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הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
31)ב(  לסעיף  בהתאם  החליטה,  הממשלה  כי  התשס"א-12001, 
את  חברתי  לשוויון  לשרה  להעביר  הממשלה2,  לחוק–יסוד: 

סמכויות שר האוצר שהוקנו לו לפי החוקים האלה:

חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-32007;  )1(

חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-41957;  )2(

חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-51954.  )3(

ההחלטה  הממשלה,  לחוק–יסוד:  31)ב(  לסעיף  בהתאם 
המוזכרת לעיל הובאה לאישור הכנסת ביום כ"ד בסיוון התש"ף 

)16 ביוני 2020(.

ו' בתמוז התש"ף )28 ביוני 2020(
)חמ 3-3281-ה11(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשס"ז, עמ' 47.  3

ס"ח התשי"ז, עמ' 163.  4

ס"ח התשי"ד, עמ' 76.  5

הודעה על מינוי שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10)ב()14()ב( לחוק הממשלה, 
לחוק–יסוד:  43ד)ז(  לסעיף  בהתאם  כי  התשס"א-12001, 
הממשלה2,  ובהסכמת ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי, 
נוסף  לשר  ביטון  מיכאל  השר  את  למנות  הממשלה  החליטה 
במשרד הביטחון - השר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד 
לתחומים  הביטחון,  לשר  בכפוף  יהיה אחראי,  הביטחון, השר 

המפורטים להלן, מתוך תחומי פעילות משרד הביטחון:

הכנה לקראת שירות צבאי, לרבות מסגרות קדם–צבאיות,  )א( 
באחריות  הנושאים  וכלל  מיוחדות  באוכלוסיות  טיפול 

האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון;

האגף  פעילות  וכלל  משוחררים  לחיילים  והטבות  זכויות  )ב( 
והקרן לקליטת חיילים משוחררים;

זכויות והטבות למשרתי המילואים; )ג( 

אגף  באחריות  הנושאים  וכלל  צה"ל  לנכי  והטבות  זכויות  )ד( 
שיקום נכים במשרד הביטחון;

הביטחון  משרד  אחריות  בתחומי  מוניציפליים  נושאים  )ה( 
שותפויות  קידום  לרבות  המקומיות,  הרשויות  עם  והקשר 
עם רשויות מקומיות וקידום פיתוח וייצור תעשייתי התומך 
רשויות  עם  בשיתוף  וצה"ל  הביטחון  משרד  בפעילות 

מקומיות;

)למעט  סוגיות הקשורות למוכנות העורף האזרחי בחירום  )ו( 
הפעלת הכוח(;

"מעבר צה"ל  פרויקט  לטובת  המעטפת האזרחית הנדרשת  )ז( 
דרומה".

כ"ג  ביום  הכנסת  ידי  על  אושרה  לעיל  הנזכרת  ההחלטה 
בסיוון התש"ף )15 ביוני 2020(.

ו' בתמוז התש"ף )28 ביוני 2020(
)חמ 3-3281-ה7(

צחי ברוורמן  
   מזכיר הממשלה

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד 
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001 )להלן - חוק הממשלה(, כי הממשלה החליטה, 
בהתאם לסעיף 31)ד( לחוק–יסוד: הממשלה2, להעביר ממשרד 
האוצר למשרד לשוויון חברתי את שטח הפעולה של הרשות 

לזכויות ניצולי השואה.

על פי סעיף 9 לחוק הממשלה, נמסרה הודעה בדבר העברת 
שטח הפעולה לכנסת ביום כ"ד בסיוון התש"ף )16 ביוני 2020(.

ו' בתמוז התש"ף )28 ביוני 2020(
)חמ 3-3281-ה12(

צחי ברוורמן  
    מזכיר הממשלה

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

אכרזה בדבר מעון נעול
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, אני מכריז על האגף המוקף בחומה 

פנימית במעון בית הנער, כמעון נעול לעניין החוק האמור.

כ"ו בסיוון התש"ף )18 ביוני 2020(
)חמ 3-1346(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח עמ' 688.  1

מינוי מפקחת לעניין נותני שירות עסקי
לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11יד)א( לחוק איסור הלבנת הון, 
התש"ס-12000 )להלן - החוק(, ולאחר שעברה הכשרה כאמור 
בר–שלום,  מנור  אדוה  אני ממנה את  לחוק,  11יד)א()3(  בסעיף 

למפקחת לפי הסעיף האמור, לעניין נותני שירות עסקי.

המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה 
במשרד המשפטים.

י"ג בתמוז התש"ף )5 ביולי 2020(
)חמ 3-3166-ה5(

עדי קומרינר-פלד  
הממונה על נותני שירות עסקי  

ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשס"ב, עמ' 386.  1
   

ס"ח התשס"א, עמ' 168; התש"ף, עמ' 41.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158; התש"ף, עמ' 34.  2
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צבי יואל אור בסוק, שילה  )9(

אלחנן אלברט, כוכב השחר  )10(

ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה, לאחר 
)אגרות(,  המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום 
התשנ"ג-31993; חלק מהבקשה מתפרסם גם באתר האינטרנט 
taagidim. :של רשם המפלגות;  פרטים נוספים באתר שכתובתו

.justice.gov.il
ישראל  אזרח  כל  רשאי  לחוק,  ו–)ב(  6)א(  לסעיף  בהתאם 
באופן  המבוקש  לרישום  להתנגד  הארץ  תושב  שהוא  בגיר 

ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות.

ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(
)חמ 3-2424-ה1(                         אייל גלובוס

רשם המפלגות   
ראש רשות התגידים  

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"א-11961 , אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות2, 

כך שבסעיף 2, בפסקה )20(, בטור ב', במקום האמור בו יבוא:

תוואי "הקו האדום" -  ")א( 

)א1( מקטע הקו האדום: דרכים כפי שהן מסומנות במפות 
 ,1:1,250 מידה  בקנה  החברה,  של  הסמכות  גבולות 
שנחתמו בידי ביום כ"ה בניסן התשע"ה )14 באפריל 
2015( ומופקדות  במשרדי החברה, רח' הרוקמים 26, 

חולון;

מסומנות  שהן  כפי  דרכים  האדום:  הקו  )א2( הרחבת 
מידה  בקנה  החברה,  של  הסמכות  גבולות  במפות 
 11( התש"ף  באייר  י"ז  ביום  בידי  שנחתמו   ,1:1,250
במאי 2020( ומופקדות  במשרדי החברה, רח' הרוקמים 

26, חולון;

תוואי "הקו הירוק" -  )ב( 

 - G1-4 ב1( מקטע(

)ב1א( מקטע G1-4: דרכים כפי שהן מסומנות במפות 
גבולות הסמכות של החברה, בקנה מידה 1:1,250, 
 3( התשע"ט  בשבט  כ"ח  ביום  בידי  שנחתמו 
בפברואר 2019( ומופקדות במשרדי החברה, רח' 

הרוקמים 26, חולון;

)ב1ב( המשך מקטע G-1: דרכים כפי שהן מסומנות 
במפות גבולות הסמכות של החברה, בקנה מידה 
1:1,250, שנחתמו בידי ביום כ"ח בשבט התשע"ט 
החברה,  במשרדי  ומופקדות    )2019 בפברואר   3(

רח' הרוקמים 26, חולון;

 - G-2 ב2( מקטע(

דרכים   :G2-6 מקטע  עד   G2-4 )ב2א( מקטע   
גבולות הסמכות של  כפי שהן מסומנות במפות 

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה 
בפנקס המפלגות

לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

התשנ"ב-11992   המפלגות,  לחוק  4)ב(  לסעיף  בהתאם 
ודיווח(,  )רישום  המפלגות  לתקנות   3 ותקנה  החוק(,   - )להלן 
בתמוז  ט'  ביום  כי  מודיע  אני  התקנות(,   - )להלן  התשנ"ג-21993 
התש"ף )1 ביולי 2020(, הוגשה לי בקשה לרישום בפנקס המפלגות 

של המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"מחנה ישראל"

מטרות המפלגה הן:

הנהגה  להובלת  ולתורתו  לה'  הנאמנים  הכוחות  איחוד   .1
ציבורית בלא מחיצות של עדה או מגזר;

בכל תחומי החיים  היהודית של המדינה  הזהות  הגברת   .2
וחתירה לשמירה על שלמות התורה שלמות העם ושלמות 

הארץ;

חיזוק והעצמת הנוכחות, ההתיישבות, השליטה והביטחון   .3
בכל מרחבי ארץ ישראל. התנגדות מוחלטת לכל ויתור על 

חלק מהארץ ומסירתו לעם זר;

אויביה  מול  אל  ישראל  מדינת  של  ההרתעה  העצמת   .4
והשגת ביטחון ושלום אמת עם המדינות הסובבות אותנו;

מערכת משפט מתוקנת על פי תורתנו הקדושה;  .5

כפי  נכונים  איזונים  יצירת  תורה.  פי  על  רווחה  מדיניות   .6
שהתורה מחייבת, בין זכויות הקניין והממון של כל אדם, 
לבין חובתה של החברה להגן על החלש והנזקק ולאפשר 

לו חיים בכבוד;

החינוך היהודי כתשתית רעיונית במערכת החינוך;  .7

אור לגויים - הפצת אור ישראל לכל העולם וחינוך לקיום   .8
שבע מצוות בני נח;

קידום גאולת עם ישראל בארצו, ודאגה ליהודי בכל מקום   .9
בעולם.

פרטי המפלגה:

 ,9547018 ירושלים   ,34044 ת"ד   ,18 ויטל  חיים  רחוב  מען:   
אצל עמית גרון, פלאפון 055-6872752, נייד 050-5818331, 
amchagit@gmail. אלקטרוני:  דואר   ,02-5385037 פקס 

.com
עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

שמואל אריה שפירא, יצהר  )1(

יהושע אנטמן, יצהר  )2(

בועז אלברט, יצהר  )3(

עמיחי בן–פזי, שבי שומרון  )4(

ישראל אריאל, יצהר  )5(

יוסף פלאי, יצהר  )6(

ידידיה מעטוף, יצהר  )7(

אליצור אלפסי, מעלה לבונה  )8(
   

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.  2

   
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  1

י"פ התש"ע, עמ' 2302; התשע"ה, עמ' 6305; התשע"ט, עמ'   2 

  8554, עמ' 12092, עמ' 12292 ועמ' 14664; התש"ף, עמ' 5618.
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תיאור המקרקעין

14712/ביריה   ,14713 הרישום  בגושי  הנכללים  המקרקעין 
)השטח הבנוי של כפר ביריה(

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגישן לפקיד ההסדר 
נוף הגליל,  במחנהו, או בלשכתו, בקניון מבנה, דרך החטיבות, 
לזמן בהודעות על התקדמות  בתוך המועדים שיפורסמו מזמן 
ההסדר. יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן 
הפרטים  כל  את  למלא  ויש  הנ"ל  בלשכה  או  במחנה  להשיגו 

הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות  את  על האדמה  קבע  בציוני  יציין  אדם שלא  כל 
החלקה שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד 
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו 

של אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח זכויות.

כ"ה בסיוון התש"ף )17 ביוני 2020(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר צפת                  

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 11362-08-19

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 )2004( חשמל  חומרי  אספקת  לבנון  חברת  פירוק  ובעניין 
נצרת   ,1150 ת"ד   ,25 המתכת  מרח'   ,51-359074-5 ח"פ  בע"מ, 

עילית,

מת"ד  סירפי,  סימה  עו"ד  ב"כ  ע"י  בסול,  זאהר  והמבקש: 
50836, נצרת 1616502, טל' 050-8620939, פקס' 077-2032156, דוא"ל: 

.sima.lawoffice@gmail.com
נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.7.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.7.2020, בשעה 11.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל עד יום 15.7.2020.

תמורת  המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

סימה סירפי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

החברה, בקנה מידה 1:1,250, שנחתמו בידי ביום 
כ"ח בשבט התשע"ט )3 בפברואר 2019( ומופקדות  

במשרדי החברה, רח' הרוקמים 26, חולון;

דרכים   :G2-3 מקטע  עד   G2-1 )ב2ב( מקטע   
גבולות הסמכות של  כפי שהן מסומנות במפות 
החברה, בקנה מידה 1:1,250, שנחתמו בידי ביום 
כ"ח בשבט התשע"ט )3 בפברואר 2019( ומופקדות 

במשרדי החברה, רח' הרוקמים 26, חולון;

תוואי "הקו הסגול" -  )ג( 

 - PLW2 ג1( מקטע(

מקטע  עד   ,PLW2-4 ממקטע  )ג1א( תת–מקטע 
במפות  מסומנות  שהן  כפי  דרכים   :PLW2-6
גבולות הסמכות של החברה, בקנה מידה 1:1,250, 
שנחתמו בידי ביום י"ג בניסן התש"ף )7 באפריל 
2020( ומופקדות  במשרדי החברה, רח' הרוקמים 

26, חולון;

מסומנות  שהן  כפי  דרכים   :PLE1.1 )ג1ב( תת–מקטע 
במפות גבולות הסמכות של החברה, בקנה מידה 
1:1,250, שנחתמו בידי ביום י"ג בניסן התש"ף )7 
רח'  במשרדי החברה,  ומופקדות    )2020 באפריל 

הרוקמים 26, חולון;

מסומנות  שהן  כפי  דרכים   :PLE2 )ג1ג( תת–מקטע 
במפות גבולות הסמכות של החברה, בקנה מידה 
התש"ף  באייר  כ'  ביום  בידי  שנחתמו   ,1:1,250
)14 במאי 2020( ומופקדות במשרדי החברה, רח' 

הרוקמים 26, חולון."

י"ג בתמוז התש"ף )5 ביולי 2020(

)חמ 3-766-ה1(                        יעקב בליטשטיין
המפקח הארצי על התעבורה  

מינוי מפקחים בנושא כלבת ופיקוח על כלבים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

צו שניתן מכוח סעיף  לפי  כי בתוקף הסמכות1  מודיע  אני 
5)ב( לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-21985, מיניתי את חנן 
מכלוף ואת נביל מסארווה, עובדי המועצה המקומית בנימינה 
גבעת עדה )להלן - המועצה(, שקיבלו הכשרה למילוי תפקידם, 
העבירות  בתקנות  המנויות  המינהליות  העבירות  לעניין 
התשס"ז-32007,  כלבים(,  על  ופיקוח  כלבת  )קנס  המינהליות 

למפקחים בתחום המועצה.

כ"ד בסיוון התש"ף )16 ביוני 2020(
)חמ 3-1923(                          איתי ויסברג

ראש המועצה המקומית   
  בנימינה גבעת עדה

י"פ התשס"ה, עמ' 1018.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  .3

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של צפת, ביום כ"ד 

בתמוז התש"ף )16 ביולי 2020(, או בסמוך לתאריך זה.
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