רשומות

ילקוט הפרסומים
9850

כ"ב באלול התשפ"א

עמוד

הודעה על עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( 10716.........
הודעה על הסמכת פקחים עירוניים לפי חוק לייעול האכיפה

 30באוגוסט 2021
עמוד

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 10716........
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 10721..........
בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט10722..........

והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )חיפה( 10716.
הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין 10716..........

משרד המשפטי□
MINISTRY OF JUSTICE I JasJI 0jlj5

30/0

מחלקת רשומות

13:46

הודעות מאת הציבור 10722..........................

הודעה על עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק

חריב אחמד

פדול ג'וני

טאטור פאדי

פיקר אשר

טל–אל יאיר

פרחאת אמיר

יקובוב יורי

רזאל איברהים

תיגרע המשרה:

כעביה חוסיין

רחייל באסל

"53א .הממונה על זרוע עבודה".

לוי יוסף

שחאדה פואד

מג'ד חמזה

תמם בת אל

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-

מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23

לחוק שירות

המדינה )מינויים( ,התשי"ט ,11959-עדכנה הממשלה את
רשימת המשרות 2שבתוספת השנייה לחוק האמור כלהלן:

)(1

) (2תחת הכותרת "משרד הכלכלה והתעשייה" ,לפני פרט 35
יבוא:

".34

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד הוראת השעה תעמוד
הממונה על זרוע עבודה".

בתוקפה וכל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם.

כ"ו באב התשפ"א ) 4באוגוסט (2021
)חמ -3-1173ה(2
שלום שלמה

כ' באב התשפ"א ) 29ביולי (2021
)חמ -3-4343ה(2
עינת קליש רותם

מזכיר הממשלה
ראש עיריית חיפה

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
י"פ התשע"ז ,עמ' .3986

1
2

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57

הודעה על הסמכת פקחים עירוניים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות

לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,

התשכ"ט1969-

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )3א( לחוק לייעול

אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' /12530
חיפה )חלק מגוש שומה מס' /10809חיפה( ,נפת חיפה ,הוצג
ביום ג' באלול התשפ"א ) 11באוגוסט  ,(2021למשך  30ימים,

האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת

לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור חיפה ,רח' פלי"ם

שעה( ,התשע"א) 12011-להלן  -החוק( ,אני מסמיכה את עובדי
עיריית חיפה ששמותיהם מפורטים להלן ,לפקחים עירוניים

15א ,קומה ,14

הממונה על מחוז חיפה ,קריית הממשלה ,חיפה.

שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף )4א( לחוק ,כולן או
חלקן ,לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר:

ג' באלול התשפ"א ) 11באוגוסט (2021

המקומיות )הוראת שעה( ,התשע"א2011-

קריית הממשלה ,חיפה ,בעיריית חיפה ובלשכת

חיים לרדו

אבו אל ערדאת רסלאן

מג'ד עומר

אגבאריה סאהר

מדיאן ביסאן

אדרי אלחרר חגית

מולא מיקי

אלבז חביב

מוסלאוי ליאור

אנקרי עזרא

מינרבי קדוש מרים

בולוס אלברט

ניקולה ג'אד

פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

ביטון יצחק

סאחורי יוסרא

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

גורביץ' דמיטרי

סאלח סבתאן

.1

דאו עיסא

סביון אור

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו–190
מס'
לתכנית
ובהתאם
והבנייה ,התשכ"ה,11965-
ממ25/560/ב )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1747התשל"א ,עמ' ,2471
לחוק התכנון

דהן משי

סלאמה ג'ירייס

דיכ באסם

עזיזי נסרי

הייתם מריד

עטיאס שלמה

הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה(,

והבה אחסאן

עמאר ענאן

כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן  -הקרקע(
דרושה לצורך ציבורי של בית עלמין.

מוסרת בזה הוועדה

המקומית לתכנון ולבנייה

טייבה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו–7

1

ורסנו טוהר

עראבי ג'אבר

זיידנפלד לי

עתמה רמי

חילף עומרי

פארג' ג'ון

ס"ח התשע"א ,עמ' .1057

10716
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.2

אל–

לפקודת

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

בתוך 60

ימים מיום פרסום הודעה זו.

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,9850כ"ב באלול התשפ"א30.8.2021 ,

.3

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

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי

ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו–190
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,1254/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2889
התשמ"ג ,עמ'  ,940מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון

ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע באזור מווארס אלג'אמע ,מערבית מכביש

 ,444גוש  ,7827חלקה  25בשלמות ,ח"ח .27 ,26 ,24
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ט' באלול התשפ"א ) 17באוגוסט (2021
)חמ (3-2

לחוק התכנון והבנייה.

שוועאע מסארווה מנצור

.2

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אל טייבה

_________

בתוך 60

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

2
3

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

.3

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.

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

התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו–190
ובהתאם
והבנייה ,התשכ"ה,11965-
ממ25/560/ב )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1747התשל"א ,עמ' ,2471

.4

לחוק התכנון

לתכנית

מס'

ג' באלול התשפ"א ) 11באוגוסט (2021
)חמ (3-2

מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אל–

טייבה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו–7

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רחוב הלימון ,גוש ,6319
 ,207בשטח של  24מ"ר; הייעוד :דרך.

לפקודת

רמי גרינברג

הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה(,

כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן  -הקרקע(
דרושה לצורך ציבורי של מרכז טכנולוגי.

.2

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

בתוך 60

.3

1

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

ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

.1

תיאור הקרקע -

חלקה :שטח בנוי.

בהתאם לסעיפים 5
ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן )להלן  -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי
כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.
ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי

רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ט' באלול התשפ"א ) 17באוגוסט (2021
)חמ (3-2

שוועאע מסארווה מנצור

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אל טייבה

התשכ"ה ,עמ' .307

1

ס"ח

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

3

ילקוט הפרסומים  ,9850כ"ב באלול התשפ"א30.8.2021 ,
H
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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו–190
מס'
לתכנית
ובהתאם
והבנייה ,התשכ"ה,11965-
פת ,10/1256/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5713התשס"ז ,עמ'  ,4269מוסרת בזה הוועדה
לחוק התכנון

המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן  -הוועדה(,

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין

_________

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

2

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי

חטיבת קרקע באזור אלשל ,גוש ,8069

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

_________

3

ימים מיום פרסום הודעה זו.

ח"ח

התשכ"ה ,עמ' .307

1

ס"ח

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

10717

.2

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

בתוך 60

.3

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' יד/מק1/2004/ד,

ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.

)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6683התשע"ד ,עמ'  ,956מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון ,בהתאם לסעיף

התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

 19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן
 -הפקודה( ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף

 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,9452התשפ"א ,עמ' ,3936

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' אבן גבירול -

תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית יהוד מונוסון

גוש

ח"ח

6361

197

53

198

47

שטח במ"ר

199

54

200

54

201

54

ייעוד

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

דרך

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון ,המזוהה כגוש  ,6809ח"ח ;3
מגרשים  601ו– 602בהתאם לתשריט התכנית; הייעוד :דרך
קיימת ,דרך מוצעת.

י"ז בתמוז התשפ"א ) 27ביוני (2021
)חמ (3-4
יעלה מקליס

ט' באלול התשפ"א ) 17באוגוסט (2021
)חמ (3-2

יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

_________

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

1

2

ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

3

הודעה לפי סעיף 19
הודעה לפי סעיף 19

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

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

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תמל,1041/
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7866התשע"ח,
עמ'  ,9490מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
יהוד-מונוסון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,9338התשפ"א ,עמ'  ,2653תהיה לקניינה הגמור

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' יד/במ,2001/
שהודעה בדבר אישורה

פורסמה בילקוט

שהודעה

הפרסומים

 ,3943התשנ"ב ,עמ' ,671
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון ,בהתאם לסעיף 19
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה(,
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,9452התשפ"א ,עמ'  ,3935תהיה לקניינה הגמור
מצהירה בזה הוועדה המקומית
לפקודת

והמוחלט של עיריית יהוד-מונוסון מיום פרסום הודעה זו

והמוחלט של עיריית יהוד-מונוסון מיום פרסום הודעה זו

ברשומות.

ברשומות.

.2

.2

תיאור הקרקע -

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון ,המזוהה כגוש  ,6500ח"ח ;117

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון ,המזוהה כגוש  ,6729ח"ח ;48

הייעוד :דרך קיימת ודרך מוצעת.

הייעוד :שצ"פ.

י"ב בתמוז התשפ"א ) 22ביוני (2021
)חמ (3-4

י"ז בתמוז התשפ"א ) 27ביוני (2021
)חמ (3-4

יעלה מקליס
יעלה מקליס

יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון
1

2

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

10718

 EESמשרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE I Ja«)l Ojljj

30/08/21

החלקת רשומות

13:46

יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון
1

2

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

ילקוט הפרסומים  ,9850כ"ב באלול התשפ"א30.8.2021 ,

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-בהתאם לתכנית מס'
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3943התשנ"ב,
עמ'  ,671בהתאם לתכנית מס' יד ,6156/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5502התשס"ו ,עמ'
 ,2139ובהתאם לתכנית מס' יד ,6177/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5955התשס"ט ,עמ'
 ,4017מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
יהוד-מונוסון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,8357התשע"ט ,עמ'  ,13190תהיה לקניינה

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-בהתאם לתכנית מס' ממ ,916/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1939התשל"ג,
עמ'  ,2207ובהתאם לתכנית מס' יד ,6163/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5748התשס"ח ,עמ'
 ,878מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-
מונוסון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי זכות הבעלות
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,9452התשפ"א ,עמ'  ,3935תהיה לקניינה הגמור והמוחלט

יד/במ ,2001/שהודעה

של עיריית יהוד-מונוסון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

הגמור והמוחלט של עיריית יהוד-מונוסון מיום פרסום

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון ,המזוהה כגוש ,6684
 122ו– 142בשלמות; הייעוד :דרך ,שצ"פ.

הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

י"ז בתמוז התשפ"א ) 27ביוני (2021
)חמ (3-4

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון ,המזוהה כגוש  ,6692ח"ח ;28
הייעוד :דרך.

יעלה מקליס

י"ז בתמוז התשפ"א ) 27ביוני (2021
)חמ (3-4

יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון
יעלה מקליס

1

יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

2

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

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

1

2

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

הודעה לפי סעיף 19

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ ,11/1/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2876התשמ"ג,
עמ'  ,451מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראשון לציון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי זכות הבעלות
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,9630התשפ"א ,עמ'  ,6177תהיה לקניינה הגמור והמוחלט

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' תמל,1041/
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7866התשע"ח,
עמ'  ,9490מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
יהוד-מונוסון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,9464התשפ"א ,עמ'  ,4052תהיה לקניינה הגמור
שהודעה

של עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

ברשומות.

מצידו הדרומי ,שכונת כצנלסון.
תיאור הקרקע -

כ' באב התשפ"א ) 29ביולי (2021
)חמ (3-4

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון ,המזוהה כגוש  ,6498ח"ח ;242
הייעוד :דרך קיימת ודרך מוצעת.

י"ב בתמוז התשפ"א ) 22ביוני (2021
)חמ (3-4

רז קינסטליך

1

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

ילקוט הפרסומים  ,9850כ"ב באלול התשפ"א30.8.2021 ,
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החלקת רשומות

13:46

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

יעלה מקליס

יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ–30
כגוש  ,3945ח"ח  ;273הייעוד :הרחבת רחוב אליהו גולומב
מ"ר ,המזוהה

והמוחלט של עיריית יהוד-מונוסון מיום פרסום הודעה זו

.2

חלקות

1

2

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

10719

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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'
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4697התשנ"ט,
עמ'  ,441מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רחובות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי זכות הבעלות
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5207התשס"ג ,עמ'  ,3489תהיה לקניינה הגמור והמוחלט

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/2005/יא,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

רח/במ ,12/שהודעה

 ,5582התשס"ז ,עמ' ,73
לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף 19
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה(,
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6140התשע"א ,עמ'  ,211תהיה לקניינה הגמור
מצהירה בזה הוועדה המקומית
לפקודת

של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

.2

תיאור הקרקע -

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש ,5478
) 41לשעבר גוש  ,3679ח"ח ) 47 ,(50 ,25 ,24לשעבר גוש ,3679
ח"ח ) 49 ,(24 ,23 ,21 ,20 ,19 ,14 ,12 ,11לשעבר גוש  ,3679ח"ח ,16
 ;(18 ,17הייעוד :שצ"פ ,דרך משולבת.
חלקה בשלמות

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3647ח"ח  ;110הייעוד:

דרך.

ב' באלול התשפ"א ) 10באוגוסט (2021
)חמ (3-4

ב' באלול התשפ"א ) 10באוגוסט (2021
)חמ (3-4

רחמים מלול

רחמים מלול

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

1

2

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

1

2

הודעה לפי סעיף 19
הודעה לפי סעיף 19

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

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'
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4284התשנ"ה,
עמ'  ,2151מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רחובות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי זכות הבעלות
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,4317התשנ"ה ,עמ'  ,3846תהיה לקניינה הגמור והמוחלט

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח ,170/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1425התשכ"ח,
עמ'  ,699מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רחובות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי זכות הבעלות
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5955התשס"ט ,עמ'  ,4001תהיה לקניינה הגמור והמוחלט

רח/6/2001/ג ,שהודעה

של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3769ח"ח 104
ח"ח ) 44 ,(4לשעבר ח"ח 88 ,(5

.2

)לשעבר

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3647חלקה  8בשלמות.

)לשעבר ח"ח  ;(22הייעוד :דרך.

ב' באלול התשפ"א ) 10באוגוסט (2021
)חמ (3-4

ב' באלול התשפ"א ) 10באוגוסט (2021
)חמ (3-4

1

2

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

רחמים מלול

רחמים מלול

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
1

2

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

ילקוט הפרסומים  ,9850כ"ב באלול התשפ"א30.8.2021 ,

הודעה לפי סעיף 19

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

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

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-בהתאם לתכנית מס' ג,12735/
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6896התשע"ה,
עמ'  ,165בהתאם לתכנית מס' ג ,668/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3999התשנ"ב ,עמ'
 ,2993ובהתאם לתכנית מס'  ,262-0338475שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7798התשע"ח ,עמ'
 ,7686מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
לב הגליל ,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
 ,9631התשפ"א ,עמ'  ,6185תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
שהודעה

להלן נתונים בעניין האגודות:

)(1

שם האגודה :לוגיסטיקה שדה משה  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה.57-006665-4 :
המען :ד"נ הנגב.

תאריך רישום :י"ח באב התשפ"א ) 27ביולי .(2021
סוג ראשי :חקלאית.

)(2

שם האגודה :מתיישבי בית לחם הגלילית  -אגודה שיתופית
להתיישבות קהילתית בע"מ.

מס' האגודה.57-006666-2 :
המען :ד"נ העמקים.

תאריך רישום :י"ט באב התשפ"א ) 28ביולי .(2021

של עיריית סח'נין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

סוג ראשי :אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בסח'נין ,גוש  ,19319ח"ח ,117 ,37 ,36 ,35 ,33 ,31
.141 ,136 ,134

י"ט באב התשפ"א ) 28ביולי (2021
אהוד אמיתי
עוזר רשמת האגודות השיתופיות

י' באלול התשפ"א ) 18באוגוסט (2021
)חמ (3-4

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

חאתם דאוד

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל

בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
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)(1

הודעה לפי סעיף 19

מס' האגודה.57-004319-0 :

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,12735/
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6689התשע"ד,
עמ'  ,1138מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
לב הגליל ,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
 ,9623התשפ"א ,עמ'  ,6094תהיה לקניינה הגמור והמוחלט

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,

ממשרד הכלכלה ,רח' הצבי  ,15ירושלים ,9438622
 ,074-7502807פקס' .074-7502728

שהודעה

)(2

תיאור הקרקע -

י' באלול התשפ"א ) 18באוגוסט (2021
)חמ (3-4
חאתם דאוד

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל
1

2

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

שם האגודה :צובה ויז'ן מערכות תאורה חסכוניות -
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה.57-005810-7 :

ממשרד הכלכלה ,רח' הצבי  ,15ירושלים ,9438622
 ,074-7502807פקס' .074-7502728

)(3

חטיבת קרקע בסח'נין ,ששטחה  ,594גוש  ,19318חלקה .108

טל'

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,

של עיריית סח'נין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

שם האגודה :מתיישבי שומריה אגודה שיתופית חקלאית
להתיישבות קהילתית בע"מ.

טל'

שם האגודה :עמק החולה בית החנוך המשותף ,אגודה
חקלאית שיתופית בע"מ.

מס' האגודה.57-001368-0 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד לארי גולדשטיין,

ממשרד קופרשמיט את גולדשטיין ,ת"ד ,42
חצור הגלילית ,טל' .04-6487000

קניון הגליל,

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

זו לפי מענו.

ילקוט הפרסומים  ,9850כ"ב באלול התשפ"א30.8.2021 ,
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בהתאם לסעיפים  (2)46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר

במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור

ט"ו באלול התשפ"א ) 23באוגוסט (2021

למבקשת הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,

רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.30
ביום .22.9.2021
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,

ביטול רישום אגודות שיתופיות
)(1

תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

הואיל וביום  1.11.2020ניתן צו לפירוק האגודה פארק
תעסוקה ולוגיסטיקה אלון הגליל אגודה שיתופית חקלאית

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות )פירוק( ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .22.9.2021

בע"מ ,מס' אגודה ,57-006318-0
הפרסומים  ,9188התשפ"א ,עמ' ,846
הנ"ל הושלם ביום  ,18.7.2021ניתנת בזה הודעה כי רישום
וצו זה פורסם בילקוט

יורם בן פורת ,עו"ד

והואיל והפירוק

בא כוח המבקשת

האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה
חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

) (2הואיל וביום 4.3.2018
רתמים ,מס' אגודה ,57-002615-3
הפרסומים  ,7733התשפ"א ,עמ'  ,6293והואיל והפירוק
הנ"ל הושלם ביום  ,29.8.2021ניתנת בזה הודעה כי רישום

ניתן צו לפירוק האגודה קיבוץ

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

וצו זה פורסם בילקוט

מאגד תעשיית הפלסטיקה הישראלית לפיתוח
טכנולוגיות סופר הידרופוביות

האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה
חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

)(3

הואיל וביום  29.10.2019ניתן צו לפירוק האגודה
הצינקוגרפיה הארצישראלית אגודה שיתופית ,מס' אגודה

 ,57-000928-2וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,8503
התש"ף ,עמ'  ,968והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,29.8.2021ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה

מלשמש כגוף מאוגד.

)ע"ר (58-063526-6
)בפירוק מרצון(

הודעה על

פירוק

עמותה ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 46

לחוק העמותות,

התש"ם ,1980-כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל ,שהתכנסה

ביום ,22.7.2021
ולמנות את עו"ד אמיר לויצקי ,מרח' ברקוביץ' ,4

התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון
תל אביב,

למפרק העמותה.

כ"א באלול התשפ"א ) 29באוגוסט (2021

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את

תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך 21

רמזי חוראני
עוזר רשמת האגודות השיתופיות

ימים מיום פרסום הודעה

זו ,למען המפרק הנ"ל.
אמיר לויצקי ,עו"ד ,מפרק

בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט
מ .זיטמן ובניו בע"מ

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 6672-05-21

)ח"פ (51-036763-4

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

ופקודת החברות

)בפירוק מרצון(

מוסדות

התורה,

ובעניין
ע"ר ,58-025893-7

פירוק

העמותה:

הודעה על כינוס אסיפה סופית
ארזי

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.9.2021בשעה  ,14.00במשרד עו"ד דב פישלר ,רח'
גרניט  ,8קומה  ,4פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
לפקודת החברות

המבקשת :מרים מזרחי ,ע"י ב"כ עו"ד יורם בן פורת ,מרח'

הסורג  ,2ירושלים ,טל'  ,02-6234935פקס' .02-6234930
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.5.2021הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

 ,6.10.2021בשעה .8.50

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואב מזור ,עו"ד

דב פישלר ,עו"ד

מפרקים
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