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הודעה על מינוי חברה ברשות ניירות ערך
לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

אני  התשכ"ח-11968,  ערך,  ניירות  לחוק  3)ד(  סעיף  לפי 
מודיע כי מיניתי ביום כ"ט באייר התשע"ז )25 במאי 2017( את 

שלומית פרגו ברנע לחברה ברשות ניירות ערך.

כ"ט באייר התשע"ז )25 במאי 2017(
)חמ 3-84(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשמ"ח, עמ' 188.  1

הודעה על מינוי חבר ברשות ניירות ערך
לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

אני  התשכ"ח-11968,  ערך,  ניירות  לחוק  3)ד(  סעיף  לפי 
מודיע כי מיניתי ביום כ"ה בשבט התשע"ז )21 בפברואר 2017( 

את מיכאל קהן לחבר ברשות ניירות ערך.

כ"ט באייר התשע"ז )25 במאי 2017(
)חמ 3-84(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשמ"ח, עמ' 188.  1

הודעה על מינוי חבר ברשות ניירות ערך
לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

אני  התשכ"ח-11968,  ערך,  ניירות  לחוק  3)ד(  סעיף  לפי 
מודיע כי מיניתי ביום כ"ה בשבט התשע"ז )21 בפברואר 2017( 

את תמים סעד לחבר ברשות ניירות ערך.

כ"ט באייר התשע"ז )25 במאי 2017(
)חמ 3-84(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשמ"ח, עמ' 188.  1

הודעה על מינוי חבר ברשות ניירות ערך
לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

אני  התשכ"ח-11968,  ערך,  ניירות  לחוק  3)ד(  סעיף  לפי 
מודיע כי מיניתי ביום כ"ה בשבט התשע"ז )21 בפברואר 2017( 

את האני חאג' יחיא לחבר ברשות ניירות ערך.

כ"ט באייר התשע"ז )25 במאי 2017(
)חמ 3-84(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשמ"ח, עמ' 188.  1

אצילת סמכות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני 
לפי  סמכותי  את  האוצר,  משרד  של  הכללי  למנהל  בזה  אוצל 

סעיף 10א)א( לחוק כלי הירייה, התש"ט-21949.

כ"ח בסיוון התשע"ז )22 ביוני 2017(
)חמ 3-17-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התש"ט, עמ' 143.  2

הרשאה
לפי חוק הפרוצדורה הפלילית )עדות(

הפלילית  הפרוצדורה  לפקודת   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)עדות(1, אני מרשה בזה את עובדי רשות המים במשרד התשתיות 
על  הוסמכו  אשר  להלן,  המפורטים  והמים  האנרגיה  הלאומיות 
המים,  חוק  פי  על  פיקוח  תפקידי  לבצע  המים  רשות  מנהל  ידי 
קידוחי  על  הפיקוח  חוק  המים(,  חוק   - )להלן  התשי"ט-21959 
מים,  מדידת  וחוק  הפיקוח(,  חוק   - )להלן  התשט"ו-31955  מים, 
התשט"ו-41955 )להלן - חוק מדידת מים(, לערוך חקירות בקשר 

לביצוע עבירות על חוק המים, חוק הפיקוח וחוק מדידת מים:

איתן שחר           אוריאל קדרוני

יואל בן ששון           עפרה נחמיאס

שרון שטרקר           רוני חרמון.

 30( התשע"ח  בכסלו  י"ב  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
במשרתם  משמשים  ההרשאה  מקבלי  עוד  וכל   )2017 בנובמבר 

האמורה.

י"ד בסיוון התשע"ז )8 ביוני 2017(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ס"ח התשי"ט, עמ' 169.  2

ס"ח התשט"ו, עמ' 84.  3

ס"ח התשט"ו, עמ' 82.  4

הודעה על מינוי יושבת ראש הוועדה המייעצת
לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

התשמ"א-1981

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ב()4( וסעיף 4)ג( 
)ביטוח(, התשמ"א-21981,   לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
ד"ר  את   )2017 בפברואר   14( התשע"ז  בשבט  י"ח  ביום  מיניתי 

בלהה כהנא ליושבת ראש הוועדה המייעצת.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ג' בסיוון התשע"ז )28 במאי 2017(
)חמ 3-1184-ה3(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשס"ה, עמ' 859; התשע"ו, עמ' 1254.  1

 הודעה על מינוי סגנית יושבת ראש 
הוועדה המייעצת

לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 
התשמ"א-1981

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ב()4( וסעיף 4)ג( 
)ביטוח(, התשמ"א-11981,   לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
רות  פרופ'  את   )2017 במאי   28( התשע"ז  בסיוון  ג'  בים  מיניתי 

פלאטו שנער לסגנית יושבת ראש הוועדה המייעצת.

ג' בסיוון התשע"ז )28 במאי 2017(
)חמ 3-1184-ה3(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשס"ה, עמ' 859; התשע"ו, עמ' 1254.  1
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אלכסנדר ווייץ

יצחק לבאי

סרגי בקטוב

מיכאל גרומן;

גרסון,  אלכסנדר  גלאובר,  זאב  של  מינוים  את  מבטל  אני   )2(
צמח,  יעקב  לבקוביץ',  יהודה  טרנטו,  אברהם  זגורי,  יצחק 
לשם  למפקחים  לבנה  ודן  אברהם  ידידיה  רוז'נסקי,  בני 

פיקוח על ביצוע הוראות החוק והתקנות לפיו2:

מפקחים  מינוי  על  נוסף  הוא   )1( בפסקה  המפורט  המינוי   )3(
לפי החוק3 ותוקפו עד לביטולו או עד למועד שבו יחדלו 
והבטיחות  התחבורה  משרד  כעובדי  לשמש  המתמנים 

בדרכים, לפי המוקדם מביניהם.

כ"ב באייר התשע"ז )18 במאי 2017(
)חמ 3-4571(

ישראל כ"ץ  
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

י"פ התשע"ג, עמ' 2976.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 2976.  3

הסמכה ומינוי
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לפי חוק אוויר 
נקי, התשס"ח-2008, לפי חוק המים, התשי"ט-1959, לפי חוק 

למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, ולפי חוק רישוי עסקים, 
התשכ"ח-1968

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים והתקנות המפורטות בטור א' 
להלן, של החיקוק המפורט בטור ב' לצדם, אני מסמיך את ארנית 
מיכלסון סומך, בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם, כל עוד היא 

משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה:

טור א'
הסעיף/
התקנה

טור ב'
החיקוק

טור ג'
הסמכות

חוק החומרים המסוכנים, 1
התשנ"ג-11993

ממונה

חוק החומרים המסוכנים, 15)ד(
התשנ"ג-11993

מתן התראה

חוק אוויר נקי, 2
התשס"ח-22008

ממונה לעניין 
סעיפים 15, 16, 

41)א(, 43)א(

מתן התראהחוק המים, התשי"ט-2031959כא

חוק למניעת מפגעים, 11)ג(
התשכ"א-41961

מתן התראה

חוק רישוי עסקים, 14
התשכ"ח-51968

מתן התראה

כ' באייר התשע"ז )16 במאי 2017(
)חמ 3-2418(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.  1

ס"ח התשס"ח, עמ' 752.  2

ס"ח התשי"ט, עמ' 169.  3

ס"ח התשכ"א, עמ' 58.  4

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  5

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

הממשלה1,  לחוק–יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפנים  במשרד  וההגירה  האוכלוסין  רשות  לראש  אוצל  אני 
את סמכויותיי לפי סעיפים 65)א( ו–)ב( לחוק שירות התעסוקה, 
את  וכן  תקנות,  להתקין  הסמכות  למעט  התשי"ט-21959, 
סמכויותיי לפי תקנות שירות התעסוקה )ערובה(, התש"ע-32010.

י"ג בסיוון התשע"ז )7 ביוני 2017(
)חמ 3-17-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשי"ט, עמ' 32.  2

ק"ת התש"ע, עמ' 966.  3

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד הממשלה1, אני 
אוצל את סמכותי להמליץ על מינוי ממונה על הגבייה ופקיד 
מנהל  לסגן  )גבייה(2,  המסים  לפקודת  12ד  סעיף  לפי  גבייה 

המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים.

כ' בסיוון התשע"ז )14 ביוני 2017(
)חמ 3-17-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  2

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד הממשלה1, אני 
אוצל למנהל הכללי של המרכז למיפוי ישראל את סמכויותיי 

לבטל או להפסיק רישיון מודד לפי סעיף 4 לפקודת המדידות2.

 30( התשפ"א  בכסלו  י"ד  יום  עד  זו  אצילה  של  תוקפה 
בנובמבר 2020(.

כ"ח באייר התשע"ז )24 במאי 2017(
)חמ 3-17-ה1(

יואב גלנט  
שר הבינוי והשיכון  

ס"ח התשס"א, עמ' 158; התשל"ח, עמ' 1656.  1

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1393.  2

מינוי מפקחים
לפי חוק ספנות חופית )היתר לכלי שיט זר(, התשס"ו-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק ספנות חופית )היתר לכלי 
שיט זר(, התשס"ו-12005 )להלן - החוק( -

במשרד  והנמלים  הספנות  רשות  עובד  את  ממנה  אני   )1(
התחבורה והבטיחות בדרכים המפורטים להלן, למפקחים 

לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק והתקנות לפיו:

 
ס"ח התשס"ו, עמ' 11.  1
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הסמכה לדון בהשגה
לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007

יצוא  על  הפיקוח  לחוק  10)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ביטחוני, התשס"ז-12007 )להלן - החוק(, אני מסמיך את מתאם 
האזרחית  המחלקה  ראש  ואת  בשטחים  הממשלה  פעולות 
בהשגות  להחליט  בשטחים,  הממשלה  פעולות  מתאם  ביחידת 
על סירוב, התליה או הגבלה של רישיון העברה לשטחי האחריות 

האזרחית הפלסטינית, כמשמעותו בסעיף 20 לחוק.

הסמכה קודמת לדון בהשגה2 - בטלה.

כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(
)חמ 3-3791-ה2(

אודי אדם  
                                        המנהל הכללי של משרד הביטחון

ס"ח התשס"ז, עמ' 398.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 2465.  2

 מינוי יושב ראש המועצה המקומית התעשייתית 
נאות חובב

לפי פקודת המועצות המקומיות

לפקודת  2א)ב()3()א(  סעיף  לפי  הפנים  שר  סמכות  בתוקף 
המועצות המקומיות1, שנאצלה לי2, אני ממנה את גדי אלפסי, 
התעשייתית  המקומית  המועצה  ראש  ויושב  הפנים  שר  לנציג 

נאות חובב.

תוקף המינוי לחמש שנים, מיום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 
.)2017

אין בקביעת תקופת המינוי האמורה כדי לגרוע מסמכות שר 
הפנים על פי כל דין, להתלות את תוקף המינוי, לבטלו, ולהפסיק 

את הכהונה קודם לסיום התקופה.

כ"ד בסיוון התשע"ז )18 ביוני 2017(
)חמ 3-36-ה2-2(

מרדכי כהן  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

י"פ התשנ"ח, עמ' 1260.  2

הסמכה
לפי תקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות(, 

התשמ"ז-1987, ולפי צו הטלגרף האלחוטי )אי–תחולת 
הפקודה( )מס' 2(, התשמ"ב-1982

לתקנות   1 שבתקנה  "המנהל"  הגדרת  לפי  סמכותי  בתוקף 
הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות(, התשמ"ז-11987, 
)אי–תחולת הפקודה(  ולפי סעיף 1)א()1( לצו הטלגרף האלחוטי 
)מס' 2(, התשמ"ב-21982 )להלן - הצו(, אני מסמיך את מנהל אגף 
בכיר רישוי ואת מנהל תחום בכיר אישורי ציוד, לתת אישורים 

למכשירי טלגרף אלחוטי, כאמור בסעיף 1)א()1( לצו.

כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(
)חמ 3-4612(

שלמה פילבר  
                                   המנהל הכללי של משרד התקשורת

ק"ת התשמ"ז, עמ' 915.  1

ק"ת התשמ"ב, עמ' 525.  2

מינוי דיינים עמיתים
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

הדיינים,  לחוק  9א)א(  סעיף  לפי  סמכותנו1  בתוקף 
לדיינים  להלן  הרשומים  את  בזה  ממנים  אנו  התשט"ו-21955, 

עמיתים בבתי הדין הרבניים האזוריים:

הרב עמרם אלחדד - עד יום א' בתמוז התשע"ח )14 ביוני 
;)2018

הרב יקותיאל כהן - עד יום ו' בניסן התשפ"א )19 במרס 2021(;

הרב דוד לבנון - מיום י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017( 
עד יום כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(.

ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 2017(
)חמ 3-403-ה10(

                    יצחק יוסף                          דוד אזולאי
      הראשון לציון הרב הראשי לישראל      השר לשירותי דת

       ונשיא בית הדין הרבני הגדול

י"פ התשע"ה, עמ' 7609.  1

ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ד, עמ' 327.  2

הודעה בדבר הצורך לבחור רב עיר
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירת רבני עיר(, 

התשס"ז-2007

היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות  6)ב(  לתקנה  בהתאם 
)בחירות רבני עיר(, התשס"ז-12007, אני מודיע כי יש צורך לבחור 

רב עיר ברמת גן.

רב העיר המכהן יפרוש מתפקידו ביום כ"ה בתשרי התשע"ח 
)15 באוקטובר 2017(.

ד' בתמוז התשע"ז )28 ביוני 2017(
)חמ 3-44-ה1(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ק"ת התשס"ז, עמ' 1150.  1

כתב הסמכה
לפי פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א-1971

]נוסח  המשטרה  לפקודת  9ב)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  מכוח 
חדש[, התשל"א-11971, אני מסמיך את המשנה ליועץ המשפטי 
לממשלה )משפט פלילי(, לקבוע בהתייעצות עם המפקח הכללי 
ישראל  פקודות משטרת  לגבי  זה,  לעניין  מי שהוא הסמיכו  או 

כי יש להן נגיעה או חשיבות לציבור, לעניין פרסומן ברשומות.

ביוני   12( התשע"ז  בסיוון  י"ח  מיום  זו  אצילה  של  תוקפה 
.)2017

י"ח בסיוון התשע"ז )12 ביוני 2017(
)חמ 3-602-ה1-7(

אביחי מנדלבליט  
היועץ המשפטי לממשלה  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס"ח התשע"ז, עמ' 338.  1
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
סך הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי 

גירעון נצבר
670,056,700

33,558,100  הנחות בארנונה

    -  הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
703,614,800סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
703,614,800סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ט בכסלו התשע"ז )29 בדצמבר 2016(
)חמ 3-360-ה1(

זאב בילסקי  
ראש עיריית רעננה  

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית קריית שמונה, בישיבתה מן המניין מס' 
6/17, מיום י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(, ועדת ערר לעניין 

החוק האמור, בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

עורך הדין ניסים וונונו- יושב ראש

עמי חיוט - חבר

דוד אוחיון - חבר.

מינוי ועדת ערר שפורסם בילקוט הפרסומים 6821, התשע"ד, 
עמ' 6208 - בטל.

י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(
)חמ 3-265-ה1(

ניסים מלכה  
ראש עיריית קריית שמונה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית קריית שמונה, בישיבתה מן המניין מס' 
6/17, מיום י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(, ועדת ערר לעניין 

החוק האמור, בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

עורך הדין טל שקלים - יושב ראש

עורך הדין חיים זגורי - חבר

יעקב כהן - חבר

עורך הדין האשם שיבלי - חבר ממלא מקום.

מינוי ועדת ערר שפורסם בילקוט הפרסומים 6821, התשע"ד, 
עמ' 6208 - בטל.

י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(
)חמ 3-265-ה1(

ניסים מלכה  
ראש עיריית קריית שמונה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

תמצית תקציב רגיל של עיריית רעננה - עירייה 
איתנה לשנת הכספים 2017

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
אני  לפקודה,  206)ב(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
מאשר את התקציב הרגיל של עיריית רעננה לשנת הכספים 2017, 

שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
325,914,900ארנונה כללית

    -מפעל המים
58,630,900עצמיות חינוך
1,665,900עצמיות רווחה

150,391,300עצמיות אחר
536,603,000סך הכול הכנסות עצמיות

123,352,300תקבולים ממשרד החינוך
הרווחה  העבודה  ממשרד  תקבולים 

והשירותים החברתיים
36,728,200

3,683,300תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

68,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
163,831,800סך הכול תקבולי ממשלה

2,930,000תקבולים אחרים
250,000הכנסת חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

703,614,800 

    -הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

    -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
703,614,800סך הכל הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
703,614,800סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
166,277,800שכר כללי

140,111,100פעולות כלליות
    -מפעל המים

306,388,900סך הכול הוצאות כלליות

177,022,300שכר עובדי חינוך
85,390,200פעולות חינוך
262,412,500סך הכול חינוך

17,176,100שכר עובדי רווחה
42,010,900פעולות רווחה
59,187,000סך הכול רווחה

פירעון מלוות מים וביוב
37,360,900פירעון מלוות אחר

37,360,900סך הכול פירעון - מלוות

3,188,800הוצאות מימון

1,518,600הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
    -הוצאות בגין בחירות

                                   
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1
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כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם  אזורים  בדבר  ההודעה 
ברצועה2 תתוקן כך שבסופה יבוא:

החייל,  רמת   -  25 הגרדום  עולי  ברחוב  בחורשה   )77("
בין  לכלבים,  המיועדת  המגודרת  הגינה  בתחומי 

השעות 7.00 עד 22.00 מדי יום."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

י' בסיוון התשע"ז )4 ביוני 2017(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194   2

ועמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628  
ועמ' 5526; התש"ע, עמ' 907; התשע"א, עמ' 1827 ועמ' 5811; 
התשע"ב, עמ' 5577 ועמ' 5711; התשע"ג, עמ' 802, עמ' 4791, 
עמ' 4989 ועמ' 7532; התשע"ד, עמ' 493, עמ' 3439, עמ' 4181 
ועמ' 4182; התשע"ה, עמ' 1753 ועמ' 3046; התשע"ו, עמ' 424, 
עמ' 2689, עמ' 3643, עמ' 4641, עמ' 7166 ועמ' 7659; התשע"ז, 

עמ' 408, עמ' 515, עמ' 1782 ועמ' 7501.

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
נוספים  אזורים  קבעתי  כי  מודיע,  אני  התשס"ג-12002,  כלבים, 
שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה, לפיכך ההודעה 
ברצועה2  כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם  אזורים  בדבר 

תתוקן, ובסופה יבוא:

")12( הדר המושבות, רח' רבקה גובר גוש 7209, חלקה 13, 
בתחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים; המתחם 

יהיה פתוח בכל שעות היממה."

י' בסיוון התשע"ז )4 ביוני 2017(
)חמ 3-3651(

יצחק ברוורמן  
ראש עיריית פתח תקווה   

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 7659.  2

הודעה על בקשה לרישום ראשון
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

של  ראשון  לרישום  בקשה  הוגשה  כי  בזה,  מודיעים 
המקרקעין המתוארים בתוספת להלן.

כל המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום בתוך 
30 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין, שד' 
לכל  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  חיפה,  15א,  פלי"ם 

אדם נוסף שטוען לבעלות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

תיאור המקרקעין: גוש שומה 10867, חלקה 17.

שטח החלקה: 0.326 מ"ר.

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית לוד
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  בזה,  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
בשבט  כ"ג  ביום  הסמכתי  החוק(,   - )להלן  התשס"ח-12008 
התשע"ז )19 בפברואר 2017( את הפקחים המנויים להלן לפקחים 
על  תעודה  שקיבלו  לאחר  החוק,  להוראות  בהתאם  סביבתיים 
השתתפותם בקורס להכשרת פקחי סביבה ועמדו בכל המטלות 
משמשים  הם  עוד  כל  זה,  לקורס  בהתאם  הנדרשים  והחובות 

בתפקידם בעיריית לוד:

יבגני וסיליחין

רחמים ידגרוב.

כ"ג בשבט התשע"ז )19 בפברואר 2017(
)חמ 3-4029(

יאיר רביבו  
ראש עיריית לוד  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע על תיקון הודעה בדבר אזורים 
שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה2, כך שבפסקה 16 
שעניינה גינת כלבים ברח' מבצע קדש, פינת רח' קהילת ריגא - 

פינה דרום מזרחית )שכונת נאות אפקה א'(, בסופה יבוא:

"בין השעות 7.00 עד 22.00 מדי יום."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

י"ב בסיוון התשע"ז )6 ביוני 2017(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194   2

ועמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628 
ועמ' 5526; התש"ע, עמ' 907; התשע"א, עמ' 1827 ועמ' 5811; 
התשע"ב, עמ' 5577 ועמ' 5711; התשע"ג, עמ' 802, עמ' 4791, 
עמ' 4989 ועמ' 7532; התשע"ד, עמ' 493, עמ' 3439, עמ' 4181  
ועמ' 4182; התשע"ה, עמ' 1753 ועמ' 3046; התשע"ו, עמ' 424, 
עמ' 2689, עמ' 3643, עמ' 4641, עמ' 7166 ועמ' 7659; התשע"ז, 

עמ' 408, עמ' 515, עמ' 1782 ועמ' 7501.

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
נוספים  אזורים  קבעתי  כי  מודיע,  אני  התשס"ג-12002,  כלבים, 
לפיכך,  ברצועה,  כלב  להחזיק  לא תחול החובה  ושעות שבהם 

 
ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1
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תוספת

מס' תיק חריג מ-1/17.

העיר: רחובות.

גוש: 3735.

חלקה: 65.

שטח החלקה: 55 מ"ר.

תיאור הזכות: בעלות.

תיאור המקרקעין: קרקע אדמה.

שמות בעלי הזכות: רשות הפיתוח.

החלק: בשלמות.

על החלקה יש לרשום הערות כדלקמן:

בילקוט  שפורסמה  כפי  עתיקות  אתר  בדבר  הערה   .1
הפרסומים מס' 2620, מיום 15.4.1980, עמ' 1439.

בילקוט  שפורסמה  כפי  עתיקות  אתר  בדבר  הערה   .2
הפרסומים מס' 4023, מיום 9.7.1992, עמ' 3866.

ידי  על  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  הפקעה   .3
ופורסמה  ברחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

בילקוט הפרסומים מס' 6212, מיום 14.3.2011, עמ' 3132.

י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(

תמר פריאנטה  
מפקחת בכירה על רישום  

המקרקעין רחובות                                         

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(,  
נוסף  עותק אחד  ובצירוף  עותקים,  ירושלים, בשני   ,2 קומה 

לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג 2/17.

פרטי הרישום הקיים:

רשום בפנקס השטרות.

העיר: ירושלים.

זיהוי: ספר ירושלים ח.מ. 1015, דף 1786.

זיהוי נוסף: גוש 30068, חלקה 26.

שטח החלקה: 187.50.

הגבולות:

צפון: רחוב השכונה )דרך(;

דרום: דרך;

מזרח: מגרש 47;

מערב: מגרש 43.

הגבולות:

דרום: חלקה 173;

מזרח: חלקות 15, 16;

מערב: חלקה 18;

צפון - 176 )חלק(.

תיאור הזכות: בעלות.

שם בעל הזכות: רשות הפיתוח ועיזבון המנוח חוסיין זגיר ז"ל.

ג' בסיוון התשע"ז )28 במאי 2017(

צפורה פיגנבוים  
                                     מפקחת בכירה על רישום המקרקעין

הודעה על בקשה לחידוש רישום
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין  של  לחידוש  בקשה  הוגשה  כי  בזה  מודיעים 
המתוארים בתוספת דלהלן.

לחידוש  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר,  המעוניין  אדם  כל 
הרישום בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה זו.

ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום המקרקעין, רח' 
אופנהיימר 10, פארק תמר, רחובות, בשני עותקים ובצירוף עותק 

אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' תיק חריג מ–1/17.

העיר: רחובות.

גוש: 3735.

חלקה: 64.

שטח החלקה: 21 מ"ר.

תיאור הזכות: בעלות.

תיאור המקרקעין: קרקע אדמה.

שמות בעלי הזכות: רשות הפיתוח.

החלק: בשלמות.

י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(

תמר פריאנטה  
מפקחת בכירה על רישום  

המקרקעין רחובות                                         

הודעה על בקשה לחידוש רישום
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין  של  לחידוש  בקשה  הוגשה  כי  בזה  מודיעים 
המתוארים בתוספת דלהלן.

לחידוש  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר,  המעוניין  אדם  כל 
הרישום בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה זו.

ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום המקרקעין, רח' 
אופנהיימר 10, פארק תמר, רחובות, בשני עותקים ובצירוף עותק 

אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.
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מזרח: חלקה 114, תכנית 1124/06;  

מערב: דרך חלקה 119, רח' הע"ח.  

הערה: הבקשה מתבססת על תצ"ר מס' 1411/14.

הרשום  החלקה  שטח  את  להגדיל  מבוקש  הבקשה  במסגרת 
ולקבוע את גבולותיה.

כ"ד בסיוון התשע"ז )18 ביוני 2017(
אורי סילברמן  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,8151 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5629, 
התשס"ז, עמ' 1615 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע(, דרושה לצורך ציבורי של 

שטח לבניין ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

מזרח  מדרום  שטח  מזרח,  זאב  פסגת  שכונת  ירושלים,   
 15 חלקה   ,31314 בגוש  קרקע  חטיבת  רחמילביץ,  לרחוב 
30590(, המזוהה כמגרש  בגוש   22 כח"ח  )הידוע  בשלמות 
מס' 71 לפי תכנית 8151, סך הכול שטח להפקעה כ–2,489 
מ"ר, הצבוע בצבע חום מתוחם בצבע חום כהה, כמסומן 

בתשריט תכנית 8151 המאושרת.

נמצאים  התכנית  ותשריט  ההפקעה  תשריט  העתק 
וכל מעוניין  ירושלים,  במשרדי האגף לנכסי העירייה, עיריית 

רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ו בסיוון התשע"ז )20 ביוני 2017(
מאיר תורג'מן  

יושב ראש הוועדה המקומית   
לתכנון ולבנייה ירושלים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

מספרים ישנים של החלקה: ספר ירושלים )מ( 17, דף 191.

הבעלים: סלונים יוחנן )1/2 חלקים(

        רבינוביץ ידלר חיים אורי )1/2 חלקים(.

מספר שטח כמפורט בנסח הרישום.

התיקון המבוקש:

שטח החלקה: 103.0 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך, חלקה 157, רחוב שרעבי;  

דרום: דרך, חלקה 158, רחוב שדי חמד;  

מזרח: בית וחצר, חלקה 27, תצ"ר 574/27;  

מערב: בית וחצר, חלקה 25.  

הערה: הבקשה מתבססת על תצ"ר מס' 1648/16.

הרשום  החלקה  שטח  את  להקטין  מבוקש  הבקשה  במסגרת 
ולקבוע את גבולותיה.

י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(
אורי סילברמן  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(,  
נוסף  עותק אחד  ובצירוף  עותקים,  ירושלים, בשני   ,2 קומה 

לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג 4/17.

פרטי הרישום הקיים:

רשום בפנקס השטרות.

העיר: ירושלים.

זיהוי: ספר ירושלים ח.מ. 1015, דף 1346.

זיהוי נוסף: גוש 30054, חלקה 22.

שטח החלקה: 108.59.

הגבולות:

צפון: רח' סאלח גי'ריס הנדל;

דרום: דר. טוו'פיק קנען;

מזרח: דרך;

מערב: דרך.

מספרים ישנים של החלקה: ספר ירושלים )מ( 15, דף 22.

הבעלים: רשות הפיתוח.

מספר שטח כמפורט בנסח הרישום.

התיקון המבוקש:

שטח החלקה: 658.0 מ"ר.

הגבולות:

צפון: חלקה 23;  

דרום: חלקה 21, תכנית 1124/06;  
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)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 3248, התשמ"ה, עמ' 3345, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

דרך. הרחבת  או  חדשה  דרך  מאושרת,  או  קיימת  דרך 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ברחוב  שאול,  גבעת  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
 ,30168 כגוש  המזוהה  אלקבץ,  ורחוב  גאון   שרירא 
 ח"ח 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 83, 98; גוש 30260, ח"ח 32; 
חול,  בצבע  הצבוע  מ"ר,  כ–657  להפקעה  שטח  הכול  סך 

אדום, כמסומן בתשריט תכנית 1726 המאושרת.

נמצאים  התכנית  ותשריט  ההפקעה  תשריט  העתק 
וכל מעוניין  ירושלים,  במשרדי האגף לנכסי העירייה, עיריית 

רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ו בסיוון התשע"ז )20 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 13157 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
669, מוסרת בזה הוועדה  6491, התשע"ג, עמ'  הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

מבנים ומוסדות ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 10310 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6298, התשע"א, עמ' 6737, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

מבנים ומוסדות ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

שלב  שמואל,  חומת  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
 ,80 בשלמות  חדשות  חלקות   ,29938 כגוש  המזוהה  ג', 
 ,29939 גוש   ;)29938 בגוש  לשעבר   40 כח"ח  )המזוהים   81
חלקות חדשות בשלמות 78, 81, 99, 111 )המזוהים כח"ח 62 
לשעבר בגוש 29939( והמזוהים כתאי שטח מס' 501, 505, 
506, 507, 508 לפי תכנית 10310 המאושרת, סך הכול שטח 
להפקעה כ–5,234 מ"ר והצבועים בצבע חום מתוחם בקו 
בצבע חום כהה, כמסומן בתשריט תכנית 10310 המאושרת 

ובתשריט ההפקעה.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרד 
רשאי  מעוניין  וכל  ירושלים,  עיריית  העירייה,  לנכסי  האגף 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

א' בתמוז התשע"ז )25 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 1726 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,   19,019 ששטחה  שמש,  בבית  קרקע  חטיבת   
כגוש רשום 34281, חלקה רשומה 96 )לשעבר גוש 34281, 

ח"ח 2( -

ייעודשטח רשום במ"ר

מגורים מבנים ומוסדות ציבור11,521

מגורים מבנים ומוסדות ציבור7,498

כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

משה אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,102-0074732
הפרסומים 7055, התשע"ה, עמ' 6381, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שמש  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

מבנים ומוסדות ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,   10,723 ששטחה  שמש,  בבית  קרקע  חטיבת   
כגוש רשום 34295, חלקה רשומה 108 )לשעבר גוש 34295, 

ח"ח 6( -

ייעודשטח רשום במ"ר

מבנים ומוסדות ציבור876

מבנים ומוסדות ציבור2,000

מבנים ומוסדות ציבור2,002

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כגוש  המזוהה  גילה,  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
 48 ח"ח  )לשעבר   79  ,78 בשלמות  חדשות  חלקות   ,30962
בגוש 30962(; גוש 30964, חלקות חדשות בשלמות 60, 61, 
62, 63, 64, 65 )לשעבר ח"ח 29 ו–45 בגוש 30964(, והמזוהה 
כתאי שטח מס' 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207 לפי תכנית 
מ"ר  כ–16,230  סך הכול שטח להפקעה  13157 המאושרת, 
והצבועים בצבע חום מתוחם בקו בצבע חום כהה, כמסומן 

בתשריט תכנית 13157 המאושרת ובתשריט ההפקעה.

נמצאים  התכנית  ותשריט  ההפקעה  תשריט  העתק 
וכל מעוניין  ירושלים,  במשרדי האגף לנכסי העירייה, עיריית 

רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

א' בתמוז התשע"ז )25 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,102-0073593
הפרסומים 6973, התשע"ה, עמ' 3027, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שמש  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

מבנים למוסדות ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
תא/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/3750, 
הפרסומים 5872, התשס"ט, עמ' 569, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, ששטחה 99 מ"ר מתוך 3,491   
מ"ר, המזוהה כגוש 7041, ח"ח 43.

י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
תא/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/2657ב, 
הפרסומים 5789, התשס"ח, עמ' 2521, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 

4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

ייעודשטח רשום במ"ר

מבנים ומוסדות ציבור1,083

מבנים ומוסדות ציבור1,239

מבנים ומוסדות ציבור1,138

מבנים ומוסדות ציבור1,238

מבנים ומוסדות ציבור1,147

כ' בסיוון התשע"ז )14 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

משה אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מי/183,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2045, 
התשל"ד, עמ' 2308, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה בית שמש )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מיתקני ביוב.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

7, בשטח של  חטיבת קרקע בבית שמש, גוש 5186, חלקה   
145,070 מ"ר; הייעוד: מיתקני ביוב.

י"ט בסיוון התשע"ז )13 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

משה אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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שטח הפקעה במ"רשטח רשום במ"רחלקה

236,3371,049

332,498631

365,132418

י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
תא/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ-2530-28, 
הפרסומים 4014, התשנ"ב, עמ' 3453, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

דרך ושצ"פ.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, גוש 7081 לפי הפירוט הזה:  

שטח הפקעה במ"רשטח רשום במ"רחלקה

4610461

בשלמות47211

5247780

י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, ששטחה 91 מ"ר מתוך שטח   
של 454 מ"ר, המזוהה כגוש 7093, ח"ח 19.

י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תא/1770/א, 
הפרסומים 5480, התשס"ו, עמ' 1211, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

מגרש בניין ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, בגוש 6107, לפי הפירוט הזה:  

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4423, 
התשנ"ו, עמ' 3842, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,239 ח"ח   ,6122 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
כחלקת  שתירשם  הקרקע  בקומת  מ"ר  כ–80  של  בשטח 

משנה 1 בפנקס בתים משותפים; הייעוד: שב"צ.

כ"ו באייר התשע"ז )22 במאי 2017(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גב/53,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 761, 
התש"ך, עמ' 1377, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה גבעתיים 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
מחוזית מס' 5/1, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 5258, התשס"ד, עמ' 1396, ובהתאם לתכנית מס' 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תא/מק/3639, 
לתכנית  ובהתאם   ,1272 עמ'  התשס"ח,   ,5757 הפרסומים 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תא/מק/תא/3755,  מס' 
בילקוט הפרסומים 6370, התשע"ב, עמ' 2361,  מוסרת בזה 
)להלן  תל–אביב-יפו  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב יפו, לפי הפירוט הזה:  

חלקהגוש
שטח רשום 

במ"ר
שטח הפקעה 

במ"ר

7077151,737143

710479521114

י"ח באייר התשע"ז )14 במאי 2017(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/607א, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גב/586,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7320, 
התשע"ו, עמ' 9035, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה גבעתיים 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ )או לצורך ציבורי 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגבעתיים, המזוהה כגוש 6161 -   

חלקה 343, ששטחה 856 מ"ר;  

חלקה 342, ששטחה 828 מ"ר.  

הייעוד: שב"צ.  

כ' בסיוון התשע"ז )14 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

רן קוניק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעתיים  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חפ/2266, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6214, 
חפ/1536,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,3183 עמ'  התשע"א, 

התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,   1,042 ששטחה  בגבעתיים,  קרקע  חטיבת   
כגוש 6163, חלקה 89; הייעוד: דרך.

י"ב בסיוון התשע"ז )6 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

רן קוניק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעתיים  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גב/53,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 761, 
התש"ך, עמ' 1377, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה גבעתיים 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגבעתיים, ששטחה 398 מ"ר, המזוהה כגוש   
6168, חלקה 538; הייעוד: דרך.

י"ב בסיוון התשע"ז )6 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

רן קוניק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעתיים  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

גוש 11358, ח"ח 6; הייעוד: ציבורי;  

גוש 11383, ח"ח 7; הייעוד: ציבורי.  

הוועדה,  במשרדי  הנמצא  ההפקעה  בתשריט  כמסומן   
מועצה אזורית זבולון, דואר כפר מכבי 30030.

כ' בסיוון התשע"ז )14 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

דב ישורון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זבולון  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מכ/362/א 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6513, התשע"ג, עמ' 1545, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

מבנה ציבור משולב מסחר.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ח"חגוש
 שטח החלקה
רשום בדונם

 שטח מיועד
להפקעה בדונם

10527156.981.21

10528562.730.406

העתק התכנית ותשריט ההפקעה שנערך על פיה, מופקד 
במשרדי הוועדה המקומית ליד קיבוץ עין כרמל, וכל מעוניין 

רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ג בסיוון התשע"ז )7 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

מודי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2029, 
התשל"ד, עמ' 1947, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חיפה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך אתר לבניין ציבורי ומיתקן הנדסי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ויקינטון,  בליטנטל  הרחובות  בין  בחיפה,  קרקע  חטיבת   
המזוהה כח"ח 82 בגוש 10799.

י"ט בסיוון התשע"ז )13 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זב/6/ד -   
תכנית מיתאר של קיבוץ יגור )להלן - התכנית(, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5159, התשס"ג, 
עמ' 1509, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
זבולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה, השלמת הפקעה בעבור בית ספר כרמל זבולון.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.



ילקוט הפרסומים 7545, כ"ג בתמוז התשע"ז, 17.7.2017  7646

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;31 6443, ח"ח  כגוש  חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה   
הייעוד: שצ"פ, דרך ודרך משולבת.

כ"ד בסיוון התשע"ז )18 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1238, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2372, 
לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,99 עמ'  התשל"ח, 
ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב פינס, גוש 6715 -  

של  בשטח   ,)77 ח"ח   ,98  ,97 ישנות  )חלקות   326 חלקה    
528 מ"ר בשלמות;

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
הר/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/8/49, 
הפרסומים 6981, התשע"ה, עמ' 3299, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  הוד השרון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 85 ח"ח   ,6454 כגוש  המזוהה  השרון,  בהוד  קרקע  חטיבת   
)מגרש 2(; הייעוד: שצ"פ ותשתיות.

כ"ה בסיוון התשע"ז )19 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הר/52/א/1, 
הפרסומים 5924, התשס"ט, עמ' 2621, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  הוד השרון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הוועדה  בזה  מוסרת   ,2827 עמ'  התשנ"ו,   ,4402 הפרסומים 
- הוועדה(,  )להלן  לציון  ולבנייה ראשון  המקומית לתכנון 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 

4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה כ–195 מ"ר, המזוהה   
כגוש 3939, ח"ח 241; הייעוד: הרחבת רחוב בנימין שמוטקין 

מצדו המזרחי, רובע מב"ת צפון.

י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רצ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/16/67/1, 
הפרסומים 7192, התשע"ו, עמ' 2899, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 

של  בשטח   ,)77 ח"ח   ,98  ,97 ישנות  )חלקות   329 חלקה    
127 מ"ר בשלמות;

הייעוד: דרך.  

ג' בסיוון התשע"ז )28 במאי 2017(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רצ/1/150/1, 
הפרסומים 7485, התשע"ז, עמ' 5109, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 22,220 מ"ר, המזוהה   
כגוש 4241, חלקה 137 בשלמותה; שטח לבנייני ציבור ושטח 

ציבורי פתוח מצפון לרחוב ירושלים, מתחם נרקיסים.

י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רצ/15/1/ב/1, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/1250, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4309, 
התשנ"ה, עמ' 3449, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;109 ח"ח   ,3701 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

כ"ו באייר התשע"ז )22 במאי 2017(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/750/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3393, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,80 עמ'  התשמ"ז, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

בחלקו  שנקר  אריה  רחוב  לציון,  בראשון  קרקע  חטיבת   
המערבי, אזור התעשייה מעיין שורק, ששטחה כ–787 מ"ר, 

המזוהה כגוש 5418, ח"ח 22.

י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רח/311  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,)414-0137737(
הוועדה  בזה  מוסרת   ,674 עמ'  7378, התשע"ז,  הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלקה   ,3769 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
מ"ר;   762 של  בשטח   ,64  ,18  ,16  ,13 ח"ח  בשלמות,   65 

גוש 3767, ח"ח 44; הייעוד: דרך.

כ"ו באייר התשע"ז )22 במאי 2017(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במזכרת בתיה המזוהה כ -

ייעודחלקי חלקותגוש

שצ"פ + ספורט ונופש390313

שצ"פ + ספורט ונופש14

שצ"פ + ספורט ונופש15

שצ"פ + ספורט ונופש16

שצ"פ + ספורט ונופש17

שצ"פ + דרך + ספורט 18
ונופש

שצ"פ + דרך + ספורט 19
ונופש

שצ"פ + דרך + ספורט 20
ונופש

שצ"פ + דרך + ספורט 21
ונופש

שצ"פ + דרך + ספורט 22
ונופש

שצ"פ + דרך + ספורט 23
ונופש

שצ"פ + דרך + ספורט 24
ונופש

שצ"פ + דרך25

שצ"פ + דרך26

שצ"פ + דרך + שב"צ27

שצ"פ + דרך + שב"צ28

שצ"פ + דרך + שב"צ29

שצ"פ + דרך + שב"צ30

שצ"פ + דרך31

שצ"פ + דרך32

שצ"פ + דרך33

שצ"פ + דרך34

שצ"פ + דרך35

שצ"פ 36

שצ"פ + חניון + דרך388930

שצ"פ + חניון + דרך31

שצ"פ + דרך32

שצ"פ + חניון + דרך33

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

בשלמות,   72 חלקה   ,3702 גוש  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 4,024 מ"ר, חלקה 73 בשלמות, בשטח של 3,464 מ"ר; 
גוש 3703, חלקה 538 בשלמות, בשטח של 677 מ"ר; הייעוד: 

דרך ושצ"פ.

כ"ו באייר התשע"ז )22 במאי 2017(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/1/266,  
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7014, 
התשע"ה, עמ' 4507, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה זמורה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
שצ"פ,  וספורט,  נופש  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(, 

שב"צ, חניון ודרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס', 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 22.  3
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6854, 
התשע"ד, עמ' 7320, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה טבריה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בטבריה, המזוהה כחלקות 13, 83 בגוש 15284   
המיועד למבנים ומוסדות ציבור.

י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

אליהו זיגדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/20588, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6864, 
התשע"ד, עמ' 7759, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עפולה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

ייעודחלקי חלקותגוש

שצ"פ + חניון + דרך388934

שצ"פ + דרך35

שצ"פ + דרך36

כ"ז באייר התשע"ז )23 במאי 2017(
רון מוסקוביץ  

יושב ראש הוועדה המקומית   
לתכנון ולבנייה זמורה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  זמ/101/598, 
הפרסומים 4438, התשנ"ו, עמ' 4606, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  זמורה  ולבנייה  לתכנון  המרחבית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגן יבנה, המזוהה כגוש 544, חלקות 12, 25;   
הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

ג' בסיוון התשע"ז )28 במאי 2017(
)חמ 3-2(

רון מוסקוביץ  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה זמורה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18071, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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תיקון טעות דפוס
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה 
)הוד  הר/3/600/יא  מס'  תכנית  לעניין   ,1943 ציבור(,  לצורכי 
השרון(, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6078, התש"ע, עמ' 2633, 
במקום "לתכנית מס' הר/600/3/יא" צריך להיות "הר/3/600/יא".

)חמ 3-2(

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0215723

 שם התכנית:תוספת בנייה לבניין קיים 
שכ' ראס אל עמוד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0215723, גרסת התכנית: הוראות - 13 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2668 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: ראס אל עמוד 1, ראס אל עמוד

X: 222875 קואורדינטה
Y: 630550 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 29987, לא מוסדר, חלקי חלקות: 114.

מטרת התכנית:
הרחבת הבינוי ותוספת 2 קומות מעל בניין קיים בשכונת ראס 

אל עמוד.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים ב' 

2. קביעת מס' יח"ד לסה"כ 5 יח"ד. 
3. קביעת מס' הקומות המירבי ל-3 קומות.

4. קביעת גובה מרבי ל- 10.30מטר מעל 0.00.
5. קביעת שטחי הבנייה המירביים ל-607.95 מ"ר.

6. קביעת קווי בניין מירביים חדשים.
7. קביעת הוראות בגין חניה עילית.

8. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
9. קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה

10. קביעת הוראות בגין הריסה.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעפולה, שכונת רובע יזרעאל -  

 ;71  ,63  ,61  ,59  ,57-53  ,50  ,26-17 ח"ח   ,16758 גוש    
 ,16760 גוש   ;38  ,36-33  ,18  ,17  ,7  ,6 ח"ח   ,16759  גוש 
ח"ח 6, 21-16, 31, 32, 34, 37, 39; גוש 16761, ח"ח 25, 107, 
126, 128; גוש 16762, ח"ח 24, 25, 28, 31, 47, 142, 148, 149, 
153, 155; גוש 16763, חלקות 27, 29, 73, 94, 137, 142, 143; 

הייעוד: דרך ומבני ציבור.

י"ט בסיוון התשע"ז )13 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

שלמה מליחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עפולה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/10338, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
ג/14932, שהודעה  מס'  ולתכנית   ,79 עמ'  4927, התשס"א, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6017, התש"ע, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,453 עמ' 
משגב )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 

דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביודפת, גוש 19311 -  

שטח ההפקעה במ"רחלקה

14,686

21,674

כ"ו בסיוון התשע"ז )20 ביוני 2017(

)חמ 3-2(
רון שני  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה משגב  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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4. קביעת הנחיות בינוי. 
5. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.

6. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
7. קביעת שטחי בנייה בתחום התכנית.

8. קביעת תנאים להיתר בנייה.
9. קביעת הוראות לסטיה ניכרת.

10. קביעת זיקת הנאה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1168 עמוד  התשעד,   ,6690 הפרסומים  ובילקוט   01/11/2013

בתאריך 11/11/2013.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
352-0427641

שם התכנית: הוספת שטחי בנייה במגרש 3.9 )206( 
בגבעת הרקפות קריית ביאליק

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 352-0427641 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ק/ 364/ ה/ זב/ 212/ א/ 3 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית ביאליק רחוב: יקינתון 16.

שכונת גבעת הרקפות קרית ביאליק

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 10236 חלקי חלקות: 112.
גוש: 10237 חלקי חלקות: 21.

מטרת התכנית:
קריית  הרקפות  בגבעת   )206(  3.9 במגרש  בנייה  שטחי  הוספת 

ביאליק.
עיגון יח"ד, שטחי בנייה וקומות שאושרו בהקלות.

עיקרי הוראות התכנית: 
הוספת 990 מ"ר שטחי בנייה עיקריים לצורך התקנת מרפסות, 

סטייה מהוראה זו תהווה סטייה ניכרת.
עיגון יח"ד, שטחי בנייה וקומות שאושרו בהקלות.

11. קביעת הוראות למתן היתר בנייה ואיכלוס.
12. קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.

13. קביעת הוראות בגין הפקעה לצורכי ציבור.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':13542

שם התכנית:מתחם קדם - עיר דוד - אגן העיר העתיקה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מפורטת מס': 13542 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

עמ/ 9 שינוי 
עמ/ 6 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: מעלות עיר דוד.

גן לאומי סובב חומות ירושלים , במקום הידוע כחניון גבעתי , 
דרום מזרחית לשער האשפות בכניסה הצפונית לעיר דוד.

הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 30124 חלקות במלואן: 11, 63.

גוש: 30124 חלקי חלקות: 1, 48, 62.
גוש: 30125 חלקי חלקות: 9 - 10, 65 - 66, 74.

X: 222366 קואורדינטה
Y: 631311 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הגן  במרחב  חניון,  כולל  הלאומי,  לגן  מבקרים  מרכז  הקמת 
ירושלים ועיר דוד, והכל לטובת פיתוח  הלאומי סובב חומות 

וחשיפה של אתר ארכיאולוגי, שימורו ופתיחתו לציבור.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד משטח פתוח ציבורי מיוחד לגן לאומי ודרך מוצעת.

2. קביעת קווי בנין.
3. קביעת גובה בניינים עד 7 קומות.
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 ,10557 ,10544 ,10542 ,10541 ,10540 ,10539 ,10538 ,10537 ,10536
.12576 ,11779 ,11528 ,11415 ,10697 ,10696 ,10586 ,10562 ,10561

גוש: 10528 חלקות במלואן: 1 - 5, 7 - 8.
גוש: 10528 חלקי חלקות: 6.

גוש: 10531 חלקות במלואן: 1 - 7, 28 - 29, 31, 34 - 40, 58.
גוש: 10531 חלקי חלקות: 67.

גוש: 10532 חלקות במלואן: 2, 4, 11 - 12, 14 - 26.
גוש: 10543 חלקות במלואן: 2 - 3.

גוש: 10543 חלקי חלקות: 1, 4.
גוש: 10545 חלקות במלואן: 9, 18, 28 - 29, 33, 43, 47, 53, 56, 58, 

,151 - 123 ,120 - 81 ,67 - 66 ,64 ,62 ,60
 - 210 ,208 - 207 ,202 - 201 ,196 ,182 - 181 ,176 ,174 - 153 

 ,248 - 240 ,234 - 232 ,228 - 219 ,215 - 214 ,211
.344 - 340 ,338 ,336 - 334 ,332 - 330 ,328 - 323 ,317 - 257 

גוש: 10545 חלקי חלקות: 10 - 11, 35, 38, 40 - 41, 48, 51, 204.
גוש: 10546 חלקות במלואן: 1 - 5, 7 - 9, 16 - 19, 22, 26 - 27, 33.

גוש: 10546 חלקי חלקות: 10, 14, 20, 29.
גוש: 10548 חלקות במלואן: 28, 43, 57, 68 - 75.

גוש: 10548 חלקי חלקות: 1, 29, 32 - 37, 40, 45, 53 - 56.
גוש: 10565 חלקי חלקות: 30.
גוש: 10673 חלקי חלקות: 13.

גוש: 10694 חלקות במלואן: 1, 45, 47 - 48, 50 - 53, 55 - 59, 
.80 ,76 - 75 ,73 - 68 ,63 - 62
גוש: 10694 חלקי חלקות: 46.

גוש: 10704 חלקות במלואן: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15 - 17, 25 - 26, 
.80 ,76 ,74 ,71 ,68 ,66 ,64 ,58 ,56 ,50 ,48 - 47 ,44

גוש: 11773 חלקות במלואן: 13, 17, 21.

מטרת התכנית:
תכנון מתוך סגולות המקום, הנוף, הטבע וההיסטוריה: א.  

המקום  של  ולמורשת  לטבע  בזיקה  היישוב  פיתוח   *
ושל האזור, שמירה על ערכי המרחב הפתוח ונכסיו, 

ושמירה על נכסי תרבות ומורשת במרחב הבנוי.
קידום מסגרת מרחבית ותפקודית של "פארק עתלית"    *
כתשתית תכנונית לפיתוח וניהול נכסי הסביבה, הטבע 
וזמינותם  נגישותם  הבטחת  תוך  בעתלית,  והמורשת 

לקהל תושבי עתלית והאזור, מבקרים ותיירים. 
תכנון לאיכות חיים גבוהה: ב.  

של  אוכלוסייה  יעד  פי  על  המגורים  מערך  פיתוח    *
של  תכנונית  וקיבולת   ,2030 בשנת  נפש  כ-13,000 
הכפרי  המתון  הצביון  שמירת  תוך  נפש,  כ-18,500 
הדור  של  הקליטה  הבטחת  עתלית,  של  הייחודי 
חדשות  אוכלוסיות  ומשיכת  דיור,  ופתרונות  הצעיר 

על פי פוטנציאל המקום. 
שייאפשרו  ותיירות  מסחר  תעסוקה,  שימושי  פיתוח    *

התפתחות חיים כלכליים מקומיים.
שירותים  המציע  ומגוון  עשיר  ציבורי  מרחב  פיתוח    *

קהילתיים וציבוריים ברמה גבוהה ונגישות נוחה.
היישוב  ובתוך  והאזור  היישוב  בין  הנגישות  שיפור    *

פנימה באמצעי תחבורה שונים.
מניעת מפגעים סביבתיים.   *

תרומה אזורית, יישוב מנצל הזדמנויות ומציע הזדמנויות  ג.  
למרחב האזורי והמטרופוליני:

פיתוח מערך השירותים בתחומי חינוך ותרבות, ופנאי    *
אשר יספק את צרכי התושבים ביישוב, ויהווה גורם 

איכותי של משיכה וצריכה לכלל תושבי האזור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5102 עמוד  התשעז,   ,7485 הפרסומים  ובילקוט   06/04/2017

בתאריך 18/04/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
04- טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  חיפה, שד  מחוז  ולבנייה 
קריות,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .8633455
וכל  טלפון:04-8715291,   26114 מוצקין  קרית   4 העברי  הגדוד 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.iplan.gov.il

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חוף הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':303-0161620

שם התכנית: תוכנית מתאר מקומית לעתלית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז 

הכרמל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 303-0161620 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

להוציא  ניתן  לא  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  התרי 
היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

מכ/ 196 שינוי  
מכ/ 343 שינוי  

ג/ 555 שינוי  
תמא/ 8 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  
תתל/ 64 כפיפות  

תתל/ 25/ 12 כפיפות  
תמא/ 22 כפיפות  
תמא/ 3 כפיפות  

תמא/ 34 כפיפות  
תמא/ 12/ 1 כפיפות  

תמא/ 38 כפיפות  
תמא/ 29 כפיפות  
תממ/ 6 כפיפות  

תמא/ 19 כפיפות  
תמא/ 18/ 4 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות  
תתל/ 18 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  
תמא/ 16/ 4 כפיפות  

תתל/ 25/ 10 כפיפות  
תתל/ 25/ 11 כפיפות  

תמא/ 23 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 13/ ים - תיכון אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עתלית .

היישוב עתלית בתחום מרחב התכנון של מוא"ז חוף הכרמל.

גושים וחלקות: מוסדר:
 ,10535  ,10534  ,10533  ,10530  ,10529  ,10527 בשלמות:  גושים 
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התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

חכ/ 43/ ג/ 462 שינוי  
חכ/ 42/ א שינוי  
חכ/ 42/ ב שינוי  
חכ/ 42/ ג שינוי  

חכ/ מק/ 42/ יב שינוי  
תמא/ 35 כפיפות  
תממ/ 6 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  
תמא/ 13/ ים - תיכון אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 12/ 1 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קיסריה - שכונה 3 בקיסריה , השכונה נמצאת מצפון 

לשכונה 2 ומדרום לשכונה 4 ממערב לבי"ס קיסריה
גושים וחלקות:

מוסדר:
גוש: 10620 חלקות במלואן: 359, 361, 377, 378, 379, 380, 381, 
 ,394 ,393 ,392 ,391 ,390 ,389 ,388 ,387 ,386 ,385 ,384 ,383 ,382
 ,407 ,406 ,405 ,404 ,403 ,402 ,401 ,400 ,399 ,398 ,397 ,396 ,395
 ,420 ,419 ,418 ,417 ,416 ,415 ,414 ,413 ,412 ,411 ,410 ,409 ,408
 ,433 ,432 ,431 ,430 ,429 ,428 ,427 ,426 ,425 ,424 ,423 ,422 ,421

.442 ,441 ,440 ,439 ,438 ,437 ,436 ,435 ,434
גוש: 10620 חלקי חלקות: 6, 204, 304.

מטרת התכנית:
הסדרת שימושים זכויות ויעודי קרקע בשכונה קיימת

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי יעודי קרקע 

הסדרת מרכז ציבורי ומסחרי לצרכי הישוב קיסריה
הסדרת זכויות בנייה ותגבורם של יח"ד קיימות כולל תוספת 

86 יח"ד לשכונה
הסדרת שטחים פתוחים והנגישות אליהם

הסדרת תנועה וחניה
קביעה ושינוי קווי בנין 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7355 עמוד  התשעה,   ,7075 הפרסומים  ובילקוט   09/07/2015

בתאריך 13/07/2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
04- טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  חיפה, שד  מחוז  ולבנייה 

חוף  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .8633455
המעוניין  וכל  טלפון:04-8136213,   30860 כרמל  עין  הכרמל, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
353-0449140

שם התכנית: שינוי בינוי אדריכלי רח' המייסדים, 
זכרון יעקב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

בסיס  ליצירת  עתלית  של  היחסיים  היתרונות  ניצול    *
כלכלי ותעסוקתי איתן ליישוב.

תכנון באופק פתוח: ד.  
היישוב  של  ההתפתחות  להמשך  תנאים  יצירת    *
תהליכי  יבשילו  וכאשר  אם  התכנון,  לטווח  מעבר 
המגבלות  ויוסרו  אפשר  ואזוריים,  פנימיים  צמיחה 
הגדול  המפרץ  עתלית,  מבצר  ואזור  הביטחוניות 
ייפתחו  או חלקם  וכולם  והחופים הסלעיים,  הצפוני 

בפני תושבי עתלית והציבור הרחב.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת  התכנון.  מטרות  למימוש  קרקע  ייעודי  קביעת  א  
ותנאי  קרקע  ייעוד  והשימושים המותרים בכל  התכליות 

הפיתוח החלים עליו. 
קביעת הוראות לתכניות מפורטות. ב.  

קביעת מתחמים לתכנון מפורט, וקביעת כללים והוראות  ג.  
לפיתוח / שימור מתחמים אלו.

ערכיים:  פתוחים  שטחים  על  לשמירה  הוראות  קביעת  ד.  
חופים  הכורכר,  רכס  המלח,  בריכות  יער,  טבע,  שמורות 
ככל  אלו  לשטחים  הציבורית  הנגישות  והבטחת  ונחלים 

הניתן.
קביעת הוראות לשמירה על מתחמים ומבנים בעלי חשיבות  ה.  

ארכיאולוגית או היסטורית - עתיקות ואתרי מורשת.
קביעת הוראות לתכנון מערך התנועה ביישוב.  ו.  

קביעת הוראות לתכנון התשתיות של היישוב -ניקוז, מים  ז.  
וביוב.

קביעת הוראות למניעת מטרדים, והבטחת שמירה מרבית  ח.  
על איכות הסביבה לאורך זמן.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חוף 

הכרמל, עין כרמל 30860 טלפון:04-8136213

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חוף הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
303-0071670

שם התכנית: שכונה 3 קיסריה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 303-0071670
איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 

וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
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ש/ 23/ א שינוי 
ש/ 385 שינוי 
ש/ 327 שינוי 

ש/ במ/ 506/ א שינוי 
ש/ 490/ בת שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תמא/ 18 כפיפות 
תמא/ 19 כפיפות 
תממ/ 6 כפיפות 

תמא/ 38 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 10/ א/ 1/ 6 כפיפות 
תמא/ 10/ א/ 1/ 1 כפיפות 

תמא/ 10/ א/ 1 כפיפות 
תמא/ 34 כפיפות 
תמא/ 10 כפיפות 
תמא/ 8 כפיפות 
תמא/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אור עקיבא רחוב:.

בין כביש 2 במערב לבין כביש 4 במזרח.
בין הישוב בית חנניה בצפון לבין כביש מס' 651 צומת פל-ים 

בדרום.

מרחב תכנון גובל: גלילית מחוז חיפה.

גושים וחלקות: מוסדר:
 ,10646  ,10635  ,10628  ,10622  ,10618  ,10526 בשלמות:  גושים 

.12673 ,12614 ,12613 ,12612 ,12611 ,12310 ,10650
גוש: 10199 חלקות במלואן: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

.70 ,69 ,68 ,66 ,65 ,64 ,61 ,60 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17
גוש: 10199 חלקי חלקות: 27.

גוש: 10200 חלקות במלואן: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,16

.41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35
גוש: 10200 חלקי חלקות: 1.

גוש: 10202 חלקות במלואן: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
 ,46 ,45 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,19 ,18 ,17 ,16
 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,57 ,56 ,55 ,54 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47

.70 ,69 ,68 ,67 ,66
גוש: 10202 חלקי חלקות: 3, 58.

גוש: 10615 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 
 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,43 ,42 ,41 ,40
 ,126 ,125 ,124 ,123 ,102 ,96 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83
 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127
 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140
 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,173 ,172 ,171 ,170 ,168

.194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184
גוש: 10615 חלקי חלקות: 175.
גוש: 10621 חלקות במלואן: 7.

גוש: 10621 חלקי חלקות: 6.

גוש: 10627 חלקי חלקות: 2.
גוש: 10629 חלקות במלואן: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

.25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20
גוש: 10629 חלקי חלקות: 1, 2.

מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 353-0449140 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ש/ 12/ ג שינוי 
ש/ 12/ ב שינוי 

ש/ 11 שינוי 
ש/ מק/ 950/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: זכרון יעקב רחוב: המיסדים 61.

גושים וחלקות:
גוש: 11303, מוסדר, חלקי חלקות: 30.

מטרת התכנית:
שינוי רוחב זכות המעבר ברח' המייסדים וביטולה בצפון החלקה.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שומרון, המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון:04-6305522

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית כוללנית מס':
353-0135988

שם התכנית: מתאר אור עקיבא
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית כוללנית מס': 353-0135988 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
להוציא  ניתן  לא  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  התרי 

היתרים או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 474 שינוי 

חפאג/ 399 שינוי 
ג/ 926 שינוי 

חפאג/ 556 שינוי 
חפאג/ ד/ 1161/ חכ/ 306 שינוי 

ג/ 400 שינוי 
ש/ 490/ א/ בת שינוי 
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עיקרי הוראות התכנית:
זה  ובכלל  התכנית,  בתחום  כוללניים  קרקע  יעודי  קביעת    )1
למגורים,  חקלאית  קרקע  שינוי  שעיקרם:  ייעוד  שינויי 
ציבור,  למבני  לדרכים,  עירוני,  לפארק  לשצ"פ,  לתעסוקה, 
לשטחים פתוחים וכו'. שינוי אזור תעשיה ומלאכה למגורים.

קביעת תכליות מותרות בייעודי קרקע.   )2
קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות.   )3

קביעת מתחמי תכנון.   )4
קביעת צפיפות הבנייה באזורי המגורים במתחמים החדשים.   )5

קביעת מערכות הדרכים הראשיות.   )6
קביעת הוראות בנוגע לתשתיות כגון דרכים, ביוב, ניקוז,    )7

תקשורת, חשמל וכד'.
ערכי  לטיפוח  הנחיות  קביעת  סביבתיות,  הנחיות  קביעת    )8

הנוף, הסביבה והשטחים הפתוחים ביישוב.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8746 עמוד  התשעה,   ,7114 הפרסומים  ובילקוט   25/09/2015

בתאריך 10/09/2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
04- טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  חיפה, שד  מחוז  ולבנייה 

8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה שומרון, 
המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון:04-6305522, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
353-0251959

שם התכנית: שינוי ייעוד לחלקה 45 בגוש 11307
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 353-0251959 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ש/ 351 שינוי 
ש/ 11 שינוי 

ש/ 300 שינוי 
מק/ ש/ 783 שינוי 

ש/ מק/ 960/ ד כפיפות 
ש/ 1114 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: זכרון יעקב רחוב: העליה 10.

רחוב העלייה 10. גבולות: ממזרח - רחוב העלייה, מצפון מדרום 
וממערב - מגרשי בנייה

גושים וחלקות:
גוש: 11307, מסודר, חלקות במלואן: 45.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד החלקה ממגורים לשטח למבנים ומוסדות ציבור, 
עמ"נ להתאים למצב הקיים בשטח, בו בנוי בית כנסת בחלקה, 

והחלת תכנית ש/ 1114

גוש: 10630 חלקי חלקות: 1.

גוש: 10631 חלקי חלקות: 1.
גוש: 10632 חלקות במלואן: 3.
גוש: 10632 חלקי חלקות: 1, 2.

גוש: 10633 חלקי חלקות: 1.
גוש: 10639 חלקות במלואן: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15
 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,36 ,35 ,34 ,33
 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54
 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72
 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90
 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108
 ,135 ,134 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121

.146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,136
גוש: 10639 חלקי חלקות: 2, 97, 99, 132, 133.

גוש: 10641 חלקי חלקות: 1, 3.
גוש: 10642 חלקות במלואן: 1, 3.

גוש: 10642 חלקי חלקות: 2.
גוש: 10643 חלקות במלואן: 4.
גוש: 10643 חלקי חלקות: 2, 3.

גוש: 12677 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32
 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50
 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68
 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86
 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103
 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116
 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129
 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142
 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155

.177 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168
גוש: 12677 חלקי חלקות: 176.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית מתארית לעיר אור עקיבא ולהכוונת    )1
אינטגרטיבית,  כוללת  בראייה  בה  התכנון  תהליכי 

ובהתאמה לתמ"א 35 ותמ"מ 6. 
יעד  אוכלוסיית  עם  איכותי  עירוני  כישוב  העיר  תכנון    )2
האוכלוסיות  מגוון  צרכי  את  המספק  נפש  כ-35,000  של 

המתגוררות בו.
למגורים,  ואטרקטיבי  איכותי  עירוני  לישוב  הפיכת העיר    )3
למשפרי  מענה  ושייתן  חזקה  אוכלוסייה  אליו  שימשוך 

דיור מתוך הישוב והסביבה. 
עירוני  ותפקידה האזורי של העיר כמוקד  חיזוק תפקודה    )4
חינוך,  דיור,  כמו  מגוונים  בתחומים  הסביבה  ליישובי 
השכלה, מסחר, תרבות, מוקד בילוי ופנאי, חברה, שירותים 

ותעסוקה.
הרקמה  ושדרוג  עירונית  התחדשות  של  תהליכים  עידוד    )5

הוותיקה בישוב.
שיתרמו  כלכליות  תכנוניות  הזדמנויות  ועידוד  איתור    )6

לחיזוק הכלכלה העירונית של הישוב.
פיתוח עירוני תוך צמצום מטרדים.-שמירת משאבי טבע    )7

והבטחת איכות חיים לתושב.
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ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
שומרון, המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון:04-6305522, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.iplan.gov.il

ליאת פלד  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז צפון
מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0453969

 שם התכנית:שכונה צפונית כפר מנדא - 
שינוי תוואי דרך

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות 
גרסת   ,261-0453969 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 

התכנית: הוראות - 18 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
ג/ במ/ 261 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר מנדא.

השטח נמצא בשוליים הצפוניים של היישוב כפר מנדא, בשטח 
המים.  למגדל  וממזרח  חלדון  הספר  לבית  ממערב  המשתרע 
גב"מ- המאושרת  התכנית  של  הדרומי  בחלקה  נמצא  השטח 

261. הוא כולל את מקטע כביש מס' 2 בתכנית וכן את המגרשים 
הנמצאים מצפון לדרך זו.

X: 224530 קואורדינטה
Y: 746760 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 17573 חלקי חלקות: 135.

גוש: 17860 חלקות במלואן: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 61, 82.
גוש: 17860 חלקי חלקות: 65, 68, 75, 76, 91, 120.

מטרת התכנית:
שינוי תוואי דרך מס. 2 , בשכונה צפונית בכפר מנדא, המאושרת 

לפי תכנית גב"מ-261.

עיקרי הוראות התכנית:
ושינוי פריסת המגרשים למגורים  שינוי תוואי דרך מס.2    .1

צפונית לה.
קביעת הוראות בינוי וחנייה לאזור מגורים ב'.   .2

קביעת הנחיות מיוחדות לתוואי הדרך-הסדרת דרך גישה    .3
וחנייה לבתים הפרטיים דרומית לכביש מס. 2

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www.iplan.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד למבנים ומוסדות ציבור.

החלת הוראות ש/ 1114: זכויות בנייה, מס' קומות, קווי בניין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1543 עמוד  התשעז,   ,7401 הפרסומים  ובילקוט   06/01/2017

בתאריך 15/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון:

ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
שומרון, המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון:04-6305522, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.iplan.gov.il

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
353-0421511

שם התכנית: תוספת שטחים בחלקה 192, גוש 10215, 
בנימינה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 353-0421511 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ש/ 23/ א שינוי 
ש/ 241/ ג שינוי 

ש/ מק/ 383/ א שינוי 
ש/ מק/ 950/ א כפיפות 
ש/ מק/ 1122/ ג כפיפות 

ש/ 313 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בנימינה-גבעת עדה רחוב: הדולב 3.

גושים וחלקות:
גוש: 10215, מוסדר, חלקות במלואן: 192.

מטרת התכנית:
מחסן  ובניית  טיפולית  לבריכה  ושמוש  בנייה  שטחי  תוספת 
וחדר מערכות מתחת למפלס הכניסה הקובעת מחוץ לקו בנין 

קדמי מזרחי.

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת 87 מ"ר שטח עיקרי ל–202 מ"ר מותרים, סה"כ 289  א(  

מ"ר.
תוספת 61 מ"ר שטח שרות ל–32 מ"ר מותרים, סה"כ 93 מ"ר. ב(  

תוספת שמוש בריכה טיפולית. ג(  
הקובעת  הכניסה  למפלס  מתחת  לבנייה  אפשרות  מתן  ד(  

למחסן וחדר מערכות מחוץ לקו בנין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1797 עמוד  התשעז,   ,7407 הפרסומים  ובילקוט   23/12/2016

בתאריך 22/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 
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מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל 
גרסת   ,252-0289876 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  המרכזי 

התכנית: הוראות - 18 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

גר/ מק/ 6770/ 97/ 1 שינוי 
ג/ 6770 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירכא רחוב:.

בשכונה המערבית בירכא הצמודה לישוב אבו סנאן
X: 216614 קואורדינטה
Y: 761982 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 18886, מוסדר,  חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
תוספת יח"ד והגדלת אחוזי בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
א. קביעת הוראות, שימושים וזכיות בנייה לכל ייעוד.

ב. הנחיות והוראות בינוי.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי, עכו טלפון:04-9912621

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
254-0265512

 שם התכנית: הסדרת כביש קיים ותוספת שטח 
למבני ציבור, עדי

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 ,254-0265512 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  יזרעאלים 

גרסת התכנית: הוראות - 26 תשריט - 19
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, שפרעם טלפון:04-9502017

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס': ג/ 21201
שם התכנית: שינוי תוואי דרך, כפר מנדא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
 21201 ג/  מס':  מפורטת  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965, 
בתאריך  בעיתונים  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה 
 ,715 עמוד  התשעה,   ,69110 הפרסומים  ובילקוט   7/11/2014

בתאריך 6/11/2014
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 1928 שינוי 
גא/ מק/ 05/ 22 שינוי 

ג/ 7676 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר מנדא רחוב:.

X: 0 קואורדינטה
Y: 0 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 17571 חלקי חלקות: 1, 87.

גוש: 17689 חלקי חלקות: 11 - 14, 19, 23, 25.

מטרת התכנית:
שינוי תוואי דרך 32.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי תוואי דרך בהתאם למצב הקיים.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 
04-6508555, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה גבעות 
לעיין  רשאי  מעוניין  כל  טלפון:04-9502017,  שפרעם  אלונים, 
בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
252-0289876

שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה-ירכא
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 



7659 ילקוט הפרסומים 7545, כ"ג בתמוז התשע"ז, 17.7.2017 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 7200 שינוי  
ג/ 3481 שינוי  
ג/ 1690 שינוי  

משצ/ 40 שינוי  
גנ/ 18514 שינוי  
ג/ 13164 שינוי  

תממ/ 2/ 9 כפיפות  
תמא/ 8 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חג'אג'רה.

הישוב  של  המערביים  בשוליים  נמצאת  המתוכננת  השכונה 
וחלק  קיימת  בינוי  לרצועת  צמוד  מהתכנית  חלק  חג'אג'רה, 

לאורך "כתף" הממשיכה את כיוון השלוחה המרכזית בישוב.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10343 חלקות במלואן: 63, 68.
 ,51  ,50  ,26  ,25  ,24  ,23  ,22  ,21  ,20  ,5 גוש: 10343 חלקי חלקות: 

.66 ,62 ,57
גוש: 11364 חלקי חלקות: 1.

גוש: 17581 חלקי חלקות: 1, 50, 86, 91.
X: 218500 קואורדינטה
Y: 739000 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת מגרשי מגורים ומבני ציבור לישוב.

זכויות  הגדרת  קרקע,  ייעודי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לפיתוח  הוראות  בנייה,  היתרי  למתן  תנאים  הגדרת  בנייה, 
שטח, סלילת דרכים והקמת תשתיות, הוראות לעיצוב מבנים 

וסביבה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2785 עמוד  התשע"ז,   ,7435 הפרסומים  ובילקוט   03/02/2017

בתאריך 31/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל  טלפון:04-6429660,   18120 עפולה  יזרעאלים, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
201-0383026

 שם התכנית: הנחיות מיוחדות בשטח חקלאי 
בנחלה 43 באחיהוד

והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
חבל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
אשר, ד.נ גליל מערבי מופקדת תכנית מפורטת מס': 201-0383026, 

גרסת התכנית: הוראות - 22 תשריט - 15
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 11648 שינוי 
יז/ מק/ 16424/ 01 שינוי 

ג/ 16424 שינוי 
ג/ 6433 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עדי.

כביש גישה לישוב עדי
X: 216683 קואורדינטה
Y: 743280 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10315 חלקות במלואן: 30, 45.
 ,47  ,46  ,44  ,26  ,25  ,24  ,14  ,12  ,11  ,9 גוש: 10315 חלקי חלקות: 

.57 ,49 ,48
גוש: 12398 חלקות במלואן: 137.

גוש: 12398 חלקי חלקות: 111, 135, 139, 154, 170, 174, 181, 182, 
.186 ,184

מטרת התכנית:
הסדרת כביש קיים ותוספת שטחים לצרכי ציבור לאורך הכביש
עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד משטח ללא תכנון מפורט 

לדרך
שינוי ייעוד משטח ללא תכנון מפורט למבני ציבור 

מאושרת  ומדרך  חקלאי  לשטח  מאושרת  מדרך  ייעוד  שינוי 
לדרך משולבת.

הרחבת דרך מאושרת.
הגדרת זכויות והוראות בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה יזרעאלים, עפולה 18120 טלפון:04-6429660

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
254-0145342

שם התכנית: ג/-22266כעביה טבאש- חג'אג'רה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

254-0145342, גרסת התכנית: הוראות - 65 תשריט - 41
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
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התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 16653 שינוי 
ג/ 685 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית ג'ן. 

מרכז הישוב בית ג'ן.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19516 חלקות במלואן: 109.
גוש: 19516 חלקי חלקות: 110, 111.

X: 236075 קואורדינטה
Y: 763050 קואורדינטה

מטרת התכנית:
מגורים  באזור  בנייה  בהוראות  ושינוי  בנייה,  זכויות  הגדלת 

בבית ג'אן

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי אחוזי בנייה מ72% ל-209% 

שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט מצב מוצע
הגדלת מס' הקומות מ-2 ל-4 קומות

הגדלת גובה מבנה 
הגדלת תכסית קרקע מ-36% ל 70%
הגדלת הצפיפות ל- 6.5 יח"ד לדונם

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7749 עמוד  התשע"ו,   ,7283 הפרסומים  ובילקוט   15/07/2016

בתאריך 14/06/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 
04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מעלה 
נפתלי, האורנים 1 מעלות-תרשיחא 24952 טלפון:04-9978030, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 258-0355180

 שם התכנית: הקמת שכונת מגורים דרומית
לישוב פקיעין.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

258-0355180 , גרסת התכנית: הוראות - 27 תשריט - 20
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות בחלק מתחום התכנית

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 5328 שינוי  
ג/ 7995 שינוי  

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 6637 שינוי 
תמא/ 10/ ד/ 10 כפיפות 

ג/ 11043 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אחיהוד.
דרום אחיהוד.

X: 216334 קואורדינטה
Y: 756673 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 18510, מוסדר, חלקות במלואן: 34.

מגרשים:
43 - 43 בהתאם לתכנית ג/6637

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה למגורים ולפעילות לא חקלאית בנחלה 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי חלק מיעוד חקלאי מיוחד לשטח חקלאי עם הנחיות    .1

מיוחדות עבור פל"ח 
שינוי ייעוד משטח חקלאי מיוחד בנחלה לשטח חקלאי בנחלה    .2
ביעוד  בנייה  זכויות  והגדרות  ,תכליות  שימושים  קביעת    .3
הנחיות  עם  חקלאית  וקרקע  חקלאית  ,קרקע  מגורים 

מיוחדות.
שינוי קו בניין   .4

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 

חבל אשר -ד.נ גליל מערבי, טלפון:04-9879621

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
258-0337816

שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה,שינוי קווי בנין, 
גובה הבנין ותכסית הבנייה.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 258-0337816, 

גרסת התכנית: הוראות - 17 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
263-0434787

 שם התכנית: הזזת תוואי דרך להולכי רגל 
בחלקה 33 - כאבול

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

263-0434787, גרסת התכנית: הוראות - 7 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 4688 שינוי 
ג/ 16001 שינוי 

שג/ מק/ 97/ 1 שינוי 
ג/ 5071 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כאבול.

צפונית מגרעין הכפר כאבול.

גושים וחלקות:
גוש: 19610, מוסדר, חלקי חלקות: 33, 35.

X: 219830 קואורדינטה
Y: 752988 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי תוואי דרך להולכי רגל.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מדרך להולכי רגל למגורים ב'.   .1

שינוי ייעוד ממגורים א' לשביל להולכי רגל.   .2
קביעת התנאים להריסת אלמנטים החודרים בתוואי שביל    .3

להולכי רגל.
קביעת הוראות וזכויות בנייה.   .4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2789 עמוד  התשע"ז,   ,7435 הפרסומים  ובילקוט   10/02/2017

בתאריך 31/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל  טלפון:04-9868670,   24930 תמרה  הגליל,  שפלת 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

ג/ 3232 שינוי  
ג/ 19621 שינוי  

ג/ 400 - צפון שינוי  
ג/ 12637 שינוי  

תממ/ 2/ 9 אישור ע"פ תמ"מ 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרומית לישוב פקיעין.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19092 חלקות במלואן: 22.
גוש: 19092 חלקי חלקות: 19, 21, 23, 24, 25, 102, 103.

גוש: 19093 חלקות במלואן: 104, 105, 106, 107, 109, 110.
גוש: 19093 חלקי חלקות: 103, 108.

גוש: 19094 חלקות במלואן: 83, 84, 86, 117.
גוש: 19094 חלקי חלקות: 78, 79, 80, 81, 100, 101, 109, 110, 115, 

.121 ,120 ,119 ,118 ,116
גוש: 19100 חלקי חלקות: 1, 22, 37, 38, 39.

גוש: 19101 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,35 ,34 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15

.98 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86
גוש: 19101 חלקי חלקות: 5, 21, 27, 28, 78, 95.

גוש: 19102 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 
.29 ,25 ,24

גוש: 19102 חלקי חלקות: 9, 10, 26, 27, 28, 31, 65, 66, 69.
X: 215000 קואורדינטה
Y: 745200 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים דרומית לישוב פקיעין.

עיקרי הוראות התכנית: 
מגורים,  לאזור  מפורט  תכנון  ללא  משטח  קרקע  ייעוד  שינוי 
ומוסדות  ומבנים  פתוחים  שטחים  ציבור,  ומוסדות  מבנים 

ציבור, שטח ציבורי פתוח, התווית דרכים ושבילים.
קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.

קביעת הוראות בנייה : צפיפות, מרווחי בנייה, גובה מבנים.
קביעת הנחיות והוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.

כגון  ושירותים  כולל תשתיות  פיתוח השטח,  הוראות  קביעת 
דרכים, בינוי, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו'.

קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1234 עמוד  התשע"ז,   ,7414 הפרסומים  ובילקוט   06/01/2017

בתאריך 04/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 
04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מעלה 
נפתלי, האורנים 1 מעלות-תרשיחא 24952 טלפון:04-9978030, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
270 /02 /2

שם התכנית: תכנית מתאר אילת
תכנית זו מופקדת מחדש לאחר שכל מסמכי התכנית עלו 

לאתר האינטרנט של מינהל התכנון.
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אילת 

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 2/ 02/ 270 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

להוציא  ניתן  לא  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  התרי 
היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

101 /02 /2 שינוי  
תמא/ 8 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות  

תממ/ 4/ 14/ 21 כפיפות  
תמא/ 19 כפיפות  
תמא/ 34 כפיפות  

תמא/ 10/ ב/ 6 כפיפות  
תמא/ 12/ 1 כפיפות  
תמא/ 3/ 84 אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 14 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 23 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 22 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 13 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת.

X: 194000 קואורדינטה
Y: 386000 קואורדינטה

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 39121 - 39122, 40000 - 40006, 40009 - 40027, 
 - 40081 ,40079 ,40052 ,40050 ,40048 - 40045 ,40040 - 40029
 40151 ,40148 - 40134 ,40131 - 40114 ,40100 - 40087 ,40085

.40196 - 40194 ,40193 ,40187 -
גוש: 39114 חלקי חלקות: 2, 5 - 6.

גוש: 39116 חלקי חלקות: 2 - 4.
גוש: 39117 חלקי חלקות: 2.

גוש: 39118 חלקי חלקות: 1 - 2.

מחוז דרום
מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אופקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':23/ 03/ 127
שם התכנית: אזור תעשיה דרומי – אופקים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 

אופקים מופקדת תכנית מפורטת מס': 23/ 03/ 127 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
128 /03 /23 שינוי 

2 /101 /02 /23 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
X: 163600 קואורדינטה
Y: 578200 קואורדינטה

גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39633 חלקי חלקות: 298 - 299.
גוש: 39666 חלקי חלקות: 19.
גוש: 39669 חלקי חלקות: 1.
גוש: 39670 חלקי חלקות: 1.

גוש: 39884 חלקות במלואן: 168.
גוש: 39884 חלקי חלקות: 190 - 191.

גוש: 400178 חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
הקמת אזור תעשייה חדש בדרום העיר בשטח של כ-708 דונם 
ע"י שינויים בייעוד הקרקע, קביעת תנאים, הנחיות ומגבלות 

בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעודי קרקע משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה,  א. 
לאזור  ומלאכה  קלה  תעשיה  מסחר  לאזור  מסחרי,  לאזור 
ומדרך  לדרכים,  פתוחים,  לשטחים  לש.צ.פ.  דרך,  לשרותי 

מוצעת לש.צ.פ.
קביעת זכויות ומגבלות בנייה והוראות בנייה ובינוי.  ב. 

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  ג. 
קביעת הנחיות סביבתיות וכללים למניעת מפגעים.  ד. 

קביעת הנחיות לעיצוב מבנים.  ה. 
קביעת הנחיות לתכנון נוף.  ו. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אופקים, שד הרצל 1 אופקים 80300 טלפון:08-9928542
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עיקרי הוראות התכנית:
1. קביעת הוראות ליעודי הקרקע.

2. קביעת שימושים מותרים לייעודי קרקע.

3. קביעת שלביות פיתוח של השטח הבנוי.
4. קביעת עקרונות בינוי, עיצוב ופיתוח לחלקי העיר.

5. קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות בשטח התכנית.
6. קביעת הנחיות לגבי פיתוח מערכות תנועה ותשתית.

7. קביעת הוראות ביחס לנושאים סביבתיים, שימור וכו'.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 

חטיבת הנגב 1 אילת טלפון:08-6367114

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
24 /101 /02 /2

שם התכנית: אילת, אזור תעשיה נמל חופשי 
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 24 /101 /02 /2
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
101 /02 /2 שינוי 

8 /105 /03 /2 שינוי 
10 /105 /03 /2 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת רחוב: דרך הערבה 0.

אילת, אזור תעשיה נמל חופשי
מצפון - הערבה

מדרום - רחוב המלאכה
ממזרח - דרך הערבה

ממערב - אזור תעשיה קיים

גושים וחלקות:
בהסדר:.

גושים בחלקיות: 40000.
X: 146200 קואורדינטה
Y: 886700 קואורדינטה

מטרת התכנית:
טכנולוגיות  תעשיות  לאזור  דרך  שרותי  שטח  לשנות    .1
במסגרת נמל חופשי הכפופות למנהלת האתר )ראה להלן( 
על  מיוחד  דגש  שימת  תוך  מרכזיים  משרותים  והנהנות 
הפתוחים  והשטחים  הסביבה  איכות  המבנים,  הופעת 

לרווחת הציבור.

גוש: 39125 חלקי חלקות: 1 - 4, 6.
גוש: 39126 חלקי חלקות: 6, 10, 14, 18, 22, 24, 25.

גוש: 39127 חלקות במלואן: 6 - 7, 10, 13, 24 - 25.
גוש: 39127 חלקי חלקות: 8, 11, 20, 23, 26.

גוש: 39128 חלקי חלקות: 11.
גוש: 40028 חלקי חלקות: 1.

גוש: 40042 חלקות במלואן: 3.
גוש: 40042 חלקי חלקות: 1 - 2, 4 - 6.

גוש: 40043 חלקי חלקות: 1 - 2.

גוש: 40044 חלקי חלקות: 1 - 2.
גוש: 40190 חלקות במלואן: 1 - 5, 9.

גוש: 40190 חלקי חלקות: 8, 23.

לא מוסדר:
גושים בשלמות: 40007, 40049, 40051, 40072 - 40076, 40197 - 

.40218 - 40201 ,40199
גושים בחלקיות: 40057, 40067, 40068, 40069, 40200.

מטרת התכנית:
כלכלתה,  שיפור  לשם  אילת  של  העתידי  הפיתוח  את  לכוון 
המבנה החברתי שלה, תבניתה העירונית והמאפינים הנופיים 

היחודיים לה )הרים, מדבר, טופוגרפיה, ים, אקלים(.
לשם כך לקבוע את היעדים הבאים: 

גיבוש מרכז העיר, עיצובו וטיפוחו כמוקד פעילות איכותי    .1
שימושים  והכולל  ומבקריה,  העיר  תושבי  לכלל  ומפגש 
עירוני  פארק  מסחר,  תעסוקה,  מגורים,  כדוגמת  מגוונים 

ועוד. 
גניה  רחובותיה,   - העיר  של  הציבורי  המרחב  גיבוש    .2
האקלים  ולתנאי  התושבים  לצרכי  התאמתו  וכיכרותיה, 
כמרחב זמין, נגיש ואטרקטיבי להולכי רגל ולכלל משתמשיו.
משמעות  בעלי  יחודיים  ופעילות  משיכה  מוקדי  יצירת    .3
העיר,  של  מעמדה  לחיזוק  וארצית  אזורית  עירונית,  כלל 

למשיכת אוכלוסיה חדשה ומניעת עזיבתם של תושבים. 
עידוד שיקום והתחדשות עירונית של השכונות הוותיקות,    .4
הבנויה  והמורשת  המקומית  הזהות  על  שמירה  תוך 

והפתוחה המתבטאים במרקמים ובמבנים לשימור.
גיבוש תבנית להקמת שכונות מגורים חדשות ואיכותיות    .5
על  ושמירה  חדשה  ולאוכלוסיה  המקומית  לאוכלוסיה 

עתודות קרקע לפיתוח עתידי.
ערכים  בעלי  ומרקמים  מבנים  אתרים,  רשימת  גיבוש    .6

היסטוריים ו/או אדריכליים המוצעים לשימור.
חיזוק  המלונאות,  אזור  טיפוח  ידי  על  התיירות  חיזוק    .7
הקשר בין אזור המלונאות למרכז העיר, הקמת אטרקציות 
תיירותיות ושרותים יחודיים לתיירות ושמירה על עתודות 

קרקע לפיתוח תיירות עתידי.
רחבה  בפרישה  ואטרקטיבי  עשיר  תעסוקות  מגוון  פיתוח    .8
ובנגישות מירבית לשם איזון של חתך התעסוקות הקיים. 

שימור ערכי הטבע והנוף היחודיים וטיפוחם באופן זהיר    .9
ומבוקר לרווחת תושבי העיר ומבקריה. 

טיפוח זהיר ומבוקר של חוף הים, הרחבת השטח הפתוח    .10
ומגוונות  נוספות  פעילויות  ושילוב  החוף,  לאורך  לציבור 

ברצועה החופית.
יצירת תבנית עירונית מותאמת לתנאי הטופוגרפיה והנוף    .11

והיוצרת פתיחות ונגישות מירבית אל הים ואל ההר.
פיתוח מערך תחבורה בת קיימא – שבילי אופניים, מערכת   .12

תחבורה ציבורית וכיוב'.
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 40082 חלקות במלואן: 29.
גוש: 40082 חלקי חלקות: 109, 118.

X: 193725 קואורדינטה
Y: 384625 קואורדינטה

מגרשים:
306 - 306 בהתאם לתכנית 2/ במ/ 151

מטרת התכנית:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה בנייה קיימת בבית 

במשעול ערמון 13, מגרש 306 שכונת שחמון רובע 4.
בנייה,  זכויות  תוספת  הינם:  זו  בתכנית  המוצעים  השינויים 

הגדרת קווי בנין, תוספת יחידת דיור אחת.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי זכויות בנייה: שטח עיקרי מאושר- 200 מ"ר, מוצע -    )1
330 מ"ר, כולל 39.6 מ"ר ליחידת דיור, שטח שירות מאושר 
- 30.0 מ"ר למקלט ומחסן ו-30.0 מ"ר לחניה מקורה, מוצע 

- 30.0 מ"ר למקלט ומחסן ו-30.0 מ"ר סככה לחניה.
תוספת יח"ד: מאושר - 1, מוצע - סה"כ 2 יח"ד, תוספת    )2

יחידת דיור.
שינוי תכסית: מאושר - 260.0 מ"ר, מוצע - 280.0 מ"ר עפ"י     )3

נספח בינוי מחייב בעניין.
שינוי מפלס ה-0.00: מאושר - +82.80, מוצע - +83.11.   )4

קביעת גובה גג מרבי ללא שינוי גובה אבסולוטי: מוצע -    )5
לגג רעפים משופע 7.19=+90.30 ולגג שטוח 6.69=+89.80.

תותר  לא  מאושרת  תכנית  לפי  בבינוי:  הוראות  שינוי    )6
הקמתם של מבני עזר נפרדים, מוצע - תותר בנית סככה 

לחניה נפרדת בגודל עד 13.0 מ"ר וגובה גג עד 2.30 מ'.
שינוי קווי בנין: קו בנין קדמי מאושר - 5.0 מ' וקו בנין אפס    )7

לחניה מקורה, מוצע - קו בנין 5.0 מ' 
וקו בנין אפס למצללה וסככה בחניה.  

קו בנין צידי-ימני מאושר 4.0- מ' וקו בנין ל-ש.צ.פ. 3.0 מ',   
מוצע - קו בנין 4.0 מ' ו-3.0 מ' בגבול עם תא שטח 200, 

שינוי נקודתי לקו בנין 2.1 מ' וקו בנין אפס למצללות, קו   
בנין תחתי - 1.0 מ' לבריכה.

קו בנין צידי-שמאלי מאושר - 4.0 מ', מוצע - קו בנין 4.0   
מ' ושינוי נקודתי לקו בנין אפס לסככה בחניה.

מ'   5.0 בנין  קו   - מוצע  מ',   5.0  - מאושר  אחורי  בנין  קו   
ושינוי נקודתי לקו בנין אפס למצללה, 

קו בנין 3.80 למצללה. הגדרות קווי בנין עפ"י נספח בינוי   
מחייב בעניין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4004 עמוד  התשעז,   ,7459 הפרסומים  ובילקוט   10/03/2017

בתאריך 28/02/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 
רשאי  וכל המעוניין  טלפון:08-6367114,  אילת   1 הנגב  חטיבת 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

נמל  על  ההכרזה  שטח  בתחום  לתעשיה  שטחים  לייעד    .2
חופשי וחלוקתם לפי הפירוט הבא:

אזור תעשיה א' עבור מבנים סטנדרטיים  -
אזור תעשיה ב'   -
אזור תעשיה ג'   -

שטחים פרטיים פתוחים לרווחת הציבור  -
שטחים לחניות טעינה ופריקה בתחום המגרשים  -

ייעוד שטח לבנייני ציבור ומסחר   .3
ייעוד שטח למסחרי,   .4

ייעוד שטח לשרותים הנדסיים   .5
ייעוד שטח לספורט ובנייני ציבור   .6

ייעוד שטחיםציבוריים פתוחים   .7
ייעוד לדרכים חדשות וחניות וביטול דרכים קיימות   .8

ייעוד שטח למעבר להולכי רגל   .9
קביעת הוראות בדבר נספח בינוי מנחה  .10

קביעת הוראות לפיתוח השטח   .11
קביעת זכויות בנייה כמופיע בתשריט   .12

קביעת תקנות בנייה, פרטי בינוי והוראות מחייבות   .13
ויציאה  לכניסה  הדרכים,  למערכת  הוראות  קביעת    .14

מהאתר, לחניה, פריקה וטעינה
קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה   .15

קביעת תנאים להפעלת האתר   .16

 13/12/1987 בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
ובילקוט הפרסומים 3520 התשמ"ח, בתאריך 21/01/1988

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 
רשאי  וכל המעוניין  טלפון:08-6367114,  אילת   1 הנגב  חטיבת 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
602-0247106

שם התכנית: מגרש 306 שחמון רובע 4 אילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 602-0247106 

גרסת התכנית: הוראות - 17 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2/ מק/ 303/ ג שינוי 
2/ במ/ 151 שינוי 
2/ מק/ 306 כפיפות 
209 /03 /2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת רחוב: משעול ערמון 13.
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גרסת   ,616-0339515 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  טוביה 
התכנית: הוראות - 20 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

117 /03 /8 שינוי 
ד/ 716/ 1 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר טוביה, רחוב הראשונים

X: 174260 קואורדינטה
Y: 627570 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 323, 3070.
גוש: 319 חלקות במלואן: 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

.68 ,66 ,65 ,64 ,21 ,20 ,19
גוש: 320 חלקות במלואן: 16, 17, 50, 52, 59, 62.

גוש: 320 חלקי חלקות: 9, 61.
גוש: 322 חלקות במלואן: 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 27, 59, 60, 61, 

.111 ,110 ,108 ,102 ,98 ,96 ,94 ,63 ,62
גוש: 322 חלקי חלקות: 112.

גוש: 324 חלקות במלואן: 26, 27, 39, 40, 41, 75, 76, 77, 78, 79, 
 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,93 ,92 ,91 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80

.106 ,102 ,101 ,100
גוש: 324 חלקי חלקות: 94.

גוש: 325 חלקות במלואן: 1, 13, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
.62 ,61 ,58 ,57 ,56 ,45 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34

גוש: 326 חלקות במלואן: 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44
 ,108 ,107 ,106 ,105 ,102 ,97 ,96 ,95 ,93 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71

.128 ,122 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109
גוש: 326 חלקי חלקות: 120, 129.

מטרת התכנית:
פיצול נחלה ליעוד עבור מגורים א' )תא שטח מס' 230( ואזור 
כמפורט  בנייה  ומגבלות  זכויות  קביעת  כפרי.  בישוב  מגורים 

בסעיף 2.2 להלן.

עיקרי הוראות התכנית: 
פיצול אזור מגורים בישוב חקלאי )חלקה 88, מגרש מס' 22(,  א.  
ע"י יצירת מגרש מגורים א' )תא שטח מס' 412( ותא שטח 

.)22a 'ביעוד מגורים בישוב כפרי )תא שטח מס
קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים א' )תא שטח  ב.  

412 ל–160 מ"ר, מתוכם 127 מ"ר עיקרי, 33 מ"ר שירות.
קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים בישוב כפרי  ג.  
)תא שטח 22A( ל–20% מתא השטח , מתוכם 15% שטחים 

עיקריים ו–5% שטחי שירות.
קביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בנייה. ד.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
 604-0203059

שם התכנית: מגרש 10 רחוב כצנלסון, אשקלון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 604-0203059, 

גרסת התכנית: הוראות - 69 תשריט - 30
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

87 /101 /02 /4 שינוי 
101 /02 /4 כפיפות 

115 /101 /02 /4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשקלון רחוב: כצנלסון 10.

גושים וחלקות:
 גוש: 1249, לא מוסדר, חלקי חלקות: 9990.

X: 160914 קואורדינטה
Y: 618950 קואורדינטה

מגרשים:
10 - 10 בהתאם לתכנית 87/101/02/4

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה, קומות וגובה מבנה במגרש מס' 10 ברח' 

כצנלסון, למבנה מסחר ומשרדים.

עיקרי הוראות התכנית:
ליעוד  משרדים  עם  משולב  מסחרי  מאזור  ייעוד  שינוי    .1

מסחר ותעסוקה.
תוספת שתי קומות.   .2

קביעת זכויות ,מגבלות והנחיות בנייה.   .3
קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.   .4

עיצוב אדריכלי.   .5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4790 עמוד  התשעז,   ,7477 הפרסומים  ובילקוט   07/04/2017

בתאריך 02/04/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אשקלון, 
רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-6792355,  אשקלון   7 הגבורה 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר טוביה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
616-0339515

שם התכנית: הפרדת מגרש מנחלה, משפחת בן יהושע, 
באר טוביה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר 
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לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 
רשאי  המעוניין  וכל   ,08-8503404 טלפון:  טוביה,  באר  טוביה, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
605-0183251

 שם התכנית: מלון בוטיק ברח' החלוץ 44, 
העיר העתיקה, באר שבע

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 605-0183251, 

גרסת התכנית: הוראות - 45 תשריט - 29
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

4 /08 /20 שינוי 
177 /03 /5 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע רחוב: החלוץ 44.

המגרש נמצא בעיר העתיקה, באר שבע

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

 גוש: 38004 חלקות במלואן: 134, 140.
גוש: 38004 חלקי חלקות: 30, 34, 45.

X: 179838 קואורדינטה
Y: 571891 קואורדינטה

מגרשים:
7 - 7 בהתאם לתכנית 101/177/03/5

מטרת התכנית:
בעיר   44 החלוץ  ברח'  חדרים(   50 )עד  בוטיק  מלון  הקמת 

העתיקה, באר שבע.

עיקרי הוראות התכנית: 
ו–"אזור  הנדסיים"  למתקנים  מ–"שטח  קרקע  ייעוד  שינוי    .1
חזית  עם  מלונאי("  )אכסון  ל–"מלונאות  משולב"  מגורים 

מסחרית.
קביעת השימושים והתכליות באזור מלונאות.   .2

קביעת זכויות בנייה מעל הקרקע )עיקרי+ שירות( בהיקף    .3
של 4800 מ"ר.

קביעת זכויות בנייה מתחת לקרקע )שרות( בהיקף של 1400    .4
מ"ר.

קביעת תכסית מרבית - 85%.   .5
קביעת מס' קומות: 3 קומות וקומה רביעית בנסיגה.   .6

קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.   .7
קביעת הוראות לשימור אופיו של המתחם, המרקם הקיים    .8

וחיזוקו.

מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 

טוביה, באר טוביה טלפון:08-8503404

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר טוביה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
616-0166694

שם התכנית: הפרדת מגרש מנחלה, משפחת כרמי, 
מושב שתולים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס':  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

616-0166694, גרסת התכנית: הוראות - 11 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ד/ 696 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שתולים רחוב: שתולים .
נחלה חקלאית במושב שתולים

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 2513 חלקות במלואן: 9.
גוש: 2513 חלקי חלקות: 41.

X: 169650 קואורדינטה
Y: 631550 קואורדינטה

מטרת התכנית:
ויצירת מגרש מגורים א'  )מיג' מס' 79(,  חלוקת נחלה חקלאית 
)תא שטח 305(,קביעת זכויות בנייה במגרש מגורים א' ובאזור 

המגורים בישוב כפרי כמפורט בסעיף 2.2 להלן.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים בישוב חקלאי למגורים א' א.  

קביעת השימושים המותרים ב.  
קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים א' )תא שטח  ג.  
מס' 305( ל–280 מ"ר, מתוכם 180 מ"ר, המהווים שטח עיקרי. 
בישוב  המגורים  באזור  המרביים  הבנייה  שטחי  קביעת 
כפרי )תא שטח מס' 79a ( ל–370 מ"ר, מתוכם 270 המהווים 

שטח עיקרי.
קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי ד.  

קביעת תנאים למתן היתר בנייה ה.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1545 עמוד  התשעז,   ,7401 הפרסומים  ובילקוט   30/12/2016

בתאריך 15/12/2016
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קביעה והסדרת תוואי רח' מבצע סיני הקיים בפועל. ו.  
קביעת שימושים וזכויות בנייה למסחר בשטח לבניני ציבור ז.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שדרות, ככר הנשיא שדרות טלפון:08-6892745

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אבו בסמה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
624-0270850

שם התכנית: הגדלת זכויות בנייה וחלוקת מגרשים 
ביישוב דריג'את-כאמל

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 624-0270850, 

גרסת התכנית: הוראות - 11 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
110 /02 /28 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דרג'יאת.

באזור המזרחי של היישוב דריג'את

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 100020 חלקי חלקות: 1.

גוש: 999999 חלקי חלקות: 1.
X: 207350 קואורדינטה
Y: 578850 קואורדינטה

מגרשים:
854 - 854 בהתאם לתכנית 110/02/28

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת זכויות בנייה ואיחוד וחלוקת 

מגרשים בהסכמת בעלים

עיקרי הוראות התכנית: 
שטח  לתאי  וחלוקתו  מיוחד  א  מגורים  מתחם  שינויי    -

מגורים ב עם זכויות בנייה מפורטות
לאיחוד  הוראות  וקביעת  תכנוניים  שטח  לתאי  חלוקה    -

וחלוקה בשלב עתידי.

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .9
מתן פתרון לחנייה תת-קרקעית במגרש.   .10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4443 עמוד  התשעז,   ,7469 הפרסומים  ובילקוט   15/03/2017

בתאריך 20/03/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע, 
בגין מנחם 2 באר שבע טלפון:08-6463807, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שדרות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':611-0338293

שם התכנית: פארק ומבני ציבור, שדרות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,611-0338293 מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  שדרות 

התכנית: הוראות - 12 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

5 /101 /02 /21 שינוי 
35 /101 /02 /21 שינוי 
7 /101 /02 /21 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שדרות רחוב: שד בגין מנחם.
פינת שד' בגין ודרך העליה, שדרות

X: 161868 קואורדינטה
Y: 604011 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 1884 חלקות במלואן: 65.
גוש: 1884 חלקי חלקות: 34, 47, 68, 72, 76, 87, 89, 103.

גוש: 1895 חלקי חלקות: 142.
גוש: 2481 חלקי חלקות: 61.

מטרת התכנית:
ציבור  מבני  הקמת  ע"י  אזרחי  למרכז  המיועד  השטח  מימוש 
לצורך חינוך וקהילה ברמה עירונית/שכונתית, הכוללים שטח 

למסחר בקומת הקרקע, מוסדות ציבור, שצ"פ חניון ודרך

עיקרי הוראות התכנית:
ע"י  המתאר  בתכנית  אזרחי  למרכז  המיועד  מימוש שטח  א.  
ודרך  חניון  שצ"פ  מסחר,  ציבור,  למבני  שטחים  ייעוד 

מוצעת
קביעת זכויות , הנחיות ומגבלות בנייה. ב.  

קביעת בקווי בניין. ג.  
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה ד.  

קביעת שימושים באזור שצ"פ ה.  
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עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מחקלאות לתיירות ונחל  .1

קביעת זכויות והוראות בנייה וקווי בניין  .2
קביעת הנחיות בינוי  .3

התווית דרכי גישה למיזמים התיירותיים באמצעות זיקת   .4
הנאה למעבר בשטחים חקלאיים
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה  .5

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

ערבה תיכונה, ספיר 86825

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0178145

שם התכנית: מגורים מגרש 158 שכ' ב שגב שלום
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0178145, 

גרסת התכנית: הוראות - 13 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

331 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שגב שלום, מגרש 158 שכונה ב

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 100427 חלקות במלואן: 58.
גוש: 100427 חלקי חלקות: 147, 149.

X: 184625 קואורדינטה
Y: 568100 קואורדינטה

מגרשים:
158 - 158 בהתאם לתכנית 331/03/7

מטרת התכנית:
שינוי קווי בנין , הגדלת זכויות בנייה, תוספת יח"ד למגרש 158 

שכ ב שגב שלום

קביעת זכויות,מגבלות והנחיות בנייה.   -
קביעת התכליות והשימושים המותרים, וקביעת הנחיות    -

בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת קווי בניין ותנאים למתן היתר בנייה   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3633 עמוד  התשעז,   ,7450 הפרסומים  ובילקוט   24/02/2017

בתאריך 15/02/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
אבו  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .6263795
טלפון:08-6202540,   84100 באר שבע   11 יצחק  רגר  בסמה, שד 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ערבה תיכונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
3 /313 /03 /30

שם התכנית: תיירות חוץ מושבית חצבה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ערבה 

תיכונה מופקדת תכנית מפורטת מס: 3/313/03/30
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

11 /101 /02 /10 שינוי 
תמח/ 14/ 4 כפיפות 

תמא/ 8 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
1 /313 /03 /30 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חצבה 

שולי שטחי החקלאות של מושב חצבה
X: 226000 קואורדינטה
Y: 520000 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39052 חלקי חלקות: 3.
גוש: 39242 חלקי חלקות: 2 - 6.

גוש: 39243 חלקי חלקות: 4 - 5, 10.

מטרת התכנית:
המהווים  תיירותיים  מיזמים  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת 
מקור פרנסה נוסף לתושבי חצבה והאזור והנם חלק ממדיניות 
המועצה האזורית להרחבת מקורות הפרנסה בערבה בדגש על 

ענף התיירות.
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מטרת התכנית:
הסדרת פני השטח ושיקום אזור הכרייה.  .1

יצירת מסגרת תכנונית לכריית חירום חלוקי הנחל באתר.  .2
שיקום אתר הכרייה לצרכיי תיירות וטיילות והקמת מבואה   .3

למבקרים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מ"קרקע חקלאית" ל"שטחים פתוחים" ו"מאגר   .1

מים".
שינוי ייעוד מ"כרייה וחציבה" ל"שטחים פתוחים" והשלמת    .2

עבודות הכרייה והחציבה במסגרת שיקום השטח.
קביעת הוראות המאפשרות כריית חלוקי נחל באתר נחל    .3

חמר, הסדרת פני השטח ושיקום.
קביעת הוראות לביצוע כריית חירום באתר.   .4

תיירות  לצרכיי  הכרייה  אתר  לשיקום  הוראות  קביעת    .5
וטיילות והקמת מבואה למבקרים.

מי  מאגר  של  ותחזוקה  הפעלה  להקמה,  הוראות  קביעת    .6
שיטפונות.

קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.   .7
חיבור האתר לדרך 90 באמצעות צומת חדש וביטול צומת    .8

מאושר.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה תמר, 

נוה זהר 86910 טלפון:08-6688841

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: תמר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
656-0272328

שם התכנית: אתרי התארגנות לקבלנים בשדה חתרורים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 656-0272328, 

גרסת התכנית: הוראות - 16 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
282 /03 /10 שינוי 

תמא/ 35 כפיפות 
תממ/ 4/ 14 כפיפות 
100 /02 /10 כפיפות 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קוו בניין צדדי מ 4.0 מ ל 3.0 מ.   -
שינוי קוו בניין קדמי מ 7.0 מ ל5.0 מ.   -

של  בסך  א'  מגורים  באזור  המרביים  בנייה  קביעת שטחי    -
929 מ מתוכם 893 מ למטרות עיקריות.

תוספת יח"ד מאושר 2 - מוצע 4.   -
קביעת תכליות ושימושים.   -
קביעת הנחיות לתשתיות.   -

קביעת תנאים למתן היתר בנייה   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9516 עמוד  התשעו,   ,7333 הפרסומים  ובילקוט   08/09/2016

בתאריך 01/09/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: תמר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
656-0206805

שם התכנית: מרחב נחל חימר. תכנית משולבת לכרייה, 
הסדרה ושיקום.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה תמר 
התכנית:  גרסת   ,656-0206805 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 52 תשריט - 33
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
100 /02 /10 שינוי 

74 /100 /02 /10 החלפה 
תתל/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תממ/ 4/ 14 כפיפות 
תמא/ 8 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אזור מניפת הסחף של נחל חמר, דרום-מזרחית לצומת דרך 90 

ודרך 31. דרומית לישוב נווה זוהר.
X: 235500 קואורדינטה
Y: 561000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39678 חלקי חלקות: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
גוש: 100146 חלקי חלקות: 1, 2, 7, 9.
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גוטמן מתתיהו 
זלמן

21/08/2016 גוטמן משה 1116259/1

שורץ חיים 07/02/2017 שורץ ברנרד 1116676/1

זיני רותי 09/01/2017 נזרי אלי 1116859/1

קהתי זהבה 18/03/2015 שרארה בנימין 1116871/1

רונין אסתר יפה 15/11/2016 רונין יוסף ברוך 1117746/1

אברהם נחמן 31/12/2016 אברהם מאיר 1117146/1

היימן לאה צפורה 02/11/2016 שטיין משה 1117849/1

לדרמן אברהם 
אלימלך

25/01/2017 לדרמן אסתר 1117188/1

זיזה ברוך חי 19/03/2016 זיזי מרדכי 1117434/1

ביטון דוד שמואל 09/02/2017 ביטון יתו 1117847/1

סירי אברהם 27/07/2005 סירי חממה 1116988/1

כהן שושנה 03/02/2017 כהן שבתאי 
סבטו

1117087/1

זהבי אילן 05/02/2016 זקן זאכי 1117198/1

שווי אהובה 15/02/2017 כהן חנה 1117525/1

כהן יעל 10/02/2017 מדמוני יהודית 1117555/1

גבאי זהבה 27/01/2017 גבאי דבורה 1117571/1

הוכמן שמואל 
ישי

03/01/2016 הוכמן מרטין 1117641/1

בן דוד דורון 06/09/2016 בן דוד שושנה 1117678/1

לוי )מלול( רחל 
יסמין

02/01/2011 לוי  אהרן 1117691/1

האס ראובן 16/02/2016 האס שמואל 1117722/1

אקריש חנה 10/03/2017 אקריש מכלוף 1119005/1

בירנבאום יוסף 07/01/2017 בירנבאום חנה 
שרה

1118418/1

הורביץ שרה 
מלכה

14/02/2017 הורביץ אליהו 1119223/1

אייכלר רבקה 16/01/2017 אייכלר מנשה 1118068/1

אושרי אסתר 12/01/2017 שקרגי רחל 1117970/1

אלפסי חיים 28/01/2017 אלפסי אודיטה 1118509/1

כהן אלון 23/02/2017 כהן רוזנטל 
שירה

1118539/1

בן סעדון אשר 13/02/2017 בן סעדון אליס 1118638/1

נקי בועז 23/10/2016 נקי חפציבה 1118685/1

זלצמן אריה 07/03/2017 זלצמן משה 1118705/1

לוי נסים 23/05/2000 לוי יפה 1118928/1

מוסטוביץ' אלה 01/02/2017 מוסטוביץ' 
ראובן

1119025/1

כתריאלי שושנה 15/03/2017 כתריאלי יחיאל 1119092/1

קידורף דבורה 01/01/2017 וויינריב רוז 1119555/1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אתר כרייה שדה חתרורים.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39679 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100126 חלקי חלקות: 2.

X: 227000 קואורדינטה
Y: 563100 קואורדינטה

מטרת התכנית:
 282/03/10 מס'  מאושרת  תכנית  בתחום  בנייה  זכויות  הוספת 
של  הקמה  לאפשר  מנת  על  חתרורים,  בשדה  פוספט  לכריית 

אתרי התארגנות לקבלנים.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת תנאים והנחיית הנחיות מיוחדות להקמת אתרי התארגנות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16/2/2017 ובילקוט הפרסומים 7448, התשעז, עמ' 3519, בתאריך 

13/2/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה תמר, 
לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-6688841,   86910 זהר  נוה 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

דוד לפלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

הכט מרים אסתר 13/10/2015 גרוסמן אולגה 1106342/2

יגן גיא 30/12/2016 כהן אריה 1112874/2

ברגר לאה 11/01/2017 ברגמן חיים 
אשר

1116209/1

גבאי סרגי 17/07/2016 גבאי דוד 1116155/1

ניסנוב דוד 20/11/2016 ניסנוב יפה 1116139/1

אורי רוחמה חיה 22/01/2013 אורי ישראל 
לייב

1116215/1

שרעבי עשהאל 16/09/2016 שרעבי נעמי 1116728/1

הלר יעל 02/02/2017 כהן רחל 1116774/1

נחמני אברהם 22/05/2016 נחמני נורית 1116760/1

שבתי ראובן 21/12/2016 שבתי בנימין 1116257/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אברמציק נח נתן 01/10/2010 אברמציק צבי 
אלימלך

1124216/1

אברמציק נח נתן 28/01/2017 אברמציק תאה 1124225/1

וייס יוסף דב 30/03/2017 וויס שמואל דוד 1126024/1

קליק יוליה 31/03/2017 קליק משה 1124622/1

בנזימן פרידה 
מילכה חיה

07/01/2017 וויספיש שמואל 
אשר למל

1124835/1

לוין בן ציון 12/02/2017 לוין אברהם דב 1124300/1

רחמינוב מרגריטה 20/01/2017 רחמינוב בוריס 1125519/1

לורי אליהו 17/01/2017 לורי בלהה רחל 1124403/1

גולצ'ה אליהו 
רפאל

07/04/2017 גולשה רחמים 1124449/1

טאובר אהרן 15/03/2017 טאובר משה 1124584/1

עזבון ארתור ג' 
גורדון בארה"ב 

16/03/2017 גורדון ארתור 
ג'רום

1124721/1

גורדון גייל 18/01/2017 גורדון לאונרד 1124730/1

מזרחי אסתר 29/05/2015 גבאי כהן מרדכי 1125421/1

אלקובי איסה 
עליזה

19/02/2017 אלקובי יהודה 1125458/1

זומר אפרים זאב 09/02/2017 זומר אבנר 1125493/1

גוהן מרדי אמנון 07/11/2016 ג'והן מרדי ישכר 1125705/1

גוהן מרדי אמנון 19/04/2007 גוהן מרדי חנה 1125720/1

גולדרייך ברנדה 
קרולין

03/03/2017 גולדרייך 
אברהם

1125754/1

גליק יוסף דב 17/04/2017 גליק יהושע 1126337/1

לוי זמירה 23/06/2016 לוי שמואל 1126345/1

שטוב שמשון 24/01/2000 שטוב זלאטא 1126888/1

וייס צבי יהושע 15/04/2017 וייס פרידא 1126026/1

טאובר אהרן 15/03/2017 טאובר משה 1124584/2

ווייזר נח 27/02/2017 ווייזר יהודה 1126158/1

סולימני עדנה 24/04/2003 סולימני דוד 1126372/1

כהן אייס הילה 18/04/2017 כהן אושרת 1127223/1

בוסי שמחה 27/03/2017 בוסי שלום 1127566/1

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(
משה ביטון, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אונגר חיים שלמה 03/01/2017 אונגר פנינה 307557/2

כהן ירון 12/12/2016 כהן אמנון 1116179/2

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מישאל ציון 25/01/2017 מישאל חוה 1119621/1

דריהם זהבה 13/03/2017 דריהם מאיר חי 1119883/2

סתיו גדליה משה 
יהודה

13/02/2017 סתיו הדסה 1119946/1

כהן יוסף 26/02/2017 כהן רשל 667370/2

ארנרייך שרה 
נשה

03/03/2008 ארנרייך נחמן 844233/3

לוי דבורה רחל 09/12/2016 לוי שלמה זלמן 1115429/2

ציון פארה מריה 
מרים

11/10/2016 פרה רוזה 1120425/1

בנבנישתי יגאל 28/12/2016 בנבנישתי מזל 1120775/1

ברנע אריה משה 01/02/2011 ברנע רעיה 1121057/1

אלעסרי ישראל 
רפאל

05/09/2016 אלעסרי שרה 1121877/1

שלזינגר יעקב 
יהודה

06/01/2017 שלזינגר נחמה 1122059/1

אביטן יעקב 26/03/2017 אביטן עמרם 1121886/1

צדיק מלכה 09/08/2016 צדיק ניסן 1122005/1

פלק אליהו ששון 12/01/2017 פלק שמעון רועי 1122033/1

לוי בלומה 11/03/2017 לוי בנימין יוסף 1122055/1

אליעזר רחל גלית 19/03/2017 אליעזר יעקב חי 1122127/1

בלאי קידיסט 25/02/2017 בלאי טספה 1122144/1

כהן בלה 31/12/2016 כהן אליהו 
יצחק

1122179/1

רוטמן יהודה דוד 04/01/2017 רוטמן מלכה 1122151/1

רוטמן יהודה דוד 15/08/2011 רוטמן חיים 
ישראל

1122152/1

גרשון אירינה 23/05/2010 וילנסקי אנה 1123165/1

בטיטו רחל 05/10/2015 חזן שמחה 1123549/1

רוטנברג ישעיהו 
פנחס

05/02/2017 רוטנברג אליעזר 
שרגא

1123726/1

רוטנברג ישעיהו 
פנחס

24/11/2012 רוטנברג פנינה 
לאה

1123736/1

מלוש לוציקה  15/12/2016 נפתליסון סימה 1123777/1

ביקוב אספיר 15/01/2017 ביקוב ולדימיר 1123940/1

פרינץ יהודית 17/10/1999 שינפלד יחזקאל 1123974/1

רוזנטל מתתיהו 
זאב

28/03/2012 רוזנטל חיה 
בילה

1124019/1

רוזנטל מתתיהו 
זאב

01/04/2017 רוזנטל משה 
אהרן

1124026/1

הכט מרים אסתר 13/10/2015 גרוסמן אולגה 1106342/4

פרינץ יהודית 21/11/2016 שינפלד שרה 1123982/1

מזרחי גדעון 26/04/2017 מזרחי רחמים 1124156/1

מזרחי גדעון 07/09/2016 מזרחי שושנה 1124166/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

דמתי גדעון 20/02/2017 דמתי רחל 1117446/5

בר אמנון 21/02/2017 בר אילנה 1117563/1

חורי נירה 29/12/2016 חורי נעים 1117609/1

אמיגה נעמי 04/01/2017 סומך אורי 1117713/3

טביב יוסף 27/02/2017 טביב חנה 1117787/1

אלבז ליאת 29/01/2017 בוברמן יבגני 1117832/1

קרן חנה רחלה 13/01/2017 קרן מרצל 1117961/1

גרוזמן חיה 15/01/2017 גרוזמן מאיר 1118005/1

דברשוילי ואז'ה 07/12/2016 דז'אנשוילי רוסו 1118046/1

שוינפלד קלריס 07/02/2017 שוינפלד אמיל 1118205/2

יצחק כרמלה 31/01/2017 שהרבני דניאל 1118206/1

שור אמרי 08/02/2017 שור יפה 1118235/1

בלומברג אליעזר 13/09/2016 בלומברג 
ארנסטינה

1118308/1

לומר סופיה 27/09/2015 קישליאנסקיה 
מרים

1118334/1

לומר סופיה 31/01/2017 קישליאנסקי 
שמואל

1118343/1

בירקנטל שלמה 31/10/2016 בירקנטל פני 1118390/1

שובל אלי 12/12/1984 ספיאשבילי לילי 1118420/1

כהן אהרן רון 20/02/2017 כהן אודליה 1118430/2

גולדמן מאיר 12/01/2017 גולדמן לאה 1118483/1

תורגמן מיכאל 01/03/2017 תורגמן רבקה 1118507/2

יזרסקי גלינה 12/08/2016 רוזנפלד טטיאנה 1118525/1

ברי נחמה 30/01/2017 ברי נסים 1118568/2

כהן קלרה 25/02/2017 כהן מוריס 1119950/1

וייסמן יונתן משה 03/02/2017 וייסמן דניאל 
ארן

1119829/1

קלפנר מרים 25/02/2016 פלזנשטיין 
לואיס 

1118803/1

גיבלקה חיים 16/02/2017 גיבלקה בטי 1119510/1

טבריצה עדנה 15/02/2017 טבריצה ליאור 1119880/1

טובול אליהו 09/02/2017 טובול נינט 1119315/1

יפרח יפה מרי 18/02/2016 פרץ רבקה 1101768/9

רבינוביץ משה 18/09/1995 רבינוביץ 
אברהם

1114744/6

רבינוביץ משה 09/11/2016 רבינוביץ 
מרגלית

1114746/6

ברקוביץ בני 14/02/2017 ברקוביץ נתן 1118699/1

כהן צילה נתליה 25/01/2017 כהן דוד 1118712/1

בחובר יעל 01/12/2014 בחובר חיים 1118762/1

בן-ארי זרה 
אלעזרה

05/02/2017 קרנץ צפורה 1118968/1

פנחס אברהם 23/02/2017 פנחס נילי 1118976/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מרקוס בתיה 26/12/2016 מרקוס אריה 1116211/1

בנין משה 07/01/2017 בנין שלום 1116193/1

איסרס אהרון 05/01/2017 איסרס רמה 1116195/2

הולנדר יהודית 21/10/2014 פרימן גוהן 1116206/2

שטנר דבורה 
טטיאנה

05/12/2016 פרלה ארנסטו 1116478/2

הולנדר יהודית 10/01/2017 פרימן בתיה 1116217/2

נפתלי רני 11/02/2017 ישראל אידה 1116231/1

זקרויסקי רוזה 22/07/2011 בורשטין חיים 1116413/1

זקרויסקי רוזה 02/07/2013 בורשטין ליבה 1116416/1

סלע ענת 09/01/2017 מזרחי כליר 1116503/1

אגמון יצחק דורון 14/02/2017 אגמון אופירה 1116518/3

אוחיון אשר 25/01/2017 אוחיון רנה 1116576/2

קרפלוויץ אורי 
יצחק

04/07/2010 אמסלם סרג' 1117041/1

קורן בלהה 18/11/2016 וולנרמן הדסה 
אלה

1116942/1

שביט דבורה 28/02/2017 כהן שושנה 1117317/1

מוזס צדוק 22/12/2016 מוזס תקוה 1115469/2

רחמים עמל 18/11/2008 רחמים יוסף 1116429/2

רוסו אריה 19/01/2017 רוסו אהובה 1116629/1

גלמן חיה לאה 04/09/1984 גלמן ויקטור 1116922/1

גלמן חיה לאה 13/02/2017 גלמן מלכה 1116929/1

גלילי רחל 09/02/2017 גלילי בצלאל 1116964/1

סלבר עמי-חי 10/02/2017 סלבר אביגיל 1117012/1

כהן בתיה 14/01/2017 כהן יצחק 1117016/2

בנקל אברהם 25/01/2017 בנקל מרים 1117110/1

בידני רחל 13/11/2016 בידני נסים 1117162/1

אלבחרי גבריאל 29/12/2003 אלבחרי ויקי 1117241/1

קאופמן יוסף 08/01/2016 קויפמאן זכריה 
מנחם

1117304/1

לוי נעמן-רונן 05/01/2017 לוי יצחק 1117408/1

קדרתי גילה 17/12/2016 קדרתי שלמה 1117523/1

אפטר שמואל 21/01/2017 אפטר שרה 1117612/2

ואחנון מזל 18/02/2017 ואחנון מנחם 1117620/1

גריגוריאן ארסן 13/02/2017 מנשה ליזה 1117628/4

איתן יובל 01/02/2017 איתן דוריס 1118217/1

רם דניאל 22/02/2017 גפר דנה 1118049/1

מישאלי יהודית 26/11/2016 סימן טוב יעקב 1118679/1

עוזרי יוסף 01/03/2013 עוזרי עזרי 1104390/4

אטנלוב רבז 19/02/2017 אטנלוב אברהם 1117656/1

גולדברג יצחק 
מאיר

01/12/2016 גולדברג מלכה 
אסתר

1116799/2
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שירוקי צפורי חיה 
רבקה

16/09/2016 צפורי שירוקי 
רחל

1110448/3

פלקסר נחום 15/11/2016 אגטשטיין חיה 1120507/1

סובר אריקה 28/02/2017 אורנשטיין 
אקטרינה

1120530/1

סבח אסתר 17/02/2017 סבח נסים 1120551/1

חיים דורון 25/12/2015 חיים לולה 1120563/1

כהן שמשון 03/12/2016 כהן יפת 1120673/1

הולצברג שמואל 
משה

26/01/2017 הולצברג 
שפרינצה

1120719/1

ניב ולדיסלב 10/02/2017 ניב יוליה 1121127/1

אברהם נחום 
שמואל

29/01/2017 אברהם נחום 
יפה חיה

1121043/1

דרניוק אנטון 11/12/2016 דרניוק ויקטוריה 1121153/1

כוכבי איתן 19/02/2017 כוכבי יצחק 1120859/1

ישראלי בלהה 26/01/2017 חוזה דני 1121514/1

דניאל אורי 18/12/2015 עבדה יוסף 1120899/1

אזרד יהודה 07/06/2016 אזרד יוסף 1120978/1

קלוגמן מרדכי 22/10/2015 קלוגמן 
אלכסנדר

1121024/1

קלוגמן מרדכי 04/02/2017 קלוגמן טרסה 1121027/1

גלדין יבגני 19/03/2014 גלדין עמנואל 1121056/1

גלדין יבגני 14/01/2017 גלדין ילנה 1121058/1

זליג חגית מתלה 19/02/2017 אונטרמן לזאר 1121064/1

כהן חיים 18/02/2013 כהן אהרן 1121072/1

גורין יונתן אנטון 13/02/2017 פודגורסקי 
סבטלנה

1121382/1

חקלאי ניבה 14/11/2016 וילנר )רץ( 
בלומה

1121492/1

מוגרבי רבקה 06/10/1984 שייביץ מלכה 1121561/1

פהימין תמר 05/03/2017 אלבז אליהו 1122604/1

סוריה ליאת לילי 30/03/2017 סוריה רחל 1122582/1

שייקין גלית 29/03/2017 פלמן יוסף 962665/2

ויסוצקי יעקב 02/01/2017 ויסוצקי מרים 1122375/1

בליברג גל חנוך 07/03/2017 בליברג אמיתי 
זיוה

1122006/1

משיח מדי 08/01/2017 משיח הרצל 1121577/1

מוגרבי רבקה 21/10/2003 שיוביץ מנחם 1121575/1

כהן איתמר 20/05/2016 כהן מרים 1121640/1

פגורק מיכאל 25/02/2017 פגורק פסיה 1121812/1

שקולניק ורה 15/03/2017 שקולניק דמיטרי 1121814/1

מסינג סמדר 24/01/2017 אלון דורית 1121828/1

שדה שמואל 06/03/2017 שדה אורלי 1121907/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

טבק מרטה 25/08/2010 ינקו רות 1119032/1

פיירמן דוד 11/03/2017 פיירמן אסתר 1119174/1

יוסובסי אוריקה 17/02/2017 יוסובסי אליהו 1119184/3

ולד ליזה 12/02/2014 עזריה רנו 1119229/1

גלימידי מלכה 17/01/2017 גלימידי חיים 1119252/1

ברוורמן  נעמי 02/01/2017 שטיינפלד בתיה 1119260/1

ברוורמן  נעמי 27/01/2017 גרוסגולד אסתר 1119294/1

באטאשוילי 
דניאל

26/11/2016 באטאשווילי 
אתרי

1119339/1

רדעי שלומי 31/12/2015 רדעי ברכה 1119418/1

שולמייסטר 
אמירה

22/02/2017 שולמייסטר 
משה

1119474/1

עבודי משה 20/11/2015 עבודי נטלי טל 1119500/1

מינץ ריקה )רבקה( 16/12/2016 מינץ ז'ן 1119520/1

הוכמן יהודית 
רבקה

18/02/2017 הוכמן שמעון 1119718/1

אביאל דבורה 
חיה

13/12/2015 אביאל משה 
יעקב

1119885/1

זריהן דניאל 01/12/2009 זריהן לונה 1119889/1

זריהן דניאל 01/05/2013 זריהן יוסף 1119893/1

מוצפי מנשה 03/02/2017 מוצפי עליזה 1119923/1

בורוכוב רחל 24/01/2017 בורוכוב שמואל 1119996/1

לידר מרדכי 31/10/2016 לידר שמואל 1120014/1

מוסקוביץ ברוך 28/02/2017 מוסקוביץ 
פאולינה

1120030/1

גולן רינה 27/01/2017 גולן בני 1120040/1

פיסמנוב ורה 22/12/2016 פיסמנוב איליה 1120046/1

כהן תמיר 05/03/2017 כהן אליהו 1120074/1

לאופר אהרון 16/11/2004 לאופר שושנה 1120139/1

פרטוש אורנה 01/03/2017 פרטוש אליהו 1120172/1

לירון גיא 12/03/2017 לירון שמעון 1120208/1

שלום כרמלה 
סלימה

13/02/2017 בסון נגייה 1120226/1

שרון חנה 14/01/2017 שרון אליהו 
חיים

1120260/1

דביר מרים 11/03/2017 גדוד יצחק 1120350/2

סמן טוב יהודית 12/10/1993 שטרס ליאון 
אריה

1120406/1

סמן טוב יהודית 03/08/2016 שטרס מרים 1120413/1

עדוי שמחה 15/01/2017 עבד חלבה 1120430/2

כהן יעל 13/03/2017 כהן משה 1120488/1

אבא שאול יעקב 
חי

22/02/2017 אבא שאול 
אליהו יצחק

1120809/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ויסמן רונית 14/01/2017 בכר ארינוס 
פנינה

1123775/1

סברדלובסקי דינה 24/03/2017 קרבץ אולג 1123799/1

פרג' הנרי 08/06/2012 פרג מנחם 1123813/1

פרג' הנרי 12/01/2017 פרג אסתר 1123832/1

רוטנברג הדסה 13/02/2017 צימבליסט ורה 1124007/1

הושיר מנשה 13/03/2017 הושיר שמואל 1124060/1

בר זאב אלעזר 06/04/2017 בר זאב יחזקאל 1124417/1

מיסלתי חן 11/12/2015 מסילתי שרה 1124253/1

כנר משה 24/03/2017 כנר חוה 1124182/1

שדה יאיר 25/03/2017 פלדמן עליזה 
לאה

1124084/1

קמחין רחל 27/03/2017 קמחין תופיק 1124117/1

הרפז חן 05/04/2017 הרפז נירה 1124236/1

אפרי גולי 01/12/2016 פיצ'חדזה יוכבד 1124261/1

בניטה רון לביא 
ברוך

27/03/2017 בניטה מורן יהב 1124263/1

לביא לאה 14/02/2017 לביא ויקטור 1124361/1

הכרי מתתיהו 09/01/2008 הררי יעיש 1124511/1

טאוב יוסף 10/05/2008 טאוב רחל 1124522/2

שרון דיצה 19/02/2017 שרון מרדכי 1124534/1

סולומון חנן 08/03/2017 סולומון דובריש 1124555/1

ידעי יוסף 12/03/2006 ידעי בדרה 1124603/1

מועללים לבנה 01/04/2017 מועללים 
אברהם

1124605/1

גרפי עליזה 01/02/2017 גרפי אריה 1124640/1

אפרהימי מוטי 27/04/2010 אפריימי אקדס 1124975/1

ששון גל יוסף 13/04/2017 ששון נילי 1125043/1

סמדגה סגלית 11/04/2017 סמדגה אליהו 
יהודה

1125048/1

רפאל רותי 07/02/2017 עמרני רחים 1125121/1

רובין צבי אריה 22/03/2017 רובין צפורה 1125337/1

שולמייב מיכאל 08/12/2007 שולמיוב זולינה 328200/4

גפר אילת 15/04/2017 עמית יונה 1122204/2

אפרוני רבקה 12/04/2017 אפרוני יהודה 1124689/2

סאסי מנשה 10/05/2013 סאסי שושנה 1124702/1

סלבר עמי-חי 26/03/1998 סלבר צבי 1124737/1

סלבר עמי-חי 03/11/2007 סלבר מזל 1124744/1

חן יוני 30/10/2015 זילברמן טוביה 1124776/1

חן יוני 02/02/2017 זילברמן אסתר 1124785/1

פרחי רפאל 08/02/2017 פרחי אהרון 1124802/1

סעדיה משה 03/10/2011 סעדיה רחל 1124856/1

הררי ידידה 20/02/2017 הררי אליהו 1124896/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

עזר כפיר אל 
שמואל

11/05/2012 גוקאסלן עזר 
סולטנה

1121950/1

יעקובוב רוברט 12/01/2015 יעקובוב מיכאל 1121952/1

אבן חיים רבקה 26/05/2015 אבן חיים דניאל 1121959/1

ויינשטיין 
ליודמילה

28/10/2008 יודקוביץ שרה 1121960/3

רבס דליה 18/03/2017 דזלדטי סטלה 1122074/2

ששון יצחק 11/03/2017 ששון נעמי 1122088/1

לוי יובל 28/03/2017 לוי רבקה 1122175/1

גרציאני רחל 23/11/2009 אלקנא יצחק 1122214/1

רפאלי אסתר 13/03/2017 רפאל אבא 1122224/1

גרציאני רחל 16/02/2017 אלקנא אדיל 1122232/1

מלומד שולמית 17/03/2017 מלומד משה 1122251/1

בלינוב שיינדל 11/01/2017 בלינוב מרדכי 1122291/1

בלינוב יוסף יצחק 11/01/2017 בלינוב מרדכי 1122291/2

חסון שלמה נסים 31/01/2017 חסון ויטלי 1122421/1

שן חנן מאיר 03/04/2017 שן מלי 1122495/1

בכר סוזן 07/07/2012 בכר דודו 1122509/1

בכר סוזן 21/04/2006 בכר סימן טוב 1122526/1

מרקוביץ יונית 24/02/2017 קרינדלר חנה 1122546/1

אמנו חבקוק אתי 02/02/2017 חבקוק דוד 1122688/1

בוטון שושנה 
ורדה

07/02/2017 בוטון אליהו 1122827/1

אשכנזי רחל 18/12/2016 אשכנזי אברהם 1114109/5

דרוק ישראל 02/03/2017 דרוק רבקה 1122876/1

עורקבי יחיאל 21/08/2016 עורקבי תקוה 1122881/1

מנדל גילעד 15/04/2017 מנדל דוד 1122936/1

אוחיון יעל 16/03/2017 דהן יצחק 1123070/1

כהן אורלי 20/03/2017 גרבי שלום 1123206/1

פלוסברג מנוחה 06/04/2017 פלוסברג אהרון 1123251/1

גרינפלד טובה 12/03/2017 מצולסקי חדוה 1123293/1

וייס יצחק ראובן 28/03/2017 וייס ארזבט 1123302/1

אונגר חיים שלמה 03/01/2017 אונגר פנינה 307557/3

שי יצחק 03/03/2017 שי עמית 1123571/1

שפירא ישראל 
איסר

12/01/2017 שפירא שפרה 1123600/1

עמר הלוי ניסים 14/12/2007 עמר הלוי שלום 1123586/1

שפירא ישראל 
איסר

21/11/2013 שפירא רפאל 1123595/1

עמר הלוי ניסים 09/03/2017 עמר הלוי יונה 1123594/1

רקח ויקטור חיים 14/02/2017 רקח הדס 1123676/1

שהם אברהם 
אבי-מור

31/03/2017 שהם יפה 1123756/2



7675 ילקוט הפרסומים 7545, כ"ג בתמוז התשע"ז, 17.7.2017 

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גלעד אלישבע 09/03/2017 גלעד אליעזר-
מנחם

1125451/1

האזה מרים 21/08/2016 האזה יצחק 
קורט

1125468/1

פלד יצחק 04/04/2017 פלצמן מינצה 
לורה

1125561/1

מורגנשטרן יוסף 
בנימין

01/11/2000 גולדשטיין פינה 1125575/1

לשקר אירית 21/03/2017 ביטר אהרן 1125601/1

מרקוביץ צפורה 13/01/2017 מרקוביץ שמעון 1125676/1

בביוף משה נריה 07/11/2000 בביוף אליהו 1125690/1

דניאלי יהודית 31/01/2017 דניאלי מאיר 1125696/1

זליבנסקי עדן 13/04/2017 זליבנסקי 
אלכסנדרה

1125722/1

אברהם נחום זהר 23/03/2017 אברהם נחום 
שושנה

1125752/1

כהן חיים 02/12/2014 כהן רבקה 1125755/1

רמז רחל 07/03/2007 סופר נאגי סלים 1125799/1

רמז רחל 15/03/2017 סופר גורגיה 
מרסל

1125805/1

סלמה אברהם 02/07/2012 סלמה יעקב 1125807/1

עוזר כדורי 04/05/2009 עוזר קלרה 1125878/1

חכים שלומי 19/02/2017 חכים קלמנט 1125897/1

טבדי אסתר 23/11/2016 טבדידישווילי 
מיכאיל

1125898/1

הוכמן אסתר 08/12/2005 יפה שמואל 1125968/1

מזלי יפה 27/01/2017 אמן ראובן 1126062/2

זייברט מרדכי נתן 20/03/2017 זיברט יונה 
אליעזר

1126064/1

בן נתן מיכאל לוי 14/04/2017 בן נתן נעמה 1126094/1

לוי אברהם 26/04/2017 טוישי לוי 
שמואל

1126184/1

צדיק מרגריט 20/11/2014 צדיק יעקב 1126199/1

גורפי ציונה חן 01/03/2017 גורפי זכריה 1126328/1

כיבודי יצחק 24/07/2016 כיבודי עזרא 1126344/1

כיבודי יצחק 01/04/2017 כיבודי רבקה 1126351/1

גלילי רחל 29/04/2017 אהרונוביץ בן 
ציון

1126367/1

שמול אליהו נסים 15/05/2016 שמול רחל 1126383/1

צדוק רבקה 05/12/2016 צדוק יוסף 1126409/1

בוהדנה רות 15/03/2017 בוהדנה מאיר 1126423/2

כהן יהודית 08/05/2017 כהן נסים 1126435/4

פריוב חנה 29/03/2017 פריוב מנשה 1126436/1

בן משה אברהם 28/03/2016 בן משה שרה 1126451/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פלד נחמה 08/04/2017 פלד הלל 1124900/5

מלאכי תקוה 20/02/2017 מלאכי דן 1124954/1

נאמן יעקב 17/12/1992 נאמן אליהו 1124966/1

אפרהימי מוטי 28/02/2017 אפרהימי נציר 1124979/1

רובינסקי סמדר 18/03/2017 עובד משה 1124984/1

פינקל יהושע 16/02/2017 פינקל דוריד 1124992/2

בבר רעיה 03/04/2017 בבר שלום 1125018/1

בינדינגר יעקב 
חיים בצלאל

24/04/2017 בינדינגר נפתלי 1125031/1

ניב שמחה 15/03/2017 ניב סימן טוב 1125035/1

גוטרמן מרים 23/03/2017 גוטרמן משה 1125037/1

פליישר ילנה 14/03/2017 יעקובסון רומן 1125054/1

פילפרויד שלמה 
יוסף טוביהו

28/05/1976 פילפרויד צבי 1125157/1

פילפרויד שלמה 
יוסף טוביהו

09/04/2017 פילפרויד חנה 1125161/1

תורתי רבקה 09/04/2016 תורתי שלמה 1125292/1

בן יעקב לירון 
פנחס

24/01/2017 בן יעקב יצחק 1125310/1

שטינמץ גילה 09/01/2017 שטינמץ הרמן 1125323/1

קדרתי גילה 17/12/2016 קדרתי שלמה 1117523/2

תדמור עודד 17/04/2017 תדמור צוריאל 1126141/1

שטיינר שרגא 10/05/2017 שטיינר מלכה 1127119/1

בר עם שולמית 25/04/2017 זומר מינה 1127370/1

זילברשטיין 
ישראל יונה

13/07/2011 זילברשטיין 
אברהם

1125929/2

בודינגר צביה 24/03/2017 בודינגר אילן 1126444/1

ביטון דינה 02/04/2017 ביטון גי 1127409/1

לוי יהושעיהו 
המשיחי

08/05/2017 לוי רפאל 1127491/1

ישרים מאיה 05/10/2013 חלילי צפורה 1127312/1

ויבנטה אליהו 02/02/2017 ויונטה מרסל 1125883/1

שבו אורן ציון 19/03/2017 שאבו סבח 1125585/1

שבו יצחק 19/03/2017 שאבו סבח 1125585/2

קרלנשטיין חיה 
בלה

13/12/2013 קרלנשטיין 
ראובן אליצור

969029/2

בביוף משה נריה 10/11/2015 בביוף רבקה 1125713/1

פומוצניק חיים 30/03/2017 פומוצניק הניק 1126042/1

תהן משה 09/08/2016 תהן מזל 1126828/1

מקירי ירדנה 16/03/2013 מקירי עזרא 990048/2

אורבך מיכאל 08/04/2017 אורבך רבקה 1125141/2

אורבך מיכאל 31/12/2007 אורבך משה 
)אברהם(

1125140/2
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

דהן מרק אילנה 
אלונה

15/05/2016 דהן יוסף 1116919/1

פרוכטר עמירם 09/02/2017 פרוכטר אורי 1117056/1

פרנסס ריטה 
גולדה

21/01/2017 וויס יהודיתה 
אילנה

1116946/1

דהן מרק אילנה 
אלונה

06/12/2016 דהן מיכאל 1116924/1

אסייג סימון 06/11/2016 אסייג ענת 1116991/2

סבג כנפי שרון 20/10/2016 סבג אשר 1117239/1

לוי אריאלה 27/01/2017 רוט זהבה 1117330/1

קדוש אברהם 25/02/2017 קדוש שלמה 1117389/1

כהן דפנה 05/03/2017 כרמי ברוריה 1117393/1

איסרוביץ תקוה 25/10/2016 ברקוביץ אסתר 
איטה

1117395/1

איסרוביץ תקוה 08/06/1993 ברקוביץ אהרן 1117397/1

כפרי אהוד 08/03/2017 כפרי זהר 1117458/1

סטטיה נתן 28/02/2017 סטטיה לאה 1117593/1

לוי לינדה 08/05/1995 לוי אליס 1117715/1

טייב שלום 23/02/2017 טייב אדמונד 1117821/1

סיסו אסתר 24/04/2009 אלפסי סול 1119179/1

דר אברהם-
אלברט

31/07/2012 דר אידה 1120370/1

סלע אמיר 22/02/2017 סלע מרים 1118019/1

רוזנצביג יעקב 08/02/2017 רוזנצביג אידה 1118693/1

לנדר לבטוב 
יחיאל מיכאל

14/01/2017 לנדר לבטוב 
חיה

1119741/1

סגל נורית 28/02/2017 סלטו קלרה 1118597/1

דהן דוד 09/02/2017 דן יחיאל 1119546/1

קמחי כרמלה 17/01/1995 קמחי יהושע 1117978/1

סלימאני מרינה 22/11/1998 סברדלוב 
אלכסנדר

1118213/1

פיחמן מיכאל 05/02/2010 סוקול מלכה 1118454/1

אלבלינג צבי 03/02/2017 אלבלינג ברטה 1118734/1

בן שמחון אופירה 09/03/2017 בן שמחון יעקב 1118779/1

כהן משה 20/02/2013 כהן יצחק 1118867/1

כהן משה 09/03/2017 כהן חנה 1118878/1

כהן נדב 26/07/2009 כהן ניסן 1119120/1

שחם מרים 25/02/2017 הופמן רבקה 1119151/1

רייכנשטיין 
אלכסנדר

27/02/2017 רייכנשטיין 
הלנה לילי

1119222/1

כפרי אהוד 12/05/2016 כפרי אסתר 1119225/1

פליישמן מרגריטה 22/02/2017 פליישמן בוריס 1119231/1

מרדכי דוד 12/03/2017 מרדכי שאול 1119295/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לוי לונה 31/07/2008 בללו יוסף 1126749/1

חן נועם 29/04/2017 חזאם אלי 1126827/1

מדיני תקוה 11/04/2017 מדיני אבי 1126867/1

דרוזין שולמית 10/08/2009 קראוס מרדכי 1126953/1

דרוזין שולמית 10/03/2017 קראוס לאה 1126965/1

אשד דור 20/04/2017 בן שושן יצחק 1126970/2

קנר מרים 29/04/2017 קנר זאב 1127039/1

ניסן רחל 16/05/2017 ניסן דני 1127130/3

אלקניאן יצחק 23/08/2006 אלקאנין פרי 1127323/1

אלפנדרי שושנה 21/04/2017 אלפנדרי שלמה 1127336/2

באורנפרוינד 
תלמה

26/02/2007 העזרי אהובה 1127485/1

גילן דפנה מזל 18/04/2017 בדלי יצחק 1127500/1

כהן שולמית 25/12/2016 כהן אסתר 1127557/2

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(

                                                רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אלמלח מרי 10/01/2017 אלמלח מאיר 163882/2

דוד שמואל 21/04/1999 דוד אריאלה 516111/3

ויינברגר חנה 21/04/2017 וישליצקי 
מרדכי

571866/2

וקנין זוסלין 03/01/2017 וקנין משה 1116227/1

קופציק קלונימוס 
קלמיש

23/04/1990 קופציק שלמה 575220/2

בוטבול סימי 17/09/2015 בחבוט דינה 1116235/1

עזרא הרצל 21/10/2013 עזרא זיוה 1116396/1

משה נעמי 19/02/2017 משה יעקב 1116417/1

סגלוב יליזבטה 31/12/2016 סגלוב יעקב 1116339/1

מנדלוביץ צבי 31/01/2017 מנדלוביץ 
אסתרינה

1116345/1

גולדנברג מלכה 
מרים

13/02/2017 גולדנברג 
ישראל

1116426/1

מורדוכייב חנניה 09/02/2017 מורדוכייב נינה 1116428/1

בלומנפלד יפה 26/12/2002 צובוטרו פיסקו 1116773/1

שטינברג סוניה 21/02/2017 שחם חיים 
ארנון

1116903/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כספי אסתר 19/03/2017 כספי מאיר 1122087/1

סיגלר רוזה 18/02/2017 סיגלר אריאל 1122262/1

בנבנשתי טובה 16/04/2017 בנבנשתי יצחק 1122530/1

פרץ דינה 23/04/2016 פרץ אמיל-חיים 1122540/1

נחושי דליה 26/03/2017 כהן שושנה 1122705/1

שטנר סבטלנה 08/01/2017 שטנר לאה 1122739/1

פלאח אנני 01/03/2017 דהן עליזה 1122766/1

פורמן סרגיי 01/03/2014 פורמן מלכה 1122898/1

חנגה שושנה 01/11/2016 חנגה שרה-
זקיה

1122962/1

נג'אר מלכה 22/03/2017 נג'אר ויליאם 1123020/1

סלע אלי 26/03/2017 שטיין יפה 1123150/1

חתן בת שבע 24/03/2017 חתן נחום 1123222/1

קליין דוד אריאל 07/04/2017 קליין ליליאן 
אדלה

1123910/1

גור מיכל 20/04/2017 בן משה דניאל 1123950/1

בן חיים רפאל 23/04/2017 בן חיים מזל 1124097/1

איזנברגר טובה 03/12/2016 מושקוביץ 
אסתר

1124133/1

זיצר טובה 12/02/2017 זיצר שמואל 1124143/1

דרייפוס מלכה 19/04/2017 שינברג צפורה 1124160/1

קרן ריקה 21/10/2015 קרן אברהם 1124173/1

זיסמן מרים 
מריאנה

09/11/2016 אורלייב 
שפרינצה

1124389/1

זיסמן מרים 
מריאנה

21/03/2017 אורלייב מרקו 1124393/1

דרעי מרינט מרים 22/06/1988 דרעי שמעון 1124402/1

סלטר זאב 25/04/2017 שחם פפי 1124407/1

דבדני גדרון ענת 
חנה

24/04/2017 גדרון שרה 1124428/1

אקוקה אוראל 19/03/2017 אקוקה אלברט 1124612/1

קלימן דוד שלמה 29/11/2015 קלימן חנוך 
יעקב

1124654/1

בנאילי יצחק 28/07/2007 בנאילי פרחה 1124738/1

אלפסי גאיס 
יחיאל

01/05/2017 אלפסי שושנה 1124799/1

ליביס יששכר 
ברק

22/04/2017 ליביס ישראל 
מאיר

1124997/1

מרילי יעקב 04/07/2012 מרילי משה 1124999/1

וורקין אולגה 14/02/2017 דודין אלה 1125046/1

לוי אסתר 26/08/1994 בנימין דאוד 1125094/1

לוי אסתר 12/09/2016 בנימין פורטונה 1125098/1

מלך שושנה 03/04/2017 זלינגר משה 1125265/1

מויאל פולינה 22/04/2007 בטקין אלכסנדר 1125571/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פינקלשטיין ליאת 01/03/2017 פינקלשטיין גל 
אפרים

1119429/1

קורט ראובן 25/02/2017 קורט מרים 1119536/1

דדון סילביה 08/01/2017 דדון אדמון 1119681/1

צ'רניצקי בוריס 10/03/2016 צ'רניצקי מיכאל 1119707/1

פישר יהודית 08/11/2016 ריכטר מרים 1119994/1

פישר יהודית 22/01/2017 ריכטר חוסה 1119999/1

אבטה אבבה 22/07/2010 אבטה מוצ'יט 1120271/1

אבטה אבבה 02/02/2017 אבטה וורקה 1120273/1

ברבי ג'ולאט 23/08/2003 ברבי מיכל 1120354/1

לוי שלמה 09/03/2017 לוי יפה 1120681/1

בן דוד סמדר 09/01/2017 בן דוד פנחס 1120864/1

פינטו מיכל 06/03/2010 פינטו רוזט 1121067/1

דניאל אלי 09/01/2017 דניאל אליגרה 1121955/1

מזרחי בתיה 22/03/2017 מזרחי מיכאל 1124953/1

לרון יאן 15/04/2017 שולמן ונדה 1122884/1

קריו אברהם 07/03/2017 קריו גינט 1121516/1

מזרחי ענבל 14/09/2014 מזרחי אבי 1125508/1

קחלי יוכבד 01/09/2016 קליין נתן 1123615/1

גרונר ישראל ירון 25/07/2015 גרונר אריה 1123025/1

הופל ישראל 24/01/2017 הופל יהושע 1125272/1

שוורץ רוזה 13/02/2016 שוורץ ג'אורג' 1121181/1

פרץ בתיה 15/04/2017 פרץ אלברט 1124618/1

יהודה ארז 19/01/2017 יהודה שולמית 1125829/1

סעדון תפארת 29/03/2017 סואץ שרה 1125800/1

טל שלום ויקטור 02/02/2017 טל רופינה 1121941/1

אבוזגלו אילנית 
דנית

25/04/2017 אבוזגלו יעקב 986038/3

טפרה בוסנה 29/07/2015 קבדה מולונש 1121145/1

חמו שולמית 12/04/2017 חמו ברלב 1123009/1

מצנר רחל 25/02/2017 מצנר רוברט 1122082/1

מרקוס עטרה 24/04/2017 גרינברג ברבו 1124496/1

גולדפיינר מנחם 09/05/2017 גולדפיינר זלמן 1126084/1

פינטו מיכל 24/08/2010 פינטו יוסף 1121070/1

פרץ  מיכל  04/03/2016 לוין מרדכי 1121638/1

אבאיו רחל 04/03/2017 בריל רגינה 1121925/1

אינהורן מנחם 25/10/2014 אינהורן טובה 1121976/1

בלאו קרול 26/03/2017 בלאו אוה 1121998/1

יפרח מאיר 31/07/2016 יפרח עליזה 1122046/1

אברהם נעים 23/03/2017 אברהם אסתר 
חנה

1122050/1

אופיר יהודית 03/03/2017 אופיר משה 1122078/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שלפמן לב 13/12/2016 שלפמן אנה 1116473/1

וונונו אליס 31/12/2016 וונונו יצחק 1116535/1

קוברסקי מרדכי 20/12/2016 קוברסקי צילה 1116543/1

קאיקוב ראובן 24/01/2017 קאיקוב יעקב 1116659/1

ציגלר משה 05/02/2017 ציגלר אביגדור 1116693/1

סברי משה 09/02/2017 סברי סולימאן 1117679/1

ברדה עמוס 25/12/2016 ברדה חגית 1116998/1

כהן אנה 20/02/2017 טורבובסקה 
גניה

1117619/1

נוזר אליקו 10/12/2013 נוזר בהרם 1116790/1

כהן זיוה 24/08/2016 ביננשטוק יונה 1117033/1

כהן זיוה 04/01/2013 ביננשטוק יוסף 1117166/1

שטיין לודמילה 03/01/2017 ריז'יקוב יוסף 1117192/1

איליאגוייב 
מילכה

06/02/2007 איליאגוייב 
אליהו

1117260/1

וטנמחר לאוניד 25/02/2017 קנפל רוזליה 1117368/1

זך בן ציון 13/02/2017 זך רעיסה 1117591/1

מירוביץ כרמן 22/10/2016 מירוביץ מארק 1117623/1

מלמד בלה 16/02/2017 מלמד יולי 1117637/1

אהרנפלד יצחק 28/02/2017 אהרנפלד 
אדיט

1117698/1

קריחלי נלי 07/02/2017 קריחלי נסים 1117782/1

קליימן לידיה 23/11/2016 קליימן יוסף 1118024/1

קליימן לידיה 13/04/2002 ברטושק 
ראיסה

1118035/1

שטינזלץ בצלאל 
אלי

02/03/2017 שטינזלץ 
שלמה

1120161/1

אברבוך )אורבוך(  
זהר חיים

14/02/2017 אורבוך אורי 1120239/1

חדד שגית 03/02/2017 חדד שלום 1119619/1

יאיר מהין 02/03/2016 ראד טלאב 
מונבר

1119897/1

אליעז דוד 
שמואל

25/05/2009 אליאס צבי 
קורט

1118067/1

קושניר דליה 10/02/2017 רובין שושנה 1118276/1

סאיגו יהודית 
יוליה

23/07/2013 אוזן יצחק 1118306/1

כהן רבקה 21/01/2017 כהן נקדימון 1118322/1

משה אסתר 03/02/2017 קירשנבוים 
ורדה

1118592/1

מחפוד אסתר 23/02/2017 מחפוד אילן 
חיים

1118739/1

אלקובי ענת 04/02/2017 חליפה שלמה 1118805/1

קולעי שולמית 08/03/2017 קולעי דוד 1118962/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מויאל פולינה 24/01/2014 בטקין רוזה 1125577/1

נירנפלד אורנה 02/12/2003 בריל יצחק 1125579/1

אייזנבך מנחם 
אליהו

31/03/2017 אייזנבך יהודה 1126819/1

אטדרי אליס 05/01/2017 אטדרי ברוך 1127398/1

אוחנה אבירם 30/12/2016 אוחנה מרדכי 1127245/1

פלג לימור 13/12/2011 הירשמן מרים 1127114/1

קרוססן ברנרד 
מרדכי

07/05/2017 קרוססן דבורה 1127521/1

מלול אסתר 03/05/2017 מלול שלום 1126972/1

קנובלוך ברכה 06/04/2017 קנובלוך דב 1126736/1

נוה שרה 23/01/2017 דמרי מרים 1126175/1

ברוך לינדה 05/04/2017 שנצוויט 
איזבלה

1127339/1

דה צוקרל גלילה 28/08/2013 דה צוקרל משה 1126352/1

גולדנברג שרה 
צפורה

29/04/2017 קוטנר גרשון 1126797/1

דהן אילנית 04/04/2016 אבישר כרים 1126232/1

קטלן אסתר 23/03/2017 קטלן יוסף 1126897/1

פוקס ריטה 24/09/2016 שרמן חיה פאני 1126941/1

שמואלי רחלי 07/04/2017 שמואלי 
ליאונור-צביה

1127183/1

לוי שמואל 22/05/2017 לוי סולטנה 1127530/1

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(

                                       יצחק היקינד, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גיל דני 29/01/2017 גרסטל אילנה 276047/2

גיל דני 29/01/2017 גרסטל אילנה 276047/3

עוז יואל 16/10/2016 עזריה יהודה 292865/2

אבנרי אסתר 06/01/2017 אבנרי גד 1116104/1

אבנרי אסתר 06/01/2017 אבנרי גד 1116104/2

ליפשיץ צביה 05/02/2017 פיינבליט מרים 1116194/1

גלולה מאיר 
מישל

11/12/2014 גלולה רוגר 1116204/1

גלולה מאיר 
מישל

12/01/2017 גלולה עזיזה 1116218/1

חיינסון ויאצ'סלב 06/12/2016 חיינסון יעקב 1116326/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בר מנחם נחם 24/03/2017 בר מנחם 
אברהם

1121165/1

שמאי שחר 14/02/2017 שמאי ליהי 1121196/1

עדן סעדיה 12/03/2017 עדן טובה 1121278/1

נחום תמר 08/03/2017 ברקלי רות 1121579/1

גריבה נג'ה 14/01/2017 גריבה חיים 1121681/1

מלכא איילת 18/10/2015 מלכה יוסף 1121889/1

אייל זאודיטו 03/03/2017 אייל איג'יגו 1121935/1

פרטוש מישל 
אמילי

23/03/2017 פרטוש שמואל 1122045/1

ישראלי אבישי 12/10/2016 ישראלי זמירה 1122130/1

דניאלי דזמלי 29/12/2016 דניאלי נטליה 1122311/1

כהן אהרן 05/02/2001 כהן ריקה 1122535/1

גולני אדם 13/03/2017 גולני חנה 1122722/1

קעטבי חנה 06/05/2016 קעטבי אברהם 1122915/1

מרקילביץ קירה 16/03/2017 מרקילביץ יורי 1123021/1

שצר יאיר 26/03/2017 שצר זאב 1123339/1

בלחסן סוזן 06/03/2017 בלחסן ויקטור 
ויליאם

1122702/1

חזן שלמה 15/10/2013 חזן יחזקאל 1122712/1

גלובוקו  סוזי 02/02/2017 אפל אנה 1122801/1

רחימיאן אורפז 01/07/2016 רהימיאן יזדי 
הושנג

1123003/1

רחימיאן אורפז 04/02/2017 דוסטאר 
קיאנדוקט

1123012/1

מרי נגא 22/11/2011 ביטאו צהאי 1123052/1

קוסקס הוברט 
ז'וזף יוסף

15/01/2015 רוסנברג שרה 
הינדה

1123068/1

זוננשיין מלכה 09/03/2017 רט אהרון 1123129/1

אמזלג אילנה 09/02/2017 פרץ אפרים 1123182/1

אמזלג אילנה 09/02/2017 פרץ אפרים 1123182/2

מימון נטלי אסתר 21/10/2016 חדד ריחנה 1123266/1

מימון נטלי אסתר 05/12/2014 חדד אנג'לו 1123283/1

שם המבקש תאריך פטירה שם המנוח מספר תיק

ברטוב עדי 04/03/2017 ארביב אסתר 1123552/1

לרמן אלינה 25/02/2017 לרמן אלכסנדר 1123684/1

מיכאליס יאיר 31/03/2017 מיכאליס 
יהודה

1123889/1

גוטין זויה 30/05/2016 גוטין רוזה 1123895/1

לירז דניאל 22/10/2016 ניזרד גולי 1124028/1

חואתו גילה 22/03/2017 חואתו הרצל 1124136/1

ברקואי וייזרו 10/02/2016 ברקואי 
אלמיהו

1124165/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גרפי יואל 16/01/2017 גרפי יחיא 1119097/1

סיגלר יבגניה 08/05/2016 פינקל גניה 1119284/1

רואש בת שבע 17/04/2010 ביטון מאיר 1119297/1

רואש בת שבע 14/02/2017 ביטון חסיבה 1119323/1

חזן מזל מירה 25/07/2014 חזן שמעון 1119412/1

ברייר ציאלה 13/02/2017 נאניקאשווילי 
זינאידה

1119590/1

ג'אן יעקב 28/02/2000 קונה סינה 1119804/1

דאדי מאיר מקס 28/11/2016 דאדי מנשה 1119839/1

גוטמן ולדימיר 12/02/2016 גוטמן סוניה 1119864/1

גולדשטיין טוני 26/02/2017 גולדשטיין 
פרוים

1119875/1

דאבוש רחל 10/01/2017 כהן מגורי 
חביבה

1119896/1

אליעז שרה 27/11/2016 קורצמן דבורה 1120105/1

כהן משה 12/02/2007 כהן מטילדה 1120174/1

דנינו אריה 11/03/2017 דנינו רחל 1120219/1

זינגר צביקה 12/02/2017 זינגר יהודית 
אטל

1120233/1

רומנו יוסף 14/01/2017 רומאני כמוס 1028423/2

מושקוביץ דניז 25/01/2015 בורדוביץ 
אלכסנדר

1036299/3

פינס אראלה 24/07/2014 בדר מרים 1115887/2

אהרון חוה 22/12/2016 אהרון ראובן 1120261/1

בודניא גרי 04/02/2017 רוגולסקיה 
זלדה

1120428/1

ליברמן דריו 
גבריאל

14/02/2017 ליברמן צילי 1120447/1

רוזנטל שמואל 25/01/2017 רוזנטל לאה 1120501/1

אזולאי חוה 29/01/2017 סרוסי רחל 1120790/1

מרגולין מיכאל 15/02/2017 מרגולין ילנה 1120581/1

אמיר עמיחי 28/03/2017 כץ אוריאל 1120612/1

חן קאפח תמיר 20/12/2016 קפח ישראל 1120610/1

דגן אליהו 23/03/2017 דגן רינה 1120685/1

פורר קלריסה 15/02/2017 זוברמן אטל 1120878/1

פורר קלריסה 17/01/2017 זוברמן גנאדי 1120885/1

שלוש אורלי 08/03/2017 פרץ דוד 1120942/1

דנן קתרין 23/01/2017 אלבאזיס פול 
מוניק

1121754/1

שחם ניצה 06/03/2017 שרירא יצחק 1121894/1

ברנשטיין אילונה 23/01/2017 גרבובסקי 
דמיטרי

1121947/1

טהר אביטל 27/02/2017 טהר פנינה 1122139/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שולדינר אידה 06/04/2017 ריפה גוסטה 1126753/1

סטולירו ראובן 24/04/2017 סטולירו חנה 1126759/2

אהרון מיכל 05/05/2017 אהרון אורי 1126822/1

יפראימוב אנטולי 13/03/2017 איפריימוב 
שושן

1126831/1

תורגמן פאני 13/02/2017 בן דוד סעדה 1126841/1

סמייה עדנה 11/01/2011 זקזאק גוליה 1127027/1

סמייה עדנה 14/03/2017 זקזאק שלום 1127036/1

וייס דרור 28/03/2017 וייס נלה 1127063/1

סובוטין פרידל 
טטיאנה

21/12/2016 פרידל אברהם 
אנדרי

1127135/1

ויסמן מרדכי 13/03/2017 ויסמן חיה 1127165/1

בבל אירינה 13/01/2017 בבל אווה 1127193/1

יעקב זר אשר 12/07/2014 יעקב זר עדנה 1127214/1

זטלאוי יפה 14/04/2017 זטלאוי דידי 1127225/1

ראובפוגל לוסיה 09/04/2017 ראובפוגל 
מרטין

1127368/1

גואטה יובל 14/12/2016 גויטע סימו 1127375/1

רוכמן זאב 17/02/2017 רוחמן רחל 1127473/1

רוכמן זאב 01/06/1994 רוחמן זלמן 1127483/1

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(
אלון ארביב, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

נגאר אורה 18/01/2017 נגאר שלום 842437/2

מאיר אלה 20/11/2016 ווינשטין פנינה 1116224/1

לבנה אברהם 22/03/1984 ויס משה 1116226/1

שניר רונית 18/01/2017 רוזנבאום יצחק 1116248/1

שמחי יואב 04/10/2016 שמחי יהודה 1116439/1

מולה קאסאי 06/02/2016 סיסאי למלם 1116781/1

שכטר יהודית 12/07/2008 בימבי 
מקסימיליאן 

)חיים מרד(

1116632/1

שכטר יהודית 22/01/2017 בימבי הלנה
 )הניה(

1116634/1

זריף פור עדנה 26/06/2016 לויאן אסתר 1116735/1

גלבוע נתן 11/02/2017 ליבוביץ לאה 1116759/1

כוכבי לאה 02/01/2017 כוכבי יששכר 1116823/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לביא ויקטור 
חיים

04/04/2017 לביא יעקב 1124364/1

אליאס אילנה 15/03/2017 אליאס 
באבאג'אן

1124234/1

זילברשטיין עופר 13/01/2017 הנקלמן 
זילברשטיין 

אוה

1124304/1

גנאח זבלון 26/01/2017 גנאח קלארה 1124352/1

מילול סיגל 21/02/2017 מילול שמעון 1124421/1

לוין לינור מרשה 06/03/2017 לוין   מוריס 
אלברט

1124477/1

טרסטין פבל 06/11/2007 טרכטנבליט 
ריבה

1124551/1

אגרה גריגורי 05/03/2017 אגרה ילנה 1125442/1

והבה שרה 28/01/2017 והבה יעקב 1124823/1

שואף רחל 16/11/2016 כפרי פרנקה 290481/2

שואף רחל 16/11/2016 כפרי פרנקה 290481/3

קירילוב לודמילה 09/03/2014 זמכובסקי 
אלכסנדר

1124559/1

טרסטין פבל 11/10/2015 טרסטין אסיה 1124563/1

צרור בן לולו 
ליאת

10/03/2017 בן לולו ענבל 1124666/1

קסטנבאום 
דבורה

07/04/2017 קסטנבאום 
מנחם

1124687/1

איון ג'קלין 28/01/2017 איון פרוספר 1125079/1

דרור רון מרדכי 17/08/2014 דרור אורי 
יותם

1125170/1

דפנה-
לורברבאום יעקב 

משה

12/11/2015 דפנה לאה 1125252/1

חלפון שושנה 29/03/2017 חלפון דוד 
דותן

1125590/1

וולקוב אלה 04/04/2017 לפונדה בוריס 1125586/1

עטיה שרה 15/10/2013 עטיה חי 1125607/1

שורץ יחיאל 03/10/1983 שורץ שמואל 1125802/1

ויסוצקי משה 25/04/2017 ויסוצקי  
שלמה

1126134/1

סופר עמוס 14/04/2017 סופר אתי 1127241/1

אזרן אמיר 20/04/2017 אזרן דוד 1127442/1

אדינייב עדי 06/01/2017 אדינייב קולין 
קולה

1127553/1

ציוני צליל 01/04/2015 ציוני רחמים 1126900/1

זידן פרננדה 05/03/2017 זידן לאה 1126298/1

רדיע מרי 10/10/2016 בבנאקיל קלרה 1126373/1

גולדברג משה 
מוריס ברהם

25/02/2014 גולדברג איזבל 1126744/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גדליהו ליליה 21/03/2017 קרמנצ'וצקי 
אירינה

1120657/1

יוסף גדעון גידו 17/01/2017 יוסף חנה 1120778/1

גולדברגר מאיר 01/03/2017 גולדברגר בלה 1120900/1

המבורגר יהודית 09/02/2017 פרידמן לאה 1121283/1

מזרחי אסתר 18/01/2017 מזרחי יעקב 1121279/1

אביניר אהלה 16/01/2016 גרוס אורה 1120904/1

שטיין ברוריה 03/09/1992 שטיין חיים 1120910/1

אביניר אהלה 04/02/2017 גרוס אלכסנדר 1120909/1

גולדמן צבי משה 30/12/2016 גולדמן לאה 1120966/1

מאירי שרה 05/03/2017 מאירי תמר 1121065/1

עבודי זהבה 20/07/2016 בליני שרה 1121531/1

צפורי מיכל 23/07/2013 צפורי סימה 1122195/1

שלו שי-לי 26/03/2015 שלום יחיאל 1122749/1

וולף חנה 22/02/2017 לוין משה 1121652/1

קדם ניר 22/03/2017 קדם יחזקאל 1121546/1

ביטון סילביה 08/03/2017 ביטון מנחם 1121632/1

פפטא חיים 14/03/2017 פפטא שרית 1121634/1

עזרי עוזי 04/03/2017 עזרי מלכה 1121715/1

הרמן שרה 08/03/2017 כהן חיה 1122286/1

אזרק יוסף יצחק 01/04/2017 אזרק מרים 1122290/1

בירדואקר ירושה 20/03/2017 בירדואקר ליטל 1122335/1

שריר לאה 06/03/2016 שורץ בסה 1122360/1

ובר יהודית 16/09/2009 דויטש שרה 1122502/1

דאיה אלונה  
נג'יה

17/03/2017 פתאל עזו 
שושנה

1122682/1

הלפרין זיקה 09/03/2017 הלפרין צפורה 1122791/1

הירש חיים 10/03/2017 הירש רבקה 1123013/1

גרוברט אלה 23/06/2014 ליפקין מטביי 1123031/1

גרוברט אלה 09/09/2016 ליפקין בלה 1123045/1

דוד תמיר
 )ישראל(

04/03/2017 דוד מרדכי 1123177/1

תמר דני 06/03/2017 תמר ערן 1123299/1

אבורוס רחל 02/04/2017 אבורוס יעקב 1123587/1

איזק גבריאל 27/10/2005 איזק אדולף 1123692/1

גלברד לאה 25/01/2017 גלברד שמואל 
פנחס

1123839/1

איזק גבריאל 25/01/2017 איזק אליזבטה 1123718/1

עודני יעל 06/04/2017 עודני שלמה 1123812/1

אבינרי יהודה 12/03/2017 אבינרי מרגיט 1123834/1

בן צור שרה 23/03/2017 בן צור עובד 1123976/1

זלצר שמואל 04/03/2017 זלצר איטה 1124052/1

אלקיים גרציה 15/04/2017 אלקיים גבריאל 1123972/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מונק פסיה 20/11/2016 קרפף שרה 1116852/1

ידוב לאה 28/01/2017 ידוב אלחנן 1116967/1

גמליאל עליזה 10/12/2016 גמליאל יפתח 1117025/1

בן שלום אליהו 
ציון

17/02/2017 בן שלום זהבה 1118321/1

הופמן יהודה 06/10/2016 הופמן פנינה 1118588/1

קסירר מלכה 03/02/2017 קסירר עזרא 1118106/1

דקל בני 07/04/2016 חלילי שרה 1118644/1

ניסן ליאור 17/12/2016 ניסן דוד 1117813/1

קרווני אורית 20/01/2017 שרעבי שושנה 1117234/1

ברקוביץ יוסף 
יהודה

11/02/2016 ברקוביץ מרדכי 1117342/1

דבירי יגאל 26/01/2017 דבירי שלמה 1117453/1

נסים ירמיהו 02/02/2008 ניסים שמעון 1117581/1

מדמוני יחזקאל 15/02/2017 מדמוני זכריה 1117708/1

מולדובן מנחם 
מנדל

10/05/2009 מולדובן חנניה 
יום טוב ליפא

1117846/1

משה דניאל 23/12/2016 משה צדוק 1118227/1

גומה דגנית 17/11/2016 גומה רוני 1118260/1

גולדבלט אברהם 07/02/2017 גולדבלט אלקה 1118523/1

אמיתי עמירם 25/03/2013 גזית עתליה 1118678/1

קיטיאט וידה 20/02/2017 דרוישיאן דינה 1119028/1

כהן אלעד 04/03/2017 כהן אברהם 1119364/1

קליין ורדה 01/03/2017 סגל אביעזר 1119598/1

יורוביץ אהרן 16/03/2017 יורוביץ סנדור 1119611/1

בוגנים יוסי 20/10/2016 בוגנים ארמונד 1118797/1

מעודה הודיה 08/01/2017 מעודה אפרים 
סעדיה

1119087/1

אורן יצחק 09/02/2017 אורן נעמה 1119194/1

ברדוגו פלורין 02/02/2017 לוי עלי 1119245/1

נדיר ניצה 04/03/2017 נדיר משה 1119290/1

וקנין אריה 26/01/2017 וקנין פני 1119399/1

וקנין אריה 17/05/2015 וקנין יוסף 1119402/1

גרז'ול פיגה 02/09/2011 גיימן לובה 1119431/1

עובדיה שנטל 14/02/2017 ליכטנברג מרי 1119695/1

ליגטי לידיה 20/02/2017 יצחקי דוד 1119824/1

ישראל מרים 24/11/2016 ברנאד חיים 1119830/1

דקל אסף 22/02/2017 דקל אורית 1120062/1

לוי עמנואל 12/08/2014 לוי נהוראי 1120215/1

לוי ילנה 09/12/2016 לוריא אברהם 1120259/1

פויכטוונגר רבקה 05/12/1987 פויכטונגר 
ישראל

1120510/1

גרוס שלמה 24/09/2016 גרוס סימה 1120574/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מיכלשווילי משה 29/03/2017 מיכלשווילי 
מיכאל

1127495/1

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(

יצחק אפשטיין, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אושרי רומיה 20/03/1991 אליע רוזה 406989/2

צברי שאול 28/01/2017 צברי אהובה 1116865/2

עוזיאל יעקב 01/02/2017 עוזיאל נסים 1117027/1

פריאנטה סמנה 07/02/2017 פריאנטה שמעון 
חיים

1117093/1

הרזי שלמה 18/02/2008 חרזי חממה 1117310/1

הרזי שלמה 21/09/2001 חרזי יחיא 1117313/1

שלומוביץ חיה 
רחל

22/06/2016 ברנדויין צפורה 1118058/1

בן צור מעיין ליה 03/03/2017 מולדז'נוב 
אריאל

1118053/1

ואדעי יעל 25/11/2016 כהן צפורה 1117604/1

ליבנה שלמה 
חיים

08/02/2017 וייס אולגה 1118038/1

אלימלך דניאל 24/02/2016 אלמלח פיבי 1117898/1

שלומוביץ חיה 
רחל

31/08/2012 ברנדוין יהושע 1118061/1

מזרחי רועי 18/02/2017 מזרחי ניסן 1118097/1

סופר גיל 15/02/2017 סופר דוד 1118100/1

שמעיה חגית 04/02/2017 סיני חיים 1118294/1

סופר גיל 19/06/2014 סופר מרגלית 1118101/1

קריטי רות 22/02/2017 קריטי אליהו 1118103/1

מלכה עמרם 11/02/2017 מלכה לירן 1118303/1

פאיז לולואה 17/12/2016 פאיז ג'מיל 189976/2

פרידמן פמלה ג'ון 26/06/2014 פרידמן יוסף 1109621/3

צולמן יצחק נתן 12/10/1996 צולמן חוה 
)אוה(

1119163/1

כרמי אבי 10/01/2017 כרמי יוסף 1118871/1

סוריא רגב 10/03/2017 קרויטורו מרי 
מרים

1119098/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כהן יהודה 19/07/1994 כהן מרדכי 
)מרקו(

1123993/1

כהן יהודה 21/12/2008 כהן סוקר 1124003/1

שטוק סמיון 13/01/2017 פרנקל אלכסנדר 1124163/1

שטוק סמיון 11/04/2007 שטוק יבגניה 1124171/1

ברק חנן 20/03/2017 ברק יעקב 1124175/1

שפסה משה 24/03/2017 שפסה רבקה 1125514/1

כץ נעמי 02/04/2017 שאים זינאידה 1125466/1

פלדמן רוני מרדכי 18/03/2017 פלדמן צבי 1125657/1

איזנהמר בתיה 06/08/2014 איזנהמר אשר 1123750/5

איברגימוב 
שחרימן

21/04/2017 איברגימוב דינר 1124255/1

פיין משה 25/02/2017 פיין פסיה 1124373/1

פלדמן שלמה 26/09/2016 פלדמן דבורה 1124379/1

גייכמן רומן 12/06/1998 גייכמן מריה 1124853/1

שמואלוב דניאל 10/01/2016 גדייב ברטה 1125091/1

יואבי אריה 25/02/2017 יואבי שמעון 1125139/1

שי שלום 20/10/2016 שללשווילי 
ריבה

1125187/1

ויטנברג קלרה 28/01/2017 סליטרניק ברנה 1125270/1

גור אריה עדי 21/04/2017 גור אריה 
חסדאי

1125374/1

פבזנר מיכאל 21/03/2017 פבזנר ורה 1125377/1

זילברפרב טובה 26/08/2016 בש הלנה 1125687/1

פולישוק-קסלמן 
ליאורה

05/03/2017 ויינרמן סוניה 1125733/1

לפיד אוהד 19/02/2017 לפיד עזרא 1126233/1

קיסר גלעד 26/06/2009 קסר שלמה 1127460/1

שלו גד 24/03/2017 שלו חנה 1127417/1

עקירב חוה 15/01/2017 מעטוק סעידה 1125982/1

בזן אריה עזרא 12/01/2017 בזן חיים 1126078/1

נחום גדי )סלמן( 27/01/2014 נחום מרים 1126226/1

בוניק חיים 06/05/2017 בוניק יפה 1126228/1

גייר מרדכי 13/04/2017 גייר פנינה 1126967/1

אמסטרדם 
אוטיליה

10/05/2017 אברהם זליג 1127096/1

רגב אורנה 12/04/2017 רגב שרגא 1127154/1

ברורמן אליעזר 
חיים

17/04/2017 ברורמן זהרה 1127395/1

נסים רוזה 09/03/1990 עזרא סביח 1127455/1

נסים רוזה 07/02/2017 עזרא אבלין 1127464/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

יחזקאל גבריאל 14/04/2017 יחזקאל חנה 
לאה

1122796/1

בוליס דוד 02/04/2017 בוליס בללה 1122882/1

ברגר זאקלין 
לינדה

16/04/2017 ברגר דוד 1122943/2

לוי ענת 31/03/2017 חיים נזימה 1122954/1

בקל אריה 19/03/2017 בקל בתיה 1123023/1

יופטרו שאול 16/02/2017 יופטרו אילנה 1123096/1

מזעקי אלמוג 05/08/2016 מזעקי שמואל 1123257/1

גרטי יעל 01/11/2016 רובס עליזה 1124051/1

מולר בלה 05/03/2017 פלינסקי מאיר 1123515/1

הוליץ דב 16/04/2002 הוליץ אלימלך 1123208/1

מישל שרה 22/02/2017 מישל מיכאל 
יואל

1123471/1

מדמון חיים יוסף 04/09/2015 מדמון אורה 1123584/1

אדלמן חנה 26/02/2017 צפור עדינה 1124158/1

יוסיפוף ליאורה 23/03/2017 יוסופוף יוסף 1124167/1

אנמוט פנינה 
עליזה

21/04/2017 אנמוט אלכסנדר 1124285/1

בן בסט לאה 01/04/2017 בן בסט שלמה 1124395/1

אוזן חיים-יואב 16/06/1998 אוזן טוטו ז'ואל 190123/2

אברהמי אסתר 02/05/2017 גרינבוים שרה 1124901/1

דהן רינה 05/03/2017 דהן אלי 1124940/1

אלבלה אורית 19/06/2016 סעדון סימון 1125001/1

עמראן יפה 31/03/2017 מדהלה שלמה 1125023/1

גהלי מרים 08/12/2011 גחלי יעקב 1125045/1

פונצק לאה 13/04/2017 הרצוג ויקה 1125357/1

חזן שלום-חי 30/04/2017 חזן ברוריה 1125380/1

זמיר צפורה 01/09/2016 ריבל מרים 1125052/1

מוסקוביץ דפנה 31/03/2017 אליאס שושנה 1125230/2

גרשמן פבל 28/03/2017 גרשמן יעקב 1125283/1

שמר חנה 23/04/2016 שמר שמואל 1125353/1

עם שלם זהבה 06/04/2017 עם-שלם 
אברהם

1125558/1

סרפיאן גדעון 14/02/2017 סרפיאן חביב 1125627/1

גרינטוך עוזר 13/04/2017 גרינטוך צירל 1125666/1

עבאהל רחל 07/04/2017 עבאהל יוסף 1125874/1

ארביב אורית 18/03/2017 בבאי דוד 1126286/1

קתוע ניר 02/07/1981 קתוע שלום 1125681/1

מסעוד-הלוי 
שושנה

04/02/2017 מסעוד-הלוי 
שאול

1125918/1

טודירוס רבקה 10/03/2017 טודירוס חיים 1125931/1

קופרמן אסיה 25/02/2017 קופרמן גרש 1126030/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פקטור אנטולי 01/03/2017 פקטור תמרה 1119169/1

קלאפ שמואל 24/02/2017 קלאפ ג'ולי 1119717/1

צולק משה אליהו 09/06/2016 צ'ולק בת שבע 1119271/1

שור שלום 10/12/2016 שור מרים 1119298/1

נגר יהונתן 24/11/2016 נגר אברהם 1119419/1

נגר יהונתן 30/04/2015 נגר מלכה 1119421/1

יקנה נעמה 10/02/1999 נגר שלום 1119482/1

כהן יצחק איצ'ו 27/02/2017 כהן גילה 1119509/1

כהן גבריאל 
שמואל

07/03/2017 כהן פנחס 1119765/1

חלא כוכבה 16/11/2016 השדחי יורם 1119773/1

ששון ניצה 07/02/2007 מנחם שמעון 192156/2

מנדל זיוה 14/03/2017 מליחי יורם 906226/3

מייליכוב יבגני 25/02/2017 מייליכוב בוריס 1120055/1

קידר אלי 04/09/2008 קמפינסקי חוה 1120128/1

לוריא משה 05/02/2017 לוריא משולם 
זישא

1120171/1

אליעזרוב טטיאנה 10/10/2014 אליעזרוב יוסף 1120181/1

קוסטנטיני תרצה 14/03/2017 קסנטיני גבריאל 1120894/1

אלבר רוזה 29/05/2010 זלבוביץ ינקל 1120347/1

שטינמן מיכאל 23/12/2016 שטיינמן מרגיט 1120504/1

דוידוביץ יוסף 01/03/2017 דוידוביץ גיזלה 
גיטל

1120555/1

שרעבי נעמי 23/09/2015 שרעבי סאלם 1120653/1

זבוריגין אנה 10/02/2017 נאמן אלכסנדר 1120735/1

פרנצוזו קלרה 
טוני

06/03/2017 פרנצוזו משה 1120939/1

קונץ פנינה 25/02/2017 קונץ ברוך 1121121/1

זיכרמן דוד 13/02/2017 זיכרמן אסתר 1121126/1

ארליך קלמן 16/03/2017 ארליך לילי 1121134/1

נהרי יחיא 19/02/2017 קרני )נהרי( 
זהרה

1001515/2

זדה מלכה 26/12/2016 זדה יצחק 1121378/2

תור אליעזר 20/04/2010 תור טובה 1122411/1

בן עוזיהו חיים 20/03/2017 בן עוזיהו 
שושנה

1122069/1

הוליץ דב 03/03/2017 הוליץ מגדלנה 1122076/1

קמפלר חגית 03/01/2017 לוי חנה 1122085/1

קושצ'י רזין 20/02/2017 דואניאס ישראל 1122474/1

ויטס אסתר 02/12/2015 ויטס מרדכי 1122487/1

אליהו רחמים 31/03/2017 אליהו שרה 1122516/1

קלינסקי סעידה 12/09/2015 קלינסקי 
אלכסנדר

1122550/1
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בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קריקוב יבגני 20/11/2016 באודר פאינה 30142/2

ברקוביץ בטי 14/02/2017 זינו אסתר 990614/3

סיגל סבטלאנה 02/01/2005 קושניר אלנה 26556/2

פיציון נטלי סבין 04/05/2016 סימון הוגט 
באיה

29395/2

פיציון נטלי סבין 09/04/2015 סימון ג'אק 19258/3

בן עטר שלמה 21/10/2015 בן עטר יעקב 1026707/3

עדרי יאיר 29/01/2017 עדרי שרה 1116854/1

אלקבץ יצחק 05/12/2016 אלקבץ רינה 1116106/1

דדיה מירבי 29/10/2016 דדיה רחל 1116174/1

דוק אסתר 25/10/1990 דוק יצחק 1116711/1

בן סימון ארמונד 30/01/2017 בן סימון סוליכה 1116847/1

פוקסמן יאן 03/02/2017 פוקסמן לזר 1116900/1

ברונפמן בלה 27/01/2017 ברונפמן בוריס 1116936/1

ארביב פזרקר שרון 31/10/2013 פזרקר ליאור 1117497/1

בן ישי דוד 
עמנואל

12/01/2017 בן ישי שמעון 1119428/1

מוזס שמעון 05/08/2016 מוזס טיטי 1119461/1

ברשישט אסתר 21/01/2017 ברשישט מאיר 1118669/1

און נריה 05/03/2017 און אברהם 1117538/1

גולדינפלד אלה 08/01/2017 קצב אוה 1118069/1

אללי מרים 16/02/2017 אללי הנרי 1118256/1

סימקין אמה 06/02/2007 לוין לובוב 1118278/1

זוניס אנה לואיזה 28/01/2017 זוניס יצחק 1118392/1

רביבו מיכאל 20/02/2015 רביבו אסתר 1118522/1

מיליקובסקי משה מיליקובסקי חיה 04/12/2016
נחמה

1118581/1

גרינבוים דמיטרי 07/10/2016 גרינבוים אנה 1118605/1

דריימן מנחם 
מנדל

26/01/2017 דרימן אסתר 
גיטל

1119249/1

מאן יטה 19/01/2017 קליבנסקי שרה 1119469/1

חנציון שרה 26/02/2017 חנציון שמואל 1119543/1

ארליכמן צילה 22/02/2017 ארליכמן משה 1119580/1

שניידרמן ארקדי 15/08/2016 שניידרמן סופיה 1119847/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

וינטראוב גפני 
רחל חיה

31/03/2017 סולניק חנה 1126229/1

גיל אברהם 23/03/2017 גיל שושנה 1126306/1

נקש מרים 30/03/2017 נקש יצחק 1126384/1

טרקאן אינגדאו 
זינה יעל

05/03/2017 טרקאן טלה 1126441/1

זבצקי נחום 15/05/2017 זבצקי דבורה 1126704/1

גדסי ישראל 05/03/2017 גדסי שולמית 1126769/1

נעמן תמר 02/02/2017 נעמן גדעון 1126825/1

דויס קרין רחל 23/12/2016 דויס בטי בילה 1125772/2

דיויס דוד 11/08/2016 דויס מוריס 1125775/2

אועקנין שירה 05/02/2017 יחיא רחל 1127240/1

חשפר פרידה 09/05/2017 חשפר יוסף 1011443/2

ישעיהו ריימונד 
רחמה

20/03/2017 מלכה עזיזה 1119788/2

סער משה 12/03/2017 שהרבני נגיה 1127078/1

מיכלאשוילי בן 
ציון

22/03/2017 מיכאלשוילי 
חנה

1127536/1

בלום יעקב נחמן 
נתן

14/01/2017 ויזל דוד 1127302/1

בנקירר פולי 24/04/2017 קורדובי רגינה 1127324/1

ברוצקי פייגא 
ליבה

02/05/2017 שמואילוביץ 
איזיה

1127516/1

נבאתי ישראל 25/02/2017 נבאתי שרה 1127840/1

נבאתי ישראל 14/07/2016 נבאתי מרדכי 1127841/1

קמינסקי איליה 09/03/2017 קמינסקי לינה 1127976/1

גורן דוד כליפה 23/02/2017 גרן פרג'י 1128079/1

עמיר חגי 29/01/2017 עואמי מזל 1128222/1

אגם דזי דרורית 14/04/2017 אגם דוד 1128099/1

לקאו סיליה 30/06/2016 לקאו ישאנה 1128149/1

כץ מרדכי 28/04/2017 כץ גולדה 1128194/1

בן ציון עמיר 18/03/2017 בן ציון עפרה 1128292/1

ביזק תפוחה תמר 15/05/2017 אלי יוסף 1128444/1

דמתי זהבה 02/02/2017 פורים מרטה 1128827/1

כהן נעמי 25/03/2017 כהן דוד 1128834/1

עזרא מתי 06/04/2017 שירזי יצחק 1128861/1

י"ח בסיוון התשע"ז )12 ביוני 2017(

משה מור, המזכיר הראשי
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גרודיאן ארקדי 01/01/1998 גבינסקי אודיה 1123809/1

חלילי ניסן 28/03/2017 חלילי שלמה 1124044/1

ברנר מאיה מרים 18/04/2017 טוקר חנה 1123898/1

דהן מרי 03/04/2017 דהן דוד 1123922/1

גבאי אניאלה 02/09/2016 יצ'יקוביצי נתן 1124102/1

עובדיה רבקה 14/07/1999 בן אטב שמחה 1124104/1

גבאי אניאלה 06/03/2017 יצ'יקוביצי מינה 1124110/1

נגר צביה 08/04/2017 נגר ציון 1124203/1

אברהם רהב 04/04/2017 אברהם רחל 1124264/1

הרשקוביץ ברוך 18/09/2013 הרשקוביצי 
טליק

1125293/1

בר גיטה 17/03/2017 בלן חיה 1124698/1

שור אפרים 03/04/2017 שור מרכוס 1124686/1

גדז' דניאל 13/04/2017 גדז' זילברט 
חיים

1124748/1

דונט יעקב 
אליעזר

11/12/2016 דונט ישראל 1124271/1

דונט יעקב 
אליעזר

29/07/2013 דונט צפורה 1124273/1

סטרלניצקי נינה 03/04/2017 מליקין מיכאל 1124288/1

דרעי אברהם 26/03/2017 ברוך לאון 1124705/1

דרעי אברהם 26/03/2017 ברוך לאון 1124705/2

בת משה שרה 18/01/2017 מושיאשוילי 
יצחק

1124868/1

כהן יוסי 22/04/2017 כהן לידיה 1125042/1

כהן יוסי 28/02/2007 לייבוביץ' ינקו 1125047/1

כהן יוסי 31/12/2014 לייבוביץ' אדלה 1125051/1

גבר סברינה 18/10/2012 אלבלה פלורי 1125241/1

סנגור ולדימיר 09/04/2017 סנגור אירינה 1125242/1

לאריצקי שרית 20/03/2017 זץ חנה 1125470/1

זיזוב זיו זזה 04/05/2017 זיזובי פאינה 1126695/1

ביטון שרונה 04/05/2017 ביטון מיכה 1127075/1

פרידמן יוסף 20/02/2017 פרידמן אברהם 
אליהו אלר

1126980/1

רוזנצוויג משה 07/05/2017 רוזנצוויג אסתר 1126391/1

גוזלן גו'רג 13/01/2017 גוזלן עליזה 1125957/1

גרשגורין קננוביץ 
מרינה

29/01/2017 יגוד ארקדי 1126008/1

ראובן בכור 03/03/2015 ראובן ישראל 1126432/2

ראובן בכור 23/02/2017 ראובן ליזה 1126434/2

זינצ'נקו ליליה 05/09/2006 גינזבורג שרה 1126789/1

סגל אלון 03/05/2017 סגל לופו 1126808/1

אפללו יעקב 04/05/2017 אפללו אסתר 1126952/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סבג סללאם 
שלמה

08/12/2016 סבג חנינה 1119871/1

עדרי אירן רינת 13/10/1997 עדרי אייל יזיז 1119867/1

אלאשווילי רבקה 11/11/2004 אלאשווילי 
מרדכי

1119963/1

ישעיהו אהובה 27/01/2017 כולאני סעידה 1120034/1

סמחי יהודה 21/01/2017 סמחי סולטנה 1120045/1

ברש דניאלה 13/07/2005 שראל מוריץ 1120115/1

קנל זאב 29/07/2016 קנל מריה 14075/3

ליברמן שמואל 15/07/2016 ליברמן עמליה 1120257/1

זריהן בן הרוש 
חיים

07/04/2016 גומלסקי סופיה 1120442/1

זריהן בן הרוש 
חיים

28/06/2016 גומלסקי אפרים 1120486/1

טליאס סריטה 24/02/2017 טליאס יוסף 1120511/1

ספקטרמן יעקב 13/06/2015 ספקטרמן 
אברהם

1120559/1

רט זויה סיוון 01/02/2017 קרמסקיה אנה 1120588/1

זיני אלי 07/04/2017 זיני ידידיה 
עמרם

1121885/1

בן דוד עליזה 15/02/2017 בן דוד פנחס 1120582/1

רט זויה סיוון 16/09/2011 גרבר פטר )פסח 
חיים(

1120586/1

גרינאיט 
ליודמילה

13/01/2015 גרינאיט יבגני 1120920/1

קליינרמן אריה 28/06/2008 קלינרמן פרלה 1121963/1

מקובודסקי פליסה 
שרה

26/03/2017 מקובודזקי 
אליאס

1121990/1

קולטקר ג'ניפר 31/05/2008 קולטקר סלומון 1122070/1

שורץ שחר 03/04/2017 שוורץ מיכאל 1123262/1

כהו ביטון אורלי 
רויטל

10/03/2017 ביטון שלום 1122115/1

דרורי אריאל 20/03/2017 דרורי יעקב 1122146/1

דהן שרון משה 10/03/2017 דהן חנה 1122752/1

כהן קמי  07/02/2017 אנקוננה רפאל 1122837/1

שוקרון שם טוב 04/02/2017 שוקרון זרי 1122842/1

קריכלי רחל 06/12/2011 קריכלי חנה 1122922/1

חברה שלמה 14/04/2017 חברה רוזה 1123174/1

קפקה איתן ריכרד 06/04/2017 טדרי ז'ן דוד 858373/2

נודלמן נחום 21/12/2015 נודלמן ורה 12131/3

אברהם וורקו 28/05/2008 אברהם מגבנש 25348/2

פלטגשוילי נאנולי 17/03/2017 דדיאשוילי 
יבגניה

868464/2

מור דוד 26/12/2016 מור יוסף ליזה 1123788/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אברמוביץ סוניה 15/03/2017 אברמוביץ משה 
יוסף

1119991/1

יהודה אבנר 07/09/2013 יהודה יהודה 984118/3

נעים רותי 11/03/2017 נעים שלום 
שרלי

1121115/1

דאודי עופרה 29/01/2017 מסיכה יוסף 1121870/1

כהן עליזה 03/03/2017 כהן שמעון  1121649/1

קקיאשוילי ראובן 19/05/2016 קקיאשוילי לאה 1121723/1

מונסטירסקי 
לאוניד

19/02/2017 מונסטירסקי 
רעיה

1121784/1

ידגאר חופית 09/02/2017 ידגאר רחל 1123232/1

בוארון אביבה 21/04/2017 בוארון אריה 1123285/1

עזרא ציון 20/02/2017 עזרא מזאל   1122363/1

שניידר אלכסנדר 19/03/2017 שניידר גריגורי   1122438/1

רובין גבריאל 30/12/2015 רובין גיאנה   1122507/1

רובין גבריאל 14/08/2002 רובין יונתן      1122517/1

ברד אלי 17/12/2013 ברדה פורטונה   1122840/1

ברד אלי 14/03/2015 ברדה דוד   1122843/1

סביון עליזה 05/03/2004 רפאילוב ליוסיה 1123823/1

סביון עליזה 08/10/2016 רפאילוב מיכאל 1123831/1

גבע דן 09/11/2016 גבאי יחזקאל 1124399/1

שלומאי אריה 14/07/2004 שלומאי אליהו 1124467/1

שלומאי אריה 26/03/2017 שלומאי רחל 1124473/1

טויטו מדלין 27/02/2016 טויטו נסים 1124735/1

גרימפלד לידוויק 
)אליעזר(

12/03/2017 גרימפלד-
קליימן יוסף

1125740/1

קמינצקי יהודית 29/03/2017 פרקש אגנס 1125341/1

עזרא דניאל 16/04/2016 עזרא נעים 1125084/1

גרוס אולג 10/01/2017 גרוס אלה 1125880/1

פרידמן שמואל 01/12/2003 פרידמן רוזליה 1124789/1

ביטון אדוה 12/01/2017 ביטון סלומון 1124917/1

שדמה סימה 11/04/2016 שדמה זיו 1125190/1

איבגי סימי 07/03/2017 איבגי דוד 1125540/1

ברנס דליה 09/05/1940 ברנס שאול גיגי 1126374/1

שם טוב לאה 02/05/2017 שם טוב מיכאל 1126396/1

זקוטו אברהם 06/09/2016 זקוטו קונורטי 1126071/1

כהן נקדם 16/09/2006 כהן כביר 
אלישע

1126740/1

אליחי ג'ודית 14/04/2017 שורץ פרמינה 1126743/1

פרץ רפאל 27/10/2016 פרץ אסתר 1127330/1

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(

יהודה דוקס, המזכיר הראשי

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ברבש ראיסה 15/12/2015 בורבן פרידה 1127320/1

בן שטרית אני 09/07/2014 בן שטרית דניז 1127391/1

ארפייניה 
אסטגבץ'

30/04/2016 אייזגי ישנמוש 1127492/1

דרעי שלמה 10/05/2014 דרעי מסעוד 1127533/1

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(
סיילס יחזקאל, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אוגסינקוב אניה 24/03/2016 984368/2 נובק אלכסנדר

חדד דבורה 12/01/2014 חדד מרים   1022256/4

עמרם מאיר 14/02/2012 עמרם שלום 1116210/1

אביטבול יעקב 01/03/2016 אביטבול אלברט 1116117/1

אבל שושנה 14/12/2016 אבל פולדי 1116495/1

חדד דבורה 02/05/2002 חדד אליהו   1022257/4

ישראל רפאל 17/01/2017 ישראל טוני   1117853/1

נתנוב מרינה 20/02/2016 נתנוב שימחה 1117676/1

צרפתי אלברט 19/02/2016 צרפתי אלפרד 1116690/1

פסי חנה 24/06/2016 פסי נסים 1116753/1

ויצמן פיבי 29/09/2015 ויצמן מאיר   1116882/1

מודלבסקי בוריס 26/11/2005 מודלבסקי 
ליודמילה

1116904/1

מודלבסקי בוריס 20/04/2011 קסלמן נינה 1116921/1

אזריה יפה 07/06/1990 אזריה יוסף 1117779/1

פרץ אסתר 24/08/2014 אדרי מסעודה 1119325/1

פלגשוילי ללי 26/10/2004 פלגשוילי לובה 1117952/1

סלוצקי שרה רחל 05/01/2016 ברמש פדרו 1118246/1

גרינברג יצחק 10/02/2017 גרינברג שרה 1118439/1

אדרי אשר 21/04/1995 אדרי אברהם 1118545/1

אדרי אשר 20/04/1996 אדרי רחל 1118561/1

ביתן איוון 28/02/2017 ביתן יצחק 1119237/1

דומניץ אלנה 02/01/2017 דומניץ איסק   1119368/1

שיפמן הלל פנחס 17/02/2017 שיפמן מרקוס 
אהרן  

1119589/1

מלניק ויקטוריה 05/03/2017 מלניק יפים   1119636/1

רואש ברוריה 26/12/2016 הורנשטיין 
אולגה  

1119737/1

טרונך ממאיי 10/03/2016 טגניה אקלה 
אשר  

1119815/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אור חגית 19/09/2016 סלם פרץ 
שיפרה

1128814/1

ווסקובויניק ויטלי 29/01/2004 ווסקובויניק 
ולדימיר

1128953/1

דהן מימי 22/05/2007 וקנין אברהם 1129222/1

דהן מימי 12/02/2014 וקנין מרי 1129236/1

ינאי אליס 31/05/2017 ינאי יוסף 1129680/1

מסאס אבי 31/12/2016 מסאס מרים 1130064/1

ח' בתמוז התשע"ז )2 ביולי 2017(

שלמה דידי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בן אבו מיטל 12/07/2016 בן אבו אלי 1113064/1

ביטון איריס 06/10/2016 ביטון אברהם 1113357/1

כהן ציפורה 10/03/2012 כהן שני 1114733/1

כהן משה 28/01/2006 כהן שלמה 1113366/1

דהן אלי 28/12/2016 דהן שרה 1115263/1

לוי אורה 08/03/2016 לוי שמואל 1115649/1

עמית איזבל רות 12/02/2017 עמית יצחק 1115836/1

דידון יוסף 30/01/2017 דידון שלום 1116113/1

כהן אברהם 02/02/2017 כהן אסתר 1116737/1

סולוביוב פיודור 12/02/2017 סולוביוב מרינה 1117047/1

טננבוים רבקה 02/02/2017 יעקובוביץ משה 1118145/1

מלול אסף 27/02/2017 מלול יהודה 1118015/1

רוסו רחל אסתר 27/02/2017 קם זוזנה 1118066/1

קרייק סיילור 
סוונסון

12/10/2016 קרייק דוד אברם 1119439/1

אבני אורנה 21/02/2017 אבני דניאל 1118432

שנוולד משה 10/03/2017 שנוולד נחמה 610308/3

מנחם יוחאי רוני 23/03/2017 מנחם יוסף 1120518/1

כהן יהונתן 31/03/2017 אשוש כהן רחל 1122673/1

חדד לאה 24/01/2017 חדד נסים 1120913/1

נעים רחל 20/01/2017 נעים עודי 1122466/1

פליך שפוליאנסקי 
סופיה

18/04/2017 פליך מיכאיל 1123303

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(

נפתלי אלמשעלי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ברנר גורליק 
רוזליה

20/02/2017 ברנר איליה 1116409/1

סעדון אסתר 11/03/2002 עובדיה חיים 1117217/1

ששון זכריהו 02/01/2017 ששון אסתר 1117256/1

בר נתן זהבה 18/01/2017 נחום יעקב 1117311/1

סבי רות 22/12/2016 מנחם שוקריה 1117527/1

אלבז אברהם דוד 01/02/1967 אלבז מסעוד 1117622/1

שלום שרה 11/03/2017 שלום רוברט 1118683/1

חבר יגאל 16/04/2010 חבר שולה 1118508/1

בן חמו משה 17/12/2016 בנחמו יולנדה 1117697/1

מזוז מרדכי 13/01/2017 מזוז חנינא 1118055/1

יצחק אבידן 22/01/2017 יצחק עזיזה 1119772/1

בניסטי שרה יעל 08/02/2017 דדון דוד 1120145/1

טל בועז 09/12/2016 טל רות 1120995/1

כהן ברוך 30/03/2017 כהן חיים 1121920/1

כהן שולמית 18/02/2017 כהן ויקטור 1122236/1

בטון עליזה 12/03/2017 ימה יחיאל 1121961/1

בוסקילה עוזיאל 31/03/2017 בוסקילה רבקה 1122299/1

מזרחי איריס 30/03/2017 חנון סלחה 1122354/1

אדוני אשר 05/04/2017 אדוני משה 1122925/1

הדרי רחל 18/11/2016 הדרי שלמה 1123230/1

עוקבי נעמי 23/11/2016 עוקבי אריה 1123539/1

שושן ניצה 21/04/2017 ברנשטיין דינה 1124398/1

ועקנין ירון ישראל 02/03/2017 ועקנין מנשה 1124804/1

אברהם אמל 17/02/2016 אברהם אברהם 1124731/1

שמואל שרה 03/04/2017 שמואל יוסף 1124800/1

הורביץ מנדי 27/04/2017 הורביץ משה 1124965/1

בוכריס אנט 19/04/2017 בוכריס נסים 1125244/1

ניר שני 02/01/2017 ניר אברהם 1126895/1

קוך זיגי 09/05/2017 קוך דליה 1126299/1

אלמעלם רוברט 07/06/1991 אלמעלם 
רימונדה

1126920/1

אברהם ספיר 
רימונד

24/02/2017 שר אורנה 1127888/1

גרנות גיורא 07/05/2017 גרנות שלומית 1128318/1

קדושים ישראל 23/02/2017 קדושים אליאור 
אליהו

1128583/1

ועקנין מיכאל 02/03/2017 ועקנין אדיר 1128623/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אשכנזי סלע 27/02/2017 אשכנזי דליה 1121721/1

זנה חיים 24/03/2017 זנא אסתר 1122447/1

בסטקאר דולב 
מעיין

25/03/2017 אזולאי חגית 1123192/1

ליניבסקי נחום 12/03/2017 ליניבסקי שרה 1121854/1

דמרי ברוריה 01/04/2017 דמרי יורם 1122500/1

כהן יוסף חיים 04/02/2017 כהן מיכאל 1122603/1

נחמני שולמית 12/03/2017 שבתאי בנימין 1122993/1

פרץ זוהרה 18/02/2013 פרץ אלי 1122999/1

פרי תמיר שמואל 15/03/2017 פרי נסים 1123168/1

שושני אבי )חי( 27/11/2016 שושני אסתר 1123223/1

שושני אבי )חי( 03/04/2017 שושני מנחם 1123234/1

חנייה מיכאל 31/08/2015 חנייה דוריה 1056247/2

פליישמכר 
אלכסנדר שמואל

08/01/2017 קוציק חבה 1123624/1

דהאן ג'ולייט 10/09/2011 דהאן פרוספר 1123960/1

רגב סימון 02/04/2017 אבוקסיס 
פורטונה

1124344/1

רגב סימון 02/04/2017 אבוקסיס 
פורטונה

1124344/2

אורן מיכאל 27/12/2016 אורן ג'נה 1124370/1

אלון מרים 17/12/2016 אבוקרט סימון 1124412/1

אלון מרים 26/04/2017 אבוקרט רחמה 1124422/1

בן חמו אירן 16/01/2017 בן חמו ארמנד 1124440/1

גיא ליפל עדנה 23/04/2017 הורן צרנה 1124795/1

בן שימול עליזה 26/02/2011 דראי טמו 1124981/1

רבינוביץ נילי 13/03/2017 בר יוחאי איוון 1125102/1

רבינוביץ נילי 23/10/2011 בר יוחאי יוסף 1125110/1

מלכה סימה 16/10/1999 מר יוסף דוד 1126151/1

חי רבקה 25/05/2016 דראי עיישה 1126421/1

איבגי תמי 20/02/2009 איבגי ציון 991170/2

ביטון רותי 26/01/2017 לוגאסי אסתר 1127014/1

מלכה סימה 09/04/2017 מר יוסף אסתר 1126169/1

וקנין רחל 13/03/2011 וקנין שמחה 1126341/1

זרבאילוב ויטלי 23/03/2017 זרבאילוב 
ויאצ'סלב

1127005/1

גואטה יוסף 11/04/2017 גויטה מטילדה 1127118/1

אברהם ישראל 09/11/2000 ווש יוסף 1127514/1

אברהם ישראל 28/04/2017 ווש אידה 
אליזבטה

1127519/1

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(

יצחק דהאן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אמסלם אליס 15/05/2009 ארזואן תמר 1116158/1

אמסלם אליס 25/07/2011 ארזואן דוד 1116177/1

דמרי צבי 30/08/2015 דמרי חנה 1116350/1

איפרגן מירב 17/08/2016 איפרגן רימונד 1116205/1

קפורי חפץ 15/01/2017 קפורי צילה 1116236/1

כהן קלימונס  02/11/2016 כהן אלברט 1116440/1

דבן נורית 07/12/2016 צאלח סלימה 1117104/1

אברג'ל רפאל 
מאיר

06/08/2016 אברגל חנניה 1117137/1

סמנה דוד 06/02/2017 סמנה פני 1117116/1

בן עוזרי יהודית 11/01/2017 אלסטר ריטה 1117001/1

מלכה פליציה 18/02/2017 מלכה אדמונד 
מוריס

1116559/1

פיינר יעל  10/01/2017 פיינר זהבה 1116653/1

סבן יצחק 18/02/2017 סבן סימי 1117089/1

צסרסקי מיכאל 24/02/2017 צסרסקי סטלה 1117339/1

גלסולקר דוד 19/01/2017 גלסולקר פנינה 1119858/1

קליסקי יהושע 06/08/2016 קליסקי עפרה 1118302/1

דמרי זהבה 26/11/2016 אילוז יחיאל 1119105/1

יחזקאל יפרח 10/09/2016 יחזקאל שרה 1119466/1

צסרסקי מיכאל 12/04/2016 צסרסקי יפים 1117341/1

גויטע שנטל 04/01/2017 גויטע יוסף 1117480/2

לייבוביץ גניה 27/01/2015 ליבוביץ אברהם 1117568/1

דהן אביבה 20/01/2017 דהן ציון 1117633/1

פרגא שושנה 16/02/2017 פרגא נחום זאב 1117662/1

אליע יגאל 06/01/2017 אליע סמי 1117963/1

בנזקרי מרסדס 14/06/2016 בנזקרי משה 1117987/1

בחבוט רחל 02/03/2017 בחבוט אלי 1118190/1

אוחנה חני 01/02/2017 מחפודה רוזה 1119275/1

חניה הרצל 09/02/2017 חניה עזיזה 1119700/1

סוגבקר אשר 09/12/2016 סוגבקר אילן 1119708/1

אדרי יהודה 25/02/2007 אדרי סולטנה 148624/2

שמחון מרי 03/02/2017 שמחון סמי 1119975/3

מרציאנו אהרן 07/01/2017 מרסיאנו שמעון 1121129/1

חגבי דניאלה 03/12/2016 חגבי שלום 
זכריה

1120726/1

דידי ציון 27/02/2017 דידי אוריה 1120914/1
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שם המבקש
תאריך
שם המנוח פטירה מס' תיק

אחמד סאלח 
אסלאן

02/01/2012 שיח'ה עלי 
אסלאן

331/17

אמיר רפיק חלבי 26/12/2001 נביהה סעיד 
חלבי

346/17

מרואן ג'מיל עואד 23/02/2017 רולה תופיק 
עואד

359/17

מחמוד סלמאן 
חבקה

17/01/2017 הניה סלים 
חבקה

361/17

פואד סלימאן 
רמדאן

26/12/2016 פאטמה סאלח 
רמדאן

362/17

פארס הזימה 
טאפש

20/04/2016 ג'סון גבר טאפש 388/17

אסעד אחמד פדול  22/09/2009 אחמד אסעד 
פדול 

543/17

מאהר סעד  09/02/2017 ג'אדאללה חמד 
סעד 

636/17

אמין סלמאן 
קבלאן 

20/01/2017 חיזראן אחמד 
קבלאן

648/17

חמד ביסאן 20/03/1959 בדורה נמר 
ביסאן

669/17

סאלח סלאלחה  18/07/2012 חוסיין מוחמד 
סלאלחה 

670/17

יוסף סלאלחה 2/11/2015 סמיה פנדי 
מחמד 

671/17

סאלח סלאלחה 18/8/1983 תמימה חוסיין 
מוחמד

672/17

האני טרביה  12/1/2017 ביכה כאמל 
טרביה

689/17

אימאן חביש  22/4/2017 מוחמד חביש 
חביש 

730/17

יוסף חטיב 17/2/2015 גוסון סלמאן 
חטיב

732/17

סלמאן זינאתי 27/6/2012 אחמד מוחמד 
זינאתי 

743/17

אנור דבור 25/1/2017 שייחה סעיד 
דבור 

746/17

נעאים חלבי 17/03/2017 האיל נגיב חלבי 762/17

עלי מהנא סעב 23/06/1999 מהנא חוסין 
סעב

129/17

תאמר סלמאן אבו 
שאהין

04/01/2017 סלמאן מוחמד 
אבו שאהין

136/17

סלאמה סעיד 
אבו זלף

31/03/2017 סמירה מוחמד 
אבו זלף

917/17

סעידה עלי אבו 
חמוד

28/04/2016 רודני מוניר אבו 
חמוד

918/17

דמייה מחמוד 
כיוף

02/07/2002 באדי חוסיין 
כיוף

919/17

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פרדקין מרק 02/01/2017 פרדקין מויסיי 1116465/1

עזר מטילדה 03/02/2017 עזר יעקב 1117035/1

זאבי לבנה 25/02/2017 זאבי דוד 1117286/1

ציפורקין דוד 10/02/2017 ציפורקין לאה 1117682/1

ביטון יונה 28/05/2016 אומיסי שמעה 1119041/1

כץ ישראל נורמן 11/11/1996 גיטל כץ שרה 1119465/1

בר מינה 02/03/2017 בר שאול 1119563/1

פולוקשט יפים 17/03/2017 פולוקשט גלינה 1122173/1

מנדלמן ראיסה 20/12/2016 קגנוביץ' חוה 465286/2

סיריסקי  אירית 25/04/2017 קופלס גלינה 1093509/2

עזר אלי 15/05/2016 עזר אמיתי 1119930/1

שלטר מרים 01/04/2017 שלטר מרדכי 1122756/1

הירש מינו 31/03/2017 הירש אויגן 
איוון

1125509/1

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(

צבי מוראד, המזכיר הראשי

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

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

שם המבקש
תאריך
שם המנוח פטירה מס' תיק

אבתהאג קאסם 
מחמוד

22/01/2017 שאמל ג'מיל 
מחמוד

36/17

אחסאן חסין עפלק 08/02/2017 חסן חסין עפלק 37/17

יוסף מוחמד 
עמאשה 

11/06/2010 מוחמד פארס 
עמאשה

293/17

דיין סלאח מוקלד 12/09/2013 סלאח מוחמד 
מוקלד

295/17

היאם עלי קטייש 13/07/2016 פריד חמזה 
קטייש

310/17

נסיב סאלח אבו 
חמדה

17/01/2017 סאלח גסיב אבו 
חמדה

312/17

אחמד סאלח 
אסלאן

20/11/2003 סאלח אסעד 
אסלאן

328/17

אחמד סאלח 
אסלאן

20/11/2003 סאלח אסעד 
אסלאן

329/17

אמיר פארס 
אסלאן

21/12/2009 פארס סאלח 
אסלאן

330/17
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בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

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

שם המבקש תאריך פטירה שם המנוח מספר 
תיק

ג’וליה מוחמד 
רדא

13/07/2016 סלים חוסין רדא 48/17

כרמל גדעאן פחר 
אלדין 

07/05/1993 גדעאן מוחמד 
פחר אלדין

390/17

כאמל מוחמד פחר 
אלדין

02/10/2011 גואהר מוחמד 
פחר אלדין

391/17

כאמל מוחמד פחר 
אלדין

23/04/1998 מוחמד רשיד 
פחר אלדין

392/17

יאסר יוסף פלאח 27/05/2011 יוסף חמד פלאח 396/17

אמין סלמאן 
פלאח

12/08/2016 סלמאן חמוד 
פלאח

397/17

סאלח נעים רבאח 25/01/2017 נעים סאלח 
רבאח

398/17

קאסם עלי נפאע 15/03/2000 עלי קאסם נפאע 404/17

קאסם עלי נפאע 06/01/2013 ורד קאסם נפאע 406/17

זיאד חסין סלותי 03/06/1997 מייאסרה יוסף 
סלותי

415/17

ז' בניסן התשע"ז )3 באפריל 2017(

                                               ענתיר מועדי, קאדי מדהב

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

עפיפה סאלח 
סאלח

03/05/2015 אניסה יוסף 
דבדוב

394/17

זיידאן פואד אבו 
רוקן

08/03/2017 פואד זיידאן אבו 
רוקן

445/17

והאב שכיב אסעד 01/07/2016 מאלכ שכיב 
אסעד

450/17

סעיד שוכרי גאנם 28/02/2000 ג'מילה חמוד 
גאנם

474/17

מוחמד חיר עביד  18/05/2012 חיר מוחמד עביד  475/17

ואיל מוהנא חיר 21/10/2016 אלמאזה סעיד 
חיר

479/17

אימאן יוסף 
נבואני

24/12/2013 יוסף חמדאן 
נבואני

507/17

חיאת סלמאן 
עיסמי 

17/10/2015 נביהא ג'בר 
ח'ניפס 

523/17

שם המבקש
תאריך
שם המנוח פטירה מס' תיק

אסעד מחמד 
סאלח

20/03/2015 זהר חוסיין 
סאלח

929/17

מוחמד רשראש 
קבלאן 

21/05/2017 רשרש מוחמד 
קבלאן

941/17

ראניה אסעיד 
עיסמי

11/05/2017 סאהר רמזי 
עיסמי

958/17

זכי מחמוד כיוף 02/01/2017 אנעאם סעיד 
כיוף

968/17

סוהיל סעד עבאס 09/07/2008 סעד מוחמד 
עבאס

981/17

זיאד מוחמד 
פלאח

24/04/2015 מוחמד סעיד 
פלאח 

1004/17

דוייה חסן חיר 
אל דין

18/05/2017 יוסף אחמד חיר 
אל דין

1005/17

סאלח האני עפלק 16/03/2017 נג'יה מחמוד 
עפלק

164/17

סאלח האני עפלק 16/03/2017 נג'יה מחמוד 
עפלק

165/17

ח'יזראן חסן סקר 10/03/2017 חסן אחמד סקר 1013/17

ח'יזראן חסן סקר 10/03/2017 חסן אחמד סקר 1014/17

נגאח מורסל קדור 15/05/2017 זהרה כאמל 
קדור

1015/17

ראיד מחמד 
עראידה

26/04/1984 חסן אחמד 
עראידה

1017/17

וליד סאלח סרקוס 29/02/2016 הנא מוחמד 
סרקוס

1020/17

שמס אלדין חסן 
עאמר

30/03/2017 הילה פארס 
עאמר

1032/17

נואף נגיב ח'יר 14/11/2007 נגיב נאיף ח'יר 1035/17

נביל עלי עאמר 13/05/2017 עלי חוסיין 
עאמר

1044/17

ענאד מוניב 
קבלאן

21/07/1984 חוסון חסן 
קבלאן

1046/17

פהמה מניב קאסם 11/05/2017 עאדל נסיב 
קאסם

1048/17

פנדי חמדאן מרעי 21/02/2017 חמדאן פנדי 
מרעי

1049/17

נאסר פאיז 
טראבשי

05/06/1969 פאיז אחמד 
טראבשי

1053/17

אנואר אחמד 
נאסר

24/06/2006 אחמד חטאר 
נאסר

1054/17

זוהיר חוסיין דגש 30/01/2017 חוסיין נאיף דגש 1056/17

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(

                                               כמאל קבלאן, קאדי מדהב
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

לבוביץ את שטריכמן )1969( חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-051542-2(

מוקד לניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-052768-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.6.2017, התקבלה החלטה 
דרך  מרח'  ויזל,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברות  את  לפרק 

ההדרים 57, שדה ורבורג, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה ויזל, מפרק

לבוביץ את שטריכמן )1969( חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-051542-2(

מוקד לניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-052768-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.8.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' דרך 
סופי של המפרק,  דוח  ורבורג, לשם הגשת  57, שדה  ההדרים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

משה ויזל, מפרק

קירשנבאום יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-486441-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אתאלן 

בארי קירשנבאום, ממושב שדה יעקב, למפרק החברה.

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

עליא פדלאללה 
אבו עואד

02/11/2015 האייל סלמאן 
עקבאני

535/17

מאג'ד נזאר אבו 
סעדה

17/11/2013 רדא נזאר אבו 
סעדה

536/17

פאטמה אבראהים 
אבו סעדה

11/10/2005 נזאר סעיד אבו 
סעדה

537/17

פאיזה מחמוד 
סאלח 

13/03/2017 מוחמד סלמאן 
סאלח 

539/17

פאיזה מחמוד 
סאלח 

13/03/2017 מוחמד סלמאן 
סאלח 

540/17

יוסף מוחמד סעיד  09/06/2013 חשמה סאלח 
סעיד 

544/17

יוסף מוחמד סעיד  25/11/2015 מוחמד פארס 
סעיד 

545/17

לוטפי חסן זידאן 28/11/2010 חזנה עלי זיידאן 552/17

מלחם אמין 
קבלאן

16/02/1987 תמימה חסן 
קבלאן

685/17

ולאא נאיף 
עגמייה

29/03/2017 עזאת אג'ווד 
עגמייה

744/17

עאמר אחמד חלבי 04/11/1993 אחמד עלי חלבי 763/17

נזיר חמד עבאס 25/12/2014 חמד סאלח 
עבאס

788/17

נור מוחמד מועדי 01/04/2013 היפא סלמאן 
מועדי

789/17

סלימאן פנדי הנו 19/04/2017 דלאל סלימאן 
הנו

799/17

האיל דגש דגש 10/02/2017 יאסמין פנדי דגש 809/17

נאיפה נג'יב ח'יר 13/07/2015 פאטמה סלמאן 
ח'יר

847/17

באסל רג'א דבור 07/01/2017 רג'א חמזה דבור 849/17

באסל רג'א דבור 07/01/2017 רג'א חמזה דבור 850/17

קאסם עלי סובח 19/04/2017 עלי קאסם סובח 851/17

מייסר נגיב 
סלאמה

03/04/2017 רפיק סלים 
סלאמה

867/17

פרהוד אסעד 
טאפש

20/04/2017 אסעד קאסם 
טאפש

890/17

בילאל עלי אסעד 06/04/2017 לורין אמין אסעד 891/17

פרהוד אסעד 
טאפש

20/04/2017 אסעד קאסם 
טאפש

892/17

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(

עמאד אבו ריש, קאדי מדהב
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י. אלפיה בע"מ
)ח"פ 51-104476-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

אלפיה, מרח' ריינס 50, גבעתיים, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
יוסף אלפיה, מפרק

תום הולדינג ת.נ 2009 בע"מ
)ח"פ 51-434667-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רוני  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 

לינבקר, מרח' המפרש 1, כפר ויתקין, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
רוני לינבקר, מפרק

דוד בן אבי יזמות בע"מ
)ח"פ 51-404982-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלן בארי קירשנבאום, מפרק

פיטוסאל בע"מ
)ח"פ 51-404024-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אחיקם 

גיסיס, מקיבוץ המעפיל, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
אחיקם גיסיס, מפרק

קבוצת ש.א.נ.י. 2010 בע"מ
)ח"פ 51-443644-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו להב 

ליאור, מרח' אלי כהן 11/37, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
זיו להב ליאור, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יגאל מנשה שר, מפרק 

גולדשטיין ובנו בע"מ 
 )ח"פ 510549504(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   11/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן ציון 

גולדשטיין, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/09/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

בן ציון גולדשטיין, מפרק 

ד"ר שפי בע"מ 
 )ח"פ 512381807(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   10/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון 

שניאורסון, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גדעון שניאורסון, מפרק 

דוד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
בן אבי, מרח' ראול ולנברג 18, קומה 2, בניין D, תל אביב, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד בן אבי, מפרק

ארזים - ארז אנרגיה בע"מ 
 )ח"פ 512951849(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   25/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא 

צרפתי, מרח' זוהר 30, זוהר, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גיא צרפתי, מפרק 

יגאל שר סחר שיווק והפצה בע"מ 
 )ח"פ 513650457(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   04/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל 

מנשה שר, מרח' לוטוס 2, נס ציונה 7404558, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 
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דסטינול בע"מ 
 )ח"פ 513562371(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   29/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי 
למפרק  13, תל–אביב-יפו,  רובינשטיין  מרח' ארתור  גולדסובל, 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבי גולדסובל, מפרק 

מג'יקיור בע"מ 
 )ח"פ 513855106(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   22/05/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי 
תל–אביב-יפו,   ,13 רובינשטיין  ארתור  מרח'  גולדסובל,  אהרון 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבי אהרון גולדסובל, מפרק

 

אספמיה גיימס בע"מ 
 )ח"פ 514036623(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   11/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,6912707 תל–אביב-יפו   ,7 בויאר  אברהם  מרח'  הופר,  יהושע 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/11/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יהושע הופר, עו"ד, מפרק 

הכהנים והלויים בע"מ 
 )ח"פ 512396052(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   28/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טוביה 

ליפשיץ, מרח' החרוב 4, מבשרת ציון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

טוביה ליפשיץ, מפרק
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טיפקאט בע"מ 
 )ח"פ 514118660(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי 
תל–אביב-יפו,   ,13 רובינשטיין  ארתור  מרח'  גולדסובל,  אהרון 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבי אהרון גולדסובל, מפרק 

גולדסובל קירשן נאמנויות בע"מ 
 )ח"פ 513414474(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   29/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי 
תל–אביב-יפו,   ,13 רובינשטיין  ארתור  מרח'  גולדסובל,  אהרון 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבי אהרון גולדסובל, מפרק

 

גולדסובל קירשן 102 
 )ח"פ 513473470(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   29/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,13 המלאכה  מרח'  גולדסובל,  אהרון 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבי אהרון גולדסובל, מפרק 

אביגולדס בע"מ 
 )ח"פ 513137133(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   22/05/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי 
תל–אביב-יפו,   ,13 רובינשטיין  ארתור  מרח'  גולדסובל,  אהרון 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבי אהרון גולדסובל, מפרק
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סיגל רודין בע"מ 
 )ח"פ 513799643(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סייג 

סיגל רודין, מרח' צה"ל 57, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

סייג סיגל רודין, מפרק 

שדות פרי-פז בעמ 
 )ח"פ 510409915(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   29/05/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

יהודה מור, מרח' קדושי קהיר 1, חולון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

משה יהודה מור, מפרק

 

פארמה אנג'ל פאנד בע"מ 
 )ח"פ 514723444(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   22/05/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי 
תל–אביב-יפו,   ,13 רובינשטיין  ארתור  מרח'  גולדסובל,  אהרון 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבי אהרון גולדסובל, מפרק 

סלתא סטמסלס בע"מ 
 )ח"פ 513132738(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   22/05/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי 
תל–אביב-יפו,   ,13 רובינשטיין  ארתור  מרח'  גולדסובל,  אהרון 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבי אהרון גולדסובל, מפרק

 



7697 ילקוט הפרסומים 7545, כ"ג בתמוז התשע"ז, 17.7.2017 

איתנית לעובד בע"מ 
 )ח"פ 513058867(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל 

לויה, מרח' הרב קוק 40, נתניה, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מיכל לויה, מפרקת 

א.מ. אביר בע"מ 
 )ח"פ 513451005(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   09/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם 

היימן, מרח' נגבה 41, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מנחם היימן, מפרק

 

רברכב שירותי יבוא אישי בע"מ 
 )ח"פ 514238278(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קנדי 

סלמן, מרח' דרך אהרון חג'ג' 4, יבנה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

קנדי סלמן, מפרק 

גולדן פינטס בע"מ 
 )ח"פ 512976119(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים 

חממה, מרח' בן גוריון כפר אז"ר 135, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

 חיים חממה, מפרק
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שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/06/2017 
צור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גינוסר, מרח' י"ל גורדון 20, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

צור גינוסר, מפרק 

דניאל רוני )מ.א.( בע"מ 
 )ח"פ 513330365(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11/07/2017 
מאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אדרי, מרח' דב כרמי 5, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר אדרי, מפרק 

תשואה עודפת - ניהול השקעות בע"מ 
 )ח"פ 514275056(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 03/07/2017 התקבלה 
מרח'  שי חמדי,  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  החלטה 

שלומציון המלכה 12, מודיעין-מכבים-רעות, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

שי חמדי, מפרק 

אר.די.אר. שיווק מוצרי פרסום ופרימיום לקידום 
מכירות בע"מ 
 )ח"פ 512712266(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

מיוזיק וובסטארס בע"מ 
 )ח"פ 514686740(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   28/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אודי שמע, מרח' אמנון ותמר 13, נתניה 42202, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 30/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אודי שמע, עו"ד, מפרק 

ורד שפרן, עו"ד 
 )ח"פ 514380385(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ורד 
למפרקת   ,7403201 ציונה  נס   ,4 גוריון  בן  מרח'  שביט-שפרן, 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 27/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ורד שביט-שפרן, עו"ד, מפרקת

השקעות רולאנד בע"מ 
 )ח"פ 510467293(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
מודיעין-מכבים-רעות,   ,9 גולני  חטיבת  מרח'  גוטמן,  שירה 

למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

שירה גוטמן, עו"ד, מפרקת

דוקו ניהול בתי קפה בע"מ 
 )ח"פ 514099878(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 09/07/2017 
אלי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ווקנין, מרח' הקשת 10, שוהם, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אלי ווקנין, מפרק 

ה.ע.ל תשורה בע"מ 
 )ח"פ 513333534(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11/07/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אסף כהן בנמלך, מרח' קרן היסוד 38, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אסף כהן בנמלך, עו"ד, מפרק 

ענת רוזנבלום מרפאות שיניים בע"מ 
 )ח"פ 514262542(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11/07/2017 

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11/07/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל רפאלי, מרח' 

שד' שאול המלך 39, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אייל רפאלי, מפרק 

א.ה. גולדנברג ושות' חברה לבנין בע"מ 
 )ח"פ 512677592(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 09/07/2017 
הרמן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גולדנברג, מרח' שמיר 68, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

הרמן גולדנברג, מפרק 

דוד ולאה טנא בע"מ 
 )ח"פ 513203208(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 03/04/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד טנא, 

מרח' לוי 12, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

דוד טנא, מפרק 

בס"ד סל מי יזמות ושיווק בע"מ 
 )ח"פ 515111813(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/07/2017 
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עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק   ,1691000 דבוריה   ,5 דבוריה  מרח'  אכתילאת,  אחמד 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אחמד אכתילאת, עו"ד, מפרק 

סייד פרוג'קט טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 515477875(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/07/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
קרן ארד ליבוביץ, מרח' יגאל אלון 65, תל–אביב-יפו 6744316, 

למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

קרן ארד ליבוביץ, עו"ד, מפרקת 

אפוויז פיתוח בע"מ 
 )ח"פ 514793876(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/06/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד גיל, 

מרח' ארבע ארצות 8, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

דוד גיל, מפרק 

מ.מ. קרן ניהול בע"מ 
 )ח"פ 512423161(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
יעקב בורשטיין, מרח' כנפי נשרים 7, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב בורשטיין, רו"ח, מפרק 

מטבחי אירופה בע"מ 
 )ח"פ 512904590(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/07/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן 

לייבל, מרח' יד חרוצים 12, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ערן לייבל, עו"ד, מפרק 

אשכרה )רעיונות( 
 )ח"פ 514183045(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12/07/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
עמרי אפלבאום, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן 5251107, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

עמרי אפלבאום, עו"ד, מפרק 

פדאאת בע"מ 
 )ח"פ 514031905(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12/07/2017 
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איי.ז.ג. תכנון ניהול והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 514933647(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 03/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' פינלנד 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,36
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מתיה גרינהולץ, מפרק

פרנסה בששון בע"מ 
 )ח"פ 514811090(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 בשעה 12:00, אצל מיכאל איתי 
לשם  גן,  רמת  אז"ר,  כפר   ,2 גוריון  בן  רח'   , דין  עורך  טלמור,  
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

מיכאל איתי טלמור, עו"ד, מפרק

דוד ולאה טנא בע"מ 
 )ח"פ 513203208(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
לוי  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   27/08/2017 ביום  תתכנס 
12, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד טנא, מפרק

דוניתה לופט בע"מ 
 )ח"פ 513936542(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27/08/2017 בשעה 16:00, אצל יוסי פורת ושות', 
תל–אביב-  ,2 קומה   ,2 השלושה  רח'  מדנס,  בית  עו"ד,  משרד 

יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף פורת, עו"ד, מפרק

שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/07/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן 

ליבוביץ, מרח' דרך בגין 48, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק 

נשאת שלבאיה תשתית ובניה בע"מ 
 )ח"פ 513154575(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24/12/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אודי שמע, מרח' אמנון ותמר 13, נתניה 42202, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אודי שמע, עו"ד, מפרק

כנף חמ"ש בע"מ 
 )ח"פ 514423193(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
פורת  יוסי  אצל   ,15:00 בשעה   27/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
 ,2 2, קומה  ושות', משרד עורכי דין, בית מדנס, רח' השלושה 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף פורת, עו"ד, מפרק

דרמון החזקות בע"מ 
 )ח"פ 515305647(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 בשעה 17:00, אצל הוגו ריקרדו 
צאופן, רח' יעקב וייס 2, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

הוגו ריקרדו צאופן, מפרק 
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מדיקה - המכללה לרפואה משלימה בע"מ 
 )ח"פ 512702887(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 03/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הלימון 
19, כפר מל"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעקב רוזנגרטן, מפרק

גולן מלאכת מחשבת תעשיות )1993( בע"מ 
 )ח"פ 511892143(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 03/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' חברון 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  ברק, לשם הגשת  בני   ,7
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ישי שלמה ארליך, עו"ד, מפרק

אר.אפ סטוק מיט אימפורט ומרקטינג בע"מ 
 )ח"פ 515399590(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
גלילי ישראל 7, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עמנואל ינאי יוזוק, עו"ד, מפרק

רייט-נאו בע"מ 
 )ח"פ 513676502(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 בשעה 11:00, אצל עמית, פולק, 
מטלון ושות', רח' ראול ולנברג 18, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

יניב מלמוד, מפרק

 "תשתית" החברה להתחדשות עירונית
באשדוד בע"מ 
 )ח"פ 513788893(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אשדוד,  עיריית  אצל   ,10:00 בשעה   11/09/2017 ביום  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  10, אשדוד,  העברי  הגדוד  רח'  אגף חשבות, 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

רמי לב, מפרק

סוטאקייב בע"מ 
 )ח"פ 514632272(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27/08/2017 בשעה 19:00, אצל המפרק, רח' משה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,7 ברזאני 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ארז שטיינברג, מפרק 

מלונות קרן אור בע"מ 
 )ח"פ 510713597(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27/08/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' אורנים 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שמואל,  גבעת   ,1
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עמיר נוה, עו"ד, מפרק 

סומג מדיה גרופ בע"מ 
 )ח"פ 515406452(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה   27/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

חני חנה פסח, עו"ד, מפרקת 
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במניין  החלטה  התקבלה   ,22/06/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל 
חוקי להפסיק ולבטל את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את 

מינויה של עו"ד שירה מרקוביץ' למפרקת החברה.
שירה מרקוביץ, עו"ד, מפרקת 

באבל פתרונות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-481980-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.8.2017, בשעה 10:00, במשרדי רואי חשבון 
גסר-רשפי ושות', רח' אחוזה 142, רעננה, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

בנימין אבלאי, מפרק  

שמלצר פנסו אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-259859-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 4.9.2017, בשעה 10:00, במשרדי המפרקת, קריית 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  צבי,  ניר  צריפין,  שלמה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלי סלע וולפמן, עו"ד, מפרקת  

אורן-דנסקי בע"מ
)ח"פ 51-139355-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 4.9.2017, בשעה 10:00, במשרדי המפרק, רח' גיבורי 
ישראל 5א, קומה ב, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דויד ברג, עו"ד, מפרק  

צי-אר השקעות בע"מ
)ח"פ 51-313518-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לפידור  במשרדי   ,10:00 בשעה   ,10.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 

טי-קום מוצרי אלקטרוניקה בע"מ 
 )ח"פ 513939264(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' רבינא 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,5
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
חיים עוזי שדה, מפרק

אתגר לשינוי - העמותה לחינוך ילדי ישראל 
 )ע"ר 580359081(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,10/07/2017 ביום  שהתכנסה 
 ,33 הלילך  מרח'  מנדלסון,  בילי  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

נתניה למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

בילי מנדלסון, עו"ד, מפרקת

אין עוד מלבדו-בת ים
 )ע"ר 580560068(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,04/07/2017 ביום  שהתכנסה 
כנפי  מרח'  שגיא-גלזנר,  רן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

נשרים 15, ירושלים 9546427, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן שגיא-גלזנר, עו"ד, מפרק 

צ.י. שירותים משפטיים בע"מ 
 )ח"פ 512567900(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי באסיפה הכללית שלא מן המניין של החברה 
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בועז ניהול מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-330642-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מירב בן משה, מרח' המלאכה 2, בית גולד, קומה 2, ת"ד 8569, 

נתניה, טל' 09-7718006, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.9.2017, בשעה 
סופי של  דוח  11:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מירב בן משה, עו"ד, מפרקת

אורבנפקס בע"מ
)ח"פ 51-420353-8(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,15.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את מאיה אבן אודם, מרח' אדמית 20/7, גבעתיים 5358019, טל' 

050-7834830, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,12:00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה אבן אודם, מפרקת

אגרו אחזקות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-451688-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ניר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

ושות', עורכי דין, רח' איסרליש 22, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת , המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דגנית לפידור-זינגר, עו"ד, מפרקת  

דר' מיכל פרייס בע"מ
)ח"פ 51-461354-6(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,22.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
טל'  אונו,  קריית   ,7 השלושה  מרח'  פרייס,  מיכל  את   ולמנות 

03-3722133, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,91949th st. brooklyn NY 11219 USA ,בשעה 9:00, אצל המפרקת
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

מיכל פרייס, מפרקת

גן מעון הדרדסים היי-הופ 2006 בע"מ
)ח"פ 51-378357-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 
בשירי, מרח' חיים הזז 6/9, באר שבע, טל' 050-5347715, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.9.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק בשירי, מפרק
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 ,26.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חני שטיינבוים, מפרקת

"אדרת" פיננסים וחשבונאות בע"מ
)ח"פ 51-225350-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
בן אבי, מרח' התמרים 15, ראש פינה, טל' 04-6938945,  שלמה 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,27.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ריבל 7, תל אביב, לשם  רח'  יצחק אדרי,  רו"ח  בשעה 9:00, אצל 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
שלמה בן אבי, עו"ד, מפרק

טיפול נאות - שירותים רפואיים בע"מ
)ח"פ 51-233657-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עינת גלוסר, רח' בן גוריון 13, מגדלי קונקורד, כניסה A, בני ברק 

5126017, טל' 03-7511369, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עינת גלוסר, עו"ד, מפרקת

ז'בוטינסקי 23, חולון 5827708, טל' 050-5699911,  ארנברג, מרח' 
למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,23.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13:00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

ניר ארנברג, מפרק

מקספאו בע"מ
)ח"פ 51-338493-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,21.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד מנדל אינדורסקי, מרח' נהר הירדן 12, בית שמש, טל' 

052-7611935, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  בשעה 14:00, במשרדי המפרק, 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנדל אינדורסקי, עו"ד, מפרק

א. שטיינבוים בע"מ
)ח"פ 51-397163-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
חני  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
שטיינבוים, מרח' מונטיפיורי 41, פתח תקווה, טל' 03-9228712, 

למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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התקבלה   ,21.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את רחל  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
יונני, מרח' המעלית 38, ת"ד 5007, פארק תעשיות קדימה, טל' 

050-7345125, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2017, בשעה 
12:00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחל יונני, מפרקת

ווי.קיי. דיגיטל בע"מ
)ח"פ 51-478511-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורון 
צל, מרח' הא באייר 32, תל–אביב-יפו 629980, טל' 03-6087994, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2017, בשעה 
12:00, אצל יגאל ארנון ושות', רח' מנחם בגין 132, תל–אביב-יפו, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אורון צל, מפרק

י.ע.ע. עומר החזקות בע"מ
)ח"פ 51-491243-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עינת 

לוין הכט, משילת 7318, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

א.פ.ר.ו.ם. השקעות 2010 בע"מ
)ח"פ 51-446343-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרדי 
רובינסון, מרח' עמרי 6, תל אביב 69016, טל' 03-7545544, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל מילומור בע"מ, רח' המצביאים 10, לוד, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
פרדי רובינסון, מפרק

קידס מובייל וורלד פריסקול גיימס 4 טודלרס בע"מ
)ח"פ 51-492488-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גיא הרשקוביץ, מרח' חשמונאים 100, תל אביב, טל' 03-6855558, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא הרשקוביץ, עו"ד, מפרק

אמנות הבזלת בע"מ
)ח"פ 51-432196-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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לברדים בע"מ
)ח"פ 51-498046-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
טל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אביטבול, מרח' רבן גמליאל 4, אלעד, טל' 054-9824767, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8:30, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל אביטבול, מפרק

אמבריקה בע"מ
)ח"פ 51-458798-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מיכאל לוריא, מרח' גיבורי ישראל 5א, נתניה, טל' 072-2432242, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,3.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל לוריא, עו"ד, מפרק

אילן קייזר שרותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-209221-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.11.2017, בשעה 
10:00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עינת לוין הכט, מפרקת

בנכו 54 שיווק והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-425913-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
בן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אבשלום כהן, מרח' מישעול דר 10, חולון, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,2.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  בשעה 10:00, במשרדי המפרק, 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בן אבשלום כהן, מפרק

אילאר 1 בע"מ
)ח"פ 51-365686-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 
רפאלי, מרח' עמוס 270, ת"ד 63, תקוע, גוש עציון 9090800, טל' 

050-5297676, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 20:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק רפאלי, מפרק
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 ,20.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:30, אצל המפרק, רח' אלמשהד 7, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מחמד לבקיראת, מפרק

"פיינט" נכסים בע"מ
)ח"פ 51-274443-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל 
למפרקת   ,052-2243577 טל'   ,75 משק  אימונים,  ממושב  זוהר, 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,24.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד דורון אלחריזי, רח' העצמאות 931/312, 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,7745277 אשדוד 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל זוהר, מפרקת

סטולר וכהן חב לבנין בע"מ
)ח"פ 51-045020-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
נצח  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
 ,054-6857011 טל'   ,netsach1@gmail.com מייל:  כהן,  ישראל 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13:00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

נצח ישראל כהן, מפרק

התקבלה   ,30.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן 

קיזר, מרח' רוקח 112, רמת גן, טל' 054-4983227, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,31.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן קיזר, מפרק

ג. רגב בילדינג קונסטרקשן בע"מ
)ח"פ 51-457420-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
גיא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מיקוד   ,2002 ת"ד  שומרון,  קרני  התעשייה  מאזור  גולדברג, 

4485300, טל' 054-6870525,  למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  בשעה 12:00, במשרדי המפרק, 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא גולדברג, מפרק

א.א אלקטרוניקה ורהיטים )2001( בע"מ
)ח"פ 51-311066-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מחמד 
למפרק   ,052-2305896 טל'  ירושלים,  באהר,  מצור  לבקיראת, 

החברה.

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

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  בשעה 10:00, במשרדי המפרק, 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סרגיי מרגולין, עו"ד, מפרק

מ.ש.מ. מודיעין מרכז שרותים בע"מ
)ח"פ 51-261473-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוריס סידי, מרח' אריה 

שנקר 57, חולון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מוריס סידי, עו"ד, מפרק

דעת אבטחה ושמירה בע"מ
)ח"פ 51-237554-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוריס סידי, מרח' אריה 

שנקר 57, חולון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מוריס סידי, עו"ד, מפרק

ארגסול ג'י.פי. בע"מ
)ח"פ 51-443878-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2017, התקבלה החלטה 

מאי גלי בע"מ
)ח"פ 51-431184-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסנת 

שייך, מרח' רדק 7/15, נתניה, טל' 054-9505373, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,6.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסנת שייך, מפרקת

אפאינסייט בע"מ
)ח"פ 51-526219-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 9.7.2017, התקבלה החלטה 
ליבנה,  תום  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

מרח' אביגיל 18, רמת גן, טל' 052-6235502, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,9.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  בשעה 16:00, במשרדי המפרק, 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תום ליבנה, מפרק

נרוס בע"מ
)ח"פ 51-309686-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,054-7855387 טל'  נתניה,   ,12 סמילנסקי  מרח'  מרגולין,  סרגיי 

למפרק החברה.



ילקוט הפרסומים 7545, כ"ג בתמוז התשע"ז, 17.7.2017  7710

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בר נבות, מפרק

ארגסול פרוייקט 4 בע"מ
)ח"פ 51-446042-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בר נבות, מרח' הסירה 12, 

כפר ויתקין, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בר נבות, מפרק

ארגסול פרוייקט 5 בע"מ
)ח"פ 51-449531-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בר נבות, מרח' הסירה 12, 

כפר ויתקין, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בר נבות, מפרק

ארגסול פרוייקט 6 בע"מ
)ח"פ 51-449546-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בר נבות, מרח' הסירה 12, 

כפר ויתקין, למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את בר נבות, מרח' הסירה, כפר 
ויתקין, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בר נבות, מפרק

ארגסול חברת ניהול בע"מ
)ח"פ 51-456253-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בר נבות, מרח' הסירה 12,  

כפר ויתקין, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בר נבות, מפרק

ארגסול פרוייקט 2 בע"מ
)ח"פ 51-444470-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בר נבות, מרח' הסירה 12, 

כפר ויתקין, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בר נבות, מפרק

ארגסול פרוייקט 3 בע"מ
)ח"פ 51-446041-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בר נבות, מרח' הסירה 12, 

כפר ויתקין, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם סיסו, מפרק

רימונים ב.ת. יזמות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-546993-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם סיסו, מרח' שביל 

האגוז 1, קיבוץ יגור 3006500, טל' 073-2312905, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם סיסו, מפרק

רימונים ב.ת. איכות בבניה בע"מ
)ח"פ 51-546987-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם סיסו, מרח' שביל 

האגוז 1, קיבוץ יגור 3006500, טל' 073-2312905, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם סיסו, מפרק

רימונים צפון בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-542605-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם סיסו, מרח' שביל 

האגוז 1, קיבוץ יגור 3006500, טל' 073-2312905, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בר נבות, מפרק

ארגסול פרוייקט 7 בע"מ
)ח"פ 51-449539-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בר נבות, מרח' הסירה 12, 

כפר ויתקין, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בר נבות, מפרק

ח מרקס מהנדס יועץ בע"מ
)ח"פ 51-059400-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארי אליעז, מרח' ויצמן 

51, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארי אליעז, עו"ד, מפרק

סיגל רימונים ניהול ובניה בע"מ
)ח"פ 51-546973-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם סיסו, מרח' שביל 

האגוז 1, קיבוץ יגור 3006500, טל' 073-2312905, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יובל סרנגה, מפרק

פלייס טו בי בע"מ
)ח"פ 51-514223-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סוסו בן מוסא ולרי אליס, 

מרח' מצדה 9, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סוסו בן מוסא ולרי אליס, מפרק

אלכס מייטליס ונעה קסטיאל בע"מ
)ח"פ 51-531494-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
בוטון מייטליס,  ולמנות את אלכסנדר  לפרק את החברה מרצון 

מרח' חיים ויטל 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלכסנדר בוטון מייטליס, מפרק

אליטל חברה לבנין - עבודות שלד בע"מ
)ח"פ 51-184037-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נחמיה קייקוב, מרח' 

קשת 42, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם סיסו, מפרק

רימונים הרחבת ישובים בע"מ
)ח"פ 51-542600-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם סיסו, מרח' שביל 

האגוז 1, קיבוץ יגור 3006500, טל' 073-2312905, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם סיסו, מפרק

רימונים ב.ת. מבנים ותשתיות בע"מ
)ח"פ 51-546989-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם סיסו, מרח' שביל 

האגוז 1, קיבוץ יגור 3006500, טל' 073-2312905, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם סיסו, מפרק

שיקמת איתן בע"מ
)ח"פ 51-237514-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל סרנגה, מרח' כוכב הים 

33, חופית, למפרק החברה.
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ממרכז  פרי,  רון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 35, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רון פרי, עו"ד, מפרק

אזורים נדל"ן א.ח.ל.ר בע"מ
)ח"פ 52-004370-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור נגל, מרח' ארניה 32, 

תל–אביב- יפו, טל' 03-7613401, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור נגל, מפרק

י.ח. אבן השתייה ייעוץ והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-507206-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב חננאשוילי, מרח' שד' 

שפירא 66, אשקלון, למפרק החברה.

יעקב חננאשוילי, מפרק

סטאר דיאמונד ישראל )2004( בע"מ
)ח"פ 51-356820-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעזר קמפל, מרח' הר דפנה 

24, סביון, למפרק החברה.
אלעזר קמפל, מפרק

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

דאבל או טק )2009( בע"מ
)ח"פ 51-427950-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,3.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  אורינגר,  יוסף  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

רמב"ם 72/1, רעננה 43602, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף אורינגר, עו"ד, מפרק

וקטה בע"מ
)ח"פ 51-311032-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ממרכז  פרי,  רון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 35, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רון פרי, עו"ד, מפרק

פרטיסידס בע"מ
)ח"פ 51-277960-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

צביקה גרוס, מפרק

סנדוק אלקודס לילתעלים בע"מ
)ח"פ 51-388787-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נסראת דכוור, מרח' 

ינאי 6, טל' 02-6278911, נייד 052-4561693, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נסראת דכוור, עו"ד, מפרק

אס אף טי גרופ בע"מ
)ח"פ 51-102145-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הילית אראל-שכטר, 

מרח' מנורת המאור 2, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

הילית אראל-שכטר, עו"ד, מפרקת

אי ביזנס דיבלופמנט.קום בע"מ
)ח"פ 51-282976-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הילית אראל-שכטר, 

מרח' מנורת המאור 2, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

הילית אראל-שכטר, עו"ד, מפרקת

סטאר דיאמונד גרופ ישראל )1992( בע"מ
)ח"פ 51-166734-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעזר קמפל, מרח' הר דפנה 

24, סביון, למפרק החברה.
אלעזר קמפל, מפרק

יוני- יולי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-249245-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעזר קמפל, מרח' הר דפנה 

24, סביון, למפרק החברה.
אלעזר קמפל, מפרק

באבל פתרונות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-481980-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין אבלאי, מרח' ברוש 4, 

יבנה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בנימין אבלאי, מפרק

ש.מ.ר. יבוא ושיווק בשר בע"מ
)ח"פ 51-417846-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, 

יהוד 56478, טל' 054-7660500, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.




