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הודעה על עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק
שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-עדכנה הממשלה
את רשימת המשרות שבתוספת לחוק האמור כלהלן:

בפסקה ( )3להגדרת "חוב" בחוק ,המשולמים לקופת הרשות
המקומית בנימינה-גבעת עדה ,ושטרם חלף המועד לתשלומם.
ח' באדר א' התשפ"ב ( 9בפברואר )2022
גדעון סער
(חמ )3-5780
שר המשפטים

תיגרע המשרה:

אישור לקבלת תשלום בעד חוב שטרם חלף
המועד לתשלומו

" .66מנהל תוכנית הצוערים לשירות המדינה".2
ט' באדר א' התשפ"ב ( 10בפברואר .)2022
		
(חמ -3-1173ה)2
שלום שלמה
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
 2י"פ התשע"ז ,עמ' .3986

הודעה על מינוי הממונה על התחרות
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולהוראות סעיף (41א) לחוק התחרות
הכלכלית ,התשמ"ח ,21988-החליטה הממשלה למנות ,לפי
הצעת שרת הכלכלה והתעשייה ,את מיכל כהן לתפקיד
הממונה על התחרות.
תוקף המינוי לשש שנים.
י"א בשבט התשפ"ב ( 13בינואר )2022
(חמ )3-6348
1
2

שלום שלמה
מזכיר הממשלה

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התשע"ט ,עמ' .246

הודעה על אישור תוכנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מודיעים בזה ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף  53לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-החליטה הממשלה לאשר
את תוכנית מיתאר ארצית  -תמ"א /15ב  -שדה תעופה זמני
 הרצליה.ב' באדר א' התשפ"ב ( 3בפברואר )2022
שלום שלמה
(חמ -3-697ה)6
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;68התשע"ז ,עמ' .160

אישור לקבלת תשלום בעד חוב שטרם חלף
המועד לתשלומו
לפי חוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות,
התשנ"ה1995-
בהתאם לסעיף 2ב(א) לחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות
והוצאות ,התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,אני מאשר את
ההצעה המשותפת של חשב הרשות המקומית בנימינה-גבעת
עדה ומנהל המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות (להלן -
המרכז) ,ולפיה המרכז יהיה רשאי לקבל מאדם תשלומים בעד
חוב שהוא קנס שהטיל בית משפט ,קנס מינהלי או קנס כאמור
1

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;170התשע"ח ,עמ' .684

לפי חוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה1995-
בהתאם לסעיף 2ב(א) לחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות
והוצאות ,התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,אני מאשר את
ההצעה המשותפת של חשב הרשות המקומית טבריה ומנהל
המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות (להלן  -המרכז) ,ולפיה
המרכז יהיה רשאי לקבל מאדם תשלומים בעד קנס שהטיל בית
משפט ,קנס מינהלי או קנס כאמור בפסקה ( )3להגדרת "חוב"
בחוק ,המשולמים לקופת הרשות המקומית טבריה ,ושטרם חלף
המועד לתשלומם ,והכול למעט קנס שהטיל בית משפט בשל
הפרה של הוראה מחוק עזר לטבריה (העמדת רכב וחנייתו),
התשמ"ח ,21998-או קנס כאמור בפסקה ( )3להגדרת "חוב"
בחוק שהוטל בשל הפרה של הוראה מחוק העזר כאמור.
ח' באדר א' התשפ"ב ( 9בפברואר )2022
גדעון סער
(חמ )3-5780
שר המשפטים
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;170התשע"ח ,עמ' .684
 2ק"ת-חש"ם ,התשמ"ח ,עמ' .226

אישור
לפי חוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה1995-
בהתאם לפסקה (16א) להגדרת "חוב" שבסעיף  1ולסעיף 3
1
לחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה1995-
(להלן  -החוק) ,אני מאשר בזה את ההצעה המשותפת של ראש
הרשות המקומית בנימינה-גבעת עדה ומנהל המרכז לגביית
קנסות ,אגרות והוצאות ,ולפיה תשלומים בעד קנס שהטיל בית
משפט ,קנס מינהלי או קנס כאמור בפסקה ( )3להגדרת "חוב"
בחוק ,המשולמים לקופת הרשות המקומית בנימינה-גבעת
עדה ,ייגבו באמצעות המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות.
ח' באדר א' התשפ"ב ( 9בפברואר )2022
גדעון סער
(חמ )3-4058
שר המשפטים
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;170התשע"ח ,עמ' .684

אישור
לפי חוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה1995-
בהתאם לפסקה (16א) להגדרת "חוב" שבסעיף  1ולסעיף 3
1
לחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה1995-
(להלן  -החוק) ,אני מאשר בזה את ההצעה המשותפת של
ראש הרשות המקומית טבריה ומנהל המרכז לגביית קנסות,
אגרות והוצאות ,ולפיה תשלומים בעד קנס שהטיל בית משפט,
קנס מינהלי או קנס כאמור בפסקה ( )3להגדרת "חוב" בחוק,
המשולמים לקופת הרשות המקומית טבריה ,ייגבו באמצעות
המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,והכול למעט קנס
שהטיל בית משפט בשל הפרה של הוראה מחוק עזר לטבריה
(העמדת רכב וחנייתו) ,התשמ"ח ,21998-או קנס כאמור
1
2

3 660

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;170התשע"ח ,עמ' .684
ק"ת-חש"ם ,התשמ"ח ,עמ' .226

ילקוט הפרסומים  ,10210ט"ו באדר א' התשפ"ב16.2.2022 ,

בפסקה ( )3להגדרת "חוב" בחוק שהוטל בשל הפרה של הוראה
מחוק העזר כאמור.
ח' באדר א' התשפ"ב ( 9בפברואר )2022
(חמ )3-4058

גדעון סער
שר המשפטים

אישור
לפי חוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות הוצאות ,התשנ"ה1995-
בהתאם לפסקה ( )13להגדרת "חוב" שבסעיף  ,1ולסעיף 3
1
לחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה1995-
(להלן  -החוק) ,אנו מאשרים את ההצעה המשותפת של חשב
משרד הכלכלה והתעשייה ומנהל המרכז לגביית קנסות ,אגרות
והוצאות ,ולפיה אגרות שלא שולמו במועדן לפי פרק ז' לתקנות
המשקלות והמידות ,התשכ"ג ,21963-שעליהן חלה פקודת
המסים (גבייה) ,3בהתאם לאכרזת המסים (גבייה) (אגרות לפי
פקודת המשקלות והמידות) ,התשס"ב ,42002-ייגבו באמצעות
המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות.
ט' באדר א' התשפ"ב ( 10בפברואר )2022
(חמ )3-4058
גדעון סער
אורנה ברביאי
שר המשפטים
      שרת הכלכלה והתעשייה
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;170התשס"ט ,עמ'  ;205התשע"ד ,עמ' .593
 2ק"ת התשכ"ג ,עמ'  ;1044התשס"ז ,עמ' .788
 3חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1374
 4ק"ת התשס"ב ,עמ' .657

אכרזה על מוזאון מוכר
לפי חוק המוזיאונים ,התשמ"ג1983-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק המוזיאונים,
התשמ"ג( 11983-להלן  -החוק) ,לאחר היוועצות במועצת
המוזאונים ולאחר ששקלתי ,בין השאר ,טעמים שבטובת
הציבור ובצורכי שמירתם של מוצגים הנמצאים במוזאון,
אני מכריז על מוזאון הטבע ע"ש שטיינהארט הפועל במסגרת
אוניברסיטת תל אביב (תאגיד מס'  ,)58-993118-7כמוזאון מוכר
לעניין החוק.
א' באדר א' התשפ"ב ( 2בפברואר )2022
חילי טרופר
(חמ )3-1738
שר התרבות והספורט
 1ס"ח התשמ"ג ,עמ' .113

תוספת חוקר לרשימת החוקרים
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 107א(א) לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את נעמה רינגל לחוקרת לשמיעת
2
התנגדויות לתוכניות ,ומוסיפה אותה לרשימת החוקרים
לשמיעת התנגדויות לתוכניות.
תוקף המינוי מיום הפרסום ברשומות עד להודעה על ביטולו.
י"ב באדר א' התשפ"ב ( 13בפברואר )2022
איילת שקד
(חמ -3-2160ה)4
שרת הפנים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
 2י"פ התשע"ו ,עמ' .9138

ביטול מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד
היילוד) ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (20ג) לחוק הסכמים לנשיאת
עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ"ו ,11996-אני
מבטל את מינויה של שאדן עבוד ,מס' רישום  ,27227לעובדת
סוציאלית לעניין החוק האמור.
כ"ג בשבט התשפ"ב ( 25בינואר .)2022
מאיר כהן
(חמ -3-2769ה)1
שר הרווחה והביטחון החברתי
 1ס"ח התשנ"ו עמ'  ;176התשע"ח ,עמ' .941
 2י"פ התש"ע ,עמ' .1890

אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה
בתוקף סמכותי לפי הגדרת "רשות רישוי" שבסעיף 1
לפקודת התעבורה ,1אני אוצל את סמכויות הרשות לפי חלק י'
לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,21961-הנתונות לי כרשות רישוי,
למעט הסמכות להתקין תקנות ,לאוסאמה סוכר.
ז' באדר א' התשפ"ב ( 8בפברואר )2022
אבנר פלור
(חמ )3-214
רשות הרישוי
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
 2ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425

הודעה על כוונה לקבל החלטה בעניין קביעת אזורים
בתחום הרשות המקומית ושיעור היטל השבחה
שיחול בכל אחד מהם על תוכנית פינוי ובינוי
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א(ג) לתוספת השלישית לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -התוספת) ,מודיעה
בזה עיריית בית שמש (להלן  -הרשות המקומית) ,כי בכוונתה
לקבל החלטה כאמור בסעיף 3א(ב) לתוספת בדבר חלוקת כל
השטח בתחומה לאזורים ולקבוע לכל אזור שיעור היטל השבחה
שיחול לגבי מקרקעין למגורים בשל אישורה של תוכנית פינוי
ובינוי הנמצאים בתחומו (להלן  -היטל בתוכנית פינוי ובינוי).
הרשות המקומית תקבע במסגרת ההחלטה כאמור ,לגבי כל
אחד מהאזורים ,אם יחול היטל בתוכנית פינוי ובינוי בשיעור
מחצית ההשבחה או רבע ההשבחה ,או תקבע שלא תחול באזור
חובת תשלום היטל בתוכנית פינוי ובינוי ,וזאת בהתחשב ,בין
השאר ,בשיקולים הנוגעים לערכי הקרקע ,לצפיפות יחידות
הדיור הקיימת והצפויה ולצורכי הפיתוח בכל אחד מהאזורים,
וכן בשיקולים נוספים ,אם יהיו ,שיפורטו בהחלטה; שיעורי
ההיטל שייקבעו לאזורים השונים יחולו לגבי כל תוכנית פינוי
ובינוי שתוגש למוסד התכנון מיום קבלת ההחלטה כאמור (להלן
 יום הקביעה) ,עד יום כ"ד בניסן התשפ"ז ( 1במאי .)2027שיעורים אלה יחולו גם על תוכנית פינוי ובינוי שאושרה
לפני יום ל' בניסן התשפ"ב ( 1במאי  ,)2022או אשר הוגשה לפני
יום הקביעה ,אלא אם כן הרשות המקומית תקבע בהחלטה
שלעיל ,כי במקרקעין למגורים בתחום תוכנית פינוי ובינוי
שאושרה לפני יום י"ד בכסלו התשפ"ב ( 18בנובמבר )2021
תחול חובת תשלום היטל בתוכנית פינוי ובינוי ששיעורו
1

ילקוט הפרסומים  ,10210ט"ו באדר א' התשפ"ב16.2.2022 ,

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשפ"ב ,עמ' .197

3661

מחצית או רבע ההשבחה ,ובלבד ששיעור ההיטל שייקבע
כאמור לא יפחת משיעור ההיטל שנקבע לאזור שבתחומו
חלה התוכנית; האמור בפסקה זו יחול רק אם לא ניתן צו לפי
סעיף (19ב)( )2לתוספת לגבי המתחם שחלה בו תוכנית הפינוי
והבינוי וטרם מומשו הזכויות במקרקעין שעליהם חלה תוכנית
הפינוי והבינוי או שלא שולם היטל ההשבחה בשל תוכנית זו.
ז' באדר א' התשפ"ב ( 8בפברואר )2022
עליזה בלוך
ראש עיריית בית שמש

(חמ )3-6336

.1

.2
.3

צורפו לשותפות המוגבלת השותפים המוגבלים האלה:
מגדל חברה לביטוח בע"מ ,ח"צ ;52-000489-6
מגדל סל פנסיה  -השקעות בקרנות הון ,ש"מ ;54-031128-9
מגדל סל גמל והשתלמות  -השקעה בקרנות הון ,ש"מ
;54-031112-3
נגרע השותף המוגבל גל אהרון ירדן.
תוקן תקנון השותפות המוגבלת.
גל ירדן ,עו"ד
מורשה חתימה שותפות

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

אקרו ש.מ 16
(ש"מ )54-028551-7

אנג'ל מכונות כלים בע"מ
(ח"פ )51-361315-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של בעלי המניות הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.2.2022התקבלה
החלטה במניין חוקי לבטל את הליכי פירוק החברה מרצון
ולבטל את מינויו של יצחק אנג'ל ,למפרק החברה.

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,9.2.2022
אקרו נכסים בע"מ ,ח"פ  ,51-540571-9שהייתה שותף מוגבל
בשותפות ,העבירה את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה
בשותפות לגיא זוקין (להחזקה בנאמנות) ,אשר הצטרף
לשותפות כשותף מוגבל בשותפות במקומה.
שמואל סימן טוב
מורשה חתימה בשותפות

יצחק אנג'ל ,דירקטור

AgChimedes
(ש"מ )54-031046-3

הודעה בדבר צירוף שותפים מוגבלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום 12.12.2021
חלו בשותפות הנ"ל השינויים האלה:

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פר"ק 8184-05-10
שם החייבת :לגנא הולדינגס בע"מ (בפירוק) ,ח"צ ,52-003804-3
עיסוק :נדל"ן.
שם המפרק ומענו :עו"ד רון בר–ניר ,מרח' השלושה  ,2תל אביב.
סוג הדיבידנד :דיבידנד לנושים הבלתי מובטחים בסך של
 7,000,000שקלים חדשים ,בהתאם לאישור בית המשפט
מיום .10.2.2022
רון בר–ניר ,עו"ד ,מפרק

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

שם החייב
אורלי וזנה
חנניה וזנה

כתובת
בן יוסף ,207/7
ירושלים
מבוא יסמין ,19/3
ירושלים

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל שבה
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל מסלול
הדיון
לחוק
מספר התיק
הפטר
15/05/2022 26/04/2022 399773138
ירושלים
ירושלים

399512074

			
				

26/04/2022

15/05/2022

לשכת ההוצאה
לפועל שבה
מתקיים הדיון
ירושלים
ירושלים

שעת
הדיון
11:00
11:00

אורי ולרשטיין
מנהל מערכת ההוצאה לפועל
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