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הודעה על שינויים בהרכב ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת העשרים ושלוש

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית
למחוז חיפה
תמ"מ  - 12/6כפר קרע

בהתאם לסעיף (23ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט ,11969-נמסרת בזה הודעה על שינויים בהרכבה של
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ושלוש (להלן -
הוועדה) ,כמפורט להלן:

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-

( )1ממלאי מקום בוועדה מטעם סיעת "הליכוד בהנהגת
בנימין נתניהו לראשות הממשלה" יהיו דורון רצון ,יצחק
מנחם ומימון טולדנו ,שיבואו במקומם של אלירן שמואל-
חי ,כפיר אלעד זמיר ויובל יפת;
( )2ממלא מקום בוועדה מטעם סיעת "ישראל ביתנו בראשות
אביגדור ליברמן" יהיה מרק קופצ'יק ,שיבוא במקומה של
אינה זילברגרץ.
הודעת יושב ראש הכנסת מיום י"ג בכסלו התש"ף (11
בדצמבר  )2019תתוקן בהתאם.2
ג' בשבט התש"ף ( 29בינואר )2020
(חמ -3-16ה)1
ניל הנדל
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה–23
1
2

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103
י"פ התש"ף ,עמ'  2032ועמ' .3382

הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,
התשע"ד2013-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  31לחוק לקידום התחרות
ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד( 12013-להלן  -החוק) ,הוועדה
לצמצום הריכוזיות מודיעה על עדכון הסכומים המפורטים
בסעיפים (29א) ו–(30א) לחוק בהתאם לשיעור שינוי המדד
הידוע ביום י"ט בטבת התש"ף ( 16בינואר  )2020לעומת המדד
הידוע ביום י' בשבט התשע"ט ( 16בינואר  ,)2019כלהלן:
( )1בסעיף (29א)( )1לחוק ,הסכום " 39,917,316,129שקלים
חדשים" יעודכן לסכום " 40,157,135,577שקלים חדשים";
( )2בסעיף (30א)( )1לחוק -
(א) הסכום " 5,987,597,419שקלים חדשים" יעודכן לסכום
" 6,023,570,336שקלים חדשים";
(ב) הסכום " 1,995,865,806שקלים חדשים" יעודכן לסכום
 2,007,856,778שקלים חדשים";
(ג) הסכום " 299,379,870שקלים חדשים" יעודכן לסכום
" 301,178,515שקלים חדשים";
( )3בסעיף (30א)( )2לחוק ,הסכום " 5,987,597,419שקלים
חדשים" יעודכן לסכום " 6,023,570,336שקלים חדשים".
כ"ב בטבת התש"ף ( 19בינואר )2020
(חמ )3-5027

1

מיכל הלפרין
הממונה על התחרות ויושבת
ראש הוועדה לצמצום הריכוזיות
ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;92י"פ התשע"ט ,עמ' .7045
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמינהל התכנון
בירושלים ,הופקד שינוי מס'  12לתכנית המיתאר המחוזית,
מחוז חיפה תמ"מ  :6כפר קרע.
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה
מס'  635מיום ה' בכסלו התש"ף ( 3בדצמבר  )2019והחליטה על
הפקדתה.
מטרות התכנית :הרחבת אזור הפיתוח העירוני של כפר קרע,
קביעת שטחים פתוחים בסביבותיה כ"שטח פתוח מיוחד"
וסימון מסדרונות אקולוגיים לפי רצף שטחים פתוחים.
מקום התכנית :מחוז :חיפה .מרחב תכנון מקומי :עירון ,מנשה-
אלונה ,מקומי-מחוזי; רשות מקומית :כפר קרע ,מנשה ,שטח
גלילי.
גושים שלמים ,12752-12743 ,12132-12124 :חלקי גושים:
,12160 ,12159 ,12156 ,12148 ,12146 ,12123 ,12119 ,12118 ,10149
.12422 ,12406 ,12231-12228
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר,
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית,
או מהנדס ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום
התכנית או גובל אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי
כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות המקומיות ,2שאזור שיפוטה
כלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי
שאושר לפי סעיף  )3(100לחוק ,ושיש לו עניין ציבורי בתכנית
וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים בתוך  90ימים מיום
שפורסמה הודעה זו בעיתונות ,להגיש התנגדות למזכיר
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואליו בלבד ,לכתובת:
מינהל התכנון ,בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים ,ועותק
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד'
פל ים 15א' ,קריית הממשלה ,חיפה; הפנייה תהיה בכתב
ב– 3עותקים ותכלול פרטי התקשרות מלאים (כתובת ,טלפון,
פקס ,טלפון נייד ,דואר אלקטרוני) .ההתנגדות תהיה מנומקת
ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת;
התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק
או על פיו.
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא הופקדה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז חיפה ,שד' פל ים 15א',
קריית הממשלה ,חיפה ,טל'  ,074-7697476ובמינהל התכנון,
בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים ,טל' ,074-7578137
וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובתיאום מראש; מידע
נוסף ניתן לקבל בעמוד התכנית באתר האינטרנט של מינהל
התכנון בכתובת.http://www.iplan.gov.il:

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256

ילקוט הפרסומים  ,8668ז' בשבט התש"ף2.2.2020 ,
12:19

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
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' גז/במ,1/195/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4253
התשנ"ה ,עמ'  ,391מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אלעד ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן (להלן  -הקרקע),
שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,8532התש"ף ,עמ'  ,1477תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית אלעד מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

סרוק לצפייה במסמכים

ט"ז בטבת התש"ף ( 13בינואר )2020
(חמ -3-697ה)3
זאב בילסקי
יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בירושלים ,בשבתו ביום ט"ו בטבת התש"ף
( 12בינואר  ,)2020בתיק בד"מ  ,013/2017החליט להטיל על אברהם
המר ,רישיון מס'  ,27134עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת
הדין לתקופה של שמונה חודשים במצטבר לכל עונש השעיה אחר.
א' בשבט התש"ף ( 27בינואר )2020
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

חטיבת קרקע באלעד ,גוש  ,5455חלקה ( 43לשעבר ח"ח  5בגוש
 ,)4062בשטח של  0.515דונם; הייעוד :שב"צ.
כ"ו בטבת התש"ף ( 23בינואר )2020
(חמ )3-4
ישראל פרוש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אלעד
1
2

הודעה לפי סעיף 19

הודעה על הארכת תוקף מינוי כהונת מותב ועדת
ערר לענייני ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

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

נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 5
לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו ,11976-אישרה מועצת העיר בישיבתה מס'  ,24/19מיום
ו' באב התשע"ט ( 7באוגוסט  ,)2019את הארכת כהונת מותב
ועדת הערר לענייני ארנונה בהרכב המפורט להלן עד יום כ"ד
באב התש"ף ( 20באוגוסט - )2020
עורך הדין איתי ניר  -יושב ראש
דודי גוטליב  -חבר
מיכאל בראומן  -חבר.

.2

כ"ח באב התשע"ט ( 29באוגוסט )2019
(חמ -3-265ה)1
רז קינסטליך
ראש עיריית ראשון לציון
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

02/02/20

תיאור הקרקע -

ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר )2020
(חמ )3-4
ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מזרח השרון
2

12:19

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,458-0329599
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,7943התשע"ט ,עמ'  ,257מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מזרח השרון ,בהתאם לסעיף
2
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,8110התשע"ט ,עמ' ,7576
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית
זמר מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
גוש  ,8649ח"ח  ,4בשטח של  2.014דונם; ייעוד השטח:
תחנת שאיבה לביוב.

1

ילקוט הפרסומים  ,8668ז' בשבט התש"ף2.2.2020 ,

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

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

3551

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-וובהתאם לתכנית מס' פת ,1254/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2889התשמ"ג,
עמ'  ,940מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פתח תקווה ,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
 ,8444התשע"ט ,עמ'  ,14955תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' בוסל ,גוש  ,6319ח"ח ,115
בשטח של  85מ"ר; הייעוד :דרך.
כ"ו בחשוון התש"ף ( 24בנובמבר )2019
רמי גרינברג
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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'
ג( 18425/להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6270התשע"א ,עמ'
 ,5670מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
2
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,8425התשע"ט ,עמ'
 ,14533תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש  ,18739חלקה  23בשלמות;
השטח המיועד להפקעה 838 :מ"ר; הייעוד :מוסדות דת,
מרכז קהילתי רוחני.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים
 ,1מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ז בטבת התש"ף ( 14בינואר )2020
ארקדי פומרנץ
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 34734-01-2020
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת מזור לחיים ,ע"ר ,58-053198-6
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.1.2020הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,15.3.2020בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום .1.3.2020
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .1.3.2020
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 45072-01-20
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת ארגון בעלי משקים חקלאים ,ע"ר
,58-001287-0
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.1.2020הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,22.3.2020בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום .9.3.2020
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .9.3.2020
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

ילקוט הפרסומים  ,8668ז' בשבט התש"ף2.2.2020 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

