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הרשאה כללית

טור א'
שם

לפי פקודת המסחר עם האויב1939 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף ()2(3ב)( )1לפקודת המסחר עם
האויב( 11939 ,להלן  -הפקודה) ,אני נותן בזה הרשאה כללית
למסחר ,שלפיה ינהגו בעיראק עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31
בדצמבר  ,)2018כאילו איננה אויב כמשמעותו בפקודה.
למען הסר ספק ,יובהר כי אין בהרשאה זו משום היתר או
הרשאה לפי כל דין אחר מלבד הפקודה.
ז' בטבת התשע"ח ( 25בדצמבר )2017
(חמ -3-760ה)1

1

משה כחלון
שר האוצר
ס"ח  ,1939תוס'  ,1עמ'  ;79ס"ח התש"י ,עמ' .149

הודעה על הסמכת פקחים מסייעים
לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק לייעול האכיפה והפיקוח
1
העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי לבקשת הרשויות המקומיות
המפורטות בטור ב' ,ובהסכמת שר הפנים ,הסמכתי ביום י"ד בטבת
התשע"ח ( 1בינואר  ,)2018את הפקחים העירוניים ששמותיהם
מפורטים להלן לפקחים מסייעים שיהיו נתונות להם הסמכויות
לפי סעיף  13לחוק ,לשם סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת
אלימות:
טור א'
שם
אלמדוי אבי

1

טור ב'
רשות מקומית
באר שבע

מויאל יניב

באר שבע

בן שמעון אבי

באר שבע

מקרוב סרגי

באר שבע

מאור ברוך

יבנה

שלומי טובול

יבנה

חגית גרינבלט

תל אביב

מזרחי משה אבירם

תל אביב

דדון ישראל

תל אביב

דרהם תמר

תל אביב

חמדי אורן

תל אביב

הנזל יניב

תל אביב

בן חיון ספיר

תל אביב

אלמליח אור ליז

תל אביב

עזריאל רון

תל אביב

גדות גיא

תל אביב

כץ רון

תל אביב

פרבר שחף

תל אביב
		

טור ב'
רשות מקומית

גולצמן אלכסנדר

תל אביב

מזור מתן

תל אביב

שמיר שהם

תל אביב

בורבוי קייטי

תל אביב

ציקופולוב קרינה

תל אביב

מזור עדי

תל אביב

תומר גדסי

לוד

רמי גואגה

לוד

רחמים ידגרוב

לוד

גוליק דימה

לוד

ספיר חגאי

לוד

אנטון קולומונסקי

לוד

כהן יצחק

לוד

יון רוסו

לוד

מאיר אדרי

לוד

קורנט מיכאל

לוד

וסליחין יבגני

לוד

יורם תמם

לוד

אסתר לוי

לוד

לזר ישראלוב

קריית מוצקין

אלמליח אלירן

יוקנעם

קוריש איריס

יוקנעם

נחמני פנחס

יוקנעם

צרפתי ניסן

יוקנעם

מלכה מאור

יוקנעם

לוי יצחק

יוקנעם

גבאי יורם

יוקנעם

ביטון גבריאל

יוקנעם

כהן אביחי

יוקנעם

שטרית קובי

יוקנעם

סואלחב מוחמד

אום אל פאחם

סאלח גדיר

אום אל פאחם

גאבר רחאל

אום אל פאחם

חופין חטיב

אום אל פאחם

שיבלי מסטפא

אום אל פאחם

אזולאי משה

קריית שמונה

מלול קורל

קריית שמונה

כהן ערן

קריית שמונה

יוגב כהן

קריית שמונה

מרציאנו שלומי

קריית שמונה

רפאל חן

קריית שמונה

ס"ח התשע"א ,עמ' .1057
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טור א'
שם

טור ב'
רשות מקומית

יפרח איתן

קריית שמונה

אלמדוי ליטל

קריית שמונה

ליאור כהן

קריית שמונה

מתן בוזגלו

קריית שמונה

אחמד מסאג'נה

באקה אל גרביה

עוקבה ביאדסי

באקה אל גרביה

דוד בן שושן

צפת

דניאל חלפה

צפת

יוסף ספינזי

צפת

ת"י  940חלק  - 3.1תכן גאוטכני :קירות תמך  -קירות כובד
וקירות זיזיים רתומים בקרקע ,מספטמבר  ,2017בא במקום
נספח ז' בתקן הישראלי ת"י  940חלק  1מינואר ;2018
ת"י  5438חלק  - 26כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
נתרן פלואורי ,מדצמבר  2017בא במקום המהדורה מאפריל
 2008וגיליון התיקון מדצמבר ;2011
ת"י  5827חלק  - 12.21מנהור :מנהרות לרכב  -תפעול  -מדריך
לתאורה של מנהרות רכב ושל מעברים תחתיים לרכב,
מדצמבר ;2017

יעקב עמור

צפת

יעקוב אטיאס

אופקים

רוחמה בן דוד

אור עקיבא

תומר לוי

אור עקיבא

אלכס גוחבט

אור עקיבא

דרור פוקס

אור עקיבא

ת"י  - 11495שידור שמע ספרתי ( :)DABמדריך לתקני ,DAB
מדצמבר  2017בא במקום המהדורה מיוני ;2014

זידאן מוחמד

אור עקיבא

דניאל אלי מלכה

אור עקיבא

עיגן גרון

אור יהודה

ת"י  - 11499רדיו כלאיים ספרתי (:)DAB, DRM, RadioDNS
מצגת שקופיות :מפרט דרישות ליישום המשתמש,
מדצמבר  2017בא במקום המהדורה מיוני ;2014

גבי חן

אור יהודה

אילן אוטצי

אור יהודה

ויטלי קרסיוב

אור יהודה

ליאור אושרי

אור יהודה

אליעד דאוד

רעננה

אלמו יעקוב

רעננה

קרין כהן

רעננה

אילן אסיאהן

לוד

ת"י  5827חלק  - 12.22מנהור :מנהרות לרכב  -תפעול  -תאורת
חירום במנהרות רכב ,מדצמבר ;2017
ת"י  - 11197שידור חוזי ספרתי ( )DVBסימולקריפט :DVB
ארכיטקטורה וסנכרון של המוקד ,מדצמבר  ,2017בא במקום
ת"י  5002חלק  2מנובמבר ;1999

ת"י  - 11756שידור שמע ספרתי ( :)DABטבלות רשומות,
מדצמבר  2017בא במקום המהדורה מיוני ;2014
ת"י  - 12371שידור שמע ספרתי ( :)DABרדיו ספרתי עולמי
( :)DRMמפרט לקידוד בינרי ולתעבורה בעבור מידע
על שירותים ותכניות ( ,)SPIמדצמבר  2017בא במקום
המהדורה מיוני ;2014
ת"י  - 12563שידור שמע ספרתי ( :)DABקידוד שמע DAB +
) ,(MPEG HE-AACv2מדצמבר ;2017

ההסמכה תהיה בתוקף כל עוד מקבלי הסמכויות משמשים
בתפקידם.
י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר )2018
(חמ -3—4343ה)1
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  900חלק  - 2.8בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכונות גילוח ,לגוזזי שיער
ולמכשירים דומים ,מדצמבר  ,2017בא במקום המהדורה
מיוני  2012ומבטל את המהדורה מאפריל ;2017
1

ת"י  1918חלק  - 5.1יחידות אכסון מיוחדות ,מיולי ;2017
ת"י  413חלק  - 3תכן לעמידות ברעידות אדמה :הערכה ושיפור
של עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה ,מיולי  ,2017בא
במקום ת"י  2413מדצמבר ;2003

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22
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ת"י  - 17773שידור חוזי ספרתי ( :)DVBממשק אפנון ()T2-MI
למערכות דור שני של שידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים
( ,)DVB-T2מדצמבר ;2017
ת"י  - 12818רדיו כלאיים ספרתי (:)DAB, DRM, RadioDNS
מפרט  XMLבעבור מידע על שירותים ותכניות (,)SPI
מדצמבר  2017בא במקום ת"י  5699מאפריל ;2008
ת"י  - 12831שידור חוזי ספרתי ( :)DVBקווים מנחים ליישום
עבור מערכות דור שני של שידורי טלוויזיה ספרתיים
קרקעיים ( ,)DVB-T2מדצמבר ;2017
ת"י  - 30401מערכות שידור רדיו :שידור שמע ספרתי ()DAB
למקלטים ניידים ,מיטלטלים וקבועים ,מדצמבר  2017בא
במקום ת"י  5526מאוגוסט ;2009
ת"י  - 30468שידור חוזי ספרתי ( :)DVBמפרט דרישות למידע
על שירותים ( )SIבמערכות ( ,)DVBמדצמבר  2017בא
במקום המהדורה מיוני ;2014
ת"י  - 30744שידור חוזי ספרתי ( :)DVBמבנה מסגרות,
קידוד ואפנון של ערוץ בעבור שידורי טלוויזיה ספרתיים
קרקעיים ,מדצמבר  2017בא במקום המהדורה מיוני ;2014
ת"י  - 32755שידור חוזי ספרתי ( :)DVBקידוד ואפנון של ערוץ
עבור מבנה מסגרות מערכת דור שני של שידורי טלוויזיה
ספרתיים קרקעיים ( ,)DVB-T2מדצמבר ;2017

4917

ת"י  60118חלק  - 4אלקטרואקוסטיקה  -עזרי שמיעה :מערכות
לולאת השראה לשימוש בעזרי שמיעה  -דרישות ביצועי
מערכת ,מדצמבר ;2017
ת"י  - 62104אופיינים של מקלטים לשידור שמע ספרתי (,)DAB
מדצמבר  2017בא במקום המהדורה מינואר .2008
י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר )2017
(חמ -3—96ה)1
אילן כרמית
ממלא מקום המנהל הכללי של
מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר שינוי בתקן
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי שינה ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

מס' הרישום3546 :
מס' הבקשה4384/12 :
שם בעל הזכות :קיימא ביו-אגריטק בע"מ ,כפר תבור
שם המטפח :עמית אבידוב ,קריית טבעון
הגידול והזן :אבוקדוTIVON ,
מס' הרישום3547 :
מס' הבקשה4392/12 :
שם בעל הזכות :דנציגר משק פרחים "דן" ,משמר השבעה
שם המטפח :גבריאל דנציגר ,משמר השבעה
הגידול והזן :גיפסניתDGYPXLENCE ,
מס' הרישום3548 :
מס' הבקשה4436/13 :
שם בעל הזכות :יצחק (צחי) כהן ,ביריה
שם המטפח :יצחק (צחי) כהן ,ביריה
הגידול והזן :קנאביס רפואי ,ארזסי ()EREZC

ת"י  1476חלק  - 2בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת
מים :קירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים ,גיליון
תיקון מס'  2מדצמבר  2017למהדורה מפברואר 1998
ולגיליון התיקון מנובמבר .2012

מס' הרישום3549 :
מס' הבקשה4437/13 :
שם בעל הזכות :יצחק (צחי) כהן ,ביריה
שם המטפח :יצחק (צחי) כהן ,ביריה
הגידול והזן :קנאביס רפואי ,מידנייט ()MIDNIGHT

אילן כרמית
ממלא מקום המנהל הכללי של
מכון התקנים הישראלי
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

מס' הרישום3550 :
מס' הבקשה4438/13 :
שם בעל הזכות :יצחק (צחי) כהן ,ביריה
שם המטפח :יצחק (צחי) כהן ,ביריה
הגידול והזן :קנאביס רפואי ,אבידקל ()AVIDEKEL

י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר )2017
(חמ -3—96ה)5

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיע כי בהתאם לסעיף  24לחוק זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל"ג ,11973-רשמתי בספר הזכויות ,זכות
מטפחים כמפורט להלן:
מס' הרישום3543 :
מס' הבקשה3279/01 :
שם בעל הזכות ,Meilland Star Rose S.A. :צרפת (על ידי ייצוג
מטפחי פרחים בישראל ,ג"י סביון)
שם המטפח ,Yoshitaka Yanagida :יפן
הגידול והזן :ורדKEIHAYANASA ,
מס' הרישום3544 :
מס' הבקשה3971/07 :
שם בעל הזכות :חיה וזליג מפה ,קדימה
שם המטפח :חיה וזליג מפה ,קדימה
הגידול והזן :חומעה מסולסלת ,גרין סטאר ()GREEN STAR
מס' הרישום3545 :
מס' הבקשה4308/10 :
שם בעל הזכות :שם בעל הזכות :מדינת ישראל ,משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ,מינהל המחקר החקלאי (מכון
וולקני) ,בית דגן
שם המטפח :אורי קושניר ,מינהל המחקר החקלאי ,בית דגן
הגידול והזן :שלמון יפואי ,ראשון ()RESHON
1

מס' הרישום3551 :
מס' הבקשה4495/14 :
שם בעל הזכות ,Kiyoshi Sakai :יפן (על ידי הוכברג ייצוא
צמחי נוי בע"מ ,ביצרון)
שם המטפח ,Kiyoshi Sakai :יפן
הגידול והזן :סיגלון חד–עליםBONSAI BLUE ,
מס' הרישום3552 :
מס' הבקשה4504/14 :
שם בעל הזכות :דנציגר משק פרחים "דן" ,משמר השבעה
שם המטפח :גבריאל דנציגר ,משמר השבעה
הגידול והזן :גיפסניתDGYPVICWIT ,
מס' הרישום3553 :
מס' הבקשה4530/14 :
שם בעל הזכות :שם בעל הזכות :מדינת ישראל ,משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ,מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני) ,בית דגן
שם המטפח :משה גורן ,רחובות
הגידול והזן :ליצ'יPRINCE ,
מס' הרישום3554 :
מס' הבקשה4551/14 :
שם בעל הזכות :יישום החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה
העברית בירושלים בע"מ ,ירושלים (על ידי ריינהולד כהן
ושות' ,תל אביב)

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשנ"ו ,עמ' .92
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שם המטפח :דניאל זמיר ,גדרה; חבצלת פלבן ,קריית אונו;
אביחי עמרד ,מצפה עמוקה; כפיר בנדל ,רחובות
הגידול והזן :ליזיאנטוס ,צילי ()TZILI

מס' הרישום3562 :
מס' הבקשה4583/15 :
שם בעל הזכות ,Top Seeds International Ltd. :שרונה
שם המטפח :מורן שלף ,שרונה
הגידול והזן :עגבניה ,טופ )TOP 2403( 2403

מס' הרישום3555 :
מס' הבקשה4563/15 :
שם בעל הזכות :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני) ,בית דגן
שם המטפח :דורון הולנד ,עירית בר–יעקב ,כאמל חטיב ,מנהל
המחקר החקלאי ,בית דגן
הגידול והזן :כנת אגס ,ני-מירון ()NY-MERON

מס' הרישום3563 :
מס' הבקשה4590/15 :
שם בעל הזכות :יוסף בן דור ,יסוד המעלה
שם המטפח :יוסף בן דור ,יסוד המעלה
הגידול והזן :נקטרינה ,סופררינה ()SUPERRINA

מס' הרישום3556 :
מס' הבקשה4564/15 :
שם בעל הזכות :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני) ,בית דגן
שם המטפח :דורון הולנד ,עירית בר–יעקב ,כאמל חטיב ,מנהל
המחקר החקלאי ,בית דגן
הגידול והזן :כנת אגס ,ני-גליל ()NY-GALIL

מס' הרישום3564 :
מס' הבקשה4594/15 :
שם בעל הזכות :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני) ,בית דגן
שם המטפח :יובל כהן ,דוד סעדה ,אורי לביא ,אלי תומר ,מינהל
המחקר החקלאי ,בית דגן
הגידול והזן :מנגו ,טנגו ()TANGO

מס' הרישום3557 :
מס' הבקשה4567/15 :
שם בעל הזכות ,HZPC Holland B.V. :הולנד (על ידי עמוס
יניב ,גינתון)
שם המטפח ,HZPC Holland B.V. :הולנד
הגידול והזן :תפוח אדמהVIOLET QUEEN ,

מס' הרישום3565 :
מס' הבקשה4595/15 :
שם בעל הזכות :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי ,המחקר החקלאי (מכון וולקני),
בית דגן
שם המטפח :יובל כהן ,דוד סעדה ,אורי לביא ,אלי תומר ,מינהל
המחקר החקלאי ,בית דגן
הגידול והזן :מנגו ,דוד המלך ()DAVID HAMELECH

מס' הרישום3558 :
מס' הבקשה4568/15 :
שם בעל הזכותHZPC Holland B.V. ;Wegeningen University, :
 ,Department Plant Science, Group Plant Breedingהולנד
(על ידי עמוס יניב ,גינתון)
שם המטפחHZPC Holland B.V. ;Wegeningen University, :
 ,Department Plant Science, Group Plant Breedingהולנד
הגידול והזן :תפוח אדמהDOUBLE FUN ,
מס' הרישום3559 :
מס' הבקשה4575/15 :
שם בעל הזכות ,HZPC Holland B.V. :הולנד (על ידי עמוס
יניב ,גינתון)
שם המטפח ,HZPC Holland B.V. :הולנד
הגידול והזן :תפוח אדמהROSI ,
מס' הרישום3560 :
מס' הבקשה4576/15 :
שם בעל הזכות ,HZPC Holland B.V. ;Mts Hiddema :הולנד
(על ידי עמוס יניב ,גינתון)
שם המטפח ,HZPC Holland B.V. ;Mts Hiddema :הולנד
הגידול והזן :תפוח אדמהFORTUS ,
מס' הרישום3561 :
מס' הבקשה4577/15 :
שם בעל הזכות ,D. Biemond B.V. :הולנד (על ידי עמוס יניב,
גינתון)
שם המטפח ,D. Biemond B.V. :הולנד
הגידול והזן :תפוח אדמהBLUE STAR ,
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מס' הרישום3566 :
מס' הבקשה4602/15 :
שם בעל הזכות :דנציגר משק פרחים "דן" ,משמר השבעה
שם המטפח :גבריאל דנציגר ,משמר השבעה
הגידול והזן :קריופטריסDCARLAGOON ,
מס' הרישום3567 :
מס' הבקשה4619/16 :
שם בעל הזכות :אוריג'ין זרעים בע"מ ,רחובות
שם המטפח :ד"ר אייל ורדי ,רחובות
הגידול והזן :אבטיחWE2 ,
מס' הרישום3568 :
מס' הבקשה4620/16 :
שם בעל הזכות :אוריג'ין זרעים בע"מ ,רחובות
שם המטפח :ד"ר אייל ורדי ,רחובות
הגידול והזן :אבטיחORKUMERAN ,
מס' הרישום3569 :
מס' הבקשה4621/16 :
שם בעל הזכות :אוריג'ין זרעים בע"מ ,רחובות
שם המטפח :ד"ר אייל ורדי ,רחובות
הגידול והזן :אבטיחORKALIA ,
מס' הרישום3570 :
מס' הבקשה4622/16 :
שם בעל הזכות :זרעי ישראל אגודה שיתופית בע"מ ,מפעלי
גרנות
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שם המטפח :עידו טל ,שפיים
הגידול והזן :כותנה ,מוהר ()MOHAR
מס' הרישום3571 :
מס' הבקשה4623/16 :
שם בעל הזכות :זרעי ישראל אגודה שיתופית בע"מ ,מפעלי
גרנות
שם המטפח :חגי מדיני ,מושב גן יאשיה
הגידול והזן :כותנה ,קינן ()KEYNAN
מס' הרישום3572 :
מס' הבקשה4624/16 :
שם בעל הזכות :זרעי ישראל אגודה שיתופית בע"מ ,מפעלי גרנות
שם המטפח :עידו טל ,שפיים
הגידול והזן :כותנה ,עירד ()IRAD
מס' הרישום3573 :
מס' הבקשה4625/16 :
שם בעל הזכות :זרעי ישראל אגודה שיתופית בע"מ ,מפעלי גרנות
שם המטפח :עידו טל ,שפיים
הגידול והזן :כותנה ,חפר ()HEFFER
מס' הרישום3574 :
מס' הבקשה4627/16 :
שם בעל הזכות :הזרע סידס בע"מ ,ברורים
שם המטפח :יישום החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה
העברית בירושלים בע"מ ,ירושלים
הגידול והזן :עגבניה ,שונית ()SHUNIT
מס' הרישום3575 :
מס' הבקשה4628/16 :
שם בעל הזכות ,Fall Creek Farm and Nursery, Inc. :ארה"ב
(על ידי ריינהולד כהן ושות' ,תל אביב)
שם המטפח ,David M. Brazelton, Adam L. Wagner :ארה"ב
הגידול והזן :אוכמניהVENTURA ,
מס' הרישום3576 :
מס' הבקשה4637/16 :
שם בעל הזכות :רפאל פרל-טרבס ,רחובות
שם המטפח :רפאל פרל-טרבס ,רחובות
הגידול והזן :מלון ,אסיאן דלייט ()ASIAN DELIGHT
מס' הרישום3577 :
מס' הבקשה4684/17 :
שם בעל הזכות ,Sheehan Genetics LLC. :ארה"ב (על ידי
 ,AMC Israel Farming Ltd.מעש)
שם המטפח ,Sheehan Genetics LLC. :ארה"ב
הגידול והזן :גפןSHEEGENE 17 ,
מס' הרישום3578 :
מס' הבקשה4685/17 :
שם בעל הזכות ,Sheehan Genetics LLC. :ארה"ב (על ידי
 ,AMC Israel Farming Ltd.מעש)
שם המטפח ,Sheehan Genetics LLC. :ארה"ב
הגידול והזן :גפןSHEEGENE 18 ,
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מס' הרישום3579 :
מס' הבקשה4599/15 :
שם בעל הזכות :אמנון חרש ,נהלל
שם המטפח :אמנון חרש ,נהלל
הגידול והזן :פקאן ,שמרון SHIMRON
כ"ד בטבת התשע"ח ( 11בינואר )2018
(חמ -3—361ה)1
דניאל קינן
רשם זכויות מטפחים

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיע כי בהתאם לסעיף (22א) לחוק זכות מטפחים של
זני צמחים ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,החלטתי להעביר
למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים
שלהלן:
בקשה מספר4713/17 :
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מנהל המחקר החקלאי ,מכון וולקני ,בית דגן
שם המטפח :רן חובב ,אילן חדוות ,גליה קאיים ,מנהל המחקר
החקלאי ,בית דגן
שם הגידול :אגוז אדמה
תאריך הבקשות26/10/2017 :
השם המוצע לזן :עינת)EINAT-1( 1-
סימון הזןD7 :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :אופי צימוח  -זקוף למחצה; תרמיל:
מספר זרעים  ;2 -זרע :צבע קליפה  -ורוד חמחם ,נוכחות
צבע משני בקליפה  -אין; מועד הבשלה  150 -יום.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לידי רשם זכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה  12לתקנות זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל"ד.21974-
ח' בטבת התשע"ח ( 26בדצמבר )2017
(חמ -3—235ה)1
דניאל קינן
רשם זכויות מטפחים
__________
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשנ"ו ,עמ' .92
 2ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בירושלים ,בשבתו ביום כ"ט בטבת
התשע"ח ( 16בינואר  ,)2018בתיק בד"מ  ,004/2014החליט
להטיל על יונתן רבינוביץ ,רישיון מס'  ,17086עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים
במצטבר לכל עונש אחר שהוטל עליו.
1

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,מיום ז' בכסלו
התשפ"ח ( 7בדצמבר  )2027עד יום י"ב בסיוון התשפ"ח ( 6ביוני
.)2028

צד ההכנסות
הנחות בארנונה
סך הכול הכנסות בלא מותנה

ו' בשבט התשע"ח ( 22בינואר )2018
(חמ )3-94

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין

לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
בתוקף סמכותה לפי סעיף (11ג) לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח( 12008-להלן
 החוק) ,החליטה מועצת המועצה המקומית שגב שלום,בישיבתה מיום ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר  ,)2017לפעול
בתחום שיפוטה לאכיפת כל חיקוקי הסביבה לפי החוק.
י' בטבת התשע"ח ( 28בדצמבר )2017
(חמ )3-4455
עאמר אבו מעמר
ראש המועצה המקומית
שגב שלום

תמצית תקציב רגיל של עיריית נס ציונה -
עיריית איתנה
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיע ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ב) לפקודה,
אישרה מועצת עיריית נס ציונה את תקציבה הרגיל לשנת ,2018
שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה
תקבולים אחרים
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
1

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

111,040
63,017
174,057

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

7,970
24,229
32,199

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

314
314

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
סך הכול הוצאות בלא מותנה

12,970
370,455

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

370,455

א' בשבט התשע"ח ( 17בינואר )2018
(חמ -3-360ה)1
יוסי שבו
ראש עיריית נס ציונה

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

3,370
357,485

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197התשע"ד ,עמ' .296
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1,184
357,485

98,857
20,676
2,133
2,427
124,093

באלפי שקלים חדשים
53,689
96,042
149,731

סך הכול פירעון-מילוות
הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

ס"ח התשס"ח ,עמ' .534

באלפי שקלים חדשים
160,490
250
27,455
772
41,055
230,022

370,455

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
סך הכול הוצאות כלליות

הודעה על החלטת המועצה המקומית שגב שלום
לאכיפת חיקוקי הסביבה

1

באלפי שקלים חדשים
12,970
370,455

1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,19651-ובהתאם לתכנית מפורטת מס'
 ,312שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,719התש"ך ,עמ'  ,304ובהתאם לתכנית מס' 2205ב,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4270התשנ"ה ,עמ'  ,1095ותכנית דרך מס' תדמת,2003/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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 ,5500התשס"ו ,עמ'  ,2067מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,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  ,7608התשע"ח ,עמ'  ,722תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
.2

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' ,1111
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1515
התשכ"ט ,עמ'  ,1132מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו 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  ,3256התשמ"ו ,עמ'  ,465תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

תיאור הקרקע -
גוש  ,6896חלקה  ,336שטח החלקה 12,400 :מ"ר; השטח
להפקעה  8,442מ"ר (השלמת הפקעת החלקה בשלמות
לאחר שמהחלקה הופקעו בעבר  3,958מ"ר ,ראה ילקוט
הפרסומים  ,5439עמ' .)4243

י"ז בטבת התשע"ח ( 4בינואר )2018
(חמ )3-4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
2

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,גוש - 6634

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
חלקה

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' ,1111
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1515
התשכ"ט ,עמ'  ,1132מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,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  ,3566התשמ"ח ,עמ' ,2655
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,גוש - 6634

חלקה

שטח החלקה
במ"ר

22

46,810

104

1,002

110

108

834

32

122

1,016

1
2

2

120

687

בשלמות

123

3,512

כ–1,500

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

הודעה לפי סעיף 19
.1

ט"ז בטבת התשע"ח ( 3בינואר )2018
(חמ )3-4

1

112

702

בשלמות

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

30

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

22

46,810

כ–500

ט"ז בטבת התשע"ח ( 3בינואר )2018
(חמ )3-4

שטח להפקעה
במ"ר בקירוב
10,000

שטח החלקה
במ"ר

שטח להפקעה
במ"ר

1
2

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,2848
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5691התשס"ז ,עמ'  ,3514מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,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  ,6153התשע"א ,עמ' ,806
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

4 922

ילקוט הפרסומים  ,7696כ"ו בשבט התשע"ח11.2.2018 ,

.2

תיאור הקרקע -
גוש - 6634
חלקה
22

.2

שטח החלקה במ"ר

שטח להפקעה במ"ר
כ–7,000

46,810

3,296
316
ט"ז בטבת התשע"ח ( 3בינואר )2018
(חמ )3-4

ט"ז בטבת התשע"ח ( 3בינואר )2018
(חמ )3-4

400

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

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' ,1111
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1515
התשכ"ט ,עמ'  ,1132מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,בהתאם לסעיף  19לפקודה
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  ,4955התשע"א ,עמ' ,1415
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
גוש  ,6634חלקה  ,134שטח החלקה 910 :מ"ר; שטח להפקעה:
 837מ"ר.
ט"ז בטבת התשע"ח ( 3בינואר )2018
(חמ )3-4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
 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-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תממ,153
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3093
התשמ"ד ,עמ'  ,3227מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6909התשע"ה ,עמ'  ,675תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית קריית אונו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית אונו ,גוש  ,6493ח"ח  ,41בשטח של
 33מ"ר; הייעוד :דרך.

כ"ג בחשוון התשע"ח ( 12בנובמבר )2018
(חמ )3-4
ישראל גל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית אונו
1
2

הודעה לפי סעיף 19

1
2

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,1111
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1515התשס"ז ,עמ'  ,1132מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,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  ,2783התשע"א ,עמ' ,909
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7696כ"ו בשבט התשע"ח11.2.2018 ,

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

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

תיאור הקרקע -
גוש  ,6634חלקה  ,134שטח החלקה 910 :מ"ר; השטח להפקעה:
 73מ"ר.

1
2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,813/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4007
התשנ"ב ,עמ'  ,3301מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה ,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  ,7608התשע"ח ,עמ'  ,723תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

4923

.2

רח ,10/1200/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3952התשנ"ב ,עמ'  ,1036מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,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  ,4285התשנ"ה ,עמ' ,2185
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש - 7727
ח"ח

שטח הפקעה (בדונם)

79

0.186

84

0.035

85

0.039

89

0.010

.2

הייעוד :דרך.

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3705ח"ח .283

כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
(חמ )3-4
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

כ"ב בכסלו התשע"ח ( 10בדצמבר )2017
(חמ )3-4

2

הודעה לפי סעיף 19

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זב/161/א
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5746התשס"ח ,עמ'  ,802מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זבולון ,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  ,7631התשע"ח,
עמ'  ,1808תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה
האזורית זבולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
גוש  ,11358ח"ח  ;6גוש  ,11383ח"ח  ;7הייעוד :ציבורי
כמסומן בתשריט ההפקעה ,הנמצא במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה זבולון ,מועצה אזורית זבולון,
דואר כפר מכבי .30030

ט"ז בטבת התשע"ח ( 3בינואר )2018
(חמ )3-4
דב ישורון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זבולון
2

.1

.2

י"ז בטבת התשע"ח ( 4בינואר )2018
(חמ )3-4

1
2

1

4 924

רון מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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'
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ,238/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4490
התשנ"ז ,עמ'  ,1963מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה זמורה ,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  ,7608התשע"ח ,עמ'  ,725תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית מזכרת בתיה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במזכרת בתיה ,המזוהה כגוש  ,3916חלקה ,11
בשטח של  771מ"ר; הייעוד :שב"צ.

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

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

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

הודעה לפי סעיף 19

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

הודעה לפי סעיף 19

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

1

תיאור הקרקע -

1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תמ"ל
 ,1006שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,7182התשע"ו ,עמ'  ,2603מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשקלון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7696כ"ו בשבט התשע"ח11.2.2018 ,

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  ,7581התשע"ז ,עמ'  ,9205תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית אשקלון מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באשקלון ,המזוהה כגוש  ,401ח"ח 108 ,82
וגוש  ,402ח"ח  ;66 ,63 ,62 ,61 ,60הייעוד :זכות דרך.

י"ז בטבת התשע"ח ( 4בינואר )2018
(חמ )3-4
__________

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יורם שפר
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה אשקלון

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.3.2018בשעה .14.20
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום .18.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .22.2.2018
אהרן הלוי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

תיקוני טעויות
( )1בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ( 1943להלן  -הפקודה) ,לעניין תכנית
הצ( 115/1-2/כפר יונה) ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4928התשס"א ,עמ'  ,91בתוספת ,במקום "גוש  ,8123ח"ח
 "24צריך להיות "גוש  ,8123חלקה  243בשלמות (לשעבר
גוש  ,8123ח"ח .")24
(חמ )3-2
( )2בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,לעניין תכנית הצ( 115/1-2/כפר יונה),
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5102התשס"ב ,עמ' ,5651
בתוספת ,במקום "גוש  ,8123ח"ח  "24צריך להיות "גוש
 ,8123חלקה  243בשלמות (לשעבר גוש  ,8123ח"ח .")24
  (חמ )3-4

תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)  ,1943בדבר תכנית מס' רצ( 9/1/ראשון לציון),
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,7301התשע"ו ,עמ' ,8538
בסעיף  ,4תיאור הקרקע ,במקום "ששטחה כ– 19מ"ר ,חלקה 56
בשלמותה ,הרחבת רח' קרל נטר מצדו הצפוני" צריך להיות
"ששטחה כ– 19מ"ר ,חלקה  ,56הרחבת רח' קרל נטר מצדו
הצפוני".

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 14256-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טאצ' פוד בע"מ ,ח"פ ,51-334197-4
והמבקש :עו"ד אוריאל זעירא ,מרח' הרקון  ,6רמת גן
.5252183
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.12.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.3.2018בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.28.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .28.2.2018

(חמ )3-2

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 23523-01-18
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת שילוב  -שילוב ילדים בעלי צרכים
מיוחדים ,ע"ר .58-042979-3
המבקשת :עבריה ורדי ,ע"י ב"כ עו"ד אהרן הלוי ,מרח' הרב
קוק  ,8ירושלים .9422608

ילקוט הפרסומים  ,7696כ"ו בשבט התשע"ח11.2.2018 ,

אוריאל זעירא ,עו"ד ,המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
רוסאיסמד בע"מ
(ח"פ )51-465017-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

4925

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל עירוני ,מרח'
הרב קוק  ,8ירושלים ,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.
מיכאל עירוני ,עו"ד ,מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שירי רובינס גולן,
מרח' כנרת  ,5בני ברק ,טל'  ,073-7428886למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שירי רובינס גולן ,עו"ד ,מפרקת

בית מרקחת מוגרבי בע"מ
(ח"פ )51-194422-5

ארז ודודי שיער בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-338280-4

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  ,24.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז אהרוני ,מרח' ברנשטיין ,34
ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ארז אהרוני ,מפרק

ליבר טאוור בע"מ
(ח"פ )51-447140-8
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.3.2018בשעה  ,12.00אצל המפרקת ,רח' כנרת
 ,5בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שירי רובינס גולן ,עו"ד ,מפרקת

ספייסי סאונד בע"מ
(ח"פ )51-410594-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל ליטבק ,מרח' יוסף
זריציקי  ,7תל אביב ,למפרק החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

טל ליטבק ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.3.2018בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,רח' אבא
הלל  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף אלקוני ,עו"ד ,מפרק

בית מרקחת מוגרבי בע"מ
(ח"פ )51-194422-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.1.2018התקבלה החלטה
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ספייסי סאונד בע"מ
(ח"פ )51-410594-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.3.2018בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' יוסף
זריציקי  ,7תל אביב ,למפרק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל ליטבק ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7696כ"ו בשבט התשע"ח11.2.2018 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

