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הודעה על מינוי שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )10לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (30ד) לחוק–יסוד :הממשלה,2
החליטה הממשלה למנות את חבר הכנסת יעקב ליצמן לתפקיד
שר הבריאות ,במקום ראש הממשלה ,שהודיע על התפטרותו
מתפקיד שר הבריאות ,אשר נכנסה לתוקף ביום א' בטבת התש"ף
( 29בדצמבר .)2019

קבעה הממשלה כי השר ישראל כ"ץ יזמן את ישיבות הממשלה
וינהלן מיום ה' בטבת התש"ף ( 2בינואר  )2020עד יום ו' בטבת
התש"ף ( 3בינואר .)2020
על פי סעיף (9ב) לחוק הממשלה ,התשס"א ,2001-נמסרה
הודעה לכנסת.
ח' בטבת התש"ף ( 5בינואר .)2020
(חמ -3-3281ה)25
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

ה' בטבת התש"ף ( 2בינואר )2020
(חמ -3-3281ה)7

הודעה על הארכת כהונתו של ממלא מקום המפקח
הכללי של משטרת ישראל

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א1971-

הודעה על הפסקת כהונה של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )5לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף (22א) לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה כהונתו של ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,בתפקיד שר
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובתפקיד שר התפוצות,
ביום ח' בטבת התש"ף ( 5בינואר  ,)2020בשעה  10.00בבוקר.
ה' בטבת התש"ף ( 2בינואר .)2020
(חמ -3-3281ה)6
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף 8א לפקודת המשטרה
[נוסח חדש] ,התשל"א ,11971-לפי המלצת השר לביטחון הפנים
ובהמשך להחלטת הממשלה מספר  ,4666מיום י"ג באב התשע"ט
( 14באוגוסט  ,)2019החליטה הממשלה להאריך את תקופת
כהונתו של ניצב מוטי כהן כממלא מקום המפקח הכללי עד יום
ו' בניסן התש"ף ( 31במרס  )2020או עד למועד מינוי מפקח כללי
חדש למשטרה על ידי הממשלה ,לפי המוקדם מביניהם.
ה' בטבת התש"ף ( 2בינואר )2020
(חמ -3-602ה)4

1

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158התשע"ד ,עמ' .554

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ'  ;390ס"ח התשמ"ב,
עמ' .201

הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-

הודעה על הפסקת כהונה של סגן שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )8לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף  )2(26לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה ביום א' בטבת התש"ף ( 29בדצמבר  )2019כהונתו של
חבר הכנסת יעקב ליצמן בתפקיד סגן שר במשרד הבריאות.
ה' בטבת התש"ף ( 2בינואר .)2020
(חמ -3-3281ה)5
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב) לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק–יסוד :הממשלה,2
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
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מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (6א)( )2לחוק נכסי המדינה,
התשי"א( 11951-להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה להרשות
את נושאי המשרות ברשות המסים בישראל (להלן  -רשות
המסים) אשר מפורטים להלן ,לייצג את הממשלה בכל עסקה
מהעסקאות המפורטות בסעיפים  4ו– 5לחוק ,למעט עסקאות
במקרקעין ,שבתחום הפעולות של רשות המסים ותפקידו של
המורשה ,עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם
המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:
( )1מנהל רשות המסים  -בלא הגבלה בסכום.
( )2ראש מינהל משאבים והון אנושי בניין הכוח (תקן חדש) -
בלא הגבלה בסכום.
( )3ראש מערך נכסים ולוגיסטיקה  -עד לסכום של 4,000,000
שקלים חדשים.
( )4מנהל שע"מ  -עד לסכום של  4,000,000שקלים חדשים.
( )5מנהל אגף בכיר למינהל ומשאבי אנוש-שע"מ אגף שע"מ
 עד לסכום של  2,500,000שקלים חדשים.( )6מנהל אגף א' דוברות והסברה  -עד לסכום של 150,000
שקלים חדשים.
( )7מנהל אגף א' (רכש נכסים ולוגיסטיקה) אגף מכס ומע"מ -
עד לסכום של  750,000שקלים חדשים.
1

ס"ח התשי"א ,עמ' .52
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( )8מנהל אגף א' (רכש נכסים ולוגיסטיקה) אגף מס הכנסה -
עד לסכום של  750,000שקלים חדשים.
( )9מנהל אגף א' (רכש נכסים ולוגיסטיקה) אגף שע"מ  -עד
לסכום של  750,000שקלים חדשים.

סעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני מאריך את
מינוים של הרשומים מטה לחברים בוועדות ערעור לפי החוק,
במחוז חיפה:
ולטר מרקביץ - 3רופא מוסמך
אלכסנדר קורת - 4רופא מוסמך

( )10מנהל תחום נכסים ולוגיסטיקה אגף מכס ומע"מ  -עד
לסכום של  50,000שקלים חדשים.

מיכאל דויטש  -רופא מוסמך.
5

( )11מנהל תחום נכסים ולוגיסטיקה אגף מס הכנסה  -עד
לסכום של  50,000שקלים חדשים.

תוקף המינוי לשלוש שנים ,מיום כ"ז בטבת התש"ף (24
בינואר .)2020

( )12מנהל אגף בכיר חירום ,ביטחון מידע וסייבר אגף מכס
ומע"מ  -עד לסכום של  750,000שקלים חדשים.

ב' בטבת התש"ף ( 30בדצמבר )2019
(חמ -3-321ה)1

( )13סגן מנהל אגף בכיר חירום ,ביטחון מידע וסייבר אגף מכס
ומע"מ  -עד לסכום של  150,000שקלים חדשים.
( )14מנהל אגף א' חירום ,ביטחון מידע וסייבר אגף מס הכנסה
 עד לסכום של  750,000שקלים חדשים.( )15סגן מנהל אגף א' חירום ,ביטחון מידע וסייבר אגף מס
הכנסה  -עד לסכום של  150,000שקלים חדשים.
( )16מנהל אגף בכיר מערכות מידע אגף מכס ומע"מ  -עד
לסכום של  750,000שקלים חדשים.

אמיר אוחנה
שר המשפטים
2
3
4

5

( )17מנהל תחום בכיר מערכות מידע אגף מס הכנסה  -עד
לסכום של  750,000שקלים חדשים.
( )18מנהל תחום הדרכה אגף מכס ומע"מ  -עד לסכום של
 150,000שקלים חדשים.
( )19מנהל תחום הדרכה אגף מס הכנסה  -עד לסכום של
 150,000שקלים חדשים.
( )20מנהל תחום הדרכה אגף שע"מ  -עד לסכום של 150,000
שקלים חדשים.

הארכת מינוי חברים לוועדות ערעור
לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח
משולב] ,ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]( 1להלן  -החוק) ,ולפי
סעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני מאריך את
מינוים של הרשומים מטה לחברים בוועדות ערעור לפי החוק,
במחוז חיפה:
ולטר מרקביץ - 3רופא מוסמך

( )21מנהל תחום רווחה אגף מכס ומע"מ  -עד לסכום של
 50,000שקלים חדשים.
( )22מנהל תחום רווחה אגף מס הכנסה  -עד לסכום של 50,000
שקלים חדשים.
( )23מנהל קרן הפיצויים אגף מס הכנסה  -עד לסכום של
 150,000שקלים חדשים.
כל אחד מהמורשים לעיל יחתום יחד עם חשב הרשות או
סגנו או ,לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על  50,000שקלים
חדשים ,עם מנהל תחום פיקוח תקציבי ברשות המסים או עם
מרכז בכיר התחייבויות ברשות המסים.
ההרשאות לנושאי משרה ברשות המסים ,שהודעות עליהן
פורסמו  -בטלות.

אלכסנדר קורת - 4רופא מוסמך
מיכאל דויטש - 5רופא מוסמך.
תוקף המינוי לשלוש שנים ,מיום כ"ז בטבת התש"ף (24
בינואר .)2020
ב' בטבת התש"ף ( 30בדצמבר )2019
(חמ -3-3231ה)1
אמיר אוחנה
שר המשפטים
1
2
3
4

ה' בטבת התש"ף ( 2בינואר )2020
(חמ -3-9ה)1
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

5

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י( 11950-להלן  -החוק) ,ולפי
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"ז ,עמ' .6194
י"פ התשס"א ,עמ'  ;3176התשס"ד ,עמ'  ;3237התשס"ה ,עמ'
 ;760התשס"ח ,עמ'  ;2069התשע"ז ,עמ' .6194
י"פ התשע"ז ,עמ' .6194

הארכת מינוי חברים לוועדות ערעור
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז ,1957-ולפי חוק בתי
דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

הארכת מינוי חברים לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"ז ,עמ' .6538
י"פ התשס"א ,עמ'  ;3176התשס"ד ,עמ'  ;3237התשס"ה,
עמ'  ;760התשס"ח ,עמ'  ;2069התשס"ט ,עמ'  ;2108התשע"ז,
עמ' .6538
י"פ התשע"ז ,עמ' .6538

בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,ולפי סעיף  5לחוק בתי דין
1

ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;163התשל"ח ,עמ' .212

ס"ח התש"י ,עמ' .162

ילקוט הפרסומים  ,8630ט"ו בטבת התש"ף12.1.2020 ,
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מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני מאריך את מינוים של הרשומים
מטה לחברים בוועדות ערעור לפי החוק ,במחוז חיפה:
אלכסנדר קורת - 3רופא מוסמך
מיכאל דויטש - 4רופא מוסמך.
תוקף המינוי לשלוש שנים ,מיום כ"ז בטבת התש"ף ( 24בינואר
.)2020
ב' בטבת התש"ף ( 30בדצמבר )2019
(חמ -3-100ה)1

תוקפם של מינויים אלה כל עוד המתמנים משמשים
בתפקידם כחוקרי ילדים במשרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים ,זאת למעט המתמנים דניאל בן עמי ,נעמה יהודה,
אולגה סטפצ'נקו ,טל אורן ונתנאל כהן ,שמינוים יעמוד בתוקפו
לשנה אחת.
ב' בטבת התש"ף ( 30בדצמבר )2019
(חמ -3-401ה)1
אמיר אוחנה
שר המשפטים

אמיר אוחנה
שר המשפטים

מינוי וביטול מינוי חברי הנהלת הקרן למימון
תובענות ייצוגיות

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשס"ט ,עמ' .2108
י"פ התשע"ד ,עמ' .6815

2
3
4

לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו2006-

הארכת מינוי חברים לוועדות ערעור
לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד ,1954-ולפי חוק בתי
דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק נכי המלחמה בנאצים,
התשי"ד( 11954-להלן  -החוק) ,ולפי סעיף  5לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני מאריך את מינוים של הרשומים
מטה לחברים בוועדות ערעור לפי החוק ,במחוז חיפה:

בתוקף סמכותי לפי סעיף (27ב) לחוק תובענות ייצוגיות,
התשס"ו ,12006-אני ממנה את ירון גולן ,נציג הממונה כהגדרתו
בחוק הפיקוח על קופות גמל ,לחבר הנהלת הקרן למימון
תובענות ייצוגיות.
תוקף המינוי עד יום י"ז באדר התש"ף ( 13במרס .)2020
מינויו של הראל שרעבי - 2בטל.
ב' בטבת התש"ף ( 30בדצמבר )2019
(חמ )3-3845
אמיר אוחנה
שר המשפטים

אלכסנדר קורת - 3רופא מוסמך
מיכאל דויטש - 4רופא מוסמך.

1

תוקף המינוי לשלוש שנים ,מיום כ"ז בטבת התש"ף ( 24בינואר
.)2020

2

ב' בטבת התש"ף ( 30בדצמבר )2019
(חמ -3-99ה)1

1
2
3
4

אמיר אוחנה
שר המשפטים
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"ז ,עמ' .6538
י"פ התשע"ז ,עמ' .6538

הודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים
דיפלומטיים ,או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת
ביותר ,או המגבילות יבוא טובין מישראל
לפי צו יבוא חופשי ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף ()3(6ב) לצו יבוא חופשי,
התשע"ד( 12014-להלן  -הצו) ,אני מודיע כי -
( )1לארצות כמפורט להלן אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל
והן אוסרות יבוא טובין מישראל:

מינוי חוקרי ילדים

איחוד נסיכויות ערב ,אינדונזיה ,אירן ,אלג'יריה,
אפגניסטן ,בחריין ,בנגלדש ,ברונאי ,טוניסיה ,כווית ,לבנון,
לוב ,מלזיה ,מאלי ,מרוקו ,סודן ,סוריה ,עומאן ,עיראק ,ערב
הסעודית ,פקיסטן ,צ'אד ,קאטאר ,קובה ,קוריאה הצפונית,
תימן;

לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת
ילדים) ,התשט"ו ,11955-ובהמלצת הוועדה שהוקמה לפי הסעיף
האמור ,אני ממנה את הרשומים מטה לחוקרי ילדים:
		
דניאל בן–עמי

1

אנס עלון

		
נעמה יהודה

מיכל אוטמזגין

ספיר שטרית-בנבניסטי

יעל עדי בוזגלו

		
חן אגמי

מונא חורי

		
אולגה סטפצ'נקו

יארה סוסאן

		
עדן מנשה

ויאם קזל

טל אורן		

עליאא מסארווה

		
נתנאל כהן

ג'וליה שקור

ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;96התשע"ז ,עמ' .1106

2 984
12/01/20

ס"ח התשס"ו ,עמ' .264
י"פ התשע"ט ,עמ' .11816

( )2הוראות הצו לא יחולו על יבוא טובין מהארצות כמפורט
להלן ואשר אין לישראל עמן הסכם הכולל סעיף "אומה
המועדפת ביותר" ( )M.F.N.או שהן מגבילות יבוא טובין
מישראל:
סרביה ומונטנגרו.
( )3ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים
דיפלומטיים ,או הסכם הכולל סעיף "אומה המועדפת
ביותר" ,או המגבילות יבוא טובין מישראל - 2בטלה;
1
2

ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ד ,עמ' .46
י"פ התשס"ו ,עמ'  1091ועמ'  ;4205התשע"ז ,עמ' .2344
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( )4על אף האמור בפסקאות ( )1ו–( ,)2בשנים  2020עד 2025
יראו כאילו -
(א) בפסקה ( ,)1המילים שלהלן מחוקות:
איחוד נסיכויות ערב ,אינדונזיה ,בחריין ,בנגלדש,
ברונאי ,טוניסיה ,כווית ,מלזיה ,מאלי ,מרוקו ,עומאן,
ערב הסעודית ,פקיסטן ,צ'אד ,קאטאר ,קובה ,תימן,
אפגניסטן;

מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד
החינוך (להלן  -המשרד) למוסדות ציבור שהם מרכזים להעמקת
החינוך היהודי( 2להלן  -המבחנים העיקריים) ,כמפורט להלן:
 .1תיקון סעיף 9
בסעיף (9ב) למבחנים העיקריים ,אחרי פסקה ( )2יבוא:
"( )3במצב שבו ,לאחר חלוקת התמיכה בניקוד מאפייני
הפעילות ,ייוותרו כספים לחלוקה ,הם יועברו
לתמיכה בעבור ניקוד ימי תלמיד".

(ב) בפסקה ( ,)2המילים שלהלן מחוקות:
סרביה ומונטנגרו.
ה' בטבת התש"ף ( 2בינואר )2020
חמ (-3-552ה)1

 .2תחילה
תחילתו של תיקון זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר
.)2019

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

מינוי ממלא מקום נציג השר להגנת הסביבה בוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב

א' בטבת התש"ף ( 29בדצמבר )2019
()803-35-2019-000116
רפי פרץ
שר החינוך
2

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים (7א)( )2ו–48א(א) לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את יורם הורביץ
לממלא מקום נציג השר להגנת הסביבה בוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה במחוז תל אביב ובכל ועדות המשנה שלה.
תוקף המינוי לחמש שנים וכל עוד העובד משמש בתפקידו
במשרד להגנת הסביבה.
א' בטבת התש"ף ( 29בדצמבר )2019
זאב אלקין
(חמ -3-7ה)2
השר להגנת הסביבה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ח ,עמ' .74

י"פ התשע"ט ,עמ' .11716

הודעה על הסמכת פקחים עירוניים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול האכיפה
והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה),
התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את עובדי עיריית
תל–אביב-יפו ששמותיהם מפורטים להלן ,לפקחים עירוניים
באגף סל"ע (סיירת לביטחון עירוני) ,שיהיו נתונות להם
הסמכויות לפי סעיף (4א) לחוק ,כולן או חלקן ,לשם פיקוח על
ביצוע חוקי עזר:

מינוי ממלאת מקום נציג השר להגנת הסביבה
בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים
מועדפים לדיור
לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת
שעה) ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א)( )6לחוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) ,התשע"ד ,12014-אני
ממנה את סבטלנה שוסטרוב לממלאת מקום נציגתי בוועדה
הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור.
המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד העובדת משמשת בתפקידה
במשרד להגנת הסביבה.
א' בטבת התש"ף ( 29בדצמבר )2019
זאב אלקין
(חמ )3-4917
השר להגנת הסביבה
 1ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;750התשע"ה ,עמ' .216

		
אבוהאיי מקוייט

חייט שלום

		
אביגל דניאל

כדור זאהי

		
אלבז אורטל

כהן גנט

		
ארביב אסף

לוי שובל

		
בוגדנוב טטיאנה

מרי מלקמו

		
בואהדנה קסם

נרינסקי מיכאל

		
בושדיד יוסי

עובדיה אורטל

		
בר אדיר

פבלובסקי נדיה

		
ברנד אבישי

פנחס טל

		
גוזלן איתן

קריז'בסקי ארטיום

		
גנג ארתור

רפאילוב ניסן

דיין נוי		

שהאיו סאמח

		
דרחי דוד רן

שבצ'נקו יבגני

זבלינוב ראובן

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד
החינוך למוסדות ציבור שהם מרכזים להעמקת
החינוך היהודי

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד הוראת השעה תעמוד
בתוקפה וכל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם.
כ"ו בכסלו התש"ף ( 24בדצמבר )2019
(חמ -3-4343ה)2

לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-

רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
(להלן  -החוק) ,ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,

1

1

ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
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1

ס"ח התשע"א ,עמ' .1057

2985

הודעה על עדכון סכומים

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות

לפי חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,
התשע"ד2013-

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף (43ג) לחוק לקידום התחרות
ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד( 12013-להלן  -החוק) ,וסעיף
50ט(ג) לחוק התחרות הכלכלית ,התשמ"ח ,21988-אני מודיעה
כי בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום ד' בטבת התש"ף
( 1בינואר  )2020לעומת המדד הידוע ביום כ"ד בטבת התשע"ט
( 1בינואר  ,)2019סכומי העיצומים הכספיים בסעיף (43ב) לחוק
התעדכנו כלהלן:

אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' - 19211
כפר יאסיף ,נפת עכו ,הוצג ביום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר
 ,)2019למשך  30ימים ,לעיון בלשכת סגן פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר עכו ,קניון מבנה ,דרך החטיבות ,נוף הגליל ,במועצה
המקומית כפר יאסיף ובלשכת ממונה הרשויות ,מחוז הצפון ,בית
הממשלה ,נוף הגליל.

(א) לגבי אדם  301,472 -שקלים חדשים;
(ב) לגבי תאגיד  8,039,281 -שקלים חדשים.
ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר )2020
(חמ )3-5027

1
2

מיכל הלפרין
הממונה על התחרות ויושבת ראש
הוועדה לצמצום הריכוזיות
ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;92י"פ התשע"ט ,עמ' .6385
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התשע"ב ,עמ' .382

מינוי מנהלת ארנונה

ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר )2019
עדנאן זידאן
סגן פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר עכו

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 מפורטת
מס' ג ,6670/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4180התשנ"ד ,עמ'  ,1453והודעה בדבר תיקון
הודעה לאישור תכנית מס' ג ,6670/בילקוט הפרסומים
 ,8558התש"ף ,עמ'  ,1834מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.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 -

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית נתיבות (להלן  -העירייה) ,בישיבתה מיום
כ' בכסלו התשע"ט ( 28בנובמבר  ,)2018את ליז זילכה ,מנהלת
אגף הכנסות בעירייה ,למנהלת ארנונה לעניין החוק האמור.
כ"ה בכסלו התש"ף ( 23בדצמבר )2019
(חמ -3-265ה)2
יחיאל זוהר
ראש עיריית נתיבות
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' /9238מייסר,
נפת חדרה ,הוצג ביום כ"ז בכסלו התש"ף ( 25בדצמבר )2019
למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור
הסדר חדרה ,רח' פלי"ם 15א ,קריית הממשלה ,קומה  ,14חיפה,
במועצה האזורית מנשה ובלשכת הממונה על מחוז חיפה,
קריית הממשלה ,חיפה.

חטיבת קרקע בטייבה (בעמק) -

כ"ז בכסלו התש"ף ( 25בדצמבר )2019
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חדרה

גוש

ח"ח

שטח במ"ר

23199

12

698.21

23199

10

466.11

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

2 986
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ילקוט הפרסומים  ,8630ט"ו בטבת התש"ף12.1.2020 ,
14:41

גוש

ח"ח
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שטח במ"ר

23199

42

406.57

23199

45

221.61

23199

8

216.10

23199

38

213.72

23199

34

254.04

23199

33

973.94

23199

41

817.00

23199

25

188.72

23199

27

111.67

23199

28

65.05

23199

26

4.16

23196

39

105.49

23196

35

463.66

לפקודת 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' מי,534/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3660
התשמ"ט ,עמ'  ,3098מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הראל ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4618התשנ"ח ,עמ' ,2295
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית
מבשרת ציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במבשרת ציון ,המזוהה כגוש  30448לפי
תכנית מי- 534/
חלקה  ,33חלקי מגרש  ,27בשטח של  1,662מ"ר;
חלקה  ,36חלקי מגרש  ,31בשטח של  1,428מ"ר;

23200

54

1254.52

23200

69

41.83

חלקה  ,114חלקי מגרש  ,112בשטח של  594מ"ר;

23200

53

247.05

חלקה  ,116חלקי מגרש  ,114בשטח של  736מ"ר.

23200

72

385.65

23200

46

226.38

23200

47

155.04

23200

73

341.43

ח"ח  ,37מגרש  ,32בשטח של  1,700מ"ר;

ב' בטבת התש"ף ( 30בדצמבר )2019
איריס לוין
(חמ )3-4
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הראל
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

23200

31

56.34

23200

29

156.34

הודעה לפי סעיף 19

23200

30

60.24

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

23200

76

204.76

23206

7

430.73

23206

11

193.51

23207

8

361.00

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית תכנון עיר מס' חפ681/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,885
התשכ"ב ,עמ'  ,224ובהתאם לתכנית מס' ,304-0364224
חפ/מק681/ב (להלן  -התכניות) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7702התשע"ח ,עמ' ,5077
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה,
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 ,8455
התשע"ט ,עמ'  ,15090תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית חיפה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

הייעוד :דרך.
ח' בטבת התש"ף ( 5בינואר )2020
(חמ )3-2
עובד נור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע

חטיבת קרקע בחיפה ,פינת שד' מוריה  54וצפרירים  ,1המהווה
ח"ח  23בגוש .10765
1
2

ילקוט הפרסומים  ,8630ט"ו בטבת התש"ף12.1.2020 ,
12/01/20

14:41

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

2987

העתק התכניות מופקד במשרדי הוועדה ,עיריית חיפה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ח' בטבת התש"ף ( 5בינואר )2020
(חמ )3-4
נחשון צוק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה

ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6441התשע"ב ,עמ'  ,5073תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6661ח"ח 248
וגוש  ,6574ח"ח  ;199הייעוד :דרך.

י"ז בכסלו התש"ף ( 15בדצמבר )2019
(חמ )3-4
אמיר כוכבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת 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' זמ/במ ,325/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4100התשנ"ג,
עמ'  ,2274מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
זמורה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות הבעלות
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,4129התשנ"ג ,עמ'  ,3612תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה המקומית קריית עקרון מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית עקרון ,המזוהה כגוש  ,5101חלקות
בשלמותן  149 ,146-116 ,114-110וגוש  ,5100חלקות בשלמותן
( 83-78לשעבר גוש  ,3796ח"ח  ;138גוש  ,3797ח"ח ,14-10 ,9
,56-53 ,90-45 ,44 ,43 ,42 ,38-35 ,33 ,32 ,31 ,29 ,28 ,27 ,20 ,16
 ;170 ,168 ,162 ,123 ,104 ,103 ,102גוש  ,3813ח"ח ,37 ,35 ,19 ,13
.53 ,51 ,49 ,47 ,45 ,43 ,41 ,39

ב' בטבת התש"ף ( 30בדצמבר )2019
(חמ )3-4
רון מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה
1
2

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת 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' אפ/במ,2010/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3914התשנ"א ,עמ'  ,3535מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,8485התש"ף ,עמ'  ,582תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית ראש העין מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראש העין ,המזוהה כגוש  ,5498חלקה 25
בשלמות (לשעבר גוש  ,5498ח"ח  ;)1מגרש  ,2024בשטח של
כ– 1,033מ"ר; הייעוד :שצ"פ.

י"ז בכסלו התש"ף ( 15בדצמבר )2019
(חמ )3-4
שלום בן משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין
1
2

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

1
2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הר/מק ,55/346/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6322התשע"ב ,עמ'  ,752מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

2 988
12/01/20

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

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

1
2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,20595/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7101
התשע"ה ,עמ'  ,8296מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גליל מרכזי ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,8411
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,8630ט"ו בטבת התש"ף12.1.2020 ,
14:41

התשע"ט ,עמ'  ,14200תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
המועצה המקומית ג'וליס מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
גוש  ,18441חלקה  ,54שטח הפקעה 4,680 :מ"ר.

כ"א בחשוון התש"ף ( 19בנובמבר )2019
(חמ )3-4
שרון גלילי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מרכזי

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת 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,18540/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,7011התשע"ה ,עמ'  ,4403ובהתאם לתכנית מס' ג,7145/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4287
התשנ"ה ,עמ'  ,2260מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מרכזי ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,8043התשע"ט ,עמ' ,4456
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית
ג'וליס ,מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
גוש  ,18440ח"ח ;103 ,102 ,88 ,78 ,77 ,74 ,73-67 ,64-61 ,58
גוש  ,18441ח"ח .112 ,107 ,53 ,51 ,3-1

י"ט בכסלו התש"ף ( 17בדצמבר )2019
(חמ )3-4
שרון גלילי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מרכזי
1
2

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

1
2

בילקוט הפרסומים  ,6690התשע"ד ,עמ'  ,1166תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,15737/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6116התש"ע ,עמ'  ,4234מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,8630ט"ו בטבת התש"ף12.1.2020 ,
12/01/20

14:41

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעכו ,המזוהה כגוש  ,18050ח"ח  ;18הייעוד:
מוסדות חינוך בשטח של  279מ"ר כמפורט בתשריט.

ז' בכסלו התש"ף ( 5בדצמבר )2019
(חמ )3-4
זאב נוימן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 55873-12-19
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת קרן עזר לנישואין  -מעזבונו של ר' צבי
אריה ויינשטוק ,ע"ר ,58-012490-7
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.12.2019הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  ,1.3.2020בשעה .08.30
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
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
.17.2.2020
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 .17.2.2020
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 74187-12-19
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת לשכת המסחר ישראל-פורטוגל ,ע"ר
,58-035872-9
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.12.2019הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת
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לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  ,4.3.2020בשעה .08.30
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
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
.20.2.2020
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 .20.2.2020
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
צווי פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות
השיתופיות ,מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
( )1שם האגודה :בני ציון אגודה שיתופית לשיכון בתל–אביב
בע"מ.
מס' האגודה.57-000719-5 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
ממשרד הכלכלה ,רח' הצבי  ,15ירושלים  ,9438622טל'
 ,02-6662711פקס' .02-6793432
( )2שם האגודה :אל ג'רה אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה
בכפר קרע בע"מ.
מס' האגודה.57-003033-8 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
ממשרד הכלכלה ,רח' הצבי  ,15ירושלים  ,9438622טל'
 ,02-6662711פקס' .02-6793432
( )3שם האגודה :אחזקות ביטוח חקלאי עמק הירדן והמעיינות
 אגודה חקלאית שיתופית בע"מ.מס' האגודה.57-005339-7 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את שלמה כהן ושות' ,צמח
מפעלים אזוריים ,מועצה אזורית עמק הירדן  ,1510501טל'
 ,04-6755533פקס' .04-6755534
( )4שם האגודה :מעונות תל–אביב  23אגודה שיתופית לשירותים
בע"מ.
מס' האגודה.57-001150-2 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
ממשרד הכלכלה ,רח' הצבי  ,15ירושלים  ,9438622טל'
 ,02-6662711פקס' .02-6793432
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בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי מענו.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
ח' בטבת התש"ף ( 5בינואר )2020
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

החלטה על ביטול רישום אגודה ועל הפיכתה לחברה
בהתאם להוראות סעיף  345לחוק החברות,
התשנ"ט ,1999-ולאחר שרשם החברות אישר את רישום
האגודה נעלי נאות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ,
מס'  ,57-003775-4כחברה בע"מ ,אני מודיע בזה על ביטול
רישום האגודה בפנקס האגודות השיתופיות.
ח' בטבת התש"ף ( 5בינואר )2020
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

החלטה על ביטול רישום אגודה ועל הפיכתה לחברה
בהתאם להוראות סעיף  345לחוק החברות,
התשנ"ט ,1999-ולאחר שרשם החברות אישר את רישום
האגודה טבע נאות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ,
מס'  ,57-004206-9כחברה בע"מ ,אני מודיע בזה על ביטול
רישום האגודה בפנקס האגודות השיתופיות.
ח' בטבת התש"ף ( 5בינואר )2020
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
נאות ים
(ח"פ )58-041085-0
(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  ,16.12.2019התקבלה החלטה לפרק
את העמותה מרצון ולמנות את אסף ניב ,מרח' קרן היסוד ,19
ירושלים  ,9418810למפרק 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.
אסף ניב ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8630ט"ו בטבת התש"ף12.1.2020 ,
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מגדל צ'מפיון ניהול בע"מ

קינטו מדיה בע"מ

(ח"פ )51-487929-5

(ח"פ )51-500367-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2020התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל סבג ,מרח' ששת הימים
 ,30בני ברק  ,5120261למפרק 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.
יגאל סבג ,מפרק

בי לובל בע"מ
(ח"פ )51-550338-1
(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  ,30.12.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניס
רוזנשטיין ,מרח' הנשיא הראשון  ,52רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים 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 ,10.3.2020
בשעה  ,10.00במשרד סימון עישר דסקל ושות' ,רח' בר כוכבא
 ,21בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניס רוזנשטיין ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.12.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם חמו ,מרח' בית
הדפוס  ,12ירושלים  ,9548317למפרק 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.
אברהם חמו ,עו"ד ,מפרק

ה .קורל חברה לבניה בע"מ
(ח"פ )51-402311-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.8.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל דינציס ,מרח' ברל
כצנלסון  ,90חיפה  ,3276921למפרק החברה.

טארט קפה בע"מ
(ח"פ )51-354460-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק 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  ,8.12.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדי
ממרוט ,מרח' גוט לוין  ,40/47חיפה ,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 ,8.4.2020
בשעה  ,17.00אצל 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.
גדי ממרוט ,מפרק

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.
מיכאל דינציס ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8630ט"ו בטבת התש"ף12.1.2020 ,
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לנטור בע"מ

שונרא תוכנה בע"מ

(ח"פ )51-569891-8

(ח"פ )51-258940-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל פרתם ,מרח' רמב"ן  ,19ירושלים,
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 ,1.5.2020
בשעה  ,11.00במשרדי 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.
מיכאל פרתם ,עו"ד ,מפרק

רקומנדד מדיה בע"מ
(ח"פ )51-529993-1

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.2.2020בשעה  ,11:00במשרד המפרק ,רח' דרך אבא
הלל  ,16רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל פפר ,עו"ד ,מפרק

קורי מערכות בע"מ
(ח"פ )51-583526-2
(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  ,1.6.2020בשעה  ,9:00במשרד המפרק ,משמרות 43א,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
חן רוזן ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2020התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לילך קינן ,מרח' יגאל אלון
 ,96תל אביב ,למפרקת החברה.
לילך קינן ,מפרקת

חברת גוש  6675חלקה  54בע"מ
(ח"פ )51-007607-8
(בפירוק מרצון)

למדא פיתוח וטכנולוגיות 2014
(ח"פ )51-514235-4
(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  ,10.3.2020בשעה  ,10:00במשרד המפרק ,רח' אבן
גבירול  ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי קורץ ,עו"ד ,מפרק

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  ,23.2.2020בשעה  ,10:00במשרד המפרק ,רח' השלושה
 ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק נרקיס ,עו"ד ,מפרק
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