
רשומות

ילקוט הפרסומים
8 במרס 2022 10251 ה' באדר ב' התשפ"ב

עמוד עמוד

תיקון למבחנים לתמיכה של משרד העבודה הרווחה 
והשירותים החברתיים במוסדות ציבור לצורך סיוע 

4072 באחזקה שוטפת של תלמידים נזקקים בפנימיות.....  

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתחום הטיפול 

4072 והסיוע לנפגעי כתות פוגעניות ובני משפחותיהם..  

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד העבודה 
הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור בתחום 

4072 השיפוצים וההצטיידות במעונות חסות הנוער.......  

 תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור 

4073 המעניקים תמיכה וסיוע לנפגעי תקיפה מינית........  

מינוי יושבי ראש וממלאי מקום יושבי ראש לוועדות 
4073   ......... הבחירות האזוריות לפי חוק הבחירות לכנסת

4074 הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק התקנים...  

4075 הודעות לפי חוק העמותות........................................................  

4075 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................  

4077 הודעות מאת הציבור...................................................................  

תיקוני טעויות



ילקוט הפרסומים 10251, ה' באדר ב' התשפ"ב, 8.3.2022  4072

תיקון למבחנים לתמיכה של משרד העבודה הרווחה 
והשירותים החברתיים במוסדות ציבור לצורך סיוע 

באחזקה שוטפת של תלמידים נזקקים בפנימיות
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, 
בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון 
למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד העבודה הרווחה 
באחזקה  סיוע  לצורך  ציבור  במוסדות  והשירותים החברתיים 
המבחנים   - )להלן  בפנימיות2  נזקקים  תלמידים  של  שוטפת 

העיקריים(, כמפורט להלן:
תיקון הכותרת  .1

הרווחה  "העבודה  במקום  העיקריים,  המבחנים  בכותרת   
והשירותים החברתיים" יבוא "הרווחה והביטחון החברתי".

תיקון הפתיח  .2
הרווחה  "העבודה  במקום  העיקריים,  המבחנים  בפתיח   
והשירותים החברתיים" יבוא "הרווחה והביטחון החברתי".

תיקון סעיף 3  .3
בסעיף 3 למבחנים העיקריים, בפסקה )13(, במקום האמור   

בה יבוא: 
אישורי  קיימים  בפנימייה  העובדים  כלל  "בעבור   
החוק  להוראות  בהתאם  הנדרשים  עדכניים  משטרה 
מסוימים,  במוסדות  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת 
לצרף  יש  זה  סף  בתנאי  עמידה  לצורך  התשס"א-32001; 
לעניין  הפנימייה,  מעובדי  כל אחד  לגבי  אישורי משטרה 
עמידתו בדרישות החוק; יש לצרף אישורים אשר הונפקו 
על ידי המשטרה במהלך השנה שקדמה למועד הבקשה;".  

תיקון סעיף 4  .4
בסעיף 4 למבחנים העיקריים, בפסקה )2()ב(, במקום "2017"   

יבוא "2019".
תיקון סעיף 6  .5

בסעיף 6 למבחנים העיקריים, בסעיף קטן )ב2(, במקום "14"   
יבוא "30".

תיקון סעיף 9  .6
בסעיף 9 למבחנים העיקריים, במקום "2021" יבוא "2022".  

תחילה  .7
תחילתו של תיקון זה ביום פרסומו.  

כ"ז באדר א' התשפ"ב )28 בפברואר 2022(
)803-35-2022-000007(              מאיר כהן

שר הרווחה והביטחון החברתי  
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

י"פ התשע"א, עמ' 795; התשע"ב, עמ' 1215; התשע"ז, עמ' 2645;   2 

התשע"ט, עמ' 2795; התשפ"א, עמ' 5723.  
ס"ח התשס"א, עמ' 509.  3

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של 
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 
 בתחום הטיפול והסיוע לנפגעי כתות פוגעניות

ובני משפחותיהם 
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, 
בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון 

למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד העבודה הרווחה 
לנפגעי כתות  והסיוע  והשירותים החברתיים בתחום הטיפול 
העיקריים(,  המבחנים   - )להלן  משפחותיהם2  ובני  פוגעניות 

כמפורט להלן:
תיקון הכותרת  .1

הרווחה  "העבודה  במקום  העיקריים,  המבחנים  בכותרת   
והשירותים החברתיים" יבוא "הרווחה והביטחון החברתי".

תיקון הפתיח  .2

הרווחה  "העבודה  במקום  העיקריים,  המבחנים  בפתיח   
והשירותים החברתיים" יבוא "הרווחה והביטחון החברתי".

תיקון סעיף 11  .3

בסעיף 11 למבחנים העיקריים, במקום "2021" יבוא "2022".   

תחילה  .4

תחילתו של תיקון זה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר   
.)2022

כ"ז באדר א' התשפ"ב )28 בפברואר 2022(
)803-35-2022-000006(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

י"פ התשע"ג, עמ' 7902; התשע"ח, עמ' 372; התשפ"א, עמ' 4991.  2

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור 

בתחום השיפוצים וההצטיידות במעונות חסות הנוער
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, 
בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון 
למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד העבודה הרווחה 
השיפוצים  בתחום  ציבור  למוסדות  החברתיים  והשירותים 
המבחנים   - )להלן  הנוער2  חסות  במעונות  וההצטיידות 

העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון שם המבחנים  .1

בשם המבחנים העיקריים, במקום "משרד העבודה הרווחה   
והביטחון  הרווחה  "משרד  יבוא  החברתיים"  והשירותים 

החברתי".

תיקון הפתיח  .2

העבודה  "משרד  במקום  העיקריים,  המבחנים  בפתיח   
הרווחה  "משרד  יבוא  החברתיים",  והשירותים  הרווחה 

והביטחון החברתי".

תיקון סעיף 2  .3

 ," יבוא  )5(, בסופה  2 למבחנים העיקריים, בפסקה  בסעיף   
לרבות הצטיידות במיתקנים, כלים או אבזרים שאינם חלק 

ממבנה הקבע של המעון".

תיקון סעיף 3  .4

בסעיף 3 למבחנים העיקריים -

בפסקה )5(, במקום האמור בה יבוא:  )1(

  "למוסד הציבור זכות בעלות או חכירה במבנה או זכות 
לתקופה  השכירות  להארכת  אופציה  או  בו  שכירות 

 
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

 
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

י"פ התש"ף, עמ' 4491.  2
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של חמש שנים רצופות לפחות החל משנת התמיכה, 
טען  אם  התמיכה;  מבוקשת  שבעדה  השנה  לרבות 
השכירות  להארכת  אופציה  לו  קיימת  כי  המוסד 
יציג אסמכתה המעידה על קיומה של  כאמור לעיל, 
דעתה  להנחת  במבנה,  הפעילות  להמשך  האופציה 
בעד  תמיכה  המבקש  ציבור  מוסד  הוועדה;  של 
פעילות הצטיידות הקשורה למבנה בלבד, יוכיח זכות 
 3 של  לתקופה  בו  שכירות  זכות  או  במבנה  בעלות 
שנים כולל השנה שבעדה מבוקשת התמיכה; מוסד 
ציבור המבקש תמיכה בעד פעילות הצטיידות שאינה 
המשרד  עם  התקשרות  הסכם  יציג  למבנה,  קשורה 

לתקופה של 3 שנים לפחות החל משנת התמיכה;"; 

בפסקה )6(, במקום האמור בה יבוא:  )2(

משטרה  אישורי  קיימים  במעון  העובדים  כלל    "עבור 
החוק  להוראות  בהתאם  הנדרשים  עדכניים, 
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, 
יש  זה  סף  בתנאי  עמידה  לצורך  התשס"א-32021; 
לצרף אישורי משטרה לגבי כל אחד מעובדי המעון, 
אישורים  לצרף  יש  החוק;  בדרישות  עמידתו  לעניין 
אשר הונפקו על ידי המשטרה במהלך השנה שקדמה 

למועד הגשת הבקשה;".

תיקון סעיף 5  .5

במקום  )ו(,  קטן  בסעיף  העיקריים,  למבחנים   5 בסעיף 
האמור בו יבוא:

"אם המבנה שבעבורו ניתנה התמיכה לפי מבחנים אלה,   
של  בפיקוח  הנוער  חסות  מעון  להפעלת  לשמש  הפסיק 
מיום  שנים   5 חלפו  בטרם  במשרד  הנוער  חסות  רשות 
קבלת התמיכה לפי מבחנים אלה - יוחזר סכום התמיכה 
מיום  המעון  פעל  שבה  שנה  כל  על  הזה:  באופן  למשרד 
למשרד  שיוחזר  התמיכה  סכום  יופחת  התמיכה,  קבלת 
ב–20% מסכום התמיכה הכולל שניתן למוסד בעד הפעלת 

המעון."

תחילה  .6

תחילתו של תיקון זה ביום פרסומו.

כ"ז באדר א' התשפ"ב )28 בפברואר 2022(
)803-35-2021-000102(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

ס"ח התשס"א, עמ' 509.  3

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה 
הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור 
המעניקים תמיכה וסיוע לנפגעי תקיפה מינית

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התקציב,  יסודות  לחוק  3א  סעיף  לסעיף  בהתאם 
לממשלה,  היועץ המשפטי  עם  ובהתייעצות  התשמ"ה-11985, 
משרד  של  תמיכות  למתן  למבחנים  תיקון  בזה  מתפרסם 
ציבור  למוסדות  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה, 
 - )להלן  מינית2  תקיפה  לנפגעי  וסיוע  תמיכה  המעניקים 

המבחנים העיקריים( כמפורט להלן:

תיקון שם המבחנים  .1

בשם המבחנים העיקריים, במקום "משרד העבודה הרווחה   
והביטחון  הרווחה  "משרד  יבוא  החברתיים"  והשירותים 

החברתי".

תיקון הפתיח  .2

העבודה  "משרד  במקום  העיקריים,  המבחנים  בפתיח   
הרווחה  "משרד  יבוא  החברתיים"  והשירותים  הרווחה 

והביטחון החברתי".

תיקון סעיף 7  .3

בסעיף 7 למבחנים העיקריים -

במקום פסקה )1( יבוא:  )1(

מקצוע,  אנשי  של  בשכר  העסקה  בעבור  ניקוד   )1("
כמפורט בסעיף 5)ג( )15%(: בעד כל משרה מלאה 
בשכר של איש מקצוע שמעסיק המוסד, העולה 

על משרה אחת - תינתן נקודה אחת;";

", עד לסכום  )ב(, המילים  )2(, בפסקת משנה  בפסקה   )2(
מרבי של 25 נקודות" - יימחקו;

לסכום  עד   ," המילים  )ב(,  משנה  פסקת   ,)3( בפסקה   )3(
מרבי של 40 נקודות" - יימחקו;

", עד לסכום  )ב(, המילים  )4(, בפסקת משנה  בפסקה   )4(
מרבי של 30 נקודות" - יימחקו;

בפסקה )5(, המילים ", עד לסכום מרבי של 15 נקודות"   )5(
- יימחקו.

תיקון סעיף 11  .4

בסעיף 11 למבחנים העיקריים -

במקום "2021" יבוא "2022";  )1(

או  פרונטלי  "מפגש  המילים  אחרי  )א(,  קטן  בסעיף   )2(
בראיות  השתכנע  שהמשרד  "ובלבד  יבוא  מרחוק" 

מספיקות כי הפעילות אכן התקיימה";

המילים  אחרי  העיקריים,  למבחנים  )ב(  קטן  בסעיף   )3(
שהמשרד  "ובלבד  יבוא  מרחוק"  או  פרונטלי  "מפגש 
אכן  הפעילות  כי  מספיקות  בראיות  השתכנע 

התקיימה".

תחילה  .5

תחילתו של תיקון זה ביום פרסומו.

ג' באדר ב' התשפ"ב )6 במרס 2022(
)803-35-2021-000185(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

מינוי יושבי ראש וממלאי מקום יושבי ראש לוועדות 
הבחירות האזוריות

לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

לכנסת  הבחירות  לחוק  20)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פי  ועל  החוק(,   - )להלן  התשכ"ט-11969  משולב[,  ]נוסח 
העשרים  לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת  ראש  יושב  בקשת 
]נוסח משולב[,  בתי המשפט  לחוק   16 לסעיף  ובהתאם  וחמש, 

 
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 4985 ועמ' 5578.  2

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשפ"א, עמ' 203.  1
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מרכז-צפון 
)כפר סבא(

בכירה  שופטת  קרלינסקי,  רחל  ראש:  יושבת 
של בית משפט שלום מחוז מרכז

בית  של  שופט  קלייטמן,  דרור  מקום:  ממלא 
משפט שלום מחוז מרכז

יושב ראש: מנחם מזרחי, סגן נשיאה של בית פתח תקווה
משפט שלום מחוז מרכז

בכירה  שופטת  דסקין,  נירה  מקום:  ממלאת 
)בדימוס( של בית משפט שלום מחוז מרכז

בית רמלה-לוד של  שופטת  קיציס,  חנה  ראש:  יושבת 
משפט מחוזי מרכז-לוד

שופטת  ישראלי,  טויסטר  יעל  מקום:  ממלאת 
של בית משפט מחוזי מרכז-לוד

הדין רחובות בית  נשיא  אברהמי,  אייל  ראש:  יושב 
האזורי לעבודה ירושלים

סגנית  ישרזדה,  ברוינר  שרה  מקום:  ממלאת 
נשיא בית הדין האזורי לעבודה ירושלים

בית תל אביב של  שופט  גונטובניק,  גרשון  ראש:  יושב 
משפט מחוזי תל–אביב-יפו

בית  של  שופטת  ביבי,  לימור  מקום:  ממלאת 
משפט מחוזי תל–אביב-יפו

יושבת ראש: איריס לושי-עבודי, שופטת של דן
בית משפט מחוזי תל–אביב-יפו

בית  של  שופטת  לוי,  ארנה  מקום:  ממלאת 
משפט מחוזי תל–אביב-יפו

יושב ראש: מנחם )מריו( קליין, שופט של בית איילון
משפט שלום מחוז תל–אביב-יפו

משפט  בית  של  שופט  נבון,  רז  מקום:  ממלא 
שלום מחוז תל–אביב-יפו

של אשקלון )בדימוס(  שופט  חדש,  חיים  ראש:  יושב 
בית משפט שלום מחוז דרום

ממלאת מקום: פאני גילת כהן, שופטת בפועל 
ורשמת של בית משפט מחוזי באר שבע

משפט באר שבע בית  של  שופט  גדעון,  גד  ראש:  יושב 
מחוזי באר שבע

ממלא מקום: יעקב דנינו, שופט בפועל ורשם 
של בית משפט מחוזי באר שבע.

ג' באדר ב' התשפ"ב )6 במרס 2022(
)חמ 3-16-ה5(

אסתר חיות  
נשיאת בית המשפט העליון  

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ח לחוק התקנים, התשי"ג-11953 
המדד  בשיעור  השינוי  עקב  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן 
2021 לעומת המדד שפורסם בחודש  שפורסם בחודש דצמבר 
16א  שבסעיף  הכספי  העיצום  סכומי  התעדכנו   ,2020 דצמבר 

לחוק, ומיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( הם כלהלן:

התשמ"ד-21984, אני ממנה בזה את השופטים המופיעים להלן 
וחמש,  אזוריות לכנסת העשרים  ועדות בחירות  ליושבי ראש 
שיוקמו לפי סעיף 15)ב( לחוק, ואת השופטים המפורטים לצדם 
לכנסת  אזוריות  בחירות  ועדות  ראש  יושבי  מקום  לממלאי 
העשרים וחמש, שיכהנו באופן זמני אם היושב ראש נפטר או 
לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת  ראש  יושב  אם  או  התפטר, 

קבע שנבצר ממנו למלא את תפקידו:

בכיר ירושלים שופט  שמעוני,  יצחק  ראש:  יושב 
)בדימוס( של בית משפט שלום מחוז ירושלים

של  שופט  יחיא,  חאג׳  מוחמד  מקום:  ממלא 
בית משפט שלום מחוז ירושלים

בית יהודה של  שופט  רומנוב,  אריה  ראש:  יושב 
משפט מחוזי ירושלים

ממלא מקום: רם וינוגרד, שופט של בית משפט 
מחוזי ירושלים

בית צפת של  שופט  עומרי,  ראיד  ראש:  יושב 
המשפט לתעבורה מחוז צפון

בית  של  שופט  קימלמן,  ארנון  מקום:  ממלא 
משפט שלום )ענייני משפחה( מחוז צפון

יושב ראש: ניר מישורי לב טוב, סגן נשיא של כנרת
בית משפט שלום מחוז צפון

בית  של  שופט  ח'טיב,  סאמר  מקום:  ממלא 
משפט שלום מחוז צפון

של יזרעאל שופטת  מוקדי,  גלפז  רננה  ראש:  יושבת 
בית המשפט המחוזי נצרת

ממלא מקום: חנא סבאג, שופט של בית משפט 
מחוזי נצרת

בית עכו  של  שופט  כנעאן,  אחסאן  ראש:  יושב 
משפט שלום מחוז חיפה

בית  של  שופטת  טנוס,  ג'ני  מקום:  ממלאת 
משפט שלום מחוז חיפה

בית חיפה של  בכיר  שופט  כהן,  יצחק  ראש:  יושב 
המשפט המחוזי חיפה

ממלאת מקום: תמר נאות פרי, שופטת של בית 
משפט מחוזי חיפה

בית קריות של  נשיאה  סגן  טורס,  יוסף  ראש:  יושב 
משפט שלום מחוז חיפה

בית  של  שופטת  פרסון,  רונה  מקום:  ממלאת 
משפט שלום מחוז חיפה

יושבת ראש: טל תדמור-זמיר, סגנית נשיא של חדרה
בית משפט שלום מחוז חיפה

של  שופטת  מוהר,  סגל  רקפת  מקום:  ממלאת 
בית משפט שלום מחוז חיפה

השרון 
)נתניה(

יושבת ראש: אליאנא דניאלי, שופטת של בית 
משפט שלום מחוז מרכז

ממלא מקום: נחום שטרנליכט, שופט של בית 
משפט שלום מחוז מרכז

 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

 
ס"ח התשי"ג ,עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1
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זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 6431, ח"ח 112, שטח החלקה:   
696 מ"ר, שטח ההפקעה: 9 מ"ר; הייעוד: דרך.

ט"ז באדר א' התשפ"ב )17 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(                                               רפי סער

               יושב ראש הוועדה המקומית
                 לתכנון ולבנייה כפר סבא

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מ/276,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6255, התשע"א, עמ' 5096, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך פיתוח וסלילה לחלק 

מכביש 2 גן שומרון.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגן שומרון, המזוהה לפי הטבלה הזו:  

שטח ההפקעהחלקהגוש

10082821.103

1008279273

10082120260

10082128142

10082129392

הייעוד: דרך.  

כ"ז באדר א' התשפ"ב )28 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(                                             אילן שדה

               יושב ראש הוועדה המקומית
__________                 לתכנון ולבנייה מנשה אלונה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

יחיד  לגבי   - לחוק  16א)א(  סעיף  לפי  הוראה  הפרת  בשל   )1(
10,270 שקלים חדשים ולגבי תאגיד 25,670 שקלים חדשים;

יחיד  לגבי   - לחוק  16א)ב(  סעיף  לפי  הוראה  הפרת  בשל   )2(
5,130 שקלים חדשים ולגבי תאגיד 15,400 שקלים חדשים;

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 16א)ב1( לחוק - 51,660 שקלים   )3(
חדשים.

כ"ח באדר ב' התשפ"ב )1 במרס 2022(
)חמ 3-6341(

איגור דוסקלוביץ  
הממונה על התקינה  

הודעות לפי חוק העמותות

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות
העמותות,  לחוק   59 סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי כעבור שלושה חודשים מיום פרסום הודעה 
זו יימחק שם העמותה שלהלן מפנקס העמותות, זולת אם יינתן 

טעם שלא לעשות כן, והעמותה תחוסל:

שם העמותהמס' עמותה

אופק לשמאים )ע"ר(58-067986-8

ג' באדר ב' התשפ"ב )6 במרס 2022(

                                                          קארן שוורץ
                                                      רשמת העמותות

                                            סגנית ראש רשות התאגידים

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 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  כס/14/1/א, 
הפרסומים 3217, התשמ"ה, עמ' 2770, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/8959  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4512, התשנ"ז, עמ' 3014, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה גליל  מרכזי )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

מבני ציבור ודרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר ג'וליס, המסמנת כתא שטח 58/2 ותא   
הוועדה  במשרדי  הנמצאת  ההפקעה  במפת   113 שטח 
)לשעבר   113 בשלמות  חלקות   ,18451 כגוש   והמזוהה 

ח"ח 24(, 58.

ט' באדר א' התשפ"ב )10 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(

איתמר בן דוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מרכזי  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 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/10552, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5327, 
התשס"ד, עמ' 3948, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה שפלת הגליל )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכאבול, הפקעה של הדרך )דרך מס' 50  קטע   
10-26(, המזוהה כגוש 19605 -

ח"ח 22, ששטחה 1,779 דונם;  

ח"ח 29, ששטחה 8.057 דונם;  

ח"ח 54, ששטחה 3.178 דונם;  

ח"ח 56, ששטחה 2.791 דונם;   

ח"ח 57, ששטחה 2.306 דונם;  

ח"ח 62, ששטחה 1.998 דונם;  

ח"ח 63, ששטחה 0.921 דונם;  

ח"ח 64, ששטחה 10.310 דונם;  

ח"ח 71, ששטחה 4.699 דונם.  

כ"ז באדר א' התשפ"ב )28 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(

סאלח חג'אזי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל  __________

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 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, 
איילון,  פארק  שכונת   - יהודה  אור  בשם  תמל/1046, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7784, 
התשע"ח, עמ' 7450, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה אור יהודה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באור יהודה -  

מגגרש  שטח   ,15  ,8  ,5 תצ"ר  לפי  חלקןת   ,501 שטח  תא   
255.617 דונם -גוש 6220, ח"ח 3, 9, 10, 11; גוש 6221, ח"ח 
 ,35 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,13 ,12 ,10
58, 61; גוש 6222, ח"ח 20, 25, 28, 33, 36, 41, 42, 43, 49, 53, 
54, 60, 62, 68, 79, 89, 102; גוש 6170, ח"ח 43, 45, 46, 47, 51, 

;84 ,60 ,59 ,58 ,57 ,55 ,54 ,53

15.532 המגרש  שטח   ,9 תצ"ר  לפי  חלקה   ,502 שטח  תא    
דונם - גוש 6222, ח"ח 28, 33, 36, 41, 43, 49;

תא שטח 503,  חלקה לפי תצ"ר 10, שטח מגרש 81.864 דונם   
- גוש 6221, ח"ח 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 

57, 58, 61; גוש 6222, ח"ח 42, 60, 62, 68, 79, 94; 

תא שטח 504,  חלקה לפי תצ"ר 16, שטח מגרש 30.789 דונם   
- גוש 6220, ח"ח 3, 9, 10;

תא שטח 505, חלקות לפי תצ"ר 11, 17, שטח מגרש 31.675   
דונם - גוש 6220, ח"ח 9, 10, 11; גוש 6221, ח"ח 10, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 61; גוש 6222, 
ח"ח 20, 25, 28, 33, 36, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 53, 54, 60, 62, 

;89 ,79 ,68

תא שטח 506 -  חלקה לפי תצ"ר 41, שטח מגרש 0.858 דונם   
- גוש 6222, ח"ח 80; גוש 6221, ח"ח 12, 13;

תא שטח 507,  חלקה לפי תצ"ר 42, שטח מגרש 1.809 דונם   
- גוש 6221, ח"ח 21, 23, 35;

תא שטח 508, חלקה לפי תצ"ר 18, שטח מגרש 0.65 דונם -   
גוש 6220, ח"ח 10, 11;גוש 6219, ח"ח 193;

תא שטח 509, חלקות לפי תצ"ר 12, 19, שטח מגרש 63.999   
דונם - גוש 6218, ח"ח 33, 34; גוש 6219, ח"ח 61, 182, 193; 
גוש 6820, ח"ח 33; גוש 6220, ח"ח 9, 10, 11; גוש 6221, ח"ח 
 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,13 ,12 ,11 ,10
35, 61; גוש 6222, ח"ח 20, 25, 28, 33, 36, 37, 40, 44, 48, 52, 

;89 ,79 ,78 ,77 ,68 ,62 ,60 ,55 ,54 ,53

תא שטח 510, חלקה לפי תצ"ר 13, שטח מגרש 0.647 דונם   
- גוש 6221, ח"ח 10, 57;

תא שטח 511, חלקה לפי תצ"ר 14, שטח מגרש 1.055 דונם   
- גוש 6221, ח"ח 21, 58, 61;

תא שטח 512, חלקה לפי תצ"ר 19, שטח מגרש 39.151 דונם   
- גוש 6220, ח"ח 3.

הייעוד: פארק/גן ציבורי.  

כ"ח באדר א' התשפ"ב )1 במרס 2022(
)חמ 3-2(                                       עופר בוזי

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה אור יהודה  __________

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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

נכסי בטנים )1960( בע"מ
)ח"פ 51-024384-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.4.2022, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' לשם - 
פארק, התעשייה 1, קיסריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהוד טמיר, מפרק

נ. יושע השקעות בע"מ
)ח"פ 51-333705-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.4.2022, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף גיא מוסרי, מפרק

ניני יושע השקעות
)ח"פ 51-333704-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.4.2022, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף גיא מוסרי, מפרק

ד. מוסרי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-333393-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.4.2022, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף גיא מוסרי, מפרק
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דדי ריי בע"מ
)ח"פ 51-437989-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.5.2022, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' תפוצות 
ישראל 6ב, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דודי רד, עו"ד, מפרק

קראוס ייעוץ, ייצוג וניהול אישי בע"מ
)ח"פ 51-370897-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מגדלי  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,24.4.2022 ביום  תתכנס 
עזריאלי, מגדל משולש, קומה 39, רח' דרך מנחם בגין, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דן שווץ, עו"ד, מפרק

___________________
תיקון טעות

שפורסמה  התעבורה,  פקודת  לפי  סמכויות  באצילת 
בילקוט הפרסומים 10062, התשפ"ב, עמ' 2079 -

בפסקה 12, בפסקאות משנה )ו( ו–)י( הנוגעות לשפרה ידיד   )1(
האמור  האצילה  שטח  במקום  בהתאמה,  כהן,  ולאילנה 
לצידן בטור ג' צריך להיות "מחוז חיפה והצפון", ובפסקת 
משנה )ט( הנוגעת לעפרה שם–טוב, במקום שטח האצילה 
האמור לצידה בטור ג' צריך להיות "מחוז ירושלים ונפת 

אשקלון";

בפסקה 13 -  )2(

לעובדים  הנוגעות  להלן  המפורטות  המשנה  בפסקאות  )א( 
המפורטים לצידן, במקום שטח האצילה האמור לצידם 

בטור ג' צריך להיות "מחוז חיפה והצפון":

פסקת 
המשנה 

העובד שאליו נוגעת 
פסקת המשנה

חן תקווה)כו(

רונית סעדה)כז(

נגבה עזרא)כח(

קינן יפה)כט(

עיד למא)נה(

אריקה דעבול;)נו(

בפסקאות המשנה המפורטות להלן הנוגעות לעובדות  )ב( 
המפורטות לצידן, במקום שטח האצילה האמור לצידן 

בטור ג' צריך להיות "מחוז ירושלים ונפת אשקלון":

פסקת 
המשנה 

העובדת שאליה נוגעת 
פסקת המשנה

ציונה מנוס)לב(

מרים אוחנה)לג(

אירית כהן)לד(

נורית אברהמי)לה(

מראווה דראוושה)מד(

בתי מזרחי)מה(

דנה שלוש;)מז(

בפסקאות המשנה המפורטות להלן הנוגעות לעובדות  )ג( 
המפורטות לצידן, במקום שטח האצילה האמור לצידן 

בטור ג' צריך להיות "מחוז באר שבע והנגב":

פסקת 
המשנה 

העובדת שאליה נוגעת 
פסקת המשנה

חנה סולומון)לו(

לאה אברמוב)לז(

ענת מימוני;)לח(

בפסקאות המשנה המפורטות להלן הנוגעות לעובדות  )ד( 
המפורטות לצידן, במקום שטח האצילה האמור לצידן 

בטור ג' צריך להיות "מחוז תל אביב והמרכז":

פסקת 
המשנה 

העובדת שאליה נוגעת 
פסקת המשנה

נעמה אלמוג)לט(

ויקי לב-רן)מ(

עדי מינס סרי;)מא(

פרט )מו( - צריך להימחק. )ה( 

כ"א באדר א' התשפ"ב )22 בפברואר 2022(
)חמ 3-214(                                      אבנר פלור

                      רשות הרישוי

תיקון טעויות סופר
משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  למבחנים  בתיקון   )1(
בתחום  העוסקים  ציבור  למוסדות  והספורט  התרבות 
הספרות, שפורסם בילקוט הפרסומים 10074, התשפ"ב, עמ' 
2207, בסעיף 13 לתיקון נפלה טעות ובמקום ")1 באוקטובר 

2022(" צריך להיות ")1 באוקטובר 2021(".

)803-35-2021-000134(
משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  למבחנים  בתיקון   )2(
אירועים  המקיימים  ציבור  למוסדות  והספורט  התרבות 
התשפ"ב,   ,10046 הפרסומים  בילקוט  שפורסם  ספרותיים, 
"בסעיף  ובמקום  נפלה טעות  13 לתיקון  1938, בסעיף  עמ' 

8)ה1(" צריך להיות "בסעיף 8)ה(".

)803-35-2021-000121(




