ,נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של
החברה הנ"ל נדחתה והיא תתכנס  ,26.6.2015בשעה ,11.00
במשרד אפשטיין רוזנבלום מעוז ( )ERMעו"ד ,רח' ארלוזורוב
 ,111תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אולג ברודט ,עו"ד ,מפרק

בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פש"ר 1185/06
שם החייב :סגמן זיו חברה לבניה והשקעות בע"מ (בפירוק),
ח"פ .51-139562-6
שם המפרק ומענו :עו"ד עמוס גורן ,מדרך אבא הלל סילבר ,16
רמת גן.
ניתנת בזה הודעה בהתאם לתקנות פשיטת הרגל,
התשמ"ה ,1985-לכל נושי החייב על ידי מפרק החברה בדבר
חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החייב שהגישו תביעות
חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.
סוג הדיבידנד :דיבידנד לנושים רגילים.
אחוז הדיבידנד :כ–.5%
הדיבידנד יחולק בהתאם לאישורו של בית המשפט ובכפוף
לכל דין.
לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייב כל
זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף שהם מהחייב או ממפרק
החברה במסגרת תיק הפירוק או בכלל.
עמוס גורן ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-434654-3
(בפירוק מרצון)

בנים לדורות
(ע"ר )58-042691-4

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,20.5.2014התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את שלום דנינו ,מרח' השקמה  ,6עומר,
למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
שלום דנינו ,מפרק

אנסמבל סירנות  -מוסיקה ווקאלית במימד אישי
(ע"ר )58-051690-4

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,13.4.2015התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו"ד ליאורה (קלעי) פולצ'ק ,מרח' ה' באייר
 ,46תל אביב  ,62160למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
ליאורה (קלעי) פולצ'ק ,עו"ד ,מפרקת

ויו מרקטינג בע"מ
(ח"פ )51-281150-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על החלפת מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (331א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ" ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.11.2014התקבלה החלטה במניין
חוקי למנות את עו"ד יניב סולמי ,מרח' לינקולן  ,20תל אביב
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הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פר"ק 49578-07-10
שם החייבת :לינקיו תקשורת בע"מ (בפירוק) ,ח"פ .51-303020-5
שם המנהל המיוחד ומענו :עו"ד רן עמרם ,מרח' תובל  ,13רמת גן.
ניתנת בזה הודעה בהתאם לתקנה  97לתקנות פשיטת
הרגל ,התשמ"ה ,1985-לכל נושי החייבת על ידי המפרק בדבר
חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לנושים בדין קדימה של החייבת
שהגישו תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.
סוג הדיבידנד :נושים בדין קדימה.
אחוז הדיבידנד 14% :לנושים בדין קדימה.
רן עמרם ,עו"ד
המנהל המיוחד

עיזבון המנוח יצחק מולד-מולדבסקי ז"ל
הודעה בדבר מינוי מנהלת עיזבון והודעה לנושים
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  99לחוק הירושה,
התשכ"ה ,1965-כי זמירה מולד ,מרח' מגל 10ב ,סביון ,מונתה
ביום  ,8.3.2015לפי צו של הרשם לענייני ירושה ,מחוז תל אביב
והמרכז ,למנהלת עיזבון המנוח יצחק מולד-מולדבסקי ,שנפטר
בישראל ביום .12.9.2014
כל הטוען כי הוא נושה של העיזבון הנ"ל ,מוזמן להודיע
בכתב ובדואר רשום לבא כוח מנהלת העיזבון ,עו"ד אורן שבח,
מדרך מנחם בגין  ,23מגדל לוינשטיין ,תל אביב ,על תביעותיו
מהעיזבון וזאת בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו.
לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה.
אורן שבח ,עו"ד
בא כוח מנהלת העזיבון

ילקוט הפרסומים  ,7032ט"ז באייר התשע"ה5.5.2015 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

