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הודעה על העברת סמכויות

.5

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה החליטה ,בהתאם לסעיף (31ב)
לחוק–יסוד :הממשלה ,2להעביר סמכויות הנתונות על פי חוק
משר לשר כלהלן:
א .להעביר לשר הפנים את סמכויות שר האוצר שהוקנו לו
בחוקים המפורטים להלן:
 .1בחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 31965-להלן -
החוק) ,לרבות כנוסחו לאחר תום תקופת הוראת
השעה לפי סעיף  32לחוק התכנון והבנייה (תיקון מס'
 103והוראות שעה) ,התשע"ה ,2015-כל סמכויות שר
האוצר ,יועברו לסמכות שר הפנים ,למעט אלה:
א .סמכויות שר האוצר לפי סעיפים 76 ,79ב(ג),
(82א)119 ,ד(א119 ,)4ד(ב)(151 ,)2א(א)( )3בהגדרה
"מימון ציבורי"158 ,ו(1ט)(261 ,ד)(()1י)17(265 ,א),
סמכויות בתחום האכיפה לפי פרק י' וסעיף
 ,)9(265הסמכויות לפי פרק י' ,3הסמכות לפי
סעיף 14א(ג) לתוספת השלישית ,הסמכות לפי
סעיף (15ה) לתוספת הרביעית וכן הסמכויות לפי
התוספת השישית והתוספת השמינית.
ב .סמכויות שר האוצר לפי סעיפים (18ג(198 ,)1ה)1()1
ו–107א(ה) יועברו לשר הפנים ,אך שר הפנים יפעיל
את סמכויותיו לפי סעיפים (18ג )1ו–107א(ה) לעניין
שכרו של חוקר ,בהתייעצות עם שר האוצר ,ויפעיל
את סמכותו לפי סעיף (198ה )1()1בהסכמת שר
האוצר.
ג .סמכות שר האוצר לפי סעיף 158ו(2ג) תועבר לשר
הפנים ,אך שר הפנים יפעיל את סמכותו להתקנת
תקנות לפי סעיף זה בהסכמת שר האוצר ,ואם
לא נתן שר האוצר את הסכמתו ,יועבר העניין
להכרעת הממשלה.
 .2כל סמכויות שר האוצר לפי החוק לקידום
הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה),
התשע"ד ,42014-יועברו לסמכות שר הפנים ,למעט
סמכויות שר האוצר לפי פרק ג' 1וכן סמכות שר
האוצר לפי סעיף  35אשר תועבר לשר הפנים בשיתוף
עם שר האוצר.
 .3כל סמכויות שר האוצר לפי חוק הליכי תכנון
ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה),
התשע"א ,52011-יועברו לסמכות שר הפנים.
 .4סמכויות שר האוצר להכרזה וביטול הכרזה של
"גן לאומי" ו"שמורת טבע" לפי חוק גנים לאומיים
שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,
התשנ"ח ,61998-יועברו לסמכות שר הפנים ,כפי
המופיע בפרק הראשון ,בפרק רביעי ובסעיף  ,65וכן
הסמכות לפי סעיף 30א(ו).
1
2
3
4
5
6

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ס"ח התשע"ד ,עמ' .750
ס"ח התשע"א ,עמ' .1036
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
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סמכויות שר האוצר לפי חוק משק הגז הטבעי,
התשס"ב ,72002-יועברו לסמכות שר הפנים ,כפי
שמופיע בסעיפים  25ו–.26
סמכויות שר האוצר לעניין סדרי דין בהתנגדות
לתכנית לפי חוק אוויר נקי ,התשס"ח ,82008-יועברו
לסמכות שר הפנים ,כפי שמופיע בסעיף .23
סמכויות שר האוצר לעניין תכניות לבינוי ופינוי של
אזורי השיקום לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום,
התשכ"ה ,91965-יועברו לשר הפנים ,כפי שמופיעים
בפרק ג' סעיפים .33-27
סמכויות שר האוצר להרשות סטייה מתחולת חוק
התכנון והבנייה בחוק הנפט ,התשי"ב ,101952-יועברו
לשר הפנים ,כפי שמופיע בסעיף .47
סמכויות שר האוצר לאפשר סטייה מחוק התכנון
והבנייה לפי חוק הפיקוח על קידוחי מים,
התשט"ו ,111955-יועברו לשר הפנים ,כפי שמופיע
בסעיף .14
סמכויות שר האוצר להכרזת שטח לפי חוק רשות
נאות מרפא ,התשל"ג ,121973-יועברו לשר הפנים ,כפי
שמופיע בסעיפים  17ו–.19
סמכויות שר האוצר לפי חוק החשמל ,התשי"ד,131954-
יועברו לשר הפנים למינוי נציג מקצועי בתכנון ובנייה
במועצת מקצועות חשמל ,כפי שמופיע בסעיף 3א(א)(.)5
סמכויות שר האוצר למינוי חבר בוועדה הפדגוגית
בעל הכשרה בתכנון ובנייה לפי חוק ההנדסאים
והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג ,142012-יועברו לשר
הפנים ,כפי שמופיע בסעיף (13ב).
סמכויות שר האוצר למינוי נציג לוועדה המייעצת
למועצת הרשות לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת
מעבדות ,התשנ"ז ,151997-יועברו לשר הפנים ,כפי
שמופיע בסעיף (16א)(()1ט).

ב .להעביר לשר האוצר את סמכויות שר הפנים שהוקנו לו
בחוקים המפורטים להלן:
 .1סמכות שר הפנים לפי סעיף 6א(א)(11א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-למינוי נציגו שאינו היושב
ראש ,וזאת עד לתום תקופת הוראת השעה כפי
שנקבעה בסעיף  32לחוק התכנון והבנייה (תיקון
מס'  103והוראת שעה) ,התשע"ה ,162015-וסמכות
שר הפנים לפי סעיף 6א(א)( )6לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-החל מתום תקופת הוראת השעה
האמורה.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ס"ח התשס"ב ,עמ' .55
ס"ח התשס"ח ,עמ' .752
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .279
ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
ס"ח התשט"ו ,עמ' .84
ס"ח התשל"ג ,עמ' .181
ס"ח התשי"ד ,עמ' .190
ס"ח התשע"ג ,עמ' .18
ס"ח התשנ"ז ,עמ' .156
ס"ח התשע"ה ,עמ' .212
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 .2סמכות שר הפנים לפי סעיף (5א)(9א) לחוק לקידום
הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה),
התשע"ד.2014-
ג .להעביר לשר הבינוי והשיכון את סמכויות שר האוצר לפי
התוספת השישית לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה.1965-
למען הסר ספק ,על אף האמור ,כל מינוי של שר האוצר
או שר הפנים ,לרבות מינוי של נציגים לכל מוסד תכנון יעמוד
בתוקפו ,כל עוד לא עשה שר הפנים או שר האוצר ,לפי העניין,
שימוש בסמכותו לפי החלטה זו למינויים כאמור .כמו כן ,כל
האצלת סמכות שאצל שר האוצר בנוגע לסמכות שלפי החלטה
זו תעבור משר האוצר לשר הפנים ,תעמוד בתוקפה לתקופה
של  30ימים מיום אישור העברת הסמכויות בהתאם להחלטה
זו על ידי הכנסת ,ובלבד שהגורם שלו נאצלה הסמכות הוא
עובד משרד הפנים או עובד מינהל התכנון ,וכל עוד לא
החליט שר הפנים אחרת.
בהתאם לסעיף (31ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,הכנסת אישרה
החלטה זאת ביום ד' בסיוון התש"ף ( 27במאי .)2020
ד' בסיוון התש"ף ( 27במאי )2020
(חמ -3-3281ה)11
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

הודעה על החלטות מועצת הביטחון של ארגון
האומות המאוחדות האוסרות או מגבילות העברה
של ציוד לחימה או ציוד טילים
לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני ,התשס"ז2007-
אני מודיעה בזה לפי סעיף (22ב) לחוק הפיקוח על יצוא
ביטחוני ,התשס"ז ,12007-כי למועצת הביטחון של ארגון
האומות המאוחדות (להלן  -מועצת הביטחון) ,החלטות
בתוקף ,האוסרות או מגבילות העברה של ציוד לחימה או
ציוד טילים ,כמפורט להלן:
( )1בנוגע לסומליה:
(א) החלטה ;)1992( 733
(ב) החלטה ;)2008( 1844
(ג) החלטה ;)2019( 2498
( )2בנוגע לעיראק:
(א) החלטה ;)1990( 661
(ב) החלטה ;)2003( 1483
(ג) החלטה ;)2004( 1546
( )3בנוגע לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו:
(א) החלטה ;)2003( 1493

מינוי פקידי יערות
לפי פקודת היערות1926 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היערות( 1להלן -
הפקודה) ,אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי יערות לעניין
מתן רישיונות לפי הפקודה:
אזור
		
שם
כל הארץ
אריאל סקאי
כל הארץ
צור אבלס
כל הארץ
עידן פיליפס
כל הארץ
פאדי ראשד
כל הארץ
הילה זיסר
כל הארץ
איתן משה
תוקף המינוי מיום חתימתו וכל עוד המורשים משמשים
במשרתם.
ג' בסיוון התש"ף ( 26במאי )2020
אלון שוסטר
(חמ )3-1385
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ'  ;600ס"ח התשע"ב ,עמ' .130

(ב) החלטה ;)2004( 1533
(ג) החלטה ;)2005( 1596
(ד) החלטה ;)2007( 1771
(ה) החלטה ;)2008( 1807
(ו) החלטה ;)2014( 2136
(ז) החלטה ;)2016( 2293
( )4בנוגע לסודאן:
(א) החלטה ;)2004( 1556
(ב) החלטה ;)2005( 1591
(ג) החלטה ;)2010( 1945
(ד) החלטה ;)2012( 2035
( )5בנוגע לצפון קוריאה:
(א) החלטה ;)2006( 1718
(ב) החלטה ;)2016( 2270
( )6בנוגע לרפובליקת מרכז אפריקה:
(א) החלטה ;)2013( 2127
(ב) החלטה ;)2018( 2399

הודעה על מחיקת רישום סוכנת מכס מפנקס
סוכני המכס
לפי חוק סוכני המכס ,התשכ"ה1964-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11א) לחוק סוכני המכס,
התשכ"ה ,11964-אני מודיע על מחיקת רישומה מפנקס סוכני
המכס של מרים שרף ,שמספרה בפנקס  ,6239עקב פטירתה.

(ג) החלטה ;)2020( 2507
( )7בנוגע ללוב:
(א) החלטה ;)2011( 1970
(ב) החלטה ;)2011( 2009
(ג) החלטה ;)2013( 2095

המחיקה בתוקף מיום ח' בניסן התש"ף ( 2באפריל .)2020
ב' בסיוון התש"ף  25(1במאי )2020
ערן יעקב
(חמ )3-495
מנהל רשות המסים בישראל
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;16התשנ"ה ,עמ' .356
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(ד) החלטה ;)2014( 2144
(ה) החלטה ;)2014( 2174
1

ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;398התשס"ח ,עמ' .4

6345

( )8בנוגע לתימן:

סיילאס לימור

(א) החלטה ;)2015( 2216
(ב) החלטה ;)2020( 2511
( )9בנוגע לדרום סודן:
(ב) החלטה .)2019( 2471
הנוסח המלא של החלטות מועצת הביטחון האמורות
מפורסם באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת (http//:www.
.)exportctrl.mod.gov.il
אין לפרש הודעה זו כגורעת מהוראות כל דין לרבות
הוראות פקודת המסחר עם האויב.21939 ,
הודעות קודמות - 3בטלות.

רחל חן
ראשת האגף לפיקוח על יצוא
ביטחוני במשרד הביטחון
ע"ר  ,1939תוס'  ,1עמ' .79
י"פ התשס"ח ,עמ'  2172ועמ'  ;3985התש"ע ,עמ' .2547

הודעה על מינוי וביטול מינוי של מפקחים
לפי חוק רשות העתיקות ,התשמ"ט1989-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק רשות העתיקות,
התשמ"ט ,11989-בישיבת מועצת רשות העתיקות אשר התקיימה
ביום ז' באדר התש"ף ( 3במרס - )2020
( )1מינתה מועצת רשות העתיקות את העובדים המפורטים להלן
למפקחים על ביצוע חוק העתיקות ,התשל"ח( 21978 -להלן -
חוק העתיקות):

1
2

חג'ג' שרל

ויזל מור

קורנפילד יואב

הופיין רוני

דוברינין אנסטסיה

פנקסיק לאוניד

שפירר לאיוש

זיתוני ניסים

להבי אבינעם

נאור אילן

דייויס לורן

רייס אבישג

יפעת שפירא

קרקובסקי מאשה (מריה)

צבי פירר

חלטוב אנה

בישוף בריינצ'ו אמילי

שחר נוהר

פריד גיל

שיכמן ארסני

בן עיון דני

הראל רחל

אביב איתי

חאכו קוג'אן

נוה עופר

נמוז רשא

קאנג יסמין

סומך יובל

ס"ח התשמ"ט ,עמ' .88
ס"ח התשל"ח ,עמ' .76
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הקשר רובין שי

( )2ביטלה מועצת רשות העתיקות את מינוי העובדים שלהלן
למפקחים על ביצוע חוק העתיקות:
אליהו שוואלם

אלכסיי פודפרוגין

מריק מולוקנדוב

עמי אומנסקי

עומר שאדי

ווסל יצחק

שי לשם

ט' בסיוון התש"ף ( 1ביוני )2020
(חמ )3-3770

3

מיכאל טשרנין

הגר אביה
אליהו ולדמן

קסלר איימי שון

(א) החלטה ;)2018( 2428

2

לייפירר גרג

ח' באדר התש"ף ( 4במרס )2020
(חמ )3-2314

ישראל חסון
מנהל רשות העתיקות

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית
ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים תת"ל - 108
מסילת רכבת בירושלים
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיפים 76ג( )1ו– 77לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובתוקף סמכותה לפי סעיף  78לחוק האמור,
מודיעה בזה הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות
לאומיות כי בישיבתה מס'  11/2019מיום י"ד בסיוון התשע"ט
( 17ביוני  ,)2019החליטה על הכנת תכנית לתשתית לאומית
מס'  - 108מסילת רכבת בירושלים (להלן  -התכנית) ,וכן
החליטה בדבר תנאים למתן היתרי בנייה בתחום התכנית
כמפורט להלן:
( .)1באזורים המסומנים כ"הנחיות מיוחדות"  -היתרי בנייה
או שימוש לרבות לתשתיות ודרכים יינתנו באישור
מתכננת הוועדה לתשתיות לאומיות לאחר שהתקבלה
התייחסות רכבת ישראל בתוך  21ימים מקבלת הפנייה;
( .)2באזורים המסומנים כ"הנחיות מיוחדות ב'"  -מתן היתר
בנייה או שימוש או ביצוע כל עבודה מכוח סעיף (261ד)
לחוק ,בעומק שווה או עמוק מ– 5מטרים בתת–הקרקע,
בשטח שאינו מיועד לדרך יותנו באישור מתכננת הוועדה
לתשתיות לאומיות ,לאחר שהתקבלה התייחסות רכבת
ישראל בתוך  21ימים מקבלת הפנייה;
( .)3התנאים והמגבלות לפי הודעה זו לא יחולו על -
(א) היתרי בנייה לצורך שיפור תנאים סניטריים במבנים
קיימים ,בלא חריגה מקווי הבניין או שינוי הסדרי
תנועה;
(ב) עבודות ניטור ,בדיקות קרקע וקידוחי ניסיון שיבוצעו
לצורך קידום ביצוע עבודות תשתית;
(ג) עבודות בתחום דרך קיימת ומאושרת שאינן משנות
את תוואי הדרך ושאינן כוללות תוספות בנייה בתת
הקרקע ,בכפוף לתיאום עם רכבת ישראל;
( ).4תוקף התנאים לשנתיים ממועד פרסום הודעה זו בעיתונות
או עד למועד העברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות
ולהשגות הציבור או דחייתה ,או עד שיבוטלו התנאים או
לפי המוקדם מביניהם.
שישונו ,הכול
        
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
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מקום ותיאור התכנית :תכנית למסילת רכבת תת–קרקעית
בירושלים ,המהווה הארכה של קו הרכבת  A1הקיים עד תחנת
נבון באזור בנייני האומה .התכנית כוללת תחנת נוסעים במרכז
העיר בסמוך לצומת הרחובות קינג ג'ורג' ויפו ,תחנת נוסעים
ותחנה תפעולית תת–קרקעית במתחם החאן .כמו כן כוללת
התכנית המשך תוואי מדרום לחאן ועד מתחם מלחה כשבהמשך
התכנון יוחלט אם יהיה מיתארי או מפורט בהתאם לצרכים
שונים.
מטרות התכנית :הארכת קו הרכבת התת–קרקעית בירושלים
מתחנת יצחק נבון דרך מרכז העיר והחאן עד למלחה וכן הקמת
 2תחנות נוסעים ותחנה תפעולית.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב תכנון מחוזי :ירושלים;
מרחב תכנון מקומי :ירושלים.
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:
חלקי
גוש

מוסדר /
לא מוסדר

30011

מוסדר

חלקות בשלמותן

חלקי חלקות
,29 ,26 ,15 ,13 ,11
,79 ,72 ,71 ,30
111 ,95

30014

מוסדר

,116 ,75 ,74
,134-131
165 ,149-146

,86 ,80 ,77 ,76 ,73
,104 ,96 ,94 ,93
,135 ,117 ,115 ,106
,150 ,145-143 ,137
,164-162 ,151
178 ,177

30015

מוסדר

,34 ,22 ,15-13
,51 ,50 ,47-44
106 ,94 ,81

,17 ,16 ,12 ,6-4
,43 ,35 ,21-19
,83 ,82 ,75 ,74 ,52
,96 ,95 ,93-90
110 ,98

30016

מוסדר

101 ,71 ,43 ,42

,30 ,29 ,14-12 ,9
,66 ,65 ,46-44 ,41
,95 ,91 ,73 ,72 ,70
106 ,99 ,98 ,96

30017

מוסדר

,15 ,12 ,10 ,4 ,3
18 ,16

,13 ,11 ,9-5 ,2
19 ,17 ,14

30020

מוסדר

231

,227 ,223 ,213
288 ,282 ,230 ,229

30029

מוסדר

,28-21 ,19-15
36 ,32-30

33 ,14 ,13 ,11

30030

מוסדר

,48-39 ,14-9 ,1
,91 ,90 ,86-68
,103-101
,134 ,119-105
,140 ,139 ,136
,145-143
,157 ,155-150
,162 ,160 ,159
,168 ,166 ,164
,174 ,172 ,170
178 ,176

,57-49 ,29 ,8-2
,135 ,121 , 89-87
,141 ,138 ,137
149 ,146
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חלקי
גוש

מוסדר /
לא מוסדר

חלקי חלקות

חלקות בשלמותן

30031

לא מוסדר

999

30035

לא מוסדר

999

30049

לא מוסדר

999

30051

מוסדר

30052

לא מוסדר

999

30053

לא מוסדר

999

30065

לא מוסדר

99

30066

לא מוסדר

999

30071

לא מוסדר

999

30072

לא מוסדר

999

30073

מוסדר

,34-22 ,16-14
,94 ,93 ,65-63
121-119 ,117 ,105

30074

לא מוסדר

999

30076

מוסדר

,111 ,94 ,93 ,75
,149 ,147 ,135
,158 ,157 ,152 ,150
,200 ,162-160
210 ,209 ,207-205

30107

מוסדר

25 ,15 ,13

35

,20 ,19 ,14 ,12 ,2
35 ,32

,36 ,34 ,24-19 ,17
,63 ,58 ,49 ,46-42
,110 ,104 ,90 ,64
,137 ,116 ,114 ,112
,162 ,158 ,142 ,140
,168-166 ,163
173-171

30131

מוסדר

,84 ,48 ,46 ,45 ,2
87 ,85

30137

מוסדר

,132 ,94 ,93
197

30141

מוסדר

104 ,99 ,30 ,29

30143

מוסדר

30173

מוסדר

53 ,52

,79 ,66 ,65 ,55 ,54
,119 ,112 ,108 ,92
,127 ,123 ,120
198-195 ,192

,48 ,44 ,42
,110 ,103 , 72-70
,126 ,119 ,117
,162 , 129 ,128
239 ,181 ,180

,35-33 ,23 ,22
,50 ,43 ,41 ,39-37
,89-86 ,84-79 ,73
,127 ,116 ,101 ,91
,163 ,153 ,152 ,136
,182 ,172-170
,192 ,191 ,184
,217 ,197-195
240 ,227 ,224 ,221

6347

מוסדר /
לא מוסדר

חלקות בשלמותן

חלקי
גוש
30188

מוסדר

17

,18 ,16-12 ,2 ,1
33 ,32 ,29 ,27

30197

מוסדר

,165 ,163 ,79-77
170 ,168

,82-80 ,68 ,66
,161 ,159 ,115
199 ,197 ,176 ,173

30198

מוסדר

54 ,29 ,26-19 ,6

חלקי חלקות

חלקי
גוש

מוסדר /
לא מוסדר

חלקי חלקות

חלקות בשלמותן

30845

לא מוסדר

999

30864

מוסדר

40 ,36 ,27

30928

לא מוסדר

99

30938

לא מוסדר

99

30939

לא מוסדר

99

31313

מוסדר

15 ,14 ,3-1

,18 ,17 ,13 ,5 ,4
,38 ,37 ,30 ,28 ,27
85 ,81 ,79 ,53-50

31347

מוסדר

30275

לא מוסדר

99

31348

מוסדר

4 ,3

30277

מוסדר

1

31371

לא מוסדר

999

30429

מוסדר

,53 ,46 ,30 ,11
70 ,60

31443

לא מוסדר

99

66

30431

מוסדר

8

30433

מוסדר

33 ,32 ,23 ,16

30451

מוסדר

30452

מוסדר

17 ,15 ,14

25 ,23 ,19 ,12
15 ,8 ,2

30453

מוסדר

30457

מוסדר

64 ,61

2

30458

מוסדר

7-1

30459

מוסדר

,28 ,25 ,10 ,9 ,4
36 ,31

30502

מוסדר

30503

מוסדר

34 ,33

24 ,3

,37-35 ,30 ,8 ,7
43 ,41 ,39
61 ,51 ,45 ,43 ,41

30507

לא מוסדר

99

30745

לא מוסדר

999

30746

לא מוסדר

999

30747

לא מוסדר

999

30748

לא מוסדר

999

30749

לא מוסדר

999

30817

מוסדר

,40-38 ,36 ,22
49-46 ,43 ,42

,41 ,37 ,33 ,31 ,26
45 ,44

30820

מוסדר

29 ,28 ,17 ,10

30 ,27 ,21 ,11 ,9 ,8

30831

מוסדר

27 ,24 ,12 ,11

,25 ,23-21 ,10
28 ,26

30844

לא מוסדר

999
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9 ,8 ,6 ,2 ,1

11 ,10 ,7 ,5 ,4

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט ,יגבר המסומן בתשריט .כל המעוניין רשאי לעיין
בתשריט הנלווה להודעה זו על ידי סריקת הברקוד בהודעה
זו או באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובתhttps:// :
 bit.ly/33TnBZNובמשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות
כתובת :בית השנהב ,בניין  ,Cקומה  ,7רח' בית הדפוס
 ,12גבעת שאול ,ירושלים ,טל'  ,074-7578208מייל:
 ,ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאתר הוועדה לתשתיות לאומיות:
;https://www.gov.il/he/departments/topics/vatal
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח'
שלומציון  1ירושלים  .9414601טל'  ,074-7697100מייל:
;Inbargo@iplan.gov.il
( )3הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6294612 ,02-6297680

סרוק מסמכים לצפייה
כ"א באדר התש"ף ( 17במרס )2020
(חמ -3-697ה)4
             זאב בילסקי
           ראש מטה הדיור
        ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות
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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 ,החליטה בישיבתה מס'
 03/2020מיום כ"ב בשבט התש"ף ( 17בפברואר  ,)2020להעביר
את התכנית לתשתית לאומית מס'  /62א - 1 /תיקון תוואי קו
 161ק"ו באזור אל פוראן (להלן  -התכנית) ,להערות הוועדות
המחוזיות ולפרסמה להשגות הציבור.
מקום ותיאור התכנית :התכנית היא תכנית לקו מתח עליון 161
קילו-וולט באורך של כ– 2.5ק"מ בשטח הוועדה המקומית גולן,
בין צומת פוראן לצומת בנטל וכ– 1ק"מ צפונה משם .זהו תיקון
לתוואי קו המתח העליון בתת"ל /62א שאושרה ב–.12.7.18
מטרת התכנית :תיקון מקומי לתוואי המאושר של רצועת
המתח העליון בתת"ל /62א שנועדה לאפשר הוצאת החשמל
ממיזמים מאושרים של טורבינות רוח בגולן ,וזאת בעקבות
דרישות עדכניות של מערכת הביטחון.

התכנון בכתובת https://bit.ly/2x2PqSX :וכן באתר האינטרנט
של חברת חשמלhttps://www.iec.co.il/planning/pages/ :
 .default.aspxובמשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
רח' בית הדפוס  ,12ירושלים ,טל'  ,074-7578208הדואר
האלקטרוני ,ti-tashtiyot@iplan.gov.il :אתר הוועדה
לתשתיות לאומיות www.iplan.gov.il :יש לבחור בתפריט
"מוסדות תכנון ארציים" ותחתיו ללחוץ על האפשרות
"הוועדה לתשתיות לאומיות";
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון ,כתובת:
שדרות מעלה יצחק  ,29מבנה סיטי ( 1אזור תעשייה הר
יונה) ,נוף הגליל (נצרת עילית)  ,17000טל' ,074-7697474
דואר אלקטרוני;zateam@iplan.gov.il :
( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גולן ,מועצה אזורית
גולן ,רח' שיאון ,קצרין ,טל'  ,04-6969783דואר אלקטרוני:
.leorah@megolan.org.il

עיקרי הוראות התכנית :קביעת שטח למסדרון תשתיות עילי
לקווים במתח עליון ,מגבלות על שימושי הקרקע בתחום
התכנית ,תנאים למתן הרשאות ,הוראות סביבתיות לתקופת
ההקמה וההפעלה וביטול מסדרון תשתיות עילי מאושר.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :צפון; מרחב תכנון
מקומי :גולן.
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:
מרחב תכנון גולן ,גוש מס'  ,202000חלקי חלקות 52 ,30 ,7
הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול ,במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
הגשת 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 צפון .הפנייה לוועדה הארצית תלווה בנימוק
וביסוס טיעונים ותיעשה באמצעות טופס מקוון בכתובת
האינטרנט ,iplan.gov.il/hasagot_vatal :או בכתובת הדואר
האלקטרוני ,ti-tashtiyot@iplan.gov.il :או בכתב למשרדי
הוועדה .אין צורך בצירוף תצהיר עורך דין .פניות ושאלות ניתן
להעביר לכתובת הדואר האלקטרוני 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 :ניתן לעיין במסמכי התכנית על ידי
סריקת הברקוד בהודעה זו או באתר האינטרנט של מינהל
1
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סרוק מסמכים לצפייה
כ' באדר התש"ף ( 16במרס )2020
(חמ -3-697ה)3
             זאב בילסקי
           ראש מטה הדיור
        ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר השעיית 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 בתל אביב ,בשבתו ביום ד' בסיוון
התש"ף ( 27במאי  ,)2020בתיק בד"מ  ,123/2012החליט
להטיל על אלון שטרצר ,רישיון מס'  ,20637עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שמונה שנים
במצטבר לכל עונש אחר שהוטל עליו.
ט' בסיוון התש"ף ( 1ביוני )2020
(חמ )3-94

1

אורי אלפרסי
המנהל הכללי של
לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

6349

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של שטח להקמת בניין ציבורי.

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' 7683
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5744התשס"ח ,עמ'  ,727מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך חדשה או
הרחבת דרך.
 .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 בירושלים ,שכונת גונן ,רח' רבי זעירא ,המזוהה
כגוש  ,30005ח"ח  ;62קואורדינטות לפי רשת ישראל
החדשה :אורך :בין  220.135ובין  ,220.151רוחב :בין 629.874
ובין  ;629.886סך הכול שטח להפקעה כ– 56מ"ר ,הצבוע
בצבע אדום ,כמסומן בתשריט ההפקעה.
תשריט ההפקעה נמצא בתיק הפקעה מס' ,23/1224
במשרדי אגף הנכסים ,עיריית ירושלים ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
ב' בסיוון התש"ף ( 25במאי )2020
אליעזר ראוכברגר
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת מקור חיים ,תחום
ההפקעה משתרע בין רחוב גנרל פייר קניג ממזרח לרחוב
מקור חיים ממערב וצפונית לרח' יעקב בן דב ,המזוהה
כגוש  ,30141חלקה ( 237לשעבר ח"ח .)43
קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :רוחב :בין 220.286
ובין  ,220.310אורך בין  629.235ובין  ;629.265סך הכול שטח
להפקעה כ– 400מ"ר ,הצבוע בצבע חום מתוחם בקו חום
כהה ,כמסומן בתשריט ההפקעה.

תשריט ההפקעה נמצא בתיק הפקעה מס' ,23/1177
במשרדי אגף הנכסים ,עיריית ירושלים ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
ב' בסיוון התש"ף ( 25במאי )2020
אליעזר ראוכברגר
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
__________
 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' רח,400/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2752התשמ"א ,עמ'  ,2992מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

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' 1718
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2071התשל"ה ,עמ'  ,562מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן
        
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,8896י"א בסיוון התש"ף3.6.2020 ,
15:52

.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 מפורטת מס'
" 251-0310524מכון שאיבה דבוריה ,שינוי ייעוד משטח
חקלאי למיתקן הנדסי לצורך הקמת מכון שאיבה וביוב"
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,8326התשע"ט ,עמ'  ,12562מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי ,הקמת מיתקן הנדסי.

.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 ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3700ח"ח  ,321בשטח
של  136מ"ר; הייעוד :דרך.
כ"ה באייר התש"ף ( 19במאי )2020
(חמ )3-2
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,950/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2732התשמ"א ,עמ'  ,2315מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3655ח"ח  ,250בשטח
של  37מ"ר; הייעוד :דרך.

כ"ה באייר התש"ף ( 19במאי )2020

גוש  ,16977ח"ח  ,2בשטח של  1,348מ"ר.
חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט ההפקעה של
התכנית המופקד במשרדי הוועדה.
א' בסיוון התש"ף ( 24במאי )2020
(חמ )3-2
__________
1
2
3

1
2

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

3

.1

1
2

ילקוט הפרסומים  ,8896י"א בסיוון התש"ף3.6.2020 ,
03/06/20

15:52

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

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

(חמ )3-2
__________

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

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

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

שי יזרעאלי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,298/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4391
התשנ"ו ,עמ'  ,2313מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה משגב (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 שצ"פ.
        
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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.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 במכמנים ,המזוהה כגוש  ,21133חלקות ,125
 132בשלמות (לשעבר גוש  ,19152ח"ח .)14

א' באדר התש"ף ( 26בפברואר )2020
(חמ )3-2
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,21708/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,7352התשע"ו ,עמ'  ,10297מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו (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 דרך מאושרת.

.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 -

ג' בסיוון התש"ף ( 26במאי )2020

(ח"פ )51-292333-5

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות
ואסמכתאות לחוב.
איתן דהרי ,דירקטור

מן דיפו בע"מ
(ח"פ )51-265429-4

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות
ואסמכתאות לחוב.
שרית קליגוג לו ,דירקטור

מן הסעות בע"מ
(ח"פ )51-316200-8

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות
ואסמכתאות לחוב.
אורי ממן ,דירקטור

אינפימה טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-384877-0

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
יואב לוי ,דירקטור

ג'פטו דלתות בע"מ

(חמ )3-2
זאב נוימן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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פרפקט טאצ' בע"מ

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

חטיבת קרקע בעכו ,גוש  ,18019חלקה  210בשלמות;
הייעוד :דרך מאושרת.

3

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

(ח"פ )51-403432-1

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

ילקוט הפרסומים  ,8896י"א בסיוון התש"ף3.6.2020 ,
15:52

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
גילי מיוני ,דירקטור

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
ציון שטוי ,דירקטור

רשת סטוק פארם (ק.ו)  2014בע"מ

סטיב שיווק מוצרים טכניים בע"מ

(ח"פ )51-515681-8

(ח"פ )51-317770-9

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
קונסטנטין וולודרסקי ,דירקטור

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
ציון שטוי ,דירקטור

יובל משכנתאות  -ייעוץ ולווי בדרך לחסכון בע"מ

א.ל.ז שווק והפצה בע"מ

(ח"פ )51-509645-1

(ח"פ )51-291806-1

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
דימה קצ'נובסקי ,דירקטור

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
איתמר זיסמן ,דירקטור

יו פי אם ניהול פרויקטים והשקעות בע"מ

שייד אינוויקטה בע"מ

(ח"פ )51-309163-7

(ח"פ )51-365223-0

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
אורי ממן ,דירקטור

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
חן חג'אג' אזרן ,דירקטור

דניאל אייץ' בע"מ

האחים נעמד שיווק בע"מ

(ח"פ )51-500123-8

(ח"פ )51-305107-8

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
דניאל חסידים ,דירקטור

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
עופר נעמד ,דירקטור

ר.ש .פיסגה שווק ומסחר בע"מ

זאוס מולטימדיה בע"מ

(ח"פ )51-327357-3

(ח"פ )51-291932-5

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

ילקוט הפרסומים  ,8896י"א בסיוון התש"ף3.6.2020 ,
03/06/20

15:52

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

6353

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
זהר שלומי ,דירקטור

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
איתן דהרי ,דירקטור

אייצ'.טי.די .היי טכנולוג'י פיתוח בע"מ
(ח"פ )51-477503-0

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הדניאל יזמות וביצוע בע"מ

נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

(ח"פ )51-293695-6

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
פאדי פדילה ,דירקטור

גילי שיווק דלתות בע"מ

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
עמי חסיד ,דירקטור

(ח"פ )51-403431-3

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

א.י.ק .ארני שיווק וסחר בע"מ
(ח"פ )51-163043-6

הודעה על כינוס אסיפת נושים

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
גילי מיוני ,דירקטור

א.ח.מ .י.ז .בע"מ

נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.

(ח"פ )51-353955-1

ארנון קורץ ,דירקטור

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

(ח"פ )51-315939-2

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
יהושע כץ ,דירקטור

נגה אירועים בע"מ

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

(ח"פ )51-482036-4
נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.
נועה שטיין ,דירקטור

פרפקט הייר בע"מ

נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

03/06/20

אי.די .פרפקט בע"מ
(ח"פ )51-359788-0

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

(ח"פ )51-431132-3

15:52

נאור ירושלמי ,דירקטור

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.

הודעה על כינוס אסיפת נושים
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הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.6.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות
לחוב.

הודעה על כינוס אסיפת נושים

ISSN 0334-3030

י .ורד תשתיות ובניה בע"מ

איתן דהרי ,דירקטור

ילקוט הפרסומים  ,8896י"א בסיוון התש"ף3.6.2020 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

