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מינוי סגני מנהל

אצילת הסמכות למנהל אגף בכיר תכנון ותקצוב במשרד
לשירותי דת מיום כ' באב התשפ"א ( 29ביולי  - 3)2021בטלה.

לפי פקודת מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 229לפקודת מס הכנסה
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל,
אשר שמותיהם מפורטים להלן לסגני מנהל לעניין סעיף 147
לפקודה:

1

ט' בטבת התשפ"ב ( 13בדצמבר )2021
(חמ -3-17ה)1
מתן כהנא
השר לשירותי דת
3

שחק סער
דניאל כהן.

הודעה על מתן צו

תוקף המינוי של כל אחד מהעובדים המנויים לעיל הוא
עד לביטול מינויו או עד למועד פרישתו ,לפי המוקדם שבהם.
כ' בכסלו התשפ"ב ( 24בנובמבר )2021
(חמ )3-768

1

אביגדור ליברמן
שר האוצר
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות חדשות לראשות
המועצה המקומית כפר מנדא
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה,1965-
ולפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) ,התשל"ה1975-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 73א( )1לחוק הרשויות
המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה ,11965-ולפי סעיף (7ב)( )1לחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
התשל"ה ,21975-והואיל וביום י"ט בכסלו התשפ"ב (23
בנובמבר  )2021ניתן פסק דין סופי בתיק ע"א  ,5611/21אשר
דחה ערעור על פסק דין בתיק ה"פ  62245-12-20שהורה על
ביטול תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית כפר
מנדא שנערכו ביום כ"א בחשוון התשע"ט ( 30באוקטובר ,)2018
אני קובעת כי הבחירות החדשות לראשות המועצה המקומית
כפר מנדא יתקיימו ביום כ"א באדר א' התשפ"ב ( 22בפברואר
.)2022

לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובא לידיעת השר
לביטחון הפנים (להלן  -השר) כי ביום ט' באלול התשפ"א
( 17באוגוסט  ,)2021יש כוונה לקיים אירוע במועדון הנוער
בעיסאוויה בירושלים (להלן  -האירוע) של הרשות הפלסטינית
ו/או מטעמה ו/או בחסותה ,וזאת בלי שניתן לכך היתר בכתב,
כנדרש בסעיף (3א) לחוק ,הוציא השר ביום ז' באלול התשפ"א
( 15באוגוסט  ,)2021צו לפי סעיף (3ב) לחוק ,המורה:
(א) שלא לקיים את האירוע בכתובת האמורה ,או בכל מקום
אחר בתחומי מדינת ישראל;
(ב) למחזיק במקום ולכל אדם המנהל ,המפעיל ,הפועל
במסגרת האירוע למנוע את קיומו או לא לאפשר את
המשך קיומו בכתובת האמורה או בכל מקום אחר בתחומי
מדינת ישראל.
ז' בכסלו התשפ"ב ( 11בנובמבר )2021
(חמ )3-2824

1

ד' בטבת התשפ"א ( 8בדצמבר )2021
(חמ -3-709ה)1

1
2

איילת שקד
שרת הפנים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשס"ח ,עמ' .253
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;211התשס"א ,עמ' .19

אצילת סמכות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,1אני
אוצל בזה לסגן מנהל כללי בכיר לשירותי דת במשרד לשירותי
דת את סמכותי לפי סעיף 11ו(ג) לחוק שירותי הדת היהודיים
[נוסח משולב] ,התשל"א ,21971-לעניין קבלת החלטה בבקשות
להפחתת סכום ההשתתפות של רשויות מקומיות בהוצאות
התקציב של מועצה דתית הנמצאת בתחום שיפוטן ,לגבי שנת
 2020ואילך.
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ח ,עמ' .648
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19/12/21

י"פ התשפ"ב ,עמ' .412

אליהו כזרי
המזכיר הביטחוני
המשרד לביטחון הפנים
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ו ,עמ'  ;40התשנ"ח ,עמ' .22

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובא לידיעת השר
לביטחון הפנים (להלן  -השר) כי בימים כ' עד כ"ב בחשוון
התשפ"ב ( 28עד  26באוקטובר  ,)2021יש כוונה לקיים אירוע
במתחם "יד אברהים" בשכונת ראס אל עמוד בירושלים (להלן
 האירוע) בחסות ובמימון הרשות הפלסטינית ,וזאת בלי שניתןלכך היתר בכתב ,כנדרש בסעיף (3א) לחוק ,הוציא השר ביום כ'
בחשוון התשפ"ב ( 26באוקטובר  )2021צו לפי סעיף (3ב) לחוק,
המורה:
(א) שלא לקיים את האירוע בכתובת האמורה ,או בכל מקום
אחר בתחומי מדינת ישראל;
(ב) למחזיק במקום ולכל אדם המנהל ,המפעיל ,הפועל
במסגרת האירוע למנוע את קיומו או לא לאפשר את
1

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ו ,עמ'  ;40התשנ"ח ,עמ' .22
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המשך קיומו בכתובת האמורה או בכל מקום אחר בתחומי
מדינת ישראל.
ז' בכסלו התשפ"ב ( 11בנובמבר )2021
(חמ )3-2824
אליהו כזרי
המזכיר הביטחוני
המשרד לביטחון הפנים

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובא לידיעת השר
לביטחון הפנים (להלן  -השר) כי מתקיימת פעילות של משרד
החינוך הפלסטיני הכפוף ישירות לרשות הפלסטינית ,או מטעמה
או בחסותה ,במתחם המצוי בתוך בית הספר "אלשאבאת
אלמוסלימאת אלתאנוויה" בשכונת שייח' ג'ראח בירושלים,
וזאת בלי שניתן לכך היתר בכתב ,כנדרש בסעיף (3א) לחוק,
הוציא השר ביום י"ח באלול התשפ"א ( 26באוגוסט  ,)2021צו
לפי סעיף (3ב) לחוק ,המורה:
(א) שלא לקיים את הפעילות האמורה של משרד החינוך
הפלסטיני במקום האמור לעיל ,ובכל מקום אחר בתחומי
מדינת ישראל;
(ב) למחזיק במקום בו מתקיימת הפעילות ,ולכל אדם אחר
המנהל ,המפעיל ,או הפועל במסגרת הפעילות האמורה
של משרד החינוך הפלסטיני ,שלא לאפשר את הפעילות
בכל מקום בתחומי מדינת ישראל.
ז' בכסלו התשפ"ב ( 11בנובמבר )2021
(חמ )3-2824

1

אליהו כזרי
המזכיר הביטחוני
המשרד לביטחון הפנים
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ו ,עמ'  ;40התשנ"ח ,עמ' .22

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובא לידיעת השר
לביטחון הפנים (להלן  -השר) כי בימים כ' עד כ"ג בחשוון
התשפ"ג ( 26באוקטובר עד  29באוקטובר  ,)2021יש כוונה לקיים
טורניר כדורגל במועדון בורג' לקלק בעיר העתיקה בירושלים
(להלן  -האירוע) בחסות ובמימון הרשות הפלסטינית ,וזאת בלי
שניתן לכך היתר בכתב ,כנדרש בסעיף (3א) לחוק ,הוציא השר
1

ביום כ' בחשוון התשפ"ב ( 26באוקטובר  ,)2021צו לפי סעיף (3ב)
לחוק ,המורה:
(א) שלא לקיים את האירוע בכתובת האמורה ,או בכל מקום
אחר בתחומי מדינת ישראל;
(ב) למחזיק במקום ולכל אדם המנהל ,המפעיל ,הפועל
במסגרת האירוע למנוע את קיומו או לא לאפשר את
המשך קיומו בכתובת האמורה או בכל מקום אחר בתחומי
מדינת ישראל.
ז' בכסלו התשפ"ב ( 11בנובמבר )2021
(חמ )3-2824
אליהו כזרי
המזכיר הביטחוני
המשרד לביטחון הפנים

הודעת הסדר
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר חיפה יתחיל ביום
י' בטבת התשפ"ב ( 14בדצמבר .)2021
תיאור המקרקעין
גוש רישום מס' /12858חיפה הכולל חלקות מס' ,27 ,26 ,25
 113 ,33 ,32 ,31 ,30 ,28ו– 114וחלק מחלקות 119 ,112 ,111 ,80 ,18
ו– 120מגוש שומה /10842חיפה.
כ"ו בכסלו התשפ"ב ( 30בנובמבר )2021
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

הודעת הסדר
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר חיפה יתחיל ביום
י' בטבת התשפ"ב ( 14בדצמבר .)2021
תיאור המקרקעין
גוש רישום מס' /12859חיפה (הכולל חלקות מס' ,17 ,16
 23 ,22 ,21 ,20ו– ,24וחלק מחלקות מחלקות  119 ,118 ,117מגוש
שומה /10842חיפה.
כ"ו בכסלו התשפ"ב ( 30בנובמבר )2021
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה
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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),
 1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכניות -
א .תכנית מס' /5834ב ,אשר הודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7307התשע"ו ,עמ' ;8860

דרך בלא מספר חלקה  -שטח בין קואורדינטות
רוחב  ,626.604-626.076שטח בין קואורדינטות אורך
( 219.697-219.388ח"ח ;)900
דרך בלא מספר חלקה (ח"ח - )901
שטח בין קואורדינטות רוחב ,626.623-626.604 :אורך:
( 219.513-219.483חטיבת קרקע המסומנת באות A
בתשריט ההפקעה);
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.037-626.855 :אורך
( 219.403-219.388חטיבת קרקע המסומנת באות D
בתשריט ההפקעה);

ב .תכנית מס' מק ,14295/אשר הודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6918התשע"ה ,עמ' ;949

דרך בלא מספר חלקה (חטיבת קרקע המסומנת באות B
בתשריט ההפקעה);

מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים
(להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע)
דרושה:

דרך בלא מספר חלקה (חטיבת קרקע המסומנת באות C
בתשריט ההפקעה);

א .בתוכנית מס' /5834ב  -לדרך קיימת/מאושרת ,דרך
חדשה ,שביל להולכי רגל ,שביל להולכי רגל עם זכות
מעבר לכלי רכב ושטח ציבורי פתוח;
ב .בתוכנית מס' מק - 14295/לדרך קיימת/מאושרת ,דרך
חדשה/הרחבת דרך ,שביל ,מבנים ומוסדות ציבור,
(בתי ספר ,גני ילדים או מעונות יום ,מרכז קהילתי
שכונתי ,מבנה דת) ושטח ציבורי פתוח.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים 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 -
ירושלים ,שכונות גבעת המטוס/בית צפאפה ,שטח מצפון
לרח' הרוזמרין ,ממערב לדרך חברון ,ממזרח לכביש 4
(כביש בגין) ,המזוהה כ -
א .בתכנית מס' /5834ב -
גוש טבאליה (גוש - )30996
ח"ח ,102-99 ,93 ,83 ,80 ,77-72 ,69-66 ,26 ,25 ,20-1
.165 ,160-155 ,149-147 ,128-108 ,106-104

דרך בלא מספר חלקה  -שטח בין קואורדינטות
רוחב  ,626.999-626.935שטח בין קואורדינטות אורך
( 219.797-219.700ח"ח חלקה ארית [ ]1לפי תצ"ר מס'
;)730/2019
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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מגרשים להפקעה בשלמות.58 ,57 ,56 :
גוש  ,30282ח"ח - 16 ,7
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.171-627.167 :אורך:
( 219.519-219.485ח"ח ;)48
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.171-627.164 :אורך:
 49( 219.464-219.380בשלמות);
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.171-627.168 :אורך:
( 219.472-219.463ח"ח ;)50
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.165-627.134 :אורך:
 51( 219.382-219.375בשלמות);
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.161-627.135 :אורך:
( 219.390-219.380ח"ח ;)57
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.164-627.161 :אורך:
( 219.387-219.380ח"ח ;)61
שטח בין קואורינטות רוחב ,627.135-627.105 :אורך:
 63( 219.394-219.376בשלמות);
סך הכול שטח להפקעה 42,887 :מ"ר.
ב .בתכנית מס' מק - 14295/גוש  30282מוסדר ,חלקה
בשלמות  ,8ח"ח - 45 ,25 ,19 ,15 ,9
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.392-627.381 :אורך:
( 219.502-219.496ח"ח ;)26
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.382-627.364 :אורך:
( 219.544-219.504ח"ח ;)27
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.302-627.299 :אורך:
( 219.485-219.478ח"ח ;)30
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.342-627.301 :אורך:
( 219.396-219.386ח"ח ;)33
שטח בין קואורדינטות :רוחב ,627.296-627.267 :אורך:
( 219.390-219.377ח"ח ;)34
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.287-627.264 :אורך:
( 219.446-219.437ח"ח ;)35
שטח בין קואורדינטות רוחב( 627.301-627.293 :ח"ח ;)36

ילקוט הפרסומים  ,10071ט"ו בטבת התשפ"ב19.12.2021 ,
13:25

שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.257-627.240 :אורך:
( 219.452-219.446ח"ח ;)37
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.264-627.239 :אורך:
( 219.445-219.405ח"ח ;)38
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.268-627.237 :אורך:
( 219.405-219.369ח"ח ;)39

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכניות -

שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.232-627.199 :אורך:
( 219.382-219.370ח"ח ;)40

א .תכנית מס' 2683א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4391התשנ"ו ,עמ' ;2316

שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.234-627.233 :אורך:
( 219.446-219.429ח"ח ;)42

ב .תכנית מס'  ,2691שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3448התשמ"ז ,עמ' ;1576

שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.235-627.234 :אורך:
( 219.454-219.446ח"ח ;)43

תכנית מס'  ,6593שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5471התשס"ו ,עמ' ;921

ג.

גוש  30283מוסדר ,ח"ח ;96 ,86 ,40 ,27 ,22 ,4

ד .תכנית מס'  ,101-0109298שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7251התשע"ו ,עמ' ;5269

גוש  30287מוסדר ,חלקות בשלמות,43 ,42 ,41 ,39 ,10 ,9 ,8 :
 ,103 ,73 ,72ח"ח ,20 ,19 ,18 ,16 ,15 ,14 ,13 ,11 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1
,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21
,59 ,58 ,57 ,56 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,40 ,38
,85 ,84 ,83 ,81 ,80 ,79 ,77 ,74 ,71 ,70 ,69 ,67 ,66 ,65 ,64 ,61 ,60
,104 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,91 ,90 ,87 ,86
;106 ,105

ה .תכנית מס'  ,101-0283143שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7467התשע"ז ,עמ' ;4342
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים
(להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה -

שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.477-627.467 :אורך:
( 219.893-219.843ח"ח ;)111

א .בתכנית מס' 2683א  -לדרך קיימת או מאושרת ,לדרך
חדשה או הרחבת דרך;

שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.353.627.350 :אורך:
( 219.815-219.803ח"ח ;)117

ב .בתכנית מס'  - 2691לדרך קיימת או מאושרת ,לדרך
חדשה או הרחבת דרך ,לשטח ציבורי פתוח;

שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.264-627.253 :אורך:
( 219.795-219.790ח"ח ;)119
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.242-627.229 :אורך:
( 219.824-219.748ח"ח ;)121
שטח בין קואורדינטות רוחב ,627.242-627.229 :אורך:
( 219.824-219.748ח"ח .)122
גוש טבאליה בית ג'אלה לא מוסדר (גוש  ,)30996חלקות
בשלמות  ,86 ,85 ,84ח"ח 36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27
,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37
;92 ,91 ,90 ,89 ,87 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54
דרך בלא מספר חלקה ,שטח בין קואורדינטות רוחב 627.206-
,626.898
שטח בין קואורדינטות אורך( 219.928-219.555 :חלקה ארעית []1
לפי תצ"ר מספר ;)730/2019
סך הכול להפקעה 149,628 :מ"ר ,כמסומן בתשריטי ההפקעה
(תיק הפקעה  ,23/1263גבעת המטוס/בית צפאפה).
תשריטי ההפקעה נמצאים במשרדי האגף לנכסי העירייה,
עיריית ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה
הרגילות.
ה' בטבת התשפ"ב ( 9בדצמבר )2021
(חמ )3-2
אליעזר ראוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
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ג.

בתכנית מס'  - 6593לדרך מאושרת;

ד .בתכנית מס'  - 101-0109298לדרך מוצעת;
ה .בתכנית מס'  - 101-0283143לדרך 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 -
ירושלים ,שכונת ג'בל מוכבר ,סוואחרה אל גרביה ,דרך
ג'בל מוכבר ,המזוהה כ-
א .בתכנית מס' 2683א -

שטח בין קואורדינטות (מתחם  )Aאורך :רשת חדשה:
 ,223.509-223.137רשת ישנה,173.509-173.137 :
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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קואורדינטות רוחב :רשת חדשה,629.615-629.402 :
רשת ישנה( 129.615-129.402 :חלק מגוש  ,30295לא
מוסדר);
שטח בין קואורדינטות (מתחם  ,)Bאורך :רשת חדשה:
 ,223.541-223.434רשת ישנה,173.541-173.434 :
קואורדינטות רוחב :רשת חדשה,629.829-629.668 :
רשת ישנה( 129.829-129.668 :חלק מגושים ,30295
 30919לא מוסדרים);
סך הכול שטח להפקעה 9,913 :מ"ר.
ב .בתכנית מס' - 2691
שטח בין קואורדינטות (מתחם  )Aאורך :רשת חדשה:
 ,223.115-222.782רשת ישנה,173.115-172.782 :
קואורדינטות רוחב ,629.344-629.184 :רשת ישנה:
( 129.344-129.184חלק מגוש  30926לא מוסדר; שטח
בין קואורדינטות (מתחם  )Bאורך :רשת חדשה:
 ,223.277-223.138רשת ישנה;173.277-173.138 :
קואורדינטות רוחב :רשת חדשה,629.524-629.494 :
רשת ישנה( 129.524-129.494 :חלק מגוש  30925לא
מוסדר);

תיקוני טעויות דפוס
( )1בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,10017התשפ"ב ,עמ'  ,1667לעניין תכנית מס' תא,2660/
במקום:
חלקה
"15

שטח רשום במ"ר

שטח הפקעה במ"ר

2,291

כ–"1,481

צריך להיות:
חלקה

שטח רשום במ"ר

שטח הפקעה במ"ר

"51

2,291

כ–"1,481

(חמ )3-2
( )2בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,9066התש"ף,
עמ'  ,8436לעניין תכנית מס' ג/במ ,146/במקום "גוש
 "11881צריך להיות "גוש ."18811
(חמ )3-4

סך הכול שטח להפקעה  4,824מ"ר;
ג.

בתכנית מס' - 6593
שטח בין קאורדינטות אורך :רשת חדשה,223.541-223.500 :
קואורדינטות רוחב :רשת חדשה( 629.672-629.610 :חלק
מגוש  30925לא מוסדר); סך הכול שטח להפקעה 811 :מ"ר;

ד .בתכנית מס' - 101-0109298
שטח בין קואורדינטות אורך :רשת חדשה223.488- :
 ,223.458קואורדינטות רוחב :רשת חדשה629.779-629.747 :
(חלק מגוש  30925לא מוסדר); סך הכול שטח להפקעה75 :
מ"ר;
ה .בתכנית מס' - 101-0283143
שטח בין קואורדינטות אורך :רשת חדשה223.524- :
 223.492קואורדינטות רוחב :רשת חדשה629.628- :
( 629.591חלק מגוש  30925לא מוסדר); סך הכול שטח
להפקעה 202 :מ"ר.
כמסומן בתשריטי ההפקעה (תיק הפקעה  ,23/1246פרוייקט דרך
ג'בל מוכבר).
תשריטי ההפקעה נמצאים במשרדי האגף ,נכסי העירייה,
עיריית ירושלים ,וכל מעונין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה
הרגילות.
ה' בטבת התשפ"ב ( 9בדצמבר )2021
(חמ )3-2
אליעזר ראוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 25375-09-21
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פרומיס סקול בע"מ (חל"צ) ,ח"פ
,51-452546-8
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד אסף גולד ,מרח'
המלאה  ,6לוד .7152012
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.12.2021הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.3.2022בשעה .10.20
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,10.00ביום
.23.1.2022
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,העתק
מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .13.2.2022
אסף גולד ,עו"ד
בא כוח המבקשת
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 11856-12-21
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת מטה משיח בארה"ק ,ע"ר ,58-034274-9
והמבקשים :שמואל הנדל ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש
ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או יפית דוד ו/או רפאל
ראבד ,מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר  ,1קומה  ,18רמת גן ,52573
טל'  ,03-6197688פקס' .03-6198196
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.12.2021הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.2.2022בשעה .09.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
 ,23.1.2022בשעה .12.00

לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליזה חדש ,עו"ד
באת כוח המבקשים

הודעה זו מתפרסמת באחריות המודיעים ואין
בפרסומה משום מתן תעודה על נכונותה
נופר אנרג'י
(ש"מ )54-029466-7

הודעה בדבר העברת זכויות שותף מוגבל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום 13.12.2021
במסגרת החלפת שותפים מוגבלים בשותפות הנ"ל ,יצא
השותף המוגבל הקיים בשותפות :ע.י נופר אנרג'י בע"מ ,ש"מ
 ,51-459994-3ובמקומו נכנסה לשותפות נופר אנרג'י אירופה,
ש"מ  ,54-030810-3כשותף מוגבל חדש.
ניר שושני ,עו"ד ,בא כוח השותפות

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

שם חברה
אוריינטל וויבז בע"מ

ח.פ
515987568

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
31/01/2022

א.ס.י .נכסים אשדוד
בע"מ
אנוה יזום והשקעות
בע"מ
סי.אס.איי .אמ-פי בע"מ

514127935

13/02/2022

513216150

17/02/2022

512685066

23/01/2022

דורתק שווק תקשורת
והפקות בע"מ

513229153

23/01/2022

ד.ס.ד .יעוץ ושיווק
בע"מ

512929605

23/01/2022

512776972

23/01/2022

שעת
האסיפה מקום כינוס האסיפה הכללית
שם הנאמן
הכללית (כתובת ,אצל)
עו"ד עופר טל
אצל במשרד עו"הד עופר טל
16:00
בכתובת הידידות  12דירה  17הוד
השרון
עו"ד צביקה
אצל במשרד עוה"ד צביקה גרוס
14:00
גרוס
בכתובת בגין  5יהוד
עו"ד צביקה
אצל במשרד עוה"ד צביקה גרוס
14:00
גרוס
בכתובת בגין  5יהוד
נאוראני אבישי
אצל נאמן החברה נאוראני אבישי
10:00
בכתובת אסירי ציון  9/34תל אביב
פיליפוביץ
אצל נאמן החברה פיליפוביץ
10:00
אריאל
אריאל בכתובת מבוא הכרמים 16
הר אדר
פיליפוביץ
אצל נאמן החברה פיליפוביץ
10:00
אריאל
אריאל בכתובת מבוא הכרמים 16
הר אדר
אצל נאמן החברה שריג בן ציון יוסף שריג בן ציון
10:00
יוסף
בכתובת הר שומרון  20הרצליה

אס.פי.אס .ניהול
השקעות ופיתוח עיסקי
בע"מ
513864272
ש.ט.ח .שירותים
טכנולוגיים חכמים בע"מ
סירקל קונקשיינס בע"מ 515892719

23/01/2022

10:00

23/01/2022

10:00

512894452

23/01/2022

10:00

מור-יאל חברה לבניין
והשקעות בע"מ
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אצל נאמן החברה בורנשטיין גרשון בורנשטיין גרשון
בכתובת נחל שניר  43מודיעין
פיליפוביץ
אצל נאמן החברה פיליפוביץ
אריאל
אריאל בכתובת יחיעם  26קרית
ביאליק
מכלוף אבנר
אצל נאמן החברה מכלוף אבנר
בכתובת יקותיאל אדם ברנע 32
אשקלון

2175

שם חברה
י .מורן מהנדס אזרחי
בע"מ

ח.פ
515396042

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
23/01/2022

איקס או .פרוייקט עין
גנים  24בע"מ

514962265

23/01/2022

אינפרסט בע"מ

512106873

23/01/2022

ווייב יעוץ אסטרטגי
בע"מ
אקסטזי שושה בע"מ

513432997

23/01/2022

512139635

23/01/2022

ח.ק.ע 501 .יבוא והפצה
בע"מ
יא-טלצור בע"מ

512168428

23/01/2022

514192707

23/01/2022

דבורה זכאי יעוץ בע"מ

512615154

23/01/2022

אריון השקעות ()1989
בע"מ

511225047

23/01/2022

ברטינה יעוץ והשקעות
בע"מ
טליה סלבסט בע"מ

512189036

23/01/2022

512103086

23/01/2022

513039255

14/02/2022

512278664

27/01/2022

515026995

27/01/2022

514199769

27/01/2022

הייטס טכנולוגי סולושנס 514025188
בע"מ

27/01/2022

ויפג בע"מ

512900994

27/01/2022

ברדה אמירים -ייזום
פרוייקטים בע"מ

511935546

27/01/2022

אופק פון בע"מ

512333428

27/01/2022

פריים כחול סגול בע"מ

514228873

27/01/2022

בית מרקחת רובוביץ
בע"מ

511641318

27/01/2022

רענן כץ יעוץ שיווקי
 2000בע"מ
אר .אפ .אינטרטינמנט
לייזר קלאב בע"מ
כוכב השרון לשירותי
סיעוד בע"מ
ונודה אליו בע"מ
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שעת
האסיפה מקום כינוס האסיפה הכללית
שם הנאמן
הכללית (כתובת ,אצל)
אצל נאמן החברה מורן יוסי דני
10:00
מורן יוסי דני
בכתובת הגליל  10פרדס חנה-
כרכור
אצל נאמן החברה אלקסלסי חנניה אלקסלסי חנניה
10:00
בכתובת אגודת ספורט הפועל 1
ירושלים
גלדר שלום
אצל נאמן החברה גלדר שלום
10:00
בכתובת התשבי  35חיפה
וייס מיכאל
אצל נאמן החברה וייס מיכאל
10:00
בכתובת ברוריה  22ירושלים
פיליפוביץ
אצל נאמן החברה פיליפוביץ
10:00
אריאל
אריאל בכתובת האומן  17ירושלים
פיליפוביץ
אצל נאמן החברה פיליפוביץ
10:00
אריאל
אריאל בכתובת האומן  17ירושלים
דדון יעקב
אצל נאמן החברה דדון יעקב
10:00
בכתובת הפסגה  5ירושלים
זכאי דבורה
אצל נאמן החברה זכאי דבורה
10:00
בכתובת האפרסק  5מבשרת ציון
קנטור יוסף
אצל נאמן החברה פיליפוביץ
09:00
אריאל בכתובת מבוא הכרמים 16
הר אדר
שפירא איזון
אצל נאמן החברה שפירא איזון
09:00
בכתובת עולי הגרדום  27רשל"צ
טליה סלבסט
אצל נאמן החברה טליה סלבסט
09:00
בכתובת כפר שמואל  64כפר
שמואל
צביקה גרוס
אצל במשרד הנאמן צביקה גרוס
14:00
בכתובת :בגין  5יהוד
רוזנברג עופר
אצל מנהל החברה רוזנברג עופר
10:00
בנימין
בנימין בכתובת :דוד רזיאל 55
הרצליה
רוח מחמוד
אצל מנהל החברה רוח מחמוד
10:00
בכתובת :ערערה  1כפר ערערה
וינט רפאל פנחס
אצל מנהל החברה ווינט רפאל
10:00
פנחס בכתובת :סביון  33רכסים
גד אברהם
אצל מנהל החברה גד אברהם
10:00
מלכה
מלכה בכתובת :משה לרר 15/8
נס ציונה
אילן שדה
אצל מנהל החברה אילן שדה
10:00
בכתובת :הרצוג  13תל אביב
עופר ברדה
אצל מנהל החברה עופר ברדה
10:00
בכתובת :מעלה החמישה  20ראשון
לציון
דותן יוסף
אצל מנהל החברה דותן יוסף
10:00
בכתובת :עמק האלה  5מודיעין
בן נון ניסים
אצל מנהל החברה בן נון ניסים
10:00
בכתובת :הבעל שם טוב  2הרצליה
שגב גבריאלה
אצל מנהל החברה שגב גבריאלה
10:00
בכתובת :יאנוש קורצאק  3/8בת ים

ילקוט הפרסומים  ,10071ט"ו בטבת התשפ"ב19.12.2021 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

