
רשומות

ילקוט הפרסומים
17 במרס 2022 10283 י"ד באדר ב' התשפ"ב

עמוד עמוד

4408   ................................... מינוי וביטול מינוי קציני מבחן לנוער

מינוי חבר שהוא נציג ציבור בוועדות ערר  לפי חוק
4408 שירותי הסעד.........................................................................  

מינוי חברים למועצת והנהלת רשות נחל הירקון  לפי
 חוק רשויות נחלים ומעיינות וצו רשות נחל

4408 הירקון........................................................................................  

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות  לפי תקנות
4408   ............. חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(

הודעה על פטור ממכרז  לפי חוק שירות המדינה
4409   ................................................................................... )מינויים(

4409   ...................... הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה  על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק
4410   .................... מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 



ילקוט הפרסומים 10283, י"ד באדר ב' התשפ"ב, 17.3.2022  4408

מינוי קצינות מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, ולפי תקנה 2 לתקנות המבחן )שירותי המבחן(, 
התשי"ט-21959, אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן 

לנוער לעניין הפקודה האמורה:

דבורה דניאלי, מס' רישום 37682, במחוז ירושלים;  )1(

לאה מזרחי, מס' רישום 35043, במחוז ירושלים.  )2(

כ"ג באדר א' התשפ"ב )24 בפברואר 2022(
)חמ 3-1082(

מאיר כהן  
  שר הרווחה והביטחון החברתי

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,   1 

עמ' 88.  
ק"ת התשי"ט, עמ' 1199; התשכ"ב, עמ' 1442.  2

ביטול מינוי קציני מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, ולפי תקנה 2 לתקנות המבחן )שירותי המבחן(, 
מטה  הרשומים  של  המינויים  את  מבטל  אני  התשי"ט-21959, 

לקציני מבחן לנוער:

פזית כהן, מס' רישום 325465, במחוז דרום;  )1(

עדי נגר, מס' רישום 421180, במחוז דרום;  )2(

ענת אביטבול, מס' רישום 523340, במחוז דרום;  )3(

נועם קדמון אמר, מס' רישום 626999, במחוז דרום.  )4(

ג' באדר ב' התשפ"ב )6 במרס 2022(
)חמ 3-1082(

מאיר כהן  
  שר הרווחה והביטחון החברתי

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,   1 

עמ' 88.  
ק"ת התשי"ט, עמ' 1199; התשכ"ב, עמ' 1442.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 3598.  3

י"פ התשע"ד, עמ' 7247.  4

י"פ התש"ע, עמ' 1889.  5

י"פ התשע"ז, עמ' 1875.  6

מינוי חבר שהוא נציג ציבור בוועדות ערר
לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

הסעד,  שירותי  לחוק  2)ה()ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נציג  שהוא  לחבר  לוין  אלכסנדר  את  ממנה  אני  התשי"ח-11958, 

ציבור בוועדת ערר לפי החוק האמור, במחוז תל אביב והמרכז.

כמו כן, אנ ממנה את אלכסנדר לוין לממלא מקום חבר שהוא 
נציג ציבור בוועדת ערר, לפי החוק האמור במחוז ירושלים

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

י"ט באדר א' התשפ"ב )20 בפברואר 2022(
)חמ 3-1082(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

ס"ח התשי"ח, עמ' 103.  1

מינוי חבר למועצת והנהלת רשות נחל הירקון
לפי חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965, ולפי צו רשות 

נחל הירקון, התשמ"ח-1988

נחלים  רשויות  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותיי  בתוקף 
ומעיינות, התשכ"ה-11965, ולפי סעיפים 6, 9 ו–10 לצו רשות נחל 
ציבור  לנציג  קדיש  אבי  את  ממנה  אני  התשמ"ח-21988,  הירקון, 
ולחבר  מרקמן,  אריה  של  במקומו  הירקון,  נחל  רשות  במועצת 

בהנהלת רשות נחל הירקון.

י"ט באדר א' התשפ"ב )20 בפברואר 2022(
)חמ 3-2016-ה3(

תמר זנדברג  
  השרה להגנת הסביבה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 150; התשס"ב, עמ' 454.  1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 855; התשס"ד, עמ' 61; התש"ע, עמ' 1344.  2

מינוי חבר מועצת רשות נחל הירקון
לפי חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965, ולפי צו רשות 

נחל הירקון, התשמ"ח-1988

נחלים  רשויות  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותיי  בתוקף 
נחל  רשות  לצו  ו–9   ,6 סעיפים  ולפי  התשכ"ה-11965,  ומעיינות, 
הירקון, התשמ"ח-21988, אני ממנה את עאטף חיראלדין לנציג שרת 

הפנים במועצת רשות נחל הירקון.

כל מינוי קודם לנציג שר הפנים במועצת רשות נחל הירקון 
- בטל.

י"ט באדר א' התשפ"ב )20 בפברואר 2022(
)חמ 3-2016-ה3(

תמר זנדברג  
  השרה להגנת הסביבה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 150; התשס"ב, עמ' 454.  1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 855; התשס"ד, עמ' 61.  2

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-11972,  )רישיונות(, 

רישיונות:

סוג הבקשהיישובשם

אבו שעבאן 
עאסם

חוקר פרטיירושלים

חוקר פרטיחיפהאלג'ם אסף נסים

חוקר פרטיסח'ניןגנאים ג'אקלין

חוקר פרטילודגרג'י גילי

וידבסקי דרור 
עמוס

משרד חקירות באר שבע
פרטיות

 
ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.  1
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סוג הבקשהיישובשם

חוקר פרטיהושעיהלוי ירדן

חוקר פרטיתל–אביב-יפונחמקין יובל

חוקר פרטיקריית יםפיחה דוד

להגיש  אדם  כל  רשאי  זו  הודעה  מפרסום  ימים   15 בתוך 
לפי  מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות 
המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, 
לפקס' או   ,91342 ירושלים   ,34357 ת"ד   התשל"ב-21972, 

אלקטרוני:  לדואר  מייל  לשלוח  ניתן  כן  כמו   ,02-6467936
.hokrimpz@justice.gov.il

י"ג באדר ב' התשפ"ב )16 במרס 2022(
)חמ 3-231-ה1(

רוחמה סיני  
מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים   

פרטיים ושירותי שמירה  
ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2

הודעה על פטור ממכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
ועדת  הצעת  פי  ועל  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(, 
 ,)2021 באוגוסט   3( התשפ"א  באב  כ"ה  מיום  המדינה  שירות 
החליטה הממשלה לפטור מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19 לחוק, 
הממשלה,  ראש  במשרד  האסדרה  רשות  ראש  יושב  משרת  את 
בתנאי שיקוים הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים שעקרונות 
בתשרי  ד'  מיום   345 מס'  הממשלה  בהחלטות  נקבעו  פעולתה 
התש"ס )14 בספטמבר 1999(, מס' 2541 מיום כ"ג בתשרי התשס"ג 
)29 בספטמבר 2002( ומספר 3075 מיום כ"ה בתשרי התשע"ח )15 

באוקטובר 2017(, כפי שיתוקנו מזמן לזמן.

הרכב ועדת האיתור למשרת יושב ראש רשות האסדרה יהיה 
כלהלן:

המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה )יושב ראש( או   )1(
נציגו;

נציב שירות המדינה או נציגו;  )2(

הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציגו;  )3(

היועץ המשפטי לממשלה;  )4(

הנוגעים  בתחומים  ומומחיות  ידע  בעל  אקדמיה  נציג   )5(
בדבר שימנה המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה 
בהסכמת נציב שירות המדינה והממונה על התקציבים 

במשרד האוצר.

המינוי למשרה ייעשה על ידי הממשלה על פי הצעת ראש 
הממשלה, לאחר התייעצות עם שר האוצר ושר המשפטים.

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 4470 מיום י"ד בשבט התשס"ט 
יתמנה  רשות האסדרה  ראש  יושב  כי  לקבוע  בפברואר 2009(,   8(

לתקופת כהונה אחת בת חמש שנים, שאינה ניתנת להארכה.

ו' באדר א' התשפ"ב )7 בפברואר 2022(
שלום שלמה  

  מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

הודעה 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
4585ב,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5432, 
התשס"ה, עמ' 3982, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לדרך חדשה/הרחבת דרך, דרך קיימת ו/

או מאושרת, דרך ו/או טיפול נופי.
בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 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, 
בה.  מסירת החזקה  כנגד  וזאת  הזכות  רכישת  פיצוי בשל 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את 

טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
תיאור הקרקע -  .4

המזרחי  הטבעת  כביש  של  המרכזי  מהקטע  חלק  ירושלים,   
העובר מרחוב אל אביאד צפונית לרחוב אל אביאד סמטה 11, 

בתוכנית מס' 4585ב -
)המזוהה   223.682-223.667 אורך:  קואורדינטות  בין  שטח   
ובין  ההפקעה(  בתשריט  כמסומן   31 מס'  פיקטיבי  כמגרש 

קואורדינטות רוחב: 630.251-630.209;
המזוהה   223.676-223.662 אורך:  קואורדינטות  בין  שטח   
ובין  ההפקעה(  בתשריט  כמסומן   33 מס'  פיקטיבי  כמגרש 

קואורדינטות רוחב: 630.274-630.245 );
)המזוהה   223.567-223.562 אורך:  קואורדינטות  בין  שטח   
ובין  ההפקעה(  בתשריט  כמסומן   52 מס'  פיקטיבי  כמגרש 

קואורדינטות רוחב: 630.367-630.352;
)המזוהה   ,223.610-223.599 אורך:  קואורדינטות  בין  שטח   
ובין  ההפקעה(  בתשריט  כמסומן   54 מס'  פיקטיבי  כמגרש 

קואורדינטות רוחב: 630.367-630.364;
)המזוהה   223.682-223.675 אורך:  קואורדינטות  בין  שטח   
ובין  כמגרש פיקטיבי מס' 220 כמסומן בתשריט ההפקעה( 

קואורדינטות רוחב: 630.264-630.248.
בתשריטי  כמסומן  מ"ר,   781 להפקעה:  שטח  הכול  סך   

ההפקעה )תיק הפקעה 23/1211(.
תשריטי ההפקעה נמצאים במשרדי האגף לנכסי העירייה, 
עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה 

הרגילות.
ז' באדר ב' התשפ"ב )10 במרס 2022(

)חמ 3-2(                                אליעזר ראוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
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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ח"פשם חברה

מועד 
האסיפה 
הכללית 

בדבר סיום 
הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

ימא אור השקעות 
בע"מ

רח' הירדן 23, טבריה אצל אבישי 51356031825/04/202210:00
מלכא עו''ד - בניין סנטרו קומה 1

מלכה אבישי 
עו''ד 

ח.ג. ושות' סוכנויות 
לביטוח אלמנטרי )1987( 

בע"מ

הארבעה 30 תל אביב אצל עו''ד דוד 51117057301/05/202210:00
פרנק בקבוצת פורת

עו''ד דוד פרנק  

דרך מנחם בגין 132, תל אביב אצל 51393494327/04/202210:00סוקניק יזום ובניה בע"מ
עו''ד טל בן משה - בניין עגול 

עו''ד טל בן משה

נירים 3 תל אביב אצל אלקיים ושות' 51346412301/05/202210:00  דאב כימיכלים בע"מ
עו''ד 

דורון אלקיים 
עו''ד

א.ל. קוואסמה למסחר 
ושירות בע"מ

אחמד שוויקי 1, ירושלים במשרד 51428297915/05/202210:00
איוב קוואסמה 

איוב קוואסמה 

ג'ינאו מאיר 1/2 ירושלים אצל עו''ד 51520930230/04/202210:00דלתות ראם בע"מ
בן ציון צדוק 

עו''ד בן ציון צדוק

רח' נוף הרים 25, הר אדם אצל 51593655705/05/202212:00ג'.י.ל בלו רייד בע"מ
טשאן זאב יצחק

טשאן זאב יצחק

פינדלינג אברהםיהלום 3, כפר סבא אצל החברה 51122530201/05/202212:00היכל הערמונים בע"מ

סלע וי בניין והשקעות 
בע"מ

רחוב סמטת השילוח 7, רמת גן51328598125/04/202210:00

במשרדי רועי בוכניק ושות' 

חנן סלע 

שמיר רכיבים והפצה 
בע"מ

רחוב עזרא 3 רחובות במשרד אהרון 51354896624/04/2022150:00
שמש - קומה ג

אהרון שמש 

אגלנוב ניהול והשקעות 
בע"מ

הארבעה 30 תל אביב אצל עו''ד 51263258928/04/202209:00
דוד פרנק  

עו''ד דוד פרנק  

אלי סטאטוס שיווק 
בע"מ

הזיתים 96 גבעת שמואל במשרד 51394066801/05/202216:00
גרשטין –סהר, משרד עורכי דין ) 

קומה ג(

עו''ד טל גרשטיין 

א.ס אחסנת כונסי 
נכסים בע"מ

אח''י אילת 62 חיפה במשרד עו''ד 51323282727/04/202216:00
ניר ברקון 

סמדר לזמי 

וינברג חן - תמ"א 
סמילצ'נסקי 29 בע"מ

אריאל שרון 4 גבעתיים במשרדי  51485332403/05/202210:00
איזנברג אסף

איזנברג אסף

אריה בן אליעזר 26, רמלה אצל 51176116526/04/202210:00גונן טקסטיל בע"מ
משה גונן 

משה גונן




