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קביעת רשימת השמאים המכריעים לפי חוק
מינוי ממלאת מקום נציגת שרת המשפטים בוועדה
מינוי יושב ראש ועדת קנסות לפי חוק מועצת הצמחים

הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,תיקנה
הממשלה את ההודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת
השנייה לחוק ,2כך שפריט "ממונה רגולציה בתחום התעסוקה"
 יימחק ובמקומו ,תחת הכותרת "משרד העבודה הרווחהוהשירותים החברתיים" ,אחרי פריט  53יבוא:

כמו כן מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף (21ד) לחוק ,לקבוע,
לאחר התייעצות עם נגידת בנק ישראל ,כי פרופ' יהושע שמר
יכהן כיושב ראש המועצה המינהלית.
כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
		
(חמ -3-778ה)4
			

הודעה על מינוי חברים במועצת הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים

"53א .הממונה על זרוע עבודה".
כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
צחי ברוורמן
		
(חמ -3-1173ה)2
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"ז ,עמ' .42
 2י"פ התשע"ז ,עמ' .3986

הודעה על הארכת הפטור ממכרז פומבי
לפי חוק שירותי המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה,
החליטה הממשלה להאריך את תקופת הפטור מחובת המכרז
הפומבי לעובדים ותיקים של רשות השידור ,שנקבע בסעיף 98יא
לחוק השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד ,22014-לתקופה של
שישה חודשים נוספים ממועד קבלת החלטה זו.
קבלת העובדים בפטור ממכרז כאמור תהיה בהתאם
להנחיות ולתנאים שקבע נציב שירות המדינה בעניין.
כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
צחי ברוורמן
			
(חמ )3-274
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110
 2ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;778התשע"ז ,עמ' .930

הודעה על מינוי חברים מקרב הציבור במועצה
המינהלית בבנק ישראל
לפי חוק בנק ישראל ,התש"ע2010-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (21ג) 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 במועצה המינהלית כמשמעותה בסימן ב' לפרק ד'
לחוק (להלן  -המועצה המינהלית) ,כלהלן:
סגי איתן ,לתקופת כהונה של ארבע שנים ,מיום י' בטבת
התשע"ח ( 28בדצמבר ;)2017
אפרים צדקה ,לתקופת כהונה של ארבע שנים ,מיום י' בטבת
התשע"ח ( 28בדצמבר ;)2017
יהושע שמר ,לתקופת כהונה של ארבע שנים ,מיום י' בטבת
התשע"ח ( 28בדצמבר .)2017
1
2

ס"ח התש"ע ,עמ' .452
ס"ח התשל"ד ,עמ'  ;132התשנ"ג ,עמ' .92
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צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה),
התשס"ו2006-
מודיעים בזה ,כי הממשלה מינתה ,לפי סעיף  12לחוק הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) ,התשס"ו ,12006-על
פי הצעת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ,לחברי מועצה את
ורד ויטנברג ,נציגת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ,במקומו
של משה אמסלם ,2ואת גד פרישמן נציג השר לביטחון הפנים,
במקומו של אליעזר רוזנבאום.3
י' בטבת התשע"ח ( 28בדצמבר )2017
		
(חמ -3-3667ה)2
1
2
3

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

ס"ח התשס"ו ,עמ' .374
י"פ התשע"ה ,עמ' .1222
י"פ התשע"ה ,עמ' .2067

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותנו על פי סעיף (6א) לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה ,אנו
ממנים בזה את כאמל אבו קאעוד ,שופט של בית הדין האזורי
לעבודה ,לסגן נשיא בית הדין האזורי לעבודה בירושלים.
כ"ד בטבת התשע"ח ( 11בינואר )2018
(חמ -3-1563ה)3
איילת שקד
חיים כץ
שרת המשפטים
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשע"ב ,עמ' .303
 2י"פ התשע"ז ,עמ' .1312

מינוי סגנית נשיא
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותנו על פי סעיף (6א) לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה ,אנו
ממנים בזה את שרה ברוינר ישרזדה ,שופטת של בית הדין האזורי
לעבודה ,לסגנית נשיא בית הדין האזורי לעבודה בירושלים.
כ"ד בטבת התשע"ח ( 11בינואר )2018
(חמ -3-1563ה)3
איילת שקד
חיים כץ
שרת המשפטים
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשע"ב ,עמ' .303
 2י"פ התשע"ז ,עמ' .1312

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

מינוי רשמת הוצאה לפועל

מינוי

לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

לפי חוק כלי הירייה ,התש"ט1949-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים ,אני ממנה
בזה את שירלי ברק ,לרשמת הוצאה לפועל ,מיום כ"ב בכסלו
התשע"ח ( 10בדצמבר .)2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה,
התש"ט ,11949-אני ממנה את אלי רוזנבלום ,לעובד אחראי
לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה שנועד לצורכי
ביטחון ,בקשר לתפקידו במשרד הביטחון.

י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
		
איילת שקד
(חמ )3-1121
שרת המשפטים
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930

כתב מינוי זה יהיה בתוקף עד יום כ"ז בסיוון התשע"ט (30
ביוני  )2019וכל עוד העובד מכהן בתפקידו הנוכחי ,לפי המאוחר
מביניהם.

חידוש מינוי שמאית מקרקעין לוועדה המייעצת
לעניין קביעת רשימת השמאים המכריעים
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 202ד(א)( )4לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ולפי המלצת הארגון המייצג את המספר הגדול
ביותר של שמאי מקרקעין בישראל ,אני מחדשת את מינויה
של שמאית המקרקעין פנינה אבן חן ,2לחברה ברשימת שמאי
מקרקעין ,לצורך קביעתה בוועדה המייעצת.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ג בטבת התשע"ח ( 10בינואר )2018
איילת שקד
		
(חמ -3-3530ה)2
שרת המשפטים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ח ,עמ' .632
 2י"פ התשע"ד ,עמ' .7866

מינוי ממלאת מקום נציגת שרת המשפטים בוועדה
המייעצת להתחדשות עירונית
לפי חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית,
התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (14ד)( )6לחוק הרשות הממשלתית
להתחדשות עירונית ,התשע"ו ,12016-אני ממנה את אסתר
ורהפטיג בס ,לממלאת מקום נציגתי בוועדה המייעצת
להתחדשות עירונית לפי החוק האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ג בטבת התשע"ח ( 10בינואר )2018
		
(חמ )3-5384
1

איילת שקד
שרת המשפטים

ס"ח התשע"ו ,עמ' .1234

מינויים קודמים - 2בטלים.
ב' בשבט התשע"ח ( 18בינואר )2018
		
(חמ -3-497ה)4
אביגדור ליברמן
שר הביטחון
 1ס"ח התש"ט ,עמ'  ;143התשי"ד ,עמ' .149
 2י"פ התשע"ו ,עמ' .4333

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה בזה את עובדת המוסד לביטוח לאומי,
אלכסנדרה גנדל ,לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על חוק
הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה.21995-
תוקפה של הרשאה זו עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר
 ,)2019וכל עוד מקבלת ההרשאה משמשת במשרתה האמורה.
א' בשבט התשע"ח ( 17בינואר )2018
גלעד ארדן
(חמ -3-279ה)1
		
השר לביטחון הפנים
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
 2ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210

הודעה על מינוי יושב ראש רשות ניירות ערך
לפי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
לפי סעיף (3ד) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח , 1968-אני
מודיע ,כי מיניתי ביום כ"ח בטבת התשע"ח ( 15בינואר )2018
את ענת גואטה ליושבת ראש רשות ניירות ערך ,מיום כ"ט בטבת
התשע"ח ( 16בינואר .)2018
1

כ"ח בטבת התשע"ח ( 15בינואר )2018
			
(חמ )3-84
משה כחלון
שר האוצר
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשמ"ח ,עמ' .188

מינוי יושב ראש ועדת קנסות

מינוי חבר בוועדה לפטורים ולמיזוגים

לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) ,התשל"ג1973-

לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (48ב) לחוק מועצת הצמחים
(ייצור ושיווק) ,התשל"ג ,11973-אני ממנה את משה בן–מאיר,
חבר לשכת עורכי הדין הכשיר לכהן כשופט של בית משפט
שלום ,ליושב ראש ועדת קנסות.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (23ב) לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח ,11988-אני ממנה את אורן מילשטיין לחבר וליושב
ראש בוועדה לפטורים ולמיזוגים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ג בטבת התשע"ח ( 10בינואר )2018
איילת שקד
		
(חמ )3-3511
שרת המשפטים
 1ס"ח התשל"ג ,עמ' .310

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

המינוי בתוקף מיום כ"ג באלול התשע"ז ( 14בספטמבר )2017
עד יום כ"ד באלול התש"ף ( 13בספטמבר .)2020
י"ט באלול התשע"ז ( 10בספטמבר )2017
אלי כהן
		
(חמ -3-682ה)1
שר הכלכלה והתעשייה
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

4665

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"ד
בטבת התשע"ח ( 1בינואר  ,)2018יהיה כלהלן:

בעד שני דונם חלקת חצר בלא מחוברים

54,600

בעד מבני מגורים ומשק בנחלה
בעד כל דונם מטע שלחין:

		
בעד כל דונם בעל

2,900

בעד כל דונם עם השקאת עזר

4,800

הסכום הנקוב בסעיף (15ג) שבפרק ג' להחלטה האמורה יהיה
מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  614,600 ,)2018שקלים
חדשים.

שקלים חדשים

199,100

		
בעד כל דונם שלחין

5,800

( )2מחיר יסודי מזערי לנחלה

ערכים לצורך חישוב מחיר יסודי:
					
			
(א) נחלה

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

י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר )2017
(חמ -3—719ה)1
			

הדרים ,נשירים ,זיתים בהשקאה מלאה -
		
		

		
עד גיל  5שנים

9,500

		
מעל גיל  5שנים

14,800

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

9,500

		
מעל גיל  6שנים

14,800

		

		
עד גיל  5שנים

9,500

		

		
מעל גיל  5שנים

14,800

פקן -

			
בננות

מינוי פקחים
לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לחוק גנים לאומיים ,שמורות
טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,11998-בהסכמת
השר להגנת הסביבה ובכפוף לתנאים שהורה ,אני ממנה את
פקחי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ,ששמותיהם
מפורטים להלן לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת
הכלבת:21934 ,

9,500

כרמי ענבים בהדליה ,בהשקאה מלאה -
		
עד גיל  3שנים
		
		
מעל גיל  3שנים
		
בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר
		
בעד כל דונם מטע בעל
		
בעד כל דונם שלחין
בעד החלק ברכוש המשותף של האגודה
			
(המושב)
(ב) שטחי עיבוד
בעד כל דונם מטע שלחין:
הדרים ,נשירים ,זיתים בהשקאה מלאה -
		
עד גיל  5שנים
		
		
מעל גיל  5שנים
		
סובטרופים (אבוקדו ,מנגו ,אפרסמון) -
		
עד גיל  6שנים
		
		
מעל גיל  6שנים
		
פקן -
		
עד גיל  5שנים
		
מעל גיל  5שנים
1

י"פ התשנ"ג ,עמ'  ;19התשע"ז ,עמ' .6196
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12,700
18,000
9,500
3,200
5,800
110,100

9,500
14,800
9,500
14,800
9,500
14,800

עדיאל שמרון
מנהל הרשות

		
אהוד אביטבול

אוהד אביטל רפופורט

		
שניר אבלס

אברהם לינקולן

		
יוסף חיים אגם

מאיר אורבך

		
דקל אשרף

זיו בירמן

		
ישי בן ציון

יאיר בר לב

		
עידן ידיד ווסרמן

עזרא חדד

		
אלון טשלה

סטרגו אשר יוסף

		
צור לביא

עזי לינדנר

		
דני מטמון

אורי מלכה

		
עודד נחמיה

חנוך סולימאן

		
יואב סופר

דוד עבדי

		
הלל עזרן

בתיה פלד

		
ניב פלס

צחי קופר

		
אסף רסקי

יצחק שבח

		
יוסף שדה

מרום שלין

		
עודד שני

יצחק שריקי

יוחנן ששון
בביצוע תפקידם יפעלו הפקחים בהתאם להוראות שייתן
מפעם לפעם מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה.
1
2

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
ע"ר  ,1934תוס'  ,1עמ' .242

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

תיקון מינוי רשויות תמרור מקומיות

תוקף מינוי זה עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר )2019
וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.
ג' בשבט התשע"ח ( 19בינואר )2018
אורי אריאל
(חמ -3—474ה)3
שר החקלאות ופיתוח הכפר
		

בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה,
התשכ"א ,11961-אני מתקן את מינוי רשויות תמרור מקומיות,2
כך שבסעיף  2בפסקה ( ,)14במקום האמור בטור א' יבוא:
"( )14ראש מינהל תשתיות ולוגיסטיקה של חברת רפאל".

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בהתאם לסעיף  12לחוק המפלגות ,התשנ"ב ,11992-אני
מודיע כי ביום ו' בטבת התשע"ח ( 24בדצמבר  ,)2017רשמתי,
לפי סעיף  7לחוק האמור ,את המפלגה שלהלן בפנקס המפלגות:

ו' בשבט התשע"ח ( 22בינואר )2018
(חמ -3-766ה)1
יעקב בליטשטיין
המפקח הארצי על התעבורה
1
2

"זכויותינו בקולנו"
ו' בטבת התשע"ח ( 24בדצמבר )2017
		
(חמ -3-2424ה)1

לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .190

הודעה על רישום שינוי שם מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בהתאם לסעיפים  9ו– 12לחוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי ביום א' בשבט התשע"ח ( 17בינואר
 )2018רשמתי את שינוי שם מפלגת "חיים בכבוד  -בראשות
עו"ד סער עמית" שמספרה  59-900094-0לשם:

1

"מפלגת האזרחים הותיקים  -מנהיגות חדשה ונמרצת
לאזרחים הותיקים".
א' בשבט התשע"ח ( 17בינואר )2018
אייל גלובוס
		
(חמ -3-2424ה)1
רשם המפלגות
ראש רשות התאגידים
 1ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;190התשנ"ו ,עמ' .120

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק קידום התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3ב) לחוק קידום התחרות בענף
המזון ,התשע"ד( 12014-להלן -החוק) ,אני מודיעה כי בהתאם
לשיעור שינוי המדד הידוע ביום כ"ט בטבת התשע"ח ( 16בינואר
 )2018לעומת המדד שהיה ידוע ביום י"ח בטבת התשע"ז (16
בינואר - )2017
( )1הסכום הקבוע בהגדרה "ספק גדול" בסעיף  2לחוק יהיה
 297,595,040שקלים חדשים;
( )2הסכום הקבוע בהגדרה "קמעונאי גדול" בסעיף  2לחוק
יהיה  247,995,866שקלים חדשים.
כ"ט בטבת התשע"ח ( 16בינואר )2018
מיכל הלפרין
		
(חמ )3-5210
הממונה על הגבלים עסקיים
 1ס"ח התשע"ד ,עמ' .438

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
י"פ התש"ע ,עמ' .2302

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית
מודיעין-מכבים-רעות

אייל גלובוס
רשם המפלגות
ראש רשות התאגידים

1

לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הרשויות
1
המקומיות (אכיפה סביבתית -סמכויות פקחים) ,התשס"ח2008-
(להלן -החוק) ,הסמכתי ביום ח' באלול התשע"ז ( 30באוגוסט
 )2017את עובדי עיריית מודיעין-מכבים-רעות ששמותיהם
מפורטים להלן ,לאחר שקיבלו הכשרה מתאימה לכך ,לפקחים
בסמכויות לפי החוק ,לעניין השלכת פסולת בניין ברשות הרבים
לפי חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד:21984-
אלי שיקר

יוני טוביץ

זוהר פנקס

אבי בזק

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם בעיריית מודיעין-מכבים-רעות.
ח' באלול התשע"ז ( 30באוגוסט )2017
חיים ביבס
		
(חמ )3-4029
ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות
 1ס"ח התשס"ח ,עמ' .534
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .142

הודעה על הסמכת פקח  -איגוד ערים לאיכות
הסביבה ,אגן בית נטופה
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק הרשויות
המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח,12008-
הסמכתי את עובדת האיגוד לידיה חמודה ,לאחר שקיבלה
הכשרה מתאימה לכך ,לפקחית אכיפה סביבתית לעניין אכיפת
חיקוקי הסביבה כהגדרתם בחוק.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכת משמשת
בתפקידה באיגוד ערים לאיכות הסביבה ,אגן בית נטופה.
כ"ב בטבת התשע"ח ( 9בינואר )2018
מאזן ג'נאים
		
(חמ )3-4029
יושב ראש איגוד ערים
לאיכות הסביבה ,אגן בית נטופה
 1ס"ח התשס"ח ,עמ' .534
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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' 6513א
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6052התש"ע ,עמ'  ,1593מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
שטחים לבנייני ציבור ושטח מגורים מיוחד/מבני ציבור.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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 בירושלים ,שכונת נווה יעקב ,באזור רח' יצחק
טבנקין ,המזוהה כגוש  ,30643חלקות חדשות בשלמות 37 ,34
(המזוהים כח"ח  22לשעבר בגוש  ;)30643גוש  ,31350חלקה
חדשה בשלמות ( 43המזוהה כח"ח  22לשעבר בגוש 30643
וחלק מהשטח בלא גושים וחלקות) ,המזוהים כמגרשים מס' ,3
 ,20 ,19לפי תכנית 6513א המאושרת ,סך הכול שטח להפקעה
כ– 3,752מ"ר והצבועים בצבע חום מתוחם בקו בצבע חום
כהה ,צבע חום וצהוב לסירוגין ומתוחם בקו חום כהה כמסומן
בתשריט תכנית 6513א המאושרת ובתשריט ההפקעה.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי
האגף לנכסי העירייה ,עיריית ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בהם בשעות העבודה הרגילות.
ז' בתשרי התשע"ח ( 27בספטמבר )2017
(חמ )3-2
מאיר תורג'מן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

4 668

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,274/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2632
התש"ם ,עמ'  ,1795מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק (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 בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6122חלקה 613
בשלמות ,בשטח של  1,083מ"ר.

ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ )3-2
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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' ש,1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1324
התשכ"ז ,עמ'  ,560מוסרת 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.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,308-0093914שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7394התשע"ז ,עמ'  ,1325מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור (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 בפרדס חנה-כרכור ,המזוהה כגוש ,10105
חלקה  349במלואה.
ה' בכסלו התשע"ח ( 23בנובמבר )2017
אלדד בר–כוכבא
		
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור
__________
 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'
 ,308-0093914שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7394התשע"ז ,עמ'  ,1325מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור (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 בפרדס חנה-כרכור ,המזוהה כגוש ,10104
ח"ח .1

ה' בכסלו התשע"ח ( 23בנובמבר )2017
אלדד בר–כוכבא
		
(חמ )3-2
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

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

חטיבת קרקע בפרדס חנה-כרכור ,המזוהה כגוש ,10074
ח"ח .182
ה' בכסלו התשע"ח ( 23בנובמבר )2017
אלדד בר–כוכבא
		
(חמ )3-2
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
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'
 ,308-0093914שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7394התשע"ז ,עמ'  ,1325מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,8/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2729
התשמ"א ,עמ'  ,2230מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח 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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בפרדס חנה-כרכור ,המזוהה כגוש ,10111
ח"ח .282 ,53
ה' בכסלו התשע"ח ( 23בנובמבר )2017
אלדד בר–כוכבא
		
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור
__________
 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' כס ,41/3/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2858התשמ"ג,
עמ'  ,86מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר
סבא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.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 סבא ,גוש  ,6426ח"ח - 240
שטח החלקה
(מ"ר)
778

שטח הפקעה
בקירוב (מ"ר)

הייעוד

20

דרך

150

שב"צ

י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר )2018
צביקה צרפתי
			
(חמ )3-2
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

4 670

חטיבת קרקע בראשון לציון -
ששטחה כ– 123מ"ר ,המזוהה כגוש  ,3929ח"ח  ;640מגרש
בייעוד שטח ציבורי פתוח ממזרח לרחוב דרור ,רובע רמב"ם;
ששטחה כ– 417מ"ר ,המזוהה כגוש  ,3929ח"ח  ;739מגרש
בייעוד שטח ציבורי פתוח ממערב לרחוב יהודה לייב
(פינסקר) ,רובע רמב"ם.
ו' בטבת התשע"ח ( 24בדצמבר )2017
מיכאל רייף
			
(חמ )3-2
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון
__________
 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'
 ,413-0180570שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7168התשע"ו ,עמ'  ,2022מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
מיתקנים הנדסיים ודרך.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

.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 בראשון לציון ,ששטחה כ– 402מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,4240ח"ח  ,7תא שטח מס'  ,300תחנת שאיבה לביוב
ודרך במתחם שכונת נרקיסים.

שטחי ההפקעה מתבססים על תשריט איחוד וחלקה
(מצ"ב) מס' א.ח  5132שאושר בישיבת ועדת המשנה מס'
 ,201502בתאריך .26.2.2015
ח' בטבת התשע"ח ( 26בדצמבר )2017
זאב נוימן
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

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' רח,400/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2752
התשמ"א ,עמ'  ,2992מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי 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 -

ו' בטבת התשע"ח ( 24בדצמבר )2017
מיכאל רייף
			
(חמ )3-2
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון
__________
 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' עכ/
מק ,23/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6338התשע"ב ,עמ'  ,1237מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו (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 שצ"פ (או לצורך ציבורי
כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה).

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בעכו ,המזוהה כגוש  ,18042ח"ח  ,124בשטח
של  1,171מ"ר; ח"ח  ,125בשטח של  201מ"ר; הייעוד :שצ"פ.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3704ח"ח ;349
הייעוד :דרך.
י' בכסלו התשע"ח ( 28בנובמבר )2017
רחמים מלול
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
__________
 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 מפורטת
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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מס' זמ( 4/206/להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7581התשע"ז ,עמ' ,9215
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זמורה (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של המועצה המקומית מזכרת בתיה (או לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה).
.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במזכרת בתיה ,המזוהה כגוש  ,3916ח"ח - 102
מגרש

שטח להפקעה
במ"ר

.3

העירייה 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 העירייה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביקנעם עילית ,גוש  ,11093חלקה ;168
הייעוד :מבנים ומוסדות ציבור.

ה' בכסלו התשע"ח ( 23בנובמבר )2017
סימון אלפסי
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית
__________
 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/במ,55/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4034
התשנ"ב ,עמ'  ,4377מוסרת בזה עיריית יקנעם עילית (להלן
 העירייה) ,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 ולצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

העירייה 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 העירייה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

הייעוד

21

105

מבנים ומוסדות ציבור

101

524

דרך משולבת

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ז בטבת התשע"ח ( 4בינואר )2018
רון מוסקוביץ
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה
__________
 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' ג19609/
"הסדרת מצב תכנוני בתחום תכנית ג ,"3128/יקנעם עילית,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6533
התשע"ג ,עמ'  ,2303מוסרת בזה עיריית יקנעם עילית (להלן
 העירייה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של מבנים ומוסדות ציבור.

 .2בכוונת העירייה 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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חטיבת קרקע ביקנעם עילית -
גוש  ,12569חלקה ( 147לשעבר גוש  ,11070ח"ח ;)32 ,31
גוש  ,12570חלקה ( 56לשעבר גוש  ,11070ח"ח  ;)39הייעוד:
שצ"פ.
ה' בכסלו התשע"ח ( 23בנובמבר )2017
סימון אלפסי
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

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

יקנעם עילית (להלן  -העירייה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח ולצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

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/בת163/
אזור תעשייה יקנעם ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4131התשנ"ג ,עמ'  ,3795מוסרת בזה
עיריית יקנעם עילית (להלן  -העירייה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח ולצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

העירייה 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 העירייה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

.2

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

.3

העירייה 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 העירייה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביקנעם עילית ,גוש  ,12774חלקה 158
(לשעבר גוש  ,11080ח"ח  ;)1הייעוד :שצ"פ.

ה' בכסלו התשע"ח ( 23בנובמבר )2017
			
(חמ )3-2
סימון אלפסי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

חטיבת קרקע ביקנעם עילית ,המזוהה כגושים וחלקות האלה:
גוש חדש 12330
חלקה בשלמות

לשעבר גוש 11495
ח"ח

11

11

16

13

18

13

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ( 1424להלן -
התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2227התשל"ו ,עמ'  ,1969מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בתוספת ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,2443התשל"ח,
עמ'  ,1943תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

הייעוד :שצ"פ.
ה' בכסלו התשע"ח ( 23בנובמבר )2017
סימון אלפסי
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית
__________
 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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גנ16219/
יקנעם עילית ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5717התשס"ז ,עמ'  ,4374מוסרת בזה עיריית

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

תוספת
ירושלים ,גבעת המבתר ,רח' מדבר סיני ,מפרץ שלמה הנמצא
בגוש  ,30657חלקות  163 ,162בשלמות (הידועים כמגרשים מס'
 163 ,162לשעבר) ,כמסומן בצבע חום מתוחם בצבע חום כהה,
סך הכול שטח של כ– 1,317מ"ר ,כמסומן בתשריט התכנית
המאושרת.
י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר )2018
(חמ )3-4

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

מאיר תורג'מן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

4673

הודעה לפי סעיף 19

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,152-0103655שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6790התשע"ד ,עמ'  ,4936מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הראל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה ,פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7626התשע"ח ,עמ'  ,1587תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של המועצה המקומית מבשרת ציון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.1

.2

חלקה

חלקה  ,25מגרש  ,502בשטח של  1,021מ"ר (לשעבר גוש
 ,30466לשעבר ח"ח ;)6
חלקה  ,27מגרש  ,603בשטח של  6,876מ"ר (לשעבר גוש
 ,29955לשעבר ח"ח  6וגוש ישן  ,30368לשעבר ח"ח  1ו–,2
לשעבר גוש  ,30466לשעבר חלקות  6ו–;)7

הודעה לפי סעיף 19
.1

חלקה  ,30מגרש  ,602בשטח של  619מ"ר (לשעבר גוש
 ,29955לשעבר ח"ח  ,6לשעבר גוש  ,30466ח"ח ;)7
חלקה  ,35מגרש  ,600בשטח של  460מ"ר (לשעבר גוש
 ,29955לשעבר ח"ח ;)6

ט"ז בכסלו התשע"ח ( 4בדצמבר )2017
(חמ )3-4
__________

רותי שורץ-חנוך
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הראל

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

0.895

בנייני ציבור

ט"ז בטבת התשע"ח ( 3בינואר )2018
			
(חמ )3-4
ישראל פרוש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אלעד
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חלקה  ,29מגרש  ,501בשטח של  2,201מ"ר (לשעבר גוש
 ,29955לשעבר ח"ח  ,6לשעבר גוש  ,30466ח"ח  6ו–;)7

חלקה  ,38מגרש  ,601בשטח של  584מ"ר (לשעבר גוש
 ,29955לשעבר ח"ח  ,6וגוש ישן  ,30466ח"ח  6ו– ,7וגוש ישן
 ,30470ח"ח .)2

2.075

שב"צ

( 124לשעבר חלקה 114
לשעבר חלקה  12בגוש
)5758

ח"ח  ,23חלק ממגרש  ,900בשטח של  1,133מ"ר (לשעבר
גוש  ,29955לשעבר ח"ח ;)6

ח"ח  ,21חלק ממגרשים  801ו– 900ומגרש  ,902בשטח של
 9,862מ"ר (לשעבר גוש  ,29955לשעבר ח"ח  ,6לשעבר גוש
 ,30466לשעבר ח"ח ;)7 ,6 ,2 ,1

שטח בדונם

הייעוד

( 122לשעבר חלקה 115
לשעבר חלקה  13בגוש
)5758

חלקה  ,22מגרש  ,500בשטח של  3,643מ"ר (לשעבר גוש
 ,29955לשעבר ח"ח ;)6

המזוהה כגוש - 30466

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באלעד ,גוש - 5758

חטיבת קרקע במבשרת ציון ,המזוהה כגוש  ,29955לפי
תכנית - 152-0103655

חלקה  ,20מגרש  ,605בשטח של  3,836מ"ר (לשעבר גוש
 ,30466לשעבר ח"ח  2ו– ,3וגוש ישן  ,30467לשעבר ח"ח ;)24

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' אל/מק6/195/ו,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5578
התשס"ו ,עמ'  ,4990מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אלעד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,7605התשע"ח ,עמ'  ,572תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית אלעד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת ,21/1201/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1905התשל"ג,
עמ'  ,1330מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פתח תקווה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,7611
התשע"ח ,עמ'  ,924תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רחוב קרן קיימת ,גוש ,6387
חלקה ( 145חלקה קודמת  ,)44בשטח של  210מ"ר בשלמות;
הייעוד :שצ"פ.

ט"ז בטבת התשע"ח ( 3בינואר )2018
			
(חמ )3-4
__________

איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

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

4 674

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת ,35/1201/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2540התשל"ט ,עמ'  ,1575מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7611התשע"ח,
עמ'  ,924תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח
תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בראשון לציון ,המזוהה כגוש - 3936

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' ברנדה ,גוש  ,6387ח"ח ,172
בשטח של  200מ"ר; הייעוד :שצ"פ.

ששטחה  658מ"ר ,חלקה  192בשלמותה ,שטח לבנייני ציבור
ממזרח לרחוב מקס נורדאו והרחבת רחוב מקס נורדאו מצדו
המזרחי ,שכונת ראשונים;

ט"ו בטבת התשע"ח ( 2בינואר )2018
(חמ )3-4
איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

__________

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת/1241/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4178התשנ"ד ,עמ'  ,1393מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7611התשע"ח ,עמ'  ,925תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' הרכש ,גוש  ,6367ח"ח ,5
בשטח של  2,084מ"ר; הייעוד :דרך.

ט"ז בטבת התשע"ח ( 3בינואר )2018
(חמ )3-4
__________

איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ ,1/144/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1075התשכ"ד,
עמ'  ,930מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראשון לציון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,4990
התשס"א ,עמ'  ,2861תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

ששטחה  657מ"ר ,חלקה  193בשלמותה ,שטח לבנייני ציבור
ממזרח לרחוב מקס נורדאו והרחבת רחוב מקס נורדאו מצדו
המזרחי ,שכונת ראשונים;
ששטחה  656מ"ר ,חלקה  194בשלמותה ,שטח לבנייני
ציבור ממערב לרחוב מנשה מאירוביץ ,שכונת ראשונים;
ששטחה  ,656חלקה  195בשלמותה ,שטח לבנייני ציבור
ממערב לרחוב מנשה מאירוביץ ,שכונת ראשונים;
ששטחה  505מ"ר ,חלקה  198בשלמותה ,שטח לבנייני ציבור
ממערב לרחוב מנשה מאירוביץ ומצפון לרחוב דוד יודילוביץ,
הרחבת רחוב מנשה מאירוביץ מצדו המערבי והרחבת רחוב
דוד יודילוביץ מצדו הצפוני ,שכונת ראשונים;
ששטחה  516מ"ר ,חלקה  201בשלמותה ,שטח לבנייני ציבור
ממזרח לרחוב מקס נורדאו מצפון לרחוב דוד יודילוביץ,
הרחבת רחוב מקס נורדאו מצדו המזרחי והרחבת רחוב
דוד יודילוביץ מצדו הצפוני ,שכונת ראשונים;
ששטחה  505מ"ר ,חלקה  202בשלמותה ,שטח לבנייני ציבור
ממזרח לרחוב מקס נורדאו ומצפון לרחוב דוד יודילוביץ,
והרחבת רחוב דוד יודילוביץ מצדו הצפוני ,שכונת ראשונים;
ששטחה  505מ"ר ,חלקה  203בשלמותה ,שטח לבנייני
ציבור ממערב לרחוב מנשה מאירוביץ ומצפון לרחוב דוד
יודילוביץ ,והרחבת רחוב דוד יודילוביץ מצדו הצפוני,
שכונת ראשונים; הייעוד :שטח לבנייני ציבור ממזרח לרחוב
מקס נורדאו וממערב לרחוב מנשה מאירוביץ ומצפון לרחוב
דוד יודילוביץ ,הרחבת רחוב מקס נורדאו מצדו המזרחי,
הרחבת רחוב מנשה מאירוביץ מצדו המערבי והרחבת רחוב
דוד יודילוביץ מצדו הצפוני ,שכונת ראשונים.
ו' בטבת התשע"ח (  24בדצמבר )2017
			
(חמ )3-4
מיכאל רייף
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

4675

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ,538/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3775
התש"ן ,עמ'  ,3132מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה זמורה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4747התשנ"ט ,עמ'  ,3020תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גדרה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רצ/5/15/1/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3898התשנ"א ,עמ'  ,2991מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4660התשנ"ח ,עמ'  ,4437תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -

.2

תיאור הקרקע -

.2

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 2,717מ"ר,
המזוהה כגוש  ,3939ח"ח  ,174שטח לבנייני ציבור מצפון
לרחוב פיק"א ורחוב פיק"א בחלקו המרכזי ,שכונת נעורים.

י"ז בטבת התשע"ח ( 4בינואר )2018

חטיבת קרקע בגדרה ,המזוהה כגוש  ,4578ח"ח  39וח"ח ;69
הייעוד :דרך.

ו' בטבת התשע"ח (  24בדצמבר )2017

			
(חמ )3-4

מיכאל רייף
			
(חמ )3-4
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

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

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רון מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ממ,8005/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3534
התשמ"ח ,עמ'  ,1131מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6545התשע"ג ,עמ'  ,2782תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  1,047מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,6093חלקה  174בשלמותה ,בית כנסת ישורון
וישיבת כולל אברכים מאור אברהם ,ברחוב קיבוץ גלויות,
שכונת נחלת יהודה.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג15434/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5633התשס"ז ,עמ'  ,1787מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8177תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 21065גוש ישן - )18378
ח"ח

השטח המיועד
להפקעה (מ"ר)

( 5לשעבר חלקה )19

259

ו' בטבת התשע"ח (  24בדצמבר )2017

( 7לשעבר חלקה )19

358

מיכאל רייף
			
(חמ )3-4
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

( 8לשעבר חלקה )19

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

4 676

130

הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג15434/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5633התשס"ז ,עמ'  ,1787מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8176תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
שלמה בוחבוט
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג15434/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5633התשס"ז ,עמ'  ,1787מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8177תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

ח"ח

גוש

השטח המיועד
להפקעה (מ"ר)

( 21090לשעבר
גוש )18382

( 5לשעבר
חלקה )43

440

( 21065לשעבר
גוש )18378

( 5לשעבר
חלקה )19

173

הייעוד :שטח לבנייני ציבור.

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא -
גוש

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא -

ח"ח

השטח המיועד
להפקעה (מ"ר)

( 21090לשעבר
גוש )18382

( 5לשעבר
חלקה )43

1,413

( 21065לשעבר
גוש )18378

( 5לשעבר
חלקה )19

172

( 21065לשעבר
גוש )18378

( 7לשעבר
חלקה )19

55

הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
שלמה בוחבוט
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
שלמה בוחבוט
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג15434/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5633התשס"ז ,עמ'  ,1787מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

4677

בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8178תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג15434/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5633התשס"ז ,עמ'  ,1787מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8179תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 21065לשעבר גוש
 ,)18378ח"ח ( 8לשעבר חלקה  ;)19השטח המיועד להפקעה:
 395מ"ר; הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
שלמה בוחבוט
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג15434/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5633התשס"ז ,עמ'  ,1787מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8178תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 21065לשעבר גוש
 ,)18378ח"ח ( 7לשעבר חלקה  ;)19השטח המיועד להפקעה:
 1,480מ"ר; היייעוד :שטח ציבורי פתוח.

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 21065לשעבר
גוש  ,)18378ח"ח ( 30לשעבר חלקה  ;)18השטח המיועד
להפקעה 1,150 :מ"ר; הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
			
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג2020/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2295התשל"ו ,עמ'  ,816מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8179תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
שלמה בוחבוט
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18776לשעבר גוש
 ,)18383חלקה רשומה  4בשלמות; השטח המיועד להפקעה:
 877מ"ר; הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8182תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
שלמה בוחבוט
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג2020/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2295התשל"ו ,עמ'  ,816מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8182תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18778לשעבר גוש
 ,)18383ח"ח  ;30השטח המיועד להפקעה 900 :מ"ר; הייעוד:
שטח ציבורי פתוח.

.2

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18778לשעבר
גוש  ,)18383חלקה רשומה  24בשלמות; השטח המיועד
להפקעה 389 :מ"ר; הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
שלמה בוחבוט
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג2020/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2295התשל"ו ,עמ'  ,816מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8180תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה רח' האורנים
 ,1מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
שלמה בוחבוט
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג2020/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2295התשל"ו ,עמ'  ,816מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18778לשעבר
גוש  ,)18383חלקה רשומה  20בשלמות; השטח המיועד
להפקעה 162 :מ"ר; הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
שלמה בוחבוט
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג2020/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2295התשל"ו ,עמ'  ,816מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8179תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
שלמה בוחבוט
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג2020/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2295התשל"ו ,עמ'  ,816מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8181תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18778לשעבר
גוש  ,)18383חלקה רשומה  15בשלמות; השטח המיועד
להפקעה 487 :מ"ר; הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
שלמה בוחבוט
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג2020/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2295התשל"ו ,עמ'  ,816מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8183תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18778לשעבר גוש
 ,)18383ח"ח  ;11השטח המיועד להפקעה 750 :מ"ר; הייעוד:
שטח ציבורי פתוח.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18778לשעבר גוש
 ,)18383ח"ח  ;9השטח המיועד להפקעה 548 :מ"ר; הייעוד:
שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
שלמה בוחבוט
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג2020/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2295התשל"ו ,עמ'  ,816מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8182תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג2020/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2295התשל"ו ,עמ'  ,816מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8180תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18778לשעבר
גוש  ,)18383ח"ח  ;1השטח המיועד להפקעה 1,438 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
שלמה בוחבוט
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג2020/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2295התשל"ו ,עמ'  ,816מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8181תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18734לשעבר
גוש  ,)18383חלקה רשומה  12בשלמות; השטח המיועד
להפקעה 825 :מ"ר; הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
			
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג2020/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2295התשל"ו ,עמ'  ,816מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7559התשע"ז,
עמ'  ,8184תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017

.2

תיאור הקרקע -

שלמה בוחבוט
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18734לשעבר גוש
 ,)18383ח"ח  ;10השטח המיועד להפקעה 2,959 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18776לשעבר
גוש  ,)18383ח"ח  ;1השטח המיועד להפקעה 4,063 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
שלמה בוחבוט
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

תיקוני טעויות
( )1בהודעה לפי סעיף  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ,1943 ,בדבר תכנית מס' רע( 1001/רעננה),
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,7127התשע"ו ,עמ' ,458
בסעיף  ,4תיאור הקרקע ,בטבלה ,בטור "חלקי חלקה",
במקום " "255צריך להיות "( 303לשעבר ח"ח .")255
(חמ )3-2
( )2בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ,1943 ,בדבר תכנית מס' רע( 1001/רעננה),
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,7316התשע"ו ,עמ' ,8781
בסעיף  ,2תיאור הקרקע ,חטיבת קרקע ברעננה ,במקום
"ששטחה  1,403מ"ר ,המזוהה כגוש  ,7649ח"ח  "255צריך
להיות "ששטחה  1,403מ"ר ,המזוהה כגוש  ,7649ח"ח 303
(לשעבר ח"ח .")255
(חמ )3-4

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
צווי פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות
השיתופיות ,מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
( )1שם האגודה :מורי נהיגה נהריה  -אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-003298-7 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
ממשרד הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל' ,04-8613806
פקס' .04-6470963
( )2שם האגודה :מתיישבי גן הדרום אגודה שיתופית להתיישבות
קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57-004039-4 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
( )3שם האגודה :אופקים מארקט  -אגודה שיתופית לשיתוף
פעולה צרכני ב(בית ג'אן) בע"מ.
מס' האגודה.57-006042-6 :
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אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי מענו.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
ח' בשבט התשע"ח ( 24בינואר )2018
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 13706-01-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י.פ .אוטו טרייד בע"מ ,ח"פ ,51-411481-8
והמבקש :יוסף חיים סודרי ,ע"י ב"כ עו"ד ויטוריו דיין,
מרח' יהושע בן גמלא  ,11הוד השרון .4532213
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.3.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.18.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ויטוריו דיין ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
מ.י.ת.מ .מהנדסים יועצים (ישראל  )1982בע"מ
(ח"פ )51-093908-5
(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

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
ישראל פניני ,מרח' יד חרוצים  ,7תל–אביב-יפו ,טל' ,03-5170841
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.6.2018
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.
ישראל פניני ,רו"ח ,מפרק

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
 ,17.00אצל 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.
יוסף ביתן ,מפרק

אופל גאולוגיה בע"מ
(ח"פ )51-522595-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אגא ש .פרויקטים וטכנולוגיה  -ישראל  2014בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי
מורג ,מרח' המצפור  ,26כמון ,ד"נ בקעת בית הכרם  ,2011200טל'
 ,053-4778640למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מיכל שורץ ,מרח' ויצמן  ,2תל אביב ,טל'  ,03-6070690למפרקת
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.

(ח"פ )51-513958-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

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 ,15.6.2018
בשעה  ,10.00במשרד עו"ד מאיר ליפא ,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.
מיכל שורץ ,מפרקת

י .ביתן אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-416367-4
(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  ,6.9.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף ביתן ,מרח'
בר יוחאי  ,26ראשון לציון ,טל'  ,050-2060602למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.4.2018בשעה
 ,18.00אצל 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.
יוסי מורג ,מפרק

א.ל.י .פונטן בע"מ
(ח"פ )51-399490-5
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,8.8.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אורי ישראל לבורי ,מרח' בארי  ,1נתניה ,טל' ,052-2444746
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  ,8.4.2018בשעה
 ,17.00במשרדי 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.
אורי ישראל לבורי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,
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באי מדיקל 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.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.4.2018
בשעה  ,16.00אצל 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.

(ח"פ )51-360480-1
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.1.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן טל ,מרח'
השדרה  ,28צופית ,טל'  ,054-2431884למפרק 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  ,8.4.2018בשעה
 ,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.
איתן טל ,מפרק

אויסטר בע"מ
(ח"פ )51-509800-2
(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  ,17.1.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלירן כהן,
מרח' צייטלין  ,1תל אביב ,טל'  ,03-5600047למפרק 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 ,17.4.2018
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלירן כהן ,עו"ד ,מפרק

אבו מורד סחר בע"מ
(ח"פ )51-402741-6
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,10.12.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את מוראד חמוד ,מרח' מחאמיד ,ת"ד  ,1163אום אל פחם ,30010
למפרק החברה.
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מוראד חמוד ,מפרק

מוג'מע אלהדאיא בע"מ
(ח"פ )51-256805-6
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,10.12.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את מוראד חמוד ,מרח' מחאמיד ,ת"ד  ,1163אום אל פחם ,30010
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  ,3.5.2018בשעה
 ,16.00אצל 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.
מוראד חמוד ,מפרק

השינוי מערכי חוגים מתקדמים בע"מ
(ח"פ )51-501753-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלירן כהן ,מרח' צייטלין  ,1תל 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  ,9.5.2018בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלירן כהן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

שובל יועצים-אלבריה
(ח"פ )51-414044-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,27.11.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ריאד רבאח ,מרח'  ,1029נצרת ,טל'  ,052-5618722למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.5.2018
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ריאד רבאח ,מפרק

האחים יעקב ושמואל שמואלי חתוך וכיפוף פחים בע"מ
(ח"פ )51-240540-8
(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  ,10.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
אורי הולצמן ,מרח' מצדה  ,7בני ברק  ,5126112טל' ,03-6092020
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.5.2018
בשעה  ,15.00במשרדי רוזנבלום הולצמן ,רואי חשבון ,בכתובת
הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי הולצמן ,רו"ח ,מפרק

אביאל אברהם הובלות בע"מ
(ח"פ )51-422309-8
(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
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

חגית מודחי ,מרח' אוסישקין  ,4רחובות ,טל' ,052-3980419
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  ,13.5.2018בשעה
 ,17.00במשרדי 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.
חגית מודחי ,עו"ד ,מפרקת

זאאז ביזנס אקסלרטור בע"מ
(ח"פ )51-496875-9
(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  ,11.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
נעים משה ,מרח' נחלת יצחק 34א ,תל אביב  ,6744825למפרק
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  ,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.
נעים משה ,רו"ח ,מפרק

פאנדסטיקו בע"מ
(ח"פ )51-471045-8
(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  ,19.1.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן צפוני ,מרח'
דרך ההדרים  ,100בית חירות ,טל'  ,052-5778372למפרק 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 ,20.5.2018
בשעה  ,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.
רן צפוני ,מפרק
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הודיה מנור בע"מ

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד שמואל גלנץ ,מרח' דוד פנקס  ,12נתניה  ,4237712טל'
 ,09-8610212למפרק החברה.

(ח"פ )51-487582-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
הודיה מנור ,מרח' הגאון מוילנה  ,7הרצליה  ,4643410טל'
 ,054-4569469למפרקת 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 ,31.5.2018
בשעה  ,20.00אצל 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.
הודיה מנור ,מפרקת

תל אליבינג בע"מ
(ח"פ )51-390206-4
(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  ,7.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דוד נחום ,מרח' יגאל אלון  ,55תל–אביב-יפו ,טל' ,03-5371818
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  ,1.6.2018בשעה
 ,10.00אצל בטי נחום  -ערן דויטש ,רואי חשבון ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דוד נחום ,מפרק

חגי זכאי יעוץ בע"מ
(ח"פ )51-450973-6
(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  ,11.1.2018התקבלה
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,6.6.2018בשעה
 ,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.
שמואל גלנץ ,עו"ד ,מפרק

איי.ג'י.אר יעוץ שיווקי ועסקי בע"מ
(ח"פ )51-189279-6
(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  ,18.1.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק רביב ,מרח'
גאולה  ,6הוד השרון ,טל'  ,052-3232000למפרק 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 ,20.6.2018
בשעה  ,17.00אצל 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.
יצחק רביב ,מפרק

פריקו מימון עו"ד
(ח"פ )51-486966-8
(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  ,16.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון
מימון ,מרח' הנורית  ,30נתניה ,טל'  ,052-5361321למפרק 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  ,1.7.2018בשעה
 ,18.00אצל 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.
ינון מימון ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

ס .ישראל ד .מלכא  -עורכי דין
(ח"פ )51-348267-9
(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  ,18.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל
מלכא ,מקניון לב העיר ,קומה ג ,כיכר פ"ז  ,3קריית גת ,טל'
 ,08-6880370למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.8.2018
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל מלכא ,מפרק

ויזארד או.אם.גי .בע"מ
(ח"פ )51-479472-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.3.2018בשעה  ,10.00במשרד עו"ד מאיר שני ,רח'
רקנאטי  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר שני ,עו"ד ,מפרק

שירקה פ .בע"מ
(ח"פ )51-441183-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.3.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,שד' בן גוריון
 ,105גדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה דן ,עו"ד ,מפרק

התחדשות ב.ע.י .קרליבך  8בע"מ
(ח"פ )51-542869-6
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

תתכנס ביום  ,1.3.2018בשעה  ,10.00במשרדי חברת התחדשות ,רח'
ירמיהו  ,80ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי גרסטנר ,עו"ד ,מפרק

פ.ר .תפאורות בע"מ
(ח"פ )51-190941-8
(בפירוק מרצון)

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  ,8.3.2018בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' היצירה ,3
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יאיר מינטוס ,עו"ד ,מפרק

פי.בי.איי .מיצוב עסקים בע"מ
(ח"פ )51-352857-0
(בפירוק מרצון)

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  ,11.3.2018בשעה  ,17.00במשרדי עו"ד סטניסלב טנא,
רח' מצדה  ,9מגדל ב.ס.ר ,3 .קומה  ,15בני ברק ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ענת קוקין ,עו"ד ,מפרקת

דני המרכז לנהיגה מתקדמת בע"מ
(ח"פ )51-351489-3
(בפירוק מרצון)

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  ,11.3.2018בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין שטיינמץ,
הרינג ,גורמן ושות' ,רח' דרך מנחם בגין  ,23תל–אביב-יפו ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מנחם גורמן ,עו"ד ,מפרק

אורי ימין הובלות בע"מ
(ח"פ )51-384535-4
(בפירוק מרצון)

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  ,14.3.2018בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' נחל
קדרון  ,10/12אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי ימין ,מפרק

בניס השקעות פיתוח ( )1983בע"מ
(ח"פ )51-096778-9
(בפירוק מרצון)

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  ,15.3.2018בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

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  ,15.4.2018בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,שד'
המגינים  ,44חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא סיוון ,עו"ד ,מפרק

בית טבע "המגן" בע"מ
(ח"פ )51-208757-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

מוביקסון בע"מ
(ח"פ )51-401682-3
(בפירוק מרצון)

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  ,18.3.2018בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' קריית
ספר  ,15חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יונתן מור ,מפרק

בי .אם .טי .מערכות ורכיבים בע"מ
(ח"פ )51-423414-5
(בפירוק מרצון)

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  ,28.3.2018בשעה  ,16.00במשרד החברה ,רח' דרך
המשי  ,15/13לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארז מודעי ,עו"ד ,מפרק

בי  -ראדי בע"מ
(ח"פ )51-335797-0
(בפירוק מרצון)

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  ,8.4.2018בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' בגין ,5/3
יהוד  ,5647803דוא"ל  ,tzvika424@gmail.comלשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צביקה גרוס ,מפרק
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חנית צפון בע"מ
(ח"פ )51-124708-2
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.4.2018בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' הנורית ,30
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ינון מימון ,עו"ד ,מפרק

צ'ירז אפ בע"מ
(ח"פ )51-480162-0
(בפירוק מרצון)

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  ,26.4.2018בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח' שד'
המגינים  ,44חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא סיוון ,עו"ד ,מפרק

לנון קפיטל בע"מ
(ח"פ )51-468881-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא הדר ,משד' אבא
אבן  ,10הרצליה  ,4612002למפרק 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.
גיא הדר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,

לנון קפיטל בע"מ
(ח"פ )51-468881-1
(בפירוק מרצון)

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  ,27.3.2018בשעה  ,10.00במשרד איתן ,מהולל & שדות,
עורכי דין ועורכי פטנטים ,רח' אבא אבן  ,10הרצליה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
גיא הדר ,עו"ד ,מפרק

גו לייב טוגד'ר בע"מ
(ח"פ )51-546346-1
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.3.2018בשעה  ,9.00במשרדי קדוש ושות',
עורכי דין ,רח' הסדנאות  ,11הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נוי אלקלעי ,עו"ד ,מפרקת

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לבא כוח המפרק ,עו"ד שאול ראובני ,שד' דוד המלך  ,20תל
אביב .64954
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שאול ראובני ,עו"ד
בא כוח המפרק

אריאל  -ניהול וביצוע עבודות גמר בע"מ
(ח"פ )51-370933-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון אריאל ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למשרדי החברה ,רח' השפלה  ,1רמת השרון.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמעון אריאל ,מפרק

דינאמיק קפיטל מסחר בע"מ

אלמטה מדיקל סנטר בע"מ

(ח"פ )51-392070-2

(ח"פ )51-480284-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נחמיה קייקוב ,מרח'
הקשת  ,42תל–אביב-יפו ,טל'  ,050-2226201למפרק 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  ,11.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה אברמוביץ ,מרח'
נרקיס  ,1לוד ,למפרק החברה.

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

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

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

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

גוש  6207חלקה  247בע"מ

מזון מהיר רכבת תל אביב בע"מ

(ח"פ )51-028711-3

(ח"פ )51-170716-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.4.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי קוזלובסקי,
למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל צרור ,מרח' האשד ,11
רעננה  ,43392למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

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

ויולה ייעוץ מחשבים בע"מ

טעמי חיפה בע"מ

(ח"פ )51-422081-3
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(ח"פ )51-119322-9

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  ,14.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל צרור ,מרח' האשד ,11
רעננה  ,43392למפרק 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.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

גורן חתמים בע"מ

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  ,17.1.2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקטוריה יצחקי,
מרח' ניסן טורצ'ין  ,4יהוד  ,5636102למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ויקטוריה יצחקי ,מפרקת

רום ס .הולדינגס בע"מ
(ח"פ )51-271522-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-250855-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מנחם גלמן ,מרח'
בן זכאי  ,6ת"ד  ,646תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אן נחום ,מרח'
ויסוצקי  ,6תל אביב ,טל'  ,03-5452070למפרקת החברה.

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

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

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

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

יוון  -אתונה השקעות נדל"ן

קלסיק יהלומים ישראל ( )07בע"מ
(ח"פ )51-393543-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יחיאל נוסבאום ,מרח'
אבא הלל  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

4 690
המחיר  11.34שקלים חדשים

ISSN 0334-3030
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הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי כל אחד
מהשותפים המוגבלים גיא יעקב צדיק ,יובל מנחם בנרף וגל
וגנר ,יחדלו להיות שותפים מוגבלים בשותפות ויעבירו את
מלוא אחזקותיהם בשותפות הנ"ל לשותפות הכללית אתונה
השקעות נדל"ן  -מייסדים ,ח"פ  ,54-027930-4אשר תירשם
כשותף מוגבל בשותפות.
יריב קסנר ,עו"ד
בא כוח השותפות

ילקוט הפרסומים  ,7688ט"ו בשבט התשע"ח31.1.2018 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

