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חידוש הפטור ממכרז לתקופה קצובה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
להצעת  בהתאם  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(, 
אדם  כוח  גיוס  ולאפשר  להמשיך  וכדי  המדינה  שירות  ועדת 
הקורונה,  נגיף  משבר  עם  התמודדות  לצורך  במהירות  רפואי 
לתפקידים  ממכרז  הפטור  את  לחדש  הממשלה  החליטה 
בהחלטת  הוחלט  שעליו  הממשלתיים,  הרפואיים  במרכזים 
הממשלה אשר פורסמה בילקוט הפרסומים התש"ף, עמ' 6496, 

עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(.

כ"ה באלול התש"ף )14 בספטמבר 2020(
)חמ 3-274(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

הסמכה
לפי חוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים, 

התשע"ז-2017

לעידוד  כלכלי  סיוע  לחוק   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 - )להלן  התשע"ז-12017  נזקקים,  וסטודנטים  תורה  לומדי 
במשרד  תורניים  מוסדות  אגף  מנהל  את  מסמיך  אני  החוק(, 
החינוך לעניין קביעת מועד להגשת בקשה לקבלת סיוע כלכלי.

ל' בחשוון התש"ף )29 באוקטובר 2019(
)חמ 3-5850(

רפי פרץ  
    שר החינוך

ס"ח התשע"ז, עמ' 320.  1

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 לפי סעיף  בתוקף הסמכות 
 - )להלן  ים  בת  עיריית  גזברית  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
העירייה(, טירנה ססי לממונה על הגבייה, לצורך גביית ארנונה 
)תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית 
תשלומי  וגביית  התשנ"ג-31992,  תקציב(,  יעדי  להשגת  חקיקה 
חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין, לצורך גבייתם לפי סעיף 
העונשין(, של  חוק   - )להלן  העונשין, התשל"ז-41977  לחוק   70
קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה, 
בשל  קנסות  של  העונשין  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם  לצורך 
עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 228)א( לחוק סדר הדין 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982, המגיעים לעירייה על  הפלילי 
העבירות  לחוק   18 סעיף  לפי  קנסות  גביית  ולצורך  דין,  כל  פי 
המינהליות, התשמ"ו-61985 )להלן - חוק העבירות המינהליות(, 
של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת העירייה בשל כל עבירה 

בדרך  קנס  להטיל  ניתן  שבעדה  עבירה  היא  כי  לגביה  שנקבע 
מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

כ"ז באלול התש"ף )16 בספטמבר 2020(
)חמ 3-18-ה1(                             מרדכי כהן

המנהל הכללי של משרד הפנים   

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 
מסמיך  אני  לחוק,   205 בסעיף  כאמור  שעבר הכשרה מתאימה, 
והפעלת  החוק  ביצוע  לצורך  למפקח  שינובר  משה  יאיר  את 

הסמכויות לפי כל דין, במרחב התכנון אזור במחוז המרכז.

תוקף ההסמכה עד יום כ' בתמוז התשפ"א )30 ביוני 2021(, 
לתכנון  המקומית  בוועדה  במשרתו  משמש  המוסמך  עוד  וכל 

ולבנייה במרחב התכנון שצוין.

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

ה' בתשרי התשפ"א )23 בספטמבר 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 על תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן   11941
סעיף 5)ג1( לפקודה, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת 
מס'  תקין  בנקאי  ניהול  הוראת  את  תיקנתי  הנגיד,  ובאישור 
)להלן  לקוח"  של  חשבון  וסגירת  פעילות  "העברת   -  432
תחילת  מועד  ולפיו  ח-2623-06,  מס'  בחוזר  ההוראה(,   -
התיקונים להוראה שישה חודשים מיום פרסום החוזר באתר 

האינטרנט של בנק ישראל.

י"ג בתשרי התשפ"א )1 באוקטובר 2020(
)חמ 3-3537(

יאיר אבידן  
המפקח על הבנקים  

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838; התשע"ט,  1

עמ' 63.  

הודעה על תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן   11941
סעיף 5)ג1( לפקודה, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת 
ובאישור הנגיד, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 250 

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

 
ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838; התשע"ט,  1

עמ' 63.  
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גושים וחלקות בתחום התכנית:

סוג גושגוש
חלק/כל 

ח"חהגוש

21חלקלא מוסדר8447

2, 3חלקלא מוסדר8630

17חלקלא מוסדר8632

17חלקלא מוסדר8727

הכול על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת במינהל התכנון, 
 ,074-7578137 טל'  ירושלים,  שאול,  גבעת   ,12 הדפוס  בית  רח' 

ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק   )1(
29, נצרת עילית, טל' 074-7697476;

הממשלה,  קריית  ב',  מבנה  15א,  פל-ים  רח'  חיפה,  מחוז   )2(
חיפה, טל' 074-7697227;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 074-7697397;  )3(

הממשלה,  קריית   ,125 בגין  מנחם  דרך  אביב,  תל  מחוז   )4( 
תל אביב, טל' 074-7697336;

טל'  ירושלים,   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז   )5(
;074-7697101

מחוז הדרום, רח' התקווה 4, קריית הממשלה, באר שבע,   )6(
טל' 074-7697185. 

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"ג בכסלו 
התשפ"א )29 בנובמבר 2020( למזכיר המועצה הארצית לתכנון 
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 

כ"ה באלול התש"ף )14 בספטמבר 2020(
)חמ  3-697-ה2(                               מרדכי כהן

                        יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

לצורך התמודדות  תקין  בנקאי  ניהול  להוראות  "התאמות   -
עם וירוס הקורונה )הוראת שעה(" )להלן - ההוראה(, בחוזר 
תחילת  מועד  ח-2622-06;  מס'  ובחוזר  ח-2621-06  מס' 
באייר  כ"א  ביום  ח-2621-06  מס'  בחוזר  להוראה  התיקונים 
להוראה  התיקונים  תחילת  ומועד   )2020 במאי   15( התש"ף 
בחוזר מס' ח-2622-06 ביום פרסומו באתר האינטרנט של בנק 

ישראל.

י"ג בתשרי התשפ"א )1 באוקטובר 2020(
)חמ 3-3537(

יאיר אבידן  
המפקח על הבנקים  

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות התעבודה, התשכ"א-11961, 
 ,2 שבסעיף  כך  מקומיות2,  תימרור  רשויות  מינוי  את  מתקן  אני 
בפסקה )12(, בטור א', בסוף האמור בו יבוא "ומהנדס תנועה ראשי 

בחברת נתיבי איילון".

י"א בתשרי התשפ"א )29 בספטמבר 2020(
)חמ 3-766-ה1(

יעקב בליטשטיין  
המפקח הארצי על התעבורה  

ק"ת התשל"א, עמ' 1425.  1

התש"ף,   ;11636 עמ'  התשע"ט,   ;2302 עמ'  התש"ע,  י"פ   2 

עמ' 7894.  

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית 
ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות 

הציבור תמ"א 1/72 - בת חפר - מיתקן הנדסי, 
בריכת מים ותחנות שאיבה לביוב

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
בישיבתה מס' 645, מיום י"ב באלול התש"ף )1 בספטמבר 2020(, 
הנדסי,  מיתקן   - חפר  בת   :1/72 תמ"א  העברת  על  החליטה 
בריכת מים ותחנות שאיבה לביוב )להלן - התכנית(, להערות 
והבנייה,  התכנון  לחוק   52 סעיף  לפי  המחוזיות  הוועדות 

התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור.

מטרות התכנית: 

הקמת מאגר מים וקביעת זכויות בנייה למאגר;  .1

הגדלת שטח קרקע לתחנת שאיבה לביוב וקביעת זכויות;  .2

תיקון טעות סופר לעניין תא שטח בייעוד פארק/ גן ציבורי.  .3

תיאור המקום: בריכת מים - ממערב לדרך הגישה ליישוב מס' 
5714 וממזרח לכביש 6; תחנות שאיבה לביוב מצפון להרחבת 

בת חפר ממזרח לכביש מס' 5714.

מרחב תכנון  מקומי: עמק חפר; רשות מקומית: עמק חפר.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1
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הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
 לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8929, התש"ף, 
עמ' 6732, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברמת גן, המזוהה כגוש 6207, ח"ח 370, בשטח   
של כ–55 מ"ר; הייעוד: דרך.

ג' באלול התש"ף )23 באוגוסט 2020(
)חמ 3-4(

כרמל שאמה הכהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

   לתכנון ולבנייה רמת גן

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

ר.מ. טכנולוגיות סביבה ותעשיות בע"מ
)ח"פ 51-551110-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,1.8.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

טניה לוין-כפיר, מרח' העצמאות 37, חיפה, 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.

 ,1.12.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

טניה לוין-כפיר, עו"ד, מפרקת

נטורה השקעות

)ש"מ 55-027652-1(

הודעה העברת זכות בשותפות מוגבלת

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 17.2.2020 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ואריה  שמואל   בצלאל  גולדמן,  בועז  המוגבלים  השותפים 
אברג'ל העבירו את זכותם בחלקי השותפות שהוחזקו על ידם 

בשותפות לידי חגי סרוסי.

      עינת קצנל, עו"ד, באת כוח השותפות

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
רג/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,659 עמ'  התש"ם, 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

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, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,117 ח"ח   ,6186 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
בשטח של כ–105 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ד באלול התש"ף )3 בספטמבר 2020(
)חמ 3-2(

כרמל שאמה הכהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  רג/126,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1133, התשכ"ה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,615 עמ' 
רמת גן, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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