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הודעה בדבר מינוי חברים לוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מורדות הכרמל

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–21  19)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
בוועדה  חברים  מונו  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל כמפורט להלן:

רוני לניאדו אריה טל 

גיאורגי גרושקוביץ יוסף גלסברג 

שמעון כהן דן קרן  

יצחק רייך

כל המינויים הקודמים לוועדה האמורה - בטלים.

תוקף המינוי מיום חתימתו.

ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(
)חמ 3-7-ה3(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ח, עמ' 244.  1

הודעה בדבר מינוי חברים לוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה יישובי הברון

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–21  19)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
בוועדה  חברים  מונו  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

המקומית לתכנון ולבנייה ישובי הברון כמפורט להלן:

גבריאל דהן יעקב אדרי 

מוראד עמאש איתי ויסברג 

עמוס כהן זיו דשא 

אימן מרעי

כל המינויים הקודמים לוועדה האמורה - בטלים.

תוקף המינוי מיום חתימתו.

ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(
)חמ 3-7-ה3(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ח, עמ' 244.  1

הודעה בדבר עדכון סכום היטל 
לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984

הניקיון,  שמירת  לחוק  11י  לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב שינוי 
המדד שפורסם בחודש דצמבר 2019 לעומת המדד שפורסם 
בחודש דצמבר 2018, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( 
סכומי היטלי ההטמנה לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק 
פסולת, בשנת 2019, המופיעים בתוספת לחוק, הם כלהלן: 

טור א'
סוג הפסולת

טור ב'
סוג האתר 

לסילוק

טור ג'
סכום היטל 
ההטמנה 

)בשקלים חדשים 
לטון( בשנת 2020

פסולת 1.
מעורבת או 

פסולת יבשה

אתר לסילוק 
פסולת 

מעורבת

109.38

אתר לסילוק פסולת יבשה2.
פסולת 

יבשה

72.92

שאריות מיון 3.
פסולת

אתר לסילוק 
פסולת 

109.38

אתר לסילוק בוצה4.
פסולת 

מעורבת

145.84

בוצה 5.
תעשייתית

אתר לסילוק 
פסולת

48.61

אתר לסילוק פסולת בניין6.
פסולת

4.86

א' בשבט התש"ף )27 בינואר 2020(
)חמ 3-4552(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988

ממקורות  הים  זיהום  מניעת  לחוק  5ח)ב(  לסעיף  בהתאם 
יבשתיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב 
המדד  לעומת   2019 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי 
שפורסם בחודש דצמבר 2018, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 

2020(, סכום העיצום הכספי לפי סעיף 5ד, הוא כלהלן:

ליחיד - 337,790 שקלים חדשים;  )1(

על  עולה  אינו  שלו  השנתי  המכירות  שמחזור  לתאגיד   )2( 
250 מיליון שקלים חדשים - 675,580 שקלים חדשים;

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון   )3(
שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים - 

1,351,170 שקלים חדשים;

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון   )4(
שקלים חדשים - 2,702,340 שקלים חדשים.

א' בשבט התש"ף )27 בינואר 2020(
)חמ 3-4250(     זאב אלקין

השר להגנת הסביבה  
ס"ח התשמ"ח, עמ' 118; התשס"ח, עמ' 866; י"פ התשע"ט,  1

עמ' 4837.  
 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התשס"ז, עמ' 88; י"פ התשע"ט,  1

עמ' 4644.  
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נורית הירשל     סרגיי גלקין

רועי אגמי     שי שלום רוטנברג

תוקף המינוי כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם במשרד.

י"ז בטבת התש"ף )14 בינואר 2020(

)חמ 3-2490(                          בנימין נתניהו

ראש הממשלה  
וממלא מקום שר העבודה  

הרווחה והשירותים החברתיים  

מינוי מפקחים
לפי חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, 

התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 6 לחוק הצבת מכשירי החייאה 
עובדי  את  ממנה  אני  התשס"ח-22008,  ציבוריים,  במקומות 
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים המפורטים להלן 

למפקחים על ביצוע הוראות החוק האמור:

אבירן לוי אברהם-לימור אליהו 

אהוד פטרסקו אברהם נחמיה  

אוריאל מזרחי אולגה רטנוב  

אחמד חאג' יחיא אורן אשטון  

איתמר יעקב בר איתן אייל חלבי  

אנה אסולין אלעד רומן  

גיא נוה בוריס בארז  

דוד קבלו גיל דגן   

דועאא שלבי דוד בן שטרית  

חי סנאדו דנה עטייה  

יאנה מירקו טל רותם  

יוסף עודה יהל ישראל אופן  

מולואלם היילו יוסף מורד  

מנחם לייב מיכאל ליבשיץ  

נדים פרחאת משה שומר  

סלמאן חנג'ר נאור כהן  

קטי שניאור עמוס פרץ  

רועי זיו רון ויזגאן  

תוקף המינוי כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם במשרד 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

י"ז בטבת התש"ף )14 בינואר 2020(

)חמ 3-5068(                         בנימין נתניהו

ראש הממשלה  
וממלא מקום שר העבודה  

הרווחה והשירותים החברתיים  

מינוי מפקחים
לפי חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק חומרי נפץ, התשי"ד-11954, 
והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  עובדי  את  ממנה  אני 
לצורך  למפקחים  להלן  המפורטים  המשרד(   - )להלן  החברתיים 

החוק האמור:

אבירן לוי אברהם-לימור אליהו 

אהוד פטרסקו אברהם נחמיה  

אוריאל מזרחי אולגה רטנוב  

אחמד חאג' יחיא אורן אשטון  

איתמר יעקב בר איתן אייל חלבי  

אנה אסולין אלעד רומן  

גיא נוה בוריס בארז  

דוד קבלו גיל דגן   

דועאא שלבי דוד בן שטרית  

חי סנאדו דנה עטייה  

יאנה מירקו טל רותם  

יוסף עודה יהל ישראל אופן  

מולואלם היילו יוסף מורד  

מנחם לייב מיכאל ליבשיץ  

נדים פרחאת משה שומר  

סלמאן חנג'ר נאור כהן  

קטי שניאור עמוס פרץ  

רועי זיו רון ויזגאן  

תוקף המינוי כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם במשרד.

י"ז בטבת התש"ף )14 בינואר 2020(

)חמ 3-2490(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

וממלא מקום שר העבודה  
הרווחה והשירותים החברתיים  __________

ס"ח התשי"ד, עמ' 64; י"פ התשי"ד, עמ' 829; התשס"ג,  1

עמ' 2084; התשע"ז, עמ' 1312.  

מינוי מפקחים
לפי חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק חומרי נפץ, התשי"ד-11954, 
והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  עובדי  את  ממנה  אני 
לצורך  למפקחים  להלן  המפורטים  המשרד(   - )להלן  החברתיים 

החוק האמור:

אלעזר זגורי     אלה לוי

אמיר סריג     טל כהן

ליאת נחום     לירון גולן

מיכאל מקסומוב     מתי בן שחר
 __________

ס"ח התשי"ד, עמ' 64; י"פ התשי"ד, עמ' 829; התשס"ג,  1

עמ' 2084; התשע"ז, עמ' 1312.  

 __________
י"פ התשע"ז, עמ' 1313.  1

ס"ח התשס"ח, עמ' 680.  2
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הסמכה
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957

הפיקוח  לחוק  ו–32   31  ,30 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
עובדי  את  מסמיך  אני  התשי"ח-11957,  ושירותים,  מצרכים  על 
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים )להלן - המשרד( 
בסעיפים  המפורטות  הסמכויות  את  להפעיל  מטה  הרשומים 
האמורים, לשם ביצוע הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

)התקנת מעליות ומתן שירות למעליות(, התשמ"ד-21984:

אלעזר זגורי     אלה לוי

אמיר סריג     טל כהן

ליאת נחום     לירון גולן

מיכאל מקסומוב     מתי בן שחר

נורית הירשל     סרגיי גלקין

רועי אגמי     שי שלום רוטנברג

תוקף המינוי כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם במשרד.

י"ז בטבת התש"ף )14 בינואר 2020(

)חמ 3-593(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

וממלא מקום שר העבודה  
הרווחה והשירותים החברתיים  __________
ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשל"ח, עמ' 84; י"פ התשע"ו, עמ' 10320.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 862.  2

הסמכה
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957

הפיקוח  לחוק  ו–32   31  ,30 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
עובדי  את  מסמיך  אני  התשי"ח-11957,  ושירותים,  מצרכים  על 
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים )להלן - המשרד( 
בסעיפים  המפורטות  הסמכויות  את  להפעיל  מטה  הרשומים 
האמורים, לשם ביצוע הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

)התקנת מעליות ומתן שירות למעליות(, התשמ"ד-21984:

אבירן לוי אברהם-לימור אליהו 

אהוד פטרסקו אברהם נחמיה  

אוריאל מזרחי אולגה רטנוב  

אחמד חאג' יחיא אורן אשטון  

איתמר יעקב בר איתן אייל חלבי  

אנה אסולין אלעד רומן  

גיא נוה בוריס בארז  

דוד קבלו גיל דגן   

דועאא שלבי דוד בן שטרית  

חי סנאדו דנה עטייה  

יאנה מירקו טל רותם  

יוסף עודה יהל ישראל אופן  

מינוי מפקחים
לפי חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, 

התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 6 לחוק הצבת מכשירי החייאה 
עובדי  את  ממנה  אני  התשס"ח-22008,  ציבוריים,  במקומות 
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים המפורטים להלן 

למפקחים על ביצוע הוראות החוק האמור:

אלעזר זגורי     אלה לוי

אמיר סריג     טל כהן

ליאת נחום     לירון גולן

מיכאל מקסומוב     מתי בן שחר

נורית הירשל     סרגיי גלקין

רועי אגמי     שי שלום רוטנברג

תוקף המינוי כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם במשרד 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

י"ז בטבת התש"ף )14 בינואר 2020(

)חמ 3-5068(                         בנימין נתניהו

ראש הממשלה  
וממלא מקום שר העבודה  

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

ס"ח התשס"ח, עמ' 680.  2

מינוי מפקחי עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, 
המדינה  עובדי  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ד-21954 
לפי  הוראות  על  הפיקוח  לעניין  עבודה  למפקחי  מטה  הרשומים 
החוק ולפי חוק עבודת הנוער, התשי"ג-31953, חוק עבודת נשים, 
התשי"ד-41954, ופקודת תאונות ומחלות משלח יד )הודעה(, 51945:

אלעזר זגורי     אלה לוי

אמיר סריג     טל כהן

ליאת נחום     לירון גולן

מיכאל מקסומוב     מתי בן שחר

נורית הירשל     סרגיי גלקין

רועי אגמי     שי שלום רוטנברג

תוקף המינוי כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם במשרד 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

י"ז בטבת התש"ף )14 בינואר 2020(

)חמ 3-150-ה1(
בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

וממלא מקום שר העבודה  
הרווחה והשירותים החברתיים  __________

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ס"ח התשי"ד, עמ' 202; התשמ"ב, עמ' 162; י"פ התשט"ו,  2

עמ' 156; התשנ"ד, עמ' 2690.  
ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התשנ"ח, עמ' 256.  3

ס"ח התשי"ד, עמ' 154.  4

ע"ר 1945, עמ' 62.  5

 __________
ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשל"ח, עמ' 84; י"פ התשע"ו, עמ' 10320.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 862.  2
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הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית 
להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור

תמ"א 3/2/4 - תכנית מיתאר ארצית חלקית לנמל 
תעופה בן גוריון

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
)3 בדצמבר 2019(,  בישיבתה מס' 635, מיום ה' בכסלו התש"ף 
החליטה על העברת תמ"א 3/2/4: תכנית מיתאר ארצית חלקית 
הוועדות  להערות  התכנית(,   - )להלן  גוריון  בן  תעופה  לנמל 
המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, 

ולהשגות הציבור.

מטרת התכנית: עדכון הוראות תמ"א 2/4 לצורך ייעול השימוש 
בשדה, תוך קביעת גבולות לרעש מהשימוש לשדה.

תיאור המקום: אזור נמל התעופה בן גוריון; מרחב תכנון  מקומי: 
תל– יהודה,  אור  יהוד-מונוסון,  מודיעין,  חבל  השרון,  דרום 

אביב-יפו, מועצה אזורית שדות דן, אזור, חולון, בת ים, ראשון 
לציון, מצפה אפק, שטח גלילי מחוז מרכז; רשות מקומית: דרום 
השרון, חבל מודיעין, יהוד-נווה אפרים, אור יהודה, תל–אביב-

יפו, מועצה אזורית שדות דן, אזור, חולון, בת ים, ראשון לציון, 
בית דגן.

במינהל  נמצאת  האמורה,  התכנית  התכנית:  הצגת  מקום 
התכנון, בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים, טל' 074-7578127, 

ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק   )1(
29, נצרת עילית, טלפון: 04-6508553;

הממשלה,  קריית  ב',  מבנה  15א,  פל-ים  רח'  חיפה,  מחוז   )2(
חיפה, טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;  )3(

הממשלה,  קריית   ,125 בגין  מנחם  דרך  אביב,  תל  מחוז   )4( 
תל אביב, טל' 03-7632603;

טל'  ירושלים,   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז   )5(
;02-6290263

מחוז הדרום, רח' התקווה 4, קריית הממשלה, באר שבע,   )6(
טל' 08-6263791. 

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
מינהל  באתר  התכנית  של  האינטרנט  בדף  לקבל  ניתן  נוסף 
או  בקרקע,  המעוניין  כל   .www.iplan.gov.il בכתובת:  התכנון 
בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית 
רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית עד יום י"ט באדר 
לתכנון  הארצית  המועצה  למזכיר   )2020 במרס   15( התש"ף 
הפנייה   .9195016 ירושלים   ,6158 ת"ד  בלבד,  ואליו  ולבנייה 
ותכלול  העתקים  בשלושה  בכתב,  תהיה  הארצית  למועצה 
פרטי התקשרות מלאים )כתובת, טלפון, פקס, טלפון נייד, דואר 
העובדות  את  המאמת  בתצהיר  תלווה  הפנייה  אלקטרוני(. 
שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם 

אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

סרוק לצפייה במסמכים

מולואלם היילו יוסף מורד  

מנחם לייב מיכאל ליבשיץ  

נדים פרחאת משה שומר  

סלמאן חנג'ר נאור כהן  

קטי שניאור עמוס פרץ  

רועי זיו רון ויזגאן  

תוקף המינוי כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם במשרד.

י"ז בטבת התש"ף )14 בינואר 2020(

)חמ 3-593(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

וממלא מקום שר העבודה  
הרווחה והשירותים החברתיים  

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965

המכס,  לתקנות  41)ב(  בתקנה  לאמור  בהתאם 
להלן  המפורטים  הסכומים  כי  מודיע  אני  התשכ"ו-11965, 
בנובמבר   1( התש"ף  בחשוון  ג'  מיום  והם  תואמו,  ג'  בטור 

2019(, כמפורט לצדם בטור ד':

טור א'
התקנה

טור ב'
פרטי 

השירות

טור ג' 
 הסכום הקיים 

בשקלים חדשים

טור ד' 
הסכום המתואם 
בשקלים חדשים

בעד חידוש 16)א()2(
רישיון 
למחסן

4,4394,452

בעד חידוש 16)ב()2(
רישיון 
למחסן 

לתצוגת רכב  

1,1701,174

א' בשבט התש"ף )27 בינואר 2020(
)חמ 3-1464-ה1(

ערן יעקב  
מנהל רשות המסים בישראל  

ק"ת התשכ"ו, עמ' 274, י"פ התשע"ט, עמ' 4137.  1

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, 
על הארכת תוקפו של רישיון 401/"מגידו-יזרעאל"2, עד יום ט"ז 
בכסלו התשפ"א )2 בדצמבר 2020( לפי סעיף 18)ב()1( לחוק הנפט.

ו' באדר ב' התש"ף )13 במרס 2019(
)חמ 3-629-ה1(

יוסי וירצבורגר  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322; התשכ"ה, עמ' 86.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 7779; התשע"ז, עמ' 9248.  2

      __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1
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הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969
זכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של לוד, ביום כ"ט 

בשבט התש"ף )24 בפברואר 2020(, או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין

המקרקעין הנכללים בגושי השומה: 3951 לוד -

גוש 80062: צפון: גוש מוסדר 3978, דרום: רח' מסדה, מזרח: 
רח' דובנוב, מערב: רח' אבא הלל סילבר;

גוש 80063: צפון: רח' דובנוב, דרום: רח' מסדה, מזרח: רח' 
בית"ר, מערב: רח' דובנוב;

טשרניחובסקי,  רח'  דרום:  מסדה,  רח'  צפון:   :80064 גוש 
מזרח: רח' דובנוב, מערב: רח' אבא הלל סילבר;

טשרניחובסקי,  רח'  דרום:  מסדה,  רח'  צפון:   :80065 גוש 
מזרח: רח' בית"ר, מערב: רח' דובנוב;

גוש 80066: צפון: גוש מוסדר 3978, דרום: רח' טשרניחובסקי, 
מזרח: רח' חללי אגדיר, מערב: רח' בית"ר.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
לפקידת  להגיש  יש  לרישום,  הניתנת  זכות  וכל  הנאה  זיקת 
קריית   ,125 בגין  מנחם  דרך  בלשכתה,  או  במחנה,  ההסדר 
מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך  אביב,  תל   ,7 קומה  הממשלה, 
לזמן בהודעות על התקדמות ההסדר. יש להגיש את התביעות 
בטופס תזכיר תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל 

ויש למלא את כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.
מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה 
שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר 
של  חשבונו  על  קבע  בציוני  יצוינו  החלקה  שגבולות  לצוות 

אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח זכויות.

כ"ו בטבת התש"ף )23 בינואר 2020(
תמר אריאל זילברברג  

פקידת הסדר המקרקעין  
אזור הסדר המרכז 																 

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 34734-01-20

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת זוהר החיים - ע"ש הרה"ג ר' חיים 
זוהר זצ"ל, ע"ר 58-008347-5,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2020 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 

 סרוק לצפייה במסמכים 

י"א בטבת התש"ף )8 בינואר 2020(
)חמ  3-697-ה2(

   
                                               זאב בילסקי

                        יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של עכו, ביום כ"ח 

בשבט התש"ף )23 בפברואר 2020(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

ג'אן  19878-19882/בית  רישום מס'  המקרקעין הנכללים בגושי 
)השטח הבנוי של כפר בית ג'אן(.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגישן לפקיד ההסדר 
במחנהו, או בלשכתו, רח' דרך החטיבות, קניון מבנה, נוף הגליל, 
לזמן בהודעות על התקדמות  בתוך המועדים שיפורסמו מזמן 
ההסדר. יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן 
הפרטים  כל  את  למלא  ויש  הנ"ל  בלשכה  או  במחנה  להשיגו 

הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות  את  על האדמה  קבע  בציוני  יציין  אדם שלא  כל 
החלקה שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד 
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו 

של אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח זכויות.

כ"ו בטבת התש"ף )23 בינואר 2020(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר הצפון                  
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

אלומת קרן אור בע"מ
)ח"פ 51-381893-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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   ,27.1.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
סוזן  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 
 ,9643110 ירושלים   ,21 דירה   ,14 שרת  משה  שד'  מרח'  אלה, 

למפרקת החברה.

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

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

 ,27.6.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סוזן אלה, מפרקת

אוניקס - אבטחה שמירה ויעוץ בטחוני בע"מ
)ח"פ 51-325774-1(

)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   ,13.1.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

דוד פרנק, מרח' הברזל 31, תל אביב, 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.

 ,27.2.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד פרנק, עו"ד, מפרק

שלנאל 55 בע"מ
)ח"פ 51-526766-4(

)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   ,11.12.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 
15.3.2020, בשעה 08.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור 

למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.3.2020

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 1.3.2020.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

                                                       רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

חדל"ת/55379

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

בע"מ,  נכסים  וניהול  יפ"ל השקעות  פירוק חברת  ובעניין 
ח"פ 51-425149-5,

והמבקשים: בבילה אחזקות בע"מ ואח', ע"י ב"כ עו"ד ארז 
ללקין, מרח' בר כוכבא 23, בני ברק.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.1.2020 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.3.2020, בשעה 08.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 13.3.2020.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ארז ללקין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודה שיתופית

הואיל וביום 6.8.2019 ניתן צו לפירוק האגודה מתיישבי 
נוה איתן אגודה להתישבות קהילתית אגודה שיתופית בע"מ, 
בילקוט הפרסומים  פורסם  זה  וצו   ,57-003940-4 אגודה  מס' 
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,14737 עמ'  התשע"ט,   ,8437
ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק   ,28.1.2020 ביום 
האגודה  חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר 

מלשמש כגוף מאוגד.

ב' בשבט התש"ף )28 בינואר 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  
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די פי איי שירותי הדרכות בע"מ
)ח"פ 51-595530-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.1.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איליין 
 ,2150210 תרשיחא  מעלות   ,10 הברקן  משעול  מרח'  ברוקלר, 

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.

 ,27.5.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, אצל עו"ד ריצ'רד מן, רח' שד' הגעתון 20, נהריה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

איליין ברוקלר, מפרק

האגודה למען העוור באר שבע
 )ע"ר 58-001960-2(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 3.11.2019, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק 
 ,90 מת"ד  מאס,  גדעון  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  העמותה  את 

עומר 8496500, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

גדעון מאס, רו"ח, מפרק

אופורטו אלפא
)ש"מ 54-028796-8(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
  ,10.9.2019 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
פרש מהשותפות השותף המוגבל אברהם שפושניק, מרח' הל"ה 
בשותפות  אחזקותיו  כל  את  והעביר   ,5340731 גבעתיים  52א, 
ח"פ  בע"מ,  השקעות  שפושניק  אבי  המוגבל  השותף   לידי 
51-480625-6, שהצטרף לשותפות ביום 10.9.2019, וכן הצטרף 
לשותפות שותף מוגבל חדש ביום 10.9.2019, טי.אמ.ריסק בע"מ, 

ח"פ 51-323083-9, מרח' שד' ההשכלה 17, תל אביב 6789035.

        אברהם שפושניק, בשם השותפות                                                      

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
לירון שגב, מרח' הנופר 1, קומה 1, רעננה, 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.

 ,15.3.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירון שגב, עו"ד, מפרק

טיק טק 24 שעות בע"מ
)ח"פ 51-335689-9(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
ים,  קריית   ,35 שרת  משה  מרח'  סיסו,  אלון  את  ולמנות  מרצון 

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.

 ,22.4.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון סיסו, מפרק

וידיאוניקה בע"מ
)ח"פ 51-500868-8(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
פתח   ,48 מינץ  בנימין  מרח'  שוליאק,  איליה  את  ולמנות  מרצון 

תקווה, 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.

 ,6.5.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

איליה שוליאק, מפרק
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