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מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך בפעילות המכוונת להעצמתן
הדתית-רוחנית של קהילות בתי הספר
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,11985-ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסמים
בזה מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך (להלן  -המשרד) בפעילות המכוונת להעצמתן הדתית-
רוחנית של קהילות בתי הספר למוסדות ציבור:
תקנה תקציבית460213 :
 .1כללי
(א) ועדת התמיכות של המשרד (להלן  -הוועדה) ,תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד לפי נוהל להגשת בקשות
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור (להלן  -הנוהל) 2ולדיון בהן לפי מבחנים אלה.
(ב) התמיכה עצמה צריך שתינתן ,אם אכן נכון וראוי לתתה ,על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה
השונים.
(ג) בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה ,תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין ,תוך יישום אחיד
וענייני של מבחנים אלה.
(ד) כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים ,תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ,ככל שיידרש לפי נסיבות העניין.
החלטות הוועדה יהיו מנומקות.
(ה) חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות ,הכול בכפוף לאמור
במבחנים אלה ובחוק התקציב השנתי לשנת הכספים השוטפת ,כפי שיפורט להלן.
 .2הגדרות
במבחנים אלה -
"בית ספר יסודי"  -בית ספר המיועד לתלמידים בכיתות א' עד ו';
"בית ספר על–יסודי"  -בית ספר המיועד לתלמידים בכיתות ז' עד י"ב;
"המינהל"  -המינהל לחינוך דתי שבמשרד;
"מדריך"  -סטודנט ,תלמיד ישיבה או תלמידת מדרשה ,או בוגר מסלולי לימוד אלה;
"קהילת בית הספר"  -קהילה שפרטיה הם אלה:
()1

מנהל בית הספר;

()2

מורי בית הספר;

()3

תלמידי בית הספר;

()4

הורים לתלמידי בית הספר;

"רכז מדריכים"  -מדריך בעל ניסיון של שנתיים לפחות בניהול של צוות מדריכים.
 .3מטרת התמיכה
מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה לתמוך בהעמקת אורח החיים הדתי ושמירת תורה ומצוות ברוח הציונות הדתית
על ידי העצמת התהליך החינוכי בבתי הספר היסודיים הממלכתיים-דתיים הנתונים לפיקוח המינהל ובכלל זה בתי
הספר העל–יסודיים הפועלים ברוח החינוך הממלכתי-דתי ואשר נוהגת בהם מדיניות אינטגרציה מלאה ,המכוונת
3
לחיזוק התלמידים וצוות ההוראה לפי מטרות החינוך הממלכתי-דתי המפורטות בחוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג1953-
(להלן  -החוק) ,ובכללן היבטים ערכיים ותכניות המכוונים לשמירת תורה מצוות ואורח חיים דתי ברוח הציונות
הדתית; העצמת התהליך האמור מיועדת ,לקהילת בית הספר ומתבצעת לעתים במקביל בין כל פרטיה השונים או
חלקם ,לעתים לכל פרטיה במשולב ולעתים במקביל ובמשולב כאמור.
___________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2י"פ התשע"ג ,עמ'  3172ועמ'  ;5152התשע"ד ,עמ'  ;742התשע"ה ,עמ' .658
 3ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;137התשס"ט ,עמ' .291
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 .4סוגי הפעילויות והנושאים הנתמכים
(א) סוגי הפעילויות והנושאים הנתמכים ,לעניין בתי ספר יסודיים:
()1

קיום פעילות ערכית וחינוכית ובכלל זה פעילות העשרה ,ערבי לימוד ,סמינריונים ,פעילות תרבות ,פעילות
חברתית ,המיועדת לשמירת תורה ומצוות לפי המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית ומכוונת לקהילת
בית הספר או לחלק מפרטיה; פעילות כאמור שעורך בית הספר להורי התלמידים תעמוד בזיקה לפעילות
שהוא עורך לתלמידים שבו ותתקיים בזירה הבית ספרית;

()2

קיום מערכת הנחיה מקצועית קבועה ופרטנית לצוות ההוראה והניהול ,המיועדת להכרה ולהטמעת תוכני
הפעילות הנתמכת המתבצעת בתחום בית הספר;

()3

קיום מפגשי לימוד ,הכוונה וייעוץ בית ספריים לצוות ההוראה ,המיועדים להכרה ולהטמעת תוכני
הפעילות הנתמכת;

()4

ימי עיון אזוריים או ארציים למנהלים ולמורים ,שעניינם הכרה והטמעה של תוכני הפעילות הנתמכת,
גיבוש קבוצתי ולימוד עמיתים;

()5

פיתוח הפקת חומרי למידה למסגרת בית הספר ,המיועדים ליישום הפעילות הנתמכת ,ולהנחלתה לקהל
היעד לשימוש שוטף במהלך שבוע הלימודים.

(ב) סוגי הפעילויות והנושאים הנתמכים ,לעניין בתי ספר העל–יסודיים:
()1

קיום פעילות ערכית וחינוכית ובכלל זה פעילות העשרה ,ערבי לימוד ,סמינריונים ,פעילות תרבות ,פעילות
חברתית ,המיועדת לשמירת תורה ומצוות לפי המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית ומכוונת לקהילת
בית הספר או לחלק מפרטיה; פעילות כאמור שעורך בית הספר להורי התלמידים תעמוד בזיקה לפעילות
שהוא עורך לתלמידים שבו ותתקיים בזירה הבית ספרית;

()2

העצמה דתית המכוונת לשמירת תורה ומצוות לפי המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית שתתבצע
באמצעות מדריכים וביניהם סטודנטים ,תלמידי ישיבה או תלמידות מדרשה תורנית ,שידריכו שני שנתונים
של תלמידי בית הספר לפחות ,בהדרכה קבוצתית ופרטנית שבועית קבועה שנתוני התלמידים שיקבלו
הדרכה כאמור ייקבעו בשיתוף של מוסד הציבור ובית הספר לפי תכנית העבודה שגובשה אתו; לעניין זה
יובהר כי שעת הדרכה של התלמידים או של המדריך ,שהמשרד ,לרבות האגף למוסדות תורניים שבמשרד,
מתקצב אותה או תומך בה ,לא תיתמך לפי מבחנים אלה;

()3

קיום מערכת הנחיה מקצועית קבועה ופרטנית לצוות ההוראה והניהול ,המתבצעת בתחום בית הספר;

()4

קיום מפגשי לימוד ,הכוונה וייעוץ בית ספריים לצוות ההוראה ,המיועדים להכרה ולהטמעת תוכני
הפעילות הנתמכת;

()5

ימי עיון ומפגשים אזוריים או ארציים למנהלים ולמורים ,שעניינם הכרה והטמעה של תוכני הפעילות
הנתמכת ,גיבוש קבוצתי ולימוד עמיתים;

()6

פיתוח הפקת חומרי למידה למסגרת בית הספר ,המיועדים ליישום הפעילות הנתמכת ולהנחלתה לקהל
היעד לשימוש שוטף במהלך שבוע הלימודים.

 .5תנאי הסף ותנאים נוספים לקבלת התמיכה
לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי רק מוסד שהוא מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף 3א לחוק (להלן  -מוסד הציבור) העומד
בתנאים אלה:
( )1מוסד הציבור אינו מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה ,התש"ט ,41949-ואינו מפעיל בעצמו מוסד חינוך כזה;
( )2מוסד הציבור עומד בתנאים לקבלת תמיכה לפי הנוהל ולהוראות החשב הכללי כפי שנקבעות מזמן לזמן;
( )3בשנה שקדמה לקבלת התמיכה לראשונה ,מוסד הציבור פעל בבתי ספר שמספרם הכולל לא יפחת ממחצית
ההיקף הנדרש לפי התנאים האמורים בפסקה (;)11
( )4למוסד הציבור ניסיון משמעותי של שנתיים לפחות בפעילות הנתמכת ,המיועדת לבתי ספר יסודיים או לבתי ספר
על–יסודיים כמפורט בסעיף  ;4ואולם ניסיון כאמור יכול שיהיה בפעילות הנתמכת בכל סוגי הפעילות והנושאים
הנתמכים המפורטים בסעיף  ,4או ברובם;
___________
 4ס"ח התש"ט ,עמ' .287
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( )5לעניין הפעילות הנתמכת בבתי הספר היסודיים:
(א)

הנחיה מקצועית קבועה ופרטנית לצוות ההוראה והניהול כאמור בסעיף (4א)( - )2תתקיים אחת לחודש
לפחות ,במהלך שנת הלימודים; במוסד שבו ארבעה מדריכים לפחות ,רכז המדריכים בעצמו ייתן הנחיה
כאמור למנהל בית הספר;

(ב)

מפגש לימוד ,הכוונה וייעוץ בית ספריים לצוות ההוראה כאמור בסעיף (4א)( - )3יתקיים פעמיים בשנה
לפחות לא כולל חגים וחופשות;

(ג)

ימי העיון ומפגשים למנהלים ולמורים כאמור בסעיף (4א)( - )4יתקיימו  6ימי עיון לפחות למנהלים ולמורים
במשותף ,במהלך שנת הלימודים ובחופשות;

(ד)

למרות האמור בסעיף קטן זה ,לגבי מוסד ציבור המקבל תמיכה לראשונה ,תעמוד פעילותו על  50%לפחות
מהפעילות הקבועה בפסקאות משנה (א) עד (ג);

( )6לעניין הפעילות הנתמכת בבתי הספר העל–יסודיים:
(א)

הנחיה מקצועית קבועה ופרטנית לצוות ההוראה והניהול כאמור בסעיף (4ב)( - )3תתקיים אחת לחודש
לפחות ,במהלך שנת הלימודים;

(ב)

מפגש בית ספרי קבוע לצוות ההוראה כאמור בסעיף (4ב)( - )4יתקיים פעמיים בשנה לפחות (לא כולל חגים,
חופשות וזמני לימודים מרוכזים לבחינות בגרות);

(ג)

ימי עיון ומפגשים למנהלים ולמורים כאמור בסעיף (4ב)( - )5יתקיימו  6ימים לפחות בשנת הלימודים ובחופשות;

(ד)

הדרכה קבוצתית כיתתית לכל כיתה מבין הכיתות המשתתפות בפעילות הנתמכת כאמור בסעיף (4ב)(- )2
תיערך בהיקף של שעה שבועית לפחות בכל כיתה;

(ה)

הדרכה פרטנית כאמור בסעיף (4ב)( - )2תיערך בהיקף ממוצע של שלוש שעות שבועיות לפחות לכל כיתה
מבין הכיתות המשתתפות בתכנית ,לתלמידים שייבחרו מבין שני שנתונים של בית הספר לפחות;

(ו)

למרות האמור בסעיף קטן זה ,לגבי מוסד ציבור המקבל תמיכה לראשונה ,תעמוד פעילותו על  50%לפחות
מהפעילות הקבועה בפסקאות משנה (א) עד (ג);

( )7נוסף על האמור בפסקאות ( )5ו–( )6על הפעילות הנתמכת בבתי הספר היסודיים או בבתי הספר העל–יסודיים
לעמוד בתנאים האלה:
(א)

פעילות שעורך בית הספר להורי התלמידים תתקיים במתחם בית הספר ולא תעלה בהיקפה על  10%מכלל
הפעילות הבית ספרית שהוא עורך להורים ,למורים או לתלמידים;

(ב)

שעת פעילות הנערכת לתלמידים היא  45דקות לפחות; שעת פעילות הנערכת למנהלי בתי הספר ,צוות
ההוראה או מורים תהיה  60דקות לפחות;

(ג)

בפעילות המיועדת לתלמידים משתתפים  75%מכלל התלמידים שבעבורם מיועדת הפעילות ,לפחות ,זולת
אם מדובר בפעילות הדרכה פרטנית;

(ד)

בפעילות המיועדת לצוות ההוראה בבית הספר משתתפים  50%מאנשי הצוות לפחות ,זולת אם מדובר
בפעילות הנחיה מקצועית;

(ה)

בפעילות המיועדת להורים ,משתתפים  25%לפחות מכלל ההורים ,שבעבורם מיועדת הפעילות;

( )8לפעילות הנתמכת לא ניתן סיוע ממשלתי אחר בכל דרך שהיא;
( )9הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה אינה מהווה חלק מתכנית הלימודים הפורמלית; לעניין זה לא יובאו בחשבון
שעות שהפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה מתקיימת בהן ,המתוקצבות באופן אחר;
( )10מנהל או מנהלת הפעילות במוסד הציבור שבעדה מבוקשת התמיכה הוא בעל תואר אקדמי בדרגת  .B.Aלפחות,
וניסיון בניהול או ריכוז חינוכי של  3שנים לפחות;
( )11במוסד ציבור שבו מעל  4מדריכים ,קיים רכז הדרכה בהיקף של שליש משרה לפחות;
( )12מוסד הציבור מפעיל את התכנית ,לכלל מרכיביה ,הנתמכים לפי מבחנים אלה ב– 20מוסדות חינוך יסודיים או
על–יסודיים לפחות ברחבי הארץ ,בשני מחוזות של משרד החינוך ,לפחות .לעניין זה יובהר ,כי תוכר גם פעילות
המתקיימת במוסד חינוך יסודי בלבד או במוסד חינוך על–יסודי בלבד;
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( )13למרות האמור פסקה ( )12בבתי ספר אשר התכנית מופעלת בהם מעל שלוש שנים יהיה ניתן להפעיל 50%
ממרכיבי התכניות והנושאים הנתמכים המפורטים בסעיף  4בלבד ,ובתנאי שהמספר הכולל של בתי הספר
בתכנית המלאה שמקיים מוסד הציבור איננו קטן מהמפורט פסקה ( )12וניתן אישור משרד החינוך מראש לצמצום
הפעילות כאמור באותם בתי ספר לאחר שנוכח שהמוסד עומד בשני התנאים שלהלן:
(א)

המנהל עבר לפחות  15ימי השתלמות בתכנית כנדרש ,ולפי הערכת הפיקוח יש ביכולתו להוביל את
התכנית בבית הספר ,לאור רכיבי התכנית ,עם פחות תמיכה וליווי;

(ב)

בית הספר משלב את מרכיבי התכנית; בתכנית העבודה הבית ספרית שניים לפחות ממרכיביה הפכו להיות
נורמה חינוכית המתבטאת בהפעלה סדירה של המרכיבים במשך שנתיים;

(ג)

החלטת המשרד להקלה כאמור בפסקה משנה (ב) תהיה מנומקת ותועבר לעיון מוסד ציבור המבקש זאת;

( )14תכנית ההעצמה המפורטת ,ובכלל זה חומרי הלימוד הכלולים במסגרתה ,מאושרת מראש בידי המינהל במשרד;
( )15בכל מקרה לא תינתן תמיכה בעד הדרכת תלמידים המשתתפים בפעילות הנתמכת לפי מבחנים לצורך תמיכה
של משרד החינוך התרבות והספורט המינהל לחינוך דתי  -פעילות לא פורמלית לחיזוק זהותם הדתית של
תלמידי החינוך הדתי לקראת שירותם בצבא;5
( )16על מוסד הציבור לערוך סקרי משוב הערכה ומדידה באמצעות גורם חיצוני מקצועי לפי פרמטרים ומדדים
שיאושרו בידי מינהל.
 .6אופן חישוב התמיכה
(א) תמיכה בשיעור של עד  70%מסך כל התמיכה תינתן בעדה פעילות ישירה ,ועלויות ישירות של הפעילות כמפורט
להלן:
()1

בעד שעות פעילות לתלמידים ,יקבל מוסד הציבור נקודה אחת .לעניין זה יחושבו סכום של עד  4שעות
הדרכה לכיתה בשבוע במצטבר; ניקוד לפי פסקה זו יינתן בעד פעילות בשתי שכבות גיל בלבד מבין שכבות
גיל בבית הספר;

()2

בעד כל שעת הדרכה מקצועית ופרטנית הניתנת על ידי רכז מדריכים למנהל בית הספר ,יקבל המוסד נקודה
וחצי;

()3

בעד שעת הדרכה מקצועית פרטנית המיועדת למנהלי בית ספר או לאנשים מקרב צוות ההוראה יקבל מוסד
הציבור נקודה אחת .לפי פסקה זו ,לא יינתן ניקוד מעבר ל– 30נקודות ,אלא אם כן הוועדה הפדגוגית של
מינהל החינוך ממלכתי דתי (להלן  -חמ"ד) נתנה לכך אישור מראש;

()4

בעד יום עיון המיועד למנהלי בית ספר או לצוות ההוראה יקבל מוסד הציבור  6נקודות ובלבד שיום
העיון לא יפחת מ– 5שעות פעילות .בעניין זה יום עיון בשישי-שבת ייחשב כשני ימי עיון .יקוימו ימי עיון
נפרדים בעד צוות ההוראה במוסדות יסודיים ובמוסדות על–יסודיים .לעניין פסקה זו ,לא יינתן ניקוד ליותר
מחמישה ימי עיון בשנה .ימי עיון שניתן בעדם ניקוד לפי פסקה זו ,לא ייכללו בסך כל השעות שבעדן ניתן
ניקוד לפי פסקה (.)3

לעניין זה יובהר כי בכל מקרה של תקצוב על פי ניקוד מצטבר ,הרי שווי נקודה לא יעלה בשום מקרה על תעריף
ההדרכה לשעה הדרכה לפי נציבות שירות המדינה למרצה בקבוצה 1א ,כפי ערכה ביום  1בינואר של כל שנת
כספים (בשנת  203 - 2016שקלים חדשים לא כולל מע"מ).
(ב) תמיכה בשיעור של  17%מסך כל התמיכה ,תינתן בעד קיום מערך סיוע וליווי ,בכפוף להוכחת עלויות ביצוע
ולהנחת דעת המשרד כמפורט להלן:
()1

 90%בעד הוצאות שכר הפיקוח החינוכי והמינהלי שמקיים מוסד ציבור על פעילותו;

()2

 10%בעד הוצאות גיוס ,מיון והכשרת צוותי התכנית והשתלמות.

(ג) תמיכה בשיעור של  3%מסך כל התמיכה תינתן בעד מימון עלויות ביצוע מחקר הערכה ,מדידה ומשוב על ידי
גורם מקצועי חיצוני למוסד הציבור לפי פרמטרים שיוגדרו כל שנה על ידי מינהל החמ"ד ויפורסמו על ידו .סכום
התמיכה לפי סעיף קטן זה יחולק בין הגופים הנתמכים לפי חלקם היחסי בתמיכה לפי מבחנים אלה.
___________
 5י"פ התשס"ה ,עמ' .5349
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(ד) תמיכה בשיעור של  10%מסך כל התמיכה תינתן בעד פיתוח והפקת חומרי למידה הנחוצים לפעילות ובתנאי
שאושרו פדגוגית טרם הפקתם על ידי המינהל ובתנאי שפיתוחם מותאם לאוכלוסיית התלמידים ולסוג הפעילות
הייעודית .בעניין זה לא יובאו בחשבון ספרות וחומרי לימוד הניתנים לרכישה לציבור הרחב .התמיכה תינתן
בכפוף להוכחת עלויות ביצוע ,להנחת דעת המשרד.
(ה) התמיכה תחולק על פי סך כל הנקודות שיצברו כלל מוסדות הציבור בכלל הסעיפים לפי המפורט.
(ו) פעילויות הניתנות בהתנדבות לא יובאו במניין לצורך התמיכה ולצורך העמידה בתנאי הסף ,יובהר כי גם כוח
אדם מתנדב ,שמימונו מתקציב המדינה ובכלל זה בנות שירות לאומי או מורות חיילות ,לא יבואו במניין.
(ז) שיעור התמיכה במוסד ציבור הנתמך לראשונה לפי מבחנים אלה לא יעלה על כפל עלות הפעילות הנתמכת לפי
מבחנים אלה ,שהוצאה על ידו בשנה שקדמה לשנת התמיכה הראשונה.
(ח) אם ייוותר עודף כספי לא מנוצל באחד מרכיבי התמיכה ,רשאית הוועדה לשקול את העברת התקציב העודף
לרכיבי התמיכה האחרים ,לפי יחס התמיכה שנקבע להם לפי מבחנים אלה ,הכול בכפוף למגבלת התמיכה
שנקבעה להם ,ככל שנקבעה.
(ט) בכל מקרה ,תמיכת המשרד לא תעלה על  90%מסך כל העלות בפועל של הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה.
(י) בכל מקרה ,לא תינתן תמיכה בעבור מוסדות החינוך ,אלא לאחר שזו קיבלה את אישור המינהל לתכנית העבודה
המפורטת ,שתוגש בידי מוסד הציבור ,כאמור בסעיף .)2(7
 .7נוהל
לפי מבחנים אלה יצורפו כל המפורטים להלן:
( )1כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשת התמיכה ,לפי הנוהל והוראות החשב הכללי לפי סעיף ;)2(5
( )2תכנית עבודה שנתית מפורטת של מוסד הציבור ,חתומה בידי מנהל מוסד הציבור;
( )3הנתונים הדרושים לקביעת הזכאות לתמיכה ולגובהה ,לרבות תעודות השכלה גבוהה של מנהל הפעילות
הנתמכת במוסד הציבור ,התחייבות כי לפעילות הנתמכת לא ניתן סיוע ממשלתי אחר בכל דרך שהיא וכי
הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה אינה מהווה חלק מתכנית הלימודים הפורמלית;
( )4מוסד ציבור ישלח בתום שישה חודשים ובסיום השנה דוח ביצוע בגין ששת החודשים האחרונים בצירוף כרטסת
הנהלת חשבונות ואסמכתאות לפי דרישה ,וזאת במסמך הערוך לפי טופס שיפרסם המשרד-חתום בידי מוסד
הציבור (להלן  -הטופס) ,ובמידת האפשר העתק של אותו מסמך במדיה מגנטית בגיליון עבודה אלקטרוני; ויכלול
את פעולות המוסד שבוצעו במהלך ששת החודשים האחרונים .הדוח שיישלח בסיום השנה יהיה דוח מסכם
חתום בידי מוסד הציבור ורואה החשבון מטעמו .מוסד הציבור ימסור למשרד או לוועדה כל נתון ,או מידע
שיידרשו במהלך השנה ,השייך לעניין בחינת בקשת התמיכה;
( )5מחקר הערכה מדידה ומשוב ,בכל שנת פעילות ובצמוד לתכנית העבודה יגדיר מינהל החמ"ד את אמות המידה
לקיומו של מחקר הערכה מדידה ומשוב על התהליך ,מידת יישומו ,והשפעתו כפי שבאה לידי ביטוי ביישום ,וכפי
שהיא נתפסת על ידי מוסדות החינוך .תכנית המחקר ,ההערכה המדידה והמשוב ,יוצגו כחלק מתכנית העבודה
השנתית .ממצאי המחקר יצורפו לדוח ביצוע של הרבעון המסכם כל שנה.
 .8ביטול
מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור  -בטלים.
6

 .9תחולה
תחילתם של מבחנים אלה ביום י"ט בטבת התשע"ו ( 1בינואר .)2016
כ"ד בסיוון התשע"ו ( 30ביוני )2016
(חמ )3-1888
()803-35-2013-000044
			
				
___________
 6י"פ התש"ע ,עמ' .2275
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תיקון למבחנים של משרד התרבות והספורט למתן תמיכה במוסדות ציבור לצורך תמיכה בפעילות תרבות
בתחום מורשת של עדות ישראל
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,11985-לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם
המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף  )4(3לחוק התרבות והאמנות ,התשס"ג ,22002-מתפרסם בזה תיקון
למבחנים של משרד התרבות והספורט למתן תמיכה במוסדות ציבור לצורך תמיכה בפעילות תרבות בתחום מורשת של
עדות ישראל( 3להלן  -המבחנים העיקריים):
 .1הוראת שעה
אחרי סעיף  38יבוא:
"הוראת שעה
 .39על אף האמור במבחנים אלה ,בשנת  ,2016יהיה ניתן לקבל תמיכה בעד פעילות שבוצעה בשנת  2015על פי פרק ג'
במבחנים אלה כנוסחם בתאריך י"ט בטבת התשע"ו ( 31בדצמבר  ,)2015ובלבד שוועדת התמיכות שוכנעה כי הפעילות
בוצעה כנדרש בשנת ".2015
 .2תחילה
תחילתו של תיקון זה ביום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר .)2016
י"ג בניסן התשע"ו ( 21באפריל )2016
(חמ )3-1888
()803-35-2015-000059
			
				
___________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2ס"ח התשס"ג ,עמ' .64
 3י"פ התשע"ה ,עמ' .4784

מירי רגב
שרת התרבות והספורט

תיקון למבחנים לחלוקת כספים של משרד הבריאות לצורך תמיכה בבתי חולים ציבוריים-כלליים במצוקה
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,11985-ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסם
בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספים של משרד הבריאות לצורך תמיכה בבתי חולים ציבוריים-כלליים במצוקה( 2להלן -
המבחנים העיקריים) ,כמפורט להלן:
תיקון סעיף 4
 .1בסעיף  4למבחנים העיקריים -
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "(ב) ו–(ג)" יבוא "(ב) עד (ד)";
( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "בתוך  90ימים מעת קבלת התמיכה" יבוא "עד יום  31בדצמבר ;"2016
( )3בסופו יבוא:
"(ד) כתנאי להעברת התמיכה המקדמית ,בית החולים יתחייב בכתב כי ישתף פעולה עם חברה לייעוץ כלכלי
שתמונה על ידי משרד הבריאות ומשרד האוצר לצורך סיוע בגיבוש תכנית לייצוב פיננסי".
תיקון סעיף 5
 .2בסעיף  5למבחנים העיקריים -
( )1בסעיף קטן (א) -
(א)

בפסקה ( ,)2בסופה יבוא "או חברה לייעוץ כלכלי שמונתה לפי סעיף (4ד)";

(ב)

בפסקה ( ,)3בסופה יבוא "וכל סמכות נוספת כפי שתוסכם בין הממשלה לבין בית החולים ותוגדר בהסכם";

___________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2י"פ התשע"ו ,עמ' .4689
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( )2בסעיף קטן (ג) ,במקום פסקה ( )1יבוא:
"( )1בית החולים יציג למשרד הבריאות תכנית הכוללת צעדים שונים המצביעים על ירידה בגירעון השוטף מדי
שנה עד להגעה לאיזון תקציבי שוטף שהוא בר–קיימא החל משנה אחת לפחות לפני השנה האחרונה לתקופת
ההסכם;";
( )3סעיף קטן (ד)  -בטל.
כ' בתמוז התשע"ו ( 10ביולי )2016
(חמ )3-1888
()803-35-2016-000131
			
				

יעקב ליצמן
שר הבריאות

הודעה על עדכון סכומי ההטבות הניתנים לפי פרק שלישי 1
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י1950-
לפי סעיף 15א(ג)(()3ב) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י( 11950-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי
עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר  2015לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר  ,2014הסכומים הקבועים להטבות המנויים
בפרק שלישי  1לחוק הם ,מיום י' בטבת התשע"ו ( 1בינואר  ,)2016כמפורט להלן:

סכום ההטבה בשקלים חדשים
.1

הטבות לשיקום תעסוקתי לפי סעיף 15ב לחוק -
()1

()2

להקמת עסק ראשון לפי סעיף קטן (ד) -
(א)

לשכול לפי פסקה ()1

106,163

(ב)

לאלמנה לפי פסקה ()2

103,757

(ג)

ליתום לפי פסקה ()3

לביסוס או להשלמה של עסק קיים לפי סעיף קטן (ה) -
(א) לשכול לפי פסקה ()1

22,186

(ב) לאלמנה לפי פסקה ()2

22,186

(ג)
()3

18,602

11,038

ליתום לפי פסקה ()3

לשיקום תעסוקתי לפי סעיף קטן (ו) -
ליתום

()4

5,520

לרכישת רכב מסחרי ראשון לפי סעיף קטן (ז) -
לשכול ,לאלמנה וליתום

()5

64,774

להחלפת רכב מסחרי לפי סעיף קטן (ח) -
לשכול ולאלמנה

()6

64,774

לרכישת רכב ראשון ללימוד הוראת נהיגה לפי סעיף קטן (ט) -
לשכול ,לאלמנה וליתום

()7

41,183

להחלפת רכב ראשון ללימוד הוראת נהיגה לפי סעיף קטן (י) -
לשכול ולאלמנה

.2

41,183

הטבות רכב וניידות לפי סעיף 15ג לחוק -
()1

לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן (ד) -
שכול שיש לו רישיון נהיגה -
(א) לפי פסקה (()1א)

__________
 1ס"ח התש"י ,עמ'  ;162התשע"ד ,עמ' .186

8 788

46,970
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הטבות לשיקום תעסוקתי לפי סעיף 15ב לחוק -
(ב) לפי פסקה (()1ב)

31,310

(ג) לפי פסקה (()2א)

38,611

(ד)
()2

לפי פסקה (()2ב)

22,972

לרכישת רכב משומש לשימוש אישי לפי סעיף קטן (ה) -
לשכול שיש לו רישיון נהיגה -
(א) לפי פסקה ()1

38,611

לפי פסקה ()2

22,972

(ב)
()3

לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן (ו) -
לשכול שאין לו רישיון נהיגה -
(א) לפי פסקה (()1א)

31,310

(ב) לפי פסקה (()1ב)

22,972

(ג) לפי פסקה (()2א)

25,741

(ד)
()4

לפי פסקה (()2ב)

22,972

לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן (ז) -
לאלמנה שיש לה רישיון נהיגה -
(א) לפי פסקה (()1א)

59,497

(ב) לפי פסקה (()1ב)

77,976

(ג) לפי פסקה (()2א)

47,030

לפי פסקה (()2ב)

22,186

(ד)
()5

לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן (ח) -
לאלמנה שאין לה רישיון נהיגה -
(א) לפי פסקה (()1א)

41,642

(ב) לפי פסקה (()1ב)

22,186

(ג) לפי פסקה (()2א)

32,912

לפי פסקה (()2ב)

22,186

(ד)
()6

למימון הוצאות ניידות לפי סעיף קטן (י) -
לאלמנה שאין לה רכב

()7

למימון שיעורי נהיגה לפי סעיף קטן (יא) -
(א)

לשכול ,לפי פסקה ()1

1,552

(ב)

לאלמנה ,לפי פסקה ()2

2,146

(ג) ליתום ,לפי פסקה ()3

2,146

ליתום ,לפי פסקה ()4

2,146

(ד)
.3

384

הטבות לרווחה כלכלית לפי סעיף 15ד לחוק -
()1

למימון הוצאות נלוות ללימודים לפי סעיף קטן (ה) -
שכול  -בעד אחי הנספה הלומדים בכיתות ז' עד י"ב

()2

2,126

למימון שיעורי עזר לפי סעיף קטן (ו) -
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הטבות לשיקום תעסוקתי לפי סעיף 15ב לחוק -
שכול ,בעד אחי הנספה הלומדים בבית ספר יסודי ,בחטיבת ביניים או בתיכון
()3

1,149

למימון הוצאות לימודים ומימון חוגים לפי סעיף קטן (ז) -
לאלמנה בעד ילדיה היתומים -
(א)

לפי פסקה ()1

1,804

(ב)

לפי פסקה ()2

2,126

(ג)

לפי פסקה ()3

2,892

בעד נישואי יתום לפי סעיף קטן (ט) -

()4

8,994

לאלמנה
( )5מלווה חד–פעמי להוצאות מיוחדות ולצרכים אישיים לפי סעיף קטן (י) -
(א)

לשכול ,לפי פסקה ()1

6,839

(ב)

לשכול ,לפי פסקה ()2

16,204

(ג)

לאלמנה ,לפי פסקה ()3

3,728

(ד)

לאלמנה ,לפי פסקה ()4

9,125

(ה)

לשכול ,לפי פסקה ()5

10,979

(ו)

לאלמנה ,לפי פסקה ()6

7,433

(ז)

ליתום ,לפי פסקה ()7

30,586

( )6מלווה אחת לשלוש שנים ,לצרכים אישיים לפי סעיף קטן (יא) -
לשכול או לאלמנה
()7

6,769

מענק מיוחד לפתרון מצוקה לפי סעיף קטן (יב) -
(א)

לשכול או לאלמנה לפי סעיף קטן (יב) רישה

1,562

(ב)

לשכול או לאלמנה לפי סעיף קטן (יב) סיפה

1,562

מלווה חד–פעמי לכיסוי חובות לפי סעיף קטן (יג) -

()8

לשכול או לאלמנה
()9

57,593

סיוע בהוצאות טלפון לפי סעיף קטן (טו) -
לשכול -
(א)

לפי פסקה ()1

(ב) לפי פסקה ()2
(ג)
()10

לפי פסקה ()3

43
266

סיוע בעד דמי שימוש בטלפון לפי סעיף קטן (טז) -

לאלמנה
()11

197

266

סיוע במימון רכישת חלקת קבר לפי סעיף קטן (יז) -

לשכול או לאלמנה -
(א)

לפי פסקה ()1

5,279

(ב)

לפי פסקה ()2

4,493

()12

מענק חודשי לפי סעיף קטן (יח) -

לשכול -
(א)

8 790

לפי הרישה

405
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.1

הטבות לשיקום תעסוקתי לפי סעיף 15ב לחוק -
(ב)

לפי פסקה ()1

222

(ג)

לפי פסקה ()2

84

(ד)

לפי פסקה ()3

()13

מענק חד–פעמי לפי סעיף קטן (יט) -

לשכול ולאלמנה לפי פסקה ()1
.4

99
36,437

הטבות לדיור לפי סעיף 15ה לחוק -
()1

סיוע במימון רכישת דירה ראשונה לפי סעיף קטן (ו) -
לשכול מחוסר דיור -

()2

(א)

לפי פסקה ()1

123,555

(ב)

לפי פסקה ()2

221,922

סיוע במימון רכישת דירה לפי סעיף קטן (ז) -
לשכול שמתגורר בדירה ציבורית

()3

(א)

לפי פסקה ()1

(ב)

לפי פסקה ()2

43,193
221,922

סיוע במימון רכישת דירה ראשונה לפי סעיף קטן (ח) -
לאלמנה מחוסרת דיור -
(א)

לפי הרישה

271,116

(ב)

לפי פסקה ()1

66,940

(ג)

לפי פסקה ()2

(ד)

לפי פסקה ()3

212,929
 212,929והמענק
הנוסף 16,074

( )4סיוע במימון החלפת דירה לפי סעיף קטן (ט) -
לשכול -

()5

(א)

לפי פסקה ()1

43,193

(ב)

לפי פסקה ()2

110,967

סיוע במימון החלפת דירה לפי סעיף קטן (י) -
לאלמנה -
(א)

לפי הרישה

135,851

(ב)

לפי פסקה ()1

173,937

(ג) לפי פסקה ()2
()6

66,940

סיוע בהחזר משכנתה לפי סעיף קטן (יא) -
לשכול -

()7

(א)

לפי פסקה ()1

221,922

(ב)

לפי פסקה ()2

110,967

סיוע בהחזר משכנתה לפי סעיף קטן (יב) -
לאלמנה -
(א)

לפי פסקה ()1
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.1

הטבות לשיקום תעסוקתי לפי סעיף 15ב לחוק -
(ב)

135,851

לפי פסקה ()2

(ג) לפי פסקה (()3א)

106,768

(ד) לפי פסקה (()3ב)

66,940

סיוע להתארגנות ראשונית בדירה לפי סעיף קטן (יג) -

()8

לאלמנה
()9

24,563

סיוע במימון התקנת מעלון לפי סעיף קטן (יד) -
לשכול

()10

סיוע במימון שיפוץ דירה לפי סעיף קטן (טו) -

(א)

לשכול או לאלמנה לפי פסקה ()1

(ב)

לאלמנה לפי פסקה ()2

()11

.5

43,193
57,593
26,757

סיוע במימון שכר דירה לפי סעיף קטן (טז) -

(א)

לשכול לפי פסקה ()1

2,116

(ב)

לאלמנה עם יתום לפי פסקה ()2

2,751

הטבות רפואיות לפי סעיף 15ו לחוק -
( )1סיוע במימון התייעצות עם רופא מומחה לפי סעיף קטן (ו) -
לשכול או לאלמנה
()2

()3

838

סיוע במימון טיפול שיניים לפי סעיף קטן (ח) -
(א)

לאלמנה לפי פסקה ()2

(ב)

ליתום לפי פסקה ()3

15,106
4,029

סיוע במימון רכישת נעליים אורתופדיות לפי סעיף קטן (יב) -
לשכול ולאלמנה

()4

961

סיוע במימון רכישת עדשות למשקפיים לפי סעיף קטן (יג) -
לשכול או לאלמנה לפי פסקה ()2

()5

()6

 717לשנה  1,200לשנתיים

סיוע במימון רכישת קלנועית לפי סעיף קטן (טו)(- )1
(א)

לשכול לקלנועית בודדת ,לפי פסקת משנה (א)

11,331

(ב)

לזוג שכולים לקלנועית זוגית ,לפי פסקת משנה (ב)

16,114

(ג)

לאלמנה לקלנועית בודדת ,לפי פסקת משנה (ג)

15,106

סיוע לטיפול ברפואה משלימה לפי סעיף קטן (טז) -
לשכול

()7

134

סיוע במימון ניתוח פרטי לפי סעיף קטן (יז) -
 ,11,993בניכוי 2,409

לשכול
( )8סיוע חד–פעמי במימון טיפולי פוריות או פונדקאות לפי סעיף קטן (יח) -
לשכול
.6

23,989

הטבות להנצחה לפי סעיף 15ח לחוק -
()1

השתתפות חד–פעמית בהוצאות אבל לפי סעיף קטן (ד) -
לבן משפחה

()2

8 792

 ,7,383והתוספת 2,303

השתתפות אחת לשנה בהוצאות אזכרה לפי סעיף קטן (ה) -
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הטבות לשיקום תעסוקתי לפי סעיף 15ב לחוק -
לבן משפחה
()3

928

השתתפות חד–פעמית במימון הנצחה פרטית לפי סעיף קטן (ז) -
לבן משפחה

()4

 7,686והתוספת 7,686

סיוע בהקמת מצבה שאינה מצבה צבאית לפי סעיף קטן (ח) -
לבן משפחה

()5

4,493

סיוע בהקמת מצבה לפי סעיף קטן (ט):
לבן משפחה

.7

4,493

ועדת חריגים להטבות לפי סעיף 15ט לחוק -
56,396

לפי סעיף קטן (ב)
כ"ז בניסן התשע"ו ( 5במאי )2016
(חמ )3-4848
משה (בוגי) יעלון
שר הביטחון

		
		

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) ,התשס"ב ,2002-ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק) ,התשנ"ג1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (4ד) לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) ,התשס"ב,12002-
וסעיף  2לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק) ,התשנ"ג ,21992-אני מודיע כי
מיום כ"ד באייר התשע"ו ( 1ביוני  ,)2016המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:
חלק א' :מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים
בנזין  95אוקטן
נטול עופרת

המוצר
א .מחיר לליטר בתחנה (כולל  17%מע"מ)

6.01

ב .מחיר לליטר בתחנה באילת

5.14

תוספת בעד שירות מלא:
בכל הארץ (כולל מע"מ)  0.19 -שקלים חדשים לליטר.
באילת (לא כולל מע"מ)  0.16 -שקלים חדשים לליטר.
חלק ב' :מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק (אינם כוללים בלו)

טור א'
מוצר נפט

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

מזוט כבד 3.5% 4000

863.66

זפת 80/100

1,018.36

זפת ה.ב.

940.78

כ"א באייר התשע"ו ( 29במאי )2016
				
(חמ -3-2152ה)1
							
				
__________
 1ק"ת התשס"ב ,עמ'  ;909י"פ התשע"ו ,עמ' .7476
 2ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;262התשע"ה ,עמ' .578
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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  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ( 101-0051490להלן
 התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7055התשע"ה ,עמ'  ,6377מוסרת בזה הוועדה המקומיתלתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך מאושרת ,דרך מוצעת ,דרךו/או טיפול נופי ,שביל וכיכר עירונית.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,
התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה .התובע פיצויים בגין
זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע ,ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו ,בצירוף מסמכים
להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,שטח המשתרע מהכניסה לעיר באזור גשר המיתרים ,משדרות ויצמן ורחוב ירמיהו ,דרך שדרות שז"ר עד
רחוב היכל המשפט ,בין רחוב יפו לבית שדרות יצחק רבין:
חלקי חלקות

תא שטח לפי תב"ע

חלקות בשלמות

גוש

סוג גוש

( 157 ,146 ,144 ,142 ,104 ,95 ,30 ,25-20לשעבר
ח"ח )150

( 101חלק)
104
( 105חלק)
( 106חלק)
107
108
110
( 151חלק)
169-153
180
203-201
253-251

30107

מוסדר

137 ,127-124

30137

מוסדר

193 ,172 ,168 ,93-90

,173 ,140 ,136 ,134-132 ,94 ,89 ,88 ,85 ,10
197 ,195 ,190 ,175

30138

מוסדר

114 ,60

141 ,113 ,61 ,54

30863

מוסדר

19-17 ,14

20 ,16 ,15 ,13 ,12 ,10-5

30864

מוסדר

37 ,15

40 ,36 ,32 ,27 ,20 ,10

סך הכול שטח להפקעה כ– 93,348מ"ר ,הצבוע בצבעים חול ,אדום ,אדום/ירוק לסירוגין ,ירוק וחול עם משבצות בצבע ירוק
מעל ,כמסומן בתשריט תכנית  101-0051490המאושרת.
העתקי תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי האגף לנכסי העירייה בעיריית ירושלים ,וכל מעוניין רשאי בהם
בשעות העבודה הרגילות.
כ"ב בסיוון התשע"ו ( 28ביוני )2016
(חמ )3-2
__________

				
					
					

מאיר תורג'מן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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ילקוט הפרסומים  ,7305י"ג בתמוז התשע"ו19.7.2016 ,

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

.2

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

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

.3

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
מאא/במ ,165/20/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4123התשנ"ג ,עמ'  ,3435ובהתאם
לתכנית מס' מאא ,233/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5663התשס"ז ,עמ' ,2738
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אור–
יהודה-אזור (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בחיפה ,רח' קיבוץ גלויות ,המזוהה כגוש
 ,12504ח"ח ( 13לשעבר ח"ח  1בגוש .)10844
כ"א בסיוון התשע"ו ( 27ביוני )2016
(חמ )3-2
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חפ909/ג,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,898
התשכ"ב ,עמ'  ,604מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חיפה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך דרך.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע באזור ,הידועה כגוש  ,6024ח"ח ,102 ,101
 ;104 ,103הייעוד :דרך משולבת.
כ"ז בסיוון התשע"ו ( 3ביולי )2016
(חמ )3-2
__________

עוזי אהרון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אור–יהודה-אזור

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חפ,1601/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4409התשנ"ו ,עמ'  ,3367מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך דרך.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7305י"ג בתמוז התשע"ו19.7.2016 ,

יונה יהב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה

חטיבת קרקע בחיפה ,המזוהה כגוש  ,10857ח"ח 137 ,136
ו–.138
כ"א בסיוון התשע"ו ( 27ביוני )2016
(חמ )3-2
__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

יונה יהב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' לד,751/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6354התשע"ב ,עמ'  ,1816מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בלוד ,שכונת גני אביב ,המזוהה כגוש
 ,3969חלקה  99בשלמותה; גוש  ,3970חלקות 105 ,101 ,80
בשלמותן ,ח"ח  ;100הייעוד :שצ"פ ,שב"צ ,דרך.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3704ח"ח ,225
בשטח של  31מ"ר.

כ"ד בסיוון התשע"ו ( 30ביוני )2016
(חמ )3-2
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,4/7/450/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6566
התשע"ג ,עמ'  ,3702מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

כ"ט באייר התשע"ו ( 6ביוני )2016
(חמ )3-2
__________

יאיר רביבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,414-0140368רח/800/ב ,46/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7116התשע"ו ,עמ'  ,20מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3694ח"ח ,127
בשטח של  24מ"ר.
כ"ג בסיוון התשע"ו ( 29ביוני )2016
(חמ )3-2
__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7305י"ג בתמוז התשע"ו19.7.2016 ,

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,950/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2732
התשמ"א ,עמ'  ,2315מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3703ח"ח ,608
בשטח של  40מ"ר.
כ"ד בסיוון התשע"ו ( 30ביוני )2016
(חמ )3-2
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,1250/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4309
התשנ"ה ,עמ'  ,3450מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3655ח"ח ,141
בשטח של  33מ"ר; ח"ח  ;114בשטח של  93מ"ר; ח"ח ,315
בשטח של  31מ"ר.
כ"ד בסיוון התשע"ו ( 30ביוני )2016
(חמ )3-2
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/550/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3521
התשמ"ח ,עמ'  ,709מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7305י"ג בתמוז התשע"ו19.7.2016 ,

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3701ח"ח ,445
בשטח של  80מ"ר; ח"ח  ,96בשטח של  9מ"ר; ח"ח  ,74בשטח
של  20מ"ר; ח"ח  ,99בשטח של  9מ"ר; וח"ח  100בשטח של
 9מ"ר.
כ"ג בסיוון התשע"ו ( 29ביוני )2016
(חמ )3-2
__________

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,400/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2752
התשמ"א ,עמ'  ,2992מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3700ח"ח .126-124

כ"ד בסיוון התשע"ו ( 30ביוני )2016
(חמ )3-2
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3702ח"ח ,147
בשטח של  41מ"ר.
ז' בסיוון התשע"ו ( 13ביוני )2016
(חמ )3-2
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה לפי סעיף 14
לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,ולפי חוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף מס'  14לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה (להלן
 הוועדה) ,הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע אתהקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים  ,5972התשס"ט,
עמ'  ,4630לעניין תכנית הר( 1900/להלן  -התכנית).
תוספת
הרצליה ,רחוב נעמי שמר  -גוש  ,6420ח"ח  ;27הייעוד:
דרך.
העתק התכנית מופקד במשרד הוועדה בעיריית הרצליה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ב באייר התשע"ו ( 11במאי )2016
(חמ )3-3

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,414-0233536
רח/מק/750/א ,119/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,7122התשע"ו ,עמ'  ,288מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של דרך.

.2

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

__________

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

8 798

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

משה פדלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 14
לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,ולפי חוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף מס'  14לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון
(להלן  -הוועדה) ,הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7305י"ג בתמוז התשע"ו19.7.2016 ,

את הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים ,6807
התשע"ד ,עמ'  ,5705בדבר תכנית גת/מק 4/8094/ותכנית
ג( 8094/להלן  -התכניות).
תוספת

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6122חלקות ,89
 909 ,907 ,904בשלמות ,ח"ח  ;922 ,411הייעוד :דרך.

כ"ב בסיוון התשע"ו ( 28ביוני )2016
(חמ )3-4

חטיבת קרקע בגבעת אבני ,הידועה כגוש ,15179
ח"ח  ,79בשטח של כ– 550מ"ר (לשעבר ח"ח  7 ,6ו– 9בגוש ;)15241
הייעוד :שטח לבנייני ציבור.

חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

העתקי התכניות מופקדים במשרד הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

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

ה' בתמוז התשע"ו ( 11ביולי )2016
(חמ )3-3
מוטי דותן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב,3137/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6454
התשע"ב ,עמ'  ,5607מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7195התשע"ו ,עמ' ,2979
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6122ח"ח ;196
הייעוד :דרך.

תיקון טעות בהודעה לפי סעיף 19
בהודעה לפי סעיף  19לפקודה ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6901התשע"ה ,עמ'  ,304בתאריך ,28.10.2014
בדבר תכנית גת/מק ,4/8094/ותכנית ג ,8094/בסעיף  ,2בתיאור
הקרקע ,המילים "וחלקי חלקה  79בשטח של כ– 550מ"ר (לשעבר
ח"ח  7 ,6ו– 9בגוש  - ")15241צריכות להימחק.
העתקי התכנית מופקדים במשרדי הוועדה המקומית
הגליל התחתון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות
העבודה הרגילות.
ה' בתמוז התשע"ו ( 11ביולי )2016

כ"ב בסיוון התשע"ו ( 28ביוני )2016
(חמ )3-4

(חמ )3-3
מוטי דותן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב158/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2568
התש"ם ,עמ'  ,40מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7195התשע"ו ,עמ'  ,2982תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

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

ילקוט הפרסומים  ,7305י"ג בתמוז התשע"ו19.7.2016 ,

חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב,822/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6633
התשע"ג ,עמ'  ,6982מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7195התשע"ו ,עמ' ,2980
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

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

8799

.2

תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש - 6122
.2

ח"ח  ,147בייעוד דרך;
ח"ח  ,144בייעוד דרך ושביל.
כ"ב בסיוון התשע"ו ( 28ביוני )2016
(חמ )3-4
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6122ח"ח ;655
הייעוד :דרך.

כ"ב בסיוון התשע"ו ( 28ביוני )2016
(חמ )3-4
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב,651/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4942
התשס"א ,עמ'  ,834מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7195התשע"ו ,עמ'  ,2980תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב,498/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3051
התשמ"ד ,עמ'  ,2087מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7195התשע"ו ,עמ' ,2981
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6122חלקות ,1521
 1530 ,1529 ,1528 ,1527בשלמותן ,ח"ח .1533 ,1351
כ"ב בסיוון התשע"ו ( 28ביוני )2016
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב,637/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4776התשנ"ט ,עמ'  ,4320מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7195התשע"ו ,עמ' ,2980

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

8 800

חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6122ח"ח ;188
הייעוד :דרך.
כ"ב בסיוון התשע"ו ( 28ביוני )2016
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב17/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1514
התשכ"ט ,עמ'  ,1089מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7195התשע"ו ,עמ' ,2983
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7305י"ג בתמוז התשע"ו19.7.2016 ,

 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6122חלקות ,805
 1290 ,1190 ,1189 ,1177 ,1176 ,1162 ,902בשלמותן ,ח"ח ,883
 ;1292 ,1291 ,1186 ,1123הייעוד :דרך.
כ"ב בסיוון התשע"ו ( 28ביוני )2016
(חמ )3-4
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

חלקי חלקה

חלקה
בשלמות

ייעוד

122

דרך

125

דרך

133

דרך
דרך

138
139

דרך

הודעה לפי סעיף 19

330

דרך

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב166/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2102
התשל"ה ,עמ'  ,1425מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7195התשע"ו ,עמ' ,2982
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6122ח"ח ,1028
 ;1070 ,1030הייעוד :דרך.
כ"ב בסיוון התשע"ו ( 28ביוני )2016
(חמ )3-4
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

333

דרך

371

דרך

372

דרך

374

דרך

383

דרך

387

דרך

431

דרך

433

דרך

438

דרך

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב,185/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2134
התשל"ה ,עמ'  ,2176מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7195התשע"ו ,עמ' ,2981
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש - 6122
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7305י"ג בתמוז התשע"ו19.7.2016 ,

דרך

439
447

דרך

449

דרך

457

דרך

458

דרך

545

דרך

549

דרך

550

דרך

551

דרך
552

581

דרך
586

649

דרך ושביל
דרך

652
653

708

דרך

דרך ושביל
דרך ושביל

686

דרך

690

דרך

691

דרך

705

דרך
דרך

8801

חלקי חלקה

הודעה לפי סעיף 19

חלקה
בשלמות

ייעוד

712

דרך

721

דרך ושביל

722

דרך

793

דרך

794

דרך
891

דרך

892

דרך

1384

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זב- 71/
תכנית מיתאר כפר ביאליק (להלן  -התכנית) ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3616התשמ"ט,
עמ'  ,1302מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
זבולון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7267התשע"ו ,עמ' ,6389
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית
זבולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

דרך
דרך

( 1538חלקה
קודמת 546
בגוש )6122
651

שביל

788

שביל
שביל

868
כ"ב בסיוון התשע"ו ( 28ביוני )2016
(חמ )3-4

חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

הודעה לפי סעיף 19

חטיבת קרקע בכפר ביאליק ,רח' החקלאים ,גוש ,11560
ח"ח  ,88בשטח של  581מ"ר ,בייעוד ציבורי ומבני משק,
בהתאם לתשריט ההפקעה הנמצא במשרדי הוועדה,
דואר כפר המכבי .30030
כ"א בסיוון התשע"ו ( 27ביוני )2016
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ש,1165/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5748
התשס"ח ,עמ'  ,878מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פרדס חנה-כרכור ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6916התשע"ה ,עמ'  ,903תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפרדס חנה-כרכור ,המזוהה כגוש ,10100
ח"ח .140 ,49

כ"ב באייר התשע"ו ( 30במאי )2016
(חמ )3-4
חיים געש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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דב ישורון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זבולון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

.2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' טב,1310/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2702
התשמ"א ,עמ'  ,1334מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אל טייבה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7195התשע"ו ,עמ' ,2983
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית טייבה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באלראס ,המזוהה כגוש  ,7841ח"ח ;47
הייעוד :שטח לבנייני ציבור.

כ"ד באייר התשע"ו ( 1ביוני )2016
(חמ )3-4
שועאע מסארווה מנצור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טייבה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7305י"ג בתמוז התשע"ו19.7.2016 ,

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,1211/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2522
התשל"ט ,עמ'  ,1200מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7237התשע"ו ,עמ' ,4729
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' פוחס ,גוש  ,6405ח"ח 163
(לשעבר חלקות  ,)115 ,114 ,113בשטח של  26מ"ר; הייעוד:
שצ"פ.

ט"ו בסיוון התשע"ו ( 21ביוני )2016
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת8/1255/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4075התשנ"ג ,עמ'  ,1229מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5468התשס"ו ,עמ' ,782
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,גוש  ,6321חלקה ( 126לשעבר
חלקה  )1בשלמות ,בשטח של  528מ"ר; הייעוד :שב"צ.

י"ז בסיוון התשע"ו ( 23ביוני )2016
(חמ )3-4
איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,1234/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2050
התשל"ה ,עמ'  ,59מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4900התש"ס ,עמ'  ,4175תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,גוש  ,6712ח"ח  ,140בשטח של
 36מ"ר; הייעוד :דרך.

י"ז בסיוון התשע"ו ( 23ביוני )2016
(חמ )3-4
איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

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

ילקוט הפרסומים  ,7305י"ג בתמוז התשע"ו19.7.2016 ,

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,1255/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3076
התשמ"ד ,עמ'  ,2915מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7251התשע"ו ,עמ' ,5260
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' הגיתית ,גוש  ,6321חלקה
 98בשלמותה ,בשטח של  2,742מ"ר; הייעוד :שב"צ ושצ"פ.

ט"ו בסיוון התשע"ו ( 21ביוני )2016
(חמ )3-4
איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,2111/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4306
התשנ"ה ,עמ'  ,3381מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4370התשנ"ז ,עמ'  ,1174תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

העתקי התכניות ותשריט ההפקעה נמצאים במשרדי
הוועדה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בלא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ז בסיוון התשע"ו ( 23ביוני )2016
(חמ )3-4
רני אידן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק חפר

תיקוני טעויות דפוס
.1

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כ-

"ח"ח  240 - 240מ"ר

גוש  ,3688ח"ח ;120 ,119 ,111 ,46 ,45 ,38 ,35 ,34 ,25 ,8 ,2 ,1
גוש  ,3690ח"ח .32 ,2

ח"ח  63-241מ"ר
ח"ח  67 - 462מ"ר

כ"ד בסיוון התשע"ו ( 30ביוני )2016
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' עח,200/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2553התשל"ט ,עמ'  ,1905ובהתאם לתכנית מס' עח,175/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4510התשנ"ז ,עמ' ( 2926להלן  -התכניות) ,מצהירה
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישהלצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן (להלן  -הקרקע) ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7251התשע"ו ,עמ'  ,5260תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית עמק חפר
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
ח"ח  197בגוש ( 8372לשעבר ח"ח  46בגוש  ,)8372בשטח של
 1,241מ"ר מתוך שטח כולל של  3,826מ"ר ,כמסומן בצבע
חום מתוחם חום כהה בתשריט התכנית הערוך בקנה
מידה  1:1,000וכמסומן בתשריט ההפקעה בקנה מידה:
.1:250

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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ח"ח  68 - 264מ"ר

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

הודעה לפי סעיף 19

בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,לעניין תכנית מס' חד( 780/חדרה) ,שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,7044התשע"ה ,עמ'  ,5996בסעיף ,2
תיאור הקרקע ,מתחת לשורה "חטיבת קרקע בחדרה,
המזוהה כגוש  ,"- 10041במקום פירוט חלקי החלקות
והשטחים ,צריך להיות:

ח"ח  69 - 264מ"ר
ח"ח  126 - 242מ"ר
ח"ח  127 - 242מ"ר
ח"ח  128 - 273מ"ר" ,ולא כפי שפורסם.
.2

בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,לעניין תכנית ( 163/02/18קריית מלאכי),
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6573התשע"ג ,עמ' ,3953
בסעיף  ,2תיאור הקרקע ,במקום "המזוהה כגוש ,2939
חלקה  "86צריך להיות "המזוהה כגוש  ,2930חלקה ."86
(חמ )3-4

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
א .סלמה מפעלי הדפסה רשתית בע"מ
(ח"פ )51-109694-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב סלמה ,מרח'
יוסף פומרוק  ,18תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
יעקב סלמה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7305י"ג בתמוז התשע"ו19.7.2016 ,

הקריה האקדמית  -חברה לתועלת הציבור בע"מ

איירוז בע"מ

(ח"פ )51-381044-0

(ח"פ )51-383128-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.7.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי חדד ,מרח' צה"ל ,104
קריית אונו ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתי בן–עמי ,ממשרד
עורכי דין גדעון פישר ,מגדלי עזריאלי  ,3המגדל המשולש ,רח'
דרך מנחם בגין  ,132תל אביב  ,6701101למפרק החברה.

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

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

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

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

רמי חדד ,מפרק

איתי בן–עמי ,עו"ד ,מפרק

גלובל טק ישראל בע"מ

אקוטל בע"מ

(ח"פ )51-423104-2

(ח"פ )51-304389-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן גוטפריד ,מרח' פנקס ,64
תל–אביב-יפו  ,6215717למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם גרינשפן ,מרח'
לוי אשכול  ,31נתניה ,למפרק החברה.

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

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

פורמולה נכסים  1992בע"מ

סטודיו גברא  -בית ספר לצילום בע"מ

(ח"פ )51-167517-5

(ח"פ )51-497755-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.7.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון יוסף מנדיל ,מרח' חומה
ומגדל  ,26תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.7.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דניאל צינוביץ' ,משד'
אבא אבן  ,3הרצליה ,טל'  ,09-9598968למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דניאל צינוביץ' ,רו"ח ,מפרק

רון יוסף מנדיל ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7305י"ג בתמוז התשע"ו19.7.2016 ,

8805

קהילת אודסה  2בע"מ

איזוליט מונופרם  -רנטל בע"מ

(ח"פ )51-525261-7

(ח"פ )51-360252-4

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.7.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון סובול ,מרח'
ברקוביץ  ,4מגדל המוזאון ,קומה  ,17תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ירון סובול ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.8.2016בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' השיזף ,4
אזור התעשייה ,רעננה  ,43000לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תומר שזר ,עו"ד ,מפרק

קידוקו ישראל בע"מ
(ח"פ )51-350771-5

אחוזת פרישמן בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-003335-0

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.7.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמי שטיינר ,מרח' פרישמן
 ,80תל אביב ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.8.2016בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,רח'
אברהם שטרן  ,13הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה שעיו ,מפרק

עמי שטיינר ,מפרק

טובר תובלה בינלאומית ( )2002בע"מ

פפיארט בע"מ

(ח"פ )51-328938-9

(ח"פ )51-143377-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.7.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיוה פישמן ,מכפר אומנים,
ד"נ עין הוד ,חוף הכרמל ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.9.2016בשעה  ,11.00אצל המפרק ,שד' רוטשילד
( 19קומה  ,)4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זיוה פישמן ,מפרקת

אורן בן יאיר ,עו"ד ,מפרק

אלורינג תכשיטים בע"מ
(ח"פ )51-380492-2

אטאדום קום בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-294752-4

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.8.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' משעול
הפז  ,09חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

רונן סרן ,מפרק
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.7.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד

ילקוט הפרסומים  ,7305י"ג בתמוז התשע"ו19.7.2016 ,

גיא אופיר ,מרח' כינרת  ,5מגדל ב.ס.ר  ,3בני ברק  ,9126237טל'
 ,03-5323650למפרק החברה.

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

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

אלעד שגב ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.8.2016
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גיא אופיר ,עו"ד ,מפרק

א .הלב"ץ מהנדסים בע"מ
(ח"פ )512447707
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  01/09/2016בשעה  ,11:00ברח' ארלוזורוב ,168
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אושרית שמחה סורוזון ,עו"ד ,מפרקת

אקספנגו גלובל סרויסס בע"מ
(ח"פ )515210813
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  07/07/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פבל
ארנבורג ,מרח' מנחם פלאוט  ,10רחובות ,טל' ,08-9477080
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/09/2016
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
פבל ארנבורג ,מפרק

קאובוי גיימינג בע"מ
(ח"פ )514776111

ק.ג.א.ל ניהול בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )512719543

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  05/09/2016בשעה  ,17:00במשרד עורכי דין עודד
שלזינגר את מנחם לוי ,רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

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

איתמר יושע ,מפרק

נ.ה.ת ביומדיקל בע"מ
(ח"פ )515054468
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  18/09/2016בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,רח'
מנחם פלאוט  ,10רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

ילקוט הפרסומים  ,7305י"ג בתמוז התשע"ו19.7.2016 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  17/07/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל
מזור ,מרח' כנרת  ,5בני ברק ,טל'  ,03-5747373למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/12/2016
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גיל מזור ,מפרק

8807

לוי אביבי בע"מ

שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 18/07/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביב
גפני ,מרח' שפירא  ,7רמת גן ,טל'  ,052-5578888למפרק החברה.

(ח"פ )514346972
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  14/07/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי
לוי ,מרח' אליהו ברלין  ,8תל–אביב-יפו ,טל' ,054-5434055
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/12/2016
בשעה  12:00אצל עו"ד גיל מזור ,רח' כנרת  ,5בני ברק ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אבי לוי ,מפרק

נטו פיננ-שיא בע"מ

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יייענה.
אביב גפני ,מפרק

אייקיור בע"מ
(ח"פ )514105733
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 17/07/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
צורי שדי חסון ,מרח' בן גוריון  ,34נס ציונה  ,7403600טל'
 ,077-5618325למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יייענה.

(ח"פ )513156208
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  18/07/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן
בן ישי ,מרח' צבר  ,8רמת ישי ,טל'  ,054-4864002למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/09/2016
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילן בן ישי ,מפרק

בקומבה בע"מ
(ח"פ )514646280
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
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צורי שדי חסון ,עו"ד ,מפרק

טו.פי.טו.די פתרונות בע"מ
(ח"פ )51-392120-5

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.8.2016בשעה  ,10.00במשרד עו"ד אמיר
מ' גרובר ,רח' מצדה  ,9בני ברק.
על סדר היום :אסיפת נושים ,מינוי מפרק לחברה.
באסיפה יהיו זכאים להשתתף רק נושים הרשומים
כבעלי חוב בספרי החברה ,או כאלה שיגישו ראיה להנחת
דעת דירקטוריון החברה לחוב הנטען על ידם ,בצירוף תצהיר
מאושר כדין ,לעו"ד מיכל שורצברג ,ממשרד אמיר מ' גרובר,
רח' מצדה  ,9בני ברק .נושי החברה יהיו רשאים להשתתף
ולהצביע באסיפת הנושים בעצמם או באמצעות שלוח
מטעמם ,וזאת על פי ייפוי כוח בכתב חתום בידי נותנו (ואם
נותן ייפוי הכוח הוא תאגיד ,גוף ממשלתי או אחר ,על ידי
מורשי החתימה בתאריך או בגוף ,לפי העניין ,בצירוף אישור
על זכאותם לחייב את התאגיד או הגוף) ,אשר יימסר לעו"ד
מיכל שורצברג ,לא יאוחר מ– 48שעות לפני מועד אסיפת
הנושים .הנושים רשאים להשתתף באסיפה גם באמצעות
טלפון שמספרו .072-2223111
מיכל שורצברג ,עו"ד
באת כוח החברה

ילקוט הפרסומים  ,7305י"ג בתמוז התשע"ו19.7.2016 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

