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הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
עובדי  את  מיניתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 
לקציני  וההגירה המופיעים ברשימה להלן,  רשות האוכלוסין 

ביקורת גבולות לעניין החוק:

פולינה קוזנצוב נטלי ארקשבסקי    

רן שחר דן בוליצ'וב    

עדי תעוז גיא גרינשטיין    

ברוריה דיין תומר גרתי    

שולמית  אליהו אנהיט ורדניאן    

מאיה מוצמחר ליילה יעקובשוילי    

הילה ענבר עדי יצחקי    

שלומית רחמים טל דסטה    

מירב אפרת אלירן נוריאני    

ולדימיר רוזנברג רקפת ניסן    

ענבל אלבז אייל סילבר    

טארק עזו נוי פורת    

גיא גוזלן שניר ברקוביץ    

תאמר עאמר איתמר צרפתי    

מור קהא  

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
)חמ 3-284-ה4(                      אריה מכלוף דרעי

שר הפנים  
ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1

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

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
המדינה  שירות  חוק   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(, 
)מינויים((, על פי הצעת ועדת שירות המדינה מיום כ"ט באדר 
התש"ף )25 במרס 2020( )בהחלטתה מס' 2117( וכדי לאפשר גיוס 
נגיף  משבר  עם  התמודדות  לצורך  במהירות  רפואי  אדם  כוח 
מחובת  קצובה  לתקופה  לפטור  הממשלה  החליטה  הקורונה, 
לחוק, משרות במרכזים הרפואיים   19 המכרז הקבועה בסעיף 

הממשלתיים כלהלן:

משרה של רופא/ה מתמחה; א. 

משרה בדירוג בכ"מ/עמ"מ, שצמודה לה דרגת תחילית ה; ב. 

משרה בדירוג הרוקחים, שצמודה לה דרגה תחילית ה1. ג. 

לתנאים  בכפוף  יהיה  האמורות  למשרות  ממכרז  הפטור 
שלהלן:

הליך המינוי יהיה בהתאם להוראות פסקה 11.933 בתקשי"ר;   )1(
ואולם אם לאחר הפרסום לא הוצגו, לכל הפחות, 3 מועמדויות 
כנדרש בפסקה, אין הכרח לפרסם מחדש את המשרה. כמו כן, 

אם הפרסום העלה מועמד יחיד, מנהל המרכז הרפואי יהיה 
רשאי למנות מועמד זה בלא צורך בכינוס ועדת קבלה;

מכרזים למשרות כאמור, שכבר פורסמו וממתינים לוועדת   )2(
בוחנים -

אם המכרז העלה מועמד יחיד, מנהל המרכז הרפואי   2.1
יהיה רשאי למנות מועמד זה בלא צורך בכינוס ועדת 

בוחנים;

אם המכרז העלה יותר ממועמד אחד - הליך בחירת   2.2
המועמד יהיה על ידי ועדת קבלה לפי פסקה 11.933 
לתקשי"ר, בכפוף לשינויים המפורטים בסעיף 1 לעיל;

החלטת  ממועד  חודשים  ל–3  יהיה  ממכרז  הפטור  תוקף   )3(
הממשלה.

א' בניסן התש"ף )26 במרס 2020(
)חמ 3-274(                            צחי ברוורמן

    מזכיר הממשלה

מינוי מפקחות
לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016 

לילדים,  אומנה  לחוק   54 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12016, אני ממנה את הרשומות מטה למפקחות, לפי 

החוק האמור:
בלהה יערות אליחי, למפקחת במחוז הצפון;  )1(

שרון איריס, למפקחת במחוז הצפון;  )2(

אהודה גמליאל אדוה מזל, למפקחת במחוז הדרום;  )3(

יסמין בן עמי אבירן, למפקחת במחוז ירושלים;  )4(

אירית חן, למפקחת ארצית;  )5(

ג'ויס הרשקוביץ שטורם, למפקחת במחוז המרכז.  )6(

ח' בסיוון התש"ף )31 במאי 2020(
)חמ 3-5957(         איציק שמולי

שר העבודה הרווחה  
והשירותים החברתיים  

ס"ח התשע"ו, עמ' 586.  1

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי 

עבודה(, התשט"ז-1956

לתקנות  27)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התשט"ז- עבודה(,  לפגעי  נכות  דרגת  )קביעת  הלאומי   הביטוח 

תיכלל   ,1-23399 מס'  רישיון  מינקוב,  יולי  ד"ר  כי  קבעתי   ,21956
ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים.

תוקף המינוי האמור הוא עד תום 3 שנים ממועד פרסומו 
ברשומות.

א' בסיוון התש"ף )24 במאי 2020(
)חמ 3-89-ה2(        איציק שמולי

שר העבודה הרווחה  
והשירותים החברתיים  

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשע"ו, עמ' 972.  2
 

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשכ"ג, עמ' 110.  1
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מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

התשט"ו-11955  הדיינים,  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, ובהסכמת השר לשירותי דת, אני ממנה את הרב צבי 
בן–יעקב, אב בית הדין הרבני האזורי תל אביב, בהסכמתו, לכהונה 
בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית הדין האזורי.

תוקף המינוי מיום ט' בסיוון התש"ף )1 ביוני 2020( עד יום 
כ' בסיוון התשפ"א )31 במאי 2021(.

ח' בסיוון התש"ף )31 במאי 2020(
דוד לאו )חמ 3-403-ה3(  

הרב הראשי לישראל  
נשיא בית הדין הרבני הגדול  

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ה, עמ' 945.

הסמכת מפקח
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 
שעבר הכשרה מתאימה, כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך את 
יוסף סיידו למפקח לצורך ביצוע החוק והפעלת הסמכויות לפי 

כל דין, במרחב תכנון ראשון לציון במחוז המרכז.

)31 בדצמבר  יום ט"ז בטבת התשפ"א  זו עד  תוקף הסמכה 
המקומית  בוועדה  במשרתו  משמש  המוסמך  עוד  וכל   )2020

לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין.

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

ב' בסיוון התש"ף )25 במאי 2020(
)חמ 3-715-ה3(                      אברהם ברון כהן

מנהל היחידה הארצית   
לאכיפת דיני התכנון והבנייה  

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

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

הסמכת מפקחת
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 
שעברה הכשרה מתאימה כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך 
והפעלת  החוק  ביצוע  לצורך  למפקחת  סטרחוב  אולגה  את 

הסמכויות לפי כל דין, במרחב תכנון אילת, במחוז הדרום.

תוקף הסמכה זו עד יום א' בתמוז התשפ"ב )30 ביוני 2022(, 
וכל עוד המוסמכת משמשת במשרתה בוועדה המקומית לתכנון 

ולבנייה במרחב התכנון שצוין.

המוסמכת  של  קודמת  הסמכה  כל  מבטלת  זו  הסמכה 
למפקחת במרחב תכנון כלשהו, אם קיימת כזו.

ח' בסיוון התש"ף )31 במאי 2020(
)חמ 3-715-ה3(                      אברהם ברון כהן

מנהל היחידה הארצית   
לאכיפת דיני התכנון והבנייה  

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

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

לחוק  22)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-11973 )להלן - החוק(, 
הבקשה  את  מטפחים  לזכויות  למועצה  להעביר  החלטתי 

לרישום זכות מטפחים שלהלן:

מבקשה מס' 4920/20 עד בקשה מס' 4924/20

שם המבקש: Sun World International, LLC, ארצות הברית  
)על ידי ריינהולד כהן ושות', תל אביב(

שם המטפח: Terry A. Bacon, ארצות הברית

שם הגידול: שזיף

תאריך הבקשות: 29/03/2020

מספר הבקשה: 4920/20

SUPLUMFORTYFIVE :השם המוצע לזן

PL437RB :סימון הזן

של  בסיס  צבע  בינוני;   - גודל  פרי:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
הקליפה - בלתי נראה; צבע משני של הקליפה - ארגמן; 
צבע ציפה - אדום בינוני; מועד תחילת פריחה - בינוני; 

מועד תחילת הבשלת פרי - מוקדם.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4921/20

SUPLUMFORTYSIX :השם המוצע לזן

PL878RZ :סימון הזן

תיאור הזן ותכונותיו: פרי: גודל - גדול מאוד; צבע בסיס של 
צבע  ארגמן;   - הקליפה  של  משני  צבע  ירוק;   - הקליפה 
מועד  מאוחר;   - פריחה  תחילת  מועד  ארגמני;   - ציפה 

תחילת הבשלת פרי - בינוני.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4922/20

SUPLUMFORTYNINE :השם המוצע לזן

PL1346RZ :סימון הזן

תיאור הזן ותכונותיו: פרי: גודל - בינוני; צבע משני של הקליפה 
- ארגמן; צבע ציפה - אדום כהה; מועד תחילת פריחה - 

מוקדם מאוד; מועד תחילת הבשלת פרי - מוקדם מאוד.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4923/20

SUPLUMFIFTY :השם המוצע לזן

PL1387RB :סימון הזן

תיאור הזן ותכונותיו: פרי: גודל - גדול מאוד; צבע בסיס של 
הקליפה - בלתי נראה; צבע משני של הקליפה - שחור; 
צבע ציפה - אדום כהה; מועד תחילת פריחה - בינוני; 

מועד תחילת הבשלת פרי - מאוחר.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4924/20

SUPLUMFIFTYFIVE :השם המוצע לזן
 

ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.  1
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למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים יתחיל 
ביום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(.

תיאור המקרקעין

מגוש  )חלק   31484 מס'  רישום  בגוש  הנכללים  מקרקעין 
שומה 29990( הר הזיתים.

ט"ו בסיוון התש"ף )7 ביוני 2020(
דוד רוטנברג  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר ירושלים  

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים יתחיל 

ביום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(.

תיאור המקרקעין

מקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' 30928 )ארנה-שרפאת( 

ט"ו בסיוון התש"ף )7 ביוני 2020(
דוד רוטנברג  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר ירושלים  

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
4585ב  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,3982 עמ'  התשס"ה,   ,5432 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
ו/או  דרך  מאושרת,  ו/או  קיימת  דרך  של  ציבורי  לצורך 
ולדרך,  מיוחד   5 מגורים  לאזור  משולב  אזור  נופי,  טיפול 
אזור משולב  ולדרך,  מיוחד   6 מגורים  לאזור  אזור משולב 
לאזור  ולדרך,  פתוח  לנוף  משולב  שטח  ולדרך,  למוסד 

משולב לשטח פתוח של מוסד ולדרך.

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 

PL1347RB :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: פרי: גודל - גדול; צבע בסיס של הקליפה 
- בלתי נראה; צבע משני של הקליפה - שחור; צבע ציפה 
- אדום כהה; מועד תחילת פריחה - מוקדם מאוד; מועד 

תחילת הבשלת פרי - מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה:  4927/20
שם המבקש: .IPR B.V, הולנד )על ידי עמוס יניב, גינתון(

שם המטפח: .IPR B.V, הולנד
שם הגידול: תפוח אדמה

תאריך הבקשה: 10/05/2020
TIGER :השם המוצע לזן
HZD 08-338 :סימון הזן

תיאור הזן ותכונותיו: נבט-אור: כמות כחול בצבע אנתוציאנין 
בבסיס - אין או מעט; צמח: שכיחות פרחים - גבוה; עטיף 
חלש  או  אין   - הפנימי  בצד  אנתוציאנין  עוצמת  הפרח: 
מאוד, כמות כחול בצבע אנתוציאנין בצד הפנימי - אין או 
מעט; צמח: מועד הבשלה - בינוני; פקעת: צורה - סגלגל-
ארוך, צבע קליפה - חום אדמדם, צבע בסיס העין - צהוב; 

צבע ציפה - צהוב בינוני.

את  יגיש  לחוק,   23 סעיף  לפי  לבקשה  להתנגד  המבקש 
ופיתוח  החקלאות  מטפחים, משרד  זכויות  לרשמת  התנגדותו 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
של  מטפחים  זכות  לתקנות   12 תקנה  לפי  ההתנגדות   מסמכי 

זני צמחים, התשל"ד-21974.
ט"ו בסיוון התש"ף )7 ביוני 2020(

)חמ 3-235-ה1(                      מורן הכהן-יבין

רשמת זכויות מטפחים      
ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים יתחיל 

ביום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(.
תיאור המקרקעין

מקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' 31483 )חלקים מגושי 
שומה 29990, 29991, 29992, 29994, 30125( הר הזיתים.

ט"ו בסיוון התש"ף )7 ביוני 2020(
דוד רוטנברג  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר ירושלים  

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/58/598, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,3128 עמ'  התשנ"ה,   ,4303
 19 לסעיף  בהתאם  יבנה,  גן  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  כי  - הפקודה(, 
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4510, התשנ"ז, 
והמוחלט של המועצה  לקניינה הגמור  2916, תהיה  עמ' 

המקומית גן יבנה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגן יבנה, המזוהה כגוש 547, ח"ח 29; הייעוד:   
דרך מוצעת.

א' בסיוון התש"ף )24 במאי 2020(
)חמ 3-4(

דרור אהרון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

   לתכנון ולבנייה גן יבנה
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 
ג/287,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,3908 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשנ"א, עמ' 3302, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טבריה  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ח,   ,7631 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
טבריה  עיריית  והמוחלט של  הגמור  לקניינה  1811, תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בטבריה, המזוהה כחלקות 162, 164, 165, 167   
 ,163 חלקות  פתוח,  ציבורי  לשטח  המיועדת   ;15761 בגוש 
 168 וחלקה  הנדסי  למיתקן  המיועדות   ,15761 בגוש   166

בגוש 15284; המיועדת לשטח ציבורי פתוח.

י"ב בסיוון התש"ף )4 ביוני 2020(
)חמ 3-4(

שמעון מעתוק  
יושב ראש ועדת המשנה  
   לתכנון ולבנייה טבריה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

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

ירושלים, הקטע המרכזי של כביש הטבעת המזרחי העובר   
יריחו ודרומית לרחוב אל  צפונית לרחוב ואדי קדום/דרך 
חרדוב, דרומית מערבית למחלף הזיתים ודרומית מערבית 

לרחוב אל ג'בל סמטה 3.
המזוהה  )שכבות(,  בתת–הקרקע  הפקעה  היא  זו  הפקעה   
ובין   224.389-223.703 אורך:  קואורדינטות  בין  כשטח 

קואורדינטות רוחב: 631.842-630.689.
ולרוחב  לאורך  חתכים  על  מבט  כולל  ההפקעה  תשריט   
גבול  של  מוחלטים  גבהים  בשכבות,  ההפקעה  )פירוט 
לאורך,  חתכים  תחתון,  הפקעה  וגבול  עליון  ההפקעה 

חתכים לרוחב ונפחים(. 
ההפקעה בתת–הקרקע היא מנסרה ברוחב של 54 מ' עד 69   

מ' ובגובה של 51.80 מ'.
מפני  ורצפתה  המנהרה  תקרת  של  מוחלטים  גבהים   
הקרקע מפורטים בחתכים לרוחב, סך הכול שטח להפקעה 

כ–81,738 מ'.
לנכסי  האגף  במשרדי  נמצא   )23/1211( ההפקעה  תשריט 
העירייה, עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות 

העבודה הרגילות.

ט"ז בסיוון התש"ף )8 ביוני 2020(

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

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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 
ובהתאם לתכנית מס' תמל/1003,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7299, 
התשע"ו, עמ' 8452, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  יבנה,  גן  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
2 להלן, שביחס אליה  הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 8764, התש"ף, עמ' 5177, תהיה לקניינה 
מיום  יבנה  גן  המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור 

פרסום הודעה זו ברשומות.
תיאור הקרקע -  .2

 ;34 ח"ח   ,2769 כגוש  המזוהה  יבנה,  בגן  קרקע  חטיבת   
מגרש 606; הייעוד: מבנים ומוסדות ציבור.

ח' בסיוון התש"ף )31 במאי 2020(
)חמ 3-4(                                              דרור אהרון

יושב ראש הוועדה המקומית  
    לתכנון ולבנייה גן יבנה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

10/06/2014:21



ילקוט הפרסומים 8909, י"ח בסיוון התש"ף, 10.6.2020  6500

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 43062-04-19

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

ובעניין פירוק חברת נוסעים דניס ליין בע"מ, ח"פ 51-502687-0

ברדה,  סיון  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
טל'  עפולה,   ,34 חנקין  יהושע  רח'  אלטיט,  דין  עורכי   ממשרד 

072-2508000, פקס' 077-4704451.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.4.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.7.2020, בשעה 13.30.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע 

.30.6.2020

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

סיון ברדה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

א. ערן פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-565986-0(

)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 10.5.2020, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אדיר צבי, מרח' מעלה 

השחרור 7, 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.

אדיר צבי, עו"ד, מפרק

יתר אמנות ההשקעה
)ח"פ 51-179592-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.8.2020, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' בית הלל 8, 
דירה 1, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

יורם צח, עו"ד, מפרקלנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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 
 ,262-0252148 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,7825 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשע"ח, עמ' 8388, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  פקודת   19 לסעיף  בהתאם  הגליל,  לב  ולבנייה 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,3618 עמ'  התש"ף,   ,8675 הפרסומים 
והמוחלט של עיריית סח'נין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בסח'נין, ששטחה 32,229 מ"ר;  גוש 19268, חלקות   
68, 71, 72 בשלמות.

י"ב בסיוון התש"ף )4 ביוני 2020(
)חמ 3-4(

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה לב הגליל  
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 
ג/13011,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
23, מצהירה בזה הוועדה המקומית  5719, התשס"ח, עמ' 
פקודת   19 לסעיף  בהתאם  הגליל,  לב  ולבנייה  לתכנון 
- הפקודה(,  )להלן  ציבור(, 21943  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 8590, התש"ף, עמ' 2375, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית סח'נין מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,19269 גוש  מ"ר,   11,543 ששטחה  בסח'נין,  קרקע  חטיבת   
חלקה 190 בשלמות.

י"ב בסיוון התש"ף )4 ביוני 2020(
)חמ 3-4(

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
     לתכנון ולבנייה לב הגליל

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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תתכנס ביום 26.7.2020, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' חרמון 14, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ציון,  מבשרת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון רוה, מפרק

שחרית הנפקות תפעול בע"מ
)ח"פ 51-366606-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.7.2020, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' חרמון 14, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ציון,  מבשרת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון רוה, מפרק

או.ר.ס ניהול יזום השקעות ופיתוח 1985 בע"מ
)ח"פ 51-105838-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.7.2020, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' יהודה הלוי 43, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
רפאל טולידנו, עו"ד, מפרק

סלונים את ולדינגר משרד עורכי דין ונוטריון
)ח"פ 51-509489-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.8.2020, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' בית הלל 8, 
דירה 1, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם צח, עו"ד, מפרק

איי.סי.אס )אדלר קרגו סיסטמס(
)ח"פ 51-316364-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.8.2020, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' בית הלל 8, 
דירה 1, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם צח, עו"ד, מפרק

אקסלנס גלובל מרקטס )2001( בע"מ
)ח"פ 51-309077-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמנים)כתובת, אצל(

במשרדי החברה כתובת: אימבר 1, 51196473615.7.2010:00משב עבודות שיש )1994( בע"מ
פתח תקווה 

אריה וישנגרד

במשרדי החברה מזכירות מושב 51108413915.7.2010:00עדר בקר לבשר טוב חברה בע"מ
באר טוביה

פרץ בן יהושע

במשרדי החברה כתובת: שארית 51363286915.7.2010:00ר.ט.ק. טכנולוגיות בע"מ
ישראל 35, תל אביב

יוחאי רייפלד

 אצל עו"ד יובל פלדה, רח' 51400510720.7.2013:00רי באר סטאר יזמויות בע"מ
תדהר 5, רעננה

יובל פלדה

אצל איליין ברוקלר, רח' משעול 51595530027.7.2011:00די פי איי שירותי הדרכה בע"מ
הברקן 10, מעלות תרשיחא

איליין ברוקלר

אפ. סי. אמ. אי. פירסט קלאס 
מדיקל אסיסטנס בע"מ

 אצל איתן איש טוב, רח' דוד 51308484812.7.2010:00
המלך 48, הוד השרון

איתן איש טוב

 אצל נעמה אריאל, כתובת: 51005802716.7.2011:00חובבי ציון מס' 27 בע"מ
סדנא 13, רעננה

נעמה אריאל

אצל אמסלם מאיר, רח' רחל 7/6, 51159016812.7.2010:00סילמור עבודות גמר בניה בע"מ
קריית ביאליק

אמסלם מאיר

אצל עו"ד יונתן לוינשטיין, ברח' 5160873198.7.2010:30אקספלור ביו 5 בע"מ
ויצמן 2, תל אביב-יפו 

יונתן 
לוינשטיין

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

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמנים)כתובת, אצל(

במשרדי החברה, ברח' שארית 5119609652.8.2009:00ואריקום קומיוניקיישנס בע"מ
ישראל 37, תל אביב-יפו

יעקב חזקיה

אברהם גידנסקי- תבניות 
מתרוממות 1996 בע"מ

אצל אברהם גידנסקי, רח' הזוהר 24, 51233644720.07.2012:30
תל אביב

אברהם 
גידנסקי

מינוס חברה ישראלית לפתוח 
יצור ויצוא אבן ומוצריה בע"מ

 אצל דוד ענבל ליבובייץ,51187220208.07.202010:00
רח' מודיעין 38 רמת השרון

דוד ענבל 
ליבובייץ

צבי גולדשטיין עבודות מתכת 
בע"מ

אצל צבי גולדשטיין, רח' קינמון 51330476613.8/2018:00
אהוד 43, בת ים

צבי גולדשטיין

שי שמואל פרץ, רח' הבונים 16, 51583344015.7.2011:00א.ז אופק השקעות 2018 בע"מ
נתניה

שי שמואל פרץ

אצל נחום אברהם, רח' הנרייטה 5149213459.7.2010:00א.נ. טופ טכנולוגיות בע"מ
סולד 8א, באר שבע

נחום אברהם

אצל רבנו פנחס, דרך האגם 286, 5140459139.7.2010:00קוויפי ישראל בע"מ
בית זית

רבנו פנחס

קורן ויטלי אצל קורן ויטלי, רח' כיאט 3, חיפה5149215509.7.2010:00ק.ל.ס. - גיאוכום בע"מ

ג'יי.אפ.אמ. גלובל אינטרנסיונל 
בע"מ

אצל לוי מרי אנאיק, דרך יותם 6002, 5127545089.7.2010:00
אילת

לוי מרי אנאיק

אורבניקו - סמילנסקי 65 
נתניה בע"מ

אצל מסיאס אנריקו, רח' הלפרין 6/4, 5152907089.7.2010:00
תל אביב

מסיאס אנריקו

 אצל גנאח עמוס, רח' הגליל 86, 5124734639.7.2010:00אבני חן מצבות בע"מ
גני תקווה 

גנאח עמוס

גיא מוזסאצל גיא מוזס, אחד העם 51, הרצליה5131801339.7.2010:00אלומות איחוד בע"מ

שי שמואל פרץשי שמואל פרץ, רח' הבונים 16, נתניה 51583343215.7.2011:00א.ז ספיר אחזקות 2018 בע"מ

שפרן גלעדאצל שפרן גלעד, רח' סייפן 1, בני ציון51424705512.7.2010:00וויט סיינס ישראל בע"מ

צביקה גרוס אצל צביקה גרוס, בגין 5, יהוד51456550610.8.2014:00גי.פי.אר. אינטארנסיונל בע"מ

ספיר-הדפסות אופסט והכפלות 
בע"מ

אצל ספיר זאב, רח' קלאוזנר 7/15, 5106924116.7.2010:00
רעננה

ספיר זאב

אצל פומרנץ עמיר שלמה, רח' רב 51608086812.7.209:00נרעש בע"מ
אשי 1, תל אביב

פומרנץ עמיר 
שלמה

אמנון כהן הובלות ושרותי 
מסלקות בע"מ

אצל כהן אמנון, רח' שד חכמי ישראל 511751575.7.2010:00
36, תל אביב

אמנון כהן

ישי ביינרטאצל ישי ביינרט, רח' יבנה 15, תל אביב51027955710.7.2010:00תפארת בית נחמה בע"מ

אידאה )צ.ג.ד.( מערכות 
מחשבים בע"מ

אצל לאור ציפורה, רח' אנגל 35, 51197528615.7.2010:00
כפר סבא

לאור ציפורה

אצל ראובן סרבי, רח' נץ החלב 4, 5123840665.7.2009:00סרבי פנאומטיקס בע"מ
דירה 7 מודיעין

ראובן סרבי

א. סופרמן חברה לבניה והנדסה 
בע"מ

אצל חביב אמר, שדרות בן גוריון 95/2, 5122715945.7.2009:00
גדרה

חביב אמר

אצל גרטנר רפאל, רחוב הראשונים 9, 51023849620.7.2000:16חלקה 146 בגוש 6977 בע"מ 
בני ברק

גרטנר רפאל

רג'ואן תוסיה-כהן חברה 
להשקעות בע"מ

אצל רמי אלעד, ברח' כרכום 5, 51231090512.7.2013:00
דירה 4, מודיעין

רמי אלעד

 במשרד מיתר עו"ד של החברה, 51546154912.7.2011:00   פרלקס סקנד בע"מ
רח' אבא הלל סילבר 16, רמת גן

אביעד מייזלס

 אצל גטר-בראל משרד עו"ד,51602015319.7.2010:00בי.טי.אם דרופשיפינג בע"מ
 רח' הצורן 4א', נתניה

דרור גטר

אצל יעקב פרילוק, רח' קרן היסוד 3, 5157670776.7.2010:00יעקב פרילוק  נדלן בע"מ
טירת הכרמל

יעקב פרילוק
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