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הודעה בדבר קיצור עונש השעיית חבר מלשכת
עורכי הדין3281 ...............................................................................
הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 3282 ........
הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות
(נס ציונה) 3282 ................................................................................
הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין 3282 ..........................
הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 3282 ......................
בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט3283 .........................
הודעות מאת הציבור3283 ...................................................................

הודעה על מינוי מנהלת כללית

מומחים:
מיכל הנקין;

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ועל פי הצעת השרה להגנת הסביבה,
החליטה הממשלה למנות את גלית כהן למנהלת הכללית של
המשרד להגנת הסביבה.

סעיד אבו שקרה.
כ"ה בשבט התשפ"ב ( 27בינואר )2022
(חמ -3-1742ה)1
נפתלי בנט
ראש הממשלה

ד' בשבט התשפ"ב ( 6בינואר )2022
(חמ -3-56ה)1

מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים

שלום שלמה
מזכיר הממשלה
1

לפי חוק החוזים האחידים ,התשמ"ג ,1982-ולפי חוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב1992-

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

הודעה על חילופים של חברי הכנסת
לפי חוק הכנסת
מודיעים בזה ,לפי סעיף 10א( )3לחוק הכנסת,
התשנ"ד ,11994-כי ביום כ"ג בשבט התשפ"ב ( 25בינואר ,)2022
פסקה חברותו בכנסת של אריה מכלוף דרעי ,לפי סעיף 40
לחוק–יסוד :הכנסת ,2ובמקומו בא חבר הכנסת יוסף טייב.
כ"ד בשבט התשפ"ב ( 26בינואר )2022
(חמכ)2000037-
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התש"ף ,עמ' .74
 2ס"ח התשי"ח ,עמ' .69

בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ד) לחוק החוזים האחידים,
התשמ"ג ,11982-ולפי סעיף (5א) לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ"ב ,21992-אני ממנה את המפורטים להלן לחברי בית הדין
לחוזים אחידים:
עינת סולניק  -נציגת ארגון צרכנים;
וגיף אליאב  -נציג ארגון צרכנים;
עלי בוקשפן.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"א בשבט התשפ"ב ( 13בינואר )2022
(חמ -3-1686ה)1

1

הודעה על הרכבה של מועצת הארכיונים העליונה

2

לפי חוק הארכיונים ,התשט"ו1955-
אני מודיע כי בתוקף סמכות ראש הממשלה לפי סעיף
 3לחוק הארכיונים ,התשט"ו ,11955-שהועברה אליו ,2הוספו
ביום כ"ט בשבט התשפ"א ( 11בפברואר  )2021המנויים להלן
לחברים במועצת הארכיונים העליונה ,3וזאת למשך ארבע
שנים:
רותי אברמוביץ ,גנזת המדינה  -יושבת ראש;
באי כוח משרדי הממשלה:
אילה מוזס  -משרד התרבות והספורט;
מוריה זיסוביץ  -רשות התקשוב הממשלתי;
רבקה טאף-מזא"ה  -משרד ירושלים ומורשת;
באי כוח מוסדות ארכיונים:
אורן ויינברג  -הספרייה הלאומית;
יגאל סתרי  -הארכיון הציוני המרכזי;
אברהם גופר  -המועצה לארכיולוגיה;
אילנה אלון  -ארכיון צבא הגנה לישראל ומערכת הביטחון;

הארכת מינוי יושב ראש מותב ואב בית הדין
לחוזים אחידים
לפי חוק החוזים האחידים ,התשמ"ג ,1982-ולפי חוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק החוזים האחידים,
התשמ"ג( 11982-להלן  -החוק) ,ולפי סעיף (5א) ו–(ב) לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון,
אני מאריך 3את מינויו של משה סובל ,שופט של בית משפט מחוזי,
ליושב ראש מותב ואב בית הדין לחוזים אחידים לפי החוק.
תוקף המינוי לשלוש שנים ,מיום כ"א בחשוון התשפ"ב (27
באוקטובר .)2021
ז' בתשרי התשפ"ב ( 13בספטמבר )2021
גדעון סער
(חמ -3-1686ה)1
שר המשפטים
 1ס"ח התשמ"ג ,עמ'  ;8התשע"ה ,עמ' .109
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3י"פ התשע"ט ,עמ' .4552

חיים גרטנר  -ארכיון יד ושם;

הודעה על הסמכת מפקח

אהרון עזתי  -ארכיון יד טבנקין;
1
2
3

ס"ח התשט"ו ,עמ' .14
י"פ התשט"ו ,עמ' .639
י"פ התשע"ז ,עמ' .9296

לפי חוק מקורות אנרגיה ,התש"ן1989-
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק מקורות
אנרגיה ,התש"ן( 11989-להלן  -החוק) ,ולאחר שהתקיימו התנאים
1
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גדעון סער
שר המשפטים
ס"ח התשמ"ג ,עמ'  ;8התשע"ה ,עמ' .109
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

ס"ח התש"ן ,עמ'  ;28התשפ"א ,עמ' .115

ילקוט הפרסומים  ,10175א' באדר א' התשפ"ב2.2.2022 ,

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי

המפורטים בסעיף (4א) לחוק ,אני מסמיכה את יהונתן קרופניק
למפקח לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי החוק.
י"ח בטבת התשפ"ב ( 22בדצמבר )2021
(חמ )3-4097

לפי חוק אוויר נקי ,התשס"ח2008-
1
בהתאם לסעיף (57ב) לחוק אוויר נקי ,התשס"ח2008-
(להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי עקב שינוי במדד שפורסם
בחודש דצמבר  2021לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר
 ,2020מיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר  )2022סכומי העיצום
הכספי לפי סעיף  53לחוק הם כלהלן:

קארין אלהרר
שרת האנרגיה

הסמכה

( )1בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53א) -

לפי צו יבוא חופשי ,התשע"ד2014-

(א) ליחיד  468,100 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "רשות מוסמכת" שבסעיף 1
לצו יבוא חופשי ,התשע"ד( 12014-להלן  -הצו) ,אני מסמיכה את
הוועדה לחלוקת מכסות לרשות מוסמכת לעניין הצו ,והרכבה
כמפורט להלן:

(א) ליחיד  234,000 -ש"ח;

( )1דני טל  -מנהל מינהל יבוא  -יושב ראש;

(ב) לתאגיד 468,100 -ש"ח;

משה ילמה  -ממלא מקום יושב ראש;

(ב) לתאגיד  936,200 -ש"ח;
( )2בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53ב) -

( )3בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53ג) -

( )2ירדן יפתח  -נציגת מינהל סחר חוץ  -חברה;

(א) ליחיד  117,000 -ש"ח;

( )3צפורה ברמץ  -נציגת מינהל תעשיות  -חברה;

(ב) לתאגיד  234,000 -ש"ח.

נעמי דרעי  -ממלאת מקום נציגת מינהל תעשיות;

כ"ה בטבת התשפ"ב ( 29בדצמבר )2021
(חמ -3-4316ה)1

יפעת ענבר  -ממלאת מקום נציגת מינהל תעשיות;
( )4עינב שמשון  -נציגת מינהל יבוא  -חברה;
מרגלית ליבוביץ  -ממלאת מקום נציגת מינהל יבוא;

1

תמר זנדברג
השרה להגנת הסביבה
ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;752י"פ התשפ"א ,עמ' .3673

( )5גלעד קצב  -נציג אגף תקציבים במשרד האוצר  -חבר;

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי

( )6ערן גיל  -חשב המשרד  -חבר;

לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים ,התשס"ז2007-

עפרה הררי ליברמן  -ממלאת מקום חשב המשרד;
קרן קרדשוב  -ממלאת מקום חשב המשרד;
פבריס משה אוזן  -ממלא מקום חשב המשרד;
( )7מתן רטנר  -נציג על פי המלצת המנהל הכללי  -חבר.
בלי לגרוע מהסמכות אחרות מכוח הצו ,רישיונות שוועדת
המכסות האמורה לעיל החליטה לתת אותם יונפקו רק על ידי
משה ילמה או עינב שמשון ,ובהעדרה  -מרגלית ליבוביץ ,וזאת
כל עוד הם עובדי משרד הכלכלה והתעשייה.
המפורטים בהרכב הוועדה שלעיל יהיו חברי הוועדה או
ממלאי מקום בה ,כל עוד הם עובדי משרד הכלכלה והתעשייה,
ואולם יפעת ענבר תהיה ממלאת מקום בוועדה לתקופה של
שישה חודשים ממועד החתימה על ההסמכה.

בהתאם לסעיף (12א) לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים,
התשס"ז( 12007-להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי עקב שינוי במדד
שפורסם בחודש דצמבר  2021לעומת המדד שפורסם בחודש
דצמבר  ,2020מיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר  )2022סכום
העיצום הכספי לפי סעיף (12א) לחוק יהיה  2,467.58שקלים
חדשים בשל כל טונה צמיגים שלא סולק או מוחזר בהתאם
ליעדים האמורים בסעיף  3לחוק.
כ"ה בטבת התשפ"ב ( 29בדצמבר )2021
(חמ )3-4482

1

כל הסמכה קודמת של הוועדה לחלוקת מכסות לפי הצו
 -בטלה.

תמר זנדברג
השרה להגנת הסביבה
ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;96י"פ התשפ"א ,עמ' .3672

2

י' בשבט התשפ"ב ( 12בינואר )2022
(חמ -3-552ה)2

1
2

אורנה ברביבאי
שרת הכלכלה והתעשייה
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ד ,עמ' .46
י"פ התשע"ט ,עמ'  ,7067עמ'  ,10350עמ'  11369ועמ' ;14034
התשפ"א ,עמ'  ,3418עמ'  7444עד  7445ועמ' .10314

הודעה בדבר עדכון סכום היטל
לפי חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד1984-

בהתאם לסעיף 11י לחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד1984-
(להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי עקב שינוי המדד שפורסם
בחודש דצמבר  2021לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר
 ,2020מיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר  )2022סכומי היטלי
ההטמנה לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת,
בשנת  ,2021המופיעים בתוספת לחוק ,יהיו כלהלן:
1

1

ילקוט הפרסומים  ,10175א' באדר א' התשפ"ב2.2.2022 ,

ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשס"ז ,עמ' .88

3279

.1

.2

טור א'
סוג הפסולת
פסולת
מעורבת או
פסולת יבשה
פסולת יבשה

.3

שאריות מיון
פסולת
בוצה

.5

בוצה
תעשייתית
פסולת בניין

.4

.6

טור ב'
סוג האתר
לסילוק
אתר לסילוק
פסולת
מעורבת
אתר לסילוק
פסולת
יבשה
אתר לסילוק
פסולת
אתר לסילוק
פסולת
מעורבת
אתר לסילוק
פסולת
אתר לסילוק
פסולת

טור ג'
סכום היטל
ההטמנה (בשקלים
חדשים לטונה)
בשנת 2021
111.34

המדד שפורסם בחודש דצמבר  2021לעומת המדד שפורסם
בחודש דצמבר  ,2020מיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר )2022
סכום העיצום הכספי לפי סעיף 14ה לחוק יהיה כלהלן:
( )1בשל אי–ניהול פנקס רעלים  57,310 -שקלים חדשים;
( )2בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר ,אחסון רעלים
ושמירתם בניגוד להוראות או מכירת רעלים -
(א) ליחיד  57,310 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על
 250מיליון שקלים חדשים  229,230 -שקלים חדשים;

74.23

(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על
 250מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על  500מיליון
שקלים חדשים  458,460 -שקלים חדשים;

111.34
148.45

(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על
 500מיליון שקלים חדשים  916,930 -שקלים חדשים.
כ"ה בטבת התשפ"ב ( 29בדצמבר )2021
(חמ )3-4249
תמר זנדברג
השרה להגנת הסביבה

49.48
4.95

כ"ה בטבת התשפ"ב ( 29בדצמבר )2021
תמר זנדברג
(חמ )3-4552
השרה להגנת הסביבה

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח1988-
בהתאם לסעיף 5ח(ב) לחוק מניעת זיהום הים ממקורות
יבשתיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי
עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר  2021לעומת המדד
שפורסם בחודש דצמבר  ,2020מיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1
בינואר  )2022סכום העיצום הכספי לפי סעיף 5ד יהיה כלהלן:

הסמכת מנהל
לפי תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות),
התשל"ז ,1977-ולפי פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש],
התשל"ט1979-
בתוקף סמכותי לפי פקודה  1לפקודת רופאי השיניים
[נוסח חדש] ,התשל"ט ,11979-אני מסמיך את מנהל האגף לרישוי
מוסדות ומכשירים רפואיים ,ובהיעדרו את מנהל תחום רישוי
מוסדות ,וכן את ראש חטיבת טכנולוגיות רפואיות ,מידע ומחקר
במשרד הבריאות ,לעניין תקנה 5א לתקנות רופאי שיניים (אישור
תואר מומחה ובחינות) ,התשל"ז.21977-
ד' בכסלו התשפ"ב ( 8בנובמבר )2021
(חמ )3-822

( )1ליחיד  343,850 -שקלים חדשים;
( )2לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על
 250מיליון שקלים חדשים  687,690 -שקלים חדשים;

1
2

( )3לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על  250מיליון
שקלים חדשים ואינו עולה על  500מיליון שקלים חדשים -
 1,375,390שקלים חדשים;
( )4לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על  500מיליון
שקלים חדשים  2,750,780 -שקלים חדשים.
כ"ה בטבת התשפ"ב ( 29בדצמבר )2021
תמר זנדברג
(חמ )3-4250
השרה להגנת הסביבה
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;118התשס"ח ,עמ'  ;866י"פ התשפ"א ,עמ' .3673

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד–פעמיות,
התשע"ו2016-
בהתאם לסעיף (20ג) לחוק לצמצום השימוש בשקיות
נשיאה חד–פעמיות ,התשע"ו( 12016-להלן  -החוק) ,אני מודיע
כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר  2021לעומת
המדד שפורסם בחודש דצמבר  ,2020מיום כ"ח בטבת התשפ"ב
( 1בינואר  ,)2022סכום העיצום הכספי לפי סעיף  13לחוק הוא
כלהלן:
( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (13א) לחוק -
(א) ליחיד  20,730 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);

לפי חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג1993-
בהתאם לסעיף 14ט לחוק החומרים המסוכנים,
התשנ"ג( 11993-להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי עקב שינוי
1

נחמן אש
המנהל הכללי של משרד הבריאות
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .614
ק"ת התשל"ז ,עמ'  ;2550התשנ"ו ,עמ' .56

(ב) לתאגיד  41,450 -ש"ח;
1

ס"ח התשע"ו ,עמ' .698

ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;28התשס"ח ,עמ'  ;869י"פ התשפ"א ,עמ' .3672
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ילקוט הפרסומים  ,10175א' באדר א' התשפ"ב2.2.2022 ,

( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (13ב) לחוק -
(א) ליחיד  10,360 -ש"ח;
(ב) לתאגיד  20,730 -ש"ח;
( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (13ג) לחוק -

( )1ליחיד  10,570 -שקלים חדשים;
( )2לתאגיד  105,750 -שקלים חדשים.
ב' בשבט התשפ"ב ( 4בינואר )2022
(חמ )3-4608

(א) ליחיד  1,040 -ש"ח;
(ב) לתאגיד  2,070 -ש"ח;

הודעה בדבר עדכון סכומים

(ג) לקמעונאי גדול  5,180 -ש"ח;

לפי חוק קידום התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-

( )4בשל הפרת הוראה לפי סעיף (13ד) לחוק  5,180 -ש"ח;
( )5בשל הפרת הוראה לפי סעיף (13ה) לחוק  10,360 -ש"ח.
כ"ה בטבת התשפ"ב ( 29בדצמבר )2021
(חמ )3-5610
אלעד עמיחי
המנהל

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (64ג) לחוק למניעת מפגעי אסבסט
ואבק מזיק ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי עקב
שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר  2021לעומת המדד שפורסם
בחודש דצמבר  ,2020מיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר )2022
התעדכנו סכומי העיצומים הכספיים כאמור בסעיף  58לחוק ,והם
כלהלן:
( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (58א) לחוק -
(א) ליחיד  52,870 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  105,750 -שקלים חדשים;
( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (58ב) לחוק -
(א) ליחיד  211,500 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  423,000 -שקלים חדשים;
( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (58ג) לחוק -

בתוקף סמכותי לפי סעיף (3ב) לחוק קידום התחרות בענף
המזון ,התשע"ד( 12014-להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי בהתאם
לשיעור שינוי המדד שהיה ידוע ביום י"ד בשבט התשפ"ב (16
בינואר  )2022לעומת המדד שהיה ידוע ביום ג' בשבט התשפ"א
( 16בינואר - )2021
( )1הסכום הקבוע בהגדרה "ספק גדול" בסעיף  2לחוק הוא
 307,476,374.74שקלים חדשים;
( )2הסכום הקבוע בהגדרה "קמעונאי גדול" בסעיף  2לחוק
הוא  256,230,312.29שקלים חדשים.
י"ד בשבט התשפ"ב ( 16בינואר )2022
מיכל כהן
(חמ )3-5210
הממונה על התחרות
 1ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;438י"פ התשפ"א ,עמ' .3588

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק קידום התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  28לחוק קידום התחרות בענף
המזון ,התשע"ד( 12014-להלן  -החוק) ,ולפי סעיף 50ט(ג) לחוק
התחרות הכלכלית ,התשמ"ח ,21988-אני מודיעה כי בהתאם
לשיעור שינוי המדד הידוע ביום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר
 )2022לעומת מדד חודש מרס  ,2014סכומי העיצומים הכספיים
בסעיף (27א) לחוק התעדכנו ביום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר
 )2022כלהלן:
( )1סכום העיצום הכספי האמור בסעיף (27א) לחוק הוא:

(א) ליחיד  423,000 -שקלים חדשים;

(א) לגבי אדם  1,026,940 -שקלים חדשים;

(ב) לתאגיד  845,990 -שקלים חדשים.

(ב) לגבי תאגיד  24,646,650 -שקלים חדשים;

כ"ה בטבת התשפ"ב ( 29בדצמבר )2021
גלית כהן
(חמ )3-4609
המנהלת הכללית של
המשרד להגנת הסביבה
 1ס"ח התשע"א ,עמ'  ;694י"פ התשפ"א ,עמ' .3761

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה  -חובות
דיווח ומרשם) ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (22ג) לחוק הגנת הסביבה (פליטות
1
והעברות לסביבה  -חובות דיווח ומרשם) ,התשע"ב2012-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם
בחודש דצמבר  2021לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר
 ,2020התעדכנו סכומי העיצום הכספי כאמור בסעיף  16לחוק,
והם מיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר  )2022כמפורט להלן:
1

יצחק בן דוד
הרשם

ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;238י"פ התשפ"א ,עמ' .3236

ילקוט הפרסומים  ,10175א' באדר א' התשפ"ב2.2.2022 ,

( )2סכום העיצום הכספי האמור בסעיף (27ב) לחוק הוא:
(א) לגבי אדם  308,080 -שקלים חדשים;
(ב) לגבי תאגיד  8,215,550 -שקלים חדשים.
כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר )2022
מיכל כהן
(חמ )3-5210
הממונה על התחרות
 1ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;438התשע"ט ,עמ'  ;6045י"פ התשפ"א,
עמ' .2879
 2ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התשע"ב ,עמ' .382

הודעה בדבר קיצור עונש השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
1

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

3281

של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ח בשבט התשפ"ב (30
בינואר  ,)2022בתיק בד"א  ,035/2021החליט לקצר את עונש
ההשעיה שהוטל על אליאס דקואר ,רישיון מס'  ,56237מעיסוק
במקצוע עריכת הדין בתיק בד"מ  19/20משלושים ושישה
חודשים לשלושים חודשים.
בהתאם לאמור לעיל תוקף השעייתו מיום כ"ו בחשוון
התשפ"ב ( 1בנובמבר  )2021עד יום כ"ב בניסן התשפ"ד (30
באפריל .)2024
כ"ט בשבט התשפ"ב ( 31בינואר )2022
(חמ )3-94
אורי אלפרסי
המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין

המחוזי של לשכת עורכי הדין מחוז חיפה ,בשבתו ביום י"ז
בשבט התשפ"ב ( 19בינואר  ,)2022בתיק בד"מ  ,055/2020החליט
להטיל על אבי אדרי ,רישיון מס'  ,52765עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמש שנים.
ההשעיה תיכנס לתוקפה ביום שבו יחזור להיות חבר
בלשכת עורכי הדין ולאחר ריצוי כל עונש השעיה אחר
שהושת עליו.
ל' בשבט התשפ"ב ( 1בפברואר )2022
(חמ )3-94
אורי אלפרסי
המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין

הודעה על מינוי מפקח

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף
 5לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,21985-אני ממנה את
רפאל וקנין ,עובד עיריית נס ציונה ,שקיבל הכשרה למילוי
תפקידו לעניין העבירות המינהליות המנויות בתקנות
העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח על כלבים),
התשס"ז ,32007-למפקח בתחום העירייה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין מחוז ירושלים ,בשבתו ביום כ"א בחשוון
התשפ"ב ( 27באוקטובר  ,)2021בתיק בד"מ  ,038/2019החליט
להטיל על אלי טובול ,רישיון מס'  ,60834עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשר שנים.
תוקף ההשעיה מיום כ"א בחשוון התשפ"ב ( 27באוקטובר
 )2021עד יום ט' בחשוון התשצ"ב ( 26באוקטובר .)2031
כ"ח בשבט התשפ"ב ( 30בינואר )2022
(חמ )3-94
אורי אלפרסי
המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

1

תוקפו של המינוי כל עוד העובד משמש בתפקידו או עד
לביטול המינוי ,לפי המוקדם משניהם.
ג' בשבט התשפ"ב ( 5בינואר )2022
שמואל בוקסר
(חמ )3-1923
ראש עיריית נס ציונה
 1י"פ התשס"ח ,עמ'  ;1018התשס"ג ,עמ' .74
 2ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
 3ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין מחוז חיפה ,בשבתו ביום י"ז
בשבט התשפ"ב ( 19בינואר  ,)2022בתיק בד"מ  ,054/2020החליט
להטיל על אבי אדרי ,רישיון מס'  ,52765עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמש שנים.
ההשעיה תיכנס לתוקפה ביום שבו יחזור להיות חבר
בלשכת עורכי הדין ולאחר ריצוי כל עונש השעיה אחר
שהושת עליו.

נמסרת בזה הודעה כי לוח הזכויות של גוש הרישום מס'
 - 31740אל–שיאח ,הוצג ביום כ"ד בשבט התשפ"ב ( 26בינואר
 ,)2022למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר ומפקח על
רישום המקרקעין ,רח' יפו  ,97מרכז כלל ,קומה  ,8ירושלים
 ,9434001בלשכת הממונה על המחוז ,משרד הפנים ,רח' יפו
 ,97מרכז כלל ,קומה  ,8ירושלים  ,9434001ירושלים ,וברשות
המקומית.
דוד רוטנברג
פקיד הסדר
ומפקח על רישום המקרקעין

ל' בשבט התשפ"ב ( 1בפברואר )2022
(חמ )3-94

1

אורי אלפרסי
המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19

הודעה בדבר השעיית חבר

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
1

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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.1
1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתוכנית מס'  ,301-0186817שהודעה
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,10175א' באדר א' התשפ"ב2.2.2022 ,

בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7191התשע"ו,
עמ'  ,2878מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קריות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,9993התשפ"ב ,עמ'  ,1412תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית קריית ביאליק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית ביאליק ,מזוהה כחלק מגוש - 10237
ששטחה כ– 1,910מ"ר ,המזוהה כחלק מגוש  ,10237חלקה 58
(לשעבר ח"ח  ,)21כשטח לדרך מוצעת ,בצבע אדום;
ששטחה כ– 2,079מ"ר ,חלקה ( 59לשעבר ח"ח  ,)21כשטח לדרך
מוצעת ,בצבע אדום;
ששטחה כ– 2,205מ"ר ,חלקה ( 60לשעבר ח"ח  ,)21כשטח לדרך
מוצעת ,בצבע אדום;
ששטחה כ– 3,740מ"ר ,חלקה ( 61לשעבר ח"ח  ,)21כשטח לדרך
מוצעת ,בצבע אדום;
ששטחה כ– 3,359מ"ר ,חלקה ( 62לשעבר ח"ח  ,)21כשטח לדרך
מוצעת ,בצבע אדום;
ששטחה כ– 3,984מ"ר ,חלקה ( 63לשעבר ח"ח  ,)21כשטח לדרך
מוצעת ,בצבע אדום;
ששטחה כ– 3,973מ"ר ,חלקה ( 64לשעבר ח"ח  ,)21כשטח לדרך
מוצעת ,בצבע אדום;
ששטחה כ– 33,064מ"ר ,חלקה ( 65לשעבר ח"ח  ,)21כשטח
לדרך מוצעת ,בצבע אדום;
ששטחה כ– 1,544מ"ר ,חלקה ( 38לשעבר ח"ח  ,)21כשטח
ציבורי פתוח ,בצבע ירוק;
ששטחה כ– 1,655מ"ר ,חלקה ( 41לשעבר ח"ח  ,)21כשטח
ציבורי פתוח ,בצבע ירוק;
ששטחה כ– 3,046מ"ר ,חלקה ( 44לשעבר ח"ח  ,)21כשטח
ציבורי פתוח ,בצבע ירוק;
חטיבת קרקע בקריית ביאליק ,ששטחה כ– 5,438מ"ר ,המזוהה
כחלק מגוש  ,10237חלקה ( 47לשעבר ח"ח  ,)21כשטח ציבורי
פתוח ,בצבע ירוק;
ששטחה כ– 3,489מ"ר ,חלקה ( 49לשעבר ח"ח  ,)21כשטח
ציבורי פתוח ,בצבע ירוק;
ששטחה כ– 0.958מ"ר ,חלקה ( 53לשעבר ח"ח  ,)21כשטח
ציבורי פתוח ,בצבע ירוק;
ששטחה כ– 1,270מ"ר ,חלקה ( 57לשעבר ח"ח  ,)21כשטח
ציבורי פתוח ,בצבע ירוק;
ששטחה כ– 1,317מ"ר ,חלקה ( 37לשעבר ח"ח  ,)21כשטח
למבנים ומוסדות ציבור ,בצבע חום;
ששטחה כ– 5,025מ"ר ,חלקה ( 45לשעבר ח"ח  ,)21כשטח
למבנים ומוסדות ציבור ,בצבע חום;
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ששטחה כ– 23,881מ"ר ,חלקה ( 46לשעבר ח"ח  ,)21כשטח
למבנים ומוסדות ציבור ,בצבע חום;
ששטחה כ– 16,075מ"ר ,חלקה ( 48לשעבר ח"ח  ,)21כשטח
למבנים ומוסדות ציבור ,בצבע חום.
י"ח בשבט התשפ"ב ( 20בינואר )2022
(חמ )3-4

יוסי אזריאל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות

בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 11459-01-22
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה תלמוד תורה מצדיקי הרבים בבאר
שבע ע"ש ר' שמעון בר יוחאי זיע"א ,ע"ר  ,58-046491-5רח'
שומרון  ,60באר שבע ,8481461
המבקשות :טבול אושרת ו– 25עובדות נוספות ,ע"י ב"כ
עו"ד ורו"ח יצחק רייס ,מת"ד  ,272ראש פינה .1210102
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.1.2022הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.3.2022בשעה .10.30
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
למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות באופן שתגיע לידיהן
לא יאוחר מ– 7ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יצחק רייס ,עו"ד ,רו"ח
בא כוח המבקשות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
 2בי עדיף
(ש"מ )55-027055-7

הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  60לפקודת השותפויות
[נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום  26.1.2022חלו בשותפות
השינויים האלה:
נוספו שותפים מוגבלים חדשים :מיכאל לי ,גולן ומאיה
החזקות (יעלים בע"מ); עודכנו פרטי השותף המוגבל  2בי
קהילה; ונגרע השותף המוגבל שחר בוצר.
יואל חשין
מורשה חתימה בשותפות
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 2בי שמיים
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(ש"מ )55-027054-0

הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום 26.1.2022
חלו בשותפות השינויים האלה:
נוספו שותפים מוגבלים חדשים :עדי פונדק ,דני בראילה,
יואב ברוק ,צבי אגמון ,משה מועלם וגיגי לוי ויי; עודכנו
פרטי השותף המוגבל  2בי קהילה; ונגרע השותף המוגבל שחר
בוצר.
יואל חשין
מורשה חתימה בשותפות

 2בי קוקו

.3

השותף המוגבל גלעד הלוי ,הצטרף לשותפות ומחזיק
ב– 4.20%מהשותפות המוגבלת ,אשר משקפים השקעה
של  4.20שקלים חדשים בהון השותפות;

.4

השותף המוגבל פאבלו לודמר ,הצטרף לשותפות ומחזיק
ב– 1.15%מהשותפות המוגבלת ,אשר משקפים השקעה של
 1.15שקלים חדשים בהון השותפות;

.5

השותף המוגבל מטיאס ויקטור הודרה ,בעל דרכון
ארגנטינאי שמספרו  ,AAB924230הצטרף לשותפות
ומחזיק ב– 0.63%מהשותפות המוגבלת ,אשר משקפים
השקעה של  0.63שקלים חדשים בהון השותפות;

.6

השותף המוגבל גסטון אריאל מירקין ,בעל דרכון ארגנטינאי
שמספרו  ,AAG742259הצטרף לשותפות ומחזיק ב–0.63%
מהשותפות המוגבלת ,אשר משקפים השקעה של 0.63
שקלים חדשים בהון השותפות;

.7

השותף המוגבל ערן חן ,הצטרף לשותפות ומחזיק ב–1.78%
מהשותפות המוגבלת ,אשר משקפים השקעה של 1.78
שקלים חדשים בהון השותפות;

(ש"מ )55-026624-1

הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום 26.1.2022
חלו בשותפות השינויים האלה:
נוסף השותף המוגבל עדי פונדק ונצ'רס בע"מ; ונגרע
השותף המוגבל אורורה בוראליס.
יואל חשין
מורשה חתימה בשותפות

השותף המוגבל י.צ .בן שושן החזקות בע"מ ,ח"פ
 51-609993-4הצטרף לשותפות ומחזיק ב–7.49%
מהשותפות המוגבלת ,אשר משקפים השקעה של 7.49
שקלים חדשים בהון השותפות;

לאחר הוספת השותפים שלעיל ,השותף המוגבל ג'יי איי
 4הולדינגס ( )2018בע"מ ,ח"פ  ,51-594071-6מחזיק ב–61.62%
מהשותפות המוגבלת ,אשר משקפים השקעה של  61.62שקלים
חדשים בהון השותפות.

ענביד מוצרי בידוד קרית ענבים

רחל ישראלי ,עו"ד
באת כוח השותפות

(ש"מ )55-000534-2

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי לנושי החייב

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום 2.12.2021
מלון קרית ענבים (ע"ש אסתר) ,ש"מ  ,54-010723-2שהוא שותף
המוגבל בשותפות ,העביר את מלוא זכויותיו בשותפות כשותף
מוגבל ,לידי החזקות ופיתוח קרית ענבים אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.

א.וא .כליפא חברה לבנין והשקעות בע"מ

ג'ייאיי בנימינה

(ח"פ )51-059515-0

הודעה על שינויים בשותפות

בקשה להחייאת חברה

(ש"מ )54-030691-7

הודעה בדבר הוספת שותפים מוגבלים בשותפות מוגבלת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום 25.5.2021
חלו בשותפות השינויים האלה:
 .1השותף המוגבל בן שושן החזקות בע"מ ,ח"פ 51-343351-6
הצטרף לשותפות ומחזיק ב– 22.49%מהשותפות המוגבלת,
אשר משקפים השקעה של  22.49שקלים חדשים בהון
השותפות;
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שם החייב :דורון בזוק.
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