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הודעה על מינוי חברים למועצה הישראלית
לתרבות ולאומנות
לפי חוק התרבות והאומנות ,התשס"ג2002-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיפים (2א) ו–(4א) לחוק
התרבות והאומנות ,התשס"ג( 12002-להלן  -החוק) ,ועל פי הצעת
שר התרבות והספורט החליטה הממשלה למנות לחברים במועצה
הישראלית לתרבות ולאומנות את -

בהתאם להחלטת הממשלה מס'  ,546מיום י"ח בחשוון
התשפ"ב ( 24באוקטובר  )2021קבעה הממשלה את תקופת כהונתה
של יעל גרמן לתקופה בת שלוש שנים ויהיה ניתן להאריכה על פי
המלצת שר החוץ לתקופה כוללת בת ארבע שנים.
כ"א בכסלו התשפ"ב ( 25בנובמבר )2021
(חמ -3-1173ה)1
שלום שלמה
מזכיר הממשלה

( )1אלדד מנהיים (לפי סעיף (4א)( )1לחוק);
( )2רמי טריף (לפי סעיף (4א)( )1לחוק);

הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה

( )3סעיד ענבוסי (לפי סעיף (4א)( )2לחוק).
המינויים נעשו לאחר ששר התרבות והספורט קיים
התייעצות עם ארגונים המייצגים יוצרים ,אומנים ועוסקים
בתחומי התרבות והאומנות ,ועם גופים ציבוריים מתחומי
התרבות והאומנות ,כפי שפורסמו ברשומות.
י"ב בכסלו התשפ"ב ( 16בנובמבר )2021
(חמ )3-3383

1

שלום שלמה
מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"ג ,עמ'  ;64התשס"ד ,עמ' .304

הודעה על מינוי חברים למועצה הישראלית לתרבות
ולאומנות

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ד) לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ובהתייעצות עם נציב שירות המדינה,
אני מטיל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה בעניין העמדה
לדין בגין עבירות הסתה לפי סימן א 1בפרק ח' לחוק העונשין,
התשל"ז ,21977-בנוגע לתיק פמ"מ מספר  ,6151/20על עורך הדין
עמית אייסמן ,פרקליט המדינה ,עקב חשש לניגוד עניינים של
היועץ המשפטי לממשלה בתיק זה.
ד' בכסלו התשפ"ב ( 8בנובמבר )2021
(חמ -3-1173ה)1

1
2

לפי חוק התרבות והאומנות ,התשס"ג2002-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיפים (2א) ו–(4א) לחוק
התרבות והאומנות ,התשס"ג( 12002-להלן  -החוק) ,ועל פי הצעת
שר התרבות והספורט ,החליטה הממשלה למנות לחברים במועצה
הישראלית לתרבות ולאומנות את:
( )1יואב אריאל (לפי סעיף (4א)( )2לחוק);
( )2איריס שלגי (לפי סעיף (4א)( )2לחוק);
( )3רנא פאהום (לפי סעיף (4א)( )2לחוק).
המינויים נעשו לאחר ששר התרבות והספורט קיים
התייעצות עם ארגונים המייצגים יוצרים ,אומנים ועוסקים
בתחומי התרבות והאומנות ,ועם גופים ציבוריים מתחומי
התרבות והאומנות ,כפי שפורסמו ברשומות.
ט' בטבת התשפ"ב ( 13בדצמבר )2021
(חמ )3-3383

1

שלום שלמה
מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"ג ,עמ'  ;64התשס"ד ,עמ' .304

הטלת תפקיד נציב תלונות הציבור על מייצגי
המדינה בערכאות
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ב) לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ובהתייעצות עם נציב שירות המדינה,
אני מטיל על ליעד מאיר צדר למלא את תפקיד נציב תלונות
הציבור על מייצגי המדינה בערכאות לפי חוק נציבות תלונות
הציבור על מייצגי המדינה בערכאות ,התשע"ו.22016-
תוקף הטלת התפקיד לשלושה חודשים ,מיום כ"ט בטבת
התשפ"ב ( 2בינואר .)2022
כ"ד בטבת התשפ"ב ( 28בדצמבר )2021
(חמ -3-1173ה)1

1
2

הודעה על מינוי שגרירת ישראל לצרפת

1

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"ז ,עמ' .42

2 624
05/01/22

גדעון סער
שר המשפטים
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7
ס"ח התשע"ו ,עמ' .1162

מינוי ועדת ערר

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיפים  21ו– 23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולהחלטות הממשלה מס' ,4990
מיום ב' באייר התשנ"ט ( 18באפריל  )1999ומס'  ,2127מיום כ' בתמוז
התשס"ב ( 30ביוני  ,)2002החליטה הממשלה למנות את יעל גרמן
לתפקיד שגרירת ישראל לצרפת.

גדעון סער
שר המשפטים
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12ב(ב) לחוק כביש אגרה (כביש
ארצי לישראל) ,התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,אנו ממנים ועדת
ערר לכל המחוזות ,לעניין מחלוקת על חיוב או לעניין הפעלת
סמכויות בעל הזיכיון לפי סעיף  12לחוק כלהלן:
1

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;490התשנ"ח ,עמ' .282
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עורך דין תמיר סבאן  -יושב ראש הוועדה
עורך דין יעקב קיסוס  -חבר ,נציג ציבור
עורך דין יואב טל  -חבר ,נציג הרשות הממונה
עורכת הדין לירית בארי לממלאת מקום נציג הרשות הממונה.
כ"ג בטבת התשפ"ב ( 27בדצמבר )2021
(חמ -3-2914ה)2
מרב מיכאלי
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ג) לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולאחר שקיבלתי את הסכמת נציב
שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה ,אני מטיל על ד"ר תמיר
גושן למלא את תפקיד מנהל השירותים הווטרינריים לתקופה
נוספת 2שתחל ביום י"ח בכסלו התשפ"ב ( 22בנובמבר )2021
ותסתיים ביום כ' באדר א' התשפ"ב ( 21בפברואר .)2022
י"ט בכסלו התשפ"ב ( 23בנובמבר )2021
(חמ -3-1173ה)1

2

עודד פורר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7
י"פ התשפ"א ,עמ' .10902

הודעה על הארכת הטלת תפקיד יושב ראש
רשות החשמל
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ג) לחוק
שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-בהסכמת נציב שירות
המדינה והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-
מינהלי) ,אשר היועץ המשפטי לממשלה אצל לו את סמכותו לפי
הסעיף האמור ,החלטתי להאריך 2את תקופת הטלת תפקיד יושב
ראש רשות החשמל על יואב קצבוי ,מיום כ"ח בטבת התשפ"ב
( 1בינואר  )2022עד יום כ"ח באדר ב' התשפ"ב ( 31במרס  ,)2022או
עד למינוי קבוע של יושב ראש רשות החשמל ,לפי המוקדם שבהם.
כ"ו בטבת התשפ"ב ( 30בדצמבר )2021
(חמ -3-1173ה)1

1
2

קארין אלהרר
שרת האנרגיה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7
ק"ת התש"ף ,עמ'  ;7279התשפ"א ,עמ'  ,709עמ'  ,3116עמ'
 ,4726עמ'  ;9778התשפ"ב ,עמ' .479

הודעה על עדכון סכום
לפי חוק–יסוד :משק המדינה
בהתאם לסעיף 3ג(ה) לחוק–יסוד :משק המדינה( 1להלן  -חוק
היסוד) ,ולסעיף (93ו) לתקנון הכנסת ,2מתפרסמת בזה הודעה
1
2

ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשס"ג ,עמ'  ;498י"פ התשפ"א' עמ' .2619
י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התשע"ב ,עמ' .5730
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כ"ט בטבת התשפ"ב ( 2בינואר )2022
(חמכ)2000049-
חיים אבידור
חשב הכנסת

אביגדור ליברמן
שר האוצר

הודעה על הטלת תפקיד מנהל השירותים
הווטרינריים לתקופה נוספת

1

על עדכון הסכום הנקוב בהגדרות "הצעת חוק תקציבית"
ו"הסתייגות תקציבית" בסעיף 3ג(ד) לחוק היסוד ,עקב שינוי
במדד המחירים לצרכן ,ומיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר
 )2022הוא  6,246,279שקלים חדשים.

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
בהתאם לסעיף 1ג(ג) לחוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
(להלן  -החוק) ,מתפרסמת בזה הודעה על עדכון סכומים
עקב עליית מדד המחירים לצרכן ,ומיום כ"ח בטבת התשפ"ב
( 1בינואר  ,)2022הם כלהלן:

1

סעיף בחוק

הנושא

מימון תשלומים
3א
לצוות הפרלמנטרי
תרומה לסיעה ,למפלגה
(8ב)
או לרשימת מועמדים
תרומה לסיעה ,למפלגה
(8ג)
או לרשימת מועמדים
בשנת בחירות
תרומה במקרה של ויתור
8ג
על מימון
ענישה למבצע פעילות
9א(א)()5
בחירות
גוף פעיל בבחירות
10ג(א)
תרומה לגוף פעיל
10ג(ו)()2
בבחירות
תרומות לגוף פעיל
10ג(ו)()4
בבחירות שקיבל
תרומה מחוץ לארץ
כ"ט בטבת התשפ"ב ( 2בינואר )2022
(חמכ)2001033-

1

סכום מעודכן
בשקלים חדשים
7,627,900
1,000
2,400

130,500
522,300
104,500
15,700
626,800

חיים אבידור
חשב הכנסת
ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשע"ז ,עמ'  ;520י"פ התש"ף ,עמ' .2995

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון
לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
בהתאם לסעיף 1ג(ב)( )3לחוק מימון מפלגות ,התשל"ג,11973-
מתפרסמת בזה הודעה על עדכון סכום יחידת המימון עקב עליית
מדד המחירים לצרכן ,ומיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר )2022
סכום יחידת המימון הוא  1,422,000שקלים חדשים.
כ"ט בטבת התשפ"ב ( 2בינואר )2022
(חמכ)2001033-

1

חיים אבידור
חשב הכנסת
ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשע"ז ,עמ'  ;520י"פ התש"ף ,עמ' .2996

2625

הודעות לפי חוק העמותות
הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף  59לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי כעבור שלושה חודשים מיום פרסום הודעה
זו יימחקו שמות העמותות שלהלן מפנקס העמותות ,זולת אם
יינתן טעם שלא לעשות כן והעמותות יחוסלו:
שם העמותה

מס' עמותה
58-069966-8

הארליסטים למען חברים
(ע"ר)

58-072243-7

וליוסף אמר (ע"ר)

כ"ט בטבת התשפ"ב ( 2בינואר )2022
קארן שוורץ
רשמת העמותות
סגנית ראש רשות התאגידים

בקשות לפירוק עמותות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 1720-01-22
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 7391-08-21
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה :ישיבה וכולל אבן–חיים ,ע"ר
,58-011667-1
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.8.2021הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,31.1.2022בשעה .9.00
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
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.17.1.2022
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .17.1.2022
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

ובעניין פירוק העמותה :מועדון הוקי ירושלים ,ע"ר ,58-053607-6
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.1.2022הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.3.2022בשעה .9.00
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
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.24.2.2022
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .24.2.2022
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,17847/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6649
התשע"ג ,עמ'  ,7746מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה לב הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,10112ג' בשבט התשפ"ב5.1.2022 ,
14:05

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

 119דרך מוצעת

חטיבת קרקע בעראבה ,גוש  ,19385ח"ח ,78 ,46 ,45 ,44 ,40
ששטחה .1,116

125 ,124 ,123 ,121
דרך משולבת

י"ז בטבת התשפ"ב ( 21בדצמבר )2021
(חמ )3-2
חאתם דאוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג12485/
"רובע  10קצרין  446יח"ד" ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5311התשס"ד ,עמ' ,3323
מוסרת בזה המועצה המקומית קצרין (להלן  -המועצה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
שטח ציבורי פתוח ושל דרך.

.2

בכוונת המועצה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

המועצה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

3
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05/01/22

14:05

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקצרין ,המזוהה כגושים והחלקות האלה:
חלקה  -חדש
גוש

ח"ח

 126 201007דרך קיימת

גוש חלקה  -לשעבר
גוש

ח"ח

201000

3

114 ,113 ,112 ,111
שביל הולכי רגל
 127אתר לבנייני
ציבור
 129שצ"פ
 129 201008דרך מוצעת
,135 ,134 ,133 ,130
139 ,138 ,137 ,136
דרך משולבת
,123 ,122 ,121 ,120
 126 ,125 ,124שביל
הולכי רגל
143 ,142 ,141 ,140
שצ"פ
י"ט בטבת התשפ"ב ( 23בדצמבר )2021
(חמ )3-2
דימי אפרצב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קצרין

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,34/101/02/21שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7770התשע"ח ,עמ'  ,7082מוסרת בזה הוועדה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2627

המקומית לתכנון ולבנייה שדרות (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
מקרקעי ציבור.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בשדרות ,המזוהה כגוש  ,1896חלקות ,194
 198 ,197 ,196וח"ח .188 ,186 ,178 ,101 ,100 ,83 80

כ"ב בטבת התשפ"ב ( 29בדצמבר )2021
(חמ )3-2
דורון טקטוק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שדרות
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף  14לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד (להלן
 הוועדה) ,הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע אתהקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים  ,8075התשע"ט,
עמ'  ,6172בדבר תכנית מס' .3/124/03/3
תוספת
גוש  ,2022ח"ח חדשות ( 13 ,12 ,9לשעבר ח"ח  ;)4מגרש ,307
בשטח של  33,179מ"ר; הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
כ"ד בטבת התשפ"ב ( 28בדצמבר )2021
(חמ )3-3
יחיאל לסרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
___________________

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,8187התשע"ט,
עמ'  ,9551לעניין תכנית מפורטת מס'  ,3/124/03/3שהודעה
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בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7770התשע"ח,
עמ'  ,7082בסעיף  ,2תיאור הקרקע ,השורה המפורטת להלן
 צריכה להימחק:חלקי
חלקה

גוש

4

"2022

מגרש
307

שטח הפקעה
במ"ר
33,179

ייעוד
שטח לבנייני
ציבור"

(חמ )3-4

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
כרם מנחם  -העמותה לקידום החינוך לגיל הרך
(ע"ר )58-059757-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של העמותה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.11.2021התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את ישראל הלפרין ,מרח' נורדאו  ,36עפולה
 ,1800000למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ישראל הלפרין ,מפרק

ש.א .אקפלה בע"מ
(ח"פ )51-296542-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.12.2021התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי
אקוקה ,מרח' דרך מנחם בגין  ,7רמת גן  ,5268102למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.4.2022
בשעה  ,16.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אורלי אקוקה ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,10112ג' בשבט התשפ"ב5.1.2022 ,
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די.ג'י .קום שירותי תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-335317-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.7.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
הילה פריגוזין ,מרח' סרלין יוסף  ,42חולון ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.2.2016
בשעה  ,14.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
הילה פריגוזין ,עו"ד ,מפרקת

פוטו מודלים בע"מ
(ח"פ )51-266242-0
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.5.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה יוסוב ,מרח' שלמה המלך  ,15נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.2.2022
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
משה יוסוב ,מפרק

עוגן פירזול סוכנויות ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-342318-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,6.4.2022
בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
קרן סגל ,עו"ד ,מפרקת

עמיחיפארם בע"מ
(ח"פ )51-136838-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2022בשעה  ,10.30אצל המפרק ,רח'
האורנים  ,13/20הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם אשר ,עו"ד ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.12.2021התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
קרן סגל ,מרח' הגר"א  ,16כפר סבא ,למפרקת החברה.

די.אר.בי.וואי .חברה לניהול שווק ויעוץ בע"מ
(ח"פ )51-267309-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.2.2022בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
משה לוי  ,11ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רימון פרנקו ,מפרק

כוכב דוד בוסיקלה בע"מ
(ח"פ )51-546518-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.3.2022בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח'
שד' הגעתון  ,45נהריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם קורקוס ,עו"ד ,מפרק

2629

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון

אמטיס אירועים בע"מ

בבית המשפט המחוזי מרכז ,תיק פר"ק 59231-10-17

(ח"פ )51-311530-3
(בפירוק מרצון)

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

הודעה על כינוס אסיפה סופית

שם החברה :ירון ישעיהו ובניו בע"מ (בהסדר נושים) ,ח"פ
.51-402699-6

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.2.2022בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
רוטשילד  ,78ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב אברהמוב ,עו"ד ,מפרק

שם המנהלים המיוחדים ומענם :עו"ד ישראל שפלר,
מרח' אבא הלל  ,7רמת גן ועו"ד אייל עברון ,מרח' מדינת
היהודים  ,85הרצליה.
סוג ואחוז הדיבידנד :דיבידנד ראשון בהתאם להסדר
הנושים אשר אושר בהחלטה מיום  24.10.2021שישולם לנושי
החברה בהתאם לדיני קדימה.
אייל עברון ,עו"ד
ישראל שפלר ,עו"ד
מנהלים מיוחדים

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי מרכז ,תיק פש"ר 24734-03-12

נופר אנרגיה אספקת חשמל

שם החייב :מיכאל שר.
שם הנאמן ומענו :עו"ד אליהו עמר ,מרח' הלל יפה  ,11חדרה.
סוג הדיבידנד :נושים בדין קדימה  +נושים בדין רגיל.

הודעה בדבר העברת זכויות שותף מוגבל

אחוז הדיבידנד :נושים בדין קדימה 100% :מתביעות החוב
שאושרו על ידי הנאמן.
נושים בדין רגיל 17.26% :מתביעות החוב שאושרו על ידי
הנאמן.
אליהו עמר ,עו"ד ,נאמן

(ש"מ )54-031393-9
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום 29.12.2021
במסגרת החלפת שותפים מוגבלים בשותפות ,יצא השותף
המוגבל הקיים בשותפות :נופר אנרג'י אירופה ,שותפות
מוגבלת ,ש"מ  ,54-030810-3ובמקומו נכנסה לשותפות :ע.י.
נופר אנרג'י בע"מ ,ח"פ  ,51-459994-3כשותף מוגבל חדש.
ניר שושני ,עו"ד ,בא כוח השותפות
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