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הודעה בדבר זוכים בהגרלה
לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 

החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות(, 
התש"ף-2020

סמכויות  לתקנות  29)א()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה 
)להלן  התש"ף-12020  נוספות(,  והוראות  פעילות  )הגבלת 
שנערכה  בהגרלה  הזוכים  כי  בזה  מודיע  אני  התקנות(,   -
בחירת  לצורך   ,)2020 בנובמבר   29( התשפ"א  בכסלו  י"ג  ביום 
המוזאונים שיפעלו בהפעלה ניסיונית )פיילוט( שנועדה לבחון 
התקנות,  הוראות  קיום  על  יעיל  באופן  לפקח  מסוגלותם  את 

הם אלה: 

מוזאון המזגגה, קיבוץ נחשולים;  )1(

מוזאון הנגב לאמנות, ת"ד 15, באר שבע;  )2(

מוזאון נחום גוטמן לאמנות, רח' רוקח 21, תל אביב   )3(

י"ג בכסלו התשפ"א )29 בנובמבר 2020(
)חמ 3-6158(

רז פרויליך  
המנהל הכללי של    

משרד התרבות והספורט  
ק"ת התש"ף, עמ' 2770; התשפ"א עמ' 638   1

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
שעברו הכשרה מתאימה כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך 
החוק  ביצוע  לצורך  למפקחים  להלן  המנויים  האנשים  את 

והפעלת הסמכויות לפי כל דין:

תחום הסמכה )מרחב תכנון( השם והמחוז 

מחוז מרכז

מור קהא     אור יהודה

שקד זנגי     פתח תקווה

בדצמבר   30( התשפ"ד  בטבת  י"ח  יום  עד  זו  הסמכה  תוקף 
המקומית  בוועדה  במשרתו  משמש  המוסמך  עוד  וכל   ,)2023

לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין 

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח 
במרחב תכנון כלשהוא, אם קיימת כזו 

י"ז בחשוון התשפ"א )4 בנובמבר 2020(
)חמ 3-715-ה3(

אברהם ברון כהן  
                                        מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 884   1

י"פ התשע"ח, עמ' 922   2

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
שעברו הכשרה מתאימה כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך 
החוק  ביצוע  לצורך  למפקחים  להלן  המנויים  האנשים  את 

והפעלת הסמכויות לפי כל דין:

תחום הסמכה )מרחב תכנון( השם והמחוז 

מחוז צפון

לינוי בן שושן     קריית אתא

רון חמיאל     פרדס–חנה-כרכור

מחוז דרום

צחי אביב     מיתר

בדצמבר   30( התשפ"ד  בטבת  י"ח  יום  עד  זו  הסמכה  תוקף 
המקומית  בוועדה  במשרתו  משמש  המוסמך  עוד  וכל   ,)2023

לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין 

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח 
במרחב תכנון כלשהוא, אם קיימת כזו 

י"ז בחשוון התשפ"א )4 בנובמבר 2020(
)חמ 3-715-ה3(

אברהם ברון כהן  
                                         מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 884   1

י"פ התשע"ח, עמ' 922   2

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
הדרום תמ"מ 2/40/14/4/ב/2 - מבנים יבילים 
ארעיים לשירותים חיוניים - שינוי בנספח א'

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–90   89  ,88 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
התכנון  ובמינהל  הדרום  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 
המחוזית,  המיתאר  לתכנית   2 מס'  שינוי  הופקד  בירושלים, 
ארעיים  יבילים  מבנים  2/40/14/4/ב/2:  תמ"מ  הדרום,  מחוז 
הארצית  המועצה  א';  בנספח  שינוי   - חיוניים  לשירותים 
לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה מס' 644 מיום כ"א באב 

התש"ף )11 באוגוסט 2020( והחליטה על הפקדתה  

יבילים  מבנים  להקמת  אתרים  שני  הוספת  התכנית:  מטרת 
האתרים  רשימת   - א'  לנספח  חיוניים  לשירותים  ארעיים 

בתמ"מ 2/40/14/4/ב/2 

מחוז: הדרום; מרחב תכנון מקומי: בני שמעון;  מקום התכנית: 
רשות מקומית: בני שמעון 

אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  המעוניין  כל 
מקומית,  ועדה  וכן  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה 
בתחום  כלול  שלה  התכנון  שמרחב  מקומית,  ועדה  מהנדס  או 

                                           
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212   1
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לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך ו/או 

טיפול נופי 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, גוש 6626 -  

שטח מופקע במ"רשטח רשום במ"רחלקה

169894894

1711,8561,856

173309309

1751,7311,731

177503503

179762762

1811,7971,797

842,1172,117

1676,3136,313

ז' בכסלו התשפ"א )23 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2(

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מס' 
שד/מק/38/290, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 7151, התשע"ו, עמ' 1286, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון )להלן - הוועדה(, 

מקומי  ועד  לרבות  מקומית,  רשות  אותו;  גובל  או  התכנית 
כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור שיפוטה 
מקצועי  או  ציבורי  גוף  אותו;  גובל  או  התכנית  בתחום  כלול 
שאושר לפי סעיף 100)3( לחוק, ושיש לו עניין ציבורי בתכנית, 
וכן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים בתוך 60 ימים מהיום 
למזכיר  התנגדות  להגיש  בעיתונות,  זו  הודעה  שפורסמה 
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואליו בלבד, לכתובת: מינהל 
ועותק  ירושלים,  שאול,  גבעת   ,12 הדפוס  בית  רח'  התכנון, 
רח'  הדרום,  מחוז  ולבנייה,  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 
בכתב  תהיה  הפנייה  שבע;  באר  הממשלה,  קריית   ,4 התקווה 
טלפון,  )כתובת,  מלאים  התקשרות  פרטי  ותכלול  עותקים  ב–3 
מנומקת  תהיה  ההתנגדות  אלקטרוני(   דואר  נייד,  טלפון  פקס, 
ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; 
התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק 

או על פיו 

נמצאת  הופקדה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז הדרום, רח' התקווה 4, 
קריית הממשלה, באר שבע, טל' 074-7697185, ובמינהל התכנון, 
 ,074-7578137 טל'  ירושלים,  שאול,  גבעת   ,12 הדפוס  בית  רח' 
ובשעות  בימים  תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 
מידע  מראש   ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
מינהל  של  האינטרנט  באתר  התכנית  בעמוד  לקבל  ניתן  נוסף 

 http://www iplan gov il :התכנון בכתובת

 סרוק לצפייה במסמכים 

כ"ז בתשרי התשפ"א )15 באוקטובר 2020(
)חמ 3-697-ה3(

מרדכי כהן    
                                              יושב ראש המועצה 

                                           הארצית לתכנון ולבנייה
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   2

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תא/2206, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,3251 עמ'  התשנ"א,   ,3906

                                           
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

                                           
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1
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הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18030, ח"ח 33 )לשעבר   
חלקה 22(, מגרש 2; הייעוד: שצ"פ, ספורט ונופש 

ז' בכסלו התשפ"א )23 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2(

זאב נוימן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18252, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6801, התשע"ד, עמ' 5505, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה עכו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ, דרכים 

מאושרות, דרך מוצעת 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בעכו המזוהה כגוש 18109, ח"ח 14, בייעוד   
שצ"פ; גוש 18005, ח"ח 109, 169, בייעוד שצ"פ; ח"ח 109, 
169, 223, 229, 242, בייעוד דרך מאושרת; גוש 18024, ח"ח 
בייעוד   ,139 ח"ח   ,18105 גוש  מאושרת;  דרך  בייעוד   ,19
דרך  בייעוד   ,18  ,15   ,14 ח"ח   ,18109 גוש  מאושרת;  דרך 

מאושרת; ח"ח 15, בייעוד דרך מוצעת 

ז' בכסלו התשפ"א )23 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2(

זאב נוימן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3

בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 

בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע ברמות השבים, ששטחה כ–580 מ"ר, המזוהה   
כגוש 6452, ח"ח 387, המופיעה בצבע ירוק תחום באדום; 

הייעוד: נופש ספורט 

כ"ד בחשוון התשפ"א )11 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2(

אושרת גני גונן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה דרום השרון  __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/17027, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5866, 
התשס"ט, עמ' 377, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עכו  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של ספורט ונופש 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 

                                           
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3
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ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 
כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

 ,83 חלקה   ,1837 כגוש  המזוהה  גת,  בקריית  קרקע  חטיבת   
ח"ח 160 )לשעבר ח"ח 81(, 162 )לשעבר ח"ח 86(; הייעוד: 

דרך ושטח ציבורי פתוח 

רשאי  מעוניין  וכל  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות 

ז' בכסלו התשפ"א )23 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2(

עמי ביטון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריית גת  __________
ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 9/בת/11 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4413, התשנ"ו, עמ' 3462, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  גת  קריית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 9/בת/11 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4413, התשנ"ו, עמ' 3462, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  גת  קריית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בקריית גת, המזוהה כגוש 3030, ח"ח 20 )לשעבר   
גוש 3030, ח"ח 7(; הייעוד: דרך 

רשאי  מעוניין  וכל  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות 

ז' בכסלו התשפ"א )23 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2(

עמי ביטון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריית גת  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 9/בת/11 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4413, התשנ"ו, עמ' 3462, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  גת  קריית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 

                                           
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

                                           
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3
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8343, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של מועצת אעבלין 
מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע באעבלין, המזוהה כגוש 12202, ח"ח 31, 33,   
34, 35, 39, 40, 41, 43, 45; ששטחה 3,389 מ"ר, הפקעה מס' 

הפ20/-8 

ח' בכסלו התשפ"א )24 בנובמבר 2020(
)חמ 3-4(

עורסאן יאסין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

צווי פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות 
השיתופיות, מינוי מפרקים והודעות לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

שם האגודה: מ  אנרגיה - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ   )1(

מס' האגודה: 57-005368-6   

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי   
השיתופיות אני ממנה למפרקת את אחינועם זליגמן, מרח' 

ויצמן 2, תל–אביב-יפו 

שם האגודה: מוצל"ח - מערכות וציוד לחקלאות אגודה   )2(
שיתופית חקלאית בע"מ 

מס' האגודה: 57-002235-0   

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי   
ממשרד  חיימסון,  חי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 

חיימסון סודאי ושות', רח' הארבעה 28, תל–אביב-יפו 

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם   
להגיש  מאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
את תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום 

הודעה זו לפי מענו 

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו 

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודות שיתופיות
דקלאי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   30 6 2020 וביום  הואיל   )1(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   - העמקים 
 ,8965 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004953-6
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,7027 עמ'  התשפ"א, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,29 11 2020
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד 

הואיל וביום 2020 6 30 ניתן צו לפירוק האגודה מתיישבי   )2(
כפר הס אגודה שיתופית להתישבות קהילתית בע"מ, מס' 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003679-8 אגודה 

תיאור הקרקע -   4

 42 חלקה   ,3215 כגוש  המזוהה  גת,  בקריית  קרקע  חטיבת   
)לשעבר גוש 3027, חלקה 21; גוש 1837, ח"ח 75(; הייעוד: 

דרך 

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית קריית גת, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות 

ז' בכסלו התשפ"א )23 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2(

עמי ביטון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריית גת  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,353-0244467
הפרסומים 7347, התשע"ו, עמ' 10147, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה יישובי הברון, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
 ,14648 עמ'  התשע"ט,   ,8432 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

ג'סר אל זרקא מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בג'סר אל זרקא, המזוהה כגוש 10397, ח"ח   
59, 102, 106, בשטח של 661 4 דונם 

ז' בכסלו התשפ"א )23 בנובמבר 2020(
)חמ 3-4(

אלי אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יישובי הברון  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/13050,  מס'  מקומית 
מצהירה   ,1198 עמ'  התשס"ה,   ,5361 הפרסומים  בילקוט 
אלונים,  גבעות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
עמ'  התש"ף,   ,9059 הפרסומים  בילקוט  לפקודה,  ו–7   5

                                           
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2
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יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,18 4 2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

ח'אלד חסן, עו"ד, מפרק

ביג ודנקו בע"מ
)ח"פ 51-425368-1(

)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   ,23 11 2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עדי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,6812511 תל–אביב-יפו   ,29 המרד  מרח'  מנסור,  עובדיה 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,13 1 2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

עדי עובדיה מנסור, מפרק

קולנט פיתוח ותכנות מערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-542917-3(

)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   ,23 11 2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
איל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

בנטל, מרח' שיינפיין 13, כפר סבא 4465227, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,10 1 2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  נתניה,   ,5 ישראל  גיבורי  רח'  המפרק,  אצל   ,8 00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

איל בנטל, מפרק

הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,7027 עמ'  התשפ"א,   ,8965
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,29 11 2020 ביום 
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד 

הואיל וביום 2020 6 30 ניתן צו לפירוק האגודה מתיישבי   )3(
ניצני עוז אגודה שיתופית להתישבות קהילתית בע"מ, מס' 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003153-4 אגודה 
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,7027 עמ'  התשפ"א,   ,8965
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,29 11 2020 ביום 
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד 

י"ג בכסלו התשפ"א )29 בנובמבר 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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

מ ב גוד מרקט בע"מ
)ח"פ 51-473640-4(

)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   ,18 11 2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ח'אלד חסן, מרח' איכסאל 10, נצרת 1614110, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,18 4 2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

ח'אלד חסן, עו"ד, מפרק

טכנו מובייל אנד לאפטופ בע"מ
)ח"פ 51-516579-3(

)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   ,18 11 2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ח'אלד חסן, מרח' איכסאל 10, נצרת 1614110, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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רחיצת מכוניות עלית בע"מ
)ח"פ 51-467164-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,24 11 2020 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד 

בס, מרח' המדע 8, רחובות 7670308, 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 

עודד בס, מפרק

פופיינדר
)ח"פ 51-488459-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 2020 11 24, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוית שיינר, מרח' אלוף 

מגן קלמן 7, תל–אביב-יפו 6713352, למפרקת החברה 

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

זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

רוית שיינר, עו"ד, מפרקת

תורג'מן - שטילמן בע"מ
)ח"פ 51-185025-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 2020 11 19, התקבלה החלטה 
מרח'  תורג'מן,  יהודה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק   ,7179901 מודיעין-מכבים-רעות   ,878 מ"ר  צאלים  נחל 

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 

יהודה תורג'מן, מפרק

אקס.פי.איי פתרונות נכונים בע"מ
)ח"פ 51-405875-9(

)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   ,16 11 2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר ניסן, 

מרח' שפרינצק 58, קריית אתא, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 3 2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 18, במשרדי החברה, רח' הדשנים 5, חיפה 2629505, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

יאיר ניסן, מפרק

עינת ויסרברג- עיצוב ניהול ובניה בע"מ
)ח"פ 51-540242-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת 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 2020 11 23, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עינת גולן, מרח' הפרחים 72, 

ניצני עוז 4283600, למפרקת החברה 

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

זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

עינת גולן, מפרקת

נוגיים בע"מ
)ח"פ 51-557986-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת 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 2020 11 24, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית גולדמן, מאושה 98, 

מיקוד 3003100, 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 

עמית גולדמן, מפרק
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