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הודעה על עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק

חידוש הכרה במוסד רפואי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-

לפי חוק העונשין ,התשל"ז1977-

מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-הוסיפה הממשלה את
המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק האמור,2
ולפיכך אחרי פרט:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  312לחוק העונשין ,התשל"ז, 1977-
ותקנה  7לתקנות העונשין (הפסקת היריון) ,התשל"ח ,21978-אני
מחדש את ההכרה במרפאת "מדילי" ,רח' יהודה הלוי  ,36רחובות,3
כמוסד רפואי לעניין ביצוע הפסקת היריון לפי סימן ב' בפרק י' של
החוק ,לתקופה של שלוש שנים.

" .7ציר כלכלי בוושינגטון ,בריסל ולונדון"
יבוא:
" .8יושב ראש מטה תשתיות לאומיות".
ז' באלול התש"ף ( 27באוגוסט )2020
(חמ -3-1173ה)2
1
2

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
י"פ התשע"ז ,עמ'  ;3986התש"ף ,עמ' .7862

1

י"ג באלול התש"ף ( 2בספטמבר )2020
(חמ -3-167ה)1
יולי (יואל) אדלשטיין
שר הבריאות
 1ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 2ק"ת התשל"ח ,עמ' .1432
 3י"פ התשע"ד ,עמ'  ;6400התשע"ז ,עמ' .6195

הסמכה

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ובהתאם להצעת
ועדת שירות המדינה מיום ז' באב התש"ף ( 28ביולי ,)2020
החליטה הממשלה ,לפטור ממכרז באופן חד–פעמי ,את משרת
יושב ראש מטה תשתיות לאומיות במשרד האוצר (להלן -
מטה התשתיות).
הליך מינוי יושב ראש מטה התשתיות ייעשה בהליך
המקובל למינוי מנהל כללי של משרד ממשלתי ,לרבות
הסמכות להפסקת כהונתו של מנהל כללי של משרד ממשלתי
כתנאי לפטור ממכרז למשרה ,כישוריו של המועמד והתאמתו
למשרה ייבדקו על ידי ועדת המינויים בראשות נציב שירות
המדינה ,בהתאם להחלטת הממשלה מס'  345מיום ד' בתשרי
התש"ס ( 14בספטמבר .)1999
ז' באלול התש"ף ( 27באוגוסט )2020
צחי ברוורמן
(חמ )3-274
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

הודעה על הארכת כהונת ממלא מקום המפקח
הכללי של משטרת ישראל
לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א1971-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף 8א לפקודת המשטרה
[נוסח חדש] ,התשל"א ,11971-על פי המלצת השר לביטחון
הפנים ,החליטה הממשלה ביום כ"ט באדר התש"ף ( 25במרס
 ,)2020להאריך את תקופת כהונתו של ניצב מוטי כהן כממלא
מקום המפקח הכללי ,עם סיום תקופת כהונתו כממלא מקום
המפקח הכללי ביום ו' בניסן התש"ף ( 31במרס  ,)2020וזאת עד
יום י"ב בתשרי התשפ"א ( 30בספטמבר  )2020או עד למועד
מינוי מפקח כללי חדש למשטרה על ידי הממשלה ,לפי
המוקדם משניהם.
כ"ט באב התש"ף ( 19באוגוסט )2020
צחי ברוורמן
(חמ -3-602ה)4
מזכיר הממשלה
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ'  ;390ס"ח התשמ"ב,
עמ' .201
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לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31 ,30ו– 32לחוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,11957-אני מסמיך את עובדי משרד
הכלכלה והתעשייה הרשומים מטה ,להפעיל את הסמכויות
המפורטות בסעיפים האמורים ,לשם ביצוע הוראות צו הפיקוח
על מצרכים ושירותים (איסור ייצור ,ייבוא ומכירה של צעצועים
מסוכנים) ,התשמ"ז:21986-
		
שלי הרצמן

נחמה אמיר

		
תהילה אוזנה

נורית ולר

		
אניטה פרץ

אחמד אלאטרש

		
אורית באס

לאוניד בלוזור

		
איריס וולטר

טומי גלנץ

		
סיגלית רג'פורקר

דניאל אריה

תוקף הסמכה זו כל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם
במשרד הכלכלה והתעשייה.
י"א באלול התש"ף ( 31באוגוסט )2020
(חמ )3-593

1
2

עמיר פרץ
שר הכלכלה והתעשייה
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;24התשל"ח ,עמ' .84
ק"ת התשמ"ז ,עמ' .268

מינוי עובד סוציאלי
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני ממנה את אמנון אורגד ,מס' רישום ,15459
לעובד סוציאלי לפי החוק האמור.
כ"ו בסיוון התש"ף ( 18ביוני )2020
(חמ )3-1769
איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1

ס"ח התשכ"ו ,עמ' .56

ילקוט הפרסומים  ,9092כ"א באלול התש"ף10.9.2020 ,
12:40

הודעה על מתן צו הארכה

		
אור זקן עמית

אוריאל היינס

לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית
ורצועת עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-

		
אורן רימוק

איגור צ'ודנובסקי

		
אילן וולף

אליהו קסוטו

		
אנטולי בקשטיין

בנימין דוידור

		
דוד מנשה

דרור בבלי

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובאה לידיעת השר
לביטחון הפנים (להלן  -השר) הערכת גורמי הביטחון כי האוריינט
האוס ,מוסדותיו ושלוחותיו המפורטים בצו שלהלן הם נציגות של
הרשות הפלסטינית או פועלים מטעמה או בחסותה ,אשר לא ניתן
לפעילותם היתר בכתב כנדרש בסעיף (3א) לחוק ,הוציא השר ביום
ז' באב התש"ף ( 28ביולי  )2020צו לפי סעיף (3ב) לחוק ,המורה על
הארכת תוקפם של הצווים שהוציא השר על פי החוק ביום כ' באב
התשס"א ( 9באוגוסט  ,)2001וביום כ"ב בשבט התשס"ב ( 4בפברואר
 )2002ושתוקפם הוארך בצווים מתאריכים  4בפברואר ,2002
 5באוגוסט  23 ,2002בינואר  24 ,2003ביולי  1 ,2003בפברואר ,2004
 21ביולי  30 ,2004בינואר  27 ,2005ביולי  26 ,2005בינואר ( 2006אשר
תוקן בצו מיום  19בפברואר  31 ,)2006ביולי  21 ,2006בינואר ,2007
 30ביולי  3 ,2007בפברואר  3 ,2008באוגוסט  3 ,2008בפברואר ,2009
 1באוגוסט  2 ,2009בפברואר  25 ,2010ביולי  17 ,2010בינואר 24 ,2011
ביולי  2 ,2011בפברואר  24 ,2012ביולי  29 ,2012בינואר  18 ,2013ביולי
 26 ,2013בינואר  29 ,2014ביולי  3 ,2014בפברואר  31 ,2015ביולי ,2015
 3בפברואר  4 ,2016באוגוסט  29 ,2016בינואר  30 ,2017ביולי ,2017
 31בינואר  2 ,2018באוגוסט  31 ,2018בינואר  2019והמורה על
הארכת תוקפו של הצו שהוציא השר על פי החוק ביום י"ד באדר
א' התשס"ג ( 16בפברואר  )2003ושתוקפו הוארך בצווים מתאריכים
 7באוגוסט  1 ,2003בפברואר  21 ,2004ביולי  30 ,2004בינואר 27 ,2005
ביולי  26 ,2005בינואר ( 2006אשר תוקן בצו מיום  19בפברואר ,)2006
 31ביולי  21 ,2006בינואר  30 ,2007ביולי  3 ,2007בפברואר 3 ,2008
באוגוסט  3 ,2008בפברואר  1 ,2009באוגוסט  2 ,2009בפברואר 25 ,2010
ביולי  17 ,2010בינואר  24 ,2011ביולי  2 ,2011בפברואר  24 ,2012ביולי
 29 ,2012בינואר  18 ,2013ביולי  26 ,2013בינואר  29 ,2014ביולי ,2014
 3בפברואר  31 ,2015ביולי  3 ,2015בפברואר  4 ,2016באוגוסט ,2016
 29בינואר  30 ,2017ביולי  31 ,2017בינואר  2 ,2018באוגוסט ,2018
 31בינואר  4 ,2019באוגוסט  2019ו– 30בינואר  2020בהתייחס לכל
אחד מהמוסדות והמשרדים המפורטים בצו האמור ,לתקופה נוספת
של שישה חודשים מיום ט"ו באב התש"ף ( 5באוגוסט .)2020
י"ד באב התש"ף ( 4באוגוסט )2020
אנה בן–מרדכי
(חמ )3-2824
המזכירה הביטחונית
המשרד לביטחון הפנים
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ו ,עמ'  ;40התשנ"ח ,עמ' .22

		
ויטלי יורובסקי

ויקטור קיראל

		
זאב גאליס

זיו ריש

		
חיים טוויג

יבגני בריינין

		
יהודה קדוש

יואב אדלמן

		
יובל דביר

יוסף קליין

		
יורם שילוח

יותם יהוד

		
ימית האן

יניב רונן

		
ישי דון יחיא

ישראל אקריש

		
כרמית שקד

ליאור אפרים

		
ליאור שטופר

ליבי בהט

		
לירן כהן

לירון שטרן

		
מאיר ניסים

מור מרדכי תמיר

		
מיכאל גיל

מילטון אייזנברג

		
מנדי לופטין

מרדכי שטופר

		
מרדכי שמואלי

משה אנקוה

		
משה גייניס

נדב קידר

		
נועם מילשטיין

נחמיה שלם

		
סרגיי גנדלמן

עירית גלעד

		
פנחס ברגר

צחי גליצשטיין

		
קובי קרן

רומן דיזנגוף

		
רון חובב

שגיא דוד

		
שמגר אלכסנדר

שמואל ארז

		
תאופיק חטיב

תמר דהן

המינוי בתוקף כל עוד המתמנה הוא עובד רשות התעופה
האזרחית.
מינוי קודם שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים
התש"ף ,עמ'  - 4868בטל.
י"ג באלול התש"ף ( 2בספטמבר )2020
(חמ )3-4444
יואל פלדשו
מנהל רשות התעופה האזרחית

מינוי מפקחים
לפי חוק הטיס ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (94א) לחוק הטיס ,התשע"א2011-
(להלן  -חוק הטיס) ,אני ממנה את עובדי רשות התעופה
האזרחית המפורטים להלן ,שהתקיים בהם האמור בסעיף (94ג)
לחוק הטיס ,למפקחים על ביצוע ההוראות לפי חוק הטיס,
למעט על ביצוע הוראות לפי פרק ז' לחוק האמור:
1

1

		
אבנר שמעוני

אדם מנור

		
אולג מולין

און מינץ

ס"ח התשע"א,עמ' .830

ילקוט הפרסומים  ,9092כ"א באלול התש"ף10.9.2020 ,
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בצפון ,בשבתו ביום י"ד באלול התש"ף
( 3בספטמבר  ,)2020בתיק בד"מ  ,010/2019החליט להטיל על
איליא שאער ,רישיון מס'  ,34260עונש של השעיה מעיסוק
1

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

8717

במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודש במצטבר לכל עונש
אחר.
תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,יום ל' בחשוון
התשפ"ה ( 1בדצמבר  ,)2024עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31
בדצמבר .)2024
י"ט באלול התש"ף ( 8בספטמבר )2020
(חמ )3-94
אורי אלפרסי
המנהל הכללי של
לשכת עורכי הדין

ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע)
דרושה לצורך ציבורי של דרך.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים 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 -

הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשכה
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בצפון ,בשבתו ביום י"ד באלול התש"ף
( 3בספטמבר  ,)2020בתיק בד"מ  ,021/2017החליט להטיל על
איליא שאער ,רישיון מס'  ,34260עונש של הוצאה מן הלשכה,
מיום י"ד באלול התש"ף ( 3בספטמבר .)2020

חטיבת קרקע בראשון לציון -
ששטחה כ– 13,839מ"ר ,המזוהה כגוש  6090ח"ח  ,7רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 875מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,10רח' יצחק
שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;

י"ט באלול התש"ף ( 8בספטמבר )2020
(חמ )3-94

ששטחה כ– 1,255מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,11רח'
יצחק שמיר ,בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;

אורי אלפרסי
המנהל הכללי של
לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

1

ששטחה כ– 597מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,12רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;

הודעה על בחירתה של חברה בוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות

ששטחה כ– 1,792מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,13רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

ששטחה כ– 1,383מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,17רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;

בהתאם לסעיפים (19א 21 ,)1ו– 22לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-נבחרה מרינה קריין-רחמימוב ,לחברה בוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קריות במקום החבר יריב ענבר.2

ששטחה כ– 1,369מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,29רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;

י' באלול התש"ף ( 30באוגוסט )2020
(חמ -3-7ה)3

ששטחה כ– 897מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,30רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;

יוסי אזריאל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות

ששטחה כ– 369מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,31רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
י"פ התשע"ט ,עמ' .14198

1
2

ששטחה כ– 1,648מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,33רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

ששטחה כ– 869מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,34רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;

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

ששטחה כ– 860מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,35רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ5/52/50/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7640
התשע"ח ,עמ'  ,2246מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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ששטחה כ– 1,469מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,36רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;
2
3

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

ילקוט הפרסומים  ,9092כ"א באלול התש"ף10.9.2020 ,
12:40

ששטחה כ– 3,561מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,37רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 6,993מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,38רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 3,469מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,41רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 483מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,42רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 1,912מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,43רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 617מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,44רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 666מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,45רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 585מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,46רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 4,237מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,48רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 8,384מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6090ח"ח  ,49רח'
יצחק שמיר בחלקו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 1,188מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,2חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 1,304מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,3חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 2,263מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,4חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 977מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,5חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 1,510מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,6חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 1,907מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,10חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 2,216מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,11חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 2,499מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,12חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 917מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,44חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 4,910מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,45חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 22,336מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח ,46
חיבור כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;

ילקוט הפרסומים  ,9092כ"א באלול התש"ף10.9.2020 ,
10/09/20
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ששטחה כ– 694מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,48חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 13,795מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח ,49
חיבור כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 18,892מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח ,50
חיבור כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 1,084מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,51חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 1,830מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,52חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 689מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,53חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 2,341מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,54חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 545מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,55חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 1,682מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,56חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 1,364מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,57חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 704מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,58חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 3,594מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,59חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 4,256מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,60חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 4,430מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,64חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה  6,057מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091חלקה 69
בשלמותה; חיבור כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 246מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091ח"ח  ,70חיבור
כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה  542מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091חלקה 72
בשלמותה; חיבור כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה כ– 664מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091חלקה 75
בשלמותה ,חיבור כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה;
ששטחה  542מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6091חלקה 78
בשלמותה; חיבור כביש מס'  4לשכונת נחלת יהודה.
ד' באלול התש"ף ( 24באוגוסט )2020
(חמ )3-2
רז קינסטליך
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

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

( )1הואיל וביום  20.5.2019ניתן צו לפירוק האגודה אלנור -
אגודה שיתופית לשיכון בע"מ ,מס' אגודה ,57-003596-4
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,8284התשע"ט ,עמ' ,11767
והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום  ,9.9.2020ניתנת בזה
הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות
ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )2הואיל וביום  9.12.2018ניתן צו לפירוק האגודה שפע -
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ,מס' אגודה ,57-003291-2
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,8039התשע"ט ,עמ' ,4388
והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום  ,9.9.2020ניתנת בזה
הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות
ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )3הואיל וביום  22.1.2012ניתן צו לפירוק האגודה הזרם
קואופרטיב לבצוע עבודות מסגרות כללית אינסטלציה
מים חשמל ,מס' אגודה  ,57-002294-7וצו זה פורסם
בילקוט הפרסומים  ,6379התשע"ב ,עמ'  ,2640והואיל
והפירוק הנ"ל הושלם ביום  ,9.9.2020ניתנת בזה הודעה
כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות
ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

אמפי דקל בע"מ

ביטול רישום אגודות שיתופיות

כ' באלול התש"ף ( 9בספטמבר )2020
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 32308-08-20
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת הסתדרות אגודת ישראל העולמית,
הועד הפועל ,ע"ר ,58-000041-2
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.8.2020הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.11.2020בשעה .11.00
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
.29.10.2020
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 .29.10.2020
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
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(ח"פ )51-048498-3
(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  ,30.7.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים
שישפורטיש ,מרח' העלייה  ,1פרדס–חנה-כרכור ,3707852
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 ,22.10.2020
בשעה  ,9.00אצל 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.
ניסים שישפורטיש ,מפרק

ל.ח .יבוא ושיווק מוצרי ספורט בע"מ
(ח"פ )51-415700-7
(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  ,8.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
חכים ,מרח' הגליל  ,18תל אביב ,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 ,20.10.2020
בשעה  ,10.00אצל 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.
יוסף חכים ,מפרק

נשר חברה להסעות והובלות ואספקת עובדים בע"מ
(ח"פ )51-391704-7
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.12.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אלכסנדר שוטמן ,מרח' ש' קנדי  ,657/12אור עקיבא ,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.

אגוד מתפללי בית הכנסת ברח' אהרונוביץ מס' 3
בתל אביב
(ע"ר )58-002778-7
(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  ,1.9.2020התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את רן גלזנר שגיא ,מרח' כנפי נשרים ,15
ירושלים  ,9546427למפרק העמותה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.10.2020
בשעה  ,10.00אצל 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.
אלכסנדר שוטמן ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

שינוי מחשבים בע"מ

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-324162-0

רן גלזנר שגיא ,מפרק

(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  ,11.2.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עוזי סטבון ,מרח' הגאולים  ,1175/3חצור הגלילית ,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 ,20.10.2020
בשעה  ,10.00אצל 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.
עוזי סטבון ,מפרק

(ע"ר )58-044194-7
(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  ,2.9.2020התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את ספי טייטלבאום ,מרח' ויצמן  ,24כפר
סבא  ,4424705למפרק העמותה.
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.
ספי טייטלבאום ,מפרק

א.א נועה השקעות והחזקות בע"מ

אי מיקס אולפני הקלטה בע"מ

(ח"פ )51-541320-1

(ח"פ )51-276266-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אדם רבינוביץ ,אצל
עו"ד יצחק וסטמן ,רח' דרך אבא הלל  ,15רמת גן  ,5250608למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.9.2020התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה לוי ,מרח'
עין הקורא  ,10ראשון לציון  ,7528910למפרק 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.
יהודה לוי ,מפרק
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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.
אדם רבינוביץ ,עו"ד ,מפרק

8721

סאפורט משינז בע"מ

סופר דיימנשן בע"מ

(ח"פ )51-383294-9

(ח"פ )51-205449-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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  ,19.10.2020בשעה  ,16.00במשרדי עו"ד דורון טיקוצקי
קנטור גוטמן נס ועמית גרוס ושות' ,רח' מצדה  ,7מגדל ב.ס.ר ,4
קומה  ,33בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.11.2020בשעה  ,11.00אצל המפרק ,גבעת ישעיהו
 ,26לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יואב כפיר ,מפרק

רונן קנטור ,עו"ד ,מפרק

האנגר  404בע"מ

עתיד עובדים זרים לבנייה 2016

(ח"פ )51-578456-9

(ח"פ )51-539160-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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  ,5.11.2020בשעה  ,12.00אצל המפרקת ,רח' שד'
בן צבי  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.10.2020בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' תובל ,40
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומי גולן ,עו"ד ,מפרק

מיטל אשר-וואלף ,עו"ד ,מפרקת

חלקה  10בגוש  8250בע"מ

מגדל צ'מפיון ניהול בע"מ

(ח"פ )51-035017-6

(ח"פ )51-487929-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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  ,22.10.2020בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' ששת
הימים  ,30בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.11.2020בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יבנה ,31
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פלג אילון ,עו"ד ,מפרק

יגאל סבג ,עו"ד ,מפרק

דפוס שהם ר.נ בע"מ

פנטהאוז פלוס בע"מ

(ח"פ )51-364608-3

(ח"פ )51-452145-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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  ,25.10.2020בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' אורי
צבי גרינברג  ,6תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.11.2020בשעה  ,18.00במשרד המפרק ,רח' טבנקין ,39
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר שהם ,מפרק

חיים עזר ,מפרק
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