רשומות

ילקוט הפרסומים
י"ב בכסלו התשע"ח
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הודעה על מינוי חבר מינהלת הרשות להשקעות
ולפיתוח התעשייה והכלכלה

את מקום שר הביטחון ,מיום ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר
 )2017עד יום י"ט בחשוון התשע"ח ( 8בנובמבר .)2017
בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.

לפי חוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט1959-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א)( )6לחוק לעידוד
השקעות הון ,התשי"ט ,11959-מיניתי את רון אייפר לחבר
מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה ,כנציג
משרד ראש הממשלה.
ז' בתשרי התשע"ח ( 27באוקטובר )2017
בנימין נתניהו
		
(חמ -3-506ה)6
ראש הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;234התשע"ז ,עמ' .261

הודעה על אישור מינוי סגן שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )7לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף (25א) לחוק–יסוד :הממשלה,2
החליטה הממשלה לאשר את מינויו על ידי שר הפנים והשר
לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ובהסכמת ראש הממשלה,
של חבר הכנסת משולם נהרי לתפקיד סגן שר במשרד הפנים
ובמשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.
הודעה על אישור מינוי סגן שר נמסרה לכנסת ביום ז'
בתשרי התשע"ח ( 27בספטמבר .)2017
כ"ה בתשרי התשע"ח ( 15באוקטובר )2017
צחי ברוורמן
		
(חמ -3-3281ה)4
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

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 גלעד ארדן ימלא
את מקום שר הביטחון ,מיום ה' בתשרי התשע"ח ( 25בספטמבר
 )2017עד יום ז' בתשרי התשע"ח ( 27בספטמבר .)2017

ה' בחשוון התשע"ח ( 25באוקטובר )2017
צחי ברוורמן
		
(חמ -3-3281ה)3
מזכיר הממשלה
			

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 זאב אלקין ימלא
את מקום שר הביטחון ,מיום כ"ט בתשרי התשע"ח ( 19באוקטובר
 )2017עד יום ג' בחשוון התשע"ח ( 23באוקטובר .)2017
בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
כ"ו בתשרי התשע"ח ( 16באוקטובר )2017
צחי ברוורמן
		
(חמ -3-3281ה)3
מזכיר הממשלה
1
2

הודעה על הפסקת כהונה של סגן שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )8לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף  )1(26לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה כהונתו של סגן השר במשרד הפנים ובמשרד לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל ,משולם נהרי ,ביום כ"ט באלול התשע"ז
( 20בספטמבר  )2017בשעה .14.30
ד' בתשרי התשע"ח ( 24בספטמבר )2017
צחי ברוורמן
		
(חמ -3-3281ה)5
מזכיר הממשלה
1
2

בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
כ"ט באלול התשע"ז ( 20בספטמבר )2017
צחי ברוורמן
		
(חמ -3-3281ה)3
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

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 גלעד ארדן ימלא
1
2

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

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

הודעה על מינוי חבר במועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לוויין
לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
מודיעים בזה ,כי בהתאם להוראות סעיף 6ב לחוק
התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב ,11982-כי הממשלה
החליטה למנות ,לפי הצעת שר התקשורת ,את נואף עזאם לחבר
במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ,נציג ציבור המייצג את
הצרכנים ,לפי המלצת שר התקשורת.
כ"ט בתשרי התשע"ח ( 19באוקטובר )2017
צחי ברוורמן
		
(חמ -3-1990ה)1
מזכיר הממשלה
1

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשס"א ,עמ' .530

יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת
רשמי הוצאה לפועל

הודעה על הסמכה
לפי חוק שירות אזרחי ,התשע"ז2017-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק שירות אזרחי,
התשע"ז ,12017-הסמיכה הממשלה את שר החקלאות ופיתוח
הכפר לבצע את החוק האמור.
כ"ט בתשרי התשע"ח ( 19באוקטובר )2017
צחי ברוורמן
		
(חמ )3-5568
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשע"ז ,עמ' .632

הודעה על מינוי חבר במועצת הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים
לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה),
התשס"ו2006-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) ,התשס"ו ,12006-החליטה
הממשלה למנות ,על פי הצעת שר התחבורה והבטיחות
בדרכים ,את ציון ברוכים לחבר נציג ציבור במועצת הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים במקום יורם כהן 2אשר תקופת
כהונתו הסתיימה.
כ"ה בתשרי התשע"ח ( 15באוקטובר )2017
צחי ברוורמן
		
(חמ -3-3667ה)4
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"ו ,עמ' .347
 2י"פ התש"ע ,עמ' .2936

הודעה על מינוי חברים מקרב הציבור בוועדה
המוניטרית בבנק ישראל
לפי חוק בנק ישראל ,התש"ע2010-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק בנק ישראל,
התש"ע( 12010-להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה למנות ,לפי
המלצת הוועדה לאיתור מועמדים שהוקמה לפי סעיף  33לחוק
ולאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי
סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה ,21975-חברים
מקרב הציבור בוועדה המוניטרית כמשמעותה בסימן א' לפרק ד'
לחוק כלהלן:
( )1פרופסור ראובן גרונאו ,עם סיום כהונתו הנוכחית ביום
י"ח בתשרי התשע"ח ( 8באוקטובר  - )2017לתקופת כהונה
נוספת של ארבע שנים ,מיום י"ט בתשרי התשע"ח (9
באוקטובר ;)2017
( )2פרופסור צבי הרשקוביץ ,לתקופת כהונה של ארבע שנים,
מיום י"ב בתשרי התשע"ח ( 2באוקטובר ;)2017
( )3פרופסור משה חזן ,לתקופת כהונה של ארבע שנים ,מיום
י"ב בתשרי התשע"ח ( 2באוקטובר .)2017
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
צחי ברוורמן
		
(חמ -3-774ה)4
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התש"ע ,עמ' .452
 2ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;132התשנ"ג ,עמ' .92

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בהתאם לסעיף (3ג)( )4לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז, 1967-
אני מודיעה על הרכב הוועדה לבחירת רשמי הוצאה לפועל
כמפורט להלן:
1

( )1משה מכליס ,שופט (בדימוס) ,של בית משפט מחוזי -
היושב ראש ,תוקף המינוי מיום ו' באב התשע"ו (10
באוגוסט  ,)2016לתקופה של חמש שנים;
( )2תומר מוסקוביץ' ,מנהל מערכת ההוצאה לפועל;2
( )3מיכל שביט ,הממונה על רשמי הוצאה לפועל;3
( )4יוסי (יוסף) ויצמן ,נציג לשכת עורכי הדין ,תוקף המינוי
מיום י"ז באדר התשע"ז ( 15במרס  ,)2017לתקופה של חמש
שנים;
( )5יריב וינצר ,נציג ציבור בעל השכלה משפטית  -תוקף
המינוי מיום ז' באדר התשע"ז ( 5במרס  ,)2017לתקופה של
חמש שנים.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )4400-3

1
2
3

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930
י"פ התשע"ו ,עמ' .2640
י"פ התשע"ב ,עמ' .2354

מינוי נציג ציבור בוועדה מייעצת לעניין קביעת
רשימת השמאים המכריעים
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעף 202ד(א)( )6לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את יעקב חי אודיש ,לנציג ציבור
בוועדה מייעצת לעניין קביעת רשימת השמאים המכריעים לפי
החוק האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ג בתשרי התשע"ז ( 3באוקטובר )2017
איילת שקד
		
(חמ )3-3530
שרת המשפטים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין
לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-
בהתאם לסעיף  24לחוק הדיינים ,התשט"ו ,11955-אני
מודיע על גמר כהונתו של הרב מאיר מזוז ,דיין בכיר בבית הדין
הרבני בירושלים ,ביום ו' בתשרי התשע"ח ( 26בספטמבר ,)2017
עקב פרישתו לגמלאות.
כ"ח באלול התשע"ז ( 19בספטמבר )2017
דוד אזולאי
		
(חמ -3-403ה)9
השר לשירותי דת
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ח ,עמ' .431
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מינוי ועדת ערר

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין
לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-

לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) ,התשנ"ה1995-

בהתאם לסעיף  24לחוק הדיינים ,התשט"ו , 1955-אני
מודיע על גמר כהונתו של הרב יצחק הדאיה ,דיין בית הדין
הרבני האזורי בתל–אביב-יפו ,ביום י"ד בתשרי התשע"ח (4
באוקטובר  ,)2017עקב פרישתו לגמלאות.

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12ב(ב) לחוק כביש אגרה (כביש
ארצי לישראל) ,התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,אנו ממנים ועדת
ערר לכל המחוזות ,לעניין מחלוקת על חיוב או לעניין הפעלת
סמכויות בעל הזיכיון לפי סעיף  12לחוק ,כלהלן:

1

ח' בתשרי התשע"ח ( 28בספטמבר )2017
דוד אזולאי
		
(חמ -3-403ה)9
השר לשירותי דת
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ח ,עמ' .431

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין
לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-
בהתאם לסעיף  24לחוק הדיינים ,התשט"ו ,11955-אני
מודיע על גמר כהונתו של הרב דוד לבנון ,אב בית הדין הרבני
האזורי באשקלון ,ביום כ"א בתשרי התשע"ח ( 11באוקטובר
 ,)2017עקב פרישתו לגמלאות.
ח' בתשרי התשע"ח ( 28בספטמבר )2017
דוד אזולאי
		
(חמ -3-403ה)9
השר לשירותי דת
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ח ,עמ' .431

מינוי סגנית מנהל

עורך דין תמיר סבאן  -יושב ראש הוועדה
עורך דין שלמה דולב  -חבר ,נציג ציבור
עורך דין גיא לויאן  -חבר ,נציג הרשות הממונה.
עורכות הדין אורלי סליקטר ולירית בארי ,שתיהן לממלאות
מקום נציג הרשות הממונה.
מינוי קודם של ועדת הערר לכל המחוזות - 2בטל.
י"ח בחשוון התשע"ח ( 7בנובמבר )2017
(חמ -3-2914ה)2
משה כחלון
ישראל כץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שר האוצר
__________
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;490התשנ"ח ,עמ' .282
 2י"פ התשע"א ,עמ'  ;4683התשע"ד ,עמ' .7596

הודעה על מינוי חברים לוועדת עררים
ועל מען הוועדה

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג1963-

לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל1970-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מיסוי מקרקעין (שבח
ורכישה) ,התשכ"ג( 11963-להלן  -החוק) ,אני ממנה את עובדת
רשות המסים בישראל ,זילפה גלינדוס ,לסגנית מנהל לעניין החוק.

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק
התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל ,11970-ובהתייעצות
עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ,מיניתי את המנויים
להלן לחברים בוועדת העררים הקבועה בסעיף האמור:
עינת ריזברג שושני
אמנון סבח
עמנואל סלע
זמירה גולדנר.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתה של העובדת
המנויה לעיל.
ח' בתמוז התשע"ז ( 2ביולי )2017
		
(חמ -3-324ה)3
1

משה כחלון
שר האוצר

ס"ח התשכ"ג ,עמ' .156

מינוי ועדת ערר
לפי פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש] ,התשל"ב1972-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 46ב(1ד) לפקודת מסילות הברזל
[נוסח חדש] ,התשל"ב( 11972-להלן  -הפקודה) ,אנו ממנים את
החברים שלהלן לוועדת ערר לפי הפקודה:
( )1דוד רוטנברג ,עורך דין הכשיר להתמנות לשופט בית
משפט שלום ,ליושב ראש;
( )2אנסטסיה הראל ,נציגת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ושלומית עמוס לממלאת מקומה;
( )3עינב קפלן בשארי ,נציגת ציבור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.
מען הוועדה :בית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,רחוב
ויצמן  ,1תל אביב .64239
כ"ו בתשרי התשע"ח ( 16באוקטובר )2017
אביגדור ליברמן
			
(חמ )3-285
שר הביטחון
 1ס"ח התש"ל ,עמ'  ;126התשנ"ז ,עמ' .90

מינוי חבר לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התש"ט1949-
בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף  20לחוק חיילים
משוחררים (החזרה לעבודה) ,התש"ט ,11949-אני ממנה את ערן בן
דב ,נציג התאחדות התעשיינים ,לחבר בוועדת תעסוקה כללית.

י"ח בחשוון התשע"ח ( 7בנובמבר )2017
(חמ -3-3255ה)1

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו ,או סיום
עבודתו של ערן בן דב במקום העסקתו ,המוקדם מבין השניים.

משה כחלון
ישראל כץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שר האוצר
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23עמ'  ;485ס"ח התשע"ג ,עמ' .14

ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
אביגדור ליברמן
		
(חמ -3-442ה)1
שר הביטחון
 1ס"ח התש"ט ,עמ'  ;13התשס"ט ,עמ' .303
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יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

הודעה על מינוי יושבת ראש מועצת הרשות הלאומית
למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול
לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה
באלכוהול ,התשמ"ח1988-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק הרשות
הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול,
התשמ"ח ,11988-מיניתי ביום י"ב בתשרי התשע"ח ( 2באוקטובר
 )2017את הדס שיין-טלבי ,ליושבת ראש מועצת הרשות
הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול.
כ"ה בתשרי התשע"ח ( 15באוקטובר )2017
(חמ )3-2127
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ' .90

הודעה על העברת סמכויות

ביטול הסמכה
לפי צו ייבוא חופשי ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ג)( )2לצו ייבוא חופשי,
התשע"ד( 12014-להלן  -הצו) ,אני מבטל את הסמכתו של דוד
שמחוני ,סגן הממונה על מחוז חיפה והצפון במשרד הכלכלה
והתעשייה ,להתיר ייבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה
לצו בלא הצגת רישיון ייבוא ,או ייבוא טובין המפורטים בתוספת
השנייה לצו בלא המצאת אישור או עמידה בתנאים ,או ייבוא
טובין המפורטים בצו בלא עמידה בתנאי סימון כאמור בסעיף
(7ד) לצו ,למעט טובין אשר יבואם אסור לפי צו המכס (איסור
ייבוא) ,התשס"ה.22005-
כ"ג באלול התשע"ז ( 14בספטמבר )2017
(חמ -3-144ה)3
1
2

לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק הכניסה לישראל,
התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,אני מעביר לעובדי רשות
האוכלוסין וההגירה המפורטים להלן ,את סמכויותיי לפי
סעיף  6לחוק:
ראש מינהל מעברי הגבול;
סגן ראש מינהל מעברי גבול;
מנהל תחום פעילות מבצעים במינהל מעברי גבול;

מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר במינהלת
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
לפי חוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א)( )4לחוק לעידוד השקעות
הון ,התשי"ט ,11959-אני ממנה את סלמאן אלשיך ,לנציג שר
החקלאות ופיתוח הכפר במינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח
התעשייה והכלכלה.

ראש תחום ביקורת גבולות במטה רשות האוכלוסין;

המינוי בתוקף כל עוד הוא משמש בתפקידו כעובד משרד
החקלאות ופיתוח הכפר.

סגן מנהל אזור במינהל מעברי גבול;

י"ב בתשרי התשע"ח ( 2באוקטובר )2017
(חמ -3-506ה)6
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;234התשע"ז ,עמ' .261

מנהל אזור מעבר במינהל מעברי גבול;
מנהל מעבר במינהל מעברי גבול.
ט' בתמוז התשע"ח ( 3ביולי )2017
(חמ -3-677ה)1
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
1

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ד ,עמ' .46
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשס"ה ,עמ' .40

הודעה על הנחת תכנית

ס"ח התשי"ב ,עמ' .354

ביטול הסמכה
לפי צו ייבוא חופשי ,התשע"ד2014-

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה
מפני שיטפונות ,התשי"ח( 11957-להלן  -החוק) ,שתכנית הניקוז
"מפעל ניקוז נחל דוד  ,"10-9828שהחליטה עליה רשות ניקוז
ים המלח (להלן  -רשות הניקוז) ,הונחה במשרדי רשות הניקוז
והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות
בתחום רשות הניקוז.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ג)( )2לצו ייבוא חופשי,
התשע"ד( 12014-להלן  -הצו) ,אני מבטל את הסמכתו של
אברהים ריאד ,הממונה על מחוז חיפה והצפון במשרד הכלכלה
והתעשייה ,להתיר ייבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה
לצו בלא הצגת רישיון ייבוא ,או ייבוא טובין המפורטים בתוספת
השנייה לצו בלא המצאת אישור או עמידה בתנאים ,או ייבוא
טובין המפורטים בצו בלא עמידה בתנאי סימון כאמור בסעיף
(7ד) לצו ,למעט טובין אשר יבואם אסור לפי צו המכס (איסור
ייבוא) ,התשס"ה.22005-

המען להגשת התנגדות הוא :רשות ניקוז ים המלח ,מועצה
אזורית תמר ,נווה זוהר .86910

כ"ג באלול התשע"ז ( 14בספטמבר )2017
(חמ -3-144ה)3

י"ב בחשוון התשע"ח ( 1בנובמבר )2017
(חמ -3-71ה)1

1
2

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ד ,עמ' .46
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשס"ה ,עמ' .40

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

התנגדות על פי החוק ניתן להגיש לרשות ניקוז ים המלח,
בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1

ס"ח התשי"ח ,עמ' .4

1801

הודעה על הארכת מינוי חבר במועצה לניסויים
בבעלי חיים

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה
מפני שיטפונות ,התשי"ח( 11957-להלן  -החוק) ,שתכנית הניקוז
"הסדרת ניקוז ופרסום נחל רחף  ,"10-10087שהחליטה עליה
רשות ניקוז ים המלח (להלן  -רשות הניקוז) ,הונחה במשרדי
רשות הניקוז והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות
הנכללות בתחום רשות הניקוז.
התנגדות על פי החוק ניתן להגיש לרשות ניקוז ים המלח,
בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
המען להגשת התנגדות הוא :רשות ניקוז ים המלח ,מועצה
אזורית תמר ,נווה זוהר .86910
י"ב בחשוון התשע"ח ( 1בנובמבר )2017
אורי אריאל
		
(חמ -3-71ה)1
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .4

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה
מפני שיטפונות ,התשי"ח( 11957-להלן  -החוק) ,שתכנית הניקוז
"הסדרת ניקוז ופרסום נחל חבר  ,"10-10086שהחליטה עליה
רשות ניקוז ים המלח (להלן  -רשות הניקוז) ,הונחה במשרדי
רשות הניקוז והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות
הנכללות בתחום רשות הניקוז.

לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) ,התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )14לחוק צער בעלי חיים
(ניסויים בבעלי חיים) ,התשנ"ד ,11994-אני מאריך את מינויו
של מישל בלאיש 2לנציג מנהל השירותים הוטרינריים במשרד
החקלאות ,כחבר במועצה לניסויים בבעלי חיים.
ד' באב התשע"ז ( 27ביולי )2017
(חמ )3-2603
יעקב ליצמן
שר הבריאות
1
2

הודעה על מתן התראה לרופא וטרינר
לפי חוק הרופאים הווטרינרים ,התשנ"א1991-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לחוק הרופאים
הווטרינרים ,התשנ"א ,11991-נתתי התראה לרופא הווטרינר ד"ר
איתמר צור ,רישיון מס'  ,647לאחר שהתקיים בו האמור בפסקה
(א)( )1לסעיף האמור.
א' באלול התשע"ז ( 23באוגוסט )2017
(חמ -3-855ה)4
1

התנגדות על פי החוק ניתן להגיש לרשות ניקוז ים המלח,
בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
המען להגשת התנגדות הוא :רשות ניקוז ים המלח ,מועצה
אזורית תמר ,נווה זוהר .86910
י"ב בחשוון התשע"ח ( 1בנובמבר )2017
אורי אריאל
		
(חמ -3-71ה)1
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .4

מינוי ממוני הגנת הסביבה
לפי חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה),
התשע"א2011-

אלון אלכסנדר בר
ערן חקלאי.
מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד הממונים משמשים
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.
י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
זאב אלקין
		
(חמ )3-5266
השר להגנת הסביבה
 1ס"ח התשע"א ,עמ'  ;738התשע"ו ,עמ' .567

1 802

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;76התשע"ו ,עמ' .176

הודעה על התליית רישיון לרופא וטרינר
לפי חוק הרופאים הווטרינרים ,התשנ"א1991-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לחוק הרופאים
הווטרינרים ,התשנ"א ,11991-הוריתי על התליית רישיון לחודש
אחד מיום י' באלול התשע"ז ( 1בספטמבר  ,)2017לרופא הווטרינר
ד"ר אברהם שהם ,רישיון מס'  ,1819לאחר שהתקיים בו האמור
בפסקה (א)( )3לסעיף האמור.
א' באלול התשע"ז ( 23באוגוסט )2017
(חמ -3-855ה)4
1

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לחוק הגנת הסביבה (סמכויות
פיקוח ואכיפה) ,התשע"א ,12011-אני ממנה את עובדי המשרד
להגנת הסביבה המפורטים להלן לממוני הגנת הסביבה לעניין
החוקים המנויים בתוספת השנייה:
אמנון יצחק סולטמן

ס"ח התשנ"ד ,עמ' .298
י"פ התשע"ג ,עמ' .7530

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;76התשע"ו ,עמ' .176

תיקון הודעה בדבר ענפי ההנדסה והאדריכלות
ומדורים לכל אחד מהם
לפי חוק המהנדסים והאדריכלים ,התשי"ח1958-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  8לחוק המהנדסים והאדריכלים,
התשי"ח ,21958-אני מתקן את ההודעה בדבר ענפי ההנדסה
והאדריכלות ומדורים לכל אחד מהם( 3להלן  -ההודעה) ,כלהלן:
( )1בסעיף  )1(1להודעה ,אחרי סעיף קטן  1.19יבוא:
" 1.20מדור בטיחות תעסוקתית";
1
2
3

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;108התשס"ה ,עמ' .333
י"פ התשע"ה ,עמ' .7721

יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

( )2בסעיף  )2(1להודעה ,אחרי סעיף קטן  2.89יבוא:

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד הממונה משמשת בתפקידה
במשרד להגנת הסביבה.

( )3בסעיף  )3(1להודעה ,אחרי סעיף קטן  3.67יבוא:

י' בחשוון התשע"ח ( 30באוקטובר )2017
(חמ -3-4105ה)1
ישראל דנציגר
המנהל הכללי של המשרד
להגנת הסביבה

" 2.90בטיחות תעסוקתית";
" 3.68בטיחות תעסוקתית";
( )4בסעיף  )4(1להודעה ,אחרי סעיף קטן  4.27יבוא:
" 4.28בטיחות תעסוקתית".
י"ט בחשוון התשע"ח ( 8בנובמבר )2017
חיים כץ
		
(חמ -3-2356ה)2
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

מינוי ממונה אסבסט
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )2(47לחוק למניעת מפגעי אסבסט
ואבק מזיק ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני ממנה את
איה פכט ,עובדת המשרד להגנת הסביבה לממונה אסבסט.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המתמנה משמשת
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.
ד' באב התשע"ז ( 27ביולי )2017
		
(חמ )3-4315
1

זאב אלקין
השר להגנת הסביבה

ס"ח התשע"א ,עמ' .694

מינוי והסמכת ממונה אסבסט
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  )2(47ו– 48לחוק למניעת מפגעי
אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני ממנה
ומסמיך ,לפי העניין ,את צחי יצחק סיטבון ,עובד המשרד להגנת
הסביבה לממונה לעניין סעיפים (8ב)((11 ,)2א)( )4ו–(ב) 12 ,ו– 48לחוק.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המתמנה משמש בתפקידו
במשרד להגנת הסביבה.

הודעה על הסמכה
לפי תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות ,תעודות ואגרות),
התשמ"ז1987-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הטלגרף האלחוטי
(רישיונות ,תעודות ואגרות) ,התשמ"ז( 11987-להלן  -התקנות),
הסמכתי את בעלי התפקידים שלהלן במשרד התקשורת
לעניין תקנה (17ב )3לתקנות ,להתיר לבעל רישיון מן הסוגים
המפורטים בתקנה האמורה ,לשלם את האגרה בארבעה
שיעורים רבעוניים שווים ,בהתאם לאמור בתקנה (17ב:)3
( )1חשב משרד התקשורת;
( )2מנהל תחום (כספים וחשבונות) באגף כספים וחשבונות;
אין בהסמכה זו כדי לגרוע מהסמכות קודמות לסגן
מנהל כללי בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים ,2וכן למשנה
למנהל הכללי ומנהל מינהל הנדסה ,סגן מנהל מינהל הנדסה
(ספקטרום) ,מנהל תחום (רישוי אלחוטי) במינהל הנדסה ומנהל
אגף תכנון והנדסת ספקטרום במינהל הנדסה.3
כ"ו בחשוון התשע"ח ( 15בנובמבר )2017
(חמ )3-4612
מימון שמילה
המנהל הכללי (בפועל)
משרד התקשורת
 1ק"ת התשמ"ז ,עמ' .915
 2י"פ התשע"ו ,עמ' .6348
 3י"פ התשע"ח ,עמ' .570

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

ד' באב התשע"ז ( 27ביולי )2017
(חמ )4315-3
זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
1

ס"ח התשע"א ,עמ' .694

מינוי
לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים
לטיהור מי שפכים) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לתקנות בריאות העם (תקני
1
איכות מי קולחין וכללים לטיהור מי שפכים) ,התש"ע2010-
(להלן  -התקנות) ,אני ממנה את מיכל פינקין ,לממונה סביבה
(מחוזי) לעניין תקנות (11 ,10ג)(11 ,ז)(12 ,ד) עד (ו) ו–.13
1

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות ,התשנ"ג1993-
לפי סעיף (5א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות,
התשנ"ג ,11993-בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש מאי 2017
היה  3.51אחוזים.
כ"ד בסיוון התשע"ז ( 18ביוני )2017
(חמ -3-2468ה)1
1

ערד מאי
מנהל היחידה למידע ולדיווח
ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;174התשע"ז ,עמ' .1208

ק"ת התש"ע ,עמ' .1018

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

1803

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת

ערכים לצורך חישוב מחיר יסודי:

					
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור
			
(א) נחלה
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות ,התשנ"ג1993-
לפי סעיף (5א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות,
התשנ"ג ,11993-בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש יוני 2017
היה  3.49אחוזים.
י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-2468ה)1
1

ערד מאי
מנהל היחידה למידע ולדיווח
ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;174התשע"ז ,עמ' .1208

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות ,התשנ"ג1993-
לפי סעיף (5א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות,
התשנ"ג ,11993-בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש יולי 2017
היה  3.51אחוזים.

שקלים חדשים

בעד שני דונם חלקת חצר בלא מחוברים

54,600

בעד מבני מגורים ומשק בנחלה

199,100

בעד כל דונם מטע שלחין:
הדרים ,נשירים ,זיתים בהשקאה מלאה -
		
		

		
עד גיל  5שנים

9,500

		
מעל גיל  5שנים

14,800

סובטרופים (אבוקדו ,מנגו ,אפרסמון) -
		
		 עד גיל  6שנים
		

		
מעל גיל  6שנים

9,500
14,800

פקן -
		

		
עד גיל  5שנים

9,500

		

		
מעל גיל  5שנים

14,800

			
בננות

9,500

כרמי ענבים בהדליה ,בהשקאה מלאה -
12,700
18,000
9,500
3,200
5,800

		
עד גיל  3שנים
		
כ' באלול התשע"ז ( 11בספטמבר )2017
		
מעל גיל  3שנים
		
(חמ -3-2468ה)1
בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר
ערד מאי
		
בעד כל דונם מטע בעל
מנהל היחידה למידע ולדיווח
 1ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;174התשע"ז ,עמ' .1208
		
בעד כל דונם שלחין
בעד החלק ברכוש המשותף של האגודה
110,100
			
(המושב)
הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
(ב) שטחי עיבוד
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור
בעד כל דונם מטע שלחין:
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות ,התשנ"ג1993-
הדרים ,נשירים ,זיתים בהשקאה מלאה -
לפי סעיף (5א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות,
9,500
		
עד גיל  5שנים
התשנ"ג ,11993-בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת 		
14,800
		
מעל גיל  5שנים
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש אוגוסט 		 2017
היה  3.48אחוזים.
סובטרופים (אבוקדו ,מנגו ,אפרסמון) -
י"ג בתשרי התשע"ח ( 3באוקטובר )2017
(חמ -3-2468ה)1
1

ערד מאי
מנהל היחידה למידע ולדיווח
ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;174התשע"ז ,עמ' .1208

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקה של רשות מקרקעי
ישראל בעליית ערך הקרקע ,בעת העברת זכות חכירה
לפי חוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (15א) ו–(ג) שבפרק ג' להחלטת
מועצת מקרקעי ישראל שמספרה  ,534בדבר שיעור חלקה של
רשות מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות
החכירה ,מיום כ"ח בסיוון התשנ"ב ( 29ביוני ( 1)1992להלן -
ההחלטה) ,אני קובע ומודיע כלהלן:
( )1המחיר היסודי בתוספת הראשונה להחלטה מיום י"א
בתשרי התשע"ח ( 1באוקטובר  ,)2017יהיה כלהלן:
1

		
		

9,500
14,800

		
עד גיל  6שנים
		
מעל גיל  6שנים
פקן -
		
עד גיל  5שנים
		
מעל גיל  5שנים
כרמי ענבים בהדליה ,בהשקאה מלאה -
		
עד גיל  3שנים
		
מעל גיל  3שנים
בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר
		
בעד כל דונם מטע בעל

12,700
18,000
9,500
2,900

		
בעד כל דונם שלחין

5,800

		
בעד כל דונם בעל

2,900

בעד כל דונם עם השקאת עזר

4,800

9,500
14,800

י"פ התשנ"ג ,עמ'  ;19התשע"ז ,עמ' .6196

1 804

יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

( )2מחיר יסודי מזערי לנחלה
הסכום הנקוב בסעיף (15ג) שבפרק ג' להחלטה האמורה יהיה
מיום י"א בתשרי התשע"ח ( 1באוקטובר  614,600 ,)2017שקלים
חדשים.
ה' בתשרי התשע"ח ( 25בספטמבר )2017
עדיאל שמרון
(חמ -3—719ה)1
מנהל רשות מקרקעי ישראל

מינוי מנהלת ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית הוד השרון ,בישיבתה מן המניין מס'
 ,10/17מיום י' באב התשע"ז ( 2באוגוסט  )2017את ורדית מרימי
למנהלת ארנונה לעניין החוק האמור.
י"ד באב התשע"ז ( 6באוגוסט )2017
חי אדיב
		
(חמ -3-265ה)2
ראש עיריית הוד השרון
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מליאת המועצה האזורית ברנר ,בישיבתה מיום ז' באב
התשע"ז ( 30ביולי  ,)2017את גד גרייף ,גזבר המועצה ,למנהל
הארנונה הכללית לעניין החוק האמור.
מינויו של אלעד פרץ  -מבוטל.
ד' בחשוון התשע"ח ( 24באוקטובר )2017
דורון שידלוב
		
(חמ -3-265ה)2
ראש המועצה האזורית ברנר
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי יושב ראש נוסף לוועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה ,בישיבה
מיום כ"ז באלול התשע"ז ( 18בספטמבר  )2017את עורך הדין
יורם הכהן ליושב ראש נוסף לוועדת ערר לארנונה.

הודעה על הארכת כהונה של חברי
ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
האריכה מליאת המועצה המקומית גן יבנה ,בישיבתה מס' ,29
מיום ו' בחשוון התשע"ח ( 26באוקטובר  ,)2017את מינוי חברי
ועדת הערר לעניין החוק המפורטים להלן לכהונה נוספת:2
עורך הדין צבי שמיר  -יושב ראש
אפרים פריד  -חבר
י"א בחשוון התשע"ח ( 31באוקטובר )2017
דרור אהרון
		
(חמ -3-265ה)1
ראש המועצה המקומית גן יבנה
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשע"ב ,עמ' .5791

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת גן יבנה ,בישיבתה מס'  29מיום ו' בחשוון
התשע"ח ( 26באוקטובר  ,)2017את צביקה מדלינסקי לחבר ועדת
ערר לעניין החוק האמור ,במקומו של אהוד שטיין.2
י"א בחשוון התשע"ח ( 31באוקטובר )2017
דרור אהרון
		
(חמ -3-265ה)1
ראש המועצה המקומית גן יבנה
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשע"ב ,עמ' .5791

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה,
התשכ"א ,11961-אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות,2
כך שבסעיף  ,1בפסקה (3א) ,במקום האמור בטור א' יבוא "קובי
ממליה".
י"ב בתשרי התשע"ח ( 2באוקטובר )2017
		
(חמ -3-766ה)1
יעקב בליטשטיין
המפקח הארצי על התעבורה
 1ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
 2י"פ התש"ע ,עמ'  ;2302התשע"ה ,עמ' .6438

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות

י"ח בחשוון התשע"ח ( 7בנובמבר )2017
איתי ויסברג
		
(חמ -3-265ה)1
ראש המועצה המקומית
			
בנימינה-גבעת עדה
			

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' /7384
תל–אביב (חלק מגוש שומה  ,)7012נפת לוד ,הוצג היום ,למשך
 30ימים ,לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין ומפקחת על
רישום המקרקעין למחוז תל אביב והמרכז ,דרך מנחם בגין ,125

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

1805

1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

קריית הממשלה ,קומה  ,7תל אביב ,בעיריית תל–אביב ,אגף
הנכסים ובלשכת הממונה על מחוז מרכז ,במשרד הפנים ,קריית
הממשלה ,תל אביב.
י"ח בחשוון התשע"ח ( 7בנובמבר )2017
תמר אריאלי
פקידת הסדר המקרקעין
ומפקחת על רישום המקרקעין
מחוז תל אביב והמרכז

ו– 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 -

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' /12725
חיפה (חלק מגוש שומה מס' /10799חיפה) ,נפת חיפה ,הוצג
ביום י"ט בחשוון התשע"ח ( 8בנובמבר  ,)2017למשך  30ימים,
לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור חיפה ,רח' פלי"ם
15א ,קומה  ,14קריית הממשלה ,חיפה ,בעיריית חיפה ובלשכת
הממונה על מחוז חיפה ,קריית הממשלה ,חיפה.
י"ט בחשוון התשע"ח ( 8בנובמבר )2017
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה ,כי לוחות הזכויות של גושי הרישום מס'
 - 38627 ,38626 ,38623 ,38616באר שבע,400567 ,400566 ,400565 ,
 - 401008נגב ,הוצגו ביום י' בחשוון התשע"ח ( 30באוקטובר
 ,)2017למשך  30ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור
הסדר דרום ,רח' התקווה  ,4קריית הממשלה ,באר שבע ,בלשכת
הממונה על מחוז הדרום ,משרד הפנים ,רח' התקווה  ,4באר שבע
ובעיריית באר שבע.
י' בחשוון התשע"ח ( 30באוקטובר )2017
רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום
               

חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6123ח"ח ,210 ,209
בשטח של כ– 158מ"ר; הייעוד :שצ"פ.
ד' בחשוון התשע"ח ( 24באוקטובר )2017
חנוך זייברט
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
__________
 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גב,586/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7320
התשע"ו ,עמ'  ,9035מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעתיים (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 שב"צ (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.

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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב,582/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4466
התשנ"ז ,עמ'  ,953מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1 806

__________

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

יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

.4

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4085
התשנ"ג ,עמ'  ,1739ובהתאם לתכנית מס' חד/במ,1053/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4493
התשנ"ז ,עמ'  ,2273מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה (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.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגבעתיים ,ששטחה  1,490מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,6164חלקה  ;327הייעוד :שב"צ.

כ"ח באלול התשע"ז ( 19בספטמבר )2017
רן קוניק
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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'
הר/במ ,1829-8-שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3928התשנ"ב ,עמ'  ,148מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה (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 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 ,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

.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 בחדרה המזוהה כ-
גוש - 10402
חלקה

שטח הפקעה (בדונם)
( 6.239בשלמות)

33
גוש - 10408
ח"ח

שטח הפקעה (בדונם)

2

0.064

תיאור הקרקע -

3

0.064

חטיבת קרקע בהרצליה ,גוש  ,6546חלקות 868 ,867 ,866
בשלמות (חלקות ישנות .)371-341

4

0.072

5

0.072

6

0.064

7

0.064

8

0.063

ה' בחשוון התשע"ח ( 25באוקטובר )2017
משה פדלון
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה
__________
 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,811/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3841
התשנ"א ,עמ'  ,1209ובהתאם לתכנית מס' חד/במ,912/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

ח"ח

שטח הפקעה (בדונם)

9

0.064

10

0.064

11

0.083

ייעוד הקרקע :דרך.
כ"ו בתשרי התשע"ח ( 16באוקטובר )2017
(חמ )3-2
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

1807

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' ש,18/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1940
התשל"ג ,עמ'  ,2236מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פרדס–חנה-כרכור (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 -
חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור ,המזוהה כגוש ,10073
ח"ח .135

ח' בתשרי התשע"ח ( 28בספטמבר )2017
(חמ )3-2
חיים געש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור
__________
 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

.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 -
גוש  ,11358ח"ח  ;6גוש  ,11383ח"ח  ;7הייעוד :ציבורי ,כמסומן
בתשריט ההפקעות הנמצא במשרדי הוועדה ,מועצה אזורית
זבולון ,דואר כפר מכבי .30030

ג' בחשוון התשע"ח ( 23באוקטובר )2017
דב ישורון
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זבולון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' ש/491/ג ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6017התש"ע ,עמ'
 ,436מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה השומרון
(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 -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' זב/161/א
(להלן  -התכנית) ,בית ספר "כרמל זבולון" בשטח קיבוץ
יגור ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5746התשס"ח ,עמ'  ,802מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זבולון (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 ,השלמת הפקעה בעבור בית
ספר "כרמל זבולון".
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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חטיבת קרקע באור עקיבא ,ששטחה  26,025מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,10628ח"ח .17
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
ארנון גלעדי
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה השומרון
__________
 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
יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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.

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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,3/96/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6105
התש"ע ,עמ'  ,3814מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך 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 -

.4

י"ב בתשרי התשע"ח ( 2באוקטובר )2017
יוסי שבו
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה
__________
 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,1254/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2889
התשמ"ג ,עמ'  ,940מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 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 בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3641ח"ח ;71 ,70
הייעוד :דרך.
י"ב בתשרי התשע"ח ( 2באוקטובר )2017
(חמ )3-2
יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה
__________
 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נס,1/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1874
התשל"ג ,עמ'  ,427מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנס ציונה ,רחוב רמב"ם  ,3המזוהה כגוש
 ,3636ח"ח  ;199הייעוד :דרך.

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רחוב נווה רעים ,גוש ,6319
ח"ח  ,94בשטח של  29מ"ר; הייעוד :דרך.
י"ב בחשוון התשע"ח ( 1בנובמבר )2017
(חמ )3-2
איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .125

1809

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

.3

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' פת,1236/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2187
התשל"ו ,עמ'  ,1069מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 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

גוש

ח"ח

חלקה

מגרש

15030

48

801

15077

21

802

15045

7

803

15099

25

15002

14

808
13

805

15035

124 ,37 ,1

811

15037

227

15062

79 ,77

812

תיאור הקרקע -

15062

215

813

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רחוב יהלום ,גוש  ,6713ח"ח ,188
בשטח של  12מ"ר; הייעוד :דרך.
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י"ב בחשוון התשע"ח ( 1בנובמבר )2017
איציק ברורמן
		
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .125

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

.4

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.
תיאור הקרקע -
חטיבות קרקע בטבריה המזוהות לפי הגבולות המסומנים
בתשריט תכנית ג 21027/בקו כחול ,והידועות כגוש וחלקות
כלהלן:

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,21027/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7291
התשע"ו ,עמ'  ,8113מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה טבריה (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.

 .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
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הייעוד :מבנים ומוסדות ציבור.
ו' בחשוון התשע"ח ( 26באוקטובר )2017
אליהו זיגדון
			
(חמ )3-2
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה טבריה
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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,18071/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6854
התשע"ד ,עמ'  ,7320מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה טבריה (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 -
חטיבות קרקע בטבריה המזוהות לפי הגבולות המסומנים
בתשריט תכנית ג ,18071/בקו כחול והידועות כגוש ,15284
חלקה  ,39חלק מתא שטח  ;557הייעוד :מבנים ומוסדות
ציבור.

ו' בחשוון התשע"ח ( 26באוקטובר )2017
אליהו זיגדון
			
(חמ )3-2
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה טבריה
__________
 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

.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 -
חטיבות קרקע בטבריה המזוהות לפי הגבולות המסומנים
בתשריט תכנית ג ,18071/בקו כחול והידועות כגוש וחלקה
כלהלן:
גוש  ,15159חלקה  ;15הייעוד :מבנים ומוסדות ציבור.

ו' בחשוון התשע"ח ( 26באוקטובר )2017
			
(חמ )3-2
אליהו זיגדון
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה טבריה
__________
 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,287/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3908
התשנ"א ,עמ'  ,3302מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה טבריה (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 -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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,18071/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6854
התשע"ד ,עמ'  ,7320מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה טבריה (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

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

חטיבות קרקע בטבריה המזוהות לפי הגבולות המסומנים
בתשריט תכנית ג 287/בקו כחול והידועות כגוש וחלקה
שלהלן:
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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גוש
15761

חלקות

ח"ח

הייעוד

167 ,165 ,164 ,162

שטח ציבורי פתוח

166 ,163

מיתקן הנדסי

15284

168

נהריה ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3305התשמ"ו ,עמ'  ,1453ולפי תכנית מס' ג ,21010/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7433התשע"ז,
עמ'  ,2668מוסרת 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 הרחבת דרך וטיילת.

שטח ציבורי פתוח

ו' בחשוון התשע"ח ( 26באוקטובר )2017
אליהו זיגדון
			
(חמ )3-2
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה טבריה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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 ,287/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3908התשנ"א ,עמ'
 ,3302מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה טבריה
(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 -

.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 -
גוש  ,18165ח"ח  ;128הייעוד :שטח לדרך וטיילת.

כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
			
(חמ )3-2
ז'קי סבג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה
__________
 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,22789/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7593
התשע"ח ,עמ'  ,115מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עפולה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי.

.2

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

חטיבות קרקע בטבריה המזוהות לפי הגבולות המסומנים
בתשריט תכנית ג 287/בקו כחול והידועות כגוש ,15030
חלקות  ;96 ,95הייעוד :מבנים ומוסדות ציבור.
ו' בחשוון התשע"ח ( 26באוקטובר )2017
אליהו זיגדון
			
(חמ )3-2
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה טבריה
__________
 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג- 851/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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 .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.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

.4

תיאור הקרקע -
גוש  ,16663ח"ח .185 ,184 ,183

כ"ה בתשרי התשע"ח ( 15באקטובר )2017
		
(חמ )3-2
שלמה מליחי
			
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה
__________
 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ6/א ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3971התשנ"ב,
עמ'  ,2030מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה צפת
(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 -
גוש

חלקה

13966

49

56 ,54 ,52

13965

143

52 ,51 ,36

630

144

51 ,48 ,36 ,19 ,14 ,13

1,125

94

22 ,19 ,15 ,14

556

99

27 ,26 ,22 ,21 ,20 ,19

8,847

89

18 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2

3,963

91

19 ,16

550

79

16 ,15 ,14

1,268

13964
13977

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

104

14 ,13 ,12

1,656

105

56 ,54 ,8 ,7

4,294

הייעוד :שצ"פ.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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,7676/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4486
התשנ"ז ,עמ'  ,1861ובהתאם לתכנית מס' ג ,9922/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5094התשס"ב,
עמ'  ,3300מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גבעות אלונים (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 שב"צ (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 -

שטח במ"ר
2,210

13979

103

56 ,54 ,52 ,36 ,12 ,11

3,976

כ"ט בתשרי התשע"ז ( 19באוקטובר )2017
(חמ )3-2
אילן שוחט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת

חטיבת קרקע בצפת ,גוש לשעבר - 13703
ח"ח לשעבר

גוש

חלקה

ח"ח לשעבר

שטח במ"ר

חטיבת קרקע בכפר מנדא ,ששטחה  11.305דונם ,המזוהה
כגוש  ,17564חלקות  ;7 ,6הייעוד :שטחים לצורכי ציבור.
י"א בתשרי התשע"ח ( 1באוקטובר )2017
(חמ )3-2
אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

1813

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

.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 -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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 ,12735/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6896התשע"ה,
עמ'  ,165מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לב
הגליל (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 ביפיע ,המזוהה כגושים וחלקי חלקות אלה:
גוש

ח"ח

שטח
במ"ר

16881

38

925

דרך ושצ"פ

40

285

דרך

41

150

דרך

42

278

דרך

43

161

דרך

44

101

דרך

16880

חטיבת קרקע בסח'נין ,ששטחה  1,334מ"ר ,גוש  ,19316ח"ח .41
ב' בחשוון התשע"ח ( 22באוקטובר )2017
נביל דאהר
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל
__________
 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,6429/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4752
התשנ"ט ,עמ'  ,3236ותכנית מס'  ,257-0312595שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7291התשע"ו,
עמ'  ,8120מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מבוא העמקים (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 דרכים ושטחיםציבוריים פתוחים.

 .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

1 814

16880

ייעוד

25

129

דרך

24

66

דרך משולבת

25

6

דרך משולבת

31

24

דרך משולבת

33

88

דרך משולבת

14

90

דרך משולבת,
שצ"פ

גוש  ,16880חלקה בשלמותה  ,32בשטח של  430מ"ר.
הייעוד :דרך ,דרך משולבת ושצ"פ.
ג' בחשוון התשע"ח ( 23באוקטובר )2017
חאתם דאוד
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
__________
 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג ,4668/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3575התשמ"ח,
עמ'  ,2990מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק
הירדן (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך של מגרשי ספורט והקמת תשתיות ציבוריות.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

.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 בכפר עבודה  -פוריה ,המזוהה כגוש 15325
וחלקות אלה:

חלקה

שטח חלקה
רשום במ"ר

שטח
לרכישה
במ"ר

181

1,012

1,012

182

1,015

1,015

188

1,015

1,015

191

1,019

1,019

192

1,023

1,023

יישוב/השתייכות
מוניציפלית
מועצה אזורית
עמק הירדן

ד' בחשוון התשע"ח ( 24באוקטובר )2017
(חמ )3-2
עידו גרינבאום
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק הירדן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0302216
שם התכנית :הרחבות דיור ברח' צוקרמן  4 ,6ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'( 101-0302216 :גרסת
הוראות , 13 :גרסת תשריט.)9 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
3907
החלפה
62
החלפה
 1978א'
החלפה
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :נווה יעקב רחוב :צוקרמן 6 ,4
קואורדינטת X: 223220
קואורדינטת Y: 639050
גושים וחלקות:
גוש( 30647 :לא מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 8-9
מטרת התכנית:
הרחבות דיור כולל תוספת קומה ,ברח' צוקרמן 4 ,6
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים ג'.
 .2קביעת בינוי לתוספות בנייה בבניינים מס'  1ומס' בהתאם
למפורט להלן.
א .קביעת בינוי לתוספות בנייה במפלסים ,0.00 ,2.82 ,5.64-
 ,19.74+ ,16.92+ ,14.10+ ,11.28+ ,8.46+ ,5.64+ ,2.82+לשם
הרחבת יחידות הדיור בהן בהתאם לנספח בינוי.
ב .קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבניין הקיים
במפלס  ,22.56+לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות
בקומה שמתחתיה בהתאם לנספח הבינוי.
 .3קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
 .4הגדלת שטחי הבנייה בשטח.
 .5הגדלת מס' קומות.
 .6קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
 .7קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה.
 .9קביעת הוראות בגין מדרגות ,גדרות וחריגות בנייה להריסה.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
המפורטים להלן פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
מנהל התכנון  www.iplan.gov.ilובאתר האינטרנט של הועדה
המקומית ירושלים  .www.jerusalem.muni.ilכל המעוניין
בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה את עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה
של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית ירושלים ,כיכר ספרא  ,1קומה  ,4טלפון 02-
 .6296811העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0414581
שם התכנית :הרחבות יח"ד קיימות ותוספת קומה
ויח"ד ברח' עוזיאל  ,54בית וגן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'( 101-0414581 :גרסת
הוראות ,7 :גרסת תשריט.)6 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
כפיפות 1042
62
החלפה
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :בית וגן רחוב :הרב עוזיאל 54
קואורדינטת X: 217650
קואורדינטת Y: 630525
גושים וחלקות:
גוש( 30166 :מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 326
מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד קיימות ותוספת קומה עבור יח"ד מוצעת.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד מאזור מגורים  1לאזור מגורים ב'.
 .2קביעת הבינויים הבאים בשטח:
א .תוספות בנייה בכל קומות הבניין לשם הרחבות יח"ד
קיימות.
ב .תוספת קומה עליונה לשם תוספת יח"ד חדשה ולשם
הרחבות יח"ד קיימות בקומה שמתחתיה.
ג .תוספת מחסנים במפלס .2.50-
ד .תוספת מעלית בחזית דרום מערבית של הבניין.
ה .כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי.
 .3הגדלת שטחי בנייה מירביים בשטח.
 .4קביעת קווי בנין לבינוי כאמור.
 .5קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .6קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה.
 .7קביעת הוראות בגין חריגות בנייה להריסה.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
המפורטים להלן פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
מנהל התכנון  www.iplan.gov.ilובאתר האינטרנט של הועדה
המקומית ירושלים  .www.jerusalem.muni.ilכל המעוניין
בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה את עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה
של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית ירושלים ,כיכר ספרא  ,1קומה  ,4טלפון 02-
 .6296811העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טלפון .02-6290263
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0295980
שם התכנית :הרחבות דיור ברח' אשר גולק ,426
נווה יעקב ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
( 101-0295980גרסת הוראות 10 :גרסת תשריט.)11 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
62
שינוי
מק 3907 /א'
שינוי
 1978א'
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :נווה יעקב רחוב :אשר גולק 426
קואורדינטת X: 218968
קואורדינטת Y: 629802
גושים וחלקות:
( 30645מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 72
מטרת התכנית:
הרחבות יחידות דיור באגפו הדרום מערבי של הבנין הקיים
ברח' אשר גולאק  ,426נווה יעקב ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים  1לאיזור מגורים ד'.
 .2קביעת בינוי לתוספות בנייה באגפו הדרום מערבי של
הבנין הקיים ,לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בו,
בהתאם לנספח בינוי ובהתאם לקיים בשטח.
 .3הגדלת שטחי הבנייה המירביים וקביעתם ל– 3420.1מ"ר
אשר מהם  2905.87מ"ר שטחים עיקריים ו– 514.23מ"ר
שטחי שירות.
 .4שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין מירביים חדשים.
 .5קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .6קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה.
 .7קביעת הוראות בגין חלקי מבנה להריסה.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים ,7278
עמ'  ,7533בתאריך .6.6.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים,
כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון  .02-6297160/1וכן במשרדי
הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טלפון .02-6290263 :כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,באתר האינטרנט

יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

של מנהל התכנון  www.iplan.gov.ilובאתר האינטרנט של
הועדה המקומית ירושלים .www.jerusalem.muni.il
מאיר תורג'מן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ירושלים
מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
152-0517862

מרחב הרצליה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
תל-אביב ,מופקדת תכנית מפורטת הר/מק 2403/שינוי רחוב
אבן אודם לשביל הולכי רגל ,מס' מבא"ת  504-0564559מונה:
תדפיס הוראות  ,8תשריט מצב מוצע .6
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
הר 1038 /
הר  / 1108 /א
הר  / 253 /א
הר 56 /

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 152-0517862
 -גן השלום  -מבשרת ציון .גרסת הוראות  25תשריט 19

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הרצליה
ישוב :הרצליה ,רחוב :אודם אבן

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי מי326/

גושים וחלקות:
גוש 6530 :מחלקה 11 :עד 11 :חלקי
גוש 6530 :מחלקה 12 :עד 12 :חלקי
גוש 6530 :מחלקה 48 :עד 48 :חלקי
גוש 6530 :מחלקה 51 :עד 51 :חלקי
גוש 6530 :מחלקה 52 :עד 52 :חלקי
גוש 6530 :מחלקה 53 :עד 53 :חלקי
גוש 6530 :מחלקה 55 :עד 55 :חלקי
גוש 6530 :מחלקה 74 :עד 74 :חלקי
גוש 6530 :מחלקה 75 :עד 75 :חלקי
גוש 6530 :מחלקה 124 :עד 124 :חלקי
גוש 6530 :מחלקה 200 :עד 200 :שלם
גוש 6530 :מחלקה 236 :עד 236 :שלם
גוש 6530 :מחלקה 241 :עד 241 :שלם
גוש 6530 :מחלקה 266 :עד 266 :שלם
גוש 6530 :מחלקה 298 :עד 298 :שלם

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מבשרת ציון
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 30468 :חלקי חלקות28 ,27 ,26 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה בהסכמה לצורך הסגרת ייעודי הקרקע לפי
המצב בפועל על פי סעיף 62א(א)( )1לחוק התכנון והבנייה.
 .2קביעת הוראות להקמת אמפיתאטרון ופיתוח נופי על פי
סעיף 62א(א)( )5לחוק התכנון והבנייה.
 .3הוספת  500מ"ר שטח עיקרי לזכויות הבנייה לצורך מבנים
טכניים לתמיכה על פי סעיף 62א(א)(()16א)( )1לחוק התכנון
והבנייה.
 .4קביעת הוראות ותנאים למתן היתר בנייה.
 .5קביעת מס' קומות לפי סעיף 62א(א)(4א) לחוק התכנון והבנייה.
 .6קביעת הוראות לעניין מס' מבנים לפי סעיף 62א(א) 5לחוק
התכנון והבנייה.
 .7קביעת אזור לשירותי ציבור בהתאם למתאפשר בסעיף 130
לתכנית מי 250/ולפי סעיף 62א(א) 5לחוק התכנון והבנייה.
 .8קביעת קווי בניין לפי סעיף 62א(א) 4לחוק התכנון והבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 18/8/2017ובילקוט פרסומים  ,7579עמ'  ,9123בתאריך .31/8/2017
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה הראל ,כתובת :רח' החוצבים  2ת.ד ,3424 .מבשרת ציון
מיקוד  90805טלפון .02-5337127 :ובמשרדי הועדה המחוזית
כתובת :רח' שלומציון המלכה  1ירושלים טלפון.02-6290263 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
רותי שורץ חנוך
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה הראל

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת הר/מק2403/
מס' 504-0564599
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

מטרת התכנית:
שינוי רחוב אבן אודם לשצ"פ ושביל
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי יעוד ח"ח  75-75בגוש  6530מדרך מאושרת לשטח
ציבורי פתוח.
ב .שינוי יעוד ביתרת שטח התכנית מדרך מאושרת לשביל.
ניתן לעיין בתכנית המופקדת באתר עיריית הרצליה כשבועיים
לאחר פרסום דבר הפקדתה בעיתונים ,בקישור הבא באתר העירוני:
http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/taba.aspx
 .1בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית "תכניות
בנין עיר"
 .2בשדה מס' תכנית יש לכתוב את מס' התכנית ולאחר מכן
ללחוץ על "הצג"
 .3יש להיכנס לתכנית ע"י לחיצה על החץ ובארכיב
המסמכים מופיעים קישורים למסמכי התכנית הסרוקים.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית הנמצאת במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה ,מחלקת תכנון עיר ,ברחוב בן גוריון
 ,22הרצליה בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל .כל
הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ
סעיף  100לחוק התכנון והבנייה  ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בבן גוריון
 ,22הרצליה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
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שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
משה פדלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה הרצליה

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אופקים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס'
601-0386102
שם התכנית :ת.ב.ע מגרשים מס'  ,7-12אזה"ת אופקים
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס'
 ,601-0386102מונה תדפיס הוראות  ,18מונה תדפיס התשריט 13
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
1/103/03/23
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח התכנית 14.008 :דונם
ישוב :אופקים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 99992 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 9999 :עד 9999 :חלקי/
שלם :חלקי
מגרשים:
 7,8,9,10,11,12,92,93,94,95מתוכנית1/103/03/23 :
מטרת התכנית:
הסדרת מבנה תעשיה קיים
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקת מגרשים ללא שינוי סך כל השטח של כל
יעוד קרקע (תעשיה ,שצ"פ ,דרך מוצעת) ע"פ סעיף 62א (א)
סעיף קטן .1
 .2קביעת קווי בנין בתא שטח 100ע"פ סעיף 62א (א) סעיף קטן .4
 .3שינוי גובה המבנה מ 7-מ' ל 7.5-מ' ע"פ סעיף 62א (א)
סעיף קטן 4א.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
ובילקוט פרסומים  ,7538עמ'  ,7434בתאריך .05/07/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה אופקים ,טלפון 08-9928542:ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז דרום ,כתובת :התקווה  4באר שבע ,טלפון.08-6263830 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
איציק דנינו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה אופקים
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס'
602-0464370
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0464370
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תכנית זו כפופה לתכנית מפורטת מס' /2 , 214/03/2מק 417/על
כל הוראותיה  ,למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.
המבקש :אחים שרבט
שטח התכנית 7.044 :דונם
גושים וחלקות:
גוש ,40128 :חלקות  28,29,30 25,26,27 22,23,24 19,20,21ח"ח ,117
119 ,118
גוש  40127ח"ח  81ממגרש  370רובע  6באילת דרך הבשמים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הוספת יח"ד אחת לכל מגרש ,סה"כ הגדלת מס' יח"ד בכל
התכנית מ 12-ל 24-יח"ד ,ע"פ סעיף 62א(א)8
 .2הקלה בקו בנין צידי הקבוע בתכנית מס' /2מק 437/מ3-מ'
ל2.7-מ' .ע"פ סעיף 62א(א) .4
 3קביעת קו בנין עילי לקו הגג העליון.ע"פ סעיף 62א(א) .4
 .4קביעת זיקת הנאה להולכי רגל על מנת לאפשר בניית
מדרגות עבור יחידות הדיור העליונות בצמוד לקו המגרש
 62א (א) .19
 .5הגדלת סך זכויות הבנייה במגרשים  :הוספת  50מ"ר עיקרי
למיגרש ,ע"פ סעיף 62א(א)(16א)( )2והוספת שטחי שירות
בהיקף של  20מ"ר עבור כל יח"ד חדשה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 31.3.17
ובילקוט הפרסומים  7490התשע"ו עמוד  5315בתאריך 27.4.17
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ת"ד  ,14אילת  ,88000טל 08-6367114/5 :ובמשרדי הועדה
המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה  4ת.ד ,68 .באר -שבע ,84100
טל 08-6263820 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס'
602-0485227
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,602-0485227תכנית זו כפופה לתכניות מפורטות מס' ,214/03/2
ו/2מק 417/על כל הוראותיהן  ,למעט השינויים הכלולים בתכנית
זו .הוראות תכנית גרסה  , 8תסריט מצב מוצע מונה תדפיס 4
המבקש :ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ
שטח התכנית 2.174 :דונם
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שד' ששת הימים  ,שחמון רובע  , 6אילת
מגרשים ,905 ,686
גושים וחלקות:
גוש 40126 :חלקות 4,53 :
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת  20%בזכויות הבנייה למגורים לפי סעיף 62א
(16א) 1בחוק :
מאושר שטח עיקרי למגורים ג  1767מ"ר מוצע  2170.8מ"ר.
ב .תוספת יח"ד לפי סעיף  62א  9בחוק
מאושר  31יחד מוצע .38
ג .תוספת קומות לפי סעיף 62א(4א) בחוק :
מאושר  5קומות מעל מפלס  0.00וקומת חניה מתחת
ל– ,0.00מוצע  5קומות מעל  0.00ו  2קומות מתחת ל.0.00

יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

ד .חלוקת שטח המגרשים ללא שינוי בסך הכל השטחים לכל
ייעוד לפי סעיף 62א(א)  1בחוק.

מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית
מס' 605-0534099

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ,19.03.2017
ובילקוט הפרסומים  , 7468י"ח באדר התשע"ז עמוד ,4401
בתאריך .16.03.2017

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
33/102/02/5א שינוי

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ת"ד  ,14אילת  ,88000טל 08-6367114/5 :ובמשרדי הועדה
המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה  4ת"ד  ,68באר -שבע 84100
ובאתר משרד האוצר טל .08-6263820 :כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
משה אלמקייס
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה אילת
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 605-0474098
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית
מס' 605-0474098
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 131 / 102 / 02 / 5שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,שכונה :רחוב :אברהם יפה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38369 :מחלקה 4 :עד 4 :שלם
מטרת התכנית:
שינוי לתכנית מס'  131/102/02/5במגרש מס'  537באזור מגורים
ב' על ידי:
 .1שינוי וקביעת קווי בניין לפי סעיף 62א (א) (.)4
 .2הגדלת שטח שירות לפי סעיף 62א (1א) (.)4
 .3שינוי הוראות בדבר בינוי לגבי גודל הבנייה המותרת
בקומה שלישית חלקית לפי סעיף 62א (א) (.)5
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל  ,כל מעונין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה .כיכר מנחם
בגין  1ת.ד 15 .באר – שבע ,טל' 08 : 6463656 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ,לא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
( סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו ),
תשמ"ט – . 1989
מרחב תכנון מקומי באר שבע

השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,רחוב :שד' רגר יצחק מס'( 87 :מרכז למורים )
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38072 :מחלקה 126 :עד 126 :חלקי
גוש 38075 :מחלקה 57 :עד 57 :חלקי
גוש 38113 :מחלקה 2 :עד 2 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתכנית מס' 33/102/02/5א ,במגרש למבנים ומוסדות
ציבור מס' " 961מרכז מורים" ברח' יצחק רגר ,שכ' ד' ע"י:
הוספת שימושים שאינם לצרכי ציבור והגדלת השטח הכולל
המותר לבנייה לצורך השימושים הנוספים כאמור במגרש
המיועד לצרכי ציבור לפי סעיף 62א(א.)11()1
למסחר מ– 100מ"ר ל– 270מ"ר מתוך סה"כ הזכויות למטרה עיקרית.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל  ,כל מעונין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה .כיכר מנחם
בגין  1ת.ד 15 .באר – שבע ,טל' 08 : 6463656 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ,לא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
( סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו ),
תשמ"ט – . 1989
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0410779
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מס' 605-0410779
המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס':
שינוי 21/117/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,כתובת :ציזלינג אהרון 1
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38131 :מחלקה 56 :עד 56 :שלם
גוש 38131 :מחלקה 105 :עד 105 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתוכניות מס'  21/117/03/5במגרש מס'  909מבנים
ומוסדות ציבור ברח' ציזלינג פינת יערי מאיר ,שכ' י"א ,על ידי:
 .1קביעת קווי בניין לפי סעיף 62א(א).4
 .2קביעת מבנים להריסה לפי סעיף 62א(א)(.)19

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 605-0534099

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 28/7/2017בילקוט פרסומים  ,7559עמ'  ,8215בתאריך 2/8/2017

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ככר מנחם בגין  2ת.ד ,15.באר – שבע טל08 : 6463650:

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

1819

מרחב תכנון מקומי באר שבע

.1

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0384743
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מס' 605-0384743
המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס':
שינוי  / 5במ  72 /שינוי /5במ2/72/

.2
.3

השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע
כתובת :רודנסקי שמואל 48

.4

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38162 :מחלקה 5 :עד 5 :חלקי
גוש 38162 :מחלקה 6 :עד 6 :שלם
גוש 38162 :מחלקה 87 :עד 87 :חלקי		
מטרת התכנית:
שינוי לתוכניות מס' /5במ 72/ולתכנית מס' /5במ 2/72/במגרש
מגורים חד משפחתי עם קיר משותף מס'  ,A12ברח' שמואל
רודנסקי  ,48נווה מנחם ,ע"י:
 .1הגדלת סה"כ זכויות מ 130.0-מ"ר ל 215.0 -מ"ר לפי סעיף
62א'(א')( )1כמפורט להלן:
א .הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ 130.0 -מ"ר
ל 180.0-מ"ר עבור תוספת בנייה בקומת קרקע וקומה
א' ,כולל הגדלת הממ"ד מעבר לגודלו התקני.
ב .הגדלת זכויות בנייה למטרת שרות ל– 35.0מ"ר עבור:
ממ"ד בגודל  12.0מ"ר ,מחסן 8-מ"ר וסככת רכב-
 15.00מ"ר.
 .2שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א'(א') סעיף קטן .4
 .3שינוי הבינוי הסטנדרטי לפי סעיף 62א(א) סעיף קטן .5
 .4הגדלת תכסית לפי סעיף 62א'(א) סעיף קטן  9ל.57.8% -
שינויים במגרש  12Aהמיועד למגורים א' ברחוב שמואל
רודנסקי  ,48שכונה נווה מנחם ,באר שבע ע"י.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך:
 06/04/2017בילקוט פרסומים  ,7484עמ'  ,5070בתאריך 6.4.2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ככר מנחם בגין  2ת.ד ,15.באר – שבע טל08 : 6463650:
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0507160
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מס' 605-0507160
המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' :
שינוי  / 5במ 72 /
שינוי /5במ2/72/
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,רח' הוכברג נתנאל 12
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38162 :מחלקה 54 :עד 54 :שלם
גוש 38162 :מחלקה 85 :עד 85 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתוכנית מס' / 5במ/5 , 72/במ 2/72/במגרש מגורים מס'
 , 186Aשל קוטג'ים עם קיר משותף ,ברח' הוכברג נתנאל ,12
שכ' נווה מנחם ,באר שבע ,ע"י:
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הגדלת סה"כ זכויות בנייה מ 151-מ"ר ל 199 -מ"ר לפי
סעיף 62א (א( )1( )1א) (.)1
שטח עיקרי :מ 130-מ"ר ל 163 -מ"ר.
שטחי שירות :מעל הכניסה הקובעת מ 21-מ"ר ל 36 -מ''ר
(עבור סככת רכב  15מ"ר ,ממ"ד  15מ"ר ומחסן  6מ"ר).
קביעת תכסית מרבית ל 61.2%-לפי סעיף 62א (א) (.)9
קביעת ושינוי קווי בניין עבור שטחי שרות לפי סעיף
62א (א)(.)4
שינוי בינוי לפי סעיף 62א(א) (.)5

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך:
 ,24/8/2017בילקוט פרסומים  ,7568עמ'  ,8558בתאריך 16.8.2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ככר מנחם בגין  2ת.ד ,15.באר – שבע טל08 : 6463650:
טל אל-על
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה באר שבע
מרחב תכנון מקומי :ירוחם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
 612-0513838למתן תוקף
שם התכנית :מבנים ומוסדות ציבור במגרש 908
ברחוב בורנשטיין ,ירוחם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'612-0513838 :
בסמכות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה,
המהווה שינוי לתכנית:
61/101/03/26
המתייחסות לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
61/101/03/26
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירוחם ,רח' צבי בורנשטיין בצמוד למבנה דואר.
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש 39536 :חלקה.122 :
גוש 39537 :חלקה.82 :
קואורדינטה X: 193200
קואורדינטה Y: 544125
מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין במגרש  908על מנת לאפשר בניית תוספת
למבנה קיים במגרש.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין במגרש (תא שטח) מס'  908המיועד למבני
ומוסדות ציבור לפי סעיף 60א(א) 4בחוק התכנון והבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 1/6/2017ובילקוט הפרסומים  7544עמ'  ,7626בתאריך .12.7.2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירוחם ,רח' צבי בורנשטיין  ,1ת"ד  ,1טל' ,08-6598260
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרד

יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

פתוח לקהל ,באתר האינטרנט של המועצה המקומית ירוחם.
www.yeruham.co.il
מיכאל ביטון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ירוחם
מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
609-0383984
שם התכנית :בית כנסת בית יעקב נתיבות
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה ,
תשכ"ה –  , 1965כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
נתיבות  ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום,
מופקדת תוכנית מפורטת מס'  .609-0383984גירסת הוראות-
, 11תשריט11 -
המהווה שינוי לתכניות הבאות :
כפיפות 141 / 102 / 03 / 22

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
סוג יחס :שינוי מס' תוכנית מיוחסת6 / 106 / 03 / 9 :
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קרית גת
מתחם בין רחוב הרימון לרחוב הפרדס.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 1833 :מחלקה 77 :עד 77 :חלקי
גוש 1913 :מחלקה 71 :עד 71 :חלקי
גוש 2423 :מחלקה 24 :עד 24 :שלם
גוש 2423 :מחלקה 26 :עד 26 :שלם
גוש 2423 :מחלקה 27 :עד 27 :שלם
גוש 2423 :מחלקה 31 :עד 31 :שלם
גוש 2423 :מחלקה 32 :עד 32 :חלקי
גוש 2423 :מחלקה 36 :עד 36 :שלם
גוש 2423 :מחלקה 37 :עד 37 :שלם
גוש 2423 :מחלקה 61 :עד 61 :חלקי
גוש 2423 :מחלקה 62 :עד 62 :חלקי
גוש 2423 :מחלקה 66 :עד 66 :חלקי

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם :
רשות מקומית  :נתיבות
שכונה  /רחוב  :הרב חי הכהן

מגרשים:
מגרש 24A :שלם מתוכנית6/106/03/9 :
מגרש 27A :שלם מתוכנית6/106/03/9 :
מגרש 31A :שלם מתוכנית6/106/03/9 :
מגרש 36A :שלם מתוכנית6/106/03/9 :

מטרות התכנית :
שינויים בקווי בניין כמסומן בתשריט

מטרות התכנית:
א .הגדלת מס' יחידות הדיור ,לפי סעיף 62א (א) סעיף קטן 9
ו62א (א) סעיף קטן .8
ב .שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בין תאי השטח לפי
סעיף 62א (א) סעיף קטן .6
ג .תוספת קומות ותוספת גובה לפי סעיף 62א (א) סעיף קטן .9
ד .הוספת שטחי שירות תת-קרקעיים לפי סעיף 62א (א) סעיף
קטן .15
ה .קביעת קו בניין תת-קרקעי לפי סעיף 62א (א) סעיף קטן .4
ו .תוספת זכויות בנייה של  2000מ"ר .לפי סעיף 62א(א)(( )16א)(.)1

גושים  /חלקות לתכנית :
גוש 39630 :מחלקה 81 :עד 81 :שלם

עיקרי הוראות התכנית :
שינויים בקווי בניין לפי סעיף 62א(א) סעיף קטן  4כמסומן בתשריט
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל( ,טלפון לברורים .)08/9938757
ובוועדה המחוזית בימי קבלת קהלת ובתאום מראש  .כל
המעוניין בקרקע  ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התוכנית  ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ובנייה נתיבות ,העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית ( קרית הממשלה  ,רח' התקווה  4באר
שבע טלפון – . ) 08/6263791
בהתאם לסעיף (103א) לחוק  ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהם היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות לתכנון והבנייה ( סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו ) ,תשמ"ט . 1989
יחיאל זוהר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נתיבות
מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית
מס' 606-0538132
נמסרת בזה הודעה,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תוכנית מפורטת מס',606-0538132 :
גרסת :הוראות 6-תשריט3 -

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת יח"ד לתאי השטח הבאים:
 תא שטח  A31תוספת של  6יח"ד. תא שטח  A36תוספת של  18יח"ד. תא שטח  A24תוספת של  3יח"ד. תא שטח  A27תוספת של  3יח"ד.סה"כ תוספת של  30יח"ד.
ב .תוספת קומות לתאי השטח הבאים:
 תא שטח  A31תוספת של קומה אחת מעל הקרקע. תא שטח  A36תוספת של קומה אחת מעל הקרקע +קומת מרתף.
 תא שטח  A24תוספת קומת מרתף. תא שטח  A27תוספת קומת מרתף.ג .תוספת גובה מבנה לתאי השטח הבאים:
 תא שטח  A31תוספת של  3מטר. תא שטח  A36תוספת של  7מטר.ד .תוספת שטח שירות תת-קרקעי לתאי השטח הבאים:
 תא שטח  A36תוספת של  1,700מ"ר. תא שטח  A24תוספת של  2,700מ"ר. תא שטח  A27תוספת של  2,500מ"ר.סה"כ תוספת של  6,900מ''ר.

1821

ה .שינוי חלוקת שטחי הבנייה :
 תא שטח  :A31ניוד  370מ"ר שטח שירות מתא שטח .A36 תא שטח  :A36ניוד  945מ"ר שטח עיקרי מתא שטח ,A24ניוד  945מ"ר שטח עיקרי מתא שטח  ,A27וניוד
 110מ"ר שטח עיקרי מתא שטח .A31
 תא שטח  :A24ניוד  70מ"ר שטח שירות מתא שטח .A36 תא שטח : A27ניוד  70מ"ר שטח שירות מתא שטח .A36ו .קביעת קו בניין תת-קרקעי בתאי שטח  A36, A24ו. A27
ז .תוספת זכויות בנייה שטח עיקרי:
 תא שטח  A31תוספת של  500מ"ר. תא שטח  A36תוספת של  500מ"ר. תא שטח  A24תוספת של  500מ"ר. תא שטח  A27תוספת של  500מ"ר.סה"כ תוספת של  2,000מ''ר.
ט .תא שטח  A36שינוי ממגורים ג' למגורים ד'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים ישראל היום
  14/07/2017כאן דרום  - 14/07/2017 -המבשר 13/07/2017ובילקוט פרסומים מס'  ,7551מיום  23/07/2017עמ' 7551
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ו.מ .קריית גת רחוב הקוממיות  ,97טלפון08-6874781:
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז הועדה המחוזית ,כתובת  :רח'
התקוה  4ת.ד 68 .באר שבע ,כל המעוניין ראשי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה קריית גת
מרחב תכנון מקומי שדרות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 611-0547265
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שדרות ובמשרדי הועדה מהחוזית לתכנון ובנייה מחוז ועדה
מחוזית דרום מופקדת תכנית מפורטת "רפפורט יחזקאל "23
שמס' ,611-0547265
המהווה כפיפות לתכניות הבאות:
ל03/21/1/109 -
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מגרש  31שכונה צפונית א'
גושים וחלקות:
גוש 2486 :חלקות בשלמותן :חלקות בחלקן95 :
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ושינוי קווי בניין
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,כל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה שדרות.
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית (כיכר ספרא
על דרך בגין) ,טלפון 08-6620275
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגד בכתב
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

1 822

היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
התשמ"ט.1989-
דורון טקטוק
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה שדרות
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :חבל אילות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מס'
 - 608-0526046חאן שחרות  -החלפת יעודי קרקע
וניוד זכויות
נמסרת בזאת הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 608-0526046
תכנית זו מהווה שינוי לתכנית מס' ( 608-0322503חאן שחרות)
למעט השינויים המפורטים בתכנית זו.
המבקש :נגב גליל יזמות
עיקרי הוראות התכנית:
א .הסדרת גבולות בין תאי שטח מס'  3ו  ,8מס'  1ו  7Aללא
שינוי סה"כ שטח של כל אחד מהיעדים לפי סעיף 62א(א).1
ב .העברת שטחי זכויות בנייה בין תאי שטח מס' B5, A5,,12
 3, 2 , 1ללא שינוי סה"כ שטחים עיקריים ושטחי שירות
לפי סעיף 62א(א).6
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים מס'
 ,7590עמוד  ,9589בתאריך .18/9/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה חבל אילות ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מחוז דרום (התקווה  4קריית הממשלה באר שבע ) .כל המעוניין
רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל.
חנן גינת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חבל אילות
מרחב תכנון מקומי חוף אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
633-0502336
שם תכנית :מעברים עיליים א.ת .מבקיעים
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חוף אשקלון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
דרום ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  .633-0502336מונה תדפיס
הוראות  8מונה תדפיס תשריט 5
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות 29/234/02/6
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :חוף אשקלון
ישוב :מבקיעים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 2846 :חלקי חלקות18 :
מטרות התכנית:
התווית מעברים עיליים לא מקורים בגובה של כ 5-מ' ,מעל
דרך ושצ"פ בין מבני מסחר מופרדים.

יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת מיקום למעברים עיליים ע"י סימבול מתאים ובהתאם
לנספח בינוי מנחה ,עפ"י סעיף 62א(א). 5

טלפון .08-6899696 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה  4באר שבע
טלפון.)08-6263791 :

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל( ,טלפון לבירורים08-6776403 :
) .ובוועדה המחוזית בימי קבלת קהל ובתאום מראש .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
חוף אשקלון ,העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
(כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה  4באר שבע טלפון:
 .) 08-6263791נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר
האינטרנט של הועדה בכתובת http://www.hof-ashkelon.org.il

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
יאיר פרג'ון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חוף אשקלון
מרחב תכנון מקומי נגב מערבי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
651-0340737
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נגב מערבי ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
דרום ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 651-0340737תוספת
שימוש לתחנת דלק בשטח מסחרי .מס' גרסה הוראות תכנית:
 ,29מס' גרסה תשריט מצב מוצע15 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי /7בת38/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :אשכול ,אבשלום
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 100301 :חלקי חלקות12 ,11 :
עיקרי הוראות התכנית:
הוספת שימוש בשטח מסחרי לתחנת תדלוק.
דברי הסבר לתכנית:
מטרת תוכנית זו להסדיר שימוש נוסף בשטח מסחרי לתחנת
דלק כולל המגבלות הכרוכות בכך בהתאם לסעיף 62א (א) סעיף
קטן  10לחוק "הקמת תחנת תדלוק באזורים המיועדים בתכנית
לתעשייה ,למסחר ,לחקלאות ,למשרדים ,לאחסנה או לחניה".
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה נגב מערבי ,מ.א מרחבים צומת גילת ד.נ .הנגב 8410000

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

מרחב תכנון מקומי נגב מערבי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
651-0239665
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
 ,651-0239665מס' גרסה הוראות תכנית ,19 :מס' גרסה תשריט
מצב מוצע14 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
8/236/03/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מרחבים
ישוב :תפרח
גושים וחלקות:
גוש 100859 :חלקי חלקות1 :
עיקרי הוראות התכנית:
חלוקת נחלה מס'  29במושב תפרח לשני תאי שטח ,אחד ביעוד
"מגורים בישוב כפרי" ושני ביעוד "מגורים א'" ,לרבות קביעת
קווי בניין ,זכויות בנייה ,שימושים ותנאים למתן היתר.
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12/06/2015ובילקוט הפרסומים בתאריך23/06/2015 :
התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית הדרום
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה נגב מערבי
וכל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
אלי ברונשטיין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נגב מערבי
מרחב תכנון מקומי תמר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
656-0449900
שינוי קווי בנין וניוד זכויות במגרש  - 24נאות הכיכר
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה –  1965בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 656-0449900
שינוי קווי בנין וניוד זכויות במגרש  - 24נאות הכיכר גרסת
הוראות  ,15גרסת תשריט 12
איחוד וחלוקה :התכנית ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התוכנית
22/100/02/10
שינוי

1823

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית" :תמר"
ישוב  :נאות הכיכר
גבולות תוכנית:
קוארדינטה X 235994
קוארדינטה Y 537907
גושים וחלקות לתכנית:
גוש 39063 :חלקי חלקות1 :
מטרת התכנית:
שינוי בקווי בניין וניוד זכויות בנייה מקומה עליונה לקומת
הקרקע ושינוי בבינוי הכולל הגדלת התכסית ,במגרש  24נאות
הכיכר.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי בקווי בנין עפ"י סעיף  62א (א) ( )4לפי הפרוט הבא:
בחזית הצפון מזרחית -מ 4.0-מ' ל 2.8-מ'  ,ל 2.1-מ' ול 0.3-מ'.
בחזית הצפון מערבית -מ– 4.0מ' ל– 2.8מ' ול– 2.3מ' נקודתי
ול–0.0מ'.
בחזית הדרום מזרחית -מ– 4.0מ' ל– 0.5מ' ול– 0.3מ' נקודתי.
בחזית הדרום מערבית -מ– 4.0מ' ל– 5עד  9מ' ומ– 0.5מ'
ל– 0.0מ'.
ב .ניוד זכויות בנייה מקומה א' לקומת הקרקע (עפ"י סעיף
 62א (א) ())9
ג .שינוי בבינוי הכולל הגדלת שטח התכסית מ– 175מ"ר
ל– 215.19מ"ר (עפ"י סעיף  62א (א) (.))5
ד .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 25/04/2014,27/04/2017ובילקוט פרסומים מס' , 7495עמוד 5584
בתאריך .04/05/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,נוה זוהר ד.נ.ים המלח ,טלפון 08-6688841 :ובמשרדי
הועדה המחוזית ,מחוז דרום ,כתובת :קרית הממשלה רח'
התקוה  ,4ב"ש ,טלפון .08-6263830 :כל המעונין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דב ליטבינוף
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה תמר

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
( )1שם האגודה :חינוך מעברות  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006265-3 :
המען :ד' מעברות ,מעברות .40230
תאריך רישום :כ"ג בחשוון התשע"ח ( 12בנובמבר .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )2שם האגודה :ביצי הגולן  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006267-9 :
המען :נטור ,ד"נ רמת הגולן .12915
תאריך רישום :כ"ג בחשוון התשע"ח ( 12בנובמבר .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
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סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )3שם האגודה :מתיישבי נוב  -אגודה שיתופית להתיישבות
קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57-006268-7 :
המען :נוב ,ד"נ רמת הגולן .12921
תאריך רישום :כ"ו בחשוון התשע"ח ( 15בנובמבר .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
( )4שם האגודה :צמרת הגולן  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006269-5 :
המען :ת"ד  ,650מסעדה .1243500
תאריך רישום :כ"ו בחשוון התשע"ח ( 15בנובמבר .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )5שם האגודה :פנדי העמק  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006270-3 :
המען :משמר העמק ,ד' משמר העמק .19236
תאריך רישום :כ"ו בחשוון התשע"ח ( 15בנובמבר .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )6שם האגודה :בננות בנגב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006266-1 :
המען :נירים ,ד"נ הנגב .85125
תאריך רישום :כ"ג בחשוון התשע"ח ( 12בנובמבר .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
כ"ג בחשוון התשע"ח ( 12בנובמבר )2017
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם :משקי דנה  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
השם החדש :דנה  - 2017אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005771-1 :
מיום :כ"ד בחשוון התשע"ח ( 13בנובמבר .)2017
כ"ד בחשוון התשע"ח ( 13בנובמבר )2017
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
השקעות רולאנד בע"מ
(ח"פ )51-046729-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

הנ"ל תתכנס ביום  ,31.12.2017בשעה  ,10.00אצל גולדפרב
זליגמן ושות' ,עורכי דין ,רח' יגאל אלון  ,98מגדל אמפא ,תל
אביב  ,6789141לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צור גינוסר ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אכרם אג'ברה ,מפרק

די .אנד .די ס.א.ל דיאמונד בע"מ
(ח"פ )51-260240-0

רב-סורג בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-286046-1

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  ,23.11.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים ניר,
מרח' ז'בוטינסקי  ,3רמת גן ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2017התקבלה החלטה במניין חוקי
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף גיא מוסרי ,מרח'
מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט ,רמת 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.
יוסף גיא מוסרי ,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.
חיים ניר ,עו"ד ,מפרק

חברה אקדמאית בע"מ
(ח"פ )51-037464-8

GIANT STEPS LTD

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-238881-0

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(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  ,16.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל שחר ,אצל ש'
פרידמן ושות' ,עורכי דין ,רח' ויצמן  ,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.
אריאל שחר ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.1.2018במשרד המפרקת ,רח' רוטנברג  ,5ראשון
לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דורית אלעד ,עו"ד ,מפרקת

פורטי טו לאבס בע"מ
(ח"פ )51-513780-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
טל עברי ,מרח' בית העם  ,1רמות השבים ,טל' ,054-5612014
למפרקת 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  ,16.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אכרם אג'ברה ,למפרק 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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.12.2017

אס הובלות ומטענים בע"מ
(ח"פ )51-202548-7
(בפירוק מרצון)

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,
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בשעה  ,13.00אצל 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.
טל עברי ,מפרקת

אודי הוכמן בע"מ
(ח"פ )51-496523-5
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד
חנן הוכמן ,מרח' נחשון  ,10תל 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.1.2018בשעה
 ,9.00אצל 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.
אהוד חנן הוכמן ,מפרק

כיכר רבין השקעות נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-492548-6
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אמיר יפרח ,מת"ד  ,189בת ים ,טל'  ,03-5070304למפרק 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  ,4.2.2018בשעה
 ,11.00אצל עו"ד ס' מסיקה ,רח' צה"ל  ,3בת ים  ,5939135לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אמיר יפרח ,מפרק

ב .בר בריאות ותבשילים בע"מ
(ח"פ )51-466914-2
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ישעיה ירון ,מרח' החילזון  ,5רמת גן ,טל'  ,03-3731402למפרק
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  ,1.3.2018בשעה
 ,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.
ישעיה ירון ,עו"ד ,מפרק

ב.ס.ד .פאות בע"מ
(ח"פ )51-425043-0
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד מנדל אינדורסקי ,מרח' נהר הירדן  ,12בית שמש ,טל'
 ,052-7611935למפרק 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  ,5.3.2018בשעה
 ,14.00במשרדי 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.
מנדל אינדורסקי ,עו"ד ,מפרק

אלכרמל אחזקות והוצאה לאור בע"מ
(ח"פ )51-339902-2
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אליאס אבו סינה ,משד' המגינים  ,58ת"ד  ,9516חיפה ,טל'
 ,04-6821813למפרק 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 ,13.3.2018
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יורי אוייף ,אצל עו"ד יורם אסלמן ,רח' אחד העם  ,9תל אביב ,טל'
 ,03-5168080למפרק החברה.

ב.מ.ג .וואייר קפיטל בע"מ

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

אליאס אבו סינה ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-481593-5
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מיכאל ברונשטיין ,מרח' מרק שגאל  ,15/12תל אביב ,טל'
 ,054-4929913למפרק 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 ,15.3.2018
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.
מיכאל ברונשטיין ,מפרק

ואליד סוליושיין בע"מ
(ח"פ )51-395553-4
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.11.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן קרולין
יוספה ,מרח' הקסם  ,10הרצליה ,טל'  ,09-9557239למפרק 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 ,18.3.2018
בשעה  ,10.00אצל נדלר אלישר ושות' ,משרד עורכי דין ,מרכז
עזריאלי  ,3המגדל המשולש ,קומה  ,37תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ראובן קרולין יוספה ,מפרק

א.ד.ל .יורמקס בע"מ
(ח"פ )51-525748-3
(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

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,20.3.2018בשעה
 ,12.00אצל עו"ד יורם אסלמן ,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.
יורי אוייף ,מפרק

כ .בר–און ייעוץ ושירותים בע"מ
(ח"פ )51-407336-0
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עפר בר–און ,מרח' מנחם בגין  ,52מגדל סונול ,קומה  ,20תל אביב
 ,67137טל'  ,03-7912800למפרק 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 ,25.3.2018
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.
עפר בר–און ,עו"ד ,מפרק

רוטקו השקעות בע"מ
(ח"פ )51-496711-6
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רות
אסרף סילם ,מרח' חיים בר לב  ,8אור יהודה ,טל' ,052-9633635
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.3.2018
בשעה  ,12.00אצל עו"ד אלי מיארה ,רח' קויפמן  ,2תל אביב ,לשם
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הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רות אסרף סילם ,מפרקת

בירנבוים פיצה בע"מ
(ח"פ )51-354513-7
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,20.11.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יניב בירנבוים ,מרח' רמת הגולן  ,18דירה  ,6חולון  ,5849712טל'
 ,052-4576555למפרק 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  ,1.4.2018בשעה
 ,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.
יניב בירנבוים ,מפרק

מחצבת במרחבים בע"מ
(ח"פ )51-110868-0
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לינדה
מסלם ,מרח' אלומות  ,12ת"ד  ,1369אזור תעשייה עומר ,טל'
 ,08-6909500למפרקת 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  ,2.4.2018בשעה
 ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לינדה מסלם ,מפרקת

מוצר אספלט ואבן בנגב בע"מ
(ח"פ )51-054496-8
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לינדה
מסלם ,מרח' אלומות  ,12ת"ד  ,1369אזור תעשייה עומר ,טל'
 ,08-6909500למפרקת 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  ,5.4.2018בשעה
 ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לינדה מסלם ,מפרקת

איציק בנאי ייעוץ פיננסי
(ח"פ )51-486313-3
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יצחק בנאי ,מרח' איילות  ,9גני תקווה ,טל'  ,08-9451124למפרק
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 ,22.4.2018
בשעה  ,16.00אצל עו"ד צביקה כספי ,רח' מנוחה ונחלה 14ב,
רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק בנאי ,מפרק

אמסטרדם הידרו גרו בע"מ
(ח"פ )51-544378-6
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.8.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלמוג נוריאל ,ממרכז רכטר  ,7אילת ,טל'  ,08-6371114למפרק
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 ,29.4.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,10/01/2018בשעה  ,16:00אצל גרוס ,קליהנהדלר,
חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,רח' דרך בגין  ,132תל–אביב-
יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.
אלעזר ישראל אייברס ,רו"ח ,מפרק

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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחשה
מוחמד גאלב ,מבית צפפה ,ירושלים ,טל'  ,053-6000990למפרק
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  ,2.5.2018בשעה
 ,13.30אצל עו"ד רומא אבו שקרא ,רח' רשיד  ,7ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
נחשה מוחמד גאלב ,מפרק

ג.ש.מ.נ .יזום פרויקטים בנדל"ן בע"מ

אלמוג נוריאל ,עו"ד ,מפרק

ר.א .אימן בניה ומסחר בע"מ
(ח"פ )51-447632-4
(בפירוק מרצון)

רון אביב אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-263952-7
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון
אביב ,מרח' השלום  ,54רעננה ,טל'  ,054-2005544למפרק 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 ,14.5.2018
בשעה  ,12.00אצל שטרק את שטרק רואי חשבון ,רח' היצירה ,12
רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רון אביב ,מפרק

דיגידי מובייל בע"מ
(ח"פ )515241297
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514208008
(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  ,23/01/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' קרן
היסוד  ,2הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
מאיר כהן ,מפרק

אפנקסוס ישראל בע"מ
(ח"פ )514652890
(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  ,31.12.2017בשעה  ,10:00אצל מיתר ליקוורניק גבע
לשם טל ,רח' דרך אבא הלל  ,16רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
עדי ליבוביץ ,עו"ד ,מפרקת

דורכא בע"מ
(ח"פ )512789355
(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  ,14/01/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק,
רח' בורוכוב  ,23גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
עזרא חורי ,עו"ד ,מפרק

דניש יזמות עסקית בע"מ
(ח"פ )514961861
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,
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הנ"ל תתכנס ביום  ,07/01/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
שבט בנימין  ,52גבעת זאב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

לעריכת דין ,רח' ז'בוטינסקי  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
איתי רז ,מפרק

דניאל חי דרעי ,מפרק

אדג' דיסרפט בע"מ
מ .בליטי חצר המושבה אולם בוטיק בע"מ

(ח"פ )514889500

(ח"פ )514988443

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

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  ,10/01/2018בשעה  ,10:00אצל עודד קרייזל ,משרד
לעריכת דין ,רח' ז'בוטינסקי  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14/01/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק,
רח' קורצאק  ,17ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
מאיר בלטי ,מפרק

איתי רז ,מפרק

אוקיינוס תיווך י.מ.א בע"מ

קורלגו בע"מ

(ח"פ )515290229

(ח"פ )513880542

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

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  ,10/01/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,07/01/2018בשעה  ,09:00אצל המפרק" ,מרכז
הבמה" ,רח' הכרמל  ,20גני תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אביתר כהן ,עו"ד ,מפרק

אריה אלימלך ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

פוד קורט בע"מ

דישס אר דן בע''מ

(ח"פ )51-293655-0

(ח"פ )515489946

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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  ,10/01/2018בשעה  ,13:00אצל המפרק,
רח' זליוונסקי  ,6כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יובל לוי ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.1.2018בשעה  ,11.30אצל מלונות פתאל ,מרכז
עזריאלי ,המגדל המשולש ,רח' דרך מנחם בגין  ,132קומה ,35
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שחר עקה
דניאל עזריאל
מפרקים

אנקור א.ג .מכשירים פיננסיים בע"מ

נייס פלייס בע"מ

(ח"פ )515471357

(ח"פ )51-275990-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10/01/2018בשעה  ,10:00אצל עודד קרייזל ,משרד

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.1.2018בשעה  ,12.30אצל מלונות פתאל ,מרכז
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יילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

עזריאלי ,המגדל המשולש ,רח' דרך מנחם בגין  ,132קומה ,35
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שחר עקה
דניאל עזריאל
מפרקים

אזורים השקעות משותפות ופיתוח מלונאות בע"מ
(ח"פ )51-412752-1
(בפירוק מרצון)

אדלשטיין ,אביגד ושות' ,רח' דרך אבא הלל  ,14רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.
אור צור ,עו"ד ,מפרקת

העמותה לקידום החינוך הסביבתי והמחזור בגליל
(ע"ר )58-033771-5

הודעה על פירוק עמותה

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.1.2018בשעה  ,11.00אצל מלונות פתאל ,מרכז
עזריאלי ,המגדל המשולש ,רח' דרך מנחם בגין  ,132קומה ,35
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שחר עקה ,מפרק

רד מד לוגיסטיקה ותובלה בע"מ
(ח"פ )51-505835-2

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,31.10.2017התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד אביבה רוטר ,משד' פל-ים ,2
חיפה  ,33095למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
אביבית רוטר ,עו"ד ,מפרקת

כל בו לבנין דוד את דוד בע"מ
(ח"פ )51-287931-3

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.1.2018בשעה  ,10.00במשרדי אמפא בע"מ ,רח'
ספיר  ,1הרצליה  ,4685205לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.11.2017התקבלה החלטה
לבטל את החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום ,5.7.2017
בדבר פירוק החברה ומינוי מפרק לחברה .כמו כן הוחלט לבטל
את מינוי של המפרק.
דוד אברג'יל ,מפרק

עופר כרמל בע"מ

לויניק  1993בע"מ

(ח"פ )51-039637-7
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-187530-4

אבי חסיד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,30.1.2018בשעה  ,17.00במשרד עורכי הדין גורניצקי ושות',
שד' רוטשילד  ,45קומה  ,12תל אביב  ,6578403לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבירם הנדל ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול בקשה לפירוק החברה מרצון וביטול
מינוי מפרק וביטול כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-כי החברה הנ"ל החליטה ביום ,12.11.2017
לבטל את הליכי פירוקה מרצון וכתוצאה מכך לבטל את מינויה
עו"ד אורלי סטולרו ספיר למפרקת החברה.
האסיפה שנקבעה ליום  - 10.12.2017מובטלת.
אורלי סטולרו ספיר ,עו"ד ,מפרקת

פרי אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )511079626
(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  ,07/01/2018בשעה  ,12:00אצל גולדמן ,ארליך,

ילקוט הפרסומים  ,7631י"ב בכסלו התשע"ח30.11.2017 ,

איסלוג'יק בע"מ
(ח"פ )51-296549-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-כי באסיפה מיוחדת של בעלי המניות של

1831

החברה ,שהתכנסה ביום  ,19.11.2017התקבלה החלטה במניין
חוקי להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את
מינויו של המפרק.
דניאל ילובסקי ,מפרק

מנורה מבטחים השקעות כקרנות פ.א.
(ש"מ )55-024347-1

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותפים הכלליים
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ,ח"פ  ,52-004254-0ומנורה מבטחים
פנסיה וגמל בע"מ ,ח"פ  ,51-224581-2חדלו מלהיות שותפים
כלליים בשותפות והפכו חזרה להיות שותפים מוגבלים בשותפות.
שי קומפל
יוני טל
מורשי חתימה בשותפות

הגשמה לונדון  14זהב
(ש"מ )55-026073-1

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל יצחק אליעזר לאופר ,מרח' ישראל יבין  ,1פתח תקווה,
בסכום של  20,000ליש"ט ( 118,990שקלים חדשים) ,והסרת
השותפה המוגבלת אלה חזני ,מרח' בני בנימין  ,23נתניה.
רות יוזף ,עו"ד
מורשית חתימה בשותפות

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי במחוז תל אביב ,בתיק פר"ק 54742-01-16
שם החברה :נוע-דע בע"מ ,ח"פ .51-063071-8
שם המפרק ומענו :עו"ד דורון ערוסי ,מרח' מוסינזון  ,2תל אביב
.6296502
סוג הדיבידנד :נושים בדין קדימה בלבד.
שיעור הדיבידנד.100% :
דורון ערוסי ,עו"ד ,מנהל מיוחד

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 15989-04-15
בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-
שם החייבת :אורלי עמירה.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר 16665-11-09
בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-

הגשמה לונדון  32פלטינום

שם החייב :האיל הואש.

הודעה בדבר שינויים בשותפות

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .8624989-04

(ש"מ )55-024772-0
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל בנימין פאר ,מרח' סמטת טופח  ,7פרדס חנה-כרכור ,בסכום
של  40,000פאונד ( 199,668שקלים חדשים) ,והסרת השותפה
המוגבלת יעל פאר ,מרח' סמטת טופח  ,7פרדס חנה-כרכור.
רות יוזף ,עו"ד
מורשית חתימה בשותפות

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 45670-04-12
בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-

בבית המשפט המחוזי בירושלים ,בתיקי פש"ר ,35168-01-15
35203-01-15
				

שם החייב :איגור יהודה איידלמן.

שם החייבת :סמונה מג'ר פילייבה

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .8624989-04

שם החייב :אבישי פילייבה
שם הנאמן ומענו :עו"ד בסאם כרכבי ,רח' החבצלת 12ג,
ירושלים ,טל'  ,02-6221611פקס' .02-6235277
ניתנת בזה הודעה ,על ידי הנאמן לנכסי החייבים ,בדבר
חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החייבים שהגישו
תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.
לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייבים
זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף כלשהם מהחייבים ו/או
מבעל התפקיד במסגרת תיק פשיטת הרגל או בכלל.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

בסאם כרכבי ,עו"ד ,נאמן
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הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר 23633-12-12

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 41668-02-10

בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-

בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-

שם החייבת :פידאא בדראן

שם החייב :דמיטרי רפאילוב.

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

בבית המשפט המחוזי בירושלים ,בתיק פש"ר 67208-12-15

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 26627-08-12

בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-

בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-

שם החייב :אהרן יעקב ברלינגר.

שם החייבת :אורלי יוסף קדוש.

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר 23591-12-12

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 130-05-12

בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-

בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-

שם החייב :חסן בדראן.

שם החייב :מחמוד אבו עראר.

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .8624989-04

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 13503-09-12

בבית המשפט המחוזי בירושלים ,בתיק פש"ר 23226-12-12

בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-

בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-

שם החייב :אבי אבוחצירה.

שם החייב :יעקב חן.

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת
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הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 30902-07-13

יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-
שם החייב :יניב מנשה גרשון.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

הודעה בדבר תחליף המצאה והזמנה לדין
בבית משפט שלום בפתח תקווה
תא"מ ,28906-10-16
התובעת :החזקות נדל"ן משפחת סופר בע"מ ,ח"פ ,51-287081-7
ע"י ב"כ עו"ד שגיא וקסלמן ,מרח' הסיבים  ,24פתח תקווה,
טל' .072-2507572
נגד
הנתבע :שרגא ננה ,מרח' התחיה  ,13בת ים ו/או מרח' הגבעות
 ,14/8בת ים  ,5954504טל' .050-9505077
הזמנה לדין

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 49224-12-14
בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-
שם החייב :טגבו פלקה.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא

הואיל והתובעת הגישה לבית משפט זה תובענה כנגד
הנתבע הנכם מוזמנים להגיש כתב הגנה בתוך  45ימים מיום
פרסום הודעה זו .אם לא תעשו כן תהיה לתובעת הזכות לקבל
פסק דין שלא בפניך.
שגיא וקסלמן ,עו"ד
בא כוח התובעת

הודעה לפי חוק העמותות
הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה כי כעבור שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו יימחקו שמות העמותות שלהלן
מפנקס העמותות ,זולת אם יינתן טעם שלא לעשות כן והעמותות יחוסלו:
מס' עמותה
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שם העמותה

58-021-015-1

מרכז למחקר ערביי ישראל

58-021-749-5

עין צופיה לזכרו של הרב שי צוף ז"ל (ע"ר)

58-022-550-6

עמותה ישראלית לרפואת השינה ,ישמה ISRAELI SLEEP MEDICINE
ASSOCIATION, ISMA

58-023-957-2

נצח  -מנהיגות ציונית דתית

58-030-271-9

מדור לדור  -אנשים למען אנשים (ע"ר)

58-030-932-6

בית יעקב אוהל שרה (א"ש) (ע"ר)

58-032-971-2

עמותת המשתכנים ליישוב "משואות גוברין" (ע"ר)

58-034-031-3

עמותת בוגרים של ביה"ס החקלאי מקוה ישראל (ע"ר)

58-034-090-9

"גבולות ומעברים" (ע"ר) (BORDERS AND CROSSINGS (R.A

58-034-094-1

שערי רפאל (ע"ר)

58-037-694-5

אוהל שמואל בית תמחוי (ע"ר)

58-043-524-6

עמותה להנחיית גני ילדים ומעונות יום  -טמרה (ע"ר)

58-044-403-2

אחים למען אחים  -קרן מלגות לימודים למען החיילים המשוחררים במגזר הלא יהודי (ע"ר)

58-045-720-8

עמותה משלנו  -שיקום תעסוקתי חברתי (ע"ר)

58-046-438-6

מטה גאולה ומשיח ,ביתר  -הרי יהודה (ע"ר)
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שם העמותה

מס' עמותה
58-047-862-6

עזרת שבטי ישראל (ע"ר)

58-048-635-5

קשת וחסד (ע"ר)

58-048-968-0

לחם אמונה מפעלי קמחא דפסא וצדקה לנזקקים (ע"ר)

58-051-301-8

אל-נע אנשים למען נכי עכו (ע"ר)

58-052-241-5

הקבוצה של הקהילות היהודיות דוברי צרפתית בישראל (ע"ר)

58-053-216-6

סיוואר (ע"ר) سوار ج.م

58-053-320-6

העמותה לתמיכה תרבותית וחברתית בסלוואן (ע"ר)

58-053-880-9

אדיומטיס (ע"ר) )EduMetis (R.A.

58-054-541-6

העמותה לפיתוח קולנוע עצמאי בישראל (ע"ר)

58-056-507-5

חסדי שלום ומזל (ע"ר)

58-058-216-1

בית יהודי קווקז  -נתניה (ע"ר)

58-059-397-8

רמת גנים  -פורום התושבים של רמת גן (ע"ר)

58-059-688-0

תפארת בית שמש (ע"ר)

58-061-861-9

עטרת יצחק  -בית וגן ירושלים (ע"ר)

58-062-389-0

ארגון העובדים העצמאי של עובדי רכבת ישראל (ע"ר)

58-062-500-2

העמותה לקידום תוכנית ההגשמה וההקשבה (ע"ר)

58-063-188-5

בשביל המשפחה (ע"ר)

58-063-524-1

העמותה לקידום מחקר ופיתוח קנאביס לצרכים רפואיים ו/או שיפור איכות החיים
(ע''ר)

כ"ג בחשוון תשע"ח ( 12נובמבר )2017
				

				

אביטל שרייבר ,עו"ד

סגנית ראש רשות התאגידים

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף  59לחוק העמותות ,התש"ם ,1980-כי העמותות הרשומות להלן נמחקו מפנקס העמותות ,ואולם
חבותו של כל נושא משרה וחבר בה תימשך ותיאכף כאילו לא נמחקה העמותה:
שם העמותה

מס' עמותה
58-038-408-9

הקונצרט השנתי לזכר יצחק רבין (ע"ר)

58-039-362-7

נחמת עמי (ע"ר)

58-039-654-7

עוצמה  -למען בטחון ושלום ולקידום החברה במדינת ישראל (ע"ר)

58-042-427-3

עמותה למען חינוך לאיכות הסביבה בקרית טבעון (ע"ר)

58-046-774-4

מרכז הורים וילדים  -פ"ת (ע"ר)

58-055-523-3

עמותה לסיוע ותרומה לתהליך פונדקאות סלמה (ע"ר)

58-056-111-6

משפחה וזוגיות (ע"ר)

58-056-812-9

משכנות סרוגים ברמה (ע"ר)

58-059-099-0

צדק  -נגה (ע"ר)

58-059-984-3

אפק וילג' בראש העין (ע"ר)

58-061-315-6

ארגון המזכירות בבתי ספר בישראל (ע"ר)
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מס' עמותה

שם העמותה

58-063-068-9

המכון לחקר מדיניות ציבורית (ע''ר) )THE INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY RESEARCH (R.A.

58-063-576-1

העמותה לקידום שוויון טכנולוגי במזרח ומערב ירושלים (ע''ר)
אביטל שרייבר ,עו"ד

			
כ"ג בחשוון התשע"ח ( 12בנובמבר )2017

				

סגנית ראש רשות התאגידים

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף  59לחוק העמותות ,התש"ם ,1980-כי העמותות הרשומות להלן נמחקו מפנקס העמותות ,ואולם
חבותו של כל נושא משרה וחבר בה תימשך ותיאכף כאילו לא נמחקה העמותה:
שם העמותה

מס' עמותה
58-005-689-3

אגוד ארצי של אמנים ומורים למוסיקה בישראל

58-018-330-9

עמותת הנשר ברעננה

58-019-993-3

עמותת ארגון מורי הנהיגה בירושלים (ע"ר)

58-029-711-7

המרכז ללימודי השואה ע"ש ד"ר אריה בן טוב (הסנברג) ז"ל (ע"ר)

58-032-833-4

מרכז קהילתי "בית שושנה" (ע"ר)

58-035-168-2

ישראל לשלום והשכלה (ע"ר)

58-035-670-7

מועדון השחמט של הבנק ב–רמת-גן (ע"ר)

58-037-114-4

אור קדמון (ע"ר)

58-039-282-7

בית כנסת לזכר חללי הקריה ותושביה (ע"ר)

58-042-650-0

עזר לילדה יאנה קורייב (ע"ר)

58-042-735-9

עמותה לקידום החינוך האנתרופוסופי באזור מודיעין (ע"ר)

58-043-493-4

תנופה לחיים (ע"ר)

58-044-772-0

אופק  -מאמינים בישראל חדשה (ע"ר)

58-045-362-9

מרכז קהילתי אחדות ישראל  -בני ברק (ע"ר)

58-045-401-5

מועדון ליונס חיפה כרמל (ע"ר)

58-046-471-7

המרכז העולמי לאמנות יהודית בת זמננו  -בירושלים (ע"ר)

58-047-721-4

מרכז מוזיאלי לחדשנות ויצירתיות בעיצוב באופנה ובאביזרים (ע"ר)

58-049-202-3

עמותת ירם קרן לעמו שעל ידי נקר ופנקר (ע"ר)

58-050-112-0

כנס ישראל לצעירים (ע"ר)

58-050-890-1

ארכיון חולתה (ע"ר)

58-051-700-1

זכויות  -עמותה לארגון עובדים (ע"ר)

58-052-417-1

קרן אחים  -רעננה (ע"ר)

58-054-854-3

עמותת נחת גיל (ע"ר)

58-057-328-5

חסדי אסנת (ע"ר)

58-060-001-3

עמותת צור הדסה הירוקה (ע"ר)

58-061-083-0

הדור בקצה המנהרה  -הדור הב"ה (ע"ר)

58-062-539-0

אהבת עולים (ע"ר)

58-062-925-1

עמותת גוונים לחינוך ,ידע והכשרה (ע"ר)
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