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הארכת מינוי מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים 
לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962 

הדתיים  הדין  בתי  לחוק   16 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כמיל  של  מינויו  את  מאריך2  אני  התשכ"ג-11962,  הדרוזיים, 

מולא למנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים.

תוקף הארכת המינוי לשלושה חודשים.

ח' בניסן התש"ף )2 באפריל 2020(
)חמ 3-1185-ה5(

אמיר אוחנה  
      שר המשפטים

ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשס"ח, עמ' 6.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 7412; התש"ף, עמ' 3054.  2

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

הממשלה1,  לחוק–יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המדינה,  מטעם  ערבויות  חוק  לפי  סמכויותיי  את  אוצל  אני 
פועל  בנות  תקנות  להתקין  הסמכות  למעט  התשי"ח-21958, 
תחיקתי, לכל שניים מנושאי המשרות במשרד האוצר המפורטים 

להלן:

החשב הכללי;  )1(

המשנה לחשב הכללי;  )2(

סגן החשב הכללי;  )3(

מנהל תחום ערבויות באגף החשב הכללי.  )4(

אצילת סמכויות קודמת3 - בטלה.

כ"ה באב התשע"ט )26 באוגוסט 2019(
)חמ 3-17-ה1(                             משה כחלון
      שר האוצר

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשס"ח, עמ' 139.  2

י"פ התשס"ג, עמ' 3890.  3

הודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים 
שיידונו בבתי המשפט

 לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל 
)סדרי דין במצב חירום מיוחד(, התשנ"א-1991

המשפט  בתי  לתקנות  3)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
מיוחד(,  חירום  במצב  דין  )סדרי  לפועל  ההוצאה  ולשכות 
התשנ"א-11991 )להלן - התקנות(, אני קובע כי נוסף על סוגי 
בתקופת  לתקנות,   )5( עד  3)א()1(  בתקנה  המנויים  העניינים 
מיוחד  חירום  מצב  בדבר  המשפטים  שר  הודעת  של  תוקפה 

יישמעו סוגי העניינים המפורטים להלן:

בית המשפט העליון  .1

עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק; )א( 

אזרחיים  פליליים,  בעניינים  דחופים  ערעור  הליכי  )ב( 
ומינהליים ובכלל זה הליכי ערעור שהוגשו עד ליום 

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(;

בבית  יחיד  דן  בפני  המתבררים  דחופים  הליכים  )ג( 
המשפט העליון.

בתי המשפט המחוזיים  .2

עניינים פליליים )א( 

כלל העניינים הפליליים, למעט דיון בעניינו של נאשם   
לפי  אסיר  או  אלקטרוני(  בפיקוח  עצור  )שאינו  עצור 
פרק ה', סימן ה' לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, 
אך  הפלילי(,  הדין  סדר  חוק   - )להלן  התשמ"ב-21982 

לרבות דיונים לפי סעיפים 169 ו–170)א( רישה.

עניינים אזרחיים )ב( 

כלל העניינים האזרחיים.  

עניינים מינהליים )ג( 

חוק  לפי  עתירות  לרבות  המינהליים,  העניינים  כלל   
ולמעט  התשס"א-32001,  ממאסר,  תנאי  על  שחרור 

עתירות אסיר שאינן בענייני החזקה בהפרדה.

בית הדין לימאות )ד( 

כלל העניינים שבסמכות בית הדין לימאות לפי דין.  

בתי  לנוער,  שלום  משפט  בתי  לרבות  שלום,  משפט  בתי   .3
משפט לתעבורה, בתי משפט לענייני משפחה ובתי משפט 

לעניינים מקומיים

עניינים פליליים )א( 

כלל העניינים הפליליים, למעט העניינים האלה:   

עצורים  נאשמים  של  בעניינם  פליליים  דיונים   )1(
אסירים  או  אלקטרוני(  בפיקוח  עצורים  )שאינם 
לפי פרק ה', סימן ה' לחוק סדר הדין הפלילי, אך 

לרבות דיונים לפי סעיפים 169 ו–170)א( רישה; 

בטבת  כ"ד  יום  לאחר  שהוגשו  אישום  בכתבי   )2(
פליליים  דיונים   -  )2019 בינואר   1( התשע"ט 
שאינם הכרעת דין, שמיעת טענות לעניין העונש 
עצורים,  שאינם  נאשמים  של  בעניינם  דין  וגזר 
עצורים בפיקוח אלקטרוני או משוחררים בתנאים 

מגבילים, לרבות מעצר בית.

עניינים אזרחיים )ב( 

הליכים  עיכוב  לרבות  זמניים,  לסעדים  בקשות   )1(
ובכלל זה עיכוב הליכי הוצאה לפועל, ולביטולם;

גביית עדות מוקדמת וכן גביית עדות לפי תקנות   )2(
עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ט-41999;

מאיימת,  הטרדה  למניעת  החוק  לפי  הליכים   )3(
התשס"ב-52001;

במשפחה,  אלימות  למניעת  החוק  לפי  הליכים   )4(
)להלן - החוק למניעת אלימות  התשנ"א-61991 

במשפחה(, לרבות צווי הגנה;

 
ק"ת התשנ"א, עמ' 446; התשע"ב, עמ' 196.  1

 
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  2

ס"ח התשס"א, עמ' 410.  3

ק"ת התשנ"ט, עמ' 802.  4

ס"ח התשס"ב, עמ' 6.  5

ס"ח התשנ"א, עמ' 138.  6
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עם  באנשים  )טיפול  הסעד  חוק  לפי  הליכים   )5(
מוגבלות שכלית-התפתחותית(, התשכ"ט-71969;

הליכים לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-81966;  )6(

הליכים לפי חוק ניהול מוסדות )מקרים מיוחדים(,   )7(
התשי"ב-91952;

בהליכי חדלות פירעון של יחיד - בקשה להבאת   )8(
ובקשה  בו  העניין  בעלי  לאישור  חוב  הסדר 
צו  למתן  נושה  בקשת  המשפט,  בבית  לאישורו 
הליכים,  הקפאת  לצו  בקשה  הליכים,  פתיחת 
בקשה לצו עיכוב הליכים ובקשה לקציבת מזונות;

בקשות לתשלום תכוף לפי חוק פיצויים לנפגעי   )9(
תאונות דרכים, התשל"ה-101975;

בקשות מנהל לפי סעיף 112א לחוק מס ערך מוסף,   )10(
התשל"ו-111975; 

דיונים בהליכים אזרחיים שנפתחו עד ליום כ"ג   )11(
בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(;

כ"ג  יום  לאחר  הוגשו  אם  אף  קטנות  תביעות   )12(
בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(.

ענייני תעבורה  )ג( 

המפורטים  העניינים  למעט  התעבורה,  ענייני  כלל   
בפסקאות )1( ו–)2( לסעיף קטן )א( לעיל.

ענייני משפחה )ד( 

כלל ענייני המשפחה.  

ענייני נוער )ה( 

עניינים פליליים כאמור בסעיף קטן )א( לעיל;  )1(

סוציאלית  עובדת  ידי  על  המוגשות  בקשות   )2(
בדיקה  לביצוע  חירום,  צו  לאישור  נוער,  לחוק 
פסיכיאטרית או לאשפוזים פסיכיאטריים, לנקיטת 
הנוער  חוק  לפי  וזאת  דחופים  זמניים  אמצעים 
חוק   - )להלן  התש"ך-121960  והשגחה(,  )טיפול 

הנוער )טיפול והשגחה(, או להארכתם; 

)טיפול  הנוער  חוק  לפי  נזקקות  בתיקי  דיונים   )3(
והשגחה(;

החזקת  צו  להמיר  המעונות  על  הממונה  בקשת   )4(
25א  סעיף  לפי  למאסר  נעול  במעון  קטין 
טיפול(,  ודרכי  ענישה  )שפיטה,  הנוער  לחוק 

התשל"א-131971. 

עניינים מקומיים )ו( 

עניינים פליליים כאמור בסעיף קטן )א( לעיל ונוסף על   
כך העניינים האלה:

הליכים לפי פרק י' סימן ד' לחוק התכנון והבנייה,   )1(
התשכ"ה-141965 )להלן - חוק התכנון והבנייה(;

הליכים לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבנייה;  )2(

הליכים לפי פרק י' סימן ח' לחוק התכנון והבנייה.  )3(

בית  נשיא  מסמכות  לגרוע  כדי  זו  בהודעה  באמור  אין 
שהנשיא  משפט  בית  אותו  של  אחר  שופט  לרבות  משפט, 
עם  הנמנה  מסוים  הליך  כי  שיירשמו  מטעמים  להורות  קבע, 
העניינים המפורטים בתקנות ובהודעה זו לא יידון, או שהליך 

מסוים שאינו נמנה עמהם - יידון. 

התש"ף  באייר  י"ח  ביום  זו  הודעה  של  תוקפה   תחילת 
)12 במאי 2020(.

בבתי  שיידונו  עניינים  סוגי  בדבר  הקודמות  ההודעות 
המשפט15 - בטלות.  

ט"ז באייר התש"ף )10 במאי 2020(
)חמ 3-5980(

יגאל מרזל  
מנהל בתי המשפט  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  14

י"פ התש"ף, עמ' 5080, עמ' 5090, עמ' 5246 ועמ' 5614.  15

תיקון מס' 3 להודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה 
בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי הדין לעבודה

לפי תקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין במצב חירום מיוחד(, 
התשנ"א-1991 

הדין  בית  לתקנות  3)א()1(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
לעבודה )סדרי דין במצב חירום מיוחד(, התשנ"א-11991 )להלן 
- התקנות(, אני קובעת כי הודעת נשיאת בית הדין לעבודה 
בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי הדין לעבודה לפי התקנות2  

)להלן - ההודעה(, תתוקן כמפורט להלן: 

בסעיף 1 להודעה -  )1(

בסעיף קטן )א(, המילה "דחוף" - תימחק; )א( 

במקום סעיף קטן )ב( יבוא: )ב( 

")ב( ערעורים ובקשות רשות ערעור;";  

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא: )ג( 

")ה( סכסוך בין ארגוני עובדים.";   

בסעיף 2 להודעה -  )2(

בסעיף קטן )א(, המילה "דחוף" - תימחק; )א( 

סעיף קטן )ג( - יימחק; )ב( 

עבודה  "סכסוכי  יבוא  )ו(  קטן  בסעיף  האמור  במקום  )ג( 
בסמכות שופט ובסמכות רשם";

מול  "הליכים  יבוא  )ח(  קטן  בסעיף  האמור  במקום  )ד( 
המוסד לביטוח לאומי";

סעיף קטן )י( - יימחק; )ה( 

אחרי סעיף קטן )י( יבוא: )ו( 

")יא( תיקי קופות גמל;

)יב( תיקי דיון מהיר בסמכות שופט ובסמכות רשם;

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 120.  7

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.  8

ס"ח התשי"ב, עמ' 277.  9

ס"ח התשל"ה, עמ' 234.   10

ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  11

ס"ח התש"ך, עמ' 52.  12

ס"ח התשל"א, עמ' 134.  13
 

ק"ת התשנ"א, עמ' 447.  1

י"פ התש"ף, עמ' 5082, עמ' 5186 ועמ' 5615.  2
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חיקוקי  אכיפת  לצורך  החוק  בהוראות  כמפורט  הסמכויות 
הסביבה, כהגדרתם בחוק אכיפה סביבתית, בתחום עיריית נוף 

הגליל. 

סדר  לחוק  228)ב(  סעיף  לפי  בתוקף סמכותי  כך,  על  נוסף 
את  הסמכתי  התשמ"ב-21982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין 
המוסמכים לעיל למסור הודעות קנס לעניין עבירות על חיקוקי 

הסביבה כאמור. 

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם בעיריית נוף הגליל. 

ל' באדר א' התשע"ט )7 במרס 2019(
)חמ 3-4029(

רונן פלוט  
    ראש עיריית נוף הגליל

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.  2

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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גב/586, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7320, 
התשע"ו, עמ' 9035, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גבעתיים  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ.

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 6160 -  

ששטחה 1,198 מ"ר, חלקה 39; ששטחה 4,561 מ"ר, חלקה 58.  

הייעוד: שב"צ.  

כ"ו בניסן התש"ף )20 באפריל 2020(

)חמ 3-2(
רן קוניק  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעתיים  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

)יג( תביעות לסעדים הצהרתיים;

)יד( תובענות ייצוגיות;

)טו( ערעורים על פי חוק;

)טז( צווי עשה וצווי מניעה;

)יז( ערעורים על החלטות רשם."

תחילת תוקפה של הודעת תיקון זו ביום י"ח באייר התש"ף 
)12 במאי 2020(.

י"ג באייר התש"ף )7 במאי 2020(
)חמ 3-5982(

ורדה וירט ליבנה  
                                         נשיאת בית הדין הארצי לעבודה

 הסמכה לפקחים סביבתיים והסמכה למסור 
הודעות קנס

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008, ולפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח 

משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות המקומיות 
)אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 )להלן - 
החוק(, ולאחר שהוכשרו כדין, אני מסמיך בזה לפקחים על פי 
החוק את עובדי המועצה האזורית מטה יהודה: נחמן שמעון 
ניסים, באטוט בועז ודוד משה, ומוקנות להם בזה כל הסמכויות 
הסביבה,  חיקוקי  אכיפת  לצורך  החוק  בהוראות  כמפורט 

כהגדרתם בחוק )להלן - חיקוק סביבה(. 

כמו כן, בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)ב( לחוק סדר הדין 
את  מסמיך  אני  התשמ"ב-21982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי 
על  עבירות  לעניין  קנס  הודעות  למסור  האמורים  הפקחים 

חיקוקי סביבה. 

תוקפה של הסמכה זו עד לביטולה או עד למועד שבו יחדל 
העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם מביניהם. 

 כ"ז בניסן התש"ף ) 21 באפריל 2020(
)חמ 3-4029(

ניב ויזל  
ראש המועצה האזורית    

מטה יהודה  
ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.  2

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית נוף הגליל 
והסמכה למסור הודעת קנס

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008, ולפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח 

משולב[, התשמ"ב-1982

לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
הסמכתי  סביבתית(,  אכיפה  חוק   - )להלן  התשס"ח-12008 
הכשרה  שקיבלו  לאחר  מצפה,  אורן  ואת  מונטיצ'לו  אילן  את 
כל  בזה  להם  מוקנות  סביבתיים;  לפקחים  לכך,  מתאימה 

 
ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1
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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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,101/02/4
הפרסומים 2023, התשל"ד, עמ' 1849, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  אשקלון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת 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

בנייני ציבור )בית ספר יסודי( המצוי בגוש 1208, חלקה 128.  

כ"ט באדר התש"ף )25 במרס 2020(

)חמ 3-2(
תומר גלאם  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אשקלון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
יד/מק/6156/ב,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5943, התשס"ט, עמ' 3473, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הפרסומים 8615, התש"ף, עמ' 2797, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית יהוד-מונוסון מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

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
מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/5722,  מס' 
לתכנית  ובהתאם   ,2559 עמ'  התשנ"א,   ,3879 הפרסומים 
אישורה  בדבר  שהודעה  ג/גל/מק/18,  מס'  מפורטת 
 ,5188 עמ'  התשס"ט,   ,5984 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
בדבר  ג/20259, שהודעה  מס'  מפורטת  לתכנית  ובהתאם 
התשע"ג,   ,6640 הפרסומים  בילקוט  פורסמה   אישורה 
עמ' 7286, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הגלבוע 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

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 בתל יוסף, גוש 23122 -  

הייעודשטח במ"רח"ח

מבנה ציבור151,736

שצ"פ15956

חניה151,103

מבנה ציבור141,255

שצ"פ14691

כ"ח בניסן התש"ף )22 באפריל 2020(

)חמ 3-2(
עובד נור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הגלבוע  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

 3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18004, חלקה 206 בשלמות.  

י' באייר התש"ף )4 במאי 2020(
)חמ 3-4(

זאב נוימן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  

הודעה לפי סעיף 19
 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 מפורטת מס' ג/6670, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4180, 
התשנ"ד, עמ' 1453, והודעה בדבר תיקון הודעה לאישור 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/6670,  מס'  תכנית 
בילקוט הפרסומים 8558, התש"ף, עמ' 1834, מצהירה בזה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
לפקודה בילקוט הפרסומים 8630, התש"ף, עמ' 2986, תהיה 
הגלבוע  האזורת  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בטייבה )בעמק( -  

שטח במ"רח"חגוש

2319912698.21

10466.11

42406.57

45221.61

8216.10

38213.72

34254.04

33973.94

41817.00

25188.72

27111.67

2865.05

264.16

תיאור הקרקע -  .2

ח"ח 61;  כגוש 6693,  ביהוד-מונוסון, המזוהה  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שצ"פ.

ו' באייר התש"ף )30 באפריל 2020(
)חמ 3-4(

יעלה מקליס  
                                            יושבת ראש הוועדה המקומית
                                            לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  כס/25/3/ו,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5876, התשס"ט, 
עמ' 836, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
7117, התשע"ו, עמ' 40,תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 6441, ח"ח 33, שטח החלקה:  קרקע בכפר סבא,  חטיבת   
2,191 מ"ר, שטח ההפקעה: 1,013 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' באייר התש"ף )26 באפריל 2020(
)חמ 3-4(

רפי סער  
יושב ראש הוועדה המקומית  

    לתכנון ולבנייה כפר סבא
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/5429, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3530, התשמ"ח, עמ' 
926, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עכו, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  2 להלן, שביחס אליה  המתוארת בסעיף 
 ,8748 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,5069 עמ'  התש"ף, 

עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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העתק תשריט הפקעה מס' הפ-20190017 מופקד במשרדי 
הוועדה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות 

לקבלת קהל, רח' הברוש 27, מושב מעונה, טל' 04-9977913.

י"א באייר התש"ף )5 במאי 2020(
)חמ 3-4(

מושון גבאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, 
שהודעה  ג/8060,  מס'  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4871, התש"ס, עמ' 
ולבנייה מעלה  בזה הוועדה המקומית לתכנון  3257, מצהירה 
הגליל )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
לפי  הודעה  פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת 
עמ'  8563, התש"ף,  הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים 
1908, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית 

כסרא-סמיע מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

מקום: כסרא.

ג/8060  לתכנית  בהתאם   43 ,18  ,17 מס'  דרך  הקרקע:  תיאור 
המאושרת.

גושים וחלקות: גוש 19230, ח"ח 56, 57, 62-59, 69, 100, 101, 
 ;114-112 ,110 ,109 ,106

שטח בנוי, כפר כסרא )שטח הפקעת דרך מס' 17, 18, 43(.

העתק תשריט הפקעה מס' הפ-20190018 מופקד במשרדי 
הוועדה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות 

לקבלת קהל, רח' הברוש 27, מושב מעונה, טל' 04-9977913.

י"א באייר התש"ף )5 במאי 2020(
)חמ 3-4(

מושון גבאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
     לתכנון ולבנייה מעלה הגליל

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 604-0162222, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7697, התשע"ח, 
עמ' 4949, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי  אשקלון, 

שטח במ"רח"חגוש

2319639 105.49

35463.66

23200541254.52

6941.83

53247.05

72385.65

46226.38

47155.04

73341.43

3156.34

29156.34

3060.24

76204.76

232067430.73

11193.51

232078361.00

הייעוד: דרך.

י"א בניסן התש"ף )5 באפריל 2020(
)חמ 3-4(                                               עובד נור

יושב ראש הוועדה המקומית  
  לתכנון ולבנייה הגלבוע

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, 
שהודעה  ג/8060,  מס'  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4871, התש"ס, עמ' 
ולבנייה מעלה  בזה הוועדה המקומית לתכנון  3257, מצהירה 
הגליל )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
לפי  הודעה  פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת  המתוארת 
עמ'  8563, התש"ף,  הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים 
1908, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית 

כסרא-סמיע מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

מקום: כסרא.

תיאור הקרקע: דרך מס' 4 בהתאם לתכנית ג/8060 המאושרת.

גושים וחלקות: גוש 19201, ח"ח 28; גוש 19225, ח"ח 2 )שטח 
הפקעת דרך מס' 4(.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 ,2359 עמ'  8589, התש"ף,  הפרסומים  בילקוט  הפקודה(,   -
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אשקלון מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלק ממגרש 1, בייעוד מבנים ומוסדות ציבור, בגוש 1941,   
ח"ח 65;

חלק ממגרש 2, בייעוד שביל, בגוש 1941, ח"ח 65.  

כ"ה בשבט התש"ף )20 בפברואר 2020(
)חמ 3-4(

תומר גלאם  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

מלמד אהרוני 
מרגלית

05/03/2019 מלמד טאוס 1263699/1

צוריאל שולמית 26/12/2019 ספרוני רחל 1264336/1

גולן דוד 26/08/2019 יוסף שרון 1262858/1

הרוש שושנה 02/02/2019 שוקרון אסתר 1264254/1

בנגוסי אברהם 16/02/2020 בנגוסי אסתר 1264175/1

תורגמן מיכל 17/02/2020 בן שושן רחל 1262832/1

קנפלמכר יוסף 
חיים

10/02/2020 קנפלמכר יוכבד 1262980/1

קליין שושנה 26/02/2009 שטוק מאיר 1263392/1

מעלומי רוני 18/10/2019 מעלומי חיים 1263693/1

לסקין ישראל 17/02/2020 פירשט פניה 1263938/2

ספז לור 26/01/2020 ספז יהושוע גי 1263956/1

טברסקי-קסל דוד 
פינחס

12/01/2020 טברסקי-קסל 
שירה גיטל

1263978/1

שרבני אפרת 14/02/2020 שרבני בן ציון 
יאיר

1264113/1

כהן איילה 10/02/2020 כהן צבי 1264239/1

סבאג מיכאל 
מכלוף

01/12/2018 סבאג שלומית 
פרנסיס

1264924/1

ט' באייר התש"ף )3 במאי 2020(

                                                 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

בן ברוך דורון 15/01/2020 בן ברוך דליה 1262983/1

קניג בתיה 01/12/2019 קניג חיים 1263470/1

שטינהורן מזרחי 
מירה

13/02/2020 שטיינהורן 
שמואל גרשון

1263773/1

כהן אליהו חיים 16/02/2020 כהן אהרן 1263781/1

אגמי עדנה 30/06/2010 אג'מי אירני יום 
טוב

1264086/1

אגמי עדנה 12/06/2019 אגמי זהבה 1264089/1

שפירא תלמה 
רחל

14/02/2020 שפירא ישראל 
חיים

1263997/1

חלה רחל 31/12/2019 חלה לוי 1264402/3

כהן ליהי 19/01/2020 כהן אבי 1264403/1

אבנרי רוזה 28/05/2012 אבנרי ריממה 1263772/1

כהן מרים 12/12/2018 כהן אהרן 1264293/1

גברא עזרי 04/12/2019 גברא נעמה 1264382/1

בוסטני אברהם 21/12/2019 בוסטני מרי 1264209/1

אבנרי רוזה 07/11/2019 אבנרובה שרה 1263783/1

בינדינגר יעקב 
חיים בצלאל

06/02/2020 בינדינגר שרה 
מרים

1263947/1

אבנרי רוזה 09/07/2017 אבנרי שלוה 1263779/1

מנשרוב מוריס 27/05/2000 מנשרוב שוטה 1263381/1

מנשרוב מוריס 24/01/2020 מנשרוב ננולי 1263383/1

כהן מוגרבי עדי 11/06/2019 שורץ אלנה 1263170/1

עמדי ארמוזה 
סופיה

13/06/2019 ארמוזה זמירה 1263222/1

דרעי אסתר 13/01/2020 דרעי מרים 1263259/1

ירקוני ניב יהונתן 28/01/2020 ירקוני רון 1262608/2

שמיל משה 30/01/2020 שמיל גבריאלה 1262625/1

פרג' מיכל 10/02/2020 פרג' שמעון חי 1262665/1

ורטמן פנחס 23/12/2019 גפני שרה 1255295/2

פריזל דוד 31/10/2019 פריזל רוחמה 
ברכה

1262981/1

צדוק מלכה 09/08/2017 אלשייך עובדיה 1142181/6

קאן שבתאי 09/03/1991 קוקיאשוילי 
סמיון

1262407/3

וינטרויב שמואל 03/03/2019 וינטרויב טובה 
גיטל

1262697/1

פירסטמן אסתר 11/05/1999 וינברגר לודויג 
זאב אריה

1262742/1

פירסטמן אסתר 27/10/2019 וינברגר רוזליה 1262748/2
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

הימל צבי 16/03/2020 הימל יהודה 
לייב שאול

1264942/1

קושמרו יוסף 13/04/2020 קושמרו טובה 1264960/1

קופלמן ישראל 12/03/2020 קופלמן חיים 
יהודה

1265023/1

חמו ניסים 23/03/2020 חמו חנה 1265028/1

שפירא אלון יוסף 07/03/2020 שפירא מנחם 1265121/1

צולר דוד 25/03/2020 זמיר אילנה 1265133/1
ט' באייר התש"ף )3 במאי 2020(

                                       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

מהרי צהיינש 13/02/2020 מהרי מנשה 1262663/1

נבט הוגט 02/01/2019  נבט ג'ורג'י
יהודה

1262670/1

פלשבסקי אילנה 26/01/2020  פלשבסקי דוד
חיים

1262704/1

סולומונוב מרים 08/01/2020  סולומונוב
לינדה

1262882/1

ברוורמן אננה 26/01/2020 ברוורמן לייב 1262982/1

דרור דניאל 28/01/2020 דרור יסמין 1263194/1

דניאו אנט 17/01/2020 דניאו גטהון 1263220/1

ברנס ניר 12/12/2018 ברנס גיטה 1263377/1

גרוסמן טובה 04/02/2020 לילינפלד חנה 1263504/1

אסולין חי 23/01/2020 אסולין אלי 1263524/1

כהן דינה 12/09/2019 כהן דוד 1263702/1

מישייב אלמירה 28/02/2019 אלחזוב רמבום 1263780/1

ויגודני שלמה 28/02/2020 ויגודני הדסה 1263871/1

מזרחי נתן 21/02/2020 מזרחי תקוה 1263917/1

מזרחי נתן 21/02/2020 מזרחי תקוה 1263917/2

בן חמו רחל 27/12/2019 בן חמו אלברט 1264021/1

קלניצקי יפים 19/01/2020 קלניצקי בלה 1264244/1

חדאד רמי 28/01/2020 חדאד אברהם 1264314/1

שושן גלית 22/02/2020 מלכה פורטונה 1264811/1

אטיאס אשר 14/04/2020 אטיאס איבון 1265064/1
ט' באייר התש"ף )3 במאי 2020(

                                             אלון ארביב, המזכיר הראשי

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ברדה מירה 22/01/2020 גימפרוביץ לאה 1262761/1

שאושו רלי יצחק 25/09/2019 שאושו מילו 
מנחם

1263266/1

שאושו רלי יצחק 22/10/2019 שאושו אסתר 
ברכה

1263267/1

מורדוכייב אנז'לה 20/01/2015 בורוכוב איליה 1263657/1

פנחסי רפאל 22/04/2005 כהן ויולט 
)מנקשה(

1263769/1

פרוינד שרה 19/02/2020 פרוינד בנימין 1264245/1

פליישר ארקדי 18/03/2006 פליישר אידל 1264041/1

אברם סילביה 09/02/2020 אברהם יוליוס 1264085/1

אפרים עזרא 05/01/2020 אפרים יצחק 1264723/1

איזירר אברהם 
חיים

02/02/2020 איזירר חגי 
נפתלי

1264826/1

מורנו רבקה 28/02/2020 מורנו יעקב 1264910/1

כהן שלום 12/02/2020 כהן דניאל 1264918/1

דוידוב יגאל 12/03/2020 דוידוב ברתה 1264929/1

קניג רבקה 03/03/2020 קניג דוד )משה( 1265094/1

ט' באייר התש"ף )3 במאי 2020(

                                                   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

אבידן הדס 23/02/2020 ענבר ציונה 1263329/1

גולן לאה 01/02/2020 גולן מאיר 1263655/1

דנינו סלומון 02/01/2020 דנינו שרית 1263432/1

פימה יעקב 19/03/2019 פימה זהרי 1263957/1

שמאילוב אלמס 23/02/2020 שמאילוב 
סלומון

1263159/1

אלפסי שי מימון 22/07/2019 אלפסי פורטונה 1263129/1

לוי רימה 12/01/2020 לוי משה 1262655/1

פרץ מרי 09/02/2020 פרץ יעקב 1262705/1

שוסטרמן לב 24/09/2012 שוסטרמן משה 1263135/1

בק רבקה 01/03/2020 קאים שרה 1264217/1

אופנר מיכאל 
אברהם

27/03/2020 אופנר חוה 1264713/1

גרשוני יני 31/03/2020 גרשוני ינון 1264806/1

הרשקוביץ חוה 17/01/2020 מרקו מרים 1264903/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

עוקשי אברהם 13/02/2020 עוקשי שושנה 836255/3

קורדובה בת שבע 02/11/2015  קורדובה
גבריאל

1265313/1

שחור יהודה 13/04/2020 שחור צפורה 1265509/1

דוידוב ריטה 04/10/2011 דוידוב גארי 875590/2

לבי דניאלה מרים 04/03/2020 מייטליס סוניה 1265560/1

י"ג באייר התש"ף )7 במאי 2020(

                                                    משה מור, המזכיר הראשי

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

ויס שרה 27/01/2004 ווייס יוסף 37198/2

שטיינגאוס פאינה 08/12/2019 שטיינגאוס 
יעקב

1262688/1

לוקצ'בסקי סופיה 09/04/2001 גולדפדר בלומה 1262772/1

אוזן דבורה 07/01/2020 בן דוד אלישע 1262793/1

לוקצ'בסקי סופיה 15/04/1998 מרזליאק בלה 1263079/1

אלישאקשוילי 
אברהם

02/02/2020 מיקאלישוילי 
אלישאקשו 
אטרי אסתר

1263150/1

כהן וילאם 19/09/2018 כהן רחל 1263186/1

רצון אסף 17/01/2020 רצון דינה 1263436/1

קשי אורי 11/08/2017 קשי ויקטוריה 1263449/1

רודניצקי ולדימיר 24/06/2019 רודניצקי מניה 1263753/1

טלקר מישל 24/01/2020 קורן דילן מרדכי 1264109/1

בן אליהו חיים 15/01/2020 אליקישוילי 
ישה

1264116/1

סלטר אגברה 
גבריאל

15/10/2016 אגברה ניצה 1264333/1

הירש חיים שרגא 31/12/2019 הירש שרה 1264783/1

שפושניקוב 
לודמילה

30/11/2019 שפושניקוב 
יבגני

1264956/1

בניטה גבי 12/12/2019 בניטה בר 1265041/1

לוי לואיזה 14/03/2020 לוי רפאל 1265070/1

דריי מנוחה רחל 21/03/2020 דריי סעדיה 1265076/1

הארר רווית 03/04/2020 הארר אלירן 1265077/1
ט' באייר התש"ף )3 במאי 2020(

                                                סיילס יחזקאל, 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

קנופף שרה הניא 07/02/2020 הרמן מלכה 1262756/1

גולדשטיין צפורה 12/02/2020 גולדשטיין 
מנחם

1263131/1

שניידר שוניה 
)ישעיהו(

23/02/1990 שניידר שמואל 1263544/1

קלאוזנר הנרי דוד 24/12/2017 קלאוזנר מני 1263954/1

קלאוזנר הנרי דוד 23/01/2020 קלאוזנר אדית 1263963/1

קורנגוט שולמית 20/02/2020 קורנגוט אפרים 1264197/1

דעוס ברבי אורי 13/10/2019 ברבי רויטל 1264224/1

ענבר יוסף יובל 24/01/2020 ענבר שלמה 1264252/1

ברגר בני 07/02/2020 ברגר איזיקה 1264259/1

פרסיק צוריאל 30/12/2019 פרסיק רחל 1265006/1
ט' באייר התש"ף )3 במאי 2020(

                                               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

כהן טלי 15/01/2020 שמעוני דוד 818097/2

כהן איריס 21/05/2019 אפרים צביה 1246248/2

כלף עדנה 03/02/2020 כלף יורם 1263648/1

אילוז דינה 08/01/2020 אילוז יוסף 1262668/1

הולנדר הניה 10/01/2020 הולנדר זלמן 1262937/2

כהן אלקנה 02/01/2020 כהן פרידה 1263081/1

עזרא יוסף 20/01/2020 עזרא אהובה 1264032/1

שוקר ענבל 30/10/2019 סולימן עמוס 1263880/1

אסקוצקי מרק 19/11/2013 אסקוצקי ישראל 1263696/1

אלזרה יצחק 17/02/2020 אלזרה זקלין 1263918/1

פארן אלינור מרים 10/08/2012 פארן בנימין 908677/3

גמפר דוד 10/02/2020 גמפר זמירה 1264160/1

פלש רות אדלה 03/03/2020 פלש טל 1264212/1

אלון מרים 30/09/2019 אלון אשר 1264228/1

זלמנוביץ אורלי 20/02/2020  זלמנוביץ
ישראל ברוך

1264447/1

טמסגן טספאי 25/10/2004 טמסגן' ברהנו 1264998/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אוריון אביגיל 16/12/2019 קסרי ישראל 1263532/1

עזרא משה 13/02/2020 עזרא אליס 1264067/1

בוקריס יצחק 05/01/2020 בוקריס מאיר 1264157/1
ט' באייר התש"ף )3 במאי 2020(

                                         נפתלי אלמשעלי, 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

חדד דוד 10/02/2019 חדד מזיזלה 1262722/1

וקנין צופית 20/02/2019 שטיר תנחום 1263269/1

אלג'רט יהודית 
גאולה

26/02/2020 אלג'רט משה 1263350/1

כוהן נורית 19/02/2020 סויסה שמחה 1263376/1

קוניו יהודה 08/06/2011 קוניו אמר 1263439/1

לב אסף 06/01/2020 לב יוכבד 1263478/1

אלגי מזל 07/02/2020 אלגי אלי 1263760/1

פלס ששון מורן 02/03/2020 פלס אלי 1263935/1

לרבוני מרים 18/12/2019 לרבוני משה 1264110/1
ט' באייר התש"ף )3 במאי 2020(

                                                 יצחק דהאן, 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 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סלאם נגם 
עטאללה 

15/02/2020 ניג'ם סלימאן 
עטאללה 

291/2020

סיהאם יוסף אבו 
טריף

13/12/2018 רסלאן סלימאן 
אבו טריף 

308/2020

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

בלטה אברה 25/03/2019 בלטה מקוננט 1262759/1

לוי נסים 20/01/2020 לוי אני 1262880/1

טונדובסקי ססיה 
סימון

12/01/2020 טונדובסקי יעקב 
לייזר

1262889/1

טקסר מרגריטה 29/12/2019 פינצ'בסקי 
לאוניד

1263024/1

קזקביץ' טטיאנה 24/07/2019 קזקביץ' ליובוב 1263173/1

זברסקי גלינה 22/08/2019 זברסקי מרק 1263234/1

יפרח רויטל 25/04/2013 בן סעדון יהודה 1263526/1

אמרה קסיה 06/06/2014 טגגנה קוקיטו 1264101/1
ט' באייר התש"ף )3 במאי 2020(

                                                יהודה דוקס, 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

קורקוס אביבה 09/02/2020 כהן מאיר 1263668/1

לוי בת חן 05/03/2020 לוי גואל יצחק 1264202/1

שכטר שולי 01/03/2020 שכטר חן 1264215/1
ט' באייר התש"ף )3 במאי 2020(

                                                 שלמה דידי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

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

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אלאלוף מרדכי 15/01/2020 אלאלוף לאה 1262562/1

 עטון אריאל
אליהו

25/02/2020 עטון רפי 1263148/1

גינר ויקטור 13/02/2020  שפוליאנסקי
בלה

1263491/1

10/05/2018:19
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

האדיה יוסף אבו 
סאלחה 

12/01/2020 חכמת מחמוד 
אבו סאלחה 

23/2020

אחמד סאלח 
גוטאני 

05/09/2019 סאלח חמוד 
גוטאני 

26/2020

איימן סולימאן 
כיוף 

20/09/2019 סלימאן האשם 
כיוף

208/2020

שפיק כאמל הנו  22/03/2019 אלמאזה חוסין 
הנו

212/2020

מנהאל עלי עאמר  20/01/2020 אניסה עלי 
עאמר 

216/2020

יוסף סאלח סויד  29/03/2011 סאלח מוחמד 
סויד 

235/2020

עפאף מחמוד 
גאנם 

06/01/2020 דחיה סאלח 
גאנם 

243/2020

ריואן נביל טריף  30/06/2018 מוחמד נגיב 
טריף

247/2020

ענאן חוסין סבאח 30/11/2018 חוסין רשראש 
סבאח 

253/2020

אמין יוסף שומרי  27/08/2016 ופא נגיב שומרי 254/2020

סעיד יוסף ח'ניפס 16/12/2017 הנא עטאללה 
ח'ניפס

259/2020

חסן סולימאן אסד  06/06/2006 אחמד סולימאן 
אסד

274/2020

י"ד באייר התש"ף )8 במאי 2020(

                                                כמאל קבלאן, קאדי מדהב

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פואז מוחמד גאנם  02/02/2020 מוחמד הזימה 
גאנם 

314/2020

אמין חוסין עליאן  26/01/2020 חוסאם אמין 
עליאן 

319/2020

סאלח עלי אבו 
טריף 

18/03/2007 עלי גבר אבו 
טריף 

337/2020

 עאדל חוסיין
 מסאלחה

18/05/2019 נג'יבה שאכר 
מסאלחה 

338/2020

ראדי אמין קבלאן  10/02/2020  אמין מחמד
 קבלאן

370/2020

זהיה נאסר עלוה  10/01/2012 נסר מהיו עלוה  378/2020

כמאל מותעב 
חאמד 

15/03/2020 ימאם כמאל 
חאמד

410/2020

ופיק סלימאן 
דקסה 

11/03/1993 דלאל זעל דקסה  447/2020

מוניב האני בדר  10/03/2020 האני עלי בדר  450/2020

ראג'ח יוסף סעד  15/10/2012 יוסף פהד פרג' 462/2020

פאטמה חמד בדר  07/02/2016 מופיד עלי בדר  509/2020

שריף גאזי שיח' 18/03/2019 ריחאנה אמין 
שיח'

516/2020

אשרף כמאל 
חסבאני 

27/11/2019 כמאל עלי 
חסבאני 

519/2020

אמיר מוחמד 
עבאס 

15/03/2019  מוחמד סעיד
 עבאס

520/2020

סאלח סלים שופי 19/11/2019 ג'מילה יוסף 
שופי 

19/2020

10/05/2018:19


