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הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
ועל שובו
לפי חוק–יסוד :נשיא המדינה
בהתאם לסעיף (24ב) לחוק–יסוד :נשיא המדינה ,1אני
מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום
י"ד באייר התשע"ב ( 6במאי  )2012ועל שובו ביום י"ט באייר
התשע"ב ( 11במאי .)2012
כ' בסיוון התשע"ב ( 10ביוני )2012
(חמ )3-1300
בנימין נתניהו
			
ראש הממשלה
		
___________
 1ס"ח התשכ"ד ,עמ' .118

החלטה בדבר מתן פטור ממס
לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו1975-
על פי הצעת ועדת הכספים של הכנסת מחליטה הכנסת,
בהתאם לסעיף  37לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,11975-להעניק פטור
ממס ערך מוסף על שירותים שנותן לבנק ישראל הבנק הבינלאומי
לשיקום ולפיתוח כמשמעותו בחוק אמנת קרן המטבע הבינלאומית
והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח ,התשי"ד.21954-
כ"ח בסיוון התשע"ב ( 18ביוני )2012
(חמ )3-4490
אופיר אקוניס
			
סגן יושב ראש הכנסת
		
___________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
 2ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;119התשל"ט ,עמ' .16

הודעה
לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת
שופטים) ,התשמ"ד1984-
לפי סעיף  13לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים) ,התשמ"ד ,11984-אני מודיע כי בישיבת ועדת
הבחירה ביום כ"ה בסיוון התשע"ב ( 15ביוני  ,)2012החליטה
לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים:
השופטת הדס עובדיה  -נבחרה לכהונת שופטת של בית
המשפט המחוזי במרכז;
השופט חגי ברנר  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי בתל אביב;
השופט משה בר–עם  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי בירושלים;
השופט עודד שחם  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי בירושלים;
השופט יעקב פרסקי  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי בבאר שבע;
עורכת הדין שרה ברוינר ישראזדה  -נבחרה לכהונת שופטת
של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים;
הרשמת שרון אלקיים  -נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין
האזורי לעבודה בתל אביב;
___________
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ' .2370
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הרשמת קרן כהן  -נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין האזורי
לעבודה בתל אביב;
עורכת הדין רבקה גלט  -נבחרה לכהונת שופטת של בית
משפט שלום במחוז המרכז;
עורך הדין ירון קופל-גת  -נבחר לכהונת שופט של בית משפט
שלום במחוז תל אביב;
עורכת הדין תרצה שחם-קינן  -נבחרה לכהונת שופטת של
בית משפט שלום במחוז תל אביב;
הרשמת תמר סנונית-פורר  -נבחרה לכהונת שופטת של בית
משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב;
עורכת הדין ורד שביט פינקלשטיין  -נבחרה לכהונת שופטת
של בית המשפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב;
עורכת הדין נעם חת מקוב  -נבחרה לכהונת שופטת של בית
משפט שלום במחוז הדרום;
הרשם דן סעדון  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
לתעבורה במחוז תל אביב;
עורכת הדין רנה הירש (בסקר)  -נבחרה לכהונת רשמת
בכירה;
רשם הוצאה לפועל נעם רף  -נבחר לכהונת רשם בכיר;
רשמת הוצאה לפועל איילת הרץ  -נבחרה לכהונת רשמת
בכירה.
כ"ח בסיוון התשע"ב ( 18ביוני )2012
(חמ )3-1803
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
			
יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים
		

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (116ב) לחוק המקרקעין,
התשכ"ט ,11969-אני מסמיך את שמרית שדה בסמכויות של
רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין תל
אביב.
כ"א בסיוון התשע"ב ( 11ביוני )2012
(חמ -3-295ה)1
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
		
___________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;259התשל"ד ,עמ' .135

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (116ב) לחוק המקרקעין,
התשכ"ט ,11969-אני מסמיך את איילת אביזמר-מנשה ואת
אברהם דננברג בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה
של לשכת רישום המקרקעין חיפה.
כ"א בסיוון התשע"ב ( 11ביוני )2012
(חמ -3-295ה)1
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
		
___________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;259התשל"ד ,עמ' .135

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

מינוי יושבת ראש מותב ועדת ערעורים

מינוי חברים לוועדות שחרורים מיוחדות

לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד ,1954-ולפי חוק בתי
דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק נכי המלחמה בנאצים,
התשי"ד( 11954-להלן  -החוק) ,וסעיפים (5א) ו–(ב) ו– 12לחוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהסכמת נשיא בית
המשפט העליון ,אני ממנה את השופטת אילה גזית ,שופטת
בית משפט שלום ,ליושבת ראש מותב בוועדות ערעור לפי
החוק ,במחוז תל אביב.

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33א) ו–(ב) לחוק שחרור על–
תנאי ממאסר ,התשס"א ,12001-אני ממנה את הרשומים מטה
לחברים בוועדות שחרורים מיוחדות:

תוקף המינוי לשלוש שנים.
ג' בסיוון התשע"ב ( 24במאי )2012
(חמ -3-99ה)1-1
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
		
___________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

בעלי ניסיון בתחום הקרימינולוגיה:
מרדכי כהן
תומר עינת
בעלי ניסיון בתחום הפסיכולוגיה:
חנה גורדון
חנה בן ציון
בעלי ניסיון בתחום עבודה סוציאלית:
יצחק יוגב
אסתר בן ארצי
תוקף המינוי לשנתיים.

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות עררים
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז ,1957-ולפי חוק בתי
דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,וסעיפים (5א) ו–(ב) ו– 12לחוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהסכמת נשיא בית
המשפט העליון ,אני ממנה את אילה גזית ,שופטת בית משפט
שלום ,ליושבת ראש מותב בוועדות עררים לפי החוק ,במחוז
תל אביב.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ג' בסיוון התשע"ב ( 24במאי )2012
(חמ -3-100ה)1-1
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
		
___________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;103התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

הארכת מינוי חבר לוועדות עררים
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז ,1957-ולפי חוק בתי
דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני מאריך את מינויו של דן בק,3
לחבר בוועדות עררים לפי החוק האמור ,במחוז חיפה ,החל
ביום ד' בתמוז התשע"ב ( 24ביוני .)2012
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ג' בסיוון התשע"ב ( 24במאי )2012
(חמ -3-100ה)1-1
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
		
___________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;103התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3י"פ התשס"ט ,עמ' .4658

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

י"ז בסיוון התשע"ב ( 7ביוני )2012
(חמ -3-101ה)2
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
		
___________
 1ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשס"ג ,עמ' .811

מינוי יושב ראש לוועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (89א) לחוק מיסוי מקרקעין
(שבח ורכישה) ,התשכ"ג( 11963-להלן  -החוק) ,לפי סעיף 16
לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-ולאחר
התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ,אני ממנה בזה את
האשם ח'טיב ,שופט בקצבה של בית משפט מחוזי ליושב ראש
ועדת הערר לעניין סעיף  88לחוק במחוז צפון ,החל ביום י"א
בתמוז התשע"ב ( 1ביולי .)2012
תוקף המינוי לשנתיים.
ג' בסיוון התשע"ב ( 24במאי )2012
(חמ )3-324
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
		
___________
 1ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשנ"ב ,עמ' .45
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על מינוי חבר מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי
תאונות דרכים
לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה1975-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק הפיצויים
לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה ,11975-מיניתי ביום כ"ב באייר
התשע"ב ( 14במאי  ,)2012את אברהם פרנקו ,ת"ז ,054219829
לחבר במינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.
ח' בסיוון התשע"ב ( 29במאי )2012
(חמ )3-1058
יובל שטייניץ
			
שר האוצר
		
___________
 1ס"ח התשל"ה ,עמ' .234
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מינוי נציג שר האוצר למועצה הארצית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב)( )2לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-מיניתי את ראובן קוגן לנציג שר האוצר
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.
כ"א באייר התשע"ב ( 13במאי )2012
(חמ -3-7ה)1
יובל שטייניץ
			
שר האוצר
		
___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשל"ו ,עמ' .253

מינוי ממלא מקום נציג שר האוצר בוועדה לתכנון
ולבנייה של תשתיות לאומיות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א(א)( )6ו–48א(א) לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-מיניתי את יאיר פינס
לממלא מקום נציג שר האוצר בוועדה לתכנון ולבנייה של
תשתיות לאומיות.
כ"א באייר התשע"ב ( 13במאי )2012
(חמ -3-7ה)1
יובל שטייניץ
			
שר האוצר
		
___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ב ,עמ' .157

מינוי חברה לוועדה לתכנון ולבנייה של
תשתיות לאומיות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(א)( )4לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את דורית הוכנר ,ת"ז ,058005075
לנציגתי בוועדה לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות.
י"ח באייר התשע"ב ( 10במאי )2012
(חמ -3-7ה)1
עוזי לנדאו
			
שר האנרגיה והמים
___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ב ,עמ' .157

צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים),
התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק),
אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי
הגבול אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף (15ב) לחוק
הכניסה לישראל ,התשי"ב 21952-המפורטים להלן ,בסמכויות
עיכוב ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם,
כדלקמן:
( )1סמכויות עיכוב לפי סעיפים (67א) ו– 68לחוק;
( )2סמכות מעצר לפי סעיף (23ב) לחוק.

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,לאחר שהתייעצתי עם ארגוני
עובדים ומעבידים אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף
 25לחוק ,המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי ,מיום
ד' בתמוז התשע"ב ( 24ביוני  )2012שמספרו בפנקס ההסכמים
הקיבוציים  ,7027/2012שבין לשכת התיאום של הארגונים
הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,האגף
לאיגוד מקצועי ,אשר עניינו עדכון גובה דמי הבראה לסך 371
שקלים חדשים לכל יום הבראה.
י"ב בתמוז התשע"ב ( 2ביולי )2012
(חמ -3-107ה)1-2
שלום שמחון
			
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
___________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ' .63

מינוי מפקח על התעבורה
לפי פקודת התעבורה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת התעבורה ,1אני ממנה
את יהודה אלבז ,ת"ז  ,302041736למפקח על התעבורה לכל
שטח המדינה ,עד יום י"ג באב התשע"ב ( 31ביולי .)2012
ד' בתמוז התשע"ב ( 24ביוני )2012
(חמ )3-641
ישראל כ"ץ
		
שר התחבורה התשתיות הלאומיות
והבטיחות בדרכים
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
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סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה
בתחנות גבול.
שם העובד
________________________
אליאור לוי
נטלי קלינקה

מס' זהות
038733333
305164774

תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום כ"ג באדר ב'
התשע"ד ( 25במרס  ,)2014וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים
בתפקידם.
ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-2849
יצחק אהרונוביץ'
			
השר לביטחון הפנים
		
___________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשנ"ז ,עמ' .116
 2ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

מינוי רשם
לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה  -חובות
דיווח ומרשם) ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הגנת הסביבה (פליטות
1
והעברות לסביבה  -חובות דיווח ומרשם),התשע"ב2012-
(להלן  -החוק) ,אני ממנה את אוריאל משה שלהב ,ת"ז
 ,025013327לרשם ,למעט לעניין סמכויות הרשם לפי פרק ה'
לחוק ,כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.
כ"א בסיוון התשע"ב ( 11ביוני )2012
(חמ )3-4474
גלעד ארדן
			
השר להגנת הסביבה
___________
 1ס"ח התשע"ב ,עמ' .238

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

מינוי ועדה מקצועית לאסבסט ואבק מזיק
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  42לחוק למניעת מפגעי אסבסט
ואבק מזיק ,התשע"א ,12011-אני ממנה את הוועדה המקצועית
לאסבסט ואבק מזיק ,שזה הרכבה:
תמר בר–און ,מנהלת רישוי אסבסט  -יושבת ראש הוועדה;
אמיר לוין  -עובד המשרד להגנת הסביבה וממלא מקומו חיים אלבז;
אשריאל אביזמר  -עובד המשרד להגנת הסביבה;
רימה כהן  -עובדת אגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התעשייה,
המסחר והתעסוקה;
אריק לייבוביץ  -עובד משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה,
נציג התעשייה;
איזבלה קרקיס  -עובדת משרד הבריאות;

( )1בקשה לביטול מימוש כספים;
( )2בקשת זוכה להטלת הליך טרם מתן אזהרה;
( )3בקשת חייב לעיכוב או לביטול פינוי מדירת מגורים כאשר
מועד הפינוי בתקופת הפגרה או עד  3ימים לאחר תום
הפגרה;
( )4בקשת חייב לביטול עיכוב יציאה מהארץ או הגבלת
דרכון אם הדבר מעכב את יציאתו מהארץ ובלבד שמועד
היציאה מהארץ הוא בתקופת הפגרה או עד  3ימים לאחר
תום הפגרה;
( )5בקשה לביטול פקודת מאסר או שחרור ממאסר ובקשות
לפקודות מאסר ידניות מסוג מזונות;
( )6בקשת זוכה לעיכוב יציאת החייב מהארץ לפני מתן
אזהרה או לאחר מתן אזהרה ,ובלבד שצוינו בתצהיר
הסיבות לדחיפות הבקשה;

רון וייזינגר  -נציג המוסד לבטיחות ולגיהות;

( )7תגובה לבקשה דחופה שהוגשה ,כאשר המועד להגשתה
של התגובה חל בתקופת הפגרה;

מיכל סופר וממלא מקומה גבי בן–יאיר  -עובדי עיריית עכו;

( )8התייצבות חייב בלשכה שבה יש רשם תורן בפגרה לחקירת
יכולת לפי סעיף (67א )1לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז-
( 21967להלן  -החוק) ,או דיון בבקשת חייב לביטול הגבלה
לפי סעיף 66א( )1או ( )2לחוק ובלבד שהחייב התייצב לפי
סעיף 66ג(ב) לחוק בלשכה שבה יש רשם תורן בפגרה;

קרן הלפרן-מוסרי ,וממלאת מקומה אורית רייך  -נציגות ציבור.

( )9בקשת זוכה לביטול הליכים וסגירת תיקים;

תוקף המינוי כל עוד המתמנה משמש בתפקידו בגוף
שהוא נציגו.

( )10דחייה או ביטול של דיון הקבוע עד  7ימים לאחר תום הפגרה;

ערן סימון  -נציג צבא הגנה לישראל;
אבינועם שנהר  -מומחה בתחום האסבסט והאבק המזיק;
לייזר מרסל  -מומחה בתחום האסבסט והאבק המזיק;
אשר פרדו  -מומחה בתחום האסבסט והאבק המזיק;

ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-4451
גלעד ארדן
			
השר להגנת הסביבה
___________
 1ס"ח התשע"א ,עמ' .694

מינוי מנהל רישוי אסבסט
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  47לחוק למניעת מפגעי אסבסט
ואבק מזיק ,התשע"א ,12011-אני ממנה את אלון זסק ,ת"ז
 ,024282147עובד המשרד להגנת הסביבה (להלן  -המשרד),
למנהל רישוי אסבסט לעניין החברה לשירותי איכות הסביבה
בע"מ.
תוקף המינוי כל עוד המתמנה משמש בתפקידו במשרד.
ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-4275
גלעד ארדן
			
השר להגנת הסביבה
___________
 1ס"ח התשע"א ,עמ' .694

הוראות בדבר שמיעת סוגי עניינים בימי הפגרה
לפי תקנות ההוצאה לפועל (פגרות) ,התשע"א2010-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות ההוצאה לפועל (פגרות),
התשע"א( 12010-להלן  -התקנות) ,אני מורה כי בתקופות של
פגרת סוכות ופגרת הפסח ובתקופה שמיום  19באוגוסט עד יום
 31באוגוסט (להלן  -חלק מפגרת הקיץ) ,ישמעו רשמי ההוצאה
לפועל על פי תורנות ,סוגי עניינים כדלהלן:
___________
 1ק"ת התשע"א ,עמ' .94

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

( )11בקשה לעיכוב או ביטול של הליכי הוצאת מיטלטלין;
( )12בתיקי מזונות  -נוסף על העניינים האמורים בפסקאות ()1
עד ( ,)11בקשות דחופות שיתקבלו לפי שיקול דעת מנהל
הלשכה ולפי הטעמים שיפורטו בהן.
בקשות שאינן בגדר הליכים דחופים ואשר הוגשו במהלך
חלק מפגרת הקיץ ייחשבו כבקשות שהוגשו עם סיומה של
הפגרה.
רשימת רשמי ההוצאה לפועל התורנים תפורסם באתר
האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל שכתובתו .www.eca.gov.il
הוראות אלה באות במקום ההוראות שנחתמו בידי ביום
כ"ח באדר התשע"ב ( 22במרס .)2012
כ"ג בסיוון התשע"ב ( 13ביוני )2012
(חמ )3-4138
דוד מדיוני
			
מנהל מערכת ההוצאה לפועל
___________
 2ס"ח התשכ"ז ,עמ' .116

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בהתאם לסעיף  12לחוק המפלגות ,התשנ"ב ,11992-אני
מודיע כי ביום כ"ח בסיוון התשע"ב ( 18ביוני  ,)2012רשמתי ,לפי
סעיף  7לחוק האמור ,את המפלגה שלהלן בפנקס המפלגות:
יש עתיד  -בראשות יאיר לפיד.
כ"ח בסיוון התשע"ב ( 18ביוני )2012
(חמ )3-2424
אלון בכר
			
ראש רשות התאגידים
			
רשם המפלגות
___________
 1ס"ח התשנ"ב ,עמ' .190
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תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות

הודעת הסדר

לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-

לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה ,התשכ"א-
 ,11961אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות ,2כך
שבסעיף  ,2שכותרתו "לגבי דרכים כמפורט בטור ב' ,":בטור ב'
שלצד פסקה ( ,)2במקום האמור בו יבוא:
"דרכים שבאחזקת החברה ,כפי שהן מסומנות במפת
הכבישים "גבולות האחריות לכבישי ישראל" ,בקנה מידה
 ,1:100,000מיום ח' בסיוון התשע"ב ( 29במאי  )2012שנחתמה
בידי ביום ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני  ,)2012ומופקדת במשרדי
החברה ,ברח' יהדות קנדה  ,29אור יהודה".
ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-766
אלכס לנגר
			
המפקח על התעבורה
		
___________
 1ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
 2י"פ התש"ע ,עמ'  ,2302עמ'  3907ועמ'  ;4340התשע"א ,עמ'
 399ועמ'  ;6208התשע"ב ,עמ' .1290

הודעה  86על תיקון רשימת אתרי העתיקות
לפי חוק העתיקות ,התשל"ח1978-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (28א) לחוק העתיקות ,התשל"ח-
 ,11978אני מודיע כי רשימת אתרי העתיקות( 2להלן  -הרשימה),
תתוקן כדלקמן:

נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים ,יתחיל
בתאריך כ"ה בתמוז התשע"ב ( 15ביולי .)2012
תיאור המקרקעין
מקרקעין הנכללים בגוש רישום מס'  - 31351ירושלים
(חלק מגוש  - 30546שועפאט).
ד' בתמוז התשע"ב ( 24ביוני )2012
דניאל אוסטר
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר ירושלים

הודעת הסדר
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של יזרעאל ,יתחיל
בתאריך כ"ז בסיוון התשע"ב ( 17ביוני .)2012
תיאור המקרקעין
מקרקעין הנכללים בגושי רישום ממס'  17841עד מס'
/17843משהד) (השטח הבנוי של כפר משהד).
י"ז בסיוון התשע"ב ( 7ביוני )2012
עדנאן זידאן
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר יזרעאל

בסעיף  ,28מול האתר  6812/0נקודת טריאנגולציה
( Z-649דרום-מערב) ,שפורסם בילקוט הפרסומים התשנ"ז ,עמ'
 ,10בגוש  ,11398חלקה ( 14חלקה ארעית ( - ))1תימחק.
כ"ח באייר התשע"ב ( 20במאי )2012
(חמ )3-1050
שוקה דורפמן
			
מנהל רשות העתיקות
___________
 1ס"ח התשל"ח ,עמ'  ;76התשמ"ט ,עמ' .88
 2י"פ התשכ"ד ,עמ'  ;1349התשכ"ה ,עמ'  ;1446התשכ"ז ,עמ'
 630ועמ'  ;2158התש"ל ,עמ'  ;734התשל"ב ,עמ'  ;1286התשל"ג,
עמ'  ;1824התשל"ז ,עמ'  ;474התש"ם ,עמ'  ;1437התשמ"ב,
עמ'  ;886התשמ"ד ,עמ'  ;3532התשמ"ז ,עמ'  ;193התשמ"ח,
עמ'  ;2766התש"ן ,עמ'  ;3386התשנ"א ,עמ'  ,1279עמ' 1850
ועמ'  ;3548התשנ"ב ,עמ'  989ועמ'  ;3812התשנ"ג ,עמ' ,878
עמ'  ,1732עמ'  2904ועמ'  ;4014התשנ"ד ,עמ'  ,78עמ' 1945
ועמ'  ;3841התשנ"ה ,עמ'  ,447עמ'  2683ועמ'  ;3870התשנ"ו ,עמ'
 3030ועמ'  ;3347התשנ"ז ,עמ'  ,9עמ'  2549ועמ'  ;4092התשנ"ח,
עמ'  ,784עמ'  ,2572עמ'  3937ועמ'  ;5194התשנ"ט ,עמ' ,1338
עמ'  ,2013עמ'  3083ועמ'  ;4789התש"ס ,עמ'  ,779עמ'  ,907עמ'
 ,1947עמ'  ,2107עמ'  ,2473עמ'  ,2569עמ'  ,2698עמ'  ,2706עמ'
 ,3733עמ'  ,3821עמ'  ,4095עמ'  4689ועמ'  ;4925התשס"א ,עמ'
 ,165עמ'  ,625עמ'  ,737עמ'  ,1141עמ'  ,1269עמ'  ,2083עמ' ,2147
עמ'  ,2300עמ'  2887ועמ'  ;3851התשס"ג ,עמ'  ;3281התשס"ד,
עמ'  ;2621התשס"ה ,עמ'  ;985התשס"ו ,עמ'  ;3239התשס"ז,
עמ'  ;1433התשס"ח ,עמ'  ;1167התשס"ט ,עמ'  ,2135ועמ' ;4552
התשע"א ,עמ'  3329ועמ'  ;725התשע"ב ,עמ' .681
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הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' /7237יהוד-
מונסון (חלק מגושי שומה  ,)6728נפת פתח תקוה ,הוצג היום,
למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין אזור
הסדר תל אביב והמרכז ,דרך מנחם בגין  ,125קריית הממשלה,
קומה  ,7תל אביב ,בעיריית יהוד-מונוסון ,אגף הנכסים ובלשכת
הממונה על מחוז המרכז ,פתח תקוה.
כ"ב בסיוון התשע"ב ( 12ביוני )2012
תמר אריאלי
פקידת הסדר מקרקעין
מחוז תל אביב והמרכז

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס'
 400480נגב (ואדי אל כליל)( 400790 ,נגב  400886 ,)N-61נגב
(אבו סמארה) 400935 ,נגב (אבו תלול) - 39885 ,ירוחם38479 ,
 -באר שבע הוצגו ביום י"ד בסיוון התשע"ב ( 4ביוני )2012

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

למשך שלושים ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום ,קרית הממשלה ,רח' התקוה  ,4באר שבע,
בלשכת הממונה על מחוז הדרום ,משרד הפנים ,רח' התקוה ,4
באר שבע ובעיריות באר שבע וירוחם.
רמי דמארי
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר הדרום

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 3365
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3990התשנ"ב ,עמ' ( 2653להלן -
התכנית) ,מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך חדשה או הרחבת
דרך ,דרך קיימת או מאושרת ,שטח ציבורי פתוח.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 2317
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3818
התשנ"א ,עמ' ( 595להלן  -התכנית) ,מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
דרך חדשה או הרחבת דרך ,שטח ציבורי פתוח.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

(חמ )3-2

חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת בית צפאפא ,המזוהה
כגוש  ,30280חלק מחלקה  ;39גוש  ,30281ח"ח  ;10 ,9סך
הכל שטח של כ– 1,172מ"ר ,הצבועים בצבע אדום ,ירוק,
כמסומן בתכנית  2317המאושרת.

__________

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ"ד באייר התשע"ב ( 16במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת בית צפאפא/שראפת,
המזוהה כגוש  ,30278ח"ח  112חדשה (המזוהה כח"ח
 36-28לשעבר) ,הידוע כחלק ממגרש  24בתכנית  ,3365חלקה
 114חדשה (המזוהה כח"ח  30לשעבר) ,הידוע כמגרש מס'
 26בתכנית  ;3365סך הכל שטח של כ– 2,738מ"ר ,הצבועים
בצבע חול ,אדום ,ירוק כמסומן בתכנית  3365המאושרת.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ"ד באייר התשע"ב ( 16במאי )2012

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 3488
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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 ,3452התשמ"ז ,עמ' ( 1701להלן  -התכנית) ,מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך חדשה ו/או הרחבת דרך ,דרך ו/או
עיצוב נוף.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת בית צפאפא ,המזוהה
כגוש  ,30281חלק מחלקה  ,9גוש  ,30282ח"ח  ;14 ,12 ,11סך
הכל שטח של כ– 1,912מ"ר ,הצבועים בצבע אדום ,אדום
וירוק לסירוגין כמסומן בתכנית  3488המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ"ד באייר התשע"ב ( 16במאי )2012
(חמ )3-2

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 8336
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5728התשס"ח ,עמ' ( 214להלן  -התכנית) ,מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך קיימת או מאושרת.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5068

פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת בית צפאפא/שראפת,
המזוהה כגוש  ,30277ח"ח  ;35 ,34סך הכל שטח של
כ– 1,949מ"ר ,הצבועים בצבע חול ,כמסומן בתכנית 8336
המאושרת.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ"ד באייר התשע"ב ( 16במאי )2012
(חמ )3-2
ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 8196א
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5781התשס"ח ,עמ' ( 2095להלן  -התכנית) ,מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך ו/או עיצוב נוף.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת בית צפאפא ,המזוהה כגוש
 ,30282חלק מחלקה  ,13הידוע כחלק ממגרש  8בתכנית
8196א ,סך הכל שטח של כ– 137מ"ר ,הצבועים בצבע חול
וירוק לסירוגין ,כמסומן בתכנית 8196א המאושרת.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ"ד באייר התשע"ב ( 16במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

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

הר ,1900/הרצליה ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5222התשס"ג ,עמ'  ,4022מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 3801
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4073התשנ"ג ,עמ' ( 963להלן  -התכנית) ,מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך קיימת או מאושרת ,דרך חדשה או
הרחבת דרך ,שטח ציבורי פתוח ,מעבר ציבורי להולכי
רגל.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת בית צפאפא ,המזוהה
כקואורדינטות אורך  ,219.160-219.030קואורדינטות רוחב
( 627.842-627.538קואורדינטות ברשת ישראל הישנה,
אורך  ,169.160-169.030רוחב  ,)127.842-127.538המזוהה
כגוש  ,30280חלק מחלקה  ,128הידוע כמגרש מס' 29
בתכנית  ,3801דרכים בלא מספר המזוהות כחלק ממגרש
 7וחלק ממגרש  46בתכנית  ;3801גוש  ,30281דרכים בלא
מספר המזוהות כחלק ממגרש  61ו– 62בתכנית  ,3801סך
הכל שטח של כ– 3,367מ"ר ,הצבועים בצבע חול ,אדום,
ירוק ,ירוק עם פסים אלכסוניים בצבע שחור ,כמסומן
בתכנית  3801המאושרת.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בהרצליה ,ששטחה  323מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6592חלק מחלקה  ,36שטח ציבורי פתוח ברחוב הסדנאות;
בהתאם לתשריט הפקעה.

כ"ג בניסן התשע"ב ( 15באפריל )2012
(חמ )3-2

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח,251-
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2230
התשל"ו ,עמ'  ,2046מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ"ד באייר התשע"ב ( 16במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1
2

ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5069

.4

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2591
התש"ם ,עמ'  ,659מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,7174ח"ח  ;142הייעוד:
דרך.

ח' בסיוון התשע"ב ( 29במאי )2012
(חמ )3-2
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

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

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח14/
הנקראת כיכר ויצמן ,תיקון מס'  ,1שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1192התשכ"ה,
עמ'  ,2168מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6158ח"ח  ;57הייעוד:
שב"צ ,שצ"פ ודרך.
י' בסיוון התשע"ב ( 31במאי )2012
(חמ )3-2

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,813/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4007
התשנ"ב ,עמ'  ,3301מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך דרך כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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.

חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,7166ח"ח ;42-40
הייעוד :דרך.
א' בסיוון התשע"ב ( 22במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רג,340/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

5070

אביהו בן משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן

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

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

.4

תיאור הקרקע  -דרך.
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,7731ח"ח - 3
מגרש

שטח הפקעה (דונם)

96

0.135

97

0.154

98

0.144

107

0.230

108

0.199

109

0.362

110

0.475

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ק/במ,385/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4378
התשנ"ו ,עמ'  ,1550מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קריות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -
הקרקע) דרושה לצורך דרכים ושבילים להולכי רגל.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

ט' בסיוון התשע"ב ( 29במאי )2012
(חמ )3-2
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,811/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3841
התשנ"א ,עמ'  ,1209מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בקרית מוצקין ,ששטחה כ– 7,571מ"ר,
המזוהה כגוש  ,10423ח"ח ( 64לשעבר ח"ח  ,7מגרש 103
מתשריט ק/במ ,)385/המזוהה כשטח ציבורי פתוח מעורב
במבני ציבור והמסומנים בצבע חום וקווים מטוייטים
בצבע ירוק.
י"ג בסיוון התשע"ב ( 3ביוני )2012
(חמ )3-2

__________

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1
2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר/52/
א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5559התשס"ו ,עמ'  ,4444מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10041ח"ח  ;166שטח
ההפקעה  -לטובת דרך 1,439 :דונם ,לטובת שביל 0.072 :דונם.
ייעוד הקרקע :דרך.
א' באלול התשע"א ( 31באוגוסט )2011
(חמ )3-2

__________

חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

__________

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

שמואל סיסו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות

5071

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6443ח"ח ;58-56
הייעוד :דרך.
כ"ג באייר התשע"ב ( 15במאי )2012
(חמ )3-2
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

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

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר/
מק/6/367/מ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6161התשע"א ,עמ'  ,1126מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6443חלקות
בשלמות  ,156 ,148ח"ח  ;143 ,142 ,49 ,48הייעוד :שב"צ,
שצ"פ ודרך.
כ"ג באייר התשע"ב ( 15במאי )2012
(חמ )3-2

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

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר,32/88/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2720
התשמ"א ,עמ'  ,2041מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של בית ספר.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

הייעוד :דרך מוצעת.
כ"ג באייר התשע"ב ( 15במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

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

חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6565חלק
מחלקה  ,80וגוש  ,6566חלק מחלקה .216

חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר/52/
א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5559התשס"ו ,עמ'  ,4444מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

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

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר,1/540/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1090
התשכ"ד ,עמ'  ,1319מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הוד השרון (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 והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6456חלקה
בשלמות ( 404לשעבר חלקה  ;)102הייעוד :שב"צ ,שצ"פ
ודרך מוצעת.
כ"ג באייר התשע"ב ( 15במאי )2012
(חמ )3-2
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר/
מק ,55/346/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6322התשע"ב ,עמ'  ,752מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6443ח"ח ,149
 ;154הייעוד :דרך.
כ"ג באייר התשע"ב ( 15במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר/
במ ,18/7/6/600/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4066התשנ"ג ,עמ'  ,627מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי
כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6661ח"ח 248
וגוש  ,6574ח"ח  ;199הייעוד :דרך.
כ"ג באייר התשע"ב ( 15במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

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

5073

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' לד,174/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6314
התשע"ב ,עמ'  ,360מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה לוד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח בנייני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6442ח"ח ;155
הייעוד :דרך.
כ"ג באייר התשע"ב ( 15במאי )2012
(חמ )3-2
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר,40/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3966התשנ"ב ,עמ'  ,1901מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בלוד ,המזוהה כגוש  ,6835ח"ח ,8 ,7 ,6
הייעוד :מבנים ומוסדות ציבור; גוש  ,6835ח"ח  ,8 ,7הייעוד
שצ"פ; גוש  ,6835ח"ח  ,12 ,8 ,7 ,5הייעוד :דרך.
א' בסיוון התשע"ב ( 22במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נס,1/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1874
התשל"ג ,עמ'  ,427מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6454ח"ח ,157
 ;158הייעוד :דרך.
כ"ג באייר התשע"ב ( 15במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5074

חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

מאיר ניצן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד

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

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,67/1230/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5790
התשס"ח ,עמ'  ,2589מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3636חלק מחלקה
 ;196גוש  ,3751חלק מחלקה .6
ח' בסיוון התשע"ב ( 29במאי )2012
(חמ )3-2
יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,4/1230/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1430
התשכ"ח ,עמ'  ,797מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח דרך ושב"צ.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,ששטחה  33מ"ר לדרך ,המזוהה
כגוש  ,6394ח"ח  ;111רחוב סנדר חדד.
ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,2/1224/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2748
התשמ"א ,עמ'  ,2944מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,ששטחה  60מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6374ח"ח  107לדרך; ששטחה  268מ"ר לשב"צ; רח' ביל"ו.
כ' בסיוון התשע"ב ( 10ביוני )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

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

5075

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4004
התשנ"ב ,עמ'  ,3167מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,ששטחה  85מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6348ח"ח ( 76מקודם ח"ח  )58לדרך; רח' הירקונים.
כ"א בסיוון התשע"ב ( 11ביוני )2012
(חמ )3-2
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת/מק,41/1211/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6338
התשע"ב ,עמ'  ,1231מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,ששטחה  17מ"ר לדרך ,המזוהה
כגוש  ,6389ח"ח  ;184רחוב מנחם רצון.
ז' בסיוון התשע"ב ( 28במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,563/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,999
התשכ"ד ,עמ'  ,925מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע ששטחה  46מ"ר לדרך ,המזוהה כגוש ,6384
ח"ח  ;25רחוב קלישר.
ז' בסיוון התשע"ב ( 28במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5076

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

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

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/800/
ב ,26/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5073התשס"ב ,עמ'  ,2293מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,ששטחה  40מ"ר המזוהה כגוש
 ,6375ח"ח  99לדרך; ששטחה  36מ"ר ,ח"ח  100לדרך;
ששטחה  80מ"ר ,ח"ח  101לדרך; רחוב פינסקר.
י' בסיוון התשע"ב ( 31במאי )2012
(חמ )3-2
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/800/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3717
התש"ן ,עמ'  ,475מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3704חלק מחלקה ,181
בשטח של  57מ"ר.
ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,950/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2732התשמ"א ,עמ'  ,2315מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3703חלק מחלקה
 ,701בשטח של  9מ"ר.
ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

5077

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,4/33/2010/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5590
התשס"ז ,עמ'  ,302מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3655חלק מחלקה
 ,249בשטח של  37מ"ר.
ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-2
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/
מק ,2/7/450/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6095התש"ע ,עמ'  ,3264מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3701חלק מחלקה ,618
בשטח של  57מ"ר.
ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,400/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2752התשמ"א ,עמ'  ,2992מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3694חלק מחלקה ,136
בשטח של  24מ"ר.
ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5078

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/550/
ד ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3447התשמ"ז ,עמ'  ,1540מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3700חלק מחלקה ,138
בשטח של  18מ"ר.
ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-2
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח800/
ב ,1/27/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5042התשס"ב ,עמ'  ,874מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-2

__________
1
2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-2

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

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3701חלק מחלקה ,627
בשטח של  69מ"ר.

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3704חלק מחלקה ,478
בשטח של  18מ"ר.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע/1/
166ב ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3091התשמ"ד ,עמ'  ,3194מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת
רחוב אחוזה ושב"צ.

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

5079

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 1,137מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,6583חלק מחלקה .231

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע,166/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2884
התשמ"ג ,עמ'  ,770מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב גורדון.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

י"ד באייר התשע"ב ( 6במאי )2012
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע/
מק ,415/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5298התשס"ד ,עמ'  ,2922מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת
רחוב ברנר.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 59מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6582חלק מחלקה .25
י"ד באייר התשע"ב ( 6במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב ברנדיסושצ"פ.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 40מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6586חלק מחלקה .109
י"ד באייר התשע"ב ( 6במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5080

איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה

איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' משמ/
(63גז) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3527התשמ"ח ,עמ'  ,829מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק לוד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני
ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 143מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6583חלק מחלקה .281
י"ד באייר התשע"ב ( 6במאי )2012
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גז,13/11/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5314התשס"ד ,עמ'  ,3408מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גזר (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בצפריה ,ששטחה  20,179מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6837חלקה ( 47לשעבר גוש  ,6254חלקה .)165
ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-2

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,19051/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6329
התשע"ב ,עמ'  ,953מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כרמיאל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע במשמר דוד ,גוש - 5143
חלקי חלקה

שטח בדונם

34

4846

34

0.564

ייעוד
אזור קיט ונופש ספורט
שצ"פ

כ"ב בסיוון התשע"ב ( 12ביוני )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

פטר וייס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גזר

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

מנשה משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק לוד

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

5081

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/בת,180/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4205
התשנ"ד ,עמ'  ,2855מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עפולה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בכרמיאל ,ששטחה  12,810מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,19187חלק מחלקות .62 ,18-14 ,11 ,10
ט' בכסלו התשע"ב ( 5בדצמבר )2011
(חמ )3-2
עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,13259/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5177התשס"ג ,עמ'  ,2190ותיקון טעות שפורסם בילקוט
הפרסומים מס'  ,6420התשע"ב ,עמ'  ,4235מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עפולה (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של מבני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בעפולה ,ששטחה כ– 1,600מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,16697חלק מחלקות ;64 ,63 ,58 ,34-32 ,12-10 ,6 ,4 ,3 ,2
(לשעבר גוש  ,16697חלקות .)8 ,7
ג' באייר התשע"ב ( 24במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,12409/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5097
התשס"ב ,עמ'  ,3413מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עפולה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע בעפולה ,ששטחה כ– 2,331מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,17769חלקות .65 ,64
ג' באייר התשע"ב ( 24במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חביב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה

חביב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה

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

5082

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10554/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5104התשס"ב ,עמ'  ,3707מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בעפולה ,ששטחה כ– 3,248מ"ר ,בייעוד מבני
ציבור ,המזוהה כגוש  ,16711חלקה  ,138לשעבר גוש ,16693
חלקות  ,40 ,39חלקי חלקות .43 ,41
כ"ב באייר התשע"ב ( 14במאי )2012
(חמ )3-2
חביב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,13051/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5213התשס"ג ,עמ'  ,3712מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בטורעאן ,המזוהה כגוש  ,16623ח"ח ,13 ,5 ,2
 ;68-65גוש  ,16624ח"ח ,34 ,33 ,29 ,26 ,24-21 ,17 ,15 ,13-11
.56 ,54 ,44
י"ג בסיוון התשע"ב ( 3ביוני )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

חטיבת קרקע באעבלין ,ששטחה  2,110מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,12201חלק מחלקה .73
כ"ג באייר התשע"ב ( 15במאי )2012
(חמ )3-2

__________

נאהד חאזם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,14908/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5507התשס"ו ,עמ'  ,2307מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

__________

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי

5083

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,8584/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4590
התשנ"ח ,עמ'  ,706מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גליל מזרחי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בטורעאן ,המזוהה כגוש  ,16623ח"ח ,66 ,13
.68 ,67
י"ג בסיוון התשע"ב ( 3ביוני )2012
(חמ )3-2
צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,15431/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5815התשס"ח ,עמ'  ,3339מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בטורעאן ,המזוהה כגוש  ,16624ח"ח ,18 ,14
.55 ,52 ,48 ,38 ,37 ,31 ,28 ,27 ,25 ,20 ,19
י"ג בסיוון התשע"ב ( 3ביוני )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,7466/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4915התש"ס ,עמ'  ,4615מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע בטורעאן ,המזוהה כגוש  ,16623ח"ח ,66 ,65
.68 ,67
י"ג בסיוון התשע"ב ( 3ביוני )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5084

צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי

צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי

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

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,8060/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4871התש"ס ,עמ'  ,3257מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בכפר סמיע ,המזוהה כגוש  ,19206חלק
מחלקה  ;90 ,88 ,87 ,86 ,84 ,83 ,82 ,75 ,74גוש  ,19203חלק
מחלקה .32 ,31 ,30 ,29
כ"ד בחשוון התשע"ב ( 21בנובמבר )2011
(חמ )3-2
אדם קולמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,2640/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2929התשמ"ג ,עמ'  ,2077מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

כ' בטבת התשע"ב ( 15בינואר )2012
(חמ )3-2

__________
1
2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

כ"ד בחשוון התשע"ב ( 21בנובמבר )2011
(חמ )3-2

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

אדם קולמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

אדם קולמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

שטח למבני ציבור (בית ספר יסודי) ,כפר ינוח ,המזוהה כגוש
 ,18730חלקות  60 ,41 ,40בשלמות ,חלק מחלקות ,43 ,42 ,39
 ,65 ,64 ,63 ,61 ,59 ,56 ,44ובגוש  ,18731חלק מחלקה .10

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

חטיבת קרקע בכפר כסרא ,המזוהה כגוש  ,19228חלקי
חלקות  28 ,27 ,25ובגוש  ,19229חלקי חלקה  ;35מגרשים:
.500/3 ,500/2 ,500/1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-ובהתאם לתכנית מס' ,108/101/02/4
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4505
התשנ"ז ,עמ'  ,2774מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אשקלון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטחים לבנייני ציבור,
שטחים ציבוריים פתוחים ,דרכים ושבילים.

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

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

 ;)1250דרך מס'  ;511גוש  ,2880חלקה ( 28לשעבר חלק מגוש
 ;)1244דרך מס'  ;512גוש  ,2879חלקה ( 36לשעבר חלק מגוש
 ;)1243דרך מס'  ;515גוש  ,1201חלק מחלקה  ;2דרך מס' ;516
גוש  ,2879חלקה ( 38לשעבר חלק מגוש  ;)1243דרך מס' ;517
גוש  ,1201חלק מחלקות  ;21 ,9 ,2דרך מס' ,520 ,519 ,518
 ;521הייעוד :דרך משולבת.
חטיבת קרקע באשקלון ,ששטחה  3,445מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,1201חלק מחלקה  ;9שביל מס'  ;400גוש  ,2881חלקה
( 29לשעבר חלק מגושים  ;)1252 ,1251שביל מס' ;401
גוש  ,2881חלקה ( 30לשעבר חלק מגוש  ;)1251שביל מס'
 ;402גוש  ,1201חלק מחלקות  ;42 ,21 ,17שביל מס' ,403
 ;405 ,404גוש  ,2879חלקה ( 23לשעבר חלק מגוש ;)1245
שביל מס'  ;406גוש  ,2880חלקה ( 16לשעבר חלק מגוש
 ;)1244שביל מס'  ;407גוש  ,2879חלקה ( 24לשעבר חלק
מגוש  ;)1243שביל מס'  ;408גוש  ,1201חלק מחלקות ,2
 ;9שביל מס'  ;411 ,410 ,409גוש  ,2879חלקה ( 21לשעבר
חלק מגוש  ;)1245שביל מס'  ;412גוש  ,2879חלקה ,22
(לשעבר חלק מגוש  ;)1245שביל מס'  ;413גוש ,2880
חלקה ( 18לשעבר חלק מגוש  ;)1244שביל מס' ;414
גוש  ,2879חלקה ( 25לשעבר חלק מגוש  ;)1243שביל מס' ;415
גוש  ,2879חלקה ( 26לשעבר חלק מגוש  ;)1243שביל מס'
 ;416הייעוד :שביל להולכי רגל.

חטיבת קרקע באשקלון ,ששטחה  2,227מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,2880חלק מחלקה ( 16לשעבר חלק מגוש  ;)1244מגרשים
 ,309 ,308הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
חטיבת קרקע באשקלון ,ששטחה  20,810מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,1201חלק מחלקות  ;9 ,2גוש  ,2879חלקה ;27
גוש  ,2880חלקה ( 21לשעבר חלק מגוש  ;)1243שצ"פ מס'
 ;200גוש  ,1201חלק מחלקות  ;42 ,21 ,9שצ"פ מס' ;202
גוש  ,1201חלק מחלקות  ;21 ,17שצ"פ מס'  ;203גוש
 ,2879חלקה ( 20לשעבר חלק מגוש  ;)1245שצ"פ מס' ;204
גוש  ,2880חלקה ( 20לשעבר חלק מגוש  ;)1243שצ"פ מס'
 ;206גוש  ,2880חלקה ( 17לשעבר חלק מגוש  ;)1244שצ"פ
מס'  ;207גוש  ,2880חלקה ( 23לשעבר חלק מגוש ;)1250
שצ"פ מס'  ;208גוש  ,2880חלקה ( 24לשעבר חלק מגוש
 ;)1250שצ"פ מס'  ;209גוש  ,2880חלקה ( 22לשעבר חלק
מגוש  ;)1243שצ"פ מס'  ;210גוש  ,1202חלק מחלקה ;18
שצ"פ מס'  ;211גוש  ,2880חלקה ( 19לשעבר חלק מגוש
 ;)1244שצ"פ מס'  ;212הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
חטיבת קרקע באשקלון ,ששטחה  8,000מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,1235חלק מחלקה  ;48גוש  ;2879חלקה  ;28גוש
 ,2880חלקות ( 26 ,25לשעבר חלק מגושים ,1244 ,1243
 ;)1245דרך מס'  ;1גוש  ,1201חלק מחלקות ,39 ,30 ,28 ,19
 ;50 ,49 ,47 ,46 ,41 ,40גוש  ,2881חלקה ( 26לשעבר חלק
מגושים  ;)1252 ,1251דרך מס'  ;2גוש  ,2880חלקות ,16
( 32לשעבר חלק מגושים  ;)1254 ,1252 ,1244דרך מס' ;3
גוש  ,1201חלק מחלקות  ,21 ,9 ,2גוש  ,2879חלקה ,33
גוש  ,2880חלקה ( 29לשעבר חלק מגוש  ;)1243דרך מס'
 ;4גוש  ,1201חלק מחלקות  ;18 ,9דרך מס'  ;5גוש ,2881
חלקה ( 23לשעבר חלק מגושים  ;)1251 ,1250דרך מס' ;7
גוש  ,1201חלק מחלקות  ;48 ,46 ,40 ,21דרך מס'  ;8גוש ,2881
חלקה ( 25לשעבר חלק מגוש  ;)1251דרך מס'  ;9גוש ,2880
חלקה ( 30לשעבר חלק מגושים  ;)1250 ,1243דרך מס' ;10
גוש  ,2879חלקה ( 32לשעבר חלק מגוש  ;)1243דרך מס' ;11
הייעוד :דרכים.
חטיבת קרקע באשקלון ,ששטחה  22,740מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,2879חלקה ( ,37לשעבר חלק מגוש  ;)1243דרך
מס'  ;500גוש  ,1201חלק מחלקות  ;21 ,9 ,2דרך מס' ;501
גוש  ,2881חלקה ( 24לשעבר חלק מגוש  ;)1251דרך מס'
 ;502גוש  ,1201חלק מחלקות  ;49 ,46 ,42 ,24דרך מס' ;503
גוש  ,1201חלק מחלקות  ;48 ,46 ,40 ,21דרך מס' ;504
גוש  ,1201חלק מחלקות  ;39 ,21 ,19 ,17 ,11דרך מס' ;505
גוש  ,1201חלק מחלקה  ,17גוש  ,1202חלק מחלקות ,18
 ;22דרך מס'  ;506גוש  ,2879חלקה ( 30לשעבר חלק מגוש
 ;)1245דרך מס'  ;507גוש  ,2879חלקה ( 31לשעבר חלק מגוש
 ;)1243דרך מס'  ;508גוש  ,2880חלקה ( 27לשעבר חלק מגוש
 ;)1244דרך מס'  ;509גוש  ,2880חלקה ( 16לשעבר חלק מגוש
 ;)1244דרך מס'  ;510גוש  ,2881חלקה ( 22לשעבר חלק מגוש
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א' בסיוון התשע"ב ( 22במאי )2012
(חמ )3-2
בני וקנין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשקלון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,5/45/1
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1714התשל"א ,עמ'  ,1502מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשקלון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
לבנייני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באשקלון ,שכונת שמשון ,המזוהה כגוש
 ,1962חלקות  ;69 ,27גוש  ,1963חלקה  ;83גוש  ,1965חלקות
 ;96 ,51 ,32 ,31גוש  ,1996חלקות  ;54 ,26גוש  ,1997חלקות
( 127 ,126 ,125 ,31 ,11 ,10לשעבר חלק מגושים,1727 :
 ;)1943 ,1931 ,1930 ,1929 ,1229 ,1728הייעוד :שטח לבנייני
ציבור.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 31/101/02/9
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  4432התשנ"ו ,עמ'  ,4292מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קרית גת (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188
לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -

א' בסיוון התשע"ב ( 22במאי )2012
(חמ )3-2
בני וקנין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשקלון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 35/101/02/9
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4927התשס"א ,עמ'  ,80מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קרית גת (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקרית גת ,המזוהה כגוש  ,1914חלקה 71
(לשעבר גוש  ,1830ח"ח  ,182 ,125וגוש  ,1914ח"ח ;)33 ,27 ,21
מגרש  ;21הייעוד :שטח לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית קרית
גת ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט' בסיוון התשע"ב ( 30במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

חטיבת קרקע בקרית גת ,המזוהה כגוש  ,3061חלקה
( 173לשעבר גוש  ,1855ח"ח  143 ,141וגוש  ,1905ח"ח ,)8
מגרש  ;501הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית קרית
גת ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט' בסיוון התשע"ב ( 30במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' /9במ124/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4128התשנ"ג ,עמ'  ,3573מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קרית גת (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף
 4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

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

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
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

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקרית גת ,המזוהה כגוש  ,1832חלק מחלקה
( 151לשעבר חלק מחלקה  ,)113מגרש  ;102הייעוד :שטח
לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית קרית
גת ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ט באייר התשע"ב ( 21במאי )2012

על סדר היום :החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון של
החברה ,הצגת דו"ח על מצב עסקיה של החברה ומינוי מפרק.
			
			

אפרת שלו ,עו"ד
באת כוח החברה

טכנוטק בן שושן מסחר ופרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-299211-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.8.2012בשעה  ,9.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אופיר מעוז ,עו"ד ,מפרק

(חמ )3-2
אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,6379
התשע"ב ,עמ'  ,2634לעניין תכנית ג( 12877/נהריה) ,בטבלה
שבסעיף  ,4בטור "שטח המגרש" ,לצד מגרש  532שבטור "מגרש",
במקום " ,"4.486צריך להיות "."5.486
(חמ )3-2

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

מאיה מאפים בע"מ
(ח"פ )51-405117-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.6.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיה יהלומי ,ת"ז
 ,039554563מרח' התיכון 7א ,חיפה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מאיה יהלומי ,מפרקת

רארי טכנולוגיה בע"מ
(ח"פ )51-237897-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.8.2012בשעה  ,18.00במשרדי החברה ,אצל ר'
טרטקובסקי ,רח' מח"ל  ,17/2לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרה ברוינר ,מפרקת

אוניון שרות לבטוח בע"מ
(ח"פ )51-001925-0
הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.9.2012בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' אבא
הלל סילבר  ,3רמת גן.
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מאיה מאפים בע"מ
(ח"פ )51-405117-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.8.2012בשעה  ,14.00ברח' התיכון 7א ,חיפה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיה יהלומי ,מפרקת

סופיה ייבוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-405498-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.6.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זכריה סוהיל ,ת"ז
 ,011526399מרח' בארי  ,37/7נתניה  ,42259למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
זכריה סוהיל ,מפרק

סופיה ייבוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-405498-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.8.2012בשעה  ,17.00ברח' בארי ,37/7
נתניה  ,42259לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זכריה סוהיל ,מפרק

ז'אקו פיתה רון בע"מ
(ח"פ )51-312878-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טליה דותן ,ת"ז ,051260511
מרח' חצב  ,39כפר ורדים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טליה דותן ,מפרקת

ז'אקו פיתה רון בע"מ
(ח"פ )51-312878-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.8.2012בשעה  ,17.00ברח' חצב  ,39כפר ורדים,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
טליה דותן ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

פברייט תעשיות טקסטיל בע"מ
(ח"פ )51-150658-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.8.2012בשעה  ,13.00אצל חיים קוסובסקי,
שחור ושות' ,עורכי דין ,רח' הארבעה  ,21תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דן ורדינון ,מפרק

אוטוסקאן בע"מ
(ח"פ )51-434780-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.8.2012בשעה  ,17.00ברח' שנקר ,60
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון ריינר ,עו"ד ,מפרק

אחים שמחי קבלנים בע"מ
(ח"פ )51-115015-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.8.2012בשעה  ,17.00במשרד המפרק ,רח'
סמילנסקי  ,4קומה  ,6נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברוך וינברגר ,עו"ד ,מפרק

איי.סי.פארם בע"מ
(ח"פ )51-366668-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.8.2012בשעה  ,18.00ברח' הרברט סמואל ,59
בניין הפיאצה ,קומה  ,8חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו עמר ,עו"ד ,מפרק

5089

כיף גדול בע"מ

אבן ושיש אחים נאסר בע"מ

(ח"פ )51-192280-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-452552-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ח'אלד ג'לג'ולי ,מרח'
יפו ,טירה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.8.2012בשעה  ,10.00ברח' פני הגבעה  ,20רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ניב גיל ,מפרק

א.אמיר שירותים משפטיים בע"מ
(ח"פ )51-351127-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.8.2012בשעה  ,16.00במשרד המפרק,
רח' העמק  ,1קניון כיכר העיר ,כרמיאל  ,21651לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רוני עאמר ,עו"ד ,מפרק

טי .אל .סי .לסיעוד ( )1996בע"מ
(ח"פ )51-238703-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום העסקים הראשון בחלוף  30ימים מיום
פרסום הודעה זו ,בשעה  ,12.30במשרד המפרקת ,דרך אבא הלל
סילבר  ,16קומה  ,10רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חן רז ,עו"ד ,מפרקת

עמי ערוצים בע"מ
(ח"פ )51-313726-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום העסקים הראשון בחלוף  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,דרך אבא הלל סילבר
 ,16קומה  ,10רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ח'אלד ג'לג'ולי ,רו"ח ,מפרק

מתן אתגרים בע"מ
(ח"פ )51-345107-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל עינב ,מרח'
ארלוזורוב  ,18עפולה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  90ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גל עינב ,עו"ד ,מפרק

קייטרינג מ.ה .בע"מ
(ח"פ )51-381617-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדו נחום ,ת"ז
 ,39267349מרח' נרבתה  ,11ירושלים ,טל'  ,050-6698965למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

ניב סבר ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,

פירלון אחזקות ( )1997בע"מ

מ.ד.א .אלקטרוניקה בע"מ

(ח"פ )51-244468-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מריו גילמן ,ת"ז
 ,017100728מרח' דרך בגין  ,74תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-113319-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב זילברמן ,מדרך
העצמאות  ,84ת"ד  ,33979חיפה ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

מריו גילמן ,רו"ח ,מפרק

יעקב זילברמן ,עו"ד ,מפרק

ק.ס.ר .מתכת בע"מ

ריאל טרנסיט בע"מ

(ח"פ )51-285493-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב שטרן ,ת"ז ,052088937
מרח' התעשייה  ,16נשר ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-176868-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק רביבו ,ת"ז ,43526409
מרח' נורדאו  ,16אשדוד ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

זאב שטרן ,מפרק

יצחק רביבו ,מפרק

מרחב יערים בע"מ

מונטן ויוו אינווסטמנטס מ.ו.א .בע"מ

(ח"פ )51-371017-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון יער ,ת"ז ,56194954
מרח' למרחב  ,83רמת השרון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-323148-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.6.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן בלוימאוו,
ת"ז  ,015714843מיישוב אספר ,שכ' פני קדם ,גוש עציון ,90965
למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דורון יער ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יונתן בלוימאוו ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6441י"ד בתמוז התשע"ב4.7.2012 ,
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פרינטי  -נשיא השקעות בע"מ

שייפ אינטראקטיב ( )2001בע"מ

(ח"פ )51-240467-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב שוורצמן ,מרח'
דרך בן גוריון  ,19בני ברק  ,51263למפרק החברה.

(ח"פ )51-308877-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון פוגל ,מדרך
השלום  ,53גבעתיים ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

יניב שוורצמן ,עו"ד ,מפרק

אלון פוגל ,עו"ד ,מפרק

דגי תנובה  2002בע"מ

אירועים באשראי מבית סבן טכנולוגיות תקשורת
בע"מ
(ח"פ )51-402061-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צורי סבן ,מרח' הבנים ,14
אשדוד ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-322991-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל הרמן ,אצל
ש' פרידמן ושות' ,עורכי דין ,רח' ויצמן  ,2תל אביב ,למפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

צורי סבן ,מפרק

גיל הרמן ,עו"ד ,מפרק

חלקה  43בגוש  6091בע"מ

יגן נדל"ן והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-227210-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל דן-גור ,מרח' נח
מוזס  ,13תל אביב  ,67442למפרק החברה.

(ח"פ )51-030924-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.6.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי הלפרין ,ת"ז
 ,010089043מרח' ראול ולנברג  ,10רעננה ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אייל דן-גור ,עו"ד ,מפרק

אורי הלפרין ,מפרק
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