
רשומות

ילקוט הפרסומים
19 במרס 2020 8760 כ"ג באדר התש"ף

עמוד  

צו בדבר החלת פרק ד' לחוק לפי חוק עבודה בשעת חירום                                                                                         5156

מינוי נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה                                                                           5156

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין                                                                                                       5156

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור                                                                                                               5157

הודעות מאת הציבור                                                                                                                                                    5158

19/03/2012:26



ילקוט הפרסומים 8760, כ"ג באדר התש"ף, 2020 3 19  5156

צו בדבר החלת פרק ד' לחוק
לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967

עבודה  שירות  לחוק  16ג  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
בשעת חירום, התשכ"ז-21967 )להלן - החוק(, כנוסחו בתקנה 
חירום(,  בשעת  עבודה  )שירות  חירום  שעת  לתקנות   )2(1
משהוכרז  הבריאות,  שר  עם  התייעצות  לאחר  התש"ף-32020, 
בהודעה4 כי המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה היא מחלה 
בסעיף  התנאים  שהתקיימו  ומשמצאתי  מסוכנת,  מידבקת 
 18( התש"ף  באדר  כ"ב  ביום  החל  כי  בזה  מכריז  אני  האמור, 
במרס 2020(, הוראות פרק ד' לחוק יחולו על כל שטח המדינה 

לשם מתן שירותים קיומיים כאמור בסעיף 16ג לחוק  

כ"ב באדר התש"ף )18 במרס 2020(
)חמ 3-3003(

אופיר אקוניס  
     שר העבודה הרווחה

    והשירותים החברתיים
י"פ התשע"ז, עמ' 1313   1

ס"ח התשכ"ז, עמ' 86   2 

ק"ת התש"ף, עמ' 746   3 

י"פ התש"ף, עמ' 3378    4 

מינוי נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מקומיות 
לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18)ב()1( לחוק התכנון והבנייה, 
להגנת  במשרד  העובדים  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965, 
הסביבה ששמותיהם מפורטים בטור א' להלן, לתפקיד המפורט 

בטור ב' לצדו, בוועדה המפורטת בטור ג' לצדו:

טור א'
שם

טור ב'
תפקיד

טור ג'
ועדות מקומיות

ורד זיסו- 
כהן

נציגת השר 
להגנת הסביבה

אופקים,  דימונה,  ירוחם, 
תיכונה,  ערבה  גת,  קריית 
המועצה האזורית רמת נגב, 
עומר,  המקומית  המועצה 

להבים, מיתר, מצפה רמון

עדית צילה 
אורלב

נציגת השר 
להגנת הסביבה

שדרות,  אשקלון,  אשדוד, 
באר  האזורית  המועצה 
אשקלון,  חוף  לכיש,  טוביה, 
הנגב  יואב,  שפיר,  שקמים, 
אשכול,   - )מרחבית  המערבי 
שדות  הנגב,  שער  מרחבים, 

הנגב(

נציג השר מתן לוינסון
להגנת הסביבה

מלאכי,  קריית  אילת, 
חבל  האזורית  המועצה 

אילות

טור א'
שם

טור ב'
תפקיד

טור ג'
ועדות מקומיות

איתי חיים 
קרן

נציג השר 
להגנת הסביבה

המועצה  רהט,  נתיבות, 
אבו  שמעון,  בני  האזורית 
האזורית  המועצה  בסמה, 
האזורית  המועצה  תמר, 
המזרחי  הנגב  שמעונים, 
כסייפה,  לקייה,  )חורה, 
ערוער, שגב שלום ותל שבע(

תוקף מינויים קודמים לתפקידים האמורים - בטלים 

כ"א בשבט התש"ף )16 בפברואר 2020(
)חמ 3-7-ה3(

זאב אלקין  
  השר להגנת הסביבה

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן 

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

המקרקעין,  רישום  על  למפקחת  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
בית   ,1 הסורג  רח'  מקרקעין,  זכויות  והסדר  לרישום  הרשות 
מצפה, ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל 

אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה 

תוספת

מס' התיק: תש"ג/14/19 

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: לא ידוע.

הגבולות:

צפון: דרך;

דרום: דרך;

מזרח: יוסף סלומון;

מערב: אדמת אל באיה 

זיהוי: גוש )ש( 30067, חלקה 27, ספר ירושלים )ח מ( מס' 1015, 
דף 614 

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום 

הבעלים: 

שטיינברג יחזקאל בן אשר

שלקוביץ אשר

שלקוביץ יצחק

התיקון המבוקש:

המען: ירושלים 

גוש )ש( 30067

חלקה 27

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474   1
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שטח החלקה: 154 מ"ר.

הגבולות:

צפון: חלקת דרך 136 רחוב ראשית חכמה;  

דרום: חלקת דרך 133 רחוב יצחק שלאל;  

מזרח: חלקה 26;  

מערב: חלקה 28   

זיהוי: גוש )ש( 30067, חלקה 27, ספר ירושלים )ח מ( מס' 1015, 
דף 614 

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום 

הבעלים: 

שטיינברג יחזקאל בן אשר

שלקוביץ אשר

שלקוביץ יצחק

הערה: הבקשה מתבססת על תצ"ר מס' 2189/2018 המתייחסת 
למקרקעין המפורטים לעיל הידועים כגוש )ש( 30067, חלקה 27, 
ספר ירושלים )ח מ( מס' 1015, דף 614; רישום ישן ספר ירושלים 

)מ( 5, דף 270  

במסגרת הבקשה מבוקש להקטין את שטח החלקה הרשום ואת 
גבולותיה המעודכנים 

י"ב באדר התש"ף )8 במרס 2020(

            שולמית אבני-שוהם
             מפקחת על רישום המקרקעין

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 7159ב', 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6709, התשע"ד, עמ' 1902, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4

קיימת או מאושרת 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת הבעלות בה  

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

אל  רחובות  חנינא,  בית  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
חכמה וח'לת משעל, המזוהה כגוש 30615, ח"ח 112, 168 
וחלק מדרך 1003 )שם זמני(, והמזוהה כחלק ממגרש 1300; 
סך הכול שטח להפקעה כ–3,565 מ"ר, הצבוע בצבע חול, 

כמסומן בתשריט ההפקעה 

במשרדי   ,23/1207 מס'  בתיק  נמצא  ההפקעה  תשריט 
אגף הנכסים, עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם 

בשעות העבודה הרגילות 

ט"ז באדר התש"ף )12 במרס 2020(
)חמ 3-2(

אליעזר ראוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מ/276,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6255, התשע"א, עמ' 5096, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת הבעלות בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -    4

ח"חגוש
שטח ההפקעה 

ייעודבמ"ר

דרך10080102,118

דרך11155

דרך12154
 __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מעדניות האחים בכבוד )94( בע"מ
)ח"פ 51-194751-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10 3 2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב 
בכבוד, אצל עו"ד יורם הכהן, רח' דוד המלך 19, קומה 2, ת"ד 890, 

ירושלים 9100801, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,9 7 2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, אצל עו"ד יורם הכהן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

יואב בכבוד, מפרק

בועזי אנטרפרייזס בע"מ
)ח"פ 51-478833-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22 2 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב 

בועזי, מרח' דרך החורש 60, יהוד, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,30 3 2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 11, אצל המפרק, רח' הברזל 31, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

יואב בועזי, מפרק

ח"חגוש
שטח ההפקעה 

ייעודבמ"ר

דרך1008013154

דרך14155

דרך18680

דרך19351

דרך20357

דרך21358

דרך22628

דרך37124

דרך38399

דרך831,389

דרך84160

דרך85160

דרך86160

דרך87160

דרך88160

דרך89160

דרך90181

דרך162136

שביל172123

דרך241434

דרך2441,983

דרך1008279165

דרך94103

דרך1241,454

שביל241

דרך97909

דרך128234

דרך130108

ח' באדר התש"ף )4 במרס 2020(
)חמ 3-2(

אילן שדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה  
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