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הודעה על תיקון ההיתר הכללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות
לטיפול בזקנים או בילדים (הוראת שעה)
לפי חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א1951-
אני מודיע לפי סעיף  15לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א( 11951-להלן  -החוק) ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים )4(11
ו– 14לחוק תיקנתי את ההיתר הכללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים
		
ובילדים( 3להלן  -ההיתר) ,כלהלן:
2

הוספת סעיף 3
			
 .1אחרי סעיף  2להיתר יבוא:
“( .3א) על אף האמור בסעיף  ,2מותר להעסיק בתורנות רופא המועסק בבית חולים ובלבד שהעסקה כאמור תהיה לפי
הוראות בדבר סדרי תורנות הקבועים בהסכמים הקיבוציים אשר נחתמו בין המעבידים ובין ההסתדרות הרפואית
בישראל ,בין אם מעסיקו של הרופא חתום עליהם ובין אם לאו ,ובכפוף לכל אלה:
()1

אורך יום עבודה הכולל שעות נוספות שהן שעות תורנות לא יעלה על  24שעות ,ואם צורכי העבודה מחייבים
זאת  -לא יעלה אורך יום העבודה כאמור על  26שעות;

()2

רופא לא יבצע ,ככל האפשר ,יותר משתי תורנויות בשבוע עבודה; הועסק רופא ביותר משתי תורנויות
בשבוע עבודה ,יתעד מנהל המחלקה האחראי על הרופא ,בכתב ובאופן סדיר את הנסיבות ,השיקולים וצורכי
העבודה שבגינן הועסק הרופא כאמור ,ומנהל בית החולים יבצע מעקב אחר הנסיבות והצורכים האמורים;

()3

בכפוף לאמור בפסקה ( ,)6ביום עבודה שאין הרופא מועסק בשעות תורנות ,ניתן להעסיקו בשעות נוספות
ליום כאמור בסעיף ;2

()4

בין יום עבודה הכולל שעות נוספות שהן שעות תורנות למשנהו תחול הפסקה של עשרים שעות לפחות;

()5

לא יועסק רופא בשעות נוספות שהן שעות תורנות אלא אם כן העמיד המעביד לטובת הרופאים חדר נפרד
עם מיטות למנוחה;

()6

(א)

לא יועסק רופא מעל  71.5שעות בשבוע עבודה בממוצע לשנת עבודה; במניין אלה ייכללו שעות נוספות
לרבות תורנויות;

(ב)

הועסק רופא בחלק משנת העבודה יהיה מספר שעות העבודה הממוצע לשבוע עבודה יחסי לתקופת
העבודה שהוא עבד בה;

(ג)

מנהל מחלקה ,רשאי ,באישור מנהל בית החולים ,לאשר מראש העסקת רופא באופן החורג מ–71.5
שעות עבודה בשבוע כאמור בפסקת משנה (א) ,אם הדבר דרוש למניעת פגיעה ממשית ביכולת בית
החולים ליתן מענה נאות לצורכים הרפואיים של המטופלים במחלקה; ראה מנהל בית החולים כי
נדרשת העסקה החורגת משבוע עבודה של  71.5שעות לפרק זמן של שלושה חודשים ,יביא את הדבר
לאישור המנהל הכללי של משרד הבריאות המוסמך לאשר העסקה חורגת כאמור אם השתכנע כי היא
נחוצה כדי למנוע פגיעה ממשית כאמור;

()7

(ב)

המנהל הכללי של משרד הבריאות או ראש מינהל הרפואה במשרד האמור ,יודיעו לאגף ההסדרה פעם
בשישה חודשים ,על מספר התורנויות בממוצע שביצעו רופאים ,בהשוואה למספר תורנויות שביצעו
בממוצע בתקופות קודמות.

		
בסעיף זה -
“אגף ההסדרה"  -אגף ההסדרה במינהל ההסדרה ואכיפת חוקי עבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה;
“מעבידים"  -ממשלת ישראל ,שירותי בריאות כללית וההסתדרות מדיצינית הדסה;
“שנת עבודה"  -כהגדרתה בחוק חופשה שנתית ,התשי"א.41951-
“תורנות"  -כמשמעותה בהסכם הקיבוצי מיום  29.11.1976שבין המעבידים ובין ההסתדרות הרפואית בישראל".

תוקף
.2

תוקף סעיף  1להודעה זו שלוש שנים מיום פרסומה.

כ"ו בכסלו התשע"ג ( 10בדצמבר )2012
(חמ )3-4281

__________
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שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס"ח התשי"א ,עמ' .204
י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
י"פ התשי"א ,עמ' .1386
ס"ח התשי"א ,עמ' .234
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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לצורך תמיכה בהתאחדויות ספורט
ובאיגודי ספורט
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,11985-ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסמים בזה מבחנים
לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט (להלן  -המשרד) לצורך תמיכה בהתאחדויות ספורט ובאיגודי ספורט:
תקנה תקציבית מס 19370401
פרק א'
.1

כללי
(א) ועדת התמיכות של המשרד (להלן  -הוועדה) תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד ,ובהמלצה למוסדות השונים ,בהתאם
לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן( 2להלן  -הנוהל).
(ב)

התמיכה עצמה צריך שתינתן ,אם אכן נכון וראוי לתתה ,על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

(ג)

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה ,תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין ,תוך יישום שוויוני ,אחיד
וענייני של המבחנים שנקבעו.

(ד)

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים ,תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ,ככל שיידרש ,לפי נסיבות העניין; החלטת
הוועדה תהיה מנומקת.
פרק ב' :פעולות ספורט בהתאחדויות ספורט ובאיגודי ספורט

.2

רקע
מינהל הספורט שבמשרד מבקש לסייע לאיגודי ספורט ולהתאחדויות ספורט במתן תמיכה כספית לפעילות ספורטיבית
ובקידום הספורט התחרותי וההישגי.

.3

במבחנים אלה -
"גיל התמחות"  -גיל שבו מתחיל הספורטאי את התמחותו בענף הספורט הרלוונטי לאחר שסיים את הכשרתו הבסיסית (להלן
 שלב הלמידה) ,אשר נקבעה בכל ענף בידי מינהל הספורט בהתייעצות עם היחידה לספורט הישגי או עם היחידהלספורט תחרותי ועם התאחדות ספורט או איגוד ספורט הרלוונטיים לענף ,ושיפורסם מעת לעת באתר האינטרנט של
המשרד שכתובתו - http://www.mcs.gov.il :מינהל הספורט /תחומי פעילות /ספורט תחרותי הישגי /גיל ספורטאים
פעילים בענפי הספורט;
“היחידה לספורט הישגי"  -יחידה המופעלת באמצעות מנהלת היחידה לספורט הישגי המשותפת לוועד האולימפי בישראל
והמשרד ומשמשת כגוף המקצועי לקביעה והנחיה של הספורט ההישגי במדינת ישראל ולהכשרת ספורטאי ההישג
המובילים של המדינה;
“היחידה לספורט תחרותי"  -ארגון לאיגודי ספורט לא אולימפיים (להלן -איל"ת) המשמש כגוף המקצועי לקביעה והנחיה
של הספורט ההישגי הלא–אולימפי במדינת ישראל ולהכשרת ספורטאי ההישג הלא–אולימפיים המובילים של המדינה;
“התאחדות ספורט" או “איגוד ספורט"  -כמשמעותם בחוק הספורט ,התשמ"ח( 31988-להלן  -חוק הספורט);
"ליגה"  -איגוד של קבוצות בענף מסוים ,המקיימות תחרויות רשמיות לקראת תואר האליפות בארגון של התאחדות הספורט
או איגוד הספורט הנוגעים לעניין ,לרבות ליגה של התאחדות ספורט בתי הספר באותו ענף;
“נבחרת לאומית"  -נבחרת הכוללת את הספורטאים המצטיינים במדינה ,על פי בחירת התאחדות ספורט או איגוד ספורט,
הפועלת במשך כל השנה (לא כולל תקופת המנוחה האקטיבית) ,המאומנת בידי מאמן בעל תעודת הסמכה לפי חוק
הספורט ,שמועסק בידי התאחדות הספורט או איגוד הספורט הרלוונטיים ,והמשתתפת בתחרות בין–לאומית;
בענפי ספורט קבוצתיים קיימות  4נבחרות לאומיות :נבחרת בוגרים ,נבחרת עתודה ,נבחרת נוער ונבחרת קדטים;
בענפי ספורט אישיים קיימות  3נבחרות לאומיות :נבחרת בוגרים ,נבחרת נוער ונבחרת קדטים;
“נוער מצטיין"  -ספורטאים שהיחידה לספורט הישגי או היחידה לספורט תחרותי המליצה עליהם כספורטאי נוער מצטיין
למינהל הספורט ,לאחר שהוכיחו הישגים שהוגדרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי או היחידה לספורט תחרותי
בהתאמה;
“סגל מורחב"  -ספורטאים שהיחידה לספורט הישגי או היחידה לספורט תחרותי המליצה עליהם למינהל הספורט כמועמדים
להשתתפות במשחקים האולימפיים ,הפר–אולימפיים או משחקי העולם ,לרבות אולימפיאדת השחמט ,הקרובים לאחר
שהוכיחו הישגים שהגדירה היחידה לספורט הישגי או היחידה לספורט תחרותי בהתאמה;

__________
1
2

3

ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
י"פ התשנ"ב ,עמ'  ;2569התשנ"ד ,עמ'  ;4716התשנ"ז ,עמ'  ;1710התש"ס ,עמ'  ;3264התשס"א ,עמ'  402ועמ'  ;1628התשס"ב ,עמ' ;761
התשס"ג ,עמ'  ;1358התשס"ד ,עמ'  ,107עמ'  298ועמ'  ;2030התשס"ה ,עמ'  330ועמ' .1140
ס"ח התשמ"ח ,עמ' .122
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1683

“סגל עתודה"  -ספורטאים המועמדים לסגל מורחב או לנוער מצטיין שהיחידה לספורט הישגי ,או היחידה לספורט תחרותי,
המליצה עליהם למינהל הספורט;
“ספורטאי זר"  -ספורטאי ממדינה זרה שהשתתף בתחרות הבין–לאומית האחרונה באותו ענף ספורט ,או ספורטאי ממדינה
זרה המדורג עד מקום  200בדירוג הרשמי הבין–לאומי של ההתאחדות או האיגוד הבין–לאומי הנוגע לאותו ענף ספורט;
במקרים חריגים שיאושרו בידי מינהל הספורט בהתייעצות עם היחידה לספורט הישגי או עם היחידה לספורט תחרותי,
ובהחלטה מנומקת בכתב ,יימנו לצורך מתן התמיכה גם ספורטאים המדורגים מעבר למקום ה– 200כאמור;
“ספורטאי פעיל בענף ספורט אישי"  -ספורטאי פעיל הרשום באיגוד ספורט או התאחדות ספורט בענף ספורט אישי ,מגיל
התמחות ומעלה ,המשתתף ב– 4תחרויות ארציות רשמיות או תחרויות בין–לאומיות לפחות בעונת ספורט;
“עונת פעילות"  -התקופה שבין  1בספטמבר ובין  31באוגוסט בשנה שלאחריה ,ואולם לעניין ארגון אירועי ספורט בין–
לאומיים בארץ ,תסתיים תקופת הפעילות ב– 15באוקטובר;
“ענפי הקרב"  -או-שו קונגפו ,אגרוף ,אגרוף תאילנדי ,ג'ודו ,ג'יו ג'יטסו ,היאבקות ,טאקוונדו ,סיוף ,סמבו ,קארטה וקיק בוקס;
"ענפי ספורט אישיים"  -ענף ספורט שבו תחרות רשמית עשויה להתקיים בין יחידים;
“ענפי ספורט קבוצתיים"  -ענף ספורט שבו תחרות רשמית אינה יכולה להתקיים בין יחידים;
“קבוצה פעילה בענף ספורט קבוצתי"  -קבוצה פעילה שספורטאיה רשומים באיגוד ספורט או בהתאחדות ספורט בענפי
ספורט קבוצתיים ,שהשתתפה ב– 18תחרויות ליגה ארציות רשמיות לפחות בעונת ספורט ,שאורגנו בידי התאחדות
הספורט או איגוד הספורט הנוגעים לעניין; לצורך מתן ניקוד הקבוצה נמדדת בהתאם למספר הספורטאים הרשומים
בטופס המשחק של אותו ענף ובלבד שלא יעלה על  150%מהמספר המרבי של הספורטאים שניתן לרשום בטופס זה,
ובלבד שמספר הספורטאים הרשומים בקבוצה אינו נמוך מ– 80%של המספר המרבי של הספורטאים שניתן לרשום בטופס
המשחק של ענף הספורט הקבוצתי שבו הקבוצה מתחרה;
“קוד אתי גנרי"  -מסמך משותף לפעילים ולעוסקים בספורט במסגרת גופי הספורט בישראל ,אשר מסדיר את ערכי הליבה
של הספורט בישראל ואת יחסי הגומלין בין הפעילים ונושאי תפקיד בספורט (ראה באתר המשרד בכתובת הזו:
;)http://www.mcs.gov.il/Sport/Pages/Etika-Sport.aspx
“שנת פעילות"  -עונת הפעילות המסתיימת בשנת התקציב שבעדה מבוקשת התמיכה; לדוגמה ,בבקשה לתמיכה בשנת
התקציב  ,2012שנת הפעילות היא מיום  1בספטמבר  2011עד יום  31באוגוסט ;2011
“תחרות ארצית בענף ספורט אישי"  -תחרות רשמית הפתוחה באופן שווה לספורטאים ,מגיל התמחות ומעלה ,הרשומים
בהתאחדות ספורט או באיגוד ספורט ,הנמנית בתכנית השנתית של ההתאחדות או האיגוד והמצויה באחריותם
ובפיקוחם ,ואשר תוצאותיה מצויות בידי ההתאחדות או האיגוד הנוגעים לעניין;
“תחרות בין–לאומית"  -תחרות רשמית המוכרת על ידי הארגון הבין–לאומי של ענף הספורט הנוגע לעניין ,בין אם התחרות
מאורגנת על ידי התאחדות ספורט או איגוד ספורט בארץ ובין אם מחוץ לישראל ,ובלבד שבענף ספורט אישי מספר
הספורטאים הזרים לא יפחת מ– 7ספורטאים המתחרים באותה קטגוריית משקל ,מין וגיל;
“תחרות בין–לאומית אחרת"  -תחרות בין–לאומית שאיננה תחרות בין–לאומית מרכזית;
“תחרות בין–לאומית מרכזית"  -תחרות רשמית המוכרת על ידי הארגון הבין–לאומי של ענף הספורט הנוגע לעניין ,בין אם
התחרות מאורגנת על ידי התאחדות ספורט או איגוד ספורט בארץ ובין אם מחוץ לישראל ,שהיא אחת מאלה:
( )1משחקים אולימפיים ,פר–אולימפיים ,משחקי עולם או אולימפיאדת השחמט ,לפי העניין;
( )2אליפות עולם;
( )3אליפות אירופה;
“תחרות בין–לאומית בארץ"  -תחרות בין–לאומית המאורגנת על ידי איגוד ספורט או התאחדות ספורט ומתקיימת בארץ,
ומשתתפים בה ספורטאים ממדינות זרות;
“תחרות בין–לאומית בחוץ לארץ"  -תחרות בין–לאומית המתקיימת מחוץ לישראל;
“תחרות ארצית רשמית"  -תחרות הפתוחה לכל הספורטאים ,מגיל התמחות ומעלה ,הרשומים בהתאחדות ספורט או באיגוד
ספורט ,הנמנית בתכנית השנתית של ההתאחדות או האיגוד או הארגון הבין–לאומי הרלוונטי לענף ,והמצויה באחריותם
ובפיקוחם ,ואשר תוצאותיה מצויות בידי התאחדות ספורט או האיגוד ספורט הנוגע לעניין.
.4

מטרות התמיכה
לסייע להתאחדויות ספורט או לאיגודי ספורט -
()1

לפתח את ענפי הספורט ולהגדיל את מספר הספורטאים הפעילים באיגוד או בהתאחדות;

)(2

לארגן ליגות ותחרויות בענפי הספורט;

)(3

להכשיר נבחרות לאומיות וספורטאי סגל מורחב ועתודה בענפי הספורט לייצוג מדינת ישראל במסגרות הבין–לאומיות
הרשמיות וכן במשחקים אולימפיים ,פר–אולימפיים ומשחקי עולם ,כולל הכנות;

1684
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)(4

להפעיל ספורטאים צעירים רבים ,כדי שיהוו תשתית רחבה לספורטאים מצטיינים בעתיד;

()5

לעודד את אוכלוסיית הנשים לעסוק בספורט הישגי ,תוך שאיפה לשוויון כמותי ואיכותי ביחס לגברים;

()6

לארגן תחרויות ספורט בין–לאומיות בארץ לחיזוק הקשר עם קהיליית הספורט הבין–לאומית.

הגופים הנתמכים
התאחדויות ספורט ואיגודי ספורט בישראל.

.6

.7

הפעילות הנתמכת
()1

הכשרת ספורטאים וספורטאיות החברים באיגודי ספורט או בהתאחדויות ספורט בישראל.

()2

החזקת מאמנים לסגל אולימפי ,פר–אולימפי ומשחקי עולם.

()3

החזקת מנהל כללי או מזכיר כללי בעלי תארים אקדמיים באיגוד ספורט או בהתאחדות ספורט בישראל.

תנאי סף לקבלת התמיכה
לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי מוסד ציבור ,כהגדרתו בסעיף 3א לחוק ,שהוא התאחדות ספורט או איגוד ספורט (להלן -
המוסד) ,ובלבד שמתקיימים בו כל תנאי הסף המפורטים להלן:
()1

בין מטרות המוסד ,כמפורט במסמכי ההתאגדות שלו ,קידום שלוש או יותר מהמטרות המפורטות בסעיף ;4

)(2

המוסד מקיים פעילות בתחום שבעדו מבוקשת התמיכה באופן ממשי במשך שנתיים לפחות לפני הגשת הבקשה;

)(3

המוסד קבע בתקנון כללי אתיקה מקצועית ,בהתאם לסעיף (10ב) לחוק הספורט ,וכללי האתיקה תואמים את ערכי הליבה
של הקוד האתי הגנרי ואת הוראותיו; למען הסר ספק ,המוסד לא יוכל להקל על דרישות הקוד האתי הגנרי ,אלא רק
להחמירן;

()4

המוסד צירף לבקשה לתמיכה את המסמכים האלה:
(א)

רשימת כלל הספורטאים הרשומים והפעילים; לצד כל רשומה יצוין אישור על ביצוע בדיקה רפואית וביטוח
כמחויב לפי סעיפים  5ו– 7לחוק הספורט;

)ב(

דיווח ביצוע בפועל של תכנית עבודה לשנת הערכה; הדיווח יתייחס לנקודות המפורטות מטה לגברים ולנשים
בנפרד:
()1

מספר הקבוצות הפעילות לרבות פירוט שמות הספורטאים בענפי ספורט קבוצתיים או על ספורטאים פעילים
בענפי ספורט אישיים ,המתחרים בתחרויות ארציות רשמיות;

)(2

הישגי נבחרות ,לרבות הישגים של ספורטאים בענפי ספורט אישיים;

)(5

מספר הנשים החברות בהנהלת ההתאחדות או האיגוד לעומת כלל חברי ההנהלה מהווה ייצוג הולם בהתאם לסעיף
9א לחוק הספורט ,והוא לא יפחת משיעור חלקן היחסי של הספורטאיות הפעילות מכלל הספורטאים הפעילים באותה
התאחדות ספורט או באותו איגוד ספורט ,או שלא יפחת מ– 30%מכלל חברי ההנהלה ,הנמוך מבין השניים ובכל מקרה,
תהיה בהנהלה לפחות חברה אחת;

()6

המוסד עומד בדרישות הנוהל ,ובכלל זה יעמיד את עצמו לביקורת המשרד ,לפי דרישת המשרד ,בהתאם לדינים החלים
עליו ,הוראות הנוהל והחלטות הממשלה והכל לשם הבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה.
פרק ג' :אמות מידה

.8

חלוקת סכום התמיכה
סך תקציב התמיכה יחולק בהתאם לאמות המידה כמפורט בטבלה שלהלן:
אמות מידה
	)א(מספר הספורטאים הפעילים
	)ב(גידול מספר הספורטאים הפעילים
	)ג(הישגיות
	)ד(העסקת מאמנים לסגל אולימפי ,פר–אולימפי ומשחקי עולם
	)ה(הכנות למשחקים אולימפיים ,פר–אולימפי ומשחקי עולם
	)ו(תחרויות בין–לאומיות בארץ
סך הכל

.9

חלקם היחסי מסך כל התקציב
19%
6%
40%
15%
10%
10%
100%

הערכת התאחדויות ספורט ואיגודי הספורט
להלן פירוט אמות המידה שהובאו לעיל:
(א) מספר הספורטאים הפעילים
חישוב מספר הספורטאים הפעילים במוסד ,יחושב על פי מספר הספורטאים הפעילים בשנת הערכה.
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ספורטאים פעילים
			
עד 100
			
 101עד 250
 251עד 		400
 401עד 		550
 551עד 		700
 701עד 		900
		
 901עד 1,100
		
 1,101עד 1,400
		
 1,401עד 1,700
		
 1,701עד 2,000

		
ספורטאיות פעילות
			
עד 50
			
 51עד 150
			
 151עד 250
 251עד 		350
 351עד 		500
 501עד 		650
 651עד 		800
		
 801עד 1,000

		
ניקוד
		
1
		
2
		
3
		
4
		
5
		
6
		
7
		
8
		
9
10

ניקוד
1
2
3
4
5
6
7
8

מעל  2,000ספורטאים פעילים תינתן תוספת של  1נקודה לכל  500ספורטאים פעילים;
מעל  1,000ספורטאיות פעילות תינתן תוספת של  1נקודה לכל  200ספורטאיות פעילות;
(ב)

גידול מספר הספורטאים הפעילים
)(1

גידול מספר הספורטאים הפעילים במוסד ,יחושב על פי ההפרש בין מספר הספורטאים הפעילים בשנת הערכה
לבין מספר הספורטאים הפעילים בשנה שקדמה לשנת ההערכה; לדוגמה ,גידול מספר הספורטאים הפעילים
לעונת הפעילות  2011יחושב על פי ההפרש בין מספר הספורטאים הפעילים שהציג המוסד בעונת הפעילות
 2010-2009לבין מספר הספורטאים הפעילים שהציג המוסד בעונת הפעילות  ;2009-2008החישוב בסעיף גידול
מספר הספורטאים הפעילים ייערך בנפרד לספורטאים וספורטאיות:
מספר ספורטאים
פעילים בענף

יחידת גידול

ניקוד בעבור כל
יחידת גידול

 100עד 1,000

 15ספורטאים  15% +ממספר הספורטאים בענף בתחום המספרים האמור

1

בין  1,001ל–10,000

 150ספורטאים  10% +ממספר הספורטאים בענף בתחום המספרים האמור

1

מעל 10,000

 1,150ספורטאים  5% +ממספר הספורטאים בענף העולה על 10,000

1

בסעיף זה המקדם הניתן לספורטאיות כמפורט בסעיף  10למבחנים אלה ,יחושב לפי חלקן היחסי של הספורטאיות
מיחידת הגידול ויוכפל במקדם;
(ג)

הישגיות
)(1

המוסד יצבור ניקוד באמת מידה זו על פי ההישגים של נבחרות וספורטאים בוגרים;
להלן טבלת הניקוד:
ניקוד

ניקוד
א .אליפויות ישראל לבוגרים או משחקי גביע
ענפי ספורט אישיים
ארגון כל אליפויות ישראל לבוגרים
ב.

ענפי ספורט קבוצתיים
2

תחרות בין–לאומית אחרת בחוץ לארץ
ענפי ספורט אישיים

ג.

ענפי ספורט קבוצתיים

השתתפות בתחרות

0

השתתפות בתחרות

4

העפלה לחצי עליון

1

העפלה לחצי עליון

10

זכייה במדליה

2

זכייה במדליה (בטורניר של  4קבוצות ומעלה)

20

אליפות אירופה או תחרות אחרת המקבילה לה ,ובלבד שהמשרד הכיר בה לאחר קיום התייעצות עם
היחידה לספורט הישגי או היחידה לספורט תחרותי
ענפי ספורט אישיים
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ארגון כל משחקי גביע לבוגרים

8

ענפי ספורט קבוצתיים

השתתפות באליפות

2

השתתפות במוקדמות או בדרג נמוך

10

העפלה לחצי עליון

4

השתתפות באליפות

20

זכייה במדליה

6

העפלה לחצי עליון באליפות

40

זכייה במדליה

60
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ד.

ניקוד
ניקוד
אליפות עולם או תחרות אחרת המקבילה לה ,ובלבד שהמשרד הכיר בה לאחר קיום היוועצות עם
היחידה לספורט הישגי או היחידה לספורט תחרותי
ענפי ספורט קבוצתיים

ענפי ספורט אישיים
השתתפות באליפות

3

השתתפות במוקדמות או בדרג נמוך

15

העפלה לחצי עליון

6

השתתפות באליפות

30

זכייה במדליה

9

העפלה לחצי עליון באליפות

60

זכייה במדליה

90

ה)1( .

משחקים אולימפיים או פר–אולימפיים

ענפי ספורט אישיים
השתתפות

ענפי ספורט קבוצתיים
6

העפלה לחצי עליון

12

העפלה לחצי עליון

120

זכייה במדליית ארד

18

זכייה במדליית ארד

180

זכייה במדליית כסף

24

זכייה במדליית כסף

240

זכייה במדליית זהב

36

זכייה במדליית זהב

360

()2

משחקי עולם לרבות אולימפיאדת השחמט

ענפי ספורט אישיים

()2

השתתפות

60

ענפי ספורט קבוצתיים

השתתפות

3

השתתפות

30

העפלה לגמר או חצי עליון*

6

העפלה לחצי עליון

60

זכייה במדליית ארד

9

זכייה במדליית ארד

90

זכייה במדליית כסף

12

זכייה במדליית כסף

120

זכייה במדליית זהב

18

זכייה במדליית זהב

180

ניקוד לנבחרות עתודה או ספורטאים בגילאי עתודה ,נבחרות נוער ונבחרות קדטים יחושב באופן הזה:
בענפי ספורט קבוצתיים:
 נבחרת עתודה או נבחרת נוער תקבל  80%מהניקוד של נבחרת בוגרים;-

נבחרת קדטים תקבל  50%מהניקוד של נבחרת בוגרים;

בענפי ספורט אישיים:
 ספורטאי בנבחרת נוער יקבל  80%מהניקוד של ספורטאי בוגר; ספורטאי בנבחרת קדטים יקבל  50%מהניקוד של ספורטאי בוגר;)(3

זכייה של ספורטאי או נבחרת במדליה או דירוגם בחצי העליון של התחרות ,יזכו את המוסד בניקוד בכל אחד
מהמקצועות שבהם השתתף באותה תחרות ,על פי ההישג בכל אחד מהם; מקצועות שבהם דורג הספורטאי או
הנבחרת בחצי התחתון ,יזכו את המוסד בסעיף ניקוד אחד ,בעבור כלל המקצועות שבהן דורגו הספורטאי או
הנבחרת כאמור; מקצועות שבהם דורג הספורטאי או הנבחרת בחצי העליון וגם בחצי התחתון ,יזכו את המוסד רק
בניקוד בכל אחד מהמקצועות שבהם דורג בחצי העליון (לדוגמה :שחיין יזכה את המוסד בניקוד בעבור מדליה או
דירוג בחצי העליון ב– 100מטרים גב וגם בעבור הישג ב– 200מטרים גב);

)(4

זכייה בענפי ספורט אישיים של קבוצה המונה יותר מספורטאי אחד (זוג ,שלושה ,רביעייה וכיוצא באלה) ,תזכה
את המוסד ב– 50%מהניקוד שלו זכאים כלל הספורטאים בקבוצה;

)(5

זכאות לניקוד בענפי הקרב באליפות בין–לאומית תינתן בעבור ספורטאי אשר התמודד בשני קרבות לפחות על
המזרן או בזירה; לעניין זה ,ניצחון טכני לא יימנה במניין ההתמודדויות בתחרות;

)(6

השתתפות ספורטאים ונבחרות בתחרות בין–לאומית רשמית מחוץ לישראל מטעם המוסד שלגביה נדרש להגיש
בקשה לאבטחה ,בהתאם להחלטת הממשלה שב"כ  11/העוסקת ב"אבטחת משלחות ממלכתיות בחו"ל" ,ולא
הוגשה לגביה בקשה כאמור או לא מולאה הנחיית גורם הביטחון ,לא תזכה את המוסד בניקוד בעבור הישגים
שנעשו במסגרתה;
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)(7

הישגי הספורטאים המתוקצבים לפי הסכם עם המשרד במסלול "הסכם הכנות אולימפיות" לא יזכו את המוסד
בניקוד ,למעט ניקוד לפי סעיפים קטנים (ג) ו–(ד) ביחס למדליות בלבד וסעיף קטן (ה) כולו;

)(8

הניקוד בשל הישגים בתחרות בין–לאומית מרכזית ,יחושב על פי תוצאות ההישגים כפי שהתקבלו בתחרות האחרונה,
אף אם לא נערכה בשנת ההערכה; בתחרות בין–לאומית אחרת ,הניקוד בשל הישגים יחושב על פי ההישגים של המוסד
בשנת הערכה;

()9

ההישג בתחרות בין–לאומית מרכזית בלא תחרויות מוקדמות או תחרויות מבחן בענפים הקבוצתיים ,יזכה את
ההתאחדות או את האיגוד ב– 50%מהניקוד;

) (10החישוב בסעיף ההישגיות ייערך בנפרד לספורטאים ולספורטאיות.
)ד(

העסקת מאמנים לסגל אולימפי ,פר–אולימפי ומשחקי עולם
()1

העסקת מאמנים תזכה את המוסד בניקוד לאחר שהמשרד יקבל המלצה מנומקת בכתב מאת היחידה לספורט
הישגי או היחידה לספורט תחרותי ,בהתחשב בהישגיו של הספורטאי ,על העסקת המאמן לרבות ציון שם
הספורטאי או הנבחרת שאותו הוא מאמן;

)(2

לצורך קבלת ניקוד בסעיף זה המוסד יידרש להציג את הפרטים והמסמכים האלה:
(א) שם מלא של המאמן ומספר זהות;

)(3

)ב(

צילום של תעודת הסמכת המאמן שניתנה בהתאם לסעיף  1בחוק הספורט;

)ג(

חוזה העסקה לשנת הפעילות;

להלן טבלת הניקוד:
היקף המשרה

ניקוד

 100%משרה

10

 75%משרה

7.5

 50%משרה

5

חישוב הניקוד בעד העסקת מאמן ,ייעשה באופן הזה :אחוז המשרה יחושב ביחס לשכר המשולם למאמן באופן
שבו מאמן המקבל שכר ברוטו בגובה השכר הממוצע במשק או יותר ,ייחשב כמי שמועסק ב– 100%משרה לצורך
זכאות לניקוד ,וחלקי המשרה האמורים לעיל יחושבו בהתאמה; החישוב בסעיף זה ייערך בנפרד למאמנים
ומאמנות; בכל מקרה ,לא יינתן ניקוד למאמן אחד בעד יותר מ– 100%משרה; הניקוד למאמנים אולימפיים ופר–
אולימפיים יוכפל.
(ה) הכנות למשחקים אולימפיים ,פר–אולימפיים ומשחקי עולם
)(1

המוסד יצבור ניקוד בסעיף זה בעבור הכשרה של נבחרת לאומית או ספורטאים לקראת המשחקים האולימפיים,
הפר–אולימפיים או משחקי עולם ,ובלבד שאינם מתוקצבים לפי הסכם עם המשרד במסלול 'הסכם הכנות
אולימפיות' ,זאת לאחר שהמשרד קיבל מהיחידה לספורט הישגי או מהיחידה לספורט תחרותי ,אישור תכנית
ההכנות למשחקים האולימפיים ,פר–אולימפיים ומשחקי עולם לרבות אולימפיאדת השחמט ,לרבות ציון שמות
הספורטאים; הניקוד לספורטאים אולימפיים ופר–אולימפיים יוכפל;

)(2

החישוב ייערך בנפרד לספורטאים ולספורטאיות;

)(3

להלן טבלת הניקוד:
סגל עתודה
נוער מצטיין
סגל מורחב

(ו)
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ניקוד לספורטאי
1
2
3

תחרויות בין–לאומיות בארץ
)(1

מוסד יגיש תכנית לארגון תחרות בין–לאומית בישראל; התכנית תכלול את שם התחרות ,מיקומה ,מועדה ומשכה,
וכן את מספר הספורטאים הצפויים להשתתף בתחרות;

)(2

התאחדות ספורט או איגוד ספורט שארגנו תחרות בין–לאומית כאמור בפסקה ( ,)1יזכו לניקוד על פי סוג התחרות,
כדלקמן:
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ניקוד

סוג התחרות
אליפות עולם בוגרים

10

אליפות אירופה בוגרים

8

גביע עולם או גרנד פרי

6

אליפות עולם נוער או אליפות עולם עתודה

6

אליפות אירופה נוער או אליפות עולם עתודה

4

מוקדמות או דרג נמוך מאליפות עולם או אליפות אירופה

2

תחרות בין–לאומית אחרת

1

()3

בענפי ספורט שאין להם אליפות אירופה או אליפות עולם ,תוכר תחרות חלופית כאליפות אירופה או כאליפות
עולם ,לפי העניין ,בהתייעצות עם היחידה לספורט ההישגי או היחידה לספורט תחרותי;

()4

הניקוד שצבר המוסד כאמור בפסקה ( )2יוכפל במספר הספורטאים המשתתפים בתחרות ,ואולם בתחרות בין–
לאומית רשמית שאיננה אליפות עולם או אליפות אירופה ,ושאיננה תחרות מסוג מוקדמות או תחרות מדרג נמוך
כאמור בפסקה ( ,)2ימנו לצורך המכפלה רק ספורטאים זרים;

)(5

מקדם אולימפי  -סך הניקוד שצבר כל ענף אולימפי יוכפל בשתיים;

)(6

מקדם פר–אולימפי  -סך הניקוד שצבר כל ענף פר–אולימפי יוכפל בשלוש.

 .10החישוב בסעיף (9ב) עד (ו) לנשים (ספורטאיות ומאמנות) ייערך בנפרד והניקוד המצטבר בכל אחד מסעיפים אלה יוכפל ב–.1.5
 .11אופן חישוב התמיכה
התמיכה במוסד תחושב כדלקמן:
()1

בשלב הראשון ,ייקבע ניקוד למוסד בכל אמת מידה; סך כל הניקוד שצברו שלושת הענפים המובילים בוועד האולימפי
הבין–לאומי ,כפי שהמליץ הוועד האולימפי הישראלי ,במסגרת סעיף  9למבחנים יוכפל במקדם ;1.5 -

()2

מוסד הפועל לפי סדרת תקני איכות המאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי ,הניקוד שצבר עד כה ,יוכפל במקדם ;1.2

()3

מוסד המעסיק מנהל בעל תואר אקדמי בחינוך גופני עם התמחות בניהול ,או בעל תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים
האלה :משפטים ,כלכלה ,מינהל עסקים ,מינהל ציבורי או מינהל ספורט ,או בעל תואר אקדמי אחר הנוגע לעניין ,הניקוד
שצבר עד כה ,יוכפל במקדם  ,1.05ובלבד שגובה השכר המשולם למנהל לא יחרוג מהעלות המפורטת בטבלה ובכל מקרה
לא יעלה על עשרה אחוזים מגובה המחזור הכספי; הסכום האמור יוצמד למדד יוקר המחיה לפי בסיס חודש ינואר .2012
מחזור כספי בשקלים חדשים

עלות שכר מנהל
בשקלים חדשים

עד 1,000,000

100,000

 1,000,000עד 2,000,000

200,000

 2,000,001עד 3,000,000

250,000

 3,000,001עד 5,000,000

300,000

 5,000,001עד 10,000,000

350,000

מעל 10,000,000

400,000

()4

בשלב השני ,ייקבע חלקו היחסי של כל מוסד בכל אמת מידה כיחס בין הניקוד שקיבל בה לכלל הניקוד שהוענק לכלל
המוסדות באותה אמת מידה;

)(5

בשלב השלישי יחושב החלק היחסי הסופי של המוסד בכלל התמיכה כצירוף חלקיו היחסיים בכל אמות המידה;

()6

בשלב הרביעי ,במקרים שבהם פחת שיעור התמיכה היחסי במוסד ביותר מ– 20%לעומת שנה קודמת שבה קיבל תמיכה,
לא יפחת שיעור התמיכה במוסד מ– 80%משיעור התמיכה היחסי שלו היה זכאי המוסד בשנת ההערכה בתום השלב
השלישי; לעניין פסקה זו לא תובא בחשבון התמיכה שניתנה ,הן בשנה הקודמת והן בשנה שבעדה ניתנת התמיכה,
בהתאם לניקוד באמת המידה של גידול מספר הספורטאים כמפורט בסעיף (9ב) ובאמת המידה של תחרויות בין–לאומיות
בארץ כמפורט בסעיף (9ו); המוסד לא יהיה זכאי להגנה לפי פסקה זו יותר מפעם אחת במשך ארבע שנים רצופות ,זולת
אם החליטה הוועדה אחרת ,בהחלטה מנומקת בכתב; ההגנה לפי פסקה זו תחושב לאחר חישוב ההגנה לפי פסקה (,)9
ככל שהופעלה באותה שנה;

()7

בכל מקרה ,שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה על  75%מן ההוצאות בהתאם לדוח הכספי המבוקר;
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)(8

היקף התמיכה במוסד הנתמך לראשונה לא יעלה על כפל עלות הפעילות בשנה שקדמה לשנה שבעבורה מבוקשת
התמיכה;

)(9

עד  10%מהסכום הכולל של התקנה התקציבית יכול להינתן שלא לפי אמות המידה המפורטות בסעיף  ,8ובלבד שבכל
מקרה לא תינתן תוספת לתחום העולה על  50%מחלקו היחסי לפי הטבלה שבסעיף  ,8ולא ייגרע מתחום מעל  25%מחלקו
היחסי לפי הטבלה; חלוקת האחוזים הסופית תיעשה בידי הוועדה וזאת לאחר קבלת המלצת מינהל הספורט ובהחלטה
מנומקת בכתב; במקרים שבהם ,לאחר חלוקת האחוזים הסופית בתקנה התקציבית ,פחת שיעור התמיכה היחסי במוסד
ביותר מ– 15%לעומת שיעור התמיכה היחסי שלו נמצא זכאי לפני שינוי חלוקת האחוזים לפי פסקה זו ,בכל אחת
מרצועות התמיכה כמפורט בסעיף  ,8למעט רצועת גידול מספר הספורטאים הפעילים ,לא יפחת שיעור התמיכה במוסד
מ– 85%משיעור התמיכה היחסי שלו היה זכאי בשנת ההערכה אלמלא שינוי חלוקת האחוזים;
יובהר כי חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד ,כאמור בסעיף זה ,תיעשה ,בשלב המקדמי,
על ידי הקבצת נושאי התמיכה לפי תחומי פעילות ,על פי תכנית העבודה של המשרד ,ובהתאם לקדימויות שייקבעו
כתוצאה מכך.

 .12חלוקת תוספת תקציבית לתקנה
במקרה שבו תינתן תוספת תקציבית לסכום העומד לחלוקה בשנה נתונה ,תיווסף יתרת הסכום לאמת המידה לתמיכה בעד
ארגון תחרויות בין–לאומיות בארץ ,ובלבד שערך נקודה לא יעלה על  100שקלים חדשים בתחרויות בענפים לא–אולימפיים,
ובענפים אולימפיים ערך הנקודה לא יעלה על  200שקלים חדשים ,ובענפים פר–אולימפיים ערך הנקודה לא יעלה על 300
שקלים חדשים; במקרים שבהם לא ינוצל מלוא הסכום הנוסף ,הוא יחולק לכלל אמות המידה לפי מבחנים אלה.
 .13תשלום התמיכה
(א) התמיכה תשולם לאחר ביצוע הפעילות ,בהתאם לנוהל ולהוראות החשב הכללי.
(ב)

לא בוצעה פעילות אשר נכללה בתכנית העבודה שהגיש המוסד ,יחזיר המוסד את התמיכה שקיבל בעדה.
פרק ד' :שונות

 .14ביטול
המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור - 4בטלים.
 .15תחילה
תחילתם של מבחנים אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר .)2013
ד' בטבת התשע"ב ( 17בדצמבר )2012
(חמ )3-1888
()803-35-2011-000050
לימור לבנת
שרת התרבות והספורט

				

__________
4

י"פ התשס"ו ,עמ' .2280

הודעה בדבר עדכון סכום היטל
לפי חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף 11י לחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד( 11984-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב עליית המדד שפורסם בדצמבר
 2011לעומת המדד שפורסם בדצמבר  ,2010החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012סכומי היטלי ההטמנה לפי סוגי פסולת
וסוגי אתרים לסילוק פסולת ,בשנת  ,2012המופיעים בתוספת לחוק ,הם כלהלן:

__________
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשס"ז ,עמ' .88
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טור א'
סוג הפסולת

טור ג'
סכום היטל ההטמנה (בשקלים
חדשים לטון) בשנת 2012

טור ב'
סוג האתר לסילוק

פסולת מעורבת או פסולת יבשה

אתר לסילוק פסולת מעורבת

70.19

פסולת יבשה

אתר לסילוק פסולת יבשה

23.40

שאריות מיון פסולת

אתר לסילוק פסולת

70.19

בוצה

אתר לסילוק פסולת מעורבת

140.38

בוצה תעשייתית

אתר לסילוק פסולת

46.79

פסולת בניין

אתר לסילוק פסולת

4.68

י"ג בכסלו התשע"ג ( 27בנובמבר )2012
(חמ )3-4552
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

				

הסמכה
לפי פקודת בריאות העם ,1940 ,ולפי חוק למניעת מפגעים ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכויותי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן ,של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם ,אני מסמיך את צור גלין ,ת"ז
 ,053910543בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם ,וכל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה:
טור א'
הסעיף או התקנה

טור ג'
הסמכויות

טור ב'
החיקוק

42א

פקודת בריאות העם1940 ,

(11ג)

חוק למניעת מפגעים ,התשכ"א1961-

11ב

חוק למניעת מפגעים ,התשכ"א1961-

ממונה

1
2

מתן התראה לביצועה של עבירה
מתן צו לסילוק מפגע רעש או ריח חזקים או בלתי סבירים

י"ב בחשוון התשע"ג ( 28באוקטובר )2012
(חמ )3—2495
					
				
__________
 1ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;191ס"ח התשנ"א ,עמ' .98
 2ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;58התשס"ח ,עמ' .783

גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

הרשאה והסמכה
לפי חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג1993-
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן ,של החיקוק המפורט בטור ב' לצדם ,אני מרשה ומסמיכה את יואב
גואל ,ת"ז  ,028540425בסמכויות כמפורט בטור ג':
טור א'
הסעיף

טור ב'

טור ג'

החיקוק

הסמכויות

(5ח)

חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג( 11993-להלן  -החוק)

סמכות בדיקת פנקסי רעלים

16

החוק

סמכות ביקורת

__________
 1ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;28התשנ"ז ,עמ' .143
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הרשאה והסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.
י"ד בכסלו התשע"ג ( 28בנובמבר )2012
(חמ )3—2462
					
				

רומי אבן דנן
הממונה

הודעה על החלטת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בדבר הטלת דמי חבר לשנת 2013
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
בהתאם לסעיף (93א) לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-אני מודיעה בזה כי בישיבת המועצה הארצית של לשכת
עורכי הדין מיום כ"א בכסלו התשע"ג ( 5בדצמבר  )2012הוחלט על הטלת דמי חבר לשנת  ,2013כמפורט להלן:
גובה דמי החבר בשקלים חדשים
למשלמים עד יום ד' בשבט
התשע"ג ( 15בינואר )2013

מספר שנות ותק בעריכת דין/קבוצת גיל

למשלמים אחרי יום ד' בשבט
התשע"ג ( 15בינואר )2012

מוסמכים שהוסמכו מיום י"ט בטבת התשע"ג
( 1בינואר  )2013עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג ( 30ביוני )2013

200

200

עד שתי שנות ותק (הוסמכו בשנים  2011או )2012

640

740

שלוש שנות ותק (הוסמכו בשנת )2010

770

890

ארבע עד חמש שנות ותק (הוסמכו בשנים  2008או )2009

820

940

מעל  5שנות ותק ועד גיל 67

1,130

1,300

מגיל  67ואילך

250

290

כ"ה בכסלו התשע"ג ( 9בדצמבר )2012
(חמ )3-4027
לינדה שפיר
המנהלת הכללית של לשכת
עורכי הדין בישראל

		
__________
1

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית
מס' תת"ל - 59/תחנת כוח פוטו–וולטאית גבים
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיפים 76ג( )1ו– 77לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-מודיעה בזה הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של
תשתיות לאומיות (להלן  -הוועדה) כי בישיבתה מיום ח' בתשרי התשע"ג ( 24בספטמבר  ,)2012החליטה על הכנת תכנית לתשתית
לאומית מספר תת"ל( 59/להלן  -התכנית) תחנת כוח פוטו–וולטאית גבים.
תיאור התכנית :תת"ל  59היא תכנית להקמת מיתקן פוטו–וולטאי לייצור חשמל בהספק של כ– 60מגה–וואט ,בצמידות לקיבוץ
גבים ,צפונית למושב יכיני ומזרחית לכביש  ;34התכנית כוללת :הקמת מיתקן פוטו–וולטאי בהספק של כ– 60מגה–וואט ,חיבור
להוצאת החשמל מהתחנה ,מיתקני מיתוג והשנאה ,ממירים ומבני השנאה.
תחום התכנית :רשימת הגושים וחלקות הכלולים בתכנית:
מרחב תכנון שמעונים
גוש

סוג גוש

חלק /
כל הגוש

חלקות בשלמותן

חלקי חלקות

893

מוסדר

חלק

-

28 ,27 ,9

980

מוסדר

חלק

34 ,21 ,14 ,13 ,11

29 ,28 ,25 ,18 ,17 ,15 ,10-5

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ט ,עמ' .82
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הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול ,ובמקרה של אי–התאמה בין רשימת הגושים וחלקי הגושים לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
מטרות התכנית:
( )1יצירת מסגרת תכנונית להקמה ולהפעלה של תחנת כוח פוטו–וולטאית בהספק של כ– 60מגה–וואט באזור קיבוץ גבים;
) (2יצירת מסגרת תכנונית להקמת מיתקני מיתוג והשנאה ,ממירים ומבני השנאה;
) (3יצירת מסגרת תכנונית למעבר קווי חשמל להוצאת חשמל מהתחנה;
) (4קביעת הוראות סביבתיות למניעת מפגעים סביבתיים.
הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הפנים www.moin.gov.il :תחת הכותרת "תכנון ובנייה" " >---תכניות
עררים ופרוטוקולים" " >---הודעות בענייני תכנון ובנייה קובצי תקנון ותשריט החל מ–."15.7.2010
כל המעוניין לעיין בתשריט הנלווה להודעה זו יכול למצאו במשרדי הוועדות הרשומות להלן:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,רח' יפו  ,232ת"ד  ,36078ירושלים  ,94383טל'  ,02-5312666פקס'
;02-5697997
( )2ארכיב המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,רח' קפלן  ,2ת"ד  ,6158ירושלים  ,91061טל'  ,02-6701556/646פקס' ;02-6701633
( )3הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4ת"ד  ,68באר שבע  ,84100טל'  ,08-6263795פקס' ;08-6263797
( )4הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים ,חוות איבים ,ת"ד  ,50שדרות  ,80100טל'  ,08-6899696פקס' .08-6894063
י"א בכסלו התשע"ג ( 25בנובמבר )2012
(חמ )3-697

			

עמרם קלעג'י
          המנהל הכללי של משרד הפנים
יושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה 1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6ו–( )8לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של תשתיות לאומיות (להלן  -הוועדה הארצית) ,בישיבתה מס'  09/2012מיום כ"א בסיוון התשע"ב ( 11ביוני ,)2012
החליטה על העברת תכנית לתשתית לאומית ,מספר תת"ל  - 34תחנת כוח אי .פי .אם באר טוביה (להלן  -התכנית) ,להערות
הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.
מקום התכנית :התחנה תוקם בשטח אזור התעשייה באר טוביה וקווי הולכת החשמל והגז יוקמו בתחום הוועדות המקומיות
באר טוביה ,שקמים וקרית מלאכי.
מטרת התכנית :קביעת הוראות לצורך הקמת תחנת כוח מוסקת בגז טבעי במחזור משולב ,שתופעל בהספק של כ– 430מגה–
וואט ,הקמת מערכות ההולכה וביצוע כל פעולה הנדרשת להקמתן ולהפעלתן.
עיקרי הוראות התכנית:
( )1ייעוד שטח לתחנת כוח בגז טבעי ,לחצר מיתוג ולתחנת גז;
) (2קביעת תנאים לחיבור תחנת הכוח למערכת ההולכה לגז טבעי והוספת רצועת תשתית הולכת גז;
) (3קביעת תנאים לחיבור תחנת הכוח למערכת החשמל להוצאת החשמל מהתחנה והוספת מסדרון תשתית חדש לקווי מתח
על;
) (4קביעת הוראות בנייה ותנאים למתן היתרי בנייה של כל המיתקנים והמבנים הקבועים בתכנית זו ולהפעלתם המסחרית;
) (5קביעת תנאים להפעלת תחנת הכוח;
) (6קביעת הוראות למניעה או למזעור של מפגעים סביבתיים העלולים להיגרם מהקמת תחנת הכוח והפעלתה;
) (7קביעת קו בניין לתחנת כוח ,לתחנת גז  -הפחתת לחץ ולתחנת מיתוג מדרך מס' .40
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :דרום; מרחבי תכנון מקומיים :באר טוביה ,שקמים ,קרית מלאכי.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ט ,עמ' .157
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רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:
גוש

סוג
גוש

חלק/
כל גוש

2916

מוסדר

חלק

חלקות בחלקן

חלקות בשלמותן
מרחב תכנון קרית מלאכי

92 ,91 ,90 ,76 ,27 ,25 ,23 ,21 ,20

26 ,24 ,22
מרחב תכנון באר טוביה

312

מוסדר

חלק

16 ,10

15 ,12 ,9 ,4

2475

מוסדר

חלק

-

42 ,41 ,39 ,14 ,13 ,12 ,10

2731

מוסדר

חלק

,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,174 ,55
,273 ,272 ,271 ,268 ,184 ,183
301 ,300 ,275 ,274

,264 ,263 ,260 ,189 ,186 ,185 ,177 ,176 ,175 ,52
,303 ,302 ,299 ,298 ,276 ,270 ,269 ,267 ,266
365 ,363 ,360 ,350 ,317, 316

2732

מוסדר

חלק

7 ,4 ,2

2733

מוסדר

חלק

8 ,6

2734

מוסדר

חלק

7 ,6 ,5

9 ,8 ,4 ,3 ,2

2737

מוסדר

חלק

32

6 ,5 ,4 ,1

2738

מוסדר

חלק

26

2739

מוסדר

חלק

6

34108

מוסדר

חלק

61 ,2

2739

מוסדר

חלק

6

34002

מוסדר

חלק

40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,16

34004

מוסדר

חלק

22

34105

מוסדר

חלק

9 ,4 ,2

34107

מוסדר

חלק

44

34108

מוסדר

חלק

מרחב תכנון שקמים

53

,37 ,35 ,28 ,27 ,25 ,23 ,22 ,21 ,10 ,9 ,8 ,5 ,2
61 ,59 ,51 ,49 ,48 ,47 ,44 ,38

הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול ,במקרה של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן בתשריט
יגבר המסומן בתשריט.
מקום הצגת התכנית :עותק שלם של התכנית לרבות תסקיר ההשפעה על הסביבה נמצא במזכירות הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של תשתיות לאומיות; במשרדי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה; במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום; ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה באר טוביה ,שקמים וקרית מלאכי .עותק חלקי ממסמכי התכנית הכולל:
הוראות התכנית ותשריט מצב מוצע נמצא במשרדי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה במחוזות של משרד הפנים שבתחומם לא
חלה התכנית :ירושלים ,תל אביב ,חיפה ,הצפון והמרכז.
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ניתן לעיין במסמכי התכנית גם באתר האינטרנט של של היזם בכתובת.http://www.ipm-bt.co.il/inner/45 :
המועד להגשת הערות והשגות :כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר ,וכל מי שרשאי לפי סעיף  100לחוק להגיש
התנגדות לתכנית ,הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך  30ימים מיום
פרסום הודעה זו בעיתונות ,לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,עם העתק למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה במחוז הדרום ,משרד הפנים .הפנייה לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות תהיה בכתב ,בשלושה
העתקים ,ותלווה בנימוק ובביסוס הטיעונים .המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת הגשת ההערות וההשגות .לצורך כך יש
לציין פרטים מלאים ליצירת קשר :כתובת מגורים ,דואר אלקטרוני ,טלפון ופקס.
עיון במסמכי התכנית :כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי התכנית במשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,רח' יפו  ,232ת"ד  ,36078ירושלים  ,94383טל'  ,02-5312666פקס'
;02-5697997
( )2המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,רח' קפלן  ,2ת"ד  ,6158ירושלים  ,91061טל'  ,02-6701556/64פקס' ;02-6701633
( )3הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,קריית הממשלה ,רח' התקוה  ,4ת"ד  ,68באר שבע ,טל'  ,08-6263791פקס'
;08-6263797
( )4הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר טוביה ,אזור התעשייה ,באר טוביה  ,70900טל'  ,08-8509700פקס' ;08-8509704
( )5הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שקמים ,צומת ראם ,ד"נ שקמים  ,79835טל'  ,08-8500705פקס' ;08-8503163
( )6הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית מלאכי ,ת"ד  ,1קרית מלאכי  ,70950טל'  ,08-8500842פקס' .08 -8586220
תשריט מצב מוצע ותקנון בלבד:
( )7הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1בניין ג'נרלי ,ירושלים ,טל'  ,02-6290203פקס'
;02-6290293
( )8הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125תל אביב  ,67012טל'  ,03-7632580פקס' ;03-7632581
( )9הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' פל ים  ,15קריית הממשלה ,חיפה ,טל'  ,04-8633427פקס' ;04-8633432
( )10הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17105טל'  ,04-6508508פקס'
;04-6508560
( )11הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91קריית הממשלה ,קומה ג' ,רמלה ,טל'  ,08-9788444פקס'
.08-9788418
ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של מסמכי התכנית המחייבים בלבד בתוך כשבוע ימים ממועד פרסום
הודעה זו ,במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים ,בטלפון ,03-9298115 :בימים א'-ה' בשעות .16:00-9:00
הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הפנים www.moin.gov.il :תחת הכותרת "תכנון ובנייה" " >---תכניות
עררים ופרוטוקולים" " >---הודעות בענייני תכנון ובנייה קובצי תקנון ותשריט החל מ–."15.7.2010
כ"ח בחשוון התשע"ג ( 13בנובמבר )2011
(חמ )3-697

			

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

עמרם קלעג'י
          המנהל הכללי של משרד הפנים
יושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

1695

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
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' תא,2215/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3988התשנ"ב ,עמ'  ,2620מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
לבנייני ציבור.

.2

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

להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
לבנייני ציבור ודרך.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים 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 בתל–אביב-יפו בגוש  ,6212לפי הפירוט הזה:
חלקה

שטח רשום במ"ר

שטח הפקעה

105

567

בשלמות

106

567

בשלמות

132

7,080

בשלמות

133

19,137

בשלמות

135

1,764

בשלמות

144

756

בשלמות

תיאור הקרקע -

145

5,110

בשלמות

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,ששטחה  833מ"ר מתוך שטח
של  5,059מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6135חלק מחלקה .88
ד' בכסלו התשע"ג ( 18בנובמבר )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

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' (Bב),
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעיתון רשמי מס'
 ,1389התש"ה ,תוספת  ,2עמ'  ,84ובהתאם לתכנית מס'
 ,646שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1300התשכ"ו ,עמ'  ,2240ובהתאם לתכנית מס' תא,1095/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1655התש"ל ,עמ'  ,2782מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1696

174

45

בשלמות

192

5,467

בשלמות

ד' בכסלו התשע"ג ( 18בנובמבר )2012
(חמ )3-2

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

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

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' ,580
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4368התשנ"ו ,עמ'  ,1099מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרכים
ושטחים לבנייני ציבור.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים 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 -
בני ברק ,בין הרחובות הירקון והרב שלמה בן יוסף; גוש
 ,6196חלקה  392בשלמות (לשעבר חלקת מקור ;)309
הייעוד :דרך.

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,בניין עיריית בני
ברק ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ז בחשוון התשע"ג ( 6בנובמבר )2012
(חמ )3-2
יעקב אשר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

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' ח,169/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2173
התשל"ו ,עמ'  ,694מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת 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  60ימים 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 -

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,בניין עיריית
בני ברק ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ' בחשוון התשע"ג ( 5בנובמבר )2012
(חמ )3-2
יעקב אשר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

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' /105א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1707
התשל"א ,עמ'  ,511ותכנית מפורטת מס'  ,174שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1382התשכ"ז,
בתאריך  ,2.8.1967מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק (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 בניין ציבורי.

.2

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

בני ברק ,רח' בארי  ;7גוש  ,6188חלקה  327בשלמות; הייעוד:
בניין ציבורי  +שצ"פ.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,6759חלקה בשלמות
 ;254הייעוד :דרך.
ט"ו בכסלו התשע"ג ( 29בנובמבר )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

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' חפ1584/ב,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5680
התשס"ז ,עמ'  ,3150מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1697

ולבנייה חיפה (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 ושטח ציבורי פתוח.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים 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 בחיפה ,המזוהה כגוש  ,10795ח"ח  14ו–;26
גוש  ,10797חלק מחלקה .116

.4

ז' בכסלו התשע"ג ( 21בנובמבר )2012
(חמ )3-2
יונה יהב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה

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' ק,130/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1299
התשכ"ו ,עמ'  ,2206מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קריות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך מבני ציבור.

.2

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

ו' בכסלו התשע"ג ( 20בנובמבר )2012
(חמ )3-2

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

יונה יהב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה

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'
חפ2257/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6158התשע"א ,עמ'  ,956מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חיפה (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  60ימים 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.

__________

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחיפה ,המזוהה כגוש  ,12596ח"ח  4ו–5
ברחוב שונמית.

חטיבת קרקע בקרית ים ,גוש - 10444
חלקה  ,1710ששטחה כ– 2,363מ"ר ,המזוהה כשטח למבנה
ציבורי והמסומנת בצבע חום וקו חום מובלט מסביב;
חלקה  ,1753ששטחה כ– 136מ"ר ,המזוהה כשטח למבנה
ציבורי והמסומנת בצבע חום וקו חום מובלט מסביב;
ח"ח  ,1895ששטחה כ– 1,051מ"ר ,המזוהה כשטח למבנה
ציבורי והמסומנת בצבע חום וקו חום מובלט מסביב.
י"א בכסלו התשע"ג ( 25בנובמבר )2012
(חמ )3-2

__________

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

1698

שמואל סיסו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

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' ק,256/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2201
התשל"ו ,עמ'  ,1373מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קריות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך מבני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים 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 בקרית מוצקין ,ששטחה כ– 11,648מ"ר,
המזוהה כגוש  ,10428חלק מחלקה ( 473לשעבר חלקה ,)3
המזוהה כשטח למבנה ציבורי והמסומנים בצבע חום וקו
חום מובלט מסביב.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים 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 באזור אלמכאסר  -גוש  ,7849חלקי חלקות
.59 ,58 ,57 ,54

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בטייבה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ' בחשוון התשע"ג ( 5בנובמבר )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'
טב/במ( 2/2509/להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6448התשע"ב ,עמ' ,5403
מוסרת 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  60ימים 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 -

י"א בכסלו התשע"ג ( 25בנובמבר )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

שמואל סיסו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות

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' טב2492/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5212התשס"ג ,עמ'  ,3677מוסרת
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.

__________

חטיבת קרקע בהמשך אזור פרדיסיא; גוש  ,8031חלקות
בשלמות  ,46 ,37 ,35 ,34חלקי חלקות ,38 ,17 ,16 ,13 ,12 ,9 ,8
.50 ,41
__________

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

1699

מק ,177/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6304התשע"ב ,עמ'  ,26מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה לוד (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.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בטייבה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ט בחשוון התשע"ג ( 4בנובמבר )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

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים 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' לד,179/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6446התשע"ב ,עמ'  ,5308מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(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  60ימים 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 -

גוש

חלקי חלקה

3949

חטיבת קרקע בלוד ,רחוב המחקר מכביש  40עד רחוב
המסגר ,לדרך; גוש  ,3977ח"ח  34בשטח  668מ"ר ,לדרך,
ח"ח  37בשטח  510מ"ר ,לדרך; גוש  ,3979ח"ח  ,15בשטח
 1,617מ"ר ,לדרך.

3971

כ"א בחשוון התשע"ג ( 6בנובמבר )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מאיר ניצן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד

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' לד/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1700

110

שטח במ"ר
15

111

17

112

7

123

18

125

22

127

16

129

23

130

23

131

23

159

30

109

11

128

21

30

230

36

1,051

42

995

46

76
21

3984

3

3959

98

487

99

463

הייעוד :דרך.
ט"ו בכסלו התשע"ג ( 29בנובמבר )2012
(חמ )3-2

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

מאיר ניצן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

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

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2625
התש"ס ,עמ'  ,1557מוסרת 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 שב"צ.

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' לד,1000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2544התשל"ט ,עמ'  ,1656מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(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  60ימים 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 -

.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  ,3644חלקה 153
(לשעבר ח"ח .)69 ,68 ,66

ז' בכסלו התשע"ג ( 21בנובמבר )2012
(חמ )3-2

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

חטיבת קרקע בייעוד דרך -
גוש

ח"ח

שטח במ"ר

3949

159

7

90

39

159/1

59

3971

46

8

3984

3

47

3958

.2

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

4

28

207

154

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' נס,96/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3511התשמ"ח ,עמ'  ,526מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שב"צ,
דרך ושצ"פ.

.2

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

ט"ו בכסלו התשע"ג ( 29בנובמבר )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מאיר ניצן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד

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,1/72/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

1701

.4

תיאור הקרקע -

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1240
התשכ"ו ,עמ'  ,613ותכנית מיתאר מקומית מס' נת,7/400/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2844
התשמ"ב ,עמ'  ,2707מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נתניה (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.

חטיבת קרקע בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3641חלקות
בשלמות .134 ,130 ,119-115
ז' בכסלו התשע"ג ( 21בנובמבר )2012
(חמ )3-2
יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה

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  60ימים 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' ,7/400
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2844התשמ"ב ,עמ'  ,2707מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה (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  60ימים 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 בנתניה ,ששטחה כ– 3,968מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,8239חלק מחלקות  ;89 ,88גוש  ,8243חלק מחלקות ,73
 ,109 ,103 ,100 ,99 ,96 ,80שייעודה דרך ,המסומנת במפת
הפקעה מס'  159בצבע אדום.

חטיבת קרקע בנתניה ,ששטחה כ– 24מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,8267חלק מחלקות  ,335 ,334שייעודה דרך ,המסומנת
במפת הפקעה מס'  160בצבע צהוב.
ד' בכסלו התשע"ג ( 18בנובמבר )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'
פת ,17/1209/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2611התש"ם ,עמ'  ,1216מוסרת 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 לדרך.

.2

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

ד' בכסלו התשע"ג ( 18בנובמבר )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מרים פיירברג-איכר
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה

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' נת,2/304/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1702

מריים פיירברג-איכר
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה

 .3הוועדה 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,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
.4

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1316
התשכ"ז ,עמ'  ,338ותכנית מס' פת ,46/1241/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4236התשנ"ד ,עמ'
 ,4551מוסרת 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 לדרך.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רחוב נחלת צבי ,ששטחה  52מ"ר,
המזוהה כגוש  ,6355ח"ח  ,113לדרך.

כ"ו בחשוון התשע"ג ( 11בנומבר )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  60ימים 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' פת/
מק ,71/1261/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6126התש"ע ,עמ'  ,4486מוסרת 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 לדרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים 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 בפתח תקוה ,רחוב אימבר ,המזוהה כגוש
 ,6365ח"ח  ,50לדרך  91 +מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6365ח"ח 50
לדרך.
י"ג בכסלו התשע"ג ( 27בנובמבר )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' פת,30/1268/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5518
התשס"ו ,עמ'  ,2531מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה (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 שטח לדרך.

.2

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

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רחוב הארי הקדוש ,ששטחה
 51מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6402ח"ח  ,63לדרך.
ט"ז בחשוון התשע"ג ( 1בנובמבר )2012
(חמ )3-2

__________
1
2

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"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' פת,3/1225/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

.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

פת ,9/1213/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3091התשמ"ד ,עמ'  ,3192מוסרת 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 לדרך.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רחוב יצחק שיפר ,ששטחה
 18מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6355ח"ח  245לדרך.

י"א בכסלו התשע"ג ( 25בנובמבר )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  60ימים 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' פת,1202/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1100התשכ"ד ,עמ'  ,1775מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
לדרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים 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 בפתח תקוה ,רחוב אורלוב ,ששטחה  66מ"ר,
המזוהה כגוש  ,6376ח"ח  ,83לדרך.
י"ט בכסלו התשע"ג ( 3בדצמבר )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' פת/
מק ,61/1230/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5093התשס"ב ,עמ'  ,3258מוסרת 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 שב"צ.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים 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 בפתח תקוה ,רחוב התשעים ושלוש ,ששטחה
 13מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6381ח"ח  168לדרך.
י"א בכסלו התשע"ג ( 25בנובמבר )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

.4

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3737התש"ן ,עמ'  ,1663מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין (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.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רחוב חדד סנדר ,ששטחה  188מ"ר,
המזוהה כגוש  ,6394ח"ח  ,51לשב"צ.

י"ט בכסלו התשע"ג ( 3בדצמבר )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  60ימים 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' פת/
במ ,7/1255/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3834התשנ"א ,עמ'  ,1092מוסרת 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 שב"צ.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים 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 בפתח תקוה ,רחוב מנחם בגין ,ששטחה
 1,719מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6321ח"ח ( 199לשעבר ח"ח )43
לשב"צ.

ט"ו בכסלו התשע"ג ( 29בנובמבר )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' אפ,203/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

חטיבת קרקע בראש העין ,שכונת שבזי ,גוש - 4271
חלק מחלקה

שטח במ"ר

102

237

103

200

104

200

105

200

106

( 425בערך)

107

200

הייעוד :שטח לדרך.
ד' בכסלו התשע"ג ( 18בנובמבר )2012
(חמ )3-2

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

משה סיני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין

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 מפורטת
מס' לה ,1/200/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים מס'  ,2271התשל"ו ,עמ'  ,274מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמלה (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.

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

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים 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 באזור רמלה ,ששטחה  150מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,4354ח"ח ( 24לשעבר גוש  ,4356ח"ח  ;)16הייעוד:
שטח לבנייני ציבור.

כ"א בחשוון התשע"ג ( 6בנובמבר )2012
(חמ )3-2
יואל לביא
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמלה

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' שד,22/119/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4900
התש"ס ,עמ'  ,4180מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה דרום השרון (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 גן ילדים.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים 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 בשדה ורבורג ,ששטחה כ– 1,557מ"ר,
המזוהה כגוש ( 9117לשעבר גוש  ,)7678חלק מחלקה 120
(לשעבר ח"ח .)15 ,4

כ"א בכסלו התשע"ג ( 5בדצמבר )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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מוטי דלג'ו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דרום השרון

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' עח5/23/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5038התשס"ב ,עמ'  ,709מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
הקמת מבני חינוך  -גני ילדים.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה 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.
 .4תיאור הקרקע -
מגרש ד' המהווה חלק מחלקה  49בגוש ( 8226לשעבר חלק
מחלקה  5בגוש  )8226בשטח של  3,481מ"ר מתוך 39,952
מ"ר ,וחלק מחלקה  51בגוש ( 8226לשעבר חלק מחלקה 40
בגוש  )8226בשטח  118מ"ר מתוך  500מ"ר ,כמסומן בצבע
חום מתוחם חום כהה בתשריט התכנית עח 5/23/הערוך
בקנה מידה  1:1,250ובתשריט ההפקעה בקנה מידה .1:250
העתק תשריט ההפקעה נמצא במשרדי הוועדה המקומית
עמק חפר ,וניתן לעיין בו בלא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
כ"ה באייר התשע"ב ( 17במאי )2012
(חמ )3-2

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

רני אידן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק חפר

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  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' הצ/
בת ,306/1-1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5939התשס"ט ,עמ'  ,3292מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

המתוארת בסעיף  4להלן (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  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה 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.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באבן יהודה ,המזוהה כגוש  ,8016ח"ח -97
 ;110הייעוד :שטח ציבורי פתוח ,שטח בנייני ציבור ודרכים
כמסומן בתכנית.
י"ג בחשוון התשע"ג ( 27בנובמבר )2012
(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-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מקומית מס'
ג ,851/תכנית מיתאר נהריה ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3305התשמ"ו ,עמ' ,1453
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נהריה
(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 לבנייני ציבור.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה 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.
 .4תיאור הקרקע -
גוש  ,18207חלקה  109בשלמותה; הייעוד :שטח לבניין
ציבורי.
י"א בכסלו התשע"ג ( 25בנובמבר )2012
(חמ )3-2
ז'קי סבג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

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 מקומית מס'
ג ,851/נהריה ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3305התשמ"ו ,עמ'  ,1453מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נהריה (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 לבנייני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים 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 -
גוש  ,18174חלקה  151בשלמותה; הייעוד :שטח לבניין
ציבורי.

י"א בכסלו התשע"ג ( 25בנובמבר )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ז'קי סבג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  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/
במ ,103/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4371התשנ"ו ,עמ'  ,1192מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נהריה (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 ושטח לבניין ציבורי.

 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

1707

.3

.4

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.
תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנהריה המזוהה כגוש  ,18166חלקה 64
בשלמותה; הייעוד :שטח לבניין ציבורי.

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,20010/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6456התשע"ב ,עמ'  ,5688מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני
ציבור.

.2

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

י"א בכסלו התשע"ג ( 25בנובמבר )2012
(חמ )3-2
ז'קי סבג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  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' ג,14507/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5559התשס"ו ,עמ'  ,4447מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו (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 שצ"פ ודרך.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה 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.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעכו ,גוש - 18019
שטח
במ"ר

הייעוד

חלקה
בשלמות

גושים וחלקות
לשעבר

שצ"פ

169

חלקה  113בגוש 18104

461

שצ"פ

202

חלקה  15בגוש 18019

5,798

203

חלקה  15בגוש 18019

883

שצ"פ

7,887

דרך

חלקה  17בגוש 18019
207
כ"ט בחשוון התשע"ג ( 14בנובמבר )2012
(חמ )3-2
שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

1708

חטיבת קרקע בעפולה ,ששטחה כ– 2,000מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,16745חלק מחלקה .21
כ' בחשוון התשע"ג ( 5בנובמבר )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חביב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה

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' ג,11741/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4978התשס"א ,עמ'  ,2249ובהתאם לתכנית מס' ג,11209/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5955התשס"ט ,עמ'  ,4022ובהתאם לתכנית מס' ג,8273/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4714התשנ"ט ,עמ'  ,1398ובהתאם לתכנית מס' ג,13050/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5361התשס"ה ,עמ'  ,1198מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

( 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  60ימים 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 באעבלין ,ששטחה  4,768מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,12202ח"ח  ;77 ,56 ,51-49 ,11-7 ,3 ,2גוש  ,12203ח"ח ,11-2
.19-16

.4

חטיבת קרקע בשפרעם ,ששטחה  4,590מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,10265חלק מחלקות .28 ,25 ,24
י"ח בכסלו התשע"ג ( 2בדצמבר )2012
(חמ )3-2
נאהד חאזם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

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'  ,57שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בעיתון רשמי  ,858התרצ"ט ,תוספת  ,2עמ' ,48
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-
יפו ,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  ,6473התשע"ב,
עמ'  ,6422תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–
אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

כ"ג בחשוון התשע"ג ( 8בנובמבר )2012
(חמ )3-2

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

נאהד חאזם
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,10502/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4900התש"ס ,עמ'  ,4188ובהתאם לתכנית מס' ג,10567/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5114התשס"ג ,עמ'  ,57מוסרת 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  60ימים 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.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

תיאור הקרקע  -דרך.

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו לפי הפירוט הזה:
גוש שומה

חלקה

שטח הפקעה

6921

36

 149מ"ר מתוך  602מ"ר

100

בשלמות

98

בשלמות

114

בשלמות

102

בשלמות

103

בשלמות

6924

71

בשלמות

6920

72

בשלמות

ד' בכסלו התשע"ג ( 18בנובמבר )2012
(חמ )3-4

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

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא ,2540/שהודעה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5798התשס"ח,
עמ'  ,2905מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
תל–אביב-יפו ,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  ,6461התשע"ב,
עמ'  ,5866תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–
אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
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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 "ל" שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,278התשי"ג ,עמ' ,671
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-
יפו ,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  ,6473התשע"ב,
עמ'  ,6421תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–
אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

( 27,200כולל שטח של
 4,000מ"ר שהופקע
בעבר)

.2

תיאור הקרקע -

ד' בכסלו התשע"ג ( 18בנובמבר )2012
(חמ )3-4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו לפי הפירוט הזה:
שטח רשום
במ"ר

שטח להפקעה במ"ר

גוש

ח"ח

6645

41

75,939

6647

31

43,233

15,200

34

30,477

19,600

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,ששטחה  495מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,6985חלקה .81

ד' בכסלו התשע"ג ( 18בנובמבר )2012
(חמ )3-4

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

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

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

הודעה לפי סעיף 19

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'  ,1205שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1912התשל"ג ,עמ' ,1546
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-
יפו ,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  ,4831התש"ס,
עמ'  ,1711תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–
אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע  -חלקה  34בשלמות בגוש .6110

ד' בכסלו התשע"ג ( 18בנובמבר )2012
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

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

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' /105ב ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2649התש"מ,
עמ'  ,2205מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני
ברק ,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  ,6468התשע"ב,
עמ'  ,6202תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6124חלקה ,289
בשטח של  394מ"ר בשלמות; הייעוד :גינה ציבורית.

י"ב בכסלו התשע"ג ( 26בנובמבר )2012
(חמ )3-4

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

יעקב אשר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

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-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית בניין ערים מס'
הר/מק( 1967/להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4643התשנ"ח ,עמ'  ,3531מצהירה
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה (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  ,4674התשנ"ח,
עמ'  ,4844תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הרצליה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רג/768/ב ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3929התשנ"ב,
עמ'  ,169מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רמת גן ,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  ,5939התשס"ט,
עמ'  ,3258תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

הרצליה ,רחוב שלמה המלך  -גוש  ,6667חלקי חלקה ,303
הייעוד :דרך (כמסומן בתכנית).

ט' בחשוון התשע"ג ( 25באוקטובר )2012

תוספת

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.

חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6180ח"ח  ;63הייעוד:
דרך.
(חמ )3-4

ז' בכסלו התשע"ג ( 21בנובמבר )2012
(חמ )3-4

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

יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

הודעה לפי סעיף 19

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 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' רש507/א ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2695התשמ"א,
עמ'  ,1146מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רמת השרון ,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  ,6461התשע"ב,
עמ'  ,5877תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת
השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

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/מק ,1451/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6198התשע"א,
עמ'  ,2420מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רמת גן ,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  ,6249התשע"א,
עמ'  ,4695תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6177חלקה בשלמות
 ,190ח"ח  ;137 ,131הייעוד :דרך.

ט' בחשוון התשע"ג ( 25באוקטובר )2012

חטיבת קרקע רמת השרון ,רח' שבטי ישראל והזית ,המזוהה
כגוש - 6333
חלקה  177בשלמות (לשעבר חלק מחלקה  ,)1ששטחה
 3,867מ"ר; הייעוד :שצ"פ ושב"צ;
חלקה  182בשלמות (לשעבר חלק מחלקה  121בגוש ,)6552
ששטחה  872מ"ר ,הייעוד :שצ"פ ושב"צ.
כ"ח בחשוון התשע"ג ( 13בנובמבר )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

אביהוא בן משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

(חמ )3-4

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

יצחק רוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון
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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' חד ,900/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4211התשנ"ד,
עמ'  ,3178מצהירה 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  ,5003התשס"א,
עמ'  ,3319תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חדרה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10012חלקה  ,20בשטח
של  1.656דונם; ייעוד הקרקע  -שב"צ.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד ,900/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4211התשנ"ד,
עמ'  ,3178מצהירה 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  ,5209התשס"ג,
עמ'  ,3572תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חדרה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10016חלקה ,206
בשטח של  1.733דונם בשלמות; ייעוד הקרקע  -שב"צ.

כ"ג בחשוון התשע"ג ( 8בנובמבר )2012

כ"ג בחשוון התשע"ג ( 8בנובמבר )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-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד780/ב ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3732התש"ן,
עמ'  ,1388מצהירה 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  ,6448התשע"ב,
עמ'  ,5397תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חדרה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10037חלקה ,223
בשטח של  0.800דונם; ייעוד הקרקע  -שב"צ.

כ"ג בחשוון התשע"ג ( 8בנובמבר )2012
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

__________
 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-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כ/155/ג
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5461התשס"ו ,עמ'  ,573מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קרית אתא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6140התשע"א ,עמ'
 ,207תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית אתא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,11599חלקה  33בשלמותה ,חלקי חלקות 32- ,10-1
 ;14הייעוד :דרכים ,שצ"פ (שטח ציבורי פתוח); גוש ,11609
חלקות בשלמותן  ,60 ,59חלקי חלקות ,69 ,58 ,45-32 ,30 ,28 ,27
 ,70הייעוד :דרך ,אב"צ (אזור בנייני ציבור); גוש  ,11608חלקה
בשלמותה  ,20חלקי חלקות  ;45 ,44 ,32 ,30-21הייעוד :דרכים;
גוש  ,11600חלקי חלקות  ;19 ,18 ,15-3הייעוד :דרכים.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,כיכר העירייה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ב בכסלו התשע"ג ( 6בדצמבר )2012
(חמ )3-4
יעקב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית אתא

עמ'  ,515תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של מועצה מקומית
מעלה עירון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במוסמוס ,המזוהה כגוש  ,20314חלק מחלקה ,8
ששטחה  550מ"ר ,הייעוד :דרך.

ט"ו בכסלו התשע"ג ( 29בנובמבר )2012
(חמ )3-4
מוחמד סובחי ג'בארין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון

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' ען ,960/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6255התשע"א ,עמ' ,5096
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עירון-ואדי
עארה ,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  ,6461התשע"ב,
עמ'  ,5873תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של מועצה מקומית
מעלה עירון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

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

חלק מחלקה  ,10ששטחה  129מ"ר; הייעוד :מבנים ומוסדות
דת;

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר/5/600/א,8/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5724
התשס"ח ,עמ'  ,112מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הוד השרון ,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  ,6384התשע"ב,
עמ'  ,2868תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הוד
השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חלק מחלקה  ,11ששטחה  654מ"ר ,הייעוד :מבנים ומוסדות
דת;

כ"ו בחשוון התשע"ג ( 11בנובמבר )2012

חטיבת קרקע במושירפה ,המזוהה כגוש - 20302

חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6454חלק
מחלקה  ;41הייעוד :שב"צ.

חלק מחלקה  ,10ששטחה  1,359מ"ר; הייעוד :דרך;

חלק מחלקה  ,11ששטחה  167מ"ר; הייעוד :דרך.

(חמ )3-4

ט"ו בכסלו התשע"ג ( 29בנובמבר )2012
(חמ )3-4

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

מוחמד סובחי ג'בארין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון

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 ,1016/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3465התשמ"ז ,עמ' ,1977
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עירון-ואדי
עארה ,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  ,3601התשמ"ט,

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

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

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

חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נס ,123/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5124התשס"ג ,עמ'
 ,375ותכנית מס' נס ,1/1999/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3958התשנ"ב ,עמ'  ,1331מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נס ציונה (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  ,5680התשס"ז,
עמ'  ,3134תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

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

חטיבת קרקע בראשון לציון ,המזוהה כגוש  ,4242חלקה 704
(לשעבר חלקי חלקה  )476בשלמותה ,ששטחה  1,594מ"ר;
הרחבת רחוב החצב מצדו הדרומי ,שיכוני המזרח.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3851חלק מחלקה ,19
מגרש .5

י"א בכסלו התשע"ג ( 25בנובמבר )2012

כ"א בחשוון התשע"ג ( 6בנובמבר )2012
(חמ )3-4

(חמ )3-4

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה

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' רח/מק/2000/א,34/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6071
התש"ע ,עמ'  ,2328מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות ,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  ,6212התשע"א,
עמ'  ,3130תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת ,14/1233/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4014התשנ"ב,
עמ'  ,3455מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פתח תקוה ,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  ,4458התשנ"ז,
עמ'  ,531תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח
תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.2

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,גוש  ,6393ח"ח  ,22בשטח של
 3,106מ"ר לדרך 4,000 ,מ"ר לחניה ו– 1,000מ"ר לשצ"פ.

ח' בכסלו התשע"ג ( 22בנובמבר )2012

י"ט בכסלו התשע"ג ( 3בדצמבר )2012

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3648חלק מחלקה .139
(חמ )3-4

(חמ )3-4

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

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

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

הודעה לפי סעיף 19

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' רצ ,20/22/1/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4399התשנ"ו ,עמ'
 ,410מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון
לציון ,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  ,4470התשנ"ז,
עמ'  ,1042תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון
לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
הרחבת רחוב החצב מצדו הדרומי ,שיכוני המזרח.

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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' רע ,166/1/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2884התשמ"ג,
עמ'  ,770מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רעננה ,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  ,6078התש"ע,
עמ'  ,2636ותיקון טעות סופר להודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,31943 ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,6163התשע"א ,עמ'  ,1209תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

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

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

.2

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,המזוהה כגוש  ,6582חלק מחלקה ,41
ששטחה  59מ"ר.

ו' בכסלו התשע"ג ( 20בנובמבר )2012

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעילבון ,המזוהה כגוש  ,15424חלק מחלקה ,9
מגרש  ;815ששטחה  2,010מ"ר; הייעוד :מבנה ציבור.

כ"ט בחשוון התשע"ג ( 14בנובמבר )2012
(חמ )3-4

(חמ )3-4
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה

צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי

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' גז13/11/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5314התשס"ד ,עמ'  ,3408מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גזר (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  ,6441התשע"ב,
עמ'  ,5081תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה
האזורית גזר מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.1

.2

תיאור הקרקע -

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג ,7468/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4439התשנ"ו,
עמ'  ,4649ותכנית מס' ג ,10456/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4912התש"ס ,עמ'  ,4523מצהירה
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים,
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  ,6461התשע"ב,
עמ'  ,5876תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה
המקומית אכסאל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

חטיבת קרקע במשמר דוד ,המזוהה כגוש  ,5143ח"ח - 34

.2

תיאור הקרקע -

ששטחה  4.846דונם; הייעוד :אזור קיט ונופש ספורט;
ששטחה  0.564דונם; הייעוד :שצ"פ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

חטיבת קרקע באכסאל המזוהה כגוש וחלקי החלקות האלה:
גוש
16904

ה' בכסלו התשע"ג ( 19בנובמבר )2012
(חמ )3-4

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

פטר וייס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גזר

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 ,5516/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4405התשנ"ו ,עמ'
 ,3105מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גליל
מזרחי ,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  ,6473התשע"ב,
עמ'  ,6434תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה
המקומית עילבון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

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

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

16905

חלקי חלקה

שטח במ"ר

45

2,155

47

2,191

48

257

49

152

50

417

5

867

19

645

הייעוד :דרך.
כ"ג בחשוון התשע"ג ( 8בנובמבר )2012
(חמ )3-4

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

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

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' ג8060/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1715

(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4871התש"ס ,עמ'  ,3257מצהירה
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל,
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  ,6441התשע"ב,
עמ'  ,5085תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה
המקומית כפר כסרא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר כסרא ,המזוהה כגוש  ,19228חלקי
חלקות ,28 ,27 ,25 :וגוש  ,19229חלקי חלקה  ;35מגרשים:
.500/3 ,500/2 ,500/1

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ו באלול התשע"ג ( 13בספטמבר )2012
(חמ )3-4

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

אדם קולמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל

__________

רחל פריד וייס ,נפטרה ממחלה במאקו הונגריה בשנת ;1942
סבתה של רחל זובר מצד אמה .הסבתא התאלמנה ונישאה
לאחר מכן לבעלה השני ששם משפחתו היתה וייס.
שלמה פריד ,נפטר מדלקת ריאות בבית חולים בבודפסט בערב
פסח  ;1940דודה  -אח אמה של רחל זובה;
יהודה שלזינגר ,נפטר ב– 1956בנירמדה הונגריה; אביה של רחל
זובר;
מרים לאה פריד ,נעלמה בין השנים  ,1945-1939נספתה כנראה
באושוויץ; אחות אמה של רחל זובר;
קריינדל וייס ,נעלמה בין השנים  ,1945-1939נספתה כנראה
באושוויץ; אחות אמה של רחל זובר.
השמות והכתובות של בני משפחתם של הנספים והנעדרים
הנ"ל שנותרו בחיים ומעוניינים בבקשה .1 :המבקשת דגנה לופז,
מרח' הלר  ,21ירושלים;  .2יאיר גלעדי ,גבעת שפירא  ,26גבעת
שפירא;  .3פירושקה (פירי) שטיין ,מניו יורק ארצות הברית.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.

תיקון טעות

ענבל לוי ,מזכירה

בהודעה 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  ,6413התשע"ב ,עמ'  ,3877לעניין תכנית מס'
הר( 1941/הרצליה) ,בסעיף  ,1במקום "דרושה לצורך ציבורי של
שטח לבנייני ציבור ,שבילים ודרך" ,צריך להיות "דרושה לצורך
ציבורי של שטח ציבורי פתוח ודרכים".
(חמ )3-2

בבית המשפט לעניני משפחה בתל–אביב-יפו
ת"ע 37821-10-12
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,
והמבקשת :אנה אוקסמן ,ע"י ב"כ עו"ד אריאל הרשושנים,
מרח' ז'בוטינסקי  ,155רמת גן.
הודעה

הודעות לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בתל–אביב-יפו
ת"ע 26066-09-12
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-

להווי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט לענייני
משפחה בתל אביב בבקשה להצהיר על מותם של הנספים
המפורטים להלן:
וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:
.1

ובעניין :הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,
והמבקשת :דגנה לופז ,ת"ז  ,000807461מרח' הלר ,21
ירושלים (בת דודה ויורשת של המנוחה רחל זובר (שלזינגר))
וכל הנספים הם גם קרובי משפחתה) ,ע"י ב"כ עו"ד אברהם נוי,
מרח' פישמן מימון  ,12תל אביב.
הודעה
להווי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט לענייני
משפחה בתל אביב בבקשה להצהיר על מותם של הנספים
המפורטים להלן:
וזה תיאורם של הנספים והנעדרים לפי הצהרת המבקשת:

זלמן אוקסמן
מקום מגוריו :לנינגרד.
נסיבות המוות :במהלך מלחמת העולם השנייה בשנת .1942

.2

חוה אוקסמן
מקום מגוריה :לנינגרד.
נסיבות המוות :בהתקפות על לנינגרד.

.3

ליב אוקסמן
שנת לידה.1917 :
מקום לידה :מוגיליוב/אוקראינה.
מקום מגוריה :לנינגרד.

יואל פריד ,נפטר במאקו הונגריה בשנת  ;1920סבה של רחל
זובר מצד אמה;

1716

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
יפעת עמר ,מזכירה

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  9.00ביום
.14.2.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל ברגיל ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 4332-02-12

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 38411-11-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת גרנד סנטר חברה לפתוח והשקעות ברח'
דיזנגוף בע"מ.

ובעניין פירוק עמותת בנות הדסה מוסדות חינוך ותרבות,
מס' העמותה .58-027925-5

והמבקש :יובנק חברה לנאמנות בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד יואל
פרייליך ו/או עו"ד דני קוליאס ,גיסין ושות' ,עורכי דין ,מרח'
הברזל  ,38תל אביב .69710

והמבקשים :עובדי העמותה ,ע"י ב"כ עו"ד רחל בן–רחמים-
סובול ,ממשרד יעקב אמסטר ושות' ,עורכי דין ,רח' יפו ,216
ירושלים .94383
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.11.2012הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,21.2.2013בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00
ביום .7.2.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רחל בן רחמים-סובול ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בירושלים

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.2.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,15.1.2013בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  8.30ביום
.1.1.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דני קוליאס ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 43050-05-12

פר"ק 52414-11-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אם טי אר טכנולוג'יס בע"מ ,ח"פ
.51-254223-4
והמבקש :ד"ר מוריס לסטר ,ע"י ב"כ עו"ד יובל ברגיל ,ממשרד
יגאל ארנון ושות' ,רח' הלל  ,31ירושלים .94581
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.11.2012הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,14.3.2013בשעה .9.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מגדלי הדר אפקה בע"מ ,ח"פ 51-267720-
 ,4מרח' סוקולוב  ,64רמת השרון.
והמבקשת :חברת אמנון פרנק ובניו בע"מ ,ח"פ
 ,51-2394590-4ע"י ב"כ עו"ד ליאור סיגון ו/או מושיק הלוי ,מרח'
הנחושת  ,10תל אביב  ,69719טל'  ,03-9451451פקס' .03-9457457
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.5.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.1.2013בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
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הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .10.1.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליאור סיגון ,עו"ד
בא כוח המבקשת

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .21.1.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עינבר אהרוני-גד ,עו"ד
באת כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 13870-11-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קאונטרי נווה אביבים בע"מ ,ח"פ
 ,51-256848-6מרח' לויטן  ,3תל אביב .69204
והמבקשת :תמר שאנן טבת ,ת"ז  ,021353933ע"י ב"כ עו"ד זיו
לוטן ,מרח' חורב  ,16חיפה  ,34341טל'  ,077-5432170פקס' 077-
 ,5432160דוא"ל .ziv@lotanlaw.com
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.11.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,16.1.2013בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00
ביום .16.12.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
זיו לוטן ,עו"ד
בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 52767-11-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בלה שלומקינס  -פ.ס ( )2008ניהול
בארים בע"מ ,ח"פ .51-420667-1
והמבקשים :גל אלקיים ,אלכס בוגוסלבסקי סרג'יו ,גורמן
קולפקוב ,ניסים טולדנו ,רוני אהרון הרמן ,ע"י ב"כ עו"ד רלי ארביב,
מרח' דוד אלעזר  ,27חדרה .38331
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.11.2012הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,29.1.2013בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .21.1.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רלי ארביב ,עו"ד
באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 49701-11-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גלובל נטוורקס  -לוגיסטיקה מתקדמת
בע"מ ,ח"פ  ,51-350301-1מרח' המשכית  ,15אזור התעשייה
הרצליה פיתוח.
והמבקשת :דינה אנשר ,ת"ז  ,049519150מרח' ההרדוף ,21/2
עתלית ,ע"י ב"כ עו"ד עינבר אהרוני-גד ,ממשרד עורכי דין ערן
קנר ושות' ,שד' שאול המלך  ,35בית אמריקה ,תל אביב ,טל'
 ,03-6969701פקס' .03-6969705
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.11.2012הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,28.1.2013בשעה .8.30
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 58456-11-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ביאלה בע"מ ,ח"פ .51-399439-2
והמבקש HAILEMICHEAL MISGINA :נתין אריתראי
דרכון מס'  ,una04229ע"י ב"כ עו"ד אפרת מור מילמן ,מרח' יהודה
הלוי  ,45תל אביב ,טל'  ,03-6090420פקס' .03-6090419
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.11.2012הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,30.1.2013בשעה .8.30

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.23.1.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אפרת מור מילמן ,עו"ד
באת כוח המבקש

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .31.1.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אנוור אבוקטיש ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 13835-03-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ארגון הובלה בית שאן בע"מ ,ח"פ
 ,51-070431-5מרח' מרכז העגול  ,2בית שאן.

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 23706-06-12

והמבקש :פנחס סוויסה ,ת"ז  ,65383697ע"י ב"כ עו"ד נתן
מולכו ,מרח' המלאכה  ,2נתניה  ,42504טל'  ,09-8655995פקס'
.09-8655988

והמבקש :יעקב קוניו ,ע"י ב"כ עו"ד יהודית שושני ,מרח'
גאולה 9/3א ,כפר סבא .44254

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.3.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.2.2013בשעה .9.30

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נגרית עדן יוסף בע"מ.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.6.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,12.2.2013בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  8.30ביום
.5.2.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יהודית שושני ,עו"ד
באת כוח המבקש

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .28.1.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נתן מולכו ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 42215-09-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 11758-07-12

ובעניין פירוק חברת הלפון תקשורת וייעוץ  2003בע"מ ,ח"פ
.51-337889-3

ובעניין פירוק חברת ש .טלבי תעשיות אלומניום ()2000
בע"מ ,ח"פ .51-305316-5

והמבקשים :בשארה סאפיה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מחמוד
מועד ,רישיון מס'  ,50081רח'  ,8016ת"ד  ,5124נצרת  ,16000טלפקס'
 ,04-6565122נייד .054-3038416

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

והמבקשים :סלאח נאיל ,ת"ז  ,081048282ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד
אנוור אבוקטיש ,ת"ד  ,250ירושלים .9100201
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.7.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.2.2013בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.9.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.1.2013בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .16.1.2013
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מחמוד מועד ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 20837-11-12
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת מרכז אלומה ,מס' עמותה .58-003502-0
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.11.2012הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,17.3.2013בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה.
העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 5823-12-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נגרית הכפר אילת בע"מ ,ח"פ .51-215923-7
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אהוד שילוני ו/או
אח' ,מרח' סוקולוב  ,40רמת השרון  ,47235טל'  ,03-7600400פקס'
.03-7600401
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.12.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.3.2013בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 10.3.2013
עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אהוד שילוני ,עו"ד
בא כוח המבקשים

1720

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :ההתאגדות הסטודנטיאלית החדשה תל אביב -
אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-005649-9 :
המען :רח' הגואל  ,6שכ' התקוה ,תל–אביב-יפו .65557
תאריך רישום :י"ג בכסלו התשע"ג ( 27בנובמבר .)2012
סוג ראשי :שונות.
סוג משני :עזרה הדדית.
( )2שם האגודה :מילופרי  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005650-7 :
המען :ד"נ אשרת .25201
תאריך רישום :י"ג בכסלו התשע"ג ( 27בנובמבר .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )3שם האגודה :חברי מילואות  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005651-5 :
המען :ד"נ אשרת .25201
תאריך רישום :י"ג בכסלו התשע"ג ( 27בנובמבר .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )4שם האגודה :ווייט  -אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-005652-3 :
המען :ד"נ אפק .30042
תאריך רישום :י"ג בכסלו התשע"ג ( 27בנובמבר .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )5שם האגודה :רמים משאבי סביבה  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-005654-9 :
המען :מעלה הבנים יקנעם (מושבה) .20600
תאריך רישום :כ' בכסלו התשע"ג ( 4בדצמבר .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )6שם האגודה :חקלאות עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-005656-4 :
המען :ד"נ עמק המעיינות ,עין הנצי"ב .10805
תאריך רישום :כ' בכסלו התשע"ג ( 4בדצמבר .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )7שם האגודה :אגודת חברי גן שמואל  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005657-2 :
המען :ד"נ חפר ,גן שמואל .38810
תאריך רישום :כ' בכסלו התשע"ג ( 4בדצמבר .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

( )8שם האגודה :חגית  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005658-0 :
המען :ד"נ יזרעאל ,גזית .19340
תאריך רישום :כ' בכסלו התשע"ג ( 4בדצמבר .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )9שם האגודה :רימון דולב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005659-8 :
המען :ד"נ הנגב ,להב .85335
תאריך רישום :כ' בכסלו התשע"ג ( 4בדצמבר .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )10שם האגודה :תעשיות סאסא  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-005660-6 :
המען :ד"נ מרום הגליל ,סאסא 13870
תאריך רישום :כ' בכסלו התשע"ג ( 4בדצמבר .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
כ' בכסלו התשע"ג ( 4בדצמבר )2012
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי סיווג אגודות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :קיבוץ שריד.
מס' האגודה.57-000076-0 :
המען :שריד .30099
תאריך רישום :י"ד בתמוז התרצ"א ( 29ביוני .)1931
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש ואגודה לאספקת מים.
( )2שם האגודה :כפר עציון  -קבוצת בני עקיבא להתיישבות
חקלאית שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-001974-5 :
המען :ד"נ צפון יהודה ,כפר עציון .90912
תאריך רישום :ט"ז באייר התשכ"ח ( 14במאי .)1968
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ שיתופי ואגודה לאספקת מים.
( )3שם האגודה :קיבוץ נוה חריף.
מס' האגודה.57-002952-0 :
המען :ד"נ חבל אילות ,נווה חריף .88870
תאריך רישום :ט' באלול התשמ"ה ( 26באוגוסט .)1985
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש ואגודה לאספקת מים.
י"ג בכסלו התשע"ג ( 27בנובמבר )2012
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם :רפת סעד אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
השם החדש :בעלי חיים סעד  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מספר האגודה.57-003663-2 :
מיום :י"ט בכסלו התשע"ג ( 3בדצמבר .)2012
י"ט בכסלו התשע"ג ( 3בדצמבר )2012
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

צווי פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות
השיתופיות ,מינוי מפרקים והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
( )1שם האגודה :שכונת פועלים חקלאים א' ברעננה אגודה
שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-000674-2 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות ,אני ממנה למפרק את עו"ד אבינועם ממשרד
עורכי דין תירוש ,רח' זרחין  ,10ת"ד  ,3066רעננה .43662
( )2שם האגודה :ג.ב .לוגיסטיקה  -אגודה שיתופית חקלאית
מרכזית בע"מ.
מס' האגודה.57-004783-7 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד עודד יצחקי,
ממשרד עדי קפלן ושות' ,רח' ויצמן  ,2תל–אביב-יפו .64239
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי מענו.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
התעשייה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
י"ד בכסלו התשע"ג ( 28בנובמבר )2012
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
איך זה בע"מ
(ח"פ )51-329833-1
(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  ,6.2.2013בשעה  ,10.00ברח' חכים אליהו
 ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואל שור ,מפרק
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ספורט ורטהיימר ( )2005בע"מ

קליקונומי בע"מ

(ח"פ )51-373675-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-455075-5
(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  ,10.2.2013בשעה  ,16.30במשרד המפרק ,רח'
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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.2.2013בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין
דנהירש ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

יניב סולמי ,עו"ד ,מפרק

דיסקברי פרו .בע"מ
(ח"פ )51-211369-7
(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  ,10.2.2013בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,רח'
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.
יניב סולמי ,עו"ד ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

הודר בע"מ
(ח"פ )51-282637-1
(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  ,12.2.2013בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין
דנהירש ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

נגב סולר בע"מ
(ח"פ )51-429551-8
(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  ,10.2.2013בשעה  ,10.00אצל הרצוג ,פוקס,
נאמן ושות' ,עורכי דין ,רח' ויצמן  ,4בית אסיה ,תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

גו טראפיק בע"מ
(ח"פ )51-464661-1
(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  ,5.2.2013בשעה  ,12.00במשרד עורכי דין
דנהירש ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק
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מאנה מאיא תווך השקעות ונכסים ( )1994בע"מ
(ח"פ )51-201370-7
(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  ,12.2.2013בשעה  ,8.00במשרד עורכי דין
דנהירש ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

מבנס חברה לבנייה בע"מ
(ח"פ )51-237036-2
(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  ,12.2.2013בשעה  ,12.00במשרד עורכי דין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

דורון גרין בע"מ

מ.י .גשר ייזום נדל"ן והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-221759-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-473342-7
(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  ,12.2.2013בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
שד' אבא אבן  ,1כניסה  ,Aקומה רביעית ,הרצליה פיתוח ,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  ,31.1.2013בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' הדולב  ,51קיסריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יובל זיפר ,עו"ד ,מפרק

תומר אברהמי ,עו"ד ,מפרק

ג.י.ד הנדסת חשמל בע"מ
(ח"פ )51-367000-0
(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  ,12.2.2013בשעה  ,11.00במשרד המפרק,
שד' אבא אבן  ,1כניסה  ,Aקומה רביעית ,הרצליה פיתוח ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
תומר אברהמי ,עו"ד ,מפרק

אורי אלן בע"מ
(ח"פ )51-472932-6
(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  ,15.2.2013בשעה  ,10.00ברח' נחל שורק
 ,46מודיעין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קוהייקו בע"מ
(ח"פ )51-466124-8
(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  ,10.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פבל ביץ ,ת"ז ,304488976
מרח' בן יהודה  ,131תל אביב ,למפרק החברה.
פבל ביץ ,מפרק

פרמה סטרטג'יס בע"מ
(ח"פ )51-345560-0
(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  ,10.2.2013בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח' רחל
המשוררת  ,44ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל אבני ,מפרק

אורי בוזגלו ,מפרק

לרכב חלפים וציוד בע"מ
חלקות  152ו– 155בגוש  6186בע"מ
(ח"פ )51-032851-1
(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  ,20.2.2013בשעה  ,10.00במשרד עו"ד רוזן-
פלקסר ושות' ,רח' בן גוריון  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

(ח"פ )51-026306-4
(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  ,3.2.2013בשעה  ,10.00ברח' גאולים  ,19באר
שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי אלמקייס ,רו"ח ,מפרק

ניר רוזן ,עו"ד ,מפרק
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סיגנטור טכנולוגיות תעופה בע"מ

כ"א בטיפול אישי בע"מ

(ח"פ )51-406522-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-390878-0
(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  ,10.2.2013בשעה  ,13.00ברח' הבונים ,2
נתניה ,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  ,22.2.2013בשעה  ,8.30במשרד המפרק ,רח' תירוש
 ,557ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל שיין ,מפרק

מאיר ניסנבוים ,עו"ד ,מפרק

אומניגייד ישראל בע"מ

כ .אוריאן יבוא וסחר בע"מ

(ח"פ )51-411578-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-416964-8
(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  ,17.2.2013בשעה  ,16.00אצל עמית ,פולק,
מטלון ושות' ,רח' יצחק שדה  ,17תל אביב  ,67775לשם 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  ,20.2.2013בשעה  ,16.00ברח' מגינים ,56
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי רואש ,מפרק

איאן רוסטובסקי ,עו"ד ,מפרק

רכס אשכול ,נכסים ואדריכלות ( )1994בע"מ

"גן-לי" ציוד ועזרי לימוד לגני ילדים ולבתי ספר
( )1989בע"מ

(ח"פ )51-200152-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-138713-6
(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  ,17.2.2013בשעה  ,10.00אצל עו"ד רונן פריד ,רח'
המדע  ,1רחובות ,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  ,26.2.2013בשעה  ,17.00ברח' מגינים ,56
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי רכס ,מפרק

אלי רואש ,מפרק

ישראל עכשיו בע"מ

רנדוו אילת בע"מ

(ח"פ )51-390322-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-399831-0
(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  ,20.2.2013בשעה  ,12.00במשרד עו"ד יהודה רוה
ושות' ,סניף מרכז העיר ,רח' רבי עקיבא  ,1ת"ד  ,2707ירושלים
 ,91026לשם 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  ,27.2.2013בשעה  ,12.00ברח' מגינים ,56
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר קמחי ,עו"ד ,מפרק
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אלי רואש ,מפרק
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יואל טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-142675-1
(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  ,14.2.2013בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
אבא הלל סילבר  ,15רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יאיר גרין ,מפרק

סב.חנ .אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-410004-9
(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  ,18.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מעיין כץ ,ת"ז
 ,066441247מדרך אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,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.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רז דן ,ת"ז  ,54050273מרח'
ברניצקי  ,39ראשון לציון ,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.
רז דן ,מפרק

"אביב" א.ש .קוטג'ים בע"מ
(ח"פ )51-161710-2
(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  ,31.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביב קרניאל ,ת"ז ,960988
מרח' הרימון  ,10זכרון יעקב ,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.
אביב קרניאל ,מפרק

מעיין כץ ,עו"ד ,מפרק

דוד יעקובי ושות בע"מ
אמרלג ציון לוי ובניו בע"מ
(ח"פ )51-108496-4
(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  ,2.4.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מישאל לוי ,ת"ז ,56809569
מרח' מצרי טיראן  ,11ירושלים ,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.

(ח"פ )51-014563-4
(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  ,10.9.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח טל שורץ,
ת"ז  ,028667434מרח' שאול המלך  ,4תל 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.
טל שורץ ,רו"ח ,מפרק

מישאל לוי ,מפרק

סלון רז בע"מ
(ח"פ )51-117524-2
(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

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

ענבי בר בניה והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-347543-4
(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
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.10.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר ברדה ,ת"ז ,028561116
מרח' צלח שלום  ,4פתח תקוה  ,49301למפרק 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.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק 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.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

יאיר ברדה ,מפרק

אנשים בכחול בע"מ
(ח"פ )51-209960-7
(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  ,8.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים אל–גיא ,ת"ז
 ,56375058מרח' ריבל  ,4ראשון לציון ,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.

בית מרקחת נווה יעקב בע"מ
(ח"פ )51-077321-1
(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  ,29.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בריאן ויין ,מרח' קרן
היסוד 19א ,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.
בריאן ויין ,עו"ד ,מפרק

ניסים אל–גיא ,מפרק

פ.א.ט.נ שיווק בע"מ
(ח"פ )51-405086-3
(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  ,20.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר חילים ,מרח' הרב
קוק  ,10חדרה ,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.

תריסי חן בע"מ
(ח"פ )51-054589-0
(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  ,30.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נפתלי חיים ,ת"ז
 ,82891מרח' נווה אילן  ,472נווה אילן ,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.
נפתלי חיים ,מפרק

אליעזר חילים ,מפרק

שושנה וערן יהלומים בע"מ
(ח"פ )51-379127-7
(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  ,25.11.2012התקבלה החלטה
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נ.ס.פרפקט שרותים בע"מ
(ח"פ )51-408164-5
(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  ,30.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סבסטיאן סקיבה,

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

ת"ז  ,319613337אצל סקיבה פיוטר ,רח' קריניצי  ,46דירה  ,3רמת
גן ,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.
סבסטיאן סקיבה ,מפרק

יונה לי סחר  2009בע"מ
(ח"פ )51-425002-6
(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  ,3.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע טפר ,מרח' פינשטיין
 ,17ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהושע טפר ,מפרק

זי.פי.אל בע"מ
(ח"פ )51-358915-0
(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  ,5.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף בנמלך ,מרח' קרן
היסוד  ,38ירושלים ,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.
אסף בנמלך ,עו"ד ,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.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ליטו גרופ בית ספר מקצועי בע"מ
(ח"פ )51-374486-2
(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  ,5.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק 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.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

אנטי טרור המצאות בע"מ
(ח"פ )51-336828-2
(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  ,13.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארתור ברונשטיין ,ת"ז
 ,317759801מרח' מבוא העשרה  ,5ירושלים ,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.
ארתור ברונשטיין ,מפרק

אפ-רן תקשורת בע"מ
רוני מאנה השקעות  98בע"מ
(ח"פ )51-267855-8
(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  ,10.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

(ח"פ )51-313547-5
(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  ,16.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל רוקח ,ת"ז
 ,021805577מרח' דרך החורש  ,4יהוד ,למפרק החברה.
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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.

דניאל רוקח ,מפרק

בני רגב ,עו"ד ,מפרק

דינמיק אימג'ינג (אירופה) בע"מ

צבי כהן השקעות בע"מ

(ח"פ )51-362098-9
(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  ,12.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אלי רואש,
מרח' המגינים  ,56חיפה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-456230-5
(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  ,10.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בני רגב ,מרח' דרך
הים  ,2ת"ד  ,16חבצלת השרון  ,42937טל'  ,09-8900700למפרק
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.
אלי רואש ,רו"ח ,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.
בני רגב ,עו"ד ,מפרק

צבי כהן ניהול בע"מ
(ח"פ )51-457486-2
(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  ,10.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בני רגב ,מרח' דרך הים
 ,2ת"ד  ,16חבצלת השרון  ,42937טל'  ,09-8900700למפרק 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.
בני רגב ,עו"ד ,מפרק

ערד עיבוד שבבי בע"מ
(ח"פ )51-121303-5
(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  ,10.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה לנצנר ,ת"ז
 ,010855385מרח' מואב  ,42/1ערד ,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.
רבקה לנצנר ,מפרקת

צבי כהן סביבה ירוקה בע"מ
(ח"פ )51-457504-2
(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  ,10.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בני רגב ,מרח' דרך
הים  ,2ת"ד  ,16חבצלת השרון  ,42937טל'  ,09-8900700למפרק
החברה.
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מאש אפ פרוג'קטס בע"מ
(ח"פ )51-465252-8
(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  ,11.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר קון ,מרח'
סמטת האירוסים  ,4רמת ישי ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

שרון קדוש ,עו"ד ,מפרק

אמיר קון ,מפרק

עמאי טארגט השקעות בע"מ
(ח"פ )51-401571-8
(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  ,13.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן גפני ,מרח' הנמל
 ,33חיפה  ,33034טל'  ,04-8663839למפרק 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.
רונן גפני ,עו"ד ,מפרק

קורליקס בע"מ
(ח"פ )51-375909-2
(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  ,13.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יואב כפיר ,מגבעת
ישעיהו  ,26עמק האלה  ,99825למפרק 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.
יואב כפיר ,רו"ח ,מפרק

מדיהפרנדס בע"מ
(ח"פ )51-287661-6
(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  ,16.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון קדוש ,ת"ז
 ,032841009אצל גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות',
מרכז עזריאלי  ,1הבניין העגול ,תל אביב ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

שושנה נבון בע"מ
(ח"פ )51-065725-7
(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  ,24.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה נבון ,מרח' רחל ,1
תל אביב ,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.
שושנה נבון ,מפרקת

נ.ט.ש.י .חברה להשקעות ונכסים בע"מ
(ח"פ )51-398320-5
(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  ,26.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עודד רומנו,
מרח' בית שאן  ,19חיפה ,טל'  ,04-8625656למפרק 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.
עודד רומנו ,עו"ד ,מפרק

החברה הכלכלית של עובדי החברה קדישא גחש"א
לתל אביב והמחוז בע"מ
(ח"פ )51-278459-6
(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  ,29.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם פיי,
מרח' לאונרדו דה וינצ'י  ,9תל אביב ,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.
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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.

יורם פיי ,עו"ד ,מפרק

יורם ברייר ,מפרק

שיבולת החברה הכלכלית לפיתוח
והובלה ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-177160-2
(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  ,2.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם פיי ,מרח'
לאונרדו דה וינצ'י  ,9תל אביב ,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.

טוביס פרינדס בע"מ
(ח"פ )51-426072-8
(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  ,5.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד יעקב ,מרח' המכבים ,11
ת"ד  ,510קרית שמונה ,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.
גד יעקב ,מפרק

יורם פיי ,עו"ד ,מפרק

אן די אי אי ערוצים ותקשורת בע"מ
בית אגיש  -רבד בע"מ
(ח"פ )51-416351-8
(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  ,2.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי שחור ,מרח' הארבעה
 ,21תל 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.

(ח"פ )51-468137-8
(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  ,5.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי נבות ,מרח'
מנחם בגין  ,52תל 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.
רועי נבות ,עו"ד ,מפרק

עדי שחור ,מפרקת

הנתיב הירוק בע"מ
מילניום אמנות  -מכירות פומביות בע"מ
(ח"פ )51-254525-2
(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  ,3.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם ברייר ,מרח' משה קול
 ,55ירושלים ,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.
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(ח"פ )51-379573-2
(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  ,5.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמוס קריינר ,מדרך
מנחם בגין  ,154תל אביב  ,64921למפרק 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.

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

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.

עמוס קריינר ,עו"ד ,מפרק

רועי מילר ,עו"ד ,מפרק

רמת-מגשימים מערכות בע"מ

הגשמה מ.ג .בע"מ

(ח"פ )51-131710-9
(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  ,6.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם אבידן ,ממשרד
עו"ד שלמה כהן ושות' ,צמח מפעלים אזוריים ,בניין המועצה
האזורית ,ד"נ עמק הירדן  ,15132למפרק החברה.

(ח"פ )51-443561-9
(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  ,9.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר דהרי ,מרח'
ההסתדרות  ,84חולון ,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.

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.
עופר דהרי ,עו"ד ,מפרק

רם אבידן ,עו"ד ,מפרק

חלקה  32בגוש  6758בע"מ

בליסטק ניהול והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-032221-7
(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  ,6.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב שינדל ,ת"ז ,053650727
מרח' מלכי יהודה  ,42הרצליה  ,46348למפרק החברה.

(ח"פ )51-436436-3
(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  ,9.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוחנן וינר ,אצל עו"ד
בלטר ,גוט ,אלוני ושות' ,רח' יגאל אלון  ,96תל אביב  ,67891טל'
 ,03-5111111פקס'  ,03-6246200למפרק 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.

זאב שינדל ,מפרק

יוחנן וינר ,עו"ד ,מפרק

א.ש.ר אניבא בע"מ

ז.א .השקעות בבטוחות בע"מ

(ח"פ )51-428940-4
(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  ,7.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי מילר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן  ,52511למפרק החברה.

(ח"פ )51-206235-7
(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  ,10.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאת עיני-זמורה,
ת"ז  ,27363639מדרך מנחם בגין  ,52תל אביב ,למפרקת 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 המפרקת הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,
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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.

ליאת עיני-זמורה ,מפרקת

סיוון דרורי ,עו"ד ,מפרקת

סטפ קונקשיין בע"מ

לויתן אנרגיה מגנטית בע"מ

(ח"פ )51-467937-2
(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  ,10.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דומיניק בלעיש ,מרח'
חנקין  ,1רעננה ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-416756-8
(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  ,11.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מארק דניאל פארב ,ת"ז
 ,328593389למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לעו"ד דניאל גמולקה ,אצל גרוס ,קלינהנדלר ,חודק,
הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1הבניין העגול ,תל אביב.

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

מארק דניאל פארב ,מפרק

דומיניק בלעיש ,עו"ד ,מפרקת

אם.די.ג'י .ניהול תיקים בע"מ
קורקס אמירים ( )17בע"מ
(ח"פ )51-109515-0
(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  ,11.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמית שגב,
מרח' החושלים  ,6הרצליה 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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-430723-0
(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  ,11.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל וויאקובסקי ,ת"ז
 ,058087644מרח' אבן גבירול  ,2תל 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.
גיל וויאקובסקי ,עו"ד ,מפרק

עמית שגב ,עו"ד ,מפרק

תוליפז השקעות בע"מ
אמ .די .אמ .ניהול פרויקטים והפקות בע"מ
(ח"פ )51-265670-3
(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  ,11.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סיוון דרורי,
מרח' היצירה  ,3רמת גן ,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.

1732

(ח"פ )51-388837-0
(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  ,12.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד יער ,מרח' ז'בוטינסקי
 ,33רמת גן ,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.

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

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

גלובל פיננס ג'י.אר 3 .בע"מ
(ח"פ )51-355222-4
(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  ,12.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל פניני ,מרח' הברזל
 ,38תל 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.

ש.ח.מ - .שירותי חיטוי מתקדמים בע"מ
(ח"פ )51-357223-0
(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  ,13.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה כהן,
מרח' שדרות דואני  ,49יבנה ,טל'  ,08-9421012למפרק 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 ,30.1.2013
בשעה  ,16.00במשרד 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.
יהודה כהן ,עו"ד ,מפרק

גל פניני ,עו"ד ,מפרק

104U
ארזף ד' בע"מ
(ח"פ )51-397619-1
(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  ,11.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידו שטרן ,ת"ז ,031571904
משד' שאול המלך  ,23תל אביב  ,64367למפרק החברה.
עידו שטרן ,מפרק

תגיל בע"מ
(ח"פ )51-324451-7
(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  ,5.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי נורדמן ,מרח'
אריה שנקר  ,14הרצליה ,טל'  ,09-9507000למפרק 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  ,9.4.2013בשעה
 ,10.00במשרדי 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.
עדי נורדמן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

(ח"פ )51-429392-7
(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  ,18.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם סבח,
מרח' כ"ט בנובמבר  ,29בת ים ,טל'  ,054-7861058למפרק 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 ,24.2.2013
בשעה  ,18.00אצל רועי סבח ,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.
אברהם סבח ,מפרק

א.ב .עץ דקו ( )1990בע"מ
(ח"פ )51-144047-1
(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  ,4.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מלכה עובדיה ,מרח'
לובטקין  ,19תל אביב ,למפרקת 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  ,4.4.2013בשעה
 ,10.00במשרד 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.
מלכה עובדיה ,מפרקת

בי.או.ק.א - .חברה למסחר בע"מ
(ח"פ )51-283151-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל אשכנזי ,מרח'
הסנפיר  ,19ראשון לציון ,טל'  ,072-2383888למפרק 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 ,10.2.2013
בשעה  ,14.00אצל 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.
אייל אשכנזי ,עו"ד ,מפרק

סירון יעוץ ,שיווק ואחזקות בע"מ
(ח"פ )51-459579-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון סלומון ,אצל עו"ד
כפיר ביטון ,רח' רבי פנחס  ,4תל אביב  ,68139נייד ,052-2304469
פקס'  ,1533-6201870למפרק 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 ,22.2.2013
בשעה  ,9.00אצל ב"כ המפרק ,עו"ד כפיר ביטון ,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.
ירון סלומון ,מפרק
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טרבו טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-434044-7
(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  ,12.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יריב חדד ,מרח'
בר אילן  ,21/11רעננה ,טל'  ,054-3168333למפרק 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 ,28.2.2013
בשעה  ,11.00אצל 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.
יריב חדד ,מפרק

אינסטולפרי בע"מ
(ח"פ )51-393147-7
(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  ,12.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר בר ,מרח'
התע"ש  ,10רמת גן ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.3.2013
בשעה  ,10.00אצל 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.
ניר בר ,עו"ד ,מפרק

ח.ז.ק .בטחון ישראלי בע"מ
(ח"פ )51-414456-7
(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  ,21.10.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זכר בנימינוב ,ת"ז
 ,314521139מרח' השקד  ,708אור עקיבא ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

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 ,21.3.2013
בשעה  ,12.00אצל 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.
זכר בנימינוב ,מפרק

רמה סיסתמס מנג'מנט בע"מ
(ח"פ )51-457802-0
(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  ,10.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל שומן,
אצל עו"ד דוד דרוטמן ,רח' נחל דולב  ,29/13בית שמש  ,99630טל'
 ,02-9951877למפרק 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 ,30.3.2013
בשעה  ,10.30אצל עו"ד דוד דרוטמן ,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.
מיכאל שומן ,מפרק

שי (ב.א ).מכון להעתקות אור בע"מ
(ח"פ )51-163984-1
(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  ,9.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם בר אילן ,אצל
עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל' ,08-9477080
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.4.2013בשעה
 ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
אברהם בר אילן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,

י.ר .טל סחר ( )2003בע"מ
(ח"פ )51-343239-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דוד אבגי ,מרח'
דרך מנחם בגין  ,65תל אביב ,טל'  ,03-5622066למפרק 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  ,9.4.2013בשעה
 ,10.00אצל אברון-אבגי ושות' ,רואי חשבון ,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.
דוד אבגי ,רו"ח ,מפרק

קי.אס.טי .תוכנות אבירם בע"מ
(ח"פ )51-334081-0
(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  ,10.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבירם רם ,אצל
עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל' ,08-9477080
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.4.2013
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
אבירם רם ,מפרק

אנוש ותמר השקעות בע"מ
(ח"פ )51-306520-1
(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  ,9.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אנוש וקסמן ,מרח'
כיאט  ,3חיפה ,טל'  ,04-4672172למפרק 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 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 ,15.4.2013
בשעה  ,15.00במשרדי 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.
אנוש וקסמן ,עו"ד ,מפרק

קלרני בע"מ
(ח"פ )51-216881-6
(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  ,4.3.2013בשעה  ,10.00ברח' בגין  ,7רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

א.י העתקות קהלני בע"מ

יוסף סנאנס ,מפרק

(ח"פ )51-224683-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה קהלני,
מרח' ליבנה  ,8אור יהודה ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.4.2013
בשעה  ,12.00אצל א.י העתקות ,רח' בוגרשוב  ,58תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יהודה קהלני ,מפרק

שיהיה במזל טוב בע"מ
(ח"פ )51-434896-0
(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  ,13.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל איתי
טלמור ,מרח' בן יהודה  ,208תל אביב  ,63472למפרק 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 ,19.5.2013
בשעה  ,16.00במשרדי 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.
מיכאל איתי טלמור ,עו"ד ,מפרק
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דיאם טרסט
(ח"פ )51-283355-9
(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  ,3.3.2013בשעה  ,12.00ברח' בגין  ,7רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
טל שיר שמוליק ,מפרק

אחים מ.ע .לנדאו בע"מ
(ח"פ )51-140292-7
(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  ,3.3.2013בשעה  ,10.00ברח' בגין  ,7רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל לנדאו ,מפרק

טלקום זהב בע"מ
(ח"פ )51-315161-3
(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  ,1.2.2013בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
אזור התעשיה "יורופארק" ,בניין ספרד ,קיבוץ יקום ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
הרצל עוזר ,מפרק

    ילקוט הפרסומים  ,6518י"ד בטבת התשע"ג27.12.2012 ,
     סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

