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הודעה בדבר הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 169)א( לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק( , אני מודיע על הסמכה בסמכויותיי כלהלן: 

בהודעה זו, "מפקח כשירות אווירית" - עובד רשות התעופה האזרחית הממלא אחד מהתפקידים האלה באגף פיקוח    1
אווירי: מפקח ראשי כשירות אווירית )מובילים אוויריים(, מפקח ראשי כשירות אווירית )תעופה כללית(, מפקח ראשי 

כשירות אווירית )תעופה ספורטיבית( ומפקח כשירות אווירית 

אני מסמיך את נושאי התפקידים ברשות התעופה האזרחית, המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, בסמכויות הנתונות לי    2
בתקנות הטיס )נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם(, התשל"ז-21977 )להלן - התקנות(, לפי מספרי התקנות כמפורט בטור 
ב' לצדם, למעט הסמכות לקבוע תקנות בנות פועל תחיקתי, ובסמכויות הנתונות לי בחוק כמפורט בטור ג' לצדם, לשם 

הפעלת הסמכויות המפורטות בטור ב': 

טור ג'טור ב' טור א'מס"ד

מנהל אגף בכיר 1 
כשירות אווירית 

2, 4)ב(, 5, 6)ב(, 7, 8, 9, 9א, 10, 11)7(, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22)ב(, 
23, 24, 25, 26, 27, 28)ד(, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43)א()1( 
ו–)3(, 45, 48, 49, 50, 51, 53)א( ו–)ג(, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 
67, 68, 69, 74, 75, 76)2(, 79, 85)א(, 86)א(, 86)ב(, 87, 89, 92, 93, 94, 96, 
97, 97א, 98, 99, 103, 105)4(, 107, 108, 109, 113, 118)א()2(, 118א)3(, 

119)ב()3(, 124, 125, 127, 129, 130, 133, 134, 135

63 ,53 ,51

מהנדס ראשי ומנהל 2 
מחלקת רישוי ראשוני 

של כלי טיס א' 

2, 4)ב(, 5, 6)ב(, 7, 8, 9, 9א, 10, 11)7(, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22)ב(, 
23, 24, 25, 26, 27, 28)ד(, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 67, 68, 69, 

85)א(, 86)א( ו–)ב(, 87, 127, 129, 130

63 ,51

מנהל מחלקת רישוי 3 
ראשוני של כלי טיס 

ב', ומנהל מחלקת 
פיתוח וניסויים בכלי 

טיס 

2, 4)ב(, 5, 6)ב(, 7, 15, 16, 18, 19, 20, 22)ב(, 23, 24, 25, 26, 27, 28)ד(, 
31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 67, 68, 69, 85)א(, 86)א( ו–)ב(, 87, 

130 ,129 ,127

 63 ,51

מנהל תחום בכיר 4  
)ייצור מערכות וכלי 

טיס(

43)א()1( ו–)3(, 45, 48, 49, 50, 51, 53)א( ו–)ג(, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 
63, 64, 65, 67, 68, 69, 74, 75, 79, 87)א()2( ו–)3(, 87)א()5(, 87)ב(, 87)ג(, 
89, 92, 93, 94, 96, 97, 97א, 98, 99, 103, 105)4(, 107, 108, 109, 113, 

118)א()2(, 118א)3(, 119)ב()3(, 124, 125, 133, 134, 135

 63 ,53

מפקח  )ייצור כלי 5  
טיס(

43)א()1(, 45, 48, 53)א(, 53)ג(, 54, 59, 63, 65, 67, 68, 69, 87)א()3(, 99, 
107, 109, 118)א()2(, 118א)3(, 119)ב()3(, 124, 133, 134

63 ,53

מנהל תחום )כלי טיס 6 
בלתי מאוישים(

6763, 68, 69, 85)א( ו–87)ד( - לגבי כלי טיס בלתי מאויש

מנהל אגף בכיר 7  
פיקוח אווירי 

67, 68, 69, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85)א(, 87, 88, 89)ב(, 94, 94א, 107, 
108, 109, 113, 118)א()2(, 118א)3(, 119)ב()3()א(

63

מנהל תחום בכיר 8  
)מובילים אוויריים(

67, 68, 69, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85)א(, 87)א( עד )ג(, 88, 89)ב(, 94, 
107, 108, 109, 113, 118)א()2(, 118א)3(, 119)ב()3()א( 

63

מנהל תחום בכיר 9  
)תעופה כללית 

וספורטיבית(

67, 68, 69, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85)א(, 87)א( עד )ג(, 88, 89)ב(, 94, 
94א, 107, 108, 109, 113, 118)א()2(, 118א)3(, 119)ב()3()א( 

63

 מפקח כשירות 10  
אווירית 

67, 68, 69, 76, 77, 80, 81)1( ו–)3(, 82, 83, 85)א(, 87)א( עד )ג(, 88, 
89)ב(, 94, 94א, 107, 108, 109, 113, 118)א()2(, 118א)3(, 119)ב()3()א( 

63

ס"ח התשע"א, עמ' 830   1

ק"ת התשל"ז, עמ' 1576; התשע"ז, עמ' 1231   2
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הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת3 שפורסמה לעניין זה    3

כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר 2019(
)חמ 3-4274(    

יואל פלדשו   
מנהל רשות התעופה האזרחית  

י"פ התשע"ד, עמ' 5863   3

הודעה בדבר הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף  169)א( לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מסמיך את נושאי התפקידים ברשות 
התעופה האזרחית, המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, בסמכויות המפורטות בטור ב' לצדם: 

בהודעה זו, "תקנות מכוני הבדק" -  תקנות הטיס )מכוני בדק(, התשע"ג-22013     1

טבלה:    2

טור ב' טור א' מס"ד

תקנות 2)ג(, 3)א( ו–)ג(, 5, 8, 9)ב( - לעניין האישור, 10)ג( ו–)ד(, 11, מנהל אגף בכיר פיקוח אווירי 1 
12, 14)ג( ו–)ו()15(, 15, 16)ב()3(, )ה()1( ו–)3(, 18)ב(, 19)ג( ו–)ד()2(, 

 20)ו()1(, 22)ב(, )ו()10(, )ז(, )ח()7(, )יב( - לעניין אישור התכנית 
ו–)טו(, 23)א( ו–)ד(, 26)ב(, 27)א( עד )ג(, 31)ג(, 32)א()1(, )3()ב( סיפה, 

)3()ג(, )3()ד(, )3()ה()1(, )2( ו–)4(, )ב()2( ו–)3(, 33)א()2(, )4()ב( סיפה 
ו–)4()ג( עד )ה(, 34)א()2( - לעניין אישור המנהל, 35)א()2(, 37)ג()1(, 

39)א()2()ב(, 39)ב( ו–45)ב( לתקנות מכוני הבדק

מנהל תחום בכיר )מובילים 2 
אוויריים(, ומנהל תחום בכיר 
)תעופה כללית וספורטיבית( 

תקנות 2)ג(, 3)א( ו–)ג(, 5, 8, 9)ב( - לעניין האישור, 10)ג( ו–)ד(, 11, 12, 
14)ג( ו–)ו()15(, 15, 16)ב()3(, )ה()1( ו–)3(, 18)ב(, 19)ג( ו–)ד()2(, 20)ו()1(, 

22)ב(, )ו()10(, )ז(, )ח()7(, )יב( - לעניין אישור התכנית ו–)טו(, 23)א( ו–)ד(, 
26)ב(, 27)א( עד )ג(, 31)ג(, 32)א()1(, )3()ב( סיפה, )3()ג(, )3()ד(, )3()ה()1( 

ו–)2(, )ב()2( ו–)3(, 33)א()2(, )4()ב( סיפה ו–)4()ג( עד )ה(, 34)א()2( - לעניין 
אישור המנהל, 35)א()2(, 37)ג()1( ו–45)ב( לתקנות מכוני הבדק 

מפקח ראשי כשירות אווירית 3 
)מובילים אוויריים( 

תקנות 2)ג(, 3)א(, 3)ג(, 5, 8, 9)ב( - לעניין האישור, 10)ג( ו–)ד(, 11, 12, 
14)ג( ו–)ו()15(, 15, 16)ב()3(, )ה()1( ו–)3(, 18)ב(, 19)ג( ו–)ד()2(, 20)ו()1(, 

22)ב(, )ו()10(, )ז(, )ח()7(, )יב( - לעניין אישור התכנית ו–)טו(, 23)א( ו–)ד(, 
26)ב(, 27)א( עד )ג(, 31)ג(, 32)א()1(, )3()ב( סיפה, )3()ג(, )3()ד(, )3()ה()1( 

ו–)2(, )ב()2( ו–)3(, 33)א()2(, )4()ב( סיפה, )4()ג( עד )ה(, 34)א()2( - לעניין 
אישור המנהל, 35)א()2(, 37)ג()1(, ו–45)ב( לתקנות מכוני הבדק

מפקח ראשי כשירות אווירית 4 
)מובילים אוויריים(;  מפקח ראשי 
כשירות אווירית )תעופה כללית(; 

מפקח ראשי כשירות אווירית 
)תעופה ספורטיבית(, ומפקח כשירות 

אווירית באגף פיקוח אווירי 

תקנות 2)ג(, 14)ג( ו–)ו()15(, 15)א( עד )ג(, 16)ה()1(, 22)ב(, )ו()10(, )ז(, 
)ח()7(, )יב( - לעניין אישור התכנית ו–)טו(, 23)א( ו–)ד(, 26)ב(, 27)א( 
עד )ג(, 31)ג(, 32)א()3()ג(, )3()ד()2(, )3()ה()1( ו–)2(, )ב()2( ו–)3(, 33)א()2(, 

)4()ב( סיפה, )4()ג( עד )ה(, 34)א()2( - לעניין אישור המנהל, 35)א()2( 
ו–45)ב( לתקנות מכוני הבדק

ס"ח התשע"א, עמ' 830   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 668   2
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טור ב' טור א' מס"ד

מנהל אגף בכיר כשירות אווירית; 5 
מהנדס ראשי ומנהל מחלקת רישוי 

ראשוני של כלי טיס א'; מנהל 
מחלקת רישוי ראשוני של כלי טיס 

ב' מנהל מחלקת פיתוח וניסויים 
בכלי טיס, ומנהל תחום בכיר 

)ייצור מערכות וכלי טיס(

תקנה 34)א()2( לתקנות מכוני הבדק

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת לפי תקנות מכוני הבדק3     3

כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר 2019(
)חמ 3-4274(    

יואל פלדשו   
מנהל רשות התעופה האזרחית  

י"פ התשע"ד, עמ' 5052   3

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על הרשאה

לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: הרכבת המקומית - קו ירוק וקו סגול 
לאחר  הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–22א  ו–)2ב(   )2(22 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם הוועדה המייעצת, ומשהרכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור הרשיתי את חברת נת"ע - נתיבי תחבורה 
עירוניים להסעת המונים בע"מ )להלן - החברה(, להשתמש בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ המשפטי לממשלה 
לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עליי או על היועץ המשפטי לממשלה על פי הפקודה, למעט הסמכויות, הזכויות 
והחובות שהוטלו עליי על פי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקעות כמפורט להלן בתחום תכניות 
תשתית לאומית )להלן - תת"ל( מס' 70/א,  אשר הודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7546, התשע"ז, עמ' 7716, תת"ל 
מס' 71/א ו–71/ב אשר הודעה על אישורן פורסמה בילקוט הפרסומים 7510, התשע"ז, עמ' 6144 ותת"ל מס' 71/ג אשר הודעה על 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7597, התשע"ח, עמ' 214; הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות, ותעמוד בתוקף 

למשך חצי שנה:

רשות מקומיתתכנית חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגוש

3946353 ,239 ,160 ,159 ,152 ,151 ,149 ,147 ,146 ,101 ,95
 ,384-381 ,353 ,351 ,340 ,337 ,336 ,237 ,229

386

ראשון לציוןתת"ל 71/א

ראשון לציוןתת"ל 71/א82, 88 3947

ראשון לציוןתת"ל 71/א51181615

ראשון לציוןתת"ל 71/א4, 94, 111 5119

ראשון לציוןתת"ל 71/א52, 53836457

ראשון לציוןתת"ל 71/א212 5435

ראשון לציוןתת"ל 71/א2, 5436193192

גליליתת"ל 71/א5 6013

תל אביב/גליליתת"ל 71/א1, 2 6014

חולוןתת"ל 71/א81, 84, 87, 90 6015

חולוןתת"ל 71/א52, 191, 198, 215, 235, 263, 266, 351, 350 6018

6019446 ,445 ,397 ,447 ,393 ,390 ,389 ,379 ,370 ,153-145 ,76
452 ,450

חולוןתת"ל 71/א

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   1
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רשות מקומיתתכנית חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגוש

6020994-992-606 ,603 ,601 ,587-585 ,249 ,248 ,168 ,1
 ,991 ,819 ,761 ,673 ,672 ,665 ,664 ,643 ,608

1033

חולוןתת"ל 71/א

6021 ,340 ,300 ,93 ,92 ,26
 ,1025 ,813 ,389 ,365

1042 ,1029 ,1027

 ,393 ,339 ,319 ,101 ,97 ,96 ,91-89 ,87-84
 ,925 ,519 ,515 ,514 ,495 ,409 ,396 ,395

1048 ,1043 ,1028 ,1026

חולוןתת"ל 71/א

חולוןתת"ל 71/א27, 62, 66, 75, 77, 78, 81, 84, 2886, 602229

חולוןתת"ל 71/א1931, 2006 6043

חולון/גליליתת"ל 71/א26, 60464246-43

6048486 ,468 ,180 ,285 ,282 ,269 ,190-187 ,185 ,183-181
 ,418-415 ,396 ,306 ,305 ,303 ,288 ,286

493 ,480 ,477 ,467 ,437 ,435

חולוןתת"ל 71/א

 תת"ל 71/א5, 39, 40 6082

ראשון לציוןתת"ל 71/א20, 90, 91 6083

ראשון לציוןתת"ל 71/א6, 7, 47 6090

6737 ,141 ,139 ,138 ,136
 ,375 ,373 ,371 ,143
 ,387 ,383 ,379 ,377

399 ,395 ,389

 ,144  ,142  ,140  ,122  ,120  ,119  ,117  ,96  ,93
 ,403 ,401 ,397 ,393 ,391 ,385 ,381 ,147 ,145

436 ,417 ,415 ,413 ,411 ,409 ,407 ,405

חולוןתת"ל 71/א

חולוןתת"ל 71/א1, 20, 21, 92-89, 94, 106-104, 93238, 6744103-95

חולוןתת"ל 71/א432 6746

חולוןתת"ל 71/א497 6751

6752 ,146 ,96 ,53 ,32
 ,191-189 ,184 ,183
 ,303-301 ,199-197

317 ,313 ,310

 ,82 ,79 ,59 ,57 ,47 ,46 ,35-33 ,31 ,30 ,3-1
 ,179 ,148 ,145 ,111 ,110 ,100 ,99 ,97 ,95-92
 ,304 ,300 ,196 ,195 ,192 ,188-185 ,182 ,181
 ,327 ,321 ,318 ,316 ,314 ,312 ,311 ,309 ,307

346 ,337-335 ,333 ,331 ,330 ,328

חולוןתת"ל 71/א

חולוןתת"ל 71/א208, 228, 244 6760

חולוןתת"ל 71/א5, 6, 12, 20-18, 23, 68011724

חולוןתת"ל 71/א 6, 17-14, 40, 68023545

חולוןתת"ל 71/א11, 37, 45, 47, 68034463

חולוןתת"ל 71/א24, 30, 31, 35, 37, 40, 68044243

ראשון לציוןתת"ל 71/א7, 13, 14 6825

חולוןתת"ל 71/א26, 28, 36, 42, 49, 56, 61 6867

חולוןתת"ל 71/א52, 70, 71, 79, 80, 82, 85, 88, 89 6868

6871  ,173 ,150 ,130 ,128 ,118-116 ,111 ,88 ,87
176 ,174

חולוןתת"ל 71/א

חולוןתת"ל 71/א18, 102, 106, 109, 110, 136, 151, 152, 6872122159

חולוןתת"ל 71/א62, 88 6873

חולוןתת"ל 71/א12, 24, 25, 60, 62, 72, 79 6874

תל–אביב-יפותת"ל 71/א32, 81, 87, 120, 125 6969
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רשות מקומיתתכנית חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגוש

תל–אביב-יפותת"ל 71/א 47, 50, 52, 56, 57, 69707482

697153 ,48 ,46 ,47 ,43 ,41 ,32 ,31 ,25 ,24 ,19 ,12 ,10 ,6
52-49

תל–אביב-יפותת"ל 71/א

6972 ,267 ,266 ,245 ,219
313

 ,196-194 ,183 ,182 ,172-169 ,149-147
 ,257 ,246 ,244 ,243 ,232-228 ,220 ,218 ,217

320 ,315 ,302 ,271 ,270 ,268 ,265-261

תל–אביב-יפותת"ל 71/א

תל–אביב-יפותת"ל 71/א8, 88-83 6975

6986 ,253 ,70 ,35-33
320 ,295

תל–אביב-יפותת"ל 71/א1, 32-30, 71, 168, 336, 338, 351, 352

6987-41 ,38 ,37 ,20-13
57-55 ,51-47 ,43

תל–אביב-יפותת"ל 71/א1, 4, 12, 36, 39, 40, 46-43, 54-52, 58

תל–אביב-יפותת"ל 71/א1, 4, 5, 14, 19, 28, 29, 1332, 698827

חולוןתת"ל 71/א3-1, 5, 8, 9, 11, 14, 21, 22, 1027, 23, 698925

חולוןתת"ל 71/א2, 3, 7, 8, 11, 14, 15, 34, 38, 40 6990

תל–אביב-יפותת"ל 71/א63, 92 6991

תל–אביב-יפותת"ל 71/א40, 50-48 7063

תל–אביב-יפותת"ל 71/א2 7064

תל–אביב-יפותת"ל 71/א22, 26, 46, 48, 194, 24207, 25, 7065184

חולוןתת"ל 71/א101, 102108, 7070103

716585 ,121 ,93 ,90 ,87 ,84 ,78 ,76-72 ,67 ,66 ,39
144 ,129

חולוןתת"ל 71/א

7166 ,212 ,210 ,126 ,125
268 ,267 ,251 ,213

 ,208 ,206 ,205 ,198 ,128 ,123 ,45-40 ,7
 ,258 ,249 ,248 ,238 ,237 ,232 ,231 ,209

263 ,262 ,260

חולוןתת"ל 71/א 

7168178 ,154-151 ,149 ,128-123 ,120 ,119 ,76 ,59-55
179 ,175-173 ,171 ,153

חולוןתת"ל 71/א 

7169 -126 ,110-108 ,105-95 ,64-62 ,44-42
219 ,177 ,176 ,134

חולוןתת"ל 71/א 

7170173 ,170 ,102-100 ,71-53 ,44 ,35-25 ,22-14 ,12-1
 ,172 ,169 ,117-115 ,112 ,110 ,108 ,106 ,104

249 ,248 ,238

חולוןתת"ל 71/א 

חולוןתת"ל 71/א 129, 130, 168, 183, 206, 220, 225, 228 7172

7173264 ,263 ,258 ,256 ,179 ,128 ,111-109 ,107
266 ,265

חולוןתת"ל 71/א 

7174 ,102 ,95 ,74 ,65
214 ,205 ,142 ,137

 ,61 ,60 ,57 ,56 ,53 ,52 ,49 ,48 ,46 ,22 ,10
 ,188 ,163 ,156 ,154 ,150 ,135 ,133 ,101 ,94

228 ,226 ,224 ,222 ,211 ,199 ,193

חולוןתת"ל 71/א

חולוןתת"ל 71/א12, 73 7183

חולוןתת"ל 71/א6, 8 7302

חולוןתת"ל 71/א37, 51, 68, 69, 71, 103, 7342236231

חולוןתת"ל 71/א30, 47, 53, 75 7343
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999
לא מוסדר

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב 78 

6941
לא מוסדר

139 ,147 ,144 ,138 ,137 ,119 ,118 ,95 ,74 ,48
171 ,161

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב

6945
לא מוסדר

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב160 

6948
לא מוסדר

-214 ,191 ,94-92
217

 ,225 ,220 ,206 ,201 ,196-193 ,118 ,58 ,15
227

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב

6111 ,91 ,74-72 ,58
 ,185 ,163 ,155 ,128
 ,397 ,340 ,233 ,217
 ,442 ,437 ,408 ,407
 ,576 ,570 ,513 ,443

749 ,708

 ,152 ,151 ,129 ,120 ,94 ,87 ,86 ,77 ,69 ,28
 ,222 ,221 ,219 ,218 ,177 ,175 ,166 ,159 ,154
 ,356 ,259 ,258 ,251 ,250 ,248 ,247 ,236-234
 ,563 ,520 ,449 ,440 ,406 ,405 ,394 ,393 ,388
 ,643 ,633 ,629 ,598 ,586 ,580 ,578 ,572 ,571
 ,851 ,750 ,746 ,744 ,741 ,718 ,707 ,677 ,652

863 ,852

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב

6212 ,1011 ,1006 ,486
1023 ,1017

 ,457-455 ,446 ,429-427 ,424-417 ,395 ,1
-996 ,972 ,971 ,842 ,585 ,583 ,484 ,482 ,481

 ,1016 ,1015 ,1010 ,1007 ,1003-1001 ,998
 ,1244 ,1154 ,1050-1047 ,1041 ,1032-1028

1321 ,1297 ,1296

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב

62131223 ,465 ,952 ,459-456 ,106 ,102 ,68-59 ,16-13
1245-1241 ,1231 ,953

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב

6214 ,276 ,270 ,229 ,160
 ,540 ,536 ,535 ,493
 ,642 ,607 ,579 ,541

655 ,650

 ,268 ,266 ,192 ,182 ,180 ,159 ,152-148 ,4
 ,491-485 ,462 ,451 ,450 ,416 ,279 ,269
 ,608 ,578 ,577 ,572 ,539 ,538 ,533-530

656 ,654 ,609

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב251, 252, 256, 298 6215

6216 ,34 ,22-15 ,9-4
 ,53 ,52 ,49 ,45 ,44

 ,68 ,66-64 ,57-55
82 ,81 ,76 ,72

 ,59 ,58 ,47 ,46 ,37 ,35 ,14 ,13 ,11 ,10 ,3-1
91 ,83 ,74 ,70 ,63 ,62

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב

6217 ,262 ,257 ,253 ,16
 ,490 ,487 ,430 ,418

635 ,622 ,491

 ,320 ,319 ,255 ,222 ,180-177 ,125 ,88 ,38
 ,485 ,484 ,439 ,438 ,421 ,328-326 ,323
 ,642 ,638 ,623 ,606 ,587 ,569 ,494-492

682 ,673

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב

6634 ,210 ,157 ,141 ,135
349 ,331 ,323

 ,164 ,156 ,142 ,134 ,133 ,115 ,25 ,22 ,15
 ,319 ,316 ,314 ,312 ,226 ,209 ,208 ,165

351 ,329 ,325 ,324

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב

6635 ,87 ,72 ,62 ,48-44
 ,107 ,106 ,102 ,101

 ,139 ,123-118
146-144

 ,99 ,88 ,83 ,82 ,74 ,73 ,61 ,60 ,50 ,49 ,15
 ,137 ,125 ,124 ,117-115 ,109 ,108 ,100

297 ,296 ,293 ,291 ,220 ,140 ,138

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב58, 67, 84, 85 6798

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב170 6940

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב8, 38, 44, 69, 72, 78, 104, 110, 6942106192

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב77, 80 6943
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תל–אביב-יפותת"71/ב1, 48-46, 58, 59, 72-69 6946

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב1, 2, 4, 22, 27, 30, 32, 37, 39, 43 6950

6951132 ,130 ,123 ,122 ,110 ,109 ,95-92 ,85-83
131

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב88, 133, 136, 137, 150, 151 6952

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב8, 34, 35, 39, 40, 99, 100, 116, 117, 120, 121 6975

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב43, 44, 48, 53-51, 60, 7077865

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב1, 20-10, 36, 74, 167-163, 176, 708569194-192

709931 ,25 ,116-114 ,58 ,36 ,34 ,33 ,30-28 ,26 ,24 ,19
120-118

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב13-10 7100

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב29, 70-68, 140, 7103116141

7104 ,181 ,148 ,22 ,21
268

 ,113-111 ,105 ,103 ,94-92 ,80 ,79 ,75 ,39
270 ,255 ,242 ,225-222 ,220 ,219 ,217 ,202

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב108, 109, 117, 118, 7111134132-129

תל–אביב-יפותת"71/ב718623

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב 15, 18 7445

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב20-18, 2825, 744629

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב1, 14, 33 7459

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב1, 4, 24, 25, 27 8937

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב15, 16, 89424443-39

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב9-7, 19, 20 8944

תל–אביב-יפותת"ל 71/ב13-11, 45, 90295049-47

 ג' חדש 
רשום

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג3, 4, 31, 32, 241-39

7224 חדש 
רשום

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג9, 15, 19, 22 

6338127 ,79 ,52 ,17 ,117 ,113 ,103 ,85 ,67 ,61 ,60 ,56 ,54 ,11 ,4
126 ,125 ,123 ,122 ,118

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג1, 2 6339

הרצליהתת"ל 71/ג6-4, 52, 55 6419

הרצליהתת"ל 71/ג 26, 27, 66, 78, 81 6420

הרצליהתת"ל 71/ג1, 2, 4, 6, 9, 19-12, 51, 55, 88, 7106, 8, 659052-54

הרצליהתת"ל 71/ג8, 11, 12, 15, 16, 19 6591

הרצליהתת"ל 71/ג7, 23, 25, 26, 58, 61, 64, 6592109110

660513 ,157 ,152 ,151 ,138 ,137 ,134 ,116-111 ,15
191-189 ,185 ,177-174 ,170-168 ,158

הרצליהתת"ל 71/ג

הרצליהתת"ל 71/ג31, 58 6606

הרצליה 7 6608

DoCenter Id:801-02-2019-000339, received on -30/04/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



10297 ילקוט הפרסומים 8216, כ"ה בניסן התשע"ט, 2019 4 30 

רשות מקומיתתכנית חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגוש

6608  ,99 ,89-87 ,83-81 ,53-50 ,48 ,47 ,6 ,2
 ,165 ,157-154 ,151-149 ,143-141 ,124

197 ,194 ,193 ,188 ,170 ,169

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג12, 15, 18 6610

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג28, 35-31, 42, 50-45 6620

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג9, 87, 109, 137, 139, 141, 180, 183, 73207, 75, 84, 6629203

6632187 ,108 ,94 ,109 ,107 ,99-95 ,93-87 ,37 ,36 ,16 ,15 ,1
 ,282 ,281 ,273 ,188 ,186-184 ,127 ,126
-378 ,353 ,305 ,304 ,298 ,297 ,294 ,293

449 ,447 ,405 ,398-392 ,385

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג

6634 ,210 ,157 ,141 ,135
349 ,331 ,323 ,308

 ,123 ,120-109 ,104-102 ,54 ,29 ,25 ,22 ,15
 ,209 ,208 ,165 ,164 ,156 ,142 ,134 ,133
 ,316 ,314 ,312 ,281 ,237 ,232 ,228 ,226

351 ,329 ,325 ,324 ,319

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג60, 61, 73, 74, 82, 83, 88, 102-100, 291, 62293, 72, 663587

6636 ,831 ,731 ,697 ,641
847

 ,600-598 ,583 ,197 ,88 ,87 ,85 ,62 ,61 ,35
 ,649-646 ,644 ,638 ,629 ,626 ,612-610

774 ,768 ,739 ,737 ,735 ,733 ,696 ,685 ,666

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג34, 623, 639-635, 652-649, 6637653654

6638 ,623 ,599 ,595 ,101
629 ,625

 ,278 ,262 ,254 ,252 ,102 ,99 ,98 ,64 ,4-1
 ,365 ,348 ,345 ,335 ,333 ,316 ,282 ,279
 ,473 ,446 ,432 ,428 ,424 ,371 ,368 ,366

598 ,593 ,573 ,571 ,474

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג28, 29, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 68, 70, 73 6644

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג11-8, 19-13, 30, 31, 37, 41-39, 43 6645

6647  ,49 ,47 ,44 ,31 ,27 ,25 ,24 ,22 ,21 ,19 ,12-9
55 ,54 ,50

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג187 6648

6649 ,227 ,224 ,77 ,76
 ,363 ,359 ,350 ,300
 ,555 ,509 ,370 ,367

560 ,558 ,557

 ,528 ,525-522 ,513 ,493 ,437 ,269 ,215
565 ,554 ,545

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג3, 59-55, 70, 72, 73, 75, 65-6377, 74, 665076

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג229 6651

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג57-55, 80, 83 6769

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג2, 58 6772

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג58, 67, 68, 81, 84 6798

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג2, 5, 43, 44, 51-49 6882

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג 688310

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג2, 38, 47, 48 6884

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג61 6886

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג16, 161, 167, 204, 206, 207, 209 6896
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תל–אביב-יפותת"ל 71/ג23 6900

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג3, 7186242

תל–אביב-יפותת"ל 71/ג8, 9, 30 7221

6108 ,275 ,242 ,240 ,238
 ,603 ,601 ,576 ,401

622

תל–אביב-יפו תת"ל 70/א220, 239, 246, 274, 382, 400, 636, 637

6110249 ,56 ,16 ,94 ,91 ,88 ,86 ,81 ,76 ,75, 72 ,71 ,55 ,31
 ,273 ,270 ,268 ,263 ,224-219 ,216 ,100 ,97

 ,311 ,310 ,308 ,307 ,304 ,301 ,298 ,279
 ,323 ,322 ,320 ,319 ,317 ,316 ,314 ,313

395 ,332 ,331 ,329 ,328 ,326 ,325

תל–אביב-יפו תת"ל 70/א

6111  ,618 ,611 ,609 ,528, 427, 418 ,417 ,313
735 ,619

תל–אביב-יפו תת"ל 70/א

תל–אביב-יפו תת"ל 70/א177 6129

6130306 ,301 ,251 ,248 ,241 ,238 ,218 ,104 ,62 ,15-12
 ,318 ,307 ,298 ,285 ,283 ,279 ,273 ,261

349 ,341 ,328

תל–אביב-יפו תת"ל 70/א

תל–אביב-יפו תת"ל 70/א280 )חלקה ארעית 5016 תצ"ר 522/2010(

תל–אביב-יפו תת"ל 70/א20, 522, 613419660

תל–אביב-יפו תת"ל 70/א4, 53, 92-90, 321, 328 6135

6144736 ,700 ,671 ,526 ,524-522 ,491-489 ,487-485
729-727 ,696 ,695 ,672

רמת גן תת"ל 70/א

רמת גן תת"ל 70/א731

גבעתייםתת"ל 70/א503, 505, 506, 545, 566, 570, 579, 504581, 6156547

 ,568 ,565 ,564 ,335
571

רמת גן תת"ל 70/א140, 548, 567

תל–אביב-יפו תת"ל 70/א48, 50 6163

54 ,51 ,35 ,87 ,50 ,48 ,43 ,40-38 ,36 ,34 ,29 ,26 ,20 ,7
224 ,190 ,188 ,185 ,178

תל–אביב-יפו תת"ל 70/א

רמת גן תת"ל 70/א172 

גבעתייםתת"ל 70/א89 

רמת גן/גבעתייםתת"ל 70/א80 

תל–אביב-יפו, רמת תת"ל 70/א 49
גן, גבעתיים

תל–אביב-יפו תת"ל 70/א4, 5, 9, 10, 317 6164

רמת גן תת"ל 70/א26, 781 6176

רמת גן תת"ל 70/אחלקה ארעית 102 תצ"ר 705/2015

6177 ,196 ,194 ,190 ,124
213 ,206 ,202 ,198

 ,225 ,217 ,207 ,182 ,168 ,159 ,123 ,117 ,24
288-281 ,259-257 ,253 ,250

רמת גן תת"ל 70/א

 202 ,198 ,196 ,190
)חלקות ארעיות 

40, 101, 201 תצ"ר 
)704/2015

 ,214 ,200 ,192 ,157 ,140 ,139 ,137 ,131 ,17
256 )חלקות ארעיות 40, 101, 201 תצ"ר 

)704/2015

רמת גן תת"ל 70/א
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רמת גן תת"ל 70/א8, 82, 84, 85, 185, 188204

חלקה ארעית 101 
תצ"ר 704/2015

רמת גן תת"ל 70/א156-151, 183, 186

רמת גן תת"ל 70/אחלקה ארעית 101 תצ"ר 704/2015 

רמת גן תת"ל 70/א51, 176 6178

קריית אונו תת"ל 70/א8, 31, 55, 60-57, 62 56 

קריית אונו ורמת גןתת"ל 70/אחלקה ארעית 48 תצ"ר 30792/2015 

רמת גן תת"ל 70/א119 6179

6180 ,443 ,393 ,293 ,242
484 ,483 ,445

 ,444 ,402, ,401 ,294 ,285 ,241 ,148 ,8 ,1
545 ,482-480 ,454 453, ,451

רמת גן תת"ל 70/א

רמת גן תת"ל 70/א14, 31 6184

רמת גן תת"ל 70/א5, 6, 28, 185-183, 200, 362, 365 6185

גבעת שמואלתת"ל 70/א10, 186 

גבעת שמואל ורמת תת"ל 70/א11, 187, 199, 213, 218, 244 
גן 

6213 ,844 ,612 ,607 ,377
1427 ,1367 ,1201

 ,843 ,681 ,677 ,661 ,655 ,609 ,597, 275 ,196
1450 ,1366 ,1287 ,1283 ,1179 ,944 ,943

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

תל–אביב-יפותת"ל 70/אחלקה ארעית 105 תצ"ר 262/2016

6214624 ,326 ,292 ,407 ,331 ,309 ,300 ,177-170 ,161 ,159 ,4
634 ,625 ,449

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

6215442 ,401 ,267-259 ,256 ,246-243 ,151 ,150
436 ,435

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

6216 ,49 ,48 ,22 ,20 ,16
82 ,81 ,68 ,59

תל–אביב-יפותת"ל 70/א21, 34, 45, 46, 55 

16, 20, 47 )חלקות 
ארעיות 108, 109 

תצ"ר 262/2016(
 
 

תל–אביב-יפותת"ל 70/א58, 70, 76, 83

תל–אביב-יפותת"ל 70/א14, 15, 17, 19

חלקות ארעיות 105, 108
תצ"ר 262/2016 

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

6217 ,525 ,522 ,517 ,375
 ,562 ,552 ,539 ,537
 ,577 ,575 ,573 ,571
 ,605 ,593 ,585 ,580
 ,653 ,651 ,649 ,610

660 ,658 ,656

 ,485 ,476 ,464 ,460 ,453 ,446 ,438-432
 ,579 ,576 ,574 ,572 ,570 ,563 ,560 510 ,486

679 ,655 ,652 ,611 ,604 ,592

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

431, 481, 488 )חלקות ארעיות 683, 1462 680
תצ"ר 260/2016(

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

484 )חלקה 
ארעית 1462 תצ"ר 

)260/2016

תל–אביב-יפותת"ל 70/א 

שטח גלילי תת"ל 70/א 27, 28 6232

רמת גןתת"ל 70/א1, 15, 16, 46-44, 61-57, 66 

רמת גןתת"ל 70/א 62335
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רמת גןתת"ל 70/א4, 9-6  6233

שטח גלילי תת"ל 70/א41, 64-62, 80

רמת גןתת"ל 70/א2, 3 )חלקה ארעית 103 תצ"ר 706/2015(

רמת גן תת"ל 70/א598, 599 6235

רמת גןתת"ל 70/א102, 62364318

רמת גן תת"ל 70/א5, 8 

גבעת שמואלתת"ל 70/א188, 194, 195 6369

קריית אונותת"ל 70/א56, 63, 64 6891

תל–אביב-יפותת"ל 70/א17, 21 6892

תל–אביב-יפותת"ל 70/א70, 77-75, 134, 138, 139 6901

6902  ,176 ,149 ,146 ,145 ,117-115 ,96 ,61-58
210 ,209 ,181 ,178

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

תל–אביב-יפותת"ל 70/א118 )חלקות ארעיות 1, 2 תצ"ר 1436/2015(

תל–אביב-יפותת"ל 70/א58, 74, 77, 78 6905

6906  ,152 ,150 ,146-143 ,137-134 ,126 ,122 ,52
163 ,162 ,153

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

6907  ,85 ,84 ,80 ,54-49 ,46 ,38 ,35 ,30 ,28 ,23
 162 ,136 ,134 ,131

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

29, 32 )חלקה ארעית 5013 תצ"ר 
)1346/2013

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

47 )חלקות ארעיות 5002, 5003 תצ"ר 
)1277/2011

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

6909102 ,103 ,90-88 ,80 ,75-72 ,63 ,62 ,60 ,26-21
108 ,105

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

תל–אביב-יפותת"ל 70/א6, 67, 68, 71, 72, 75, 79, 81, 83, 91, 93, 94 6910

תל–אביב-יפותת"ל 70/א5-1, 30, 33 6912

תל–אביב-יפותת"ל 70/א5, 7, 55, 57 6913

תל–אביב-יפותת"ל 70/א5, 85, 86, 90, 91, 95, 101, 104, 107, 117 6914

תל–אביב-יפותת"ל 70/א1, 6, 7, 64 6915

תל–אביב-יפותת"ל 70/א79, 82, 88, 90 6918

6921
שומה

98 ,114 ,103 ,102 ,100 ,97 ,52 ,40 ,36-34
117 ,115

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

 7461
בהסדר

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

6925
שומה

תל–אביב-יפותת"ל 70/א125, 130, 160, 167, 71/2 

 7206
בהסדר

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

תל–אביב-יפותת"ל 70/א55, 56 6933

23, 34, 41, 45, 46 )חלקה 67 לפי תצ"ר  6937
60 ,54-52 ,48 ,47 ,)1121/2012

תל–אביב-יפותת"ל 70/א
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רשות מקומיתתכנית חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגוש

6944
שומה

תל–אביב-יפותת"ל 70/א86, 113, 152-149, 154, 138-140157

 9034 ,9031
בהסדר

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

6945
שומה

תל–אביב-יפותת"ל 70/א59, 160 

 9019 ,8943
בהסדר

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

6946/1
שומה

תל–אביב-יפותת"ל 70/א8878, 5160

 9027(
בהסדר

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

תל–אביב-יפותת"ל 70/א24, 28, 48, 49, 58-55, 62, 69-63 6946

תל–אביב-יפותת"ל 70/א72, 80, 82 

26, 27 )חלקת ארעית 5006 תצ"ר 
)171/2012

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

6947/1
שומה

תל–אביב-יפותת"ל 70/א3, 4, 23, 1151 

9019 בהסדר 
שומה

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

6948  ,174 ,165 ,159 ,105 ,104 ,26 ,22 ,21 ,6-4
230 ,225 ,214 ,211 ,210 ,194 ,193 ,175

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

 9028-9026
בהסדר

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

תל–אביב-יפותת"ל 70/א1, 4, 5, 16-11, 52, 131, 134, 149, 161, 193 6954

תל–אביב-יפותת"ל 70/א99-94, 6955108109

תל–אביב-יפותת"ל 70/א111, 187 6968

6977184 ,162 ,174 ,173 ,165 ,164 ,160 ,151-149 ,101 ,29
 232 ,231 ,183 ,182 ,177 ,176

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

259, 145, 146, 157, 222, 224 )חלקות 
ארעיות 5003, 5016-5013, 5018, 5019 

תצ"רים 692/2011, 693/2011(

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

תל–אביב-יפותת"ל 70/א2, 3, 8, 13, 14, 69786104

תל–אביב-יפותת"ל 70/א1, 9, 10 6979

תל–אביב-יפותת"ל 70/א5759 7060

7068308 ,294 ,291 ,288 ,89-87 ,85-82 ,79 ,78 ,74 ,73 ,58 ,29 ,4
 307 ,293 ,292 ,290 ,289 ,287

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

7069  ,132 ,131 ,129 ,127 ,12 ,11 ,8 ,7 ,5-3 ,1
153 ,152 ,149

תל–אביב-יפותת"ל 70/א

תל–אביב-יפותת"ל 70/א12, 13, 66-63, 181, 187, 7078188189

תל–אביב-יפותת"ל 70/א7113131139
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רשות מקומיתתכנית חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגוש

תל–אביב-יפותת"ל 70/א14, 85 7226

תל–אביב-יפותת"ל 70/א11, 30-28 7442

תל–אביב-יפותת"ל 70/א28-24, 31, 33, 34, 36 7460

תל–אביב-יפותת"ל 70/א29-27 7462

תל–אביב-יפותת"ל 70/א9, 29, 31, 42, 44, 50, 55-52 7465

תל–אביב-יפותת"ל 70/א4420, 894145

תל–אביב-יפותת"ל 70/א43 8942

תל–אביב-יפותת"ל 70/א9, 12, 20 8944

תל–אביב-יפותת"ל 70/א46, 51 8984

תל–אביב-יפותת"ל 70/א3-1, 17-15, 22, 23, 34, 35 9035

תל–אביב-יפותת"ל 70/א13-5, 19, 21, 26 9036

ו' בניסן התשע"ט )11 באפריל 2019(
)חמ 3-5(

ישראל כ"ץ      
שר התחבורה והבטיחות בדרכים     

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מכ/362/א שהודעה    1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6513, התשע"ג, עמ' 1545, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הכרמל, 
 ,8104 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 

התשע"ט, עמ' 7460, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית  חוף הכרמל מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -    2

חלקה גוש
חלקי חלקה/

חלקה במלואה
סימון 
הפקעה

שטח החלקה         
רשום בדונם 

מטר
שטח מופקע        

ייעודאחוז הפקעהבדונם מטר

שצ"פ אינטנסיבי87 82911 9850 6אחלקי חלקה1052715

שצ"פ אינטנסיבי40 4476 9850 6ב

27 18 276 1סך הכול:

שצ"פ אינטנסיבי21 2000 5710 93גחלקי חלקה1052717

שצ"פ אינטנסיבי01 0130 5710 93ד

23 2150 0סך הכול:

שצ"פ אינטנסיבי61 4710 3950 77החלקי חלקה105282

שצ"פ אינטנסיבי17 2244 3953 77ו

שצ"פ אינטנסיבי76 0057 3956 77ז

שצ"פ אקסטנסיבי00 37747 39536 77ח

53 07759 46סך הכול:

   
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2
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חלקה גוש
חלקי חלקה/

חלקה במלואה
סימון 
הפקעה

שטח החלקה         
רשום בדונם 

מטר
שטח מופקע        

ייעודאחוז הפקעהבדונם מטר

שצ"פ אינטנסיבי51 5752 7321 62טחלקי חלקה105285

שצ"פ אינטנסיבי43 2680 7320 62י

שצ"פ אינטנסיבי70 3203 7322 62יא

שצ"פ אינטנסיבי44 17511 7327 62יב

שצ"פ אקסטנסיבי14 0900 7320 62יג

22 42818 11סך הכול: 

שצ"פ אינטנסיבי44 9717 0580 13ידחלקי חלקה105346

שצ"פ אינטנסיבי80 90911 7050 7טוחלקי חלקה55

שצ"פ אינטנסיבי18 64123 7650 2טזחלקי חלקה70

שצ"פ95 2759 7650 2יז

13 91633 0סך הכול:

שצ"פ אינטנסיבי66 09723 4100 0יחחלקי חלקה1053471

שצ"פ אינטנסיבי78 0448 5010 0יטחלקי חלקה72

שצ"פ79 0244 5010 0כחלקי חלקה72

57 06813 0סך הכול:

שצ"פ אינטנסיבי14 04525 1790 0כ"אחלקי חלקה1053474

שצ"פ אינטנסיבי03 0200 6890 71כ"בחלקי חלקה75

שצ"פ אינטנסיבי35 2520 6890 71כ"ג

שצ"פ אינטנסיבי50 3600 6890 71כ"ד

שצ"פ61 4390 6890 71כ"ה

שצ"פ27 1950 6890 71כ"ו

77 2661 1סך הכול:

)לשעבר חלק   10534454
מגוש 10540, 

חלקה 13(

שצ"פ אינטנסיבי88 1073 7610 2כ"ז

שצ"פ אינטנסיבי66 32211 7610 2כ"ח

54 42915 0סך הכול:

שצ"פ אינטנסיבי01 0070 5230 53כ"טחלקי חלקה105352

שצ"פ אינטנסיבי69 0280 0500 4לחלקי חלקה5

שצ"פ אינטנסיבי64 6955 57410 189ל"אחלקי חלקה29

שצ"פ אקסטנסיבי31 6579 57417 189ל"ב

שצ"פ אינטנסיבי70 3330 5741 189ל"ג

שצ"פ אינטנסיבי68 2880 5741 189ל"ד

שצ"פ אקסטנסיבי95 3754 5749 189ל"ה

שצ"פ אקסטנסיבי18 2281 5742 189ל"ו

שצ"פ אינטנסיבי43 8140 5740 189ל"ז

שצ"פ אינטנסיבי45 8450 5740 189ל"ח
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חלקה גוש
חלקי חלקה/

חלקה במלואה
סימון 
הפקעה

שטח החלקה         
רשום בדונם 

מטר
שטח מופקע        

ייעודאחוז הפקעהבדונם מטר

שצ"פ אקסטנסיבי39 7360 5740 189ל"ט10535

שצ"פ אקסטנסיבי73 1672 5745 189מ

שצ"פ אינטנסיבי09 1690 5740 189מ"א

שצ"פ אינטנסיבי04 0730 5740 189מ"ב

שצ"פ10 8853 5745 189מ"ג

שצ"פ22 4240 5740 189מ"ד

90 68929 56סך הכול: 

שצ"פ אינטנסיבי44 2931 3940 20מ"החלקי חלקה1054015

שצ"פ אינטנסיבי07 1892 1370 9מ"וחלקי חלקה1257632

שצ"פ אינטנסיבי46 13926 3041 4מ"זחלקי חלקה35

שצ"פ אינטנסיבי03 3064 5850 7מ"חחלקי חלקה42

שצ"פ אינטנסיבי71 0280 9670 3מ"טחלקי חלקה43

)לשעבר חלק 128291
מגוש 10540, 

חלקה 13(

שצ"פ אקסטנסיבי77 3394 0711 28נ

ו' בניסן התשע"ט )11 באפריל 2019(
)חמ 3-4(

אסיף איזק   
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  

                    

תיקוני טעויות
בהודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת   )1(
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 7919, התשע"ח, עמ' 10864, לעניין פרויקט: דרך מס' 

57 - נת"צ - מחלף נתניה-כפר יונה בסעיף 5, במקום הטבלה צריך להיות:

חלקה“גוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

מועצה מקומית כפר יונה 814573,554488

מועצה מקומית כפר יונה 81,772133

מועצה מקומית כפר יונה 91,964150

מועצה מקומית כפר יונה 101,996165

מועצה מקומית כפר יונה 111,996220

מועצה מקומית כפר יונה 121,998263

מועצה מקומית כפר יונה 132,000356

מועצה מקומית כפר יונה 141,999412

מועצה מקומית כפר יונה 152,001385

מועצה מקומית כפר יונה 161,998377

מועצה מקומית כפר יונה 171,999378
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חלקה“גוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

מועצה מקומית כפר יונה 8145182,009379

מועצה מקומית כפר יונה 3312,883102

מועצה מקומית כפר יונה 8146319,9602048

מועצה מקומית כפר יונה 61,981296

מועצה מקומית כפר יונה 72,010347

מועצה מקומית כפר יונה 82,017393

מועצה מקומית כפר יונה 92,028404

מועצה מקומית כפר יונה 102,009360

מועצה מקומית כפר יונה 112,063364

מועצה מקומית כפר יונה 1331914

מועצה מקומית כפר יונה 1435,951275

מועצה מקומית כפר יונה 8147136,974126

 עיריית נתניה82342011,9311,392

עיריית נתניה34384314

עיריית נתניה1608,088151

עיריית נתניה8235317,4581

עיריית נתניה512,7298

עיריית נתניה4057,272518

עיריית נתניה6016,382463

עיריית נתניה"934,36623

)חמ 3-2(

בילקוט  שפורסמה   ,1943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–22א  ו–)2ב(   )2(22 סעיפים  לפי  הרשאה  על  בהודעה   )2(
הפרסומים 7919, התשע"ח, עמ' 10866, לעניין פרויקט: דרך מס' 57 - נת"צ - מחלף נתניה-כפר יונה, במקום הטבלה צריך 

להיות:

חלקה“גוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

מועצה מקומית כפר יונה 814573,554488

מועצה מקומית כפר יונה 81,772133

מועצה מקומית כפר יונה 91,964150

מועצה מקומית כפר יונה 101,996165

מועצה מקומית כפר יונה 111,996220

מועצה מקומית כפר יונה 121,998263

מועצה מקומית כפר יונה 132,000356

מועצה מקומית כפר יונה 141,999412

מועצה מקומית כפר יונה 152,001385

מועצה מקומית כפר יונה 161,998377

מועצה מקומית כפר יונה 171,999378
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חלקה“גוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

מועצה מקומית כפר יונה 8145182,009379

מועצה מקומית כפר יונה 3312,883102

מועצה מקומית כפר יונה 8146319,9602048

מועצה מקומית כפר יונה 61,981296

מועצה מקומית כפר יונה 72,010347

מועצה מקומית כפר יונה 82,017393

מועצה מקומית כפר יונה 92,028404

מועצה מקומית כפר יונה 102,009360

מועצה מקומית כפר יונה 112,063364

מועצה מקומית כפר יונה 1331914

מועצה מקומית כפר יונה 1435,951275

מועצה מקומית כפר יונה 8147136,974126

 עיריית נתניה82342011,9311,392

עיריית נתניה34384314

עיריית נתניה1608,088151

עיריית נתניה8235317,4581

עיריית נתניה512,7298

עיריית נתניה4057,272518

עיריית נתניה6016,382463

עיריית נתניה"934,36623

)חמ 3-5(

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

לפיד פיליסצ'אבה בע"מ
)ח"פ 51-403779-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מטרי,  דין  עורכי  במשרד   ,12 30 בשעה   ,26 5 2019 ביום  תתכנס 
לשם  גבעתיים,  השחר,  מגדל   ,4 שרון  אריאל  רח'  ושות',  מאיר 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

דורון פרידמן, מפרק

אינווסט-וואן ייעוץ פיננסי 2012 בע"מ
)ח"פ 51-477333-2(

)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 
וסרטייל,  מרדכי  עו"ד  במשרד   ,2 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,8 קומה   ,21 הארבעה  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 

אהוד שיו, מפרק
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ביאלסיו בע"מ
)ח"פ 51-447316-4(

)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 2019 6 2, בשעה 12:00, במשרד עורכי דין גורניצקי 
ושות', רח' שדרות רוטשילד 45, קומה 12, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

גל בריל, מפרק

רולים סושי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-528472-7(

)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 
רח'  כלפון,  עו"ד  במשרד   ,10:00 בשעה   ,4 6 2019 ביום  תתכנס 
הגשת  לשם  רחובות,   ,2 קומה  הפארק  לב  מגדל   ,5 אופנהיימר 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

גולן אלבוגן, מפרק

אהרוני ט.ע. שרותי ניהול וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-329508-9(

)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 2019 6 5, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' עשהאל 
22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

עמרם אהרוני, מפרק

מאסטר 555 בע"מ
)ח"פ 51-371889-0(

)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 
תתכנס ביום 2019 6 16, בשעה 16:00, אצל המפרקת, רח' דגן 33, 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

סופיה מנצורה, מפרקת

קוד יניב בע"מ
)ח"פ 51-144088-5(

)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 
תתכנס ביום 2019 6 16, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' ששת 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  סבא,  כפר   ,42/10 הימים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יעקב כהן, מפרק

טריפל ג'אמפ מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-482278-2(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 2019 6 19, בשעה 11:00, במשרד עורכי דין 
מטרי, מאירי ושות', רח' אריאל שרון 4, גבעתיים 5320045, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

גיא שנער, מפרק

מיינד אנליטקס בע"מ
)ח"פ 51-422086-2(

)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 
בקשט  אהרן  אצל   ,12:00 בשעה   ,25 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גן,  רמת   ,12 קומה  חוגי,  ששון  בניין   ,12 הלל  אבא  רח'  בע"מ, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה 

סטיבן ישראל פלקס, מפרק

אברמוביץ יוסף ייבוא ושיווק מערכות מתקדמות 
לענף הבנייה בע"מ

)ח"פ 51-581795-5(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 2019 6 25, בשעה 16:00, במשרד עורכי דין 
לשם  אביב,  תל   ,17 קומה  רובינשטיין,  בית  ושות',  מאיר  נתן 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
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ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 
ובניירות של החברה 

אמנון יוסף, מפרק

יוקלידו בע"מ
)ח"פ 51-578067-4(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 2019 6 26, בשעה 10:00, אצל המפרק, משרד 
גוטליב, גרא, אנגל ושות', רח' שד' אבא אבו 8, הרצליה פיתוח, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

גיל מונטה, עו"ד, מפרק

אורמידה בע"מ
)ח"פ 51-200146-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31 3 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי לזר, מרח' יגאל 

אלון 94, תל אביב 6789139, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,29 8 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  לזר,  שטראוס  חשבון  רואי  במשרדי   ,09 00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

אורי לזר, מפרק

אמיר אנרג'י הנדסת חשמל בע"מ
)ח"פ 51-387689-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3 4 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר יוחאי, מרח' 

עמק החולה 73/2, מודיעין-מכבים-רעות, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 10 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

אמיר יוחאי, מפרק

אופיולנס בע"מ
)ח"פ 51-368833-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2019 5 22, בשעה 30 10, במשרד המפרק, רח' הבנקים 
4, חיפה 3326115, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

רון כהנא, עו"ד, מפרק

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 26569-11-18

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת עצי עירון בע"מ, ח"פ 51-389641-5,

ע"י  בע"מ,  ושיווק  ליבוא  חברה  אורדילן  והמבקשת: 
צבי ברק, מרח' התדהר 16, רעננה, טל' )פיסיקה(  ד"ר  עו"ד   ב"כ 

09-7995599, פקס' 09-7995519 

בקשה  הוגשה   12 11 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 5 12, בשעה 00 11 

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 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 00 17, 

ביום 2019 5 5 

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

                                            ד"ר )פיסיקה( צבי ברק, עו"ד

                                                    בא כוח המבקשת                
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