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הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
בן– נסים  את  הממשלה  מינתה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 

שטרית לתפקיד המנהל הכללי של משרד החוץ.

ד' בתשרי התשע"ה )28 בספטמבר 2014(
)חמ 3-56-ה1(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

 הודעה על מינוי חברים למועצה הישראלית 
לתרבות ולאמנות

לפי חוק התרבות והאמנות, התשס"ג-2002

מודיעים בזה, כי הממשלה מינתה, בהתאם לסעיפים 2)א( 
)להלן - החוק(,  והאמנות, התשס"ג-12002  ו–4 לחוק התרבות 
מטה  הרשומים  את  והספורט  התרבות  שרת  הצעת  פי  ועל 

לחברים במועצה הישראלית לתרבות ולאמנות:

יוסי רונן - לפי סעיף 4)א()1( לחוק;

אהרון בן צבי - לפי סעיף 4)א()1( לחוק;

חגי ליניק - לפי סעיף 4)א()1( לחוק;

לימור שרייבמן2 )שריר( )הארכת מינוי( - לפי סעיף 4)א()1( 
לחוק;

סשה קליין - לפי סעיף 4)א()1( לחוק;

יעל גרינוולד2 )הארכת מינוי( - לפי סעיף 4)א()1( לחוק;

ג'ודי אברמוביץ-גרוס3 )הארכת מינוי( - לפי סעיף 4)א()2( 
לחוק.

והספורט התייעצה  נעשה לאחר ששרת התרבות  המינוי 
עם ארגונים המייצגים יוצרים, אמנים ועוסקים בתחומי תרבות 
ואמנות ועם גופים ציבוריים מתחומי התרבות והאמנות, כפי 

שפורסמו ברשומות.

י' בחשוון התשע"ה )3 בנובמבר 2014(
)חמ 3-3383(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"ג, עמ' 64; התשס"ד, עמ' 304.  1

י"פ התשע"א, עמ' 318.  2

י"פ התשס"א, עמ' 1738.  3

מינוי רשם הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  רשמים,  לבחירת  הוועדה  בחירת  ולפי  התשכ"ז-11967, 
ט'  מיום  לפועל  גיא סמולרצ'יק לרשם הוצאה  בזה את  ממנה 

בחשוון התשע"ה )2 בנובמבר 2014(.

י"ב בתשרי התשע"ה )6 באוקטובר 2014(
)חמ 3-1121-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 930.  1

הארכת מינוי חבר הוועדה הבוחנת
לפי חוק הקאדים, התשכ"א-1961

הקאדים,  לחוק  2)ב(  סעיף  לפי  סמוכתי  בתוקף 
התשכ"א-11961, אני מאריכה את מינויו של עורך הדין מאזן 

דעאס, לחבר הוועדה הבוחנת.

המינוי יוארך בשלושה חודשים.

ח' בתשרי התשע"ה )2 באוקטובר 2014(
)חמ 3-260-ה5(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ב, עמ' 505.  1

הודעה בדבר מינוי יושב ראש וחבר נוסף
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
ברוך  פרופ'  את  מיניתי  התשכ"ו-11965,  רפואיות(,  )ועדות 
ברשימת  נוסף  ולחבר  ראש  ליושב   ,13986 מס'  רישיון  שפירא, 

הרופאים2 לעניין התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(.

ה' באלול התשע"ד )31 באוגוסט 2014(
)חמ 3-183-ה3(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 3076 ועמ' 7694.  2

הודעה על מינוי חבר מינהלת מרכז השקעות
לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

לעידוד השקעות  לחוק  9)א()7(  סעיף  לפי  בתוקף סמכותי 
התעשייה  שעניינם  ארגונים  ובהמלצת  התשי"ט-11959,  הון, 
 8( התשע"ד  בשבט  ז'  ביום  מיניתי  כי  מודיע  אני  בישראל, 
או  ניסיון  בעלת  ציבור  נציגת  בן–נר,  יהל  את   )2014 בינואר 
במקומו  מרכז ההשקעות  מינהלת  לחברת  השכלה מתאימים, 

של ראובן גינל2.

המינוי בתוקף לשלוש שנים.

ב' בחשוון התשע"ה )26 באוקטובר 2014(
)חמ 3-506-ה6(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 234.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 923.  2

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו- 1955 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 

הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לעניין החוק האמור:

 
ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1
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ענבל קובליו, מס' רישום 20803 - בעיירית טירת הכרמל

טוני מנחם, מס' רישום 9415 - בעיריית נתניה

חנין ריאן, מס' רישום 24722 - במועצה המקומית כאבול

ליאת קלמן, מס' רישום 12865 - בעיריית רמלה

רחל אנדסאו, מס' רישום 28687 - בעיריית ירושלים

עביר אבו שהאב, מס' רישום 21680 - במועצה המקומית מעלה 
עירון

סיגל בנימין, מס' רישום 10342 - בעיריית לוד

דורית אלזנר, מס' רישום 13465 - בעיירית עכו

נטלי יצחק, מס' רישום 22558 - בעיריית רחובות

מונא רבאח, מס' רישום 20533 - במועצה המקומית ירכא

המקומית  במועצה   -  20008 רישום  מס'  סרבניצקי,  רומח  עדי 
מזכרת בתיה

בתיה זינגר לוי, מס' רישום 8711 - במועצה האזורית מנשה

מירב דנה אמסלם, מס' רישום 22775 - בעיריית גבעתיים

אפרת גמליאל, מס' רישום 14219 - במועצה האזורית מטה בנימין

נטליה חדרקביץ', מס' רישום 15742 - בעיריית רמת גן

אסתר אתי סדון, מס' רישום 24765 - בעיריית שדרות

נורית מילגיר, מס' רישום 20468 - בעיריית תל–אביב-יפו

כותר אלסאנע, מס' רישום 19812 - במועצה המקומית לקייה

תל– בעיריית   -  27904 רישום  מס'  גולדמן,  קרולינה  דבורה 
אביב-יפו

ליאת לשץ, מס' רישום 18063 - בעיריית רעננה

רחל ישי, מס' רישום 18296 - בעיריית רמת גן

ענבר פלג, מס' רישום 21361 - בעיריית נס ציונה

נווה  האזורית  במועצה   -  26910 רישום  מס'  גבועה,  מוחמד 
מדבר

סולימאן אלקריני, מס' רישום 16889 - בעיריית רהט

אן לסלי שטיינר, מס' רישום 7454 - בעיריית באר שבע

שירלי בטש הלוי, מס' 11884 - בעיריית אשדוד

גוש  האזורית  במועצה   -  23053 רישום  מס'  ריס,  לאה  שירה 
עציון.

י"א בחשוון התשע"ה )4 בנובמבר 2014(
)חמ 3-143(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 

הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לעניין החוק האמור:

 
ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

תחיה פש, מס' רישום 23030 - בעיריית ירושלים

מיכל כץ סויס, מס' רישום 17046 - בעיריית הרצליה

איתן בניהו נירית, מס' רישום 13114 - במועצה האזורית גלבוע.

י"א בחשוון התשע"ה )4 בנובמבר 2014(
)חמ 3-143(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לעובדים  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ו-11966, 

סוציאליים לפי החוק האמור:

ליאת אביב, מס' רישום 9884 - במחוז תל אביב והמרכז

מוחמד גבועה, מס' רישום 26910 - במועצה אזורית נווה מדבר

ענבר פלג, מס' רישום 21361 - בעיריית נס ציונה

רחל ישי, מס' רישום 18296 - בעיריית רמת גן

ליאת לשץ, מס' רישום 18063 - בעיריית רעננה

דבורה קרולינה גולדמן, מס' רישום 27904 - בעיריית תל–אביב–יפו

כותר אלסאנע, מס' רישום 19812 - במועצה המקומית לקייה

נורית מילגיר, מס' רישום 20468 - בעיריית תל–אביב-יפו

אסתר אתי סדון, מס' רישום 24765 - בעיריית שדרות

תחיה פש, מס' רישום 23030 - בעיריית ירושלים

נטליה חדרקביץ, מס' רישום 15742 - בעיריית רמת גן

אפרת גמליאל, מס' רישום 14219 - במועצה האזורית מטה בנימין

מירב דנה אמסלם, מס' רישום 22775 - בעיריית גבעתיים

בתיה זינגר לוי, מס' רישום 8711 - במועצה האזורית מנשה

המקומית  במועצה   -  20008 רישום  מס'  סרבניצקי,  רומח  עדי 
מזכרת בתיה

מונא רבאח, מס' רישום 20533 - במועצה המקומית ירכא

נטלי )אנטלם( יצחק, מס' רישום 22558 - בעיריית רחובות

דורית אוזנר, מס' רישום 13465 - בעיריית עכו

סיגל בנימין, מס' רישום 10342 - בעיריית לוד

עביר אבו שהאב, מס' רישום 21680 - במועצה המקומית מעלה 
עירון

רחל אנדסאו, מס' רישום 28687 - בעיריית ירושלים

ליאת קלמן, מס' רישום 12865 - בעיריית רמלה

חנין ריאן, מס' רישום 24722 - במועצה המקומית כאבול

אליצור מרדכי, מס' רישום 4653 - במועצה האזורית מטה יהודה

ליטל אדלר, מס' רישום 17896 - בעיריית חיפה.

כ"א באלול התשע"ד )16 בספטמבר 2014(
)חמ 3-1769(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.  1
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מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עוזרי  רוני  ד"ר  את  ממנה  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 
למנהל השירותים הווטרינריים מיום כ"ז באלול התשע"ד )22 
בספטמבר 2014( עד יום ג' בתשרי התשע"ה )27 בספטמבר 2014(.

ט' באלול התשע"ד )4 בספטמבר 2014(
)חמ 3-1469-ה1(

יאיר שמיר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1

הודעה על הטלת תפקיד מנהל השירותים להגנת 
הצומח ולביקורת

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נציב שירות  ולאחר התייעצות עם  )מינויים(, התשי"ט-11959, 
המדינה, אני מטיל על משה וייס, סגן מנהל השירותים להגנת 
ולביקורת, למלא את תפקיד מנהל השירותים להגנת  הצומח 
בספטמבר   11( התשע"ד  באלול  ט"ז  מיום  ולביקורת,  הצומח 

2014(, לשלושה חודשים או עד למינוי של קבע, לפי המוקדם.

ט"ו באלול התשע"ד )10 בספטמבר 2014(
)חמ 3-367-ה10(

יאיר שמיר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הודעה בדבר בחירת רב עיר אשכנזי לנתניה
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירת רבני עיר(, 

התשס"ז-2007

לפי  מודיעה  לנתניה  אשכנזי  עיר  לרב  הבחירות  ועדת 
תקנה 18)ד( לתקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 
באלול  ט'  ביום  בחרה  הבוחרת  האסיפה  כי  התשס"ז-12007, 
התשע"ד )4 בספטמבר 2014( את הרב קלמן מאיר בר לרב עיר 

אשכנזי בנתניה.

כ"ג באלול התשע"ד )18 בספטמבר 2014(
)חמ 3-44-ה1(

משה אמסלם  
יושב ראש ועדת הבחירות  
לרב עיר אשכנזי בנתניה  

ק"ת התשס"ז, עמ' 1150.  1

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אשדוד
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
שהמועצה הדתית אשדוד תהיה בת תשעה חברים והרכבתי 

אותה כדלהלן:

 
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.  1

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ו-11966, אני ממנה את ורדה עמיר, מס' רישום 11825, 

לעובדת סוציאלית במחוז תל אביב והמרכז לפי החוק האמור.

י"ט באלול התשע"ד )14 בספטמבר 2014(
)חמ 3-1769(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.  1

מינוי עובדת סוציאלית 
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ו-11966, אני ממנה את נחמה ברימן, מס' רישום 17238, 

לעובדת סוציאלית בעיריית חיפה לפי החוק האמור.

י"א בחשוון התשע"ה )4 בנובמבר 2014(
)חמ 3-1769(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.  1

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מס'  בוזו,  עירית  של  מינויה  את  משנה  אני  התשכ"ו-11966, 
"מחוז  יבוא  ירושלים"  "בעיריית  שבמקום  כך   ,26802 רישום 

ירושלים".

י"א בחשוון התשע"ה )4 בנובמבר 2014(
)חמ 3-1769(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 2462.  2

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מס'  גד,  בן  ענת  של  מינויה  את  משנה  אני  התשכ"ו-11966, 
רישום 212180, כך שבמקום "בעיריית קריית ים" יבוא "בעיריית 

נתניה".

כ"ב בתמוז התשע"ד )20 ביולי 2014(
)חמ 3-1769(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.  1

י"פ התשס"ד, עמ' 148.  2
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יעקב מקייס

אוה חכם לוי

לוי בן אבו

עוזיאל בוסקילה

מאיר אוחנה

תוקף המינוי מיום ח' בתשרי התשע"ה )2 באוקטובר 2014(.

ח' בתשרי התשע"ה )2 באוקטובר 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית יבנה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
והרכבתי  חברים  שבעה  בת  תהיה  יבנה  הדתית  שהמועצה 

אותה כדלהלן:

לוי איטח

גבריאל ממן

יצחק מוסאי

יוסף שאער

דורון מלכה

בנטהון דניאל

אורלי עמרני

תוקף המינוי מיום כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(.

כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.  1

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית חבל מודיעין
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
חברים  תשעה  בת  תהיה  מודיעין  חבל  הדתית  שהמועצה 

והרכבתי אותה כדלהלן:

משה מעטוף

דוד אלגלי

אביבה כתב

אבנר קלאף

דוד כהנא

משה חבני

דוד פורת

 
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.  1

עובדיה דהן

אליהו אטיאס

יריב דהן

מרדכי חסיד

מאיר עמר

אילן אואנונו

דוד בן מנחם

מיכאל ג'נשוילי

אלאונורה מוטניצקי

תוקף המינוי מיום כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(.

כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית גבעתיים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
שהמועצה הדתית גבעתיים תהיה בת תשעה חברים והרכבתי 

אותה כדלהלן:

שאול פרבר

אריה שוורץ

משה גולני

טטיאנה קוסקין

יוסף חסידים

יואל פרידמן

איתן ראובני

אסתר קורן

יעקב כרמי

תוקף המינוי מיום כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(.

כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.  1

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית טבריה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
והרכבתי  חברים  שבעה  בת  תהיה  טבריה  הדתית  שהמועצה 

אותה כדלהלן:

יעקב שטרית

אבנר בוסקילה

 
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.  1
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זאב שצר

דוד אלבאום

תוקף המינוי מיום כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(.

כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית צפת
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
והרכבתי  חברים  שבעה  בת  תהיה  צפת  הדתית  שהמועצה 

אותה כדלהלן:

בנימין לגזייל

צביקה אדלר

עמוס חדד

מנחם כהן

יוחאי עזרא

ברוך קליין

פרסי עברון

תוקף המינוי מיום כ"ה בתשרי התשע"ה )19 באוקטובר 2014(.

כ"ה בתשרי התשע"ה )19 באוקטובר 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.  1

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית קצרין
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
והרכבתי  חברים  חמישה  בת  קצרין תהיה  שהמועצה הדתית 

אותה כדלהלן:

יעקב שחר

ניסים כליפה

דרור אלקיים

דנה אלמלם

אהרן קהתי

תוקף המינוי מיום י"א בתשרי התשע"ה )5 באוקטובר 2014(.

י"א בתשרי התשע"ה )5 באוקטובר 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.  1

שמריהו מדר

מיכאל טירי

תוקף המינוי מיום י"א בתשרי התשע"ה )5 באוקטובר 2014(.

י"א בתשרי התשע"ה )5 באוקטובר 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית חולון
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
והרכבתי  חברים  תשעה  בת  תהיה  חולון  הדתית  שהמועצה 

אותה כדלהלן:

דוד ישר

שלמה אלפסי

מאיר מלכה

משה בן ניסן

בנימין בן יוסף

עמוס ברנס

יהושע דיטמן

שרה כהן גאדול

משה פרזיס

תוקף המינוי מיום כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(.

כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.  1

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית עמק חפר
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
שהמועצה הדתית עמק חפר תהיה בת תשעה חברים והרכבתי 

אותה כדלהלן:

יאיר בטיטו

יפתח חן

יוסף ישראל

עירית וייס

מיכה הראל

אברהם מלכה

עובדיה נקש

 
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.  1
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הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית ראשון לציון
לפי תקנות המועצות הדתיות היהודיות )חילופי גברי(, 

התשכ"ז-1966

היהודיות  הדתיות  המועצות  לתקנות   4 לתקנה  בהתאם 
מונה  סטון,  ז'ק  כי  מודיע  אני  התשכ"ז-11966,  גברי(,  )חילופי 

לחבר המועצה הדתית ראשון לציון במקום פיני איזק2.

תוקף המינוי מיום כ"ה בתשרי התשע"ה )19 באוקטובר 2014(.

כ"ה בתשרי התשע"ה )19 באוקטובר 2014(
)חמ 3-140(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

ק"ת התשכ"ז, עמ' 135.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 7597.  2

הסמכת מנהל
לפי תקנות רישוי עסקים )תנאים לרישוי משקי עופות ולולים(, 

התשמ"א-1981

עסקים  רישוי  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן  התשמ"א-11981  ולולים(,  עופות  משקי  לרישוי  )תנאים 
ד"ר  הווטרינר הממשלתי,  אני מסמיך את הרופא  - התקנות(, 

שמעון פרק, למנהל לעניין התקנות.

רישיון  יש  למוסמך  עוד  כל  בתוקף  תעמוד  זו  הסמכה 
הווטרינריים,  הרופאים  חוק  לפי  וטרינרית  ברפואה  לעסוק 
וטרינר  רופא  בתפקיד  משמש  הוא  עוד  וכל  התשנ"א-21991, 

ממשלתי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

י"ח באב התשע"ד )14 באוגוסט 2014(
)חמ 3-4957(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

ק"ת התשמ"א, עמ' 868.  1

ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  2

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע, בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, 
כי ביום י"ט באלול התשע"ד )14 בספטמבר 2014(, הארכתי את 
תוקפו של הרישיון 367/"אלון D"2 עד יום ט' בטבת התשע"ה 

)31 בדצמבר 2014( לפי סעיף 18)ב()1( לחוק הנפט.

כ"ג באלול התשע"ד )18 בספטמבר 2014(
)חמ 3-653-ה2(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322; התשכ"ח, עמ' 86.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 1357; התשע"ד, עמ' 610.  2

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית קרית ביאליק
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
חברים  שבעה  בת  תהיה  ביאליק  קרית  הדתית  שהמועצה 

והרכבתי אותה כדלהלן:

דוד סולומון

יעקב יוסובשווילי

קלודין אוחנה

שמעון לוין

ביזן גלעד

שמעון אזריאל

אנה שפירא

תוקף המינוי מיום י' בחשוון התשע"ה )3 בנובמבר 2014(.

י' בחשוון התשע"ה )3 בנובמבר 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.  1

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית קרית גת
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
שהמועצה הדתית קרית גת תהיה בת תשעה חברים והרכבתי 

אותה כדלהלן:

משה זריהן

שלמה אושרי

יוסי שמילה

שלמה הכט

יחיאל דונט

יהודה דהן

לודמילה בסנטין

מיכאל לבוביץ

גדי אלבז

תוקף המינוי מיום י"ט בחשוון התשע"ה )12 בנובמבר 2014(.

י"ט בחשוון התשע"ה )12 בנובמבר 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.  1
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לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע צפונית לגשר פז, סמוך לרצועת מסילת ברזל   
קיימת במתחם חיפה מזרח, המזוהה כחלקים מחלקות 15, 
16 בגוש 10873, חלקה מחלקה 13 בגוש 12630 )חלק מחלקה 

61 בגוש 10902 לשעבר(.

ג' בכסלו התשע"ה )25 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חיפה  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
105/צ,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4015, 
התשנ"ב, עמ' 3489, ותכנית מיתאר מס' 105/ב,  מצהירה 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
 ,6759 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
והמוחלט של  הגמור  לקניינה  3950, תהיה  עמ'  התשע"ד, 

עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבני ברק, רחוב בארי 18, גוש 6188, חלקה 418,   
בשטח של 1,059 מ"ר בשלמות.

כ' בחשוון התשע"ה )13 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/300,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4015, 
התשנ"ב, עמ' 3491, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חולון,  ולבנייה 

הודעה בדבר העברת זכויות ברישיונות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק   76 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  מודיע,  אני 
התשי"ב-11952, ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת, כי אישרתי 
מהזכויות  העברת 10%  ביולי 2014(   22( התשע"ד  בתמוז  כ"ד  ביום 
ל"הזדמנות   "Frendum Investments Ltd"מ 394/"עוז"2  ברישיון 

ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת".

האחזקות ברישיונות הנ"ל יהיו מעתה כדלקמן:

לפידות חלץ, שותפות מוגבלת               41.5%  

21.5%           FRENDUM INVESTM.LTD  

12.0%         COLERIDGE GAS & OIL ISRAEL LTD       
                                                     PARTN       

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה          10.0%  
שותפות מוגבלת   

           PLACIDA INVESTM.LTD  
10.0%

5%              CASPIAN DRILLING COMP.LTD  

סך הכול                   100%  

כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(
)חמ 629—3-ה2( 

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  __________

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 322; התש"ן, עמ' 29.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 3307.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  חפ/1688ה, 
הפרסומים 5511, התשס"ו, עמ' 2395, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  חיפה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך  

של דרך, שטח ציבורי פתוח ומיתקן הנדסי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ד,   ,6793 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
5077, והודעת תיקון טעויות שפורסמה בילקוט הפרסומים 
6855, התשע"ד, עמ' 7354, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש
 חלק 

מחלקה
 שטח הפקעה

)בדונם(

1002750.640

60.216

101.927

110.082

130.006

300.843

651.266

10031190.060

ייעוד הקרקע: דרך.  

י"ז בחשוון התשע"ה )10 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/18/1205, 
הפרסומים 3523, התשמ"ח, עמ' 723, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6121, התש"ע, עמ' 4346, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' סטרומה, גוש 6377, ח"ח 199,   
ששטחה 71 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ז בחשוון התשע"ד )10 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,7581 עמ'  התשע"ד,   ,6858 הפרסומים  בילקוט 
פרסום  מיום  חולון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;1787 ח"ח   ,6043 כגוש  המזוהה  בחולון,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שצ"פ.

י"ז בחשוון התשע"ה )10 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/700, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2696, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1164 עמ'  התשמ"א, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חדרה,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 5137, התשס"ג, עמ' 735, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 10009, חלקות 245, 266   
בשלמות; הייעוד: שצ"פ ודרך.

כ"ד בתשרי התשע"ה )18 באוקטובר 2014(
)חמ 3-4(

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,302-0118521
הפרסומים 6724, התשע"ד, עמ' 622, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  חדרה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2



ילקוט הפרסומים 6935, ט"ז בכסלו התשע"ה, 8.12.2014  1670

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גז/21/314, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5379, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2021 עמ'  התשס"ה, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  לוד,  עמק  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
תהיה   ,5345 עמ'  התשע"ד,   ,6798 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית עמק לוד 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

6797, ח"ח  חטיבת קרקע במשמר השבעה, המזוהה כגוש   
155 )לשעבר חלקה 37(, ששטחה 1,641 מ"ר; הייעוד: שטח 

לבנייני ציבור.

י"ז בחשוון התשע"ה )10 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

דוד יפרח  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק לוד  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/19050  והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6508, התשע"ג, עמ' 1459, מצהירה בזה הוועדה 
)להלן - הוועדה(,  גליל מזרחי  ולבנייה  המקומית לתכנון 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  להלן, שביחס אליה   2 המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6863, התשע"ד, עמ' 7700, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של המועצה כפר תבור מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,57 17032, ח"ח  כגוש  חטיבת קרקע בכפר תבור, המזוהה   
בשטח של 14 מ"ר.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ח בחשוון התשע"ד )11 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/15/1209, 
הפרסומים 2658, התשמ"א, עמ' 13, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4285, התשנ"ה, עמ' 2181, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' קארו, פינת רח' פפר, גוש   
6403, ח"ח 38, ששטחה 186 מ"ר; הייעוד: דרך.

א' בכסלו התשע"ה )23 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  זמ/1/62/598, 
הפרסומים 4362, התשנ"ו, עמ' 965, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  זמורה,  ולבנייה  לתכנון  המרחבית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4425, התשנ"ו, עמ' 3917, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גן 

יבנה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגן יבנה, המזוהה כגוש 561, חלק מחלקה 218.  

י"ח בחשוון התשע"ה )11 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה זמורה  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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חניה בין רחוב קק"ל לבית המשפט: גוש 1256, חלקי חלקות   
;144 ,107-105 ,53 ,47

מדרחוב הרצל שלב א' מהפלמ"ח לצה"ל ברוחב 20 מ': גוש   
1246, חלקי חלקות 79, 80, 88, 89, 95, 129, 131; גוש 1247, 
חלקי חלקות 1, 44; גוש 1249, חלקי חלקות 32, 39, 42, 50, 
51; גוש 1256, חלקי חלקות 44-42, 48, 58, 59, 76, 119-116, 

;152 ,149 ,148 ,144

מדרחוב רחוב הרצל שלב ב' מצה"ל לרחוב העבודה ברוחב   
20 מ': גוש 1256, חלקי חלקות 2, 14, 16, 23, 25, 79, 87-82, 

.165 ,164 ,156 ,154-152 ,144

ט"ז בחשוון התשע"ה )9 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

איתמר שמעוני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשקלון  

תיקוני טעויות
בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי   )1(
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5293, התשס"ד, 
בתוספת,   ,6371 גוש  פת/179/5,  תכנית  לעניין   ,2741 עמ' 
להיות  צריך  מ"ר"   6,508 של  בשטח   300 "חלקה  במקום 

"חלקה 300 בשלמות, בשטח של 6,508 מ"ר.

)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  בהודעה   )2(
לצורכי ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6198, 
התשע"א, עמ' 2419, לעניין תכנית מס' ג/10866 )בקעת בית 
הכרם(, בסעיף 1, במקום "תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
של הוועדה" צריך להיות "תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של המועצה המקומית נחף".

)חמ 3-4(

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

טאביט אנרג'י הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-378218-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.11.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל בכר, מרח' קלישר 

30, תל אביב 65257, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יעל בכר, עו"ד, מפרקת

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,9/159/03/4
בזה  מצהירה   ,1188 עמ'  התשמ"ט,   ,3612 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשקלון, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
 ,247 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3709, התש"ן, עמ'   5
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אשקלון מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

ציבוריות,  לדרכים  המיועדים  שטחים   - הקרקע  תיאור   .2
חניות ודרך להולכי רגל בגושים וחלקות כדלהלן:

רחובות העבודה עד כצנלסון: גוש 1208, חלקי חלקות 41,   
43; גוש 1209, חלקה 50, חלקי חלקות 1, 3, 8, 11-9, 41, 42, 
51, 52, 56, 57, 69-67; גוש 1248, חלקי חלקות 10, 11, 17, 46, 
47, 67-61, 72; גוש 1249, חלקה 47, חלקי חלקות 12, 26, 27;

מרחוב אוסישקין עד הרצל: גוש 1208, חלק מחלקה 41; גוש   
1249, חלקי חלקות 13-11, 22-15; 24, 26, 27, 48, 60, 61;

חלקות   ,1246 גוש  והעלייה:  הרצל  רחוב  בין  חניה    
85-83, 173, 174, 193, 209, 210, חלקי חלקות 86, 129, 131, 

;211 ,208 ,197 ,196 ,171-164

רחוב העלייה ברוחב 12 מ': גוש 1246, חלקי חלקות 3, 58,   
 ,128 ,126 ,124 ,123 ,121 ,116 ,109 ,104 ,102 ,101 ,68 ,67 ,59
129, 159, 166, 170-168, 175, 176, 196, 197, 208; גוש 1247, 

חלקי חלקות 2, 6, 43, 44, 52;

רחוב הפלמ"ח ברוחב 16 מ': גוש 1247, חלקי חלקות 1-4,   
;52 ,44

רחוב ההגנה ברוחב 12 מ': גוש 1246, חלקי חלקות 3, 128,   
166-164; גוש 1256, חלקי חלקות 36, 37;

רחוב קופ"ח ברוחב 12 מ': גוש 1246, חלקי חלקות 86, 129,   
;171 ,170 ,168 ,167

רחוב הרצל ברוחב 25 מ' מהפלמ"ח עד כצנלסון: גוש 1247,   
חלקי חלקות 3, 12-10, 30, 40, 42, 44, 45; גוש 1249, חלקי 

חלקות 20, 21, 31-29, 47, 50, 51;

חניה: גוש 1249, חלקי חלקות 31, 49, 50;  

כביש מחבר: גוש 1249, חלקה 36, חלקי חלקות 35, 37;  

חניה: גוש 1249, חלקי חלקות 38, 39;  

 ;69  ,41 חלקי חלקות   ,1209 גוש  מ':   12 ברוחב  קק"ל  רחוב   
גוש 1248, חלקה 50, חלקי חלקות 1, 2, 40; גוש 1256, חלקי 

חלקות 47, 53, 144;

רחוב בית המשפט ברוחב 12 מ': גוש 1209, חלק מחלקה 8;   
1256, חלקי  גוש   ;76  ,75  ,48  ,7-3 1248, חלקי חלקות  גוש 

חלקות 111-105; 126, 127, 144;

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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משחק ומחשבה בע"מ
)ח"פ 51-111016-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אברמזון  אפרים  במשרד   ,9.30 בשעה   ,15.1.2015 ביום  תתכנס 
ושות', עורכי דין, רח' ביתר 2, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
דרור גדרון, עו"ד, מפרק

מ. דבש אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-348307-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.1.2015, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' רחל 
2א, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי דבש, מפרק

כחול שאיבת חול בע"מ
)ח"פ 51-322438-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
משק  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,18.1.2015 ביום  תתכנס 
120, שדה אליעזר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמנון אמר, מפרק

גרניט שירותי הדרכה הצלה וספורט בע"מ
)ח"פ 51-425829-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.1.2015, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, פרדס–

חנה-כרכור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן אקשטיין, מפרק

טרבין על מים בע"מ
)ח"פ 51-322896-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.11.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילן רפפורט, מרח' 

ריב"ל 7, תל אביב, למפרק החברה.
אילן רפפורט, עו"ד, מפרק

פרידריך פרנץ וולף בע"מ
)ח"פ 51-001110-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ארלוזורוב  ברח'   ,10.00 בשעה   ,11.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עפולה,   ,25
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר אשל, עו"ד, מפרק

סוואנה גרופ 2013 בע"מ
)ח"פ 51-492827-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.1.2015, בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה, 
רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

שון שיווק משחקים מתקדמים בע"מ
)ח"פ 51-221376-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אברמזון  אפרים  במשרד   ,9.30 בשעה   ,15.1.2015 ביום  תתכנס 
ושות', עורכי דין, רח' ביתר 2, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
דרור גדרון, עו"ד, מפרק




