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הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
ועל שובו
לפי חוק–יסוד :נשיא המדינה
בהתאם לסעיף (24ב) לחוק–יסוד :נשיא המדינה  ,אני מודיע
על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ,ביום כ"ה בכסלו
התשע"ו ( 7בדצמבר  )2015ועל שובו ביום ב' בטבת התשע"ו (14
בדצמבר .)2015
1

ח' בטבת התשע"ו ( 20בדצמבר )2015
(חמ )3-1300

א .איוש משרת יושב ראש ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה
יהיה פטור מחובת מכרז פומבי לפי סעיף  19לחוק ,בהתאם
לעקרונות שנקבעו בסעיף  4להחלטת הממשלה ,מס' ,345
מיום ד' בתשרי התש"ס ( 14בספטמבר .)1999
ב .הליך המינוי למשרה זו יהיה באמצעות ועדה לאיתור
מועמדים בהתאם לנוהל שנקבע בהחלטת הממשלה ,מס'
 ,2451מיום כ"ג בתשרי התשע"ג ( 29בספטמבר  ,)2002ולהלן
פירוט הרכב ועדת האיתור:

בנימין נתניהו
ראש הממשלה
1

.1

המנהל הכללי של משרד האוצר או נציגו  -היושב ראש;

.2

נציב שירות המדינה או נציגו;

.3

עובד מדינה בכיר ,בעל ידע בתחומי המשרה ,שימנה
נציב שירות המדינה על דעת היועץ המשפטי לממשלה;

.4

נציג ציבור בעל ידע והיכרות בתחום הניהול ובתחומי
המשרה שימנה המנהל הכללי של משרד האוצר,
בהתייעצות עם נציב שירות המדינה;

ס"ח התשכ"ד ,עמ' .118

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )3לחוק הממשלה ,התשס"א, 2001-
כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק–יסוד :הממשלה ,2קבעה הממשלה ,כי
השר משה (בוגי) יעלון ימלא את מקום ראש הממשלה ,ביום ו' בטבת
התשע"ו ( 18בדצמבר  ,)2015משעה  9.30עד השעה .11.00

 .5איש אקדמיה שהוא חבר סגל במוסד אקדמי בעל היכרות
בתחום התכנון והבנייה שימנה נציב שירות המדינה
בהתייעצות עם מנכ"ל משרד האוצר.

1

ט' בטבת התשע"ו ( 21בדצמבר )2015
(חמ -3-3281ה)8

ט' בטבת התשע"ו ( 21בדצמבר )2015
(חמ )3-274
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1
2

מינוי שופטי נוער

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

לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א1971-

הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2כי השר יריב לוין ימלא את
מקום השר לביטחון הפנים ,מיום ח' בטבת התשע"ו ( 20בדצמבר
 ,)2015עד יום י"ב בטבת התשע"ו ( 24בדצמבר .)2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול) ,התשל"א ,11971-ובהסכמת שרת המשפטים,
אני מטילה על השופטים הרשומים מטה (להלן  -השופטים),
לשמש שופטי נוער עד תום תקופת כהונת השופטים בערכאת
בית משפט מחוזי:
השופטת דפנה בלטמן-קדראי
השופט ג'ורג' אזולאי
השופט רמי אמיר

בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.

השופטת זהבה בוסתן

ה' בטבת התשע"ו ( 17בדצמבר )2015
(חמ -3-3281ה)3

השופט סארי ג'יוסי
השופט גד גדעון

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1
2

השופט סאאב דבור

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

השופטת אסתר הלמן נוסבוים
השופטת חדוה וינבאום וולצקי
השופט צבי ויצמן

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-

השופט ערפאת טאהא

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ובהמשך להחלטות
הממשלה ,מס'  ,345מיום ד' בתשרי התש"ס ( 14בספטמבר
 )1999ומס'  ,2541מיום כ"ג בתשרי התשס"ג ( 29בספטמבר )2002
ולהצעת ועדת שירות המדינה בהחלטתה ,מיום י"ח בכסלו
התשע"ו ( 30בנובמבר  ,)2015כי הממשלה החליטה כדלהלן:

השופט דניאל טפרברג

1

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

2 760

השופטת בלהה טולקובסקי
השופטת גאולה לוין
השופטת דנה מרשק-מרום
השופטת הלית סילש
1

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;134התשס"ח ,עמ' .688

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

מינוי ממלאת מקום נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים
בוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה קציר-חריש

השופטת דבורה עטר
השופטת מיכל עמית-אניסמן

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

השופט אבי פורג

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  )6(34ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את אנה אוסטרובסקי
לממלאת מקום נוספת 2לנציגי בוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה
קציר-חריש.

השופטת ורדה פלאוט
השופט אלכסנדר קיסרי
השופטת ישראלה קראי-גירון
השופטת יפעת שטרית-חדד

י"ח בשבט התשע"ו ( 30בדצמבר )2015
(חמ -3-7ה)5

השופטת ריקי שמולביץ
ט"ז בטבת התשע"ו ( 28בדצמבר )2015
(חמ -3-686ה)1
מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון

1
2

מינוי עובדים סוציאליים

מינוי שופטת נוער
לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול) ,התשל"א ,11971-ובהסכמת שרת המשפטים ,אני
מטילה על השופטת עינב גולומב ,לשמש שופטת נוער אשר
תדון במעצרם ושחרורם של קטינים ובהליכים מקדמיים שלפני
המשפט.
תוקף המינוי עד תום תקופת כהונתה של המתמנה
בערכאת בית משפט שלום.
ט"ז בטבת התשע"ו ( 28בדצמבר )2015
(חמ -3-686ה)1

1

מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון
ס"ח התשל"א ,עמ'  ;134התשס"ח ,עמ' .688

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ה ,עמ' .450
י"פ התשע"ה ,עמ' .4340

לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני ממנה את הרשומים מטה ,לעובדים
סוציאליים ,לפי החוק האמור:
לימור דניאל ,מס' רישום  ,18845בעיריית אשדוד;
אלה סלמן ,מס' רישום  ,9603במחוז תל אביב והמרכז;
שגית אליאס ,מס' רישום  ,15906בעיריית אור יהודה.
י"א בטבת התשע"ו ( 23בדצמבר )2015
(חמ )3-1769
1

חיים כץ
שר הרווחה והשירותים הציבוריים
ס"ח התשכ"ו ,עמ'  ;56התשע"א ,עמ' .77

מינוי פקידי יערות

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,מיניתי את עובדי
רשות האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה שלהלן ,לקציני
ביקורת הגבולות לעניין החוק:

לפי פקודת היערות1926 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היערות (להלן -
הפקודה) ,אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי יערות לעניין
מתן רישיונות לפי הפקודה:
1

שם

טטיאנה לרמן
זיו שלגי
איתן עמר
רחלי אוחנה

זאב גולדנברג

עיריית ירושלים

שמואל קצ'לניק

עיריית תל–אביב-יפו

אלי אלקבץ

עיריית חיפה

רחל אסף

עיריית רמת גן

יוסי כפיר

עיריית רחובות

עליזה אוהב עמי

ערן ילון

עיריית פתח תקווה

יוסף יוסי עמר

עדי בורנשטיין
דבורה שושנה כהן

עיריית באר שבע

מנחם פל

עיריית נתניה

נטלי בריימן

לי אני
ד' בכסלו התשע"ו ( 16בנובמבר )2015
(חמ -3-284ה)4
סילבן שלום
שר הפנים
1

תחום שיפוט

1

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ'  ;600ס"ח התשע"ב ,עמ' .130

ס"ח התשי"ב ,עמ' .354

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

2761

שם

תחום שיפוט

פיני פרנק
מרגרטה וולצ'ק

המועצה הדתית

עיריית ראשון לציון

אזור

יוסי גורדנסקי

שמורות טבע וגנים לאומיים

אילת

סול מרדכי

אליכין

מיכאל צור

נתן אלבז
תוקף המינוי מיום חתימתו עד יום ב' בטבת התשע"ז
( 31בדצמבר  )2016וכל עוד המורשים משמשים במשרתם.
ט' בטבת התשע"ו ( 21בדצמבר )2015
(חמ )3-1385
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר

הודעה על העברת דיינים ממקום כהונתם למקום
כהונה אחר
לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-
אני מודיע ,1כי בהתאם לסעיף  19לחוק הדיינים,
התשט"ו ,21955-ובהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול ,הועברו
מסיבות מינהליות הדיינים המנויים להלן בטור א' והמכהנים בבתי
דין רבניים אזוריים כנקוב בצד שמם בטור ב' ,לכהן דרך קבע בבתי
דין רבניים אזוריים כנקוב בצד שמם בטור ג':
טור ב'
טור א'

טור ג'

מקום בית הדין
הרבני האזורי

מקום בית הדין
הרבני האזורי

הרב רפאל בן שמעון

פתח תקווה

נתניה

הרב בנימין לסרי

רחובות

שם הדיין

פתח תקווה

ח' בטבת התשע"ו ( 20בדצמבר )2015
(חמ -3-403ה)6
דוד אזולאי
השר לשירות דת
1
2

שם החשב המלווה

י"פ התשע"ה ,עמ' .7609
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ד ,עמ' .329

באר יעקב

יורם אברמזון

בני עי"ש

בשארה שוקייר

בנימינה-גבעת עדה

יהודה עין דור

בת ים

בשארה שוקייר

גבעתיים

יורם אברמזון

גן יבנה

עופר ססובר

גני תקווה

מצליח פרטוק

דימונה

סול מרדכי

חדרה

משה פן

חולון

מצליח פרטוק

חיפה

קובי גינזבורג

חצור

סאאב ותד

טבריה

אליס בכית

יבנה

עופר ססובר

יקנעם

שמואל גודינגר

ירוחם

סול מרדכי

ירושלים

אפרים סיני

לוד

אריה ברסקי

מבשרת ציון

עובד בן דוד

מגדל העמק

סאאב ותד

מנחמיה

סאאב ותד

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) ,התש"ל1970-

נס ציונה

יוסי גורדנסקי

אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 26ב לתקנות
שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) ,התש"ל ,11970-ולאחר
שניתנה למועצות הדתיות שלהלן הזדמנות להשמיע את
טענותיהן ומשהתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה (ב)
( )3לתקנה האמורה ,מונו חשבים מלווים לתקופה שמיום כ"ב
בטבת התשע"ו ( 3בינואר  )2016עד יום ב' בטבת התשע"ז (31
בדצמבר  ,)2016כמפורט להלן:

נתניה

דוד זנזורי

ערד

יהודה עין דור

עתלית

דוד זנזורי

הודעה על מינוי חשבים מלווים

קריית אונו

עובד בן דוד

קריית אתא

ויויאן שוקייר

שם החשב המלווה

קריית טבעון

אליאס בכית

אבן יהודה

יורם אברמזון

קריית יערים

עובד בן דוד

אור יהודה

אריה ברסקי

קריית שמונה

ויויאן שוקייר

אור עקיבא

דוד זנזורי

ראש העין

עופר ססובר

ראשון לציון

מיכאל צור

המועצה הדתית

1

ק"ת התש"ל ,עמ'  ;1721התשס"ח ,עמ' .1241
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ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

המועצה הדתית

שם החשב המלווה

רחובות

יוסי גורדנסקי

רכסים

שמואל גודינגר

רעננה

משה פן

שדות נגב

אריה ברסקי

תל מונד

מצליח פרטוק

החלטתי כי ביום כ"ד בטבת התשע"ו ( 5בינואר  ,)2016יינטלו
אמצעי זיהוי ביומטריים במסגרת הגשת בקשות להנפקת מסמכי
זיהוי ביומטריים בהתאם להוראות הצו ,בבית הספר אורט חלל
ותעופה במעלה אדומים.
י"ז בטבת התשע"ו ( 29בדצמבר )2015
(חמ )3-5191
אמנון בן עמי
ראש רשות האוכלוסין וההגירה

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט

כ"ב בטבת התשע"ו ( 3בינואר )2016
(חמ -3-140ה)3
דוד אזולאי
השר לשירותי דת

שינוי הרכב ועדת אתיקה
לפי חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (24א) לחוק זכויות החולה,
התשנ"ו ,11996-ותקנה  3לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי,
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה) ,התשנ"ז,21996-
אני משנה את הרכב ועדת האתיקה של המרכז הרפואי קפלן
ובית החולים הרצפלד ,3וממנה את קרלוס גרוזמן ,מומחה
בהרדמה ובטיפול נמרץ כללי ,לממלא מקומו של אליעזר מבור,
במקומה של נינה גיא.
ב' בטבת התשע"ו ( 14בדצמבר )2015
(חמ )3-2753
1
2
3

משה בר סימן–טוב
המנהל הכללי של משרד הבריאות
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;327התשע"ד ,עמ' .574
ק"ת התשנ"ז ,עמ' .80
י"פ התשע"ה ,עמ' .1674

לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע לפי סעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב,11952-
על פקיעתו של הרישיון "/398נטע" ,2ביום כ' בכסלו התשע"ו
( 2בדצמבר .)2015
ב' בטבת התשע"ו ( 14בדצמבר )2015
(חמ -3-629ה)4
יוסי וירצבורגר
הממונה על ענייני הנפט
1
2

הודעה בדבר הצורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות
בהתאם לסעיף  113לפקודת המכרות ,1ומאחר שראיתי
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן ,אני
מודיע ששטח המחצבה המצוי בין נקודות הציון המפורטות
למטה ,טעון שיקום:
שם המחצבה
מחצבת יסודות

הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות
לפי צו בית המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות),
התשס"ח2008-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ג) לצו בתי המשפט (שינוי סכום
התביעה בתביעות קטנות) ,התשס"ח ,12008-אני מודיע כי עקב
שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר  2015לעומת המדד שפורסם
בחודש דצמבר  ,2014סמכות בית המשפט לתביעות קטנות תעמוד,
מיום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר  ,)2016על  33,500שקלים חדשים.
י"ח בטבת התשע"ו ( 30בדצמבר )2015
(חמ -3-1062ה)1
1

מיכאל שפיצר
מנהל בתי משפט
ק"ת התשס"ח ,עמ'  ;1228התש"ע ,עמ'  ;1186י"פ התשע"ד,
עמ' .2830

הודעה על החלטה
לפי סעיף (2א) לצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני
זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן),
התשע"א2011-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לצו הכללת
אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי
ובמאגר מידע (תקופת מבחן) ,התשע"א( 12011-להלן -הצו),
1

ק"ת התשע"א ,עמ'  ;1287התשע"ה ,עמ' .1330

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
י"פ התשע"ג ,עמ' .4645

נקודות ציון התוחמות
את השטח הטעון שיקום
635702/186346
635720/186495
635488/186449
635397/186308
635342/186311
635363/186391
635283/186396
635294/186481
635487/186489
635538/186678
635768/186639
635935/186317
635766/186164
635606/186060
635594/186169

בעלות
רשות מקרקעי
ישראל

כ"ח בכסלו התשע"ו ( 10בדצמבר )2015
(חמ -3-567ה)1
שארבל שחאדה
המפקח על המכרות
			
1

חוקי א"י כרך ב' ,עמ'  ;910ס"ח התשל"ג ,עמ' .192
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הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  - 7000ניהול חדשנות בארגונים ,מדריך למשתמש ,מנובמבר
;2015

ת"י  19794חלק  - 8טכנולוגיית המידע  -תסדירים (פורמטים)
לחליפת נתונים ביומטריים :נתונים שלדיים של תבנית
טביעת אצבעות ,מנובמבר  2015בא במקום המהדורה
מאוגוסט ;2007
ת"י  19794חלק  - 9טכנולוגיית המידע  -תסדירים (פורמטים)
לחליפת נתונים ביומטריים :נתונים על תמונת כלי הדם,
מנובמבר  2015בא במקום המהדורה מאוגוסט ;2008

ת"י  - 15189מעבדות רפואיות  -דרישות איכות וכשירות,
מנובמבר  ,2015בא במקום המהדורה מנובמבר ;2008

ת"י  19794חלק  - 14טכנולוגיית המידע  -תסדירים (פורמטים)
לחליפת נתונים ביומטריים :נתונים של  ,DNAמנובמבר
;2015

ת"י  60794חלק  - 2.20כבלי סיבים אופטיים :כבלים להתקנה
בתוך מבנים  -מפרט דרישות למשפחת כבלי סעף אופטיים
מרובי-סיבים ,מנובמבר  2015בא במקום המהדורה מינואר
;2010

ת"י  29109חלק  - 9טכנולוגיית המידע  -מתודולוגיה לבדיקת
תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים
ביומטריים כמוגדר בתקן הישראלי ת"י  :19794נתונים על
תמונת כלי הדם ,מנובמבר ;2018

ת"י  60794חלק  - 3.10כבלי סיבים אופטיים :כבלים להתקנה
מחוץ למבנים  -מפרט דרישות למשפחת כבלי בזק
(טלקומוניקציה) אופטיים בעבור מובלים טמונים באופן
ישיר או להתקנה אווירית ,מנובמבר  2015בא במקום
המהדורה מנובמבר ;2009

ת"י  - 29195תהליכי נוסע לזיהוי ביומטרי בגבול אוטומטי,
מנובמבר ;2015

ת"י  - 61123בדיקות אמינות  -תכניות לבדיקת התאמה
לשיעור הצלחה ,מנובמבר .2015

ת"י  - 29196הנחיות להרכשה ביומטרית ,מנובמבר .2015
כ' בכסלו התשע"ו ( 2בדצמבר )2015
(חמ -3-96ה)1
אלי שטיין
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי

י"ח בכסלו התשע"ו ( 30בנובמבר )2015
(חמ -3-96ה)1

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז
המרכז תמ"מ  - 32/21/3שינוי מיקום אזור תחזוקה
ותפעול בראשון לציון

אלי שטיין
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  19784חלק  - 2טכנולוגיית המידע  -מנשק תכנות
ליישומים ביומטריים :מנשק לספק פונקציות ארכיוניות
ביומטריות ,מנובמבר  2015בא במקום המהדורה מאוגוסט
;2008
ת"י  19785חלק  - 4טכנולוגיית המידע  -מסגרת לתסדירי
(פורמטי) חילוף ביומטריים משותפים :מפרטים לתסדיר
גוש אבטחה ,מנובמבר ;2015
ת"י  19794חלק  - 5טכנולוגיית המידע  -תסדירים (פורמטים)
לחליפת נתונים ביומטריים :נתונים על תמונת הפנים,
מנובמבר  2015בא במקום המהדורה מינואר ;2007
ת"י  19794חלק  - 6טכנולוגיית המידע  -תסדירים (פורמטים)
לחליפת נתונים ביומטריים :נתונים על תמונת קשתית
העין ,מנובמבר  2015בא במקום המהדורה מאוגוסט ;2008
ת"י  19794חלק  - 7טכנולוגיית המידע  -תסדירים (פורמטים)
לחליפת נתונים ביומטריים :נתונים על סדרה עתית (סדרה
לפי זמנים) של חתימה/סימן ,מנובמבר  2015בא במקום
המהדורה מאוגוסט ;2008

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרד הפנים בירושלים ,הופקד
שינוי מס'  32לתכנית המיתאר המחוזית ,מחוז המרכז ,תממ
 :21/3שינוי מיקום אזור תחזוקה ותפעול בראשון לציון .המועצה
הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית ,בישיבתה מס'  ,585מתאריך
י"ט באב התשע"ה ( 4באוגוסט  )2015והחליטה על הפקדתה.
מטרות התכנית :א) ביטול אזור תחזוקה ותפעול במערב ראשון
לציון שנקבע בתכנית העיקרית ,כמסומן בתשריט; ב) קביעת אזור
תחזוקה ותפעול חלופי במערב ראשון לציון.
מקום התכנית :מחוז :המרכז ,נפה :רחובות ,מרחב תכנון
מקומי :ראשון לציון ,רשות מקומית :ראשון לציון.
כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס
ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או
גובל אותו ,רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף
 3לפקודת המועצות המקומיות ,2שאזור שיפוטה כלול בתחום
התכנית או גובל אותו ,גוף ציבורי או מקצועי שאישר לכך ,דרך
כלל ,שר הפנים ,לפי צו התכנון והבנייה (קביעת גופים ציבוריים
ומקצועיים לעניין הגשת התנגדות לתכנית) ,התשל"ד,31974-
ושיש לו עניין ציבורי בתכנית וכל כל משרד ממשרדי
הממשלה ,רשאים בתוך חודשיים מהיום שפורסמה הודעה זו
1
2
3

1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22
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ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשל"ד ,עמ' .535

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

בעיתונות ,להגיש התנגדות למזכיר המועצה הארצית לתכנון
ולבנייה ,משרד הפנים ,ת"ד  ,6158ירושלים  ,9195016ועותק
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ,מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91ת"ד  150רמלה  .7243003הפנייה תהיה בכתב ותכלול
פרטי התקשרות מלאים (כתובת ,טלפון ,פקס ,טל' נייד ,דואר
אלקטרוני) .ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת .התצהיר יינתן לפני עורך
דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע הדרושה באופן דחוף לצורך ציבורי
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
.1

התכנית האמורה ,בצורה שבה היא הופקדה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית ,מחוז המרכז ,רח' הרצל ,91
ת"ד  ,150רמלה ,טל'  08-9788459/61ובארכיב מינהל התכנון,
משרד הפנים ,רח' קפלן  ,2קריית בן גוריון ,ירושלים ,טל'
 ,02-6701556/646וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובתיאום מראש .מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של
משרד הפנים http://www.moin.gov.il

הקרקע דרושה לצורך גדר הביטחון בתוואי מכשול קו
התפר " -עוטף ירושלים" ,שמטרתו לסכל ,לשבש ולמנוע
חדירת פעילות חבלנית על ידי מניעה או עיכוב כניסה בלתי
מבוקרת של פלסטינים תושבי הגדה המערבית לתחומי
ישראל בכלל ולמרחב ירושלים בפרט.

כ"ח באב התשע"ה ( 3באוגוסט )2015
(חמ -3-697ה)5
בינת שורץ-מילנר
מנהלת מינהל התכנון
ממלאת מקום יושב ראש
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

מינוי ממלא מקום קבוע במועצה הארצית
לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפיכך שר האוצר מתכוון לרכוש את זכות החזקה והשימוש
בקרקע לתקופה של  10שנים לתוואי הגדר באזור "שועפט
דרום" ,כמפורט בתשריטי ההפקעה ,בהתאם לפקודה.
.2

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1
לעיל  -מיידית  -מטרת הרכישה כבר ממומשת בקרקע בפועל.

.3

בכוונת שר האוצר לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה לאלתר.

.4

בעל הקרקע או בעל זכות או טובת הנאה אחרת בה (להלן
 בעל זכות בקרקע) ,המבקש להשמיע את טענותיו נגדרכישת הזכויות בקרקע ,זכאי לכך לפי הוראות סעיף 5א
לפקודה ורשאי לשלוח את טענותיו בכתב נגד הרכישה
(להלן  -מכתב ההתנגדות) ,בתוך  60ימים מיום פרסום
ההודעה ברשומות ,אל מזכיר הוועדה המייעצת לשר
האוצר ,שמענו :רשות מקרקעי ישראל ,רח' הצבי ,15
ת"ד  ,2600ירושלים .94631

בתוקף סמכותי ,לפי סעיפים (2ג)48 ,א(א) ו–48א(ג )1()1לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,אני ממנה את
סגני ,מאיר תורג'מן ,לממלא מקומי הקבוע במועצה הארצית
לתכנון ולבנייה.
תוקף המינוי מיום חתימתו ,וכל עוד מאיר תורג'מן מכהן כסגן
ראש עיריית ירושלים ,וכל עוד אני מכהן כראש עיריית ירושלים
וכחבר המועצה הארצית לפי סעיף  )6(2לחוק.

כתב ההתנגדות ייערך לפי טופס א' לתקנה (3א) לתקנות
השימוע ,התשע"א ,2010-שבו יפורטו כל טעמי ההתנגדות
ואליו יצורפו כל המסמכים כמפורט בתקנות.

י"א בטבת התשע"ו ( 23בדצמבר )2015
(חמ -3-7ה)1

1

ניר ברקת
ראש העיר ירושלים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ד ,עמ' .474

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות

.5

בעל זכות בקרקע יוכל להוסיף ולבקש בכתב ההתנגדות
לטעון בעל פה לפני הוועדה.

.6

שר האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,21964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות ,וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים אל מזכיר הוועדה המייעצת את
טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.7

תיאור הקרקע -

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' /12533
חיפה (חלק מגוש שומה מס' /10809חיפה) ,נפת חיפה ,הוצג
היום ,למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה ,רח' פלי"ם 15א ,קריית הממשלה ,קומה ,14
חיפה ,בעיריית חיפה ובלשכת הממונה על מחוז חיפה ,קריית
הממשלה ,חיפה.
י"ח בטבת התשע"ו ( 30בדצמבר )2015
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 11943 ,להלן  -הפקודה) ,אני מודיע
כי הקרקע המתוארת בסעיף  7להלן (להלן  -הקרקע) ,דרושה
באופן דחוף ,לצורך ציבורי של מיתקן או אתר המשמש לצורך
צבאי או ביטחוני  -מכשול קו התפר (להלן  -מטרת הרכישה),
לפי פסקה ( )1להגדרה "צורך ציבורי" שבסעיף  2לפקודה,
מהנימוקים האלה:

חטיבת קרקע בשועפט דרום ,בשטח של  46,609מ"ר ,כמפורט
להלן:
__________
 1ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 2ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

2765

שטח ההפקעה במ"ר
גוש

ח"ח

חלקות

30545

31

966

34

130

30571

35

800

36

1,477

37

962

38

1,840

39

2,431

40

77

41

1,915

42

53

46

63

47

849

דרכים

לפיכך שר האוצר מתכוון לרכוש את זכות החזקה והשימוש
בקרקע ,לתקופה של  7שנים לתוואי הגדר באזור "עוטף
וואלג'ה" ,כמפורט בתשריטי ההפקעה ,בהתאם לפקודה.

905
907

100

4,082

102

1,151

103

1,991

104

1,575

105

929

111

907

112

4,830

113

2,796

117

9,238

118

1,623

119

2,305

121

891

307

.3

בכוונת שר האוצר לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה לאלתר.

.4

בעל הקרקע או בעל זכות או טובת הנאה אחרת בה (להלן -
בעל זכות בקרקע) ,המבקש להשמיע את טענותיו נגד רכישת
הזכויות בקרקע ,זכאי לכך לפי הוראות סעיף 5א לפקודה
ורשאי לשלוח את טענותיו בכתב נגד הרכישה (להלן -
מכתב ההתנגדות) ,בתוך  60ימים מיום פרסום ההודעה
ברשומות ,אל מזכיר הוועדה המייעצת לשר האוצר ,שמענו:
רשות מקרקעי ישראל ,רח' הצבי  ,15ת"ד  ,2600ירושלים
.9438622
כתב ההתנגדות ייערך לפי טופס א' לתקנה (3א) לתקנות
השימוע ,התשע"א ,2010-שבו יפורטו כל טעמי ההתנגדות
ואליו יצורפו כל המסמכים כמפורט בתקנות.

.5

בעל זכות בקרקע יוכל להוסיף ולבקש בכתב ההתנגדות
לטעון בעל פה לפני הוועדה.

.6

שר האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,21964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות ,וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים אל מזכיר הוועדה המייעצת את
טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

114
45,350

1,259

סך הכול:

46,609

חטיבת הקרקע מסומנת בתשריט הפקעה מס' הפ,322/167/
המופקד במשרדי רשות מקרקעי ישראל ,מרחב ירושלים ,בניין
שערי העיר ,קומה  ,6רחוב יפו  ,216ירושלים.
ט"ז בטבת התשע"ו ( 28בדצמבר )2015
(חמ )3-2
משה כחלון
שר האוצר

2 766

.2

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף
 1לעיל  -מיידית  -מטרת הרכישה כבר ממומשת בקרקע
בפועל.

176

311

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 11943 ,להלן  -הפקודה) ,אני מודיע
כי הקרקע המתוארת בסעיף  7להלן (להלן  -הקרקע) ,דרושה
באופן דחוף ,לצורך ציבורי של מיתקן או אתר המשמש לצורך
צבאי או ביטחוני  -מכשול קו התפר (להלן  -מטרת הרכישה),
לפי פסקה ( )1להגדרה "צורך ציבורי" שבסעיף  2לפקודה,
מהנימוקים האלה:
הקרקע דרושה לצורך גדר הביטחון בתוואי מכשול קו
התפר " -עוטף ירושלים" ,שמטרתו לסכל ,לשבש ולמנוע
חדירת פעילות חבלנית על ידי מניעה או עיכוב כניסה בלתי
מבוקרת של פלסטינים תושבי הגדה המערבית לתחומי
ישראל בכלל ולמרחב ירושלים בפרט.

52

99

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
.1

917
1,523

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע הדרושה באופן דחוף לצורך ציבורי

.7

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באזור הכפר וואלג'ה ,בשטח כולל של  4,998מ"ר,
כמפורט להלן:

__________
 1ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 2ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

המקום

גוש

שטח במ"ר

הכפר וולאג'ה -
הרחבה 1

בלא פרצלציה

2,466

הכפר וולאג'ה -
הרחבה 2

בלא פרצלציה

439

הכפר וולאג'ה -
הרחבה 3

בלא פרצלציה

2,093

סך הכול שטח במ"ר:

4,998

חטיבות הקרקע האמורות מסומנות בצבע אדום ,בתשריט
מס' הפ/ג 322/160/הערוך בקנה מידה  ,1:2,500המופקד במשרדי
רשות מקרקעי ישראל ,מרחב ירושלים ,בניין שערי העיר,
קומה  ,6רח' יפו  ,216ירושלים.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ב בטבת התשע"ו ( 3בדצמבר )2015
(חמ )3-2
ישראל גל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו

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' תממ153
(להלן -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3093התשמ"ד ,עמ'  ,3227מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אונו (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 להרחבת 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 ,31964-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 -

ט"ז בטבת התשע"ו ( 28בדצמבר )2015
(חמ )3-2
משה כחלון
שר האוצר

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' תממ153
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3093התשמ"ד ,עמ'  ,3227מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אונו (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 להרחבת דרך( ,או לצורך ציבורי
כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה).

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  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 ,31964-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 בקריית אונו ,גוש  ,6495ח"ח  ,52בשטח של
 38מ"ר; הייעוד :דרך.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

חטיבת קרקע בקריית אונו ,גוש - 6495
ח"ח  ,124בשטח של  80מ"ר;
ח"ח  ,125בשטח של  24מ"ר;
ח"ח  ,126בשטח של  78מ"ר.
הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ב' בטבת התשע"ו ( 14בדצמבר )2015
(חמ )3-2

__________

ישראל גל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

2767

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' בב/105צ
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4015התשנ"ב ,עמ'  ,3489וכן תכנית
מיתאר מס' /105א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1707התשל"א ,עמ'  ,1299מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של בניין ציבורי.
 .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 ,31964-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 -
בני ברק ,רח' אדמו"ר אלכסנדר ,תלמוד תורה "מרכז",
גוש  ,6122חלקה  697בשלמותה; הייעוד :בניין ציבור קיים.
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,בניין עיריית
בני ברק ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ה' בטבת התשע"ו ( 17בדצמבר )2015
(חמ )3-2
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

.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 ,31964-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 ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6127חלקה 483
בשלמותה; הייעוד :שב"צ.

י"א בכסלו התשע"ו ( 23בנובמבר )2015
(חמ )3-2
אביבית מאור נמרודי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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' ,186
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2129התשל"ה ,עמ'  ,2116מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  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 ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רג,340/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2591
התש"ם ,עמ'  ,659מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן (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.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6235ח"ח  ;41הייעוד:
דרך.
י"ח בכסלו התשע"ו ( 30בנובמבר )2015
(חמ )3-2
אביבית מאור נמרודי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

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' רג,340/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2591
התש"ם ,עמ'  ,659מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן (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 ,31964-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 ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6141חלקה 132
בשלמותה; הייעוד :שצ"פ ודרך.

י"ח בכסלו התשע"ו ( 30בנובמבר )2015
(חמ )3-2
אביבית מאור נמרודי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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'
הר ,3/482/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1584התש"ל ,עמ'  ,769מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון (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.

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6454ח"ח ;163
הייעוד :דרך.
ט' בטבת התשע"ו ( 21בדצמבר )2015
(חמ )3-2
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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'
כס/39/3/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2801התשמ"ב ,עמ'  ,1490מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא (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.
 .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 ,31964-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 בכפר סבא ,גוש  ,6439ח"ח  ,117ששטחה
 747מ"ר -
ייעוד

שטח הפקעה (מ"ר)

דרך

66
131
כ"ה בכסלו התשע"ו ( 7דצמבר )2015
(חמ )3-2
__________

שב"צ

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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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' גז,6/14/
ותכנית בינוי בעבור בית הרצל ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3415התשמ"ז ,עמ' ,443
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גזר (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 ,31964-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 בקיבוץ חולדה ,ששטחה  0.852דונם ,המזוהה
כגוש ( 3147לשעבר גוש  ,)3918ח"ח ( 6לשעבר ח"ח ;)91
הייעוד :מגורים (בית הרצל).

ד' בטבת התשע"ו ( 16בדצמבר )2015
(חמ )3-2
__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

פטר וייס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גזר

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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,143/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4502
התשנ"ז ,עמ'  ,2539מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כרמיאל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך של מבני ציבור ושביל 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

2 770

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 ששטחה  4דונם בכרמיאל ,המזוהה כגוש
 ,19067ח"ח ( 153לשעבר גוש  ,18984ח"ח  220 ,212 ,171וגוש
 ,18986ח"ח .)66 ,65 ,58-55 ,19-12
וכן חטיבת קרקע ששטחה  12דונם ביישוב כרמיאל ,המזוהה
כגוש  ,19066ח"ח ( 82לשעבר גוש  ,18984ח"ח .)219-217 ,201
ח' באלול התשע"ה ( 23באוגוסט )2015
(חמ )3-2
עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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,3186/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2572
התש"ם ,עמ'  ,154מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כרמיאל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך של מבני ציבור ושביל
ציבורי.
 .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 ,31964-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 בכרמיאל ,ששטחה  10.5דונם ,המזוהה כגוש
 ,18988חלקה ( 243לשעבר גוש  ,18982ח"ח  193-191וגוש
 ,18988ח"ח .)30 ,25
ח' באלול התשע"ה ( 23באוגוסט )2015
(חמ )3-2
עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

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' רג,340/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2591
התש"ם ,עמ'  ,659מצהירה 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 ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,3458התשמ"ז ,עמ'  ,1839תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר,54/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3565
התשמ"ח ,עמ'  ,2605מצהירה 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 ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7078התשע"ה ,עמ' ,7459
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הוד השרון
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6159ח"ח ;436
הייעוד :דרך.
י"א בכסלו התשע"ו ( 23בנובמבר )2015
(חמ )3-4
אביבית מאור נמרודי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6442ח"ח ;168
הייעוד :דרך.
ט' בטבת התשע"ו ( 21בדצמבר )2015
(חמ )3-4
__________
 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

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' רג/מק,1094/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4444
התשנ"ז ,עמ'  ,42מצהירה 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 ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6559התשע"ג ,עמ'  ,3203תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6180חלקה 585
בשלמותה (לשעבר מגרש  95בגוש  ;)6180הייעוד :שצ"פ.

י"ח בכסלו התשע"ו ( 30בנובמבר )2015
(חמ )3-4
אביבית מאור נמרודי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הצ ,31/1-5/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4037התשנ"ב ,עמ'  ,4492מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שרונים ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5280התשס"ד ,עמ' ,2236
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית תל
מונד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בתל מונד ,המזוהה כגוש  ,7799ח"ח ,142-133
 ;169-165 ,153-144הייעוד :דרך משולבת.

ד' בטבת התשע"ו ( 16בדצמבר )2015
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

דורון אוזן
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה שרונים

2771

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג12899/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5126התשס"ג ,עמ'  ,415מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7062התשע"ה ,עמ'
 ,6675תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית כרמיאל
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכרמיאל ,המזוהה כגוש  ,18987ח"ח 300
(לשעבר גוש  ,18987ח"ח  ;)139 ,46-41 ,38-33הייעוד:
שצ"פ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
א' בטבת התשע"ו ( 13בדצמבר )2015
(חמ )3-4
עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ41/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3912התשנ"א ,עמ'  ,3382מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7062התשע"ה ,עמ'
 ,6676תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכרמיאל ,המזוהה כגוש  ,18965חלקה 256
(לשעבר גוש  ,18987ח"ח  ,)127 ,125 ,116ששטחה  6,746מ"ר.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
א' בטבת התשע"ו ( 13בדצמבר )2015
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,1279/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2553
התשל"ט ,עמ'  ,1908מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7033התשע"ה ,עמ'  ,5366תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית צפת מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בצפת ,בשטח של  36דונם ,המזוהה כ-
גוש  ,13091חלקות  ,13 ,10 ,8 ,6 ,5 ,3 ,2 ,1ח"ח ;16 ,14 ,7 ,4
גוש  ,13092חלקות  ,44 ,42ח"ח ;47 ,43 ,40 ,39 ,38 ,27
הייעוד :ספורט ונופש.
כ"א בכסלו התשע"ו ( 3בדצמבר )2015
(חמ )3-4
אילן שוחט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג3186/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2572התש"ם ,עמ'  ,155מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7062התשע"ה ,עמ'
 ,6676תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית כרמיאל
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכרמיאל ,המזוהה כגוש  ,18999ח"ח 49
(לשעבר גוש  ,18982ח"ח  ;)156הייעוד :שצ"פ.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
א' בטבת התשע"ו ( 13בדצמבר )2015
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
 ,"354-0091397שינוי לתכנית מיתאר ג/569/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קרע  -גוש 12124
מוסדר ,חלק ,ח"ח  ;109 ,108 ,77 ,62גוש  12126מוסדר ,חלק,
ח"ח  ;20גוש  12127מוסדר ,חלק ,ח"ח .59
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת דרך לפי סעיף 62א(א).2
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.9.2013ובילקוט הפרסומים  ,6655התשע"ג ,עמ' .7932
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עירון ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,רח' פלי"ם 15א ,חיפה ,טל'  ,04-8633448וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
נאדר יונס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון ואדי עארה

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה יבנה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' ."404-0141465
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עיריית יבנה  -גוש
 ,3516חלקות  43 ,42 ,24בשלמותן ,ח"ח ,172 ,46-44 ,41-37 ,26
 ;185 ,178 ,173גוש  ,5133ח"ח .19 ,17 ,14
מטרות התכנית :א) הרחבת דרכים; ב) שינוי בקו בנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א) המרה משב"צ (חניה) בתא שטח
 200לתא שטח  400בייעוד מגורים ג (חניה); ב) המרה מאזור
מגורים ג בתא שטח  100לדרך חדשה (חניה) בתא שטח ,400
 ;401ג) הגדרת חדר מכונות כרכוש משותף וביטול רכישתו
כמחסן פרטי; ד) שינוי בקו בניין של שטח מגורים שהומר לחניה
ציבורית ,כך שיהיה  5מ' מאזור החניה כמסומן בתשריט; ה)
שינוי בקו בניין של שטח למבני ציבור שהומר למגורים ,כך
שיהיה  13מ' כמסומן בתשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה יבנה ,שד' דואני  ,3יבנה ,טל'  .08-9433383העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'
.08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
צבי גוב ארי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יבנה
מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס'
 ,"418-0268979תחנת דלק רנ/מק/2005/ד ,שינוי לתכניות
אפ ,2005/רנ/2005/ג ,רנ/מק/2005/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין הוותיקה,
שד' שלמה המלך  - 1גוש  ,4271ח"ח .163
מטרת התכנית :הסדרת זכויות והוראות בנייה בסמכות
הוועדה המקומית.
עיקרי הוראות התכנית :א) הוספת זכויות בנייה בהיקף
של עד  20%משטח המגרש; ב) שינוי קווי בניין מ– 5מ' ל– 0מ'
מהוראות תכנית רנ/מק 2005/בלבד; ג) הוספת זכויות בנייה על
הגג; ד) קביעת תנאים להיתרים והריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראש העין ,רח' שילה  ,21ראש העין ,טל' .03-9007289
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
שלום בן–משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין
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מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' ג/בכ ,"50/09/10493שינוי לתכנית
ג.10493/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נחף  -גוש ,19134
חלקה  26בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסכמת
בעלים לפי טבלת הקצאה ואיזון; ב) הגדלת שטחים לצורכי
ציבור; ג) הקטנת קו בניין; ד) הגדלת מספר קומות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקעת
בית הכרם ,טל'  .04-9027501העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת
עילית ,טל' .04-6508508

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסכמת
הבעלים; ב) הקטנת קווי בנייה בהתאם למסומן בתשריט;
ג) הגדלת תכסית קרקע.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר אל אסד  -גוש
( 18818מוסדר) ,ח"ח  ;7 ,1-5גוש ( 18819מוסדר) ,חלקות
 89 ,9-29בשלמותן ,ח"ח ;99 ,98 ,48 ,36-38 ,30-34 ,8 ,7
גוש ( 18909מוסדר) ,ח"ח .38 ,37

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

(" )2תכנית מפורטת מס' בבכמק."7/14/16050

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסכמת
הבעלים לפי טבלאות איזון; ב) הגדלת שטחים לצורכי
ציבור; ג) שינוי קווי בניין; ד) שינוי בהוראות בדבר גודל
שטח מגרש שמותר להקים עליו בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית ,וכן כל
הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקעת
בית הכרם ,טל'  .04-9027501העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת
עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית חלוקה מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית חלוקה מפורטת
מס' בבכמק."5/14/15421
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית
בענה  -גוש ( 18974מוסדר) ,חלקות ,25 ,22-20 ,17-13 ,6
 50-47 ,41בשלמותן ,ח"ח ;51 ,42 ,29-26 ,24 ,23 ,8 ,7 ,5
גוש (18975מוסדר) ,חלקות  51-32 ,1בשלמותן ,ח"ח ,31 ,30 ,8
 ;81 ,56-54גוש ( 18977מוסדר) ,חלקה  97בשלמותה ,ח"ח ,3-1
.31-6

2 774

הודעה בדבר הפקדת תכנית איחוד וחלוקה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית איחוד וחלוקה
מס' בכמק."16/14/16056
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר אל אסד  -גוש
( 18812מוסדר) ,חלקות  44-16 ,14 ,13 ,11-8 ,5בשלמותן ,ח"ח
 ;45 ,7גוש ( 18813מוסדר) ,חלקות ,93 ,40-36 ,33 ,23-21 ,16-8
 107-97 ,95בשלמותן ,ח"ח ;110 ,108 ,96 ,34 ,32 ,31 ,24 ,18 ,17 ,7
גוש ( 18974מוסדר) ,חלקות  52 ,30 ,18בשלמותן ,ח"ח ,24 ,23 ,19
 32 ,31 ,29-26בשלמותן; גוש ( 18979מוסדר) ,ח"ח .84
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסכמת
בעלים לפי טבלת הקצאה ואיזון; ב) הגדלת שטחים לצורכי
ציבור; ג) הקטנת גודל מגרש מינימלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקעת
בית הכרם ,טל'  .04-9027501העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת
עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
בבכמק ,"8/14/19786איחוד וחלוקה בהסכמה ,שינוי חלוקת
שטחי הבנייה.

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית בענה
 -גוש ( 18974מוסדר) ,ח"ח .8 ,7

עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קווי בניין והגדלת תכסית
קרקע לפי המצב הקיים בשטח.

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמה;
ב) שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים; ג) שינוי קווי בנייה;
ד) הוספת קומות.

(" )4תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"86/13/שינוי לתכניות
ג ,6794/ג.984/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.1.2015ובילקוט הפרסומים  ,7067התשע"ה ,עמ' .6985
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם ,טל'  ,04-9027501ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת
עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
סאמי אסעד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס'  ,"261-0246017שינוי לתשריט חל
ג.11383/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בתוך השטח הבנוי
של שפרעם ,סמוך לרח' ג'בור  -גוש  ,10304חלקה 3
בשלמותה ,ח"ח .79
מטרת התכנית :הקטנת קווי בניין לפי מצב קיים בשטח
(לפי תשריט מצב מוצע).
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמה בכל
שטח התכנית; ב) הקטנת קווי בניין; ג) תיקון תוואי דרך.
(" )2תכנית מפורטת מס'  ,"261-0326611שינוי לתשריט חל
ג ,18990/גנ.15966/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם ,שכ'
אלברכה ,מרכז העיר  -גוש  ,10375ח"ח  ;35מגרש 132
בשלמותו מתכנית ג.18990/
מטרות התכנית :א) בניית גג מבטון מעל לחניה (בגובה של
גג קומת הקרקע) בין הבניין הקיים לאורך כל גבול המגרש
הדרומי למניעת פגיעות בנפש וברכוש; ב) שטח גג החניה
המוצע לא ייכנס בחישוב אחוזי הבנייה המותרים.
עיקרי הוראות התכנית :א) הקטנת קו בניין אחורי לאפס
(לפי תשריט); ב) בניית גג בטון בגובה  5מ' מעל לחניה בין
הבניין הקיים לאורך כל גבול המגרש הדרומי למניעת
פגיעות בנפש וברכוש כתוצאה מהידרדרות של אדמה,
אבנים וסלעים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אעבלין  -גוש ,12207
ח"ח .92 ,91
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין באעבלין.
(" )5תכנית מפורטת מס'  ,"261-0306993שינוי לתשריט חל
ג ,18990/גא/מק.38/05/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם ,שכ' ואדי
אלסקיע  -גוש  ,10283ח"ח  ;4מגרש  110בשלמותו מתכנית
ג ;18990/מגרש  3/4בשלמותו מתכנית גא/מק.05/38/
מטרות התכנית :א) הקטנת קווי בניין; ב) הגדלת כיסוי
קרקע.
עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קווי בניין והגדלת כיסוי
קרקע לצורך יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים
ואישורים בשטח התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' .04-9502021
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"81/13/הקטנת קווי בניין בכפר
מנדא ,שינוי לתכנית ג/במ.261/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא  -גוש
 ,17861חלקה  11בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) הקטנת קווי בניין בהתאם
למסומן בתשריט; ב) הגדלת מס' קומות ,מ– 4קומות ל–5
קומות על ידי תוספת קומה מתחת למפלס הכניסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.6.2015ובילקוט הפרסומים  ,7083התשע"ה ,עמ' .7598
(" )2תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"2/14/הקטנת קווי בניין
והקטנת שטח מגרש מינימלי במכסור ,שינוי לתכנית
ג.14093/

(" )3תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"09/71/שינוי לתכנית ג,9915/
כפיפות לתכניות ג ,12533/תמא ,35/תממ 2/תיקון ,9
תרשצ.1/800/1/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ביר אל–מכסור  -גוש
 ,10361ח"ח .4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,12672
חלקה  72בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קווי בניין בהתאם למסומן
בתשריט.

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.5.2015ובילקוט הפרסומים  ,7067התשע"ה ,עמ' .6985
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' ,04-9502021
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד ,595
נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים
מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס'
 ,"261-0335638שינוי לתכנית ג.8718/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר חיטים  -גוש
 ,15342חלקה  85בשלמותה ,ח"ח .213
עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגליל התחתון ,ד"נ גליל תחתון ,טל' .04-6628210
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
בועז יוסף
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
חברת חלקה  352בגוש  6624בע"מ
(ח"פ )510270721
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  02/03/2016בשעה  9:00במשרדי המפרק,
דרך מנחם בגין ( 11בית רוגובין תדהר) ,קומה  ,16רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

חברת נכס מתתיהו ט' בע"מ
(ח"פ )510054315
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  02/03/2016בשעה  9:00במשרדי המפרק,
דרך מנחם בגין ( 11בית רוגובין תדהר) ,קומה  ,16רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
נתן רפואה שטיינברג ,עו"ד ,מפרק

חברת חלקה  335בגוש  6624בע"מ
(ח"פ )510264765
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  02/03/2016בשעה  9:30במשרדי המפרק,
דרך מנחם בגין ( 11בית רוגובין תדהר) ,קומה  ,16רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
נתן רפואה שטיינברג ,עו"ד ,מפרק

חברת חלקה  350בגוש  6624בע"מ
(ח"פ )510270697
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  02/03/2016בשעה  9:00במשרדי המפרק,
דרך מנחם בגין ( 11בית רוגובין תדהר) ,קומה  ,16רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
נתן רפואה שטיינברג ,עו"ד ,מפרק

אינטרפוטו  2002בע"מ
(ח"פ )513317842
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  17/01/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את

נתן רפואה שטיינברג ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,

עו"ד אבי אברהם רימון ,מרח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,טל'
 ,077-3186566למפרק החברה.

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  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

אמנון רדר ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/03/2016
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.
אבי אברהם רימון ,עו"ד ,מפרק

פורמאדור בע"מ
(ח"פ )512884958
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  14/01/2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל נחום ,מרח'
שד גיורא יוספטל  ,3בת ים ,טל'  ,050-7790790למפרקת 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.

נועם אי.וי.ג'י
(ח"פ )513703470
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  14/01/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
אודי ,מרח' פרזון  ,42פרזון ,טל'  ,052-2851031למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2016
בשעה  ,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.
אליהו אודי ,מפרק

מ.פ.ה .אחזקות בע"מ

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

ישירות-ניהול וביקורת מערכות מידע
ממוחשבות בע"מ
(ח"פ )512383894
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 26/11/2015
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד ענת סרח גור אל ,מרח' קלאוזנר  ,2רעננה  ,4336701טל'
 ,09-7466110למפרקת 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.
ענת סרח גור אל ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )512123431

ישירות-ניהול וביקורת מערכות מידע
ממוחשבות בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )512383894

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 06/01/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון
רדר ,מרח' כצנלסון  ,21רמת השרון ,טל'  ,,03-6114200למפרק
החברה.

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  03/03/2016בשעה  14:00במשרדי עו"ד ענת
גור אל ,רח' קלאוזנר  ,2רעננה  ,4336701טל'  ,09-7466110לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ענת סרח גור אל ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,
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שידורי תיא ניהול בע"מ

תגר  -יעוץ פיננסי ,בנייה והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-359318-6

(ח"פ )51-162176-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון אלקיים ,מרח'
נירים  ,3תל אביב ,למפרק החברה.

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  ,4.1.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה חיים ,מרח'
האומנים  ,7תל אביב ,ואת ציון גיספאן ,משד' יהודית  ,7תל אביב,
למפרקי 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.
דורון אלקיים ,עו"ד ,מפרק

תיא נובו ניהול בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקים הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ציון גיספאן
משה חיים
מפרקים

ג.ג חברה לנאמנות בע"מ

(ח"פ )51-425048-9

(ח"פ )51-250373-1

(בפירוק מרצון)

(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  ,4.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון אלקיים ,מרח'
נירים  ,3תל 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.
דורון אלקיים ,עו"ד ,מפרק

מרכז הזמנות (ת.ב) בע"מ

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  ,6.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברוך סאוטה ,ממשרד
גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,ממרכז עזריאלי ,1
תל אביב  ,6701101טל'  ,03-6074463למפרק 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.
ברוך סאוטה ,עו"ד ,מפרק

מדיסקייל בע"מ

(ח"פ )51-267003-5
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-425338-4

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

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  ,4.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון אלקיים ,מרח'
נירים  ,3תל אביב ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דורון אלקיים ,עו"ד ,מפרק
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ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את עו"ד נדב גזית ,אצל משרדי פרל ,כהן ,צדק ,לצר,
ברץ ,מרכז עזריאלי ,המגדל העגול ,קומה  ,18דרך מנחם בגין ,132
תל 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.
נדב גזית ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7188ח' בשבט התשע"ו18.1.2016 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

