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הודעה על הפסקת כהונה של סגן שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()8(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
הממשלה2,  לחוק–יסוד:   )1(26 סעיף  לפי  כי  התשס"א-12001, 
)14 באוקטובר 2020( בשעה  כ"ו בתשרי התשפ"א  ביום  נפסקה 
12.00 כהונתו של חבר הכנסת יצחק כהן בתפקיד סגן שר במשרד 

האוצר.

כ"ו בתשרי התשפ"א )14 באוקטובר 2020(
)חמ 3-3281-ה5(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158; התשע"ה, עמ' 249.  2

הודעה על עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות 
את  הממשלה  הוסיפה  התשי"ט-11959,  )מינויים(,  המדינה 
האמור,  לחוק  שבתוספת  המשרות2  לרשימת  שלהלן  המשרה 
ולפיכך תחת הכותרת "משרד הפנים", אחרי פרט "52ב. מנהל 

מינהל התכנון" יבוא:

"52ג. ראש מטה התכנון."

מטה  ראש  מינוי  על  תחול  האמורה  הממשלה  החלטת 
התכנון הראשון במשרד הפנים.

כ"ה בתשרי התשפ"א )13 באוקטובר 2020(
)חמ 3-1173-ה2(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"ז, עמ' 42.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 3986; התש"ף, עמ' 8716.  2

הארכת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה
לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 

החדש )הוראת שעה(, התש"ף- 2020

מיוחדות  סמכויות  לחוק  2)ד()2(  לסעיף  בהתאם 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף- 
ועדת החוקה חוק ומשפט של  ולאחר שהתקבל אישור   ,12020
על  ההכרזה  של  תוקפה  את  בזה  מאריכה  הממשלה  הכנסת, 
מצב חירום בשל נגיף הקורונה לתקופה נוספת2 של 60 ימים, 
מיום י"ח בחשוון התשפ"א )5 בנובמבר 2020( עד יום י"ט בטבת 

התשפ"א )3 בינואר 2021(.

י"ז בחשוון התשפ"א )4 בנובמבר 2020(
)חמ 3-6107(

           בנימין נתניהו
         ראש הממשלה

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378.  1

י"פ התש"ף, עמ' 8630.  2

הסמכה
לפי חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד-1954

הסתננות  למניעת  לחוק  30)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)עבירות ושיפוט(, התשי"ד-11954, אני מסמיך בזה את כל אחד 
מהמנויים להלן לצוות בכתב על גירושו של מסתנן, לפי החוק 

האמור:

מפקד עוצבת הגולן וסגנו;  )1(

מפקד עוצבת חירם וסגנו;  )2(

מפקד עוצבת ברעם וסגנו.  )3(

תוקפו של צו הגירוש כאמור יהיה ל–24 שעות בלבד.

י"ד בחשוון התשפ"א )1 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2661(

                                                 בנימין גנץ
                                 ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון

ס"ח התשי"ד, עמ' 160; התשע"ב, עמ' 119.  1

הסמכה
לפי חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד-1954

הסתננות  למניעת  לחוק  30)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)עבירות ושיפוט(, התשי"ד-11954, אני מסמיך בזה את כל אחד 
מהמנויים להלן לצוות בכתב על גירושו של מסתנן, לפי החוק 

האמור:

מפקד אוגדת הבשן וסגנו;  )1(

מפקד אוגדת הגליל וסגנו.  )2(

תוקפו של צו הגירוש כאמור יהיה ל–90 ימים בלבד.

י"ד בחשוון התשפ"א )1 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2661(

                                                 בנימין גנץ
                                 ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון

ס"ח התשי"ד, עמ' 160; התשע"ב, עמ' 119.  1

מינוי יושב ראש לוועדת ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח 

משולב[, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

)תגמולים  הנכים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולפי  )להלן - החוק(,  ]נוסח משולב[  ושיקום(, התשי"ט-11959 
סעיף 5)א( ו–)ב( לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, ולפי 
סעיף 10א)ה( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-31984,  
יובל  את  ממנה  אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת 
ועדת  ראש  ליושב  בית משפט שלום,  עמית של  שופט  שדמי, 

ערעור לפי החוק, במחוז הצפון.

תוקף המינוי עד יום ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020(. 

כ"ח באב התש"ף )18 באוגוסט 2020(
)חמ 3-323-ה1(

    אבי ניסנקורן
      שר המשפטים

ס"ח התשי"ט, עמ'  276; התש"ן, עמ' 152.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ד, עמ' 326.  3
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מינוי יושבת ראש ועדת ערר
לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישום קבלנים לעבודות 
הנדסה בנאיות, התשכ"ט-11969 )להלן - החוק(, אני ממנה את 
מרים סוקולוב, שופטת בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושבת 

ראש ועדת ערר לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ח באב התש"ף )18 באוגוסט 2020(
)חמ 3-280-ה1(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

ס"ח התשכ"ט, עמ' 218; התשס"ה, עמ' 746.  1

הודעה על ביטול הסמכת נציג רשם הוצאה לפועל 
להליכי חדלות פירעון

לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018

אני מודיע בזה, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 191)א( לחוק 
את  ביטלתי  התשע"ח-12018,  כלכלי,  ושיקום  פירעון  חדלות 
לפועל,  ההוצאה  מערכת  עובד  חינגה2,  הראל  של  הסמכתו 

לנציג הרשם, מיום י"ג בתשרי התשפ"א )1 באוקטובר 2020(.

י"ד בחשוון התשפ"א )1 בנובמבר 2020(
)חמ 3-6056(                       תומר מוסקוביץ

מנהל מערכת ההוצאה לפועל  
ס"ח התשע"ח, עמ' 310.  1

י"פ התש"ף, עמ' 1493.  2

הודעה על מחיקת רישום משלח בין–לאומי מפנקס 
המשלחים הבין–לאומיים 

לפי חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964

המכס,  סוכני  לחוק  11)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11964, ובהתאם לסעיף 24ב לחוק האמור, אני מודיע 
רונן  רישומו מפנקס המשלחים הבין–לאומיים של  על מחיקת 

מנשה סימג'י, שמספרו בפנקס 930, עקב פטירתו.

)26 בספטמבר  ח' בתשרי התשפ"א  מיום  המחיקה בתוקף 
.)2020

ד' בחשוון התשפ"א )22 באוקטובר 2020(
)חמ 3-495(                              ערן יעקב

מנהל רשות המסים בישראל  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 16; התשנ"ה, עמ' 356.  1

 הודעה על מחיקת רישום סוכן מכס 
מפנקס סוכני המכס

לפי חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964

המכס,  סוכני  לחוק  11)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סוכני  מפנקס  רישומו  מחיקת  על  מודיע  אני  התשכ"ה-11964, 

המכס של רונן מנשה סימג'י, שמספרו בפנקס 8730, עקב פטירתו.

)26 בספטמבר  ח' בתשרי התשפ"א  מיום  המחיקה בתוקף 
.)2020

ד' בחשוון התשפ"א )22 באוקטובר 2020(
)חמ 3-495(                              ערן יעקב

מנהל רשות המסים בישראל  

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 
את אורטל פלולי בן סימון למפקחת לצורך ביצוע החוק והפעלת 

הסמכויות לפי כל דין, במרחב תכנון ירושלים.

תוקף הסמכה זו עד יום כ' בתמוז התשפ"א )30 ביוני 2021( 
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.

ז' באלול התש"ף )27 באוגוסט 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 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 
רועי חן למפקח לצורך ביצוע החוק והפעלת הסמכויות לפי כל 

דין, במרחב תכנון חבל מודיעין, במחוז הצפון.

תוקף הסמכה זו 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.

א' בחשוון התשפ"א )19 באוקטובר 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 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 16; התשנ"ה, עמ' 356.  1

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

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2
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בהתאם ליכולתה התקציבית של המועצה הדתית, היקף 
המשרה יעמוד על 100%.

באתר  למצוא  ניתן  התפקיד  אודות  על  נוספים  פרטים 
.www.dat.gov.il המשרד לשירותי דת בכתובת

כי:  הקובעת  לתקנות  17)א(  לתקנה  מופנית  הלב  תשומת 
לוועדת הבחירות  להציג  רשאי  עיר  לרב  להיבחר  "מי שכשיר 
מועד  לפני  ימים  מ–14  יאוחר  לא  בכתב  מועמדותו  את 
לא  הבוחרת,  האסיפה  מחברי  שלושה  רשאים  וכן  הבחירות, 
בכתב,  לכך  שהסכים  מועמד  להציג  האמור,  מהמועד  יאוחר 
מועמד  יהיה  לא  הבחירות  בוועדת  לחבר  שנבחר  מי   ואולם 

לרב עיר באותן בחירות".

רשאים  לתקנות,  ו–5   4 בתקנות  כאמור  כשירות  בעלי 
להיות מועמדים לתפקיד רב העיר חדרה.

את טופסי המועמדות ניתן להוריד מאתר המשרד לשירותי 
דת, בכתובת: www.dat.gov.il, תחת הכותרת "טפסים" - אגף 

שירותי דת - המחלקה לרבנים.

ניתן  התקנות,  לפי  כשירות,  מסמכי  בצירוף  מועמדות 
להגיש בתוך המועד הקבוע בתקנה 17 כאמור, עד יום ראשון, 
לידי  סגורה  במעטפה   ,)2020 בנובמבר   22( התשפ"א  בכסלו  ו' 
מרכז ועדת הבחירות, הרב חזקיהו סאמין, רח' כנפי נשרים 7, 

גבעת שאול, בימים א' עד ה', בין השעות 8.30 ו–14.00.

בנסיבות המיוחדות של מצב החירום בשל נגיף הקורונה, 
יש לתאם את הגשת המועמדות מראש מול מרכז הוועדה, הרב 

סאמין, טל' 050-6231501.

י"ד בחשוון התשפ"א )1 בנובמבר 2020(
)חמ 3-44-ה1(                         עמוס מיכאל

יושב ראש ועדת הבחירות   
לרב עיר בחדרה  

הודעה בדבר הסמכת פקחית
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

לחוק הרשויות  סעיף 3  לפי  כי בתוקף סמכותי  מודיעה  אני 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - חוק האכיפה הסביבתית(, הסמכתי ביום י"ז בסיוון התש"ף 
הווטרינרי  השירות  עובדת  טרגובניק,  אלינה  את   )2020 ביוני   9(
וסיום  השתתפות  על  תעודה  שקיבלה  לאחר  נתניה,  בעיריית 
קורס הסמכה לפיקוח של חוק צער בעלי חיים לפי חוק האכיפה 
להפעיל  המוסמכת  נתניה,  עיריית  בתחום  לפקחית  הסביבתית, 
צער  חוק  לעניין  הסביבתית  האכיפה  חוק  מכוח  פיקוח  סמכויות 
והתקנות  התשנ"ד-21994,  חיים(,  בעלי  על  )הגנה  חיים  בעלי 

שהותקנו לפיו.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקף  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה בשירות הווטרינרי בעיריית נתניה.

י"ח בסיוון התש"ף )10 ביוני 2020(
)חמ 3-4029(

מרים פיירברג-איכר  
ראש עיריית נתניה  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.  2

שעברה הכשרה מתאימה, כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך 
את מור נגולה למפקחת לצורך ביצוע החוק והפעלת הסמכויות 

לפי כל דין, במרחב תכנון חיפה, במחוז הצפון.

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' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(
)חמ 3-715-ה3(                       אברהם ברון כהן

מנהל היחידה הארצית   
לאכיפת דיני התכנון והבנייה  

הודעה על חברה שניתנה לגביה החלטת הפרטה
לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

החברות  לחוק  59ב)ז(  סעיף  פי  על  הודעה  בזה  ניתנת 
הפרטה  החלטת  קבלת  בדבר  התשל"ה-11975,  הממשלתיות, 
בידי ועדת השרים לענייני הפרטה, בישיבתה מיום י"ג בתשרי 
איכות  לשירותי  החברה  לגבי   ,)2020 באוקטובר   1( התשפ"א 

סביבה בע"מ.

ל' בתשרי התשפ"א )18 באוקטובר 2020(
)חמ 3-2483(                          יאיר אידר

סגן בכיר למנהל רשות החברות   
הממשלתיות )בפועל(  

ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשנ"ג, עמ' 162.  1

הודעה על חברה שניתנה לגביה החלטת הפרטה
לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

ניתנת בזה הודעה על פי סעיפים 57 ו–59ב)ז( לחוק החברות 
הפרטה  החלטת  קבלת  בדבר  התשל"ה-11975,  הממשלתיות, 
בידי ועדת השרים לענייני הפרטה, בישיבתה מיום י"ג בתשרי 
התשפ"א )1 באוקטובר 2020(, לגבי מקורות פיתוח וייזום בע"מ.

כ"ג בתשרי התשפ"א )11 באוקטובר 2020(
)חמ 3-2483(                         אריאל אבלין

סגן בכיר למנהל רשות החברות   
הממשלתיות  

ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשנ"ג, עמ' 162.  1

 הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת
רב עיר בחדרה

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 
התשס"ז-2007

הדת  שירותי  לתקנות   15 תקנה  לפי  סמכותה  בתוקף 
היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 
מודיעה בזה ועדת הבחירות לבחירת רב עיר בחדרה כי המועד 
 6( התשפ"א  בכסלו  כ'  ראשון,  ליום  נקבע  עיר  רב  לבחירת 
יתקיימו  הבחירות  ו–18.00.   15.00 השעות  בין   ,)2020 בדצמבר 

באולם הישיבות, בניין מועצת העיר, רח' הלל יפה 9, חדרה.
 

ק"ת התשס"ז, עמ' 1150; התשע"ד, עמ' 704.  1
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19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  להלן, שביחס 
 ,8421 עמ'  התש"ף,   ,9064 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית טבריה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בטבריה, גוש 15074, חלקה 37, בייעוד מבנים   
בייעוד   ,103  ,56  ,55 חלקות   ,15283 גוש  ציבור;  ומוסדות 
שצ"פ; גוש 15036, חלקות 131, 154, בייעוד שצ"פ, וח"ח 8, 

בייעוד שצ"פ, דרך מאושרת ומבנים ומוסדות ציבור;

גוש חדש 15159, חלקה 33, בייעוד שצ"פ )כח"ח 19, בגוש   
בייעוד שצ"פ   ,202 חלקה   ,15761 חדש  גוש   ;)15064 הישן 
)כח"ח 9, 10, 11, 37, 42 בגוש הישן 15281(; גוש חדש 15761, 
הישן  בגוש   42 )כח"ח  שצ"פ  בייעוד   ,131  ,108 חלקות 

15281(; גוש 15076, חלקה 22, בייעוד שצ"פ;

גוש חדש 15289, חלקה 68, בייעוד שצ"פ, וחלקה 52 בייעוד   
שטח לבנייני ציבור ושצ"פ )כח"ח 22 בגוש הישן 15054(;

גוש חדש 15279, ח"ח 150, בייעוד חניה ציבורית משולבת   
בשצ"פ, וחלקה 148 בייעוד מבנים ומוסדות ציבור )כחלק 
 ,15035 גוש   ;)15279 הישן  בגוש   108  ,107  ,79  מחלקות 

ח"ח 11, 39, 44, 45, בייעוד שצ"פ.

י' בחשוון התשפ"א )28 באוקטובר 2020(
)חמ 3-4(

שמעון )מוני( מעתוק  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה טבריה  __________

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,355-0449710
מס'  ותכנית   ,3900 עמ'  התש"ף,   ,8696  הפרסומים 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,355-0343541
בזה  מצהירה   ,7838 עמ'  התשע"ח,   ,7802 הפרסומים 
הכרמל,  מורדות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,9009 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,7625 עמ'  התש"ף, 
זו  הודעה  פרסום  מיום  רכסים  המקומית  המועצה  של 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

רכסים, גוש 11144, חלקה 415, הרחבת דרך, רצועה ברוחב   
1 מטר בצפון החלקה, בשטח של כ–40 מ"ר, והרחבת דרך 

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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 מועדפת לדיור 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,1002 תמ"ל  מס' 
הוועדה  בזה  עמ' 2858, מצהירה  הפרסומים 7191, התשע"ו, 
המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
8899, התש"ף, עמ' 6382, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רמת גן מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברמת גן, המזוהה כגוש 6235, ח"ח 15, 16, 18,   
26, 27, מגרש 203 בתכנית תמ"ל 1002 בשלמותו, בשטח של 

כ–1,252 מ"ר; הייעוד: מבנים ומוסדות ציבור.

י"ד באלול התש"ף )3 בספטמבר 2020(
)חמ 3-4(

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

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' ג/16283, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
שהודעה  ג/287,  מס'  תכנית   ,1511 עמ'  התשע"א,   ,6173
 ,3908 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
התשנ"א, עמ' 3302, תכנית מס' ג/במ/107, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4065, התשנ"ג, עמ' 
607, תכנית מס' ג/351, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
מס'  תכנית   ,454 עמ'  התשכ"א,   ,809 הפרסומים  בילקוט 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/במ/267, 
הפרסומים 4571, התשנ"ז, עמ' 5720, תכנית מס' ג/12385, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
שהודעה  ג/4171,  מס'  תכנית   ,1155 עמ'  התשס"ג,   ,5147
 ,3334 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
בדבר  שהודעה  ג/8974,  מס'  תכנית   ,2068 עמ'  התשמ"ו, 
התשנ"ט,   ,4691 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
אישורה  בדבר  שהודעה  ג/6075,  מס'  תכנית   ,263 עמ' 
 ,3238 עמ'  התשמ"ט,   ,3667 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/12643,  מס'  ותכנית 
בילקוט הפרסומים 5461, התשס"ו, עמ' 575, מצהירה בזה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה טבריה, בהתאם לסעיף 

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.10.12.2020

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 10.12.2020.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

                                                      רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 59127-10-20

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

ובעניין פירוק עמותת שיבולת - העמותה לשימור מסורת 
הפולקלור וריקודי העם בישראל, ע"ר 58-040299-8, 

אריה  מרח'  טימור,  ע"י משה  עצמה,  המבקשת: העמותה 
בראון 16, פתח תקווה.

בקשה  הוגשה   28.10.2020 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

23.12.2020, 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 

למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 16.12.2020.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 9.12.2020.

משה טימור  
                                        יושב ראש ועד מנהל העמותה

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

כלים וטעמים בע"מ
)ח"פ 51-357898-9(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל, תתכנס לבקשת החברה ביום 

2.12.2020, בשעה 11.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

יעקב חיון, דירקטור

כמתואר  מ"ר  כ–10  של  בשטח  החלקה  במערב  משולבת 
בתשריט.

ט' בחשוון התשפ"א )27 באוקטובר 2020(
)חמ 3-4(                                             סמי מלול

      יושב ראש הוועדה המקומית
      לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל

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   ,355-0449710
הפרסומים 8696, התש"ף, עמ' 3900, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל, 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  להלן, שביחס 
 ,8662 עמ'  התש"ף,   ,9084 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

רכסים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

רכסים, גוש 11144, חלקה 286, הרחבת דרך, רצועה ברוחב   .2
1 מטר בדרום מערב החלקה, בשטח של כ–49 מ"ר, כמתואר 

בתשריט המצורף.

י' בחשוון התשפ"א )28 באוקטובר 2020(
)חמ 3-4(

סמי מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 58835-10-20

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

ע"ר  הילד,  למען  מונטסורי  עמותת  פירוק   ובעניין 
,58-030203-2

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

בקשה  הוגשה   28.10.2020 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

23.12.2020, 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.
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על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

גבריאל מזוז, דירקטור

פרוט.אקס בע"מ
)ח"פ 51-442045-4(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל, תתכנס לבקשת החברה ביום 

1.12.2020, בשעה 11.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

גקר ודים, דירקטור

יונה שרותי ניקיון ותחזוקה בע"מ
)ח"פ 51-091380-9(

הודעה על כינוס אסיפת נושים לבקשת החברה

הנ"ל,  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
ברח'   ,10.00 בשעה   ,1.12.2020 ביום  החברה  לבקשת  תתכנס 

המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

תביעות  אישורי  עם  הנושים  לאסיפת  להגיע  יש 
ואסמכתאות לחוב.

עזרא רצון, דירקטור

גד מוקד ושירותי רפואה בע"מ
)ח"פ 51-400452-2(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל, תתכנס לבקשת החברה ביום 

2.12.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

גבריאל מזוז, דירקטור

גד אמבולנס ר.מ. 2009 בע"מ
)ח"פ 51-424425-0(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל, תתכנס לבקשת החברה ביום 

1.12.2020, בשעה 13.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

גבריאל מזוז, דירקטור

ג.ד. שרותי אמבולנסים בע"מ
)ח"פ 51-333760-0(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל, תתכנס לבקשת החברה ביום 

1.12.2020, בשעה 12.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

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

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אצל עו''ד יעקב רוברט, מטודי נאמן 51450548613.12.202010.00אנרג'י קול מרקום בע''מ
החברה, בכתובת כנפי נשרים  15 

ירושלים

עו''ד יעקב 
רוברט מטודי

אצל עו''ד אדיר צבי, מפרק החברה, 51565986015.12.202016.00א. ערן פרויקטים בע''מ
בכתובת מעלה השחרור 7, חיפה

עו"ד אדיר צבי

זכוכית בידודית א.ל.ק 
בע''מ

במשרדי חברת א.ל.ק זכוכית 51351895110.12.202012.00
מחוסמת בע"מ, בכתובת אליהו 

איתן 16, ראשון לציון

רבקה לוין

נכסי הר לוי בע''מ - 
הודעת תיקון כתובת

במשרד הנאמן עו''ד יגאל ארנון, 51059774311.12.202017.00
בכתובת הלל 31, ירושלים

עו''ד ברגיל  
יובל

סמדר חב לרישומים  
בע''מ - הודעת תיקון 

כתובת

במשרד הנאמן, עו''ד יגאל ארנון, 51053493611.12.202017.00 
בכתובת הלל 31, ירושלים

עו''ד ברגיל  
יובל
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

במשרד עו"ד מ.פירון, בכתובת: 51205728210.12.202011.00קרמיקה סאיג בע"מ 
רחוב השלושה 2, תל אביב.

עו"ד בדיע 
סאיג

אצל עו"ד גל שילר, בכתובת הארד 51212992514.12.202009:00פ.ש.פ קראוס בע"מ
5, תל אביב

פליקס שופמן

השירות לחיים קלים 
יותר בע"מ

אצל מנהל החברה מאיתק מתן, 51557627014.12.202010:00
כתובת: גני יהודה 7, סביון

מאיתק מתן

אצל הנאמן גרינברג שלמה, 51368741815.12.202016:00עתי נכסים בע"מ
בכתובת: העצמאות 61, קריית אתא

גרינברג שלמה

אצל מר יבגני ברוקוביץ, בכתובת: 51603552415.12.202010:00איזיגריין בע"מ
שבט שמעון 5, אשדוד

יבגני ברוקוביץ

במשרדי החברה "גבריאל תבור", 51425144616.12.202014:00גבריאל תבור בע"מ
בכתובת: יגאל אלון 65, תל אביב

עו"ד יוסי זרבי

אס בי אס איי 
טכנולוגיות בע"מ

אצל מר אברמוביץ סילביו, 51559839922.12.202009:00
בכתובת: הלילך 11, נתניה

מר אברמוביץ 
סילביו

פסיפיק ייבוא, שיווק 
סטריאו בע"מ

במשרד הנאמן עו"ד שחר בן נאים, 51294963720.12.202012:00
כתובת: יפו 33, ירושלים

עו"ד שחר בן 
נאים

אורן אדריכלים מ.ע.פ 
בע"מ 

במשרד הנאמן מר אורן משה, 51484392929.12.202016:00
בכתובת: התלתן 12, נתניה

מר אורן משה

במשרד הנאמן עו"ד אוהד פיילר, 51429845415.12.202010:00רפורמטיקה בע"מ
בכתובת: פאלוט 8, פארק המדע, 

רחובות

עו"ד אוהד 
פיילר

פאר שיש יזמות וניהול 
בע"מ

אצל מר שניר יעקב, בכתובת: 51332965620.12.202010:00
האדמו"ר מלובביץ 12, ירושלים.

מר שניר יעקב

במשרד עו"ד ערן ישראל, בכתובת: 51463060713.12.202011:00מ.ש 2011 ישראל בע"מ
אבא הלל 12, רמת גן

עו"ד ערן 
ישראל
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