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תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות תרבות העוסקים במחקר
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות תרבות העוסקים במחקר2 )להלן - המבחנים 

העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון סעיף 2   1

בסעיף 2 למבחנים העיקריים, ההגדרות "הרצאה", "כינוס", "מרצה" ו"מרצה בכיר" - יימחקו   

תיקון סעיף 4   2

בסעיף 4 למבחנים העיקריים -

ברישה, המילים "למוסדות מחקר" - יימחקו;  )1(

במקום פסקה )1( יבוא:  )2(

")1( המוסד עוסק בהוצאה לאור של פרסומים בתחום התרבות, לרבות היסטוריה של ארץ ישראל ושל עם ישראל, 
אמנויות, מחשבת ישראל והלשון העברית וכן בתחום מדעי היהדות, אשר יש להם תרומה משמעותית לתרבות 

הישראלית;";

בפסקה )6(, המילים "הנערכים או" - יימחקו   )3(

ביטול סעיף 5   3

סעיף 5 למבחנים העיקריים - בטל   

תיקון סעיף 6   4

בסעיף 6 למבחנים העיקריים -

בסעיף קטן )א(, המילים "בנפרד לגבי כל תחום פעילות, שבו הוא ביקש תמיכה" - יימחקו;  )1(

בפסקאות )1( ו–)2(, במקום "בפרקים ב' עד ד'" יבוא "בפרק ב'"   )2(

תיקון סעיף 7   5

בסעיף 7 למבחנים העיקריים -

בכותרת, במקום "פרקים ב' עד ד'" יבוא "פרק ב'";  )1(

בסעיף קטן )א( -  )2(

במקום "בפרקים ב' עד ד'" יבוא "בפרק ב'"; )א( 

המילים "כינוס או מחקר, לפי העניין" - יימחקו; )ב( 

בסעיף קטן )ב(, במקום "בפרקים ב' עד ד'" יבוא "בפרק ב'";  )3(

בסעיף קטן )ג( -  )4(

במקום "כל אחד מפרקים ב' עד ד'" יבוא "פרק ב'"; )א( 

המילים "כינוסים או מחקרים, לפי העניין" - יימחקו; )ב( 

בסעיף קטן )ד( -  )5(

במקום "החלטות" יבוא "החלטה"; )א( 

במקום "10, 12)ג(, 16 או 20" יבוא "10 ו–12)ג("  )ב( 

ביטול פרק ג' ופרק ד'   6

פרקים ג' ו–ד' למבחנים העיקריים - בטלים   

 
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34   1

י"פ התשע"ט, עמ' 11344; התש"ף, עמ' 3260, עמ' 7652 ועמ' 8324   2
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הוספת כותרת פרק ה'   7

לפני סעיף 22 למבחנים העיקריים יבוא:  

"פרק ה': הוראות שונות".  

תיקון סעיף 23   8

בסעיף 23 למבחנים העיקריים, במקום "ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(" יבוא "כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר   
 ")2021

תחילה   9

תחילתו של תיקון זה ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(   

ג' בחשוון התשפ"א )21 באוקטובר 2020(
    )803-35-2020-000081(

חילי טרופר   
שר התרבות והספורט  

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום התאטרון
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום התאטרון2 )להלן - המבחנים 

העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון סעיף 7   1

בסעיף 7)ו( למבחנים העיקריים, פסקה )3( - תימחק   

תחילה   2

תחילתו של תיקון זה ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(   

ג' בחשוון התשפ"א )21 באוקטובר 2020(
    )803-35-2020-000092(

חילי טרופר   
שר התרבות והספורט  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34   1

י"פ התשס"ה, עמ' 3765; התשס"ז, עמ' 438 ועמ' 1086; התשע"ג, עמ' 4748; התשע"ו, עמ' 6065 ועמ' 7488; התשע"ח,  2 

עמ' 7010; התשע"ט, עמ' 11729; התש"ף, עמ' 7652 

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור שהם להקות מחול
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור שהם להקות מחול2 )להלן - המבחנים 

העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון סעיף 7   1

בסעיף 7)ז( למבחנים העיקריים, פסקה )4( - תימחק   

תחילה   2

תחילתו של תיקון זה ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(   

ג' בחשוון התשפ"א )21 באוקטובר 2020(
    )803-35-2020-000091(

חילי טרופר   
שר התרבות והספורט  

 
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34   1

י"פ התשע"ו, עמ' 7462; התשע"ח, עמ' 154 ועמ' 7000; התשע"ט, עמ' 7890 ועמ' 11730; התש"ף, עמ' 7652   2
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תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום הגופים הכליים
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום הגופים הכליים2 )להלן - המבחנים העיקריים(, 

כמפורט להלן:

תיקון סעיף 7   1

בסעיף 7)ט( למבחנים העיקריים, פסקה )3( - תימחק   

תחילה   2

תחילתו של תיקון זה ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(   

ג' בחשוון התשפ"א )21 באוקטובר 2020(
    )803-35-2020-000093(

חילי טרופר   
שר התרבות והספורט  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34   1

י"פ התשס"ו, עמ' 1474; התשס"ז, עמ' 1086; התשס"ח, עמ' 2761; התש"ע, עמ' 3562; התשע"ב, עמ' 6110; התשע"ו, עמ' 6061 ועמ'   2

7488; התשע"ח, עמ' 369 ועמ' 7121; התשע"ט, עמ' 7890 ועמ' 11731; התש"ף, עמ' 7652 

תיקון למבחנים לתמיכה של משרד התרבות והספורט בפעילות תרבות בפריפריה של יוצרים בקהילה 
)"תרבות בקהילה"(

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתאם להוראת התכ"ם בדבר תמיכה בגופים אחרים2, 
התרבות  לחוק   )4(3 סעיף  לפי  ואמנות  לתרבות  הישראלית  המועצה  ועם  לממשלה  המשפטי  היועץ  עם  בהתייעצות 
והאמנות, התשס"ג-32002, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לתמיכה של משרד התרבות והספורט בפעילות תרבות בפריפריה 

של יוצרים בקהילה )"תרבות בקהילה"(4 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון סעיף 18   1

בסעיף 18 למבחנים העיקריים, בסעיף קטן )ב(, במקום "ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(" יבוא "ביום כ"ח בטבת   
התשפ"ב )1 בינואר 2022(" 

תיקון סעיף 19   2

בסעיף 19 למבחנים העיקריים, בסעיף קטן )ג1(, במקום "בשנת 2019 ובשנת 2020" יבוא "בשנים 2019 עד 2021"   

תחילה   3

תחילתו של תיקון זה ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(   

ג' בחשוון התשפ"א )21 באוקטובר 2020(
    )803-35-2020-000080(

חילי טרופר   
שר התרבות והספורט  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34   1

 https://mof gov il/Takam ,6 2 'הוראת תכ"ם מס  2

ס"ח התשס"ג, עמ' 64   3

י"פ התשע"ח, עמ' 54; התשע"ט, עמ' 7889, עמ' 8264 ועמ' 11350; התש"ף, עמ' 4494, עמ' 7652 ועמ' 8324   4
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תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך בתנועות נוער
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 
מתפרסם בזה תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך בתנועות נוער2  )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון השם והפתיח   1

בשם המבחנים העיקריים ובפתיח להם, במקום "משרד החינוך" יבוא "המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה"   

תיקון סעיף 21   2

בסעיף 21 למבחנים העיקריים, לאחר סעיף קטן )ב( יבוא:

בשנת 2020 יקראו את האמור בסעיף 15)ב( כאילו במקום "75%" יבוא "90%"  ")ג( 

בשנים 2020 ו–2021 - )ד( 

יקראו את האמור בסעיף 6)2()א()4( למבחנים העיקריים כאילו בסופו יבוא "התכנסות יכול שתיעשה באמצעים   )1(
מקוונים והכול באופן שבו המשתתפים צופים או מאזינים לדיון בזמן אמת";

בסעיף 7)4( למבחנים העיקריים -  )2(

בפסקת משנה )א( - )א( 

להוציא  מחוזית,  או  ארצית  במסגרת  "ותיעשה  במקום  כאילו  המשנה  בפסקת  האמור  את  יקראו   )1(
מסגרת סניפית" יבוא "ותיעשה במסגרת סניפית, ארצית או מחוזית";

יקראו את האמור בפסקת המשנה כאילו בסופה יבוא "תכנית ההכשרה יכול שתיעשה באמצעים   )2(
מקוונים והכול באופן שבו המשתתפים צופים או מאזינים לדיון בזמן אמת";

יקראו את האמור בפסקת משנה )ב( כאילו בסופה יבוא "הסמינרים האמורים יכול שייעשו באמצעים מקוונים  )ב( 
באופן שבו המשתתפים צופים או מאזינים לתכנים בזמן אמת";

יקראו את האמור בסעיף 8)4( כאילו בסופו יבוא "הפעילות יכול שתיעשה באמצעים מקוונים באופן שבו המשתתפים   )3(
צופים או מאזינים לפעילות בזמן אמת";

בסעיף 15)א( -  )4(

בפסקה )2( - )א( 

יקראו את האמור בפסקה כאילו לאחר "בעבור טיולים, סמינרים ומחנות" ולפני "הנמשכים שלושה ימים    )1(
רצופים או יותר" יבוא "לרבות לצורך היערכות והכנה לקראתם";

יקראו את האמור בפסקה כאילו לאחר "ובעבור קייטנות הנמשכות שישה ימים לפחות;" ולפני "התמיכה   )2(
בטבלה  ב'  בטור  לצדו  המופיעה  הנוסחה  פי  על  תחושב  א'  בטור  המופיעים  מהמפעלים  אחד  כל  בעבור 
)ג(  עד  20)1()ב(  סעיפים  מגבלות  בשל  הפועל,  אל  יצאו  שלא  המפעלים  בעבור  "התמיכה  יבוא  שלהלן:" 
לפקודת בריאות העם3 וכל דין מכוחו, תחושב בהתאם לטבלאות שהוגשו  על ידי התנועה לפי סעיף זה 

בשנת 2019;";

)6( כאילו בסופה יבוא "הפעילות יכולה להיעשות באמצעים מקוונים באופן שבו  יקראו את האמור בפסקה  )ב( 
המשתתפים צופים או מאזינים לתכנים בזמן אמת";

יקראו את פסקה )11( כאילו בסופה יבוא "המפגשים יכולים להיעשות תוך שימוש באמצעים מקוונים באופן  )ג( 
שבו המשתתפים צופים או מאזינים לתכנים בזמן אמת";

יקראו את פסקה )12()ד( כאילו אחריה יבוא: )ד( 

 ")ה( הפעילות בפרויקטים יכולה להיעשות תוך שימוש באמצעים מקוונים באופן שבו המשתתפים צופים או
מאזינים לתכנים בזמן אמת, ובתנאי שאישרה זאת הוועדה המקצועית "

תחילה   3

תחילתו של תיקון זה ביום ד' בטבת התש״ף )1 בינואר 2020( 

ג' בחשוון התשפ"א )21 באוקטובר 2020(

זאב אלקין        )803-35-2020-000078(
שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה      

__________
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34   1

י"פ התשע"ח, עמ' 652; התשע"ט, עמ' 11786   2

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' )ע( 191, )א( 239    3
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הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן - מועד ראשון 2021
לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001

)בחינות(,  מקרקעין  שמאי  לתקנות   1 ותקנה  התשס"א-12001,  מקרקעין,  שמאי  לחוק   9 לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים   אנו 
לצדן,  ב'  בטור  שצוינו  במועדים  יתקיימו  להלן  א'  בטור  המפורטים  בנושאים  הבחינות  כי  התקנות(,   - )להלן   התשס"ו-22006 

והמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן מפורט בטור ג' להלן:

בחינות מוקדמות

טור ג'טור ב'טור א'

א' בשבט התשפ"אסטטיסטיקה
)14 בינואר 2021(

י"ז בטבת התשפ"אבשעה 00 11
)1 בינואר 2021(

 יסודות המימון ושימושם 
בשומת מקרקעין

ז' בשבט התשפ"א
)20 בינואר 2021(

בשעה 00 11

יסודות הכלכלה - חלק ב':
כלכלה עירונית

י"א בשבט התשפ"א
)24 בינואר 2021(

בשעה 00 11

י"ד בשבט התשפ"איסודות מדידה ומיפוי
)27 בינואר 2021(

בשעה 00 11

יסודות הנדסת בניין והנדסה 
אזרחית

י"ט בשבט התשפ"א
)1 בפברואר 2021(

בשעה 00 11

 יסודות הכלכלה חלק א': 
מיקרו–כלכלה ומקרו–כלכלה

כ"ב בשבט התשפ"א
)4 בפברואר 2021(

בשעה 00 11

כ"ז בשבט התשפ"אדינים
)9 בפברואר 2021(

בשעה 00 11

תכנון ובנייה - חלק א':
יסודות התכנון העירוני

ב' באדר התשפ"א
)14 בפברואר 2021(

בשעה 00 11

 יסודות בחשבונאות וניתוח 
דוחות כספיים

ג' באדר התשפ"א
)15 בפברואר 2021(

בשעה 00 11

תכנון ובנייה - חלק ב':
דיני התכנון העירוני

ט' באדר התשפ"א
)21 בפברואר 2021(

בשעה 00 11

כ"ג באדר התשפ"אמיסוי מקרקעין ומסים אחרים
)7 במרס 2021(

בשעה 00 11

בחינות סופיות

טור ג'טור ב'        טור א'

ד' בשבט התשפ"אמבוא לתורת השמאות
)17 בינואר 2021(

י"ז בטבת התשפ"אבשעה 00 11
)1 בינואר 2021(

כ"ז באייר התשפ"אגישות ועקרונות בהערכת מקרקעין
)9 במאי 2021(

י"ב באייר התשפ"אבשעה 00 11
)24 באפריל 2021(

כ"ח באלול התשפ"איישומים בשומת מקרקעין
)5 בספטמבר 2021(

י"ג באלול התשפ"אבשעה 00 11
)21 באוגוסט 2021(

על המועמדים הרשאים לגשת לבחינות לפי התקנות, להמציא את בקשותיהם לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת 
בקשה להיבחן שנקבע לכל בחינה כמצוין לעיל, וזאת באמצעות רישום מקוון באזור האישי באתר מועצת שמאי מקרקעין 

.www.shamaim.justice.gov.il :שכתובתו
אגרה ששולמה לא תוחזר אלא במקרים חריגים ובכפוף להמצאת אישור מתאים 

אישור לגשת לבחינה יישלח בדואר אלקטרוני לכל נבחן שנרשם למועד בחינות זה, והוא יכלול את הבחינות שאליהן 
הבחינות  ליחידת  לפנות  יש  האגרה,  תשלום  מיום  ימים   10 עד  כאמור  אישור  התקבל  לא  אם  ומיקומן;  מועדיהן  נרשם, 

 BhinotR@justice gov il :במינהלת היחידות המקצועיות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו
ז' בחשוון התשפ"א )25 באוקטובר 2020(

)חמ 3-320-ה1(                                                                      סיגל יעקבי
         יושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין

___________
ס"ח התשס"א, עמ' 436   1

ק"ת התשס"ו, עמ' 424   2

26/10/2012:37
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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, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

 ,6403 גוש  קארו,  יוסף  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
ח"ח 65, בשטח של 368 מ"ר; הייעוד: שב"צ 

ל' באלול התש"ף )20 באוגוסט 2020(
)חמ 3-2(                                      רמי גרינברג

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/1002/ב, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,581 עמ'  התשנ"ב,   ,3939 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
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, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב הסיבים, גוש 6368, ח"ח 187,   
בשטח של 21 מ"ר; הייעוד: דרך 

כ"ד באלול התש"ף )13 בספטמבר 2020(
)חמ 3-2(                                              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

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3

הודעה על קביעת הבחינה ב"גישות ועקרונות 
בהערכת מקרקעין" - מועד שני 2020

לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001

אנו מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 9 לחוק שמאי מקרקעין, 
)בחינות(,  מקרקעין  שמאי  לתקנות   1 ותקנה  התשס"א-12001, 
התשס"ו-22006 )להלן - התקנות(, כי הבחינה בנושא "גישות 
ועקרונות בהערכת מקרקעין" - מועד שני 2020 תתקיים ביום  

י' בכסלו התשפ"א )26 בנובמבר 2020( בשעה 00 11 

כ"ה  יום  הוא  להיבחן  בקשה  להגשת  האחרון  המועד 
בחשוון התשפ"א )12 בנובמבר 2020( 

מועד בחינה זה מבטל את מועד הבחינה שנקבע בתחילה 
ליום ט' בחשוון התשפ"א )27 באוקטובר 2020( בשעה 00 10 

התקנות,  לפי  לבחינות  לגשת  הרשאים  המועמדים,  על 
להמציא את בקשותיהם, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת 
וזאת  לעיל,  כמצוין  בחינה  לכל  שנקבע  להיבחן  בקשה 
שמאי  מועצת  באתר  האישי  באזור  מקוון  רישום  באמצעות 

 www shamaim justice gov il  :מקרקעין שכתובתו

ובכפוף  חריגים  במקרים  אלא  תוחזר  לא  ששולמה  אגרה 
להמצאת אישור מתאים 

נבחן  לכל  אלקטרוני  בדואר  יישלח  לבחינה  לגשת  אישור 
ימים   10 עד  כאמור  אישור  התקבל  לא  אם  לבחינה;  שנרשם 
במינהלת  הבחינות  ליחידת  לפנות  יש  האגרה,  תשלום  מיום 
שכתובתו:  אלקטרוני  דואר  באמצעות  המקצועיות  היחידות 

 BhinotR@justice gov il

הבחינה  במועד  להיבחן  בקשה  הגישו  אשר  מועמדים 
שנרשמו  כמי  ייחשבו  לבחינה,  לגשת  אישור  וקיבלו  המקורי 
בקשה   מחדש  להגיש  צריכים  ואינם  החדש  הבחינה  למועד 

להיבחן 

ז' בחשוון התשפ"א )25 באוקטובר 2020(

)חמ 3-320-ה1(                                 סיגל יעקבי
יושבת ראש מועצת    

שמאי המקרקעין  

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
והבנייה, התשכ"ה-11965,   ובהתאם לתכנית מס' פת/15/1209, 
 ,2658 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,13 עמ'  התשמ"א, 
לסעיפים 5  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקווה  פתח  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
לחוק  בסעיף 188  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע( 

__________ התכנון והבנייה 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

________________________

ס"ח התשס"א, עמ' 436   1

ק"ת התשס"ו, עמ' 424   2

26/10/2012:37
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גינדאווי החזקות בע"מ
)ח"פ 51-554159-7(

)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 2020 12 7, בשעה 00 11, אצל המפרקת, רח' הברזל 21, 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

לורה וישניפולסקי, עו"ד, מפרקת

פרמלנד החזקות בע"מ
)ח"פ 51-554166-2(

)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 2020 12 7, בשעה 00 10, אצל המפרקת, רח' הברזל 21, 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

לורה וישניפולסקי, עו"ד, מפרקת

וובוואפ בע"מ
)ח"פ 51-520171-3(

)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 2020 12 15, בשעה 00 18, אצל המפרק, רח' הזיתים 96, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שמואל,  גבעת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

איתי שטינמץ, מפרק

ליוינג בוקס בע"מ
)ח"פ 51-530678-5(

)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 
רוזנבלום  אפשטיין  אצל  בשעה 00 12,   ,11 12 2020 ביום  תתכנס 
 מעוז, משרד עורכי דין, רח' יגאל אלון 94, בניין אלון 2, קומה 36, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

עינת ברזילי, מפרקת

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/15969, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5833, התשס"ח, עמ' 4015, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך 

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, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

הפקעת שטח מבנה ציבור )אזור מרכז אזרחי, מרכז ספורט(   

חטיבת קרקע בשפרעם, ששטחה 4,700 מ"ר, המזוהה כגוש   
10276, ח"ח 20, 21; הפקעה מס' הפ-5/20 

כ"ד באלול התש"ף )13 בספטמבר 2020(
)חמ 3-2(

עורסאן יאסין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3

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

אגם )ש.ר אשדוד( השקעות 1993 בע"מ
)ח"פ 51-189149-1(

)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 
שטרן,  עזריאל  בנאי  אצל   ,10 00 בשעה   ,6 12 2020 ביום  תתכנס 
משרד עורכי דין, רח' הרכבת 58, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

גדעון מוזס, מפרק
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