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הכרזה על מצב חירום
לפי חוק–יסוד: הממשלה

פי הצעת  ועל  לחוק–יסוד: הממשלה1,   38 לסעיף  בהתאם 
בסיוון  ט'  רביעי,  ביום  בישיבתה  הכנסת  הכריזה  הממשלה, 
ט'  שמיום  לתקופה  חירום  מצב  על   )2019 ביוני   12( התשע"ט 
בסיוון התשע"ט )12 ביוני 2019( עד יום י"ג בתשרי התש"ף )12 

באוקטובר 2019(.

ט' בסיוון התשע"ט )12 ביוני 2019(
)חמכ-2000040(

                                  יולי יואל אדלשטיין
                                    יושב ראש הכנסת

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

הודעה בדבר מינוי חברה למועצה המייעצת לעניין 
ניהולו והפעלתו של בית העצמאות
לפי חוק בית העצמאות, התשס"ט-2009

בהתאם לסעיף 6)ג()6( לחוק בית העצמאות, התשס"ט-12009, 
ולהחלטת מועצת עיריית תל אביב, אני מודיע כי בתוקף סמכותי 
לפי סעיף 6)א( לחוק, מיניתי ביום כ"ג באייר התשע"ט )28 במאי 
2019(, את שרי ישראלי לחברת המועצה המייעצת לעניין ניהולו 

והפעלתו של בית העצמאות.

תוקף המינוי לארבע שנים.

כ"ח באייר התשע"ט )2 ביוני 2019(
)חמ 3-4071(          בנימין נתניהו
   ראש הממשלה

ס"ח התשס"ט, עמ' 294.  1

הודעה על מינוי שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק   )10()1(10 סעיף  לפי  בזה  מודיעים 
לסעיף  בהתאם  כי  הממשלה(,  חוק   - )להלן  התשס"א-12001 
30)ד( לחוק–יסוד: הממשלה2, החליטה הממשלה ביום ב' בסיוון 
אוחנה  אמיר  הכנסת  חבר  את  למנות   )2019 ביוני   5( התשע"ט 

לתפקיד שר המשפטים.

הודעה על החלטה זו נמסרה לכנסת, כנדרש בסעיף 9)א()10( 
לחוק הממשלה.

ז' בסיוון התשע"ט )10 ביוני 2019(
)חמ 3-3281-ה7(           צחי ברוורמן

     מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"א, עמ' 168; התשס"ד, עמ' 378.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על מינוי סגן שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()7(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
הממשלה2,  לחוק–יסוד:  25)א(  סעיף  לפי  כי  התשס"א-12001, 

החליטה הממשלה לאשר את מינויו של חבר הכנסת מאיר פרוש 
על ידי ראש הממשלה וממלא מקום שר החינוך לתפקיד סגן שר 

במשרד החינוך.

חבר  נכנס  הממשלה,  לחוק–יסוד:  25)א(  לסעיף  בהתאם 
הכנסת מאיר פרוש לתפקיד סגן שר במשרד החינוך במועד שבו 
נמסרה בכנסת ההודעה על מינויו, ביום א' בסיוון התשע"ט )4 

ביוני 2019(.

ז' בסיוון התשע"ט )10 ביוני 2019(
)חמ 3-3281-ה4(

צחי ברוורמן  
    מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי קצינת תגמולים
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[

)תגמולים  הנכים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[1, מיניתי את לירז חברוני 
לקצינת תגמולים לעניין החוק האמור, במחוז שיקום נכים תל 

אביב, רח' דרך יעקב דורי, ת"ד 931, קריית אונו 55108.

ז' בסיוון התשע"ט )10 ביוני 2019(
)חמ 3-42-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הביטחון  

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

הודעה על ביטול מינוי קצינת תגמולים
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[

)תגמולים  הנכים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[1, ביטלתי את מינויה של 
יעל שומן לקצינת תגמולים לעניין החוק האמור, במחוז שיקום 
נכים תל אביב, רח' דרך יעקב דורי, ת"ד 931, קריית אונו 55108.

ז' בסיוון התשע"ט )10 ביוני 2019(
)חמ 3-42-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הביטחון  

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

החלטה בדבר הארכת מועדים
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

בהתאם לסעיף 10)ו( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-11973, 
לענייני  הזמנית  הוועדה  מחליטה  המדינה,  מבקר  ובהסכמת 

כספים של הכנסת כמפורט להלן:

את   )2020 בינואר   31( התש"ף  בשבט  ה'  יום  עד  להאריך   )1(
המתחילה  לתקופה  השוטפים  החשבונות  מסירת  מועד 
והמסתיימת   )2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום 

ביום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(; 

את   )2020 במאי   17( התש"ף  באייר  כ"ג  יום  עד  להאריך   )2(
לכנסת  הבחירות  לתקופת  החשבונות  מסירת  מועד 
העשרים  לכנסת  הבחירות  ולתקופת  ואחת  העשרים   

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2
                                  

ס"ח התשל"ג, עמ' 52.  1
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השוטפים  החשבונות  מסירת  מועד  את  וכן  ושתיים, 
בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  ביום  המתחילה  לתקופה 
)30 באפריל  2019( והמסתיימת ביום כ"ה בניסן התשע"ט 
 1( התשע"ט  בניסן  כ"ו  ביום  המתחילה  ולתקופה   ,)2019
 30( התש"ף  בתשרי  א'  ביום  והמסתיימת   )2019 במאי 

בספטמבר 2019(;

את   )2020 ביולי   1( התש"ף  בתמוז  ט'  יום  עד  להאריך   )3(
ביקורת  תוצאות  לגבי  המדינה  מבקר  דוח  מסירת  מועד 
החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום י"ד בטבת 
בטבת  כ"ג  ביום  והמסתיימת   )2018 בינואר   1( התשע"ח 

התשע"ט )31 בדצמבר 2018(;

להאריך עד יום ל' בתשרי התשפ"א )18 באוקטובר 2020(   )4(
את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת 
ואחת  העשרים  לכנסת  הבחירות  לתקופת  החשבונות 
את  וכן  ושתיים,  העשרים  לכנסת  הבחירות  ולתקופת 
ביקורת  תוצאות  לגבי  המדינה  מבקר  דוח  מסירת  מועד 
החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום כ"ד בטבת 
בניסן  כ"ה  ביום  והמסתיימת   )2019 בינואר   1( התשע"ט 
התשע"ט )30 באפריל 2019(, ולתקופה המתחילה ביום כ"ו 
בניסן התשע"ט )1 במאי 2019( והמסתיימת ביום א' בתשרי 

התש"ף )30 בספטמבר 2019(.

י"ג בסיוון התשע"ט )16 ביוני 2019(
)חמכ-2001033(                                  משה גפני

                                                יושב ראש הוועדה
                                               הזמנית לענייני כספים

תיקון אצילת סמכויות כרשות תימרור מרכזית
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-11961 
כרשות  הסמכויות  אצילת  את  מתקן  אני  התקנות(,   - )להלן 
תימרור מרכזית2, כך שבפרט )1(, במקום האמור בו יבוא "שי קדם, 

אצילת סמכויות רשות תימרור מרכזית לכל שטח המדינה".

ג' בסיוון התשע"ט )6 ביוני 2019(
)חמ 3-766-ה2(                      יעקב בליטשטיין

המפקח הארצי על התעבורה  
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  1

התשע"ח,  ;5854 עמ'  התשע"א,   ;2046 עמ'  התשס"ב,  י"פ   2 

עמ' 9523.  

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש נובמבר 2018 

היה 3.51 אחוזים.

י"ד בשבט התשע"ט )20 בינואר 2019(
)חמ 3-2468-ה1(

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174; התשע"ז, עמ' 1208.  1

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש דצמבר 2018 

היה 3.58 אחוזים.

י"ב באדר א' התשע"ט )17 בפברואר 2019(
)חמ 3-2468-ה1(            ערד מאי

מנהל היחידה למידע ולדיווח  
ס"ח התשנ"ג, עמ' 174; התשע"ז, עמ' 1208.  1

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש ינואר 2019 

היה 3.59 אחוזים.

י"ט באדר ב' התשע"ט )26 במרס 2019(
)חמ 3-2468-ה1(            ערד מאי

מנהל היחידה למידע ולדיווח  
ס"ח התשנ"ג, עמ' 174; התשע"ז, עמ' 1208.  1

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש פברואר 2019 

היה 3.59 אחוזים.

ב' בניסן התשע"ט )7 באפריל 2019(
)חמ 3-2468-ה1(

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174; התשע"ז, עמ' 1208.  1

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש מרס 2019 

היה 3.59 אחוזים.

כ"ב באייר התשע"ט )27 במאי 2019(
)חמ 3-2468-ה1(

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174; התשע"ז, עמ' 1208.  1
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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 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ק/18,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4244, 
המחוזית  הוועדה  להחלטת  ובהתאם   ,4948 עמ'  התשנ"ד, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,11.2.2019 מיום 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  קסם  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בג'לג'וליה, המזוהה כגוש 7506, ח"ח 6; מגרש   
מס' 6/33, בשטח של 2.555 דונם; הייעוד: שב"צ.

כ"ה באייר התשע"ט )30 במאי 2019(

)חמ 3-2(

אורית רישפי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/170, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1425, התשכ"ח, עמ' 699, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש אפריל 2019 

היה 3.56 אחוזים.

כ"ח באייר התשע"ט )2 ביוני 2019(
)חמ 3-2468-ה1(

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174; התשע"ז, עמ' 1208.  1

הודעה על מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

לחוק  5)ב(  סעיף  מכוח  שניתן  צו  לפי  סמכותי1  בתוקף 
העבירות המינהליות, התשמ"ו-21985 )להלן - החוק(, מיניתי את 
עובדי המועצה האזורית חוף אשקלון המפורטים להלן, שקיבלו 
המינהליות  העבירות  חוק  לעניין  תפקידם  למילוי  הכשרה 
כלבת   - מינהלי  )קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות  המנויות 
ופיקוח על כלבים(, התשס"ז-32007, למפקחים בתחום המועצה:

רפי ברגיג

נפתלי דוד.

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם במועצה האזורית חוף אשקלון.

ח' בסיוון התשע"ט )11 ביוני 2019(
)חמ 3-1923(

איתמר רביבו  
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון  

י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  3

הודעה על החלטת המועצה האזורית נחל שורק 
לאכיפת חיקוקי הסביבה

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 11)ג( לחוק הרשויות המקומיות 
)אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 )להלן - 
החוק(, החליטה מועצת המועצה האזורית נחל שורק, בישיבתה 
מיום ט"ז באייר התשע"ט )21 במאי 2019(, לפעול בתחום שיפוטה 

לאכיפת כל חיקוקי הסביבה לפי החוק.

ט"ז באייר התשע"ט )21 במאי 2019(
)חמ 3-4455(

אלי אסקוזידו  
ראש המועצה האזורית נחל שורק  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3701, ח"ח 482, בשטח   
של 23 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ה באייר התשע"ט )30 במאי 2019(

)חמ 3-2(
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
   לתכנון ולבנייה רחובות

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
מס' ג/10098 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
 ,3297 עמ'  5001, התשס"א,  הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
מעלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הגליל 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן 
 188 בסעיף  ציבורי כמשמעותו  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ג/10098  לתכנית  צ12, בהתאם  מגרש  ציבור;  למבני  שטח   
המאושרת; 

גושים וחלקות: גוש 18726, ח"ח 28, 33 )שטח הפקעת ייעוד   
מבני ציבור עומד על 4.056 דונם(.

מופקד  הפ-20190001  מס'  הפקעה  תשריט  העתק 
טל'  מעונה,  מושב   ,27 הברוש  רח'  הוועדה,   במשרדי 
ובשעות  בימים  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-9977913

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כ"ד באייר התשע"ט )29 במאי 2019(

)חמ 3-2(
מושון גבאי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
   לתכנון ולבנייה מעלה הגליל

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 
כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3816, ח"ח 57; הייעוד:   
דרך.

כ"ה באייר התשע"ט )30 במאי 2019(

)חמ 3-2(
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
   לתכנון ולבנייה רחובות

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,   התכנון 
אישורה  בדבר  שהודעה  רח/מק/120/1250,   ,414-0374579
פורסמה בילקוט הפרסומים 7717, התשע"ח, עמ' 5889, מוסרת 
 - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע 
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/7979, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4285, התשנ"ה, עמ' 2190, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עפולה  ולבנייה  לתכנון 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 

בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

גוש 16665, חלקה 78 )לשעבר ח"ח 21, חלקות בשלמות 19,   
.)22 ,20

כ"ג באייר התשע"ט )28 במאי 2019(

)חמ 3-2(
שלמה מליחי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עפולה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה לפי סעיף 14
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון, הודעה כי 
היא חוזרת בה מהפקעת הקרקע המתוארת בהודעה שפורסמה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 2615, התש"ם, 
עמ' 1338, לעניין תכנית ח/1, גוש 6020, ח"ח 643; הייעוד: דרך.

י"ד בשבט התשע"ט )20 בינואר 2019(
)חמ 3-3(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
לפקודת   14 לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
הפקודה(, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
שורקות, הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע את 
פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה,  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 

6703, התשע"ד, עמ' 1684, לעניין תכנית בר/7/256.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 5923, חלקה בשלמותה 202 )לשעבר ח"ח 96(; הייעוד:   
מרכז ספורט.

כ"ח באייר התשע"ט )2 ביוני 2019(
)חמ 3-3(            משה קזולה

יושב ראש הוועדה המקומית  
    לתכנון ולבנייה  שורקות

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/5/1239, 
הפרסומים 3295, התשמ"ו, עמ' 1259, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ' 3126,  הפרסומים 4117, התשנ"ג,  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6399 -  

ח"ח 124, בשטח של 38 מ"ר;  

ח"ח 125, בשטח של 36 מ"ר;  

ח"ח 126, בשטח של 36 מ"ר;  

ח"ח 127, בשטח של 37 מ"ר;  

ח"ח 128, בשטח של 34 מ"ר;  

ח"ח 170, בשטח של 20 מ"ר;  

ח"ח 169, בשטח של 43 מ"ר.  

ז' באייר התשע"ט )12 במאי 2019(

)חמ 3-4(           רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רנ/50/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5154, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1365 עמ'  התשס"ג, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  העין,  ראש  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 7955, התשע"ט, עמ' 597, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית ראש העין מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בראש העין, גוש 5480, חלקה 105 בשלמותה,   
מגרש 907 לשעבר גוש 5496, ח"ח 1, 2.

י"א בטבת התשע"ט )17 בינואר 2019(
)חמ 3-4(

שלום בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' רח/400,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2752, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2992 עמ'  התשמ"א, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי 
 5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7688, התשע"ח, עמ' 4671, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;349 ח"ח   ,3704 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

ט"ז באייר התשע"ט )21 במאי 2019(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/1250, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4309, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3450 עמ'  התשנ"ה, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי 
 5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8123, התשע"ט, עמ' 8001, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;564 ח"ח   ,3701 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

ט"ז באייר התשע"ט )21 במאי 2019(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/1300, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3701, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,4316 עמ'  התשמ"ט, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי 
 5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7669, התשע"ח, עמ' 4141, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3701, ח"ח 430; הייעוד:   
דרך.

ט"ז באייר התשע"ט )21 במאי 2019(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/2005/יא, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5582, 
התשס"ז, עמ' 73, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
2 להלן, שביחס אליה  הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 6140, התשס"ט, עמ' 211, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;12 ח"ח   ,3696 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שצ"פ ודרך.

ט' באייר התשע"ט )14 במאי 2019(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
הצ/95/1-5,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5006, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3453 עמ'  התשס"א, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  שרונים,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,8072 עמ'  התשע"ט,   ,8126 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הרשות המקומית תל 

מונד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בתל מונד, גוש 7787, ח"ח 96, 97; גוש 7799,   
ודרך  דרך, שב"צ, שצ"פ  186; הייעוד:   ,176  ,128  ,113 ח"ח 

משולבת.

כ"ג באייר התשע"ט )28 במאי 2019(
)חמ 3-4(

דורון אוזן  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הצ/301/1-1ג, 
הפרסומים 4794, התשנ"ט, עמ' 5137, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  שרונים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8022, התשע"ט, עמ' 3894, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הרשות המקומית אבן 

יהודה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באבן יהודה, גוש 8013, ח"ח 32, 33, 34, 69;   
הייעוד: דרך ושצ"פ.

כ"ג באייר התשע"ט )28 במאי 2019(
)חמ 3-4(

דורון אוזן  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
הצ/374/1-1א  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הפרסומים 6923, התשע"ה, עמ' 1130, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  שרונים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8043, התשע"ט, עמ' 4456, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הרשות המקומית אבן 

יהודה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באבן יהודה, בגוש 8024, ח"ח 13, 14, 19-17,   
 ;298  ,260  ,259  ,257  ,132  ,131  ,41  ,40  ,30-38  ,26  ,25  ,21 
 ,54 ח"ח   ,8024 ישן  )גוש   159  ,158  ,5  ,3 ח"ח   ,9228 גוש   
403, 404(; הייעוד: דרכים, שב"צ, שצ"פ כמסומן בתשריט 

התכנית.

כ"ג באייר התשע"ט )28 במאי 2019(
)חמ 3-4(

דורון אוזן  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/3057  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 2426, התשל"ח, עמ' 1494, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות בקרקע 
פורסמה הודעה  2 להלן, שביחס אליה  המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
8175, התשע"ט, עמ' 9250, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית נצרת עילית מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 17731, חלקה 54 בשלמות )לשעבר ח"ח 37 בגוש 17528(;   
הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

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

כ"ב באייר התשע"ט )27 במאי 2019(
)חמ 3-4(           אלכס  גדלקין

יושב ראש הוועדה המקומית  
__________    לתכנון ולבנייה נצרת עילית

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ת/1/02/10 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 1503, התשכ"ט, עמ' 789, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות בקרקע 
פורסמה הודעה  2 להלן, שביחס אליה  המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
8175, התשע"ט, עמ' 9251, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית נצרת עילית מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

בגוש   27 ח"ח  )לשעבר  בשלמות   37 חלקה   ,17833 גוש   
16556(; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

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

כ"ב באייר התשע"ט )27 במאי 2019(
)חמ 3-4(           אלכס גדלקין

יושב ראש הוועדה המקומית  
    לתכנון ולבנייה נצרת עילית

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
הצ/326/1-1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,7237 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשע"ו, עמ' 4750, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  שרונים,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,7576 עמ'  התשע"ט,   ,8110 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של הרשות המקומית אבן יהודה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,8016 גוש  העצמאות,  רח'  יהודה,  באבן  קרקע  חטיבת   
פי  על  ושצ"פ  דרכים  הייעוד:   ;316-313  ,311-304 ח"ח 

המסומן בתשריט.

כ"ג באייר התשע"ט )28 במאי 2019(
)חמ 3-4(              דורון אוזן

יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה שרונים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/40 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4014, התשנ"ב, עמ' 3457, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות בקרקע 
פורסמה הודעה  2 להלן, שביחס אליה  המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
8177, התשע"ט, עמ' 9292, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית נצרת עילית מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

בגוש   10 ח"ח  )לשעבר  בשלמות   47 חלקה   ,16653 גוש   
16548(; הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

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

כ"ב באייר התשע"ט )27 במאי 2019(
)חמ 3-4(

אלכס  גדלקין  
יושב ראש הוועדה המקומית  
    לתכנון ולבנייה נצרת עילית

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 19/109/03/3 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6944, התשע"ה, עמ' 1998, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
בילקוט הפרסומים 8126, התשע"ט,  לפקודה  ו–7   5  סעיפים 
עמ' 8074, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אשדוד 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באשדוד, רובע ז', המזוהה כגוש 2023, ח"ח 82 -  

מגרש
שטח
הייעודבמ"ר

שב"צ401500

שצ"פ1013,616

דרך501247

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקרייה, רח' הגדוד העברי, אשדוד, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ט באייר התשע"ט )3 ביוני 2019(
)חמ 3-4(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 9/118/03/3 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4343, התשנ"ו, עמ' 308, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  אשדוד  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  2 להלן, שביחס אליה  המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
8126, התשע"ט, עמ' 8074, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית אשדוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 212-0623991 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,396 עמ'  התשע"ט,   ,7948 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  עילית  נצרת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות בקרקע 
פורסמה הודעה  2 להלן, שביחס אליה  המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
8175, התשע"ט, עמ' 9251, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית נצרת עילית מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 16535, חלקות 136, 137 בשלמותן; הייעוד: שטח ציבורי   
פתוח.

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

כ"ב באייר התשע"ט )27 במאי 2019(
)חמ 3-4(             אלכס  גדלקין

יושב ראש הוועדה המקומית  
    לתכנון ולבנייה נצרת עילית

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/40 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4014, התשנ"ב, עמ' 3457, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות בקרקע 
פורסמה הודעה  2 להלן, שביחס אליה  המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
8177, התשע"ט, עמ' 9292, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית נצרת עילית מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 16650, חלקה 103 בשלמות )לשעבר ח"ח 34 בגוש 16548(;   
הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

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

כ"ב באייר התשע"ט )27 במאי 2019(
)חמ 3-4(            אלכס גדלקין

יושב ראש הוועדה המקומית  
      לתכנון ולבנייה נצרת עילית

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.7.2019, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע 

.30.6.2019

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

                                           וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד
                                                    בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 37030-05-19

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

ובעניין פירוק חברת ויז'נסיל בע"מ, ח"פ 51-355527-6,

והמבקשת: מאיה אלימלך, ע"י ב"כ עו"ד לוטם מסיקה, 
מרח' בן צבי 37, ת"ד 237, קדימה 60920.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.9.2019, בשעה 12.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00, ביום 3.9.2019.

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

לוטם מסיקה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 37065-05-19

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

ובעניין פירוק חברת הגן של איילה בע"מ, ח"פ 51-458417-6,

מסיקה,  לוטם  עו"ד  ב"כ  ע"י  מועלם,  פנינה  והמבקשת: 
מרח' בן צבי 37, ת"ד 237, קדימה 60920.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.9.2019, בשעה 12.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באשדוד, רובע א, המזוהה כגוש 2077, ח"ח 163   
)לשעבר 125(; מגרש 4, שטח המגרש: 1,270 מ"ר; הייעוד: שצ"פ 

ודרך.

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקרייה, רח' הגדוד העברי, אשדוד, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ה באייר התשע"ט )30 במאי 2019(
)חמ 3-4(                                             יחיאל לסרי

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אשדוד  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בדבר  שהודעה  יואב,  תעסוקה  פארק   12/122/03/32
עמ'  7237, התשע"ו,  בילקוט הפרסומים  פורסמה  אישורה 
4759, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יואב, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  2 להלן, שביחס אליה  המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
8076, התשע"ט, עמ' 6194, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  יואב  המקומית  המועצה  של 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 2604, ח"ח 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 29, 30; )801, 851,   
852, 853, 854, כמסומן בתשריט דרך(;

גוש 2605, ח"ח 2, 6 )851, 852 כמסומן בתשריט - דרך(;  

גוש 2222, ח"ח 64 )852 כמסומן בתשריט - דרך(;  

גוש 2199, ח"ח 4 )805, 852 כמסומן בתשריט - דרך(;  

 - בתשריט  כמסומן   855  ,852(  69  ,58  ,47 ח"ח   ,2203 גוש   
דרך(.

י' בניסן התשע"ט )15 באפריל 2019(
)חמ 3-4(

מטי צרפתי-הרכבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

   לתכנון ולבנייה יואב

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 15748-05-19

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

ובעניין פירוק חברת אלטאזג' )2010( רשת מסעדות בע"מ, 
ח"פ 51-446229-0,

פ' אבו אל  וג'די  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  ג'אזי  והמבקשים: 
היג'א, מת"ד 422, טמרה 30811.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

DoCenter Id:801-02-2019-000476, received on -18/06/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 8299, ט"ו בסיוון התשע"ט, 18.6.2019  12062
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

מס' האגודה: 57-006412-1.  

המען: אבני איתן, ד"נ רמת הגולן 1292500.  

תאריך רישום: ט"ו באייר התשע"ט )20 במאי 2019(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

חקלאית  שיתופית  אגודה  ים  גליל  אוכמניות  האגודה:  שם   )7(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006413-9.  

המען: גליל ים, ד"נ גליל ים 4690500.  

תאריך רישום: ט"ו באייר התשע"ט )20 במאי 2019(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שיתופית  אגודה   - גמלא  מעלה  רוח  חוות  האגודה:  שם   )8(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006414-7.  

המען: מעלה גמלא, ד"נ רמת הגולן 12949.  

תאריך רישום: י"ז באייר התשע"ט )22 במאי 2019(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

י"ז באייר התשע"ט )22 במאי 2019(
מירון הכהן  

רשם האגודות השיתופיות  

צווי פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות 
השיתופיות, מינוי מפרקים והודעות לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

שם האגודה: מעונות עובדי לשכת המס בתל–אביב אגודה   )1(
שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-000462-2.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד אהוד אמיתי, ממשרד 
טל' 02-6662165,  ירושלים 9438622,   ,15 הצבי  רח'  הכלכלה, 

פקס' 02-6793432.

ברנר  גבעת  הילדים  ממלכת  חלומותי  בית  האגודה:  שם   )2(
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-003902-4.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד אייל דוידי, מרח' 

יגאל אלון 94, תל–אביב-יפו, טל' 03-6935606.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי מענו.

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

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

ט"ו באייר התשע"ט )20 במאי 2019(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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 16.00, ביום 3.9.2019.

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

לוטם מסיקה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  
חקלאית  שיתופית  אגודה   - נטור  רוח  חוות  האגודה:  שם   )1(

בע"מ.

מס' האגודה: 57-006406-3.  

המען: נטור, ד"נ רמת הגולן 1231500.  

תאריך רישום: ט"ו באייר התשע"ט )20 במאי 2019(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

חקלאית  שיתופית  אגודה   - יונתן  רוח  חוות  האגודה:  שם   )2(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006408-9.  

המען: יונתן, ד"נ רמת הגולן 1241500.  

תאריך רישום: ט"ו באייר התשע"ט )20 במאי 2019(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שיתופית  אגודה   - מגשימים  רמת  רוח  חוות  האגודה:  שם   )3(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006409-7.  

המען: רמת מגשימים, ד"נ רמת הגולן 1291700.  

תאריך רישום: ט"ו באייר התשע"ט )20 במאי 2019(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: חוות רוח כנף - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )4(

מס' האגודה: 57-006410-5.  

המען: כנף, ד"נ רמת הגולן 1293000.  

תאריך רישום: ט"ו באייר התשע"ט )20 במאי 2019(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: חוות רוח מבוא חמה - אגודה שיתופית חקלאית   )5(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006411-3.  

המען: מבוא חמה, ד"נ רמת הגולן 1293400.  

תאריך רישום: ט"ו באייר התשע"ט )20 במאי 2019(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שיתופית  אגודה   - אית"ן  אבנ"י  רוח  חוות  האגודה:  שם   )6(
חקלאית בע"מ.
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