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הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים (41א) ו–46א
לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת ,אני אוצל למנהל הכללי של הכנסת את
סמכותי לפטר או להפסיק את עבודתו של עובד הכנסת שאינו
מתאים למלא את תפקידו שלא מחמת עבירת משמעת אלא
מחמת אי–התאמה ,לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את
טענותיו ,ובלבד שסמכות זו לא תוחל על עובד הכנסת שיושב
ראש הכנסת מינה לתפקידו.
עובד הכנסת שקיבל הודעה על החלטת המנהל הכללי
של הכנסת לפטרו מחמת אי–התאמה ,רשאי לערור עליה לפני
יושב ראש הכנסת בתוך  30ימים מיום שהומצאה לו ההודעה.
אין באצילת הסמכות כאמור כדי לגרוע מסמכותי לפטר
או להפסיק את עבודתו של עובד הכנסת כאמור.
ו' באדר א' התשפ"ב ( 7בפברואר )2022
(חמכ)2001393 -

1

מיקי לוי
יושב ראש הכנסת
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"ח ,עמ' .42

ולבנייה של תשתיות לאומיות כי בישיבתה מס'  16/2021מיום
כ"ו בחשוון התשפ"ב ( 1בנובמבר  ,)2021החליטה על הכנת
תוכנית לתשתית לאומית מספר  - 118שטח תפעול במזרח נמל
חיפה (להלן  -התוכנית).
מקום ותיאור התוכנית :נמל חיפה.
מטרות התוכנית :הסדרה סטטוטורית וסביבתית של
מסופים קיימים ופעילים במזרח המרחב הנמלי בחיפה ,לרבות
תוכניות פיתוח עתידי שלהם ,וכן הוראות למבנים ולשימושים
במסופים מתוכננים המאושרים בתמ"א /13ב.1/1/
השטחים הכלולים בבקשה ומקומם :מחוז :חיפה; מרחב
תכנון מקומי :חיפה.
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום
הבקשה:
גוש

חלק הגוש

10871

36 ,25 ,19

20

10877

31 ,8 ,7 ,2 ,1

33 ,26 ,25 ,5 ,4 ,3

10884

1

10895

תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים
בספר הזכויות

10896

2 ,1
45

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  98לחוק זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ג ,11973-אני מודיעה כי הוגשה בקשה לתיקון
הרישום בספר הזכויות( 2כאמור בהודעה בדבר רישום זכות
מטפחים בספר הזכויות) ,כך שההודעה בדבר רישום זכות
מטפחים בספר הזכויות ,3תתוקן כך שבבקשה מס' ,4862/19
רישום מספר  ,3763מיום ח' בטבת התשפ"ב ( 12בדצמבר ,)2021
בשם המטפח ,במקום "" "Agrico U.A.יבוא "Kweek - en
."Researchbedrijf Agrico B.V.
המבקש להתנגד לבקשה לפי הסעיף האמור ,יגיש את
התנגדותו בתוך  30ימים ,כאמור בתקנה (14ב) לתקנות זכות
מטפחים של זני צמחים ,התשל"ד ,31974-לרשמת זכויות
מטפחים ביחידה לזכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
א' באדר א' התשפ"ב ( 2בפברואר )2022
(חמ -3-361ה)2
מורן הכהן-יבין
רשמת זכויות מטפחים
 1ס"ח התשל"ג ,עמ' .272
 2י"פ התשפ"ב ,עמוד .2375
 3ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

הודעה בדבר הכנת תוכנית לתשתית לאומית תת"ל
 - 118שטח תפעול במזרח נמל חיפה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיפים 76ג( )1ו– 77לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-מודיעה בזה הוועדה הארצית לתכנון
1

חלקה בשלמות

,19 ,17 ,16 ,15 ,12 ,6, 4 ,3
,34 ,32 ,30, 29 ,25 ,24 ,22 ,21
47 ,43 ,42 ,41 ,38 ,37 ,35

10899

,15 ,14 ,11 ,7
32 ,31 ,19

10902

95

10924

2 ,1

4 ,3

10928

1

11632

,10 ,7 ,6 ,5 ,4
,13 ,12 ,11
,77 ,72 ,14
103 ,78

76 ,75 ,74

11633

2

11634

74

11638

6 ,4 ,1

1
5 ,3

11639

26 ,9

5

11640

,32 ,28 ,27
,38 ,36 ,33
74 ,61 ,58 ,48

37 ,35 ,34

11641

7 ,6 ,3 ,1

8 ,5 ,4 ,2

11642

,41 ,38 ,3
94 ,58

40 ,39 ,4 ,2 ,1

11653

,18 ,15 ,10 ,9
64 ,63, 62

17 ,16 ,8, 7, 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .214
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גוש

חלק הגוש

11654

,20 ,13 ,12
41 ,23

11675

1

חלקה בשלמות
44 ,43 ,42 ,22 ,11-1

הימי; הסדרת תשתיות בעבור מסוף מכולות; הסדרת בינוי
קיים ואפשרות להקמת מבנים ומיתקנים נוספים.
השטחים הכלולים בבקשה ומקומם :מחוז :חיפה; מרחב
תכנון מקומי :חיפה.
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום
הבקשה:

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

גוש

עיון במסמכי הבקשה :כל המעוניין רשאי לעיין בתשריט
הנלווה להודעה זו באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת:
 ,https://bit.ly/3lxBhDFובמשרדי הוועדות הרשומות להלן,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

חלקות בשלמותן

10845

6 ,5 ,4

10846

24 ,14 ,13 ,12

10886

8-1

10887
10891

( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
בית השנהב ,בניין  Cקומה  ,7רח' בית הדפוס  ,12גבעת
שאול ,ירושלים ,טל'  ,074-7578208דואר אלקטרוני
 ,ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאתר הוועדה לתשתיות
לאומיותhttps://www.gov.il/he/departments/topics/ :
;vatal

חלקות בחלקן

21 ,19
1

20 ,19 ,17-4 ,1

23 ,21 ,18 ,3

10905

1

10928

1

11675

1

( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רח' פל–ים
15א ,קריית הממשלה ,חיפה  ,33095טל' ,074-7697275
דואר אלקטרוני ;ElenaMa@iplan.gov.il

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה ,רח' ביאליק ,3
חיפה ,טל'  ,04-8356807דואר אלקטרוניNuritl@haifa. :
.muni.il

עיון במסמכי הבקשה :כל המעוניין רשאי לעיין בתשריט
הנלווה להודעה זו באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת:
 ,https://bit.ly/3eLQSMcובמשרדי הוועדות הרשומות להלן,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

י' בשבט התשפ"ב ( 12בינואר )2022
(חמ -3-697ה)4
שלומי הייזלר
יושב ראש הוועדה
לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר הכנת תוכנית לתשתית לאומית תת"ל
 - 119מסוף מכולות ותיק בנמל חיפה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיפים 76ג( )1ו– 77לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-מודיעה בזה הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של תשתיות לאומיות כי בישיבתה מס'  16/2021מיום
כ"ו בחשוון התשפ"ב ( 1בנובמבר  ,)2021החליטה על הכנת
תוכנית לתשתיות לאומיות ,תת"ל  - 119מסוף מכולות ותיק
בנמל חיפה (להלן  -התוכנית).
מקום ותיאור התוכנית :שטח מסוף המכולות הוותיק יובש
ברובו בשנות ה– 80ועבודות הבנייה שלו הסתיימו בראשית
שנות ה– ;90השטח מופעל על ידי חברת נמל חיפה בע"מ
ובתחום התוכנית פועלים גם נמל הדלק (מופעל על ידי תש"ן),
מזח מטענים ,המרכז הטכני של חברת הנמל (מוסכים ,תחזוקה),
אגף הים ותצפית ים ("מגדל הפיקוח" של כלל הנמל) על ידי
חנ"י; השטח מסומן בחלקו בתוכנית מנדטורית כשטח שמור
לממשלה ובתמ"א /13ב 1/הוא מופיע בייעוד נמלי.
מטרות התכנית :הסדרה סטטוטורית של שטח זה שכיום
נעדר תוכנית מפורטת בחלקו ,מתן אפשרות להעמקה בתחום
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .214

ילקוט הפרסומים  ,10196ט' באדר א' התשפ"ב10.2.2022 ,

( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
בית השנהב ,בניין  Cקומה  ,7רח' בית הדפוס  ,12גבעת
שאול ,ירושלים ,טל'  ,074-7578208דואר אלקטרוני
 ,ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאתר הוועדה לתשתיות
לאומיותhttps://www.gov.il/he/departments/topics/ :
;vatal
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רח' פל–ים
15א ,קריית הממשלה ,חיפה  ,33095טל' ,074-7697275
דואר אלקטרוני ;ElenaMa@iplan.gov.il
( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה ,רח' ביאליק 3
חיפה ,טל'  ,04-8356807דואר אלקטרוניNuritl@haifa. :
.muni.il
י' בשבט התשפ"ב ( 12בינואר )20252
(חמ -3-697ה)4

שלומי הייזלר
יושב ראש הוועדה
לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר הכנת תוכנית לתשתית לאומית תת"ל
 - 132הרחבת גשרים באיילון
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיפים 76ג( )1ו– 77לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-לחוק האמור ,מודיעה בזה הוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות כי בישיבתה מס'
 17/2021מיום י"ח בכסלו התשפ"ב ( 22בנובמבר  ,)2021החליטה
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .214

3539

על הכנת תוכנית לתשתיות לאומיות ,תת"ל  - 132הרחבת
גשרים באיילון (להלן  -התוכנית).
מקום ותיאור התוכנית :תוכנית להוספת גשרי הולכי רגל
ואופניים על ידי הצמדתם לשני גשרים קיימים מעל תעלת
האיילון :גשר מוזס מצפון לתחנת השלום ,וגשר שיפמן מדרום
לתחנת סבידור.
מטרות התוכנית :התוכנית נועדה לאפשר מימוש בטווח
המיידי של הרחבת שני גשרים קיימים במקטע המרכזי של
תעלת האיילון  -גשר מוזס מצפון לתחנת השלום ,וגשר שיפמן
מדרום לתחנת הרכבת סבידור; ההרחבות המתוכננות יאפשרו
יצירת מרחב ציבורי להולכי רגל ואופניים ,שיחבר בין מוקדים
ראשיים והומים משני צידי תעלת האיילון; הרחבת גשר מוזס
תאפשר גם חיבור מצפון לתחנת רכבת השלום.
השטחים הכלולים בבקשה ומקומם :מחוז :תל אביב; מרחב
תכנון מקומי :תל–אביב-יפו.
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום
הבקשה:
גוש

סוג
גוש

חלק/כל
הגוש

חלקות
בשלמות

חלקות בחלקן

מתחם צפוני  -גשר פישמן
,405 ,403 ,383 ,357
416 ,411 ,406

6110

רשום

חלק

384

7105

רשום

חלק

,160 ,158 ,145 ,143 ,163 ,125
165 ,161
164

7110

רשום

חלק

367 ,327 ,2

מתחם דרומי  -גשר מוזס
7093

רשום

חלק

309 ,195

,266 ,196 ,193 ,186
536 ,530 ,507 ,308

7106

רשום

חלק

,38 ,37
,43 ,40
87 ,84

,50 ,45 ,42 ,41 ,39
88 ,81 ,77 ,51

עיון במסמכי הבקשה :כל המעוניין רשאי לעיין בתשריט
הנלווה להודעה זו באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת:
 ,https://bit.ly/3HK56K9ובמשרדי הוועדות הרשומות להלן,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
בית השנהב ,בניין  ,Cקומה  ,7רח' בית הדפוס  ,12גבעת
שאול ,ירושלים ,טל'  ,074-7578208דואר אלקטרוני
 ,ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאתר הוועדה לתשתיות
לאומיותhttps://www.gov.il/he/departments/topics/ :
;vatal
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,רח' דרך
בגין  ,125תל–אביב-יפו  ,67012טל'  ,03-7632588דואר
אלקטרוני ;HanitSh@iplan.gov.il
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י' בשבט תשפ"ב ( 12בינואר )2022
(חמ -3-697ה)4
שלומי הייזלר
יושב ראש הוועדה
לתשתיות לאומיות

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודה שיתופית
להלן נתונים בעניין האגודה:
שם האגודה :זאביק אגודה שיתופית לשירותים בע"מ.
מס' האגודה.57-006718-1 :
המען :רח' משה דיין.
תאריך רישום :ג' בשבט התשפ"ב ( 5בינואר .)2022
סוג ראשי :שירותים.
ג' בשבט התשפ"ב ( 5בינואר )2022
אהוד אמיתי
עוזר רשמת האגודות השיתופיות

הודעה זו מתפרסמת באחריות המודיעים ואין
בפרסומה משום מתן תעודה על נכונותה
הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי לנושים
הבלתי מובטחים
בבית המשפט המחוזי מרכז ,תיק פר"ק 4221-12-13
בעניין :חוק החברות ,התשנ"ט1999-
בעניין :תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר) ,התשס"ב2002-
שם החברה :אם.אס.אי אקסלנס בע"מ ,ח"פ 51-298724-9

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; במקרה
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