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הסמכת מאבטח
לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור,
התשס"ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סמכויות לשם שמירה
על ביטחון הציבור ,התשס"ה( 12005-להלן  -החוק) ,אני מסמיך
כל מאבטח של עיריית באר שבע (להלן  -העירייה) ,המועסק
באבטחת המקומות המפורטים להלן בעירייה ,למאבטח לעניין
החוק (להלן  -מאבטח) ,ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו:
אתר

ובהתייעצות עם היועצת המשפטית לממשלה ועם המועצה
הישראלית לתרבות ואומנות לפי סעיף  )4(3לחוק התרבות
והאומנות ,התשס"ג ,32002-מתפרסם בזה תיקון למבחנים
לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות
תרבות העוסקים בהוראת האומנויות( 4להלן  -המבחנים
העיקריים) ,כמפורט להלן:
.1

" .5חלוקת התקציב לתחומים

כתובת

תקציב התמיכה לפי מבחנים אלה יחולק בין תחומי
התמיכה כמפורט להלן:

פארק האגדות

שד' נפתלי הרץ אימבר פלח ,5
שכונת נווה זאב

פארק מרמלדה

שד' בן גוריון

פארק המשחקים

זאב הדרי  ,42שכונת רמות

( )3בתי ספר למוסיקה ;13% -

פארק הפעמון

חבצלת הנגב  ,13שכונת נווה נוי

( )4בתי ספר לאומנות חזותית ולעיצוב ;13% -

פארק ה'

בורלא ,שכונה ה'

( )5בתי ספר לכתיבה יוצרת ;7% -

מרכז מורים

שד' רגר 85

( )6בתי ספר לתיאטרוני בובות ;1.5% -

לונדע

דוד הראובני 25

( )7בתי ספר בין–תחומיים ואחרים ".10% -

ספרייה עירונית

דרך המשחררים 12

בית מיטשל

דרך המשחררים 37

באר אברהם

דרך חברון 2

מתחם הקטר

דוד טוביהו /65עלי דיוויס

( )1בתי ספר לקולנוע ;21.5% -
( )2בתי ספר למשחק ;34% -

.2

תיקון סעיף 9
בסעיף  9למבחנים העיקריים ,סעיף קטן (ח)  -בטל.

.3

תחילה
תחילתו של תיקון זה ביום ד' באב התשפ"ב ( 1באוגוסט .)2022

סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט ,לפי
סעיף  3לחוק ,יהיו כמפורט להלן:
( )1בעת כניסה למקומות האמורים  -על גופו של אדם,
בכלי תחבורה ,במטען ,או בטובין אחרים;
( )2במקומות האמורים ובסביבתם הקרובה  -על גופו של
אדם או בכלי תחבורה ,אם היה למאבטח חשד סביר
שהאדם נושא עימו שלא כדין נשק ,או עומד לעשות
שימוש שלא כדין בנשק ,או שהנשק המוחזק שלא
כדין נמצא בכלי תחבורה.

כ"ד בתשרי התשפ"ג ( 19באוקטובר )2022
()803-35-2022-000097
חילי טרופר
שר התרבות והספורט
 3ס"ח התשס"ג ,עמ' .64
 4י"פ התשס"ה ,עמ'  ;3760התשס"ז ,עמ'  ;1086התשע"א,
עמ'  ;6802התשע"ו ,עמ'  ;8768התשע"ז ,עמ'  ;5220התשע"ח,
עמ'  ,673עמ'  9590ועמ'  ;10186התשע"ט ,עמ' 11784
ועמ'  ;11785התש"ף ,עמ'  ;7652התשפ"א ,עמ' 2790
ועמ'  ;2792התשפ"ב ,עמ' .1524

תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור
ויש בידו תעודת מאבטח תקפה.

תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך
במוסדות ציבור שהם מרכזים להעמקת
החינוך היהודי

ז' בתשרי התשפ"ג ( 2באוקטובר )2022
(חמ -3-3595ה)1

1

החלפת סעיף 5
במקום סעיף  5למבחנים העיקריים יבוא:

לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-

עמר בר–לב
השר לביטחון הפנים
ולחיזוק וקידום קהילתי
ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;758התשע"ד ,עמ' .737

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה, 1985-
ובהתייעצות עם היועצת המשפטית לממשלה ,מתפרסם בזה
תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות
ציבור שהם מרכזים להעמקת החינוך היהודי( 2להלן -
המבחנים העיקריים) ,כמפורט להלן:
1

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד
התרבות והספורט במוסדות תרבות העוסקים
בהוראת האומנויות

.1

תיקון סעיף 15
(א) בסעיף  15למבחנים העיקריים ,אחרי סעיף קטן (ז),
יבוא:

לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה, 1985-
ובהתאם להוראת תכ"ם בדבר תמיכה בגופים אחרים,2
1

1
2

ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
הוראת תכ"ם מס' .http://www.mof.gov.il/takam: 6.2
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1
2

ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
י"פ התשע"ט ,עמ'  ;11716התש"ף ,עמ'  ;2985התשפ"א,
עמ'  ;2129התשפ"ב ,עמ' .3260

ילקוט הפרסומים  ,10861כ"ט בתשרי התשפ"ג24.10.2022 ,

"(ח) בשנת  ,2022ובשנת  ,2023בסעיף (15א) ,במקום
"בשנת  "2018יבוא "בשנת  2020או בשנת ;"2021

פעילותו עד ל– 15%מהיקף הפעילות שביצע
באחת מהשנים  2020 ,2019או  ,2021לפי היקף
הפעילות הגבוה שבהם;".

( )1בסעיף (9ה)( ,)1במקום "בשנה הקודמת"
יבוא "באחת מהשנים  2020 ,2019או  ,2021לפי
היקף הפעילות הגבוה שבהם ,כאשר לעניין שנת
 2019יובא בחשבון היקף הפעילות שבוצע בשנת
הלימודים התשע"ט";

( )5בשנת  ,2023בסעיף  ,6בפסקה ( ,)18במקום ""5,000
יבוא "."4,000

(ט) בשנת - 2022

( )2בסעיף (9ה)( ,)2במקום "בשנה הקודמת"
יבוא "באחת מהשנים  2020 ,2019או  ,2021לפי
היקף הפעילות הגבוה שבהם ,כאשר לעניין שנת
 2019יובא בחשבון היקף הפעילות שבוצע בשנת
הלימודים התשע"ט";

 .2תחילה
תחילתו של תיקון זה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר
.)2022
כ"ה בתשרי התשפ"ג ( 20באוקטובר )2022
()803-35-2022-000057
יפעת שאשא ביטון
שרת החינוך

( )3בסעיף (7יא) ,במקום " "8,000יבוא "."6,000
.2

הודעה על הנחת תוכנית

תחילה

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-

תחילתו של תיקון זה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר
.)2022
כ"ה בתשרי התשפ"ג ( 20באוקטובר )2022
()803-35-2022-000058
יפעת שאשא ביטון
שרת החינוך

תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך
במוסדות ציבור בתחום מדרשות ליהדות וללימודי
ארץ ישראל

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז
וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-כי במשרדי רשות
הניקוז שקמה-בשור (להלן  -רשות הניקוז) ,הונחה תוכנית
הניקוז "נחל יתיר ויובליו ( "7-10575להלן  -התוכנית) ,והעתק
ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום
רשות הניקוז.
כל מעוניין רשאי לעיין בתוכנית חינם ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
התנגדות לתוכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז ,בתוך  30ימים
מיום פרסום הודעה זו.
מען רשות הניקוז :רח' הגורן  ,6אזור התעשייה עומר.

לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה,11985-
ובהתייעצות עם היועצת המשפטית לממשלה ,מתפרסם בזה
תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות
ציבור בתחום מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל( 2להלן -
המבחנים העיקריים) ,כמפורט להלן:
.1

כ"ז בסיוון התשפ"ב ( 26ביוני )2022
(חמ -3-71ה)1
עודד פורר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1

תיקון סעיף 34

הודעה על הנחת תוכנית

בסעיף  34למבחנים העיקריים ,בסופו יבוא:

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-

"( )4בשנת - 2022
(א) בסעיף  ,6בפסקה ( ,)18במקום " "8,000יבוא
";"4,000
(ב) במקום סעיף  10יבוא:
"( )10לא תוכר לצורך תמיכה ,הגדלת
פעילותו של מוסד הציבור לפי ימי תלמיד,
מעבר למפורט להלן :ב– 5השנים הראשונות
שבהן הוא מקיים פעילות כמדרשה ,אף אם
לא נתמך על פעילותו זו ,יוכל להגדיל את
היקף פעילותו עד ל– 25%מהיקף הפעילות
שביצע באחת מהשנים  2020 ,2019או ,2021
לפי היקף הפעילות הגבוה שבהם; לאחר 5
שנים של פעילות כמדרשה ,יוכל להגדיל את
1
2

ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
י"פ התשע"ו ,עמ'  ;10001התש"ף ,עמ'  ;2649התשפ"א,
עמ'  2367ועמ'  ;4810התשפ"ב ,עמ' .3260

ילקוט הפרסומים  ,10861כ"ט בתשרי התשפ"ג24.10.2022 ,

ס"ח התשי"ח ,עמ' .4

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז
וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-כי במשרדי רשות
הניקוז כינרת (להלן  -רשות הניקוז) ,הונחה תוכנית הניקוז
"נחל סער ( "4-14183להלן  -התוכנית) והעתק ממנה הונח
במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
כל מעוניין רשאי לעיין בתוכנית חינם ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
התנגדות לתוכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז ,בתוך 30
ימים מיום פרסום הודעה זו.
מען רשות הניקוז :רח' יהלום  ,6אזור התעשייה צח"ר ,ראש
פינה.
כ"ז בסיוון התשפ"ב ( 26ביוני )2022
(חמ -3-71ה)1
עודד פורר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1

ס"ח התשי"ח ,עמ' .4

413

הודעה על הנחת תוכנית

הודעה על צו שחזור תיק

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-

לפי תקנות בתי המשפט (סדרי דין לשחזור תיקים ומסמכים),
התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  3לתקנות בתי המשפט (סדרי
דין לשחזור תיקים ומסמכים) ,התשמ"ד ,11984-אני מודיעה
כי בבקשה לשחזור תיק  58834-09-22עזאיזה נ' עזאיזה מיום
ד' בתשרי התשפ"ג ( 29בספטמבר  ,)2022ניתן צו שחזור לתיק
בית משפט  710/99עזאיזה נ' עזאיזה ,אשר התנהל בפני כבוד
השופט האשם חטיב והסתיים בפסק דין שניתן ביום ח' בכסלו
התש"ס ( 17בנובמבר .)1999
כ"ג בתשרי התשפ"ג ( 18באוקטובר )2022
(חמ )3-5917
אושרת אביכזר
מזכירה ראשית של בית משפט
המחוזי נצרת
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ' .2161

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז
וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-כי במשרדי רשות
הניקוז שקמה-בשור (להלן  -רשות הניקוז) ,הונחה תוכנית
הניקוז "נחל סנסנה ( "7-14067להלן  -התוכנית) ,והעתק ממנה
הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות
הניקוז.
כל מעוניין רשאי לעיין בתוכנית חינם ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
התנגדות לתוכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז ,בתוך 30
ימים מיום פרסום הודעה זו.
מען רשות הניקוז :רח' הגורן  ,6אזור התעשייה עומר.
כ"ז בסיוון התשפ"ב ( 26ביוני )2022
עודד פורר
(חמ -3-71ה)1
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .4

הודעה על צו שחזור תיק

הודעה בדבר התקשרויות בין רשימות מועמדים
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף (67ג) לחוק הבחירות
לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט ,11969-כי רשימות המועמדים
שלהלן התקשרו ביניהן לשם חלוקת המנדטים:

2

( )1התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב
עובדיה יוסף זצ"ל  -שס
עם
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל  -דגל התורה  -ג;
( )2מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי  -אמת
עם
מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון  -מרצ;

לפי תקנות בתי המשפט (סדרי דין לשחזור תיקים ומסמכים),
התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  3לתקנות בתי המשפט (סדרי
דין לשחזור תיקים ומסמכים) ,התשמ"ד ,11984-אני מודיעה
כי בבקשה לשחזור תיק  38848-09-22עבאס נ' רבאיעה ,מיום
כ"ד בתשרי התשפ"ג ( 19באוקטובר  ,)2022ניתן צו שחזור לתיק
בית משפט  343/91אשר התנהל בפני כבוד השופט האשם
חטיב והסתיים בפסק דין שניתן ביום כ"ז בשבט התשס"א (20
בפברואר .)2001
כ"ד בתשרי התשפ"ג ( 19באוקטובר )2022
(חמ )3-5917
אושרת אביכזר
מזכירה ראשית של בית משפט
המחוזי נצרת
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ' .2161

( )3הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה  -מחל
עם
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' ועוצמה
יהודית בראשות איתמר בן גביר  -ט;
( )4המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות המשלה  -כן
עם
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה  -פה;
( )5יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר  -נק
עם
הפיראטים  -הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם  -ף.
כ"ח בתשרי התשפ"ג ( 23באוקטובר )2022
(חמ -3-16ה)7
יצחק עמית
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה–25
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103
 2י"פ התשפ"ג ,עמ' .292
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הודעה על מינוי יושב ראש ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית נווה מדבר ,בישיבתה מס' 05/2022
מיום כ"ו בתמוז התשפ"ב ( 25ביולי  ,)2022את עיד אבו עשיבה
ליושב ראש ועדת ערר לענייני ארנונה.
י"ג באב התשפ"ב ( 10באוגוסט )2022
(חמ -3-265ה)1
אברהים אלהואשלה
ראש המועצה האזורית נווה מדבר
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,10861כ"ט בתשרי התשפ"ג24.10.2022 ,

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

.2

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

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 -

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 לתוכנית מס' לה,160/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1843
התשל"ב ,עמ'  ,2225מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמלה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  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 באשקלון ,שכ' אגמים מזרח ,מגרשים בייעוד
מבנים ומוסדות ציבור ,כמפורט להלן:

1476

27 ,26 ,25 ,23 ,22 ,15

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-בהתאם לתוכנית מס' נס,1/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1874
התשל"ג ,עמ'  ,427ובהתאם לתוכנית מס' נס ,96/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3511התשמ"ח,
עמ'  ,526מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נס ציונה (להלן  -הוועדה) ,כי זכות הבעלות בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,21943 ,בילקוט הפרסומים  ,10721התשפ"ב ,עמ'
 ,10562תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

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

ילקוט הפרסומים  ,10861כ"ט בתשרי התשפ"ג24.10.2022 ,

1477

55 ,54 ,50 ,31 ,29 ,28

51 ,16

הודעה לפי סעיף 19

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

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתוכנית תמל,1022/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7410
התשע"ז ,עמ'  ,1881מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אשקלון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

407
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י' באלול התשפ"ב ( 6בספטמבר )2022
(חמ )3-2
תומר גלאם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשקלון
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

חטיבת קרקע ברמלה ,המזוהה כגוש  ,5803ח"ח ( 59גוש ישן
 ;)4348הייעוד :דרך מאושרת.
ד' בתשרי התשפ"ג ( 29בספטמבר )2022
(חמ )3-2
מיכאל וידל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמלה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

מגרש

גוש
60 ,1

408

ח"ח

חלקות
בשלמות

חטיבת קרקע בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3641חלקה ,388
בייעוד שצ"פ.
כ"ד בחשוון התשפ"ג ( 19באוקטובר )2022
(חמ )3-4
שמואל בוקסר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

415

הודעה לפי סעיף 19
מגרש

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 לתוכנית תמל ,1022/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7410התשע"ז,
עמ'  ,1881מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
אשקלון ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2
להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,21943 ,בילקוט
הפרסומים  ,10604התשפ"ב ,עמ'  ,9330תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית אשקלון מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באשקלון ,שכ' אגמים מזרח ,מגרשים בייעוד
מבנים ומוסדות ציבור ,כמפורט להלן:
מגרש

2

גוש

401

1229

402

1224

81 ,78 ,77 ,76 ,74 ,71 ,66

80

1229

137 ,105 ,102 ,101 ,99 ,97 ,96

100

1466

41 ,39 ,7

403

1224

79 ,78 ,76 ,75 ,74

404

1466

58 ,54 ,21

1476

67

405

1224

79 ,76 ,75

406

1475

1

409

1475

47 ,46 ,45

410

1476

64 ,63 ,10

412

1473

78

1479

22 ,16 ,14 ,13 ,10 ,9 ,5 ,4 ,2

1482

1

1473

78

1474

56 ,49 ,48 ,46

414

1474

60 ,59

415

1474

67 ,64 ,63 ,56

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

417

גוש
1467

127 ,126 ,122 ,94

1474

72 ,71 ,4 ,3 ,2 ,1

1477

55

ט"ו באלול התשפ"ב ( 11בספטמבר )2022
תומר גלאם
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשקלון

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 לתוכנית מס' 301-
" - 0985200מתחם בית הנבחרות זבולון" ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,10522התשפ"ב ,עמ'
 ,8349מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
זבולון (להלן  -הוועדה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),21943 ,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,10649התשפ"ב ,עמ' ,9780
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית
זבולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חלקות
בשלמות

104 ,103 ,96 ,94 ,93 ,92

413

1

חלקי חלקות

416

חלקי חלקות

חלקות
בשלמות

גוש  ,10511ח"ח  ;45 ,43 ,41 ,30בייעוד שטח ציבורי פתוח;
בשטח של  42,043מ"ר ,בייעוד דרך; בשטח של  1,413מ"ר,
בייעוד נחל/תעלת נחל; בשטח של  5,957מ"ר ,בייעוד
מבנים ומוסדות ציבור; בשטח של  2,540מ"ר ,כמסומן
בתשריט ההפקעות הנמצא במשרדי הוועדה ,מועצה
אזורית זבולון ,דואר כפר מכבי .30030

,15 ,7 ,6
17

כ"ג בתשרי התשפ"ג ( 18באוקטובר )2022
עמוס נצר
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זבולון
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי חוק העמותות
הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף  59לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי העמותה הרשומה להלן נמחקה מפנקס
העמותות ,ואולם חבותו של כל נושא משרה וחבר בה תימשך
ותיאכף כאילו לא נמחקה העמותה:
מס' עמותה

שם העמותה

580717098

קופת מתן בסתר  -רמת בית שמש ד (ע"ר)

כ"ה בתשרי התשפ"ג ( 20באוקטובר )2022
שולי אבני-שוהם
רשמת העמותות

4 16

ילקוט הפרסומים  ,10861כ"ט בתשרי התשפ"ג24.10.2022 ,

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

(ח"פ )51-301204-7

רניקס אינטרנשיונל בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-207954-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
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  ,9.3.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סיגל רוזן-רכב ,מרח'
השחפים  ,51רעננה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
סיגל רוזן-רכב ,עו"ד ,מפרקת

מכון אריאל לפיזיותרפיה והידרותרפיה בע"מ
(ח"פ )51-347803-2
(בפירוק מרצון)

פטנטים.קום .בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.12.2022בשעה  ,10.00אצל המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רמי משינסקי ,מפרק

אביר דורעם  -שיווק נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-453572-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.12.2022בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
הרצל  ,30ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
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