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מינוי וחידוש מינוי חברים לוועדה המייעצת
לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016

בטרור,  המאבק  לחוק  14)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק( -

מחדש  אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  עם  בהתייעצות   )1(
ליושב ראש  עודד מודריק2, שופט בדימוס,  מינויו של  את 

הוועדה המייעצת לפי החוק )להלן - הוועדה(;

אני מחדש את מינויו של יהושע למברגר3 וממנה את דבורה   )2(
להתמנות  הכשירים  משפטנים  שהם  בוועדה  לחברים  חן 

לשופט של בית משפט מחוזי;

של  מינויו  את  מחדש  אני  הביטחון,  שר  עם  בהתייעצות   )3(
אריה רוטר4 וממנה את חגית תמיר לחברים בוועדה שהם 

בעלי ניסיון בתחום הביטחון והמאבק בטרור.

כל דיון של הוועדה יתנהל בהרכב של שלושה, ובו ייכללו 
יושב הראש שמונה לפי פסקה )1( להודעה זו, חבר אחד שמונה 
 )3( פסקה  לפי  שמונה  אחד  וחבר  זו  להודעה   )2( פסקה  לפי 

להודעה זו.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-5364(

בנימין גנץ  
ממלא מקום שר המשפטים  

ס"ח התשע"ו, עמ' 898.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 7409.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 7409.  3

י"פ התשע"ז, עמ' 7409.  4

הודעה על מינוי שופטים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
בתוקף  מינה  המדינה  שנשיא  מודיע  אני  התשמ"ד-11984, 
סמכותו לפי סעיף 4 לחוק–יסוד: השפיטה2, את הרשומים מטה:

לכהונת שופטת של  מונתה  ציפורה משה,  שופטת התעבורה 
בתי המשפט השלום במחוז תל–אביב-יפו;

בתי  של  שופטת  לכהונת  מונתה  דבי,  ענת  הבכירה  הרשמת 
משפט השלום במחוז תל–אביב-יפו;

עורך הדין בן ציון קבלר, מונה לכהונת שופט של בתי משפט 
השלום לנוער;

משפט  בתי  של  שופט  לכהונת  מונה  אדלמן,  גיל  הדין  עורך 
השלום במחוז הדרום )אילת(;

משפט  בתי  של  שופט  לכהונת  מונה  יעקובי,  דורון  הרשם 
השלום במחוז תל–אביב-יפו;

עורך הדין בנימין הירשל דורון, מונה לכהונת שופט של בתי 
משפט השלום במחוז תל–אביב-יפו;

משפט  בתי  של  שופט  לכהונת  מונה  אלימי,  זיוון  הדין  עורך 
השלום במחוז המרכז;

משפט  בתי  של  שופט  לכהונת  מונה  רף,  נעם  הבכיר  הרשם 
השלום במחוז המרכז;

רגב, מונה לכהונת שופט של בתי משפט  הרשם הבכיר איתי 
השלום במחוז המרכז;

בתי  של  שופטת  לכהונת  מונתה  וישינסקי,  קרין  הדין  עורכת 
משפט השלום במחוז המרכז;

של  שופטת  לכהונת  מונתה  יהלומי,  אורית-אביגיל  הרשמת 
בתי משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז ירושלים;

ג'ובראן מילר, מונתה לכהונת שופטת של  עורכת הדין פרחה 
בתי משפט השלום במחוז חיפה;

עורך הדין אור ראובן ממון, מונה לכהונת שופט של בתי משפט 
השלום במחוז תל–אביב-יפו;

בתי  של  שופט  לכהונת  מונה  אסולין,  יעקב  חיים  הדין  עורך 
משפט השלום במחוז המרכז;

עורכת הדין אורית קליינפלד, מונתה לכהונת שופטת של בתי 
משפט השלום לנוער;

שופט התעבורה טל פרי, מונה לכהונת שופט של בתי משפט 
השלום במחוז המרכז;

הרשמת הבכירה עדי בר–טל, מונתה לכהונת שופטת של בתי 
משפט השלום במחוז ירושלים;

בתי  של  שופטת  לכהונת  מונתה  מרום,  שרית  הדין  עורכת 
משפט השלום לנוער;

עורכת הדין יקטרינה צווטקוב, מונתה לכהונת שופטת של בתי 
משפט השלום לנוער;

שופטת  לכהונת  מונתה  בר–דיין,  פלג  רוית  התעבורה  שופטת 
של בתי משפט השלום במחוז תל–אביב-יפו;

עורכת הדין קרן וקסלר, מונתה לכהונת שופטת של בתי משפט 
השלום במחוז המרכז;

עורך הדין טל ענר, מונה לכהונת שופט של בתי משפט השלום 
במחוז המרכז;

של  שופטת  לכהונת  מונתה  ריבלין-אחאי,  שרון  הדין  עורכת 
בתי משפט השלום לנוער;

לכהונת שופט של בתי משפט  מונה  דניאלי,  עורך הדין שרון 
השלום במחוז המרכז;

הרשם הבכיר קייס נאשף, מונה לכהונת שופט של בתי משפט 
השלום במחוז תל–אביב-יפו;

הרשם הבכיר ראמי נאסר, מונה לכהונת שופט של בתי משפט 
השלום במחוז חיפה;

בתי  לכהונת שופטת של  מונתה  מירי הרט-ריץ,  הדין  עורכת 
משפט השלום במחוז תל–אביב-יפו;

עורך הדין יובל וסרקרוג, מונה לכהונת שופט של בתי משפט 
השלום במחוז חיפה;

הרשמת הבכירה יפעת שקדי-שץ, מונתה לכהונת שופטת של 
בתי משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז חיפה;

עורכת הדין יעל שרון, מונתה לכהונת שופטת של בתי משפט 
השלום במחוז ירושלים;

בתי  של  שופט  לכהונת  מונה  יחזקאל,  אופיר  הבכיר  הרשם 
משפט השלום במחוז ירושלים;

 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.  2
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ביטול סייג לתחולה של היתר היציאה למצרים 
לפי סעיף 7א לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 

לישראל,  הכניסה  לחוק  7א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
היתר  של  לתחולה  הסייג  את  מבטל  אני  התשי"ב-11952, 

היציאה למצרים2.

י' באדר התשפ"א )22 בפברואר 2021(
)חמ 3-829-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"ח, עמ' 668.  1

י"פ התש"ף, עמ'  5130.  2

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
רשות  במשרדי  כי  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני  וההגנה 
תכנית  הונחה  הניקוז(  רשות   - )להלן  בשור  שקמה  הניקוז 
והעתק  התכנית(,   - )להלן   7-9595 מס'  ערוער"  נחל  "הסדרת 
בתחום  הנכללות  המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה 

רשות הניקוז.

ובשעות  בימים  חינם,  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 30 בתוך  הניקוז,  לרשות  להגיש  ניתן  לתכנית  התנגדות 
ימים מיום פרסום הודעה זו.

עומר  התעשייה  אזור   ,6 הגורן  רח'  הניקוז:  רשות  מען 
.844965

י"א בשבט התשפ"א )24 בינואר 2021(
)חמ 3-71-ה1(

אלון שוסטר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
רשות  במשרדי  כי  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני  וההגנה 
"הסדרת  תכנית  הונחה  הניקוז(  רשות   - )להלן  כינרת  הניקוז 
נחל צלמון קטע מגאר" מס' 4-13966 )להלן - התכנית(, והעתק 
בתחום  הנכללות  המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה 

רשות הניקוז.

ובשעות  בימים  חינם,  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 30 בתוך  הניקוז,  לרשות  להגיש  ניתן  לתכנית  התנגדות 
ימים מיום פרסום הודעה זו.

מען רשות הניקוז: רשות ניקוז כינרת 15132, מיקוד 1510501.

י"א בשבט התשפ"א )24 בינואר 2021(
)חמ 3-71-ה1(

אלון שוסטר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1

עורכת הדין אביטל אמסלם-גלבוע, מונתה לכהונת שופטת של 
בתי משפט השלום במחוז תל–אביב-יפו;

משפט  בתי  של  שופט  לכהונת  מונה  לנג,  אלעד  הדין  עורך 
השלום במחוז ירושלים;

עורכת הדין ורד בלוך-שכטמן, מונתה לכהונת שופטת של בתי 
משפט השלום במחוז המרכז;

בתי  של  שופטת  לכהונת  מונתה  נוי,  סבן  דורית  הדין  עורכת 
משפט השלום במחוז המרכז;

שופטת  לכהונת  מונתה  חילו-אסעד,  כריסטינה  הדין  עורכת 
של בתי משפט השלום במחוז תל–אביב-יפו;

עורכת הדין מיכל סער, מונתה לכהונת שופטת של בתי משפט 
השלום )ענייני משפחה( במחוז המרכז;

משפט  בתי  של  שופט  לכהונת  מונה  ממן,  אריאל  הדין  עורך 
השלום )ענייני משפחה( במחוז הדרום;

הרשמת הבכירה מיטל חלפון-נזריאן, מונתה לכהונת שופטת 
של בתי משפט השלום במחוז הדרום;

משפט  בתי  של  שופט  לכהונת  מונה  לבני,  יונתן  הדין  עורך 
השלום במחוז המרכז;

המשפט  בתי  של  שופט  לכהונת  מונה  בר,  עמית  הדין  עורך 
לתעבורה במחוז המרכז;

עורכת הדין שירי שפר, מונתה לכהונת שופטת של בתי המשפט 
לתעבורה במחוז המרכז;

עורכת הדין אושרת חנה בר, מונתה לכהונת שופטת של בתי 
המשפט לתעבורה במחוז הדרום;

עורכת הדין ג'ידא עספור שאהין, מונתה לכהונת שופטת של 
בתי המשפט לתעבורה במחוז הצפון.

תוקף המינוי מיום י"ג בשבט התשפ"א )26 בינואר 2021(.

י"ט בשבט התשפ"א )1 בפברואר 2021(
)חמ 3-60-ה1(

בנימין גנץ  
ממלא מקום שר המשפטים  

ביטול סייג לתחולה של היתר היציאה לירדן 
לפי סעיף 7א לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 

לישראל,  הכניסה  לחוק  7א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
היתר  של  לתחולה  הסייג  את  מבטל  אני  התשי"ב-11952, 

היציאה לירדן2.

י' באדר התשפ"א )22 בפברואר 2021(
)חמ 3-829-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354;  התשע"ח, עמ' 668.  1

י"פ התש"ף, עמ'  5130, התשפ"א, עמ' 1016.  2
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הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה 
הניקוז  רשות  במשרדי  כי  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני 
שקמה בשור )להלן - רשות הניקוז( הונחה תכנית "מעלה נחל 
באר שבע" מס' 7-9986 )להלן - התכנית(, והעתק ממנה הונח 

במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ובשעות  בימים  חינם,  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 30 בתוך  הניקוז,  לרשות  להגיש  ניתן  לתכנית  התנגדות 
ימים מיום פרסום הודעה זו.

מען רשות הניקוז: שקמה בשור, רח' הגורן 6, אזור התעשייה 
עומר 84910.

י"א בשבט התשפ"א )24 בינואר 2021(
)חמ 3-71-ה1(

אלון שוסטר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)ב( לחוק סדר הדין הפלילי 
אני מסמיכה  - החוק(,  )להלן  ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982 
יסוד  לו  קנס למי שיש  נדב עמרם למסור הודעת תשלום  את 
להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין הפלילי  
כל  התשס"ד-22003,  פלסטיק(,  יריעות  פינוי   - משפט  )ברירת 

עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

ה' בתשרי התשפ"א )23 בספטמבר 2020(
)חמ 3-104-ה1(

גילה גמליאל  
השרה להגנת הסביבה  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.  1

ק"ת התשס"ד, עמ' 84.  2

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)ב( לחוק סדר הדין הפלילי 
אני מסמיכה  - החוק(,  )להלן  ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982 
יסוד  לו  קנס למי שיש  נדב עמרם למסור הודעת תשלום  את 
להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין הפלילי  
)ברירת משפט - שמירת הניקיון(, התש"ס-22000, כל עוד הוא 

משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

ד' בחשוון התשפ"א )22 באוקטובר 2020(
)חמ 3-104-ה1(

גילה גמליאל  
השרה להגנת הסביבה  

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.

2  ק"ת התש"ס, עמ' 394.

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית 
לכנסת העשרים וארבע

לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

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

הוועדה(, כמפורט להלן:

מיום ה' באדר התשפ"א )17 בפברואר 2021( חבר הוועדה 
מטעם סיעת "כחול לבן" יהיה עודד גזית.

הודעת יושב ראש הכנסת מיום ג' בסיוון התש"ף )26 במאי 
2020( תתוקן בהתאם2.

ט' באדר התשפ"א )21 בפברואר 2021(
)חמ 3-16-ה1(

עוזי פוגלמן  
שופט בית המשפט העליון   
יושב ראש ועדת הבחירות   

המרכזית לכנסת ה–24  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ח, עמ' 714.  1

י"פ התש"ף, עמ' 6252; התשפ"א, עמ' 3652.  2

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-11972,  )רישיונות(, 

רישיונות:

סוג הבקשהיישובשם

חוקר פרטיאשקלוןאשורוב ויטלי

תאגיד לשירותי ראשון לציוןבן עטר איציק
חקירות פרטיות

חוקר פרטיטבריהבר מאיר

חוקר פרטיכפר סבאחלדאר שחר

חוקר פרטיטירת כרמלשיטרית לימור

להגיש  אדם  כל  רשאי  זו  הודעה  מפרסום  ימים   15 בתוך 
לפי  מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות 
המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, 
לפקס'  או   ,91342 ירושלים   ,34357 ת"ד   התשל"ב-21972, 
אלקטרוני:  לדואר  מייל  לשלוח  ניתן  כן  כמו   ,02-6467936

.hokrimpz@justice.gov.il
ט' באדר התשפ"א )21 בפברואר 2021(

)חמ 3-231-ה1(
רוחמה סיני  

מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים   
פרטיים ושירותי שמירה  

ק"ת התשל"ב, עמ' 484.  1

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2
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הרכב ג' - 

עורך הדין שמואל עוזרי - יושב ראש  

עורך הדין סעיד ג'אליה - חבר  

עורך הדין רונן דוידי -חבר  

י"ב בטבת התשפ"א )27 בדצמבר 2020(
)חמ 3-265-ה1(

משה ליאון  
ראש עיריית ירושלים  

הודעה על הסמכת פקח סביבה במועצה האזורית 
גזר והסמכה למסור הודעות קנס

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

לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
בשבט  ז'  ביום  הסמכתי  החוק(,   - )להלן  התשס"ח-12008 
התשפ"א )20 בינואר 2021( את עומר עדי, אשר קיבל הכשרה 
מתאימה לכך כאמור בסעיף 3)א()2( לחוק, לפקח סביבה לצורך 
המועצה  בתחומי  בחוק,  כהגדרתם  סביבה,  חיקוקי  אכיפת 

האזורית גזר.

לחוק  228)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  האמור,  על  נוסף 
סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-21982, אני מסמיכה 
את הפקח שלעיל למסור הודעות תשלום קנס בנוגע לעבירות על 

חיקוקי הסביבה כהגדרתם בחוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
ברשות או עד לביטולה, לפי המוקדם משניהם.

ז' בשבט התשפ"א )20 בינואר 2021(
)חמ 3-4029(

רותם ידלין  
ראשת המועצה האזורית גזר   

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.  2

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 58338-12-20

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

ובעניין פירוק חברת שנהבים השקעות בע"מ, ח"פ 51-221120-2,

והמבקש: דוד מרילי, ע"י ב"כ עו"ד יהונתן צבי, מרח' יפו 68, 
ירושלים 9434108.

בקשה  הוגשה   29.12.2020 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 16.3.2021, בשעה 13.00.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד–פעמיות, 

התשע"ו-2016

בשקיות  השימוש  לצמצום  לחוק  20)ג(  לסעיף  בהתאם 
נשיאה חד–פעמיות, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, אני מודיע 
כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2020 לעומת המדד 
שפורסם בחודש דצמבר 2019, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 

2021( סכום העיצום הכספי לפי סעיף 13 בחוק, הוא כלהלן:

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 13)א( לחוק -  )1(

ליחיד - 20,240 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(; )א( 

לתאגיד - 40,480 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 13)ב( לחוק -  )2(

ליחיד - 10,120 ש"ח; )א( 

לתאגיד - 20,240 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 13)ג( לחוק -  )3(

ליחיד - 1,010 ש"ח; )א( 

לתאגיד - 2,020 ש"ח; )ב( 

לקמעונאי גדול - 5,060 ש"ח; )ג( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 13)ד( לחוק - 5,060 ש"ח;  )4(

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 13)ה( לחוק - 10,120 ש"ח.  )5(

י"א בשבט התשפ"א )24 בינואר 2021(
)חמ 3-5610(

דוד יהלומי  
המנהל  

ס"ח התשע"ו, עמ' 698.  1

הודעה על מינוי ועדות ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בכסלו  י'  מיום  בישיבתה  ירושלים,  עיריית  מועצת  מינתה 
התשפ"א )26 בנובמבר 2020(, יושבי ראש וחברים לוועדות ערר 
ועדות  של  המעודכנים  ההרכבים  ואת  האמור,  החוק  לעניין 

הערר לענייני ארנונה בירושלים כלהלן:

הרכב א' -

עורך הדין ראובן )רובי( ניתאי - יושב ראש  

עורך הדין גיורא עדתו - חבר  

עורך הדין אליעזר וולף - חבר  

הרכב ב' - 

עורך הדין שמואל פרלמוטר -יושב ראש  

עורך הדין מרדכי אריאל טורים- חבר  

עורכת הדין אסתר בנג'מן בלזר - חברה  

 
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1
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)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 בישרש, ששטחה 1.630 דונם, המזוהה כגוש   
 ;)105 חלקה  )לשעבר   3 ח"ח   ,)4365 גוש  )לשעבר   4744

הייעוד: שב"צ.

ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(

)חמ 3-2(

רותם ידלין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גזר  __________
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   ,410-0603795
הפרסומים 8093, התשע"ט, עמ' 6943, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  תקווה  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 
4 להלן )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.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום 2.3.2021.

תמורת  המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תשלום, העתק מבקש הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2.3.2021.

יהונתן צבי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 40412-02-21

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק העמותה: המרכז האולימפי הלאומי לקליעה 
ע"ש יגאל אלון - הרצליה, ע"ר 58-013938-4,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.2.2021 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.6.2021, בשעה 11.30.

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 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.10.6.2021

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 10.6.2021.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

                                                        רשות התאגידים

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
גז/6/19,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2965, 
התשמ"ד, עמ' 100, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גזר  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

 __________
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

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

23/02/2113:31



3781 ילקוט הפרסומים 9441, י"א באדר התשפ"א, 23.2.2021 

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' 410-0603795, 
 ,8093 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשע"ט, עמ' 6943, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)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 בפתח תקווה, דרך אם המושבות, גוש 6364,   
ח"ח 16, בשטח של 301 מ"ר; הייעוד: דרך.

ז' בטבת התשפ"א )22 בדצמבר 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 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' 410-0603795, 
 ,8093 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, דרך אם המושבות, גוש 6364,   
ח"ח 213, בשטח של 1,094 מ"ר; הייעוד: דרך.

ז' בטבת התשפ"א )22 בדצמבר 2020(

)חמ 3-2(

רמי גרינברג  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

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   ,410-0603795
הפרסומים 8093, התשע"ט, עמ' 6943, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  תקווה  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 
4 להלן )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 בפתח תקווה, דרך אם המושבות, גוש 6364,   
דרך; בשטח של  בייעוד  מ"ר,   12,787 216, בשטח של  ח"ח 

463 מ"ר, בייעוד שצ"פ; בשטח של 25 מ"ר, בייעוד שב"צ.

ז' בטבת התשפ"א )22 בדצמבר 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
 __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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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 בריינה, המזוהה כגוש 17530 -  

ח"ח
השטח 
הייעודבמ"ר

דרך, נופש וספורט, חניון ציבורי547,741

דרך, שטח ציבורי פתוח55432

כ"ח בשבט התשפ"א )10 בפברואר 2021(

)חמ 3-2(

חסין פארס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

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
ג/685,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4548, 
בזה הוועדה המקומית לתכנון  התשנ"ז, עמ' 4693, מוסרת 
ולבנייה מעלה נפתלי )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 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, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבית ג'אן -

ששטחה 5,489 מ"ר, המזוהה כגוש 19503, חלקה 12;

ששטחה 1,090 מ"ר, המזוהה כגוש 19503, חלקה 18;

ששטחה 587 מ"ר, המזוהה כגוש 19503, חלקה 19;

ששטחה 1,311 מ"ר, המזוהה כגוש 19503, חלקה 20;

ששטחה 1,726 מ"ר, המזוהה כגוש 19503, חלקה 21;

התשע"ט, עמ' 6943, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)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 בפתח תקווה, דרך אם המושבות, גוש 6364,   
ח"ח 209, בשטח של 2,113 מ"ר; הייעוד: דרך.

ז' בטבת התשפ"א )22 בדצמבר 2020(

)חמ 3-2(

רמי גרינברג  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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
ג/20623,  מס'  לתכנית  בהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
ג/21711,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,5028 עמ'  6791, התשע"ד, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7257, 
התשע"ו, עמ' 5725, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך, שטח ציבורי פתוח, 

חניון ציבורי ושטח לנופש וספורט.

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, 

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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אחוז  מ"ר,   470 ששטחה   ,106/3 שטח  ותא   ,0.91 הפקעה 
הפקעה 1.25; הייעוד: דרך;

ח"ח 116, תא שטח 116/1 בגוש 19508, ששטחה 1,777 מ"ר, אחוז 
הפקעה 29.86; הייעוד: דרך.

כ"ח בשבט התשפ"א )10 בפברואר 2021(

)חמ 3-2(

מהא אבו סמרה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי  

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(

הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
אני  הפקודה2(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
בסעיף  המתוארים  במקרקעין  הבעלות  זכות  כי  מודיע 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליהם  שביחס  להלן,   2 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2206, התשל"ו, עמ' 1454,  
מיום  ישראל  מדינת  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

קרקע בנוף הגליל, גוש 17395, חלקה 14, בשטח של  חטיבת   
3,561 מ"ר; חלקה 16, בשטח של 8,057 מ"ר.

מס'  בתשריט  אדום  בקו  מתוחמת  האמורה  הקרקע  חטיבת   
הפ/516/28, הערוך בקנ"מ 1:10,000, והחתום בידי שר האוצר.

מקרקעי  רשות  במשרדי  מופקד  האמור  התשריט  העתק 
ישראל, מרחב צפון.

כ"ט בשבט התשפ"א )11 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(

ישראל כ"ץ  
שר האוצר  

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  1

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

הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
אני  הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
בסעיף  המתוארים  במקרקעין  הבעלות  זכות  כי  מודיע 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליהם  שביחס  להלן,   2 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 983, התשכ"ג, עמ' 424,  
מיום  ישראל  מדינת  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בהר כנען בצפת, שפרטיה כלהלן:  

שטח במ"רח"חגוש

חלקה חדשה 1369841
)חלקה ישנה 1(

15,885

ששטחה 1,707 מ"ר, המזוהה כגוש 19503, חלקה 60;

ששטחה 3,406 מ"ר, המזוהה כגוש 19508, חלקה 1;

ששטחה 7,031 מ"ר, המזוהה כגוש 19508, חלקה 2; 

ששטחה 5,955 מ"ר, המזוהה כגוש 19508, חלקה 19;

ששטחה 2,819 מ"ר, המזוהה כגוש 19508, חלקה 20;

ששטחה 1,190 מ"ר, המזוהה כגוש 19508, חלקה 21;

ששטחה 1,467 מ"ר, המזוהה כגוש 19508, חלקה 50;

ששטחה 1,260 מ"ר, המזוהה כגוש 19508, חלקה 51;

ששטחה 3,395 מ"ר, המזוהה כגוש 19508, חלקה 53;

ששטחה 1,187 מ"ר, המזוהה כגוש 19508, חלקה 57;

ששטחה 37,554 מ"ר, המזוהה כגוש 19509, חלקה 106;

ששטחה 5,951 מ"ר, המזוהה כגוש 19509, חלקה 116.

אחוז  מ"ר,   868 ששטחה   ,12/1 שטח  תא   ,19503 גוש   ,12 ח"ח 
הפקעה 15.80; הייעוד: דרך;

אחוז  מ"ר,   420 ששטחה   ,18/1 שטח  תא   ,19503 גוש   ,18 ח"ח 
הפקעה 38.53; הייעוד: דרך;

אחוז  מ"ר,   322 ששטחה   ,19/1 שטח  תא   ,19503 גוש   ,19 ח"ח 
הפקעה 37.57; הייעוד: דרך;

אחוז  מ"ר,   29 ששטחה   ,20/1 שטח  תא   ,19503 גוש   ,20 ח"ח 
אחוז  מ"ר,   150 ששטחה   ,20/2 שטח  ותא   2.20 הפקעה 

הפקעה 11.40; הייעוד: דרך;

אחוז  מ"ר,   271 ששטחה   ,21/1 שטח  תא   ,19503 בגוש   21 ח"ח 
הפקעה 15.70; הייעוד: דרך;

ח"ח 60, בגוש 19503, תא שטח 60/1, ששטחה 1,679 מ"ר, אחוז 
הפקעה 98.39; הייעוד: דרך;

אחוז  מ"ר,   555 ששטחה   ,19508 בגוש   1/1 שטח  תא   ,1 ח"ח 
הפקעה 16; הייעוד: דרך;

אחוז  מ"ר,   251 ששטחה   ,19508 בגוש   2/1 שטח  תא   ,2 ח"ח 
הפקעה 15.80; הייעוד: דרך;

אחוז  מ"ר,   46 ששטחה   ,19/1 שטח  תא   ,19508 בגוש   ,19 ח"ח 
אחוז  מ"ר,   141 ששטחה   ,19/2 שטח  ותא   ,0.80 הפקעה 

הפקעה 2.40; הייעוד: דרך;

מ"ר, אחוז   216 19508, ששטחה  בגוש   ,20/1 20, תא שטח  ח"ח 
הפקעה 7.70; הייעוד: דרך;

מ"ר, אחוז   162 19508, ששטחה  בגוש   ,21/1 21, תא שטח  ח"ח 
הפקעה 13.60; הייעוד: דרך;

מ"ר, אחוז   216 19508, ששטחה  בגוש   ,20/1 20, תא שטח  ח"ח 
הפקעה 7.70; הייעוד: דרך;

אחוז  מ"ר,   252 ששטחה   ,19508 גוש   ,50/1 שטח  תא   ,50 ח"ח 
הפקעה 17; הייעוד: דרך;

אחוז  מ"ר,   184 19508,ששטחה  בגוש   ,51/1 שטח  תא   ,51 ח"ח 
הפקעה 14.60; הייעוד: דרך;

מ"ר, אחוז   185 19508, ששטחה  בגוש   ,53/1 53, תא שטח  ח"ח 
הפקעה 5.50; הייעוד: דרך;

אחוז  מ"ר,   8 ששטחה   ,19508 בגוש   ,57/1 שטח  תא   ,57 ח"ח 
הפקעה 0.67; הייעוד: דרך;

ח"ח 106, בגוש 19509, תא שטח 106/1, ששטחה 329 מ"ר, אחוז 
אחוז  מ"ר,   342 ששטחה   ,106/2 שטח  ותא   0.88 הפקעה 

 __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  1
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לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,13753 עמ' 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הכרמל,  מורדות  ולבנייה 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הפרסומים 9200, התשפ"א, עמ' 990, תהיה לקניינה הגמור 
פרסום  מיום  רכסים  המקומית  המועצה  של  והמוחלט 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברכסים, גוש 11144, ח"ח 582, שטח ציבורי   
בתשריט  כמתואר  מ"ר,  כ–92  של  בשטח  )שצ"פ(,  פתוח 

המצורף.

י"ט בשבט התשפ"א )1 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(

                                                     סמי מלול
                                             יושב ראש הוועדה המקומית

                                            לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל

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' 354-0174557, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7497, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,5628 עמ'  התשע"ז, 
 19 לסעיף  בהתאם  עארה,  עירון-ואדי  ולבנייה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
 ,2148 עמ'  התשפ"א,   ,9296 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אום אל–פחם 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבות קרקע בגוש 20308 - א. 

ח"ח

הפקעה 
לדרכים 

במ"ר

הפקעה 
לבית 
קברות 
במ"ר

הפקעה 
ליער במ"ר

הפקעה 
לחניון 
במ"ר

22---34,7766,070---

1614413,4881,5594,212

14562-----------

6281-----------

8536-----------

חטיבות קרקע בגוש 20416 - ב. 

הפקעה לדרכים במ"רח"ח

507,605

כיום על פי תצ"ר 2873/2017 המהווה את תשריט הפ/238/2   
השטח הוא כלהלן:

גוש
חלקה 
ארעית

שטח 
הערותבמ"ר

הפקעה לפי סעיפים 1369846415,8657+5

לא נכלל4652,459

חטיבת הקרקע האמורה מתוחמת בקו אדום בתשריט מס' 
חפ/238/2 הערוך בקנ"מ 1:500. והחתום בידי שר האוצר.

מקרקעי  רשות  במשרדי  מופקד  האמור  התשריט  העתק 
ישראל, מחוז צפון.

כ"ט בשבט התשפ"א )11 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(

ישראל כ"ץ  
שר האוצר  

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   ,355-0449710
הפרסומים 8696, התש"ף, עמ' 3900, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
 ,2307 עמ'  התשפ"א,   ,9306 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

רכסים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברכסים, גוש 11144, ח"ח 133, בשטח של 7.5   
מ"ר, וח"ח 455, בשטח של 45.5 מ"ר; הייעוד: הרחבת דרך 

כמתואר בתשריט המצורף.

ב' באדר התשפ"א )14 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(

                                                      סמי מלול
                                             יושב ראש הוועדה המקומית

                                           לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל
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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 355-0596882, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 8385, התשע"ט, 

 __________
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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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,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 212-0661470 )להלן 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   -
הפרסומים 9007, התש"ף, עמ' 7581,  מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה נוף הגליל )לשעבר נצרת עילית( 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,1525 עמ'  התשפ"א,   ,9232 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית נוף הגליל מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מבנים  הייעוד:   ;200 שטח:  תא   ;57  ,52 ח"ח   ,16548 גוש   
ומוסדות ציבור.

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

ו' בשבט התשפ"א )19 בינואר 2021(
)חמ 3-4(                                            אלכס גדלקין

יושב ראש הוועדה המקומית  
    לתכנון ולבנייה נוף הגליל

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
)להלן  ג/20563  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   -
הפרסומים 6904, התשע"ה, עמ' 444, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה נוף הגליל )לשעבר נצרת עילית( 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,1810 עמ'  התשפ"א,   ,9265 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית נוף הגליל מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 16539, ח"ח 3; מגרש 501; הייעוד: שטח ציבורי פתוח.  

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

ו' בשבט התשפ"א )19 בינואר 2021(
)חמ 3-4(                                               אלכס גדלקין

יושב ראש הוועדה המקומית  
     לתכנון ולבנייה נוף הגליל

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

חטיבות קרקע בגוש 20310 - ג. 

הפקעה לדרכים במ"רח"ח

11,729

41,716

5119

62,230

83,012

3945

10302

1141

47  98

49  84

23  264

ד' באדר התשפ"א )16 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(

מוחמד סולימאן אגבאריה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

     לתכנון ולבנייה עירון

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,   .1
שהודעה  התשכ"ה-11965, בהתאם לתכנית מס' 257-0340950, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7951, התשע"ט, 
בדבר  שהודעה  ג/10256,  מס'  לתכנית  בהתאם   ,450 עמ' 
התשס"ד,   ,5276 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
עמ' 2064, ובהתאם לתכנית מס' ג/20811, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6942, התשע"ה, עמ' 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה    ,1838
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  העמקים,  מבוא 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה 
לקניינה  תהיה   ,1274 עמ'  התשפ"א,   ,9222 הפרסומים 
מיום  כנא  כפר  המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,31 ח"ח   ,17385 כגוש  המזוהה  כנא,  בכפר  קרקע  חטיבת   
בשטח של 52,392 מ"ר; הייעוד: דרכים, שצ"פים, מיתקנים 

הנדסיים, בית קברות וחניה.

כ"ח בשבט התשפ"א )10 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(

חסין פארס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

23/02/2113:31



ילקוט הפרסומים 9441, י"א באדר התשפ"א, 23.2.2021  3786
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

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,   .1
)להלן  ג/7204  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   -
הפרסומים 4310, התשנ"ה, עמ' 3478, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה נוף הגליל )נצרת עילית לשעבר( 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,1810 עמ'  התשפ"א,   ,9265 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית נוף הגליל מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.
תיאור הקרקע -  .2

 22  ,20  ,3 ח"ח   ,16557 גוש   ,198  ,196  ,21 ח"ח   ,16556 גוש   
  ,)16556 61 בגוש   ,21 וח"ח   16557 4 בגוש   ,3 )לשעבר ח"ח 
מגרש 3, בייעוד חניה; גוש 16557, ח"ח 20, 22 )לשעבר ח"ח 

4, 5 בגוש 16557(, מגרש 2, בייעוד מרכז ספורט.
העתק התכנית מופקד במשרד הוועדה, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ו' בשבט התשפ"א )19 בינואר 2021(
)חמ 3-4(                                              אלכס גדלקין

יושב ראש הוועדה המקומית  
     לתכנון ולבנייה נוף הגליל

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
 - )להלן   212-0657890 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
8395, התשע"ט, עמ' 13980, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה נוף הגליל )לשעבר נצרת עילית( )להלן - 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(, 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
9232, התשפ"א, עמ' 1524, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית נוף הגליל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בנוף הגליל, הידועה כגוש 16555, ח"ח 156,   
בשטח של כ–13,351, מ"ר; הייעוד: שטח ספורט ונופש.

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

ו' בשבט התשפ"א )19 בינואר 2021(
)חמ 3-4(

אלכס גדלקין  
יושב ראש הוועדה המקומית  
   לתכנון ולבנייה נוף הגליל

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אצל עו"ד אבי קורקוס, שד' הגעתון, 51546518501/04/202117:00כוכב דוד בוסקילה בע"מ
נהריה

עו"ד אבי 
קורקוס

אצל מנהל החברה חורש ניב, רח' 51440826904/04/202110:00ניב חורש בע"מ
בורכוב 34, תל אביב

חורש ניב

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 
לפועל בה 

מתנהל מסלול 
מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל בה מתקיים 

הדיון
שעת 
הדיון

11:30נצרת109981706319/05/202129/06/2021נצרתרחוב 6060 נצרתראדיה אחמד

                                   תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.
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