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הודעה על פטור חד–פעמי מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ועל פי הצעת ועדת 
חד–פעמי  באופן  לפטור  הממשלה  החליטה  המדינה,  שירות 
מחובת המכרז הפומבי האמורה בסעיף 19 לחוק משירות של 
לוחמי אש ברשות הארצית לכבאות והצלה )להלן - הרשות( 
לגיוס  הבדואי  המגזר  לשילוב  מכינה  בוגרי   5 קליטת  לצורך 

לגופי המשרד לביטחון הפנים.

במבדקים  לעמידה  בכפוף  תיעשה  המכינה  בוגרי  קליטת 
המבקש  אחר  מועמד  לכל  בדומה  כושר,  ומבחני  רפואיים 
להתגייס למשרת כבאי ברשות. מעבר המבחנים כאמור יהיה 

תנאי לקליטתם במערך הכבאות כלוחמי אש.

כ"ד בכסלו התשפ"א )10 בדצמבר 2020(
)חמ 3-274(                         צחי ברוורמן

מזכיר הממשלה  
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשפ"ג, עמ' 110.  1

הודעה על פטור מחובת מכרז פומבי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959, ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה, 
האמורה  פומבי  מכרז  מחובת  לפטור  הממשלה   החליטה 
הממשלתית  הרשות  מנהל  משרת  את  לחוק   19 בסעיף 
להתחדשות עירונית, בכפוך לכך שיקוים לגביה הליך של ועדה 
פעולתה  עקרונות  אשר  הוועדה(,   - )להלן  מועמדים  לאיתור 
ד' בתשרי התש"ס  345, מיום  נקבעו בהחלטות הממשלה מס' 
)17 בספטמבר 1999(, מס' 2541, מיום כ"ג בתשרי התשס"ג )29 
 15( התשע"ח  בתשרי  כ"ה  מיום   ,3075 ומס'   ,)2002 בספטמבר 

באוקטובר 2017( לקבוע כי הרכב הוועדה יהיה כלהלן

נציב שירות המדינה או נציגו - יושב ראש הוועדה;  )1(

המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון או נציגו - חבר;  )2(

המנהל הכללי של משרד האוצר או נציגו - חבר;  )3(

המשרה,  בתחומי  ומומחיות  ידע  בעל  אקדמיה,  נציג   )4(
המנהל  עם  בהתייעצות  המדינה  שירות  נציב  שימנה 

הכללי של משרד הבינוי והשיכון - חבר;

נציג ציבור, בעל ידע ומומחיות בתחומי המשרה, שימנה   )5(
המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון בהתייעצות עם 

נציב שירות המדינה - חבר.

כ"ד בכסלו התשפ"א )10 בדצמבר 2020(
)חמ 3-274(                         צחי ברוורמן

מזכיר הממשלה  
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשס"ג, עמ' 110.  1

הסמכה בסמכויות רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  116)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ט-11969, אני מסמיך את הרשומים מטה, בסמכויות של 

רשם מקרקעין לפי החוק האמור:

מאיה אדרי איתמר צבי ענברי  

מרים אלתר עינת רודיטי  

איילה סקיטל צליל מיכל רסולי  

נריה אשואל נוב בננו  

יוגב דוניו נתנאלה אהרן  

שחר לוי הדר רחלי גבאי  

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם במשרד המשפטים.

י"ד בכסלו התשפ"א )30 בנובמבר 2020(
)חמ 3-295-ה1(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

הארכת מינוי רשמת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

המשפט  בתי  לחוק  84)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  שר המשפטים,  ובאישור  משולב[, התשמ"ד-11984,  ]נוסח 
של  שופטת  ערקובי,  רחל-בת  של  מינויה  את  בזה  מאריכה2 
בית משפט שלום, לכהונת רשמת של בית המשפט המחוזי תל–

אביב-יפו, מיום כ"ד בטבת התשפ"א )8 בינואר 2021( עד יום ה' 
בשבט התשפ"ב )7 בינואר 2022(.

כ' בכסלו התשפ"א )6 בדצמבר 2020(
)חמ 3-64-ה1(

אסתר חיות  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 4944.  2

הודעה על עריכת רשימת נציגי ציבור בבית הדין 
לענייני מים

לפי חוק המים, התשי"ט-1959

אני מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף 141)א( לחוק המים, 
הרשות  מועצת  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ט-11959, 
עדכון  על  מקומיות,  רשויות  של  ארגונים  ועם  הממשלתית 
רשימת נציגי הציבור בבית הדין לענייני מים שנערכה על ידי, 

לצורך הוספת שמעון חזן לרשימה.

ז' בטבת התשפ"א )22 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1525(

זאב אלקין  
שר משאבי המים  

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331.  1

הודעה על עריכת רשימת נציגי ציבור בבית הדין 
לענייני מים

לפי חוק המים, התשי"ט-1959

אני מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף 141)א( לחוק המים, 
הרשות  מועצת  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ט-11959, 

   
ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשל"ד, עמ' 135.  1

   
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331.  1
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אלקטרוני אף אם הוא אינו חתום בחתימה אלקטרונית 
מאושרת, ובלבד שצוינו בסופו שמו ומספר זהותו של 
ומאשר  יד של המצהיר  חתימת  גם  ובתצהיר  מגישו 

התצהיר; הוראה זו לא תחול בהתקיים אחד מאלה: 

המשפט  לבית  מוגש  האלקטרוני  )א( המסמך   
העליון;

הראשון  המסמך  הוא  האלקטרוני  )ב( המסמך   
המוגש בהליך או כתב תביעה.

מסמך  מגיש  המשפט",  "נט  למערכת  כניסה  לצורך   .3
אלקטרוני לבית המשפט יזדהה אל מול המערכת האמורה 
באמצעות  או  הממשלתית  ההזדהות  מערכת  באמצעות 

אחת התעודות האלקטרונית להזדהות שלהלן:

)1( תעודה שהנפיק "גורם מאשר" כהגדרתו בחוק חתימה   
אלקטרונית;

המונפקת  )תמו"ז(  וזיהוי  לגישה  ממוחשבת  )2( תעודה   
לבעלי תפקיד בשירות המדינה.

בית  אגרת  את  לשלם  ניתן  אלקטרוני  מסמך  הגשת  בעת   .4
המשפט  לבית  לשלם  שיש  אחר  תשלום  כל  או  המשפט 

בדרכים האלה:

באמצעות  את התשלום  לבצע  רשאי  בלבד  דין  )1( עורך   
חשבון  לחיוב  הרשאה  טופס  בנק;  חשבון  לחיוב  הרשאה 
ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הרשות השופטת,  בנק 
לפרטי  המשפט  בתי  של  המחשוב  לאגף  חתום  ולהעבירו 
גבי  על  המצוינים  האלקטרוני  הדואר  או  הפקסמילה 
בקליטת  מותנה  זה  תשלום  באמצעי  השימוש  הטופס; 

הטופס ואישורו;

התשלום  את  לבצע  רשאים  דין  עורך  או  דין  )2( בעל   
הגשת  בעת  ימולאו  שפרטיו  אשראי  כרטיס  באמצעות 
הוא  האשראי  שכרטיס  ובלבד  האלקטרוני,  המסמך 

בבעלותו של הגורם המבצע את התשלום.

בהוראות אלה, "בית משפט" - לרבות בית הדין לעבודה.  .5

ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(  
)חמ 3-6182(   

יגאל מרזל  
מנהל בתי המשפט  

 הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
שעברו הכשרה מתאימה, כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך 
החוק  ביצוע  לצורך  למפקחים  להלן  המנויים  האנשים  את 

והפעלת הסמכויות לפי כל דין.

תחום הסמכה )מרחב תכנון(השם והמחוז

מחוז צפון

אצבע הגלילשמעון בן שושן

אצבע הגלילחגית בדלר

עדכון  על  מקומיות,  רשויות  של  ארגונים  ועם  הממשלתית 
רשימת נציגי הציבור בבית הדין לענייני מים שנערכה על ידי, 

לצורך הוספת משה משה לרשימה.

ה' בטבת התשפ"א )12 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1525(                            זאב אלקין

שר משאבי המים  

הוראות בדבר הגשת מסמך אלקטרוני לבתי המשפט 
ולבתי הדין לעבודה

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018

הדין  סדר  לתקנות  ו–175   165 תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזרחי, התשע"ט-12018 )להלן - התקנות( החלות בבתי הדין 
לעבודה מכוח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין(, 

התשנ"ב-21991, אני מודיע כי:

)א( הגשה של מסמך אלקטרוני לבית משפט לפי פרק י"ט   .1
בחלק ב' לתקנות תתבצע באמצעות מערכת "נט המשפט"; 
ניתן לגשת למערכת "נט המשפט" דרך אתר האינטרנט של 
 – )להלן   www.court.gov.il שכתובתו:  השופטת  הרשות 
אתר האינטרנט של הרשות השופטת(, באמצעות הקישור: 

"תשלומים וכניסה למערכת נט המשפט";

לבית  להגיש  ניתן  לא  לתקנות,   162 תקנה  לפי  כי  יצוין   
הראשון  המסמך  את  אלקטרוני  באמצעי  העליון  המשפט 

המוגש בהליך.

)ב( הגשה של מסמך אלקטרוני לבית משפט תתאפשר רק   
ההזדהות  מערכת  באמצעות  המגיש  של  הזדהות  לאחר 
להזדהות  אלקטרונית  תעודה  באמצעות  או  הממשלתית 

כאמור בסעיף 3.

)א( המאפיינים של מסמך אלקטרוני, והדרישות הצורניות   .2
לגביו הם אלה:

מסמך  מאפייני  בדבר  האזרחי  הדין  סדר  )1( תקנות   
בשינויים  אלקטרוני  מסמך  על  יחולו  וצורתו 

המחויבים;

 tiff או   pdf מסוג  בקבצים  יוגש  אלקטרוני  )2( מסמך   
לבית  מוגש  האלקטרוני  המסמך  אם  ואולם  בלבד, 

המשפט העליון, יוגש בקבצים מסוג pdf בלבד;

)3( נפח הקבצים המוגשים לא יעלה על 30 מגה בייט   
)30MB( ואם המסמך האלקטרוני מוגש לבית המשפט 

העליון, היקפו הכולל אף לא יעלה על 70 עמודים;

לגביו  שנדרשת  אלקטרוני  מסמך  הגשת  )4( לצורך   
וצרופותיו  המסמך  על  המגיש  יחתום  חתימה, 
כהגדרתה  מאושרת,  אלקטרונית  חתימה  באמצעות 
 - )להלן  התשס"א-32001  אלקטרונית,  חתימה  בחוק 
לבצע  ניתן  כאמור  חתימה  אלקטרונית(;  חתימה  חוק 
הוראת  בה  שמתקיימת  חתימה  תוכנת  באמצעות 
ניתנת  זו  לדרישה  העונה  תוכנה   ;XML Dsig התקן 

להורדה מאתר האינטרנט של הרשות השופטת;

)4(, בעל דין שאינו מיוצג  )5( על אף האמור בפסקה   
מסמך  המשפט  לבית  להגיש  רשאי  דין  עורך  ידי  על 

   
ק"ת התשע"ט, עמ' 422.  1

ק"ת התשנ"ב, עמ' 345.  2

ס"ח התשס"א, עמ' 210.  3

   
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 884.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2
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תחום הסמכה )מרחב תכנון(השם והמחוז

אופקיםשירה רחל חזיז

אילתצחי שאול

אשדודירין יהושע אלבז

אשדודאמיר יוספי

באר שבעאיליה קפיטלמן

דימונהסיגלית פנקר

דימונהחיה מושקא גליס

דימונהאלעז זראד

יואבוידי שקד

נאות חובבמיכאל גולברג

שדרותיוסף נעמת

שפירעודד צברי

תוקף הסמכה זו עד יום י"ח בטבת התשפ"ד )30 בדצמבר 
המקומית  בוועדה  במשרתו  משמש  המוסמך  עוד  וכל   ,)2023

לתכנון ובנייה במרחב התכנון שצוין.

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח 
במרחב תכנון כלשהו, אם קיימת כזו.

כ"ב בכסלו התשפ"א )8 בדצמבר 2020(
)חמ 3-715-ה3(

                                               אברהם ברון כהן
                                     מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 101-0291419, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7836, 
התשע"ח, עמ' 8701, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מבנים ומוסדות ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

תחום הסמכה )מרחב תכנון(השם והמחוז

גליל מזרחיאילן נחמיאס

חוף הגליליוסף אדרי

חוף הכרמלדולב בר און

חיפהרועי אלמוג מזרחי

חיפהשי דמתי

יישובי הברוןלואי פלאח

יישובי הברוןדניאל אזרזר

כרמיאלנדז'דה בולבינוב

כרמיאלאלחנן לוקאש

מבוא העמקיםאמיר מוקלד

מורדות הכרמלנמרוד כפרי

מורדות הכרמלרפאל מושקוביץ

מורדות הכרמלדובי קרניאל

מעלה נפתליפריד עזאם

מעלה נפתליעמיר שקור

קריית אתאאביאל עקרבי

קריית אתאאלון יוסף

קריית אתאשלמה אוחנה

תוקף הסמכה זו עד יום י"ח בטבת התשפ"ד )30 בדצמבר 
המקומית  בוועדה  במשרתו  משמש  המוסמך  עוד  וכל   ,)2023

לתכנון ובנייה במרחב התכנון שצוין.

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח 
במרחב תכנון כלשהו, אם קיימת כזו.

כ"ב בכסלו התשפ"א )8 בדצמבר 2020(
)חמ 3-715-ה3(

                                               אברהם ברון כהן
                                     מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין

 הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
שעברו הכשרה מתאימה, כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך 
החוק  ביצוע  לצורך  למפקחים  להלן  המנויים  האנשים  את 

והפעלת הסמכויות לפי כל דין.

תחום הסמכה )מרחב תכנון(השם והמחוז

מחוז דרום

אבו בסמהאמיר שמעון אסרף

אבו בסמהמשה רביזדה
   

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 884.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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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/55 
אישורה  בדבר  חירום", שהודעה  אתר   - דרום  יוקנעם   -
 ,4377 עמ'  התשנ"ב,   ,4034 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
העירייה(,   - )להלן  עילית  יוקנעם  עיריית  בזה  מוסרת 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

שטח ציבורי פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

וחלקות  כגושים  המזוהה  עילית,  ביוקנעם  קרקע  חטיבת   
כלהלן:

גוש חלקה חדש
גוש חלקה - 

לשעבר

הייעודח"חגושחלקהגוש

שצ"פ12565921107050

שב"צ1256694111091

י"ג בטבת התשפ"א )28 בדצמבר 2020(
)חמ 3-2(

סימון אלפסי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יוקנעם עילית  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/55 

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

הפקעה  תחום  רמות,  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
יעקב אלעזר, המזוהה  לרח'  רח' הארי טרומן  בין  משתרע 
גם  והמזוהה   )140 ח"ח  )לשעבר   215 חלקה   ,30616 כגוש 
כמגרש 3 בשלמות, סך הכול שטח להפקעה כ–1,927 מ"ר, 
הצבוע בצבע חום מתוחם בקו חום כהה, כמסומן בתשריט 

התכנית.

י"ז בכסלו התשפ"א )29 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2(

אליעזר ראוכברגר  
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  תמל/1041, 
הפרסומים 7866, התשע"ח, עמ' 9490, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ח"ח   ,6500 כגוש  המזוהה  ביהוד-מונוסון,  קרקע  חטיבת   
117; הייעוד: דרך קיימת ודרך מוצעת.

ז' בטבת התשפ"א )22 בדצמבר 2020(
)חמ 3-2(

יעלה מקליס  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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- "יוקנעם דרום - אתר חירום", שהודעה בדבר אישורה 
 ,4377 עמ'  התשנ"ב,   ,4034 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
העירייה(,   - )להלן  עילית  יוקנעם  עיריית  בזה  מוסרת 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

שטח ציבורי פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

וחלקות  כגושים  המזוהה  עילית,  ביוקנעם  קרקע  חטיבת   
כלהלן:

גוש חלקה - לשעברגוש חלקה חדש

גוש
חלקה 

חלקהגושבשלמותה

12796351108424 ,1

1279643110851

12796

4411080

11083

1

24

12569150110711

הייעוד: שצ"פ.  

גוש חלקה - לשעברגוש חלקה חדש

גוש
חלקה 

חלקהגושבשלמותה

1279637110801

127747511080

1081

1

1

1277485110801

110811

הייעוד: שביל להולכי רגל.  

גוש חלקה - לשעברגוש חלקה חדש

גוש
חלקה 

חלקהגושבשלמותה

1279633110801

הייעוד: שטח בנייני ציבור.  

גוש חלקה - לשעברגוש חלקה חדש

גוש
חלקה 

חלקהגושבשלמותה

1277486110801

1 11081

הייעוד: דרך מוצעת וחניה.  

גוש חלקה - לשעברגוש חלקה חדש

גוש
חלקה 

חלקהגושבשלמותה

1279640110801

1108324 ,23 ,22

12796411108320

1108426 ,25

110801

1279642110791

110851

110801

הייעוד: דרך.  

י"ג בטבת התשפ"א )28 בדצמבר 2020(
)חמ 3-2(

סימון אלפסי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יוקנעם עילית  

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/685,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4548, 
התשנ"ז, עמ' 4693, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מעלה נפתלי )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ציבור  מבני  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

ודרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

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

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה זו מתפרסמת באחריות המודיעים ואין 
בפרסומה משום מתן תעודה על נכונותה

השקעות ייעודיות שותף כללי
)ש"מ 54-030163-7(

הודעה בדבר הוספה וגריעה של שותף

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 28.12.2020, 
החובות, הזכויות והתפקידים של אלפא לונג ביאס ג'י.פי. בע"מ, 
ח"פ 51-451726-7, שותף כללי בשותפות, הועברו במלואם לג. 
ייעוץ  דישי  וג.   ,51-379446-1 ח"פ  בע"מ,  וניהול  ייעוץ  דישי 

וניהול בע"מ, תשמש כשותף כללי יחיד של השותפות.

גבי דישי, מורשה חתימה בשותפות

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,   69,724 ששטחה  ג'אן,  בבית  קרקע  חטיבת   
כגוש 19518, חלקה 41 -

ח"ח 41, מגרש 41/5, ששטחה 210 מ"ר, אחוז הפקעה 0.3%;   
הייעוד: דרך;

ח"ח 41, מגרש 41/19, ששטחה 4,533 אחוז הפקעה 6.50%;   
הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

ח' בטבת התשפ"א )23 בדצמבר 2020(
)חמ 3-2(

מהא אבו סמרה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי  

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

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אנה 51319309407/02/202110:00רווח הון בע"מ בכתובת:  קליין,  אביחי  אצל 
טירו 8, פתח תקווה

אביחי קליין

אמבולנס יעקב שבו 2002 
בע"מ

זבוטינסקי 51335207007/02/202110:00 אצל אפרת בר, בכתובת: 
182, בני ברק

אפרת בר

בן 51359442407/02/202110:00אי טי פרו בע"מ בכתובת:  רוטנברג,  חיים  אצל 
עזאי 2, ירושלים

חיים רוטנברג 

אצל תוהמי אלון, בכתובת: האורזים 51408269207/02/202110:00אלון חלפים נתניה בע"מ
23/2, נתניה

תוהמי אלון

49, 51299303107/02/202110:00בניה במושבים בע"מ קק"ל  בכתובת:  מאיר,  מן  אצל 
קריית מוצקין

מן מאיר

אצל רמי נרמאון, בכתובת: ארונוביץ 51350798807/02/202110:00ויטלי טוב טעם בע"מ
63, חולון

רמי נרמאון

ומסחר  הובלות   - ט.נ.א. 
)1996( בע"מ

אצל משה ישראלי, בכתובת: מושב 51236005807/02/202110:00
חצב 1

משה ישראלי

ושיווק  צילום  י.ע.ד 
)2005( בע"מ

אצל דובלרו ישראל, בכתובת: זינגר 51365103407/02/202110:00
22, קריית ביאליק

דובלרו ישראל

31/12/2016:40
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הירוק  הגליל  מכללת 
בע"מ

הרצל 51441818507/02/202110:00 בכתובת:  קסם,  סלאמה  אצל 
46, נהריה

סלאמה קסם

מאיר 51354747107/02/202110:00אר סי אצ' סיסטמס בע"מ בכתובת:  חיים,  רונן  אצל 
אריאל 8, כפר סבא

רונן חיים 

נתן 51410364707/02/202110:00מגנו אימז' בע"מ בכתובת:  ליפשיץ,  נתן  אצל 
שוורץ 6, לוד

נתן ליפשיץ

לחדרי  הארצי  המחסן 
ילדים ונוער בע"מ

לוי 51130600304/02/202110:00 משה  בכתובת:  מידן,  ינית  אצל 
10, ראשון לציון

ינית מידן

בכתובת: 51499594328/02/202112:00מ.ע.ל.א תעשיות בע"מ נווה,  נוח  אברהם  אצל 
ביאליק 101, חולון

אברהם נוח נווה

31/12/2016:40




