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הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )3לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק–יסוד :הממשלה,2
קבעה הממשלה ,כי השר זאב אלקין יזמן את ישיבות הממשלה
וינהלן מיום כ"ג בחשוון התשע"ט ( 1בנובמבר  )2018עד יום כ"ו
בחשוון התשע"ט ( 4בנובמבר .)2018
על פי סעיף (9ב) לחוק הממשלה ,התשס"א ,2001-נמסרה
הודעה לכנסת.
כ"ז בחשוון התשע"ט ( 5בנובמבר )2018
(חמ -3-3281ה)25
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

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

י"ג בחשוון התשע"ט ( 27באוקטובר )2018
(חמ -3-165ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים

מינוי מפקח הגנת הסביבה
לפי חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה),
התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הגנת הסביבה (סמכויות
פיקוח ואכיפה) ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני ממנה את
עובד המשרד להגנת הסביבה ,יקיר חוכימה ,אשר עומד בתנאים
הקבועים בסעיף  4לחוק ,למפקח הגנת הסביבה לעניין הסמכויות
המפורטות בחוק.
מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמש בתפקידו
במשרד להגנת הסביבה.

הודעה על מינוי שגריר
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  23לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-החליטה הממשלה למנות את דרור
אידר לתפקיד שגריר ישראל לאיטליה.
כ"ג בחשוון התשע"ט ( 1בנובמבר )2018
(חמ -3-1173ה)1

1

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד מקבלת המינוי משמשת
בתפקידה במערכת בתי המשפט.

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7

הודעה על מינוי חבר למועצה לגנים לאומיים,
שמורות טבע ואתרים לאומיים
לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-
מודיעים בזה כי הממשלה החליטה למנות ,בהתאם לסעיף 2
לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,
התשנ"ח ,11998-ועל פי הצעת השר להגנת הסביבה ,את יובל
ברוך לחבר במועצה לגנים לאומיים ,שמורות טבע ואתרים
לאומיים ,נציג רשות העתיקות ,במקומו של עוזי דהרי.2

כ"ד בתשרי התשע"ט ( 3באוקטובר )2018
(חמ )3-4319
זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
1

הודעה על מינוי חברה לוועדת ערר
לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב2011-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (19א)( )1לחוק להגברת האכיפה
של דיני העבודה ,התשע"ב( 22011-להלן  -החוק) ובהסכמת
שרת המשפטים ,אני מודיע כי מיניתי ביום ה' בחשוון התשע"ט
( 14באוקטובר  )2018את עורכת הדין טליה לוי לחברה ויושבת
ראש ועדת הערר שתדון בעררים לפי סעיף  18לחוק.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ג בחשוון התשע"ט ( 22באוקטובר )2018
(חמ )3-4440
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1
2

כ"ג בחשוון התשע"ט ( 1בנובמבר )2018
(חמ -3-474ה)6
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .)236( 202
י"פ התש"ס ,עמ' .3456

מינוי
לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (45א) לחוק הנוטריונים,
התשל"ו ,11976-אני ממנה את עובדת מערכת בתי המשפט רונית
חכמון ,לאמת חתימת נוטריון.

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ס"ח התשע"ב ,עמ' .62

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (30ג) לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של העובדת נירה שניר,
מס' רישום  ,220581כך שבמקום "בעיריית טבריה" יבוא "בעיריית
עפולה".
כ' בחשוון התשע"ט ( 29באוקטובר )2018
(חמ )3-142

1
2

1

ס"ח התשע"א ,עמ' .738

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
י"פ התשע"ה ,עמ' .1752

ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;196התשמ"ט ,עמ' .47
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שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (30ג) לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של העובדת עדי תחיה
הרשקוביץ ,מס' רישום  ,226191כך שבמקום "בעיריית מודיעין
מכבים רעות" יבוא "בעיריית קריית מלאכי".
ד' בכסלו התשע"ט ( 12בנובמבר )2018
(חמ )3-142
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .34

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית באר שבע
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת היהודיים
[נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את מינויו של יהושע
דימרי 2לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה ,ואת מינויו של אורן
דוד 3לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה ,על המועצה
הדתית באר שבע.
תוקף המינוי עד יום כ"ה בניסן התשע"ט ( 30באפריל .)2019
י"ב בחשוון התשע"ט ( 21באוקטובר )2018
(חמ -4-130ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .1627
 3י"פ התשע"ה ,עמ' .1627

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית שדרות
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת היהודיים
[נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את מינויו של אורן
מלכה 2לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה ,ואת מינויו של
אורן צברי 3לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה ,על
המועצה הדתית שדרות.
תוקף המינוי עד יום כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר .)2018
כ' בחשוון התשע"ט ( 29באוקטובר )2018
(חמ -4-130ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .1630
 3י"פ התשע"ה ,עמ' .1630

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

ג' בכסלו התשע"ט ( 11בנובמבר )2018
(חמ -3-18ה)1
מרדכי כהן
המנהל הכללי
2
3
4
5

לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה) ,
שנאצלה לי ,2אני ממנה את יהודה חזן ,גזבר עיריית שדרות

י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43

הודעה בדבר רשימת עסקים או סוגי עסקים שיש
בעיסוק בהם מורכבות מיוחדת או שפעילותם יוצרת
רמת סיכון גבוהה לפגיעה בסביבה
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12ב(ט)(()4ב) לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח ,11968-כנוסחו בסעיף  23לחוק רישוי עסקים (תיקון
מס'  ,)34התשע"ח( 22018-להלן  -תיקון מס'  ,)34ולפי סעיף 46
לתיקון מס'  ,34להלן רשימה ראשונה של עסקים או סוגי עסקים
שיש בעיסוק בהם מורכבות מיוחדת או שפעילותם יוצרת רמת
סיכון גבוהה לפגיעה בסביבה:
דלק לסוגיו לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני
רישוי) ,התשע"ג( 32013-להלן  -הצו)
תיאור העסק

מספרו הסידורי בצו

תחנת דלק ותדלוק

2.2א

שינועו בצנרת

2.2ג

אחסונו בכמויות המפורטות
בתקנות רישוי עסקים (אחסנת
4
נפט) ,התשל"ז1976-

2.2ד

מסופי דלק

2.2ה

ג' בכסלו התשע"ט ( 11בנובמבר )2018
(חמ -3-18ה)1

1

1

1

(להלן  -העירייה) ,לממונה על הגבייה ,ואת נתי משה ,מנהל רכש
העירייה לפקיד גבייה לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב),
התשנ"ג ,31992-וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה
על פי כל דין ,לצורך גבייתם לפי סעיף  70לחוק העונשין,
התשל"ז( 41977-להלן  -חוק העונשין) ,של קנסות שפסק בית
המשפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה ,לצורך גבייתם לפי
סעיף  70לחוק העונשין של קנסות בשל עבירות שהן ברירת
משפט כאמור בסעיף (228א) לחוק סדר דין פלילי [נוסח משולב],
התשמ"ב ,51982-המגיעים לעירייה על פי כל דין.

2
3
4

ישראל דנציגר
המנהל הכללי של המשרד
להגנת הסביבה
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשע"ח ,עמ' .778
ס"ח התשע"ח ,עמ' .778
ק"ת התשע"ג ,עמ' .821
ק"ת התשל"ז ,עמ' .126

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
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הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) ,התשכ"ד1964-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף 1א(א) לחוק רישום שיכונים
ציבוריים (הוראת שעה) ,התשכ"ד  ,21964ובהתאם לסעיף (6א)
לחוק רישום שיכוניים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון מס' ,)6
התש"ע ,32010-אני מאשר כי בניינים שהוקמו בידי המדינה
או מטעמה או ביוזמתה ,או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם
החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה ( 1בינואר  ,)1995או נכללו
בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה,41965-
עד יום י"ב בטבת התשנ"ט ( 31בדצמבר  )1998ובנייתם החלה
בתוך שנתיים ממועד אישור התכנית כאמור על המקרקעין
המפורטים להלן ,המתוחמים בצבע כחול בתשריט הם שיכונים
ציבוריים:
המקום

גוש

חלקה בשלמות

חולון

7344

73

6043

1991/35

חיפה

11212

5

קריית ביאליק

11589

161/13

טור א'
סוג הכלי שהסולר משמש בו
(א) אוטובוס מפרקי כהגדרתו
בתקנה  266לתקנות
3
התעבורה ,התשכ"א1961-
(ב) אוטובוס אחר
( )3בפרט  7להודעה העיקרית -

טור א'
סוג הכלי שהסולר משמש בו
"(ח)

(ט)

(ב)

כ"ח בחשוון התשע"ט ( 6בנובמבר )2018
(חמ )3-74
אריאל (אריק) ינאי
מנהל מחלקת רישום מקרקעין
משרד הבינוי והשיכון
 1י"פ התשע"ד עמ' .7248
 2ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;52התש"ע ,עמ' .414
 3ס"ח התש"ע ,עמ' .414
 4ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

לפי צו הבלו על דלק (פטור והישבון) ,התשס"ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ד) לצו הבלו על דלק (פטור
והישבון) ,התשס"ה ,12005-אני מתקן את התוספת להודעה על
סכום שנתי מרבי להישבון חלקי( 2להלן  -ההודעה העיקרית),
כלהלן:
( )1בפרט  3להודעה העיקרית ,ברישה ,במקום "בפרט (2ב)(")1
יבוא "בפרטים (2ב)( )1ו–(2ב)(1א)";
()2

טור א'
סוג הכלי שהסולר משמש בו
" .5אוטובוס כאמור בפרט (2ב)()3
בתוספת לצו הפטור וההישבון -
1
2

ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשס"ה ,עמ'  ;50התשע"ב ,עמ' .1166
י"פ התשס"ט ,עמ'  ;2342התשע"ח ,עמ' .6691

2 940

;"45,000

טור ב'
צריכה שנתית
ממוצעת
(בליטרים)

קומביין ירק -
()1

עד  600כוח סוס

27,500

()2

מעל  600כוח סוס

46,500

מקצרה -
()1

עד  350כוח סוס

13,000

()2

מעל  350כוח סוס

;"22,500

במקום פרט משנה (יב) יבוא:

טור א'
סוג הכלי שהסולר משמש בו
"(יב)

טור ב'
צריכה שנתית
ממוצעת
(בליטרים)

מערבל מזון -
( )1שנפחו עד  24קו"ב

27,600

( )2שנפחו מעל  24קו"ב

"46,700

תחילתה של הודעה זו מיום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר
.)2019
ו' בכסלו התשע"ט ( 14בנובמבר )2018
(חמ -3-605ה)2
ערן יעקב
מנהל רשות המסים
 3ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התשס"ה ,עמ' .292

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

במקום פרט  5להודעה העיקרית יבוא:
טור ב'
צריכה שנתית
ממוצעת
(בליטרים)

60,000

(א) במקום פרטי משנה (ח) ו–(ט) יבוא:

התשריטים מופקדים באגף (בכיר) תכנון במשרד הבינוי
והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח
לקהל.

תיקון הודעה על סכום שנתי מרבי להישבון חלקי

טור ב'
צריכה שנתית
ממוצעת
(בליטרים)

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (22א) לחוק זכות
מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,החלטתי
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשה לרישום זכות
מטפחים שלהלן:
מספר הבקשה4752/18 :
שם המבקש ,Nunhems B.V. :הולנד (על ידי סורוקר ,אגמון
נורדמן עו"ד ועו"פ ,הרצליה פיתוח)
1

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשנ"ו ,עמ' .92
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שם המטפח ,Ignacio Susin Arrieta :ספרד
שם הגידול :פלפל
תאריך הבקשה03/07/2018 :
השם המוצע לזןCALIBER :
כינוי הזןNUN 50219 PPS :
תיאור הזן ותכונותיו :נבט :צבע אנתוציאן בתת–פסיג  -יש;
צמח :פרקים קצרים (בחלק העליון)  -אין; פרי :צבע (לפני
הבשלה)  -לבן ירקרק ,צורה בחתך אורכי  -מרובע ,צבע
(במועד הבשלה)  -אדום ,מספר מגורות  -שלוש וארבע
באופן שווה ,קפסאיצין בשיליה  -אין;
עמידות ל–:Tobamovirus
 - Tobacco Mosaic Virus Pathotype 0יש
 - Pepper Mild Mottle Virus Pathotype 1.2יש
 - Pepper Mild Mottle Virus Pathotype 1.2.3יש
עמידות ל– - Potato Y Virus - Pathotype 0יש.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4762/18 :
שם המבקש ,Goldsash Corporation Pty Ltd. :אוסטרליה (על
ידי  ,Moav Gafni of Gafni Farmsכפר הס)
שם המטפח ,Western Flora :אוסטרליה
שם הגידול :פרח שעווה
תאריך הבקשה13/08/2018 :
מוצא הזן :מוטציה בזן Big Painted Lady
השם המוצע לזןRUBY’S DELIGHT :
תיאור הזן ותכונותיו :פרח :סוג  -יחיד ,קוטר  -גדול ,צבע עיקרי
של עלי כותרת ביום הפתיחה  -ורוד ( ,)RHS-62Cצבע
עיקרי של עלי כותרת  14-10ימים לאחר פתיחה  -ורוד
( ,)RHS-63Bצבע עיקרי של עלי כותרת  4שבועות לאחר
פתיחה  -ורוד ( ;)RHS-63Aעלי גביע :שינון שוליים -
אין; מועד תחילת פריחה  -בינוני.
המבקש להתנגד לבקשה לפי סעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לרשמת זכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות לפי תקנה  12לתקנות זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ד.21974-
ג' בכסלו התשע"ט ( 11בנובמבר )2018
(חמ -3-235ה)1
מורן הכהן-יבין
רשמת זכויות מטפחים
2

ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה ,בתוקף סמכותי לפי סעיף  24לחוק זכויות
מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג ,11973-כי רשמתי בספר
הזכויות ,זכות מטפחים כמפורט להלן:
מס' הרישום3580 :
מס' הבקשה4448/13 :
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני)
1

ס"ח התשל"ג ,עמ' .272
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שם המטפח יהושע מירון ,אבנר כרמי ,משה ניקבחת
הגידול והזן :דורה ,מירי ()MIRI
מס' הרישום3581 :
מס' הבקשה4449/13 :
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני)
שם המטפח :יהושע מירון ,אבנר כרמי ,משה ניקבחת ,שמואל
גלילי
הגידול והזן :דורה ,מטר ()MATAR
מס' הרישום3582 :
מס' הבקשה4465/13 :
שם המבקשSheehan Genetics, LLC. :
שם המטפחSheehan Genetics, LLC. :
הגידול והזן :גפןSHEEGENE 8 ,
מס' הרישום3583 :
מס' הבקשה4483/14 :
שם המבקשSun World International, LLC. :
שם המטפחMichael Striem, Terry A. Bacon :
הגידול והזן :גפןSUGRAFORTYTHREE ,
מס' הרישום3584 :
מס' הבקשה4523/14 :
שם המבקשAgricultural Research & Development LLC. :
)(ARD
שם המטפחSal Giumarra, Shachar Karniel :
הגידול והזן :גפןARRATWENTYSEVEN ,
מס' הרישום3585 :
מס' הבקשה4524/14 :
שם המבקשAgricultural Research & Development LLC. :
)(ARD
שם המטפחSal Giumarra, Shachar Karniel :
הגידול והזן :גפןARRATWENTYEIGHT ,
מס' הרישום3586 :
מס' הבקשה4533/14 :
שם המבקש :יוסף בן דור
שם המטפח :יוסף בן דור
הגידול והזן :שזיף יפני ,גרין רד ()GREEN RED
מס' הרישום3587 :
מס' הבקשה4549/14 :
שם המבקשCraig Robert Pressler :
שם המטפחCraig Robert Pressler :
הגידול והזן :לימוןCODE 3X97 ,
מס' הרישום3588 :
מס' הבקשה4550/14 :
שם המבקש :יוסף בן דור
שם המטפח :יוסף בן דור
הגידול והזן :אפרסק ,שלב ()SHALEV
מס' הרישום3589 :
מס' הבקשה4587/15 :
שם המבקש :הזרע סידס בע"מ
שם המטפח :עמוס ניר
הגידול והזן :חסה ,סילבי ()SILVI
מס' הרישום3590 :
מס' הבקשה4588/15 :
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שם המבקש :הזרע סידס בע"מ
שם המטפח :עמוס ניר
הגידול והזן :חסה ,ליעד ()LIAD
מס' הרישום3591 :
מס' הבקשה4589/15 :
שם המבקש :יוסף בן דור
שם המטפח :יוסף בן דור
הגידול והזן :נקטרינה ,בנדורינה ()BENDORINA
מס' הרישום3592 :
מס' הבקשה4591/15 :
שם המבקש :יוסף בן דור
שם המטפח :יוסף בן דור
הגידול והזן :שזיף יפני ,רד דיימונד ()RED DAIMOND
מס' הרישום3593 :
מס' הבקשה4610/15 :
שם המבקש :דנציגר משק פרחים "דן"
שם המטפח :גבריאל דנציגר
הגידול והזן :עדעדDLIMPINACO ,
מס' הרישום3594 :
מס' הבקשה4613/16 :
שם המבקש :הזרע סידס בע"מ
שם המטפח :אודי מידן
הגידול והזן :חימצה ,יאיר ()YAIR
מס' הרישום3595 :
מס' הבקשה4614/16 :
שם המבקש :הזרע סידס בע"מ
שם המטפח :אודי מידן
הגידול והזן :חימצה ,ברעם ()BARAAM
מס' הרישום3596 :
מס' הבקשה4616/16 :
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני)
שם המטפח :רן חובב ,אילן חדוות
הגידול והזן :אגוז אדמה ,אורית)ORIT-1( 1-
מס' הרישום3597 :
מס' הבקשה4630/16 :
שם המבקשThe Israeli Research Development Company Ltd. :
שם המטפח :שמאי יצהר ,רונן ביטון
הגידול והזן :תות שדה ()NOA CARMEL
מס' הרישום3598 :
מס' הבקשה4632/16 :
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני)
שם המטפח :אביחי פרל ,עודד דגני ,אירנה דינקין ,נחמן סהר,
טטיאנה אוקון ,אריה סרפיאן ,חנן בזק
הגידול והזן :גפן ,נוקד ()NOKED
מס' הרישום3599 :
מס' הבקשה4633/16 :
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני)
שם המטפח :אביחי פרל ,עודד דגני ,אירנה דינקין ,נחמן סהר,
טטיאנה אוקון ,אריה סרפיאן ,חנן בזק
הגידול והזן :גפןVARO205 ,
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מס' הרישום3600 :
מס' הבקשה4634/16 :
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני)
שם המטפח :אביחי פרל ,עודד דגני ,אירנה דינקין ,נחמן סהר,
טטיאנה אוקון ,אריה סרפיאן ,חנן בזק
הגידול והזן :גפןVARO204 ,
מס' הרישום3601 :
מס' הבקשה4635/16 :
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני)
שם המטפח :אביחי פרל ,עודד דגני ,אירנה דינקין ,נחמן סהר,
טטיאנה אוקון ,אריה סרפיאן ,חנן בזק
הגידול והזן :גפןVARO203 ,
מס' הרישום3602 :
מס' הבקשה4639/16 :
שם המבקש :חילו מכון למיון קטניות ומסחר בע"מ
שם המטפח :יחזקאל חילו
הגידול והזן :חימצה ,ניסים ()NISIM
מס' הרישום3603 :
מס' הבקשה4650/16 :
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני)
שם המטפח :ניר כרמי ,יוסף יניב ,יהושע קנוניץ
הגידול והזן :מנדרינה ,לילוש ()LILUSH
מס' הרישום3604 :
מס' הבקשה4651/16 :
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני)
שם המטפח :ניר כרמי ,יוסף יניב ,יהושע קנוניץ
הגידול והזן :אשכולית ,קוקי ()COOKIE
מס' הרישום3605 :
מס' הבקשה4652/16 :
שם המבקש :יוסף בן דור
שם המטפח :יוסף בן דור
הגידול והזן :שזיף יפני ,סוויט קריסטין ()SWEET CHRISTINE
מס' הרישום3606 :
מס' הבקשה4655/16 :
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני)
שם המטפח :שמואל גלילי ,חנה בדני
הגידול והזן :חימצהB.G.-19 ,
מס' הרישום3607 :
מס' הבקשה4657/16 :
שם המבקשCapston Plants Inc. :
שם המטפחCapston Plants Inc. :
הגידול והזן :לגרסטרמיה הודיתJIB0616 ,
מס' הרישום3608 :
מס' הבקשה4660/16 :
שם המבקשBerryworld Plus Ltd. :
שם המטפחBerryworld Plus Ltd. :
הגידול והזן :פטל אדוםDIAMOND JUBILEE ,
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שם המבקשBerryworld Plus Ltd. :
שם המטפחBerryworld Plus Ltd. :
הגידול והזן :פטל אדוםSAPPHIRE ,

מס' הרישום3609 :
מס' הבקשה4661/16 :
שם המבקשStargrow Cultivar Development (Pty) Ltd. :
שם המטפחStargrow Cultivar Development (Pty) Ltd. :
הגידול והזן :גפןPLUTO ,

מס' הרישום3620 :
מס' הבקשה4693/17 :

מס' הרישום3610 :
מס' הבקשה4662/16 :
שם המבקשStargrow Cultivar Development (Pty) Ltd. :
שם המטפחStargrow Cultivar Development (Pty) Ltd. :
הגידול והזן :גפןICON ,

שם המבקשNovadi S.R.A.L; Institut National de la :
)Recherche Agronomique (INRA
שם המטפחNovadi S.R.A.L; Institut National de la :
)Recherche Agronomique (INRA
הגידול והזן :תפוח עץINORED ,

מס' הרישום3611 :
מס' הבקשה4665/16 :
שם המבקש :הזרע סידס בע"מ
שם המטפח :עמוס ניר
הגידול והזן :חסה ,גאיה ()GAYA

מס' הרישום3621 :
מס' הבקשה4699/17 :
שם המבקשInternational Fruit Genetics, LLC :
שם המטפחDavid W. Cain :
הגידול והזן :גפןIFG SEVEN ,

מס' הרישום3612 :
מס' הבקשה4666/16 :
שם המבקש :הזרע סידס בע"מ
שם המטפח :עמוס ניר
הגידול והזן :חסה ,אוליאנה ()OLIANNA

מס' הרישום3622 :
מס' הבקשה4704/17 :
שם המבקשFlorida Foundation Seed Producers, Inc. :
שם המטפחVance M. Whitaker, Craig K. Chandler :
הגידול והזן :תות שדה FLORIDA 127

מס' הרישום3613 :
מס' הבקשה4667/17 :
שם המבקשBerryworld Plus Ltd. :
שם המטפחBerryworld Plus Ltd. :
הגידול והזן :פטל אדוםJADE ,

מס' הרישום3623 :
מס' הבקשה4710/17 :
שם המבקש :הזרע סידס בע"מ
שם המטפח :עמוס ניר
הגידול והזן :חסה ,דיקלה ()DIKLA

מס' הרישום3614 :
מס' הבקשה4668/17 :
שם המבקשRoyal Honey Pty Ltd. ATF Royal Honey IP :
Trust
שם המטפחAllen Ward Jenkin, Susan Ruth Jenkin :
הגידול והזן :מנדרינהRHM ,

מס' הרישום3624 :
מס' הבקשה4475/13 :
שם המבקש :סלים חדד
שם המטפח :סלים חדד
הגידול והזן :תפוח עץ ,ג'סקלה ()GIASCALA

מס' הרישום3615 :
מס' הבקשה4681/17 :
שם המבקש :אוריג'ין זרעים בע"מ
שם המטפח :ד"ר אייל ורדי
הגידול והזן :אבטיחBELINDOR ,
מס' הרישום3616 :
מס' הבקשה4682/17 :
שם המבקש :אוריג'ין זרעים בע"מ
שם המטפח :ד"ר אייל ורדי
הגידול והזן :אבטיחPARADIGM ,
מס' הרישום3617 :
מס' הבקשה4683/17 :
שם המבקש :אוריג'ין זרעים בע"מ
שם המטפח :ד"ר אייל ורדי
הגידול והזן :אבטיחPIMPOIO ,

ג' בכסלו התשע"ט ( 11בנובמבר )2018
(חמ -3-361ה)1
מורן הכהן-יבין
רשמת זכויות מטפחים

הודעה על הסמכת פקחים עירוניים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול האכיפה
והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה),
התשע"א( 2011-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את עובדי עיריית
תל–אביב-יפו ,ששמותיהם מפורטים להלן ,לפקחים עירוניים
באגף הפיקוח העירוני ,שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף
(4א) לחוק ,כולן או חלקן ,לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר:

מס' הרישום3618 :
מס' הבקשה4689/17 :
שם המבקשSun World International, LLC. :
שם המטפחTerry A. Bacon :
הגידול והזן :גפןSUGRAFORTEIGHT ,
מס' הרישום3619 :
מס' הבקשה4690/17 :

ילקוט הפרסומים  ,7996י"ב בכסלו התשע"ט20.11.2018 ,

1

		
אוחיון אסתר

אחמדוב קובי

		
בהר אברהם

ביטון נדיה

		
בן דוד מור

גבלייב יניב

		
וקנין יובל

טרונך אלמו

		
יוסופוב משה

יוסף מני

		
יצחק משה

לב יוגב

ס"ח התשע"א ,עמ' .1057
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לניאדו אתי

מדינה מורין

		
מילסטיין מרטין

מנובלה דניאל

		
ניסן נופר

צוברי עמית

		
קובודוב צדוק

רחמנוב מיכאל

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד הוראת השעה תעמוד
בתוקפה וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.
כ' בחשוון התשע"ט ( 29באוקטובר )2018
(חמ -3-4343ה)2
רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

ייעוד הקרקע :שב"צ ,שצ"פ ודרך.
ז' בחשוון התשע"ט ( 16באוקטובר )2018
(חמ )3-2
רומן גישר
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה חדרה

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'
חד/במ ,900/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4211התשנ"ד ,עמ'  ,3178מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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' חד,765/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3075
התשמ"ד ,עמ'  ,2884ובהתאם לתכנית מס' חד ,1212/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5643התשס"ז,
עמ'  ,2089ובהתאם לתכנית מס'  ,302-0211433שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7171התשע"ו,
עמ'  ,2167מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע)
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

ז' בחשוון התשע"ט ( 16באוקטובר )2018
(חמ )3-2
רומן גישר
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה חדרה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש - 10036

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

ח"ח

שטח הפקעה (בדונם)

114

0,009

116

0,020

237
__________

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

2 944

0,004

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10016ח"ח  ,203שטח
הפקעה 0.030 :דונם; הייעוד :דרך.

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,351-0600809הרחבת מבני ציבור במרכז אזורי מנשה,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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 ,7910התשע"ח ,עמ'  ,10614מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מנשה-אלונה (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 לחינוך במרכז אזורי מנשה.
.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 במרכז האזורי מנשה ,המזוהה כגוש ,10080
חלקה  57בשלמות ,בשטח של  9,850מ"ר; הייעוד :מבנים
ומוסדות ציבור לחינוך.

כ"ח בחשוון התשע"ט ( 6בנובמבר )2018
(חמ )3-2
אילן שדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

.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 בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6653ח"ח ;139
הייעוד :דרך.

כ"ג באלול התשע"ח ( 3בספטמבר )2018
(חמ )3-2
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון
__________
 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' פת,47/1241/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4843
התש"ס ,עמ'  ,2290מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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-
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'
הר/מק/17/600/א ,43/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,7167התשע"ו ,עמ'  ,1963מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי
כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,7996י"ב בכסלו התשע"ט20.11.2018 ,

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' אמיל זולא ,גוש  ,6194ח"ח
 ,24בשטח של  50מ"ר; הייעוד :דרך.
ח' בתשרי התשע"ט ( 17בספטמבר )2018
(חמ )3-2
איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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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'
 ,410-0462002שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7600התשע"ח ,עמ'  ,462מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי
כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' שפירא ,גוש  ,6396ח"ח ,62
בשטח של  60מ"ר; הייעוד :דרך.

ח' בתשרי התשע"ט ( 17בספטמבר )2018
(חמ )3-2
איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
__________
 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

.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' שפינוזה ,גוש  ,6388ח"ח
 ,484בשטח של  65מ"ר; הייעוד :דרך.

ח' בתשרי התשע"ט ( 17בספטמבר )2018
(חמ )3-2
איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
__________
 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' פת,1156/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,255
התשי"ג ,עמ'  ,93מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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'
פת ,10/581/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6431התשע"ב ,עמ'  ,4683מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף
 4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' נצח ישראל ,גוש ,6325
ח"ח  ,3בשטח של  1,024מ"ר; הייעוד :שב"צ.
ז' בתשרי התשע"ט ( 16בספטמבר )2018
(חמ )3-2
איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7996י"ב בכסלו התשע"ט20.11.2018 ,
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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' פת,593/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1097
התשכ"ד ,עמ'  ,1700מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' הארי הקדוש ,גוש ,6402
ח"ח  ,1בשטח של  35מ"ר; הייעוד :דרך.

ב' בחשוון התשע"ט ( 11באוקטובר )2018
(חמ )3-2
איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
__________
 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' גז,3/8/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3527
התשמ"ח ,עמ'  ,824מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גזר (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של המועצה האזורית גזר
(או לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה).

__________

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר שמואל ,ששטחה  2.250דונם ,המזוהה
כגוש ( 6477לשעבר גוש  )4640חלקה ( 67לשעבר ח"ח ;)102
הייעוד :שצ"פ.

ל' בחשוון התשע"ט ( 8בנובמבר )2018
(חמ )3-2
פטר וייס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גזר
__________
 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,20328/
הסדרת מצב תכנוני בתחום תכנית ג ,4340/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6864התשע"ד ,עמ'
 ,7754מוסרת בזה עיריית יקנעם עילית (להלן  -העירייה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
שטח ציבורי פתוח.

.2

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

.3

העירייה 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.

__________

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

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

ילקוט הפרסומים  ,7996י"ב בכסלו התשע"ט20.11.2018 ,
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.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביקנעם עילית -
גוש  ,12088חלקה  ;109גוש  ,12089חלקה  ;41הייעוד :שב"צ.

ל' בתשרי התשע"ט ( 9באוקטובר )2018
(חמ )3-2
סימון אלפסי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית

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' ,131/03/9
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4596
התשנ"ח ,עמ' ( 908להלן  -התכנית) ,מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קריית גת (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי
כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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' 39/101/02/9
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5955התשס"ט ,עמ'  ,4028מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קריית גת (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188
לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית גת ,המזוהה כגוש  ,1902חלקות ,148
( 149לשעבר גוש  ,1902ח"ח  ;)24הייעוד :שטח ציבורי פתוח
שכונתי ושביל להולכי רגל.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית קריית גת,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ד בחשוון התשע"ט ( 23באוקטובר )2018
(חמ )3-2
אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית גת
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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חטיבת קרקע בקריית גת ,המזוהה כגוש  ,3212חלקה 8
(לשעבר גוש  ,1839ח"ח  ;)36 ,35 ,34 ,20 ,19גוש  ,3214חלקות
 ,29 ,28ח"ח ( 26לשעבר גוש  ,1840ח"ח ,14 ,12 ,10 ,8 ,6-3 ,1
 ;29-26 ,21 ,15גוש  ,3027ח"ח  ;)3הייעוד :דרך קיימת ודרך
מוצעת.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית קריית גת,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ג בחשוון התשע"ט ( 1בנובמבר )2018
(חמ )3-2
אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית גת
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רצ ,7/18/22/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7727התשע"ח ,עמ'  ,6201מצהירה בזה הוועדה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7996י"ב בכסלו התשע"ט20.11.2018 ,
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המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2
להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7930התשע"ח ,עמ' ,11259
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

 ,453-0433227שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7914התשע"ח ,עמ'  ,10815מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זמורה ,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  ,7934התשע"ח ,עמ' ,11431
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית
קריית עקרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  805מ"ר ,המזוהה
כגוש ,4247חלקה  533בשלמותה ,שטח לבנייני ציבור
מדרום לרח' רבי יהודה הנשיא וממזרח לרח' רבי משה בן
נחמן ,שכונת מישור הנוף.

כ"ז בחשוון התשע"ט ( 5בנובמבר )2018
(חמ )3-4

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית עקרון ,המזוהה כגוש  ,4621חלקה ,63
ח"ח  ;62 ,61מגרשים  103ו– ;301הייעוד :מבנים ,מוסדות
ציבור ודרך מוצעת.

כ"ח בחשוון התשע"ט ( 6בנובמבר )2018
(חמ )3-4

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רון מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה

הודעה לפי סעיף 19
הודעה לפי סעיף 19

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
משמ(78/גז) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3945התשנ"ב ,עמ'  ,859מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה גזר ,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  ,7897התשע"ח ,עמ'  ,10193תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית גזר מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר ביל"ו ,ששטחה  0.650דונם ,המזוהה
כגוש ( 4755לשעבר גוש  ,)3820חלקה ( 75לשעבר ח"ח ;)236
הייעוד :שב"צ.

כ"ז בחשוון התשע"ט ( 5בנובמבר )2018
(חמ )3-4

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

פטר וייס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גזר

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גז,12/386/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5419
התשס"ה ,עמ'  ,3537מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק לוד ,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  ,7811התשע"ח ,עמ'  ,7994תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית עמק לוד מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחמד ,ששטחה  1,004מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6818חלקות ( 113 ,112לשעבר ח"ח  ;)3מגרשים .902 ,901

כ"ג באלול התשע"ח ( 3בספטמבר )2018
(חמ )3-4

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

דוד יפרח
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק לוד

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7996י"ב בכסלו התשע"ט20.11.2018 ,
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הצ ,61/1-4/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3449התשמ"ז ,עמ'  ,1605מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שרונים ,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  ,4621התשנ"ח ,עמ' ,2578
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית
קדימה-צורן מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקדימה-צורן ,המזוהה כגוש  ,7815ח"ח ,64
,167 ,166 ,162 ,153-149 ,148 ,136-115 ,80-74 ,71 ,70 ,65
.393 ,323 ,180-177 ,176 ,175 ,172 ,171 ,170

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.4.2019
בשעה  ,12.00במשרדי 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.
צבי וילהלם היים ,מפרק

מרית סם יזמות בניה ואחזקות בע"מ
(ח"פ )51-471775-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

דורון אוזן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

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 ליודמילה פבלנקו ,מרח' חומה ומגדל ,36/9
חולון ,למפרקת החברה.

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

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.

י"ט בחשוון התשע"ט ( 28באוקטובר )2018
(חמ )3-4

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ע.ה .ד .רומיאו בע"מ
(ח"פ )51-272049-1
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.12.2018בשעה  ,12.00במשרד המפרק,
רח' נורדאו  ,34קריית אתא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ג'קי ברקוביץ' ,עו"ד ,מפרק

פלה ו.ו .ייעוץ בע"מ
(ח"פ )51-409582-7
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.11.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את וילהלם
צבי היים ,מרח' התשעים ושלוש  ,10פתח תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה 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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.2.2019
בשעה  ,9.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ליודמילה פבלנקו ,מפרקת

שלינגר את פרי בע"מ
(ח"פ )51-253148-4
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.8.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רמי שלינגר ,מרח' שאול אביגור  ,1תל אביב  ,6937935למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.12.2018
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רמי שלינגר ,מפרק
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א.א.ג.צ.ה .נדל"ן והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-479320-7
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.11.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא אקירוב גורגי,
מרח' יחזקאל שטרייכמן  ,14תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.3.2019
בשעה  ,14.00במשרדי 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.
גיא אקירוב גורגי ,מפרק

אלומנקול צבעי הגליל בע"מ
(ח"פ )51-558853-1
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.11.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נאדר ג'יריס ,מרח' הגליל  ,3/1ת"ד  ,291כרמיאל  ,21911למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.3.2019
בשעה  ,15.00במשרד 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.
נאדר ג'יריס ,עו"ד ,מפרק

דקל הספר בע"מ
(ח"פ )51-233922-7
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.9.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן
זמורה ,מרח' איתן  ,15ניר צבי ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.2.2018
בשעה  ,10.00אצל עו"ד ליאת שחורי ,משרד א .אמיר ,עורכי
דין ,רח' ויסוצקי  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן זמורה ,מפרק

מחברות לספרות בע"מ
(ח"פ )51-320378-6
(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  ,22.8.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ליאת שחורי דקל ,מרח' ויסוצקי  ,6תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.2.2019
בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ליאת שחורי דקל ,עו"ד ,מפרקת

גבוז בנייה ואחזקות
(ח"פ )51-496375-0
(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 הלאל עותמאני ,מת"ד  ,142כפר קרע ,30075
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה 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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,8.2.2019
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
הלאל עותמאני ,מפרק

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
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