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הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 9)ג( לחוק להגברת האכיפה של 
מודיעה  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"ב-22011  העבודה,  דיני 
 2021 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  בשיעור  עלייה  עקב  כי 
לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 2012, סכומי העיצום הכספי 
 1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  ביום  עודכנו  לחוק   3 בסעיף  הקבועים 

בינואר 2022(, והם כלהלן:

עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת   )1(
השנייה לפי סעיף 3)1( לחוק - 5,220 שקלים חדשים, ולגבי 

יחיד כאמור באותה פסקה - 2,610 שקלים חדשים;

עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ב' לתוספת   )2(
חדשים,  שקלים   20,890  - לחוק   )2(3 סעיף  לפי  השנייה 
ולגבי יחיד כאמור באותה פסקה - 10,440 שקלים חדשים;

עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת   )3(
חדשים,  שקלים   36,560  - לחוק   )3(3 סעיף  לפי  השנייה 
ולגבי יחיד כאמור באותה פסקה - 18,230 שקלים חדשים.

ב' באדר התשפ"ב )3 בפברואר 2022(
)חמ 3-4631(

אורנה ברביבאי  
שרת הכלכלה והתעשייה  

י"פ התשפ"ב, עמ' 1738.  1

ס"ח התשע"ב, עמ' 62; התשע"ד, עמ' 600; התשפ"א, עמ' 3652.  2

שינוי אזור מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
מטה  הרשומות  של  מינוייהן  את  משנה  אני  התש"ך-11960, 

לעובדות סוציאליות לפי החוק האמור:

שבמקום  כך   ,216405 רישום  מס'  גזית,  אורלי  של  מינויה   )1(
"במועצה  יבוא  פרדס–חנה-כרכור"  המקומית  "במועצה 

המקומית חריש";

שבמקום  כך   ,326795 רישום  מס'  לוי,  ימית  של  מינויה   )2(
"בעיריית לוד" יבוא "במועצה האזורית שער הנגב".

כ"ט בטבת התשפ"ב )2 בינואר 2022(
)חמ 3-142(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 1559.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 1909.  3

שינוי אזור מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
מטה  הרשומות  של  מינוייהן  את  משנה  אני  התש"ך-11960, 

לעובדות סוציאליות לפי החוק האמור:

מינויה של רינת טוביה, מס' רישום 29092, יהיה ל"מועצה   )1(
מקומית גני תקווה";

מינויה של אירית שרה קסטן )וינשטיין(, מס' רישום 38425   )2(
יהיה ל"מועצה מקומית חריש".

י"ז בטבת התשפ"ב )21 בדצמבר 2021(
)חמ 3-142(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

י"פ התשנ"ט, עמ' 4640.  2

י"פ התשנ"ב, עמ' 3696.  3

נטילת סמכויות ואצילתן
לפי חוק–יסוד: הממשלה

אני  הממשלה1,  לחוק–יסוד:   34 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נוטלת את סמכויותיו של הממונה בסעיף 3 לחוק הפיקוח על 
מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-22018 )להלן - החוק(, לעניין 
הנדרשת  בחוק  אחרת  סמכות  וכל  לפעוטות,  יום  מעונות 
לחוק–יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  להפעלתן, 
הממשלה, אני אוצלת את הסמכויות האמורות למנהל מינהל 
)רישוי, בקרה ואכיפה( במשרד החינוך, והכול עד יום ב' באייר 

התשפ"ב )3 במאי 2022(.

ב' באדר א' התשפ"ב )3 בפברואר 2022(
)חמ 3-17-ה2(

יפעת שאשא ביטון  
שרת החינוך  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשע"ט, עמ' 14.  2

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
אל–כרמל  דאלית  מועצת  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
)להלן - המועצה(, באסם ח'יראלדין לממונה על הגבייה, לצורך 
במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית 
תקציב(, התשנ"ג-31992,  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה 
וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי כל דין; לצורך 
 - )להלן  התשל"ז-41977  העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם 
חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים 
העונשין  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם  לצורך  המועצה;  לטובת 
בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  שהן  עבירות  בשל  קנסות  של 
228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982, 
המגיעים למועצה על פי כל דין; ולצורך גביית קנסות לפי סעיף 
חוק   - )להלן  התשמ"ו-61985  המינהליות,  העבירות  לחוק   18
לטובת  שהוטלו  מינהליים  קנסות  של  המינהליות(,  העבירות 

 
ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6
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המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה 
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

א' באדר א' התשפ"ב )2 בפברואר 2022(
)חמ 3-18-ה1(

יאיר הירש  
המנהל הכללי של משרד הפנים   

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
 - )להלן  מונד  תל  מועצת  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
המועצה(, אלדד חזי לממונה על הגבייה, לצורך גביית ארנונה 
)תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית 
תשלומי  וגביית  התשנ"ג-31992,  תקציב(,  יעדי  להשגת  חקיקה 
חובה המגיעים למועצה על פי כל דין; לצורך גבייתם לפי סעיף 
של  העונשין(,  חוק   - )להלן  התשל"ז-41977  העונשין,  לחוק   70
קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה; 
בשל  קנסות  של  העונשין  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם  לצורך 
עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 228)א( לחוק סדר הדין 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982, המגיעים למועצה על  הפלילי 
העבירות  לחוק   18 סעיף  לפי  קנסות  גביית  ולצורך  דין;  כל  פי 
המינהליות, התשמ"ו-61985 )להלן - חוק העבירות המינהליות(, 
של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה 
בדרך  קנס  להטיל  ניתן  שבעדה  עבירה  היא  כי  לגביה  שנקבע 

מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

א' באדר א' התשפ"ב )2 בפברואר 2022(
)חמ 3-18-ה1(

יאיר הירש  
המנהל הכללי של משרד הפנים   

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

אצילת סמכויות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  110)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, אני אוצל לממלאת מקומי שירה 
תלמי, מתכננת מחוז ירושלים, את סמכותי לפי סעיף 110)ב( לחוק.

ב' באדר א' התשפ"ב )3 בפברואר 2022(
)חמ 3-6351(

עמיר שקד  
יושב ראש הוועדה המחוזית   

לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 469.  1

אצילת סמכויות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  לחוק התכנון  110)ג(  לפי סעיף  בתוקף סמכותי 
מקומי  לממלא  אוצלת  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
ארז בן אליעזר, מתכנן מחוז תל אביב, את סמכותי לפי סעיף 

110)ב( לחוק, לתקופה של שלושה חודשים.

כ"ט בשבט התשפ"ב )31 בינואר 2022(
)חמ 3-6351(

דניאלה פוסק  
יושבת ראש הוועדה המחוזית   
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 469.  1

אצילת סמכויות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  לחוק התכנון  110)ג(  לפי סעיף  בתוקף סמכותי 
מקומי  לממלא  אוצלת  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
גיא קפלן, מתכנן מחוז המרכז, את סמכותי לפי סעיף 110)ב( 

לחוק.

א' באדר א' התשפ"ב )2 בפברואר 2022(
)חמ 3-6351(

שירה ברנד  
יושבת ראש הוועדה המחוזית   
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 469.  1

הודעה על השבתת בתי משפט
לפי תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה 
לפועל )סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים(, 

התשמ"א-1981

2)ג( לתקנות בתי המשפט, בתי  בתוקף סמכותי לפי תקנה 
הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין בתקופת שביתה 
או השבתה של עובדים(, התשמ"א-11981, אני מודיע בזה כי עקב 
אירועי מזג האוויר שבשלהם נחסמו דרכי הגישה להיכלי המשפט, 

התקיימה השבתה בחלק מהיכלי המשפט כמפורט להלן:

בית המשפט העליון, בית הדין הארצי לעבודה, בית המשפט   )1(
בית  בירושלים,  השלום  המשפט  בית  בירושלים,  המחוזי 
המשפט השלום בצפת ובין הדין האזורי לעבודה בירושלים 

- ביום כ"ה בשבט התשפ"ב )27 בינואר 2022(;

בית המשפט השלום במסעדה - מיום כ"ד בשבט התשפ"ב )26   )2(
בינואר 2022( עד יום כ"ה בשבט התשפ"ב )27 בינואר 2022(.

ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(
)חמ 3-1748-ה1(

יגאל מרזל  
     מנהל בתי המשפט

ק"ת התשמ"א, עמ' 1430א.  1
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ת"י 1112 חלק 3 - ציוד מגן אישי - מנעלים: מנעלי מגן, מינואר 
2022 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2014;

בדיקה  שיטת  מנעלים,   - אישי  מגן  ציוד   -  5 חלק   1112 ת"י 
המהדורה  במקום  בא   2022 מינואר  להחלקה,  להתנגדות 

מאוקטובר 2014;

ת"י 1258 חלק 10 - ביגוד מגן: הגנה מפני חום ולהבה - קביעת 
מעבר החום במגע דרך ביגוד המגן או דרך חומרי רכיבי 
הביגוד - החום במגע המופק ממכל חימום, מינואר 2022 

בא במקום המהדורה מאוגוסט 1999;

ת"י 1258 חלק 14 - ביגוד מגן: ביגוד לריתוך ולתהליכים נלווים, 
מינואר 2022 בא במקום המהדורה מיוני 2011;

ת"י 5438 חלק 32.1 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: 
בלא  בטכנולוגיה  באתר  לאלקטרו-כלורינציה  כלורי  נתרן 

ממברנות, מינואר 2022;

המיועדים  במים  לטיפול  כימיקלים   -  32.2 חלק   5438 ת"י 
לשתייה: נתרן כלורי לריענון מחליפי יונים, מינואר 2022;

ת"י 5438 חלק 33 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: 
סידן מגנזיום פחמתי )דולומיט(, מינואר 2022;

2022 בא במקום  גז טבעי במבנים, מינואר   -  4 5664 חלק  ת"י 
המהדורה מאפריל 2009;

מים  לקירור  יחידות  של  הביצועים  דירוג   -  1 חלק   5813 ת"י 
דרישות  אדים:  דחיסת  מחזור  באמצעות  מים  ולחימום 
ובדיקות לאישור טיפוס, מינואר 2022 בא במקום ת"י 5813 

מנובמבר 2014;

במוסדות  הסיעודי  לצוות  וקריאה  איתות  ציוד   -  11069 ת"י 
רפואיים, מינואר 2022 בא במקום ת"י 4517 מפברואר 2005 

ומגיליון התיקון מיולי 2008;

ת"י 12295 - ארגונומיה - מסמך ליישום התקנים הישראליים 
לניטול ידני )ת"י 11228 חלק 1, ת"י 11228 חלק 2 ות"י 11228 
)ת"י  ולתקן להערכה של תנוחות עבודה סטטיות   )3 חלק 

11226(, מינואר 2022;

ת"י 15614 חלק 1 - מפרטים ואישורים של נוהלי ריתוך ורשומות 
 - מתכתיים  חומרים  בעבור  ריתוך  נוהלי  אישורי  של 
בדיקת נוהלי ריתוך: ריתוך בקשת וריתוך בגז של פלדות 
וריתוך בקשת של ניקל ושל סגסוגות ניקל, מינואר 2022 בא 
במקום ת"י 1751, חלק 3 מאוקטובר 1997, ת"י 1032, חלק 1 

ממאי 1983, ת"י 1032, חלק 2 מיוני 1986;

ת"י 16924 - תחנות תדלוק בגז טבעי - תחנות גז טבעי נוזלי 
)גט"ן( לתדלוק כלי רכב, מינואר 2022;

 - מקומיות  ברשויות  משברים  ניהול  מערכת   -  24003 ת"י 
דרישות והנחיות לשימוש, מינואר 2022;

ת"י 24522 - תהליך גילוי אירועים - קווים מנחים לארגונים 
המספקים שירותי מים וביוב, מינואר 2022.

כ"ט בשבט התשפ"ב )31 בינואר 2022(
)חמ 3-96-ה1(

גלעד גולוב  
המנהל הכללי של   

  מכון התקנים הישראלי

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
תימרור  רשויות  מינוי  את  מתקן  אני  התשכ"א-11961, 

מקומיות2, כך שבסעיף 1 -

במקום פסקה )28( יבוא:  )1(

        טור א'         טור ב'
הרשות המקומית שם או תפקיד    

מועצה מקומית בנימינה- ")28( מהנדס המועצה   
גבעת עדה";     

אחרי פסקה )32( יבוא:  )2(
        טור א'         טור ב'

הרשות המקומית שם או תפקיד    
עיריית טירת הכרמל". ")33( מהנדס העיר    

כ"ה בטבת התשפ"ב )29 בדצמבר 2021(
)חמ 3-766-ה1(

שילה אדלר  
המפקח הארצי על התעבורה  

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  1

י"פ התש"ע, עמ' 2302; התש"ף, עמ' 1381; התשפ"ב, עמ' 2040.  2

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 819 חלק 1 - מכליות להובלת חומרים מסוכנים: דרישות 
כלליות, מינואר 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר 2005;

מכלי  מסוכנים:  חומרים  להובלת  מכליות   -  2.1 חלק   819 ת"י 
פריקה בכוח הכובד העשויים מתכת - תכן ומבנה, מינואר 

2022 בא במקום ת"י 819 חלק 2 מינואר 2002;

מכלי  מסוכנים:  חומרים  להובלת  מכליות   -  2.2 חלק   819 ת"י 
מינואר  אבזרים,   - מתכת  העשויים  הכובד  בכוח  פריקה 

2022 בא במקום ת"י 819 חלק 2 מינואר 2002;

ת"י 819 חלק 4.1 - מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי לחץ 
העשויים מתכת - תכן ומבנה, מינואר 2022 בא במקום ת"י 

819 חלק 4 מיוני 1997 ומגיליון התיקון מנובמבר 2007;

מכלי  מסוכנים:  חומרים  להובלת  מכליות   -  4.2 חלק   819 ת"י 
לחץ העשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית - תכן ומבנה, 
מינואר 2022 בא במקום ת"י 819 חלק 4 מיוני 1997 ומגיליון 

התיקון מנובמבר 2007;

5 - מכליות להובלת חומרים מסוכנים: בדיקה,  819 חלק  ת"י 
בחינה וסימון למכלי פריקה בכוח הכובד העשויים מתכת 
 2 חלק   819 ת"י  במקום  בא   2022 מינואר  לחץ,  ולמכלי 
מינואר 2002. ת"י 819 חלק 4 מיוני 1997 ומגיליון התיקון 

מנובמבר 2007;

 
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1
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זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחיפה, שד' אבא חושי, המזוהה כחלקה 130   
בגוש 11881 ומסווגת כדרך.

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

נחשון צוק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חיפה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,301-0514265
הוועדה  בזה  4762, מוסרת  עמ'  8724, התש"ף,  הפרסומים 
 - )להלן  הכרמל  מורדות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרכים ושצ"פים מוצעים.

בקרקע  חזקה  לקנות  רכסים  המקומית  המועצה  בכוונת   .2
האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל  האמורה, 

למסור את חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברכסים, גוש 10393, ח"ח 10, תא שטח 601   
1,203 מ"ר;  ומוסדות ציבור, בשטח של  - שייעודו מבנים 
תא שטח 602 - שייעודו מבנים ומוסדות ציבור בשטח של 
12,409 מ"ר; ותא שטח 702 - שייעודו שטח ציבורי פתוח 

בשטח של 2,020 מ"ר.

ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(

סמי מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל  

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

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

6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 5813 - דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים ולחימום 
מים באמצעות מחזור דחיסת אדים, גיליון מס' 2, מינואר 
מאפריל  התיקון  ולגיליון   2014 מנובמבר  למהדורה   2022

;2017

ת"י 6464 - מיתקנים תעשייתיים הצורכים גז טבעי - דרישות 
ולאישור  לבדיקה  העבודה,  לסביבת  למיתקנים,  בטיחות 
ולצנרת אספקת גז טבעי, גיליון תיקון מס' 2, מינואר 2022 

למהדורה מינואר 2017 ולגיליון התיקון מינואר 2018.

כ"ט בשבט התשפ"ב )31 בינואר 2022(
)חמ 3-96-ה5(

גלעד גולוב  
המנהל הכללי של   

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

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, בהתאם לתוכנית מס' 304-0171124 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מכ/858,  חפ/1020יג,   -
ובהתאם   ,8295 עמ'  התשע"ח,   ,7821 הפרסומים  בילקוט 
תוכנית  הפקדת  בדבר  שהודעה  חפ/1605,  מס'  לתוכנית 
התשל"ה,   ,2095 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  מפורטת 
עמ' 1288, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
חיפה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 

דרושה לצורך ציבורי.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

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
ג/922,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2897, התשמ"ג, עמ' 1204, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך בית מועצה אזורית 

אלונה.

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

כגוש  המזוהה  אלונה,  האזורית  במועצה  קרקע  חטיבת   
מבנים  הייעוד:  מ"ר;   1,736 של  בשטח   ,17 ח"ח   ,11987

ומוסדות ציבור.

כ"ח בשבט התשפ"ב )30 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

אילן שדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
306-0464982 )להלן - התוכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
 ,14116 עמ'  התשע"ט,   ,8405 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
קריית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
טבעון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 

דרושה לצורך ציבורי של חניון ודרך מוצעת.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקריית טבעון, המזוהה כגוש 11393 -  

ח"ח 79, בייעוד: חניון;  

ח"ח 80, בייעוד: חניון ודרך מוצעת;  

ח"ח 81, בייעוד: חניון ודרך מוצעת;  

ח"ח 82, בייעוד: חניון ודרך מוצעת;  

ח"ח 83, בייעוד: חניון.  

כ"ט בשבט התשפ"ב )31 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

עידו גרינבלום  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית טבעון  __________

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' טב/105, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5094, 
התשס"ב, עמ' 3292, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קריית טבעון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך משולבת.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

גוש 10479, ח"ח 97, 98, 99, 100; הייעוד: דרך משולבת.  

כ"ט בשבט התשפ"ב )31 בינואר 2022(
)חמ 3-2(                                     עידו גרינבלום

    יושב ראש הוועדה המקומית
     לתכנון ולבנייה קריית טבעון

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, בהתאם לתוכנית מס' ג/12041, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5205, התשס"ג, עמ' 3429, ובהתאם לתוכנית מס' ג/15969, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5833, התשס"ח, עמ' 4015, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943

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

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

הפקעת דרכים בשכונת עין עאפיה בשפרעם.  

חטיבת קרקע בשפרעם, ששטחה 26,903.000 מ"ר, המזוהה   
כהפקעה מס' הפ9/21, גוש 10276, ח"ח 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 26, 27; גוש 10279, ח"ח 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

א' באדר א' התשפ"ב )2 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(                                           עורסאן יאסין

                יושב ראש הוועדה המקומית
__________                 לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מפורטת  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/10098,  מס' 
הפרסומים 5001, התשס"א, עמ' 3297, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבור  לצורכי  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

חזקה  לקנות  ג'ת  ינוח  מועצה  המקומית  הרשות  בכוונת   .2
בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל  האמורה,  בקרקע 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  חזקתו  את  למסור  האמורה 

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

שטח למבני ציבור, מגרש צ12, בהתאם לתוכנית ג/10098   
המאושרת.

גושים וחלקות: גוש 18726, ח"ח 86 )לשעבר ח"ח 33( וח"ח   
.28

העתק תשריט הפקעה מס' הפ-20190001, מופקד במשרדי 
הוועדה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. 

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

א' באדר א' התשפ"ב )2 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(

אבי אגניהו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל  __________

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' ג/11247 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התוכנית(,   - )להלן 
בזה  מוסרת   ,2783 עמ'  התש"ס,   ,4859 הפרסומים  בילקוט 
)לשעבר  הגליל  נוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עילית(  נצרת 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

לחוק התכנון והבנייה.

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנוף הגליל, הידועה כחלק מחלקה 164 בגוש   
16555, חלקה לשעבר 29, בשטח של כ–9,000 מ"ר, המיועדת 

לשטח למבני ציבור.

העתק התוכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

א' באדר א' התשפ"ב )2 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(

אלכס גדלקין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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 לתוכנית מס' 2855, שהודעה בדבר 
עמ'  4279, התשנ"ה,  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1707
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ירושלים, 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
4299, התשנ"ה, עמ' 3011, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית ירושלים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

כביש בגין, צומת בייט, שטח ממערב לשכונת בית וגן, רח'   
רח' שח"ל,  הוועד הלאומי, ממזרח לשכונת גבעת מרדכי 

מצפון לרח' הוועד הלאומי ומדרום לרח' בזק בצלאל -

מחלקה  גריעה   ,50 מס'  מימדית  תלת  חלקה   ,30868 גוש   
קרקעית מס' 31 )לשעבר ח"ח 18, 20, 22, 54, 85, 87, 99, 100 

בגוש 30183, חלקה בשלמות 19 בגוש 30183(.

סך הכול שטח להפקעה כ–5,503 מ"ר, הצבוע בצבעים חול   
ואדום כמסומן בתשריט ההפקעה )תיק 23/746, כביש בגין 

מרכז(.

העירייה,  לנכסי  האגף  במשרדי  נמצא  ההפקעה  תשריט 
עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה 

הרגילות.

כ"ט בשבט התשפ"ב )16 באוגוסט 2021(
)חמ 3-4(

אליעזר ראוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

   לתכנון ולבנייה ירושלים

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
הל/מק/440,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5943, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3470 עמ'  התשס"ט, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הראל,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,6052 עמ'  התשפ"א,   ,9616 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית מבשרת ציון מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלקה   ,30317 כגוש  המזוהה  ציון,  במבשרת  קרקע  חטיבת   
64, מגרש 31, לפי תוכנית הל/מק/440, בשטח של 1,439 מ"ר 

)לשעבר גוש 30317, ח"ח 4(.

ט"ז בטבת התשפ"ב )20 בדצמבר 2021(
)חמ 3-4(

רונית מור  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
פת/10/1256,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5713, התשס"ז, עמ' 4269, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  תקווה,  פתח  ולבנייה  לתכנון 
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 
לקניינה  תהיה   ,10717 עמ'  התשפ"א,   ,9850 הפרסומים   __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

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

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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עמ' 796, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
5053, התשס"ב, עמ' 1412, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6193, חלקה 391, בשטח   
של 529 מ"ר לשצ"פ ו–102 מ"ר לדרך.

כ"ה בטבת התשפ"ב )29 בדצמבר 2021(
)חמ 3-4(

רמי גרינברג  
יושב ראש הוועדה המקומית  
     לתכנון ולבנייה פתח תקווה

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' זמ/1/97/598, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4438, התשנ"ו, 
עמ' 4606, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  יבנה,  גן 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
4634, התשנ"ח, עמ' 3082, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  יבנה  גן  המקומית  המועצה  של 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגן יבנה, המזוהה כגוש 547, ח"ח 76; הייעוד:   
שטח ציבורי פתוח, דרך מוצעת ודרך קיימת.

כ"ט בטבת התשפ"ב )2 בינואר 2022(
)חמ 3-4(

דרור אהרון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  5/במ/3/80, 
הפרסומים 4241, התשנ"ד, עמ' 4731, מודיעה בזה הוועדה 

פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 
הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' אבן גבירול, גוש 6361 -  

שטח במ"רח"ח

19753

19847

19954

20054

20154

הייעוד: דרך.

כ"ב בטבת התשפ"ב )26 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2(

רמי גרינברג  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  פת/7/1209,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2407, התשל"ח, 
עמ' 1011, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
5046, התשס"ב, עמ' 1134, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6355, ח"ח 222, בשטח של   
186 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ה בטבת התשפ"ב )29 בדצמבר 2021(
)חמ 3-4(

רמי גרינברג  
יושב ראש הוועדה המקומית  
    לתכנון ולבנייה פתח תקווה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  פת/1252,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2778, התשמ"ב, 

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מודיעה   ,1618 עמ'  התש"ן,   ,3736
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  שבע,  באר  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארים  במקרקעין  הזכות  כי 
אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הפרסומים 9950, התשפ"ב, עמ' 825, תהיה לקניינה הגמור 
זו  הודעה  פרסום  מיום  שבע  באר  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבאר שבע, המזוהה כגוש 38335, חלקה 11   
)לשעבר גוש 38063(, מגרש מס' 404, וגוש 38335, חלקה 12 
)לשעבר גוש 38063(, מגרש מס' 403, בשטח של 2,165 מ"ר 

)100%(; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

ט"ו בשבט התשפ"ב )17 בינואר 2022(
)חמ 3-4(

טל אל–על  
יושב ראש הוועדה המקומית  
   לתכנון ולבנייה באר שבע

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 

מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 

אני מצווה בזה על פירוק האגודה:

שם האגודה: עלי גבעה בית ספר יסודי אזורי אגודה חקלאית 
שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-003097-3.

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי 
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד לארי גולדשטיין, ממשרד 
עורכי דין קופרשמיט את גולדשטיין, קניון הגליל, ת"ד 42, חצור 

הגלילית, טל' 04-6487000.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מהאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי מענו.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

כ"ד בשבט התשפ"ב )26 בינואר 2022(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

הודעות לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

ת"ע 73462-10-21
בעניין: חוק הצהרות מוות, התשי"ב-1952, 

ובעניין: הצהרת מותה של דבורה דורה גולדפלד.

 19 לסעיף  בהתאם  שבע,  באר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי הזכות במקרקעין המתוארים בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 9950, התשפ"ב, עמ' 824, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית באר שבע מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבאר שבע, המזוהה כגוש 38353, חלקה 35   
)לשעבר גוש 38061, ח"ח 11(, בשטח של 582 מ"ר )100%(; 

הייעוד: שטח ציבורי פתוח, דרך )חלק(.

ט"ו בשבט התשפ"ב )17 בינואר 2022(
)חמ 3-4(

טל אל–על  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  5/במ/1/34, 
הפרסומים 4150, התשנ"ד, עמ' 135, מודיעה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  שבע,  באר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארים  במקרקעין  הזכות  כי  הפקודה(,   -
ו–7   5 להלן, שביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 
 ,1281 עמ'  התשפ"ב,   ,9981 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית באר שבע מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבאר שבע, המזוהה כגוש 50940 )לא מוסדר(   
)לשעבר גוש כתף באר שבע מס' 6, חלקה 1 )חלק((; מגרש 
מס' 606, בשטח של 1,635 מ"ר )100%(; הייעוד: שטח לבנייני 

ציבור.

ט"ו בשבט התשפ"ב )17 בינואר 2022(
)חמ 3-4(

טל אל–על  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,184/03/5 מס'  לתוכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 

    
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

א. דוד אשראי חוזר בע"מ
)ח"פ 51-460656-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.2.2022 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה אלפסי, מרח' חמדה 

15, חיפה 3508441, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען  המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שלמה אלפסי, מפרק

תקומה מזון איכות בע"מ
)ח"פ 51-018050-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.3.2022, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' לינקולן 20, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי ברנס, עו"ד, מפרק

לורן קוסמטיקס בע"מ
)ח"פ 51-458921-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.3.2022, בשעה 12.00, אצל אפרים עזרא, רח' צרת 15, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

משה צבי ציכטיגר, מפרק

בהתאם לתקנה 14)א( לתקנות הצהרות מוות )סדרי הדין(, 
התשי"ג-1952, להווי ידוע לכל, כי בית המשפט הנ"ל הצהיר, 

ביום 7.2.2022, בצו סופי, על מותה של דבורה דורה גולדפלד.

מקום מגוריה היה: וינה, אוסטריה;

תאריך המוות: שנת 1942.

הודיה רבי, מזכירת בית המשפט

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
ת"ע 73436-10-21

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשי"ב-1952, 

ובעניין: הצהרת מותה של הניא אנה חנה שכטר.

בהתאם לתקנה 14)א( לתקנות הצהרות מוות )סדרי הדין(, 
התשי"ג-1952, להווי ידוע לכל, כי בית המשפט הנ"ל הצהיר, 

ביום 7.2.2022, בצו סופי, על מותה של הניא אנה חנה שכטר. 

מקום מגוריה היה: וינה, אוסטריה;

תאריך המוות: שנת 1942.

הודיה רבי, מזכירת בית המשפט

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
ת"ע 73444-10-21

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשי"ב-1952,

ובעניין: הצהרת מותו של יעקב גוטסמן.

בהתאם לתקנה 14)א( לתקנות הצהרות מוות )סדרי הדין(, 
התשי"ג-1952, להווי ידוע לכל, כי בית המשפט הנ"ל הצהיר, 

ביום 7.2.2022, בצו סופי, על מותו של יעקב גוטסמן. 

מקום מגוריו היה: צ'רנוביץ;

תאריך המוות: שנת 1935.

הודיה רבי, מזכירת בית המשפט

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
ת"ע 44900-10-21

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשי"ב-1952, 

ובעניין: הצהרת מותו של שלמה זאב הייטנר.

בהתאם לתקנה 14)א( לתקנות הצהרות מוות )סדרי הדין(, 
התשי"ג-1952, להווי ידוע לכל, כי בית המשפט הנ"ל הצהיר, 

ביום 7.2.2022, בצו סופי, על מותו של שלמה זאב הייטנר. 

מקום מגוריו היה: וינה, צ'רנוביץ;

תאריך המוות: שנת 1943.

הודיה רבי, מזכירת בית המשפט
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 ,7 גור  מוטה  מרח'  ברוכים,  מתתיהו  עו"ד  ומענו:  הנאמן  שם 
בניין C, קומה 5, פתח תקווה.

החייב  נושי  שהם  הטוענים  לכל  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל, שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, 
שאם לא יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, יקבע הנאמן 
ויחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב 

בטענותיהם.

       מתתיהו ברוכים, עו"ד, נאמן

מפעלי מלט הר טוב
)ש"מ 51-026121-8(

הודעה על שינויים בפרטי שותפות מוגבלת

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
להסכם  בהתאם  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
קיים מיום 10.4.2016, השותף המוגבל גאנאר תעשיות בע"מ, ח"פ 
מגריזו  לד.י.  בשותפות  מזכויותיו  חלק  העביר   ,51-394892-7
בע"מ, ח"פ 51-045487-9 אשר הצטרף כשותף מוגבל בשותפות, 

נוסף על השותפים המוגבלים הקיימים.

          לי כהן, עו"ד, באת כוח השותפות

ויולה קרדיט חמש שותף כללי
)ש"מ 55-026334-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,11.11.2021 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ח"פ 51-400052-0,  ניהול III 2007 בע"מ,  פלנוס  השותף המוגבל 
 Jefferies –העביר סכום של 100 שקלים חדשים מזכותו בשותפות ל
Madison Avenue 520, New York 10022, New York –מ ,AM Inc.

      רות )שמחה( פורמן
מורשית חתימה בשותפות    

ויולה קרדיט )בי אייצ' אף( ש.כ
)ש"מ 55-027780-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,11.11.2021 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותף המוגבל ר. שמחה ניהול בע"מ, ח"פ 51-420693-7, העביר 
 Jefferies AM –סכום של 1,000 שקלים חדשים מזכותו בשותפות ל

.Madison Avenue 520, New York 10022, New York –מ ,Inc.

      רות )שמחה( פורמן
מורשית חתימה בשותפות    

חפר ציוד מדעי בע"מ
)ח"פ 51-442924-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.3.2022, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ציפורן 11, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

              אלעד כהן, עו"ד, מפרק

ח.ע.ד חברה למסחר והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-333465-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.4.2022, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' שד' לכיש 67, 
קריית גת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים דמרי, מפרק

שוק אלעד בע"מ
)ח"פ 51-492337-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רבי  רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,20.3.2022 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אלעד,   ,18 חייא 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון ביטון, מפרק

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פש"ר 2645-99

בעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

שם החייב: ברוך לוי.




