
רשומות

ילקוט הפרסומים

 הארכת מינוי חבר בוועדת ערעור לפי חוק משפחות
 חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(

5414 וחוק בתי דין מינהליים..................................................  

5414 הסמכה לעיין במרשם האוכלוסין........................................  

5414 מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................  

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי 
5414   ....................................... )סמכויות אכיפה - מעצרים(

5415   ........ הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

5415   ........................................... אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס

5415 המפלגות..............................................................................  

5416 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................  

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה 

5430 למגורים )הוראת שעה(, וחוק התכנון והבנייה.....  

5432 הודעות מאת הציבור................................................................  

                                 עמוד             עמוד

23 ביולי 2012 6449 ד' באב התשע"ב



ילקוט הפרסומים 6449, ד' באב התשע"ב, 23.7.2012 5414

הארכת מינוי חבר בוועדת ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו 
החוק(,   - )להלן  התש"י-11950  ושיקום(,  )תגמולים  במערכה 
וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני מאריך 
את מינויו של דן בק3, רופא מוסמך, לחבר בוועדות ערעור לפי 
ביוני   24( התשע"ב  בתמוז  ד'  ביום  החל  חיפה,  במחוז  החוק, 

.)2012

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ג' בסיוון התשע"ב )24 במאי 2012(
)חמ 3-321-ה1(

           יעקב נאמן
___________        שר המשפטים 

1  ס"ח התש"י, עמ' 162.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 4659.

הסמכה לעיין במרשם האוכלוסין
לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965

האוכלוסין,  מרשם  לחוק   )2(31 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, אני מסמיך את ראש היחידה לשמירת קשר 
לשמירת  התחומים  ראשי  ואת  הביטחון  במשרד  פורשים  עם 
האוכלוסין  מרשם  במסמכי  לעיין  ביחידתו,  פורשים  עם  קשר 

לצורך מילוי תפקידם.

ו' בתמוז התשע"ב )26 ביוני 2012(
)חמ 3-674(

           אהוד ברק
___________         שר הביטחון 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 70.

מינוי סגני מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, 
ששמותיהם מפורטים להלן, לשמש סגני מנהל לעניין סעיפים 

145)א()2(, 147, 152)ג( ו–158ג לפקודה:
   השם   מס' זהות

035787118 גולן מוזס 

034275194 שחר שטראוס 

תוקף המינוי יפוג עם פרישתו של כל אחד מהמנויים לעיל.

י"ח באייר התשע"ב )10 במאי 2012(
)חמ 3-171(

           יובל שטייניץ
___________            שר האוצר 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

מינוי סגנית מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדת רשות המסים בישראל, 

מיכל שפיצר-טפירו, ת"ז 036399509, לשמש סגנית מנהל לעניין 
סעיפים 145)א()2(, 147, 152)ג( ו–158ג לפקודה וכן לעניין סעיף 
לעניין  למעט  הון, התשי"ט-21951,  עידוד השקעות  לחוק  51ט 
)ג(  קטן  סעיף  לפי  כללים  לקבוע  המסים  רשות  מנהל  סמכות 

שבו.

תוקף המינוי יפוג עם פרישתה של העובדת האמורה.

י"ח באייר התשע"ב )10 במאי 2012(
)חמ 3-171(

           יובל שטייניץ
___________            שר האוצר 

2  ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשס"ה, עמ' 397.

הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
להלן,  להגנת הסביבה המפורטים  לעובדי המשרד  מעניק  אני 
במסגרת  שימוש  לעשות  יוכלו  שבהן  ומעצר  עיכוב  סמכויות 
מניעת  לפקודת   18 סעיף  לפי  עורכים בעבירות  חקירות שהם 
זיהום מי ים  בשמן ]נוסח חדש[, התש"ם-21980, סעיף 6 לחוק 
למניעת זיהום מי הים )הטלת פסולת(, התשמ"ג-31983, סעיף 
גילוין,  לשם  או  התשמ"ד-41984,  הניקיון,  שמירת  לחוק  13)ג( 
ולצורך כך יהיו רשאים להשתמש בסמכויות האמורות  על פי 

החוק כדלקמן:

סמכויות עיכוב על פי סעיף 67 לחוק למעט סמכות לעכב   )1(
אדם העומד לעבור עבירה; סעיף 68 לחוק, למעט הסמכות 

לזמן את העד לתחנת המשטרה; סעיף 69 לחוק;

סמכות מעצר על פי סעיף 23)ב( לחוק.  )2(

מספר זהות       השם  

 056568744 רני עמיר     

 023083629 דרור אריאלי    

054026877 גידי בטלהיים    

051943553 איציק קודובצקי    

028917540 גליה פסטרנק    

 055456230 אלי ורבורג     

056737604 עוז גורן     

013452099 יוליק שומר     

067810341 אריאל פרידמן    

069995041 אילן סקס     

058343864 חנן גולומבק    

038648036 שרון עדי     

038648051 יעל שי     

022362875 שגיא מרקמן    

037574134 ניר לוינסקי     

054609391 יוחאי וייסר    
___________

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.

 2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמ' 630; ס"ח התשס"ח, 

   עמ' 861.
3  ס"ח התשמ"ג, עמ' 110; התשס"ח, עמ' 863.

4  ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התשע"א, עמ' 1063.

___________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
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תוקף הסמכה זו עד יום ט"ז באדר ב' התשע"ד )18 במרס 
2014( וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים במשרתם האמורה.

כ"ד באדר התשע"ב )18 במרס 2012(
)חמ 3-2849(

           יצחק אהרונוביץ'
         השר לביטחון הפנים 

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

הפלילית  הפרוצדורה  לפקודת   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)עדות(1, אני מרשה את אסף רביד, ת"ז 028016905, עובד יחידת 
לביצוע  חשד  לחקור  הביטחון,  במערכת  הביטחון  על  הממונה 
עבירות פליליות של חשודים בעבירות כמפורט להלן, אם החליטה 
כך על פי הנוהל, הוועדה המשותפת או נציג הפרקליטות העומד 

בראשה:

לשעבר  עובד  או  עובד  תפקידו  למילוי  בקשר  עבירות שעבר   )1(
של: 

משרד הביטחון בדרג נמוך מדרג ראש אגף;    - 

יחידת סמך של משרד הביטחון;  - 

הקריה למחקר גרעיני )קמ"ג(;   - 

המרכז למחקר גרעיני )ממ"ג(;   - 

הוועדה לאנרגיה אטומית;  - 

המכון הביולוגי;  - 

תעשיות ביטחוניות;  - 

מהגופים  אחד  של  לשעבר  ספק  או  ספק  שעבר  עבירות   )2(
המנויים בפסקה 1 לעיל בקשר לקשריו עם אותו גוף;

עבירות על חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-21959   )3(
]נוסח משולב[, עבירות על חוק קליטת חיילים משוחררים, 
התשנ"ד-31994; עבירות על חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, 
ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  צו  ועל  התשס"ז-42007; 

)יצוא ציוד ביטחוני וידע ביטחוני(, התשנ"ב-1992;

המנויים  הגופים  באחד  לשעבר  עובד  שעבר  עבירות    )4(
הגנה  בצבא  כחייל  משירות  שפרש  מי  וכן   )1( בפסקה 
לישראל, על חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, 

התשכ"ט-51969.

בהרשאה זו -

"הנוהל" - נוהל מיום ט"ו באייר התשס"ה )24 במאי 2005(, שקבע  
היועץ המשפטי לממשלה, בנוסחו המעודכן מזמן לזמן;

"ועדה משותפת" - ועדה שמונתה על פי הנוהל בראשות נציג 
פרקליטות המדינה; 

תעשיה  בע"מ,  הצבאית  התעשייה   - ביטחוניות"  "תעשיות 
אווירית בע"מ, רפא"ל - מערכות לחימה מתקדמות בע"מ.

 31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
בדצמבר 2013( וכל עוד מקבל ההרשאה משמש בתפקידו האמור.

כ"א בסיוון התשע"ב )11 ביוני 2012(
)חמ 3-279-ה1-1(

           יצחק אהרונוביץ'
___________        השר לביטחון הפנים 

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 439 )א( 467.

2  ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

3  ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.

4  ס"ח התשס"ז, עמ' 398.

5  ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, 
התקנים  את  באישורי,  החליף,  הישראלי,  התקנים  מכון  כי 

הרשמיים האלה:

ת"י 32 חלק 1.1 - תקעים ובתי–תקע לשימוש ביתי ולשימושים 
 16 עד  לזרמים  חד–מופעיים  ובתי–תקע  תקעים  דומים: 
אמפר - דרישות כלליות, מינואר 2005, גיליון התיקון מס' 

1 מנובמבר 2007 וגיליון התיקון מס' 2 מיוני 2011.

במקומו יבוא:

ת"י 32 חלק 1.1 - תקעים ובתי–תקע לשימוש ביתי ולשימושים 
 16 עד  לזרמים  חד–מופעיים  ובתי–תקע  תקעים  דומים: 

אמפר - דרישות כלליות, מיוני 2012.

התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת 
עמ'  התשס"ט,  הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים 

.5765

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

כ"ב בסיוון התשע"ב )12 ביוני 2012(
)חמ 3-95(

        שלום שמחון
___________         שר התעשייה המסחר והתעסוקה 

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה
בפנקס המפלגות

לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

בהתאם לסעיף 4)ב( לחוק המפלגות, התשנ"ב-11992 )להלן 
- החוק(, ותקנה 3 לתקנות המפלגות )רישום ודיווח(, התשנ"ג-
21993 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי ביום י"ט בתמוז התשע"ב 
)9 ביולי 2012(, הוגשה לי בקשה לרישום בפנקס המפלגות של 

המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

הפיראטים

מטרות המפלגה הן:

חופש הביטוי, המידע, הפרט, התנועה, ההפלגה וההעתקה;  .1

צדק חברתי, רפואי, חינוכי ומקוון;  .2

פיתוח וקידום המגזר הפיראטי.  .3

מענה של המפלגה: ת"ד 2901, ירושלים 91028, טל' 072-2113949.

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

אוהד שם–טוב, ת"ד 2901, ירושלים;  )1(

נועם כוזר, ת"ד 2503, ירושלים;  )2(

לידיה מלטין, ת"ד 2503, ירושלים;  )3(

דן בירון, עזרת ישראל 14, ירושלים;  )4(

גיא ברילר הכרכום 16, ירושלים;  )5(

רפרם חדד, הצדף 15, יפו;  )6(

שרון קנטור, מלאכי 10, תל אביב;  )7(

נרקיס טפלר, הורקנוס 29, תל אביב;   )8(

___________
1  ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.

2  ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.
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מורן גולמן, אוסישקין 53, ירושלים;  )9(

ריינהרד סטו, ירושלים.  )10(

ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי רשות 
האגרה  תשלום  לאחר  מראש,  שיתואם  במועד  התאגידים, 

שנקבעה לכך בתקנות המפלגות )אגרות(, התשנ"ג-31993.

ישראל  אזרח  כל  רשאי  לחוק,  ו–)ב(  6)א(  לסעיף  בהתאם 
באופן  המבוקש  לרישום  להתנגד  הארץ  תושב  שהוא  בגיר 

ובמועד שנקבעו שם ובתקנה 5)א( לתקנות.

כ"ב בתמוז התשע"ב )12 ביולי 2012(
)חמ 3-2424(

                 אלון בכר
        ראש רשות התאגידים

___________            רשם המפלגות 
3  ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.

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
 4552 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,2235 עמ'  התשס"א,   ,4978 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
דרך  הרחבת  ו/או  חדשה  לדרך  שטח  ציבורי,  לצורך 

ולשטח ציבורי פתוח.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 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-1964,  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

צפפא/שראפת,  בית  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 30277, ח"ח 39, והידועה כחלק ממגרש מס' 
52 וחלק ממגרש מס' 10 בתכנית 4552 המאושרת, סך הכל 
ירוק  ובצבע  מ"ר, הצבועים בצבע אדום  כ–280  שטח של 

כמסומן בתכנית 4552 המאושרת.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
העבודה  בשעות  בו  לעיין  זכאי  בדבר  מעוניין  וכל  ירושלים, 

הרגילות.

ו' בתמוז התשע"ב )26 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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  פת/8/1244, 
הפרסומים 5261, התשס"ד, עמ' 1489, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, 
)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 שטח שב"צ.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 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-1964,  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 תקוה, גוש 6362 -  

שטח )במ"ר(חלקי חלקה קודמיםחלקי חלקה

243116,770

24527,408

247274,030

.

י"ח בתמוז התשע"ב )8 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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' עח/200, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
עח/17/15,  לתכנית  ובהתאם   ,1905 עמ'  התשל"ט,   ,2553
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 
4006, התשנ"ב, עמ' 3281, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חפר  עמק  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
בניית  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

מוסדות חינוך: בית הספר וגני ילדים.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 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-1964,  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

 ,8282 בגוש   1 מחלקה  חלק  המהווה  ו.מ.8  ממגרש  חלק   
כמסומן  דונם,   521.040 מתוך  דונם,  כ–10.420  של  בשטח 
בצבע חום בתשריט התכנית עח/17/15 הערוך בקנה מידה 

1:10,000 ו–1:2,500, ובתשריט בקנה מידה 1:250 )נספח א(;

 ,8282 בגוש   1 מחלקה  חלק  המהווה  ו.מ.9  ממגרש  חלק   
כמסומן  דונם,   521.040 מתוך  דונם,  כ–6.400  של  בשטח 
בצבע חום בתשריט התכנית עח/17/15 הערוך בקנה מידה 

1:10,000 ו–1:2,500, ובתשריט בקנה מידה 1:250 )נספח ב(.

י"ז בסיוון התשע"ב )7 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

רני אידן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק חפר  __________
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
 והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' משמ/25)עח( 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,556 עמ'  התשמ"ז,   ,3421 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  חפר  עמק  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 בניית מוסדות חינוך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 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-1964,  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

חלק מחלקה 36 בגוש 8444 )לשעבר ח"ח 26, 27, 28 בגוש   
7978(, בשטח 1,657 מ"ר, מתוך 24.644 מ"ר המיועדת לאזור 

מבני ציבור, הכל לפי תשריט ההפקעה.

העתק תשריט ההפקעה נמצא במשרדי הוועדה המקומית 
עמק חפר, וניתן לעיין בו בלא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.

י"ד באייר התשע"ב )6 במאי 2012(

)חמ 3-2(

רני אידן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק חפר  

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/15135, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5866, התשס"ט, עמ' 376, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מרפאה 

- מרכז בריאות.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 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-1964,  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.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

חטיבת קרקע במגדל העמק, ששטחה 1,625 מ"ר, המזוהה   
כגוש 17446, ח"ח 54.

כ"ב באייר התשע"ב )14 במאי 2012(

)חמ 3-2(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  

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/במ/160, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4190, 
התשנ"ד, עמ' 2055, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מגדל העמק )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 שטח ציבורי פתוח.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 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-1964,  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,   641 ששטחה  העמק,  במגדל  קרקע  חטיבת   
כגוש 17457, חלקה 72.

ו' בתמוז התשע"ב )26 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  __________

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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/160, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4190, 
התשנ"ד, עמ' 2055, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 

ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 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-1964,  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,   995 ששטחה  העמק,  במגדל  קרקע  חטיבת   
כגוש 17804, חלקה 2.

ו' בתמוז התשע"ב )26 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  __________

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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/160, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4190, 
התשנ"ד, עמ' 2055, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מגדל העמק )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 שטח ציבורי פתוח.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 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-1964,  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 במגדל העמק, ששטחה 1,236 מ"ר, המזוהה   
כגוש 17806, ח"ח 190.

ו' בתמוז התשע"ב )26 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32. __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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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' ג/במ/42, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3898, התשנ"א, עמ' 2985, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מועדון 

ספורט לנוער.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 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-1964,  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 במגדל העמק, ששטחה 2,409 מ"ר, המזוהה   
כגוש 17809, חלקה 33.

כ"ז בסיוון התשע"ב )17 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  __________

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
ג/12877,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5971, 
התשס"ט, עמ' 4595, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נהריה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  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 בנהריה, המזוהה כגוש 19593, חלק מחלקה   
17; מגרש מס' 208, בשטח של כ–6,479 מ"ר.

כ"ז בסיוון התשע"ב )17 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

ז'קי סבג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נהריה  

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/10895, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5713, 
התשס"ז, עמ' 4274, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה עכו 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך, חניה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 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-1964,  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 - שצ"פ, טיילת.  .4

חטיבת קרקע בעכו -  

גוש 18009, חלקי חלקה 8/2, בשטח של 1,936 מ"ר; הייעוד   
חניה ודרך;

הייעוד:  מ"ר;   354 של  בשטח   ,2 חלקה  חלקי   ,19968 גוש   
חניה ודרך )לשעבר גוש 18009, ח"ח 12(.

כ"ח בסיוון התשע"ב )18 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

שלמה לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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' ג/15418, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5897, התשס"ט, עמ' 1634, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מזרחי  גליל  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 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-1964,  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 ביישוב דחי, המזוהה ככביש מס' 15 בגוש   
17230, ח"ח 3, 4, וחלק מכביש מס' 3 בגוש 17230, ח"ח 17, 

וגוש 17235, ח"ח 1.

ו' בתמוז התשע"ב )26 ביוני 2012(

)חמ 3-2(
צביקה כהן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/6706, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4512, 
בדבר  ג/9549, שהודעה  מס'  ותכנית   ,3015 עמ'  התשנ"ז, 
התשנ"ח,   ,4643 הפרסומים  בילקוט  פורסמה   אישורה 
עמ' 3538, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

חזקה  לקנות  טבעון  בסמת  המקומית  המועצה  בכוונת   .2
בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל  האמורה,  בקרקע 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  חזקתו  את  למסור  האמורה 

הודעה זו.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  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 בבסמת טבעון, ששטחה 1,001 מ"ר, המזוהה   
כגוש 10364, חלק מחלקה 5; הייעוד: דרך.

כ"ד בסיוון התשע"ב )14 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

ראפע חג'אג'רה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

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/6429, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4752, 
התשנ"ט, עמ' 3236, ותכנית מס' ג/12535, שהודעה בדבר 
התשס"ד,   ,5231 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
עמ' 133, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרכים, שטח ציבורי 

פתוח, חניה ציבורית.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 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-1964,  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 ביפיע, המזוהה כגוש 16881 -  

חלקי 
חלקה

שטח 
ייעודבמ"ר

דרך, שצ"פ5143

דרך16144

דרכים17194

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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חלקי 
חלקה

שטח 
ייעודבמ"ר

דרך1952

חניה ציבורית2010

דרכים, חניה ציבורית, 21813
שצ"פ

דרכים22416

חניה ציבורית, דרכים24675

שצ"פ, דרכים25689

דרך2688

דרכים2798

דרכים28123

דרך29379

דרך3447

שצ"פ, דרכים39232

דרך4874

דרך4954

דרך5089

דרכים51475

שצ"פ, דרכים52670

דרכים53836

דרך54108

כ"ד בסיוון התשע"ב )14 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

ראפע חג'אג'רה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

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' 6/109/03/9 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 2694, התשמ"א, עמ' 1127, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  גת  קרית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
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.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  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

 30 חלקה   ,1915 כגוש  המזוהה  גת,  בקרית  קרקע  חטיבת   
)לשעבר חלק מגוש 1831(; הייעוד: שטח בנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית קרית גת, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ד' בתמוז התשע"ב )24 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קרית גת  

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' 9/במ/33 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 3894, התשנ"א, עמ' 2898, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  גת  קרית  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.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 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-1964,  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

 27 חלקה   ,1534 כגוש  המזוהה  גת,  בקרית  קרקע  חטיבת   
)לשעבר חלק מגוש 1565(; הייעוד: שטח בנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית קרית גת, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ד' בתמוז התשע"ב )24 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תא/במ/2510/3, 
מצהירה   ,615 עמ'  התשנ"ד,   ,4161 הפרסומים  בילקוט 
תל–אביב-יפו  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה 
לקניינה  תהיה   ,5593 עמ'  התשע"א,   ,6269 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מתוך  מ"ר,   4,464 ששטחה  בתל–אביב-יפו,  קרקע  חטיבת   
)לשעבר   7 חלקה  חלקי   ,7002 כגוש  המזוהה  מ"ר,   12,385

חלקות 120-99 בגוש שומה 7002(.

י"ג בסיוון התשע"ב )3 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

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

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
 ,1134 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1912, התשל"ג, עמ' 1546, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2685, התשמ"א, עמ' 928, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, גוש 6993 -  

חלקה
שטח רשום 

במ"ר
שטח להפקעה 

במ"ר

8227,8254,500 )בעבר ח"ח 1(

4412,3876,500 )בעבר ח"ח 2(

י"ג בסיוון התשע"ב )3 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

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.

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
 ,540 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
371, מצהירה בזה הוועדה המקומית  722, התש"ך, עמ' 
הוועדה(,   - )להלן  תל–אביב-יפו  ולבנייה  לתכנון 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6384 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ב, עמ' 2866, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 
עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו בגוש 6108, לפי הפירוט הזה:  

חלקה
שטח רשום 

שטח להפקעהבמ"ר

בשלמות121751

בשלמות122755

348 )בעבר חלק 
מחלקה 123(

בשלמות627

351 )בעבר חלק 
מחלקה 123(

בשלמות )למעט 1,664
השטח שבבעלות 
עיריית תל אביב(

352 )בעבר חלק 
מחלקה 123(

בשלמות1,116

י"ג בסיוון התשע"ב )3 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

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.

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
גב/53,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,761 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התש"ך, עמ' 1377, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גבעתיים  ולבנייה 
 - )להלן   21943 )רכישה לצורכי ציבור(,  לפקודת הקרקעות 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
ו–7 לפקודה  שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
בילקוט הפרסומים 6385, התשע"ב, עמ' 2902, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית גבעתיים מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

חטיבת קרקע בגבעתיים, ששטחה 2,708 מ"ר, המזוהה כגוש   
6164, חלק מחלקה 315.

כ"א בסיוון התשע"ב )11 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

ראובן בן–שחר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעתיים  

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 מס' ח/277, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1354 עמ'  התשנ"ב,   ,3960
הוועדה(,   - )להלן  חולון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6409 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ב, עמ' 3755, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 6017, חלקה בשלמות   
216; הייעוד: שב"צ, שצ"פ ודרך.

ו' בתמוז התשע"ב )26 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/מק/746 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4675, התשנ"ח, עמ' 4900, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  השרון  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
בתוספת אשר שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
 ,2909 עמ'  התשס"ה,   ,5403 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת השרון מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תוספת

גוש 6333 -

הייעודהשטח במ"רח"ח

שטח לספורט25917,100

שצ"פ1,616

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וולבנייה רמת השרון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העב

בודה הרגילות.

ה' בניסן התשע"ב )28 במרס 2012(

)חמ 3-4(

יצחק רוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  

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, 
חפ/553, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעיתון רשמי 
879, התרצ"ט, עמ' 243, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חיפה )להלן - הוועדה(, 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 
 ,2411 עמ'  התשע"ב,   ,6372 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חיפה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

שטח   ,16 בשלמות  חלקה   ,10860 גוש   - הקרקע  תיאור   .2
החלקה 1,400 מ"ר, הפקעה לפי חפ/553; השטח להפקעה: 

100 מ"ר, הסיווג: דרך, סך הכל שטח: 7.14%.

כ"ח בסיוון התשע"ב )18 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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
חד/781,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,3449 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשמ"ז, עמ' 1598, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
5207, התשס"ג, עמ' 3490, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 10037, ח"ח 131, בשטח   
של כ–431 מ"ר, ח"ח 190, בשטח של כ–265 מ"ר; ייעוד הקרקע 

- שצ"פ.

י"ד בסיוון התשע"ב )4 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

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 מס' מ/344, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,3152 עמ'  התשס"ז,   ,5680
 - )להלן  מנשה-אלונה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,2953 עמ'  התשע"ב,   ,6388
פרסום  מיום  מנשה  האזורית  המועצה  של  והמוחלט 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ביישוב להבות חביבה, ששטחה 689.15 מ"ר,   
המזוהה כגוש 8919, ח"ח 13; מגרש A בהתאם לתשריט מס' 

4782/12; הייעוד: שטח למוסדות היישוב.

כ' בסיוון התשע"ב )10 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

אילן שדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מנשה-אלונה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 מס' ש/1377, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,243 עמ'  התשע"א,   ,6140
הוועדה(,   - )להלן  השומרון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 

המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6419 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,4156 עמ'  התשע"ב, 
של המועצה המקומית פרדס–חנה-כרכור מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,10105 כגוש  המזוהה  בפרדס–חנה-כרכור,  קרקע  חטיבת   
חלקות בשלמות 176, 255.

א' בתמוז התשע"ב )21 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

יוסף יהודה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה השומרון  

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 מס' ש/1403, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1501 עמ'  התשע"א,   ,6173
הוועדה(,   - )להלן  השומרון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6289 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"א, עמ' 6323, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 
זו  הודעה  פרסום  מיום  יעקב  זכרון  המקומית  המועצה 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   5,007 ששטחה  יעקב,  בזכרון  קרקע  חטיבת   
כגוש 10195, חלק מחלקה 3.

ב' באייר התשע"ב )24 באפריל 2012(

)חמ 3-4(

יוסף יהודה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 מס' הר/1304, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5367, 
התשס"ה, עמ' 1620, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  הוועדה(, בהתאם   - )להלן  הוד השרון  ולבנייה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
ו–7 לפקודה  שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
בילקוט הפרסומים 5539, התשס"ו, עמ' 3597, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית הוד השרון מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,13 ח"ח   ,6442 כגוש  המזוהה  השרון,  בהוד  קרקע  חטיבת   
14, 58; גוש 6443, ח"ח 18-14, 36, 39, 45; גוש 6445, חלקות 
בשלמות 166-135, 169, 219-176, ח"ח 129; הייעוד: שב"צ, 

שצ"פ ודרך.

כ"ב בסיוון התשע"ב )12 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  

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 מס' פת/563, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 999, 
התשכ"ד, עמ' 925, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
 ,3362 עמ'  התשע"ב,   ,6400 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רחוב הברון הירש, ששטחה 189   
מ"ר, לדרך, המזוהה כגוש 6375, ח"ח 48.

י"ג בסיוון התשע"ב )3 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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  פת/24/2003, 
בזה  מצהירה   ,3033 עמ'  התשס"ד,   ,5302 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן - 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 

בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,3362 עמ'  התשע"ב,   ,6400
והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' רפאל איתן -  

ששטחה 1,713 מ"ר לדרך, המזוהה כגוש 6357, ח"ח 4;  

ששטחה 3,155 מ"ר לדרך + 1,101 מ"ר לשצ"פ, המזוהה כגוש   
6357, ח"ח 5.

י"ג בסיוון התשע"ב )3 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

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
רח/401,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3347, 
התשמ"ו, עמ' 2291, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
הפרסומים  ובילקוט   ,5530 עמ'  התשס"ט,   ,5993 הפרסומים 
והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,2958 עמ'  התשנ"ז,   ,4511

של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3704, חלק מחלקות   
.527 ,526

כ' בסיוון התשע"ב )10 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 מס' רח/92/1250, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6153, 
התשע"א, עמ' 829, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
ו–7 לפקודה  שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
בילקוט הפרסומים 6212, התשע"א, עמ' 3129, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 868 חלקה   ,3701 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
)לשעבר חלק מחלקה 50(.

ז' בתמוז התשע"ב )27 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

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
רח/800/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

א/1/26, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
5629, התשס"ז, עמ' 1630, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
ו–7 לפקודה  שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
בילקוט הפרסומים 5939, התשס"ט, עמ' 3260, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3703, חלקות 1375,   
1376 )לשעבר חלק מחלקה 38(.

ז' בתמוז התשע"ב )27 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 מס' רח/800/

א/36, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
6044, התש"ע, עמ' 1271, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 

לפקודה בילקוט הפרסומים 6121, התש"ע, עמ' 4349, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 1396 חלקה   ,3703 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
)לשעבר חלק מחלקה 411(.

ז' בתמוז התשע"ב )27 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

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
שד/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/5/15/101, 
הפרסומים 5837, התשס"ח, עמ' 4260, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6176 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"א, עמ' 1631, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 
זו  הודעה  פרסום  מיום  השרון  דרום  האזורית  המועצה 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מ"ר,  כ–8,805  ששטחה  יצחק,  צור  ביישוב  קרקע  חטיבת   
 203  ,202 מגרשים   ;28 מחלקה  חלק   ,8901 כגוש  המזוהה 

ו–204, המסומנת בצבע ומוגדרת כשטח לבנייני ציבור.

ט"ז בסיוון התשע"ב )6 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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/במ/160, שהודעה 
התשנ"ד,   ,4190 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
ולבנייה  בזה הוועדה המקומית לתכנון  עמ' 2055, מצהירה 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת  מגדל העמק 
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 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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6289, התשע"א, עמ' 6325, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 
עיריית מגדל העמק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   814 ששטחה  העמק,  במגדל  קרקע  חטיבת   
כגוש 17803, חלקה 32; הייעוד: גן ילדים.

כ"ח בסיוון התשע"ב )18 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  

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 מס' ג/במ/160, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4190, 
התשנ"ד, עמ' 2055, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
ו–7 לפקודה  שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
בילקוט הפרסומים 6355, התשע"ב, עמ' 1868, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  העמק  מגדל  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   6,685 העמק, ששטחה  במגדל  קרקע  חטיבת   
כגוש 17801, ח"ח 4; הייעוד: מתנסון ובית כנסת.

כ"ח בסיוון התשע"ב )18 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 מס' ג/במ/160, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4190, 
התשנ"ד, עמ' 2055, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
ו–7 לפקודה  שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
בילקוט הפרסומים 6289, התשע"א, עמ' 6325, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  העמק  מגדל  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   1,713 העמק, ששטחה  במגדל  קרקע  חטיבת   
כגוש 17457, חלקה 58; הייעוד: גן ילדים.

כ"ח בסיוון התשע"ב )18 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  

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 מס' ג/17856, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6131, התש"ע, עמ' 4587, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה עכו )להלן - הוועדה(, 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 
 ,3763 עמ'  התשע"ב,   ,6409 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
מיום  עכו  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18004, חלקי חלקות: 31,   
.90 ,75 ,68 ,32

ח' בתמוז התשע"ב )28 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 מס' ג/1658, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1787 עמ'  התשל"ה,   ,2115
הוועדה(,   - )להלן  עכו  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6409 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ב, עמ' 3764, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18018 -  

חלקה 
הייעודשטח במ"ר)בשלמות(

שב"צ762,171

שב"צ781,137

ח' בתמוז התשע"ב )28 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

שמעון לנקרי  
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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/במ/18, 
בזה  מצהירה   ,1266 עמ'  התשנ"ג,   ,4076 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עכו )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6409 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ב, עמ' 3764, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18002, חלקה 56 בשלמות,   
בשטח של 5,801 מ"ר; הייעוד: דרך.

ח' בתמוז התשע"ב )28 ביוני 2012(

)חמ 3-4(
שמעון לנקרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עכו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 מס' ג/269א, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1882, התשל"ג, עמ' 693, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה עכו )להלן - הוועדה(, 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 
 ,3763 עמ'  התשע"ב,   ,6409 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
מיום  עכו  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18004 -  

שטח במ"רייעודחלקה

1,055  שצ"פ ודרך235 )חלקי חלקה(

  שב"צ ושצ"פ  236

ח' בתמוז התשע"ב )28 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

שמעון לנקרי  
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 מס' ג/12042, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5585, התשס"ז, עמ' 185, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה עכו )להלן - הוועדה(, 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 
 ,3763 עמ'  התשע"ב,   ,6409 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
מיום  עכו  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18004 -  

ייעודשטח )במ"ר(חלקה

דרך8673

דרך88

ח' בתמוז התשע"ב )28 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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  ג/במ/18, 
בזה  מצהירה   ,1266 עמ'  התשנ"ג,   ,4076 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עכו )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6409 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ב, עמ' 3765, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18007 -  

הייעודשטח במ"רחלקה )בשלמות(

דרך371,549

דרך602,054

ח' בתמוז התשע"ב )28 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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 מס' ג/5298 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מצהירה   ,2133 עמ'  התש"ן,   ,3749 הפרסומים  בילקוט 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה 
לקניינה  תהיה   ,3361 עמ'  התשע"ב,   ,6400 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית הגליל התחתון 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע במצפה נטופה כמפורט להלן:  

גוש  17759 -  

חלקות 
חלקות קודמותייעודבשלמות

חלקה 3 וחלקי חלקה 4 שצ"פ61
בגוש 17548; 

חלקה 13 בגוש 17549; 

חלקה 8, חלקי חלקות 1, 9, 
10 בגוש 17550; 

חלקי חלקה 24 בגוש 17552.

שצ"פ62

שצ"פ63

שצ"פ64

שצ"פ65

שצ"פ66

שב"צ67

חלקות 
חלקות קודמותייעודבשלמות

שב"צ68

שצ"פ69

שצ"פ70

וכל  המקומית,  הוועדה  במשרי  מופקד  התכנית  העתק 
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ח' בתמוז התשע"ב )28 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

מוטי דותן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הגליל התחתון  

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  ג/במ/79, 
בזה  מצהירה   ,920 עמ'  התשנ"ה,   ,4265 הפרסומים 
 - )להלן  משגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,1871 עמ'  התשע"ב,   ,6355
פרסום  מיום  משגב  האזורית  המועצה  של  והמוחלט 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בטל–אל, ששטחה 2,743 מ"ר -  

גוש 18456, ח"ח 12, 17, 31; גוש 18457, ח"ח 64.  

כ"ג באייר התשע"ב )15 במאי 2012(

)חמ 3-4(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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
/4 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/2184, 
בזה  מצהירה   ,4501 עמ'  התש"ע,   ,6126 הפרסומים 
 - )להלן  אשקלון  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,3532 עמ'  התשע"א,   ,6221
זו  הודעה  פרסום  מיום  אשקלון  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באשקלון -  

        חלקותגוש
שטח 

     ייעוד)במ"ר(

3014
2432

12 )בשלמות(
105 )חלקי חלקה(

מבנה מוסדות 1,030
ציבור לדת

101, 106 )בשלמות(, 2432
 ,96 ,95 ,91 ,90 ,89
 112 ,103 ,102 ,97

)חלקי חלקות(

דרכים מס' 1, 4,862
10 ,2

כ"א בסיוון התשע"ב )11 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

בני וקנין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשקלון  

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   ,101/02/4
בזה  מצהירה   ,1849 עמ'  התשל"ד,   ,2023 הפרסומים 
 - )להלן  אשקלון  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,6157 עמ'  התשע"א,   ,6285
זו  הודעה  פרסום  מיום  אשקלון  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באשקלון, גוש 1229 -  

הייעודשטח במ"רחלקי חלקה

שטח ציבורי פתוח921,023

שטח ציבורי פתוח93685

כ"א בסיוון התשע"ב )11 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

בני וקנין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה 
 להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה(, 
התשע"א-2011, וחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965
מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית לדיור לאומי 
מס' ממ/ 1457/ 4

שם התכנית: שכונת חוטר ב'
הליכי  לחוק   17 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
שעה(,  )הוראות  למגורים  הבנייה  להאצת  ובנייה   תכנון 
והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  ובהתאם  התשע"א-2011, 
הוועדה  במשרדי  כי  התכנון(,  חוק   - )להלן  התשכ"ה-1965 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז,  מחוז   - לאומי  לדיור 
משרד  של  האינטרנט  ובאתר  אפק  מצפה  ולבנייה   לתכנון 
www.pnim.gov.il מופקדת תכנית לדיור לאומי מס'  הפנים: 
כפיפות   ,825 ממ/   ,1457 ממ/  לתכניות  שינוי   ,4  /1457 ממ/ 

לתכניות תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 4/ 2, תממ/ 3/ 6/ ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  יעקב.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הבנים. גושים וחלקות: גוש: 3785, חלקי חלקה: 18. גוש: 4722, 

חלקי חלקה: 11.

שכונת  להקמת  תכנונית  מסגרת  תכנון  התכנית:  מטרת 
יחידות   202 בת  מגורים  שכונת  הקמת  יעקב,  בבאר  מגורים 

דיור.

מהתקפים  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
זו: מגורים א' מיוחד, אזור חקלאי לייעודים המוצעים    בתכנית 
ציבור,  ומוסדות  למבנים  ג', שטחים  מגורים  ב',  מגורים  האלה: 
דרכים מוצעות ודרכים משולבות. ב. הקטנת קו בניין לדרך מס' 
431 מ–100 מ' ל–75 מ'. ג. הקצאת דרכים חדשות, דרכים משולבות 
וקביעת הסדרי תנועה. ה. קביעת זכויות מעבר בתחומי מגרשי 

המגורים. ו. קביעת תכליות, שימושים הוראות וזכויות בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
האינטרנט  ובאתרי  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
להגיש  רשאי  מעוניין  כל  התכנית.  ומגיש  הפנים  משרד  של 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות 
גבי  על  הפרסום  מועד  האלה:  הפרסומים  מבין  המאוחרת 
הפרסום  מועד  התכנית,  בתחום  שהוצב  האחרון  השלט 
באתר  הפרסום  מועד  בעיתון,  הפרסומים  מבין  האחרון 
לדיור  הוועדה  למשרדי  הפנים,  משרד  של  האינטרנט 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז   -  לאומי 

טל' 08-9788409.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק התכנון, התנגדות לתכנית לא 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם 

לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

רות יוסף  
                                        יושבת ראש הוועדה לדיור לאומי

מחוז המרכז  
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מרחב תכנון מקומי קרית גת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית לדיור לאומי 
מס' 9/ 03/ 140/ 3

שם התכנית: קרית גת צפון - מתחמים 04-03
הליכי  לחוק   17 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
שעה(,  )הוראת  למגורים  הבנייה  להאצת  ובנייה   תכנון 
התשע"א-2011 )להלן - החוק(, ובהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-1965 )להלן - חוק התכנון(, כי במשרדי הוועדה 
לדיור לאומי - מחוז הדרום, ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
www.pnim. :ולבנייה קרית גת ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
 www.mmi.gov.il התכנית:  מגיש  של  האינטרנט  ובאתר   gov.il
מופקדת תכנית לדיור לאומי ברמה מפורטת מס' 9/ 03/ 140/ 3, 
שינוי לתכניות 6/ 03/ 131, 6/ 03/ 131/ 1, 9/ 02/ 101/ 1, 9/ 02/ 101, 
פירוט לתכנית תממ/ 4/ 14/ 48, כפיפות לתכניות תמא/ 37/ א/ 1, 

9/ 02/ 140, תתל/ 3/ 4/ 9/ א.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית גת. קואורדינטה: 
 .616.500-615.000  :Y קואורדינטה:   ,179.000-178.500  :X
גת.  קרית  שיפוט  בתחום  פלוגות,  לצומת  צפונית-מזרחית 
תכנון  מרחבי  כחול.  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות 
גובלים: שקמים. גושים וחלקות: גוש: 3080 מוסדר, חלק מהגוש, 

חלקי חלקות 2, 3, 20.

במסגרת  בנייה  והנחיות  הוראות  קביעת  התכנית:  מטרת 
תכנית מפורטת למתחמים 04-03 בקרית גת צפון.

עיקרי הוראות התכנית: 1. חלוקה למגרשי מגורים וקביעת 
סיווג ייעוד המגורים. 2. קביעת הוראות בנייה: זכויות בנייה, 
הסדרי  קביעת   .3 במגרש.  יח''ד  מס'  קומות,  מספר  בניין,  קווי 
קביעה   .5 אדריכלי.  לעיצוב  הנחיות  קביעת   .4 וחניה.  תנועה 
מגרשים  ייעוד   .6 גינון.  תשתיות,  כבישים,  השטח:  לפיתוח 
למוסדות ציבור וקביעת הוראה בנייה בהם. 7. הוראות לפיתוח 
8. קביעת מגרשים למיתקנים הנדסיים.   נופי בתחום המתחם. 
משק  ומבני  חקלאית  מקרקע  הקרקע  ייעוד  את  לשנות   .9 
למגורים א', מגורים ב', מגורים ג', מגורים ד', מבנים ומוסדות 

ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרך מוצעת וחזית מסחרית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
האינטרנט  ובאתרי  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
להגיש  רשאי  מעוניין  כל  התכנית.  ומגיש  הפנים  משרד  של 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות 
המאוחרת מבין הפרסומים האלה: מועד הפרסום על גבי השלט 
האחרון שהוצב בתחום התכנית, מועד הפרסום האחרון מבין 
הפרסומים בעיתון, מועד הפרסום באתר האינטרנט של משרד 
הפנים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, 

רח' התקווה 4, באר שבע 84100, טל' 08-6263880.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק התכנון, התנגדות לתכנית לא 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם 

לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

אבי הלר  
                                          יושב ראש הוועדה לדיור לאומי

מחוז הדרום  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 7/ מפ/ 1015

שם התכנית: מיתקן פוטו–וולטאי, מושב רנן
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס' 7/ מפ/ 1015, 
 ,35 לתכניות תמא/  כפיפות   ,10 ד/   /10 לתכנית תמא/  פירוט 
 ,14  /4 תממ/   ,529  /03  /7  ,5 ב/   /34 תמא/   ,23  /14  /4 תממ/ 

תמא/ 34/ ב/ 4.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב רנן. קואורדינטה 
X 160.600, קואורדינטה Y 583.200, בשטחי החקלאות של מושב 
רנן. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים 
וחלקות: גוש: 100282/2 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות בחלקן: 9, 
חלקי  מהגוש,  חלק  מוסדר,   100282/3 גוש:   .45  ,26  ,25  ,21  ,10

חלקה: 19.

מטרת התכנית: הקמת מיתקן פוטו–וולטאי במושב רנן.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת תנאים להקמת מיתקן 
הפקת חשמל  לצורך  מגה–וואט  כ–7  של  בהספק  וולטאי  פוטו 
לייעוד  חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי  קביעת  ב.  רנן.  במושב 
זיקת  קביעת  ג.  הנדסיים.  ומיתקנים  חקלאית  לקרקע  מעורב 
הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית. ד. קביעת תנאים להקמת 
מיתקן פוטו–וולטאי. ה. קביעת השימושים המותרים. ו. קביעת 
הוראות בנייה. ז. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות 
וחקלאיות.  נופיות  סביבתיות,  הנחיות  קביעת  ח.   ושירותים. 
ט. קביעת השלבים והנחיות לביצוע. י. קביעת התנאים למתן 
להחזרת  התנאים  קביעת  יא.  בהיתר.  והתנאים  בנייה  היתר 

השטח לייעודו הקודם, בתום פעילות המיתקן הפוטו–וולטאי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263806 טל' 

המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 6/ מפ/ 1008

שם התכנית: מיתקן פוטו–וולטאי, מושב תלמי יפה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה שקמים מופקדת תכנית מפורטת מס' 6/ מפ/ 1008, שינוי 
כפיפות   ,10 ד/   /10 תמא/  לתכנית  פירוט   ,234  /02  /6 לתכנית 
תממ/  ,35 תמא/   ,4 ב/   /34 תמא/   ,43  /14  /4 תממ/   לתכניות 

.3 /123 /03 /6 ,14 /4

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

יפה  תלמי  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בשטחי   ,Y 613.900 קואורדינטה   ,X 163.900 קואורדינטה 
כמסומן  התכנית:  גבולות  יפה.  תלמי  מושב  של  החקלאות 
בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 2582 מוסדר, חלק 

מהגוש, חלקות בחלקן: 16, 29.

במושב תלמי  פוטו–וולטאי  מיתקן  מטרת התכנית: הקמת 
יפה.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת תנאים להקמת מיתקן 
פוטו וולטאי בהספק של כ–7.2 מגה–וואט לצורך הפקת חשמל 
במושב תלמי יפה. ב. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד של 
להקמת  תנאים  קביעת  ג.  הנדסיים.  ומיתקנים  חקלאית  קרקע 
מיתקן פוטו–וולטאי. ד. קביעת השימושים המותרים. ה. קביעת 
הוראות בנייה. ו. קביעת הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות 
וחקלאיות.  נופיות  סביבתיות,  הנחיות  קביעת  ז.   ושירותים. 
ח. קביעת השלבים והנחיות לביצוע. ט. קביעת התנאים למתן 
היתר בנייה והתנאים בהיתר. י. קביעת התנאים להחזרת השטח 

לייעודו הקודם, בתום פעילות המיתקן הפוטו–וולטאי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263806 טל' 

המקומית לתכנון ולבנייה שקמים, טל' 08-8500705.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

אבי הלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ש.ש.מ.פ בע"מ
)ח"פ 51-421822-1(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר שגיא, מרח' משה לוי 

11, ראשון לציון, טל' 03-9616778, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  בכתובת  דין,  עורכי  שגיא,  בר–און,  במשרד   ,10.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    ניר שגיא, מפרק

קוול מערכות מיזוג אויר בע"מ
)ח"פ 51-367325-1(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
נעים,  משה  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
מרח' נחלת יצחק 34א, תל אביב 67448, טל' 03-6912999, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,16.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    משה נעים, רו"ח, מפרק
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ד"ר יצחק לוי
)ח"פ 51-333400-3(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  לבון,  חן  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

עמנואל הרומי 19, תל אביב, טל' 03-5237979, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

                                    חן לבון, רו"ח, מפרק

סטרונג דרינק בע"מ
)ח"פ 51-402307-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי מורדוב, משד' 

רוטשילד 4, תל אביב 66881, טל' 052-3555031, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד יגאל מזרחי, 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.

                                    שי מורדוב, עו"ד, מפרק

אקוואניט בע"מ
)ח"פ 51-400642-8(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונה גבריאלי, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,17.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יונה גבריאלי, מפרק

משה הכהן סקאלי אדריכלים בע"מ
)ח"פ 51-453756-2(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה אדלמן, מרח' 

ביל"ו 17, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,19.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, 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.

                                    אריה אדלמן, עו"ד, מפרק

גם גלובל בע"מ
)ח"פ 51-407950-8(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי מור, מרח' פרלוק 

4/19, תל אביב, טל' 03-6871711, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.1.2013, בשעה 
10.00, במשרדי 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.

                                    אלי מור, מפרק
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סופר ליידי פארם בע"מ
)ח"פ 51-388123-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
כפר  המפרק,  אצל   ,8.30 בשעה   ,1.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
עילוט, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    וליד סאלח, מפרק

הטיקון )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-442322-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תל   ,154 בגין  מנחם  בדרך   ,9.30 5.9.2012, בשעה  ביום  תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעקב מנור, עו"ד, מפרק

מ.מ צמיגים סחר )1992( בע"מ
)ח"פ 51-168400-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 9.9.2012, בשעה 17.30, ברח' הגליל 25/1, כרמיאל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    יעקב סופר, עו"ד, מפרק

איגיפול קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-356658-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 9.9.2012, בשעה 9.00, ברח' אבן גבירול 58, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ענת רינון, עו"ד, מפרקת

סל קרנות גידור מסחר )2004( בע"מ
)ח"פ 51-359477-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 9.9.2012, בשעה 9.00, ברח' אבן גבירול 58, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ענת רינון, עו"ד, מפרקת

אתרוג ירוק יבוא ושווק בע"מ
)ח"פ 51-319858-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,56 17.00, ברח' המגינים  12.9.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי רואש, רו"ח, מפרק

הגוף הכלכלי אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן 
גוריון בנגב בע"מ
)ח"פ 51-254780-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מדור הכספים  10.00, במשרדי  13.9.2012, בשעה  ביום  תתכנס 
לשם  בנגב,  גוריון  בן  באוניברסיטת  הסטודנטים  אגודת  של 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    עדי ליואי, רו"ח, מפרק

סימפקס בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-378476-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
את  פלמן  במשרד   ,12.00 בשעה   ,14.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  אביב, לשם הגשת  תל   ,25 רח' המרד  רואי חשבון,  פלמן, 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    חיים פלמן, רו"ח, מפרק
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זוהר אלון החזקות 2005 בע"מ
)ח"פ 51-373228-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,16.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,35 המצביאים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זוהר אלון, מפרק

אלבני - אמ.אס.די חברה למסחר בע"מ
)ח"פ 51-436086-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.9.2012, בשעה 10.00, במשרד עו"ד יואל סילבר, 
רח' קרן היסוד 29ב, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פריי ריצ'רד, מפרק

מבני פרויקטים אורנים בת"א בע"מ
)ח"פ 51-207696-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.9.2012, בשעה 18.00, ברח' סוקולוב 1, הרצליה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    נתן רסקין, עו"ד, מפרק

אי.טי.וי. השכרה בע"מ
)ח"פ 51-179845-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 29.9.2012, בשעה 14.00, במשרד המפרק, רח' 
בגין 5/3, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צביקה גרוס, מפרק

מרקטור ניהול חברת השקעות בע"מ
)ח"פ 51-179262-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.10.2012, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' אחד 
העם 9 )חדר הישיבות של "יצוא" חברה להשקעות בע"מ( תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עדי ליואי, רו"ח, מפרק

 פיצועים הוגנים - מרכז ארצי לזכויות
הנפגעים בע"מ

)ח"פ 51-275083-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תל   ,64 אוסישקין  ברח'   ,16.00 בשעה   ,3.10.2012 ביום  תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רון טלמור, עו"ד, מפרק

I.T.T TRUFOT LTD
)ח"פ 51-265528-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,45 אחוזה  ברח'   ,9.00 בשעה   ,9.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלון רונן, מפרק

נ.וו. באלפור בע"מ
)ח"פ 51-323205-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,45 אחוזה  ברח'   ,9.00 בשעה   ,9.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלון רונן, מפרק
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לידן סוכנויות להשקעות )1994( בע"מ 
)ח"פ 51-194063-7(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל 
וילנסקי,  פירט,  במשרדי   ,16.30 בשעה   ,9.8.2012 ביום  תתכנס 
מזרחי, כנעני - משרד עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, 

קומה 41, תל אביב.

של  מרצון  פירוק  בדבר  מיוחדת  החלטה  היום:  סדר  על 
החברה, הצגת דוח על מצב עסקיה של החברה, מינוי מפרק 

לעסקי החברה ומינוי ועדת ביקורת לחברה.

       עידן רון, עו"ד

      בא כוח החברה

זיג זג נט בע"מ 
)ח"פ 51-297886-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק

נמסרת בזה הודעה כי ביום 3.7.2012 קיבלו בעלי המניות 
של החברה החלטה מיוחדת להחליף את מפרק החברה, עו"ד 
יצחק ויצמן בעו"ד אייל אלדן, ת"ז 031177827, מדרך מנחם בגין 
23, תל אביב, ולהסמיך את עו"ד אייל אלדן לדווח על החלפה 

ועל מינויו, למפרק כאמור.

       אייל אלדן, עו"ד, מפרק

קרן עכו 
)ע"ר 58-035736-6(

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   26.5.2010 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את רובי לוזון, מת"ד 6444, עכו, 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.

רובי לוזון, מפרק

גליליד - פיתוח מנהיגות בגליל 
)ע"ר 58-044046-9(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 9.7.2012 התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את רו"ח אברהים יוסף עואד, מרח' הראשי טמרה 

30811, טל' 04-9947149, 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.

אברהים יוסף עואד, רו"ח, מפרק

מועדון ירי מעשי לנדסמן ר"ג
)ע"ר 58-029712-5(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 15.6.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
גן  20, רמת  זרזיף, מרח' עוזיאל  יונתן  מרצון ולמנות את נחום 

52382, 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.

נחום יונתן זרזיף, מפרק

איגוד יצרני תעלות אוויר 
)ע"ר 58-041686-5(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 5.7.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד טל עברי, מרח' אופנהיימר 7, רחובות 

76701, טל' 08-6226161, 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.

טל עברי, עו"ד, מפרק

כוח לחיים ובריאות 
)ע"ר 58-048415-2(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות את ז'קלין 

טולדנו, ת"ז 65389264, למפרקת העמותה.

ז'קלין טולדנו, מפרקת

אנרג'יקס - יפית א.י
)ש"מ 55-024382-8(

העברת זכויות בשותפות -

הודעה בדבר תיקון טעות סופר בהסכם לייסוד השותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  ולפיה  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
יפית  19.12.2011, תוקנה בהסכמת כל השותפים באנרג'יקס - 
א.י. טעות סופר שנפלה בהסכם לייסוד השותפות, באופן שבו 
חלק השותף המוגבל יפית מושב עובדים להתיישבות חקלאית 
וחלק השותף המוגבל   )26%( 2,600 ש"ח  שיתופית בע"מ, הוא 
7,390 ש"ח  הוא  בע"מ  אנרגיות מתחדשות   - אנרג'יקס  חברת 
ו–7,395   )73.9%(, ולא כפי שנכתב בטעות 2,595 ש"ח )25.95%( 

ש"ח )73.95%(, בהתאמה.

     ערן מוזל, עו"ד
בא כוח השותפות    




