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צו הרחבה בענף הניקיון
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, אני מצווה כי תורחב תחולתן של 
הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מס' 7035/2013, מיום ד' באב התשע"ג )11 ביולי 2013(, שבין ארגון חברות הניקיון בישראל 
לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ואיגוד ארצי של עובדי הניקיון )להלן - ההסכם(, וכי 

ההוראות המורחבות שבתוספת לצו זה יחולו על כל העובדים והמעסיקים, כהגדרתם בהסכם, בענף הניקיון 

צו זה יחול מיום כ"ט באדר א' התשע"ד )1 במרס 2014( או מיום פרסומו, לפי המועד המאוחר 

על אף האמור לעיל, לגבי עובדים בענף הניקיון אשר מועסקים על ידי חברות הנותנות שירותי ניקיון בבתי מלון, צו 
זה יחול מיום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014( 

הוראת סעיף 10 להלן בדבר קרן השתלמות תחול מיום ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014( כקבוע בתוספת 

כמו כן אני מודיע בהתאם לסעיף 31 לחוק כי צווי הרחבה להסכמים קיבוציים בענף הניקיון שקודמים לצו זה - בטלים 

תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ה ת  ו א ר ו ה ה

מס' הסעיף 
בהסכם

מבוא, פרשנות וכותרות   1

הגדרות    2

"חברה ו/או מעסיק" - חברה העוסקת בתחום ניקיון ו/או תחזוקה;  

"מזמין שירות" - מי שאצלו ו/או בחצריו ו/או בעבורו מועסק עובד כהגדרתו בצו זה;  

"עובד" - כל עובד המועסק על ידי חברה בעבודת ניקיון ו/או תחזוקה, ובכלל זה עובד חודשי ועובד בשכר, בין אם   
מועסק במשרה מלאה ובין אם מועסק במשרה חלקית, לרבות אם אינה מבוצעת בחצרי מזמין השירות;

"עובד חודשי" - עובד המקבל משכורת חודשית;  

"עובד בשכר" - עובד המועסק בשכר שעתי;  

"אחראי ניקיון" - עובד כהגדרתו לעיל אשר גם אחראי על עובדי ניקיון אחרים;  

"קצובת נסיעה" - השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה וממנה;  

"שנה" - פרק זמן של שניים עשר חודשים, שתחילתו באחד בינואר   

סוג ההסכם והיקפו   3

תוקף ותחולת ההסכם    4

תעריף שעתי/שכר חודשי   5

ותשעים  חדשים  שקלים  וארבעה  )עשרים  חדשים  שקלים   24 98 בגובה  שעתי  לתעריף  זכאי  יהיה  בשכר,  עובד  )א( 
ושמונה אגורות( 

עובד המועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה 25 4,646 ש"ח )ארבעת אלפים, שש מאות, ארבעים  )ב( 
יחסית  החודשי  השכר  יחושב  חלקית,  במשרה  המועסק  עובד  אגורות(,  וחמש  ועשרים  חדשים  שקלים  ושישה 

לחלקיות משרתו 

אחראי ניקיון בשכר, יהיה זכאי לתעריף שעתי בגובה 09 26 שקלים חדשים )עשרים ושישה שקלים חדשים ותשע  )ג( 
אגורות( 

אחראי ניקיון המועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה 75 4,852 ש"ח )ארבעת אלפים, שמונה מאות,  )ד( 
השכר  יחושב  חלקית,  במשרה  המועסק  ניקיון  אחראי  אגורות(,  וחמש  ושבעים  חדשים  שקלים  ושניים  חמישים 

החודשי יחסית לחלקיות משרתו 

לבין  המדינה  שבין  בהסכמים  השכר  לעדכוני  בהתאם  יעודכן  לעיל,  כאמור  החודשי,  והשכר  השעתי  התעריף  )ה( 
ההסתדרות ואשר מוחלים על עובדי ניקיון ושמירה במדינה כמזמינת שירות  

__________
ס"ח התשי"ז, עמ' 63   1
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עבודה בשעות נוספות   6

עובדים יועסקו אך ורק בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 )להלן - חוק שעות עבודה  )א( 
ומנוחה(, ובמסגרת שעות העבודה המותרות על פיו 

שבוע העבודה של עובד יהיה 43 שעות שבועיות; בהתאם להיתרים הכלליים להעבדת שעות נוספות, עובד לא  )ב( 
יעבוד יותר מ–12 שעות ביום 

בלי לגרוע מהוראות כל דין, בגין השעה התשיעית והעשירית באותו יום עבודה )יום חול(, יהיה עובד זכאי לשכר  )ג( 
עבודה של 25 1 משכרו הרגיל; בגין השעה האחת עשרה והשתים עשרה באותו יום עבודה )יום חול(, יהיה עובד 

זכאי לשכר עבודה של 5 1 משכרו הרגיל 

תוספת ותק   7

עובד יהיה זכאי, החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה, לתוספת ותק בגובה 35 0 ש"ח לכל שעת עבודה, החל  )א( 
מהשנה השישית ואילך, יהיה עובד זכאי לתוספת ותק בגובה של 46 0 ש"ח לכל שעת עבודה 

מובהר כי חישוב ותק העובד ייעשה לפי ותק אצל המעסיק או אצל מזמין השירות, לפי הגבוה; מזמין השירות  )ב( 
ידווח למעסיק על שנות הוותק של העובד אצל מזמין השירות 

מענק מצוינות ו/או התמדה ו/או פעולות רווחה   8

הפרשות לקופת גמל לקצבה   9

עובד יבוטח בקרן פנסיה מקיפה, אלא אם כן הודיע למעסיק אחרת  כל עוד לא הודיע העובד למעסיק באיזו קופת  )א( 
גמל הוא מבקש להיות מבוטח, יבוטח בקרן פנסיה מקיפה  

בעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה יהיה על המעסיק לנהוג בהתאם לאמור להלן: )ב( 

פיטורים,  פיצויי  חוק  לפי  פיטורים,  פיצויי  לחישוב  בחשבון  המובאים  השכר  רכיבי  בעד  ההפרשות  שיעור   )1(
התשכ"ג-1963 )להלן - חוק פיצויי פיטורים( )לרבות שכר יסוד, תוספת ותק, דמי חופשה, דמי מחלה, תשלום בגין 

חגים, מילואים, דמי לידה וכיוצ"ב( ובעד רכיב דמי הבראה, יהיה כדלקמן:

בעד תקופת העבודה מיום כניסתו לתוקף של צו זה ועד ליום 2015 6 30 -  )א( 

ההפרשות  כי  מוסכם   ;)15 33% )סה"כ  לפיצויים  ו–33% 8  לתגמולים   7% על  יעמוד  המעסיק  הפרשות  שיעור   
לפיצויים )33% 8 כאמור( יבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים; לעניין זה, יחולו כללי האישור הכללי 

שניתן מכוח  סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, למעט הצורך בחתימה על הסכם בכתב 

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 5% 6 לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו;  

בעד תקופת העבודה מיום 2015 7 1 ואילך -  )ב( 

שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על 5% 7 לתגמולים ו–33% 8 לפיצויים )סה"כ 33% 16(; מוסכם כי ההפרשות   
לפיצויים )33% 8 כאמור( יבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים; לעניין זה, יחולו כללי האישור הכללי 

שניתן מכוח  סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, למעט הצורך בחתימה על הסכם בכתב 

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 7% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו;  

שיעור ההפרשות בעד הגמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה )ככל שהעובד זכאי להם(, יהיה כדלקמן:  )2(

בעד תקופת העבודה החל ממועד כניסתו לתוקף של צו זה ועד ליום 2015 6 30 -  )א( 

שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על 7% לתגמולים ו–6% לפיצויים;  

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 5% 6 לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו;  

בעד תקופת העבודה מיום 2015 7 1 -  )ב( 

שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על 5% 7 לתגמולים ו–6% לפיצויים;  

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 7% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו   

שיעור ההפרשות בעד קצובת נסיעה, יהיה כדלקמן:  )3(

שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על 5% לתגמולים;  

שיעור הפרשות העובד יעמוד על 5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו  ככל שאין מניעה לכך, לפי כל דין והוראות   
אגף שוק ההון הביטוח החיסכון, ההפרשות האמורות ייעשו לקרן פנסיה 

קרן השתלמות    10

מעסיק יהיה מחויב להפריש בעבור עובד תשלומים חודשיים לקרן השתלמות )מיום 2014 10 1 או מתחילת עבודתו של   
העובד, לפי המועד המאוחר(, מובהר כי יועברו בגין כל עובד תשלומים לקרן השתלמות שבה יבחר וככל שלא הודיע 
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למעסיק על זהות קרן השתלמות, יופקדו בעבורו התשלומים לקרן ההשתלמות, שתיבחר מעת לעת על ידי ההסתדרות 
והארגון במשותף, והיא תהווה קרן ברירת מחדל; שיעור ההפרשות לקרן ההשתלמות יהיו כדלקמן:

הפרשת המעסיק - 5% 7 מהשכר המחושב לפי סעיף 5 לעיל וכן מדמי ההבראה;  

הפרשת העובד - 5% 2 מהשכר המחושב לפי סעיף 5 לעיל וכן מדמי ההבראה, אשר ינוכו ממשכורתו   

דמי הבראה   11

מעסיק יהיה מחויב לשלם לעובד, דמי הבראה בהתאם לטבלה שלהלן:  )א( 

מספר שנות ותק אצל החברה או 
מס' ימי הבראהאצל מזמין השירות 

37 השנים הראשונות

9מהשנה ה–4 עד ה–10

10מהשנה ה–11 עד ה–15

11מהשנה ה–16 עד ה–19

12מהשנה ה–20 עד ה–24

13מהשנה ה–25

מיום 2014 7 1 ומדי שנה, המחיר ליום הבראה יעמוד על 423 ש"ח )ארבע מאות ועשרים ושלושה שקלים חדשים(,   )ב( 
והוא יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של השנה שבה משולמים דמי ההבראה לבין מדד חודש 

אפריל 2013  

עובד שעבד פחות מ–12 חודשים בשנה, יהיה זכאי, בעד אותה שנה, לדמי הבראה חלקיים בגין החלק היחסי של  )ג( 
השנה אשר בו עבד  

עובד המועסק במשרה חלקית, יהיה זכאי לדמי הבראה שיחושבו יחסית לחלקיות משרתו  )ד( 

יובא  ואשר  השעה,  שכר  לצד  שישולם  נפרד  כרכיב  הבראה  דמי  ישולמו  שעה,  שכר  לפי  המועסק  עובד  לגבי  )ה( 
בחשבון בחישוב דמי החופשה ודמי המחלה; רכיב נפרד זה יחושב בהתאם לנוסחה שלהלן )ולא יחול לגביו האמור 

בפסקאות )א( עד )ד( לעיל(:

 C–המחולקת ב ,B–ב A מכפלה של  

לעניין זה:   

A - המחיר ליום הבראה, כפי שהוא מעת לעת, לפי פסקה )ב(;  

B - מספר ימי ההבראה שלהם זכאי העובד בהתאם לשנות הוותק שלו כאמור בטבלה שבפסקה )א(;  

C - 2,232 )12 כפול 186(   

סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה   12

במקומות עבודה אשר בין כתליהם קיים מזנון המסובסד על ידי מזמין השירות, יהיה עובד, המבצע את עבודתו בפועל   
באותו מקום עבודה, זכאי לרכוש, בסבסוד המעסיק, ארוחה באותו מזנון תמורת הסכום שאותו משלמים, בעד אותה 

ארוחה, עובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה  

שי לחגים ומתנה בטובין   13

המעסיק יהיה מחויב להעניק לעובד, שי לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסח )להלן - שי לחג(; גובה השי לחג לרגל  )א( 
כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח(, יעמוד על 5 212 ש"ח )מאתיים ושניים עשר שקלים חדשים וחמישים 

אגורות( 

החל משנת 2014 ואילך, גובה השי לחג יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש ינואר של השנה הקלנדרית   
שבה משולם השי לחג לבין מדד חודש ינואר 2013  

יודגש כי השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף )כגון, תלושי קנייה(    

האמור בפסקה )א( לעיל יחול לגבי עובד המועסק לפחות בהיקף משרה של 50% משרה או שעבד לפחות 93 שעות  )ב( 
בחודש בממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו לחג; עובד אשר מועסק בהיקף משרה הקטן מההיקף האמור לעיל, 
יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו )לגבי עובד שעתי שהועסק היקף קטן של שעות מהאמור לעיל, 
לחג,  קדמו  אשר  החודשים  בשלושת  בממוצע  הועסק  הוא  שבהם  החודשיות  השעות  מספר  של  חישוב  יבוצע 

והכול לחלק ב–186( 
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נוסף על האמור לעיל, כאשר מוענקת מתנה בטובין לעובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה )כגון,  )ג( 
סלסלת שי לרגל ט"ו בשבט, אם ניתנת(, המעסיק יהיה מחויב להעניק לעובד, מתנה בטובין בשווי השתתפות מזמין 
השירות לגבי עובדיו, כפי שיהיה מעת לעת, בהתאם לאותם כללים ומועדים שבהם היא ניתנת לעובדי מזמין 

השירות  

דמי מחלה   14

עובד יהיה זכאי לימי מחלה בתשלום בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 )להלן - חוק דמי מחלה(, לפי   
השכר המובא בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים, לפי חוק פיצויי פיטורים ודמי הבראה 

חופשה שנתית   15

כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום, כהגדרתה בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, על פי ותקו בעבודה  )א( 
אצל המעסיק או במקום העבודה כדלקמן: 

ותק בשנים
מס' ימי החופשה השנתיים, 

לפי חמישה ימי עבודה בשבוע
מס' ימי החופשה השנתיים 

לפי שישה ימי עבודה בשבוע

2-11012

4-31113

51315

61820

8-71921

92326 ואילך

מובהר כי ימי החופשה המפורטים בטבלה נקובים בימי עבודה   )ב( 

חופשה מסיבות משפחתיות   16

כל עובד המועסק 6 חודשי עבודה ומעלה יהיה זכאי לחופשה בתשלום כדלקמן:  )א( 

לרגל נישואין - 3 ימי חופשה   

ימי החופשה כאמור בסעיף קטן )א( הינם נוסף על ימי החופשה בתשלום שלהם זכאי העובד לפי סעיף 15 שלעיל   )ב( 

בגדי עבודה וציוד   17

המעסיק יספק, על חשבונו, לכל עובדיו, בכל עת וברציפות וככל שנדרש על פי הוראות תקנות הבטיחות, נעלי  )א( 
בטיחות תקינות; כמו כן יספק המעסיק, על חשבונו, לכל עובדיו, מדי שנה, לפחות 2 סטים של מדי עבודה; כל סט 

של מדי עבודה יכלול את שני אלה: 

חולצה או מקטרון;  )1(

מכנסי עבודה או סינר עבודה   )2(

מובהר כי המעסיק לא יגבה מעובדיו שום תשלום בגין בגדי העבודה והציוד שיספק   )ב( 

המעסיק לא ידרוש מעובדיו תשלום פיקדון בגין בגדי העבודה ו/או הציוד ולא ינכה סכומים כלשהם ממשכורתו  )ג( 
של העובד  

הביגוד ייחשב כבלוי בתום תקופת שנת עבודה   )ד( 

החזר הוצאות נסיעה   18

להסכמים  הרחבה  צווי  להוראות  בהתאם  ובחזרה,  לעבודה  העובד  של  הנסיעה  בהוצאות  ישתתף,  המעסיק  )א( 
קיבוציים בעניין זה, כפי שיתעדכנו מעת לעת  

עובד המוסע על ידי המעסיק ועל חשבונו מביתו לעבודה וחזרה לביתו לא ישולם לו החזר ההוצאות כאמור לעיל,  )ב( 
עם זאת מובהר, כי אם העובד יוסע על ידי המעסיק למקום פיזור המרוחק מביתו - העובד יהיה זכאי להשתתפות 

בהוצאות נסיעה מהמקום שבו הורד מההסעה ועד לביתו בהתאם להוראות סעיף 18)א( לעיל 

נסיעות העובד מאתר עבודה לאתר אחר, לבקשת המעסיק, במהלך יום העבודה ושלא בהתאם למתוכנן, ישולמו על  )ג( 
ידי המעסיק, אם וככל שתשלום זה אינו מכוסה במסגרת סעיף 18)א( לעיל וייחשבו לשעות עבודה לכל דבר ועניין 

אם תחבורה ציבורית אינה מגיעה לאתר שבו מועסק העובד או שהעובד סיים עבודתו בשעה או ביום שבהם אין  )ד( 
תחבורה ציבורית, ידאג המעסיק להסעת העובד לביתו בלא חיוב העובד בתשלום בגין ההסעה 
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תשלום בגין חגים   19

עובד בשכר לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג )כלומר יום לפני  )א( 1  
ו/או יום אחרי החג( אלא בהסכמת המעסיק, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג כדלקמן: 2 ימי ראש 
השנה, 1 יום כיפור, 2 ימי חג סוכות, 2 ימי חג הפסח, 1 יום העצמאות, 1 חג השבועות, ובכל חגי המדינה 
או שבתון שיוכרז עליו כחוק )כגון יום בחירות( ויחול עליו תשלום שכר עבודה; עובד בשכר לא יהיה זכאי 

לתשלום בגין יום חג החל בשבת, והכול בכפוף להוראות ההסכם הקיבוצי עם לשכת התיאום בעניין זה 

עובדים בשכר בני דת אחרת יהיו זכאים לתשלום גם בגין ימי חגם ולא יותר מ–9 ימים בסך הכול    2

למען הסר ספק, עובד חודשי זכאי למשכורתו הרגילה גם בחופשת החג ולפיכך הוא איננו זכאי לכל תשלום    3
נפרד בעבור חופשה בימי חג 

עובד שיועסק בחג כאמור בסעיף קטן 19)א( יהיה זכאי לגמול בגין עבודתו בשיעור של 50% תוספת לשכרו הרגיל  )ב( 
)להלן - תוספת חג( וליום מנוחה חלופי בלא תשלום, וכן לתשלום מלוא הגמול בגין עבודה בשעות נוספות, נוסף 
על תוספת החג כאמור, אם וככל שהעובד הועסק מעבר ליום עבודה רגיל, והכול בהתאם להוראות חוק שעות 

עבודה ומנוחה 

עובד בשכר יהיה זכאי לתשלום עבור חג כאמור לפי ממוצע ההשתכרות היומי הרגיל שלו בשלושת החודשים  )ג( 
הקודמים לחודש שבו חל יום החג 

היעדרות ביום הזיכרון   20

נוסף על ימי החופשה שלהם זכאים העובדים, עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולת   
איבה יהיה זכאי להעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא; לעניין זה, "בן משפחתו" - בנו/

בתו/אביו/אמו/בן או בת זוגו/אחיו/אחותו/סבו/סבתו 

ימי אבל   21

העובד רשאי להיעדר מעבודתו בזמן אבלו מטעמי דת או נוהג, לתקופה שלא תעלה על 7 ימים, ויהיה זכאי לשכר מלא   
בגין ימי היעדרותו, ואין מנכים משכרו או מחופשתו השנתית את ימי האבל  

מקום לאחסון חפצים אישיים ומקום למנוחה והתרעננות   22

המעסיק ידאג, באמצעות מזמין השירות, לכך שלכל עובד יהיה באתר שבו הוא עובד מקום בטוח לאחסן את חפציו   
לנוח  יוכל  הוא  שבו  וסביר  ראוי  מקום  עובד  הוא  שבו  באתר  יהיה  עובד  שלכל  לכך  וכן  העבודה  בזמן  האישיים 

ולהתרענן בהפסקות 

הפסקות   23

המעסיק ייתן לעובד הפסקות מהעבודה במהלך יום העבודה בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה; תשלום בגין הפסקות   
בגין  תשלום  למעסיק  משלם  השירות  מזמין  שבו  במקום  ואולם  ומנוחה   עבודה  שעות  חוק  להוראות  בהתאם  יבוצע 

הפסקה, שהוא מעבר לנדרש על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, כי אז המעסיק ישלם אף את התשלום האמור לעובד 

איסור על הטלת קנסות ועונשים   24

המעסיק אינו רשאי לקנוס את העובד ו/או לנכות סכומי כסף משכרו של העובד ו/או לגבות מהעובד סכומי כסף בשום   
תנאי 

פיטורים והתפטרות   25

המעסיק רשאי לפטר עובד, שטרם השלים 12 חודשי עבודה, בכפוף לחובת מתן הודעה מוקדמת, חובה דומה חלה  )א( 
גם על העובד המתפטר  

פיטורי עובד, שהשלים 12 חודשי עבודה לפחות, אפשריים מסיבה מספקת, ויקדים אותם מו"מ בין הצדדים  )ב( 

צמצום בעבודה הוא סיבה מספקת לפיטורים; פיטורים בשל צמצום בעבודה ייעשו לפי ויתקו של העובד בעבודה  )ג( 
וכן בהתאם לצורכי העבודה 

עובד מפוטר לרגל צמצום בעבודה, שמורה לו הזכות לחזור לעבודה עם התרחבות העבודה בחברה, במשך שנה  )ד( 
אחת מיום הפסקת עבודתו  

החליטה החברה על כוונתה לפטר עובד, שהשלים 12 חודשי עבודה לפחות, תודיע על כוונתה לעובד ולנציגות  )ה( 
העובדים ותקיים שימוע לעובד 

הודעה מוקדמת   26

עובד בשכר ועובד חודשי זכאים להודעה מוקדמת זהה בהתאם לסעיף 3 בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות,   
התשס"א-2001 

הסדרת התעסוקה והתחרות ההוגנת בענף הניקיון והתחזוקה   27
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תלוש השכר/משכורת    28

המעסיק יעביר לידי העובד, מדי חודש בחודשו, לכל המאוחר במועד החוקי לתשלום השכר, תלוש שכר ובו פירוט  )א( 
מלא של כל התשלומים והניכויים מהשכר שינוסחו בצורה ברורה ומובנת לעובד, והכול בהתאם לדין  

בלי לגרוע מהאמור בסעיף 28)א( ומכל דין -  )ב( 

השעות  היקף  לרבות  עבודתו,  תנאי  כל  את  המפרט  טופס  המעסיק  לו  ייתן  לעבודה  חדש  עובד  קבלת  בעת   
השבועיות של העובד; כמו כן בעת קבלת עובד חדש לעבודה ייתן לו המעסיק טופס שבו יתבקש העובד לפרט 
אם הופקדו בעבורו הפקדות לקופת גמל לקצבה בעבר ואם ברצונו שההפקדות לקופת גמל לקצבה יופקדו לאותה 

קופה או לקופה אחרת  

תקנון עבודה   29

בטיחות   30

המעסיק ייתן, על חשבונו, לכל עובד הדרכה בטיחותית מוסמכת ומתועדת עם תחילת עבודתו של כל עובד, וכן  )א( 
מדי שנה, והכול בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 

המעסיק יספק לכל עובד ציוד מגן אישי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציון מגן אישי(, התשנ"ז-1977, והכול  )ב( 
בהתאמה לסיכונים בעבודות הניקיון לסוגיהן שאליהם העובד ייחשף במהלך עבודתו 

כל מעסיק ימנה ממונה בטיחות אשר תפקידו יהיה להבטיח את השמירה על נורמות הבטיחות הראויות בעבודה  )ג( 

מעסיק אשר מעסיק מעל 200 עובדים יהיה מחויב למנות ממונה בטיחות חיצוני  )ד( 

עובד חייב להישמע להוראות הבטיחות, לפעול על פיהם ולנקוט אמצעים שהועמדו לרשותו ושהוסברו לו, כדי  )ה( 
למנוע פגיעה 

מרפאות,  חולים,  בבתי  כגון  הידבקות,  לסיכוני  החשופים  בריאות  כעובדי  יוגדרו  המעסיק  עובדי  שבו  מקום  )ו( 
מחלקות סיעוד, מעבדות רפואיות או פרמצבטיות, ידאג המעסיק כי עובדיו יקבלו את כל החיסונים המתאימים 

מקצועות הניקיון   31

רישום נוכחות   32

מעסיק יתקין על חשבונו ויערוך שימוש בשעון נוכחות או באמצעי טכנולוגי מתאים אחר, אשר יבטיחו רישום  )א( 
מלא, מדויק ונכון של שעות העבודה בפועל של עובדיו אצל מזמין השירות ותשלום מלא בגינן, באופן הניתן 

לבקרה ופיקוח שוטפים 

על העובד לבצע החתמה אישית בשעון הנוכחות או באמצעות האמצעי הטכנולוגי האחר ועליו לדווח דיווחי  )ב( 
שעות עבודה אמיתיים המשקפים נכונה את שעות עבודתו בפועל 

חילופי מעסיקים    33

הגדרות לעניין סעיף זה - )א( 

"חילופי מעסיקים" - מצב שבו התחלף מעסיק במעסיק אחר אצל אותו מזמין שירות;  

"מעסיק יוצא" - חברה המסיימת את פעילותה בעבור מזמין השירותים במקרה של חילופי מעסיקים;  

"מעסיק נכנס" - חברה המתחילה את פעילותה בעבור מזמין השירותים במקרה של חילופי מעסיקים   

במקרה של חילופי מעסיקים, תינתן לעובד הזכות להודיע למעסיק היוצא כי הוא מעוניין להיות מועסק אצל  )ב( 
המעסיק הנכנס ברציפות להעסקתו אצל המעסיק היוצא 

הודיע העובד על רצונו להמשיך להיות מועסק כאמור בסעיף קטן )ב( - )ג( 

העובד יהיה זכאי לקבל מהמעסיק היוצא תשלום מלא בגין כל זכויותיו הסוציאליות בעבור מלוא תקופת   )1(
עבודתו אצל המעסיק היוצא וסיומה, לרבות תשלום מלא בגין פיצויי פיטורים בעבור תקופת עבודתו אצל 

המעסיק היוצא  

אצל  בוותק  התלויות  זכויותיו  כל  חישוב  לצורך  היוצא  המעסיק  אצל  עבודתו  תקופת  כל  תיחשב  לעובד   )2(
המעסיק הנכנס, לרבות לעניין מענק התמדה ותוספת ותק   

מקום שבו הביע עובד את רצונו לסיים את העסקתו אצל המעסיק היוצא ולא להמשיכה אצל המעסיק הנכנס,  )ד( 
במקרה חילופי מעסיקים, ייחשב העובד כמפוטר  

ה' באדר א' התשע"ד )5 בפברואר 2014(
)חמ 3-107-ה1(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 

1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
 ,2660 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,294 עמ'  התשס"ב,   ,5028
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, המזוהה כגוש 9017 -  

חלק מחלקה 5 )בעבר חלקה 11 בגוש שומה 7029(, בשטח   
של 306 מ"ר )מתוך שטח של 483 מ"ר(;

 ,)7029 שומה  בגוש   75 חלקה  )בעבר  בשלמותה   7 חלקה   
בשטח של 492 מ"ר 

א' בשבט התשע"ד )2 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

__________                           לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  תממ/195 
 ,955 עמ'  התשמ"ח,   ,3531 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אונו )להלן 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 

הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
ציבורי  לצורך  )או  ציבור  לבנייני  שטח  של  ציבורי  לצורך 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה( 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בקרית אונו, המזוהה כגוש 6495, חלק מחלקה   
214, בשטח של 534 מ"ר; הייעוד: שטח לבנייני ציבור 

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

ז' בשבט התשע"ד )8 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

ישראל גל  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה אונו  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תממ66א 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,1499 עמ'  התשל"א,   ,1714 הפרסומים  בילקוט 
 - )להלן  אונו  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
ציבורי  לצורך  )או  ציבור  לבנייני  שטח  של  ציבורי  לצורך 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה( 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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מעוניין  וכל  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות 

ז' בשבט התשע"ד )8 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

ישראל גל  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

                                                      לתכנון ולבנייה אונו

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תממ153 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,3227 עמ'  התשמ"ד,   ,3093 הפרסומים  בילקוט 
 - )להלן  אונו  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
ציבורי  לצורך  )או  דרך  להרחבת  שטח  של  ציבורי  לצורך 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה( 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת הקרקע  

תוספת

חלק   ,6495 כגוש  המזוהה  אונו,  בקרית  קרקע  חטיבת 
מחלקה 47, בשטח של 38 מ"ר; הייעוד: דרך 

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

ז' בשבט התשע"ד )8 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

ישראל גל  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

                                                      לתכנון ולבנייה אונו
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

תיאור הקרקע -   4

המזוהה  מ"ר,   2,522 ששטחה  אונו,  בקרית  קרקע  חטיבת 
כגוש 6491, חלקה 48 )לשעבר חלקה 3( 

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

ז' בשבט התשע"ד )8 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

ישראל גל  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

                                                      לתכנון ולבנייה אונו

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תממ/277 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4616, התשנ"ח, עמ' 2237, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה אונו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת 
כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או  פתוח  ציבורי  שטח  דרך, 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה( 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בקרית אונו -  

ח"חגוש
השטח
ייעודבמ"ר

דרך6496401165

דרך 402215

דרך6491212,431

שצ"פ21347

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

 ,6547 גוש   - גוברין  בית  רח'  השרון,  ברמת  קרקע  חטיבת   
ח"ח 114 )לשעבר חלקה 4(, בשטח של 570 מ"ר )מגרש 3(; 

הייעוד: שב"צ 

כ"ג בטבת התשע"ד )26 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2(

טל רוכברגר  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית
                                                   לתכנון ולבנייה רמת השרון

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/900, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4211, 
התשנ"ד, עמ' 3178, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

 ,132 ח"ח   ,10016 כגוש  המזוהה  בחדרה,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 722 0 דונם; ייעוד הקרקע: שב"צ + שצ"פ 

י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(
צביקה גנדלמן)חמ 3-2(  

                                                  יושב ראש הוועדה המקומית
__________                                    לתכנון ולבנייה חדרה

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
105/צ   מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
ותכנית   ,3489 עמ'  התשנ"ב,   ,4015 הפרסומים  בילקוט 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת  105/ב,  מיתאר 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של בניין ציבורי 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -    4

בשלמות,   418 חלקה   ,6188 גוש   -  18 בארי  רח'  ברק,  בני   
בשטח של 1,059 מ"ר; הייעוד: בניין ציבורי 

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התשריט   העתק 
בני ברק, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות 

ל' בכסלו התשע"ד )3 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
                                                יושב ראש הוועדה המקומית

__________                                  לתכנון ולבנייה בני ברק
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/458, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,998 עמ'  התשל"ו,   ,2185
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השרון  רמת  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לוועדה לצורך ציבורי של 

שב"צ 
                           __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בטירה, המזוהה כגושים והחלקות האלה:  

שטח להפקעה במ"רחלקהגוש

7766315,033

5067,903

5115,222

5228,689

ט"ו בשבט התשע"ד )16 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

                                                   מאמון עבדאל אלחי
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

                                                         לתכנון ולבנייה טירה

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
לד/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/6/360, 
הפרסומים 5322, התשס"ד, עמ' 3715, מוסרת בזה הוועדה 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  לוד,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ען/424, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6278, התשע"א, עמ' 5978, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה עירון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע באום אל–פחם -  

חלק   20339 כגוש  המזוהה  )דרך(,  מ"ר   7,860 ששטחה   
מחלקה 30;

חלק   ,20340 כגוש  המזוהה  )דרך(,  מ"ר   6,500 ששטחה   
מחלקה 31;

חלק   ,20340 כגוש  המזוהה  )דרך9,  מ"ר   6,000 ששטחה   
מחלקה 32 

הייעוד: דרך   

י"ג בשבט התשע"ד )14 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

מוחמד סובחי ג'בארין  
  יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה עירון  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/1118, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2312, 
התשל"ז, עמ' 1164, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה טירה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' לד/1000, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2544, התשל"ט, עמ' 1656, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה לוד )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע המזוהה כגוש 3959, ח"ח 136 )מקודם ח"ח 1,   
6, 9, 10, 19, 20, 70, 71, 72, 73, 93, 94(; בשטח של 2,675 מ"ר; 

הייעוד: דרך 

ז' בשבט התשע"ד )8 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

יאיר רביבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
גז/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/18/424, 
הפרסומים 5531, התשס"ו, עמ' 3318, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 

התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

)לשעבר   136 ח"ח   ,3959 כגוש  המזוהה  קרקע  חטיבת    
ח"ח 69/1, 69/6, 69/7, 69/8(, בשטח של 650 0 מ"ר; הייעוד: 

דרך 

ז' בשבט התשע"ד )8 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

יאיר רביבו  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

                                                      לתכנון ולבנייה לוד

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
לד/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/1/360, 
הפרסומים 6066, התש"א, עמ' 2004, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה לוד )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע, המזוהה כגוש 3959, ח"ח 136 )מקודם ח"ח   
3, 4, 6, 7, 8, 22, 93, 106, 107, 111(; בשטח של 1,438 מ"ר;  

הייעוד: דרך 

ז' בשבט התשע"ד )8 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

יאיר רביבו  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

                           __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 
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הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

 ,54 ח"ח   ,6354 גוש  גליס,  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
בשטח של 647 מ"ר, ח"ח 55, בשטח של 398 מ"ר, ח"ח 56, 

בשטח של 640 מ"ר לדרך 

ו' בשבט התשע"ד )7 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

יצחק ברורמן  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

__________                               לתכנון ולבנייה פתח תקוה
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/6/646א, 
הפרסומים 6105, התש"ע, עמ' 3816, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי לדרך ושצ"פ 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' חיון - גוש 6375, ח"ח 15,   
בשטח של 379 מ"ר לדרך + 263 מ"ר לשצ"פ 

ו' בשבט התשע"ד )7 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

יצחק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי לשב"צ  

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בפתח תקוה, אזור נחלים -  

 ,36 ח"ח  לשב"צ,  מ"ר   841 של  בשטח   ,34 ח"ח   ,6811 גוש   
מ"ר   353 של  בשטח   ,40 ח"ח  לשב"צ,  מ"ר,   573 של  בשטח 

לשב"צ 

ו' בשבט התשע"ד )7 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

יצחק ברורמן  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

__________                               לתכנון ולבנייה פתח תקוה
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/26/1232ב, 
הפרסומים 5713, התשס"ז, עמ' 4268, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי לדרך 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 



ילקוט הפרסומים 6759, י"ט באדר א' התשע"ד, 2014 2 19  3954

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

המזוהה  מ"ר,   140 ששטחה  העמק,  במגדל  קרקע  חטיבת   
כגוש 17444, ח"ח 114, 115 

כ"ו בטבת התשע"ד )29 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2(

אלי ברדה  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

                                                  לתכנון ולבנייה מגדל העמק

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/9763, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4857, 
התש"ע, עמ' 2723, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עכו  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ )או לצורך ציבורי 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה( 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 21116, ח"ח 23 )לשעבר   
גוש 18022, חלקי חלקה 24(, בשטח של 637 מ"ר בשלמות 

י"ב בשבט התשע"ד )13 בינואר 2014(
שמעון לנקרי)חמ 3-2(  

                                                  יושב ראש הוועדה המקומית
__________                                        לתכנון ולבנייה עכו

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' לה/160, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1843, התשל"ב, עמ' 2225, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רמלה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כדרך 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע ברמלה, ששטחה 560 מ"ר )במדידה גרפית(,   
המזוהה כגוש 4348, ח"ח 89 

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

יואל לביא  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/9304, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4900, 
התש"ן, עמ' 4184, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
להולכי  דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

רגל, שכ' רסקו  
                           __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך )או לצורך ציבורי 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה( 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע - דרך    4

חטיבת קרקע בשפרעם, ששטחה 139561, המזוהה כ-  

ח"חגוש

1026096 ,92 ,91 ,88 ,86 ,85 ,68 ,41

1026219 ,18 ,16

1029434 ,33 ,29 ,28 ,27 ,25

1029678

כ"א בשבט התשע"ד )22 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

נאהד חאזם  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית
                                                 לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גנ/18205, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6173, התשע"א, עמ' 1518, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או 

והבנייה( 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18304, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6711, התשע"ד, עמ' 2005, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עפולה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
מבני  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבור 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

המזוהה  מ"ר,  כ–52,381  ששטחה  בעפולה,  קרקע  חטיבת   
כגוש 16688, חלקה 21 בשלמות 

ד' בטבת התשע"ד )5 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

שלמה מליחי  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/10567, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5114, 
התשס"ג, עמ' 57, ובהתאם לתכנית מס' ג/12533, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5150, התשס"ג, 
עמ' 1299, ובהתאם לתכנית מס' ג/19846, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6627, התשע"ג, עמ' 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,6830
גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/15556, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5700, 
בדבר  שהודעה  ג/8588,  מס'  ותכנית   ,3816 עמ'  התשס"ז, 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4790, התשנ"ט, עמ' 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,4998
מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
לצורך ציבורי של דרכים, שטח למבני  דרושה  הקרקע(   -

ציבור ושטח ציבורי פתוח 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בכפר כנא המזוהה כגוש 17397 -  

חלקי
חלקה

שטח
ייעודבמ"ר

דרכים, שצ"פ, שטח למבני ציבור427885

דרך, שצ"פ41657

דרך29723

י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

חאתם דאוד  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   
ערים  בניין  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע - דרך    4

כגוש  המזוהה  מ"ר,   789 ששטחה  בשפרעם,  קרקע  חטיבת   
10276, ח"ח 14 

כ"א בשבט התשע"ד )22 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

נאהד חאזם  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית
                                                 לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/13390, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6135, 
התשע"א, עמ' 41, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העמקים  מבוא  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
לצורך ציבורי של דרכים,  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

שטחים ציבוריים פתוחים ושטח למבני ציבור 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע באכסאל, המזוהה כגוש 16905, חלקי חלקה 3,   
בשטח של 47,747 מ"ר; הייעוד: שטח לבנייני ציבור, שטח 

ציבורי פתוח ודרכים 

ד' בשבט התשע"ד )5 בינואר 2014(
)חמ 3-2(

חאתם דאוד  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

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

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  חד/926/א, 
הפרסומים 4004, התשנ"ב, עמ' 3162, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  חדרה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6545, התשע"ג, עמ' 2775, 
מיום  חדרה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 10063 )לשעבר חלק   
מגוש 7730(, חלקה סופית 85 )מגרש לפי תב"ע 101(, שטח 

ההפקעה 246 1 מ"ר; ייעוד הקרקע: שצ"פ 

כ"א בשבט התשע"ד )22 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

צביקה גנדלמן  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/1498, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6611, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,5403 עמ'  התשע"ג, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חדרה,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,1042 עמ'  התשע"ד,   ,6686 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
מיום  חדרה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

  ;497 חלקה   ,10570 כגוש  המזוהה  בחדרה,  קרקע  חטיבת   
השטח המופקע 686 0 דונם; ייעוד הקרקע: דרך + שב"צ + 

שצ"פ 

כ"א בשבט התשע"ד )22 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

צביקה גנדלמן  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

מס' הר/במ-7א-1828א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
מצהירה   ,4942 עמ'  התשנ"ד,   ,4244 הפרסומים  בילקוט 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה )להלן - 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(, 
החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  בקרקע 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
לקניינה  תהיה   ,4153 עמ'  התשע"ב,   ,6419 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית הרצליה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות 
תוספת  

חטיבת קרקע בהרצליה, רח' פורצי הדרך -  

ייעודחלקה בשלמותגוש

825 )לשעבר6558
חלקה 675(

שטח לבנייני ציבור

י"ט בשבט התשע"ד )20 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

משה פדלון  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

__________                                לתכנון ולבנייה הרצליה
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
ח/3/152,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים 6460,  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,5843 עמ'  התשע"ב, 
לתכנון ולבנייה חולון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 6559, התשע"ג, עמ' 3203, תהיה לקניינה 
זו  הודעה  פרסום  מיום  חולון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 6802, ח"ח 29, 32, 33;   
גוש 6803, ח"ח 11; גוש 6804, ח"ח 12; הייעוד: דרך 

א' בשבט התשע"ד )2 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2



ילקוט הפרסומים 6759, י"ט באדר א' התשע"ד, 2014 2 19  3958

שטח ההפקעה )דונם(מגרש

1080 199

1090 362

1100 475

ייעוד הקרקע: דרך   

כ"א בשבט התשע"ד )22 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
ען/125,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4279, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1718 עמ'  התשנ"ה, 
 19 לסעיף  בהתאם  עארה,  עירון-ואדי  ולבנייה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6703, התשע"ד, עמ' 1681, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בקה אלגרבייה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בבקה אלגרבייה, המזוהה כגוש 8752 -  

שטח במ"רחלקי חלקה

661,087

671,269

הייעוד: שטח למבני ציבור   

כ"ה בשבט התשע"ד )26 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

                                                מוחמד סובחי ג'בארין
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,353-0121681
הפרסומים 6681, התשע"ד, עמ' 848, מצהירה בזה הוועדה 

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/765, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3075, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2884 עמ'  התשמ"ד, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חדרה,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,4592 עמ'  התשע"ב,   ,6429 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
מיום  חדרה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 10037, חלקה 16; שטח   
ההפקעה 420 0 דונם; ייעוד הקרקע: שצ"פ 

כ"א בשבט התשע"ד )22 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/813, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4007, 
התשנ"ב, עמ' 3301, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חדרה,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,5070 עמ'  התשע"ב,   ,6441 הפרסומים  בילקוט 
פרסום  מיום  חדרה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 7731, ח"ח 3 -  

שטח ההפקעה )דונם(מגרש

960 135

970 154

980 144

1070 230

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

                                        __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/2005/א, 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,86 עמ'  התשנ"ו,   ,4340 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4429, התשנ"ו, עמ' 4160, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, גוש 6358, ח"ח 84, בשטח של   
2,640 מ"ר; הייעוד: דרך 

א' באדר א' התשע"ד )1 בפברואר 2014(
                                                      יצחק ברוורמן)חמ 3-4(

                                                יושב ראש הוועדה המקומית
__________                               לתכנון ולבנייה פתח תקוה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 68/1212, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6098, 
התש"ע, עמ' 3431, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,4697 עמ'  התשע"א,   ,6249 הפרסומים  בילקוט 
מיום  תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רחוב קיטרוני, גוש 6397 -  

הייעודשטח במ"רח"ח

דרך15318

שטח ציבורי פתוח200

א' באדר א' התשע"ד )1 בפברואר 2014(
                                                      יצחק ברוורמן)חמ 3-4(

                                               יושב ראש הוועדה המקומית
                                                  לתכנון ולבנייה פתח תקוה

הוועדה(,   - )להלן  השומרון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6703, התשע"ד, עמ' 1681, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בזכרון יעקב, גוש 11307 -  

שטח במ"רח"ח

287,530

296,797

34719

הייעוד: מבני ציבור   

כ"ט בשבט התשע"ד )30 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

                                                    יוסף יהודה כהן
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

__________                                לתכנון ולבנייה השומרון
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/11/2000/א, 
הפרסומים 4232, התשנ"ד, עמ' 4317, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4679, התשנ"ח, עמ' 5251, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, גוש 6364, ח"ח 200 )לשעבר ח"ח   
163(, בשטח של 35,580 מ"ר; הייעוד: דרך + שצ"פ + שב"צ 

א' באדר א' התשע"ד )1 בפברואר 2014(
)חמ 3-4(

                                                      יצחק ברוורמן
                                                יושב ראש הוועדה המקומית

__________                               לתכנון ולבנייה פתח תקוה
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2
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הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6584, התשע"ג, עמ' 4398, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3703, חלק מחלקה   
559, בשטח 54 מ"ר 

כ' בשבט התשע"ד )21 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

                                                      לתכנון ולבנייה רחובות

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
הצ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/179/1-2א, 
הפרסומים 6146, התשע"א, עמ' 416, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שרונים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6616, התשע"ג, עמ' 5595, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  יונה  כפר  המקומית  המועצה  של 

ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בכפר יונה, רח' הגולן, המזוהה כגוש 8147,   
חלקי חלקה 25; מגרש 2205; הייעוד: דרך 

י"א בשבט התשע"ד )12 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

                                                     אפרים בולמש
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
הצ/-1 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

222/2, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
6419, התשע"א, עמ' 4170, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה שרונים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
רנ/150,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5065, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1983 עמ'  התשס"ב, 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העין  ראש  ולבנייה  לתכנון 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
 ,6668 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,476 עמ'  התשע"ד, 

הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע צפונית מערבית לראש העין -  

 135  ,127  ,126  ,120 מחלקות  חלק   ,4252 כגוש  המזוהה   
)לשעבר גוש 4252, חלקה 19, ח"ח 20, 37(; גוש 8877, חלק 
 ,)13  ,6  ,5 מחלקות  חלק   ,8877 גוש  )לשעבר   16 מחלקה 

ששטחה כ–8 13 דונם; הייעוד: שטח לבנייני ציבור;

המזוהה כגוש 4252, חלק מחלקות 61, 110, 124, 126, 127,   
135; גוש 8877, חלק מחלקות 16, 25, 30 )לשעבר גוש 4252, 
ששטחה   ;)91  ,73  ,37  ,18-16 ח"ח   ,35  ,31  ,20  ,19 חלקות 

כ–4 131 דונם; הייעוד: שטח ציבורי פתוח;

 ,79  ,78  ,72  ,61 מחלקות  חלק   ,4252 כגוש  המזוהה    
 140  ,135  ,128-126  ,124  ,120  ,112  ,94-92  ,90-87  ,85-81
 ,18-16  ,9 ח"ח   ,35  ,31  ,20  ,19 חלקות   ,4252 גוש  )לשעבר 
 ,199 מחלקות  חלק   ,4253 גוש   ;)94-92  ,90-81  ,73  ,72  ,37
 ;)34  ,28  ,2 חלקות   ,4253 גוש  )לשעבר   215  ,214  ,202-200
גוש 8866, חלק מחלקה 49 )גוש 8866, ח"ח 26 לשעבר(; גוש 
8877, חלק מחלקות 16, 30 )לשעבר גוש 8877, ח"ח 5, 6, 13(, 

ששטחה כ–20 145 דונם; הייעוד: דרך 

כ"א בשבט התשע"ד )22 בינואר 2014(

)חמ 3-4(
שלום בן משה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראש העין  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/550/א/31, 
הפרסומים 6052, התש"ע, עמ' 1611, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2
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זו  הודעה  פרסום  מיום  יונה  כפר  המקומית  המועצה  של 
ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בכפר יונה, המזוהה כגוש 8138, חלקי חלקות   
59, 62, 64, 65; הייעוד: דרכים 

י"א בשבט התשע"ד )12 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

                                                     אפרים בולמש
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

                                                      לתכנון ולבנייה שרונים

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הצ/111/1-2, 
הפרסומים 4690, התשנ"ט, עמ' 238, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שרונים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6574, התשע"ג, עמ' 3980, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  יונה  כפר  המקומית  המועצה  של 

ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בכפר יונה, המזוהה כגוש 8153, חלקי חלקה 18;   
הייעוד: דרך, שצ"פ 

י"א בשבט התשע"ד )12 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

                                                     אפרים בולמש
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הצ/-61/1

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,2
3681, התשמ"ט, עמ' 3703, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה שרונים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6508, התשע"ג, עמ' 1471, 

5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6574, התשע"ג, עמ' 3980, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

כפר יונה מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בכפר יונה, המזוהה כגוש 8148, חלקי חלקה 18;   
הייעוד: דרך 

כ"ט בחשוון התשע"ג )14 בנובמבר 2012(
)חמ 3-4(

                                                     אפרים בולמש
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

                                                      לתכנון ולבנייה שרונים

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הצ/232/1-2, 
הפרסומים 6542, התשע"ג, עמ' 2577, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שרונים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6637, התשע"ג, עמ' 7211, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  יונה  כפר  המקומית  המועצה  של 

ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חלקי   ,8115 כגוש  המזוהה  יונה,  בכפר  קרקע  חטיבת   
 ,128B מגרש   ;31  ,30 חלקות  חלקי   ,8118 גוש   ;6 חלקה 

בשטח 600 מ"ר; הייעוד: מיתקנים הנדסיים 

י"א בשבט התשע"ד )12 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

                                                     אפרים בולמש
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
הצ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/102/1-2ג, 
הפרסומים 5386, התשס"ה, עמ' 2238, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שרונים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6574, התשע"ג, עמ' 3980, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2
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הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6508, התשע"ג, עמ' 1469, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  יונה  כפר  המקומית  המועצה  של 

ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בכפר יונה, המזוהה כגוש 8195, חלקי חלקות   
שצ"פ,  הייעוד:   ;)8150 בגוש   51-43 חלקות  )לשעבר   9-2

שביל, דרך 

י"א בשבט התשע"ד )12 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

                                                     אפרים בולמש
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

                                                       לתכנון ולבנייה שרונים

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הצ/-47/1

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,2
3569, התשמ"ח, עמ' 2735, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה שרונים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6508, התשע"ג, עמ' 1471, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

כפר יונה מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בכפר יונה, המזוהה כגוש 8152, חלקי חלקות   
40, 41; הייעוד: דרך 

י"א בשבט התשע"ד )12 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

                                                     אפרים בולמש
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
הצ/-1 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

61/2א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
5217, התשנ"ד, עמ' 3501, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה שרונים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -

המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 
כפר יונה מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בכפר יונה, המזוהה כגוש 8152, חלקי חלקות   
8-5, 10, 127 )לשעבר חלקי חלקה 21 בגוש 8152(; גוש 8154, 

חלקי חלקה 28; הייעוד: דרך קיימת, דרך משולבת 

י"א בשבט התשע"ד )12 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

                                                     אפרים בולמש
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

                                                      לתכנון ולבנייה שרונים

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הצ/42/1-2, 
הפרסומים 3091, התשמ"ד, עמ' 3194, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שרונים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6508, התשע"ג, עמ' 1470, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  יונה  כפר  המקומית  המועצה  של 

ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בכפר יונה, המזוהה כגוש 8195, חלק מחלקה   
שצ"פ,  הייעוד:   ;)8123 בגוש   12 חלקה  חלקי  )לשעבר   164

שביל 

י"א בשבט התשע"ד )12 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

                                                     אפרים בולמש
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הצ/70/1-2, 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,12 עמ'  התשנ"ג,   ,4045 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  שרונים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ג.ב.ד. ניהול אנרגיה מתחדשת בע"מ
)ח"פ 51-479260-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23 1 2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עציון 

ג'רסי יניב, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,25 3 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, אצל לוי חברוני זכריה, רח' הרצל 53, זכרון יעקב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 
עציון ג'ראסי יניב, מפרק

רוזנבאום - ה. צ. ע בע"מ
)ח"פ 51-372391-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22 1 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר 
למפרק  רעננה,   ,14 הכוכב  מרח'   ,053609871 ת"ז  רוזנבאום, 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,6 4 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 9, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 

אליעזר רוזנבאום, מפרק

להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6508, התשע"ג, עמ' 1469, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

כפר יונה מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בכפר יונה, המזוהה כגוש 8154, חלקי חלקות   
3, 5; הייעוד: שב"צ, דרך 

י"א בשבט התשע"ד )12 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

                                                     אפרים בולמש
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

                                                     לתכנון ולבנייה שרונים

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
הצ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/2/85/1-2, 
הפרסומים 3971, התשנ"ב, עמ' 2029, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שרונים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6473, התשע"ב, עמ' 6433, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  יונה  כפר  המקומית  המועצה  של 

ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

 301 ח"ח   ,8124 כגוש  המזוהה  יונה,  בכפר  קרקע  חטיבת   
)לשעבר ח"ח 2 בגוש 8124(; הייעוד: שצ"פ 

י"א בשבט התשע"ד )12 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

                                                     אפרים בולמש
                                                  יושב ראש הוועדה המקומית

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

תיקון טעות דפוס
שפורסמה  הקרקעות,  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה 
מס'  תכנית  לעניין   ,2634 עמ'  התשע"ב,   ,6379 הפרסומים  בילקוט 

ג/12877 )נהריה(, בסעיף 4, בתיאור הקרקע, בטבלה - 

בשורה המתחילה במגרש 65, לצד גוש רשום 19593, בטור   )1(
חלק מחלקה, במקום "113" צריך להיות "13";

בשורה המתחילה במגרש 67, בטור שטח המגרש, במקום   )2(
"996 0" צריך להיות "986 0" 

)חמ 3-2(
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 
אדרי, ת"ז 060922739, מרח' כרמל 10, אילת, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,6 4 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 9, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 
יוסף אדרי, מפרק

באקתל בע"מ
)ח"פ 51-373336-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30 12 2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילונה 

בן נפתלי, מרח' רוטשילד 37/6, כפר סבא, למפרקת החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל  נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 5 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
אילונה בן נפתלי, מפרקת

א.ר.י - סטון )2005( בע"מ
)ח"פ 51-373570-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2014 1 29, התקבלה החלטה 
שגית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
 ארגמן זוהר, מרח' ש"י עגנון 26/1, תל אביב, טל' 050-7779033,

למפרקת החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל  נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 6 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,16 00 בשעה 

שי שניים השקעות ונדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-381920-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2014 2 3, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי סלומי, ת"ז 

022215131, מרח' מודליאני 6, תל אביב, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,6 4 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 9, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 
שי סלומי, מפרק

פי. אל. בי. טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-145719-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר 
יעקב פורת, ת"ז 054249743, אצל משרד רו"ח גנור-לוי, רח' דרך 

מנחם בגין 48, קומה 8, תל אביב, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,6 4 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 9, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 
יאיר יעקב פורת, מפרק

מוניות קשת אילת בע"מ
)ח"פ 51-431493-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30 1 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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ליסה דין בע"מ
)ח"פ 51-389347-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
טל'   ,03-6735844 טל'  גן,  רמת   ,15 ביאליק  מרח'  בן–דור,  מאיר 

למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,10 7 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 9, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק

סיטן - ניהול פיננסי )2006( בע"מ
)ח"פ 51-390698-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
מאיר בן–דור, מרח' ביאליק 15, רמת גן, טל' 03-6735844, למפרק 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,10 7 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 9, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק

ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה 
שגית ארגמן זוהר, עו"ד, מפרקת

ג'רוס אברהים יאדיב בע"מ
)ח"פ 51-265635-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'רוס 

ג'ורג'ית, ת"ז 020371589, משפרעם, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,4 7 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 14, אצל עו"ד ג'ריס רואשדה, רח' תאופיק זיאד, בניין 
אלוופא, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
ג'רוס ג'ורג'ית, מפרק

מאיר בן–דור בע"מ
)ח"פ 51-319350-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

מאיר בן–דור, מרח' ביאליק 15, רמת גן, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,10 7 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק



ילקוט הפרסומים 6759, י"ט באדר א' התשע"ד, 2014 2 19  3966

סומרטק בע"מ
)ח"פ 51-413112-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 1 29, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צחי סופר, ת"ז 038259586, 
הלוי,  חודק,  קלינהנדלר,  גרוס,  ממשרד  שליט,  מירי  עו"ד  אצל 
גרינברג ושות', מרכז עזריאלי 1, בניין עגול, תל אביב, למפרק 

החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

צחי סופר, מפרק

אלי-גד ניהול, תיאום ופיקוח בע"מ
)ח"פ 51-215299-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 2 3, התקבלה החלטה 
ת"ז  יחזקאלי,  רועי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

040094492, מרח' שלום עליכם 45, תל אביב, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

רועי יחזקאלי, עו"ד, מפרק

איל אר חברה לבניין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-119865-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,5 2 2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רומן גמבורג, ת"ז 
למפרק   ,9384602 ירושלים  241/17א,  הנופך  מרח'   ,011637329

החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

רומן גמבורג, מפרק

ייזום מעוז דניאל בע"מ
)ח"פ 51-233898-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 12 29, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נופר יעקובי, 

מרח' יצחק מדהלה 1, רחובות, למפרקת החברה 

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

נופר יעקובי, עו"ד, מפרקת

רודל השקעות בע"מ
)ח"פ 51-276418-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 1 16, התקבלה החלטה 
מרח'  שטריגלר,  יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ההבטחה 24, ירושלים 97275, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

יוסף שטריגלר, מפרק

ביופיולס ישראל הפצה בע"מ
)ח"פ 51-448073-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 1 23, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ודים צ'בוטר, ת"ז 
בגין  דרך  רח'  ושות',  חג'ג-בוכניק-ויינשטיין  אצל   ,303916811

132, קומה 32, בניין עגול, תל אביב, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

ודים צ'בוטר, מפרק
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סקיילקס יבוא והפצה בע"מ
)ח"פ 51-483081-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 2 11, התקבלה החלטה 
מבית  בוגטיק,  דמיטרי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סוהר מעשיהו, אגף 3, ת"ד 13, רמלה 72100, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

דמיטרי בוגטיק, מפרק

חלקה 132 בגוש 6187 בע"מ
)ח"פ 51-023200-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 2 11, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרים הרמן, מרח' 

גונן 15, פתח תקוה, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

אפרים הרמן, עו"ד, מפרק

חברת העובדים הלאומיים בארץ ישראל בע"מ
)ח"פ 51-011009-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 2 11, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרים הרמן, מרח' 

גונן 15, פתח תקוה, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

אפרים הרמן, עו"ד, מפרק

קופאס ישראל סוכנות לביטוח אשראי )1999( בע"מ
)ח"פ 51-280358-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 2 10, התקבלה החלטה 
בן  מרח'  אלטמן,  אמנון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גוריון 11, בני ברק, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

אמנון אלטמן, מפרק

גלעד )ניהול מניות עובדים( בע"מ
)ח"פ 51-263119-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 2 10, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתי גפן, ת"ז 
024371189, מגורניצקי ושות', עורכי דין, רח' שדרות רוטשילד 

45, תל–אביב-יפו 6578403, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, באמצעות פקס מס' 03-5606555, עם העתק בדואר 

רשום למען המפרק הנ"ל 

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

איתי גפן, עו"ד, מפרק

קיי.אם.די אחזקות )2007( בע"מ
)ח"פ 51-400797-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 2 10, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון ברקת, ת"ז 024216699, 
 ,050-6485701 טל'   ,69080 אביב  תל  5א,  גלבלום  אריה  מרח' 

למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

ירון ברקת, מפרק
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ארז גולן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-282838-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ארז  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,08-9301929 טל'   ,7630424 רחובות  10ג,  מוהליבר  מרח'  גולן, 

למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,10 6 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, במשרדי מטרי, מאירי ושות', עורכי דין, דרך מנחם 
בגין 7, רמת גן 52681, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
ארז גולן, מפרק

חולות הנגב בע"מ
)ח"פ 51-314640-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ספיר-חן  שריד  חת  אצל   ,12 00 בשעה   ,9 4 2014 ביום  תתכנס 
לברון, עורכי דין, מרכז עזריאלי 5, מגדל מרובע, קומה 24, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 
אורי נרוב, עו"ד, מפרק

קרן מלגות ע"ש טובה ואליהו מרגלית 
)ע"ר 58-001349-8(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 2014 2 5, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
תל   ,20 חיים  ויסבורג  מרח'  אמיר,  יהונתן  את  ולמנות  מרצון 

אביב 6935832, למפרק העמותה 

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

יהונתן אמיר, מפרק

המפת"ח - העצמת מנהיגות ופיתוח תרבות בחינוך 
)ע"ר 58-046488-1(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,8 12 2013 ביום  שהתכנסה 
 ,4 מאפו  מרח'  מירון,  יגאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

ירושלים 9418904, טל' 02-6243672, למפרק העמותה 

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 
יגאל מירון, עו"ד, מפרק

א.א. אבן חן )תמא טיים( בע"מ
)ח"פ 51-454227-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בלוך  רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,25 3 2014 ביום  תתכנס 
48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

אפיקי מזון בע"מ
)ח"פ 51-359457-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים 
אלפסי, ת"ז 012455051, מרח' בית יהושוע 1, ראשון לציון, למפרק 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,23 4 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

חיים אלפסי, מפרק




