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הודעה על גמר כהונתה של שופטת

הודעה על מינוי שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

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

מודיעים בזה לפי סעיף (10ב)( )10לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -חוק הממשלה) ,כי בהתאם לסעיף
(30ד) לחוק–יסוד :הממשלה ,2החליטה הממשלה ביום כ"ח
בתשרי התש"ף ( 27באוקטובר  )2019למנות את חבר הכנסת
בנימין נתניהו לתפקיד שר התפוצות ,נוסף על תפקידיו כראש
הממשלה ,שר הביטחון ,שר הבריאות וממלא מקום שר העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים.

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתה של שפרה גליק,
שופטת של בית משפט השלום לענייני משפחה בתל אביב ,ביום
ט' בתמוז התשע"ט ( 12ביולי  )2019עקב פרישתה לגמלאות.

הודעה על החלטה זו נמסרה לכנסת כנדרש בסעיף (9א)()10
לחוק הממשלה.

כ"ט בתשרי התש"ף ( 28באוקטובר )2019
(חמ -3-60ה)2
אמיר אוחנה
שר המשפטים
1

ל' בתשרי התש"ף ( 29באוקטובר )2019
(חמ -3-3281ה)7
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

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

מינוי ועדה בוחנת לעניין בחינה בכתב
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (40ב) לחוק לשכת עורכי הדין,
התשכ"א ,11961-אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדה
הבוחנת לעניין בחינה בכתב לפי החוק האמור:

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתה של נועה פראג
לבוא ,סגנית נשיא של בית משפט השלום לענייני תעבורה בתל
אביב ,ביום ז' באלול התשע"ט ( 7בספטמבר  )2019עקב פרישתה
לגמלאות.
כ"ט בתשרי התש"ף ( 28באוקטובר )2019
(חמ -3-60ה)2
אמיר אוחנה
שר המשפטים
1

(א) לחברים שהם שופטים ,בהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון:

השופט יעקב צבן  -חבר.
(ב) לחברות שהן עורכות דין ,בהתייעצות עם המועצה הארצית
של לשכת עורכי הדין:
טובה פריש  -חברת השירות המשפטי
מיכל בן עמי  -חברת השירות המשפטי

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על גמר כהונתו של שופט

השופט משה יועד הכהן  -יושב ראש
השופטת זהבה בוסתן  -חברה

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתו של יצחק לובוצקי,
שופט בכיר של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ,ביום
ט' באלול התשע"ט ( 9בספטמבר  )2019עקב פרישתו לגמלאות.
כ"ט בתשרי התש"ף ( 28באוקטובר )2019
(חמ -3-60ה)2
אמיר אוחנה
שר המשפטים

אורלי ספיר טננבאום  -שאינה חברת השירות המשפטי
אלונה בומגרטן  -שאינה חברת השירות המשפטי.

1

(ג) לחבר שהוא חבר הסגל האקדמי של מוסדות מוכרים
להשכלה גבוהה ,בהתייעצות עם המועצה הארצית של
לשכת עורכי הדין:
חאלד גנאים  -חבר.

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

תוקף המינוי לארבע שנים ,למעט המינויים לפי סעיף (א),
שיעמדו בתוקפם עד יום כ"ה בתשרי התשפ"ד ( 10באוקטובר
.)2023

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתה של אושרי פרוסט,
שופטת בכירה של בית משפט השלום בתל אביב ,ביום י' באב
התשע"ט ( 11באוגוסט  )2019עקב פרישתה לגמלאות.

ל' בתשרי התש"ף ( 29באוקטובר )2019
(חמ )3-5443

כ"ט בתשרי התש"ף ( 28באוקטובר )2019
(חמ -3-60ה)2

1

אמיר אוחנה
שר המשפטים
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;187התשע"ו ,עמ' .662

1 376
17/11/19

אמיר אוחנה
שר המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
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מינוי חברה ויושבת ראש מועצת שמאי מקרקעין
לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2א)( )2ו–(2ג) לחוק שמאי
מקרקעין ,התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,אני ממנה את
סיגל יעקבי לחברה במועצת שמאי המקרקעין וליושבת ראש
המועצה ,לפי החוק.
תוקף המינוי כל זמן שהמתמנה מכהנת בתפקידה כממלאת
מקום המנהלת הכללית של משרד המשפטים.
מינויו של דוד שני -בטל.
כ"ט באלול התשע"ט ( 29בספטמבר )2019
(חמ -3-972ה)1
אמיר אוחנה
שר המשפטים
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .436

חידוש מינוי בתי דין לעררים ויושבי ראש מותב
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב ,1952-ולפי חוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13כג לחוק הכניסה לישראל,
התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,ולפי סעיף  5לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב( 21992-להלן  -חוק בתי דין מינהליים),
ובהמלצת ועדת הבחירה הפועלת לפי סעיף 13כג(ב) לחוק ,אני
מחדש את מינוים של באפי תם-גבאי ושל דותן ברגמן 2לבתי דין
לעררים של דן יחיד לפי החוק וליושבי ראש מותב של בית הדין
האמור לפי חוק בתי דין מינהליים.
תוקף המינוי לחמש שנים.
ו' בחשוון התש"ף ( 4בנובמבר )2019
(חמ -3-284ה)2

1
2
3

אמיר אוחנה
שר המשפטים
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשע"א ,עמ' .1068
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"ד ,עמ' .6399

הודעה על כוונה לתת צו
לפי חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט),
התשס"ז2007-
אני מודיע ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (4א) לחוק השאלת
נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט) ,התשס"ז( 12007-להלן -
החוק) ,ותקנה  1לתקנות השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות
שיפוט) (דרך פרסום נוספת של ההודעה והגשת התנגדויות),
התשס"ז( 22007-להלן  -התקנות) ,על כוונתי לתת צו להגבלת
סמכות שיפוט לפי סעיף  3לחוק לגבי תערוכה בשם "מזון אלים"
מיום כ"ג באדר התש"ף ( 19במרס .)2020
פרטי נכסי התרבות שבתערוכה ומוצאותיהם מופיעים
באתר שלהלןhttps://www.imj.org.il/en/content/divine- :
.food-sacred-image-maize-cacao-and-maguey
כל אדם המבקש להתנגד למתן הצו על פי סעיף  4לחוק ,בין
מכיוון שלטענתו לא התקיימו התנאים שבחוק למתן הצו ,ובין
1
2

מכיוון שהוא טוען לזכות באחת או יותר מן היצירות העומדות
להיות מוצגות בתערוכה ,רשאי להגיש את התנגדותו לשר
המשפטים ,כאמור בתקנות ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
ו' בחשוון התש"ף ( 4בנובמבר )2019
(חמ -3-3795ה)1
אמיר אוחנה
שר המשפטים

תיקון הכרזה על מקום מעצר
לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים),
התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות
אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,ולאחר
שהמפקח הכללי של משטרת ישראל אישר ,בהתאם לתקנה (2א)
לתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים) (תנאי
החזקה במעצר) ,התשנ"ז ,21997-כי תאי המעצר המפורטים להלן
עומדים בתנאים לפי החוק וכי ניתן לאפשר לעצורים שיוחזקו
בהם במשמורת את זכויותיהם לפי החוק ,אני מתקן את ההכרזה
על מקום מעצר 3שבאחריות משטרת ישראל לגבי תאי מעצר
שבתחנות משטרה ,כמפורט להלן:
אחרי פרט  74יבוא:
שם תחנת המשטרה

כמות תאי המעצר המוכרזים
3

" .75תחנת מעלות
 .76תחנת מג'ד אל כרום

."1

י"ד בחשוון התש"ף ( 12בנובמבר )2019
(חמ -3-2776ה)1
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשע"ה ,עמ' .68
 2ק"ת התשנ"ז ,עמ' .664
 3י"פ התשנ"ז ,עמ'  ;3420התשע"ג ,עמ' .5861

מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיע בהתאם לסעיף (5ה) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א)
לחוק ,אני ממנה את עובדי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד
הפנים ,דרור יפרח ולירן שמעון ,למפקחים לגבי העבירות המנויות
בחוק עובדים זרים ,התשנ"א ,21991-שנקבעו כעבירות מינהליות
בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -עובדים זרים),
התשנ"ב ,31992-לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק.
כ"ח בתשרי התש"ף ( 27באוקטובר )2019
(חמ )3-1923
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ח ,עמ' .144
 2ס"ח התשנ"א ,עמ' .112
 3ק"ת התשנ"ב ,עמ' .1166

ס"ח התשס"ז ,עמ' .137
ק"ת התשס"ז ,עמ' .731
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אצילת סמכות

רוקסן פולופ

כ"ט בתמוז התשע"ט
( 1באוגוסט )2019

1531
1532

שרון אלון

ד' באב ההתשע"ט
( 5באוגוסט )2019

1533

נטליה קובלצ'יוק

כ"ט בתמוז התשע"ט
( 1באוגוסט )2019

1534

שלי ורזאגר

ה' באב התשע"ט
( 6באוגוסט )2019

1535

מוטי מרקו אליהו

ג' באב התשע"ט
( 4באוגוסט )2019

1536

ליאור הדרי

ד' באב התשע"ט
( 5באוגוסט )2019

1537

איתמר שיאון

ד' באב התשע"ט
( 5באוגוסט )2019

1538

יניב סיטבון

ד' באב התשע"ט
( 5באוגוסט )2019

1539

אשר אברהרד

ז' באב התשע"ט
( 5באוגוסט )2019

1518

חיים קוזלובסקי

כ"ד באדר ב' התשע"ט
( 31במרס )2019

1540

אירנה איטקיס

ד' באב התשע"ט
( 5באוגוסט )2019

1519

גבריאל לוי

י"ד באדר ב' התשע"ט
( 21במרס )2019

1541

ליאור כספי

ה' באב התשע"ט
( 6באוגוסט )2019

1520

חנן סבג

ט' בניסן התשע"ט
( 14באפריל )2019

1542

יוליה אורבנוב

ז' באב התשע"ט
( 8באוגוסט )2019

1521

רובא ג'לג'וליה

ז' באייר התשע"ט
( 12במאי )2019

1543

נאסר אבו עטא

י"ב באב התשע"ט
( 13באוגוסט )2019

1522

שניאור זלמן וולף

כ"ג באייר התשע"ט
( 28במאי )2019

1544

יוסף קוויט

כ"ה באב התשע"ט
( 26באוגוסט )2019

1523

מנאר עבד אלעזיז
חרירי

ב' בסיוון התשע"ט
( 5ביוני )2019

1545

שייקה גוטפרוינד

כ"ה באב התשע"ט
( 26באוגוסט )2019

1524

מג'די חביב

ט"ו בסיוון התשע"ט
( 18ביוני )2019

1546

נזאר מחאמיד

ט"ז באלול התשע"ט
( 16בספטמבר )2019

1525

ראובן רועי דלח

כ"ב בתמוז התשע"ט
( 25ביולי )2019

1547

מוחמד ריאד
מחאג'נה

כ"ו באלול התשע"ט
( 26בספטמבר )2019

1526

משה אריה שכטר

כ"ז בתמוז התשע"ט
( 30ביולי )2019

1527

יעקב יחיאל

כ"ב בתמוז התשע"ט
( 25ביולי )2019

1528

גיל מור

כ"ג בתמוז התשע"ט
( 26ביולי )2019

1529

גרשון שרצר

כ"ט בתמוז התשע"ט
( 1באוגוסט )2019

1530

מאיר מלין

כ"ט בתמוז התשע"ט
( 1באוגוסט )2019

לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה,1
אני אוצל את סמכותי להכיר במוסדות להכשרה מקצועית
לפי ההגדרה "מוסד להכשרה מקצועית" בסעיף  1לחוק קליטת
חיילים משוחררים ,התשנ"ד ,21994-למנהל הכללי של הרשות
הלאומית לחדשנות טכנולוגית.
ח' בחשוון התש"ף ( 6בנובמבר )2019
(חמ -3-17ה)1
אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;132התשע"ז ,עמ' .1019

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים
לפי פקודת המדידות
אני מודיע לפי סעיף  )3(3לפקודת המדידות ,1שנתתי רישיון
לעסוק במקצוע המדידה לרשומים להלן:
מס' הרישיון

1

השם

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1368

1 378
17/11/19

תאריך מתן הרישיון

ו' בחשוון התש"ף ( 4בנובמבר )2019
(חמ )3-257
רונן רגב
המנהל הכללי של המרכז למיפוי
ישראל

מינוי פקידי רישוי
לפי חוק כלי הירייה ,התש"ט1949-
בתוקף הסמכות לפי ההגדרה "פקיד רישוי" בסעיף  1לחוק
כלי הירייה ,התש"ט( 11949-להלן  -החוק) ,שהועברה אלי,2
1
2

ס"ח התש"ט ,עמ'  ;143התשע"ד ,עמ' .642
י"פ התשע"א ,עמ' .6468

ילקוט הפרסומים  ,8525י"ט בחשוון התש"ף17.11.2019 ,
13:40

אני ממנה את האנשים המפורטים להלן ,לפקידי רישוי במשרד
לביטחון הפנים לעניין מתן רישיונות לפי סעיפים ,7 ,6 ,5 ,4 ,3
7ג ו–10ד לחוק ,ולעניין מתן רישיונות מיוחדים לפי סעיפים ,9
10 ,10א10 ,ב ו–10ג לחוק:
אברהם הראל

אברהם יניב

אורלי צרפתי

אילה ארוך חוברה

		
אלי והבה

אלין בן סימון

		
אלינור טבק

אלסה אלמו

דוד עובדיה

דליה אלמלם

		
דנה פרח

חן כהן

יואב צוקרמן

יונתן קיני

		
יעל יגן

ישראל בן חמו

ישראלה ברהה גטנך

לאה נאורה בן נון

ליאור אהרון

לימור ארזני

		
לינוי ראובן

מוניקה אהרונוב

מסעוד אשר יוסף אלבז

משה שמש

מתן שבתאי עמדי

ניזאר עבאס

סיגלית שוורץ

ענת אילוז

		
פרח קוצ'רו

קרן חיה טובה מרקס

		
ראובן כהן

רויטל שטרקר

		
רוית כהן

רחל גטה

שולה יחזקאלי

שיראל בר לב

שמואל אלבז

סיגל אישטו

		
זוהר חזיזה

רחל רחמים

צביה טבק
כל מינוי קודם לפקיד רישוי לפי חוק זה  -בטל.
ט"ו בחשוון התש"ף ( 13בנובמבר )2019
(חמ -3-497ה)2
הרצל קבלו
מנהל האגף לרישוי כלי ירייה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז חיפה
תמ"מ  - 10 /6קיסריה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים 89 ,88
ו– 90לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן -
החוק) ,כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמינהל התכנון בירושלים הופקד שינוי
מס'  10לתכנית המיתאר המחוזית מחוז חיפה ,תמ"מ
 :6קיסריה.

השטחים הפתוחים בסביבותיה;
ב .שינוי הוראות הגמישות להרחבת אזור הפיתוח העירוני.
מקום התכנית :מחוז :חיפה; מרחב תכנון מקומי :חוף הכרמל,
חדרה ,שטח גלילי מחוזי-חיפה; רשות מקומית :מועצה אזורית
חוף הכרמל ,חדרה.
גושים שלמים,10623 ,10620 ,10619 ,10616 ,10613 ,10611 :
.12825 ,10670 ,10669 ,10638 ,10636 ,10626 ,10625 ,10624
חלקי גושים,10640 ,10637 ,10627 ,10621 ,10617 ,10614 ,10612 :
,12299 ,12298 ,12297 ,10652 ,10648 ,10647 ,10645 ,10644 ,10641
.60204 ,12826
גושים שלמים נוספים שאינם מוסדרים.60256 :
חלקי גושים נוספים שאינם מוסדרים.60205 ,60203 ,60202 :
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 חיפה,
שד' פל-ים 15א ,קריית הממשלה ,חיפה .הפנייה 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 חיפה ,שד' פל-ים 15א,
קריית הממשלה ,חיפה ,טל'  ,04-8633427ובמטה מינהל התכנון,
רח' בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים ,טל' ,074-7578137
וכל 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.http://www.iplan.gov.il :
כ"ו באלול התשע"ט ( 26בספטמבר )2019
(חמ -3-697ה)3
       זאב בילסקי
      יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
      
2

ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע),
שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה אצלה לה את סמכותה
לפי סעיף (6א)( )3לחוק ,דנה בתכנית בישיבתה מס'  633מיום
כ"ב בסיוון התשע"ט ( 25ביוני  )2019והחליטה על הפקדתה.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית
למחוז מרכז
תמ"מ  - 42/21/3בית דגן
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

מטרות התכנית:
א .הרחבת אזור הפיתוח העירוני של קיסריה ועדכון ייעודי
      
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

ילקוט הפרסומים  ,8525י"ט בחשוון התש"ף17.11.2019 ,
17/11/19

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256

13:40

1

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק
      
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

1379

התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ובמינהל התכנון
בירושלים הופקד שינוי מס'  42לתכנית המיתאר המחוזית מחוז
מרכז ,תמ"מ  :21 /3בית דגן.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית
למחוז מרכז
תמ"מ  - 44 /21 /3קריית עקרון

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה
מס'  630מיום כ"ט בסיוון התשע"ט ( 2ביולי  )2019והחליטה על
הפקדתה.

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

מטרות התכנית:
.1

הרחבת שטח הפיתוח כמענה לצורכי הפיתוח של בית דגן,
על ידי שינוי ייעוד מאזור חקלאי/נוף כפרי פתוח לאזור
פיתוח עירוני.

.2

קביעת שטח פתוח מיוחד על גבי ייעוד אזור חקלאי/נוף
כפרי פתוח.

.3

הגמישות הקבועה בסעיף  7.1.2ס"ק  2בתמ"מ 21/3/לא
תחול לצורך הרחבת אזור הפיתוח העירוני של בית דגן.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ובמינהל התכנון
בירושלים הופקד שינוי מס'  44לתכנית המיתאר המחוזית מחוז
מרכז ,תמ"מ  :21 /3קריית עקרון.
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה
מס'  630מיום כ"ט בסיוון התשע"ט ( 2ביולי  )2019והחליטה על
הפקדתה.
מטרות התכנית:
.1

מקום התכנית :מחוז :מרכז; מרחב תכנון מקומי :מצפה אפק,
שדות דן; רשות מקומית :בית דגן ,שדות דן.

א .שינוי ייעוד מאזור חקלאי/נוף כפרי פתוח לאזור
פיתוח עירוני;

גושים שלמים.7387 :
חלקי גושים,6079 ,6069 ,6258 ,6274 ,6273 ,6257 ,6077 ,6075 :
.6086 ,6081 ,6080 ,6078 ,6076
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 מרכז,
רח' הרצל  ,91רמלה .הפנייה 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 מרכז ,רח' הרצל ,91
רמלה ,טל'  ,08-9788404ובמטה מינהל התכנון ,רח' בית הדפוס
 ,12גבעת 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:
.http://www.iplan.gov.il
ח' בתשרי התש"ף ( 7באוקטובר )2019
(חמ -3-697ה)3
       זאב בילסקי
      יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
      
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256

ב .שינוי ייעוד מאזור תעשייה ,מלאכה ותעסוקה לאזור
פיתוח עירוני;
.2

קביעת שטח פתוח מיוחד על גבי ייעוד אזור חקלאי/נוף
כפרי פתוח;

.3

הגמישות הקבועה בסעיף  7.1.2ס"ק  2בתמ"מ  21 /3לא
תחול לצורך הרחבת אזור הפיתוח העירוני של קריית
עקרון.

מקום התכנית :מחוז :מרכז; מרחב תכנון מקומי :זמורה ,גזר;
רשות מקומית :קריית עקרון ,גזר.
חלקי גושים,4539 ,3820 ,3818 ,3817 ,3803 ,3800 ,3797 ,3792 :
.5318 ,5103 ,5101 ,5100 ,4754 ,4622 ,4621
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 מרכז,
רח' הרצל  ,91רמלה .הפנייה 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 מרכז ,רח' הרצל ,91
רמלה ,טל'  ,08-9788404ובמטה מינהל התכנון ,רח' בית הדפוס
1
2

1 380
17/11/19

הרחבת שטח הפיתוח כמענה לצורכי הפיתוח של קריית
עקרון על ידי:

      

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ילקוט הפרסומים  ,8525י"ט בחשוון התש"ף17.11.2019 ,

13:40

 ,12גבעת 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:
.http://www.iplan.gov.il
ח' בתשרי התש"ף ( 7באוקטובר )2019
(חמ -3-697ה)3
       זאב בילסקי
      יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות

שם המבקש ,Sun World Intenational, LLC. :ארצות הברית
(על ידי ריינהולד כהן ושות' ,תל אביב)
שם המטפח ,Terry A. Bacon :ארה"ב
הגידול והזן :שזיףSUPLUMFORTYTWO ,
ט"ו בתשרי התש"ף ( 13בנומבר )2019
(חמ -3-361ה)1
מורן הכהן-יבין
רשמת זכויות מטפחים
1

ס"ח התשל"ג ,עמ' .272

הודעה בדבר בקשה לרישום זכות מטפחים

לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-

בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה ,התשכ"א,11961-
אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות ,2כלהלן:

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:

( )1בסעיף  ,1אחרי פסקה ( )27יבוא:

טור א'
שם או תפקיד
"( )28שרון פישמן

טור ב'
הרשות המקומית
מועצה מקומית בנימינה-גבעת
עדה".

י"ג בחשוון התש"ף ( 11בנובמבר )2019
יעקב בליטשטיין
(חמ -3-766ה)1
המפקח הארצי על התעבורה
 1ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
 2י"פ התש"ע ,עמ'  ;2302התשע"ט ,עמ' .14664

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום ז' בתשרי התש"ף
( 6באוקטובר  ,)2019בתיק בד"מ  ,001/2019החליט להטיל על
עו"ד מאיר מיקי גבעתי ,רישיון מס'  ,59550עונש של הוצאה מן
הלשכה ,מיום ז' בתשרי התש"ף ( 6באוקטובר .)2019
י"ב בחשוון התש"ף ( 10בנובמבר )2019
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה בתוקף סמכותי לפי סעיף  24לחוק זכויות
מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג ,11973-כי רשמתי בספר
הזכויות ,זכות מטפחים כמפורט להלן:
מס' הרישום3656 :

מספר הבקשה4860/19 :
שם המבקש ,Ball Horticultural Company :ארצות הברית
שם המטפח :קלרה דהן ,ראשון לציון
שם הגידול :גיפסנית
תאריך הבקשה28/10/2019 :
השם המוצע לזןSNOW BALL :
שם מסחריB8 :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :התפצלויות בבסיס  -יש ,גובה -
בינוני; גבעול :ביטוי אנטוציאן  -אין או חלש מאוד; פרח:
קוטר  -גדול ,מספר עלי כותרת  -הרבה ,צבע עיקרי של
עלי כותרת ביום הפתיחה  -לבן; מועד תחילת פריחה -
בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4861/19 :
שם המבקש ,Meilland International S.A. :צרפת (על ידי
ייצוג מטפחי פרחים ,סביון)
שם המטפח ,Kimiharu HAYANO :יפן
שם הגידול :ורד
תאריך הבקשה29/10/2019 :
השם המוצע לזןAYA NO5 :
שם מסחרי--- :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :סוג צימוח  -ננס; פרח :סוג  -חצי
מלא ,קבוצת צבע  -ורוד ,קוטר  -קטן מאוד; עלי כותרת:
מספר צבעים בצד הפנימי (בלא נקודות בבסיס)  -אחד.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4862/19 :
שם המבקש ,Agrico U.A. :הולנד (על ידי מרחב אגרו בע"מ,
מח' זרעים ,חצב)
שם המטפח ,Agrico U.A. :הולנד

מס' הבקשה4484/14 :

שם הגידול :תפוח אדמה
1

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשנ"ו ,עמ' .92

ילקוט הפרסומים  ,8525י"ט בחשוון התש"ף17.11.2019 ,
17/11/19
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תאריך הבקשה31/10/2019 :

1381

השם המוצע לזןALOUETTE :

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.

סימון הזןAR 04-3153 :
תיאור הזן ותכונותיו :נבט-אור :כמות כחול בצבע אנתוציאנין
בבסיס  -אין או מעט; צמח :שכיחות פרחים  -בינוני; עטיף
הפרח :עוצמת אנתוציאנין בצד הפנימי  -חזק ,כמות כחול
בצבע אנתוציאנין בצד הפנימי  -אין או מעט; צמח :מועד
הבשלה  -בינוני עד מאוחר; פקעת :צורה  -סגלגל ,צבע
קליפה  -אדום ,צבע בסיס העין  -אדום ,צבע ציפה -
צהוב בינוני.

.4

(א) רחובות משאריף ומשאריף סמטה  ,5המזוהה כ-
גוש  ,30546ח"ח  ;15 ,11 ,10 ,9גוש  ,30558ח"ח ;53
קואורדינטות לפי רשת ישראל הישנה :אורך :בין 171.796
לבין  ,171.825רוחב :בין  135.033לבין  ,135.128קואורדינטות
לפי רשת ישראל החדשה :אורך בין  221.796לבין ,221.825
רוחב :בין  635.033לבין  ,635.128סך הכול שטח להפקעה
כ– 864מ"ר ,הצבוע בצבע חול ואדום ,כמסומן בתשריט
ההפקעה.

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לפי סעיף  23לחוק ,יגיש את התנגדותו
לרשמת זכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ת"ד ,30
בית דגן .50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות לפי תקנה  12לתקנות זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ד.21974-

(ב) רחובות משאריף ומשאריף סמטה  ,5המזוהה כ-
גוש  ,30546ח"ח  ;20 ,19 ,18 ,14 ,13 ,12גוש  ,30558ח"ח ;56
מגרשים בשלמות 105 ,104 :וחלק ממגרש  ;103קואורדינטות
לפי רשת ישראל החדשה :אורך :בין  221.745לבין ,221.820
רוחב :בין  635.038לבין  ,635.120סך הכול שטח להפקעה
כ– 1,680מ"ר ,הצבוע בצבעים חול אדום ,כמסומן בתשריט
ההפקעה;

י"ב בחשוון התש"ף ( 10בנובמבר )2019
(חמ -3-235ה)1
מורן הכהן-יבין
רשמת זכות מטפחים
 2ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

רח' משריף ,המזוהה כגוש  ,30558ח"ח  ,55סך הכול
(ג)
שטח להפקעה כ– 82מ"ר ,הצבוע בצבע חול ,כמסומן
בתשריט ההפקעה;

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

שכונת שועפט ,הרחובות משאריף סמטה 5
(ד)
ואלמזדלפה ,המזוהה כגוש  ,30546ח"ח  16 ,8ושטח דרך
בלתי מוסדר; מגרש  102בשלמות ,סך הכול שטח להפקעה
כ– 236מ"ר ,הצבוע בצבעים חול ואדום ,כמסומן בתשריט
ההפקעה.

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' במ3456/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4795
התשנ"ט ,עמ'  ,5171תכנית מס'  ,7620שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5815התשס"ח ,עמ'  ,3319תכנית
מס'  ,7393שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6893התשע"ה ,עמ'  ,86תכנית מס'  ,8866שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5748התשס"ח ,עמ' 867
(להלן  -התכניות) ,מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים (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 קיימת או מאושרת ודרך חדשה
או הרחבת דרך.

.2

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

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,שכ' שועפט -

תשריטי ההפקעה נמצאים בתיק הפקעה מס' ,23/1196
במשרדי האגף לנכסי העירייה ,עיריית ירושלים ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
כ"ט בתשרי התש"ף ( 28באוקטובר )2019
(חמ )3-2

אליעזר ראוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

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' במ3456/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4795
התשנ"ט ,עמ'  ,5172תכנית מס'  ,7612שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5567התשס"ו ,עמ'  ,4667תכנית
מס'  ,8505שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5475התשס"ו ,עמ' ( 1059להלן  -התכניות) ,מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן -

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ילקוט הפרסומים  ,8525י"ט בחשוון התש"ף17.11.2019 ,

13:40

(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,6790התשע"ד ,עמ'  ,4946מוסרת
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 דרך קיימת או מאושרת ,דרך חדשה או דרך
מוצעת.

הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך קיימת או מאושרת ודרך חדשה או
הרחבת דרך.
.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

.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 ,שכ' שועפט -
(א) רח' אלרסאלה ודרך שועפט סמטה  ,3המזוהה כגוש
 ,30548ח"ח  ,48 ,47 ,34 ,21 ,19 ,18וחלקות דרך בלא
מספר; קואורדינטות לפי רשת הישראל הישנה :אורך:
בין  171.732לבין  ,172.024רוחב :בין  136.197לבין
 ;136.272קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה:
אורך :בין  221.732לבין  ,222.024רוחב :בין  636.197לבין
 ,636.272סך הכול שטח להפקעה כ– 2,469מ"ר ,הצבוע
בצבע חול ואדום ,כמסומן בתשריט ההפקעה.
רח' אלרסאלה ,המזוהה כגוש  ,30548ח"ח -22
(ב)
 45 ,26וחלק מדרך; מגרש 102א בשלמות; סך הכול שטח
להפקעה כ– 1,151מ"ר ,הצבוע בצבע חול ,כמסומן בתשריט
ההפקעה;
רח' אלרסאלה ,המזוהה כגוש  ,30548ח"ח ;17
(ג)
קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :אורך :בין 222.010
לבין  222.025רוחב :בין  636.200לבין  ;636.207סך הכול שטח
להפקעה כ– 64מ"ר ,הצבוע בצבע חול ,כמסומן בתשריט
ההפקעה.
תשריטי ההפקעה נמצאים בתיק הפקעה מס' ,23/1199
במשרדי האגף לנכסי העירייה ,עיריית ירושלים ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
ה' בחשוון התש"ף ( 3בנובמבר )2019
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

אליעזר ראוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

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' 7155ב
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,8525י"ט בחשוון התש"ף17.11.2019 ,
17/11/19

13:40

חטיבת קרקע בירושלים ,שכ' בית חנינא ,תחום ההפקעה
משתרע על פני שטח דרומית לרח' אל ג'דוד וצפונית לרח'
אל ע'ראבי ,גוש  ,30614ח"ח  ;81 ,80 ,79 ,78מגרש להפקעה
בחלקו.1,300 :
קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :אורך :בין 222.021
לבין  ,222.122רוחב :בין  636.969לבין  ,637.030סך הכול
שטח להפקעה כ– 1,575מ"ר ,הצבועים בצבע חול ואדום,
כמסומן בתשריט ההפקעה.
תשריט ההפקעה נמצא בתיק הפקעה מס'  ,23/1201במשרדי
האגף לנכסי העירייה ,עיריית ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.
ב' בחשוון התש"ף ( 31באוקטובר )2019
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

אליעזר ראוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

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' רג,722/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2402
התשל"ח ,עמ'  ,837מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

1383

 הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6144ח"ח 630
(לשעבר ח"ח  ,)103בשטח של כ– 7מ"ר; הייעוד :דרך.
י"ב באלול התשע"ט ( 12בספטמבר )2019
כרמל שאמה הכהן
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רש/210/א
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1708התשל"א ,עמ'  ,1337מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי
פתוח (שצ"פ).

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' אפ/
במ ,2010/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3914התשנ"א ,עמ'  ,3535מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראש העין (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 בעלות בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראש העין ,הידועה כגוש  ,5498חלקה 25
בשלמות (לשעבר גוש  ,5498ח"ח  ;)1מגרש ,2024 :בשטח
של כ– 1,033מ"ר; הייעוד :שצ"פ.
כ"ה באלול התשע"ט ( 25בספטמבר )2019
שלום בן משה
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

1 384
17/11/19

חטיבת קרקע ברמת השרון ,רח' שדרות הילד ,גוש  ,6599חלקה
 ,177בשטח של 2,370 :מ"ר; הייעוד :שצ"פ.
העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי
אגף הנכסים ו– ,GISעיריית רמת השרון ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בהם בשעות העבודה הרגילות.
כ"ו באב התשע"ט ( 27באוגוסט )2019
(חמ )3-2
__________

אבי גרובר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון

 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' רש457/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2478התשל"ט ,עמ'  ,168מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,8525י"ט בחשוון התש"ף17.11.2019 ,
13:40

הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח (שצ"פ).
.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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 -

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 ברעננה ,ששטחה כ– 237מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6578ח"ח .113 ,112

ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-2
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

חיים ברוידא
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

חטיבת קרקע ברמת השרון ,רח' השופטים ,גוש - 6418
ח"ח
158

שטח במ"ר

הייעוד

62

דרך

)K( 158

312

שצ"פ

)VI( 158

549

שב"צ

159

90

דרך

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' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (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 הרחבת רחוב בר אילן.

.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 -

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי
אגף הנכסים ו– ,GISעיריית רמת השרון ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בהם בשעות העבודה הרגילות.
כ"ה באלול התשע"ט ( 25בספטמבר )2019
(חמ )3-2
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

אבי גרובר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון

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' רע,2008/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4935
התשס"א ,עמ'  ,452מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (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 הרחבת רחוב יערה.

.2

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

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,8525י"ט בחשוון התש"ף17.11.2019 ,
17/11/19

13:40

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 100מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6580ח"ח .396
ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-2
__________

חיים ברוידא
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של אזור נופש וספורט,שירותי מטיילים ,דרך.

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' ,1/547
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3494
התשמ"ח ,עמ'  ,156מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נתניה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך ושצ"פ.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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 בנתניה ,המזוהה כגוש - 8241

.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 בשטחים פתוחים ,גוש - 19806
ח"ח

שטח הפקעה (מ"ר

2

14,579

3

2,006

4

13,387

5

6,317

9

146

ב' בחשוון התש"ף ( 31באוקטובר )2019

ח"ח  ,44ששטחה  727מ"ר; הייעוד :דרך המסומנת במפת
הפקעה מס'  173בצבע אדום (חלקה ארעית מס'  5בתלצ"ר
מס' ;)1892/2018

(חמ )3-2

ח"ח ( 129לשעבר חלקה  87בגוש  ,44 ,)8241ששטחה  2,895מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח המסומנת במפת הפקעה מס' 173
בצבע ירוק (חלקה ארעית מס'  6בתלצ"ר מס' .)1892/2018

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ה' בחשוון התש"ף ( 3בנובמבר )2019
(חמ )3-2
אלון אלראי
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה

__________

דני עברי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב

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

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' ג,6569/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4268התשנ"ה ,עמ'  ,1030מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי.

.2

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,6367/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3826
התשנ"א ,עמ'  ,832מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה משגב (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

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

 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
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הודעה לפי סעיף 14

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  ,16662ח"ח .13

ו' בחשוון התש"ף ( 4בנובמבר )2019
(חמ )3-2
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

שלמה מליחי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,ולפי חוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף  14לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
(להלן  -הוועדה) ,הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע
את הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה ,לעניין תכנית  618ותכנית
2657ב ,בילקוט הפרסומים  ,8112התשע"ט ,עמ' .7614
תוספת

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'
( 2/171/03/6להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3762התש"ן ,עמ'  ,2562מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית גת (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 בתל אביב ,הידועה כח"ח  2בגוש ,7094
בשטח של  349מ"ר מתוך  5,577מ"ר ,וח"ח  3בגוש  ,7094בשטח
של  884מ"ר מתוך  5,397מ"ר (הפקעת חזקה).
ט' בתשרי התש"ף ( 29באוקטובר )2019
(חמ )3-3

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"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' ( 2416להלן  -התכנית),
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2436
התשל"ח ,עמ'  ,1747מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,2863התשמ"ג ,178 ,תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית ירושלים מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בקריית גת ,המזוהה כגוש  ,3031חלקה .38
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-2
אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית גת

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,8525י"ט בחשוון התש"ף17.11.2019 ,
17/11/19

13:40

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

ירושלים ,שכ' קריית היובל ,המזוהה כגוש  ,30413חלקה 74
(לשעבר ח"ח  ,)6הצבוע בצבע חום ומתוחם בצבע חום כהה,
סך הכול שטח של כ– 535מ"ר ,כמסומן בתשריט ההפקעה.
העתק תשריט ההפקעה מס'  ,23/442נמצא במשרדי האגף
לנכסי העירייה ,עיריית ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.
ב' בחשוון התש"ף ( 31באוקטובר )2019
(חמ )3-4
אליעזר ראוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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הודעה לפי סעיף 19
.1

.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' ( 3584להלן
 התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוטהפרסומים  ,3828התשנ"א ,עמ'  ,871מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,בהתאם לסעיף
2
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7646התשע"ח ,עמ'
 ,2447תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת רמות ,רח' הרי טרומן ,גוש
 ,30718חלקה  74המזוהה כמגרש מס'  3בשלמות לפי תכנית
 3584המאושרת ,סך הכול שטח להפקעה כ– 6,508מ"ר ,הצבוע
בצבע חום מתוחם בצבע חום כהה ,כמסומן בתשריט ההפקעה.

הודעה לפי סעיף 19
.1

.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' חד ,763/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3248התשמ"ה,
עמ'  ,3358ובהתאם לתכנית מס'  ,302-0571562שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7862התשע"ח,
עמ'  ,9403מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חדרה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,8151התשע"ט ,עמ'  ,8641תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

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' כ ,222/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4706התשנ"ט,
עמ'  ,959ובהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,מודיעה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אתא ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,8205התשע"ט ,עמ'  ,10020תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית קריית אתא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית אתא ,המזוהה כגוש  ,11051ח"ח ;99 ,88 ,19
הייעוד :דרך משולבת וחניה.

א' בחשוון התש"ף ( 30באוקטובר )2019
יעקב פרץ
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית אתא
 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' רצ ,2/103/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1392התשכ"ז,
עמ'  ,2207מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראשון לציון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות הבעלות
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,4030התשנ"ב ,עמ'  ,4146תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

תיאור הקרקע -

__________

ח"ח

שטח הפקעה
(בדונם)

18

0.189

שב"צ

23

0.226

שב"צ

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

1 388
17/11/19

377

1.660

שב"צ ,שצ"פ ודרך

צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש - 10572
ייעוד הקרקע

178

0.304

שב"צ ,שביל ודרך

א' בחשוון התש"ף ( 30באוקטובר )2019
(חמ )3-4

תשריט ההפקעה נמצא בתיק הפקעה מס'  ,23/1076במשרדי
האגף לנכסי העירייה ,עיריית ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
ב' בחשוון התש"ף ( 31באוקטובר )2019
אליעזר ראוכברגר
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ח"ח

שטח הפקעה
(בדונם)

ייעוד הקרקע

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 9,132מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,6287ח"ח  ,10שטח לבנייני ציבור ,מגרש מס'  13ממזרח
__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,8525י"ט בחשוון התש"ף17.11.2019 ,
13:40

לרח' הקוקיה ,שטח ציבורי פתוח ,מגרש מס'  ,15רח' התור
המחבר בין רח' הקוקייה מצדו המערבי לבין רח' יגאל אלון
מצדו המזרחי ,הרחבת רח' הקוקייה מצדו המזרחי ,שכונת
נווה הדרים.
ב' בחשוון התש"ף ( 31באוקטובר )2019
(חמ )3-4

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 52מ"ר ,המזוהה כגוש ,6580
ח"ח .558

ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-4
חיים ברוידא
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

רז קינסטליך
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

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' כ/450/ב ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6778התשע"ד,
עמ'  ,4682מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קריית אתא ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,8411התשע"ט ,עמ'  ,14199תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית קריית אתא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בקריית אתא ,המזוהה כגוש  ,11052ח"ח ;70 ,69 ,68
הייעוד :דרכים.
ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-4
יעקב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית אתא
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע,166/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2884
התשמ"ג ,עמ'  ,770מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,8235התשע"ט ,עמ'  ,10677תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 59מ"ר ,המזוהה כגוש ,6583
ח"ח .84

ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-4
חיים ברוידא
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
1
2

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' רע,5/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1560
התש"ל ,עמ'  ,156מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,8235התשע"ט ,עמ'  ,10677תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,8525י"ט בחשוון התש"ף17.11.2019 ,
17/11/19

13:40

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רע ,166/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2884התשמ"ג ,עמ'  ,770מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,8235התשע"ט,
עמ'  ,10678תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

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

1389

.2

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 61מ"ר ,המזוהה כגוש ,6583
ח"ח .211

ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 129מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6587ח"ח .93

ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-4
חיים ברוידא
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

חיים ברוידא
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

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' רע ,171/1/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2889התשמ"ג,
עמ'  ,942מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רעננה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,8235התשע"ט ,עמ'  ,10678תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע/מק ,1018/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7538התשע"ו,
עמ'  ,7425מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רעננה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,8235התשע"ט ,עמ'  ,10679תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 302מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6581ח"ח .2
ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-4
חיים ברוידא
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
1
2

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

הודעה לפי סעיף 19

חטיבת קרקע ברעננה ,המזוהה כגוש - 7649
ח"ח  ,42ששטחה כ– 182מ"ר;
ח"ח  ,43ששטחה כ– 29מ"ר.
ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-4
חיים ברוידא
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
1
2

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע ,212/1/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3400התשמ"ז,
עמ'  ,210מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רעננה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,8235התשע"ט ,עמ'  ,10678תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"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' רע ,2000/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3813התשנ"א ,עמ'
 ,450מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,8235התשע"ט ,עמ'
 ,10680תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רעננה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

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

ילקוט הפרסומים  ,8525י"ט בחשוון התש"ף17.11.2019 ,
13:40

.2

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 378מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6580ח"ח .265 ,264

ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 77מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6580ח"ח .432

ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-4
חיים ברוידא
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

חיים ברוידא
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

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' רע ,2000/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3813התשנ"א,
עמ'  ,450מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רעננה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,8110התשע"ט ,עמ'  ,7575תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע ,2000/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3813התשנ"א,
עמ'  ,450מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רעננה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,8177התשע"ט ,עמ'  ,9291תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 100מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6580ח"ח .311

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 136מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6580ח"ח .93
ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-4
חיים ברוידא
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
1
2

.1

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

ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-4
חיים ברוידא
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
1
2

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

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע ,2000/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3813התשנ"א ,עמ' ,450
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,8235התשע"ט ,עמ'
 ,10679תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רעננה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,8525י"ט בחשוון התש"ף17.11.2019 ,
17/11/19

13:40

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,8039התשע"ט ,עמ'  ,4385תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

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

1391

.2

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 298מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6581ח"ח .366

ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-4

תיאור הקרקע -
גוש  ,16662ח"ח .14

ו' בחשוון התש"ף ( 4בנובמבר )2019
(חמ )3-4
שלמה מליחי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה

חיים ברוידא
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

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' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,8235התשע"ט ,עמ'  ,10680תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-4
חיים ברוידא
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
2

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,215-0299677שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7290התשע"ו ,עמ'  ,8058מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עפולה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,8357התשע"ט ,עמ'  ,13193תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית עפולה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
גוש  ,16660ח"ח .46

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 51מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,7655ח"ח .69

1

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

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

י"ח באלול התשע"ט ( 18בספטמבר )2019
(חמ )3-4
שלמה מליחי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה
 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-

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג ,6569/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4268התשנ"ה,
עמ'  ,1030מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
עפולה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,8335התשע"ט ,עמ'  ,12674תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית עפולה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
עפ/מק ,5/180/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5472התשס"ו ,עמ'  ,976מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עפולה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,8411התשע"ט ,עמ' ,14200
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עפולה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,8525י"ט בחשוון התש"ף17.11.2019 ,
13:40

.2

תיאור הקרקע -
גוש  ,16697ח"ח  ;60 ,15 ,14גוש  ,16698ח"ח  ;2 ,1גוש ,16662
ח"ח .67 ,65 ,1

ו' בחשוון התש"ף ( 4בנובמבר )2019
(חמ )3-4
שלמה מליחי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,12.00
ביום .19.12.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

הודעה לפי סעיף 19

יובל ארד ,עו"ד
בא כוח המבקשים

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' /9בת ,11/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4413התשנ"ו,
עמ'  ,3462מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קריית גת ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות הבעלות
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,8177התשע"ט ,עמ'  ,9293תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של קריית גת מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית גת ,המזוהה כגוש  ,3216חלקות ,39
 ;42 ,40גוש  ,3217חלקות  ;29 ,28גוש  ,3218חלקות 22 ,21
(לשעבר גוש  ,1840ח"ח  ;25 ,15 ,14גוש  ,2964ח"ח ,5 ,4 ,2 ,1
 ;6גוש  ,3027ח"ח  ;11 ,9 ,5גוש  ,3030ח"ח  ;5 ,4 ,3גוש ,3031
ח"ח  ;4גוש  ,3033ח"ח  ;)2הייעוד :דרך.

ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ )3-4
אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית גת
1
2

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 17446-10-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת צעד משכיל בע"מ ,ח"פ .51-562533-3
והמבקשת :סוזאן סואעד ,ע"י ב"כ עו"ד וג'די פ' אבו אל היג'א,
מת"ד  ,422טמרה .30811
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.10.2019הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,16.12.2019בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,12.00
ביום .15.12.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
וג'די פ' אבו אל היג'א ,עו"ד
בא כוח המבקשת

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

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 17463-10-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

פר"ק 54367-10-19

ובעניין פירוק חברת מ.פ.א.מ .ייזומות בע"מ ,ח"פ 51-
.552175-5

ובעניין פירוק חברת המרכז ללימודים אקדמיים באור
יהודה בע"מ (חל"צ) ,ח"פ ,51-367757-5

והמבקשות :איאת סעאידה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד וג'די פ' אבו
אל היג'א ,מת"ד  ,422טמרה .30811

והמבקשים :מוחמד אבו נסרה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד ,מרח'
בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר  ,1קומה  ,18רמת גן  ,52573טל' ,03-6197688
פקס' .03-6198196

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.10.2019הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,16.12.2019בשעה .10.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.10.2019הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,29.12.2019בשעה .8.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
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את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,12.00
ביום .15.12.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
וג'די פ' אבו אל היג'א ,עו"ד
בא כוח המבקשות

ביטול רישום אגודה שיתופית
הואיל וביום  20.3.2019ניתן צו לפירוק האגודה אגודת
מן החי אג"ש של רפתנים חברי מושב ניצני עוז בע"מ ,מס'
אגודה  ,57-004193-9וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,8176
התשע"ט ,עמ'  ,9272והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,13.11.2019ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר
האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש
כגוף מאוגד.
ט"ו בחשוון התש"ף ( 13בנובמבר )2019

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 58360-05-19

רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

ובעניין פירוק חברת המיליון הראשון בע"מ ,ח"פ
.51-561534-2

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

והמבקש :אסף זכריה ,ע"י ב"כ עו"ד ספי טייטלבאום ,מרח'
ויצמן  ,24כפר סבא.

אל אור תשתיות בע"מ

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

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.5.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,15.12.2019בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .1.12.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ספי טייטלבאום ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על ביטול צו פירוק
בהתאם להוראות סעיף 48א לפקודת האגודות השיתופיות
אני מורה על ביטול צו הפירוק שניתן לאגודה מתיישבי צבעון
אגודה להתיישבות קהילתית בע"מ ,מס' אגודה ,57-003733-3
ואשר פורסם בילקוט הפרסומים  ,7972התשע"ח ,עמ'  ,2238ועל
ביטול מינויו של המפרק זועבי עבדלסלם ,ממשרד הכלכלה ,רח'
הצבי  ,15ירושלים  ,9438622טל'  ,02-6662711פקס' ,02-6793432
למפרק האגודה.
י"ד בחשוון התש"ף ( 12בנובמבר )2019
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

1 394
17/11/19

(ח"פ )513391284
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30/01/2020בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' יעקב
מכלוף  ,59בית שאן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא מרדכי ,עו"ד ,מפרק

א.ש.ש .תקשורת בע"מ
(ח"פ )511836322
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,02/01/2020בשעה  ,13:00אצל המפרק ,רח'
דרך מנחם בגין  ,11רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי רוזן ,עו"ד ,מפרק

אלוייז בע"מ
(ח"פ )515018893
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14/11/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רמי קרופניק ,מרח' בר יהודה ישראל  ,300חיפה ,3125102
למפרק 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 ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/03/2020
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רמי קרופניק ,עו"ד ,מפרק

תמורה  -המרכז הישראלי לאימון בע"מ
(ח"פ )515161370
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14/11/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוהד
סהר ארד ,מרח' שד' העם הצרפתי  ,9רמת גן  ,5258106למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/04/2020
בשעה  ,12:00אצל עו"ד אוהד ארד ,רח' יוסף בוקסנבאום ,3
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

אי 8מערכות אחסון בע"מ
(ח"פ )515149854
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,11/11/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נטע שקד-שטדלר ,מרח' שד' אבא אבן  ,10הרצליה ,4612002
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.
נטע שקד-שטדלר ,עו"ד ,מפרקת

לקג'רי טראוול פלנינג בע"מ
(ח"פ )515066827
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18/12/2019בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח' דרך
אבא הלל  ,16רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי ברייער ,מפרק

אוהד סהר ארד ,מפרק

או אר מבינים נדל"ן בע"מ

איי.פי.אמ.אס .אינטרנשיונל פרוג'קט מנג'מנט בע"מ

(ח"פ )515294411

(ח"פ )514041847

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,12/11/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלית
סולומונוב-פוגל ,מרח' חסן שוקרי  ,24חיפה  ,3310521למפרקת
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29/12/2019בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,רח' שד'
דואני  ,44יבנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורטל וקנין ,מפרקת

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

לייט דה קלאוד בע"מ

(ח"פ )512601287

(ח"פ )514688514

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30/12/2019בשעה  ,17:00אצל המפרק ,רח' מזא''ה
 ,5תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,01/01/2020בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' ויצמן
 ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון כהן ,מפרק

גד קרן ,מפרק

ש.מ.י.כ בע"מ

עמותת המסטרי בישראל

(ח"פ )512601030

(ע"ר )580541464

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,15/01/2018התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את דני דויטש ,מרח' שאול המלך ,4
קריית אונו  ,5565406למפרק העמותה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30/12/2019בשעה  ,17:30אצל המפרק ,רח' מזא''ה
 ,5תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון כהן ,מפרק

א.מ.י.י בע"מ
(ח"פ )511555054

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה 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.
דני דויטש ,מפרק

(בפירוק מרצון)

מטוב הארץ מ.מ.י .סיטונאות מזון בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(ח"פ )51-486898-3

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,01/01/2020בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח' הדסה
 ,78באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפת נושים

אלי זנה ,מפרק

ד.נ לבנטיין גרופ בע"מ
(ח"פ )515088417
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,01/01/2020בשעה  ,09:00אצל המפרקת,
רח' דבורה הנביאה  ,34תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
דנה-יפית ליבנה זמר ,מפרקת
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.12.2019בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת נושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
דוד שמעון מוסאי ,דירקטור

מ.א אקולוגי טיהור מים ואוויר  2014בע"מ
(ח"פ )51-508802-9

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.12.2019בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת נושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
רון ארז ,דירקטור
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סנסואלה בע"מ

נון סטופ אדרי בע"מ

(ח"פ )51-384207-0

(ח"פ )51-297225-8

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.12.2019בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.12.2019בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת נושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת נושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
רם עוזיאל ,דירקטור

אולגה וולפסון ,דירקטורית

ד.צ .הקארדו בע"מ

ח.ח.מ .שוורצמן בע"מ

(ח"פ )51-356385-8

(ח"פ )51-250798-9

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.12.2019בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.12.2019בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת נושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
ציון לוסקי ,דירקטור

אדיר  -אדי מוסך לפחחות וצבע לרכב בע"מ

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת נושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
גבי גבריאלי ,דירקטור

ארגו הנדסה ותשתיות בע"מ

(ח"פ )51-355938-5

(ח"פ )51-395106-1

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.12.2019בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.12.2019בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת נושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
יוסף בן שעיה ,דירקטור

אדיר י.מ 2005 .בע"מ

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת נושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
ולרי גידלביץ' ,דירקטור

איי.אמ.אס.אי .יועצים בע"מ

(ח"פ )51-368751-7

(ח"פ )51-277562-8

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.12.2019בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.12.2019בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת נושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
יוסף בן שעיה ,דירקטור

ילקוט הפרסומים  ,8525י"ט בחשוון התש"ף17.11.2019 ,
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על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת נושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
אילן סדקה ,דירקטור

1397

דיווידס קייטרינג (די.סי) בע"מ

עמותת מאגד קברניט

(ח"פ )51-294995-9

(ע"ר )58-055285-9

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.12.2019בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,6/10/2019התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את רו"ח תמיר בוקאי ,ממשרד ורדי
ברוקנר אינגבר רוזנצוייג ,רואי חשבון ,למפרק העמותה.

יש להגיע לאסיפת נושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.

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

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

דוד קרשנר ,דירקטור

תמיר בוקאי ,רו"ח ,מפרק

מ.א .רום הנדסה וניהול פרוייקטים בע"מ

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון וסופי

(ח"פ )51-338492-5

בבית המשפט המחוזי מרכז ,תיק פר"ק 53742-09-12

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.12.2019בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת נושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
מאור אבי ,דירקטור

בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
בעניין :פירוק חברת ג'טאבל בע"מ (בפירוק) ,ח"פ
( ,51-0342887-0להלן  -החברה).
המבקש :עו"ד ליאור דגן ,בתוקף תפקידו כמנהל מיוחד
של החברה ,ממשרד פירט ,וילנסקי ,מזרחי ,כנעני ,עורכי דין,
ממרכז עזריאלי  ,1הבניין העגול ,קומה  ,41רח' מנחם בגין ,132
תל אביב .67021
בהתאם לתקנה (130ב) לתקנות פשיטת הרגל,
התשמ"ה ,1985-אשר הוחלו מכוח תקנה  353לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-ובהתאם להחלטת בית המשפט
מיום  ,15.10.2019נמסרת בזה הודעה על כוונה להכריז דיבידנד
ראשון וסופי.
ליאור דגן ,עו"ד ,מנהל מיוחד

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות ,התשנ"ט1999-
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