רשומות

ילקוט הפרסומים
כ"ו בכסלו התשע"ט

8026
עמוד

 4בדצמבר 2018
עמוד

הודעה על תיקון פטור מחובת מכרז4068 .......................................

הודעה בדבר הצורך בשיקום מחצבה 4071 ...............................................

4068
4068
4068
4068
4068
4069
4069
4069
4070
4070

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים 4071 .....................

הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ......
מינוי סגנית נשיא לפי חוק בתי המשפט .............................
מינויים לפי החוק האמור .........................................................
מינוי רשמות לענייני ירושה ....................................................
מינוי ועדת משמעת לפי חוק הפטנטים ...............................
הודעה בדבר מינוי מפקחת לפי חוק העבירות המינהליות .
מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין .......................................
שינוי אזורי מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין .
ביטול מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין ............
הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס המפלגות

תיקוני ההודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה (תל–אביב-יפו)4072 ...........................
הודעה על מינוי יושב ראש ועדת ערר לארנונה (עכו) 4073 ..
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז צפון
תמ"מ  9/2שינוי מס'  - 10כפר כנא 4073 ..............................
הודעות בדבר העברת תכניות לתשתית לאומית להערות
הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות הציבור 4074 ........
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4076 ...................
הודעות מאת הציבור 4081 ..................................................................

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001254 :התקבל ב 04/12/2018 -

הודעה על תיקון פטור מחובת מכרז

מינוי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה
מיום ה' בחשוון התשע"ט ( 14באוקטובר ( )2018החלטה מס'
 ,)2103החליטה הממשלה לתקן את החלטתה מס'  ,757מיום
כ"ח בתשרי התשע"ד ( 2באוקטובר  )2013אשר פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6676התשע"ד ,עמ  ,692החלטתה מס'  ,2106מיום
כ"ה בתשרי התשע"ה ( 19באוקטובר  )2014אשר פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6938התשע"ה ,עמ'  1726והחלטתה מס'  3556מיום
ל' בשבט התשע"ח ( 15בפברואר  )2018אשר פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7758התשע"ח ,עמ'  ,6806ולקבוע כי משרת יועץ
התפעול או אחת ממשרות עוזרי התפעול במעון ראש הממשלה
הרשמי ,שהופטרו ממכרז בהתאם להחלטות הממשלה האמורות
תהיה רשאית לבצע במעון הפרטי של ראש הממשלה עבודות
תחזוקה שמשרד ראש הממשלה אחראי לביצוען בהתאם לנוהל
השתתפות בהוצאות ראש ממשלה מכהן ,ובהתאם להוראות
נוהל ביצוע עבודות במעון הפרטי של ראש הממשלה ולהוראות
התקשי"ר.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (10א)( )3לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון,
אני ממנה בזה את מרב בן–ארי ,שופטת של בית משפט שלום
ורשמת של בית משפט מחוזי ,בהסכמתה ,לכהונה בפועל כשופטת
של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,מיום כ"ד בטבת התשע"ט (1
בינואר  )2019עד יום י"ט בטבת התשפ"ד ( 31בדצמבר .)2023

כ"ג בחשוון התשע"ט ( 1בנובמבר )2018
(חמ )3-274

1

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-

י"א בתשרי התשע"ט ( 20בספטמבר )2018
(חמ -3-60ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

מינוי
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד 11984-ובאישור שרת המשפטים ,אני ממנה
את מרב בן–ארי ,שופטת של בית משפט שלום לרשמת של בית
המשפט המחוזי מרכז-לוד ,מיום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר
 )2019עד יום י"ט בטבת התשפ"ד ( 31בדצמבר .)2023
י"א בתשרי התשע"ט ( 20בספטמבר )2018
(חמ -3-64ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"א ,עמ' .928

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ב) לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולאחר התייעצות עם נציב שירות
המדינה ,הטלתי על עורך הדין שי ניצן ,פרקליט המדינה,
את מילוי תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ,לרגל צאתו
של היועץ המשפטי לממשלה את הארץ ביום כ"ח בתשרי
התשע"ט ( 7באוקטובר  )2018עד שובו ביום ב' בחשוון התשע"ט
( 11באוקטובר .)2018

בהתאם לסעיף (65א)(ה) לחוק הירושה ,התשכ"ה1965-
(להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 65א(ג)
ו–(ד) לחוק ,אני ממנה את צפורה פרנקו-כריסי ואת גלי נוה,
לרשמות לענייני ירושה במחוזות תל אביב והמרכז.2

כ"ה בתשרי התשע"ט ( 4באוקטובר )2018
(חמ -3-1173ה)1

המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנות משמשות בתפקידן
במשרד המשפטים.

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7

מינוי סגנית נשיא
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את ענת אלפסי ,שופטת של בית משפט
שלום ,לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום.
ח' בתשרי התשע"ט ( 17בספטמבר )2018
(חמ -3-60ה)5

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

4 068

מינוי רשמות לענייני ירושה
לפי חוק הירושה ,התשכ"ה1965-
1

המינוי של רחל שני-שרפסקי - 3בטל.
כ"ז בחשוון התשע"ט ( 5בנובמבר )2018
(חמ -3-2874ה)1
1
2
3

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;63התשנ"ח ,עמ' .240
י"פ התשנ"ח ,עמ' .4878
י"פ התשע"ב ,עמ' .3924

מינוי ועדת משמעת
לפי חוק הפטנטים ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  146לחוק הפטנטים,
התשכ"ז ,11967-אני ממנה את הרשומים מטה לוועדת המשמעת
לפי החוק האמור:
1

ס"ח התשכ"ז ,עמ' .148

ילקוט הפרסומים  ,8026כ"ו בכסלו התשע"ט4.12.2018 ,
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אהרון גל  -יושב ראש הוועדה

 .11אסרס כלב ,מס' רישום  - 9466בעיריית בית שמש;

סנפורד קולב - 2חבר

 .12טל לוי פיירשטיין ,מס' רישום  - 20608בעיריית חיפה;

מיכל חכמי - 3חברה.

 .13תמר לוי אלוני ,מס' רישום  - 10811במועצה המקומית
קריית טבעון;

תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ט בתשרי התשע"ט ( 8באוקטובר )2018
(חמ -3-1498ה)5
איילת שקד
שרת המשפטים
י"פ התשע"א ,עמ'  ;4063התשע"ד ,עמ' .8090
י"פ התשע"א ,עמ'  ;4063התשע"ד ,עמ' .8090

2
3

 .14ליאת מגל ,מס' רישום  - 27469בעיריית ירושלים;
 .15אסמאא מסארוה ,מס' רישום  - 24504בעיריית טייבה;
 .16מורן פרהט ,מס' רישום  - 27214בעיריית תל–אביב-יפו;
 .17לילה קאדרי פודי ,מס' רישום  - 29273בעיריית חיפה;
 .18ענת קמחי ,מס' רישום  - 20456במועצה האזורית חבל מודיעין;
 .19מיכל קראוס ,מס' רישום  - 10615בעיריית נתניה;

הודעה בדבר מינוי מפקחת
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ה) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,ובהתאם לסעיף (5א) לחוק,
אני מודיע כי אני ממנה את ענת אליהו ,המנהלת בפועל של
המחלקה האזורית לשירות המזון בלשכת הבריאות האזורית
אשקלון ,למפקחת לעניין העבירות המינהליות המפורטות
בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -איכות מזון),
התשמ"ח.21988-
מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה
במשרד הבריאות.
ז' בכסלו התשע"ט ( 15בנובמבר )2018
(חמ )3-1923
בנימין נתניהו
שר הבריאות
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ח ,עמ' .144
ק"ת התשמ"ח ,עמ' .718

1
2

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לפי החוק האמור:
.1

מירב גיל אלטמן ,מס' רישום  - 22909בעיריית תל–אביב-יפו;

.2

הדס אושרה בן אליעזר ,מס' רישום  - 25389בעיריית בני ברק;

 .20חאסן רמילי ,מס' רישום  - 14254בעיריית רהט;
 .21תמר ברט רום ,מס' רישום  - 26117במועצה האזורית באר טוביה;
 .22מירי קליין ,מס' רישום  - 23442בעיריית הרצליה;
 .23יפה טירן הדראי מלסה ,מס' רישום  - 22915בעיריית
חדרה;
 .24ענת לייפר ,מס' רישום  - 27392בעיריית תל אביב;
 .25דוכא דעאס עמר ,מס' רישום  - 21366בעיריית טירה;
 .26ראיסה גולדנשטיין ,מס' רישום  - 15277בעיריית צפת;
 .27נטע דינר מינץ ,מס' רישום  - 25936בעיריית תל–אביב-יפו;
 .28אמין עאסלה ,מס' רישום  - 26677בעיריית עראבה.
ד' בכסלו התשע"ט ( 12בנובמבר )2018
(חמ )3-143
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינויה של טליה וינר ,מס' רישום  ,220278כך שבמקום "בעיריית
פתח-תקווה" יבוא "בעיריית ראש העין".
ד' בכסלו התשע"ט ( 12בנובמבר )2018
(חמ )3-143

.3

יבגניה גריצובסקי ,מס' רישום  - 15097בעיריית יקנעם;

.4

ענת גבעון ,מס' רישום  - 28885במועצה האזורית עמק
המעיינות;

1

.5

אירנה גרניצקי ,מס' רישום  - 15753בעיריית מגדל העמק;

2

.6

ודים דוברומיסלין ,מס' רישום  - 29391במחוז חיפה;

.7

בת אל דנק ,מס' רישום  - 29370בעיריית שדרות;

.8

צורית רינה וינברגר ,מס' רישום  - 25670בעיריית ירושלים;

.9

ליטל חייבי ,מס' רישום  - 18124בעיריית פתח תקווה;

 .10ויקי כהן ששונקר ,מס' רישום  - 22405במועצה האזורית
ברנר;

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
1

1

ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74

ילקוט הפרסומים  ,8026כ"ו בכסלו התשע"ט4.12.2018 ,

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
י"פ התשע"ז ,עמ' .6124

ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .174

4069
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מינויה של רבקה שביב ,מס' רישום  ,216254כך שבמקום "בעיריית
חולון" יבוא "בעיריית רמת גן".
ד' בכסלו התשע"ט ( 12בנובמבר )2018
(חמ )3-143

( )4מפלגת פשוט אהבה תפעל לקידום מערכת החינוך
במדינה ,מתוך אמונה כי השקעה בחינוך ובבניית האדם
תטיב עם הפרט ותביא לשיפור וחיזוק המצב הסוציו-
אקונומי של כלל האזרחים ,תוביל את המדינה לפיתוח
אקדמי ,טכנולוגי וכלכלי ותציב אותה בקדמת המדינות
המפותחות;

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
2

י"פ התשע"ג ,עמ' .4316

ביטול מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני מבטל את
מינוייהן של הרשומות מטה כעובדות סוציאליות לעניין סדרי
דין:
בתיה גרוס ,מס' רישום  ,26535באזור חיפה;

ד' בכסלו התשע"ט ( 12בנובמבר )2018
(חמ )3-143

3
4

( )6לפעול לחיזוק המשטר הדמוקרטי ,שהוא גולת הכותרת
שייחדה עד כה את מדינת ישראל ,לרבות מערכת המשפט,
תקשורת בלתי תלויה ושמירה על טוהר המידות במנגנוני
השלטון ובשירות הציבורי.
מען :מושב בית הלוי  ,103מיקוד  ,42870טל' 09-8946720
פלאפון ,052-6053456 :דואר אלקטרוניsimplylove2019@ :
gmail.com

ליליה אולידורט ,מס' רישום'  ,429300בעיריית ערד.
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( )5לפעול לטיפוח וחיזוק התחומים שיקדמו את החברה
הישראלית בכללותה וישפרו את פניה ,כגון חיזוק נוכחות
נשים במרכזי קבלת החלטות ,קיימות ,חינוך ,תרבות,
כלכלה ,בריאות ותחומים נוספים;

פרטי המפלגה:

רעות גבסקי ,מס' רישום  ,323932בעיריית קרית גת;

2

( )3לפעול לקידום צדק חברתי-כלכלי ,לקדם מדיניות רווחה
אשר תיטיב עם אזרחי המדינה ,ובראשם הקשישים,
הנכים ובעלי מוגבלויות ובני השכבות המוחלשות;

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .174
י"פ התשנ"ג ,עמ' .559
י"פ התשע"ד ,עמ'  ;5565התשע"ח ,עמ' .4709
י"פ התשע"ז ,עמ' .8544

( )1ויסברגר ליליאן ,מושב בית הלוי  ,103מיקוד ;42870
( )2האני גדיר ,שכונה  ,3בית  ,19חורה ;8573000
( )3מזרחי דוד ,רח' חיים ויטל  ,46ירושלים;
( )4בסיס רביעה ,שיכון חיילים משוחררים  ,2דלית אל כרמל;
( )5אנגל ברונשטיין דניאל  ,רח' שבטי ישראל  ,14תל–אביב-
יפו;
( )6חטאר סביל ,כפר ירכא ,מיקוד ;24967000

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה
בפנקס המפלגות

( )7עמר ברמט רונית ,רח' הצפירה  ,7המושבה הגרמנית,
ירושלים;

לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בהתאם לסעיף (4ב) לחוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
(להלן  -החוק) ,ותקנה  3לתקנות המפלגות (רישום ודיווח),
התשנ"ג ( 21993 -להלן  -התקנות) ,אני מודיע כי ביום י"ד בכסלו
התשע"ט ( 22נובמבר  ,)2018הוגשה לי בקשה לרישום בפנקס
המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:
1

שמה המלא של המפלגה:
"פשוט אהבה"
מטרות המפלגה הן:
( )1להוות בית פוליטי הרואה בפסיפס האנושי החי בישראל
אוצר בלום ,מארג עשיר ומופלא של בני אדם בעלי זהויות,
שפות ,דתות ותרבויות שונות ,ובא להציב אלטרנטיבה
מנהיגותית אשר תייצג את מגוון הקולות ואת מגוון הצרכים
של אזרחי המדינה;
( )2לפעול להתנעת משא ומתן ישיר ורצוף עם שכנינו הפלסטינים
במטרה להגיע להסכם הוגן ומוסכם על שני הצדדים ,תוך
הקפדה על שמירת ביטחונם של אזרחי ישראל;

( )8ספורי מראם ,שפרעם;
( )9רבינוביץ בץ אהובה תמר ,רח' היינריך היינה  ,9ימין משה,
ירושלים;
( )10דאמוני סמיר ,שפרעם.
ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה,
לאחר תשלום האגרה שנקבעה לכך בתקנות המפלגות
(אגרות) ,התשנ"ג ;31993-חלק מהבקשה מתפרסם גם באתר
האינטרנט של רשם המפלגות; פרטים נוספים באתר שכתובתו:
.taagidim.justice.gov.il
בהתאם לסעיף (6א) ו–(ב) לחוק ,רשאי כל אזרח ישראל
בגיר שהוא תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש באופן
ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה (5א) לתקנות.
י"ד בכסלו התשע"ט ( 22בנובמבר )2018
(חמ -3-2424ה)1
אייל גלובוס
רשם המפלגות
3

1
2

ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;190התשנ"ו ,עמ' .120
ק"ת התשנ"ג ,עמ' .722
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ק"ת התשנ"ג ,עמ' .730

ילקוט הפרסומים  ,8026כ"ו בכסלו התשע"ט4.12.2018 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001254 :התקבל ב 04/12/2018 -

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

שם המחצבה
מחצבת קדרים -
רצועה דרומית

נקודות ציון
התוחמות את השטח
הטעון שיקום
244378 / 757046
244102 / 756915

בעלות
רשות מקרקעי
ישראל

243389 / 756687
243065 / 756668
242313 / 756815
241783 / 757033
241596 / 757191
241852 / 757274
241939 / 757184
242201 / 757049
242660 / 756899
243022 / 756820
243405 / 756823
244223 / 757117
244517 / 757416
244473 / 757484
244593 / 757454
244649 / 757359
244652 / 757233
ז' בכסלו התשע"ט ( 15בנובמבר )2018
(חמ -3-567ה)1
שארבל שחאדה
המפקח על המכרות
1

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;910ס"ח התשל"ג ,עמ' .192



הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (22א) לחוק
זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק),
החלטתי להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשה
לרישום זכות מטפחים שלהלן:
1

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשנ"ו ,עמ' .92

ילקוט הפרסומים  ,8026כ"ו בכסלו התשע"ט4.12.2018 ,

מספר הבקשה4772/18 :
שם המבקש :איתי אשל ,נווה מבטח
שם המטפח :איתי אשל ,נווה מבטח
שם הגידול :טרמינליה הודית
תאריך הבקשה17/09/2018 :
מוצא הזן :מוטנט לא ידוע
השם המוצע לזן :בבל ()BAVEL
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :סוג  -עץ ,אופי צימוח  -זקוף,
סידור עלים  -נגדי; טרף עלה :שינון שוליים  -בלא ,צורת
קצה  -מעוגל ,צורת בסיס  -דמוי לב ,מספר צופנים בבסיס
 אחד; פרי :צבע בהבשלה  -חום בינוני.ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4773/18 :
שם המבקש :יישום חברה לפתוח המחקר של האוניברסיטה
העברית בירושלים בע"מ ,ירושלים
שם המטפח :אלון סמך ,רחובות
שם הגידול :פסיפלורה
תאריך הבקשה07/10/2018 :
השם המוצע לזן :גיליס ()GILIS
סימון הזן280-15 :
תיאור הזן ותכונותיו :טרף עלה :שלפוחיות  -אין; פרי :יחס
אורך/קוטר  -בינוני ,צבע קליפה  -אדום; מועד יבול
ראשון  -בינוני; מועד יבול עיקרי  -בינוני עד מאוחר.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה מספר4774/18 :
שם המבקש ,Mountain Blue Orchards Pty Ltd. :אוסטרליה
(על ידי עו"ד שמעון לביא ו/או מיכל לביא-לחיאני ,ירושלים)
שם המטפח , Ridley Bell :אוסטרליה
שם הגידול :אוכמנייה
תאריך הבקשה21/10/2018 :
השם המוצע לזןRidley 1602 :
סימון הזןM14-16-02 :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :אופי הצימוח  -זקוף עד זקוף
למחצה; פרי :צבע קליפה (לאחר הסרת שעווה)  -כחול
כהה; צמח :סוג הנבה  -על ענפים בני שנה בלבד; מועד
תחילת פריחה על ענפים בני שנה  -מוקדם עד מוקדם
מאוד; מועד תחילת הבשלת פרי על ענפים בני שנה -
מוקדם מאוד עד מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מבקשה מס'  4775/18עד בקשה מס' 4777/18
שם המבקש ,Nunhems Beijing Seeds Co. Ltd. :סין (על ידי
סורוקר ,אגמון ,נורדמן  -עריכת דין ועריכת פטנטים,
הרצליה)
שם המטפח ,Xiangfu Li :סין
שם הגידול :עגבנייה
תאריך הבקשות23/10/2018 :
מספר הבקשה4775/18 :
השם המוצע לזןBERTINK :
סימון הזןNUN 08038 TOF :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :סוג צימוח  -בלתי מסיים; עלה:
סוג טרף  -מנוצה פעמיים; עוקץ :שכבת ניתוק  -יש; פרי:
כתפיים ירוקות (לפני הבשלה)  -אין ,גודל  -קטן ,צורה
בחתך אורכי  -דמוי ביצה ,מספר לשכות  -שלוש וארבע,
צבע (בהבשלה)  -ורוד; מועד הבשלה  -מוקדם; עמידות
לנימית העפצים  - Meloidogyne incognitaרגיש; עמידות
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משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001254 :התקבל ב 04/12/2018 -

לדוררת  - Verticillium sp. (Va and Vd ) - Race 0יש;
עמידות למגלת העגבנייה (Fusarium oxysporum f.sp.
) - )lycopersici (Fol) Race 0 (ex 1יש; עמידות למגלת
העגבנייה ()Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol
) - (Race 1 (ex 2אין; עמידות לווירוס מוזאיקת העגבנייה
 - Tomato Mosaic Tobamovirus (ToMV) - Strain 0יש.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4776/18 :
השם המוצע לזןTINKWINO :
סימון הזןNUN 08052 TOF :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :סוג צימוח  -בלתי מסיים; עלה:
סוג טרף  -מנוצה פעמיים; עוקץ :שכבת ניתוק  -יש; פרי:
כתפיים ירוקות (לפני הבשלה)  -אין ,גודל  -גדול ,צורה
בחתך אורכי  -פחוס ,מספר לשכות  -ארבע ,חמש או שש,
צבע (בהבשלה)  -ורוד; מועד הבשלה  -בינוני; עמידות
לנימית העפצים  - Meloidogyne incognitaרגיש;
עמידות לדוררת Verticillium sp. (Va and Vd) - Race 0
 יש; עמידות למגלת העגבנייה Fusarium oxysporum( - )f.sp. lycopersici (Fol) Race 0 (ex 1יש; עמידות למגלת
העגבנייה ()Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol
( - )Race 1 (ex 2יש; עמידות לווירוס מוזאיקת העגבנייה
 - Tomato Mosaic Tobamovirus (ToMV) - Strain 0יש.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4777/18 :
השם המוצע לזןTINTINK :
סימון הזןNUN 08099 TOF :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :סוג צימוח  -בלתי מסיים; עלה:
סוג טרף  -מנוצה פעמיים; עוקץ :שכבת ניתוק  -אין; פרי:
כתפיים ירוקות (לפני הבשלה)  -אין ,גודל  -קטן ,צורה
בחתך אורכי  -מעוגל ,מספר לשכות  -שתיים ושלוש,
צבע (בהבשלה)  -ורוד; מועד הבשלה  -בינוני; עמידות
לנימית העפצים  - Meloidogyne incognitaרגיש;
עמידות לדוררת Verticillium sp. (Va and Vd) - Race 0
 יש; עמידות למגלת העגבנייה (Fusarium oxysporum( - )f.sp. lycopersici (Fol) Race 0 (ex 1יש;
עמידות למגלת העגבנייה Fusarium oxysporum
( - )f.sp. lycopersici (Fol) Race 1 (ex 2יש; עמידות לווירוס
מוזאיקת העגבנייה Tomato Mosaic Tobamovirus
 - (ToMV) - Strain 0יש.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה לפי סעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לרשמת זכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות לפי תקנה  12לתקנות זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ד.21974-
י"ט בכסלו התשע"ט ( 27בנובמבר )2018
(חמ -3-235ה)1
מורן הכהן-יבין
רשמת זכות מטפחים
 2ק"ת התשל"ד ,עמ' .713
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תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה
לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק להסדרת הפיקוח על
כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע כי קבעתי אזורים נוספים
ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך,
ההודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב
ברצועה 2תתוקן כך שבסופה יבוא:
"( )102בשטח הגן ברחוב שדרות הר צין  ,107שכונת שפירא,
בחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים ,בין השעות
 7.00עד  22.00מדי יום;
"( )103בשטח הגן ברחוב פליטי הספר  ,19רמת ישראל ,בתחומי
הגינה המגודרת המיועדת לכלבים ,בין השעות  7.00עד
 22.00מדי יום".
תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.
ה' בחשוון התשע"ט ( 14באקטובר )2018
(חמ )3-3651
		
1
2

רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
י"פ התשס"ז ,עמ'  ;858התשס"ח ,עמ'  ,571עמ'  ,1643עמ'
 ,3194ועמ'  ;4492התשס"ט ,עמ'  ,1461עמ'  ,2617עמ' ,2930
עמ'  4628ועמ'  ;5526התש"ע ,עמ'  ;907התשע"א ,עמ' 1827
ועמ'  ;5811התשע"ב ,עמ'  5577ועמ'  ;5711התשע"ג ,עמ'
 ,802עמ'  ,4791עמ'  4989ועמ'  ;7532התשע"ד ,עמ'  ,496עמ'
 ,3439עמ'  4181ועמ'  ;4825התשע"ה ,עמ'  ,1753עמ' 3046
ועמ'  ;5961התשע"ו ,עמ'  ,424עמ'  ,2294עמ'  ,2689עמ' ,3643
עמ'  ,4641עמ'  ,4692עמ'  7166ועמ'  ;7659התשע"ז ,עמ' ,408
עמ'  ,515עמ'  ,1782עמ'  ,5259עמ'  ,5260עמ'  ,5828עמ' 6657
ועמ'  ;7636התשע"ח ,עמ'  ,1651עמ'  ,1652עמ'  ,2444עמ'
 ,4341עמ'  ,6855עמ'  ,7958עמ'  ,7959עמ'  10034ועמ' .11127

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה
לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק להסדרת הפיקוח על
כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע כי קבעתי אזורים נוספים
ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך,
ההודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב
ברצועה 2תתוקן כך שבסופה יבוא:
"( )104ברחוב תוצרת הארץ  ,11בתחומי הגינה המגודרת
המיועדת לכלבים ,בין השעות  7.00עד  22.00מדי יום".
		
1
2

ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
י"פ התשס"ז ,עמ'  ;858התשס"ח ,עמ'  ,571עמ'  ,1643עמ'
 ,3194ועמ'  ;4492התשס"ט ,עמ'  ,1461עמ'  ,2617עמ' ,2930
עמ'  4628ועמ'  ;5526התש"ע ,עמ'  ;907התשע"א ,עמ' 1827
ועמ'  ;5811התשע"ב ,עמ'  5577ועמ'  ;5711התשע"ג ,עמ'
 ,802עמ'  ,4791עמ'  4989ועמ'  ;7532התשע"ד ,עמ'  ,496עמ'
 ,3439עמ'  4181ועמ'  ;4825התשע"ה ,עמ'  ,1753עמ' 3046
ועמ'  ;5961התשע"ו ,עמ'  ,424עמ'  ,2294עמ'  ,2689עמ' ,3643
עמ'  ,4641עמ'  ,4692עמ'  7166ועמ'  ;7659התשע"ז ,עמ' ,408
עמ'  ,515עמ'  ,1782עמ'  ,5259עמ'  ,5260עמ'  ,5828עמ' 6657
ועמ'  ;7636התשע"ח ,עמ'  ,1651עמ'  ,1652עמ'  ,2444עמ'
 ,4341עמ'  ,6855עמ'  ,7958עמ'  ,7959עמ'  10034ועמ' .11127

ילקוט הפרסומים  ,8026כ"ו בכסלו התשע"ט4.12.2018 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001254 :התקבל ב 04/12/2018 -

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.
כ"ח בחשוון התשע"ט ( 6בנובמבר )2018
(חמ )3-3651
		

רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז צפון
תמ"מ  9/2שינוי מס'  - 10כפר כנא
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז צפון ובמינהל התכנון בירושלים ,הופקד שינוי מס' 10
לתכנית המתאר המחוזית ,מחוז צפון ,תמ"מ  :9/2כפר כנא.
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה מס' 620
מיום כ"ו באב התשע"ח ( 7באוגוסט  )2018והחליטה על הפקדתה.

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-

מטרות התכנית :הרחבת תחום הפיתוח של יישוב עירוני כפר כנא.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק להסדרת הפיקוח על
כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע כי קבעתי אזורים נוספים
ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך,
ההודעה בדבר אזורים נוספים שבהם לא תחול החובה להחזיק
כלב ברצועה 2תתוקן כך שבסופה יבוא:

מקום התכנית :מחוז :צפון; מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים
ושטח מחוזי; רשות מקומית :כפר כנא ושטח בלא שיפוט; חלקי
גושים.17403 ,17401 ,17400 ,17399 ,17398 ,17397 ,17384 ,17383 :

"( )105בגן וינר ברחוב מנדלשטם  ,9בתחומי הגינה המגודרת
המיועדת לכלבים ,בין השעות  7.00עד  22.00מדי יום".
תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.
י"ג בכסלו התשע"ט ( 21בנובמבר )2018
(חמ )3-3651
		
1
2

רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
י"פ התשס"ז ,עמ'  ;858התשס"ח ,עמ'  ,571עמ'  ,1643עמ'
 ,3194ועמ'  ;4492התשס"ט ,עמ'  ,1461עמ'  ,2617עמ' ,2930
עמ'  4628ועמ'  ;5526התש"ע ,עמ'  ;907התשע"א ,עמ' 1827
ועמ'  ;5811התשע"ב ,עמ'  5577ועמ'  ;5711התשע"ג ,עמ'
 ,802עמ'  ,4791עמ'  4989ועמ'  ;7532התשע"ד ,עמ'  ,496עמ'
 ,3439עמ'  4181ועמ'  ;4825התשע"ה ,עמ'  ,1753עמ' 3046
ועמ'  ;5961התשע"ו ,עמ'  ,424עמ'  ,2294עמ'  ,2689עמ' ,3643
עמ'  ,4641עמ'  ,4692עמ'  7166ועמ'  ;7659התשע"ז ,עמ' ,408
עמ'  ,515עמ'  ,1782עמ'  ,5259עמ'  ,5260עמ'  ,5828עמ' 6657
ועמ'  ;7636התשע"ח ,עמ'  ,1651עמ'  ,1652עמ'  ,2444עמ'
 ,4341עמ'  ,6855עמ'  ,7958עמ'  ,7959עמ'  10034ועמ' .11127

הודעה על מינוי יושב ראש ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר,
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית,
או מהנדס ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום
התכנית או גובל אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי
כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות המקומיות ,2שאזור שיפוטה
כלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי
שאושר לפי סעיף  )3(100לחוק ,ושיש לו עניין ציבורי בתכנית
וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים בתוך  60ימים מהיום
שפורסמה הודעה זו בעיתונות ,להגיש התנגדות למזכיר
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואליו בלבד ,לכתובת :מינהל
התכנון ,רח' בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים ועותק
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון ,שד'
מעלה יצחק  ,29ת"ד  ,595נצרת עילית  .1753005הפנייה תהיה
בכתב ב– 3עותקים ותכלול פרטי התקשרות מלאים (כתובת,
טלפון ,פקס ,טלפון נייד ,דואר אלקטרוני) .ההתנגדות תהיה
מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך
לכך בחוק או על פיו.
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא הופקדה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז צפון ,שד' מעלה יצחק ,29
ת"ד  ,595נצרת עילית  ,1753005טל'  ,04-6508516ובארכיב מינהל
התכנון ,רח' בית הדפוס  ,12קומה  ,- 3גבעת שאול ,ירושלים,
טל'  ,074-7578137וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובתיאום
מראש .מידע נוסף ניתן לקבל בעמוד התכנית באתר האינטרנט
של מינהל התכנון בכתובת.https://goo.gl/dwBsMP :

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית עכו ,בישיבתה מיום ט"ז בסיוון התשע"ח
( 30במאי  ,)2018לתקופת כהונה נוספת את עורך הדין ראמי חזאן,
ליושב ראש ועדת ערר לענייני ארנונה.
ה' באלול התשע"ח ( 16באוגוסט )2018
(חמ -3-265ה)1
שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,8026כ"ו בכסלו התשע"ט4.12.2018 ,

סרוק לצפייה במסמכים
כ"ח בחשוון התשע"ט ( 6בנובמבר )2018
(חמ -3-697ה)5
זאב בילסקי
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256

4073

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001254 :התקבל ב 04/12/2018 -

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6ו–( )8לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-כי הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה
של תשתיות לאומיות ,בישיבתה מס'  14/2018מיום כ"ג באלול
התשע"ח ( 3בספטמבר  ,)2018החליטה על העברת תכנית לתשתית
לאומית ,מס' 29ב  -הרחבת תחנת כוח דליה (להלן  -התכנית),
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.
מקום ותיאור התכנית :התחנה המוצעת ,בהספק של כ–850
מגה ואט ,תוקם על שטח של כ– 40דונם ,ברובו מצפון לתחנת
הכוח הקיימת של דליה אנרגיות.
התחנה תתחבר למערכות הקיימות של תחנת דליה הקיימת
ותנצל תשתיות ומיתקנים משותפים.
מטרת התכנית :הקמת תחנת כוח בגז טבעי ,אשר תספק לרשת
החשמל הארצית כ– 850מ"ו נטו ,וקביעת מסדרון למעבר תשתיות
עילי לקווי חשמל ראשיים.

בעיתונות ,לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות
לאומיות ,עם העתק למשרד הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
במחוז דרום .הפנייה לוועדה הארצית תלווה בנימוק וביסוס
טיעונים ותיעשה באמצעות טופס מקוון בכתובת האינטרנט:
 ,https://bit.ly/2E1rfUjאו בכתובת הדוא"לti-tashtiyot@ :
 iplan.gov.ilאו בכתב למשרדי הוועדה ,ותלווה בנימוק וביסוס
הטיעונים .אין צורך בצירוף תצהיר עורך דין .פניות ושאלות
ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל .המשיגים יזומנו לשימוע
מיד בתום תקופת הגשת ההערות וההשגות .לצורך כך יש
לציין פרטים מלאים ליצירת קשר :כתובת מגורים ,כתובת דואר
אלקטרוני ,טלפון.
עיון במסמכי התכנית :כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי
התכנית במשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
רח' בית הדפוס  ,12ירושלים ,טל'  ,074-7578208דוא"ל:
ti-tashtiyot@iplan.gov.il
אתר הוועדה לתשתיות לאומיותhttps://bit.ly/2M5G7aU :

עיקרי הוראות התכנית:
( )1ייעוד שטחים למיתקן הנדסי להקמת יחידות ייצור חדשות
במחזור משולב בהספק של כ– 650מ"ו נטו הנמדדים
בהתאם לתנאי הסביבה שבאתר;
( )2ייעוד שטחים למיתקן הנדסי להקמת טורבינות גז במחזור
פתוח בהספק של כ– 200מ"ו נטו הנמדדים בהתאם לתנאי
הסביבה שבאתר.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :דרום; מרחב תכנון
מקומי :יואב.
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:
מרחב תכנון יואב
גוש מוסדר

חלקות בשלמותן

34006

-

64

34007

-

34 ,33 ,17-14 ,12 ,10

( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום ,רח' התקווה
 ,4באר שבע ,טל'  ,08-6263820דוא"לMiryamCo@iplan. :
;gov.il
( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יואב ,צומת ראם
(מסמיה) ,יואב ,טל'  ,08-8500705דוא"ל.eticva@yoav.org.il :
י"ג בחשוון התשע"ט ( 22באוקטובר )2018
(חמ -3-697ה)3
זאב בילסקי
ראש מטה הדיור הממשלתי
ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

חלקות בחלקן

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול ,במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
מקום הצגת התכנית :עותק שלם של התכנית ,נמצא במזכירות
הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות;
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום ובמשרד
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יואב.
ניתן לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון
בכתובת ,https://bit.ly/2NMZPci :וכן באתר האינטרנט של
דליה אנרגיה בכתובתhttp://dalia-power.co.il/dalia-power- :
.hafkada
המועד להגשת הערות והשגות:
כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי
שרשאי לפי סעיף  100לחוק להגיש התנגדות לתכנית ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,רשאי להגיש את הערותיו
והשגותיו לתכנית בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ב ,עמ' .157

4 074

יש לבחור בתפריט "מוסדות תכנון ארציים" ותחתיו ללחוץ
על האפשרות "הוועדה לתשתיות לאומיות";

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6ו–( )8לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-כי הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של תשתיות לאומיות ,בישיבתה מס'  13/2018מיום
ב' באלול התשע"ח ( 13באוגוסט  ,)2018החליטה על העברת
תכנית לתשתית לאומית ,מס' 70ג  -הקו הסגול ,שטח לתפעול
מסילה (דיפו)( ,להלן  -התכנית) ,להערות הוועדות המחוזיות
ופרסומה להשגות הציבור.
מטרת התכנית :הקמת מרכז תחזוקה ותפעול לקו הסגול
של הרכבת הקלה ,חניון חנה וסע ,תחנת תחבורה ציבורית,
מסילות ,גשרים ,ומעברים תת–קרקעיים.
מקום ותיאור התכנית :התכנית נמצאת בחלק הצפוני מזרחי
של מחלף הטייסים (כביש  40וכביש  ,)461וכוללת שטח למתחם
תחזוקה ותפעול (דיפו) וכן חניון חנה וסע בקצה המזרחי של
הקו בעיקר בשטחי המועצה האזורית חבל מודיעין.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :מרכז; מרחבי תכנון
מקומיים :חבל מודיעין ,דרום השרון ,יהוד-נווה אפרים.
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ב ,עמ' .157
ילקוט הפרסומים  ,8026כ"ו בכסלו התשע"ט4.12.2018 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001254 :התקבל ב 04/12/2018 -

רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:
מרחב תכנון חבל מודיעין
תחום שיפוט :המועצה האזורית חבל מודיעין
חלקי גוש מוסדר

חלקי חלקות

חלקות בשלמותן

71 ,58

6310
253

6711
7234

13

7287

12-10
מרחב תכנון דרום השרון

תחום שיפוט :המועצה האזורית דרום השרון
חלקי גוש מוסדר

חלקות בשלמותן

חלקי חלקות

6711

252 ,251

7234

13 ,11 ,9 ,8
מרחב תכנון יהוד -נווה אפריים

תחום שיפוט :עיריית יהוד-מונסון
חלקי גוש מוסדר

חלקות בשלמותן

חלקי חלקות

6310

58 ,53 ,24-21

6711

252-247

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול ,במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
מקום הצגת התכנית :עותק שלם של התכנית ,נמצא במזכירות
הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות;
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז ובמשרד
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין ,דרום השרון,
יהוד-מונסון .ניתן לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט
של מינהל התכנון בכתובת https://bit.ly/2SIrISB :וכן באתר
האינטרנט של נת"ע בכתובתhttps://www.nta.co.il/planning :
המועד להגשת הערות והשגות :כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף  100לחוק
להגיש התנגדות לתכנית ,הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך
 60ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות ,לוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,עם העתק למשרד
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז מרכז .הפנייה לוועדה
הארצית תלווה בנימוק וביסוס טיעונים ותיעשה באמצעות
טופס מקוון בכתובת האינטרנט https://bit.ly/2E1rfUj :או
בכתובת הדוא"ל ti-tashtiyot@iplan.gov.il :או בכתב למשרדי
הוועדה ,ותלווה בנימוק וביסוס הטיעונים .אין צורך בצירוף
תצהיר עורך דין .פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל
לעיל .המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת הגשת
ההערות וההשגות .לצורך כך יש לציין פרטים מלאים ליצירת
קשר :כתובת מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני ,טלפון.

ילקוט הפרסומים  ,8026כ"ו בכסלו התשע"ט4.12.2018 ,

עיון במסמכי התכנית :כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי
התכנית במשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
רח' בית הדפוס  ,12ירושלים ,טל'  ,074-7578208דוא"ל:
;ti-tashtiyot@iplan.gov.il
אתר הוועדה לתשתיות לאומיותhttp://www.iplan.gov. :
 ;il/Pages/HomePage.aspxיש לבחור בתפריט "מוסדות
תכנון ארציים" ותחתיו ללחוץ על האפשרות "הוועדה
לתשתיות לאומיות";
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ,רח' הרצל ,91
קריית הממשלה ,קומה ג' ,רמלה ,טל'  ,08-9788444דוא"ל:
;RonitHa@iplan.gov.il
( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין ,רח' מודיעים
 ,10שהם ,טל'  ,03-5391221דוא"לrinaz@modiin-region. :
;muni.il
( )4הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-מונסון ,רח' מרבד
הקסמים  ,6יהוד ,טל'  ,03-9722887דוא"לhandasa@ye- :
;mo.org.il
( )5הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון ,מושב
נווה ירק טל'  ,03-9000560דוא"ל.ronitt@dsharon.org.il :
כ"ח בחשוון התשע"ט ( 6בנובמבר )2018
(חמ -3-697ה)3
זאב בילסקי
ראש מטה הדיור הממשלתי
ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6ו–( )8לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי הוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,בישיבתה מס' 09/2018
מיום י"ב בתמוז התשע"ח ( 25ביוני  ,)2018החליטה על העברת
תכנית לתשתית לאומית ,מס' 87א  -קו  161ק"ו לתחמ"ש נס
ציונה (להלן  -התכנית) ,להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה
להשגות הציבור.
מקום ותיאור התכנית :הקו המתוכנן מחבר את תחמ"ש נס
ציונה ,הצמודה לדרך  431ממזרח ,לקו חשמל קיים העובר
ממערב לדרך  431ומדרום למחלף נס ציונה .הקו ,באורך 250
מ' ,עובר גם מעל מסילת הרכבת שמגיעה ל"תחנת ראשונים",
וחלק מהתוואי חופף רצועה מאושרת לקווי חשמל.
מטרת התכנית :חיבור תחמ"ש נס ציונה שאושרה בתכנית
נס 211 /אל מערכת הולכת החשמל הארצית.
עיקרי הוראות התכנית:
( )1קביעת תנאים להקמת קו חשמל;
( )2קביעת מגבלות על שימושי הקרקע בתחום התוכנית;
( )3קביעת הוראות סביבתיות לתקופת ההקמה וההפעלה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :מרכז; מרחב תכנון
מקומי :נס ציונה.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ב ,עמ' .157

4075

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001254 :התקבל ב 04/12/2018 -

רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:
מרחב תכנון נס ציונה
חלק מגוש

חלקות בחלקן

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

3634

,126-124 ,86 ,81 ,75 ,73 ,67
157 ,150 ,148 ,142 ,139

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

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול ,במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
מקום הצגת התכנית :עותק שלם של התכנית ,נמצא במזכירות
הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות; במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז ובמשרד הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נס ציונה .ניתן לעיין במסמכי התכנית
באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובתhttp://mavat. :
moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=31&bid=30
בעמודת "מספר" יש ללחוץ על התכנית המבוקשת "תתל/87/א",
המסמכים מופיעים בעמוד שנפתח ,ברשימה בשם "מסמכי
התכנית" .וכן באתר האינטרנט של חברת חשמל בכתובת:
https://www.iec.co.il/planning/pages/default.aspx
המועד להגשת הערות והשגות :כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף  100לחוק
להגיש התנגדות לתכנית ,הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך
 60ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות ,לוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,עם העתק למשרד
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז מרכז .הפנייה לוועדה
הארצית תלווה בנימוק וביסוס טיעונים ותיעשה באמצעות
טופס מקוון בכתובת האינטרנט,iplan.gov.il/hasagot_vatal :
או בכתובת הדוא"ל ,ti-tashtiyot@iplan.gov.il :או בכתב
למשרדי הוועדה .אין צורך בצירוף תצהיר עורך דין .פניות
ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל .המשיגים יזומנו
לשימוע מיד בתום תקופת הגשת ההערות וההשגות .לצורך כך
יש לציין פרטים מלאים ליצירת קשר :שם מלא ,כתובת מגורים,
כתובת דואר אלקטרוני ,מספר טלפון.
עיון במסמכי התכנית :כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי התכנית
במשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
רח' בית הדפוס  ,12ירושלים ,טל'  ,074-7578208דוא"ל:
 ,ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאתר הוועדה לתשתיות
לאומיותhttp://www.iplan.gov.il/Pages/HomePage. :
 ;aspxיש לבחור בתפריט "מוסדות תכנון ארציים" ותחתיו
ללחוץ על האפשרות "הוועדה לתשתיות לאומיות";
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ,שד' הרצל
 ,91רמלה  ,72430טל'  ,08-9788434דוא"לSigalitPa@ :
;iplan.gov.il
( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נס ציונה ,רח' הבנים ,9
נס ציונה  ,7407109טל'  ,08-9383810דוא"לhagitn@ness- :
.ziona.muni.il
ח' בחשוון התשע"ט ( 17באוקטובר )2018
(חמ -3-697ה)3
זאב בילסקי
ראש מטה הדיור הממשלתי
ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

4 076

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,1111
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1515
התשכ"ט ,עמ'  ,1132ותכנית מס'  ,2848שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5691התשס"ז ,עמ'
 ,3514מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרכים ושטח ציבוריפתוח.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
גוש - 6634
חלקה

שטח רשום (מ"ר)

שטח הפקעה (מ"ר)

124

897

897

125

864

864

126

798

798

כ"ו בחשוון התשע"ט ( 4בנובמבר )2018
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
__________
 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' 2378א,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,8026כ"ו בכסלו התשע"ט4.12.2018 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001254 :התקבל ב 04/12/2018 -

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5647התשס"ז ,עמ'  ,2203מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

ט' בחשוון התשע"ט ( 18באוקטובר )2018
(חמ )3-2
אפי דרעי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר יונה
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,ששטחה  963מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,7086חלקה ( 22לשעבר חלקה .)9

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

כ"ו בחשוון התשע"ט ( 4בנובמבר )2018
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

חטיבות קרקע בכפר יונה ,המזוהות כגוש  ,8123חלקה
 203בשלמות (לשעבר ח"ח  24בגוש  ;)8123הייעוד :מבנים,
מוסדות ציבור ,שב"צ ,דרך.

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' הצ/
מק ,174/1-5/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5093התשס"ב ,עמ'  ,3261מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי
כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הצ ,150/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2740התשמ"א ,עמ'  ,2659ובהתאם
לתכנית מס' הצ ,115/1-2/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4597התשנ"ח ,עמ' ,942
ובהתאם לתכנית מס'  ,457-0100651שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומם  ,7380התשע"ז,
עמ'  ,822מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
כפר יונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,8026כ"ו בכסלו התשע"ט4.12.2018 ,

חטיבת קרקע בתל מונד ,בגוש  ,8210ח"ח ;75 ,74 ,73 ,72 ,53
הייעוד :הרחבת הדרך.
י"א בחשוון התשע"ט ( 19בנובמבר )2018
(חמ )3-2
דורון אוזן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג3450/
שכונה דרום מערבית ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2670התשמ"א ,עמ'  ,517מוסרת בזה
עיריית יקנעם עילית (להלן  -העירייה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי
פתוח (לצורך 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 -
חטיבת קרקע ביקנעם עילית ,גוש חדש  ,11116חלקה 11
בשלמותה (לשעבר גוש  ,11083ח"ח .)15 ,14

י"ז בכסלו התשע"ט ( 25בנובמבר )2018
(חמ )3-2
סימון אלפסי
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

.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 הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביקנעם עילית המזוהה כגוש חדש - 12774
חלקות בשלמותן,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,151 ,149 ,147 :
 ;159 ,158לשעבר גוש  ,11080ח"ח  ;1גוש  ,11081ח"ח ;1
גוש  ,11083ח"ח  ;27 ,26 ,25 ,24הייעוד :שצ"פ.
חלקות בשלמותן ;168 ,167 ,166 ,165 ,163 ,162 ,161 :לשעבר
גוש  ,11080ח"ח  ;1גוש  ,11081ח"ח  ;1גוש  ,11083ח"ח ,25
 ;27 ,26הייעוד :דרך.

י"ז בכסלו התשע"ט ( 25בנובמבר )2018
(חמ )3-2
סימון אלפסי
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,21243/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7394
התשע"ז ,עמ'  ,1328מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מיתקן הנדסי
לאגירת מים.

.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.

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' גנ,16219/
"שכונה מזרחית  -איחוד וחלוקה מחדש" ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5717התשס"ז,
עמ'  ,4374מוסרת 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 (לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה).

__________

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

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

ילקוט הפרסומים  ,8026כ"ו בכסלו התשע"ט4.12.2018 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001254 :התקבל ב 04/12/2018 -

.4

התשע"ז ,עמ'  ,1328מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק (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 מעונות יום.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במגדל העמק ,ששטחה  2,500מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,17726חלקה  ;3מגרש  21בתכנית ג.21243/

י"ד בכסלו התשע"ט ( 22בנובמבר )2018
(חמ )3-2
אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

.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' ג,21243/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7394
התשע"ז ,עמ'  ,1328מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק (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 גני ילדים.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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 במגדל העמק ,ששטחה  1,043מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,17726ח"ח  ;13מגרש  10בתכנית ג.21243/
י"ד בכסלו התשע"ט ( 22בנובמבר )2018
(חמ )3-2

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,21243/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7394
התשע"ז ,עמ'  ,1328מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק (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 מוסד תרבות וקהילה.

.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.

חטיבת קרקע במגדל העמק ,ששטחה  1,000מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,17726ח"ח  ;13מגרש  11בתכנית ג.21243/
י"ד בכסלו התשע"ט ( 22בנובמבר )2018
(חמ )3-2

__________
1
2
3

אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,21243/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7394
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,8026כ"ו בכסלו התשע"ט4.12.2018 ,

אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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 ,1328מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מגדל
העמק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של מיתקן הנדסי  -בריכות מים.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במגדל העמק ,ששטחה  6,809מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,17426ח"ח  ;40 ,34מגרש  3בתכנית ג.21243/

י"ד בכסלו התשע"ט ( 22בנובמבר )2018
(חמ )3-2
אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

.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' ג,21243/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7394
התשע"ז ,עמ'  ,1328מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק (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 מוסדות תרבות וקהילה.

.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 במגדל העמק ,ששטחה  935מ"ר ,המזוהה
כחלק מגוש  ,17726ח"ח  ;5מגרש  20בתכנית ג.21243/
י"ד בכסלו התשע"ט ( 22בנובמבר )2018
(חמ )3-2

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,21243/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7394
התשע"ז ,עמ'  ,1328מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק (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 מבני חינוך ,דת וקהילה.

.2

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

חטיבת קרקע במגדל העמק ,ששטחה  3,042מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,17426ח"ח  ;40מגרש  6בתכנית ג.21243/
י"ד בכסלו התשע"ט ( 22בנובמבר )2018
(חמ )3-2

__________
1
2
3

אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג ,21243/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7394התשע"ז ,עמ'
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

4 080

אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,8026כ"ו בכסלו התשע"ט4.12.2018 ,
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ס.מ.ט .שיווק בע"מ

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במגדל העמק ,ששטחה  1,702מ"ר ,המזוהה
כחלק מגוש  ,17426ח"ח  ;41מגרש  15בתכנית ג.21243/

י"ד בכסלו התשע"ט ( 22בנובמבר )2018
(חמ )3-2
אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

(ח"פ )51-464779-1
(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  ,21.1.2019בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,קיבוץ יפתח,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה
אייל בוחבך ,מפרק

נורד אייר בע"מ

בריץ אינטראקטיב בע"מ

(ח"פ )51-139380-3

(ח"פ )51-554279-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.1.2019בשעה  ,12.00במשרד המפרקת,
רח' קרליבך  ,15תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,11.2.2019בשעה  ,12.00אצל המפרקת ,רח' האורגים ,29
אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל גולדהר ,עו"ד ,מפרקת

תמי קריכלי ,מפרקת

א.ק.א הליוס בע"מ

ש.ת.ל.מ .שירותי תוכנה בע"מ

(ח"פ )51-114206-9

(ח"פ )51-087043-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.1.2019בשעה  ,12.00במשרד המפרקת,
רח' קרליבך  ,15תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 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  ,25.11.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי כהן ,מרח' אבא
הלל  ,16רמת גן ,למפרק החברה.

מיכל גולדהר ,עו"ד ,מפרקת

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

מ.י.ח עסקים ונדל"ן בע"מ

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

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ורד רוז אינטרנשיונל בע"מ

(ח"פ )51-545255-5
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.1.2019בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
ז'בוטינסקי  ,5בית אבגד ,קומה  ,13רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מירית חביה-דגן ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,8026כ"ו בכסלו התשע"ט4.12.2018 ,

(ח"פ )51-277547-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס ,מרח' בגין ,5/3
יהוד  ,56478למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
צביקה גרוס ,מפרק

פריימרידטה בע"מ
(ח"פ )51-455477-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ורג' קלקוס ,דרכון מס'
 ,452042093מרח' אבא הלל סילבר ,רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ג'ורג' קלקוס ,מפרק

בסט גיימס בע"מ
(ח"פ )51-501277-1
(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  ,25.11.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ליאור גזית ,מרח' השיר  ,1כפר סבא ,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 ,6.1.2019
בשעה  ,19.00אצל אמנון עפר ,רח' מורד הצבר  ,13ארבל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ליאור גזית ,מפרק

ס.ע.ל חומרי בניין והובלות בע"מ
(ח"פ )51-417439-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאסר
עליאן ,מת"ד  ,94109ירושלים ,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 ,9.1.2019
בשעה  ,16.00אצל עו"ד עבד גיגיני ,רח' אל מאמון  ,14בית
חנינה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יאסר עליאן ,מפרק

ליף נטוורקס בע"מ
(ח"פ )51-545204-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.11.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף
וינטרשטיין ,מרח' נס הרים  ,4תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.1.2019
בשעה  ,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.
אסף וינטרשטיין ,מפרק

י.ב.צ .חברת אחזקות וניהול נכסים בע"מ
(ח"פ )51-340471-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.11.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עומר עידו ,מרח' יגאל אלון  ,94תל 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  ,1.2.2019בשעה
 ,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.
עומר עידו ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8026כ"ו בכסלו התשע"ט4.12.2018 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי
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