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מינוי ממונה על המרשם
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  118)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המרשם,  על  לממונה  שני  דוד  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

במקומו של שלמה הייזלר2.

ד' בטבת התשפ"ב )8 בדצמבר 2021(
)חמ 3-295-ה5(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשנ"ב, עמ' 58.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 2153.  2

מינוי קצינות מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

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

לנוער, לפי החוק האמור:

יפעת רוזנפלד, מס' רישום 38427, במחוז הדרום;  )1(

שרה דוד זדה, מס' רישום 29319, במחוז הדרום;  )2(

שירן עובדיה, מס' רישום 21258, במחוז ירושלים.  )3(

כ"ד בכסלו התשפ"ב )28 בנובמבר 2021(
)חמ 3-141-ה2(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,  1

עמ' 88.  

ביטול מינוי קציני מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, ולפי תקנה 2 לתקנות המבחן )שירותי המבחן(, 
מטה  הרשומים  של  המינויים  את  מבטל  אני  התשי"ט-21959, 

לקציני מבחן לנוער:

משה אזולאי, מס' רישום 329223, במחוז תל אביב;  )1(

מיכל אבישאול, מס' רישום 428724, במחוז תל אביב והמרכז;  )2(

עדי גל גולדמן, מס' רישום 529574, במחוז תל אביב והמרכז.  )3(

א' בטבת התשפ"ב )5 בדצמבר 2021(
)חמ 3-141-ה1(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,   1 

עמ' 88.  
ק"ת התשי"ט, עמ' 1199; התשל"ב, עמ' 1442.  2

י"פ התשע"ח, עמ' 1756.  3

י"פ התשע"ט, עמ' 11542  4

י"פ התשע"ז, עמ' 8508.  5

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הדין  סדר  לחוק  ו–)ב1(  187ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לימור  את  ממנה  אני  התשמ"ב-11982,  משולב[,  ]נוסח  הדפלילי 
גיל, מס' רישום 24700, עובדת ציבור, לערוך תסקירי נפגע, לעניין 

הסעיפים האמורים.

ט' באלול התשפ"א )17 באוגוסט 2021(
)חמ 3-2759(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ז, עמ' 456.  1

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א-2011

בהתאם לסעיפים 34)ג( ו–48 לחוק מיסוי רווחים ממשאבי 
שינוי  עקב  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  טבע, התשע"א-12011 
 )2022 בינואר   1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  ביום  ידוע  שהיה  המדד 
לעומת המדד שהיה ידוע ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, 
 1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  מיום  החל  האלה  בסכומים  שינוי  יחול 

בינואר 2022(:

יהיה  לחוק   31 בסעיף  האמור  הכספי  העיצום  סכום   )1(
54,000 שקלים חדשים;

הסכום הקבוע בהגדרות "מקדם החיפוש" ו"מקדם ההקמה"   )2(
שבסעיף 4)ב()2()ג( לחוק יהיה 401,250,000 שקלים חדשים.

י"ז בטבת התשפ"ב )21 בדצמבר 2021(
)חמ 3-4568-ה1(

ערן יעקב  
מנהל רשות המסים בישראל  

התשע"ט,  י"פ   ;219 עמ'  התשע"ו,   ;806 עמ'  התשע"א,  ס"ח   1 

עמ' 4997; התשפ"א, עמ' 2619.  

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה
לפי חוק כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ג( לחוק כבישי אגרה )מנהרות 
הכרמל(, התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ובכפוף לתנאי חוזה 
בע"מ  כרמלטון  לקבוצת  ישראל  מדינת  בין  שנחתם  הזיכיון 

)להלן - בעל הזיכיון(, אני מודיע לאמור:

בהודעה זו -  )1(

"הסכם שימוש" - כהגדרתו בחוק;

"מנוי" -  כהגדרתו בחוק;

"קטע" - כהגדרתו בתקנות כבישי אגרה )מנהרות הכרמל( 
תשלומים(,  ואכיפת  אגרה  בתשלום  החיוב  )אופן 

התש"ע-22010;

התעבורה3,  בפקודת  כהגדרתו  מנועי  רכב   - פרטי"  "רכב 
למעט רכב ציבורי ומשאית;

                                       

ס"ח התשנ"ה, עמ' 493; י"פ התשפ"ב, עמ' 312.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 1133.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  3

27/12/2112:46



2389 ילקוט הפרסומים 10089, כ"ג בטבת התשפ"ב, 27.12.2021 

בתחום הסמכות של רשויות התימרור המקומיות שלהלן:  )1(

מס'
שם הרשות המקומיתסידורי

המועצה המקומית מצפה רמון1

המועצה האזורית תמר2

המועצה המקומית לקיה3

המועצה האזורית מרחבים4

המועצה האזורית שער הנגב5

עיריית שגב שלום6

עיריית רמת נגב7

המועצה האזורית רמת חובב 8

המועצה המקומית חורה 9

המועצה האזורית ערבה תיכונה 10

המועצה האזורית שדות נגב 11

המועצה האזורית בני שמעון 12

המועצה האזורית באר טוביה 13

המועצה האזורית אשכול 14

המועצה המקומית אבו גוש 15

המועצה האזורית אילות 16

המועצה האזורית חוף אשקלון 17

המועצה המקומית טלזסטון 18

המועצה האזורית יואב 19

המועצה האזורית לכיש 20

המועצה האזורית מטה יהודה 21

המועצה המקומית כסייפה 22

המועצה המקומית עומר 23

המועצה המקומית תל שבע 24

המועצה המקומית ערערה 25

המועצה המקומית להבים 26

המועצה האזורית מיתר27

המועצה המקומית ירוחם28

המועצה האזורית שפיר29

המנהל הכללי של רכבת ישראל, סגן המנהל 30
הכללי לבטיחות ברכבת ישראל

על  המפקח  בידי  החתומות  במפות  המסומן  בתחום   )2(
והנמצאות  שלהלן  ג'  בטור  המצוין  ביום  התעבורה 
5, בניין גנרי, ירושלים, לגבי  במשרדי שברח' בנק ישראל 

הרשויות המקומיות שבטור ב' לצידו:

"רכב ציבורי" - כהגדרתו בפקודת התעבורה, ובלבד שהוא 
מיועד או משמש להסעת 10 אנשים או יותר נוסף על 

הנהג;

"משאית" - רכב מסחרי או רכב עבודה כהגדרתם בפקודת 
 4,000 על  עולה  המותר  הכולל  שמשקלם  התעבורה, 

ק"ג;

מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(, סכומי האגרה   )2(
מנהרות  בכבישי  נסיעה  בעד  הזיכיון  בעל  בידי  שייגבו 

הכרמל לגבי נסיעה בקטע, הם כמפורט להלן:

רכב פרטי שנכלל בהסכם שימוש )מנוי( - 8.25 שקלים   )1(
חדשים;

רכב פרטי שלא נכלל בהסכם שימוש )שאינו מנוי( -   )2(
10.18 שקלים חדשים;

רכב ציבורי - 30.54 שקלים חדשים;  )3(

משאית - 50.90 שקלים חדשים.  )4(

י"ח בטבת התשפ"ב )22 בדצמבר 2021(

)חמ 3-4170(
     אמיר אסרף

                              המנהל הכללי של קבוצת כרמלטון בע"מ
                                         בעל הזיכיון במנהרות הכרמל

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי, שינה, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:

ת"י 921 - תגובות בשריפה של חומרי בנייה, גיליון תיקון מס' 8, 
מדצמבר 2021 למהדורה מינואר 2016 ולגיליונות התיקון 
מאוגוסט   ,2018 מאוקטובר   ,2017 מאוגוסט   ,2016 מאפריל 

2019, מאוקטובר 2020, מאוקטובר 2021.

י"ח בטבת התשפ"ב )22 בדצמבר 2021(
)חמ 3-96-ה5(

גלעד גולוב  
המנהל הכללי   

של מכון התקנים הישראלי  
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1

 הודעה על קביעת תחום לעניין הסדר תנועה
במחוזות ירושלים והדרום

לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות  18)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף 
המקומיות  התימרור  לרשויות  קובע  אני  התשכ"א-21961, 
שבמחוזות ירושלים והדרום3 המפורטות להלן את התחום שבו 
קצין  עם  התייעצות  לאחר  האמורה,  התקנה  לפי  רשאיות  הן 
משטרה, או קצין משטרה צבאית פיקודי לגבי הדרכים שבשטח 
קביעת  למעט  תנועה,  הסדר  לקבוע  הפיקוד,  שבמרחב  צבאי 

תמרורים 230, 231, 309, 310, 501 עד 509 ו–511 עד 513:
 

י"פ התשס"ב, עמ' 2046.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ב, עמ' 1390.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 3988; התשע"ט, עמ' 8635; התשפ"א, עמ' 4492.  3
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א'

מס' 
סידורי

ב'
שם הרשות
המקומית

ג'
תאריך החתימה

על המפה

ט"ז בשבט התשע"ט עיריית אופקים1
)22 בינואר 2019(

המועצה המקומית2
מבשרת ציון

ט"ז בשבט התשע"ט 
)22 בינואר 2019(

ט"ז בשבט התשע"ט עיריית דימונה3
)22 בינואר 2019(

ט"ז בשבט התשע"ט עיריית קריית גת4
)22 בינואר 2019(

ט"ז בשבט התשע"ט עיריית שדרות5
)22 בינואר 2019(

ט"ז בשבט התשע"ט עיריית נתיבות6
)22 בינואר 2019(

ט"ז בשבט התשע"ט עיריית רהט7
)22 בינואר 2019(

ט"ז בשבט התשע"ט עיריית ערד8
)22 בינואר 2019(

ט"ז בשבט התשע"ט עיריית אשדוד9
)22 בינואר 2019(

ט"ז בשבט התשע"ט עיריית באר שבע10
)22 בינואר 2019(

ט"ז בשבט התשע"ט עיריית ירושלים11
)22 בינואר 2019(

ט"ז בשבט התשע"ט עיריית אילת12
)22 בינואר 2019(

ט"ז בשבט התשע"ט עיריית בית שמש13
)22 בינואר 2019(

ט"ז בשבט התשע"ט עיריית אשקלון14
)22 בינואר 2019(

חברת נתיבי ישראל15
 )מחוז דרום(

 ב' באב התשפ"א 
)11 ביולי 2021(

חברת נתיבי ישראל16
 )מחוז ירושלים(

 ב' באב התשפ"א 
)11 ביולי 2021(

ט"ז בשבט התשע"ט חברת החשמל17
)22 בינואר 2019(

עיריית קריית 18
מלאכי

ט"ז בשבט התשע"ט 
)22 בינואר 2019(

תוקפה של קביעה זו לשלוש שנים מיום החתימה עליה.  

ט"ז בטבת התשפ"ב )20 בדצמבר 2021(
)חמ 3-5007(                           ישי טלאור

המפקח על התעבורה  
במחוזות ירושלים והדרום  

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
נס/61,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2545, 
התשל"ט, עמ' 1691, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נס ציונה )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.

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

 ;5 ח"ח   ,3842 כגוש  המזוהה  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

כ"ח בחשוון תשפ"ב )3 בנובמבר 2021(
)חמ 3-2(

שמואל בוקסר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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/21834, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,133 עמ'  התשע"ו,   ,7119
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.
 __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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תיאור הקרקע -  .4

 532 ח"ח   ,3655 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
)לשעבר ח"ח 158, 159(, בשטח של 74 מ"ר; הייעוד: דרך.

א' בטבת התשפ"ב )5 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

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   ,257-0252783
הפרסומים 7235, התשע"ו, עמ' 4669, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים )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 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

 ,13 ח"ח   ,16905 כגוש  המזוהה  באכסאל,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 4,837 מ"ר; הייעוד: שטח ציבורי פתוח, דרך.

י"ב בכסלו התשפ"ב )16 בנובמבר 2021(
)חמ 3-2(

חסיין פארס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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
חפ/777,  מס'  לתכנית  בהתאם  התשכ"ה-11965,  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

של  בשטח   ,2 שטח:  תא   ,42 ח"ח   ,16620 גוש  גולני  צומת   
1,221 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

וכל  הוועדה,  במשרדי  נמצא  ההפקעה  תשריט  העתק 
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות הכבודה הרגילות.

כ"ד באלול התשפ"א )1 בספטמבר 2021(
)חמ 3-2(

ניצן פלג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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
ובהתאם לתכנית מס' רח/950,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2732, 
התשמ"א, עמ' 2315, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

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.

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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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 בחיפה, רח' כנרת, המזוהה כחלק מחלקה 419   
בגוש 10809 ומסווגת לשביל להולכי רגל.

י' בכסלו התשפ"ב )14 בנובמבר 2021(
)חמ 3-2(

נחשון צוק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חיפה  

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
 ,a/62/והבנייה, התשכ"ה-11965, בהתאם לתכנית מס' חפ
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 482, 
התרצ"ה, עמ' 1057, ובהתאם להחלטת הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, בישיבתה מס' 2021024, מיום 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1.9.2021
חיפה )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 דרך 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

 75 כחלקה  המזוהה  חיפה,  חיים,  בקריית  קרקע  חטיבת   
 153 וחלקה  פתוח,  ציבורי  כשטח  המסווגת   ,11585 בגוש 

בגוש 11585 המסווגת כדרך.

י"ז בכסלו התשפ"ב )21 בנובמבר 2021(
)חמ 3-2(

נחשון צוק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

 ,10 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המחוזית  הוועדה  להחלטת  ובהתאם   ,205 עמ'  התש"ט, 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, בישיבתה מס' 2021024, מיום 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1.9.2021
חיפה )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 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

המזוהה  תחתית,  עיר  הנמל,  רח'  בחיפה,  קרקע  חטיבת   
כח"ח 12 בגוש 10889 ומסווגת כדרך.

י"ז בכסלו התשפ"ב )21 בנובמבר 2021(
)חמ 3-2(

נחשון צוק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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
חפ/673,  מס'  לתכנית  בהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעיתון רשמי מס' 1379, 
המחוזית  הוועדה  להחלטת  ובהתאם   ,1099 עמ'  התש"ה, 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, בישיבתה מס' 2021024, מיום 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1.9.2021
חיפה )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 שביל להולכי רגל.

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, 

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
7524, התשע"ז, עמ' 6671, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ציונה,  נס  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,6176 עמ'  התשפ"א,   ,9630 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3636, ח"ח 509, 570   
)לשעבר ח"ח 8, 10, 22(; הייעוד: דרך.

כ"ח בחשוון התשפ"ב )3 בנובמבר 2021(
)חמ 3-4(

שמואל בוקסר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
    לתכנון ולבנייה נס ציונה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,457-0934836
בזה  מצהירה   ,10340 עמ'  התשפ"א,   ,9819 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שרונים, 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 9936, התשפ"ב, עמ' 714, תהיה 
קדימה- המקומית  הרשות  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

צורן מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקדימה-צורן, גוש 8036, ח"ח 10, 459, 462;   
הייעוד: הרחבת דרך.

י"ח בטבת התשפ"ב )22 בדצמבר 2021(
)חמ 3-4(

דורון אוזן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 48974-12-21

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

ובעניין פירוק העמותה מרכז ירושלים למשאבי תקשורת 
של פרוייקט ישראל, ע"ר 58-044751-4,

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לסעיף 14 לפקודת הקרקעות 
בזה  מודיעה  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
המתוארת  הקרקע  את  להפקיע  מכוונתה  בה  חוזרת  היא  כי 
בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 6409, התשע"ב, עמ' 3762, לעניין 

תכנית מס' רח/401.

תוספת

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3704, חלקה 136.

ד' בטבת התשפ"ב )8 בדצמבר 2021(
)חמ 3-3(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
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
שהודעה  כס/15/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2901, התשמ"ג, 
עמ' 1281, 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 
2938, התשמ"ג, עמ' 2294, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7618, ח"ח 230 )לשעבר 69(, שטח   
החלקה: 12,879 מ"ר; הייעוד: צורכי ציבור.

י"ז בטבת התשפ"ב )21 בדצמבר 2021(
)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
נס/מק/15/118,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 

  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

27/12/2112:46



ילקוט הפרסומים 10089, כ"ג בטבת התשפ"ב, 27.12.2021  2394
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 22.2.2022.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

                                                       רשות התאגידים

 הודעה זו מתפרסמת באחריות המודיעים ואין 
בפרסומה משום מתן תעודה על נכונותה

ברוש סי.אר. בע"מ
)ח"פ 51-355167-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
 ,23.12.2021 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניות  בעלי 
התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל את הליכי פירוק החברה 

מרצון ולבטל את מינויו של ראובן כהן למפרק החברה.

ראובן כהן, דירקטור

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

בקשה  הוגשה   22.12.2021 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  העמותה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  לבית המשפט 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 8.3.2022, בשעה 08.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור 

למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.22.2.2022

לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח"פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר סיום 

הפירוק
שעת האסיפה 

הכללית
מקום כינוס האסיפה 
שם הנאמןהכללית )כתובת, אצל(

אצל מנהל החברה 51606804604.02.202210:00איקום לייר בע"מ
אלכסנדר רזניק   בכתובת 

נטפים 1/1 צור הדסה   

אלכסנדר רזניק   

פניאל מפעל 
לממתקים בע"מ

אצל מנהל החברה יזדי 51286788804.02.202210:00
שלום חיים  בכתובת 

ארבעת המינים 10/3 גבעת 
זאב 

יזדי שלום חיים 

 ניר גהלי- הפקות 
ואירועים בע"מ

אצל מנהל החברה גהלי ניר  51229590804.02.202210:00
בכתובת הגפן 21 עקרון 

נהלי ניר 

ספקום דיוור 
מחירונים בע"מ

אצל מנהל החברה נהיר 51315840204.02.202210:00
חגי  בכתובת הבשור 413 

שוהם  

נהיר חגי 

אצל מנהל החברה  אילן 51403018804.02.202210:00דקולייט 2007 בע"מ
רגב בכתובת בת יהושוע 1 

בת יהושוע  

אילן רגב

סבטקסט תכנים 
בע"מ

אצל מנהל החברה  51339162304.02.202210:00
אידיסיס חיים בכתובת 

שניר 1 בני דרור  

אידיסיס חיים

 ברום י.א. השקעות 
)2010( בע"מ

אצל עו"ד מתתיהו ברוכים 51441841720.02.202210:00
בכתובת מוטה גור 7 בניין 

C פתח תקווה   

עו"ד מתתיהו 
ברוכים

 קרקעות בעמק בניה 
והשקעות בע"מ

אצל מנהל החברה  אדרי 51336608804.02.202210:00
גבריאל בכתובת דרך בגין 

מנחם 7 רמת גן  

אדרי גבריאל 
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