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הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

מודיעים בזה ,כי לפי סעיף (16ג) לחוק–יסוד :הממשלה (להלן
 חוק היסוד) ,קבעה הממשלה שהמשנה לראש הממשלה ,השרמשה יעלון ,ימלא את תפקידיו של ראש הממשלה לפי סעיף
(16א) לחוק היסוד ,בעת העדרו מהארץ ,מיום ח' באדר התשע"ב
( 2במרס  )2012עד יום י"ג באדר התשע"ב ( 7במרס .)2012

מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף (31ב) לחוק–יסוד :הממשלה( 2להלן
 חוק היסוד) ,במקרים שבהם לדעת היועץ המשפטי של משרדהאוצר ,בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,קיים חשש
לניגוד עניינים בהפעלת הסמכות הנתונה לשר האוצר ,יובל
שטייניץ ,על פי דין בענייני מסים ,תועבר הסמכות האמורה לשר
המשפטים ,יעקב נאמן ,וזאת כל עוד יובל שטייניץ מכהן כשר
האוצר.

1

על פי סעיף (9ב) לחוק הממשלה ,התשס"א ,22001-נמסרה
הודעה לכנסת.
ו' באדר התשע"ב ( 29בפברואר )2012
(חמ )3—3281
__________

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2ס"ח התשס"א ,עמ'  ;168התשס"ד ,עמ' .378

הודעה על אצילת סמכות הממשלה לראש הממשלה
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה ,לפי סעיף (33א) לחוק–
יסוד :הממשלה ,1לאצול לראש הממשלה את סמכויות הממשלה
לפי סעיפי החוק האלה:
( )1סעיף  3לחוק זאב ז'בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו) ,התשס"ה-
;22005
( )2סעיף  3לחוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו) ,התשס"ד-
;32004
( )3סעיף  3לחוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי ,התשס"ה-
.42005
י"ז באדר התשע"ב ( 11במרס )2012
(חמ )3—3281
__________

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה ,התשס"א-
 ,12001כי לפי סעיף (31ב) לחוק–יסוד :הממשלה( 2להלן  -חוק
היסוד) ,להעביר לשר דן מרידור ,את הסמכויות הנתונות לשר
התקשורת ,לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב,31982-
הנוגעות ל"חברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ" ,לגבי
עניינים שהיועץ המשפטי לממשלה חיווה את דעתו בהתאם
לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים ,התשס"ג-
 ,2003כי מתעורר לגביהם חשש לניגוד עניינים המצריך את
העברת הסמכות.
בהתאם לסעיף (31ב) לחוק היסוד ,ההחלטה אושרה בידי
הכנסת ביום י"ח באדר התשע"ב ( 12במרס .)2012

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

__________

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה ,התשס"א-
( 12001להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,לפי סעיף (24א)
לחוק–יסוד :הממשלה ,2שהשר מתן וילנאי ימלא את מקום שר
הביטחון ,מיום ד' באדר התשע"ב ( 27בפברואר  )2012עד יום ז'
באדר התשע"ב ( 1במרס .)2012
בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
ו' באדר התשע"ב ( 29בפברואר )2012
(חמ )3—3281
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__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

י"ט באדר התשע"ב ( 13במרס )2012
(חמ )3—3281

הודעה על מילוי מקום של שר

__________

י"ט באדר התשע"ב ( 13במרס )2012
(חמ )3—3281

תוקפה של החלטה זו כל עוד מתקיים חשש לניגוד עניינים כאמור.

 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2ס"ח התשס"ה ,עמ' .268
 3ס"ח התשס"ד ,עמ' .438
 4ס"ח התשס"ה ,עמ' .698

 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

בהתאם לסעיף (31ב) לחוק היסוד ,ההחלטה אושרה בידי
הכנסת ביום י"ח באדר התשע"ב ( 12במרס .)2012

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3ס"ח התשמ"ב ,עמ' .218

קביעת לשכות רשמים
לפי חוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(א) לחוק המרכז לגביית קנסות
אגרות והוצאות ,התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,אני קובע
כי רשמי לשכות ההוצאה לפועל שבכל המחוזות ישמשו גם
רשמי המרכז ויהיו נתונות להם הסמכויות הקבועות בסעיפים
 7עד 7ו לחוק.
כ"ה באדר התשע"ב ( 19במרס )2012
(חמ )3—4448
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;170התשע"ב ,עמ' .26

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

מינוי מנהל
לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מיסוי מקרקעין (שבח
ורכישה) ,התשכ"ג ,11963-אני ממנה את דורון ארבלי ,ת"ז
 ,057430787למנהל.
תוקף המינוי עד יום ז' בניסן התשע"ג ( 18במרס .)2013
ג' בניסן התשע"ב ( 26במרס )2012
(חמ )3—324

י"ח באדר התשע"ב ( 12במרס )2012
(חמ )3—2849
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית
יובל שטייניץ
שר האוצר

__________

תוקפה של הסמכה זו עד יום י"ח באדר התשע"ג (28
בפברואר  )2013וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם.

 1ס"ח התשכ"ג ,עמ' .156

מינוי מנהל
לפי פקודת מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  229לפקודת מס הכנסה (להלן
 הפקודה) ,אני ממנה את דורון ארבלי ,ת"ז  ,057430787למנהללעניין הפקודה.
תוקף המינוי עד יום ז' בניסן התשע"ג ( 18במרס .)2013
ג' בניסן התשע"ב ( 26במרס )2012
(חמ )3—768
יובל שטייניץ
שר האוצר
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת מס הכנסה ,לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ"א ,1961-לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),
התשכ"ג ,1963-ולפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה
 מעצרים) ,התשנ"ו1996-בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה ,1לפי סעיף
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א ,21961-לפי סעיף 97
לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג( 31963-להלן -
חיקוקי המס) ,ולפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות
אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 41996-להלן  -החוק) ,אני מסמיך
את עובדי משרד האוצר המפורטים להלן ,שהם פקידי שומה
המועסקים בביצוע חיקוקי המס ,לערוך חקירות או חיפושים
לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין ,ולצורך כך
יהיו רשאים להשתמש בסמכויות האמורות בחיקוקי המס וכן
בסמכויות לפי החוק כדלקמן:

לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו1996-
לפי סעיף (10ג)( )3לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) אני מודיע כי עקב עליית
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2011לעומת
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2010התעדכן
סכום האגרה השנתית שבסעיף (10ג)( )1לחוק ובמקום הסכום
הנקוב בו בא "."11,700
ה' בשבט התשע"ב ( 29בינואר )2012
(חמ )3—3038
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;201התשס"ה ,עמ'  ;364י"פ התשע"א,
עמ' .3769

הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר
לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א1991-
לפי סעיפים 1י(ד) ו–1י(1ו) לחוק עובדים זרים ,התשנ"א-
( 11991להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב עליית מדד המחירים
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2011לעומת מדד המחירים
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2010התעדכנו סכומי האגרות
ודמי ההיתר בסעיפים האמורים והם החל ביום ו' בטבת
התשע"ב ( 1בינואר  )2012כלהלן:
( )1אגרות בקשה שבסעיף (1א) לחוק  -במקום " "1,140יבוא
" ,"1,170במקום " "570יבוא " "580ובמקום " "850יבוא
";"870
( )2אגרה שנתית שבסעיף 1י(א )1לחוק  -לעניין אגרה שנתית
בעבור כל אשרה ורישיון לישיבת ביקור למטרת עבודה
בישראל  -במקום " "9,060יבוא " ,"9,290במקום ""1,140
יבוא " "1,170ובמקום " "6,800יבוא ";"6,970
( )3דמי היתר שבסעיף 1י(1ב) לחוק  -במקום הסכום הנקוב בו
יבוא "."11,840

.1

סמכויות עיכוב לפי סעיף  67לחוק למעט סמכות לעכב אדם
העומד לעבור עבירה ולפי סעיף  68לחוק;

ה' בשבט התשע"ב ( 29בינואר )2012
(חמ )3—3038

.2

סמכות מעצר לפי סעיף (23א)( )3( ,)2ו–( )6ולפי סעיף (23ב)
לחוק:

אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;112התש"ס ,עמ'  ;114התשס"ג ,עמ' ;181
התשס"ה ,עמ'  ;360י"פ התשע"א ,עמ' .3769

מס' זהות
השם
________________________
029513462
חיים נמדר
027160951
דרור כהן
__________

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
 2ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;100התשכ"ד ,עמ' .91
 3ס"ח התשכ"ג ,עמ' .156
 4ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשנ"ז ,עמ' .116
ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

הודעה על עדכון סכום ערובה
לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה),
התשנ"ו1996-
אני מודיע ,בתוקף סמכותי ,לפי תקנה 3א(()1ג) לתקנות
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) ,התשנ"ו,11996-
__________
 1ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;1514י"פ התשע"א ,עמ' .3769

3353

כי סכום הערובה הנקוב בתקנה 3א(()1ב) לתקנות האמורות ,כפי
שיעורו שיעוכבו נכון ליום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר )2012
הוא  6,405שקלים חדשים ,בעבור כל עובד שהתאגיד ביקש
להעסיק בשנת .2012
ה' בשבט התשע"ב ( 29בינואר )2012
(חמ )3—2738
אליהו ישי
שר הפנים

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות),
התשל"ב1972-
בהתאם לתקנה  8לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי
שמירה (רישיונות) ,התשל"ב ,¹1972-מתפרסמת בזה רשימת
מבקשי רישיונות; בתוך  15ימים מיום מפרסום הודעה זו רשאי
כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש
מסוים ,לפי המען :ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים
ושירותי שמירה ,התשל"ב ,²1972-ת"ד  ,34357ירושלים 91342
או לפקס' שמספרו ;02-6467936 :כמו כן ניתן לשלוח מייל
לדואר אלקטרוני:hokrimpz@justice.gov.il :
השם
אלקוצר מרדכי
ארשיד אליאס
חליל
בורייקו
אלכסנדר
בן ארי דורון

המען
השיקמה  ,24לפיד
כפר ראמה ,ת"ד ,311
ראמה 30055
ה' באייר  ,13/4אשדוד

השעורה  ,9ת"ד ,8307
גן יבנה 70800
יישוב ורד יריחו  ,55ורד
בן זקן יניב
יריחו 90668
הסייפן  ,34ת"ד ,7064
בן חמו מרדכי
יבנה
עמק חורון  ,8/8כפר סבא
בן חיון ענת
ששת הימים 18/23א,
ברונפנמכר
חדרה 38361
דניאל
גולדברג נעמה רח' בית הלל  ,8/3רמת גן
גיאת שגב שגיא בן גוריון  ,48גדרה 70700
הבנים  ,5נורדיה
ד.ש .פריזמה
דהב עופר
דניאל רון
הוארי אמיר
וייס עודד

חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
תאגיד חוקרים
פרטיים
חוקר פרטי

בראלי  ,5/26תל אביב
69364
מעלה אפריים  ,2/3מעלה חוקר פרטי
אפריים 90638
רח'  ,710דירה  ,14נצרת חוקר פרטי
16000
שמחה הולצברג  ,18קרית חוקר פרטי
אונו 55022

__________

 1ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1236התשמ"ב ,עמ' .486
 2ס"ח התשל"ב ,עמ' .90

3354

סוג הבקשה
חוקר פרטי
משרד לחקירות
פרטיות
חוקר פרטי

המען
השם
משק  ,74אילניה
ושדי רפאל
החיילים  ,100בצרון
חאוה גיא
60946
חאטיב עיסאם ת"ד  ,1008נצרת 16000
 ,5021/4נצרת 16120
חכים מוניר
השושנים  ,6פתח תקוה
לביאן איתן
49450
מושב יערה ,גליל מערבי
לוי יוסף
22840
האורן 84א ,קרית אתא
מזרחי משה
מחמוד עבד
עין חאלד  ,26אום אל
פאחם
אללטיף
מנדלסון איליה רזיאל דוד 11א ,דירה ,10
בת ים 59642
חטיבת הצנחנים ,10
משה אמיר
מודיעין 71700
הרותם  ,4חולון
נקש אלי
האוג  ,93עלמון 90620
סוכצקי יעקב
יפה נוף  ,13ארנים
סיטון גיא
מושב גאולים  ,8גאולים
סמקאי רעיה
הורדים  ,7גבעתיים 53401
ספיר יצחק
עבד אל–רחמן  ,19אבו
עבדל רחמן
גוש 90845
עמאד
פיינשטיין עמית שמעון בן צבי ,23
גבעתיים
שדרות ויצמן  9א' ,קרית
פישר יאיר
ביאליק
המפתח  ,38מכמורת
צדוק עידו
40297
הראל  ,148ת"ד ,1521
צחי צפריר
מבשרת ציון
רח' ש' בן ציון ,בית ,1
קאופמן אסף
דירה  ,11רחובות
אביטל  ,60רעות 71908
רונן אברהם
השיקמה  ,1/4אריאל
שהם אברהם
הנגב  ,4תל–אביב-יפו
שחף טלי
66186
עמינדב  ,20/6תל–אביב
שחר יניב
יפוחיים לסקו  ,25רמת
שלום אלעד
גולדה ,חיפה 34950

סוג הבקשה
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
משרד לחקירות
פרטיות
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
משרד לחקירות
פרטיות
משרד לחקירות
פרטיות
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
משרד לחקירות
פרטיות
חוקר פרטי

י' באדר התשע"ב ( 4במרס )2012
(חמ )3—2319
חיים קלוגמן
יושב ראש הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים
ושירותי שמירה

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 11943 ,להלן  -הפקודה) ,אני מודיע
כי הקרקע המתוארת בסעיף  5להלן (להלן  -הקרקע)
דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה ()1
להגדרה "צורך לתשתית ציבורית" שבסעיף  2לפקודה
(להלן  -מטרת הרכישה) ,ולפיכך אני מתכוון לרכוש את
כל הזכויות בקרקע ,בהתאם לפקודה.

.2

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף
 1לעיל היא  8שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.

.3

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה
בקרקע ,סמוך למועד פרסום הודעה זו ברשומות ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה
בתוך  60ימים.

.4

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת
בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע .לפי הפקודה והחוק
לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור ,התשכ"ד,21964-
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  60ימים אל
מעצ  -החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ ,רח'
יהדות קנדה  ,29אור יהודה ,את טענותיו ,בצירוף מסמכים
להוכחת זכותו בקרקע.

.5

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן ,המזוהה כגושים
והחלקות האלה:

גוש
4991

4992
4990

שטח
חלקה במ"ר

שטח
לביטול
שהוכרז
בעבר
במ"ר

שם היישוב
בית ספר כנות

5

627

16

27,616

18

5,856

19

67

2

12,437

מושב בצרון

6

9,820

בית ספר כנות

15,320

1

0

3

9

0

126

32

0

143

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט הפקעה מס'
פק 19/המופקד במשרדי מעצ  -החברה הלאומית לדרכים
בע"מ ,רח' יהדות קנדה  ,29אור יהודה.
כ"ה באדר התשע"ב ( 19במרס )2012
(חמ )3-2
ישראל כ"ץ
שר התחבורה התשתיות 		
הלאומיות והבטיחות בדרכים

הודעה על הרשאה
לפי סעיפים  )2(22ו–(2ב) ו–22א לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)1943 ,
פרויקט :דרך גישה לבית ספר כנות (להלן  -הפרויקט)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  )2(22ו–(2ב) ו–22א לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 11943 ,להלן  -הפקודה),
ובהמשך להודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6400התשע"ב ,עמ'  ,3355הרשיתי את מעצ  -החברה
הלאומית לדרכים בישראל בע"מ (להלן  -החברה) ,להשתמש
בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ המשפטי
לממשלה לפי הפקודה ,ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או
על היועץ המשפטי לממשלה על פי הפקודה ,למעט הסמכויות,
הזכויות והחובות שהוטלו עלי על פי סעיפים  14עד 14ד לפקודה,
לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקע כמפורט להלן:

גוש
4991

4992
4990

פרטי

שטח
חלקה במ"ר
5
16

27,616

18

5,856

19

67

2

12,437

מושב בצרון

6

9,820

בית ספר כנות

1

0

3

9

0

126

32

0

143

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

בית ספר כנות
15,320

פרטי

הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעה זו ,ניתנת לה
שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור.
הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.
כ"ה באדר התשע"ב ( 19במרס )2012
(חמ )3-5
ישראל כ"ץ
		
שר התחבורה התשתיות
הלאומיות והבטיחות בדרכים

__________
2

שם היישוב

627

 1ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

שטח
לביטול
שהוכרז
בעבר
במ"ר

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

3355

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תממ,101
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2142
התשל"ו ,עמ'  ,41מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אונו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח לבנייני ציבורודרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע :קרקע בקרית אונו -

גוש

חלקה

6492

( 252לשעבר
חלקי חלקה )4

להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך
ושטח ציבורי פתוח.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בהרצליה לפי תב"ע הר/מק- 2084/
גוש

חלקי
חלקה

ייעוד

רחוב

6529

60

דרך

הפרחים ,יהודה הלוי

61

דרך

הפרחים

64
66
( 37חלקה
בשלמות)

שטח
רשום
במ"ר

שטח
הפקעה
במ"ר

הייעוד

1,385

886
449

שב"צ
דרך

כ"ב בשבט התשע"ב ( 15בפברואר )2012
(חמ )3-2
יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

ג' בכסלו התשע"ב ( 29בנובמבר )2011
(חמ )3-2

__________

ישראל גל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ען/878/ב,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6147
התשע"א ,עמ'  ,472מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עירון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -
הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח ,חניה
ציבורית ודרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר/
מק ,2084/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5984התשס"ט ,עמ'  ,5180ותכנית מס' הר/
253א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,852התשכ"א ,עמ'  ,1451מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3356

דרך

הפרחים ,יהודה הלוי,
עדס

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר קרע -
המזוהה כגוש  ,12156חלק מחלקה  ,31בשטח של  1,925מ"ר
כשטח ציבורי פתוח;
המזוהה כגוש  ,12156חלק מחלקה  ,31בשטח של  870מ"ר
לחניה משולבת גינון;
המזוהה כגוש  ,12156חלק מחלקה  ,31בשטח של  4,330מ"ר
כשטח דרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בטייבה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ו בשבט התשע"ב ( 19בפברואר )2012
(חמ )3-2
פאיק עודה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אל–טייבה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' במ/
טר ,3003/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4592התשנ"ח ,עמ'  ,748מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה טירה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

כ"ו בשבט התשע"ב ( 19בפברואר )2012
(חמ )3-2
מוחמד סובחי ג'בארין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' טב11/1111/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3297התשמ"ו ,עמ'  ,1298מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אל–טייבה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף
 4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

.4

חטיבת קרקע בטירה ,המזוהה כגושים והחלקות האלה:
גוש
34

1,473

35

1,992

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

39

2,167

40

2,259

41

4,753

42

3,868

44

6,273

תיאור הקרקע -

( 47חלק מחלקה)

3,558

חטיבת קרקע באזור פרדיסיא  -גוש  ,8031חלקי חלקות
.29 ,20

( 48חלק מחלקה)

1,303

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

7773

חלקה

שטח להפקעה במ"ר

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3357

חלקה

שטח להפקעה במ"ר

( 49חלק מחלקה)

1,839

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

51

5,021

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

53

2,127

54

1,152

55

1,448

( 1חלק מחלקה)

1,413

( 6חלק מחלקה)

4,611

10

7,507

( 11חלק מחלקה)

3,290

( 13חלק מחלקה)

7,158

( 18חלק מחלקה)

2,112

20

2,230

23

2,903

גוש
7773

7765

7766

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הצ,150/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2740התשמ"א ,עמ'  ,2659מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

25

1,673

( 26חלק מחלקה)

5,011

49

2,147

50

1,300

51

1,068

( 52חלק מחלקה)

2,139

( 75חלק מחלקה)

10,011

76

3,513

כ"ז בטבת התשע"ב ( 22בינואר )2012

77

2,005

(חמ )3-2

( 78חלק מחלקה)

9,249

( 80חלק מחלקה)

2,474

84

3,847

( 91חלק מחלקה)

1,668

( 42חלק מחלקה)

1,200

( 43חלק מחלקה)

3,264

44

3,902

45

2,954

( 46חלק מחלקה)

2,868

( 62חלק מחלקה)

1,886

ו' באדר התשע"ב ( 4במרס )2012
(חמ )3-2
מאמון עבדאלחי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טירה

חטיבות קרקע בכפר יונה ,המזוהות כגוש  ,8118חלקה 97
בשלמות (לשעבר ח"ח  17-13בגוש  ,)8118גוש  ,8123חלקות
 79 ,17בשלמות ,ח"ח  ;84 ,78 ,69-66גוש  ,8125חלקות ,13
 130 ,116בשלמות (לשעבר ח"ח  129בגוש  ,)8125ח"ח ;103
הייעוד :שב"צ ,שצ"פ ודרכים.

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הצ ,31/1-2/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3885התשנ"א,
עמ'  ,2680מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שרונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3358

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר יונה ,המזוהה כגוש  ,8123חלקות
בשלמות 111 ,110 ,107 ,106 ,105 ,103 ,101 ,98 ,97 ,95 ,94
(לשעבר ח"ח  16בגוש  ;)8123הייעוד :שצ"פים ודרכים.

כ"ז בטבת התשע"ב ( 22בינואר )2012
(חמ )3-2

.1

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר יונה ,המזוהה כגוש  ,8123חלקה
 213בשלמות (לשעבר ח"ח  9בגוש  ,)8123ח"ח להשלמת
הפקעת החלקות (לשעבר ח"ח  9בגוש :)8123

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

214

שצ"פ

350

115

215

שב"צ

695

272

(חמ )3-2
אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הצ-2/
154/1א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5166התשס"ג ,עמ'  ,1832מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הצ/
מק36/1-2/ב ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4605התשנ"ח ,עמ'  ,1277מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי.

212

שב"צ

3,320

3,280

כ"ז בטבת התשע"ב ( 22בינואר )2012

אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

חלקה

ייעוד
החלקה

שטח החלקה
במ"ר

שטח להפקעה
במ"ר

חטיבת קרקע בכפר יונה ,המזוהה כגוש  ,8125ח"ח ;55
הייעוד :שביל.
כ"ז בטבת התשע"ב ( 22בינואר )2012
(חמ )3-2

__________

אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נס,1/1/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3359

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1874
התשל"ג ,עמ'  ,427מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3637חלק
מחלקה .216

כ"ג בשבט התשע"ב ( 16בפברואר )2012
(חמ )3-2

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

יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בשפרעם ,ששטחה  3,101מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,10262ח"ח  ;40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,26גוש  ,10296ח"ח ,3 ,2
.5 ,4

ד' באדר התשע"ב ( 27בפברואר )2012
(חמ )3-2
שמואל לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,12041/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5205התשס"ג ,עמ'  ,3429מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10567/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5114התשס"ג ,עמ'  ,57ובהתאם לתכנית מס' ג,11383/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5971התשס"ט ,עמ'  ,4596ובהתאם לתכנית מס' ג,13485/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5518התשס"ו ,עמ'  ,2535ובהתאם לתכנית מס' ג,15992/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5866התשס"ט ,עמ'  ,380מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3360

חטיבת קרקע בשפרעם ,ששטחה  13,327מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,10276ח"ח  ;27 ,26 ,22 ,21 ,20 ,19גוש  ,10297ח"ח ,8
.15 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9
ד' באדר התשע"ב ( 27בפברואר )2012
(חמ )3-2

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

שמואל לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,7735/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4647התשנ"ח ,עמ'  ,3784מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
שטח מבני ציבור ודרכים.
חטיבת קרקע בשפרעם ,ששטחה  1,599מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,17572חלקה .95

ד' באדר התשע"ב ( 27בפברואר )2012
(חמ )3-2

__________

שמואל לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במצפה נטופה ,כמפורט להלן:

גוש - 17759
חלקות
בשלמות

ייעוד

חלקות לשעבר

61
שצ"פ
62
שצ"פ
63
שצ"פ
חלקה  13בגוש ;17549
64
שצ"פ
חלקה  ,8וחלקי חלקות 9 ,1
65
שצ"פ
ו– 10בגוש ;17550
66
שצ"פ
חלקי חלקה  24בגוש 17552
67
שב"צ
68
שב"צ
69
שצ"פ
70
שצ"פ
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
א' בשבט התשע"ב ( 25בינואר )2012
(חמ )3-2
חלקה  3וחלקי חלקה  4בגוש
;17548

מוטי דותן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

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

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גנ,18147/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6173התשע"א ,עמ'  ,1526מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג5298/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3749התש"ן ,עמ'  ,2133מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

3361

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח דרך.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חלק מדרך מס'  - 1כפר ינוח ,המזוהה בגוש  ,18719חלק
מחלקה .6
ט"ז בשבט התשע"ב ( 9בפברואר )2012
(חמ )3-2
אדם קולמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל

הודעה לפי סעיף 14

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רחוב הברון הירש ששטחה 189
מ"ר לדרך ,המזוהה כגוש  ,6375ח"ח .48
ד' באדר התשע"ב ( 27בפברואר )2012
(חמ )3-2

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,ולפי חוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף  14לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק
(להלן  -הוועדה) ,הודעה כי היא חוזרת בה מרכישת הקרקע
המתוארת בתוספת ,ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים  ,4086התשנ"ג,
עמ'  ,1768בדבר תכנית מפורטת מס' ממ.2006/

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

תוספת
גוש  ,6102חלקי חלקות .12 ,11
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ח בשבט התשע"ב ( 21בפברואר )2012
(חמ )3-3

__________

גיא קב–ונקי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,563/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,999
התשכ"ד ,עמ'  ,925מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת ,24/2003/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5302התשס"ד ,עמ'  ,3033מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של שטח דרך  +שצ"פ.

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רחוב רפאל איתן -
ששטחה  1,713מ"ר לדרך ,המזוהה כגוש  ,6357ח"ח ;4
__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4309
התשנ"ה ,עמ'  ,3449מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
2
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

ששטחה  3,155מ"ר לדרך  1,101 +מ"ר לשצ"פ ,המזוהה
כגוש  ,6357ח"ח .5
י"ג בשבט התשע"ב ( 6בפברואר )2012
(חמ )3-2
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

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

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' יב,222/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3974התשנ"ב ,עמ'  ,2080מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יבנה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת דרך
(או לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה).

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3701חלק מחלקה
 ,442בשטח  75מ"ר.
ו' באדר התשע"ב ( 29בפברואר )2012
(חמ )3-2

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

חטיבת קרקע ביבנה ,ששטחה  347מ"ר ,גוש  ,5403חלק
מחלקה ( 3לשעבר גוש  ,4921ח"ח  .)10לפי תשריט איחוד
וחלוקה מס' יב/מק/תח222/א.
ג' באדר התשע"ב ( 26בפברואר )2012
(חמ )3-2

__________

צבי גוב ארי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יבנה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,1250/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,37/950/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6140
התשע"א ,עמ'  ,246מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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.4

הפרסומים  ,6167התשע"א ,עמ'  ,1346מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
דרך.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3655חלק מחלקות
.38-34

ו' באדר התשע"ב ( 29בפברואר )2012
(חמ )3-2
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רח ,1/33/2010/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4067התשנ"ג ,עמ'  ,666מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של שצ"פ.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3816חלק מחלקה
 ,64בשטח של  80מ"ר.
ו' באדר התשע"ב ( 29בפברואר )2012
(חמ )3-2

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/
מק/750/א ,105/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6305התשע"ב ,עמ'  ,70מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3701חלק מחלקה
.524
ו' באדר התשע"ב ( 29בפברואר )2012
(חמ )3-2

__________

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/
מק/2000/א ,35/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3364

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

.4

 ,2732התשמ"א ,עמ'  ,2315ותיקון טעות שהתפרסם
בילקוט הפרסומים  ,4316התשנ"ה ,עמ'  ,3809מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3702חלק מחלקה
 ,188בשטח  27מ"ר.

ו' באדר התשע"ב ( 29בפברואר )2012
(חמ )3-2
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רח/800/ב ,1/31/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6044התש"ע ,עמ'  ,1271מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3655חלק מחלקה
.142
ו' באדר התשע"ב ( 29בפברואר )2012
(חמ )3-2

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,1/106/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1324
התשכ"ז ,עמ'  ,560מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3704חלק מחלקה
 ,189בשטח  59מ"ר.
ו' באדר התשע"ב ( 29בפברואר )2012
(חמ )3-2

__________

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,950/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3365

.4

תוספת

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3703חלק מחלקות
 ,623-621 ,605בשטח  510מ"ר.

כ"ח בשבט התשע"ב ( 21בפברואר )2012
(חמ )3-2
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

מקרקעין בגוש  ,7129חלקה ( 128לשעבר חלקות ,)73 ,72
בשטח של  20,048מ"ר שייעודו שב"צ.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי מחלקת הנדסה
בעיריית בת ים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י"ב בשבט התשע"ב ( 5בפברואר )2012
(חמ )3-4
שלמה לחיאני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בת ים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תממ,153/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3093
התשמ"ד ,עמ'  ,3227מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6342התשע"ב ,עמ' ,1309
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית אונו
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקרית אונו ,ששטחה  2,594מ"ר; הייעוד :שטח
לבנייני ציבור ,המזוהה כגוש  ,6492חלקה .93

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית בניין ערים מס'
הר1345/א (להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3417התשמ"ז ,עמ'  ,485מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,3453התשמ"ז ,עמ' ,1712
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הרצליה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת

כ"א בשבט התשע"ב ( 14בפברואר )2012
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ישראל גל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו

גוש ,6540 :חלקי חלקה  ;32מגרש לפי תכנית( A :חלק);
הייעוד :שטח לבניין ציבורי ,רח' גת ,הרצליה.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ה' באדר התשע"ב ( 28בפברואר )2012
(חמ )3-4

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בי55/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1242
התשכ"ו ,עמ' ( 667להלן  -התכנית) ,מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בת ים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף
 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,2943התשמ"ג ,עמ'  ,2410תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בת ים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח,537/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5798
התשס"ח ,עמ'  ,2906מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6347התשע"ב ,עמ'  ,1614תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
.2

לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,3161התשמ"ה,
עמ'  ,1422תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת
השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,6996ח"ח ( 252לשעבר
חלקות  185 ,150 ,146וח"ח  154בגוש  ,)6996חלקים במושעא
 ;793/1666הייעוד :דרך.

ט"ו בשבט התשע"ב ( 8בפברואר )2012
(חמ )3-4
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רג,340/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2591התש"ם ,עמ'  ,659מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,6312
התשע"ב ,עמ'  ,284תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית רמת גן מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

גוש  ,6547ח"ח ( 114לשעבר ח"ח  ,)109בשטח של  569מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת השרון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ"ה בכסלו התשע"ב ( 21בדצמבר )2011
(חמ )3-4

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
חד ,1300/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6025התש"ע ,עמ'  ,700מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,6312
התשע"ב ,עמ'  ,288תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6182ח"ח ;120
הייעוד :דרך.
כ"ד בטבת התשע"ב ( 19בינואר )2012
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אביהוא בן משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'  ,241שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1657התש"ל ,עמ'
 ,2824ותכנית מיתאר 210א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1708התשל"א ,עמ' ( 1337להלן  -התכנית),
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון
(להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

יצחק רוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10009חלקות ,207 ,206
 208בשלמות; ייעוד הקרקע :שב"צ.
כ"א בשבט התשע"ב ( 14בפברואר )2012
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ ,71/598/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3653התשמ"ט,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3367

עמ'  ,2779מצהירה בזה הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה
זמורה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4003התשנ"ב,
עמ'  ,3143תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה
המקומית גן יבנה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6312התשע"ב ,עמ' ,289
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
.2

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10035חלקה 474
בשלמות; ייעוד הקרקע :שצ"פ.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגן יבנה ,המזוהה כגוש  ,557חלק מחלקה .9

כ"ד בכסלו התשע"ב ( 20בדצמבר )2011
(חמ )3-4

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

תיאור הקרקע -

כ"א בשבט התשע"ב ( 14בפברואר )2012
(חמ )3-4
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה זמורה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,813/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4007
התשנ"ב ,עמ'  ,3301מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,6312
התשע"ב ,עמ'  ,287תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,7730ח"ח  ,9בשטח
של  1,131דונם ,ח"ח  10בשטח של  1,973דונם; ייעוד
הקרקע :שצ"פ.

כ"א בשבט התשע"ב ( 14בפברואר )2012

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,804/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3257
התשמ"ו ,עמ'  ,484מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6312התשע"ב ,עמ'  ,289תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10042חלקה 191
בשלמות; ייעוד הקרקע :שצ"פ.

כ"א בשבט התשע"ב ( 14בפברואר )2012
(חמ )3-4

(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,848/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4231התשנ"ד ,עמ'  ,4295מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3368

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,813/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4007התשנ"ב ,עמ'  ,3301מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חדרה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אל–טייבה ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,6319
התשע"ב ,עמ'  ,637תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית טייבה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6312התשע"ב ,עמ' ,288
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,7730ח"ח  ,4בשטח של
 0.211דונם; ייעוד הקרקע :שצ"פ.

כ"א בשבט התשע"ב ( 14בפברואר )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"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
חד ,33/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעיתון
הרשמי  ,1210התש"ב ,עמ'  ,991מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חדרה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6324התשע"ב,
עמ'  ,816תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש - 10026
ח"ח  ,8בשטח של  0.546דונם;

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באזור אלסמכה; הייעוד :שטח לבנייני ציבור,
המזוהה כגוש  ,7848חלקי חלקות .21 ,17 ,12 ,11

כ' בשבט התשע"ב ( 13בפברואר )2012
(חמ )3-4

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת1205/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1048התשכ"ד ,עמ'  ,270מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5577התשס"ו ,עמ' ,4978
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

ח"ח  ,9בשטח של  0.392דונם;
ח"ח  19בשטח של  0.322דונם;
ח"ח  ,46בשטח של  0.516דונם.
ייעוד הקרקע :דרך.
כ"א בשבט התשע"ב ( 14בפברואר )2012
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
טב25/560/ב ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1747התשל"א ,עמ'  ,2471מצהירה בזה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

פאיק עודה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אל טייבה

תוספת
פתח תקוה  -גוש  ,6377ח"ח  ,97בשטח של  31מ"ר ,לדרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ"ה בחשוון התשע"ב ( 22בנובמבר )2012
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רח/1000/א ,7/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3369

הפרסומים  ,3683התשמ"ט ,עמ'  ,3756מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6342התשע"ב ,עמ'  ,1317תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
.2

 ,4790התשנ"ט ,עמ'  ,4998מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6347התשע"ב ,עמ' ,1618
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית
כפר כנא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר כנא ,ששטחה  465מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,17397חלק מחלקה  ;11הייעוד :דרך משולבת ושביל.

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3658חלק מחלקה .78
ו' באדר התשע"ב ( 29בפברואר )2012

כ"ז בשבט התשע"ב ( 20בפברואר )2012

(חמ )3-4

(חמ )3-4

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

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

ראפע חג'אג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
צש ,20/21-2/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3342התשמ"ו ,עמ'  ,2207מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לב השרון ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,6342
התשע"ב ,עמ'  ,1317תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה האזורית לב השרון מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
ממ3/467/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2087התשל"ה ,עמ'  ,1024מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,6326
התשע"ב ,עמ'  ,866תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
המועצה המקומית באר יעקב מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע במושב חרות בייעוד ציבורי (דרכים ,שב"צ,
שצ"פ) ,המזוהה כגוש  ,7750חלק מחלקה .2
ז' באדר התשע"ב ( 1במרס )2012

חטיבת קרקע בבאר יעקב ,ששטחה כ– 9,182מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,4245חלק מחלקה ( 13לשעבר גוש  ,4245ח"ח .)2
כ"ח בשבט התשע"ב ( 21בפברואר )2012
(חמ )3-4

(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

עמיר ריטוב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב השרון

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

גיא קב–ונקי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,8588/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הצ ,244/1-1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

הפרסומים  ,5036התשס"ב ,עמ'  ,637מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שרונים ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,5253
התשס"ד ,עמ'  ,1237תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
המועצה המקומית אבן יהודה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
.2

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,11188/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4986התשס"א ,עמ'  ,2696מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עפולה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6347התשע"ב ,עמ' ,1617
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עפולה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באבן יהודה  -גוש  ,8016ח"ח  ;72 ,71גוש
 ,8017ח"ח - 51 ,50 ,47-45 ,17 ,15-12
ששטחה כ– 4,490מ"ר; הייעוד :דרכים.
ששטחה כ– 3,723מ"ר ,הייעוד :שטח ציבורי פתוח;

חטיבת קרקע בעפולה ,ששטחה כ– 120,992מ"ר ,בייעוד מבני
ציבור ושצ"פים ,המזוהה כגוש  ,16758חלקות ,42 ,40 ,38 ,37
( 48 ,47לשעבר גוש  ,16709חלק מחלקה  ;)61גוש ,16759
חלקות ( 32 ,31 ,30 ,29 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,5 ,4לשעבר גוש
 ,16710חלק מחלקה  ;)62גוש  ,16760חלקות 30 ,28 ,27 ,26
(לשעבר גוש  ,16728חלקי חלקות  ;)50-41גוש  ,16761חלקות
( 117 ,114 ,113 ,111 ,110 ,109לשעבר גוש  ,16786חלקה ,2
חלקי חלקות  ;)3 ,1גוש  ,16762חלקות ,136 ,135 ,134 ,133
( 144 ,143 ,140 ,137לשעבר גוש  ,16787חלקי חלקות ;)2 ,1
גוש  ,16763חלקות ( 140 ,139 ,138 ,136 ,135לשעבר גוש
 ,16788חלק מחלקה .)1

ששטחה כ– 540מ"ר ,הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
ה' באדר התשע"ב ( 28בפברואר )2012
(חמ )3-4

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

אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה שרונים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/
במ ,103/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4371התשנ"ו ,עמ'  ,1192מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נהריה (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6274התשע"א ,עמ'  ,5795תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית נהריה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנהריה ,המזוהה כגוש  ,18146חלק מחלקה ,150
הייעוד :דרך.

כ"ט בשבט התשע"ב ( 22בפברואר )2012
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ז'קי סבג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

ג' באדר התשע"ב ( 26בפברואר )2012
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חביב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
משמ(11/עח) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3409התשמ"ז ,עמ'  ,353מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6198התשע"א ,עמ'  ,2411תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית עמק חפר מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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.2

תיאור הקרקע -

חלקה

סך כל
השטח
המופקע
בתחום
הקו
האדום
(מ"ר)

60

262

מצפה נטופה

62

60

מצפה נטופה"

חלקה  13בגוש ( 8422לשעבר גוש  ,7998ח"ח  )10בשטח כולל
של  70,087מ"ר ,כמסומן בצבע תכלת עם פסים בירוק בהיר
בתשריט התכנית הערוך בקנה מידה  1:10,000וכמסומן
בתשריט ההפקעה.
חלק מחלקה  11בגוש ( 8422לשעבר גוש  ,7998חלקי חלקות
 )10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4בשטח כולל של  27,703מ"ר ,כמסומן בצבע
תכלת עם פסים בירוק בהיר בתשריט התכנית הערוך בקנה
מידה  1:10,000וכמסומן בתשריט ההפקעה.
העתקי התכנית ותשריט ההפקעה מופקדים במשרדי
הוועדה ,ליד מדרשת רופין ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות
העבודה הרגילות בלא תשלום.
ל' בשבט התשע"ב ( 23בפברואר )2012
(חמ )3-4
רני אידן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק חפר

גוש
"16617

ד' באדר התשע"ב ( 27בפברואר )2012
(חמ )3-2
ישראל כ"ץ
שר התחבורה התשתיות הלאומיות
והבטיחות בדרכים

ביטול הודעה
ההודעה על הרשאה לפי סעיפים 2( ,)2(22ב) ו–22א
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,6271התשע"א ,עמ'  - 5719בטלה ,הואיל
ופורסמה במקומה הודעה על הרשאה לפי סעיפים (2 ,)2(22ב)
ו–22א לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,בילקוט
הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6475
ד' באדר התשע"ב ( 27בפברואר )2012
(חמ )3-5
ישראל כ"ץ
שר התחבורה התשתיות הלאומיות
והבטיחות בדרכים

תיקוני טעויות דפוס
( )1בהודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לא חל לגביה ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6368התשע"ב ,עמ'  ,2260בטבלה שבצדו
השמאלי של עמ'  ,2266אחרי השורות

3372

שם היישוב

יבוא קו מפריד בטור "גוש" ,לצד חלקה " "1צריך להיות
" "16620ובטבלה שבצדו הימני של העמוד  ,2267בטור
"גוש" ,במקום " "16617צריך להיות "."16620
(חמ )3-2
( )2בהודעה על הרשאה לפי סעיפים  )2(22ו–22א לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6368התשע"ב ,עמ'  ,2268בטבלה שבצדו הימני
של עמ'  ,2274אחרי השורות

חלקה

סך כל
השטח
המופקע
בתחום
הקו
האדום
(מ"ר)

60

262

מצפה נטופה

62

60

מצפה נטופה"

ביטול הודעה
ההודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,6271התשע"א ,עמ'  - 5714בטלה ,הואיל
ופורסמה במקומה הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע
ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה ,לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
בילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6473

סך כל
השטח
המופקע
בתחום
הכרזה
זמנית (מ"ר)

גוש
"16617

סך כל
השטח
המופקע
בתחום
הכרזה
זמנית (מ"ר)

שם היישוב

יבוא קו מפריד בטור "גוש" ,לצד חלקה " "1צריך להיות
" "16620ובטבלה שבצדו השמאלי של העמוד ,בטור "גוש",
במקום " "16617צריך להיות "."16620
(חמ )3-5

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
פלא סביונים  1997 050בע"מ
(ח"פ )51-251313-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל איטח ,מרח' דרך משה
דיין  ,28/44קרית סביונים ,יהוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יובל איטח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

אחים עשוש בע"מ

סקופ קו .איאל בע"מ

(ח"פ )51-092203-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד עשוש ,מרח' היצול ,7
אשקלון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-373073-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל סלוצקי ,מרח' אבא
אבן  ,12ת"ד  ,2039הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

צ.ב .הבורסה לנדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-314123-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צח בובליל ,מרח' י"א באדר
 ,23חולון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
צח בובליל ,מפרק

דניאל סלוצקי ,מפרק

אברהם קופמן חברה לבנין ולפיתוח בע"מ
(ח"פ )51-079091-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שלמה אשכנזי ,מרח'
נחלת יצחק  ,8תל אביב  ,67448טל'  ,03-5621832למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלמה אשכנזי ,רו"ח ,מפרק

אפיקים השקעות ג.ג 2000 .בע"מ
(ח"פ )51-297830-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.3.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לילך קינן,
ת"ז  ,034440339ממשרד עורכי דין נאמן ,צפורי ,קינן ושות' ,רח'
מנחם בגין  ,154תל אביב ,64921 ,ועו"ד אברהם גולדברג ,ת"ז
 ,09059262מרח' למרחב  ,5רמת השרון ,למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם גולדברג ,עו"ד

לילך קינן ,עו"ד

טורנדו סיטי בע"מ
(ח"פ )51-308407-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי אורן-פריאנטי,
מרח' הרצל  ,1ת"ד  ,6007אשדוד ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עדי אורן-פריאנטי ,עו"ד ,מפרקת

מפרקים

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

3373

הכט-פלס משרד עורכי דין

אגרו פרויקטים (ק.מ)  2001בע"מ

(ח"פ )51-213245-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נמרוד שושן ,מרח'
מקווה ישראל  ,8תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-260664-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שלמה אשכנזי,
מרח' נחלת יצחק  ,8תל אביב  ,67448טל'  ,03-5621832למפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נמרוד שושן ,עו"ד ,מפרק

ניטור לב בע"מ
(ח"פ )51-176404-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל שטרן ,מרח' בן גוריון
 ,16רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דניאל שטרן ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלמה אשכנזי ,רו"ח ,מפרק

פרדס עץ החיים בע"מ
(ח"פ )51-431569-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני עגיב ,משד' חן ,10
נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
בני עגיב ,מפרק

המרכיבים חדרה תעשיות בע"מ
(ח"פ )51-153191-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.3.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל קליין ,ת"ז
 ,007464142מרח' הדקל  ,27חדרה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אריאל קליין ,מפרק

3374

זיקו ספורט ש.ח.מ בע"מ
(ח"פ )51-175786-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יעקב עמיאל ,ת"ז
 ,042169110מרח' כסולות  ,1נצרת עילית ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
			

רון כהנא ,עו"ד

			

בא כוח המפרק

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

ישבח בע"מ

בית אנלוג בע"מ

(ח"פ )51-285679-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב ענב ,מרח'
ענתות  ,26תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-259216-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שלמה אשכנזי ,מרח'
נחלת יצחק  ,8תל אביב  ,67448טל'  ,03-5621832למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

יעקב ענב ,עו"ד ,מפרק

שלמה אשכנזי ,רו"ח ,מפרק

ד"ר שמואל פנקסי

דיגיטלהאוס בע"מ

(ח"פ )51-337470-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל פינסקי ,ממצפה
אבי"ב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-385469-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שלמה אשכנזי,
מרח' נחלת יצחק  ,8תל אביב  ,67448טל'  ,03-5621832למפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמואל פינסקי ,מפרק

ליהוא ויסר בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלמה אשכנזי ,רו"ח ,מפרק

י.ל .צוותים בע"מ

(ח"פ )51-233392-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שלמה אשכנזי,
מרח' נחלת יצחק  ,8תל אביב  ,67448טל'  ,03-5621832למפרק
החברה.

(ח"פ )51-415548-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.3.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר בן ג'ויה ,ת"ז
 ,059084996מרח' הקשת  ,34תל אביב ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלמה אשכנזי ,רו"ח ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יאיר בן ג'ויה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

3375

חלקה  36גוש  6194בע"מ

סופט לנדינג בע"מ

(ח"פ )51-037849-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארנון נגר ,מרח' צבי
 ,5רמת גן ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-232815-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי דפנה ,מרח' הזמיר
 ,10ירושלים ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  10ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ארנון נגר ,עו"ד ,מפרק

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

ש.טל בע"מ
(ח"פ )51-250887-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל לב ,מרח' נס
ציונה  ,8תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיכל לב ,עו"ד ,מפרקת

אורלי דפנה ,מפרקת

תל חולון בע"מ
(ח"פ )51-026713-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף חבס ,ת"ז ,52292679
מרח' ריב"ל  ,18תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסף חבס ,מפרק

א שוטרק בע"מ
(ח"פ )51-042323-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עפר שטורך ,מרח'
ילקוט הרועים  ,3תל אביב  ,67449למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

א.ל .ארמן  1996אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-234589-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.5.2012בשעה  ,10.00במשרד עו"ד זלינגר
ושות' ,רח' מנחם בגין  ,11קומה  ,18רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ליאור רונן ,מפרק

עפר שטורך ,עו"ד ,מפרק

3376

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

אייץ'.בי.סי.אם .בע"מ

בורדוק בע"מ

(ח"פ )51-387264-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-250841-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.5.2012בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' פנקס
 ,64/112תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.5.2012בשעה  ,9.00בכיכר העצמאות ,12
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב בכר ,מפרק

מורי מצליח ,מפרק

א.נ .קולקשיין בע"מ

איגל ויז'ן בע"מ

(ח"פ )51-124466-7

(ח"פ )51-316849-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  20.5.2012בשעה  ,15.00במשרד עורכי דין
בתרון ,בר טוב ,רח' הברזל  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.5.2012בשעה  ,10.00ברח' רוטשילד ,45
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארז אהרוני ,עו"ד ,מפרק

נח אשכנזי ,מפרק

מול סינרגיה בע"מ
יורופ אסיסטנס ישראל בע"מ
(ח"פ )51-266328-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר ביטול כינס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה ,כי האסיפה הסופית של החברה הנ"ל
שהיתה אמורה להתכנס במשרד עו"ד רועי פוליאק ושות' ,בית
רובינשטיין ,רח' לינקולן  ,20תל אביב ,בוטלה.
טרם נקבע מועד חדש.
אפרת מוסן גושן ,עו"ד ,מפרקת

מ.קליין ושות' מהנדסים בע"מ

(ח"פ )51-280847-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.5.2012במשרדי המפרק ,רח' פלאוט  ,8פארק
המדע ,רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל בוטון ,עו"ד ,מפרק

טרנסמדיה יוניטל תקשורת בע"מ

(ח"פ )51-101175-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-166061-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.5.2012בשעה  ,10.30ברח' אלון  ,6סביון ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.5.2012בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' תל
חי  ,27הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר קליין ,מפרק

מרדכי זיס ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

3377

מתן נכסים  -מדידות תאום וניהול ( )1997בע"מ

אפ.סב.אר החזקות בע"מ

(ח"פ )51-252195-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-324613-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.5.2012בשעה  ,10.00ברח' התע"ש ,25
כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.6.2012בשעה  ,10.00ברח' לינקולן  ,20תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

מנחם פרידמן ,מפרק

ליאור אורן ,עו"ד ,מפרק

טסוייל  -החברה לטכנולוגיה ותוכנה לייצור פצלי
שמן וגז בע"מ
(ח"פ )51-416850-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.6.2012בשעה  ,10.00ברח' משה שרת  ,1קרית
ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ידע ומחקר לפיתוח חשיבה ביקורתית בע"מ
(ח"פ )51-400038-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.6.2012בשעה  ,19.00ברח' אנטיגונוס
 ,20ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהוד עוזיאל ,מפרק

מיכאל סומין ,מפרק

ביו-פולס בע"מ
אי.די אי מוצרי נירוסטה מתקדמים בע"מ
(ח"פ )51-249420-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.6.2012בשעה  ,12.00ברח' הולנד  ,26נתניה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-261285-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.6.2012בשעה  ,19.00ברח' ענתות ,23
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמליה שמשוני ,מפרקת

חיה מלצר-חכם ,מפרקת

חולול בע"מ
ביאן מדעים וחינוך בע"מ
(ח"פ )51-344802-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.6.2012בשעה  ,18.00ברח' מג'ד אלכרום,
כביש ראשי ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-397182-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.6.2012בשעה  ,12.00ברח' גוש חלב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ברנרד טנוס ,מפרק

סאלח איוב ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

אריה סבן הולדינגס בע"מ

ישראגרוף און-ליין בע"מ

(ח"פ )51-281487-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-358767-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס חודש לאחר פרסום הודעה זו ,בשעה  ,9.00ברח' יצחק
שדה  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.3.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי אפטקמן ,מרח'
הבונים  ,6רמת גן ,טל'  ,03-6136021למפרק החברה.

אריה סבן ,מפרק

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

(ח"פ )51-371321-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,22.7.2012בשעה
 ,12.00במשרדי 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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.3.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ששון סיזר ,מרח' פינקס
 ,64תל אביב ,טל'  ,03-5464423למפרק החברה.

אבי אפטקמן ,עו"ד ,מפרק

ורסד אינטרנשיונל בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,19.6.2012בשעה
 ,11.00במשרדי 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.
ששון סיזר ,מפרק

שיווק דגנים א.א.נ .בע"מ
(ח"פ )51-320058-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה זורגר ,מרח' היסמין
 ,4/2אשדוד ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.7.2012בשעה
 ,21.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רבקה זורגר ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

סנפסקום ייבוא ושווק בע"מ
(ח"פ )51-287272-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.3.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרית מוסאיוף,
מרח' לינקולן  ,20קומה  ,12ת"ד  ,14041תל אביב ,טל' ,03-6255555
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,25.7.2012בשעה
 ,12.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרית מוסאיוף ,עו"ד ,מפרקת

פרש הוספיטלטי גרופ בע"מ
(ח"פ )51-386061-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.3.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סיגלית שאלתיאל,
מת"ד  ,6864ירושלים  ,91068טל'  ,052-3822224למפרקת החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.7.2012
בשעה  ,16.00במשרדי המפרקת ,במשרד עורכי דין ונוטריון
פוסטרנק ,רח' קינג ג'ורג'  ,17ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סיגלית שאלתיאל ,עו"ד ,מפרקת

מנהלות ייעוץ ויישום בע"מ
(ח"פ )51-451767-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.3.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחמן ארבל ,מרח' הר
חריף  ,32כפר סבא  ,44235למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,30.7.2012בשעה
 ,18.00במשרדי 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.
נחמן ארבל ,מפרק

פראסיסט בע"מ
(ח"פ )51-362059-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן ,מרח' מוזס
 ,13תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יואל קינן ,עו"ד ,מפרק

דוד טמיר פרסומאים בע"מ
(ח"פ )51-242095-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן להט ,מרח' ויסוצקי
 ,6תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דן להט ,עו"ד ,מפרק

ג'וינטלי בע"מ

פפה הפקות בע"מ

(ח"פ )51-462041-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן מיטראני ,ת"ז
 ,025369323מרח' קלונימוס  ,5תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ערן מיטראני ,מפרק
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(ח"פ )51-259776-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם קרשבלום ,מרח'
הרואה  ,44רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מנחם קרשבלום ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

יניר מערכות (הפצה) בע"מ

דפנה ניהול בע"מ

(ח"פ )51-367001-8

(ח"פ )51-104321-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן אור בן–חיים,
משד' רוטשילד  ,57תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מלכה כוכב ,מרח'
דוד נבון  ,24מגשימים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
קרן אור בן–חיים ,עו"ד ,מפרקת

מלכה כוכב ,עו"ד ,מפרקת

אס.אי.או .אינלייט בע"מ
דוקו-ארט עיצוב ( )2009בע"מ
(ח"פ )51-425733-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נדב שגיא ,מרח' כחל
 ,25להבים ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-389850-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על ביטול פירוק מרצון וסיום כהונתו של מפרק
נמסרת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,29.12.2012התקבלה החלטה על ביטול פירוק החברה
הנ"ל מרצון ועל סיום כהונת רו"ח יואב אלוני ,כמפרק החברה.
עומר שמעוני ,דירקטור

תיאטרון גבעתיים לתרבות ואמנות

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

(ע"ר )58-032772-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל ,שהתכנסה
ביום  6.11.2011התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות
את עו"ד רם תורן ,ממשרד עו"ד גדעון פישר ,מגדלי עזריאלי,
המגדל המשולש ,קומה  ,39תל אביב  ,67023למפרק העמותה.

ג'י.פי.איי גרופ בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
רם תורן ,עו"ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נדב שגיא ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-408607-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.3.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל דן–גור ,מרח' נח
מוזס  ,13תל אביב  ,67442למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אייל דן–גור ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6400י"א בניסן התשע"ב3.4.2012 ,

שיח מנחם
(ע"ר )58-038489-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל ,שהתכנסה
ביום  5.3.2012התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות
את יעקב עוזיאל ,מרח' חפץ חיים  ,3בני ברק ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
יעקב עוזיאל ,מפרק
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מרפא נעמי
(ע"ר )58-052944-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  15.1.2012התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו"ד אהרן בן שחר ,מרח' השלושה  ,2תל
אביב ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
אהרן בן שחר ,עו"ד ,מפרק

שהתכנסה ביום  15.2.2012התקבלה החלטה לפרק את העמותה
ולהעביר את יתרת הכספים לעמותת ציוני ישראל ,ע"ר 58-
 ,042490-1מרח' האורגים  ,16אשדוד .77051
רוני שמואל ,עו"ד
בא כוח העמותה

ספקטרום נגזרות
(ש"מ )55-021202-1
הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי:
.1

ביום  ,14.11.2010העביר השותף המוגבל ד"ר עלמניר
בע"מ ,ח"פ  ,51-327647-7את אחזקותיו לחברת קשת
(נכסי עלמניר) בע"מ ,ח"פ  ,51-452018-8מרח' העבודה ,4
רעננה ;43412

.2

ביום  ,24.5.2010העביר השותף המוגבל תרמיל החזקות בע"מ,
ח"פ  ,51-218161-1את אחזקותיו לחברת ילקוט החזקות
בע"מ ,ח"פ  ,51-443530-4מרח' דובנוב  ,25תל אביב.

מועדון כדורגל נשים הפועל מרמורק רחובות

(ע"ר )58-038049-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
				
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
		
שהתכנסה ביום  19.2.2012התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את שמואל שובלי ,מרח' דוד ישראל  ,52רחובות,
למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
שמואל שובלי ,מפרק

המרכז לפיתוח מערכות חינוך וקליטה שליד
ההסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל
(ע"ר )58-017907-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  18.3.2012התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את ששון מרון ,מרח' המעיין  ,4ת"ד  ,58מודיעין
 ,71700למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
ששון מרון ,מפרק

באת כוח השותפות

עיזבון המנוח צח קוטון
(ת"ע )3134-12-11

הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון והודעה לנושים
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  99לחוק הירושה ,התשכ"ה-
 ,1965כי עו"ד יובל פלדה ,ת"ז  ,028752624מרח' החושלים ,4
כניסה ב' ,הרצליה פיתוח ,מונה ביום  13.12.2011לפי צו בית
המשפט לענייני משפחה בתל אביב ,ולפי צו מינוי מנהל עיזבון
מרשם הירושה מיום  ,5.3.2012למנהל עיזבון המנוחה צח קוטון,
ת"ז  ,055639850אשר נפטר בישראל ביום .21.11.2011
כל הטוען כי הוא נושה של עיזבון המנוח הנ"ל ,מוזמן בזה
להודיע ,בכתב ובדואר רשום ,למנהל העיזבון לפי הכתובת
הנ"ל ,על תביעותיו מהעיזבון בתוך שלושה חודשים מיום
פרסום הודעה זו.
לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה.
			
			

יובל פלדה ,עו"ד
מנהל עיזבון

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,תיק פש"ר 2093/06
הנאמנת :עו"ד דורית לוי טילר ,מרח' אבן גבירול  ,124תל אביב
.62038

מתן לקהילה
(ע"ר )58-033592-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
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