
רשומות

ילקוט הפרסומים
28 בנובמבר 2017 7629 י' בכסלו התשע"ח

עמוד  

1666 הודעה על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה                                                                                                              

1670 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור                                                                                                            

1749 הודעות מאת הציבור                                                                                                                                                   



ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017  1666

הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 

מודיעים בזה, כי -

בהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק נכסי המדינה, התשי"א-11951 )להלן - החוק(, החליטה הממשלה להרשות את כל אחד   .1
מנושאי המשרות במשרד הביטחון ובצה"ל, המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות המפורטות 
בסעיפים 4 ו–5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחום הפעילות של משרד הביטחון וצה"ל בהתאם לתפקידו של 

המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

כללי א. 

המנהל הכללי יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו - בלא הגבלת סכום.  )1(

המשנה למנהל הכללי יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו - עד 10,000,000 שקלים חדשים.  )2(

סגן המנהל הכללי וראש אגף מינהל ומשאבי אנוש )להלן - אמ"ש( יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד   )3(
או סגנו, לגבי הסכמי עבודה עם עובדים אזרחיים במשרד הביטחון או בצה"ל ולגבי הסכמי עבודה עם 

עובדים ביחידת הסמך - בלא הגבלת סכום.

אגף הכספים ב. 

ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו יחד עם ראש חטיבת חשבונות בכיר או ראש היחידה לנושאים כלכליים   
או חשב אמ"ן - עד לסכום של 3,360,000 שקלים חדשים.

אגף תקשוב וניהול מערכות מידע  ג. 

ראש אגף תקשוב וניהול מערכות מידע )מל"ן( יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו, לגבי מתן שירותי   
מחשב ומערכות מידע - עד לסכום של 3,360,000 שקלים חדשים.

משב"ח  ד. 

מנהל משב"ח יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש חטיבת חשבונות באגף הכספים או   )1(
סגן לכלכלה ומינהל וחשב משב"ח - עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים.

ראש יחידת הרכשה במשב"ח יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש חטיבת חשבונות   )2(
באגף הכספים או ראש מערכה באגף הכספים או מנהל מחלקה באגף הכספים או סגן לכלכלה ומנהל וחשב 

משב"ח - עד סכום של 85,000 שקלים חדשים.

ראש מדור הרכשה במשב"ח יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש חטיבת חשבונות   )3(
באגף הכספים או ראש מערכה באגף הכספים או מנהל מחלקה באגף הכספים או אחראי חשבונות באגף 

הכספים או סגן לכלכלה ומינהל וחשב משב"ח - עד לסכום של 35,000 שקלים חדשים.

עסקאות בארץ  ה. 

סגן המנהל הכללי וראש מינהל ההרכשה והייצור )להלן - מנה"ר( או סגן המנהל הכללי וראש אגף מבצעים   )1(
לוגיסטיים ונכסים )להלן - אמו"ן( או ראש המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית )להלן - מפא"ת( 
או סגן המנהל הכללי וראש אגף ההנדסה והבינוי או הממונה על אמצעים מיוחדים )להלן - אמ"מ( או ראש 
אגף אמ"מ או ראש מינהל "המעבר דרומה" יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 

6,000,000 שקלים חדשים.

ראש מפא"ת או ראש אגף אמ"מ או ראש מינהל "המעבר דרומה" או סגן בכיר להתקשרויות באגף ההנדסה   )2(
והבינוי או סגן בכיר לראש מנה"ר, או סגן בכיר לראש אמו"ן יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או 

סגנו או ראש חטיבת חשבונות בכיר באגף הכספים - עד לסכום של 2,400,000 שקלים חדשים.

סגן ראש מנה"ר או מנהל מחוז/ראש יחידה/מנהל פרויקטי מעבר צה"ל לנגב באגף ההנדסה והבינוי או סגן   )3(
ראש מינהל "המעבר דרומה" או ראש היחידה להתקשרויות במינהל "המעבר דרומה" או סגן לראש אמו"ן 
או ראש היחידה להתקשרויות במפא"ת או ראש מינהלה או ראש היחידה לתפעול מערכות באגף אמ"מ 
יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש חטיבת חשבונות בכיר או ראש חטיבת חשבונות 

באגף הכספים - עד לסכום של 1,440,000 שקלים חדשים.

חטיבה/יחידה  ראש  או  סיב"ט(   - )להלן  ביטחוני  לייצוא  ראש האגף  או  נכים  אגף שיקום  וראש  סמנכ"ל   )4(
במנה"ר או ראש חטיבה/יחידה באמו"ן או ראש חטיבה/יחידה במפא"ת או סגן מנהל מחוז וראש חטיבת 
או ראש חטיבת  או ראש חטיבה/יחידה במינהלה  והבינוי  פרויקטים במחוז/ראש חטיבה באגף ההנדסה 

   ___________
1  ס"ח התשי"א, עמ' 52.
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)להלן - היועמ"ש למעהב"ט( או ראש היחידה  תביעות וביטוח באגף היועץ המשפטי למערכת הביטחון 
חטיבת  ראש  או  סגנו  או  המשרד  וחשב  הכספים  אגף  ראש  עם  יחד  אמ"מ  באגף  ומיוחדים  אמ"מ  לרכש 

חשבונות בכיר או ראש חטיבת חשבונות באגף הכספים - עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים.

סגן המנהל הכללי וראש אמ"ש או הסגן הבכיר לראש סיב"ט או סגן ראש סיב"ט וראש היחידה לשיווק ומכירת   )5(
וציוד צה"ל או ראש חטיבת תחשיבים והתקשרויות במחוז/מנהל פרויקטים בכיר באגף ההנדסה  מערכות 
והבינוי שאינו קצין בצה"ל או ראש חטיבה/יחידה במנה"ר או ראש חטיבה/יחידה באמו"ן או ראש חטיבה/

יחידה במפא"ת או ראש היחידה לרכש אמ"מ ומיוחדים באגף אמ"מ או ראש היחידה לתקציבים והתקשרויות 
באגף שיקום נכים, יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש חטיבת חשבונות בכיר או ראש 

חטיבת חשבונות או ראש מערכת חשבונות באגף הכספים - עד לסכום של 780,000 שקלים חדשים.

סמנכ"ל וראש אגף משפחות והנצחה או סגן ראש היחידה הארצית לשיווק ומכירות וראש חטיבה בין–לאומי   )6(
בסיב"ט או ראש מערכה במנה"ר או ראש מערכה באמו"ן או ראש מערכה במינהלה או ראש תחום במנה"ר 
או ראש מערכה באגף אמ"מ או ראש תחום באגף אמ"מ או ראש תחום באמו"ן או ראש תחום במפא"ת או 
ראש חטיבה/ראש תחום בסיב"ט או ראש תחום התקשרויות יועצים במינהל מעבר דרומה או ראש תחום 
הכרת שירותים רפואיים ביחידה לתקציבים והתקשרויות באגף שיקום נכים או ראש שלוחה במנה"ר או 
ראש היחידה לאזרחים עובדי צה"ל באמ"ש או סגן ראש מינהלה או ראש יחידת ההדרכה באמ"ש או ראש 
תחום בחטיבת תביעות וביטוח באגף היועמ"ש למעהב"ט או מנהל פרויקט/מנהל אזור פיקוח באגף ההנדסה 
והבינוי )שאינו קצין בצה"ל( יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש חטיבת חשבונות 
בכיר או ראש חטיבת חשבונות או ראש מערכת חשבונות או ראש תחום חשבונות באגף הכספים - עד 

לסכום של 500,000 שקלים חדשים.

סגן המנהל הכללי וראש אגף תקשוב וניהול מערכות מידע )מל"ן( או מנהל מחלקה במנה"ר או מנהל מחלקה   )7(
באמו"ן או מנהל מחלקה באגף ההנדסה והבינוי או ראש היחידה להתיישבות ותשתית לאומית או מנהל 
הקרן לקליטת חיילים משוחררים וראש היחידה להכוונת חיילים משוחררים או עוזר בכיר להתקשרויות 
באגף אמ"מ או מנהל מחלקה באגף אמ"מ או מנהל מחלקה במינהלה או עוזר בכיר להתקשרויות במפא"ת 
או כלכלן בכיר להתקשרויות במפא"ת או עוזר בכיר להתקשרויות במינהלה או כלכלן בכיר להתקשרויות 
במינהלה או עוזר בכיר לשיקום כלכלי והתקשרויות או אחראי תקציבים והתקשרויות רפואה באגף שיקום 
נכים יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש חטיבת חשבונות בכיר או ראש חטיבת 

חשבונות או ראש מערכה או מנהל מחלקה באגף הכספים - עד לסכום של 310,000 שקלים חדשים.

סגן בכיר לסמנכ"ל וראש אגף תקשוב וניהול מערכות מידע )מל"ן( או ראש יחידת תקציבים והתקשרויות באגף   )8(
משפחות והנצחה או עוזר בכיר לתיאום ושירותי מינהל בקרן לקליטת חיילים משוחררים או ראש מערכת בינוי 
ופרויקטים באמו"ן יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש חטיבת חשבונות בכיר או ראש 

חטיבת חשבונות או ראש מערכה או מנהל מחלקה באגף הכספים - עד לסכום של 170,000 שקלים חדשים.

ראש אגף ביטחוני חברתי או מנהל ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון או סגן ראש אגף תקשוב וניהול מערכות   )9(
מידע )מל"ן( או ראש החטיבה לתחבורה באמו"ן או מנהל מחלקה באגף משפחות והנצחה או מנהל מחלקה 
במנה"ר או מנהל מחלקה באמו"ן או עוזר בכיר להתקשרויות באגף אמ"מ או מנהל מחלקה באגף אמ"מ או 
או  בכיר להתקשרויות במפא"ת  כלכלן  או  בכיר להתקשרויות במפא"ת  עוזר  או  מנהל מחלקה במינהלה 
עוזר בכיר להתקשרויות במינהלה או כלכלן בכיר להתקשרויות במינהלה או סגן ראש שלוחה במנה"ר או 
ראש היחידה להוצאה לאור באמו"ן או עוזר בכיר לשיווק בתחום אוויר-ים/עוזר בכיר למכירות שירותים 
בצה"ל/עוזר בכיר לשיווק רכב ומכירות במכרזים/עוזר בכיר למכרזים/עוזר בכיר לשיווק ציוד כללי בסיב"ט 
או ראש מיחלק באמו"ן או ראש מיחלק במינהלה או סגן ראש יחידת ההדרכה באמ"ש או ראש תחום כלכלה 
והתקשרויות ביחידה לתקציבים והתקשרויות באגף שיקום נכים או מנהל מחלקה בחטיבת תביעות וביטוח 
חטיבת חשבונות  ראש  או  סגנו  או  וחשב המשרד  אגף הכספים  ראש  עם  יחד  למעהב"ט  היועמ"ש  באגף 
בכיר או ראש חטיבת חשבונות או ראש מערכה או מנהל מחלקה באגף הכספים או אחראי חשבונות באגף 

הכספים - עד לסכום של 85,000 שקלים חדשים.

ראש תחום שירותי מינהל ואמרכלות בסיב"ט או אחראי אירוח באמו"ן יחד עם ראש אגף הכספים וחשב   )10(
המשרד או סגנו או ראש חטיבת חשבונות בכיר או ראש חטיבת חשבונות או ראש מערכה או מנהל מחלקה 

או אחראי חשבונות באגף הכספים - עד לסכום של 35,000 שקלים חדשים. 

רכישות על ידי קציני צה"ל  ו. 

קצין בצה"ל אשר קיבל מינוי של קניין לעבודות בינוי מראש את"ק יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או   )1(
סגנו או קצין תקציבים בצה"ל אשר קיבל מינוי של אחראי לפיקוח תקציבי מחשב המשרד וראש אגף הכספים, 

לגבי עבודות בינוי על פי תוצאות מכרז שנערך בידי משרד הביטחון - עד לסכום של 20,000 שקלים חדשים.
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קצין בצה"ל אשר קיבל מינוי של קניין א' מראש את"ק יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או   )2(
קצין תקציבים בצה"ל אשר קיבל מינוי של אחראי לפיקוח תקציבי מחשב המשרד וראש אגף הכספים - עד 

לסכום של 10,000 שקלים חדשים.

קצין בצה"ל אשר קיבל מינוי של קניין ב' מראש את"ק יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או   )3(
קצין תקציבים בצה"ל אשר קיבל מינוי של אחראי לפיקוח תקציבי מחשב המשרד וראש אגף הכספים - עד 

לסכום של 7,500 שקלים חדשים.

קצין בצה"ל אשר קיבל מינוי של קניין ג' מראש את"ק יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או   )4(
קצין תקציבים בצה"ל אשר קיבל מינוי של אחראי לפיקוח תקציבי מחשב המשרד וראש אגף הכספים - עד 

לסכום של 4,000 שקלים חדשים.

הרשאות משלחת משרד הביטחון )להלן - משהב"ט( בניו יורק )מש"ן( ז. 

אגף  ראש  עם  ביחד  מש"ן(,   - )להלן  ובקנדה  הברית של אמריקה  בארצות  הביטחון  ראש משלחת משרד   )1(
הכספים וחשב המשרד או סגנו או חשב מש"ן או סגנו - בלא הגבלת סכום.

)2(  סגן ראש מש"ן ביחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או חשב מש"ן או סגנו - עד לסכום של 
2,000,000 דולר של ארצות הברית.

מנהל יחידת הרכשה במש"ן או מנהל היחידה לכוח אדם ומשק או מנהל היחידה לתובלה ושינוע או מנהל   )3(
היחידה למערכות מידע, כל אחד בנושאים שבתחום אחריותו, יחד עם ראש אכ"ס וחשב המשרד או סגנו או 
חשב מש"ן או סגן חשב מש"ן או ראש המערכה למעקב תקציבי תכנון ומימון - עד לסכום של 300,000 דולר של 

ארצות הברית.

מנהל מחלקה ביחידת הרכשה במש"ן או מנהל היחידה לכוח אדם ומשק במש"ן או מנהל מחלקה ביחידה   )4(
לתובלה ושינוע יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או חשב מש"ן או סגן חשב מש"ן או ראש 

המערכה למעקב תקציבי תכנון ומימון - עד לסכום של 100,000 דולר של ארצות הברית.

הרשאות נציגות משרד הביטחון בגרמניה והממונה על הרכש באירופה  ח. 

וחשב  הכספים  אגף  ראש  עם  יחד  באירופה  הרכש  על  והממונה  בגרמניה  הביטחון  משרד  נציגות  ראש   )1(
המשרד או חשב אירופה - עד לסכום של 10,000,000 דולר של ארצות הברית.

ראש נציגות משרד הביטחון בגרמניה, יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או חשב אירופה - עד   )2(
לסכום של 10,000,000 דולר של ארצות הברית.

ראש חטיבת הרכש בנציגות משרד הביטחון בגרמניה יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או   )3(
חשב אירופה - עד לסכום של 500,000 דולר של ארצות הברית.

עוזר לרכישות בנציגות משרד הביטחון בגרמניה, יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או חשב   )4(
אירופה - עד לסכום של 10,000 דולר של ארצות הברית.

הרשאות משלחות אחרות של משרד הביטחון ט. 

ראש משלחת משרד הביטחון יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או חשב אזורי - עד לסכום של   
100,000 דולר של ארצות הברית.

הרשאות סיב"ט לגבי עסקאות מכר או יצוא י. 

ראש סיב"ט יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או ראש היחידה לחשבות סיב"ט ומפא"ת באגף הכספים   )1(
- עד לסכום של 2,400,000 שקלים חדשים ולעסקאות ייצוא - עד סכום של 1,000,000 דולר של ארצות הברית.

הסגן הבכיר לראש סיב"ט או סגן ראש סיב"ט וראש היחידה לשיווק ומכירת מערכות וציוד צה"ל יחד עם ראש   )2(
אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש חטיבה בכיר לחשבונות מפא''ת, סיב''ט ומיוחדים באגף הכספים 
- עד לסכום של 1,440,000 שקלים חדשים ולעסקאות ייצוא - עד לסכום של 500,000 דולר של ארצות הברית.

סגן ראש היחידה הארצית לשיווק ומכירות וראש חטיבה בין–לאומית יחד עם ראש אגף הכספים וחשב   )3(
המשרד או סגנו או ראש מערכת חשבונות סיב"ט באגף הכספים - עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים 

ולעסקאות יצוא - עד לסכום של 300,000 דולר של ארצות הברית.

ראש תחום מכירות בתחום יבשה או ראש תחום מכירות בתחום אוויר-ים ביחידה לשיווק ומכירת מערכות   )4(
וציוד צה"ל יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או מנהל מחלקת חשבונות סיב"ט באגף הכספים 
- עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים, ולעסקאות ייצוא - עד לסכום של 100,000 דולר של ארצות הברית.
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עוזר בכיר לשיווק ומכירת ציוד בתחום יבשה או עוזר בכיר לשיווק ומכירת ציוד בתחום אוויר-ים ביחידה   )5(
לשיווק ומכירת מערכות וציוד צה"ל יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או אחראי חשבות 
חדשים  שקלים   310,000 של  לסכום  עד   - הכספים  באגף  צה"ל  וציוד  מערכות  ומכירת  לשיווק  היחידה 

ולעסקאות ייצוא - עד לסכום של 50,000 דולר של ארצות הברית.

ראש חטיבת תקשורת שיווקית יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או אחראי חשבות ביחידה   )6(
לשיווק ומכירת מערכות וציוד צה"ל באגף הכספים או מנהל מחלקת חשבונות סיב"ט באגף הכספים - עד 

לסכום של 170,000 שקלים חדשים ולעסקאות יצוא - עד לסכום של 40,000 דולר של ארצות הברית.

ראש תחום לתקשורת שיווקית יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או אחראי חשבות ביחידה   )7(
לשיווק ומכירת מערכות וציוד צה"ל באגף הכספים או מנהל מחלקת חשבונות באגף הכספים - עד לסכום 

של 85,000 שקלים חדשים ולעסקאות יצוא - עד לסכום של 10,000 דולר של ארצות הברית.

רשות מעברים יבשתיים משהב"ט )להלן - רמי"ם( יא. 

ראש רמי"ם יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש חטיבת חשבונאות באגף הכספים או   )1(
חשב הרשות - עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים.

ראש חטיבת רכש והתקשרויות ברמי"ם יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש חטיבת   )2(
חשבונאות באגף הכספים או ראש מערכה באגף הכספים או מנהל מחלקה באגף הכספים או חשב רשות - עד 

לסכום של 85,000 שקלים חדשים.

ראש מחלק רכש ברמי"ם יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש חטיבת חשבונאות באגף   )3(
הכספים או ראש מערכה באגף הכספים או מנהל מחלקה באגף הכספים או אחראי חשבונות באגף הכספים 

או חשב הרשות - עד לסכום של 35,000 שקלים חדשים.

יחידת הסמך "מפצח" )להלן - היחידה( יב. 

ראש היחידה יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו ראש חטיבת חשבונאות באגף הכספים או   )1(
חשב "מפצח" - עד לסכום 1,000,000 שקלים חדשים.

ראש שטח הרכשה תקציב ומינהל ביחידה יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש חטיבת   )2(
חשבונאות באגף הכספים או ראש מערכה באגף הכספים או מנהל מחלקה באגף הכספים או חשב היחידה 

- עד לסכום של 85,000 שקלים חדשים.

ראש מדור רכש ביחידה יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש חטיבת חשבונאות באגף   )3(
הכספים או ראש מערכה באגף הכספים או מנהל מחלקה באגף הכספים או אחראי חשבונות באגף הכספים 

או חשב היחידה - עד לסכום של 35,000 שקלים חדשים.

בהתאם לסעיף 6)א( לחוק, החליטה הממשלה להרשות את כל אחד מנושאי המשרות במשרד הביטחון, המפורטים להלן,   .2
ו–5 לחוק, שבתחום הפעילות של משרד   4 לייצג את הממשלה בכל עסקה במקרקעין מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 
הביטחון וצה"ל ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים 

לעסקאות האמורות:

המנהל הכללי יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד - בלא הגבלת סכום;  )1(

סגן המנהל הכללי וראש אמו"ן יחד עם ראש יחידת מתוו"ה ויחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו -   )2(
עד לסכום של 2,400,000 שקלים חדשים;

ראש יחידת מתוו"ה יחד עם ראש חטיבת נכסים ויחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש חטיבת   )3(
חשבונאות בינוי ואמו"ן באגף הכספים - עד לסכום של 1,440,000 שקלים חדשים;

ראש חטיבת נכסים יחד עם ראש מערכה או ראש תחום בחטיבת נכסים ויחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד   )4(
או סגנו או ראש מערכה באגף הכספים - עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים;

ראש מערכה או ראש יחידה או ראש תחום בחטיבת נכסים יחד עם מנהל מחלקה בחטיבת נכסים ויחד עם ראש   )5(
אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש מערכה באגף הכספים או מנהל מחלקת חשבונות באגף הכספים - 

עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים;

מנהל מחלקה בחטיבת נכסים יחד עם ראש אגף הכספים וחשב המשרד או סגנו או ראש מערכה באגף הכספים או   )6(
מנהל מחלקת חשבונות באגף הכספים - עד לסכום של 310,000 שקלים חדשים.

הרשאות קודמות לנושאי משרה במשרד הביטחון ובצה"ל שהודעות עליהן פורסמו - בטלות.  

ח' באלול התשע"ז )30 באוגוסט 2017(                   צחי ברוורמן
)חמ 3-9-ה1(                        מזכיר הממשלה
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הודעה על הרשאות 
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 

הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951  המדינה,  נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
להרשות את נושאי המשרות במשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה )להלן - המשרד(, המפורטים להלן, לייצג את הממשלה 
לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, בתחום הפעילות של המשרד, עד  ו–5   4 בכל עסקה מהעסקאות המפורטות בסעיפים 

לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

המנהל הכללי של המשרד, יחד עם חשב משרד ראש הממשלה או סגנו - בלא הגבלה בסכום;  )1(

המשנה למנהל הכללי של המשרד ומנהל המערכה, יחד עם חשב משרד ראש הממשלה או סגנו - עד לסכום של   )2(
500,000 שקלים חדשים;

ראש תחום בכיר תקציב ורכש, יחד עם חשב משרד ראש הממשלה או סגנו - עד לסכום של 200,000 שקלים חדשים.  )3(

ההרשאות לנושאי משרה במשרד לנושאים אסטרטגיים שהודעות עליהן פורסמו - בטלות.  

ד' באלול התשע"ז )24 באוקטובר 2017(
)חמ 3-9-ה1(                          צחי ברוורמן

מזכיר הממשלה            ___________
1  ס"ח התשי"א, עמ' 52.

הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 

הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951  המדינה,  נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
להרשות את נושאי המשרות ברשות התקשוב הממשלתי )להלן - הרשות(, המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה 
מהעסקאות המפורטות בסעיפים 4 ו–5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחום הפעילות של הרשות ובהתאם לתפקידו 

של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

ראש הרשות, לגבי עסקאות שבתחום אחריותו - בלא הגבלה בסכום;  )1(

מנהל חטיבת התכנון והאסטרטגיה ברשות - עד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים;  )2(

מנהל יחידת ממשל זמין ברשות - עד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים;  )3(

מנהל היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור ברשות - עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים;  )4(

מנהל היחידה להגנת הסייבר בממשלה ברשות - עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים.  )5(

מורשים אלה יחתמו יחד עם חשב משרד ראש הממשלה או סגנו.

ההרשאות לנושאי משרה ברשות, שהודעות עליהן פורסמו - בטלות.  

ח' באלול התשע"ז )30 באוגוסט 2017(
)חמ 3-9-ה1(                          צחי ברוורמן

מזכיר הממשלה            ___________
1  ס"ח התשי"א, עמ' 52.

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

פרויקט: הרכבת המקומית - הקו הסגול - מקטע מערבי

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי   .1
הקרקע המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך 
לתשתית ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה(, ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, 

בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.  .2

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה   .3
למסור את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

    ___________
1 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון   .4
דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-21964, 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 60 ימים מיום פרסום הודעה 
זו את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע, אל חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים 

בע"מ )להלן - החברה(, מרח' הרוקמים 26, חולון.

תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישוב המפורט להלן, המזוהה כגושים וחלקות האלה:  .5

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו610822075045

תל–אביב-יפו61082391,063143

תל–אביב-יפו610840076559

תל–אביב-יפו61086362,74812

תל–אביב-יפו61086374262

תל–אביב-יפו6110722,456424495

תל–אביב-יפו6110763,2721391,982

תל–אביב-יפו6110816,3704,292

תל–אביב-יפו6110868,7555,687

תל–אביב-יפו6110883,2451,594

תל–אביב-יפו6110917,4403,949

תל–אביב-יפו6110942,6741,763

תל–אביב-יפו6110975,7644,476

תל–אביב-יפו61101009,0258,160

תל–אביב-יפו61102192,074203

תל–אביב-יפו61102202,073145

תל–אביב-יפו61102212,07370

תל–אביב-יפו61102222,07570

תל–אביב-יפו61102232,22183

תל–אביב-יפו61102242,231196

תל–אביב-יפו61102682,11559

תל–אביב-יפו61102984,9014

תל–אביב-יפו61103018,969680

תל–אביב-יפו61103046,206513

תל–אביב-יפו61103074,561325

תל–אביב-יפו61103105,351371

תל–אביב-יפו61103114,91244

תל–אביב-יפו61103136,219328

    
2 ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו61103145,79092

תל–אביב-יפו61103167,175303

תל–אביב-יפו61103176,953177

תל–אביב-יפו61103194,405132

תל–אביב-יפו61103204,203140

תל–אביב-יפו61103223,17572

תל–אביב-יפו61103233,107121

תל–אביב-יפו611032511,441783

תל–אביב-יפו611032611,200536

תל–אביב-יפו611032863448

תל–אביב-יפו611032964420

תל–אביב-יפו611033152011

תל–אביב-יפו61103325,70116

תל–אביב-יפו611141774148

תל–אביב-יפו61114181,07986

תל–אביב-יפו611142725011

תל–אביב-יפו611152896716

תל–אביב-יפו6111609987115

תל–אביב-יפו611161070932

תל–אביב-יפו61116117093

תל–אביב-יפו61116183,927278

תל–אביב-יפו61291771,176154

תל–אביב-יפו6130121,127445

תל–אביב-יפו6130132,2211,297

תל–אביב-יפו6130141,9191,546

תל–אביב-יפו6130151,914757

תל–אביב-יפו61302383913

תל–אביב-יפו61302416,8421,675

תל–אביב-יפו61302482211

תל–אביב-יפו613028021,142286

תל–אביב-יפו61302832,673703

תל–אביב-יפו613028563230

תל–אביב-יפו61303182,263117

תל–אביב-יפו613032810,1211,723



1673 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו61303492,985467

תל–אביב-יפו613466015,9864,865

תל–אביב-יפו6135437,26618,788

תל–אביב-יפו61359012,7682,206

תל–אביב-יפו61353214,21389623

תל–אביב-יפו613532821,29814,240

רמת גן61444855,4521,605452

רמת גן61444867,2903,3672,541

רמת גן614449021351110

רמת גן61445221,471506

רמת גן614452413019

רמת גן61445262,46521

רמת גן614467110,9955,713

רמת גן61446724,722655917

רמת גן61447272,43921

רמת גן61447286,676666

רמת גן61447291905

רמת גן6156140536139

גבעתיים61565031,030319

גבעתיים615650410145

גבעתיים615650512,274763

גבעתיים61565067675

גבעתיים61565451,90972

גבעתיים615654788234

רמת גן61565481,451242292

רמת גן61565648,15127

רמת גן6156565122122

רמת גן615656714,7224,0347,420

גבעתיים615657070041

גבעתיים61565814,138213

תל–אביב-יפו6163296,16819

תל–אביב-יפו6163341,49573

תל–אביב-יפו6163365,494339

תל–אביב-יפו6163397,548440
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו6163402,96914

תל–אביב-יפו6163438,330645

תל–אביב-יפו6163485,5105,085

תל–אביב-יפו6163501,26612

תל–אביב-יפו6163513,52554

תל–אביב-יפו6163543,8769881,649

תל–אביב-יפו6163875,0502,1321,219

רמת גן6163172966522159

תל–אביב-יפו61631901,98051

תל–אביב-יפו616446,530460

תל–אביב-יפו616453,1941,163

תל–אביב-יפו6164932,683112247

תל–אביב-יפו61641018,8501,814

רמת גן6176269,9992,138

רמת גן617678146,93613,575

רמת גן6177815,5537,3393,945

רמת גן61771711,664875

רמת גן61772428296

רמת גן61778211,0051,387

רמת גן6177117566284

רמת גן6177123558233

רמת גן6177124559344

רמת גן6177131500433

רמת גן6177137501310

רמת גן617713950035

רמת גן617714050036

רמת גן6177151572233

רמת גן6177152500224

רמת גן6177153500239

רמת גן6177154500264

רמת גן6177155500285

רמת גן6177156500290

רמת גן6177157500342

רמת גן617716846,926746



1675 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

רמת גן61771832,19421

רמת גן61771869,2904,197

רמת גן61771882,3622,045

רמת גן61771922,170118

רמת גן617719428630

רמת גן6177196363199

רמת גן6177198362190

רמת גן617720014,5591,522

רמת גן61772021,515507

רמת גן617720437626068

רמת גן617720715,2621,5102,372

רמת גן61772141,36717

רמת גן61772175394

רמת גן61772251,974212

רמת גן617725034,896486

רמת גן617725728,7821,505

רמת גן61772587,6942,460

רמת גן61772597,630147

רמת גן617728188581

רמת גן617728293256

רמת גן617728393043

רמת גן61772841,06421

רמת גן61772851,07918

רמת גן61772861,06324

רמת גן61772871,07195

רמת גן6177288576115

קריית אונו6178840,6961,970

קריית אונו61785531,198806

קריית אונו6178564,7003,152

קריית אונו6178579,77926

קריית אונו6178581,09819

קריית אונו ורמת גן6178592,7581,115

קריית אונו6178602,758332

קריית אונו6178628,7143,493
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

רמת גן61801488,200360

רמת גן61802417,2711,4541,221

רמת גן61802858,72720

רמת גן618040117,6857,910

רמת גן61804431,5781,578

רמת גן61804446,3123,617

רמת גן6180453275274

רמת גן618045412169

רמת גן6180481277141

רמת גן61804826,4991,474681

רמת גן61804845050

רמת גן61805452,542121

רמת גן6184147,192280

רמת גן618431121,85831

רמת גן6185530,3605,337

רמת גן61856175,79316,53711,209

רמת גן61852864,3185,402

רמת גן618518345,82210,383

רמת גן618518413,4835,973

רמת גן618518511,159400

גבעת שמואל61852003,083124

רמת גן וגבעת שמואל61853623,69057

גבעת שמואל61853654,25993

תל–אביב-יפו621319688276

תל–אביב-יפו62135971951

תל–אביב-יפו62136091,50080

תל–אביב-יפו62136551,2466

תל–אביב-יפו62136612,85324

תל–אביב-יפו62136775,9882

תל–אביב-יפו621384371639

תל–אביב-יפו621394359943

תל–אביב-יפו621312873,40523

תל–אביב-יפו621313667099

תל–אביב-יפו6213145013,33619



1677 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו621443,1253

תל–אביב-יפו621416144614

תל–אביב-יפו62141744921

תל–אביב-יפו62141754916

תל–אביב-יפו62141764816

תל–אביב-יפו62143005161

תל–אביב-יפו62143091,8392

תל–אביב-יפו62143315793

תל–אביב-יפו62144075941

תל–אביב-יפו62146343,85818

תל–אביב-יפו621515057058

תל–אביב-יפו6215151641111

תל–אביב-יפו621524357059

תל–אביב-יפו621524457059

תל–אביב-יפו621524557056

תל–אביב-יפו621524657056

תל–אביב-יפו621525954063

תל–אביב-יפו621526057661

תל–אביב-יפו621526157660

תל–אביב-יפו621526256359

תל–אביב-יפו621526362767

תל–אביב-יפו621526455060

תל–אביב-יפו621526566564

תל–אביב-יפו621526666963

תל–אביב-יפו621526754051

תל–אביב-יפו621543562672

תל–אביב-יפו621543657938

תל–אביב-יפו62161412767

תל–אביב-יפו62161528394

תל–אביב-יפו62161716771

תל–אביב-יפו6216211926

תל–אביב-יפו621646309139

תל–אביב-יפו62164866

תל–אביב-יפו62165814155
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו62167049734

תל–אביב-יפו62168364637

תל–אביב-יפו6217431262220

תל–אביב-יפו621743237777

תל–אביב-יפו621743335639

תל–אביב-יפו621743437135

תל–אביב-יפו621743537833

תל–אביב-יפו621743639131

תל–אביב-יפו621743740935

תל–אביב-יפו621743846537

תל–אביב-יפו621744666159

תל–אביב-יפו621745360840

תל–אביב-יפו621746052036

תל–אביב-יפו621746463843

תל–אביב-יפו621747665259

תל–אביב-יפו6217481579193

תל–אביב-יפו62175601,25119

תל–אביב-יפו621756361120

תל–אביב-יפו621757059821

תל–אביב-יפו621757258917

תל–אביב-יפו62175745687

תל–אביב-יפו62175765305

תל–אביב-יפו62175773737

תל–אביב-יפו621757950630

תל–אביב-יפו621761185590

תל–אביב-יפו621765553962

תל–אביב-יפו62176791,08140

רמת גן623218,1034,976

רמת גן62326618,5411,456

רמת גן6233215,277896

רמת גן6233318,1476,089

רמת גן6233421,2547,5172,960

רמת גן623351,0131,013

רמת גן6233612,1544,9402,869



1679 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

רמת גן6233725,06810,2393,628

רמת גן623384,5241,1333,391

רמת גן6233910,1294,5611,861

רמת גן623559810,227130

רמת גן623559923,70245

רמת גן62365126,9851,322

גבעת שמואל636918822,8201,071

גבעת שמואל636919412,5001,334

גבעת שמואל636919530,298435

קריית אונו6891564,775182

קריית אונו6891633,9143

תל–אביב-יפו69017044027

תל–אביב-יפו690175605109

תל–אביב-יפו6901767,915469

תל–אביב-יפו69017726993

תל–אביב-יפו69011344,3121

תל–אביב-יפו69011396,377217

תל–אביב-יפו69025829710

תל–אביב-יפו69025928113

תל–אביב-יפו6902602809

תל–אביב-יפו6902612824

תל–אביב-יפו69021152977

תל–אביב-יפו690211628495

תל–אביב-יפו69061267,3125

תל–אביב-יפו690613560613

תל–אביב-יפו690613628310

תל–אביב-יפו69061373262

תל–אביב-יפו690614361718

תל–אביב-יפו690614460825

תל–אביב-יפו690614540813

תל–אביב-יפו690614645051

תל–אביב-יפו690615038513

תל–אביב-יפו69061522906

תל–אביב-יפו690615333337



ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017  1680

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו690616249367

תל–אביב-יפו6906163873

תל–אביב-יפו69074736553

תל–אביב-יפו69074964746

תל–אביב-יפו69075052643

תל–אביב-יפו69075131733

תל–אביב-יפו69075243360

תל–אביב-יפו6907805242

תל–אביב-יפו6907842492

תל–אביב-יפו69078548317

תל–אביב-יפו69071315,28518

תל–אביב-יפו6909217369

תל–אביב-יפו69092269011

תל–אביב-יפו6909237047

תל–אביב-יפו6909243682

תל–אביב-יפו6909253783

תל–אביב-יפו6909268693

תל–אביב-יפו6909635037

תל–אביב-יפו6909725442

תל–אביב-יפו69097347131

תל–אביב-יפו69097440045

תל–אביב-יפו69097539380

תל–אביב-יפו6909806421

תל–אביב-יפו6909885,13862

תל–אביב-יפו6909891,1371

תל–אביב-יפו690910253

תל–אביב-יפו690910356752

תל–אביב-יפו69091052,06711

תל–אביב-יפו6910687330

תל–אביב-יפו691079190126

תל–אביב-יפו69108321495

תל–אביב-יפו6910916,4357

תל–אביב-יפו69109450217

תל–אביב-יפו6912257258



1681 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו6912357157

תל–אביב-יפו6912457253

תל–אביב-יפו6912553159

תל–אביב-יפו691351,15615

תל–אביב-יפו6913574,92435

תל–אביב-יפו6914547411

תל–אביב-יפו69213454023

תל–אביב-יפו69213558755

תל–אביב-יפו69213656555

תל–אביב-יפו6921403,49454

תל–אביב-יפו69215251115

תל–אביב-יפו692111549014

תל–אביב-יפו69211175378

תל–אביב-יפו6933552401

תל–אביב-יפו69335636011

תל–אביב-יפו6937231,1561

תל–אביב-יפו69373487644

תל–אביב-יפו69374168760

תל–אביב-יפו6937472,02155

תל–אביב-יפו6937482,596176

תל–אביב-יפו6937661717

תל–אביב-יפו6937673,565169

תל–אביב-יפו69448672527

תל–אביב-יפו6944138539539

תל–אביב-יפו69441391,660246

תל–אביב-יפו69441401,5361,462

תל–אביב-יפו6944149524140

תל–אביב-יפו694415050480

תל–אביב-יפו694415148264

תל–אביב-יפו6944152496124

תל–אביב-יפו694415419938

תל–אביב-יפו694415785386

תל–אביב-יפו69455953617

תל–אביב-יפו69451606,12346
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו69462447857

תל–אביב-יפו69462620134

תל–אביב-יפו69462726233

תל–אביב-יפו69462824250

תל–אביב-יפו6946482,6163301,764

תל–אביב-יפו6946496,437743

תל–אביב-יפו694655926128

תל–אביב-יפו69465642191

תל–אביב-יפו69465744660

תל–אביב-יפו6946584,450341

תל–אביב-יפו6946621,1585

תל–אביב-יפו6946696,8686985,158

תל–אביב-יפו6946701,44752848

תל–אביב-יפו694671598310

תל–אביב-יפו69467266433

תל–אביב-יפו6947/133867

תל–אביב-יפו6947/1439816

תל–אביב-יפו6954126637

תל–אביב-יפו6954427718

תל–אביב-יפו6954528018

תל–אביב-יפו69541132421

תל–אביב-יפו69541232125

תל–אביב-יפו69541331925

תל–אביב-יפו69541432826

תל–אביב-יפו69541532726

תל–אביב-יפו69541632224

תל–אביב-יפו69545232525

תל–אביב-יפו695413184556

תל–אביב-יפו695413456141

תל–אביב-יפו69541612,76043

תל–אביב-יפו69541934,324186

תל–אביב-יפו69559438817

תל–אביב-יפו69559541127

תל–אביב-יפו69559640527



1683 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו69559739226

תל–אביב-יפו69559839026

תל–אביב-יפו69559940823

תל–אביב-יפו69551084,2926

תל–אביב-יפו69771451,044471

תל–אביב-יפו6977146794291

תל–אביב-יפו69771491,072232

תל–אביב-יפו6977150722175

תל–אביב-יפו6977151805224

תל–אביב-יפו69771571,855185

תל–אביב-יפו697716042944

תל–אביב-יפו69771648655

תל–אביב-יפו69771731,036342

תל–אביב-יפו69771741,118200

תל–אביב-יפו6977176700122

תל–אביב-יפו697717786423

תל–אביב-יפו69772241,308445

תל–אביב-יפו697725917,7281,488

תל–אביב-יפו6978829273

תל–אביב-יפו6978131,355389

תל–אביב-יפו6978141,025460

תל–אביב-יפו6979112,619121

תל–אביב-יפו697992,834566

תל–אביב-יפו7060596,9773,658

תל–אביב-יפו706846,5249

תל–אביב-יפו7068293,3961,675

תל–אביב-יפו706873499197

תל–אביב-יפו70687449818

תל–אביב-יפו70687849426

תל–אביב-יפו70687949827

תל–אביב-יפו70688253324

תל–אביב-יפו70688351223

תל–אביב-יפו70688453823

תל–אביב-יפו706885537214
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו7068871,041134

תל–אביב-יפו7068887,1743,135

תל–אביב-יפו706828732221

תל–אביב-יפו7068289855

תל–אביב-יפו706829037121

תל–אביב-יפו7068292433

תל–אביב-יפו7068293313277

תל–אביב-יפו70682941838

תל–אביב-יפו70683071,88767

תל–אביב-יפו706830862675

תל–אביב-יפו7069147438

תל–אביב-יפו7069352311

תל–אביב-יפו706945239

תל–אביב-יפו7069512210

תל–אביב-יפו7069725022

תל–אביב-יפו7069812421

תל–אביב-יפו70691115916

תל–אביב-יפו70691225728

תל–אביב-יפו70691291,177439

תל–אביב-יפו706913298817

תל–אביב-יפו706915225019

תל–אביב-יפו706915325019

תל–אביב-יפו70781232939

תל–אביב-יפו70781331439

תל–אביב-יפו70786331941

תל–אביב-יפו70786431241

תל–אביב-יפו70786578782

תל–אביב-יפו70786675585

תל–אביב-יפו71131391,28225

תל–אביב-יפו72261460529

תל–אביב-יפו7460241,420133

תל–אביב-יפו74602556552

תל–אביב-יפו74602661356

תל–אביב-יפו74602760954



1685 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו74602860554

תל–אביב-יפו7465947627

תל–אביב-יפו74652983498

תל–אביב-יפו74653196790

תל–אביב-יפו74654274582

תל–אביב-יפו7465444,48347

תל–אביב-יפו7465542512

תל–אביב-יפו8942434,246351

תל–אביב-יפו894491,45933

תל–אביב-יפו89441269228

תל–אביב-יפו8944202,3672324

תל–אביב-יפו90351517438

תל–אביב-יפו9035169975

תל–אביב-יפו9035171,70525

תל–אביב-יפו9035238198

תל–אביב-יפו90361147259

תל–אביב-יפו9036362348

תל–אביב-יפו9036452883

תל–אביב-יפו9036544650

תל–אביב-יפו9036267464

תחבורה  נתיבי   - נת"ע  חברת  במשרדי  המופקד  נתע/70/א  מס'  רכישה  בתשריט  מסומנת  האמורה  הקרקע  חטיבת   *
עירוניים להסעת המונים בע"מ, בכתובת רח' הרוקמים 26, חולון.

ד' בכסלו התשע"ח )22 בנובמבר 2017(
)חמ 3-2(               ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים     

הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: הרכבת המקומית - הקו הסגול - מקטע מערבי 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, 
לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, ובהמשך להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה שפורסמה בילקוט הפרסומים 7629, 
מיום י' בכסלו התשע"ח )28 בנובמבר 2017(, הרשיתי את חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ 
)להלן - החברה(, שאישרה ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 22)2ב( סיפה לפקודה כ“גוף אחר" וזאת עד יום י"א באייר 
ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה,  לי או  והזכויות שהוענקו  2019(, להשתמש בכל הסמכויות  )16 במאי  התשע"ט 
ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה על פי הפקודה, למעט הסמכויות, הזכויות והחובות 

שהוטלו עלי על פי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקע כמפורט להלן:
  ___________

1 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו610822075045

תל–אביב-יפו61082391,063143

תל–אביב-יפו610840076559

תל–אביב-יפו61086362,74812

תל–אביב-יפו61086374262

תל–אביב-יפו6110722,456424495

תל–אביב-יפו6110763,2721391,982

תל–אביב-יפו6110816,3704,292

תל–אביב-יפו6110868,7555,687

תל–אביב-יפו6110883,2451,594

תל–אביב-יפו6110917,4403,949

תל–אביב-יפו6110942,6741,763

תל–אביב-יפו6110975,7644,476

תל–אביב-יפו61101009,0258,160

תל–אביב-יפו61102192,074203

תל–אביב-יפו61102202,073145

תל–אביב-יפו61102212,07370

תל–אביב-יפו61102222,07570

תל–אביב-יפו61102232,22183

תל–אביב-יפו61102242,231196

תל–אביב-יפו61102682,11559

תל–אביב-יפו61102984,9014

תל–אביב-יפו61103018,969680

תל–אביב-יפו61103046,206513

תל–אביב-יפו61103074,561325

תל–אביב-יפו61103105,351371

תל–אביב-יפו61103114,91244

תל–אביב-יפו61103136,219328

תל–אביב-יפו61103145,79092

תל–אביב-יפו61103167,175303

תל–אביב-יפו61103176,953177

תל–אביב-יפו61103194,405132

תל–אביב-יפו61103204,203140

תל–אביב-יפו61103223,17572



1687 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו61103233,107121

תל–אביב-יפו611032511,441783

תל–אביב-יפו611032611,200536

תל–אביב-יפו611032863448

תל–אביב-יפו611032964420

תל–אביב-יפו611033152011

תל–אביב-יפו61103325,70116

תל–אביב-יפו611141774148

תל–אביב-יפו61114181,07986

תל–אביב-יפו611142725011

תל–אביב-יפו611152896716

תל–אביב-יפו6111609987115

תל–אביב-יפו611161070932

תל–אביב-יפו61116117093

תל–אביב-יפו61116183,927278

תל–אביב-יפו61291771,176154

תל–אביב-יפו6130121,127445

תל–אביב-יפו6130132,2211,297

תל–אביב-יפו6130141,9191,546

תל–אביב-יפו6130151,914757

תל–אביב-יפו61302383913

תל–אביב-יפו61302416,8421,675

תל–אביב-יפו61302482211

תל–אביב-יפו613028021,142286

תל–אביב-יפו61302832,673703

תל–אביב-יפו613028563230

תל–אביב-יפו61303182,263117

תל–אביב-יפו613032810,1211,723

תל–אביב-יפו61303492,985467

תל–אביב-יפו613466015,9864,865

תל–אביב-יפו6135437,26618,788

תל–אביב-יפו61359012,7682,206

תל–אביב-יפו61353214,21389623

תל–אביב-יפו613532821,29814,240
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

רמת גן61444855,4521,605452

רמת גן61444867,2903,3672,541

רמת גן614449021351110

רמת גן61445221,471506

רמת גן614452413019

רמת גן61445262,46521

רמת גן614467110,9955,713

רמת גן61446724,722655917

רמת גן61447272,43921

רמת גן61447286,676666

רמת גן61447291905

רמת גן6156140536139

גבעתיים61565031,030319

גבעתיים615650410145

גבעתיים615650512,274763

גבעתיים61565067675

גבעתיים61565451,90972

גבעתיים615654788234

רמת גן61565481,451242292

רמת גן61565648,15127

רמת גן6156565122122

רמת גן615656714,7224,0347,420

גבעתיים615657070041

גבעתיים61565814,138213

תל–אביב-יפו6163296,16819

תל–אביב-יפו6163341,49573

תל–אביב-יפו6163365,494339

תל–אביב-יפו6163397,548440

תל–אביב-יפו6163402,96914

תל–אביב-יפו6163438,330645

תל–אביב-יפו6163485,5105,085

תל–אביב-יפו6163501,26612

תל–אביב-יפו6163513,52554

תל–אביב-יפו6163543,8769881,649



1689 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו6163875,0502,1321,219

רמת גן6163172966522159

תל–אביב-יפו61631901,98051

תל–אביב-יפו616446,530460

תל–אביב-יפו616453,1941,163

תל–אביב-יפו6164932,683112247

תל–אביב-יפו61641018,8501,814

רמת גן6176269,9992,138

רמת גן617678146,93613,575

רמת גן6177815,5537,3393,945

רמת גן61771711,664875

רמת גן61772428296

רמת גן61778211,0051,387

רמת גן6177117566284

רמת גן6177123558233

רמת גן6177124559344

רמת גן6177131500433

רמת גן6177137501310

רמת גן617713950035

רמת גן617714050036

רמת גן6177151572233

רמת גן6177152500224

רמת גן6177153500239

רמת גן6177154500264

רמת גן6177155500285

רמת גן6177156500290

רמת גן6177157500342

רמת גן617716846,926746

רמת גן61771832,19421

רמת גן61771869,2904,197

רמת גן61771882,3622,045

רמת גן61771922,170118

רמת גן617719428630

רמת גן6177196363199
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

רמת גן6177198362190

רמת גן617720014,5591,522

רמת גן61772021,515507

רמת גן617720437626068

רמת גן617720715,2621,5102,372

רמת גן61772141,36717

רמת גן61772175394

רמת גן61772251,974212

רמת גן617725034,896486

רמת גן617725728,7821,505

רמת גן61772587,6942,460

רמת גן61772597,630147

רמת גן617728188581

רמת גן617728293256

רמת גן617728393043

רמת גן61772841,06421

רמת גן61772851,07918

רמת גן61772861,06324

רמת גן61772871,07195

רמת גן6177288576115

קריית אונו6178840,6961,970

קריית אונו61785531,198806

קריית אונו6178564,7003,152

קריית אונו6178579,77926

קריית אונו6178581,09819

קריית אונו ורמת גן6178592,7581,115

קריית אונו6178602,758332

קריית אונו6178628,7143,493

רמת גן61801488,200360

רמת גן61802417,2711,4541,221

רמת גן61802858,72720

רמת גן618040117,6857,910

רמת גן61804431,5781,578

רמת גן61804446,3123,617



1691 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

רמת גן6180453275274

רמת גן618045412169

רמת גן6180481277141

רמת גן61804826,4991,474681

רמת גן61804845050

רמת גן61805452,542121

רמת גן6184147,192280

רמת גן618431121,85831

רמת גן6185530,3605,337

רמת גן61856175,79316,53711,209

רמת גן61852864,3185,402

רמת גן618518345,82210,383

רמת גן618518413,4835,973

רמת גן618518511,159400

גבעת שמואל61852003,083124

רמת גן וגבעת שמואל61853623,69057

גבעת שמואל61853654,25993

תל–אביב-יפו621319688276

תל–אביב-יפו62135971951

תל–אביב-יפו62136091,50080

תל–אביב-יפו62136551,2466

תל–אביב-יפו62136612,85324

תל–אביב-יפו62136775,9882

תל–אביב-יפו621384371639

תל–אביב-יפו621394359943

תל–אביב-יפו621312873,40523

תל–אביב-יפו621313667099

תל–אביב-יפו6213145013,33619

תל–אביב-יפו621443,1253

תל–אביב-יפו621416144614

תל–אביב-יפו62141744921

תל–אביב-יפו62141754916

תל–אביב-יפו62141764816

תל–אביב-יפו62143005161
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו62143091,8392

תל–אביב-יפו62143315793

תל–אביב-יפו62144075941

תל–אביב-יפו62146343,85818

תל–אביב-יפו621515057058

תל–אביב-יפו6215151641111

תל–אביב-יפו621524357059

תל–אביב-יפו621524457059

תל–אביב-יפו621524557056

תל–אביב-יפו621524657056

תל–אביב-יפו621525954063

תל–אביב-יפו621526057661

תל–אביב-יפו621526157660

תל–אביב-יפו621526256359

תל–אביב-יפו621526362767

תל–אביב-יפו621526455060

תל–אביב-יפו621526566564

תל–אביב-יפו621526666963

תל–אביב-יפו621526754051

תל–אביב-יפו621543562672

תל–אביב-יפו621543657938

תל–אביב-יפו62161412767

תל–אביב-יפו62161528394

תל–אביב-יפו62161716771

תל–אביב-יפו6216211926

תל–אביב-יפו621646309139

תל–אביב-יפו62164866

תל–אביב-יפו62165814155

תל–אביב-יפו62167049734

תל–אביב-יפו62168364637

תל–אביב-יפו6217431262220

תל–אביב-יפו621743237777

תל–אביב-יפו621743335639

תל–אביב-יפו621743437135



1693 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו621743537833

תל–אביב-יפו621743639131

תל–אביב-יפו621743740935

תל–אביב-יפו621743846537

תל–אביב-יפו621744666159

תל–אביב-יפו621745360840

תל–אביב-יפו621746052036

תל–אביב-יפו621746463843

תל–אביב-יפו621747665259

תל–אביב-יפו6217481579193

תל–אביב-יפו62175601,25119

תל–אביב-יפו621756361120

תל–אביב-יפו621757059821

תל–אביב-יפו621757258917

תל–אביב-יפו62175745687

תל–אביב-יפו62175765305

תל–אביב-יפו62175773737

תל–אביב-יפו621757950630

תל–אביב-יפו621761185590

תל–אביב-יפו621765553962

תל–אביב-יפו62176791,08140

רמת גן623218,1034,976

רמת גן62326618,5411,456

רמת גן6233215,277896

רמת גן6233318,1476,089

רמת גן6233421,2547,5172,960

רמת גן623351,0131,013

רמת גן6233612,1544,9402,869

רמת גן6233725,06810,2393,628

רמת גן623384,5241,1333,391

רמת גן6233910,1294,5611,861

רמת גן623559810,227130

רמת גן623559923,70245

רמת גן62365126,9851,322
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

גבעת שמואל636918822,8201,071

גבעת שמואל636919412,5001,334

גבעת שמואל636919530,298435

קריית אונו6891564,775182

קריית אונו6891633,9143

תל–אביב-יפו69017044027

תל–אביב-יפו690175605109

תל–אביב-יפו6901767,915469

תל–אביב-יפו69017726993

תל–אביב-יפו69011344,3121

תל–אביב-יפו69011396,377217

תל–אביב-יפו69025829710

תל–אביב-יפו69025928113

תל–אביב-יפו6902602809

תל–אביב-יפו6902612824

תל–אביב-יפו69021152977

תל–אביב-יפו690211628495

תל–אביב-יפו69061267,3125

תל–אביב-יפו690613560613

תל–אביב-יפו690613628310

תל–אביב-יפו69061373262

תל–אביב-יפו690614361718

תל–אביב-יפו690614460825

תל–אביב-יפו690614540813

תל–אביב-יפו690614645051

תל–אביב-יפו690615038513

תל–אביב-יפו69061522906

תל–אביב-יפו690615333337

תל–אביב-יפו690616249367

תל–אביב-יפו6906163873

תל–אביב-יפו69074736553

תל–אביב-יפו69074964746

תל–אביב-יפו69075052643

תל–אביב-יפו69075131733
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו69075243360

תל–אביב-יפו6907805242

תל–אביב-יפו6907842492

תל–אביב-יפו69078548317

תל–אביב-יפו69071315,28518

תל–אביב-יפו6909217369

תל–אביב-יפו69092269011

תל–אביב-יפו6909237047

תל–אביב-יפו6909243682

תל–אביב-יפו6909253783

תל–אביב-יפו6909268693

תל–אביב-יפו6909635037

תל–אביב-יפו6909725442

תל–אביב-יפו69097347131

תל–אביב-יפו69097440045

תל–אביב-יפו69097539380

תל–אביב-יפו6909806421

תל–אביב-יפו6909885,13862

תל–אביב-יפו6909891,1371

תל–אביב-יפו690910253

תל–אביב-יפו690910356752

תל–אביב-יפו69091052,06711

תל–אביב-יפו6910687330

תל–אביב-יפו691079190126

תל–אביב-יפו69108321495

תל–אביב-יפו6910916,4357

תל–אביב-יפו69109450217

תל–אביב-יפו6912257258

תל–אביב-יפו6912357157

תל–אביב-יפו6912457253

תל–אביב-יפו6912553159

תל–אביב-יפו691351,15615

תל–אביב-יפו6913574,92435

תל–אביב-יפו6914547411
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו69213454023

תל–אביב-יפו69213558755

תל–אביב-יפו69213656555

תל–אביב-יפו6921403,49454

תל–אביב-יפו69215251115

תל–אביב-יפו692111549014

תל–אביב-יפו69211175378

תל–אביב-יפו6933552401

תל–אביב-יפו69335636011

תל–אביב-יפו6937231,1561

תל–אביב-יפו69373487644

תל–אביב-יפו69374168760

תל–אביב-יפו6937472,02155

תל–אביב-יפו6937482,596176

תל–אביב-יפו6937661717

תל–אביב-יפו6937673,565169

תל–אביב-יפו69448672527

תל–אביב-יפו6944138539539

תל–אביב-יפו69441391,660246

תל–אביב-יפו69441401,5361,462

תל–אביב-יפו6944149524140

תל–אביב-יפו694415050480

תל–אביב-יפו694415148264

תל–אביב-יפו6944152496124

תל–אביב-יפו694415419938

תל–אביב-יפו694415785386

תל–אביב-יפו69455953617

תל–אביב-יפו69451606,12346

תל–אביב-יפו69462447857

תל–אביב-יפו69462620134

תל–אביב-יפו69462726233

תל–אביב-יפו69462824250

תל–אביב-יפו6946482,6163301,764

תל–אביב-יפו6946496,437743
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו694655926128

תל–אביב-יפו69465642191

תל–אביב-יפו69465744660

תל–אביב-יפו6946584,450341

תל–אביב-יפו6946621,1585

תל–אביב-יפו6946696,8686985,158

תל–אביב-יפו6946701,44752848

תל–אביב-יפו694671598310

תל–אביב-יפו69467266433

תל–אביב-יפו6947/133867

תל–אביב-יפו6947/1439816

תל–אביב-יפו6954126637

תל–אביב-יפו6954427718

תל–אביב-יפו6954528018

תל–אביב-יפו69541132421

תל–אביב-יפו69541232125

תל–אביב-יפו69541331925

תל–אביב-יפו69541432826

תל–אביב-יפו69541532726

תל–אביב-יפו69541632224

תל–אביב-יפו69545232525

תל–אביב-יפו695413184556

תל–אביב-יפו695413456141

תל–אביב-יפו69541612,76043

תל–אביב-יפו69541934,324186

תל–אביב-יפו69559438817

תל–אביב-יפו69559541127

תל–אביב-יפו69559640527

תל–אביב-יפו69559739226

תל–אביב-יפו69559839026

תל–אביב-יפו69559940823

תל–אביב-יפו69551084,2926

תל–אביב-יפו69771451,044471

תל–אביב-יפו6977146794291
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו69771491,072232

תל–אביב-יפו6977150722175

תל–אביב-יפו6977151805224

תל–אביב-יפו69771571,855185

תל–אביב-יפו697716042944

תל–אביב-יפו69771648655

תל–אביב-יפו69771731,036342

תל–אביב-יפו69771741,118200

תל–אביב-יפו6977176700122

תל–אביב-יפו697717786423

תל–אביב-יפו69772241,308445

תל–אביב-יפו697725917,7281,488

תל–אביב-יפו6978829273

תל–אביב-יפו6978131,355389

תל–אביב-יפו6978141,025460

תל–אביב-יפו6979112,619121

תל–אביב-יפו697992,834566

תל–אביב-יפו7060596,9773,658

תל–אביב-יפו706846,5249

תל–אביב-יפו7068293,3961,675

תל–אביב-יפו706873499197

תל–אביב-יפו70687449818

תל–אביב-יפו70687849426

תל–אביב-יפו70687949827

תל–אביב-יפו70688253324

תל–אביב-יפו70688351223

תל–אביב-יפו70688453823

תל–אביב-יפו706885537214

תל–אביב-יפו7068871,041134

תל–אביב-יפו7068887,1743,135

תל–אביב-יפו706828732221

תל–אביב-יפו7068289855

תל–אביב-יפו706829037121

תל–אביב-יפו7068292433
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו7068293313277

תל–אביב-יפו70682941838

תל–אביב-יפו70683071,88767

תל–אביב-יפו706830862675

תל–אביב-יפו7069147438

תל–אביב-יפו7069352311

תל–אביב-יפו706945239

תל–אביב-יפו7069512210

תל–אביב-יפו7069725022

תל–אביב-יפו7069812421

תל–אביב-יפו70691115916

תל–אביב-יפו70691225728

תל–אביב-יפו70691291,177439

תל–אביב-יפו706913298817

תל–אביב-יפו706915225019

תל–אביב-יפו706915325019

תל–אביב-יפו70781232939

תל–אביב-יפו70781331439

תל–אביב-יפו70786331941

תל–אביב-יפו70786431241

תל–אביב-יפו70786578782

תל–אביב-יפו70786675585

תל–אביב-יפו71131391,28225

תל–אביב-יפו72261460529

תל–אביב-יפו7460241,420133

תל–אביב-יפו74602556552

תל–אביב-יפו74602661356

תל–אביב-יפו74602760954

תל–אביב-יפו74602860554

תל–אביב-יפו7465947627

תל–אביב-יפו74652983498

תל–אביב-יפו74653196790

תל–אביב-יפו74654274582

תל–אביב-יפו7465444,48347
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו7465542512

תל–אביב-יפו8942434,246351

תל–אביב-יפו894491,45933

תל–אביב-יפו89441269228

תל–אביב-יפו8944202,3672324

תל–אביב-יפו90351517438

תל–אביב-יפו9035169975

תל–אביב-יפו9035171,70525

תל–אביב-יפו9035238198

תל–אביב-יפו90361147259

תל–אביב-יפו9036362348

תל–אביב-יפו9036452883

תל–אביב-יפו9036544650

תל–אביב-יפו9036267464

הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו, ניתנת לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור. 
הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.

ד' בכסלו התשע"ח )22 בנובמבר 2017(
)חמ 3-5(                ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים     

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

פרויקט: הרכבת המקומית - הקו הירוק - מקטע דרומי

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע  כי הקרקע   .1
המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך לתשתית 
ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה( , ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.  .2

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור   .3
את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני   .4
הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-21964, 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 60 ימים מיום פרסום הודעה זו את טענותיו, בצירוף 
מסמכים להוכחת זכותו בקרקע, אל חברת נת"ע- נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להלן- החברה(, מרחוב 

הרוקמים 26, חולון.
 ___________

1 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2 ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישוב המפורט להלן, המזוהה כגושים וחלקות אלה:  .5

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 ראשון לציון  1,536  1,227  49,790 3946147

 ראשון לציון  723   6,352 3946159

 ראשון לציון  22,432  881  47,305 3946160

 ראשון לציון  2,240  23  34,131 3946237

 ראשון לציון   46  11,949 3946351

 ראשון לציון   271  7,196 3946352

 ראשון לציון   1,562  18,251 3946380

 ראשון לציון   361  478 3946381

 ראשון לציון   221  3,657 3946384

 ראשון לציון   1,797  21,200 3946386

 ראשון לציון   2,872  25,536 511815

 ראשון לציון   1,760  15,123 511994

 ראשון לציון   4  934 5119111

 ראשון לציון   176  5,424 538352

 ראשון לציון   65  28,230 5435212

 ראשון לציון   5,786  24,511 5436192

 שטח גלילי   344  640,862 60135

 חולון / שטח גלילי   3,026  284,238 60142

 חולון   359  9,448 601581

 חולון   461  989 601584

 חולון   18,326  29,778 601587

 חולון   2,875  3,952 601590

 חולון   62  769 6018215

 חולון   9  815 6018263

 חולון   17  1,204 6018266

 חולון   16  8,282 6018350

 חולון  1,689  740  31,770 601976

 חולון   15  1,045 6019145

 חולון   31  870 6019146

 חולון   90  777 6019147

 חולון   115  668 6019148

 חולון   144  631 6019149

 חולון   116  614 6019150
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   50  667 6019151

 חולון   89  690 6019152

 חולון   6  665 6019153

 חולון   71  2,552 6019379

 חולון   55  2,024 6019380

 חולון   1,102  6,681 6019389

 חולון   133  1,260 6019390

 חולון   20  80 6019391

 חולון   7  320 6019446

 חולון   704  13,388 6019447

 חולון   677  3,828 6019452

 חולון   11  222 6020601

 חולון   2  1,266 6020603

 חולון   62  1,227 6020606

 חולון   47  1,430 6020607

 חולון   73  1,200 6020608

 חולון   164  566 6020643

 חולון   113  558 6020664

 חולון   131  525 6020665

 חולון   40  1,663 6020819

 חולון   679  679 6020992

 חולון   134  134 6020994

 חולון   70  1,672 60201059

 חולון   70  612 602184

 חולון   124  613 602185

 חולון   200  637 602186

 חולון   67  600 602187

 חולון   80  781 602189

 חולון   55  652 602190

 חולון   94  804 602191

 חולון   18  18 602192

 חולון   53  546 602196

 חולון   31  518 602197

 חולון   30  518 6021319
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   7  719 6021340

 חולון   1  502 6021393

 חולון   17  511 6021395

 חולון   76  528 6021396

 חולון   18  732 6021409

 חולון   8  1,176 6021514

 חולון   5  1,243 6021519

 חולון   87  729 6021925

 חולון  708  382  1,090 60211025

 חולון   33  1,001 60211026

 חולון   1  56 60211043

 חולון   3  2,716 60211048

 חולון   28,293  35,793 602227

 חולון   20,754  20,754 602228

 חולון   1,448  1,448 602229

 חולון   24,398  32,745 602262

 חולון   967  1,262 602266

 חולון   14,562  22,081 602275

 חולון   5,060  73,904 602278

 חולון   1,548  8,683 60432006

 חולון   785  785 6048180

 חולון   315  671 6048181

 חולון   55  686 6048182

 חולון   588  687 6048183

 חולון   363  687 6048185

 חולון   416  689 6048187

 חולון   19  689 6048188

 חולון   392  692 6048189

 חולון   205  691 6048190

 חולון   715  739 6048269

 חולון   129  715 6048282

 חולון   654  803 6048285

 חולון   18  765 6048286

 חולון   322  672 6048288
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   44  781 6048303

 חולון   155  705 6048305

 חולון   677  761 6048306

 חולון   518  741 6048396

 חולון   246  762 6048415

 חולון   123  737 6048416

 חולון   703  741 6048417

 חולון   627  715 6048418

 חולון   107  699 6048435

 חולון   311  850 6048437

 חולון   575  11,830 6048467

 חולון   13,819  13,823 6048477

 חולון   2,527  36,242  487 6048

 ראשון לציון   912  12,711 60825

 ראשון לציון   5,670  70,775 608239

 ראשון לציון   826  27,723 608240

 ראשון לציון   1,107  38,989 608320

 ראשון לציון   6,560  28,800 608390

 ראשון לציון   676  211,505 608391

 ראשון לציון   8,721  55,226 60906

 ראשון לציון   21,429  130,713 60907

 ראשון לציון   36,811  213,081 609047

 חולון   12  197 6737413

 חולון   33  218 6737415

 חולון   32  255 6737417

 חולון   12  144 6737436

 חולון   171  493 67441

 חולון   1,451  6,454 674420

 חולון   406  1,208 674421

 חולון   151  345 674489

 חולון   41  345 674490

 חולון   296  345 674491

 חולון   131  345 674492

 חולון   345  345 674493
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   339  345 674494

 חולון   345  345 674495

 חולון   345  345 674496

 חולון   345  345 674497

 חולון   345  345 674498

 חולון   408  408 674499

 חולון   508  508 6744100

 חולון   454  454 6744101

 חולון   443  443 6744102

 חולון   451  451 6744103

 חולון   443  451 6744104

 חולון   408  475 6744105

 חולון   86  345 6744106

 חולון   70  17,845 6744238

 חולון  7,596   9,648 6746432

 חולון   72  510 6751497

 חולון   494  536 67521

 חולון   242  336 67522

 חולון   48  336 67523

 חולון   62  335 675230

 חולון   243  335 675231

 חולון   335  335 675232

 חולון   313  336 675233

 חולון   147  334 675234

 חולון   7  336 675235

 חולון   104  334 675246

 חולון   298  336 675247

 חולון   335  335 675253

 חולון   286  335 675257

 חולון   108  335 675259

 חולון   106  350 675282

 חולון   3  352 675292

 חולון   179  378 675293

 חולון   394  402 675294
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   338  350 675295

 חולון   370  370 675296

 חולון   397  402 675297

 חולון   307  368 675299

 חולון   123  425 6752100

 חולון   9  379 6752110

 חולון   253  513 6752111

 חולון   83  336 6752145

 חולון   327  327 6752146

 חולון   204  400 6752148

 חולון   273  460 6752179

 חולון   12  321 6752181

 חולון   304  322 6752182

 חולון   318  318 6752183

 חולון   393  393 6752184

 חולון   16  351 6752185

 חולון   83  351 6752186

 חולון   141  350 6752187

 חולון   333  336 6752188

 חולון   335  335 6752189

 חולון   335  335 6752190

 חולון   335  335 6752191

 חולון   263  529 6752192

 חולון   100  390 6752195

 חולון   293  335 6752196

 חולון   335  335 6752197

 חולון   336  336 6752198

 חולון   335  335 6752199

 חולון   37  336 6752300

 חולון   335  335 6752301

 חולון   335  335 6752302

 חולון   336  336 6752303

 חולון   182  335 6752304

 חולון   286  327 6752307
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   371  371 6752309

 חולון   331  331 6752310

 חולון   333  337 6752311

 חולון   21  330 6752312

 חולון   406  406 6752313

 חולון   328  445 6752314

 חולון   280  403 6752316

 חולון   404  404 6752317

 חולון   174  403 6752318

 חולון   510  4,588 6752321

 חולון   23  1,182 6752327

 חולון   546  1,133 6752328

 חולון   534  950 6752330

 חולון   680  3,350 6752331

 חולון   67  5,370 6752333

 חולון   331  2,406 6752335

 חולון   290  562 6752336

 חולון   488  2,868 6752337

 חולון   456  4,794 6752346

 חולון   13  1,820 68026

 חולון   2,146  4,288 680245

 חולון   810  1,989 680344

 חולון   32  379 680347

 חולון   519  1,275 680430

 חולון   6  14,868 680431

 חולון   93  519 680435

 חולון   960  1,046 680437

 חולון   672  16,719 680440

 חולון   2  9 680442

 חולון   7  2,504 680443

 ראשון לציון  53,478  2,919  84,321 68257

 ראשון לציון  16,245  3,976  46,312 682513

 ראשון לציון   277  38,995 682514

 חולון   79  41,303 686728
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   83  4,034 686749

 חולון   213  6,512 686870

 חולון   185  6,630 686871

 חולון   5  310 686879

 חולון  3,107  93  8,786 686880

 חולון  3   4,363 686882

 חולון  4,022  90  4,472 686885

 חולון   4  8,871 686888

 חולון   28  2,090 687187

 חולון   193  3,575 687188

 חולון   80  1,994 6871150

 חולון   79  2,882 6871173

 חולון   2  2,860 6871174

 חולון  2,423   2,940 6871176

 חולון   93  2,658 687218

 חולון   64  7,062 6872136

 חולון   118  969 6872151

 חולון   33  819 6872159

 חולון   92  620 687362

 חולון   150  7,615 687388

 חולון   98  2,205 687412

 חולון   10  1,347 687424

 חולון   151  1,640 687425

 חולון   69  492 687460

 חולון   11  518 687462

 חולון   9  551 687479

 תל–אביב-יפו  138  3,395 696932

 תל–אביב-יפו  14  1,500 696981

 תל–אביב-יפו  2,419  35,950 6969120

 תל–אביב-יפו  411  1,951 697047

 תל–אביב-יפו  57  501 697050

 תל–אביב-יפו  40  501 697052

 תל–אביב-יפו  28  501 697056

 תל–אביב-יפו  4  501 697057
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 תל–אביב-יפו  25  539 697074

 תל–אביב-יפו  567  18,599 697112

 תל–אביב-יפו  150  562 697119

 תל–אביב-יפו  70  663 697124

 תל–אביב-יפו  9  1,191 697125

 תל–אביב-יפו  6  587 697130

 תל–אביב-יפו  160  923 697131

 תל–אביב-יפו  55  557 697141

 תל–אביב-יפו  4  1,270 697143

 תל–אביב-יפו  135  7,841 697146

 תל–אביב-יפו  129  609 697147

 תל–אביב-יפו  327  35,775 697149

 תל–אביב-יפו  81  231 697150

 תל–אביב-יפו  97  570 697151

 תל–אביב-יפו  234  505 697152

 תל–אביב-יפו  74  353 6972147

 תל–אביב-יפו  40  166 6972148

 תל–אביב-יפו  55  242 6972149

 תל–אביב-יפו  41  154 6972169

 תל–אביב-יפו  40  146 6972170

 תל–אביב-יפו  83  305 6972171

 תל–אביב-יפו  97  300 6972172

 תל–אביב-יפו  102  303 6972182

 תל–אביב-יפו  74  298 6972183

 תל–אביב-יפו  80  301 6972194

 תל–אביב-יפו  32  405 6972195

 תל–אביב-יפו  20  392 6972196

 תל–אביב-יפו  91  337 6972217

 תל–אביב-יפו  88  341 6972218

 תל–אביב-יפו  29  318 6972219

 תל–אביב-יפו  37  306 6972220

 תל–אביב-יפו  8  333 6972228

 תל–אביב-יפו  1  179 6972229

 תל–אביב-יפו  8  342 6972231



ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017  1710

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 תל–אביב-יפו  1  316 6972232

 תל–אביב-יפו  47  360 6972244

 תל–אביב-יפו  117  1,878 6972246

 תל–אביב-יפו  12  462 6972257

 תל–אביב-יפו  29  392 6972261

 תל–אביב-יפו  10  130 6972262

 תל–אביב-יפו  8  104 6972263

 תל–אביב-יפו  10  144 6972264

 תל–אביב-יפו  33  384 6972265

 תל–אביב-יפו  55  271 6972267

 תל–אביב-יפו  15  233 6972268

 תל–אביב-יפו  30  332 6972270

 תל–אביב-יפו  43  328 6972271

 תל–אביב-יפו  66  37,171 6972302

 תל–אביב-יפו  8  297 6972313

 תל–אביב-יפו  18  356 6972315

 תל–אביב-יפו  88  584 697583

 תל–אביב-יפו  107  652 697584

 תל–אביב-יפו  132  746 697585

 תל–אביב-יפו  92  568 697586

 תל–אביב-יפו  64  515 697587

 תל–אביב-יפו  60  521 697588

 תל–אביב-יפו  160  390 698630

 תל–אביב-יפו  152  397 698631

 תל–אביב-יפו  145  397 698632

 תל–אביב-יפו  400  400 698633

 תל–אביב-יפו  403  403 698634

 תל–אביב-יפו  402  402 698635

 תל–אביב-יפו  1  12,400 6986336

 תל–אביב-יפו  1,935  7,969 6986351

 תל–אביב-יפו  398  1,097 6986352

 תל–אביב-יפו  1,834  14,693 69871

תל–אביב-יפו/חולון  661  664 698712

 חולון   672  672 698713



1711 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   666  666 698714

 חולון   626  626 698715

 חולון   625  625 698716

 חולון   626  626 698717

 חולון   624  624 698718

תל–אביב-יפו/חולון   596  596 698719

תל–אביב-יפו/חולון   594  594 698720

 תל–אביב-יפו  124  323 698736

 תל–אביב-יפו  272  273 698737

 תל–אביב-יפו  310  313 698738

 תל–אביב-יפו  3  408 698739

 תל–אביב-יפו  29  442 698740

 תל–אביב-יפו  477  477 698741

 תל–אביב-יפו  336  336 698742

 תל–אביב-יפו  150  150 698743

 תל–אביב-יפו  57  416 698744

 תל–אביב-יפו  391  646 698745

 תל–אביב-יפו  1,072  1,382 698746

 תל–אביב-יפו  518  518 698747

 תל–אביב-יפו  517  517 698748

 תל–אביב-יפו  511  511 698749

 תל–אביב-יפו  508  508 698750

 תל–אביב-יפו  515  515 698751

 תל–אביב-יפו  227  2,749 698752

 תל–אביב-יפו  170  1,567 698753

 תל–אביב-יפו  10  2,749 698754

 תל–אביב-יפו  508  508 698757

 תל–אביב-יפו  99  1,923 698758

 תל–אביב-יפו  494  17,657 69881

 תל–אביב-יפו  276  9,810 69884

 תל–אביב-יפו  306  24,153 69885

 תל–אביב-יפו  12  783 698814

 תל–אביב-יפו  30  1,570 698819

 תל–אביב-יפו  338  1,593 698828
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 תל–אביב-יפו  41  26,859 698832

תל–אביב-יפו/חולון  15,459  260  49,952 69891

תל–אביב-יפו/חולון  7,725  2,853  13,229 69892

 חולון   317  4,337 69893

 חולון   314  4,083 69895

 חולון   371  5,855 69898

 חולון   27  48 69899

 חולון   109  109 698910

 חולון   1,084  14,417 698911

 חולון   123  6,515 698914

 חולון  40   1,895 698921

 חולון   1  710 698925

 חולון   1  14,830 698927

 חולון   540  7,570 69902

 חולון   1,337  9,613 69903

 חולון   487  8,315 69907

 חולון   705  8,470 69908

 חולון   5,384  16,965 699011

 חולון   158  4,200 699014

 חולון   29  1,480 699015

 חולון   839  16,778 699034

 חולון   186  3,095 699038

 תל–אביב-יפו  27  3,562 699192

 תל–אביב-יפו  2,294  17,073 706340

 תל–אביב-יפו  574  7,521 706348

 תל–אביב-יפו 71   54,133 70642

 תל–אביב-יפו  279  1,625 706522

 תל–אביב-יפו  4  25 706524

 תל–אביב-יפו  165  1,122 706525

 תל–אביב-יפו  356  3,067 706526

 תל–אביב-יפו 6,125  5,275  42,927 706546

 תל–אביב-יפו  230  2,581 706548

 תל–אביב-יפו  189  1,556 7065194

 תל–אביב-יפו  312  1,595 7065207



1713 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   404  5,236 7070101

 חולון   1  1 7070102

 חולון   640  640 7070103

 חולון   5  1,566 716539

 חולון   109  3,028 716566

 חולון   121  2,477 716567

 חולון   1,503  7,809 716572

 חולון   205  1,417 716573

 חולון   387  532 716574

 חולון   2,151  8,415 716575

 חולון   394  1,337 716576

 חולון   17  59 716578

 חולון   175  2,587 7165121

 חולון   3  168 7165129

 חולון   103  527 716643

 חולון   257  532 716644

 חולון   198  548 716645

 חולון   645  3,497 7166123

 חולון   91  384 7166198

 חולון   111  312 7166205

 חולון   175  359 7166206

 חולון   143  433 7166209

 חולון   200  6,217 7166232

 חולון   43  1,258 7166248

 חולון   46  1,163 7166249

 חולון   154  772 7166262

 חולון   110  521 7166263

 חולון   2  2 7166267

 חולון   98  491 7166274

 חולון   96  503 7166276

 חולון   101  508 7166278

 חולון   122  2,320 7166280

 חולון   54  634 716855

 חולון   63  634 716856
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   71  634 716857

 חולון   56  634 716858

 חולון   159  706 716859

 חולון   65  1,093 716876

 חולון   66  670 7168119

 חולון   70  608 7168120

 חולון   55  594 7168123

 חולון   54  594 7168124

 חולון   60  594 7168125

 חולון   57  594 7168126

 חולון   162  692 7168127

 חולון   25  825 7168151

 חולון   32  616 7168152

 חולון   28  616 7168153

 חולון   61  61 7168154

 חולון   69  806 7168171

 חולון   93  642 7168173

 חולון   214  778 7168174

 חולון   124  632 7168175

 חולון   138  646 7168179

 חולון   78  696 716942

 חולון   59  550 716943

 חולון   125  638 716944

 חולון   150  608 716962

 חולון   61  522 716963

 חולון   111  609 716964

 חולון   79  670 716995

 חולון   68  542 716996

 חולון   74  542 716997

 חולון   68  542 716998

 חולון   65  542 716999

 חולון   83  637 7169100

 חולון   165  655 7169101

 חולון   55  558 7169102



1715 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   64  558 7169103

 חולון   79  558 7169104

 חולון   121  569 7169105

 חולון   73  617 7169108

 חולון   69  570 7169109

 חולון   80  614 7169110

 חולון   72  589 7169126

 חולון   74  588 7169127

 חולון   70  589 7169128

 חולון   63  588 7169129

 חולון   42  589 7169130

 חולון   66  620 7169131

 חולון   70  620 7169132

 חולון   187  632 7169133

 חולון   37  570 7169134

 חולון   383  714 7169176

 חולון   648  1,001 7169177

 חולון   458  488 71701

 חולון   73  677 71702

 חולון   63  562 71703

 חולון   64  562 71704

 חולון   55  562 71705

 חולון   67  562 71706

 חולון   76  562 71707

 חולון   62  562 71708

 חולון   52  562 71709

 חולון   84  562 717010

 חולון   77  561 717011

 חולון   81  622 717012

 חולון   45  715 717014

 חולון   22  539 717015

 חולון   22  539 717016

 חולון   23  538 717017

 חולון   22  538 717018
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   22  538 717019

 חולון   21  538 717020

 חולון   20  539 717021

 חולון   8  538 717022

 חולון   407  1,769 717026

 חולון   15  509 717027

 חולון   15  509 717028

 חולון   15  509 717029

 חולון   17  509 717030

 חולון   9  254 717031

 חולון   8  254 717032

 חולון   16  509 717033

 חולון   16  509 717034

 חולון   17  509 717035

 חולון   294  2,271 717044

 חולון   18  760 717053

 חולון   12  530 717054

 חולון   11  528 717055

 חולון   10  528 717056

 חולון   8  528 717057

 חולון   8  528 717058

 חולון   7  528 717059

 חולון   7  528 717060

 חולון   531  1,796 717061

 חולון   19  484 717062

 חולון   19  484 717063

 חולון   20  484 717064

 חולון   20  484 717065

 חולון   22  484 717066

 חולון   22  484 717067

 חולון   23  484 717068

 חולון   22  484 717069

 חולון   23  484 717070

 חולון   17  37 7170100



1717 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   115  861 7170102

 חולון   76  590 7170104

 חולון   59  590 7170106

 חולון   60  590 7170108

 חולון   90  590 7170110

 חולון   120  589 7170112

 חולון   152  604 7170115

 חולון   63  540 7170116

 חולון   175  653 7170117

 חולון   161  575 7170238

 חולון   139  20,402 7170248

 חולון   207  663 7170249

 חולון   299  1,096 7172129

 חולון   161  560 7172130

 חולון   212  1,811 7172168

 חולון   158  1,278 7172220

 חולון   52  904 7172225

 חולון   169  1,027 7172228

 חולון  195 6,707 7172237

 חולון   209  502 7173109

 חולון   89  502 7173110

 חולון   146  502 7173111

 חולון   11  500 7173128

 חולון   12  9,992 7173179

 חולון   7  273 7173256

 חולון   16  1,669 7173296

 חולון   55  3,241 717410

 חולון   2  574 717449

 חולון   5  574 717452

 חולון   7  574 717453

 חולון   10  574 717456

 חולון   8  574 717457

 חולון   10  574 717460

 חולון   9  574 717461
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   16  1,665 717494

 חולון   162  210 717495

 חולון   47  1,828 7174101

 חולון   179  213 7174102

 חולון   240  6,408 7174133

 חולון   544  2,046 7174150

 חולון   2,373  6,740 7174163

 חולון   5  579 7174193

 חולון   56  873 7174205

 חולון   62  25,179 7174211

 חולון   30  480 7174228

 חולון   69  3,264 718312

 חולון   1,194  32,800 73026

 חולון   339  28,591 73028

 חולון   17  434 734271

 חולון   22  2,614 7342231

 חולון   241  1,197 7342236

 חולון   38  695 734347

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט רכישה מס' נתע/71/א המופקד במשרדי חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים   *
להסעת המונים בע"מ, בכתובת רח' הרוקמים 26, חולון.

ג' בכסלו התשע"ח )21 בנובמבר 2017(
)חמ 3-2(               ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים     

הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, 1943

פרויקט: הרכבת המקומית - הקו הירוק - מקטע דרומי 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, 
לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, ובהמשך להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה שפורסמה בילקוט הפרסומים 7629, 
י' בכסלו התשע"ח )28 בנובמבר 2017(, הרשיתי את חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להלן - 
החברה(, שאישרה ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 22)2ב( סיפה לפקודה כ"גוף אחר" וזאת עד יום י"א באייר התשע"ט 
)16 במאי 2019(, להשתמש בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל 
החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה על פי הפקודה, למעט הסמכויות, הזכויות והחובות שהוטלו עלי על 

פי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקע כמפורט להלן:

  ___________
1 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.



1719 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 ראשון לציון  1,536  1,227  49,790 3946147

 ראשון לציון  723   6,352 3946159

 ראשון לציון  22,432  881  47,305 3946160

 ראשון לציון  2,240  23  34,131 3946237

 ראשון לציון   46  11,949 3946351

 ראשון לציון   271  7,196 3946352

 ראשון לציון   1,562  18,251 3946380

 ראשון לציון   361  478 3946381

 ראשון לציון   221  3,657 3946384

 ראשון לציון   1,797  21,200 3946386

 ראשון לציון   2,872  25,536 511815

 ראשון לציון   1,760  15,123 511994

 ראשון לציון   4  934 5119111

 ראשון לציון   176  5,424 538352

 ראשון לציון   65  28,230 5435212

 ראשון לציון   5,786  24,511 5436192

 שטח גלילי   344  640,862 60135

 חולון / שטח גלילי   3,026  284,238 60142

 חולון   359  9,448 601581

 חולון   461  989 601584

 חולון   18,326  29,778 601587

 חולון   2,875  3,952 601590

 חולון   62  769 6018215

 חולון   9  815 6018263

 חולון   17  1,204 6018266

 חולון   16  8,282 6018350

 חולון  1,689  740  31,770 601976

 חולון   15  1,045 6019145

 חולון   31  870 6019146

 חולון   90  777 6019147

 חולון   115  668 6019148

 חולון   144  631 6019149

 חולון   116  614 6019150

 חולון   50  667 6019151



ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017  1720

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   89  690 6019152

 חולון   6  665 6019153

 חולון   71  2,552 6019379

 חולון   55  2,024 6019380

 חולון   1,102  6,681 6019389

 חולון   133  1,260 6019390

 חולון   20  80 6019391

 חולון   7  320 6019446

 חולון   704  13,388 6019447

 חולון   677  3,828 6019452

 חולון   11  222 6020601

 חולון   2  1,266 6020603

 חולון   62  1,227 6020606

 חולון   47  1,430 6020607

 חולון   73  1,200 6020608

 חולון   164  566 6020643

 חולון   113  558 6020664

 חולון   131  525 6020665

 חולון   40  1,663 6020819

 חולון   679  679 6020992

 חולון   134  134 6020994

 חולון   70  1,672 60201059

 חולון   70  612 602184

 חולון   124  613 602185

 חולון   200  637 602186

 חולון   67  600 602187

 חולון   80  781 602189

 חולון   55  652 602190

 חולון   94  804 602191

 חולון   18  18 602192

 חולון   53  546 602196

 חולון   31  518 602197

 חולון   30  518 6021319

 חולון   7  719 6021340



1721 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   1  502 6021393

 חולון   17  511 6021395

 חולון   76  528 6021396

 חולון   18  732 6021409

 חולון   8  1,176 6021514

 חולון   5  1,243 6021519

 חולון   87  729 6021925

 חולון  708  382  1,090 60211025

 חולון   33  1,001 60211026

 חולון   1  56 60211043

 חולון   3  2,716 60211048

 חולון   28,293  35,793 602227

 חולון   20,754  20,754 602228

 חולון   1,448  1,448 602229

 חולון   24,398  32,745 602262

 חולון   967  1,262 602266

 חולון   14,562  22,081 602275

 חולון   5,060  73,904 602278

 חולון   1,548  8,683 60432006

 חולון   785  785 6048180

 חולון   315  671 6048181

 חולון   55  686 6048182

 חולון   588  687 6048183

 חולון   363  687 6048185

 חולון   416  689 6048187

 חולון   19  689 6048188

 חולון   392  692 6048189

 חולון   205  691 6048190

 חולון   715  739 6048269

 חולון   129  715 6048282

 חולון   654  803 6048285

 חולון   18  765 6048286

 חולון   322  672 6048288

 חולון   44  781 6048303



ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017  1722

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   155  705 6048305

 חולון   677  761 6048306

 חולון   518  741 6048396

 חולון   246  762 6048415

 חולון   123  737 6048416

 חולון   703  741 6048417

 חולון   627  715 6048418

 חולון   107  699 6048435

 חולון   311  850 6048437

 חולון   575  11,830 6048467

 חולון   13,819  13,823 6048477

 חולון   2,527  36,242  487 6048

 ראשון לציון   912  12,711 60825

 ראשון לציון   5,670  70,775 608239

 ראשון לציון   826  27,723 608240

 ראשון לציון   1,107  38,989 608320

 ראשון לציון   6,560  28,800 608390

 ראשון לציון   676  211,505 608391

 ראשון לציון   8,721  55,226 60906

 ראשון לציון   21,429  130,713 60907

 ראשון לציון   36,811  213,081 609047

 חולון   12  197 6737413

 חולון   33  218 6737415

 חולון   32  255 6737417

 חולון   12  144 6737436

 חולון   171  493 67441

 חולון   1,451  6,454 674420

 חולון   406  1,208 674421

 חולון   151  345 674489

 חולון   41  345 674490

 חולון   296  345 674491

 חולון   131  345 674492

 חולון   345  345 674493

 חולון   339  345 674494



1723 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   345  345 674495

 חולון   345  345 674496

 חולון   345  345 674497

 חולון   345  345 674498

 חולון   408  408 674499

 חולון   508  508 6744100

 חולון   454  454 6744101

 חולון   443  443 6744102

 חולון   451  451 6744103

 חולון   443  451 6744104

 חולון   408  475 6744105

 חולון   86  345 6744106

 חולון   70  17,845 6744238

 חולון  7,596   9,648 6746432

 חולון   72  510 6751497

 חולון   494  536 67521

 חולון   242  336 67522

 חולון   48  336 67523

 חולון   62  335 675230

 חולון   243  335 675231

 חולון   335  335 675232

 חולון   313  336 675233

 חולון   147  334 675234

 חולון   7  336 675235

 חולון   104  334 675246

 חולון   298  336 675247

 חולון   335  335 675253

 חולון   286  335 675257

 חולון   108  335 675259

 חולון   106  350 675282

 חולון   3  352 675292

 חולון   179  378 675293

 חולון   394  402 675294

 חולון   338  350 675295



ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017  1724

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   370  370 675296

 חולון   397  402 675297

 חולון   307  368 675299

 חולון   123  425 6752100

 חולון   9  379 6752110

 חולון   253  513 6752111

 חולון   83  336 6752145

 חולון   327  327 6752146

 חולון   204  400 6752148

 חולון   273  460 6752179

 חולון   12  321 6752181

 חולון   304  322 6752182

 חולון   318  318 6752183

 חולון   393  393 6752184

 חולון   16  351 6752185

 חולון   83  351 6752186

 חולון   141  350 6752187

 חולון   333  336 6752188

 חולון   335  335 6752189

 חולון   335  335 6752190

 חולון   335  335 6752191

 חולון   263  529 6752192

 חולון   100  390 6752195

 חולון   293  335 6752196

 חולון   335  335 6752197

 חולון   336  336 6752198

 חולון   335  335 6752199

 חולון   37  336 6752300

 חולון   335  335 6752301

 חולון   335  335 6752302

 חולון   336  336 6752303

 חולון   182  335 6752304

 חולון   286  327 6752307

 חולון   371  371 6752309



1725 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   331  331 6752310

 חולון   333  337 6752311

 חולון   21  330 6752312

 חולון   406  406 6752313

 חולון   328  445 6752314

 חולון   280  403 6752316

 חולון   404  404 6752317

 חולון   174  403 6752318

 חולון   510  4,588 6752321

 חולון   23  1,182 6752327

 חולון   546  1,133 6752328

 חולון   534  950 6752330

 חולון   680  3,350 6752331

 חולון   67  5,370 6752333

 חולון   331  2,406 6752335

 חולון   290  562 6752336

 חולון   488  2,868 6752337

 חולון   456  4,794 6752346

 חולון   13  1,820 68026

 חולון   2,146  4,288 680245

 חולון   810  1,989 680344

 חולון   32  379 680347

 חולון   519  1,275 680430

 חולון   6  14,868 680431

 חולון   93  519 680435

 חולון   960  1,046 680437

 חולון   672  16,719 680440

 חולון   2  9 680442

 חולון   7  2,504 680443

 ראשון לציון  53,478  2,919  84,321 68257

 ראשון לציון  16,245  3,976  46,312 682513

 ראשון לציון   277  38,995 682514

 חולון   79  41,303 686728

 חולון   83  4,034 686749



ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017  1726

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   213  6,512 686870

 חולון   185  6,630 686871

 חולון   5  310 686879

 חולון  3,107  93  8,786 686880

 חולון  3   4,363 686882

 חולון  4,022  90  4,472 686885

 חולון   4  8,871 686888

 חולון   28  2,090 687187

 חולון   193  3,575 687188

 חולון   80  1,994 6871150

 חולון   79  2,882 6871173

 חולון   2  2,860 6871174

 חולון  2,423   2,940 6871176

 חולון   93  2,658 687218

 חולון   64  7,062 6872136

 חולון   118  969 6872151

 חולון   33  819 6872159

 חולון   92  620 687362

 חולון   150  7,615 687388

 חולון   98  2,205 687412

 חולון   10  1,347 687424

 חולון   151  1,640 687425

 חולון   69  492 687460

 חולון   11  518 687462

 חולון   9  551 687479

 תל–אביב-יפו  138  3,395 696932

 תל–אביב-יפו  14  1,500 696981

 תל–אביב-יפו  2,419  35,950 6969120

 תל–אביב-יפו  411  1,951 697047

 תל–אביב-יפו  57  501 697050

 תל–אביב-יפו  40  501 697052

 תל–אביב-יפו  28  501 697056

 תל–אביב-יפו  4  501 697057

 תל–אביב-יפו  25  539 697074



1727 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 תל–אביב-יפו  567  18,599 697112

 תל–אביב-יפו  150  562 697119

 תל–אביב-יפו  70  663 697124

 תל–אביב-יפו  9  1,191 697125

 תל–אביב-יפו  6  587 697130

 תל–אביב-יפו  160  923 697131

 תל–אביב-יפו  55  557 697141

 תל–אביב-יפו  4  1,270 697143

 תל–אביב-יפו  135  7,841 697146

 תל–אביב-יפו  129  609 697147

 תל–אביב-יפו  327  35,775 697149

 תל–אביב-יפו  81  231 697150

 תל–אביב-יפו  97  570 697151

 תל–אביב-יפו  234  505 697152

 תל–אביב-יפו  74  353 6972147

 תל–אביב-יפו  40  166 6972148

 תל–אביב-יפו  55  242 6972149

 תל–אביב-יפו  41  154 6972169

 תל–אביב-יפו  40  146 6972170

 תל–אביב-יפו  83  305 6972171

 תל–אביב-יפו  97  300 6972172

 תל–אביב-יפו  102  303 6972182

 תל–אביב-יפו  74  298 6972183

 תל–אביב-יפו  80  301 6972194

 תל–אביב-יפו  32  405 6972195

 תל–אביב-יפו  20  392 6972196

 תל–אביב-יפו  91  337 6972217

 תל–אביב-יפו  88  341 6972218

 תל–אביב-יפו  29  318 6972219

 תל–אביב-יפו  37  306 6972220

 תל–אביב-יפו  8  333 6972228

 תל–אביב-יפו  1  179 6972229

 תל–אביב-יפו  8  342 6972231

 תל–אביב-יפו  1  316 6972232



ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017  1728

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 תל–אביב-יפו  47  360 6972244

 תל–אביב-יפו  117  1,878 6972246

 תל–אביב-יפו  12  462 6972257

 תל–אביב-יפו  29  392 6972261

 תל–אביב-יפו  10  130 6972262

 תל–אביב-יפו  8  104 6972263

 תל–אביב-יפו  10  144 6972264

 תל–אביב-יפו  33  384 6972265

 תל–אביב-יפו  55  271 6972267

 תל–אביב-יפו  15  233 6972268

 תל–אביב-יפו  30  332 6972270

 תל–אביב-יפו  43  328 6972271

 תל–אביב-יפו  66  37,171 6972302

 תל–אביב-יפו  8  297 6972313

 תל–אביב-יפו  18  356 6972315

 תל–אביב-יפו  88  584 697583

 תל–אביב-יפו  107  652 697584

 תל–אביב-יפו  132  746 697585

 תל–אביב-יפו  92  568 697586

 תל–אביב-יפו  64  515 697587

 תל–אביב-יפו  60  521 697588

 תל–אביב-יפו  160  390 698630

 תל–אביב-יפו  152  397 698631

 תל–אביב-יפו  145  397 698632

 תל–אביב-יפו  400  400 698633

 תל–אביב-יפו  403  403 698634

 תל–אביב-יפו  402  402 698635

 תל–אביב-יפו  1  12,400 6986336

 תל–אביב-יפו  1,935  7,969 6986351

 תל–אביב-יפו  398  1,097 6986352

 תל–אביב-יפו  1,834  14,693 69871

תל–אביב-יפו/חולון  661  664 698712

 חולון   672  672 698713

 חולון   666  666 698714



1729 ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017 

חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   626  626 698715

 חולון   625  625 698716

 חולון   626  626 698717

 חולון   624  624 698718

תל–אביב-יפו/חולון   596  596 698719

תל–אביב-יפו/חולון   594  594 698720

 תל–אביב-יפו  124  323 698736

 תל–אביב-יפו  272  273 698737

 תל–אביב-יפו  310  313 698738

 תל–אביב-יפו  3  408 698739

 תל–אביב-יפו  29  442 698740

 תל–אביב-יפו  477  477 698741

 תל–אביב-יפו  336  336 698742

 תל–אביב-יפו  150  150 698743

 תל–אביב-יפו  57  416 698744

 תל–אביב-יפו  391  646 698745

 תל–אביב-יפו  1,072  1,382 698746

 תל–אביב-יפו  518  518 698747

 תל–אביב-יפו  517  517 698748

 תל–אביב-יפו  511  511 698749

 תל–אביב-יפו  508  508 698750

 תל–אביב-יפו  515  515 698751

 תל–אביב-יפו  227  2,749 698752

 תל–אביב-יפו  170  1,567 698753

 תל–אביב-יפו  10  2,749 698754

 תל–אביב-יפו  508  508 698757

 תל–אביב-יפו  99  1,923 698758

 תל–אביב-יפו  494  17,657 69881

 תל–אביב-יפו  276  9,810 69884

 תל–אביב-יפו  306  24,153 69885

 תל–אביב-יפו  12  783 698814

 תל–אביב-יפו  30  1,570 698819

 תל–אביב-יפו  338  1,593 698828

 תל–אביב-יפו  41  26,859 698832
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

תל–אביב-יפו/חולון  15,459  260  49,952 69891

תל–אביב-יפו/חולון  7,725  2,853  13,229 69892

 חולון   317  4,337 69893

 חולון   314  4,083 69895

 חולון   371  5,855 69898

 חולון   27  48 69899

 חולון   109  109 698910

 חולון   1,084  14,417 698911

 חולון   123  6,515 698914

 חולון  40   1,895 698921

 חולון   1  710 698925

 חולון   1  14,830 698927

 חולון   540  7,570 69902

 חולון   1,337  9,613 69903

 חולון   487  8,315 69907

 חולון   705  8,470 69908

 חולון   5,384  16,965 699011

 חולון   158  4,200 699014

 חולון   29  1,480 699015

 חולון   839  16,778 699034

 חולון   186  3,095 699038

 תל–אביב-יפו  27  3,562 699192

 תל–אביב-יפו  2,294  17,073 706340

 תל–אביב-יפו  574  7,521 706348

 תל–אביב-יפו 71   54,133 70642

 תל–אביב-יפו  279  1,625 706522

 תל–אביב-יפו  4  25 706524

 תל–אביב-יפו  165  1,122 706525

 תל–אביב-יפו  356  3,067 706526

 תל–אביב-יפו 6,125  5,275  42,927 706546

 תל–אביב-יפו  230  2,581 706548

 תל–אביב-יפו  189  1,556 7065194

 תל–אביב-יפו  312  1,595 7065207

 חולון   404  5,236 7070101
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   1  1 7070102

 חולון   640  640 7070103

 חולון   5  1,566 716539

 חולון   109  3,028 716566

 חולון   121  2,477 716567

 חולון   1,503  7,809 716572

 חולון   205  1,417 716573

 חולון   387  532 716574

 חולון   2,151  8,415 716575

 חולון   394  1,337 716576

 חולון   17  59 716578

 חולון   175  2,587 7165121

 חולון   3  168 7165129

 חולון   103  527 716643

 חולון   257  532 716644

 חולון   198  548 716645

 חולון   645  3,497 7166123

 חולון   91  384 7166198

 חולון   111  312 7166205

 חולון   175  359 7166206

 חולון   143  433 7166209

 חולון   200  6,217 7166232

 חולון   43  1,258 7166248

 חולון   46  1,163 7166249

 חולון   154  772 7166262

 חולון   110  521 7166263

 חולון   2  2 7166267

 חולון   98  491 7166274

 חולון   96  503 7166276

 חולון   101  508 7166278

 חולון   122  2,320 7166280

 חולון   54  634 716855

 חולון   63  634 716856

 חולון   71  634 716857
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   56  634 716858

 חולון   159  706 716859

 חולון   65  1,093 716876

 חולון   66  670 7168119

 חולון   70  608 7168120

 חולון   55  594 7168123

 חולון   54  594 7168124

 חולון   60  594 7168125

 חולון   57  594 7168126

 חולון   162  692 7168127

 חולון   25  825 7168151

 חולון   32  616 7168152

 חולון   28  616 7168153

 חולון   61  61 7168154

 חולון   69  806 7168171

 חולון   93  642 7168173

 חולון   214  778 7168174

 חולון   124  632 7168175

 חולון   138  646 7168179

 חולון   78  696 716942

 חולון   59  550 716943

 חולון   125  638 716944

 חולון   150  608 716962

 חולון   61  522 716963

 חולון   111  609 716964

 חולון   79  670 716995

 חולון   68  542 716996

 חולון   74  542 716997

 חולון   68  542 716998

 חולון   65  542 716999

 חולון   83  637 7169100

 חולון   165  655 7169101

 חולון   55  558 7169102
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   64  558 7169103

 חולון   79  558 7169104

 חולון   121  569 7169105

 חולון   73  617 7169108

 חולון   69  570 7169109

 חולון   80  614 7169110

 חולון   72  589 7169126

 חולון   74  588 7169127

 חולון   70  589 7169128

 חולון   63  588 7169129

 חולון   42  589 7169130

 חולון   66  620 7169131

 חולון   70  620 7169132

 חולון   187  632 7169133

 חולון   37  570 7169134

 חולון   383  714 7169176

 חולון   648  1,001 7169177

 חולון   458  488 71701

 חולון   73  677 71702

 חולון   63  562 71703

 חולון   64  562 71704

 חולון   55  562 71705

 חולון   67  562 71706

 חולון   76  562 71707

 חולון   62  562 71708

 חולון   52  562 71709

 חולון   84  562 717010

 חולון   77  561 717011

 חולון   81  622 717012

 חולון   45  715 717014

 חולון   22  539 717015

 חולון   22  539 717016

 חולון   23  538 717017

 חולון   22  538 717018
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   22  538 717019

 חולון   21  538 717020

 חולון   20  539 717021

 חולון   8  538 717022

 חולון   407  1,769 717026

 חולון   15  509 717027

 חולון   15  509 717028

 חולון   15  509 717029

 חולון   17  509 717030

 חולון   9  254 717031

 חולון   8  254 717032

 חולון   16  509 717033

 חולון   16  509 717034

 חולון   17  509 717035

 חולון   294  2,271 717044

 חולון   18  760 717053

 חולון   12  530 717054

 חולון   11  528 717055

 חולון   10  528 717056

 חולון   8  528 717057

 חולון   8  528 717058

 חולון   7  528 717059

 חולון   7  528 717060

 חולון   531  1,796 717061

 חולון   19  484 717062

 חולון   19  484 717063

 חולון   20  484 717064

 חולון   20  484 717065

 חולון   22  484 717066

 חולון   22  484 717067

 חולון   23  484 717068

 חולון   22  484 717069

 חולון   23  484 717070

 חולון   17  37 7170100
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   115  861 7170102

 חולון   76  590 7170104

 חולון   59  590 7170106

 חולון   60  590 7170108

 חולון   90  590 7170110

 חולון   120  589 7170112

 חולון   152  604 7170115

 חולון   63  540 7170116

 חולון   175  653 7170117

 חולון   161  575 7170238

 חולון   139  20,402 7170248

 חולון   207  663 7170249

 חולון   299  1,096 7172129

 חולון   161  560 7172130

 חולון   212  1,811 7172168

 חולון   158  1,278 7172220

 חולון   52  904 7172225

 חולון   169  1,027 7172228

 חולון  195 6,707 7172237

 חולון   209  502 7173109

 חולון   89  502 7173110

 חולון   146  502 7173111

 חולון   11  500 7173128

 חולון   12  9,992 7173179

 חולון   7  273 7173256

 חולון   16  1,669 7173296

 חולון   55  3,241 717410

 חולון   2  574 717449

 חולון   5  574 717452

 חולון   7  574 717453

 חולון   10  574 717456

 חולון   8  574 717457

 חולון   10  574 717460

 חולון   9  574 717461
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חלקהגוש
שטח חלקה 
שטח לרכישה במ"ררשום במ"ר

שטח לרכישת חזקה ושימוש 
לתקופת ביצוע העבודות 

שלא תעלה על 8 שנים ממועד 
יישובמסירת החזקה בקרקע, במ"ר

 חולון   16  1,665 717494

 חולון   162  210 717495

 חולון   47  1,828 7174101

 חולון   179  213 7174102

 חולון   240  6,408 7174133

 חולון   544  2,046 7174150

 חולון   2,373  6,740 7174163

 חולון   5  579 7174193

 חולון   56  873 7174205

 חולון   62  25,179 7174211

 חולון   30  480 7174228

 חולון   69  3,264 718312

 חולון   1,194  32,800 73026

 חולון   339  28,591 73028

 חולון   17  434 734271

 חולון   22  2,614 7342231

 חולון   241  1,197 7342236

 חולון   38  695 734347

הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו, ניתנת לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור. 
הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.

ג' בכסלו התשע"ח )21 בנובמבר 2017(
)חמ 3-5(                ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים     

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

פרויקט: מחלף דרכים מס' 65 ו–444 - השלמה - חריש  
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי הקרקע   .1
המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך לתשתית 

ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה(, ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.  .2

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור   .3
את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני   .4
הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-21964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה 

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

2 ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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בה; התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל חברת נתיבי 
ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת 

זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים וחלקות אלה:  

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח רכישת 
עבר במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

מועצה מקומית פרדס חנה141 10077451,507

מועצה מקומית פרדס חנה 100782719,0472,899

294,56262 

317,6431,52285

3310,2256323,761

3619,090 2,627

3922,601 1,014

4122,312 434

431,447 467

4542,28223,6305,202

מושב גן השומרון 100791511,053186

1611,039670 

1711,218850 

1811,6811,099 

1911,832844 

2011,040469 

2110,902486 

2210,761174 

611,5561,244 

745,052140206

7622,17029155

795,391115173

קיבוץ מענית 10087110,5531,950

210,57442 

קיבוץ ברקאי 12191213,9051,336

84,211331 

9116,294124 

1033,062185 

158,7464,324 

1615,949143 

1718,228341 

196,05512 
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח רכישת 
עבר במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

2088,42111,092 

219,7661,549 

מושב עין עירון 122332180,88230,418

333,67613,357 

428,3166,892 

534,28314 

65,9161,276 

78,663870 

86,63832 

1211,10018 

1450762 

1533233 

1623653 

1743353 

182,879140 

קיבוץ מענית 12234886,58625,640

93,222782 

115,2904,759 

143,7511,966 

161,769689 

18231,38731,168 

1930,5297,318 

2044,14831,871 

קיבוץ ברקאי 2248,8781,465

2322,523155 

245,70040 

25103,6799 

קיבוץ מענית, קיבוץ ברקאי 2854,17252,814

קיבוץ ברקאי 12235521,1053

18484,1381,915 

2353,08616,878 

קיבוץ ברקאי 1223875,853582

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט רכישה מס' פק/1/59 המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית   *
לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה.

י' בחשוון התשע"ח )30 באוקטובר 2017(
ישראל כ"ץ )חמ 3-2(        

שר התחבורה והבטיחות בדרכים     
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הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: מחלף דרכים מס' 65 ו–444 השלמה - חריש    

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, ובהמשך 
להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה שפורסמה בילקוט הפרסומים 7629, מיום י' בכסלו התשע"ח )28 בנובמבר 2017(, הרשיתי את 
חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן - החברה( להשתמש בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו לי 
או ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, למעט 

הסמכויות, הזכויות והחובות שהוטלו עלי לפי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקע כמפורט להלן:

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח רכישת 
עבר במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

מועצה מקומית פרדס חנה141 10077451,507

מועצה מקומית פרדס חנה 100782719,0472,899

294,56262 

317,6431,52285

3310,2256323,761

3619,090 2,627

3922,601 1,014

4122,312 434

431,447 467

4542,28223,6305,202

מושב גן השומרון 100791511,053186

1611,039670 

1711,218850 

1811,6811,099 

1911,832844 

2011,040469 

2110,902486 

2210,761174 

611,5561,244 

745,052140206

7622,17029155

795,391115173

קיבוץ מענית 10087110,5531,950

210,57442 

קיבוץ ברקאי 12191213,9051,336

84,211331 

9116,294124 

1033,062185 

                    __________
1 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח רכישת 
עבר במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

158,7464,324 

1615,949143 

1718,228341 

196,05512 

2088,42111,092 

219,7661,549 

מושב עין עירון 122332180,88230,418

333,67613,357 

428,3166,892 

534,28314 

65,9161,276 

78,663870 

86,63832 

1211,10018 

1450762 

1533233 

1623653 

1743353 

182,879140 

קיבוץ מענית 12234886,58625,640

93,222782 

115,2904,759 

143,7511,966 

161,769689 

18231,38731,168 

1930,5297,318 

2044,14831,871 

קיבוץ ברקאי 2248,8781,465

2322,523155 

245,70040 

25103,6799 

קיבוץ מענית, קיבוץ ברקאי 2854,17252,814

קיבוץ ברקאי 12235521,1053

18484,1381,915 

2353,08616,878 
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח רכישת 
עבר במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

קיבוץ ברקאי 1223875,853582

הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו ניתנת לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור.

הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.

י' בחשוון התשע"ח )30 באוקטובר 2017(
ישראל כ"ץ )חמ 3-5(       

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    

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

פרויקט: מחלף דרך מס' 444 - נת"צ צפוני  
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי הקרקע   .1
המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך לתשתית 

ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה(, ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.  .2

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור   .3
את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני   .4
הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-21964, 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 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל חברת נתיבי 
ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת 

זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים וחלקות אלה:  

יישוב שטח לרכישה במ"רשטח רשום במ"רחלקהגוש

ראש העין4271163142,1103,907

קיבוץ עינת - מועצה אזורית דרום השרון478222262,1614,253

קיבוץ עינת - מועצה אזורית דרום השרון47823335,0569,072

- החברה הלאומית  ישראל  נתיבי  חברת  פק/77 המופקד במשרדי  מס'  רכישה  מסומנת בתשריט  חטיבת הקרקע האמורה   *
לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה.

י' בחשוון התשע"ח )30 באוקטובר 2017(
ישראל כ"ץ )חמ 3-2(       

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    __________
1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 444 - נת"צ צפוני   

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, ובהמשך 
להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה שפורסמה בילקוט הפרסומים 7629, מיום י' בכסלו התשע"ח )28 בנובמבר 2017(, הרשיתי את 
חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן - החברה( להשתמש בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו לי 
או ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, למעט 

הסמכויות, הזכויות והחובות שהוטלו עלי לפי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקע כמפורט להלן:
   __________

1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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יישובשטח לרכישה במ"רשטח\רשום במ"רחלקהגוש

ראש העין4271163142,1103,907

קיבוץ עינת - מועצה אזורית דרום השרון478222262,1614,253

קיבוץ עינת - מועצה אזורית דרום השרון47823335,0569,072

הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו ניתנת לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור. הרשאה 
זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.

י' בחשוון התשע"ח )30 באוקטובר 2017(
ישראל כ"ץ )חמ 3-5(       

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    

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

פרויקט: מחלף דרכים מס' 89 - כברי-נהריה  
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי הקרקע   .1
המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך לתשתית 

ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה(, ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.  .2

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור   .3
את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני   .4
הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-21964, 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 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל חברת נתיבי 
ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת 

זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים וחלקות אלה:  

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

כברי183682542,35746,128

3971,88128,577

1156491

1280,58535,412

כברי183695655,7701,124

נהריה19593704,749206

85480480

9646,8111,367

סער199328136,51122,914

973,210576

129,9941,563

1413,3191,271

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

2 ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

201,497,88141,093

234,6292,347

2520,74929

בן עמי1993533259,618125

3647,4712,368

- החברה הלאומית  ישראל  נתיבי  חברת  פק/75 המופקד במשרדי  מס'  רכישה  מסומנת בתשריט  חטיבת הקרקע האמורה   *
לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה.

ישראל כ"ץ )חמ 3-2(       
שר התחבורה והבטיחות בדרכים    

הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: מחלף דרכים מס' 89 - כברי-נהריה    

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, ובהמשך 
להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה שפורסמה בילקוט הפרסומים 7629, מיום י' בכסלו התשע"ח )28 בנובמבר 2017(, הרשיתי את 
חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן - החברה( להשתמש בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו לי 
או ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, למעט 

הסמכויות, הזכויות והחובות שהוטלו עלי לפי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקע כמפורט להלן:

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

כברי183682542,35746,128

3971,88128,577

1156491

1280,58535,412

כברי183695655,7701,124

נהריה19593704,749206

85480480

9646,8111,367

סער199328136,51122,914

973,210576

129,9941,563

1413,3191,271

201,497,88141,093

234,6292,347

2520,74929

בן עמי1993533259,618125

3647,4712,368
                    __________

1 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2 ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו ניתנת לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור. הרשאה 
זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.

י"ג בחשוון התשע"ח )2 בנובמבר 2017(
ישראל כ"ץ )חמ 3-5(       

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    

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

פרויקט: הסתעפות דרכים 65/652 - מפרידן חנה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי הקרקע   .1
המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך לתשתית 

ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה(, ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.  .2

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור   .3
את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני   .4
הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-21964, 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 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל חברת נתיבי 
ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת 

זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגוש וחלקה אלה:  

שטח רשום במ"רחלקהגוש
שטח לרכישה 

יישובבמ"ר

פרדס–חנה-כרכור101085513,994497

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט רכישה מס' פק/1/54 המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית   *
לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה.

י"א בחשוון התשע"ח )31 באוקטובר 2017(
ישראל כ"ץ )חמ 3-2(       

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    __________
1   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2   ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: הסתעפות דרכים 65/652 - מפרידן חנה   

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, ובהמשך 
להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה שפורסמה בילקוט הפרסומים 7629, מיום י' בכסלו התשע"ח )28 בנובמבר 2017(, הרשיתי את 
חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן - החברה( להשתמש בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו לי 
או ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, למעט 

הסמכויות, הזכויות והחובות שהוטלו עלי לפי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקע כמפורט להלן:

שטח רשום במ"רחלקהגוש
שטח לרכישה 

יישובבמ"ר

פרדס–חנה-כרכור101085513,994497

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

2 ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו ניתנת לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור. הרשאה 
זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.

י"א בחשוון התשע"ח )31 באוקטובר 2017(
ישראל כ"ץ )חמ 3-5(       

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    

הודעה בדבר חזרה מרכישת קרקע בחלקה או במלואה בטרם נקנתה בה החזקה
לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: מחלף דרכים מס' 65 ו–444 
1.  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - פקודת הקרקעות(, בהתאם 
לסעיף 27)ג( לחוק לתיקון פקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010, ובהמלצת הוועדה המייעצת 
לפי סעיף 22א לפקודת הקרקעות, אני מודיע בזה על חזרה מרכישת קרקע, בחלקה או במלואה, שפרטיה הם כמתואר 
בסעיף 3 שלהלן )להלן- הקרקע(, אשר יועדה לצורך תשתית ציבורית של דרך כהגדרתה בסעיף 2 לפקודת הקרקעות 
ואשר הודעה על כוונה לרכוש זכויות בה פורסמה בילקוט הפרסומים 7203, התשע"ו, עמ' 3420, לפי פקודת הקרקעות 

)רכישה לצורכי ציבור(, 31943, )להלן - הודעת הרכישה(.

החזרה מרכישת הקרקע בחלקה או במלואה כאמור תיעשה ממועד פרסום הודעה זו ברשומות, כאשר, לאחר פרסום   .2
ההודעה, תופטר הקרקע מנפקותה של הודעת הרכישה שפורסמה כאמור, לרבות החיוב לשלם פיצויים בשל רכישת 

הקרקע נושא הודעת הרכישה.  

תיאור הקרקע:    .3

חלקי חלקותחלקות בשלמותגוש
שטח הכרזה לחזרה 

יישובמרכישה )ביטול( במ"ר

קיבוץ מענית1008611,323

22,325

64,395

17113

קיבוץ ברקאי122382467

94,293

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט חזרה מרכישה מס' פק/1/59  המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה   
הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, טל' 03-7355742 )להלן - חברת נתיבי ישראל(.

כל מי ששמו היה רשום בספרי האחוזה כבעל הקרקע בעת פרסום צווי הרכישה  או כל בעל זכות או טובת הנאה   .4
באותה קרקע, וכן כל אדם זולת הנ"ל, שהגיש תביעה לאותה קרקע בהמשך לצו הרכישה, ומתוך מילוי אחריו, מוזמן 

בזה לקבל פרטים בדבר החזרה מרכישת הקרקע כאמור במשרדי חברת נתיבי ישראל.

י' בחשוון התשע"ח )30 באוקטובר 2017(
ישראל כ"ץ )חמ 3-3(       

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    _________
1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2  ס"ח התש"ע, עמ' 346.

3  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 40.

הודעה בדבר חזרה מרכישת קרקע בחלקה או במלואה בטרם נקנתה בה החזקה
לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 65 מפרידן חנה 
1.  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - פקודת הקרקעות(, בהתאם 
לסעיף 27)ג( לחוק לתיקון פקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010, ובהמלצת הוועדה המייעצת 

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

2 ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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לפי סעיף 22א לפקודת הקרקעות, אני מודיע בזה על חזרה מרכישת קרקע, בחלקה או במלואה, שפרטיה הם כמתואר 
בסעיף 3 שלהלן )להלן- הקרקע(, אשר יועדה לצורך תשתית ציבורית של דרך כהגדרתה בסעיף 2 לפקודת הקרקעות 
)להלן -  3416, לפי פקודת הקרקעות  7203, התשע"ו, עמ'  בילקוט הפרסומים  ואשר הודעה בדבר רכישתה פורסמה 

הודעת הרכישה(.

החזרה מרכישת הקרקע בחלקה או במלואה כאמור תיעשה ממועד פרסום הודעה זו ברשומות, כאשר, לאחר פרסום   .2
רכישת  פיצויים בשל  לרבות החיוב לשלם  צווי הרכישה שפורסמו כאמור,  מנפקותם של  תופטר הקרקע  ההודעה, 

הקרקע נושא הודעת הרכישה.  

תיאור הקרקע:    .3

גוש

חזרה מלאה 
מרכישת הקרקע 

בחלקה מס'

חזרה חלקית 
מרכישת הקרקע 

בחלקה מס'
שטח הכרזה לחזרה 

מרכישה )ביטול( במ"ר

101065 208

6 609

7 705

 81001

 91603

 103111

11 2589

10108 75166

 7683

10113 3354

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט חזרה מרכישה מס' פק/1/54 המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה   
הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, טל' 03-7355742 )להלן - חברת נתיבי ישראל(.

כל מי ששמו היה רשום בספרי האחוזה כבעל הקרקע בעת פרסום צווי הרכישה או כל בעל זכות או טובת הנאה   .4
באותה קרקע, וכן כל אדם זולת הנ"ל, שהגיש תביעה לאותה קרקע בהמשך לצו הרכישה, ומתוך מילוי אחריו, מוזמן 

בזה לקבל פרטים בדבר החזרה מרכישת הקרקע כאמור במשרדי חברת נתיבי ישראל.

י"א בחשוון התשע"ח )31 באוקטובר 2017(
ישראל כ"ץ )חמ 3-3(       

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    

הודעה בדבר חזרה מרכישת קרקע בחלקה או במלואה בטרם נקנתה בה החזקה
לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 65 - מחלף גולני - מחלף עילבון
1.  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - פקודת הקרקעות(, בהתאם 
לסעיף 27)ג( לחוק לתיקון פקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010 ובהמלצת הוועדה המייעצת 
לפי סעיף 22א לפקודת הקרקעות, אני מודיע בזה על חזרה מרכישת קרקע, בחלקה או במלואה, שפרטיה הם כמתואר 
בסעיף 3 שלהלן )להלן- הקרקע(, אשר יועדה לצורך תשתית ציבורית של דרך כהגדרתה בסעיף 2 לפקודת הקרקעות 
)רכישה  לפי פקודת הקרקעות   ,2260 6368, התשע"ב, עמ'  בילקוט הפרסומים  פורסמה  ואשר הודעה בדבר רכישתה 

לצורכי ציבור(, 31943 )להלן - הודעת הרכישה(.

החזרה מרכישת הקרקע בחלקה או במלואה כאמור תיעשה ממועד פרסום הודעה זו ברשומות, כאשר, לאחר פרסום   .2
ההודעה, תופטר הקרקע מנפקותה של הודעת הרכישה שפורסמה כאמור, לרבות החיוב לשלם פיצויים בשל רכישת 

הקרקע נושא הודעת הרכישה.  
                    __________

1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

3  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 40.
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תיאור הקרקע:    .3

גוש

חזרה מלאה 
מרכישת הקרקע 

בחלקה מס'

חזרה חלקית 
מרכישת הקרקע 

בחלקה מס'
שטח הכרזה לחזרה 

מרכישה )ביטול( במ"ר

1521632,686

4372

6338

15217131,510

215,245

1541524216

25288

26220

27774

283,630

29348

441,130

1541671,440

1661524989

45759

19394426,743

43141

6922,762

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט חזרה מרכישה מס' פק/1/15 המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה   
הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, טל' 03-7355742 )להלן - חברת נתיבי ישראל(.

כל מי ששמו היה רשום בספרי האחוזה כבעל הקרקע בעת פרסום צווי הרכישה או כל בעל זכות או טובת הנאה   .4
באותה קרקע, וכן כל אדם זולת הנ"ל, שהגיש תביעה לאותה קרקע בהמשך לצו הרכישה, ומתוך מילוי אחריו, מוזמן 

בזה לקבל פרטים בדבר החזרה מרכישת הקרקע כאמור במשרדי חברת נתיבי ישראל.

י"א בחשוון התשע"ח )31 באוקטובר 2017(
ישראל כ"ץ )חמ 3-3(       

שר התחבורה והבטיחות בדרכים                                  

הודעה בדבר חזרה מרכישת קרקע בחלקה או במלואה בטרם נקנתה בה החזקה
לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 471 - מחלף אונו - מחלף בר אילן מזרח 
1.  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - פקודת הקרקעות(, בהתאם 
לסעיף 27)ג( לחוק לתיקון פקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010, ובהמלצת הוועדה המייעצת 
לפי סעיף 22א לפקודת הקרקעות, אני מודיע בזה על חזרה מרכישת קרקע, בחלקה או במלואה, שפרטיה הם כמתואר 
בסעיף 3 שלהלן )להלן - הקרקע(, אשר יועדה לצורך תשתית ציבורית של דרך כהגדרתה בסעיף 2 לפקודת הקרקעות 

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

2 ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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ואשר צו בדבר רכישתה פורסם בקובץ התקנות 5709, התשנ"ו, עמ' 42, לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה 
ופיתוח(, 31943 )להלן - צו הרכישה(.

החזרה מרכישת הקרקע בחלקה או במלואה כאמור תיעשה ממועד פרסום הודעה זו ברשומות, כאשר, לאחר פרסום   .2
ההודעה, תופטר הקרקע מנפקותם של צו הרכישה שפורסם כאמור, לרבות החיוב לשלם פיצויים בשל רכישת הקרקע 

נושא הודעת הרכישה.  

תיאור הקרקע:    .3

גוש

חזרה מלאה 
מרכישת הקרקע 

בחלקה מס'

חזרה חלקית 
מרכישת הקרקע 

בחלקה מס'
מס' גוש 

ישן
מס' חלקה 

ישנה
שטח הכרזה לחזרה 

מרכישה )ביטול( במ"ר

618511200

183267

185348

187225

2001,908

210501

377618515-131,359

378618515-134,026

381618515-132,080

636921177

59202

6815

69255

7061

71387

72200

8611

8724

1821,650

1852,648

186663

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט חזרה מרכישה מס' כ/2/7460 המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה   
הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, טל' 03-7355742 )להלן - חברת נתיבי ישראל(.

כל מי ששמו היה רשום בספרי האחוזה כבעל הקרקע בעת פרסום צו הרכישה או כל בעל זכות או טובת הנאה באותה   .4
קרקע, וכן כל אדם זולת הנ"ל, שהגיש תביעה לאותה קרקע בהמשך לצו הרכישה, ומתוך מילוי אחריו, מוזמן בזה לקבל 

פרטים בדבר החזרה מרכישת הקרקע כאמור במשרדי חברת נתיבי ישראל.

י' בחשוון התשע"ח )30 באוקטובר 2017(
ישראל כ"ץ )חמ 3-3(       

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    _________
3  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 40.
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ליבר טאוור בע"מ
)ח"פ 51-447140-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.11.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף אלקוני, מרח' אבא 

הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף אלקוני, עו"ד, מפרק

משב מדברי בע"מ
)ח"פ 51-351840-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.7.2017, התקבלה החלטה 
אחד  מרח'  דניר,  מירי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

העם 17/6, נהריה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מירי דניר, מפרקת

בטאפארמה בע"מ
)ח"פ 51-413023-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.11.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  הורביץ,  ניל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מעברות 6, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניל הורביץ, עו"ד, מפרק

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

מ. מרק - מחסני קרטון וניר בע"מ
)ח"פ 51-051847-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.11.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  לאבל,  בניהו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בניהו לאבל, עו"ד, מפרק

"תוית" תכנון ויעוץ תחבורה בע"מ
)ח"פ 51-180396-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.11.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון חיל, מרח' האלון 8, 

חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גדעון חיל, מפרק

א.א. שבו השקעות ויזום בע"מ
)ח"פ 51-400011-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.11.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף אלקוני, מרח' אבא 

הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף אלקוני, עו"ד, מפרק



ילקוט הפרסומים 7629, י' בכסלו התשע"ח, 28.11.2017  1750

ספייס-בנד בע"מ
)ח"פ 51-548692-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.11.2017, התקבלה החלטה 
שמואלי,  קפל  קרן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' דוד המלך 1, תל אביב, למפרקת החברה.

קרן קפל שמואלי, עו"ד, מפרקת

אוקסידו תעשיות מזון בע"מ
)ח"פ 51-384973-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.11.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  שמעון,  מתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אבא הלל 14, רמת גן, למפרק החברה.

מתן שמעון, עו"ד, מפרק

מוצרי שמיטה תשס"א )1999( בע"מ
)ח"פ 51-285967-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.11.2017, התקבלה 
טפרברג,  מרדכי  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  החלטה 

מרח' משעול הרותם 17, ירושלים, למפרק החברה.

מרדכי טפרברג, מפרק

ג'ויה פור יו בע"מ
)ח"פ 51-406405-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
ביום 10.10.2017, התקבלה החלטה  של החברה הנ"ל, שהתכנסה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שני עובד, מרח' דרך נמיר 124, 

תל אביב, טל' 052-2686551, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שני עובד, מפרק

ליבני שינוע הובלות בע"מ
)ח"פ 51-250007-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.11.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה לוי, מרח' 

ההסתדרות 155, חולון, טל' 050-7921494, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה לוי, מפרק

דש פולריס בע"מ
)ח"פ 51-233695-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.11.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב בינמן, מרח' המנופים 11, 

הרצליה, טל' 09-9718100, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב בינמן, מפרק

אליאנס צמיגים אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-395357-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,14.11.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זוהר חורי, מרח' 

פרידלנדר 1, חדרה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זוהר חורי, מפרק
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פורטליום בע"מ
)ח"פ 51-346011-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.11.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן אדרי ואת הראל בורן, 

מרח' התמר 2, גבעת שמואל, למפרקי החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

                                 רונן אדרי          הראל בורן
מ פ ר ק י ם

גולדהאוז נכסים )ר.ג.( בע"מ
)ח"פ 51-160910-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של כל בעלי המניות של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
9.11.2017, במשרדי החברה, רח' ארלוזורוב 85, רמת גן, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמוס ברכה, 

משד' רוטשילד 15, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמוס ברכה, עו"ד, מפרק

א. גלעד ושות' מהנדסים יועצים בע"מ
)ח"פ 51-017909-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.11.20017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראובן יום–טוב, מרח' 

התפוצות 14א, רמת גן, טל' 03-5754546, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ראובן יום–טוב, עו"ד, מפרק

מקסאפ בע"מ
)ח"פ 51-545808-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2017, התקבלה החלטה 
שמואל  מרח'  כהן,  איתי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנגיד 7, רעננה 4342004, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתי כהן, מפרק

קרטיב פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-530412-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.11.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  ירון,  ישעיה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החילזון 5, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישעיה ירון, עו"ד, מפרק

היפר מהדרין )1996( בע"מ
)ח"פ 51-231360-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.11.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל בנימין נוישטט, מרח' 

אדמורי שאץ 3, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל בנימין נוישטט, מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גרשון רוטשילד, מפרק

בן יהודה שמשון בע"מ
)ח"פ 51-060639-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.6.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  יהודה,  בן  את שמשון  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מורדי הגטאות 9, רחובות, למפרק החברה.

שמשון בן יהודה, מפרק

2005ׂ( בע"מ טי.אנ.אס גאלופ אינטרנשיונל )ישראל 
)ח"פ 51-367442-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.11.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי בן–חיים, 

משד' שאול המלך 35, תל אביב, למפרק החברה.

שי בן–חיים, עו"ד, מפרק

אור הכפר חברה לבנין בע"מ
)ח"פ 51-387902-3(

)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   ,6.11.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אליהו כראדי, מרח' נחל דלתון 20, כפר יונה, טל' 5359557-050, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.1.2018, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו כראדי, מפרק

גרופית - ארז מרכזים מסחריים בע"מ
)ח"פ 51-368064-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.11.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  רחלבסקי,  עמיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

התאנה 47, כרמי יוסף, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמיר רחלבסקי, מפרק

מרכז ויניקוט בישראל בע"מ
)ח"פ 51-517493-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.11.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רון פרי, אצל 
המגדל   ,5 עזריאלי  מרכז  דין,  עורכי  ויסמן,  לוי  לוכטנשטיין 

המרובע, קומה 35, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רון פרי, עו"ד, מפרק

ל.י.ר.א.ן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-299644-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.11.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  רוטשילד,  גרשון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לינקולן 20, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.




