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הודעה על קביעת ממלא מקום שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף 43ד(ד) לחוק–יסוד :הממשלה,2
ועל פי הצעת ראש הממשלה החליפי ,קבעה הממשלה כי השר
חילי טרופר ימלא את מקום שר המדע והטכנולוגיה ,נוסף על
תפקידו כשר התרבות והספורט ,וזאת במקום ראש הממשלה
החליפי ,שמילא את התפקיד לפי הסעיף האמור מיום כ"ח בטבת
התשפ"א ( 12בינואר  ,)2021היום שבו נכנסה לתוקף התפטרותו של
יזהר שי מתפקיד זה.3
הודעה נמסרה לכנסת בהתאם לסעיף (9א)( )7לחוק הממשלה,
התשס"א.2001-
י"ד בשבט התשפ"א ( 27בינואר )2021
(חמ -3-3281ה)3

1
2
3

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;168התשס"ד ,עמ' .378
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158התש"ף ,עמ' .72
י"פ התשפ"א ,עמ' .3228

( )4ביום כ"ח בטבת התשפ"א ( 12בינואר  )2021התחדשה חברותו
בכנסת של חבר הכנסת יזהר ניצן שי לפי סעיף 42ג(ג)( )1לחוק–
יסוד :הכנסת ,2ורות וסרמן לנדה חדלה לכהן;
( )5ביום ט"ז בשבט התשפ"א ( 29בינואר  )2021פסקה חברותו
בכנסת של ארמונד עמיר פרץ ,לפי סעיף  40לחוק–יסוד:
הכנסת ,ובמקומו בא חבר הכנסת אילן גיל און;
( )6ביום י"ח בשבט התשפ"א ( 31בינואר  )2021פסקה חברותו
בכנסת של רם שפע ,לפי סעיף  40לחוק–יסוד :הכנסת ,ובמקומו
באה חברת הכנסת רות וסרמן לנדה שהשתייכותה הסיעתית
לפי סעיף 62א לחוק הכנסת היא לסיעת "כחול לבן";
( )7ביום כ' בשבט התשפ"א ( 2בפברואר  )2021פסקה חברותה
בכנסת של הילה שי וזאן ,לפי סעיף  40לחוק–יסוד :הכנסת,
ובמקומה באה חברת הכנסת ענת כנפו ,שהשתייכותה
הסיעתית לפי סעיף 62א לחוק הכנסת היא לסיעת "יש עתיד-
תל"ם".
כ"ו בשבט התשפ"א ( 8בפברואר )2021
(חמכ)2000037-
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
 2ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69י"פ התשפ"א ,עמ' .7202

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם

הרשאה

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה לפי סעיף (25ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח
משולב] ,התשכ"ט ,11969-כי ממלא מקום בא כוח סיעת "הבית
היהודי" הוא יונתן יהושע ורנר במקום ניר אורבך.
כ"ו בשבט התשפ"א ( 8בפברואר )2021
(חמכ)2000191-
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"ח ,עמ'  ;714י"פ התש"ף ,עמ' .5500

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה בזה את עובדי המוסד לביטוח לאומי
ששמותיהם מפורטים להלן ,לערוך חקירות בקשר לביצוע
עבירות על חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה:21995-
דרור בר כהן
אוהד חי
קורל יצחקי
ארז ללוז

הודעה על חילופים של חברי הכנסת

חסן סהיון
אליעזר שלמה עבאדה

לפי חוק הכנסת ,התשנ"ד1994-

כרמל עבוד

מודיעים בזה ,לפי סעיף 10א( )2ו–( )3לחוק הכנסת,
התשנ"ד( 11994-להלן  -חוק הכנסת) ,כי -
( )1ביום כ"א בטבת התשפ"א ( 5בינואר  ,)2021פסקה חברותו
בכנסת של אברהם דניאל ניסנקורן ,לפי סעיף  40לחוק–
יסוד :הכנסת ,ובמקומו בא חבר הכנסת ולדימיר בליאק,
שהשתייכותו הסיעתית לפי סעיף 62א לחוק הכנסת היא
לסיעת "יש עתיד-תל"ם";
( )2ביום כ"א בטבת התשפ"א ( 5בינואר  ,)2021פסקה חברותה
בכנסת של עינב קאבלה ,לפי סעיף  40לחוק–יסוד :הכנסת,
ובמקומה בא חבר הכנסת משה יהודה טור-פז שהשתייכותו
הסיעתית לפי סעיף 62א לחוק הכנסת היא לסיעת "יש עתיד-
תל"ם";
( )3ביום כ"ד בטבת התשפ"א ( 8בינואר  ,)2021פ0קה חברותה
בכנסת של מירב כהן ,לפי סעיף  40לחוק–יסוד :הכנסת,
ובמקומה באה חברת הכנסת רות וסרמן לנדה;
1

איה עזאם
ראיד קבלאן
אמין רחרוח.
תוקפה של הרשאה זו עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31
בדצמבר  ,)2021וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם
האמורה.
כ' בשבט התשפ"א ( 2בפברואר )2021
(חמ -3-279ה)1
אמיר אוחנה
השר לביטחון הפנים
1
2

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210

ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התש"ף ,עמ' .74
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אצילת סמכויות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  74לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,אנו אוצלים את סמכותנו
לוועדת המשנה כהגדרתה בסעיף (6א) לחוק ,שלה אצלה
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה את סמכויותיה לגבי הדיון
וההחלטה בערר לפני המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי
סעיף (6א)( )3לחוק (להלן  -הוועדה) ,למעט לעניינים אלה,
שלגביהם אנו אוצלים את סמכותנו לוועדת ערר מחוזית
כמפורט לצידם:
( )1החלטות הנוגעות לרישוי  -לוועדת הערר המחוזית שלפי
סעיף 12א לחוק;
( )2החלטות בענייני פיצויים והיטלי השבחה  -לוועדת הערר
המחוזית שלפי סעיף 12ו לחוק.
עררים בענייני פיצויים והיטלי השבחה שהוגשו לוועדה
ערב תחילתה של אצילה זו וביום תחילתה של אצילה זו טרם
קיימה הוועדה דיון בעניינם ,תעביר הוועדה לוועדת הערר שלפי
סעיף 12ו לחוק את העררים האמורים ,וועדת הערר שלפי סעיף
12ו לחוק תמשיך את הטיפול בהם מהשלב שאליו הגיעו; עררים
בענייני פיצויים והיטלי השבחה שהוועדה קיימה בעניינם ערב
תחילתה של אצילה זו ,תמשיך הוועדה את הטיפול בהם.

מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2020
לעומת מדד חודש דצמבר  ,2019מיום י"ז בטבת התשפ"א (1
בינואר  )2021סכומי העיצום הכספי לפי סעיף  46לחוק ,הם
כלהלן:
( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (46א) לחוק -
(א) ליחיד  19,980 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);
(ב) לתאגיד  39,950 -ש"ח;
( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (46ב) לחוק -
(א) ליחיד  74,910 -ש"ח;
(ב) לתאגיד  149,710 -ש"ח;
( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (46ג) לחוק -
(א) ליחיד  301,150 -ש"ח;
(ב) לתאגיד  602,300 -ש"ח;
( )4בשל הפרת הוראה לפי סעיף (46ה)( )2לחוק  3,010 -ש"ח.
י"א בשבט התשפ"א ( 24בינואר )2021
(חמ )3-5196
דוד יהלומי
המנהל הכללי של
המשרד להגנת הסביבה

כל אצילה קודמת לפי סעיף  74לחוק  -בטלה ,ואולם לגבי
עררים בענייני פיצויים והיטלי השבחה שהוועדה קיימה דיון
בעניינם ערב תחילתה של אצילה זו ,ביטול האצילה של הוועדה
ייכנס לתוקפו עם סיום הטיפול בעררים האמורים.

הודעה בדבר מתן היתר לעריכת הגרלה
לפי חוק העונשין ,התשל"ז1977-

י"ד בשבט התשפ"א ( 27בינואר )2021
(חמ -3-715ה)2
אריה מכלוף דרעי
יעקב ליצמן
שר הפנים
שר הבינוי והשיכון
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ה ,עמ'  ;16התשס"ח ,עמ' .416

אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (231א)( )1לחוק
העונשין ,התשל"ז( 21977-להלן  -החוק) ,נתתי היתר לעריכת
הגרלה שתיערך ביום כ"ט בשבט התשפ"א ( 11בפברואר ,)2021
לזכאים שלהם יושכרו דירות להשכרה ארוכת טווח ,במחיר
מפוקח ,בפרויקט מתחם הגדנ"ע בתל אביב ,במסגרת מכרז מס'
 100/2015בפיקוח חברת "דירה להשכיר  -החברה הממשלתית
לדיור ולהשכרה בע"מ" ,אשר שווק מכוח החלטת ממשלה מס'
 ,2191מיום כ' בחשוון התשע"ה ( 13בנובמבר  )2014שעניינה
"קידום הסכם עם חברת חלמיש לשיווק מתחם הגדנ"ע בתל
אביב".

בתוקף הסמכות לפי סעיף (26ד) לחוק הבחירות לכנסת
[נוסח משולב] ,התשכ"ט ,11969-שנאצלה לי ,2אני מודיע בזה
כי פנקס הבוחרים לכנסת העשרים וארבע נכנס לתוקפו ביום
י"ח בשבט התשפ"א ( 31בינואר .)2021

כ"ו בשבט התשפ"א ( 8בפברואר )2021
(חמ -3-831ה)1

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים
לכנסת העשרים וארבע
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-

י"ח בשבט התשפ"א ( 31בינואר )2021
(חמ -3-754ה)1

1
2

מרדכי כהן
המנהל הכללי של משרד הפנים
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשס"ג ,עמ' .34
י"פ התשס"ה ,עמ' .801

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,
התשע"ב2012-
בהתאם לסעיף (52ג) לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי
ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב( 12012-להלן  -החוק) ,אני
1

יעקב בליטשטיין
ממלא מקום המנהל הכללי
של משרד האוצר
1
2

י"פ התשע"ו ,עמ' .4348
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"ח ,עמ' .7

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2021
לפי תקנות רואי חשבון ,התשט"ז1955-
בהתאם לתקנה  4לתקנות רואי חשבון ,התשט"ז,11955-
אני מודיעה בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד אביב
 2021יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:
1

ק"ת התשט"ז ,עמ' .34

ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;530י"פ התש"ף ,עמ' .3346
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3519

תאריך

הנושא

תאריך אחרון
לרישום לבחינה

ביניים חלק א'
מבוא
לחשבונאות

ח' בסיוון התשפ"א
( 19במאי )2021

כ"ג באייר התשפ"א
( 5במאי )2021

משפט עסקי

י"ד בסיוון התשפ"א
( 25במאי )2021

כ"ט באייר התשפ"א
( 11במאי )2021

ביניים חלק ב'
כלכלה

כ"ג בסיוון התשפ"א
( 3ביוני )2021

יסודות ביקורת כ' בתמוז התשפ"א
( 30ביוני )2021
החשבונות

ט' בסיוון התשפ"א
( 20במאי )2021
ו' בתמוז התשפ"א
( 16ביוני )2021

בחינות סופיות חלק א'
סטטיסטיקה

ח' בסיוון התשפ"א
( 19במאי )2021

כ"ג באייר התשפ"א
( 5במאי )2021

חשבונאות
פיננסית א'

כ"ט בסיוון התשפ"א
( 9ביוני )2021

ט"ו בסיוון התשפ"א
( 26במאי )2021

דיני תאגידים
ומסחר

כ"א בסיוון התשפ"א
( 1ביוני )2021

ז' בסיוון התשפ"א
( 18במאי )2021

מימון

י"ד בסיוון התשפ"א
( 25במאי )2021

כ"ט באייר התשפ"א
( 11במאי )2021

טכנולוגיות
מידע

ו' בתמוז התשפ"א
( 16ביוני )2021

כ"ב בסיוון התשפ"א
( 2ביוני )2021

דיני מסים א'

כ' בתמוז התשפ"א
( 30ביוני )2021

ו' בתמוז התשפ"א
( 16ביוני )2021

בחינות סופיות חלק ב'
תמחיר
וחשבונאות
ניהולית
מתקדמת

כ"ג בסיוון התשפ"א
( 3ביוני )2021

ט' בסיוון התשפ"א
( 20במאי )2021

חשבונאות
פיננסית
מתקדמת

ו' באב התשפ"א
( 15ביולי )2021

כ"א בתמוז התשפ"א
( 1ביולי )2021

דיני מסים ב'

כ"ט בסיוון התשפ"א ט"ו בסיוון התשפ"א
( 26במאי )2021
( 9ביוני )2021

ביקורת
חשבונות
ובעיות ביקורת
מיוחדות

ג' באלול התשפ"א
( 11באוגוסט )2021

י"ט באב התשפ"א
( 28ביולי )2021

כל הבחינות חוץ מהבחינות בנושאים חשבונאות פיננסית
מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות יתקיימו
במכללת רמת גן ,ויחלו בשעה .10:00
מיקום ושעת הבחינות בנושאים חשבונאות פיננסית
מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות יישלחו
בדואר אלקטרוני בסמוך למועד הבחינה.
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הרישום לבחינות חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת
חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות יחל במהלך חודש יוני .2021
בהתאם לסמכותה של יושבת ראש ראש המועצה על
פי תקנה (4א) ,הבחינות בנושאים :מבוא לחשבונאות ,משפט
עסקי ,כלכלה ויסודות ביקורת החשבונות ,ייערכו בשנת 2021
רק במועד אביב  ;2021בחינות אלה לא ייערכו במועד סתיו
.2021
ניתן להירשם לבחינות המועצה באתר האינטרנט www.
 roch.justice.gov.ilבלבד.
האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א' ,ביניים
חלק ב' וסופיות חלק א' היא  442שקלים חדשים לכל נושא,
ולבחינות סופיות חלק ב' היא  838שקלים חדשים לכל נושא.
התאמות בבחינות
בקשות להתאמות בשל לקות למידה או הפרעות קשב
וריכוז ובקשות בשל מגבלות רפואיות ,ניתן להגיש עד  60ימים
לפני מועד הבחינה.
בקשה להתאמות של האוכלוסיות המיוחדות  -עולים
חדשים ,בני מיעוטים ,נבחנים מעל גיל  50ונשים בהיריון ,ניתן
להגיש עד  30ימים לפני מועד הבחינה.
כ"ב בשבט התשפ"א ( 4בפברואר )2021
(חמ -3-372ה)1
סיגל יעקבי
			
יושבת ראש מועצת רואי חשבון

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של תשתיות לאומיות (להלן  -הוועדה הארצית),
בישיבתה מס'  19/2020מיום כ"ה באלול התש"ף ( 14בספטמבר
 ,)2020החליטה על העברת תכנית לתשתית לאומית ,מס'
תתל/22 /ד -השלמות סטטוטוריות למסילה המזרחית (להלן -
התכנית) ,להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.
מקום התכנית :הרחבה צפונית  -בשטח שבין פרדס–חנה-
כרכור לבין אזור התעשייה קיסריה ,דרך  - 5504בין קיבוץ ניר
אליהו לתחנת רכבת כפר סבא צפון המתוכננת ,מבנה שליטה
ובקרה אייל  -בצמוד לגשר מעל כביש  6המחבר בין כביש
 444לבין טירה ,מבנה שליטה ובקרה רמז  -באזור הפיצול בין
מסילת החוף למסילה המזרחית ,קו מקורות  -בתחום מחלף
נחשונים .6/471
מטרת התכנית :הארכה צפונה והרחבה של רצועת
המסילה באזור פרדס חנה לצורך תפעולי ,הקמת מבני דרך
(מבני שליטה ובקרה רמז ואייל) ,הרחבה נקודתית לדרך 5504
בסמוך לתחנת הרכבת כפר סבא צפון ,קביעת רצועת תשתית
לקו מקורות לצורך הקמתה והפעלתה של המסילה המזרחית.
עיקרי הוראות התכנית:
•
1

ייעוד שטחים למסילת ברזל ,דרך מוצעת ,מפגש דרך-
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ב ,עמ' .212
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מסילה;
•

קביעת הוראות בינוי ופיתוח למסילה ,לדרך ולמבני הדרך;

•

קביעת זכויות בנייה ותנאים להרשאות למבני הדרך;

•

קביעת אמצעים למזעור הפגיעה בסביבה;

•

הטלת הגבלות בנייה על שטחים סמוכים למסילה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוזות :חיפה ,מרכז;
מרחבי תכנון מקומיים :פרדס–חנה-כרכור ,טירה ,דרום השרון.
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום
התכנית:
חלקי גוש

סוג גוש

חלקות
בשלמותן

חלקות בחלקן

5662

לא מוסדר

,21 ,18-16 ,6
64 ,59 ,53 ,37

7579

לא מוסדר

15

7553

מוסדר

7762

מוסדר

73 ,72 ,70

7764

מוסדר

97 ,94 ,93

10119

מוסדר

18

10120

מוסדר

22 ,15

10122

מוסדר

12347

מוסדר

12348

מוסדר

12349

מוסדר

151, 150, 140

345

,28 ,26 ,24
144-142

,212 ,33 ,25
373 ,346 ,308
21 ,19 ,2

11 ,9 ,3

13
33 ,16 ,12 ,1

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 חיפה או מרכז; הפנייה לוועדה
הארצית תלווה בנימוק ובביסוס טיעונים ותיעשה באמצעות
טופס מקוון בכתובת האינטרנט ,https://bit.ly/3clDhvl :או
בכתובת הדואר האלקטרוני  ,ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאו
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 ,בפנייה ,יש לציין פרטים מלאים ליצירת
קשר :כתובת מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני ,טלפון.
עיון במסמכי התכנית :כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי
התכנית על ידי סריקת הברקוד בהודעה זו או באתר האינטרנט
של מינהל התכנון בכתובת ,https://bit.ly/2M13V1E :באתר
האינטרנט של נתיבי ישראל בכתובתhttps://bit.ly/388669e :
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במשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
רח' בית הדפוס  ,12ירושלים ,טל',074-7578208 :
דואר אלקטרוני  ,ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאתר
הוועדה לתשתיות לאומיותhttps://www.gov.il/he/ :
;departments/topics/vatal
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ,שד' הרצל
 ,91רמלה  ,72430טל' ;074-7697390
( )3הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רח' פל ים
15א' ,קריית הממשלה ,חיפה  ,33095טל' ;074-7697275
( )4הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור ,רח'
דרך הבנים  ,20פרדס–חנה-כרכור  ,37000טל' ;077-9779903
( )5הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה טירה ,טירה  ,44915טל'
;09-7938914
( )6הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון ,נוה ירק
 ,45100טל' ;03-9000500
י"ב בשבט התשפ"א ( 25בינואר )2021
חמ -3-697ה)3
מרדכי כהן
יושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר השעיית חבר
לפ`י חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט המחוזי
בירושלים ,בשבתו ביום כ"ג בטבת התשפ"א ( 7בינואר ,)2021
בתיק עב"י ( 53619-09-20בד"א  ,)24/20החליט להטיל על עורך
דין משה מאור ,רישיון מס'  ,27814עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבע שנים.
תוקף ההשעיה מיום כ"ג בשבט התשפ"א ( 5בפברואר
 )2021עד יום ו' בשבט התשפ"ה ( 4בפברואר .)2025
כ"ה בשבט התשפ"א ( 7בפברואר )2021
(חמ )3-94

1

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

תמצית תקציב רגיל של עיריית תל–אביב-יפו
עירייה איתנה
לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות (להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ב) לפקודה ,אישרה
מועצת עיריית תל–אביב-יפו את תקציבה הרגיל לשנת ,2021
שתמציתו להלן:
1

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מים

בשקלים חדשים
3,375,000,000
1,000,000
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צד ההכנסות
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
68,315,000
6,240,000
808,945,000
4,259,500,000

צד ההוצאות
הנחות ארנונה (בקיזוז שיפוי בגין
אזרחים ותיקים)
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

10,000,000
5,510,000,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים (נוהל
שיפוי בגין אזרחים ותיקים)
סך הכול תקבולי ממשלה

602,860,000
351,425,000
36,835,000
8,880,000

הוצאות מותנות
סך הכול הוצאות כולל מותנה

5,510,000,000

תקבולים אחרים (קרן ייעודית)
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
(כולל ריבית ודיבידנדים)
תקבולים אחרים (קרן ייעודית)
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים
קודמות (כולל ריבית ודיבידנדים)
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות ארנונה נטו (בקיזוז שיפוי בגין
אזרחים ותיקים)
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה

-

י"ב בשבט התשפ"א ( 25בינואר )2021
(חמ -3-360ה)1
רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

1,000,000,000
18,500,000
42,000,000
18,500,000
42,000,000
5,320,000,000
190,000,000
5,510,000,000
-

סך הכול הכנסות כולל מותנה

5,510,000,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
רכישת מים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
1,824,712,000
1,408,450,000
3,233,162,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול הוצאות חינוך

606,738,000
715,880,000
1,322,618,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

103,550,000
465,670,000
569,220,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

1,050,000
163,950,000
165,000,000

הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

20,000,000
-

סך הכול הוצאות לפני הנחה בארנונה
וכיסוי גירעון מצטבר

5,310,000,000

סך הכול פירעון מילוות

עודף (גירעון)

בשקלים חדשים
190,000,000

תמצית תקציב רגיל של עיריית חולון לשנת הכספים
 - 2021עירייה איתנה
לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ב) לפקודה ,אישרה
מועצת עיריית חולון את תקציבה הרגיל לשנת  ,2021שתמציתו
להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול הכנסות עצמיות

בשקלים חדשים
626,930,000
461,800
21,023,000
3,677,000
132,138,500
784,230,300

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

352,600,500
140,409,200
4,034,000
300,000
497,343,700

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

26,626,000
1,308,200,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

121,000,000
1,429,200,000

הכנסה מותנה

-

סך הכול הכנסות כולל מותנה

1,429,200,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות

בשקלים חדשים
235,429,200
315,863,500
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צד ההוצאות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
551,292,700

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

171,942,600
363,880,700
535,823,300

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

29,314,200
169,380,800
198,695,000

פירעון  -מילוות מים וביוב
פירעון  -מילוות אחר

184,300
17,285,700
17,470,000

הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
הוצאות חד-פעמיות ובגין שנים קודמות

4,419,000
500,000

סך הכול הוצאות לפני הנחה בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

1,308,200,000
121,000,000
1,429,200,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

1,429,200,000

סך הכול פירעון  -מילוות

.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-יפו ,ששטחה  25,946מ"ר (כולל
הפקעת עבר) מתוך  29,524מ"ר ,המזוהה כח"ח  85בגוש
( 6984חלקי חלקות לשעבר  17ו– 18בגוש  6984בהתאם
לתב"ע תא.)1816/

כ' בשבט התשפ"א ( 2בפברואר )2021
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
__________
 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' רצ/
מק/10/1/א ,15/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,9187התשפ"א ,עמ'  ,840מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
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.

כ"ז בטבת התשפ"א ( 11בינואר )2021
(חמ -3-360ה)1
מוטי ששון
ראש עיריית חולון

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-בהתאם לתכנית מס' תא,1816/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2606התש"ם ,עמ'  ,1103ובהתאם לתכנית מס' תא,3922/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6669התשע"ד ,עמ'  ,511מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבנים
ומוסדות ציבור ,שצ"פ ,דרך ו/או טיפול נופי.

.2

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

1
2

1
2
3

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

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

ילקוט הפרסומים  ,9415כ"ז בשבט התשפ"א9.2.2021 ,
09/02/21

13:46

3523

.4

חטיבת קרקע בראשון לציון -

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

ששטחה כ– 53מ"ר ,המזוהה כגוש  ,3946ח"ח  ;405הרחבת
שדרות התקומה מצדו המזרחי ,שכונת קריית הלאום;

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

ששטחה כ– 60מ"ר ,המזוהה כגוש  ,3946ח"ח  ,408הרחבת
שדרות התקומה מצדו המערבי ,שכונת קריית הלאום.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,2101/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3861
התשנ"א ,עמ'  ,1995מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אצבע הגליל (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.

.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 -

תיאור הקרקע -

י"ח בשבט התשפ"א ( 31בינואר )2021
(חמ )3-2
רז קינסטליך
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ/
מק/10/1/א ,35/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,9343התשפ"א ,עמ'  ,2730מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
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 -
חטיבת קרקע בראשון לציון -
ששטחה כ– 30מ"ר ,המזוהה כגוש  ,5036ח"ח  ;38הרחבת
רחוב המורן מצדו הצפוני והרחבת רחוב הסיתוונית מצדו
המזרחי ,שכונת קריית ראשון;

גוש  ,13989חלקה  ,1בשטח כולל של  4,908מ"ר; הייעוד:
דרך.
י"ג בשבט התשפ"א ( 26בינואר )2021
(חמ )3-2
סלימאן נסראלדין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,2101/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3861
התשנ"א ,עמ'  ,1995מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אצבע הגליל (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.

.2

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

ששטחה כ– 82מ"ר ,המזוהה כגוש  ,5036ח"ח  ,54הרחבת
רחוב המורן מצדו הדרומי והרחבת רחוב הסיתוונית מצדו
המזרחי ,שכונת קריית ראשון.
י"ח בשבט התשפ"א ( 31בינואר )2021
(חמ )3-2
רז קינסטליך
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

3 524
09/02/21

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,9415כ"ז בשבט התשפ"א9.2.2021 ,
13:46

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,23/1212/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3565
התשמ"ח ,עמ'  ,2600מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,9072התש"ף ,עמ'  ,8518תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

גוש  ,13991חלקה  ,3בשטח כולל של  974מ"ר; הייעוד :דרך.
י"ג בשבט התשפ"א ( 26בינואר )2021
(חמ )3-2
סלימאן נסראלדין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,2101/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3861
התשנ"א ,עמ'  ,1995מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אצבע הגליל (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.

.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 בפתח תקווה ,רח' סלנט ,גוש  ,6397ח"ח ,210
בשטח של  71מ"ר; הייעוד :שב"צ.
י"ד בחשוון התשפ"א ( 1בנובמבר )2020
(חמ )3-4
רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
1
2

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'  ,410-0123661שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,8034התשע"ט,
עמ'  ,4199בהתאם 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
 ,9072התש"ף ,עמ'  ,8517תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' כנסת ישראל ,גוש ,4042
ח"ח  ,805בשטח של  125מ"ר ,בייעוד שצ"פ; בשטח של
 23מ"ר ,בייעוד דרך; בשטח של  60מ"ר ,בייעוד שצ"פ.

גוש  ,13989חלקה  ,1בשטח כולל של  8,639מ"ר; הייעוד:
דרך.
י"ג בשבט התשפ"א ( 26בינואר )2021
(חמ )3-2
סלימאן נסראלדין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,9415כ"ז בשבט התשפ"א9.2.2021 ,
09/02/21

13:46

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

י"ד בחשוון התשפ"א ( 1בנובמבר )2020
(חמ )3-4
רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת ,5/179/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3126התשמ"ה,
עמ'  ,403מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פתח תקווה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,9059התש"ף ,עמ'  ,8342תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' שלמה קפלנסקי ,גוש ,6371
ח"ח  ,414בשטח של  24מ"ר; הייעוד :דרך.

ז' בחשוון התשפ"א ( 25באוקטובר )2020
(חמ )3-4

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,456-0129064שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,8588התש"ף ,עמ'  ,2350מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שורקות ,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  ,9251התשפ"א ,עמ' ,1682
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית נחל
שורק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
גוש  ,2235ח"ח  ;36הייעוד :שטח ציבורי פתוח ודרך מוצעת.

י"ח בשבט התשפ"א ( 31בינואר )2021
(חמ )3-4
ליאור שחר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
1
2

1

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

2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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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'
 ,410-0123661שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,8034התשע"ט ,עמ'  ,4199מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה בהתאם
2
לסעיף  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  ,9072התש"ף ,עמ' ,8517
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,355-0449710שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,8696התש"ף ,עמ'  ,3900מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת 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  ,9084התש"ף ,עמ'  ,8662תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית רכסים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
רכסים ,גוש  ,11144חלקה  ,286בשטח של כ– 49מ"ר,
הייעוד :הרחבת דרך ,רצועה ברוחב  1מטר בדרום מערב
החלקה ,כמתואר בתשריט המצורף.

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' כנסת ישראל ,גוש ,4042
חלקה  936בשלמות ,בשטח של  179מ"ר ,בייעוד שצ"פ;
בשטח של  3מ"ר ,בייעוד דרך.
י"ד בחשוון התשפ"א ( 1בנובמבר )2020
(חמ )3-4

י"ט בשבט התשפ"א ( 1בפברואר )2021
(חמ )3-4
סמי מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
1
2

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

3 526
09/02/21

1
2

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

ילקוט הפרסומים  ,9415כ"ז בשבט התשפ"א9.2.2021 ,
13:46

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
צו פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות,
מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודה אחזקות ופיתוח בית עזרא -
אגודה שיתופית בע"מ ,מס' האגודה.57-005873-5 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את אורן אבלה ,מרח' הזית ,10
כפר ביל"ו .7696500

איילה בר מתוקים בע"מ
(ח"פ )51-212407-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד אורי נוה ,מרח' דרך מנחם בגין  ,11רמת
גן  ,5268104למפרק החברה.

בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מהאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי המען הנ"ל.

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.

בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.6.2021
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

ה' בטבת התשפ"א ( 20בדצמבר )2020
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

אורי נוה ,עו"ד ,מפרק

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

(ע"ר )58-065661-9

זיקוקית ע.ד ( )2001בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-305982-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.12.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רוזה פריגוזין ,מרח' הזית  ,20בית אלעזרי  ,7630800למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.5.2021
בשעה  ,16.00אצל המפרקת ,רח' הבילוים  ,12גדרה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
רוזה פריגוזין ,עו"ד ,מפרקת

אור יהושע

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל ,שהתכנסה
ביום  ,14.12.2020התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון
ולמנות את עו"ד אבנר שמחי ,מרח' משה חיים שפירא ,22
אשדוד  ,774322למפרק העמותה.
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.
אבנר שמחי ,עו"ד ,מפרק

פז-מוביל (הובלת דלק) בע"מ
(ח"פ )51-333370-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.4.2021בשעה  ,12.00במשרדי פז חברת נפט בע"מ,
יורו פארק ,בניין הולנד ,קיבוץ יקום ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנה'וג בפנקסים ובניירות של החברה.
יריב פקטה ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,9415כ"ז בשבט התשפ"א9.2.2021 ,
09/02/21

13:46
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סרטי דדש בע"מ
(ח"פ )51-072139-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.3.2021בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' שמואל
שניצר  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זרה המאוגדת בפנמה הנושאת מספר תאגיד  12946והמהווה
את השותף המוגבל בשותפות ,העבירה את מקום מושבה
ורישומה לדלוואר ארצות הברית ,כך שממועד זה מלוא
החזקותיה ,זכויותיה וטובות הנאתה בשותפות (המהוות 99%
מהזכויות בשותפות) רשומות ע"ש חברת Albert Consort,
 ,Investments, LLCחברה פרטית המאוגדת בדלוואר ,ארצות
הברית ,הנושאת מספר תאגיד  ,7777214וכתובה הרשומה
היא3411 Silverside Road, Tatnal Building 104, New :
.Castle county, Wilington, Delaware 19810
לאור האמור לעיל ,מים  31.12.2019השותף המוגבל
בשותפות הוא חברת .Albert Consort Investments, LLC

מירי מורד דדש ,מפרקת
גיא ידין
		  מורשה חתימה בשותפות

לה-פט בע"מ

סול נטו 1

(ח"פ )51-419639-3
(בפירוק מרצון)

(ש"מ )55-027532-5

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר עדכון שותף מוגבל

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.4.2021בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' אלתרמן
 ,24רעננה ,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 להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום , 2.2.2021
החברה סולאיר ישראל בע"מ ,ח"פ  ,51-429822-3העבירה את
מלוא חלקה כשותפה מוגבלת בשותפות הנ"ל לחברה סולאיר
אנרגיות מתחדשות בע"מ ,ח"פ  ,51-604630-7מרח' אלי
הורביץ  ,27רחובות.
בהתאם לאמור ,חדלה סולאיר ישראל בע"מ להיות
שותפה מוגבלת בשותפות והעבירה את מלוא חלקה ,זכויותיה,
חובותיה וטובות ההנאה בשותפות לסולאיר אנרגיות
מתחדשות בע"מ ,אשר נכנסה כשותפה מוגבלת בשותפות
במקומה.

בן מסינג ,מפרק

א.ג.ן הגליל יזום והשקעות ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-284040-6

אלון שגב    עודד עין דור
מורשי חתימה בשותפות

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,21.3.2021בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' טרומפלדור ,30
קריית שמונה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרים מלכיור ,מפרקת

(ש"מ )55-025083-1

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום 31.12.2019
חברת  ,Albert Consort Investments Corp.חברה פרטית
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הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,תיק פר"ק 3667-09-14
בעניין :פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
שם החברה :בים נטוורקס בע"מ (בפירוק) ,ח"פ .51-386337-3
שם המנהל המיוחד ומענו :עו"ד יוסי משולם ,מרח' הורדים ,8
אבן יהודה.
בהתאם לאישור בית המשפט מיום  ,6.1.2021נמסרת
בזה הודעה על ידי המנהל המיוחד בדבר חלוקת דיבידנד
ראשון וסופי לנושי החברה שהגישו תביעות חוב במועד
ושתביעותיהם אושרו ,ושישולם בהתאם לדיני הקדימה.
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אסף ליאור ,עו"ד
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יוסי משולם ,עו"ד ,מנהל מיוחד

ילקוט הפרסומים  ,9415כ"ז בשבט התשפ"א9.2.2021 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

