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 לכהן כשופט שלום, ליושב ראש ועדות תעסוקה שעל פי
 הסעיף האמור.

 תוקף המינוי לשש שנים.
 כי באלול התשע״א (19 בספטמבר 2011)

 (חמ 3-442)
 יעקב נאמן

 שר המשפטים

 מינוי יושבת ראש לוועדות תעסוקה

 לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט-1949
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק חיילים משוחררים
 (החזרה לעבודה), התש״ט-11949, ובהתייעצות עם שר הביטחון,
 אני ממנה את לינדה שפיר, ת״ז 72200934, ליושבת ראש ועדות

 תעסוקה שלפי הסעיף האמור, במחוז המרכז.
 תוקף המינוי לשש שנים.

 חי באלול התשע״א (7 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-442)

 יעקב נאמן
 שר המשפטים

 1 ס״ח התש״ט, עמי 13; התשס״ב, עמי 22.

 הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך

 לפי חוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968
 בהתאם לסעיף 3(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-11968, אני
 מודיע, כי מיניתי ביום י״ג באלול התשע״א (12 בספטמבר 2011)

 את בארי טאף, ת״ז 017045709, לחבר ברשות ניירות ערך.
 י״ג באלול התשע״א (12 בספטמבר 2011)

 (חמ 3-84-ה1)
 יובל שטייניץ

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 234; התשמ״ח, עמי 188.

 הרשאה וצו הענקת סמכויות
 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), לפי חוק יישום
 הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים

 והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ״ה-1994, לפי חוק
 סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), התשנ״ו-1996,

 ולפי חוק הגנת הצומח, התשט״ז-1956

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
 (עדות)1, סעיף 46(ב) לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה
 ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה),
 התשנ״ה-21994 (להלן - חוק היישום), וסעיף 11א לחוק הגנת
 הצומח, התשט״ז-31956 (להלן - חוק הגנת הצומח), אני מרשה
 ומסמיך, לפי העניין, את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 ששמותיהם מפורטים להלן, הנמנים עם היחידה לפיקוח על
 הצומח והחי ויישום הסכמים חקלאיים בין ישראל ובין הרשות
 הפלסטינית אשר מונו או הוסמכו למפקחים או למבקרים או

 לפקידי דיג או לפקידי יערות לפי -

 הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
 ועל שובו

 לפי חוק־יסוד: נשיא המדינה
 בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק־יסוד: נשיא המדינה1, אני
 מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום ט״ז
 באלול התשע״א (15 ספטמבר 2011) ועל שובו ביום י״ז באלול

 התשע״א (16 בספטמבר 2011).

 י״ט באלול התשע״א (18 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-1300)

 בנימין נתניהו
 ראש הממשלה

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 118.

 מינוי חוקרות ילדים

 לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-1955
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני הראיות
 (הגנת ילדים), התשט״ו-11995, ולאחר התייעצות עם הוועדה
 שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני ממנה את הרשומות מטה

 לחוקרות ילדים:

 עדי זפרני, ת״ז 053077459;
 הילה בראון, ת״ז 021717202.

 מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנות משמשות
 בתפקידן זה כעובדות מדינה.

 ט״ו באלול התשע״א (14 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-401)

 יעקב נאמן
 שר המשפטים

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 96; התש״ס, עמי 30.

 מינוי חוקרת ילדים

 לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-1955
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני הראיות
 (הגנת ילדים), התשט״ו-11995, ולאחר התייעצות עם הוועדה
 שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני ממנה את לירון בנבניסטי, ת״ז

 038034302, לחוקרת ילדים.
 תוקף המינוי לשנה.

 ט״ו באלול התשע״א (14 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-401)

 יעקב נאמן
 שר המשפטים

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 96; התש״ס, עמי 30.

 מינוי יושב ראש לוועדות תעסוקה

 לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט-1949
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק חיילים משוחררים
 (החזרה לעבודה), התש״ט-11949, ובהתייעצות עם שר
 הביטחון, אני ממנה את שלומי פרידמן, ת״ז 057250466, הכשיר

 חוקי א״י, כרך אי, עמי 439 .
 ס״ח התשנ״ה, עמי 66.

 ס״ח התש״ט, עמי 13; התשס״ב, עמי 22. ס״ח התשט״ז, עמי 79, התש״ל, עמי 36.
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 סעיף 1 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-41985; שם מספר זהות

 אופיר חנן סעיף 2 לפקודת הכלבת, 51934; אופיר חנן 10354975
 סעיף 10 לחוק הגנת הצומח;

 סעיף 6 לחוק הזרעים, התשט״ז-61956; אורלנסקי דניאל 13642228
 סעיף 46(א) לחוק היישום; אזולאי אור 39408760
 סעיף 1 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג-71983; איכר רונן 22575971
 סעיף 46 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-81981, לערוך אלעזר יעקב 53209482

 ביקורת, למעט בבתי מרקחת; אלקיים שלמה 57803967

 אלקרינאווי חליל 55762314
 סעיף 2 לחוק למניעת שריפות בשדות, התש״י-91949;

 סעיף 3 לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן
 החי, התשי״ז-101957; אמסלם חיים 53576278
 סעיף 6 לפקודת הדיג11; אסל אדמונד עדי 34223784

 סעיף 1 לפקודת היערות12; אסרף עופר מנחם 23500481

 (להלן - המפקחים) ארגוב שבתאי 24012700

 בן בסט איתן 07298813 לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החיקוקים בן בסט איתן 07298813
 האמורים וכן על חשד לביצוע עבירות על חוק תכנון משק החלב

 בישראל, התשנ״ב-131992, חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, בן שושן אבי 59661652

 בנימין חגי 24308819 התשי״ח-141957, לגבי תקנות וצווים מכוחו בתחומים שבתחום בנימין חגי 24308819
 אחריותו של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ועל סעיפים 218,

 219, 383, 384 ו־420 לחוק העונשין, התשל״ז-151977, בהתייחס בנקין נפתלי 62006218
 בסט רון לתוצרת חקלאית לרבות בעלי חיים וסעיפים 415 ו־418 לחוק בסט רון 24541286

 האמור, כאשר החשד לביצוע עבירות אלה מתברר אגב חקירת
 עבירות על פי חיקוקים שעל פיהם מונו או הוסמכו למפקחים. גבאי מיכאל 25630351
 ובתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי גריפת סולטאן 27523653

 דדון נפתלי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-161996 (להלן - החוק), דדון נפתלי 59019075
 אני מסמיך בזה את המפקחים בסמכויות -

 (1) עיכוב לפי סעיף 67(א) לחוק, למעט הסמכות לעכב הירש יפתח 24143380
 על יסוד חשד כי האדם עומד לעבור עבירה; על פי סעיף 68(א) הספל גדי 06085435

 הר זהב ברוך 57347940 לחוק, למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת משטרה; על פי הר זהב ברוך 57347940
 סעיף 69 לחוק;

 (2) מעצר לפי סעיף 23(ב) לחוק. הראל ישי כוכבה 59277905
 זאת שעה שהם עוסקים בחקירת עבירות על פי החיקוקים: הרוש יעקוב 23563554
 שם מספר זהות זהבי עופר 23919814
 אבו־חלה סמי כרים 59486373 זילברברג אורן 34551887
 אביגדור מיכאל 25095118 חבר ניר 24852733
 אהרון ארז 40079352 חדד עותניאל 22925812
 חוכימה יקיר 31597453

 4 ס״ח התשמ״ה, עמי 84. חטואל יוסי 37563384

 חמוד חמודלי
 5 ע״ר 1934, תוסי 1, עמי 242.

 6 ס״ח התשט״ז, עמי 97; התשכ״ה, עמי 55. חמוד חמודלי 56969546

 7 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמי 750. חן יובל 56650096

 8 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694. טובול גבריאל 35732932

 9 ס״ח התש״י, עמי 32.

 10 ס״ח התשי״ז, עמי 44. טויל אריק 50452374

 11 ע״ר 1937, תוסי 1, עמי 137. יחיא חנוך 57726465

 יחיא חנוך 57726465
 12 חוקי א״י, כרך אי, עמי 690.

 13 ס״ח התשנ״ב, עמי 139. ישראל מרדכי 21397617

 14 ס״ח התשי״ח, עמי 24. ישראלי אוהד 35999234

 ישראלי אוהד 35999234
 15 ס״ח התשל״ז, עמי 226; התש״ם, עמי 112.

 16 ס״ח התשנ״ו, עמי 338. כהן יצחק 32370231
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 הודעה על מינוי מפקח על המחירים

 לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-1996
 אני מודיעה כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(א) לחוק פיקוח
 על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-11996, ביום טי בטבת
 התשע״א (16 בדצמבר 2010) מונה אורי צוק-בר, ת״ז 058294794,
 למפקח על המחירים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר כל עוד

 הוא עובד במשרד.

 מינויו של יצחק בן דוד למפקח על המחירים2 - בטל.
 אי באלול התשע״א (31 באוגוסט 2011)

 (חמ 3-2715)
 אורית נוקד

 שרת החקלאות ופיתוח הכפר

 מספר זהות

 1 ס״ח התשנ״ו, עמי 192.

 2 י״פ התשס״א, עמי 88.

 צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי״ז-11957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות
 ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן - ההסכם) שנחתם בין לשכת
 התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים
 בה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד
 מקצועי ביום י״ח בסיוון התשע״א (20 ביוני 2011) ומספרו
 בפנקס ההסכמים בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7026/2011,
 כמפורט בתוספת וכי ההוראות האמורות יחולו מיום כ״ט
 בסיוון התשע״א (1 ביולי 2011) על כל העובדים והמעבידים

 בישראל, למעט:

 1. עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים
 קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

 2. עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר
 בשירות הציבורי;

 3. עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק
 שכר מינימום, התשמ״ז-21987.

 תוספת
ת רחבו ת המו ראו  ההו

 מסי הסעיף
 בהסכם

 2. מחיר הבראה יהיה 365 שקלים חדשים לכל יום הבראה.
 3. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי
 המוארך3, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע

 את גובה דמי ההבראה.
 הי באלול התשע״א (4 בספטמבר 2011)

 (חמ 3-107-ה1-1)
 שלום שמחון

 שר התעשייה המסחר והתעסוקה
 1 ס״ח התשי״ז, עמי 63.

 2 ס״ח התשמ״ז, עמי 68.

 3 י״פ התשס״ח, עמי 4494.

23731888 

25591165 

65112138 

37394160 

59804476 

62902887 

24949687 

53215257 

59560771 

313771776 

32312381 

27199884 

55595391 

31443989 

57776288 

23296197 

54854468 

24436859 

33969148 

27719855 

34151977 

16987349 

 לב אמיר

 לוי אסף

 לוסטיג שלמה

 לנקרי מיכאל כליפה

 מלכה ציון

 ממן חיים

 משיח יצחק

 נשר דוד

 סמה יצחק

 פבזנר אולג אייל

 פרגי דקר

 פרז שלומי

 קורן שוקי

 קייל טל

 קליגר רואי

 קרינאוי עפיף

 רבי שלמה

 רהט אורן

 רחמים קוריס רינת

 רקובצקי שי

 שגיא גדעון

 שר יצחק
 תוקף הרשאה וצו הענקת סמכויות זה עד יום הי בתשרי
 התשע״ג (21 בספטמבר 2012), וכל עוד מקבלי ההרשאה וצו

 הענקת סמכויות משמשים בתפקידם האמור.

 טי באלול התשע״א (8 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-279-ה2)

 יצחק אהרונוביץ'
 השר לביטחון הפנים

 הסמכת נותן אישור

 לפי תקנות הפיקוח על מכונים פסיכומטריים (בקשה לאישור),
 התשע״א-2011

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הפיקוח על מכונים
 פסיכומטריים (בקשה לאישור), התשע״א-12011 (להלן -
 התקנות), אני מסמיך את מנהל האגף לחינוך מבוגרים במשרד

 החינוך לנותן אישור לפי התקנות.

 י״ט באלול התשע״א (18 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-4326)

 גדעון סער
 שר החינוך

 ק״ת התשע״א, עמי 1306.

 שם
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 פנחס שרגיל בן סירה, ת״ז 2058331117 - במחוז תל אביב והמרכז;
 הנד מרעי, ת״ז 3037000569 - במחוז ירושלים;

 נירית כהן קראוס, ת״ז 4025192485 - במחוז תל אביב והמרכז;
 תהילה רפאלי, ת״ז 5066664715 - במחוז תל אביב והמרכז;

 מיכל פלדמן, ת״ז 6066080169 - במחוז ירושלים;
 דנה עזר, ת״ז 7025674557 - במחוז תל אביב והמרכז.

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-141)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים

 2 י״פ התש״ע, עמי 944.

 3 י״פ התשס״ח, עמי 3681.

 4 י״פ התש״ע, עמי 2545.

 5 י״פ התשס״ט, עמי 4381.

 6 י״פ התש״ע, עמי 4520.

 7 י״פ התשס״ד, עמי 1904.

 ביטול מינוי קצינת מבחן מחוזית למבוגרים

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ״ט-11969, אני מבטל את מינויה של יפה ביכובסקי, ת״ז
 2010850972, לקצינת מבחן מחוזית למבוגרים במחוזות תל אביב

 והמרכז, לעניין החוק האמור.

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-141)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א, עמי 88.

 2 י״פ התשמ״ד, עמי 413.

 ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ״ט-11969, אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה

 לקציני מבחן למבוגרים, לעניין החוק האמור:

 (1) רחל בק, ת״ז 2058785163 - במחוז חיפה והצפון;
 (2) נדאל זועבי, ת״ז 3026396432 - במחוז חיפה והצפון;

 (3) נוגה בנחש סלוצקי, ת״ז 4022354559 - במחוז תל אביב והמרכז;
 (4) ענת הירש, ת״ז 5028564367 - במחוז תל אביב והמרכז;
 (5) שירה גלמן, ת״ז 6029326261 - במחוז תל אביב והמרכז;

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א, עמי 88.

 2 י״פ התשע״א, עמי 997.

 3 י״פ התשנ״ט, עמי 3454.

 4 י״פ התשס״ב, עמי 1407.

 5 י״פ התשס״א, עמי 88.

 6 י״פ התשס״ו, עמי 1054.

 ביטול מינוי חבר בוועדה המייעצת לעניין האימוץ
 הבין-ארצי ומינוי חבר ויו״ר לוועדה האמורה

 לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ״א-1981
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28ו לחוק אימוץ ילדים,

 התשמ״א-11981 ובהסכמת שר המשפטים -
 1. אני מבטל בזה את מינויה של ד״ר טובה ליכטנשטיין,
 ת״ז 012699732, לחברה בוועדה המייעצת לעניין האימוץ

 הבין־ארצי2;
 2. אני ממנה את פרופי יצחק בריק, ת״ז 7656754, לחבר

 ויו״ר הוועדה המייעצת לעניין האימוץ הבין־ארצי.
 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים

 1 ס״ח התשמ״א, עמי 293; התשנ״ו, עמי 354.

 2 י״פ התשנ״ז, עמי 2987.

 מינוי קצינת מבחן למבוגרים

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ״ט-11969, אני ממנה את אביגיל אבידור, ת״ז 014612899,
 לקצינת מבחן למבוגרים במחוז חיפה והצפון, לעניין החוק האמור.

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-141)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א, עמי 88.

 מינוי קציני מבחן למבוגרים

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ״ט-11969, אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן

 למבוגרים, לעניין החוק האמור:
 אושרית לוי, ת״ז 036310522 - במחוז באר שבע והדרום;

 כרמית פאני כהן, ת״ז 034519041 - במחוז ירושלים;
 הדס בן ניסים, ת״ז 035712942 - במחוז ירושלים;

 טלי רוזנפלדר, ת״ז 038271623 - במחוז תל אביב והמרכז;
 יורי גונן, ת״ז 040018772 - במחוז תל אביב והמרכז.

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-141)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א, עמי 88.

 ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ״ט-11969, אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה

 לקציני מבחן למבוגרים, לעניין החוק האמור:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א, עמי 88.
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 שלומית צבן שוורצמן, ת״ז 066728064
 לילך כהן וינד, ת״ז 011255999

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-141)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א, עמי 88.

 שינוי מינוי קצינת מבחן לנוער

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ״ט-11969, אני משנה את מינויה של סינדי ליאן כהן,
 ת״ז 2317066751, כך שבמקום ״בעיריית ירושלים״ יבוא ״במחוז

 ירושלים״.
 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)

 (חמ 3-141)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א, עמי 88.

 2 י״פ התשע״א, עמי 4880.

 ביטול מינוי קציני מבחן לנוער

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ״ט-11969, אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה

 לנציני מבחן לנוער, לעניין החוק האמור:

 (1) הדס עמר, ת״ז 2033009325 - במחוז מרכז;
 (2) אלמיטו אייטגב, ת״ז 3015997968 - במחוז מרכז.

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-141)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א, עמי 88.

 2 י״פ התש״ע, עמי 1889.

 3 י״פ התשס״ט, עמי 5258.

 מינוי קצינת מבחן מחוזית לנוער

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969, ולפי תקנות
 המבחן (שירות המבחן), התשי״ט-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ״ט-11969, ולפי תקנה 2 לתקנות המבחן (שירות המבחן),
 התשי״ט-21959, אני ממנה את רבקה עקיבא, ת״ז 030433270,
 לקצינת מבחן מחוזית לנוער במחוז הדרום, לעניין התקנות

 האמורות.

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-141)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א, עמי 88.

 2 ק״ת התשי״ט, עמי 1999; התשכ״ב, עמי 1442.

 (6) יבגניה חליזוב, ת״ז 7320628100 - במחוז תל אביב והמרכז;
 (7) נעמי פדהצור, ת״ז 8304105668 - במחוז תל אביב והמרכז.

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-141)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים

 7 י״פ התשס״ו, עמי 3890.

 8 י״פ התשס״ח, עמי 4466.

 מינוי קציני מבחן לנוער

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ״ט-11969, אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן

 לנוער, לעניין החוק האמור;
 (1) רבאב עלי, ת״ז 300743366 - במחוז ירושלים;
 (2) נביה חיורי, ת״ז 301151460 - במחוז ירושלים;

 (3) מוהנד סבאח, ת״ז 081083826 - במחוז ירושלים;
 (4) מיטל ירקוני, ת״ז 040706970 - במחוז תל אביב;

 (5) דפנה ארד ליפשיץ, ת״ז 037073442 - במחוז תל אביב;
 (6) איתי עדן, ת״ז 040859951 - במחוז תל אביב;

 (7) טלי רפאלי - במחוז תל אביב;
 (8) שירה לוטטי, ת״ז 301098414 - במחוז דרום;

 (9) הגר גלי, ת״ז 051984284 - במחוז דרום.
 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)

 (חמ 3-141)
 משה כחלון

 שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א, עמי 88.

 מינוי קצינות מבחן לנוער

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ״ט-11969, אני ממנה את לימור גיל, ת״ז 038615191,

 לקצינת מבחן לנוער, לעניין החוק האמור.
 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)

 (חמ 3-141)
 משה כחלון

 שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א,

 עמי 88.

 מינוי קצינות מבחן לנוער

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ״ט-11969, אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן

 לנוער, במחוז המרכז, לעניין החוק האמור:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א,

 עמי 88.
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 מינוי עובדים סוציאליים

 לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ״ו-1966
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק ההגנה על חוסים,
 התשכ״ו-11966, אני ממנה את הרשומות מטה, לעובדות

 סוציאליות, לפי החוק האמור:
 אורית חגיבי, ת״ז 025035346 - בנתיבות;
 ענת בן אבו, ת״ז 032269037 - באופקים.

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-1769)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים

 1 ס״ח התשכ״ו, עמי 56.

 מינוי עובדות סוציאליות

 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
 התש״ך-11960 (להלן - החוק), אני ממנה את הרשומות מטה

 לעובדות סוציאליות לפי החוק האמור:

 עדי קורנבליט, ת״ז 035765221 - ברמת גן;
 רמה גבריאלי, ת״ז 023522535 - ברעננה;

 דינה אורה מקייטן, ת״ז 021393962 - במטה בנימין;
 רונית וולר, ת״ז 040174526 - בירושלים;

 טלי ויניצקי, ת״ז 024971962 - במועצה המקומית טבעון;
 שרית תאנה, ת״ז 057428534 - במגידו.

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-142)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים

 1 ס״ח התש״ך, עמי 52.

 מינוי עובדים סוציאליים

 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק נוער (טיפול והשגחה),
 התש״ך-11960 (להלן - החוק), אני ממנה את הרשומים מטה

 לעובדים סוציאליים לפי החוק האמור:
 שלי בן דויד, ת״ז 060120607 - באשקלון;
 חנה מלכה לוי, ת״ז 015458235 - בשפיר;
 סמדר שמידוב, ת״ז 024103210 - בנתניה;

 חי ישראל, ת״ז 057961856 - בנתניה;
 חוה גדליהו, ת״ז 028578094 - באור יהודה;

 אסתר מתתיהו, ת״ז 0399169846 - בירושלים;
 שירלי לוין בלייברג, ת״ז 031414899 - ברעננה;
 בנימין שילה, ת״ז 031114879 - ברמת השרון;

 1 ס״ח התש״ך, עמי 52.

 ביטול מינוי קצינות מבחן לנוער

 לפי פקודת במבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ״ט-11969, אני מבטל את מינוין של הרשומות מטה

 לקצינות מבחן לנוער, לעניין החוק האמור:
 סליבא גיומאנה, ת״ז 2026438838 - במחוז חיפה והצפון;

 אוה קנטר, ת״ז 3306440397 - במחוז הדרום.
 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)

 (חמ 3-141)
 משה כחלון

 שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א,

 עמי 88.
 2 י״פ התשס״ג, עמי 1857.

 3 י״פ התש״ע, עמי 1889.

 מינוי ממלאי מקום לחבר ועדת המשמעת

 לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו-1996
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק העובדים הסוציאליים,
 התשנ״ו-11996 (להלן - החוק), ועל פי המלצת מועצת העובדים
 הסוציאליים, אני ממנה את בתיה פנחסי, ת״ז 051258317, ואת
 רבקה רנץ, ת״ז 069887123, עובדות סוציאליות בעלות ותק של

 חמש שנים לפחות, לממלאות מקומו של ד״ר אמנון לזר2.

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-2749)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים

 1 ס״ח התשנ״ו, עמי 152.

 2 י״פ התשס״ט, עמי 813.

 מינוי עובדים סוציאליים

 לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ״ו-1966
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק ההגנה על חוסים,
 התשכ״ו-11966, אני ממנה את הרשומים מטה, לעובדים

 סוציאליים, לפי החוק האמור:
 אירנה מסרמן, ת״ז 307350512 - בפתח תקוה;

 רובא שגרי, ת״ז 049846868 - בכפר יסיף;
 פאדיה הייב, ת״ז 039084082 - במועצה המקומית טובא-

 זנגריה;
 מרים כעביה, ת״ז 032640328 - במועצה המקומית כעביה-

 טבאש-חגיאגירה;
 הישאם אבו גבל, ת״ז 033330853 - במועצה המקומית

 מגידל-שמס;
 נירית לוין, ת״ז 024855124 - באור עקיבא.

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-1769)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים

 1 ס״ח התשכ״ו, עמי 56.
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 לינדה רייס, ת״ז 2025378084, לעובדת סוציאלית לפי החוק, כך
 שבמקום ״עיריית נתניה״ יבוא ״מועצה אזורית לב השרון״.

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-142)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים

 2 י״פ התשס״ט, עמי 5258.

 שינוי מינוי עובדת סוציאלית

 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
 התש״ך-11960 (להלן - החוק), אני משנה את מינויה של שרון
 מגירה, ת״ז 2027995885, לעובדת סוציאלית לפי החוק, כך

 שבמקום ״קרית אתא״ יבוא ״מועצה אזורית זבולון״.

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-142)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים

 1 ס״ח התש״ך, עמי 52.

 2 י״פ התשס״ו, עמי 494.

 מינוי נציג ציבור בוועדות ערר

 לפי חוק שירותי הסעד, התשי״ח-1958
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק שירותי הסעד,
 התשי״ח-11958, ולאחר התייעצות עם הרשות המקומית, אני
 ממנה את דני לופו, ת״ז 006168181, לנציג ציבור, בוועדות ערר

 במחוז ירושלים, לפי החוק האמור.

 תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.
 י״ד באלול התשע״א (13 בספטמבר 2011)

 (חמ 3-1082)
 משה כחלון

 שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1 ס״ח התשי״ח, עמי 103.

 מינוי חברים בוועדת אבחון

 לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ״ט-1969
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד (טיפול במפגרים),
 התשכ״ט-11969, אני ממנה את הרשומים מטה, מחנכים,
 לחברים בוועדת אבחון במחוזות ירושלים ובאר שבע לעניין

 החוק האמור:
 זיאד נידאל, ת״ז 43214410

 בילאל אבורומי, ת״ז 49032956
 החברים האמורים יכהנו גם כממלאי מקום במחוזות תל

 אביב והמרכז וחיפה והצפון.
 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)

 (חמ 3-228)
 משה כחלון

 שר הרווחה והשירותים החברתיים

 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 132.

 שירה קיארקובסקי, ת״ז 066584004 - באשקלון;
 טל ליבני, ת״ז 037678026 - בחיפה.

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-142)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים

 מינוי עובדים סוציאליים

 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
 התש״ך-11960 (להלן - החוק), אני ממנה את הרשומים מטה

 לעובדים סוציאליים לפי החוק:
 (1) מלוינה אריסטר, ת״ז 316639483 - בנצרת עילית;

 (2) סועאד עואד, ת״ז 043059003 - בכאבול;
 (3) טאלב אבו עראר, ת״ז 034067041 - בערערה בנגב;
 (4) הילה רוזנשטיין, ת״ז 034429274 - בקרית ביאליק;

 (5) באני חאגי, ת״ז 060625886 - באעבלין;
 (6) נטליה בוסין, ת״ז 319446035 - בבאר שבע;

 (7) הודא והבה, ת״ז 026169383 - בדלית אל כרמל;
 (8) ניירוז גיריס, ת״ז 066230327 - במועצה מקומית פסוטה;

 (9) רינה כבתי, ת״ז 058768599 - בגן יבנה;
 (10) קארין רבקה טויטו, ת״ז 031781461 - במודיעין עילית.

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-142)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים

 1 ס״ח התש״ך, עמי 52.

 שינוי מינוי עובדת סוציאלית

 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק נוער (טיפול והשגחה),
 התש״ך-11960 (להלן - החוק), אני משנה את מינויה של
 ציפורה פרידמן, ת״ז 2066196882, לעובדת סוציאלית לפי החוק,

 כך שבמקום ״ציפורה פרידמן״ יבוא ״ציפורה גלוקמן״.
 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)

 (חמ 3-142)
 משה כחלון

 שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1 ס״ח התש״ך, עמי 52.

 2 י״פ התשע״א, עמי 3165.

 שינוי מינוי עובדת סוציאלית

 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
 התש״ך-11960 (להלן - החוק), אני משנה את מינויה של ליאת

 1 ס״ח התש״ך, עמי 52.
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 מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

 לפי פקודת המסים (גבייה)
 בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1
 שנאצלה לי2, אני ממנה את יושב ראש הוועדה המרחבית
 לתכנון ולבנייה שרונים (להלן - הוועדה), אפרים בולמש, ת״ז
 051803609, לממונה על הגבייה, ואת גזבר הוועדה, דני מן, ת״ז
 008059743, לפקיד גבייה, לצורך גבייתם, מכוח סעיף 70 לחוק
 העונשין3, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים
 לטובת הוועדה לפי פרק יי לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-
 41965, ושל כל סכום שציווה בית המשפט לשלם לוועדה לפי

 סעיף 218 לחוק האמור.

 וי באלול התשע״א (5 בספטמבר 2011)
 (חמ 18—3)

 עמרם קלעגיי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 י״פ התשס״ט, עמי 3686 ועמי 3994.

 3 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 4 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 מינוי ממונה על הגבייה ופקידי גבייה

 לפי פקודת המסים (גבייה)
 בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1
 שנאצלה לי2, אני ממנה את ממלא מקום מנהל הכנסות בעיריית
 באר שבע (להלן - העירייה), יחיאל חמו, ת״ז 058321357,
 לממונה על הגבייה, ואת ממלאת מקום מנהל מחלקת הגבייה
 של העירייה, סיגלית אהרון, ת״ז 28461051, לפקידת גבייה, ואת
 מנהל מדור אכיפה של העירייה, אבי אבוחצירה, ת״ז 22634232,
 כפקיד גבייה לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח
 חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
 תקציב), התשנ״ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים לעירייה על

 פי דין.

 וי באלול התשע״א (5 בספטמבר 2011)
 (חמ 18—3)

 עמרם קלעגיי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 י״פ התשס״ט, עמי 3686 ועמי 3994.

 3 ס״ח התשנ״ג, עמי 10.

 מינוי ממונה על הגבייה

 לפי פקודת המסים (גבייה)
 בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1
 שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהלת מחלקת אכיפה בעיריית
 הרצליה (להלן - העירייה), שירלי זרד, ת״ז 038308706, לממונה
 על הגבייה, לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק
 ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב),
 התשנ״ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין,

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 י״פ התשס״ט, עמי 3686 ועמי 3994.

 3 ס״ח התשנ״ג, עמי 10.

 מינוי חברות בוועדת אבחון

 לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ״ט-1969
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד (טיפול במפגרים),
 התשכ״ט-11969, אני ממנה את הרשומות מטה, פסיכולוגיות,

 לחברות בוועדת אבחון לעניין החוק האמור:
 מיכל יוכבד קדרי, ת״ז 05918217 - במחוזות תל אביב
 והמרכז וירושלים; החברה האמורה תכהן גם כממלאת מקום

 במחוזות חיפה והצפון ובאר שבע;

 יעל מגל, ת״ז 023925423 - במחוז תל אביב והמרכז;
 החברה האמורה תכהן גם כממלאת מקום במחוזות ירושלים,

 באר שבע וחיפה והצפון.
 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)

 (חמ 228—3)
 משה כחלון

 שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 132.

 מינוי חברות בוועדת אבחון

 לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ״ט-1969
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד (טיפול במפגרים),
 התשכ״ט-11969, אני ממנה את הרשומות מטה, עובדות
 סוציאליות לפי חוק הסעד, לחברות בוועדת אבחון לעניין

 החוק האמור:
 חוי קלרמן, ת״ז 029394228 - במחוז תל אביב והמרכז;
 החברה האמורה תכהן גם כממלאת מקום במחוזות ירושלים,

 באר שבע וחיפה והצפון;

 אלהאם זידאן, ת״ז 023485402 - במחוז חיפה והצפון;
 החברה האמורה תכהן גם כממלאת מקום במחוזות ירושלים,

 באר שבע ותל אביב והמרכז.
 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)

 (חמ 228—3)
 משה כחלון

 שר הרווחה והשירותים החברתיים
 י ס״ח התשב״ט, עמי 132.

 הכרה במוסדות, בתארים ובתעודות גמר לעניין
 כשירות לעבודה סוציאלית

 לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו-1996
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א)(2) לחוק העובדים
 סוציאליים, התשנ״ו-1996', ולאחר התייעצות עם המועצה
 לעבודה סוציאלית, אני מכיר במוסד להשכלה גבוהה מחוץ
 לישראל המצוין להלן, ובתואר הניתן על ידו לעניין כשירות

 לעבודה סוציאלית:

 תואר בוגר במסלול מורחב בעבודה סוציאלית
 מהאוניברסיטה הירדנית, רבת עמון, ירדן.

Bechalor of Social work extanded program from 
the Jordanian University, Amman, Jordan. 

 ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011)
 (חמ 3-2795)

 משה כחלון
 שר הרווחה והשירותים החברתיים
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 העמק
 שם המטפח: משתלות תעשיות ביולוגיות אגש״ח בע״מ, בית

 העמק
 שם הגידול: גיפסנית

 תאריך הבקשה: 21/08/2011
ADORATTA השם המוצע לזן: אדורטה 

 כינוי הזן: 0011^13
 תיאור הזן ותכונותיו: צמח: התפצלויות בבסיס - יש, גובה

- גבוה; פרח: מספר עלי כותרת - הרבה, צבע עיקרי של
 עלי כותרת ביום הפתיחה - לבן.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מספר הבקשה: 4349/11
 שם המבקש: משתלות תעשיות ביולוגיות אגש״ח בע״מ, בית

 העמק
 שם המטפח: משתלות תעשיות ביולוגיות אגש״ח בע״מ, בית

 העמק
 שם הגידול: גיפסנית

 תאריך הבקשה: 21/08/2011
PASSI0NE השם המוצע לזן: פסיונה 

3 ^ 8  כינוי הזן: 8
 תיאור הזן ותכונותיו: צמח: התפצלויות בבסיס - אין, גובה

- גבוה; פרח: מספר עלי כותרת - הרבה, צבע עיקרי של
 עלי כותרת ביום הפתיחה - לבן.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מספר הבקשה: 4350/11
 שם המבקש: דנציגר משק פרחים ״דן״, משמר השבעה

 שם המטפח: גבי דנציגר, משמר השבעה
 שם הגידול: גיפסנית

 תאריך הבקשה: 25/08/2011
DGYPGRAND השם המוצע לזן: דגיפגרנד 

 כינוי הזן: 3999
 תיאור הזן ותכונותיו: צמח: התפצלויות בבסיס - יש, גובה

- בינוני; פרח: מספר עלי כותרת - הרבה, צבע עיקרי של
 עלי כותרת ביום הפתיחה - לבן.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 ילקוט הפרסומים 6305, ח׳ בתשרי התשע״ב, 6.10.2011

 ולצורך גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל״ז-41977, של
 קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה.

 וי באלול התשע״א (5 בספטמבר 2011)
 (חמ 18—3)

 עמרם קלעגיי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 4 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
 לא צמוד הניתן לציבור

 לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות, התשנ״ג-1993
 לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות,
 התשנ״ג-11993, בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
 הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש יוני 2011

 היה 6.12 אחוזים.

 י״ב באלול התשע״א (11 בספטמבר 2011)
 (חמ 2648—3)

 ערד מאי
 מנהל היחידה למידע ולדיווח

 1 ס״ח התשנ״ג, עמי 174.

 הסמכת מנהל

 לפי תקנות הכלבת (חיסון), התשס״ה-2005
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הכלבת (חיסון),
 התשס״ה-12005 (להלן - התקנות), אני ממנה את הרופא
 הווטרינר הממשלתי ד״ר בוריס יעקובסון, ת״ז 011354511,

 למנהל לעניין התקנות.
 הסמכה זו תעמוד בתוקף כל עוד למוסמך יש רישיון לעסוק
 ברפואה וטרינרית לפי חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ״א-
 21991, וכל עוד הוא משמש בתפקיד רופא וטרינר ממשלתי

 במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 בי באלול התשע״א (1 בספטמבר 2011)
 (חמ 798—3)

 נדב גלאון
 מנהל השירותים הווטרינריים

 1 ק״ת התשס״ה, עמי 377; התשע״א, עמי 1362.

 2 ס״ח התשנ״א, עמי 76.

 הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

 לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973
 בהתאם לסעיף 22(א) לחוק זכות מטפחים של זני צמחים,
 התשל״ג-11973 (להלן - החוק), אני מודיעה כי החלטתי
 להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות

 מטפחים שלהלן:

 מספר הבקשה:4347/11
 שם המבקש: מדינת ישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר,

 מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני)
 שם המטפח: ורד יריחימוביץ; להב עמונואל; לביא אורי; סעדה

 דויד; רגב יצחק; טוביה ישראלי, בית דגן

 ס״ח התשל״ג, עמי 272.
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 (3) קביעת הוראות והנחיות לעניין שמירת איכות הסביבה,
 מניעת מפגעים בטיחותיים ושמירה על הטבע הימי ועתיקות

 ימיות; (4) קביעת הוראות לביצוע ניטור.

 תיאור מקום התכנית: נמל חיפה; רשות מקומית: גלילי; מרחבי
 תכנון: ועדה מחוזית חיפה;

 גושים וחלקות בתחום התכנית:

 גוש חלקות בחלקן

1 11674 

1 11675 

 המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את
 התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים,

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת״ד 30, בית דגן 50250.

 לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
 מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים

 של זני צמחים, התשל״ד-1974.
 לי באב התשע״א (30 באוגוסט 2011)

 (3-235-ה1)
 מיכל גולדמן

 רשם זכויות מטפחים

 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
 מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה נמצאת במשרדי
 מזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבניה, משרד הפנים, קרית
 בן גוריון, רחי קפלן 2, ירושלים, טלי 02-6701639/581/2 , ובארכיבי

 הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

 מחוז תל אביב: דרך מנחם בגין 125, קומה 13, תל אביב 67012, טלי
.03-7632603 

 מחוז המרכז: רחי הרצל 91, ת״ד 150, רמלה 72430, טלי 08-9788461.
 מחוז ירושלים: רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 94146, טלי

.02-6290263 
 מחוז הצפון: קריית הממשלה, ת״ד 595, נצרת עילית 17105, טלי

.04-6508584 
 מחוז חיפה: רחי פל-ים 15א, מבנה ב, קריית הממשלה, חיפה, טלי

.04-8633452 
 מחוז הדרום: קריית הממשלה, רחי התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע, טלי

.08-6263791 
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום מראש. ניתן לרכוש עותק
 מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של מסמכי התכנית במרכז
 המידע הגאוגרפי - תכנוני של משרד הפנים. מידע נוסף ניתן
 לקבל בטלפון: 03-9298115 (בימים אי-הי בשעות 09:00-16:00)
http://www.moin.gov. ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

 כל מעוניין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה
 את עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו
 והשגותיו לתכנית בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו
 בעיתונות למזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבניה, משרד
 הפנים, ת״ד 6158, ירושלים 91061. הפנייה למועצה הארצית
 תהיה בכתב, בשלושה העתקים ותלווה בתצהיר המאמת את
 העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן לפני עורך דין

 או אדם אחר שהוסמך לכל בחוק או על פיו .

 י״ז באב תשע״א (17 באוגוסט 2011)
 (חמ 3-697)

 עמרם קלעגיי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 יו״ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

 תיקון הודעה בדבר רישום זבות מטפחים בספר הזכויות

 לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-973ו
 אני מודיעה בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של זני
 צמחים, התשל״ג-973וו, כי הוגשה בקשה לתיקון הרישום בספר
 הזכויות (כאמור בהודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות)2,
 כך שבבקשה מסי 4055/07 רישום מסי 2922, במקום הגידול ״שום
 שחור״, יבוא ״שום״ ובמקום הסוג הבוטני. Allium nigrum L. יבוא

."Allium telavivense Eig x A. aschersonianum Barbey" 
 המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את
 התנגדותו בתוך 30 ימים, כקבוע בתקנה 4ו(ב) לתקנות זכות
 מטפחים של זני צמחים, התשל״ד-974ו3, לידי ציפי רצבי במשרד
 היחידה לזכויות מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת״ד

 30, בית דגן 50250.

 י״ד באלול התשע״א (3ו בספטמבר וו20)
 (חמ ו3-36)

 מיכל גולדמן
 רשם זכויות מטפחים

 1 ס״ח התשל״ג, עמי 272; התשמ״ד, עמי 23; התשנ״ו, 92.

 2 י״פ התש״ע, עמי 1109.

 3 ק״ת התשל״ד, עמי 713.

 הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית
 ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות

 הציבור, תמ״א בו/ ב/ ו/ ג, התוויה והעמקה של
 תעלת הכניסה הימית לנמל חיפה
 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה,
 בישיבתה מסי 536 מיום כ״א באב התשע״א (2 באוגוסט 2011),
 החליטה על העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה
 מפורטת להתוויה והעמקה של תעלת הכניסה הימית לנמל
 חיפה (להלן - התכנית), להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף

 52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965, ולהשגות הציבור.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להתווית והעמקת תעלת
 הכניסה הימית לנמל חיפה בתחום שמעבר לשובר הגלים לצורך
 מעבר כלי שיט מודרניים, וקביעת ייעוד הקרקע בים למעגנה -

 תחום ימי.

 עיקרי הוראות התכנית: (1) קביעת ייעוד של ״מעגנה - תחום
 ימי״ בשטח התכנית; (2) קביעת הוראות להתוויה ולביצוע
 עבודות חפירה בתא שטח מסי 1 תעלת הכניסה הימית;
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 ו ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 ילקוט הפרסומים 6305, חי בתשרי התשע״ב, 6.10.2011



 ת״י 4570 חלק 3 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים:
 מסננים, מספטמבר 2011 בא במקום המהדורה מנובמבר

 2009 וגיליונות התיקון ממאי 2010 ומיולי 2011.;

 ת״י 4570 חלק 4 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים:
 תכן, התקנה ותחזוקה, מספטמבר 2011 בא במקום

 המהדורה ממאי 2009;
 ת״י 5282 חלק 1 - דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה: בנייני
 מגורים, מספטמבר 2011 בא במקום המהדורה ממאי 2005;
 ת״י 5282 חלק 2 - דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה: בנייני
 משרדים, מספטמבר 2011 בא במקום המהדורה מיולי

.2007 
 י״ז באלול התשע״א (16 בספטמבר 2011)

 (חמ 95—3)
 דני גולדשטיין

 המנהל הכללי של מכון
 התקנים הישראלי

 הודעה בדבר השעיית חברה

 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961
 אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק לשכת
 עורכי הדין, התשכ״א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי
 של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום גי בסיוון התשע״א
 (5 ביוני 2011), בתיק בד״מ 033/2011, החליט להטיל על עורכת
 הדין אילנית טפלר, ת״ז 29731221, רישיון מסי 31294, עונש של
 השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 3 חודשים.

 תוקף ההשעיה מיום וי באלול התשע״א (5 בספטמבר 2011)
 עד יום חי בכסלו התשע״ב (4 בדצמבר 2011).

 זי בסיוון התשע״א (9 ביוני 2011)
 (חמ 94—3)

 חיים זליכוב
 סגן ראש לשכת עורכי הדין

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 178.

 הודעה בדבר השעיית חבר

 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961
 אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק לשכת
 עורכי הדין, התשכ״א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי של
 לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום זי באב התשע״א (7 באוגוסט
 2011), בתיק בד״א 008/2011, החליט להטיל על עורך הדין יגאל
 גיל, ת״ז 50401264, רישיון מסי 30164, עונש של השעיה מעיסוק

 במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלוש שנים.

 תוקף ההשעיה מיום זי באב התשע״א (7 באוגוסט 2011) עד
 יום יי באב התשע״ד (6 באוגוסט 2014).
 י״א באב התשע״א (11 באוגוסט 2011)

 (חמ 94—3)
 חיים זליכוב

 סגן ראש לשכת עורכי הדין
 1 ס״ח התשכ״א, עמי 178.

 הודעות בדבר קביעת תקנים

 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953
 אני מודיע, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-11953,
 כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א)

 לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
 ת״י 1872 חלק 2 - חיפוי באבן מלאכותית: חיפוי קירות בשיטת

 הקיבוע הרטוב, מאוגוסט 2011;
 ת״י 5103 חלק 4 - תקרות תותב פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים

 ובמרחבים מוגנים, מאוגוסט 2011;
 ת״י 5566 חלק 2 - מערכת רצפה מאבן טבעית: ריצוף, מאוגוסט

;2011 
 ת״י 15408 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה -
 קריטריונים להערכת אבטחה לטכנולוגיית המידע: הקדמה
 ומודל כללי, מאוגוסט 2011 בא במקום המהדורה מפברואר

;2002 

 ת״י 15408 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה -
 קריטריונים להערכת אבטחה לטכנולוגיית המידע: מרכיבי
 אבטחה תפקודיים, מאוגוסט 2011 בא במקום המהדורה

 מפברואר 2002;
 ת״י 15408 חלק 3 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה -
 קריטריונים להערכת אבטחה לטכנולוגיית המידע: מרכיבי
 הבטחת אבטחה, מאוגוסט 2011 בא במקום המהדורה מפברואר

;2002 

 ת״י 61400 חלק 1 - טורבינות רוח: דרישות תכן, מאוגוסט 2011;
 ת״י 61400 חלק 11 - טורבינות רוח: שיטות למדידת רעש אקוטי,

 מאוגוסט 2011;
 ת״י 61400 חלק 21 - טורבינות רוח: מדידה והערכה של מאפייני
 איכות החשמל המיוצר על ידי טורבינות רוח המחוברות

 לרשת חשמל ציבורית, מאוגוסט 2011;

 ת״י 62430 תכנון מתחשב באיכות הסביבה של ציוד מערכות
 חשמליות ואלקטרוניות, מאוגוסט 2011.

 אי באלול התשע״א (31 באוגוסט 2011)
 (חמ 96—3)

 דני גולדשטיין
 המנהל הכללי של מכון

 התקנים הישראלי
 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשי״ח, עמי 2; התשס״א, עמ 22.

 הודעה בדבר קביעת תקנים

 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953
 אני מודיע כי בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-
 11953, מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי

 סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
 ת״י 4570 חלק 1 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים:
 מפוחים, מספטמבר 2011 בא במקום המהדורה מנובמבר

 2009 וגיליונות התיקון ממאי 2010 ומיולי 2011;
 ת״י 4570 חלק 2 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים:
 שסתומים, מספטמבר 2011 בא במקום המהדורה מנובמבר

 2009 וגיליונות התיקון ממאי 2010 ומיולי 2011;

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשי״ח, עמי 2; התשס״א, עמי 22.
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7039/2011 .1 
19.6.2011 .2 

 3. מרכז שלטון המקומי, מרכז הסתדרות המעו״ף
 4. רשויות מקומיות

 5. כלל העובדים מקבלי קהל
 6. הודעה מסי 11/15 עדכון קצובת ביגוד

3.7.2011 7. 
 .8 19.3.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

7040/2011 1. 
14.8.2011 2. 

 3. מרכז שלטון מקומי + שלוש ערים הגדולות ארגון המורים
 בבתי הספר העל יסודיים והמכללות

 4. חינוך
 5. מורים במערכת החינוך העל יסודית

 6. יישום רפורמת עוז לתמורה בחטיבות העליונות
22.8.2011 7. 

 .8 14.8.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

7041/2011 1. 
2.8.2011 2. 

 3. ארגון בעלי המאפיות בישראל, הסתדרות החדשה/
 הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה

 4. תעשיית מזון
 5. כלל העובדים

 6. ועדה פריטטית בעניין תוספת שכר
15.8.2011 7. 

 .8 2.8.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

7042/2011 1. 
2.8.2011 2. 

 3. הוועד הארצי של ארגון בעלי המאפיות בישראל,
 הסתדרות החדשה/הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה,

 הוועד העליונה של עובדי האפיה בישראל
 4. תעשיית מזון

 5. כלל העובדים
 6. תוספות שכר

3.8.2011 7. 
 .8 2.8.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

ו3 .8  הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד וו20.

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
 1. מספר הרישום.

 2. תאריך החתימה.

 הודעה בדבר השעיית חבר

 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961
 אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק
 לשכת עורכי הדין, התשכ״א-11961, כי בית הדין המשמעתי
 המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום הי באב
 התשע״א (5 באב 2011), בתיק בד״מ 175/2010, החליט להטיל
 על עורך הדין עמירם רוזנברג, ת״ז 3813417, רישיון מסי 7422,
 עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של

 5 שנים.

 תוקף ההשעיה מתחילת השעייתו הזמנית ביום ט״ו באדר
 בי התשע״א (21 במרס 2011) עד יום יי באדר בי התשע״ו (20

 במרס 2016).

 זי באב התשע״א (7 באוגוסט 2011)
 (חמ 94—3)

 חיים זליכוב
 סגן ראש לשכת עורכי הדין

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 178.

 הודעה בדבר חדילה ובחירה לכהונה של סגן ממלא
 מקום ראש המועצה המקומית פרדסיה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
 וכהונתם), התשל״ה-1975

 בהתאם לסמכות לפי סעיף 28(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-11975 (להלן
- החוק), שנאצלה לי2, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת מליאת
 המועצה המקומית פרדסיה מיום טי בתמוז התשע״א (11 ביולי
 2011) חדל רפאל פילוסוף3 מכהונת סגן ממלא מקום ראש
 המועצה לפי סעיף 25(4) לחוק, ונבחר גדעון בן אהרון4 לכהונת

 סגן ממלא מקום ראש המועצה לפי סעיף 14 לחוק.

 טי באלול התשע״א (8 בספטמבר 2011)
 עמרם קלעגיי

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 1 ס״ח התשל״ה, עמי 211.

 2 י״פ התשל״ט, עמי 982.

 3 י״פ התשס״ט, עמי 4632.

 4 י״פ התשס״ט, עמי 918.

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,

 התשי״ז-957ו

ו3 .8  הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד וו20.

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
 1. מספר הרישום.

 2. תאריך החתימה.
 3. הצדדים.

 4. ענף.
 5. היקף.

 6. נושאים.
 7. תאריך הגשה.
 8. תקופת תוקפו.
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 3. הצדדים. 3. שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות בע״מ, הסתדרות
 ענף. החדשה/הוועד הארצי של ארגון המפעילים והמקצטים

 היקף.
.4 

 בסולל בונה
 ענף.

 5. היקף.
 4. בניה

 כאמור בסעיף 4 להסכם 5. כאמור בסעיף 4 להסכם 6. נושאים. כאמור בסעיף 4 להסכם
 7. תאריך הגשה.

 8. תקופת תוקפו. 6. תנאי עבודה
8.8.2011 .7 

 230/2011 8. 1.8.2011 - לתקופה בלתי מסויימת
20.7.2011 

.1 

.2 
 3. סולתם בע״מ, הסתדרות החדשה 1. 235/2011
 4. תעשיית מתכת 2. 27.7.2011

 5. כלל העובדים 3. תבור שאן - חרוד אגודה שיתופית חקלאית של משקי
 6. שינוי מבני בסולתם עקב חלופי מעבידים עם אלביט מערכות עפולה שינוי מבני בסולתם עקב חלופי מעבידים עם אלביט מערכות העובדים לתובלה, הסתדרות הכללית החדשה/מרחב

 4. הובלה 7. 8.8.2011 הובלה
 5. כלל דרוגי הנהגים 8. 20.7.2011 - לתקופה בלתי מסויימת כלל דרוגי הנהגים

 20.7.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

 6. תוספת שכר ותנאי עבודה
231/2011 .1 

8.8.2011 .7 20.7.2011 .2 
 3. בנק ישראל, הסתדרות החדשה/הסתדרות המעו״ף בנק ישראל, הסתדרות החדשה/הסתדרות המעו״ף 8. 1.1.2011 - 31.12.2012

 בנקאות 1. 236/2011 4. בנקאות 1. 236/2011

 כאמור בסעיף 1 להסכם 2 . 1.4.2011 5. כאמור בסעיף 1 להסכם 2 . 1.4.2011

 6. עדכון שכר 3. ממשלת ישראל, הסתדרות החדשה

 4. כלל הענפים 7. 8.8.2011 כלל הענפים
 5. כלל עובדי בית החולים הגריאטרי רשל״צ 8. 20.7.2011 - לתקופה בלתי מסויימת כלל עובדי בית החולים הגריאטרי רשל״צ

 20.7.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

 1. 232/2011 6. העברת הפעילות בבית החולים הגריאטרי רשל״צ לגורם
 חוץ ממשלתי

.1 
 חוץ ממשלתי

1.8.2011 2 
10.8.2011 .7 

 הובלה 8. 1.4.2011 - לתקופה בלתי מסויימת 3. אגד תעבורה בע״מ, הסתדרות החדשה/איגוד עובדי התחבורה 1.4.2011 - לתקופה בלתי מסויימת
 נהגים

 1.4.2011 - לתקופה בלתי מסויימת
 הובלה
 נהגים

.4 

.5 237/2011 .1 
 2. 1.4.2011 6. תנאי עבודה 2. 1.4.2011

 3. ממשלת ישראל, הסתדרות החדשה 7. 8.8.2011 ממשלת ישראל, הסתדרות החדשה
8.8.2011 .7 

 4. כלל הענפים 8. 1.8.2011 - 31.1.2015 כלל הענפים
 כלל עובדי המינהל והמשק בבתי החולים הממשלתיים 5. כלל עובדי המינהל והמשק בבתי החולים הממשלתיים

233/2011 .1 
 2. 1.8.2011 6. תוספות שכר

 3. שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות בע״מ, הסתדרות שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות בע״מ, הסתדרות 7. 8.8.2011
 החדשה/איגוד הבנין והעץ הוועד הארצי של ארגון 8. 1.4.2011 - 30.6.2013

 היציבים והקבועים
 4. בניה 1. 238/2011
 5. יציבים וקבועים 2. 29.6.2011

 6. טבלאות שכר מעודכנות ותנאי עבודה 3. אלביט מערכות יבשה ותקשוב תדיראן בע״מ מפעל חולון,
 7. 8.8.2011 הסתדרות החדשה/עובדי המתכת החשמל והאלקטרוניקה

 8. 1.8.2011 - 11.8.2013 4. תעשיית אלקטרוניקה
 5. כלל העובדים
 234/2011 6. תנאי עבודה

1.8.2011 
.1 
.2 
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 4. בנקאות
 5. כאמור בסעיף 2

 6. מכסת ימי חופשה לפדיון לצבירה
4.8.2011 7. 

 .8 2.6.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

244/2011 1. 
2.6.2011 2. 

 3. בנק דיסקונט לישראל בע״מ, הסתדרות החדשה/הסתדרות
 המעו״ף
 4. בנקאות

 5. כלל העובדים
 6. פנסיה

4.8.2011 7. 
 .8 2.6.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

245/2011 1. 
2.6.2011 2. 

 3. בנק דיסקונט לישראל בע״מ, הסתדרות החדשה/הסתדרות
 המעו״ף
 4. בנקאות

 5. כאמור בסעיף 3
 6. עדכון הדרוג והשלבים

4.8.2011 7. 
 .8 2.6.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

246/2011 1. 
2.6.2011 2. 

 3. בנק דיסקונט לישראל בע״מ, הסתדרות החדשה/הסתדרות
 המעו״ף
 4. בנקאות

 5. כאמור בסעיף 2
 6. תוספת שכר סלקטיבית

15.8.2011 7. 
 .8 2.6.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

247/2011 1. 
2.8.2011 2. 

 3. סונול ישראל בע״מ, הסתדרות החדשה מרחב חיפה
 4. הפקת נפט

 5. כאמור בסעיף 3 להסכם
 6. תנאי עבודה

7.8.2011 7. 
 .8 2.8.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

248/2011 1. 
28.4.2011 2. 
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8.8.2011 7. 
 .8 29.6.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

239/2011 1. 
2.6.2011 2. 

 3. בנק דיסקונט לישראל בע״מ, הסתדרות החדשה/הסתדרות
 המעו״ף.
 4. בנקאות

 5. כאמור בסעיף 2
 6. עובדי מיחשוב

15.8.2011 7. 
 .8 2.6.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

240/2011 1. 
30.5.2011 2. 

 3. ממשלת ישראל, הסתדרות החדשה
 4. כלל הענפים

 5. עובדים סוציאלים בשירות הציבורי
 6. תנאי עבודה

2.8.2011 7. 
 .8 30.5.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

241/2011 1. 
2.6.2011 2. 

 3. בנק דיסקונט לישראל בע״מ, הסתדרות החדשה/הסתדרות
 המעו״ף
 4. בנקאות

 5. כלל העובדים
 6. הארכת תוקפה של חוקת עבודה בכפוף לשינויים

15.8.2011 7. 
 .8 2.6.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

242/2011 1. 
2.6.2011 2. 

 3. בנק דיסקונט לישראל בע״מ, הסתדרות החדשה/הסתדרות
 המעו״ף
 4. בנקאות

 5. כאמור בסעיף 2
 6. העסקת כספרים

15.8.2011 7. 
 .8 2.6.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

243/2011 1. 
2.6.2011 2. 

 3. בנק דיסקונט לישראל בע״מ, הסתדרות החדשה/הסתדרות
 המעו״ף
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4.8.2011 7. 
 .8 19.7.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

253/2011 1. 
18.1.2011 2. 

 3. מקורות חברת מים בע״מ, שח״מ - מקורות ביצוע בע״מ
 חבי בת של מקורות חבי המים, הסתדרות החדשה/הסתדרות

 המעו״ף/מהנדסים/מח״ר/הנדסאים וטכנאים

 4. הפקת מים
 5. כלל העובדים
 6. הסכם מסגרת

 .7 15.5.2011 (מועד נוסף 24.8.2011)
 .8 18.1.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

254/2011 1. 
30.5.2011 2. 

 3. בנק ערבי ישראלי בע״מ, הסתדרות הפקידים
 4. בנקאות

 .5 58 עובדים כאמור בנספח
 6. העסקה זמנית

2.8.2011 7. 
 .8 30.5.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

255/2011 1. 
25.7.2011 2. 

 3. פיתוח שאן בע״מ, מועצת פועלים מרחב העמקים
 4. חקלאות

 5. כלל העובדים
 6. עדכוני שכר

2.8.2011 7. 
31.12.2012 - 1.1.2010 8. 

256/2011 1. 
17.7.2011 2. 

 3. ישובי חבל מעון אגודה חקלאית שיתופית, הסתדרות
 החדשה/וועד עובדים מרחב נגב

 4. חקלאות
 5. עובדי דור בי
 6. תנאי עבודה

2.8.2011 7. 
31.12.2012 - 1.1.2011 8. 

257/2011 1. 
6.2.2011 2. 

 3. ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, הסתדרות החדשה
 4. כלל הענפים

 5. אגף המכס והמע״מ
 6. הגברת הפעילות בתחום הפשיעה החמורה
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 3. מקורות חברת מים בע״מ, שח״מ - מקורות ביצוע בע״מ
 חבי בת של מקורות חבי המים, הסתדרות החדשה/הסתדרות

 המעו״ף/מהנדסים/מח״ר/הנדסאים וטכנאים
 4. הפקת מים

 5. כלל העובדים
 6. תוספת להסכם מיום 12.1.2011 ושינויים בהסכם המסגרת

 .7 15.5.2011 וניתן מועד נוסף 24.8.2011
31.12.2012 - 18.1.2011 8. 

249/2011 1. 
25.7.2011 2. 

 3. טבע תעשיות פרמצבטיות בע״מ המפעל הרב תחומי
 (לשעבר מפעל הנוזלים) אתר ירושלים, הסתדרות החדשה/

 מרחב ירושלים/הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה

 4. תעשיית כימיקלים
 5. כלל העובדים

 6. תוספת להסכם מיום 31.3.2011 בדבר הארכת הסכם
 2011/161 ל־3 שנים

15.8.2011 7. 
 .8 25.7.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

250/2011 1. 
20.7.2011 2. 

 3. גלידות שטראוס בע״מ, הסתדרות החדשה מרחב גליל
 מערבי

 4. תעשיית מזון
 5. כלל העובדים בעכו למעט עובדים בחוזים אישיים

 6. תנאי עבודה
15.8.2011 7. 

31.12.2014 - 1.1.2011 8. 

251/2011 1. 
19.7.2011 2. 

 3. איתן שמיר (1988) בע״מ, כוח לעובדים - ארגון עובדים
 דמוקרטי, סניף עובדות נקיון באוניברסיטת בן גוריון

 4. ניקיון
 5. כלל העובדים
 6. תנאי עבודה

15.8.2011 7. 
 .8 19.7.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

252/2011 1. 
19.7.2011 2. 

 3. נוטרי ציון בע״מ, כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי
 4. שמירה

 5. עובדי ניקיון המועסקות באוניברסיטת בן גוריון בנגב
 6. תנאי עבודה
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 4. חקלאות
 5. כלל העובדים

 6. הארכת הסכם התייעלות וחסכון (תקופת הפחתה)
7.8.2011 7. 

 .8 27.7.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

263/2011 1. 
31.7.2011 2. 

 3. בנק אגוד לישראל בע״מ, הסתדרות הפקידים חטיבת
 עובדי הבנקים ומזכירות הועד הארצי

 4. בנקאות
 5. כאמור בנספח
 6. העסקה זמנית

22.8.2011 7. 
 .8 31.7.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

264/2011 1. 
10.8.2011 2. 

 3. תכנון המים לישראל בע״מ, תהל מהנדסים יועצים בע״מ,
 הסתדרות העובדים הלאומית

 4. הפקת מים
 5. דור אי ודור בי

 6. תיקון בהסכם קיבוצי מיום 12.6.2011
22.8.2011 7. 

 .8 10.8.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

265/2011 1. 
7.4.2011 2. 

 3. יוניליוור ישראל מזון בע״מ, הסתדרות החדשה מרחב חיפה
 4. תעשיית מזון

 5. כאמור בסעיף 2 להסכם
 6. תנאי עבודה

22.8.2011 7. 
31.12.2014 - 7.4.2011 8. 

266/2011 1. 
23.1.2011 2. 

 3. יוניליוור ישראל מזון בע״מ, הסתדרות החדשה מרחב חיפה
 4. פקידים ודיילות

 5. כאמור בסעיף 2 להסכם
 6. תנאי עבודה

22.8.2011 7. 
31.12.2013 - 1.1.2011 8. 

 חי באלול התשע״א (7 בספטמבר 2011)
 שלמה יצחקי

 הממונה הראשי על יחסי עבודה
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8.8.2011 .7 
30.7.2011 - 6.5.2011 .8 

258/2011 .1 
11.8.2011 .2 

 3. הבית של תמר בע״מ ח.פ 512255167, כוח לעובדים ארגון
 עובדים דמוקרטי

 4. חינוך
 5. כלל המורים והעובדים למעט ההנהלה

 6. תנאי עבודה
22.8.2011 7. 

 .8 11.8.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

259/2011 1. 
2.8.2011 2. 

 3. חברת ש.ב.ה שמירה ובטחון בע״מ, הסתדרות העובדים
 הלאומית האגף לאיגוד מקצועי

 4. שמירה
 5. כלל העובדים בענף השמירה והניקיון

 6. אימוץ הסכמים בענף השמירה והניקיון
22.8.2011 7. 

 .8 2.8.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

260/2011 1. 
19.6.2011 2. 

 3. רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ, ארגון סגל המחקר
 ברפאל במערכת הבטחון ובמשרד ראש הממשלה

 4. תעשיית מתכת
 5. כלל התיקון

 6. תיקון מסי להסכם קיבוצי מיום 2000/8/8
22.8.2011 7. 

 .8 19.6.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

261/2011 1. 
30.6.2011 2. 

 3. עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע״מ, הסתדרות
 הפקידים עובדי המנהל והשרותים

 4. בנייה
 5. כאמור בנספח 32 עובדים

 6. העסקה זמנית
22.8.2011 7. 

 .8 30.6.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

262/2011 1. 
27.7.2011 2. 

 3. א.פ.א.י - אגודה שיתופית לפירות א״י בע״מ,
 א. האיגוד הארצי של הפועלים החקלאיים השכירים

 ב. מועצת העובדים של א.פ.א.י אגודה שיתופית
 לפירות א״י בע״מ

 ילקוט הפרסומים 6305, ח׳ בתשרי התשע״ב, 6.10.2011



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב עמק
 רפאים. המושבה הגרמנית, השטח שבין דרך בית לחם, רחוב
 עמק רפאים ורחוב פטרסון. קואורדינטה 221/250^ קואורדינטה
 ¥630/450. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30011, חלקות במלואן: 4, 92 - 94.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת מלון הכולל
 כ־180 חדרים, המשלב בינוי חדש לצד מבנים לשימור לאורך

 רחוב עמק רפאים, מבני מגורים נפרדים וחניון משותף.
 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי במערך ייעודי הקרקע
 כמפורט להלן: 1. מאזור לבנייני ציבור למלונאות (אכסון מלונאי).
 2. מאזור לבנייני ציבר לשפ״פ. 3. מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור
 מגורים די. 4. מאזור לבנייני ציבור לאזור מגורים די. ב. קביעת
 בינוי לפי המפורט להלן: מבנה בית הספר החדש מוגדר כמבנה
 לשימור בלא תוספת בניה. מבנה בית הספר הישן מוגדר גם
 הוא לשימור ותותר בו תוספת קומה מובלעת בחלל גג רעפים.
 בין שני המבנים לשימור תישמר רחבה פתוחה לציבור עם
 זיקת הנאה, ממנה תהיה גישה לכניסה למלון, מתחת לרחבה
 ייבנו שטחי מסחר. המבנה הראשי של המלון פונה לדרך
 בית לחם ויהיה בן שמונה קומות מעל מפלס כניסה
 קובעת. הקומה העליונה תהיה בנסיגה. שני בנייני
 המגורים ימוקמו על רחוב פטרסון, וגובהם המרבי
 יהיה 763.40. ג. קביעת שטחי בניה מרביים למלונאות
 19,222 מ״ר, מתוכם 8,319 מ״ר שטח עיקרי מעל לכניסה הקובעת,
 2,087 מ״ר שטח שירות מעל לכניסה הקובעת, 6,416 מ״ר שטח
 עיקרי מתחת לכניסה קובעת, ו־2,714 מ״ר שטח שירות מעל
 לכניסה קובעת, 5,731 מ״ר - שטח עיקרי מתחת לכניסה קובעת,
 ו־2714 מ״ר שטח שירות מתחת לכניסה קובעת. ד. קביעת שטחי
 בניה מרביים למגורים 7,461 מ״ר, מתוכם 1,866 מ״ר שטח עיקרי
 מעל כניסה קובעת, 260 מ״ר שטח שירות מעל כניסה קובעת,
 ו־5,335 מ״ר שטח שירות מתחת לכניסה קובעת. ה. קביעת
 השימושים המותרים באזור מגורים.ו. קביעת השימושים
 המותרים במלונאות. ז. קביעת הוראות לחזית מסחרית. ח.
 קביעת הוראות לשימור מבנה בית הספר החדש. ט. קביעת
 הוראות שימור, הריסה ותוספת למבנה בית הספר הישן. י.
 קביעת הוראות לשימור גוש חזית למבנה מגורים ברחי פטרסון
 5. יא. קביעת הוראות בגין גדר/ מדרגות/מבנה לשימור/הריסה.
 יב. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/לשמירה. יג. קביעת
 הוראות לשטח עם זיקת הנאה.יד. קביעת קווי בניין מרביים
 לכל אחד מן המגרשים המיועדים לבניה. טו. קביעת תנאים

 למתן היתרי בניה. טז. קביעת הוראות איחוד וחלוקה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/12/2009 ובילקוט הפרסומים 6052, התש״ע, עמי 1591,

 בתאריך 21/10/2010.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים
 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, טלי 02-6296811, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-965ו

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 2982ו

 שם התכנית: מתן זכויות בנייה במגרש 7ו2, הר חומה

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 12982, שינוי לתכנית 7509, ביטול תכנית

 62, כפיפות לתכנית 5166/ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.
 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת
 הר חומה, רחוב אליהו קורן מסי 4, 6, 8, 10, 12, 14, קואורדינטה
 ¥625/450, קואורדינטה 221/225^ הכל לפי הגבולות
 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: רישום בשטח

 לא מוסדר: גוש: 29937, חלקה במלואה: 53.

 מטרת התכנית: הוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות.
 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 2
 לאזור מגורים גי. 2. הוספת זכויות לתא שטח 217, בהיקף של
 250 מ״ר עיקרי. 3. הוספת זכויות לתא שטח 217, בהיקף של 58
 מ״ר שטחי שירות. 4. קביעת הוראות בינוי בתא שטח מסי 217
 ובניין מסי ס, £, בעבור תוספת 2 יח״ד על ידי השלמת קומה
 והוספת קומה חלקית. 5. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות

 הבנייה וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/08/2010 ובילקוט הפרסומים 6140, התשע״א, עמי 223,

 בתאריך 7/10/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים
 91010, טלי 02-6290263, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, טלי 02-6296811, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 3262ו

 שם התכנית: הקמת בית מלון, רחי עמק רפאים,
 פינת דרך בית לחם, המושבה הגרמנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי 13262, שינוי לתכניות 2154, 3759, 62,

 כפיפות לתכנית 5166/ב.

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

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכי קרית
 רבין, רחי הדרור 13 - גוש 8730, חלקה 54 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין אחורי מ־6 מי ל־2 מי.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים אי, די, הי, משעה
 8.30 עד 11.30, וביום בי, משעה 12.00 עד 16.00, כל מעוניין
 בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה נתניה, רחי הצורן 6, אזור התעשייה
 קריית ספיר, נתניה, טלי 09-8603170. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רחי

 מוצקין 91, רמלה, טלי 08-9788444.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
 בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות

 שעליהן היא מסתמכת.
 שמעון שר

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית
 לתכנון ולבנייה נתניה

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה פתח תקוה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מסי פת/מק/45/179״, שינוי לתכנית 11/179,

 כפיפות לתכניות 2000, 25/2000, מח/64א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, כפר גנים

- גוש 6371, ח״ח 3, 476.
 מטרת התכנית: שינוי בינוי מ־4 בניינים בני 7 קומות עם קירות

 משותפים ל־3 בניינים בני 9 קומות עם מרווחי צד כמקובל.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד מגרשים בהסכמת כל
 הבעלים מ־4 מגרשים למגרש אחד; ב) שינוי בינוי מ־4
 בניינים בני 7 קומות עם קירות משותפים ל־3 בניינים בני

 9 קומות; ג) שינוי בקווי בניין צדדיים.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי פת/מק/2/764״, שינוי לתכניות 2000,
 764, במ/14/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רחי גוטמן 12
- גוש 6375, חלקה 366 בשלמותה.

 מטרת התכנית: יצירת תכנית להקמת בניין מגורים מעל
 קומה מסחרית.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת יח״ד, מ־8 יח״ד (10 בהיתר)
 ל־11 יח״ד.

 (3) ״תכנית מיתאר מסי פת/מק/93/1261״, שינוי לתכנית
 במ/14/2000, כפיפות לתכנית 2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רחי הרב
 צבי קלישר 59, 61 - גוש 6389, חלקות 21, 22 בשלמותן.

 מטרת התכנית: תכנית לתוספת יח״ד במגרש, תוספת
 קומות ושינוי בקווי בניין בלי לשנות את סך השטחים

 העיקריים המותרים לפי תב״ע תקפה.

 לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי נת/מק/9/16/537״, שינוי לתכניות
 נת/16/537/א, נת/7/400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכי האגמים,
 מזרחית לשלולית החורף - גוש 7941, ח״ח 117; גוש 9261,
 חלקות 28, 30 בשלמותן, ח״ח 29; מגרשים לתכנית 410, 506,

 607 בשלמותם מתכנית 16/537/א.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת
 בעלים.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי נת/מק/51/537״, שינוי לתכניות
 נת/7/400, נת/353, נת/1/353, נת/537, נת/תרשצ/3/14/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכי רמת ידין,
 רחי ישעיהו בן אמוץ 25 - גוש 7932, חלקה 233 בשלמותה,

 ח״ח 285.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קווי בניין לפי קיים:
 קדמי מ־7 מי ל־2.7 מי, צדי-צפוני מ־4 מי עד 0.0 מי (בקיר
 אטום), אחורי מ־5 מי עד 1.6 מי (בקיר אטום) ועד 0.0 מי
 (בקיר אטום); ב) הגדלת שטח הדירה בקומת קרקע בצד
 צפון-מזרח עד 120 מ״ר; ג) הגדלת תכסית מ־25% ל־40%.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי נת/מק/54/552״, שינוי לתכניות
 נת/7/400, נת/100/ש/1, נת/418.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, מרכז העיר,
 רחי יואל משה סולומון 3 - גוש 8271, חלקה 109 בשלמותה,

 ח״ח 114.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת שטח יח״ד מ־61.80 מ״ר
 (קיים בהיתר) עד 120 מ״ר; ב) הגדלת יח״ד מ־11 יח״ד ל־15
 יח״ד (קיים בהיתר 15 יח״ד); ג) שינוי קווי בניין בהתאם,
 מ-קדמי 10 מי, צדי 6.60 מי ואחורי 6.8 מי, לקדמי 8 מי,

 צדי-שמאלי 3.4 מי, צדי-ימני 3.2 מי ואחורי 6 מי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים אי, די, הי,
 משעה 8.30 עד 11.30, וביום בי, משעה 12.00 עד 16.00, כל
 מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה נתניה, רחי הצורן 6, אזור התעשייה
 קריית ספיר, נתניה, טלי 09-8603170. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רחי

 מוצקין 91, רמלה, טלי 08-9788444.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
 בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות

 שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
 מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
 מסי נת/מק/1/1/750״, שינוי לתכניות נת/7/400, נת/1/750/במ.
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 תוספת הקלה 6% לתכנון, 2.5% לקומה נוספת;
 ז) קביעת זכויות הבנייה - שטח שירות - תוספת הקלה

 5% לתכנון; ח) הריסת מבנים קיימים.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ראשון לציון, רחי הכרמל 20, ראשון לציון,
 טלי 03-9547577. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, קריית הממשלה, רחי

 הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

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

 שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

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

 (1) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/21/3/2/1״, שינוי לתכניות
 רצ/1/1, רצ/3/2/1, כפיפות לתכנית רצ/מק/2/66/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, אזור
 תעשייה, רחי ילדי טהרן 10 - גוש 3946, חלקה 339

 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת תחנת דלק - דרגה אי
 ומיתקן לשטיפת רכבים במרתף החניה; ב) שינוי בקו בניין

 מ־8 מי ל־5 מי למבנה התעשייה בלבד.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 17.9.2010 ובילקוט הפרסומים 6167, התשע״א, עמי 1345.
 (2) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/23/3/2/1״, שינוי לתכניות

 רצ/1/1, רצ/3/2/1, כפיפות לתכנית רצ/מק/2/66/1.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי זאב
 שלנג 6, אזור תעשייה ראשון לציון - גוש 3946, חלקה 332

 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התכנית: הקמת תחנת דלק, דרגה בי

 משולבת במבנה תעסוקה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 19.8.2010 ובילקוט הפרסומים 6153, התשע״א, עמי 828.
 (3) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/61/9/1״, שינוי לתכניות

 רצ/1/1, רצ/1/1/ג, רצ/9/1, רצ/מק/1/1/יג.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון,
 מרכז, הרחובות ביאליק ותרמ״ב - גוש 3928, חלקה 50

 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התכנית: תכנית בסמכות ועדה מקומית
 לשינוי מסי הקומות, תוספת יח״ד וחלוקת השטחים בבניין:
 א) שינוי חלוקת זכויות בנייה ותוספת 10 יח״ד לבניין
 מגורים הכולל קומת קרקע מסחרית גבוהה, מבואת כניסה
 למגורים, קומות חניה תת־קרקעיות + 9 קומות מגורים
 + קומת גג, כדלקמן: 1) סך כל שטחים עיקריים למגורים
 1,802 מ״ר, סך כל שטח מסחרי בקומת קרקע 312 מ״ר,
 סך כל שטח שירות מעל כניסה קובעת 1,170 מ״ר,

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מסי יחידות הדיור מ־ 11
 ל־16 יח״ד בחלקה 21, ומ־11 ל־16 יח״ד בחלקה 22 בלא
 תוספת סך השטחים העיקריים המותרים לבנייה; ב) שינוי
 בקו בנין: שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית מ־6 מי ל־5.4 מי
 לכיוון מזרח ל־6 קומות, בניין 0 בין החלקות 21 ו־22 במקום
 4 מי, שינוי קו בניין לחזית מ־7 מי ל־2 מי עקב הרחבת רחי
 קלישר; ג) שינוי בינוי מ־4 קומות + חדר על הגג ל־5 קומות
 וקומה 6 חלקית; ד) הרחבת דרך ב־5 מי בתוואי המאושר

 בתכנית בת־תוקף.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בניין עיריית פתח תקוה, רחי העליה
 השנייה 1, קומה 4, חדר 326, פתח תקוה, טלי 03-9052284. שעות
 קבלת קהל: בימים אי, גי, הי, בשעות 12.00-8.30, ביום גי בשעות

 18.00-16.00, טלי 03-9053111.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
 בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות

 שעליהן היא מסתמכת.
 יצחק אוחיון

 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה פתח תקוה

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה ראשון לציון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

 מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/1/27/2/2/1״, שינוי לתכניות רצ/
 מק/27/2/2/1, רצ/מק/12/2/2/1, רצ/5/3/2/1, רצ/10/2/2/1,

 רצ/2/2/1, כפיפות לתכניות רצ/1/1/טז, רצ/1/1/יג.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, מב״ת
 מערב לזרוב - גוש 6097, חלקה 202 בשלמותה, ח״ח 153, 157,

 183, 201; גוש 3946, חלקה 296 בשלמותה, ח״ח 167, 187.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בחלוקת שטחי הבנייה
 בתכנית אחת, מחלקה 296 בגוש 3946 יועברו זכויות
 הבנייה משטחי קומות אי ו־בי בלבד, כאשר כל שאר
 הזכויות בחלקה 296 נשארות בלא שינוי; ב) תוספת קומה
 לשימושים עיקריים, כך שיהיו 4 קומות לשימוש עיקרי

 במקום 3 קומות.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/45/8/1״, שינוי לתכנית
 רצ/1/1/ג, כפיפות לתכניות רצ/8/1, רצ/1/1, רצ/1/1/יג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי
 סטפן וייז 16 - גוש 3929, חלקה 478 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת בניין בן 5 קומות ו־8 יח״ד,
 על ידי: א) תוספת קומה מ־4 + ע ל־5 + ע; ב) תוספת 2
 יח״ד מ־6 יח״ד ל־8 יח״ד; ג) קביעת הוראות בנייה; ד) שינוי
 קווי בניין: צדי מ־4 מי ל־3.5 מי, אחורי מ־5 מי ל־4.5 מי;
 ה) קביעת קווי בניין למרפסות: 2 מי, ואחורי למרפסות:
 2.5 מי; ו) קביעת זכויות הבנייה - שטח עיקרי -
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 לתכניות תמא/ 4/ 2, רח/ מק/ 2000/ ב/ 3, רח/ 2000/ ג/ 2, רח/
 2000/ ב/ 1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות רחי: הרשנזון
 72. גושים וחלקות: גוש: 3701, חלקה 562 במלואה

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורים בי לאזור
 מגורים גי והרחבת רחי הרשנזון.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. הרחבת רחי הרשנזון. 2. שינוי
 ייעוד מגרש מאזור מגורים בי לאזור מגורים גי. 3. הגדלת
 השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית מ־770 מ״ר
 ל־1,370 מ״ר + 156 מ״ר למרפסות מקורות. 4. הגדלת מסי יח״ד
 מ־6 יח״ד ל־13 יח״ד. 5. שינוי במספר הקומות מ־ע+4 קומות
 לקומת קרקע + 6 קומות + קומה 7 חלקית מעל לקומת מרתף. 6.
 קביעת קו בניין צדדי מ־4 מי ל־3.60 מי. 7. שינוי קו בניין קדמי

 למרפסות של 2.50 מי. 8. קביעת זכויות והוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/03/2011 ובילקוט הפרסומים 6222, התשע״א, עמי 3591,

 בתאריך 10/04/2011.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 רחובות, ביל״ו 2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 רות יוסף
 יושבת ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה רחובות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מסי רח/מק/800/ב/43״, שינוי לתכניות
 רח/2000/י, רח/800/ב, כפיפות לתכניות רח/2000/ב/1,
 רח/2000/ג/2, רח/מק/2000/ב/2, רח/מק/2000/ב/3, רח/

 מק/2000/ב/5, רח/מק/2000/ג/3, רח/תמא/2/4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רחי רחל
 הרשנזון 51 - גוש 3704, חלקה 188 בשלמותה.

 מטרת התכנית: א) הקמת בית מגורים, מכיל 11 יח״ד, בן 6
 קומות על עמודים; ב) קביעת זכויות והוראות בנייה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מסי יח״ד המותרים
 בתחום התכנית, מ־6 יח״ד ל־11 יח״ד בלא שינוי בשטחים
 המותרים, שינוי במסי הקומות המותרות בתחום התכנית,
 מ־4 קומות + קומת עמודים ל־5 קומות + קומה שישית
 חלקית מעל קומת עמודים; ב) קביעת זכויות והוראות
 בנייה; ג) שינוי קו בניין חזית למרפסות בלבד: 3 מי במקום

 5 מי; ד) שינוי קו בניין אחורי בלבד: 5.4 מי במקום 6 מי.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי רח/מק/94/1250״, שינוי לתכנית
 רח/1250, כפיפות לתכניות רח/2000/ב/1, רח/מק/2000/

 ב/2, רח/קמ/2000/ב/5, רח/תמא/2/4.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רחי מנחם בן

 יהודה 3 - גוש 3701, חלקה 112 בשלמותה.

 ב) יותרו סך הכל 23 יח״ד בבניין; ג) הריסת מבנה קיים;
 ד) קביעת הוראות בנייה ופיתוח בתחום התכנית, תוך
 התחשבות ברחובות ביאליק ותרמ״ב; ה) תוספת זכויות

 בנייה בהקלה 6% בעבור תכנון.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.3.2010 ובילקוט הפרסומים 6096, התש״ע, עמי 3304.

 (4) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/63/9/1״, שינוי לתכניות
 רצ/1/1, רצ/9/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי
 טרומפלדור 5 - גוש 3928, חלקה 210 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת קומה, מ־4 קומות על
 עמודים ל־5 קומות על עמודים; ב) תוספת 3 יח״ד, מ־5
 יחידות דיור ל־8 יחידות דיור; ג) קביעת קווי בניין כמפורט
 בתשריט; ד) תוספת זכויות בהקלה 6% לשטח עיקרי בעבור

 תכנון.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.4.2011 ובילקוט הפרסומים 6251, התשע״א, עמי 4850.

 (5) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/20/23/1״, שינוי לתכנית
 רצ/4/23/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, נווה
 אליהו, רחי שלמה המלך 18 - גוש 5025, חלקה 182

 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין לפי מצב קיים

 כמסומן בתשריט.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 18.3.2011 ובילקוט הפרסומים 6238, התשע״א, עמי 4259.
 (6) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/15/196״, שינוי לתכניות

 רצ/5/196, רצ/6/196, רצ/מק/12/196.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, נווה
 הדרים, רחי הקוקיה 30 - גוש 6287, חלקה 154 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין לצורך בניית

 מרפסות מקורות.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 22.1.2011 ובילקוט הפרסומים 6217, התשע״א, עמי 3309.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ראשון לציון, רחי הכרמל 20, ראשון לציון,
 טלי 03-9547577, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
 מחוז המרכז, קריית הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה, טלי
 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 דב צור
 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ראשון לציון

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי רח/ 250ו/ 90

 שם התכנית: הרשנזון 72

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מסי רח/90/1250, שינוי לתכניות רח/1250, רח/2000/י, כפיפות
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 (2) ״תכנית מיתאר מסי רח/מק/1/6/189״, רחי נוה אלון 4,
 שינוי לתכניות רח/5/189, רח/במ/6/189, כפיפות לתכניות
 רח/2000/ב/1, רח/2000/ג, רח/2000/ג/2, רח/2000/ח, רח/

 מק/2000/ב/3, רח/תמא/2/4.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רחי נוה

 אלון 4 - גוש 3702, חלקה 390 בשלמותה.
 מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין למרפסות - קו בניין

 קדמי 1.80 מי, קו בניין אחורי 3.50 מי.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי;
 ב) שינוי בקווי בניין למרפסות - קו בניין קדמי 1.80 מי, קו

 בניין אחורי 3.50 מי.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.12.2010 ובילקוט הפרסומים 6187, התשע״א, עמי 2051.

 (3) ״תכנית מיתאר מסי רח/מק/750/א/105״, דרך יבנה 66, שינוי
 לתכניות רח/2000/י, רח/750/א, כפיפות לתכניות רח/2000/
 ב/1, רח/2000/ג/2, רח/מק/2000/ב/2, רח/מק/2000/ב/3,

 רח/מק/2000/ג/3, רח/תמא/2/4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, דרך יבנה 66
- גוש 3702, חלקה 188 בשלמותה.

 מטרת התכנית: א) הגדלת מסי יח״ד, מ־6 יח״ד ל־12 יח״ד
 לחלקה; ב) תוספת קומות, כך שיהיו 5 קומות + קומה
 שישית חלקית מעל קומה מפולשת במקום 4 קומות מעל

 קומה מפולשת.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מסי יח״ד, מ־6 יח״ד
 לחלקה ל־12 יח״ד לחלקה; ב) תוספת קומה, כך שיהיו 5
 קומות + קומה שישית חלקית מעל קומה מפולשת במקום
 4 קומות מעל קומה מפולשת; ג) אין כל שינוי בשאר

 הזכויות והוראות הבנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.3.2011 ובילקוט הפרסומים 6251, התשע״א, עמי 4851.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות, ובמשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה,
 טלי 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 רחמים מלול
 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה רחובות

 מרחב תכנון מקומי גזר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה גזר מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מסי גז/

 מק/25/19״, שינוי לתכניות גז/6/19, גז/6/19א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישרש, קואורדינטה
̂ ¥646.925; גוש 4742, ח״ח 27; מגרש 5; שטח התכנית: 184.950 

 6.799 דונם.
 מטרת התכנית: שינוי קו בניין צדי במגרש למבנים קיימים

 (למגורים) מ־4 מי ל־2.23 מי.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 מטרת התכנית: מתן אפשרות להוצאת היתר בנייה לבית
 מגורים קיים, כך שבמגרש תהינה 3 יח״ד במקום 2 יח״ד
 הקיימות בהיתר והמותרות לפי רח/1250 החלה על

 השטח.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת יח״ד אחת, כך שבמגרש
 יהיה ניתן לבנות 3 יח״ד במקום 2 יח״ד; ב) תוספת 6%
 בשטח העיקרי המותר, כך שיהיה ניתן לבנות 56% במקום
 50% המותרים; ג) אין כל שינוי בשאר הזכויות והוראות
 הבנייה, למעט הקלות שניתן לקבל בעת מתן היתר בנייה.

 (3) ״תכנית מיתאר מסי רח/מק/6/2110״, כפיפות לתכניות רח/
 תמא/34/ב/4, רח/תמא/2/4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רחי פיינשטיין
- גוש 3650, ח״ח 5, 6; גוש 3651, ח״ח 8-6, 24, 26, 27, 37-35,
 39; גוש 3654, ח״ח 1, 4, 5, 10-8, 17; גבולות התכנית: בצומת

 הרחובות דרך גד פיינשטיין ודרך יבנה (דרך הים).

 מטרת התכנית: א) יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם
 משולב ליעודים של מסחר, משרדים, תעשייה, תחנת
 תדלוק ותחנת רכבת, על ידי ריכוז וניוד זכויות בנייה בלא
 שינוי בהיקף הזכויות לפי התכנית הראשית; ב) קביעת

 הוראות בדבר הכנת תכנית לאיחוד וחלוקה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש של
 מגרשים; ב) שינוי בינוי ועיצוב; ג) שינוי קווי בניין; ד) שינוי

 חלוקת שטחי הבנייה בין המגרשים; ה) תוספת קומות.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה רחובות, רחי ביל״ו 2, טלי 08-9392293. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז,

 רחי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

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

 שעליהן היא מסתמכת.
 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

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

 (1) ״תכנית מיתאר מסי רח/מק/2/10/74/א״, שדי הקיבוצים
 23, שינוי לתכניות רח/10/74, רח/מק/2/10/74, כפיפות
 לתכניות רח/2000/ב/1, רח/מק/2000/ב/2, רח/מק/2000/

 ב/5, רח/תמא/2/4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, שדי
 הקיבוצים 23 - גוש 3698, חלקה 97 בשלמותה.

 מטרת התכנית: שינוי קו בניין צדי בחלק המערבי של
 החלקה בלבד.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בניין צדי מ־4 מי
 ל־2.70 מי בחלק המערבי של החלקה בלבד; ב) אין כל

 שינוי בשאר הזכויות והוראות הבנייה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.3.2011 ובילקוט הפרסומים 6224, התשע״א, עמי 3739.
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 מנוחה לצוות, מקלחות, מלתחות ושירותים היגייניים;
 3) סככות אבלים; 4) ביתן שומר; 5) גינון, שבילים, רחבות
 התכנסות, ספסלי ישיבה; 6) מקומות חניה; 7) גדרות, שער
 כניסה; 8) מיתקנים הנדסיים, מקלטים, מעברים לתשתיות,
 אחסנה; ב) הכנת מפת בינוי אדריכלי פתוח - על רקע מפה

 מצבית וטופוגרפיה לצורך הוצאת היתרי בנייה.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי שד/מק/59/290״, שינוי חלוקת שטחי
 בנייה, מי רז, רמות השבים, שינוי לתכנית הר/10/290.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הכרם, רמות השבים
- גוש 6452, חלקות 123, 136 בשלמותן.

 מטרת התכנית: א) שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים
 בתכנית אחת, בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר
 לבנייה בתכנית ובתנאי שהשטח הכולל המותר לבנייה
 בכל יעוד קרקע לא יגדל ביותר מ־50%; ב) הקלה בשטחים
 עיקריים לבנייה עד 6% משטח החלקה; ג) שינוי בקו בניין

 קדמי, לפי חוק התו״ב.

 עיקרי הוראות התכנית: א) העברת זכויות בנייה של 108 מ״ר
 מחלקה 136 לחלקה 123; ב) מתן הקלה בשטחים עיקריים
 לבנייה עד 6% משטח החלקות 123 ו־136 לפי חוק התו״ב,
 הוספת 6% משטח החלקות: חלקה 136 - הוספת 92 מ״ר,
 חלקה 123 - הוספת 267 מ״ר; ג) שינוי קו בניין קדמי בחלקה
 123 לרחי שרת - 10 מי, שינוי קו בניין קדמי בחלקה 136 לרחי
 הכרם - 5 מי לבניין קיים, 7 מי לכל בנייה חדשה (מתוכם 2

 מי לזיקת הנאה לחניה לציבור לאורך רחי הכרם).

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון, קרית
 המועצה, ת״ד 500, נוה ירק 49945, טלי 03-9000560.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז המרכז, קרית הממשלה, שדי הרצל 91, רמלה

 טלי 08-9270170.

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

 שעליהן היא מסתמכת.

 מוטי דלגיו
 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה דרום השרון

 מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר אישור תכנית באישור שר הפנים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 זמ/מק/5/87/598״, שינוי לתכנית זמ/בת/87/598.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גן יבנה, גל ירדן, אזור
 התעשייה גן יבנה - גוש 545, ח״ח 27, 28, 30; גוש 546, ח״ח 10,

.26 ,25 ,22 ,11 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בניין אחורי מ־4 מי
 ל־0; ב) שינוי באחוז כיסוי הקרקע מ־40% ל־60%; ג) במסגרת
 תכנית זו ניתן לנייד עד 20% בנייה מהקומה העליונה לטובת

 קומת הקרקע, כמובהר בתקנון.

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גזר, בית חשמונאי, ד״נ

 שמשון 99798, טלי 08-9274082.

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

 שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי גזר

 הודעה בדבר אישור תכנית מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מקומית

 מסי גז/מק/21/27״, שינוי לתכניות גז/1/27, גז/7/27.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דרך 1243, דרך
 הכניסה למושב פתחיה, קואורדינטה 190.500^ קואורדינטה

 ¥641.000; גוש 4740, ח״ח 12, 17; שטח התכנית: 14,650 מ״ר.
 מטרת התכנית: שינוי בקו בניין קדמי הקבוע בתכנית

 לכיוון דרך מסי 1243, מ־5 מי ל־4.3 מי.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 25.3.2011 ובילקוט הפרסומים 6224, התשע״א, עמי 3740.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה גזר, בית חשמונאי, ד״נ שמשון 99789, טלי
 08-9274082, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 פטר וייס
 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה גזר

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה דרום השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי שד/מק/22/470״, הרחבת בית
 עלמין קיים, קיבוץ עינת, שינוי לתכניות משמ/103(שד),

 שד/1/470.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ עינת - גוש
 4781, ח״ח 2; גוש 4782, ח״ח 26.

 מטרת התכנית: א) הרחבת בית עלמין קיים, הגדלת שטחים
 שנקבעו בתכנית בת־תוקף לצורכי ציבור; ב) קביעת
 הוראות תכנון: רשימת שימושים ותכליות המותרים
 במתחם בית עלמין לפי תמא 19, לבתי עלמין; ג) קביעת
 תנאים להוצאת היתרי בנייה; ד) קביעת תנאים לפיתוח

 המתחם ושלבי הביצוע.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת רשימת שימושים
 ותכליות המותרים במתחם בית העלמין: 1) קבורה - כולל
 קבורה רוויה עד 50% מתוספת השטח; 2) שירותים נלווים:
 בית טהרה, משרדים, שירותים היגייניים לקהל, חדרי
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 לצורכי חניה, מקלוט, חדרי מכונות ומיתקנים הנדסיים;
 ב) שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי, ותוספת קומת

 מרתף למגרש מסי 11.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 6217, התשע״א, עמי 3310.
 (2) ״תכנית מפורטת מקומית מסי חמ/מק/21/566״, שינוי

 לתכניות גז/566, גז/מק/19/566.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שדה התעופה
- חלקי גוש 6832, חלקות בשלמותן 29 (מגרש 5), 32 (מגרש

 8), 130/1 (חלק ממגרשים 3, 4).
 מטרת התכנית: לנייד שטחי בנייה בין מגרשים בתחום
 תכנית גז/566 על שינוייה (להלן - התכנית הראשית), כדי

 לאפשר את המשך הפיתוח של פארק התעסוקה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי חלוקת שטחי הבנייה
 המותרים בתכנית אחת, בלי לשנות את סך כל השטח
 הכולל המותר לבנייה בתכנית, על ידי: 1) ניוד של 2,788 מ״ר
 (עיקרי) ו־120 מ״ר (שטחי שירות) ממגרש מסי 8 למגרשים
 האלה: למגרש מסי 130/1: 1,682 מ״ר (עיקרי), למגרש מסי 29:
 1,106 מ״ר (עיקרי) + 120 מ״ר (שטחי שירות); ב) אין שינוי
 בהוראות התכנית הראשית באשר לתכליות ושימושים

 מותרים, זכויות והוראות הבנייה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 6134, התש״ע, עמי 4685.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין, רחי מודיעים 10, שהם,
 טלי 03-9722887, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 שמעון סוסן

 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה חבל מודיעין

 מרחב תכנון מקומי חוף השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכניות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה חוף השרון מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מקומית מסי חש/מק/2/26/2״, שינוי
 לתכניות מקומיות חש/מק/1/26/2, חש/10/10, חש/11/10,

 חש/מק/26/2, חש/15/10, משמ/47.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בני ציון -

 גוש 8042, חלקה 73; שטח התכנית: 11,285 מ״ר.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת מרחק בין שני מבני
 המגורים בנחלה 0 או 5 מי; ב) קביעת הוראות בינוי, הכל

 בלא תוספת שטחים.
 (2) ״תכנית מפורטת מקומית מסי חש/מק/28/31א״, שינוי

 לתכניות חש/2/10, חש/2/31, משמ/42.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ שפיים - גוש
 8936, חלקה 21, ח״ח 14, 19, 20, 23; גוש 6681, ח״ח 124;

 שטח התכנית: 11.913 דונם.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה בלא הסכמה;
 ב) החלפת אזורים בין ציבורי לתיירות ולמגורים, כאשר כל
 שטח נשאר בגודלו המקורי; ג) קביעת הוראות בינוי בלא

 תוספת זכויות בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.6.2010 ובילקוט הפרסומים 6112, התש״ע, עמי 4014.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה זמורה, בניין מרכז ביל״ו, צומת עקרון (על
 כביש 411), וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
 מחוז המרכז, קריית הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 סיגל לחמני

 יושבת ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה זמורה

 מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה חבל מודיעין מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית
 מסי חמ/מק/30/159״, שינוי לתכניות גז/159, גז/מק/9/159, גז/

 מק/23/159, תמא/2/4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב שילת - גוש
 5632 (חלק), ח״ח 5, 8; גוש 5635, (חלק), ח״ח 1.

 מטרת התכנית: שינוי בקו בניין צדי מ־3 מי ל־2.56 מי
 (בעבור בנייה קיימת).

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה חבל מודיעין, רחי מודיעים 10, שהם, טלי 03-9722887.

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

 שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

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

 (1) ״תכנית מפורטת מסי חמ/מק/20/566״, שינוי לתכנית
 גז/566, כפיפות לתכניות גז/מק/1/566, גז/מ/7/566, גז/

 מק/9/566, גז/מ/10/566, גז/מק/13/566.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שדה התעופה

- גוש 6832, חלקות 113, 124, 133 בשלמותן, ח״ח 115.
 מטרת התכנית: א) שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים
 בתכנית מסי גז/566, בלי לשנות את סך כל השטח הכולל
 המותר לבנייה בתכנית ובתנאי שהשטח המותר לבנייה
 בכל ייעוד קרקע לא יגדל ביותר מ־50%; ב) שינוי של

 הוראות לפי תכנית בדבר בינוי.
 עיקרי הוראות התכנית: א) העברת זכויות בנייה
 למרתפים ממגרש מסי 2, לפי תכנית גז/566 למגרש מסי 11;
 השימוש במרתף הוא לפי תכנית גז/566, סעיף 5.6
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 ולבנייה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מסי צש/מק/17/62״,
 שינוי לתכנית צש/בת/2/62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פארק השרון - גוש
 9048, חלקה 2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בניין קדמי ל־5 מי
 במקום 10 מי; ב) הגדלת שטח לקומה תוך שמירה על סך השטח

 המותר לבנייה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה לב השרון, צומת בני דרור, ת״ד 137, תל מונד
 40600, טלי 09-7960200, פקסי 073-2521597. ימי קבלת קהל בימים
 בי, גי, הי, בשעות 11.30-8.30. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה,

 טלי 08-9788444.

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

 שעליהן היא מסתמכת.
 עמיר ריטוב

 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה לב השרון

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה מצפה אפק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי ממ/מק/564״, שינוי לתכנית ממ/562.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גני יהודה, רחי

 הורדים 21 - גוש 6688, חלקה 56; גוש 6689, חלקה 64.
 מטרת התכנית: קביעת גבול בין שטח למגורים ולפל״ח - 3
 דונם ולבין שטח חקלאי כ־2 דונם לפי בנייה קיימת בתחום

 חלקה אי של נחלה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת גבול בין שטח למגורים
 ולפל״ח - 3 דונם ולבין שטח חקלאי כ־2 דונם לפי בנייה
 קיימת בתחום חלקה אי של נחלה; ב) קביעת זכויות בנייה
 והוראות בינוי לפי תכנית מיתאר מקומית מסי שד/1000/
 א/1; ג) שינוי קו בניין צדי שמאלי עד 2.40 מי במקום 4 מי

 לבנייה קיימת בלבד.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי ממ/מק/5171״, שינוי לתכנית
 ממ/5024.

 השטחים כלולים בתכנית ומקומם: גני תקוה, רחי הר סיני 20
- גוש 6720, חלקה 183.

 מטרת התכנית: קביעת הנחיות לבניית בריכת שחייה
 פרטית.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הנחיות לבנייה בריכת
 שחייה פרטית בשטח של 42 מ״ר בתא שטח מסי 1 של
 חלקה 183; ב) שינוי קו בניין קדמי לרחי הר סיני עד 1 מי

 במקום 4 מי המותר לפי תכנית מאושרת מסי ממ/5024.
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 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה חוף השרון, קיבוץ שפיים 60990, טלי 09-9596505, וכן
 במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רחי

 הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי חוף השרון

 הודעה בדבר אישור תכניות

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

 (1) ״תכנית מפורטת מקומית מסי חש/מק/44/2״, שינוי
 לתכניות מקומיות חש/3/2, חש/4/2, חש/10/10, משמ/47.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בני ציון - גוש

 8043, חלקה 52; שטח התכנית: 1,057 מ״ר.
 עיקרי הוראות התכנית: א) לקבוע הנחיות להקמת בריכת
 שחייה פרטית בתחום התכנית; ב) להבטיח תנאי בריאות
 ואיכות סביבה נאותים בעת הקמת בריכת השחייה
 הפרטית; ג) לקבוע הוראות תפעול לבריכת שחייה פרטית

 כדי למנוע הפרעות סביבתיות ולעמוד בתנאי תברואה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 6238, התשע״א.

 (2) ״תכנית מפורטת מקומית מסי חש/מק/28/21״, שינוי
 לתכניות חש/7/21, חש/10/10, חש/11/10, חש/15/10,

 חש/12/21.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר נטר - גוש 8966,

 חלקה 25; שטח התכנית: 10.01 דונם.
 עיקרי הוראות התכנית: א) העברת שטחים עיקריים
 ממבנה אחד בנחלה למבנה שני, בלא שינוי בסך כל

 השטחים המותרים לבנייה; ב) קביעת הוראות בינוי.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 6238, התשע״א.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה חוף השרון, קיבוץ שפיים 60990, טלי
 09-9596505, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 המרכז, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 אלי ברכה
 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה חוף השרון

 מרחב תכנון מקומי לב השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה לב השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
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 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 6253, התשע״א, עמי 4893.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, ת״ד 15, באר שבע,

 טלי 08-6463656.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה באר שבע, ת״ד 15, כיכר מנחם בגין 2, באר שבע, טלי
 08-6463650, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 אבי הלר

 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה באר שבע

 הודעות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 הודעות
 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש
 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח פטירה

 859398/1 רייס עמליה 06/07/2011 רייס ישראל

 859401/1 רייס חיים 01/11/1999 רייס ישראל

 859503/1 חמו יצחק 09/07/2011 חמו מנחם

 859553/1 פתאל רינה 04/06/2011 אורן הדסה־הדס

 859557/1 שטיינמץ מיוריאל 26/10/2001 שטרק דינה

 859576/1 שטינמץ ג׳ק 07/11/2010 שטרק דינה

 681155/2 בן משה יוסף 24/06/2011 שובר רחל

 859590/1 זרדב רמי רחמים 11/07/2011 זרדב צביה

 859617/1 וויס מוריץ משה 02/06/2005 מילגרום וייס רבקה

 859630/1 וויס רוזנה רחל 08/06/2011 מילגרום וייס
 רבקה

 859890/1 סילבר שמחה 24/05/2011 סילבר משה

 859907/1 סילבר בלה 09/12/2008 סילבר משה

 859931/1 גלבוע יוסף 07/12/2010 גלבוע רם

 859943/1 שטיפל אורי 27/10/2007 כהן רות
 שרגא (פרידריך)

 860484/1 אוסטרובסקי 12/06/2011 אוסטרובסקי
 ויטלי ולריה

 860038/1 אלבז יצחק 05/07/2011 אלבז שרה

 706425/2 בואניש יצחק 15/11/2002 בואניש רוטשטין
 רבקה

 859287/2 עוזרי יוסף 15/05/2011 לוי נעמה

 859287/3 עוזרי יוסף 15/05/2011 עוזרי שמעה

 860016/1 מצקין אביטל 28/06/2011 מצקין דוד

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים אי, גי, הי,
 בשעות: 12.00-8.00 שבהם המשרדים האמורים פתוחים
 לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני
 אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי
 לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות
 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
 הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה מצפה אפק, רחי בן ציון גליס 9, פתח תקוה,
 טלי 03-9302051. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה,

 טלי 08-9788444.

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

 שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 ממ/מק/2/1507״, שינוי לתכנית ממ/1507.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר יעקב, רחי אליהו

 31 - גוש 3841, ח״ח 23-19; מגרש 31.
 מטרת התכנית: הקטנת קו בניין קדמי.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בניין קדמי עד 4.54 מי
 לבנייה קיימת בלבד במקום 5 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.1.2011 ובילקוט הפרסומים 6167, התשע״א, עמי 1349.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה מצפה אפק, רחי בן ציון גליס 9, פתח תקוה, טלי
 03-9302051, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 המרכז, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 גיא קב־ונקי
 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה מצפה אפק

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכניות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, שנאצלה לי ע״י שר הפנים, אני מאשר את

 ״תכנית מסי 5/מק/2580״, שינוי לתכנית 139/102/02/5.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, מבואה

 מזרחית - גוש 38065, חלקה 6; מגרש מסי 50.
 מטרת התכנית: שינוי קווי בניין והגדלת תכסית במגרש 50.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינויים בקווי הבניין
 כמפורט להלן: לכיוון מסילת הברזל מ־120 מי מציר המסילה
 ל־60 מי, לכיוון דרך מסי 40: מ־150 מי ל־75 מי בעבור הבינוי
 המוצע, לכיוון דרך מסי 40: מ־100 מי ל־50 מי בעבור חנייה;
 ב) שינוי תכסית קרקע מרבית מ־19% ל־44%; ג) שינוי הוראות
 בדבר בינוי למתן אפשרות לניצול של כל זכויות הבנייה בקומה

 אחת; ד) שינוי חלוקת שטחי הבנייה בין השימושים השונים.
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ך בית הדין הרבני האזורי בתל אביב י ר א  ת

 מס׳ תיק שם המנוח פטירה שם המבקש הודעות

 860202/1 הדר רנה 21/06/2011 הדר שחר להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 860208/1 סעדון מרים 28/12/2009 סעדון גקי בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש
 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח פטירה

 ביסמוט מחנה
 (מהנה)

 860349/1 ביסמוט אנדרי 18/06/2011

 860439/1 פישמן גניה 29/06/2010 פישמן מאיר 853515/1 אברמוביץ אהובה 03/11/2010 הדר עירית
 יהודה 853553/1 מאיר טילי 28/02/2011 מאיר נתן דוד

 860657/1 דהוק צדיק 04/07/2011 מנחם רפאל 853605/1 רחמים יעקב 22/04/2011 רחמים מרים

 860658/1 תמרת ביאדגלי דן 30/06/2011 תמרת יעקב 853622/1 קוט מרים 02/12/2010 קוט רפאל

 860707/1 אזימוב ליה 09/04/2011 אזימוב אולג 853635/1 קרמנשהי מנשה 03/01/2007 קרמנשהי הדסה

 860928/1 צבאג אליהו 24/09/2009 מימון אהובה 853665/1 גרוסמן יצחק 22/01/2011 גרוסמן אסתר

 860981/1 גולדפלם רחל 25/07/1996 גולדפלם אליעזר 853676/1 טחן עדה 31/01/2011 טחן חגית

 860987/1 ליבזר מאירה 11/07/2011 פלומנבוים פנינה 853691/1 רוזנברג אני 17/08/2008 בן דור יפה

 קלמייר־יעקובסון 13/02/2011 יעקובסון מיכאל
 סבינה

 פימאט צרויה 853722/1
 אסתר

 861702/1 כהן דוד 31/03/2010

 861350/1 אלקובי רחל 18/07/2011 בנגוסי פני 853739/1 וסלינוביץ פטר 18/03/2010 וסלינוביץ יעל

 861251/1 שניידר דוד אמיל 12/06/2011 אוחנונה אורנה 853774/1 קרן עודד 09/10/1986 קרן ישראל

 862130/1 גולדשטיין משה 26/09/2004 גולדשטיין רחל 853827/1 גורדין אספיר 15/04/2007 גורדין רימה

 861813/1 פייסט דוד 05/07/2011 פייסט לויס יהודה 853820/1 טובעלם ראובן 24/05/2011 טובעלם מרים

 861867/1 שכטר פרומה 01/07/2011 שכטר משה זלמן 853840/1 כהן פרחה (רחל) 03/04/2011 גיל מזל

 חסידה 854120/1 בר אריה 24/04/2011 בר קורנהאוזר גלי

 861227/1 הררי אסתר 14/01/2009 שעיו מזל 854130/1 שוק לובה 01/02/2011 שוק אליעזר

 861239/1 הררי יצחק 10/12/2007 שעיו מזל 853888/2 ברומר שרה 25/04/2011 ברומר דוד

 861318/1 כלף חביבה 10/07/2011 כלף אדוארד 850801/2 קאיקוב מרוסיה 05/04/2011 מרזוק שרה

 861449/1 דניאל עזרא 05/04/2011 דניאל סופי 853850/1 סגל דוניה 09/05/2011 סגל סרגיי

 861470/1 נוימן חנה 31/05/2011 גליק מרגלית 853871/1 פרידמן יחזקאל 03/05/2011 פרידמן לילי לויה

 861609/1 כהן אהרן 25/01/2011 עובדיה חיה חגית שנדור אלכסנדר אולגה לאה

 861628/1 כהן אברהם 05/07/2011 כהן אליהו 853921/1 יוגב חיים 21/04/2011 יוגב פנינה

 861693/1 קסטנבאום 04/05/2011 קסטנבאום אפרים 853936/1 כסיף רות 12/12/2008 דוד סמדר

 שולמית דבורה 853943/1 לבקוביץ איתן 13/05/2011 לבקוביץ שולמית

 861806/1 גיסין בוריס 08/07/2011 בלאו רגינה 853997/1 קסירר אסתר 01/08/2007 קסירר מאיר

 861858/1 סרגוסט אנדרי דוד 26/06/2011 מתוק אסתר 854003/1 שפרן יוסף 24/01/2011 גרטנר עתליה

 861860/1 ספררי דניאל 26/10/1997 שבתאי שולמית 854015/1 דזאנאשוילי טנגוז 10/04/2011 דזאנאשוילי

 ברומברג חיים ליאנה
 שמואל

 861872/1 ברומברג יונה 05/11/2008

 854097/1 וייזנפלד אדולף 29/03/2011 לנצנר בת שבע

 ברומברג חיים
 שמואל

 861960/1 קורדובה ראובן 15/02/2011 קורדובה דליה 854105/1 ארליך שרה 17/10/2010 ארליך דפנה

 861962/1 סלומון גנטה 27/05/2010 מלמד אסתר 854123/1 בוך חיים זאב 11/05/2011 בוך אורי

 קראוס ישעיהו
 מנחם

 אטיאס זקלין 854150/1 קרויס חיים 02/07/2010
 יהודית

 861988/1 אטיאס אלי 18/07/2011

 בי באלול התשע״א (1 בספטמבר 2011) 854813/1 איתן גיורא 26/05/2011 איתן יובל

 משה ביטון, המזכיר הראשי
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 תאריך תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח פטירה שם המבקש מס׳ תיק שם המנוח פטירה שם המבקש

 854559/1 קשיר שבתאי 18/05/2010 קשיר חנה 856252/1 יום טוב דליה 04/06/2011 יום טוב דוד

 325617/3 וויספלנר וולף 06/01/2002 ויספלנר ישראל 438730/2 איתן עופר 21/01/1997 איתן יובל

 838637/3 ויספלנר בלה 11/08/2010 ויספלנר ישראל 850751/2 גולדברג רבקה 04/02/2011 נמיוט קרן

 854386/1 וייקסלבוים אלה 15/04/2011 ירוסלבסקי טליה 855498/1 מאיר ארנון 23/04/2011 מאיר יניב

 טוניה 855897/1 סימן־טוב שמחה 28/04/2011 סימן טוב משה

 פוקס רבקה־ 855749/1 משולם אלברט 25/04/2008 אברהמי לאה
 לידיה

 854416/1 מרקוביץ אליזבטה 18/12/2010

 850313/2 וולף גניה הניה 03/04/2011 ברגר שרה סלה 856213/1 לוזון יוסף 05/06/2011 לוזון פנינה
 854622/1 שר רפאל 08/08/2010 גילרון רפי 855435/1 אהרוניאן אברהם 27/03/2011 אהרוניאן חנה

 854152/1 קראוס שושנה 26/05/2002 קראוס ישעיהו 856267/1 כץ שנדור 19/04/2011 כץ דוד
 מנחם 855975/1 אבני רות 22/05/2011 אבני אילן

 854235/1 שטרן משה 14/02/2003 אשלג ניבה 360813/2 סרנגה רבקה 30/05/2011 סביל שרית

 854241/1 גידסי אהובה 03/04/2011 גידסי אלון 855198/2 דרור יוסף 04/01/2011 דרור שרה

 854254/1 ויטנברג שרה 10/05/2011 ויטנברג גלית אור 855268/1 המרדינגר דוד 17/10/1994 מאיר אורית
 854260/1 עיני רחל 27/05/2011 עיני אורי ורנר

 סרנביץ סידני
 שלמה

 854304/1 נעים יוסף 30/01/2011 יודוביץ מלכה 855296/1 סרניביץ חיה 06/04/2001

 854347/1 כץ שרה 27/02/2011 לוי פנינה חיה 855310/1 חן שמעה 14/03/2011 חן אברהם

 854461/1 נקש שולמית 31/03/2011 נקש שלמה שי 855333/1 שורץ יוסף 30/12/2004 שחם גדעון

 854611/1 קירשנצויג שושנה 27/02/2011 גרייפנר רחל 855338/1 שורץ פסיה 06/05/2011 שחם גדעון

 854633/1 אזולאי שרה 23/05/2011 אוקו עליזה רבקה 855374/1 פרידמן צפורה 02/04/2011 פרידמן דוד

 854678/1 קקון משה 03/05/2011 קקון אבי 855419/1 סבוני שלמה 27/04/2011 סבוני תמר

 854686/1 קקון סוזאן 22/08/1998 קקון אבי 855456/1 בלומנפלד יצחק 05/03/2011 בלומנפלד שרה

 854704/1 לוי מרים 05/04/2011 לוי חיים שמחה 855471/1 הלר מירב 22/04/2010 הלר דוד

 854725/1 לוי מרדכי 18/02/2011 לוי יהושע 855488/1 מורגנשטרן עלי 14/01/2011 מורגנשטרן רחל

 854743/1 סיקולר יצחק 16/10/2006 סיקולר שרה 855493/1 גולדשמיד משה 06/05/2011 גולדשמיד יצחק

 854838/1 משהדיאן חביב 07/04/2011 משהדיאן עמליה 855537/1 מיוני אלי 12/03/2011 אליאס מלכה

 854859/1 שחר יחזקאל 08/05/2011 סקורניק יסמין 855583/1 פלט רחל 08/06/2011 פלט בנימין־שי

 854887/1 כהן ג׳נטין 30/05/2011 כהן אסתר 855617/1 דויטש שלמה 04/03/2011 דויטש שרה

 854955/1 דמארי ישראל 27/05/2011 דמארי מוהבן בבת 855683/1 גלעד דב 02/04/2011 גלעד חסידה

 854975/1 זטלאוי אהרון 06/04/2011 טל אשר 855718/1 פמיליה בילה 17/04/2011 רתם רבקה

 855013/1 הרטמן יעקב 29/01/2011 הרטמן שושנה 855729/1 דניאל רוזלין 04/05/2011 דניאל צבי

 855140/1 אבישר אברהם 10/01/2011 אליאך זהבה 855729/2 דניאל רוזלין 04/05/2011 דניאל צבי

 855198/1 דרור יוסף 04/01/2011 דרור יששכר 855747/1 פרנקו חיים 27/05/2011 פרנקו מאיה

 855218/1 מנשרוב שליקו 10/03/2011 מנשרוב קובה 855797/1 קיגל בסיה 05/05/2006 קיגל וילן

 856553/1 רול יחזקאל 26/04/2011 רול־כהן גיה 855801/1 מימון מאני 08/06/2011 מימון סארינה

 855734/1 ורבר רחל 13/05/2011 ורבר חיים יאיר 855807/1 גיטמן לאוניד 14/04/2011 ווינר אור

 856136/1 כהן אליהו ברוך 14/06/2011 כהן שרי 855834/1 בנוני הדסה 23/09/2010 רחמים זיוה

 856264/1 רחמים יוסף 15/03/2011 רחמים יצחק 855859/1 קריסי אהרן 15/09/2009 קריסי רגינה
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 כהן בת־שמעון
 דליה

 כהן תמר 10/02/2011

 כהן מדלין 10/07/2011 דיקורי רונית

 מנדלוביץ שרה 31/03/2011 מנדלוביץ נתן נטע

 קרת דוד 30/06/2011 קרת־אלגים זיוה

 סעאת רחמה 08/10/2008 סלם יפה

 פרידמן ברכה 06/05/2009 פרידמן אלחנן

 איזיק יוסף 11/04/2010 איזק לב אריה

 שיוביץ מאירה 03/01/2011 שיוביץ משה

 קמין אריה 12/06/2011 קמין דליה

 נוסבכר עטרה
 צביה

 נוסבכר יצחק 24/06/2011

 רוזנבלום אורי 23/06/2011 רוזנבלום צילה

 דה לוי יצחק 28/11/2007 דה לוי משה

 פרידמן לאוניד 21/01/2010 סומינסקי אלנה

 אשר אסתר 06/05/2011 אשר גבריאל

 לוי דוד 08/08/2010 לוי רינה

 תמיר אליהו
 מרדכי

 תמיר יהודית 19/05/2011

 בהלול ניסן 10/04/2011 סמן טוב רונית

 חנוני עמנואל 12/04/2010 חנוני לאה

 דליצקי אליעזר 19/11/2009 דליצקי אורה

 עסיס שלמה 07/06/2011 עסיס יהודית
 נאורי

 שטר מאירה 24/10/2009 שטר יאיר שלמה

 יצקר יוסף 29/08/2005 ריקוב סרפימה

 בוטראשוילי 08/01/2004 בוטראשוילי יוסף
 ישראל

 אלמוג רפאל 20/06/2011 אלמוג יפה

 גבריאל רחל 04/03/2004 גבריאל ציון

 קאופמן מיכה 14/05/2011 קאופמן שרונה

 צובוטריו אסתר 21/06/2011 רייש פולי

 דה לוי סולטנה 20/04/2011 דה לוי משה

 אשכול משה
 שקול

 גור נינה 13/06/2011

 סגיר מנשה 29/05/2011 סגיר נעימה

 פרסקו כמאל 10/08/1987 פרסקו מזל טוב

 גדליהו ראובן 15/03/2007 קרנצלר ירדנה

 מרמלשטיין מרדכי 25/04/2011 כפיר נעמי
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 855953/1 קגנובסקי ברטה 28/03/2011 צ׳יז׳יק טטיאנה 857103/1

 856043/1 סימוני יוסף 27/10/1993 סימוני אילת
 השחר (זהרה) 859947/1

 856051/1 רוסלר שרה 27/03/2011 רוסלר חיים ישראל 857291/1

 856079/1 יצחקוב יעקב 22/03/2011 יצחקוב מרדכי 858845/1

 856092/1 דן נחום 15/03/2007 דן שרה 353325/2

 856113/1 כהן יפת 21/01/2010 כהן סמדר 857942/1

 856156/1 זאגה חביבה 12/05/2011 זאגה יצחק 856894/1

 856192/1 בגה שמואל 14/06/2011 בז׳ה שושנה 859674/1

 856207/1 נחום שושנה 12/06/2011 נחום אבי 857817/1

 856223/1 משיח דוד 20/05/2010 משיח יפה 858301/1

 856276/1 גוילי לאוני 21/05/2011 גוילי אייל
 856280/1 לאטי שמחה 26/04/2011 לאטי אברהם 858312/1
 856298/1 מוזס רבקה 11/11/1999 אברהם שמחה 857072/1
 856312/1 מוזס יחזקאל 11/11/1999 אברהם שמחה 857429/1
 חיים 856794/1

 856336/1 כהן פרידה 07/06/2011 ברוקס יורם 856817/1

 856416/1 מנדל משה 09/10/2010 מנדל אבי דרור 856840/1

 856417/1 מנדל רוזה 05/05/1996 מנדל אבי דרור
 856565/1 ויליאן לאה 09/02/2011 ויליאן יעקב 856906/1
 856664/1 שמעונוף אמנון 13/06/2011 שמעונוף דבורה 856920/1
 856670/1 בק יעקב 09/05/2011 בק אייל 856930/1
 856692/1 אדרי רפאל 19/09/2010 אדרי סימי 856966/1

857002/1 
 856721/1 צבוטרו לאון 14/05/2011 צבוטרו יפה

 אושרוביץ אבי 857006/1
 שלמה

 856770/1 אושרוביץ גדליהו 14/08/2009

 אושרוביץ אבי 857047/1
 שלמה

 856787/1 אושרוביץ יטי 09/03/2011

 859779/1 ציק יחיאל 13/07/2011 ציק יוכבד הלגה 857052/1
 859206/1 פרידמן יפה חנה 31/12/2010 פרידמן עקיבא 857065/1
 858188/1 כהן לאה 16/06/2011 מנשה דליה 857070/1
 439459/2 מילשטיין נעמה 01/07/1998 מילשטיין שלמה 857079/1
 857978/1 חנניה משיח 18/03/2011 חנניה פרלה 857083/1
 859017/1 הרד אבלין 11/06/2011 תם הרמינה איילת 857147/1

857188/1 
 858938/1 חבשוש עמרם 14/05/2011 חבשוש ברכה

 308435/2 סעדה יעקב 17/03/2009 סעדה רוני 857206/1

 857796/1 זגורי חיים 19/05/2011 זגורי אילנה 857335/1

 858466/1 רוזן נחמה 27/06/2011 בן יצחק ניצה 857366/1

 318557/2 מן גאולה 02/06/2011 מן תורג׳מן מאיה
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 857367/1 גדליהו לאה 17/05/2011 קרנצלר ירדנה 858536/1 פינגר יעקב 11/04/2011 גינסברג בטי

 857381/1 בן דוד יעקב 16/12/2010 פנחס שמחה 858538/1 ארביב יוסף 12/05/2011 תבור נצחון עליזה

 857524/1 ברברמן ריבה 01/05/2011 גורשניק ויקטוריה 858558/1 פלץ שרה 07/05/1993 פלץ יצחק

 857536/1 בן עמי שמעון 15/06/2011 בן עמי נורית 858573/1 פלץ יצחק 05/06/2007 פלץ אליהו

 857560/1 אברמוב רופו 22/06/1992 אברמוב יצחק 858560/1 דוד עזרא 07/06/2011 דוד שושנה

 857568/1 אברמוב מטי 03/12/2008 אברמוב יצחק 858592/1 השש מתתיהו 17/04/1993 השש־מוסטקי
 857608/1 צור־ציצוביץ 06/12/2010 צור־ציצוביץ אורית

 פרנסין מנחם 858597/1 חסקין דינה 22/04/2011 חסקין בת שבע

 857626/1 זהר שבתאי 27/05/2011 זהר רחל 858643/1 מנחמוב סוליימן 01/01/2011 מנחמוב גבריאל

 857721/1 אריה מטילדה 11/06/2011 חיימוב אסתר 858658/1 יופה מיכאל 31/03/2011 יופה ברוניה

 857749/1 כרשיש שוליקה 13/11/1989 זזון רבקה 858673/1 חיים אליהו 08/06/2011 חיים פנינה

 857761/1 פרייליך יוסף 03/03/2011 פריאל משה ארוין 858684/1 פורד ירון 17/05/2011 פורד יעקב

 857799/1 פוקס מנחם 06/04/2011 וייס צפורה טובה 858696/1 פישר לובה 22/06/2011 הלברכט צפורה
 857814/1 גבריאל גלל 03/02/2011 ציטאיאט שרונה חביבה

 857879/1 הלל זלמה 01/03/2010 הלל יעקב 858788/1 רוזנפלד מלי 26/06/2011 הושע פרידה
 857937/1 יהלום דוד 02/02/2010 יהלום חנה 858813/1 שורץ משה 04/12/2010 ברוך סימה

 857932/1 שטיינר סופיה 23/06/2011 נונהוף גבי יוהנה 858828/1 פקנייב מיכאל 07/04/2011 פקנייב דורה
 858023/1 רכלין מיכליה 11/12/2010 גלוזברג בוריס 858859/1 צרור רחמים 11/01/2005 צרור שושנה
 858048/1 שחר זאב 23/06/2009 שחר אהרן 858870/1 עצמון דבורה 05/07/2011 עצמון שלמה

 858052/1 שחר רות 13/05/2011 שחר אהרן 859087/1 נסטשקין אליזבטה 27/03/2001 נסטשקין יאנינה
 858054/1 בן ארי יחזקאל 11/06/2011 בן ארי לאה 859104/2 לוי לולו 04/01/1998 לוי יגאל

 858093/1 ברון זישה 25/05/1995 ברון אהרון 859135/1 שוהם אליהו 26/03/2008 שוהם שולמית
 858101/1 ברון חנה 26/05/2011 ברון אהרון 859155/1 ביטון עליזה 22/04/2011 ביטון אודיה תמר
 858229/1 לוי רמי 29/06/2011 לוי רויטל 859202/1 פלדמן גולדה 15/10/2006 זלוטניק אנטונינה

 858234/1 שעשה הרצל 13/03/2011 יחזקאל זמירה 859233/1 גרשון ליאון 22/12/1994 גרשון אורנה
 858276/1 פינבנץ בוריס 10/06/2011 טרילניק מירה 859240/1 גרשון ויקטוריה 28/12/2010 גרשון אורנה

 858354/1 גרינברג מרדכי 10/05/2011 גרינברג זיוה 859359/1 זורבין טל מאיר 18/12/2010 זורבין שמואל דב
 858357/1 שוייד אליעזר 17/06/2011 שוויד(קנר) ליליאן 859385/1 רבינוביץ פרומה 01/08/2005 רביד אריה

 רובינשטיין טליה
 אבישג

 858375/1 ישראלי אקא תמי 05/05/2011 אקא ישראל 859430/1 נחמד מרגלית 27/01/2011

 858403/1 לזר אסתר 15/05/2011 לזר יעקב 859476/1 סדן יעקב 20/06/2011 סדן שרה

 858408/1 הנזל אברהם 02/12/1978 מוסקוביץ אנה 859492/1 מילדנברג פריצי 15/04/2011 מילדנברג מאיר

 858415/1 הנזל מינה 24/08/1985 מוסקוביץ אנה 859520/1 חברוני נתן 05/10/1990 פאשה יוכבד

 858420/1 שטרן מלבינה 06/05/2011 בריל ביאטריס 859618/1 דבראשווילי 26/04/2011 דבראשוילי תיה

 859924/1 גרון ניסים 11/06/2011 גרון שרה אברהם

 858445/1 ספרן שלמה 02/09/2007 ספרן יוסף 859636/1 ווייס מרים 14/02/2011 וייס יוסף

 858485/1 קורצברג נתן 03/06/2005 קורצברג סרפינה 859645/1 ברזילי מרדכי 01/11/2010 ברזילי־לומברוזו
 858500/1 נשלסקי אביבה 06/01/2010 סוסן נטע רות

 858517/1 נשלסקי טוביה 07/11/2010 סוסן נטע 859671/1 שטייער משה 21/09/1988 שטייר ברוך
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 שרמן גיטלה 06/01/2009 שרמן מיכאל

 (מוגילבסקי) לביא
 מיכאל

 מוגילבסקי נאום 19/02/2006

 דדוש ציון 13/07/2011 דדוש ברוך

 הררי עזרא 16/05/2011 דואק חנה ז׳נט

 זיליניץ זאב 24/11/1992 פנקס שרה

 פיזיצקי אלברט 01/02/2010 פיזיצקי בוריס

 זיליניץ רחל 22/06/2011 פנקס שרה

 שפיצר מגדלנה 18/07/2011 שפיצר שלמה

 עג׳מיה עיזר 28/03/2010 נבון חנה

 לגזיאל שאול 12/07/2011 לגזיאל שלום

 נתן ששון 24/05/2002 חדד אורלי

 שאשא אליהו 24/04/2011 שאשא נור

 ריז׳ינשוילי מיכאל 24/02/2004 רוזן איליה

 בדור יוסף 05/06/2011 בדור אריה

 לגזיאל נעמי 11/03/2004 לגזיאל שלום

 זיסר אשר 08/05/2011 זיסר דבורה

 אבני חנה 03/09/2005 אבני שירן

 מיכאלי גבי 21/03/2011 מיכאלי חיה

 פטל מלכה 10/05/2011 שמש עדנה

 עזרא חיים אבלין 11/06/2011 עזרא חיים כדורי

 סגל פרידריך 16/06/2011 סגל טובה

 וינברגר דוד 20/02/2011 צוקר מרים

 רובינשטיין 20/02/2011 רובינשטין באשה
 אברהם

 שעשוע ראובן 28/05/2011 דורון חני

 כהן צבי 24/03/2011 כהן אליהו

 ברזילי אבשלום 28/11/2004 ברזילי אלון

 סטוינסקי יעקב 07/02/2004 סטוינסקי מאיה

 סטוינסקי סימה 25/03/2009 סטוינסקי מאיה

 שמש ליזה 16/07/2011 בר רחל

 פיצ׳חדזה דינה 17/06/2001 פיצ׳חדזה גבריאל

 גלילי עזיז 29/12/2010 זכאי דינה

 בולדוייב אנה 20/07/2011 בלדויב ולדימיר

 בן אפרים משה 04/03/2001 בן אפרים מרים

 ונטורה נתן 22/09/2006 ונטורה יעקב

 סינרייך גיטה 24/07/2011 סינרייך אלברטו
 הינדה
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 859675/1 שטייער בילה 17/07/2011 רוזנולד יהודית 860196/1

 אסתר 860206/1

 859710/1 מנחם נורית 30/06/2011 מנחם אילן

 859798/1 שוורצשניידר ציבה 13/10/2007 רוטברג אטליה 860222/1

 859818/1 כהן מירב 30/05/2011 כהן פנחס 860243/1

 859852/1 יחזקאל יחזקאל 19/07/2011 יחזקאל רן צדוק 860332/1

 859869/1 כהן ציונה 29/06/2011 כהן יקותיאל 860347/1

 859887/1 שלכטר ילנה 11/06/2011 שלכטר אלה 860346/1

 859897/1 טלר (ברוך) רחל 28/01/2004 טלר משה חיים 860362/1

 859909/1 טלר (ברוך) רפאל 25/02/2011 טלר משה חיים 860381/1

 859921/1 אלישקאשוילי לאה 20/06/2011 אלישע אסתר 860413/1

 859944/1 סוויסה בנימין 11/07/2011 סוויסה יוסף 860459/1

 859962/1 סגל יוסף 22/06/2011 סגל סופיה 860487/1

 859968/1 זלמנסון אוגניה 13/05/2011 מורדקוביץ טטיאנה 860526/1

 5231/2 וייס דוד 25/11/2010 טל יפה 860530/1

 861411/1 גורמן בתיה 26/07/2011 גור דוד 860541/1

 861964/1 לוי חנה 04/05/2011 לוי אהרן 860547/1

 407093/2 דאוזיאן רחל 30/09/1986 פישר יוכבד 860552/1

 861608/1 בן־אביב ישראל 29/04/2011 בן אביב מזל 860563/1

 861234/1 דניאל סניורה 10/07/2011 דניאל שלמה 860578/1

 861567/1 יעקב אורן 21/07/2011 אורן דוד 860592/1

 349696/3 רצימור סמיון 12/06/2005 שקופ טטיאנה 860688/1

 861168/1 רחמין זאנט 04/07/2011 רחמים עופר 860733/1

 860339/1 הרטמן שמעון 28/12/2010 הרטמן חנה 860745/1

 861324/1 כליף נעמי 24/07/2011 כליף יצחק
 861431/1 מאיירציק ריבה 18/07/2011 מאיירציק יוסף 860754/1
 861119/1 בז׳רנו סוזנה 23/06/2011 בזרנו רפאל 860797/1
 859969/1 בר גיורא אברהם 19/07/2011 בר גיורא חגי 860830/1
 859971/1 זלמנסון אברהם 17/07/2011 מורדקוביץ 860836/1
 טטיאנה 860841/1

 859981/1 אלפנדר ליזה 22/06/2011 אלפנדרי אליעזר 860847/1

 859990/1 בן עוזיו דוד 21/01/2011 בן עוזיו יהודית 860906/1

 860027/1 פרוינד שמואל 24/09/2010 פרוינד יעקב 860913/1

 860126/1 כהן ציון 02/02/2011 כהן יהודית 860953/1

 860184/1 שרמן פסיה 29/10/2001 שרמן מיכאל 860962/1

 860188/1 השילוני שושנה 23/02/2009 שפיצר רבקה 860985/1

 מוריה 861007/1

 860188/2 השילוני שושנה 23/02/2009 הלוי חנה
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 תאריך בית הדין הרבני האזורי בחיפה
 מס׳ תיק שם המנוח פטירה שם המבקש הודעות

 861016/1 קריספיס מתתיהו 01/07/2011 קריספיס אליהו להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 861022/1 בלום אסתר 29/04/2011 בלום בניה בקשות למתן צווי ירושה:

 861058/1 אסולין סלומון 09/08/2010 ממן אני תאריך
 שאבי יעקב 18/07/2011 מלח דינה מס׳ תיק שם המנוח פטירה שם המבקש

 אדאדי ראובן

861111/1 
 05/08/2011 אדאדי אורה 856604/1 בינר מרצל 16/04/2011 בינר רבקה

 שאבי יעקב

 861181/1 אדאדי ראובן
 861196/1 פאנר יעקב 20/02/2011 פאנר דוד 856733/1 קנפו ליאון 11/06/2011 קנפו רוזה

 קרוננפלד שמחה
 ראובן

 861380/1 קופרשמיד שמחה 28/04/2011 מס אינה 856912/1 קרוננפלד יוסף 18/03/2011

 861398/1 דבורה אבנר 05/08/2010 דבורה רחל 856916/1 קרוננפלד יפה 10/06/2011 קרוננפלד שמחה

 861419/1 יצחקי ישעיהו 27/04/2011 יצחקי דליה ראובן

 861440/1 וילונסקי שרה 26/03/1991 בן גור אלימלך 856987/1 שאול יפה 08/04/2010 שאול הרצל

 861450/1 דובזינסקי פלה 17/08/2001 פריימן דבורה 857013/1 נוסם רחל 29/04/2011 נוסם לזר

 861482/1 ונדרוב איליה 05/10/2008 ונדרוב אלכסנדר 857048/1 אקרמן חנוך 24/04/2011 ידידיה אריאלה

 861515/1 ברגינסקי מרי 20/07/2008 ברגינסקי יפים 857183/1 גרינבלט שושנה 30/05/2011 יון חנה אסתר

 861599/1 עוזרי אורה 14/07/2011 לאוזון יעל 857220/1 עמר תמו 25/09/1997 אסרף עליזה

 861672/1 יצחק נוריה 17/01/2011 יצחקי יוסף 857236/1 אנשל פני 15/06/2011 יגר רותי

 861731/1 וינברג לאה 19/04/2011 אינהורן זהבה 857260/1 הר אבן שושנה 03/05/2011 שטיינר רוברט צבי

 861740/1 כהן שושנה 11/04/2011 כהן אליהו 857351/1 אלחרר מיכאל 11/01/2004 אלחרר יעל עליה

 861752/1 פלדמן ביאטריס 12/09/2008 ברזילי מלכה 857359/1 אלחרר סוליקה 08/03/2005 אלחרר יעל עליה

 861755/1 אליאס נחמיה 18/07/2011 אליאס יקירה 857377/1 אליהו נורית 16/02/2011 אליהו משה

 861774/1 פרידמן מירה 20/05/2011 פרידמן הילה 857396/1 נתן ניסן 31/03/2011 נתן שרה אסתר

 861842/1 לבן בתיה 10/05/2004 סליקטר זהבה 857414/1 בנימיני הדסה 06/04/2011 בנימיני אפרים

 861852/1 לבן יצחק 26/06/2011 סליקטר זהבה 857416/1 בנימיני דב 19/08/2010 בנימיני אפרים

 861876/1 פלדמן מרים 03/07/2011 פלד מיכאל 857469/1 גוטרמן רחל 23/05/2011 אסולין טובה

 יצחקי יחזקאל 857472/1 שינהולץ דורה 10/09/2002 הרשקוביץ טוני
 וילי

 861937/1 יצחק עכרם 12/07/2011

 857482/2 פילוסוף רבקה 04/06/2011 פילוסוף אתי
 861998/1 ויינגורט יששכר 21/02/2011 ויינגורט חיה בלה

 862018/1 קנל פנינה 16/05/2011 כפיר יפה (בקי) מנחם

 862050/1 יצחק אנואר 10/04/2011 יצחק מדלין 857510/1 שריטי שלמה 02/05/2011 שריטי שדה
 862062/1 גיטליץ נחמה 13/08/2011 גיטליץ זאב אלכסנדר

 862125/1 לוי יצחק 06/08/2011 לוי רפי 857526/1 לרנר בתיה 26/06/2011 לרנר משה
 בי באלול התשע״א (ו בספטמבר ו 201) 857562/1 וקנין יוסף 17/04/1990 וקנין פרוספר

 רפאל כהן, המזכיר הראשי 576168/2 פרידמן משה 29/09/2009 פרידמן נפתלי
 857733/1 נתנאל שלומית 28/04/2011 נתנאל אפרים

 857831/1 גלוזמן רחל 30/05/2011 גלוזמן יוסף

 857857/1 כהן חנה קולט 11/02/2011 כהן יוסף

 857894/1 זיאן סלם 26/02/2010 דיין יוסף

 858069/1 רחמים אהרן 24/05/2011 רחמים אסתר

 858144/1 קורמן פאני 15/05/2011 סעדון אלקה
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 תאריך תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח פטירה שם המבקש מס׳ תיק שם המנוח פטירה שם המבקש

 860328/1 איציקוביץ נתן 10/10/2010 רוכוורגר אילה

 860337/1 יניב יצחק 14/07/2011 יניב עירית

 860357/1 נמרי חנה 03/07/2011 נמרי יוסף

 860374/1 פדידה שרה 11/06/2011 פדידה יעקב

 860448/2 שרייר רוזה 04/07/2011 שרייר נתן

 860449/1 פיצ׳חדזה זבולון 23/09/1995 פיצחדזה יהודה

 860595/1 דגן הניה 14/07/2011 דגן דוד

 860633/1 סגל לוסיה 17/04/2011 סגל צבי

 860703/1 מנדל שרה 31/07/2011 אלקבץ נסים

 רובינשטיין דליה
 אדריאנה

 860747/1 למברג ראובן 09/06/2011

 860820/1 שיינגאוז ליובוב 08/04/2011 וורשבסקי איליה

 860827/1 זוננפלד יוסף 07/08/2011 לוי אסתר

 860832/1 שולדר פויו 07/08/2011 שולדר ברטה

 860891/1 ברמן אלה 02/08/2011 ברמן יורי

 860943/1 שלמה אלתר 21/06/2011 שלמה אריה

 860979/1 אלון סלמון 21/02/2011 אלון מזל טוב

 860989/1 צור אריה 30/07/2011 צור סימה

 861049/1 גורביץ וולף 17/11/1995 גורביץ גירש

 861052/1 גורביץ מרים 05/06/2010 גורביץ גירש

 861079/1 מילשטיין סוניה 13/09/2002 סובול סבטלאנה

 861132/1 רבו צלינה 07/06/2006 רבו אליהו

 בן שושן טיטה
 אירן

 בן שושן סעדיה 26/06/2011
 מאיר

861178/1 

 861291/1 לוין ריבה 13/06/2005 גרבוזוב ליודמילה

 861337/1 הללר ברטה 06/07/2011 וידרמן שושנה

 861533/1 אוסטרי צפורה 03/07/2011 אוסטרי משה

 פרידמן רוזה
 פטרישה

 861578/1 גרינפלד יוסף 19/03/1999

 861591/1 שרוט בן יובל 14/08/2011 שרוט מירב

 861595/1 ברונזה מיכאל 13/08/2011 ברונזה מירה

 861603/1 פפירציק מרים 18/05/2011 אגמון יצחק

 861742/1 חמו דוד 07/08/2011 חמו גרציה

 קנדל בראון רחל
 רות

 861791/1 בראון רוזינה 28/07/2011

 861797/1 אלמקיס אליהו 11/11/2010 אלמקיס סוזי

 861901/1 גיני אריאל 30/07/2011 ג׳ני פני

 861908/1 קויפמן חיה 25/07/2011 אייזלר רבקה רצה

 858187/1 מנשירוב בילחה 23/08/1997 מנשירוב פזאיר

 858199/1 אסום סול 18/04/2010 אסום אשר

 858277/1 קוגלר אברהם דוד 23/04/2011 זולקוב אסנת

 858281/1 קוגלר גרטה 28/06/2011 זולקוב אסנת

 858315/1 גולדשטיין דוד 30/06/2011 גולדשטיין רחל

 858377/1 טל נעמי 04/03/2011 טל אייל

 858463/1 נפומניאשצ׳י בלה 04/07/2011 מנדרוסוב יבגני

 858629/1 פינטו חנניה 22/05/2011 פינטו שמחה

 858635/1 סויסה סימי 25/01/2008 סויסה אברהם

 858646/1 עוזיאל רפאל 16/02/2011 עוזיאל ג׳יזל

 858660/1 זגדון נסים 02/07/2011 זגדון מרים

 858700/1 שלמה אריאל 22/06/2011 שלמה דוד

 858780/1 כץ חנה 12/11/2006 דגני יעל

 858879/1 ברדוגו יהושע 12/06/2011 ברדוגו אסתר

 858934/1 לוי נסים 01/02/1971 לוי גבריאל

 858955/1 אלקייס רפאל 13/11/2010 אלקייס מרי

 859042/1 מוסקוביצי פרחה 19/05/2011 מוסקוביצי אהרון

 859131/1 בן דוד דוד 19/11/2002 בן דוד אביגיל

 859136/1 גימלשטיין נחום 24/06/2011 קריו אסתר

 859239/1 וורצל יצחק 30/01/1998 וורצל מתיתיהו

 859327/1 חזן שרה 24/12/1998 גייטמן אוה

 859330/1 ויסלדר מרים 04/07/2011 ויסלדר מרדכי

 859352/1 טל חיים 08/04/1997 בן סעדון מרים

 859496/1 יקואל משה 13/03/2011 יקואל לאה

 859512/1 כהן דינה 17/12/2009 כהן סימה

 859548/1 גולודץ יורי 13/05/2011 גורליק גלינה

 859615/1 פינטו יעקב 16/06/2011 פינטו אנט

 859622/1 לרנר רחל 28/08/1999 לרנר אליעזר

 859738/1 לוי חוה 03/07/2011 לוי אבישי אריק

 כרמלי מרדכי
 יוסף

 859756/1 בלט מוריס 09/09/2006

 860013/1 מאמן רפאל 26/06/2011 מאמן ליאור

 860028/1 בירגר יוסף 12/08/2004 דקל רחל

 860140/1 גורץ יעקב 18/01/2005 גור יוסף

 860152/1 מנע חביבה 06/07/2011 מנע שלמה

 860155/1 מנע נעים 16/11/2007 מנע שלמה

 860197/1 ראובן פרחה 12/07/2011 ראובן אמיר
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 שם המבקש
 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח פטירה

 857830/1 מאיר בלה

 857903/1 חביב רבקה

 857905/1 סמסון אירנה

 857912/1 חביב שלמה

 857934/1 צברי יפה יפית 28/06/2011 צברי ישראל

 858016/1 מויסייב שרה־חטו 03/06/2011 מויסייב דמיטרי

 858243/1 ממריב אליסף 19/06/2010 ממריב חני

 15/05/2011 מאיר בטי

 23/03/2010 ברגיג כוכבה

 01/05/1972 ברגיג כוכבה

 01/05/1972 ברגיג כוכבה

 19/06/2011 בן עזרא יוסף

 10/06/2011 סעאדה הרצל

 26/05/2011 מיכאליס אורי

 31/05/2011 פרידמן דליה

 10/12/2010 פאר מרים

 858279/1 בן עזרא רות

 858374/1 סעאדה פנינה

 858442/1 בכר סופיה

 858462/1 ארדיטי יצחק

 858482/1 פאר מרדכי

 858497/1 גולברק לאוניד 17/04/2011 גולברק ילנה

 858541/1 בן אהרן צפורה 04/04/2008 בן אהרן שמואל

 261199/2 שמלוב בצלאל 13/09/2010 יצחקוב עדנה
 בוריס

 859207/1 גמילי קלימי

 859105/1 צבייר צילה

 293522/2 בן סימון יוסף

 860025/1 זטלאוי שלום

 858550/1 שמש נעים

 858567/1 לוי חנה

 858567/2 לוי חנה

 858578/1 לוי זהרה שרה

 858617/1 מלכה אסתר

 858633/1 רדא שרה

 858640/1 רדא סאלם

 858661/1 גולדרט משה
 אליהו

 05/05/2011 גמילי אברהם

 08/10/2003 צבייר מיכאל

 10/12/2009 בן סימון משה

 11/06/2011 זטלאוי רחל

 02/07/2011 שמש שושנה

 04/06/2002 צעידי חכים
 (סעידה(

 04/06/2002 עמרני צופיה

 19/12/2009 עמרני צופיה

 17/12/2010 מלכה שמעיהו

 02/09/2010 רדא רבקה

 25/04/2008 רדא רבקה

 11/06/2011 גולדרט בת שבע

 858662/1 ארדבילצי יפה 31/03/2011 שנפלד שושנה

 858678/1 קודיש גבריאל 18/03/2000 קודיש גרסיאלה
 ביאטריז

 25/10/2010 קודיש גרסיאלה
 ביאטריז

 858701/1 קודיש יורגה

 שם המבקש

 אייזלר רבקה רצה

 פלץ רבקה

 עזרא יפה

 פרפליוטצ׳יק

 ולדימיר

 אברהם גורי

 אילנברג קופל

 משה

 שרמן ארקדי

 שרמן מרק

 גפן דבורה

 המזכיר הראשי

 תאריך
 פטירה

20/02/1983 

04/08/2011 

16/08/2011 

22/06/2011 

30/10/2010 

06/08/2011 

 שם המנוח

 קויפמן ישראל

 גרוס מנחם

 עזרא דוד

 פרפליוטצ׳יק

 מרינה

 אברהם אסתר

 אילנברג שושנה

 מס׳ תיק

861915/1 

861943/1 

861970/1 

862067/1 

862071/1 

862087/1 

 862113/1 שרמן בלה 15/04/2009

 862115/1 פלדחון ליבה 04/06/1992

 862124/1 שטיין לאה 12/07/2011

 ב׳ באלול התשע״א (ו בספטמבר ו 201)
 מנשה מילר,

 בית הדין הרבני האזורי בנתניה

 הודעות
 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש
 תאריך
 מס׳ תיק פטירה

 22/07/2010 וואטר שרית

 10/04/2011 מנדלוביץ חנה

 04/08/2010 דהן רנה

 18/06/2010 מנדלוביץ חנה

 31/05/2011 מליח שלמה

 21/06/2011 רנצר יבגניה

 03/06/2011 חפר שושנה

 30/05/2011 רצון נופר

 12/05/2011 הר־פז נתן

 857007/1 גיאן גינה

 857044/1 גרשט יצחק

 857088/1 דהן יצחק

 857053/1 גרשט קלרה

 857095/1 יצחק בוניה

 857177/1 רנצר אדוארד

 857292/1 חפר מנחם

 857535/1 רצון רחמים

 857210/1 כהן יוסף

 857198/1 גרונין פולינה
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 18/02/2005 קרייזמן אלכסנדר

 857470/1 גרשינוביץ לאה 15/04/2011 גרשונוביץ מוסיה

 857543/1 מאור טובה 05/01/2011 מלר דורון

 857572/1 קבדה מהבוו אילן 15/02/2011 קבדה אבוסנט
 רונית

 857611/1 זוארץ אליהו 25/06/2011 זוארץ נעמי

 858313/1 פדלון לידיה 29/06/2011 פדלון שמעון

 857759/1 בן ארוש אסתר 17/03/2011 בן ארוש שאול

82 

 שם המנוח



 שם המבקש
 תאריך
 פטירה

 03/10/1993 שמלאשווילי
 אלדר

 20/07/2011 לרנר מיכאל

 21/05/2011 מולינה הנרי אריק

 15/08/2000 דופין מיכאל

 15/08/2000 דופין מיכאל

 21/12/1997 שיין מיינה

 מס׳ תיק שם המנוח

 861453/1 שמלאשווילי
 מלחז

 861488/1 לרנר שרה

 861505/1 מולינה ז׳ן פייר

 861545/1 דופין יואל

 861545/2 דופין יואל

 861570/1 שיין סופיה

 861604/1 גרוסברג אליזבט 06/04/2011 גרוסברג יהודה

 31/07/2011 שכטר גיטה

 03/07/2010 בוחבוט יהודה

 861786/1 שכטר יואל

 861862/1 בוחבוט אסתר

 861907/1 חסן דינה (פורטונה( 07/01/2011 חסן כוכבי שושנה

 862023/1 שנאי מלכה 31/07/2011 לסקין איזבלה

 07/05/2010 לק ליאורה

 30/10/2010 עמנואל שלמה

 24/08/1999 מאירי כרמלה

 23/07/2011 מאירי כרמלה

 862034/1 לק דוד

 862193/1 עמנואל חיים

 862202/1 ורדי סילביה

 862206/1 ורדי צבי

 ב׳ באלול התשע״א (ו בספטמבר ו 201)
 יהושע ישראל כ״ץ, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה

 הודעות
 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים

י ירושה: ו  להלן, בקשות למתן צו

 שם המבקש
 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח פטירה

 849996/1 ארז זלמה 06/02/2011 ארז חיים

 850014/1 אלנקרי אפרים 07/09/2010 אלנקרי מאיר

 13/03/2011 רוזנברג שאול

 23/03/2011 דוד ורדה

 850183/1 רוזנברג סבינה

 850212/1 דוד טוביאס
 לארואן

 850220/1 אלפסי לאה־יפה 09/01/2011 אלפסי יעקב

 23/12/2010 זלוטניק מטי

 02/03/2011 ינאי עובד

 25/03/2011 שפירא יעקב

 24/06/2010 גנג סוניה

 850233/1 יפה דליה

 850304/1 ינאעי שושנה

 850325/1 שפירא ארנה

 850369/1 גנג פולדי

 שם המבקש

 קורץ אסתר

 פרנק וירה

 בן אבו סימה
 בת־שבע

 כהן שמעון

 כהן שמעון

 כבוד מרדכי

 ווייס שרה

 ארזואן ג׳ואל

 נורי אמירה מזל

 מנשה סופיה

 רוזנברג שמואל

 רוזנברג שמואל

 שץ אלכסנדר

 גלם לילי

 ספנוב ויאצ׳סלב

 עדרי־לבני
 יהודית

 זוהר רחל

 צפרי רוזי

 סמגיה אסתר

 עדרי־לבני יהודית

 אפללו אילן
 אברהם

 אפללו אילן
 אברהם

 פרומוביץ חוה

 ריטברג אסתר

 לנדרסמן יחיאל

 ינקלוביץ שולמית

 ינקלוביץ שולמית

 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח פטירה

29/05/2011 

16/10/2010 

17/06/2011 

10/05/2011 

01/01/2007 

28/10/2008 

13/12/1996 

29/07/2001 

12/01/2011 

06/06/2011 

12/04/2007 

17/04/2011 

31/05/2011 

06/12/2010 

19/06/1997 

10/01/2011 

 858775/1 טובי שרה

 858806/1 פרנק אברהם

 858939/1 בן אבו מיכאל

 כהן רבקה

 כהן יצחק

 כבוד גימי

 ווייס אהרן ארמין

 אוזן ויקטור

 ישראל גוליט

 מנשה אליהו

 דויטש יוסף

 דויטש מלוינה

 קליימן ברוניה

 גלם אליהו

 ספנוב תמרה

 לבני ברכה

858969/1 

858974/1 

859148/1 

859165/1 

859264/1 

859535/1 

859552/1 

859667/1 

859680/1 

859772/1 

859938/1 

859949/1 

860163/1 

 860752/1 זוהר מיכאל פנחס 26/07/2011

 860392/1 אגאיפור מוניר 16/07/2011

 861832/1 סמגיה משה מואיז 07/05/2011

 14/07/2011 860172/1 לבני יוסף

25/07/2011 

22/07/2000 

04/07/2011 

19/09/2008 

19/03/2011 

 860185/1 אפללו אודיט
 מסעודה

 860198/1 אפללו שלום

 860491/1 כהן רבקה

 860553/1 פולונסקי קלרה

 860572/1 לנדסמן חנה

 860586/1 שמילוביץ קלרה 16/02/2005

 860594/1 שמילוביץ ישראל 24/06/2011
 אברהם

 860697/1 נימלמן מלכה 01/09/2006 נימלמן קרל

 860742/1 יהושע פאולינה 18/07/2011 יהושע מאיר
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 שם המבקש
 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח פטירה

 23/01/2011 כהן משה

 גולן נורית

 פרל משה

 סרח רחל

 סרח רחל

 סרבריאקוב אנה

 מורי נאוה

 וולינר עמירם

 וולינר עמירם

 לוי מוניק אני

 רפפורט משה

 דוידוב גלית

 ברק אליהו

 ברק אליהו

 קיז׳נר דוד

 קיז׳נר דוד

 משטה גלדיס

 שורץ סרנה

 תאומי מלכה

 פרידלנדר ברוריה

 טאוב יצחק

 טאוב יצחק

 קראוס נחמיה

 קראוס נחמיה

 יחיא חנה

 שמחי שלום

 שמחי שלום

 רוזנבאום
 יקותיאל זלמן

 קנורוביץ אהרן

 יעיש אילנה

 רון איטה

18/04/2011 

13/12/1998 

20/02/2011 

25/01/1999 

18/05/2005 

02/02/2011 

05/05/2011 

16/05/1988 

29/03/2011 

16/12/2010 

15/05/2011 

14/01/2011 

08/02/2008 

27/07/1996 

23/09/2008 

23/03/2011 

21/03/2002 

11/05/2011 

26/07/1981 

10/05/2011 

25/01/2009 

29/05/2011 

26/05/2010 

23/04/2011 

10/03/2011 

03/01/2002 

12/05/2011 

 כהן מלכה
 (סולטנה)

 רבלסקי שולמית

 פרל לאה

 בוטה יהודה

 בוטה צפורה

 יגודין ברוניה

 טובים שמואל

 ישי מזל פורטונה

 וולינר אליהו

 לוי ישעיהו

 רפפורט רייזל

 טלינגר לאורה

 בוכרע יעקב

 בוכרע קריה

 קיז׳נר איציק

 קיז׳נר בלה

 משטה יעקב

 שורץ אמיל

 תאומי שמעון

 מאיר רבקה

 טאוב נתן

 טאוב לאה

 קראוס אידה

 קראוס אברהם

 יחיא דוד

 שמחי אילה

 שמחי יחיא

 רוזנבוים מרים

852388/1 

852455/1 

852587/1 

852597/1 

852678/1 

852814/1 

852923/1 

852929/1 

852969/1 

852981/1 

853090/1 

853180/1 

853183/1 

853379/1 

853386/1 

853463/1 

853821/1 

853919/1 

853927/1 

854539/1 

854546/1 

854603/1 

854609/1 

854641/1 

854698/1 

854712/1 

854907/1 

 שם המבקש

 מעטוף יורם

 גולדפרב אטי

 דרוקמן רוזה

 אקוקה תמר

 ברק אברהם

 שולביץ יעקב

 שולביץ יעקב

 כהן זמירה

 ליפשיץ חנה

 מוקרי ליאור

 ברגר מלכה

 צוקרמן יוסף

 תורגמן שרה טובה

 כהן זמירה

 מושקוביץ יוסף

 מושקוביץ יוסף

 הלל הדס

 בריקנר רחל

 טיירי ורדה

 שפירא רודי־ראובן

 נקר ולונטין

 כהן שולמית

 יונס דינה מתניה

 סלושץ הסה נחמה

 זילברמן הילה

 מרגוליס אליה

 טובים שיראל

 וילמן גורן תמר

 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח פטירה

23/03/2011 

19/03/2011 

27/03/2011 

12/04/2011 

03/04/2011 

29/07/1983 

22/12/2010 

28/02/2009 

12/04/2011 

04/04/2011 

20/03/2011 

08/12/2007 

17/04/2011 

02/02/2004 

17/04/2011 

04/09/2009 

04/03/2010 

13/02/2011 

24/02/2011 

09/03/2011 

29/03/2011 

13/04/2003 

30/04/2011 

23/04/2011 

11/04/2011 

14/03/2011 

12/01/1999 

04/04/2011 

 מעטוף סעדיה

 טלר הדסה

 דרוקמן מישו

 אקוקה מסעוד

 ברק יחיאל ישראל

 שולוביץ זלמן

 שולביץ שרה

 שמש עזיזה

 ליפשיץ ישראל

 מוקרי ישראל

 גלברג משה

 צוקרמן שרה

 תורגמן נחמן חיים

 שמש קמל

 מושקוביץ אמה

 מושקוביץ מרדכי

 הלל ישעיהו

 בריקנר מאיר שמעון

 טיירי משה

 שפירא גילה

 נקר יעקב

 בטיסט משה

 יונס גרשון

 סלושץ שמואל
 יצחק

 מזור ליני

 מרגוליס יוסף

 טובים ראובן

 11/04/2010 לוי מוניק אני 854917/1 קנורוביץ משה 29/03/2009

 854957/1 יעיש שירן 30/05/2011

 854962/1 לנגבורד שרה יטה 13/04/2009
 רוזמן שושנה

 גולן יוסף

28/04/2011 

18/08/2006 

 וילמן אהרן
 אלכסנדר

 הורוביץ זילברמן
 דבורה

 ליברטוב חיה

 אהרון סירי שולמית

850522/1 

850857/1 

851435/1 

852182/1 

851718/1 

850943/1 

850949/1 

850958/1 

850974/1 

850973/1 

851377/1 

851515/1 

851644/1 

851658/1 

851781/1 

851793/1 

851829/1 

852080/1 

852104/1 

852119/1 

852249/1 

852262/1 

852272/1 

852379/1 

853682/1 

853655/1 

855034/1 

854214/1 

852956/1 

852589/1 

854562/1 

 84 ילקוט הפרסומים 6305, ח׳ בתשרי התשע״ב, 6.10.2011

853101/1 



 תאריך תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח פטירה שם המבקש מס׳ תיק שם המנוח פטירה שם המבקש

 854969/1 לנגבורד משה 07/07/2010 רון איטה 857347/1 כהן יהודה 03/03/2011 כהן דוד

 855168/1 דאושין רחל 09/05/2011 דאושין ברוך 857358/1 כהן אלישבע 19/02/1990 כהן דוד

 855249/1 שטיין זיסליה 29/03/2011 קרייצ׳מר לריסה 857600/1 רוזנטל אהובה 16/04/2010 רוזנטל שלמה

 855264/1 רוסובוסקי אניה 25/03/2007 בקנשטיין אידה 857713/1 עמרמי טלה 25/06/2011 עמרמי דב

 855297/1 קרספי יוסף 28/03/2011 קרספי סמדר 858113/1 כהן משה 17/05/2008 כהן זמירה

 שרגל רפאל שרגל אסתר
 אילנית

 858518/1 שרגל רפאל 13/06/2011 שרגל אסתר
 855526/1 שפילמן בוריס 12/01/2009 שפילמן אלה שפילמן בוריס שפילמן אלה

 858760/1 הרצל משה 14/06/2011 הרצל רינה
 856588/1 לביא מרים 17/06/2011 לביא בועז לביא מרים לביא בועז

 858854/1 חורי יעקב 10/03/2011 חורי ציון
 פרידלנדר רחל

 חורי יעקב חורי ציון
 859640/1 פרידלנדר רחל 15/06/2011 כהן אסתר

 858930/1 ברוידה רבקה 18/05/2004 ברוידה בנימין

 סעיד שלמה
 858493/1 קירשנר יעקב 02/08/2010 כץ אנה

 858950/1 סעיד שושנה 29/05/2011 סעיד שלמה
 856634/1 שליט צילה 14/06/2011 מוריה רחל רוחקה שליט צילה מוריה רחל רוחקה

 859065/1 בן ברוך גרטה 14/12/2010 אריכא מלכה מל
 859029/1 עלימה עקרם 08/06/2011 רבינוביץ עופרה עלימה עקרם

 ב׳ באלול התשע״א (ו בספטמבר ו ו20)
 858159/1 שטרן צבי 20/05/2011 ירקוני נעמי ברטה

 משה הלוי, המזכיר הראשי
 שטרן צבי ירקוני נעמי ברטה

 857248/1 איזק איגנט 19/06/2011 איזק יעקב

 856981/1 קביליו סילולה 21/05/2011 קביליו שמעון חיים בית הדין הרבני האזורי ברחובות
 הודעות

 להווי
 858346/1 שיפמן אריה 12/06/2011 שיפמן צפורה

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטי
י ירושה: ו  855706/1 עדן הדר אסתר 05/05/2011 עדן עזרא להלן, בקשות למתן צו

 855767/1 יעקב יעקב 31/05/2011 יעקב ציונה מספר תאריך
 תיק שם המנוח פטירה שם המבקש

 יעקב יעקב יעקב ציונה

 855937/1 פייגנבאום מרקוס 27/05/2011 פיגנבוים מנשה 853572/1 קנר מרק 24/04/2011 קנר חוה

 855948/1 פיגנבאום שרה 15/12/2002 פיגנבוים מנשה 853626/1 קופלזון שכנר 25/02/2011 מרון דן

 855976/1 קרו יהודה 24/01/2011 קרו אמנון אבלין
 853669/1 פייג גולדה לאה 11/05/2011 בק רחל

 ברכה אלי ברכה מזל
 בק רחל

 856101/1 ברכה אלי 07/02/2010 ברכה מזל
 853730/1 שלוש רימונד 02/03/2011 שלוש אליהו

 856126/1 מצגר זיוה(זלמה( 17/06/2011 ויסר רונית
 853833/1 נהוראי שרה 22/01/2011 נהוראי שם טוב

 856367/1 סולומון ורה 22/05/2011 שטרן בצלאלה 853835/1 ויסמן רחל 17/04/2011 כהן ליאת

 856378/1 מנלה סנדר 22/05/2011 מנלה מלכה 853854/1 וינרב יהודה 27/01/2011 וינרב יוכבד
 ארנסט

 856375/1 סולומון זינדל 30/03/2002 שטרן בצלאלה
 854023/1 גדלוביץ לאה 20/05/2010 גדלוביץ סלומון

 פרקש מנחם ישראל
 גדלוביץ לאה גדלוביץ סלומון

 856742/1 פרקש בנימין 15/03/2010 פרקש מנחם ישראל
 854129/1 יוסף ירון 19/12/2010 יוסף משה

 פרקש בנימין פרקש מנחם ישראל

 856841/1 נסים ששון 08/04/2011 נסים שרה 854264/1 זפראני ראובן 15/08/2007 לסט צפורה

 856998/1 סגל אראלה 16/05/2010 סגל אביעזר 854513/1 ארדזי דוד 04/05/2011 ארדזי צפורה

 857001/1 חלילי מנשה 12/11/1996 חלילי משה 854576/1 טריווקס משה 17/07/1995 טריווקס חיים

 857058/1 סינדלר עמוס 16/04/2008 סינדלר מיסה 854577/1 טרוווקס לידה 26/02/2011 טריווקס חיים
 857209/1 צ׳וקלר מוניה 28/01/2011 קוטיגר סילבה 854685/1 צ׳ורני פייגה 19/05/2011 מליקין רבקה
 854891/1 מחלוף טוטו 19/05/2011 מחלוף תמיר

 סבאג סלומון
 מחלוף טוטו מחלוף תמיר

 857278/1 סבאג סלומון 03/05/2011 סבאג ברוך
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 מספר תאריך מספר תאריך
 תיק שם המנוח פטירה שם המבקש תיק שם המנוח פטירה שם המבקש

 857754/1 כהן מרים 30/05/2011 כהן יורם

 857846/1 תם אהובה 18/06/2011 תלם נורית

 857846/2 תם אהובה 18/06/2011 תלם נורית

 857872/1 דיקר ברל יואל 04/11/2007 דיקר מיכאל

 857877/1 דיקר ליזה 23/05/2011 דיקר מיכאל

 858129/1 צ׳אנה אבבו 15/05/2011 צ׳אנה מרוטל

 858140/1 מטיאש יעקב 16/11/2009 אפשטין שולמית

 858141/1 מטיאש מירה 15/03/1986 אפשטין שולמית

 רוטפלד דבורה 07/01/1988 רוטפלד יצחק
 (ארנקה)

858143/1 

 צ׳קול איילנש
 רבקה

 צ׳קול דמלוו 02/08/2010
 אברהם

858296/1 

 858358/1 נוב דליה 05/05/2011 נוב צבי

 858429/1 ארום־אביבי נורית 17/07/2011 אביבי אהוד

 861051/1 לבקוביץ יוסף 18/03/2011 רכס פנינה

 156124/2 המבורגר אסתר 10/08/1999 נוימן שרית

 858694/1 פישמן יעקב 27/05/2007 נוריאלי רחל

 862129/1 רוט הילנה 14/08/2011 רוט מיכאל

 862069/1 כהן ג׳נט 04/05/2011 כהן יהודה דורון

 860637/1 צור שמשון 30/06/2011 צור שולה

 859663/1 פנחס רחל 25/05/2011 פנחס יוסף

 859542/1 כהן דליה 09/06/2011 כהן אליאס

 858867/1 רבינרזון יותם 27/05/2011 רבינרזון חנוך

 859110/1 לוי מסעוד 25/10/2006 לוי פרלה

 859251/1 קרטה זכריה 08/02/2011 קרטה דרור

 859254/1 קרטה מזל 17/05/2009 קרטה דרור

 859429/1 וינרמן יונה 24/06/2011 ויינרמן רומן

 859507/1 רבינוביץ אברהם 14/06/2011 רבינוביץ סילביה

 859715/1 איסיאס טירוורק 05/05/2011 סולומון אספו

 859805/1 גליק לאון 12/07/2011 פרימר מנואלה

 860030/1 אהרנפלד חסידה 06/06/2011 רובין אברהם יצחק

 860363/1 ויסבוך ברנרד 07/06/2009 ויסבוך קלרה

 860464/1 פרץ משה 20/07/2011 וינשטין אילנה

 860520/1 חסיד יעקב 01/10/1964 חסיד פרץ

 860682/1 בראון אידה 24/07/2011 שלביץ מלכה

 860705/1 מוריס מנחם 31/05/1988 גוברין מריה

 861047/1 רוזנברג חנה 29/03/2004 ברודצקי מינה

 189267/4 בן זקן מרצדס 04/11/2010 בן זקן אליאס

 854823/1 מינסקי בלה 20/05/2011 וינרב שחורה

 855076/1 גוטהילף מרים 29/04/2011 גוטהילף יוסף

 855142/1 אליאב שלוה 07/06/2011 אליאב איזולדה

 855324/1 והדת ברוך 01/06/2011 גולצמן לואיז

 855336/1 כהן יוסף 04/06/1986 עבוד לאה

 855423/1 שידלובסקי לאה 23/07/2004 זיס חנה

 שידלובסקי 16/07/2010 זיס חנה
 מיכאל דוד

855426/1 

 855447/1 גמליאל צמח 06/05/2011 גמליאל רחל

 855592/1 מושקוביץ יעקב 02/02/2011 כהן רחל

 855600/1 מושקוביץ חנה 19/02/2011 כהן רחל

 שטיינברג סלוצקי 23/04/2003 שטיינברג יעקב
 מניה

855631/1 

 855689/1 גולדשטיין מאיר 04/05/2011 גולדשטיין מזל

 855724/1 נסנס פורטונה 22/05/2011 זכריה יפה

 855748/1 פייבל סופי זיזי 23/04/2011 פייבל ארוין הדי

 856279/1 וורקנך גנט 08/05/1998 וורקנך אספה

 857264/1 יוספסברג פרידה 20/06/2011 לב מיקה

 857802/1 בנימין אברהם 23/02/2011 בנימין עופר

 858691/1 פישמן ברכה 16/03/2008 נוריאלי רחל

 מנדלוביץ שמואל 19/06/2011 מנדלוביץ רות
 זאב

856622/1 

 181879/2 תנעמי מוסא ז״ל 04/08/1994 תנעמי דוד

 181880/2 תנעמי חממה ז״ל 04/04/2001 תנעמי דוד

 857688/1 עמרם ששון 15/06/2011 ארגוב דגנית

 855803/1 זיסמן לידה 10/01/2011 נסימוב אלה

 856452/1 מולדבן אסתר 01/03/2011 חודדי שולמית

 857599/1 נחמן שמעון 05/04/2011 סהר נחמן חנה

 856293/1 ליון רבקה 07/05/2011 ליון ראובן

 856636/1 אלון דב 28/06/2010 אלון שולמית

 856797/1 שחור דוד 14/05/2011 שחור יהודה

 857412/1 ליפסקר ישראל 01/06/2011 ליפסקר חיה

 857531/1 לוין רחל 22/06/2011 לוין שמעון

 857642/1 אקהייזר פרנקה 11/11/2010 סטיר ביה

 857646/1 מועלם זהרה 07/04/2009 מועלם אילן

 857723/1 בן שושן נסים 30/05/2009 בן שושן אלי

 857727/1 בן שושן עליזה 09/08/2009 בן שושן אלי
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 מספר תאריך תאריך
 תיק שם המנוח פטירה שם המבקש מס׳ תיק שם המנוח פטירה שם המבקש

 861170/1 שבירו אברהם 07/05/2011 בן סעדון אביבה 855772/1 מרחובסקי לזר 09/05/2011 מרחובסקי ינה

וי 855835/1 אוחיון רפאל 02/06/2011 אוחיון רבקה י  ו

 861231/1 וייס מרדכי 25/12/2002 ריניץ סלבה 855888/1 גרוני מסעודה 26/05/2011 גרוני רפאל

 861304/1 דונגי משה צבי 23/07/2011 פישר ורדה 855902/1 סלונימסקי יורי 31/05/2011 גרנדר סופיה

 861307/1 דונגי חיה 30/06/2011 פישר ורדה 855944/1 קורדונסקי מינה 04/10/1999 ספוז׳ניקוב ילנה

 861336/1 אלשוילי שרה 20/04/1988 בר אל אליהו 855984/1 מונד אסתרה 12/09/2010 מונד לאורה

 861340/1 אלשוילי בן ציון 22/05/2011 בר אל אליהו 856176/1 ספיר סגלית 08/11/2010 ספיר דודו

 861409/1 קפלן לב 06/12/1998 אהרונוב ליליה 856275/1 אורגי ציון 03/05/2011 ארגי שולמית

 861491/1 פרנק חיה אסתר 20/04/2011 פראנק יעקב 856617/1 מושייב מיכאל 02/06/2011 מושייב אולג

 861600/1 זיידינה פוניה 24/12/2009 זיידין שמעון 856736/1 אוזאן קאמיל 09/12/2010 אוזאן מיכאל

 861658/1 לוי שמואל 15/08/2011 לוי חגית 856772/1 זלטקין לב 24/05/2011 זלטקין אלה

 861849/1 הראל הדסה 06/05/2011 הראל ציון 856834/1 רוזנברג ולדימיר 16/05/2011 רוזנברג לודמילה

 861944/1 זפרני עליה 01/03/1998 לסט צפורה 856970/1 קרוחמלניק רחליה 20/09/2010 קולינר אלכסנדר

 862035/1 זיסו שרה 29/03/2011 זיסו הרי 856975/1 סוחוטניק אברהם 19/01/2010 סוחוטניק פרליה

 ב׳ באלול התשע״א (ו בספטמבר ו ו20) 857076/1 וינוקור אברום 24/12/2010 וינוקור דינה

 חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי 859305/1 וסנר ורדה 21/05/2011 שוהם שרה

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד 35804/2 גייזנר שרה 16/07/2010 רבריק טטיאנה
 הודעות 858209/1 רואין ניקולאי 10/02/1998 ישראל מילנה

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים 857561/1 יפרח בת שבע 12/01/2008 יפרח דוד

י ירושה: 858476/1 טקה אופירה 02/06/2011 מנגסטו אמבת ו  להלן, בקשות למתן צו

 יהודית
 טקה אופירה

 תאריך

 858034/1 שאול שהי מרים 15/06/2011 שאול שהי אברהם
 מס׳ תיק שם המנוח פטירה שם המבקש

 858034/1 שאול שהי מרים 15/06/2011 שאול שהי אברהם
 853841/1 דורנבוסט מכאל 24/04/2011 דורנבוסט לידה מהן דורנבוסט מכאל דורנבוסט לידה

 אפריאט זיזל

 מהן
 משה

 857279/1 אפריאט סימי 23/01/2010 אפריאט זיזל
 להבה דוד להבה סעדה

 קלו פנינה
 853863/1 להבה דוד 14/12/2001 להבה סעדה

 857612/1 כהן יצחק 29/04/2011 קלו פנינה
 853910/1 חגג סיון סימה 15/05/2011 חגג חלי חגג חלי

 857353/1 שיטרית יוסף 02/07/2009 שיטרית דוד
 פרישברג אלכסנדר

 חגג סיון סימה
 שיטרית יוסף

 854013/1 יאנובסקי נטליה 09/04/2011 פרישברג אלכסנדר
 857392/1 קרו ישראל 18/03/2011 קרו אסתר

 יאנובסקי נטליה
 קרו ישראל קרו אסתר

 854072/1 ספיר משה 23/02/2011 ספיר חנה
 857529/1 שטיינבוק פרידה 14/06/1986 שטיינבוק יוסף

 חננשוילי שמעון חננשוילי אמזרי
 שטיינבוק פרידה שטיינבוק יוסף

 854093/1 חננשוילי שמעון 18/02/2010 חננשוילי אמזרי
 אליהו 857540/1 רוזין מרק 05/06/2011 רוזין אבלה

 חננשוילי שמעון

 17044/2 שבון סופיה 11/07/2000 הלפרין ליליה 857594/1 טגפאו אברו 06/06/2011 טגפאו עלמה
 854220/1 ביטון מאיר 12/05/2011 ביטון טובה 857630/1 חדד שלום 15/05/2011 חדד אסתר

 854095/1 מר יוסף אליה 11/01/2001 מר יוסף רחמים 857760/1 מלכה משה 08/09/2001 מלכה אברהם
 854262/1 בצביצקי מריה 13/05/2011 יסלביץ׳ פולינה 857764/1 מלכה שמחה 29/05/2009 מלכה אברהם
 854425/1 פרץ מחלוף 01/07/2009 פרץ מרי 857892/1 בנצ׳יק שנדליה 08/07/2009 בנצ׳יק ארקדי
 854701/1 בבין ליזה 29/12/2010 מליקין פולינה 858160/1 ישראל אביחי 26/06/2010 ישראל אילה

 854856/1 דהרי אהרן 09/01/1994 דהרי לוי 858211/1 לוי ניסים 07/05/2001 לוי יוסף
 854863/1 דהרי סעידה 20/07/1995 דהרי לוי 858274/1 רקליאר אושר 11/04/2011 רקליאר ראיסה

 855728/1 ולדמן אטי 30/05/2011 ולדמן ישראל 858623/1 קנטור סופיה 28/10/2003 דובין אולגה
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 תאריך
 מסי תיק פטירה שם המבקש מסי תיק פטירה שם המבקש מסי תיק שם המנוח פטירה שם המבקש מסי תיק שם המנוח פטירה שם המבקש מסי תיק שם המנוח ״•י״ ו שם המבקש

 858631/1 ויינרובסקי מאשה 10/08/2008 ברברוב לריסה 854484/1 שררה נחמה 25/05/2011 שררה נריה

 לרנר ישראל לרנר דורה
 פיימן מריאנה

 סיאר רחל

 פיימן פולינה 10/02/2006

 סיאר מישון

858638/1 
 291067/2 לרנר ישראל 01/01/2011 לרנר דורה

 פיימן מריאנה

 02/07/2011 סיאר רחל

 פיימן פולינה

 858654/1 סיאר מישון
 854761/1 סקלסקי יוסף 04/05/2011 סקלסקי מלי

 רסטיה ליוסה רסטה סבטלנה
 סקלסקי יוסף סקלסקי מלי

 858680/1 רסטיה ליוסה 27/11/2007 רסטה סבטלנה
 858702/1 אנידגור חנה 03/05/2011 אנידגיר רינה 854796/1 צבאן עמוס צבאן שרה אנידגור חנה אנידגיר רינה 854796/1 צבאן עמוס 25/03/2011 צבאן שרה

 858832/1 שבת אהרון 13/09/2004 שבת שמחה 854833/1 לכצר לייקה 12/05/1928 פוסטל קלרה

 859198/1 יוסבהשוילי חיים 18/02/2010 יוסבאשוילי אנזור 854861/1 בן לולו ליליאן 06/05/2011 בנלולו שלמה

 859204/1 אוצירטנר יעקב 28/12/1997 חמרה אלכסנדר 855118/1 אטיאס נפתלי 11/09/2007 אטיאס סימון

 859211/1 אוצירטנר סוניה 19/02/1993 חמרה אלכסנדר אברהם
 859257/1 בודניה אולגה 19/05/2011 בודניה אנה 855153/1 מימון גיינה 04/02/2011 מימון עמוס

 859336/1 בכר שרלו 22/08/2008 בכר אסתר 855289/1 עמר אורי 08/02/2011 עמר יפה

 15864/3 חביב פרננד 15/02/2004 חביב איווט 855688/1 חסן ליזה 11/05/2011 חסן דוד

 אברהם 855707/1 אוחיון צירלס 12/03/2011 אוחיון אליהו 859678/1 בן אלבז פורטונה 14/06/2011 בן אלבז עמרם אוחיון צירלס אוחיון אליהו
 בן אלבז פורטונה

 859657/1 רוזיאנסקי פסיה 16/06/2003 רוייטמן טטיאנה 855720/1 טיגאבה וורקו 18/03/2011 איינאו מנטגבו

 859662/1 רוזיאנסקי ולדימיר 03/04/1998 רוייטמן טטיאנה 855782/1 ניסנביץ מרינה 25/04/2011 פיודורוב יקטרינה

 859782/1 טגניה אבבה 06/09/2009 טגניה מנהלה 856186/1 פרץ כוכבה 03/06/2011 פרץ שירה מרים

 ב׳ באלול התשע״א (ו בספטמבר ו ו20) 856236/1 זרהין רדהי עזרא 23/05/2011 זרהין עלם מזל

 סידורוב לאוניד
 ניסים אדרי, המזכיר הראשי

 856614/1 סידורוב ריטה 17/06/2011 סידורוב לאוניד

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון 856702/1 גולן מזל 16/05/2011 דהן אסתר

 הודעות 855707/2 אוחיון צירלס 12/03/2011 אוחיון אליהו
 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להווי

י ירושה: 856792/1 יעקובי יצחק 15/11/1966 יעקובי חוה ו  להלן, בקשות למתן צו

 תאריך 856798/1 רויזמן טטיאנה 23/05/2011 רויזמן אהרן
 מסי תיק שם המנוח פטירה שם המבקש (תהילה)

 52397/4 פרידליין הינדה 18/04/2000 פרידליין משה 856890/1 קורן אילנה 19/06/2011 קרואני ראובן

 אליהו גליקליך צבי גליקליק ציפורה

 פרידליין משה
 856985/1 גליקליך צבי 04/12/2008 גליקליק ציפורה

 אליהו

 53800/2 פרידליין שלום 20/02/2001 פרידליין משה
 משיח מחבובה 05/05/2005 משיח אהרן

 אביבה
 ספנסר אליהו 857012/1

 שפר מגדה מלכה
 853630/1 דהרי חיים 15/04/2005 מוזס רינה

 857026/1 שפר מגדה מלכה 26/01/2011 שפר יורם שמעון

 שפר גבריאל גיורגי
 853632/1 דהרי רומיה 11/02/2011 מוזס רינה

 857032/1 שפר גבריאל גיורגי 05/09/2000 שפר יורם שמעון

 קושניר לייב קושניר אלה
 853752/1 נפש זהרה 02/10/1999 נפש יוסף

 857176/1 קושניר לייב 15/06/2011 קושניר אלה
 נפש יוסף

 853756/1 נפש אברהם 01/09/1983 נפש יוסף
 857293/1 בעבי רבקה 14/06/2011 באבי עמי

 נפש יוסף

 פישקין ולדימיר קוגן לובה
 853917/1 מוסלם זהרה 03/03/2011 שלו יוסף

 857647/1 פישקין ולדימיר 07/02/1997 קוגן לובה
 שלו יוסף

 סולומון שרגא

 אנגלברט סנטיאגו

 סולומון סילביה 16/10/2009

 אנגלברט סוניה

854351/1 
 857860/1 זנזורי יוסף 16/01/2011 זוהר ויטו

 סולומון שרגא

 25/07/2002 אנגלברט סנטיאגו

 סולומון סילביה

 852939/3 אנגלברט סוניה
 857911/1 כהן חנה 07/10/2010 כהן רחמים

 אלמקיס רחל אלמקייס יצחק
 854478/1 כהן אהרן 06/02/2011 כהן אלחנן

 858247/1 אלמקיס רחל 03/02/2009 אלמקייס יצחק
 כהן אהרן כהן אלחנן
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 תאריך
 פטירה שם המבקש

 30/03/2008 ציייט דוד
 אלחנדרו

 10/06/2011 אדרי רנה

 18/06/2011 רבנשטיין ירמיהו

 19/06/2011 מלכה אסתר

 07/05/2011 גרינפלד תמרה

 16/12/2010 יהושע עמנואל

 15/07/2000 רובין אהרון

 04/02/2010 רובין אהרון

 18/04/2011 וינטראוב אברהם

 16/03/2011 ואדאקיבוטה
 אהרון

 10/03/2011 שריקי צפורה

 15/06/2011 גינת רחל

 21/01/2010 ברבי אלי גד

 12/06/2011 דנינו נגילה

 17/05/2011 מגדיאלבאר מנש

 22/06/2008 בן דהן יצחק

 22/05/2007 חוביץי אלה

 01/12/2010 חקמון אפרים רפאל

 24/06/2011 קמינסקי ליאורה
 שלומית

 26/03/2011 לזנס גורגי

 20/08/2006 אוקנין נינה

 24/10/2010 חסון שמחה גנה
 גואל

 17/07/2011 ויסמן חנה נעומי

 01/07/2011 הרשקוביץ ישראל

 29/05/2011 סרור זוזיאן

 24/05/2011 ליבוביץ אנשל

 20/08/2005 אסרף מסעוד

 10/02/2011 אסרף מסעוד

 02/03/2011 אלוני גד

 19/03/2011 לוי ירדנה

 18/08/2010 קודינסקי
 ויקטוריה

 04/04/2010 לוי אלברט

 19/03/2011 סלע דוד
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 שם המנוח מסי תיק
 ציייט אליסה

 לאורה

 אדרי קלמנט

 רבנשטיין אהרון

 מלכה שלום

 גרינפלד יצחק

 יהושע זהרה

 רובין יוסף

 רובין טוני

 וינטראוב פיליפ

 יאדאקיבוטה
 שמחה

 שריקי יצחק

 גינת אפריים

 ברבי אסתר

 פרץ רבקה

 זלמנוביץי מרינה

 בן דהן אמיתי

 חוביץי נאום

 חקמון גזלה

 הרשקוביץ רוחמה
 גיטה נאדיה

 לזנס סבח

 אוקנין שמעון

 חלימי אליהו
 אלכסנדר

 ויסמן מאיה

 הרשקוביץ חיה
 מושקה

 סרור אברהם

 ליבוביץ גני

 אסרף יצחק

 אסרף אלגריה

 אלוני בת שבע

 לוי אילן

 זפרוצקי פאיגה

 858672/1 סלע אהובה

 תאריך
 פטירה

854906/1 

856499/1 

856387/1 

855854/1 

855633/1 

855696/1 

855712/1 

855791/1 

855872/1 

856059/1 

856282/1 

856752/1 

856843/1 

857046/1 

857200/1 

857550/1 

857609/1 

860758/1 

858038/1 

859121/1 

 שם המבקש

 07/12/1998 אלמקייס יצחק

 25/01/2011 קמפר אילה

 03/07/2011 קריאף אילן

 03/07/2011 רוח שולה

 מסי תיק שם המנוח

 858251/1 אלמקיס שלום

 858327/1 קמפר דוד

 858457/1 קריאף חי זיו

 858469/1 קריאף שני

 858598/1 גולדשטיין אברהם 06/03/2011 גולדשטיין הרמינה

 859158/1 כהן אסתר 14/06/2011 כהן חיים אלדד

 859174/1 סויסה מאיר 27/05/2010 סויסה נידם אסתר

 859415/1 דזנאשווילי מיכאל 05/05/2002 דזנאשווילי מנשה

 859424/1 דזנאשווילי מזלה 21/12/1992 דזנאשווילי מנשה

 859505/1 ברנפלד אברהם 05/07/2011 ברנפלד שפרה

 859505/2 ברנפלד אברהם 05/07/2011 ברנפלד שפרה

 17/07/2011 חנגיו יהודית

 05/05/2011 חגג שלום

 859527/1 חנגיו יצחק

 859587/1 חגיגי יעקב

 05/04/2010 קדוש יעקב 859829/1 קדוש רחל

 ב׳ באלול התשע״א (ו בספטמבר ו ו20)
 אברהם פרץ, המזכיר הראשי

 .בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע

 הודעות
 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים

י ירושה: ו  להלן, בקשות למתן צו

 תאריך
 מסי תיק שם המנוח פטירה שם המבקש 857778/1

 853731/1 בטיטו שאול 21/01/2007 בטיטו שלמה
 853806/1 פלקר מרים 22/01/2011 נגבקאר מלכה 859700/2
 854222/1 סולומון אסתר 06/02/2011 סולומון פרץ 858960/1

 853869/1 שלמה חביבה 23/03/2011 שלומי יפה 857840/1

 853829/1 וולף איבט 14/02/2011 אקרמן רינה שיינדל 859647/1

 854320/1 חדד מרדכי 10/05/2011 כהן רבקה 857734/1

 854417/1 אלגרבלי אברהם 08/02/2001 אלגרבלי דניז 857740/1

 855025/1 גדסי ינון 30/06/2009 פרץ רחלי 857851/1

 854684/1 כהן פורטונה 14/11/2010 כהן פנחס 858194/1

 855020/1 ממון לאון 07/05/2011 ממן רמה 858425/1

 855111/1 בבליאן לילי 01/06/2011 בבליאן יקיר יעקב

 846950/2 צירלין אלכסנדר 18/08/2010 צירלין מריה 858502/1
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 נמסרת בזה הודעה, כי הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי
 בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו
 תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום וו0.20ו.וו, בשעה

.8.30 

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

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל עד 7 ימים לפני מועד הדיון.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת
 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 קורין יום טוב, עו״ד
 בא כוח המבקש

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 אדיר פיצוחים ותבלינים בע״מ
 (ח״פ 4-ו44070-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום וו20.וו.0ו, בשעה 0.00ו, ברח׳ ויצמן 5ו, נס
 ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 חן שמחה, מפרק

 אנ.אר.גיי. מעוף השקעות בע״מ
 (ח״פ 396960-0-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום וו20.וו.3ו, בשעה 0.00ו, אצל המפרק,
 שד׳ ההשכלה 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אהרון גרזי, מפרק

 אפ סייד דאון שירותי בר בע״מ
 (ח״פ ו-340637-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום וו20.וו.3ו, בשעה 0.00ו, אצל המפרק, רח׳
 הבנים ו3, רמות השבים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 שם המבקש
 תאריך
 פטירה

 ילקוט הפרסומים 6305, ח׳ בתשרי התשע״ב, 6.10.2011

 18/05/2011 סבגי שושנה

 26/09/1980 עובדיה מימון

 01/09/1980 עובדיה מימון

 מס׳ תיק שם המנוח

 858820/1 סבגי ליאורה

 858864/1 עובדיה מסעוד

 858874/1 עובדיה ימנה

 858972/1 איליאגויב אילובו 17/05/2011 איליאגויב אנג׳לה
 (אליהו)

 24/06/2005 אבסרה שולמית

 24/07/2008 דמרי זכיה

 22/04/2011 חדד סוניה

 08/12/2009 טויצר נסים

 24/05/2011 צ׳רי יואל

 859095/1 אברג׳ל יעיש

 859142/1 דמרי מכלוף

 859345/1 חדד אבנר

 859563/1 טויזר אסתר

 859694/1 צ׳רי אליהו

 859698/1 צ׳רי אסתר (נורה) 02/05/2004 צ׳רי יואל

 859707/1 מסרי מוריס 19/06/2011 מסרי גלית

 859857/1 מונדרוס לאונטי 20/05/2011 מונדרוס אלכסנדר

 859905/1 ברן עמליה 27/02/2010 ברן בנימין

 18/07/2011 וויס גבריאל

 18/07/2011 וויס גבריאל
 859954/1 וייס יהושע

 859954/2 וייס יהושע

 12/02/2011 שבתאי ויקטוריה

 02/07/2011 דהן אליהו

 20/07/2011 ג׳בלי אריה

 860441/1 צחייק משה

 860865/1 דהן מטילד

 861958/1 ג׳בלי שולה

 861149/1 כהן רגינה 06/06/2011 דימרי רבקה

 861123/1 אביסרור אלברט 29/07/2011 מזרחי סיגלית

 861257/1 כהן מלכה 10/06/2011 כהן מאיר

 860875/1 אשכנזי חיים 30/04/2004 דהן חיים
 ויקטור

 860948/1 חניה דוד 03/06/2011 חניה אסתר

 861097/1 עטון סיגלית מינה 21/07/2011 עטון אברהם עופר

 861248/1 עזרא אברהם 02/05/2007 עזרא מאיר

 861256/1 כהן יוסף 19/12/2004 כהן מאיר

 861351/1 אפרת חן 21/07/2011 אפרת יובל

 ב׳ באלול התשע״א (ו בספטמבר ו ו20)
 יצחק דהאן, המזכיר הראשי

 בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 פש״ר וו-9876-04ו
 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,
 ובעניין פירוק חברת סיגליין בע״מ, ח״פ 385638-5-ו5,

 והמבקש: רונן בן סימון, ת״ז 6ו0406233, ע״י ב״כ עו״ד קורין
 יום טוב, מרח׳ בן גוריון ו ו, מגדלי ויטה, בני ברק, טל׳ 64359ו03-6,

 פקס׳ 96456ו03-6,
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 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט
 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 חגי רמתי, מפרק

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי
 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יניב אשואל, מפרק

 דן הולדינגס ה.א. בע״מ
 (ח״פ 285927-3-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום וו20.וו.וו, בשעה 5.00ו, במשרד המפרק,
 רח׳ הוברמן 0ו, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 גיל פלד, עו״ד, מפרק

 אביאן - חברה ליבוא ויטמינים ומינרלים טבעים בע״מ
 (ח״פ 899-7ו24-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום וו20.וו.3ו, בשעה 0.00ו, אצל המפרקת, שד׳
 ניצה 6ו, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ליליאן ציייזן, מפרקת

 אבני ישע בע״מ
 (ח״פ 9-7ו007ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום וו20.וו.27, בשעה 6.00ו, במשרד המפרק,
 רח׳ אידלסון 9ו, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אליהו מינקוביץ, עו״ד, מפרק

 ט.ג.א.נ.י. סוכנויות בע״מ
 (ח״פ 3860-3ו2-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 2009.וו.30, בשעה 6.00ו, במשרד היועץ
 המשפטי עו״ד א׳ נגה, רח׳ המסגר 28, תל אביב, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 יוסי גור אריה, מפרק

 גיסטולס בע״מ
 (ח״פ 273-2ו30-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום וו20.וו.3ו, בשעה 0.00ו, אצל המפרק, רח׳
 טרומפלדור 33, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מרדכי פריד, מפרק

 בומרנג הפקות וקידום מכירות בע״מ

 (ח״פ ו-ו22079-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום וו20.וו.3ו, בשעה 0.00ו, אצל המפרק, רח׳
 המסגר 60, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 חגי רמתי, מפרק

 ר.א.פ קידוחים בע״מ
 (ח״פ 8-ו24987-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום וו20.וו.7, בשעה 8.30, במשרד המפרק, שכונה
 מערבית, כפר ראמה 30055, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 בומרנג אס.פי.אם. קידום מכירות בתנועה בע״מ
 (ח״פ 9-ו25785-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום וו20.וו.3ו, בשעה 0.00ו, אצל המפרק, רח׳
 המסגר 60, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
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 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד
 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 טל מיק, עו״ד, מפרק

 טופ-קומפ (טי.סי.) מחשבים ותקשורת בע״מ

 (ח״פ 278076-8-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום וו20.וו.8, בשעה 4.00ו, אצל המפרק, רח׳ ברקוביץ׳
 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 טל מיק, עו״ד, מפרק

 מנ-לב בע״מ
 (ח״פ 4326-4ו2-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום וו20.וו.0ו, בשעה 7.00ו, אצל המפרק, רח׳ מוטה
 גור 54, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דוד מנדלוביץ, מפרק

 הדס תעשיית מכונות

 (ח״פ 80049-2ו-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום וו20.וו.0ו, בשעה 0.00ו, במשרד עו״ד בר־און,
 שגיא, רח׳ משה לוי וו, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 ניר שגיא, עו״ד, מפרק

 סיינטיפיק אינסטיבס (ישראל) בע״מ
 (ח״פ 386000-7-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום וו20.וו.0ו, בשעה 2.00ו, אצל יגאל שפירא - עורכי
 דין, רח׳ ז׳בוטינסקי 33, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שרון שני גורמן, מפרק
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 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי
 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שאדי חנא, עו״ד, מפרק

 דיונות בניה ותשתית (998ו) בע״מ

 (ח״פ 51-261240-9)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 8.11.2011, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח׳ ברקוביץ׳
 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 טל מיק, עו״ד, מפרק

 נוף הזית - חברה ליזמות והשקעות בע״מ

 (ח״פ 51-217792-4)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 8.11.2011, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח׳ ברקוביץ׳
 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 טל מיק, עו״ד, מפרק

 יונה שלמה ניהול בע״מ

 (ח״פ 51-315839-4)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 8.11.2011, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח׳ ברקוביץ׳
 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 טל מיק, עו״ד, מפרק

 ארט טים.קום בע״מ

 (ח״פ 51-153109-7)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 8.11.2011, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח׳ ברקוביץ׳
 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
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