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מינוי יושבי ראש ועדות ערר ויושבי ראש מותב

מינוי והסמכה

לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)
(הוראת שעה) ,התש"ף ,2020-ולפי חוק בתי דין מינהליים,
התשנ"ב1992-

לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים ,התשס"ז,2007-
לפי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,
התשע"ב ,2012-לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות,
התשע"א ,2011-לפי חוק הפיקדון על מכלי משקה,
התשנ"ט ,1999-ולפי החוק לצמצום השימוש
בשקיות נשיאה חד–פעמיות ,התשע"ו2016-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  21לחוק התכנית לסיוע כלכלי
(נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) ,התש"ף ,12020-ולפי
סעיף (5ב) לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה
את הרשומים מטה ליושבי ראש ועדות ערר לפי החוק האמור
וליושבי ראש מותב של ועדות הערר האמורות:
שירה שושנה רבקה שגיא
ערן עסיס
אורית בר לוי

בתוקף סמכויותיי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן,
של החיקוקים בטור ב' לצדם ,אני ממנה ומסמיכה את נועה
שפיצר-מזרחי בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם ,וזאת כל עוד
היא משמשת בתפקידה כמנהלת אגף אחריות יצרן מורחבת
1
במשרד להגנת הסביבה ,ומבטלת הסמכות קודמות של אסף יזדי
בסמכויות אלה:

מורן סילס

טור א'
הסעיף

מוחמד מולא.
תוקף המינויים לשלוש שנים.
כ"ח בכסלו התשפ"א ( 14בדצמבר )2020
(חמ )3-6133
אבי ניסנקורן
שר המשפטים
1
2

ס"ח התש"ף ,עמ' .298
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי יושב ראש לוועדה המקצועית
לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה),
התשס"ג2003-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(1ב)( )1לחוק האזרחות
והכניסה לישראל (הוראת שעה) ,התשס"ג( 12003-להלן  -החוק),
אני ממנה את גיל סלומון ,ליושב ראש הוועדה המקצועית
המייעצת לשר הפנים לעניין החלטות לפי סעיף 3א 1לחוק.

טוב ב'
החיקוק

5

חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים,
2
התשס"ז2007-

ממונה

60

חוק לטיפול סביבתי בציוד
חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,
3
התשע"ב2012-

מנהלת

47

חוק להסדרת הטיפול באריזות,
4
התשע"א2011-

מנהלת

9

חוק הפיקדון על מכלי משקה,
5
התשנ"ט1999-

ממונה

2

חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה מנהלת
6
חד–פעמיות ,התשע"ו2016-

ו' בכסלו התשפ"א ( 22בנובמבר )2020
(חמ -3-3723ה)1
גילה גמליאל
השרה להגנת הסביבה

תוקף המינוי עד יום י"ט בטבת התשפ"ד ( 31בדצמבר .)2023
ב' בכסלו התשפ"א ( 18בנובמבר )2020
(חמ -3-3416ה)2
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
 1ס"ח התשס"ג ,עמ'  ;544התשס"ז ,עמ' .295

1
2
3
4
5
6

אצילת סמכויות

לפי חוק הפיקדון על מכלי משקה ,התשנ"ט,1999-
לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א,2011-
ולפי חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד–פעמיות,
התשע"ו2016-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה,1
אני אוצל למנהל הכללי של המרכז למיפוי ישראל את סמכויותיי
לבטל או להפסיק רישיון מודד לפי סעיף  4לפקודת המדידות.2

ב' בכסלו התשפ"א ( 18בנובמבר )2020
(חמ -3-17ה)1

1
2

יעקב ליצמן
שר הבינוי והשיכון
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158י"פ התשל"ח ,עמ' .1656
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1393

2 556
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י"פ התש"ף ,עמ' .1616
ס"ח התשס"ז ,עמ' .96
ס"ח התשע"ב ,עמ' .530
ס"ח התשע"א ,עמ' .278
ס"ח התשנ"ט ,עמ'  ;170התש"ע ,עמ' .330
ס"ח התשע"ו ,עמ' .698

מינוי והסמכה

לפי חוק–יסוד :הממשלה

תוקפה של אצילה זו עד יום כ"ט בחשוון התשפ"ה (30
בנובמבר .)2024

טור ג'
הסמכויות

בתוקף סמכותיי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן,
של החיקוקים בטור ב' לצדם ,אני ממנה את דוד יהלומי בסמכויות
כמפורט בטור ג' לצדם ,כל עוד הוא משמש בתפקידו כמנהל
הכללי של המשרד להגנת הסביבה ,ומבטלת את המיני וההסמכה
הקודמת של נועה שפיצר מזרחי ,מיום ו' בכסלו התשפ"א
( 22בנובמבר  ,1)2020לעניין הסמכויות המפורטות להלן בלבד:
1

י"פ התשפ"א ,עמ' .2556

ילקוט הפרסומים  ,9328י"ג בטבת התשפ"א28.12.2020 ,
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טור א'
הסעיף

טור ג'
הסמכויות

טוב ב'
החיקוק

9

חוק הפיקדון על מכלי משקה,
2
התשנ"ט התשנ"ט1999-

ממונה

47

חוק להסדרת הטיפול באריזות,
3
התשע"א2011-

מנהל

2

חוק לצמצום השיפוט בשקיות
נשיאה חד–פעמיות ,התשע"ו2016-

מנהל

6

ט"ז בכסלו התשפ"א ( 2בדצמבר )2020
		   גילה גמליאל
(חמ -3-3034ה)1
השרה להגנת הסביבה
 2ס"ח התשנ"ט ,עמ'  ;170התש"ע ,עמ' .330
 3ס"ח התשע"א ,עמ' .278
 4ס"ח התשע"ו ,עמ' .698

הסמכה
לפי פקודת בריאות העם ,1940 ,ולפי חוק החומרים המסוכנים,
התשנ"ג1993-
בתוקף סמכויותיי לפי הסעיפים המפורטים בטור א'
בטבלה שלהלן ,של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם ,אני
מסמיכה את אליזבטה סנלדרסקי בסמכויות כמפורט בטור ג'
לצדם ,כל עוד היא משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה:
טור ג'
הסמכויות

טור א'
הסעיף

טור ב'
החיקוק

42א

פקודת בריאות העם1940 ,

1

חוק החומרים המסוכנים,
2
התשנ"ג1993-

1

ממונה על
איכות הסביבה
ממונה

י"ז בכסלו התשפ"א ( 3בדצמבר )2020
		   גילה גמליאל
(חמ -3-613ה)1
השרה להגנת הסביבה
 1ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;191ס"ח התשנ"א ,עמ' .98
 2ס"ח התשנ"ג ,עמ' .28

הסמכה
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 ,אפק אילן ועמית עופר ,להפעיל
את הסמכויות המפורטות בסעיפים האמורים ,לשם ביצוע
הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור ,ייבוא
ומכירה של צעצועים מסוכנים) ,התשמ"ז.21986-
תוקף הסמכה זו כל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם
במשרד הכלכלה והתעשייה.
ג' בכסלו התשפ"א ( 19בנובמבר )2020
			   עמיר פרץ
(חמ )3-593
שר הכלכלה והתעשייה
 1ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;24התשל"ח ,עמ' .84
 2ק"ת התשמ"ז ,עמ' .268

ילקוט הפרסומים  ,9328י"ג בטבת התשפ"א28.12.2020 ,
28/12/20

15:00

החלטה
לפי חוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב]
הואיל וביום י"ב באדר התשס"ו ( 12במרס  ,)2006החליט
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור דאז ,השופט בדימוס
מיכה לינדנשטראוס ז"ל ,בתוקף סמכותו לפי סעיף  )8(9לחוק
מבקר המדינה ,התשי"ח[ 11958-נוסח משולב] (להלן  -החוק),
להפעיל את ביקורת המדינה על המכללה האקדמית כנרת
בעמק הירדן (ע"ר  ,)58-036378-6בכל התחומים שאליהם
מתייחס החוק בהיותה גוף הנתמך על ידי הממשלה;
והואיל והדבר דרוש לי לצורכי מילוי תפקידי כנציב
תלונות הציבור;
לכן החלטתי ,בתוקף סמכותי לפי סעיף  )2(36לחוק ,להחיל
את הפרק השביעי לחוק ,שעניינו בירור תלונות הציבור על
המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן הירדן (ע"ר .)58-036378-6
כ"ט בכסלו התשפ"א ( 15בדצמבר )2020
		  מתניהו אנגלמן
(חמ -3-463ה)2
מבקר המדינה ונציב
תלונות הציבור
 1ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;92התשל"ד ,עמ' .38

הודעה על סכומים מעודכנים
לפי חוק הדואר ,התשמ"ו1986-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 109ה(ג) לחוק הדואר,
התשמ"ו( 11986-להלן  -החוק) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב ירידת המדד כאמור בסעיף 109ה(ב) לחוק בשיעור של
 ,0.60%יתעדכנו הסכומים הנקובים בפרק ז' 1לחוק ,ומיום
י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר  )2021הם יהיו כלהלן:
( )1בסעיף 109ב לחוק -
(א) בסעיף קטן (א) ,במקום " 28,180שקלים חדשים"
יבוא " 28,010שקלים חדשים";
(ב) בסעיפים קטנים (ב) ו–(ד) ,במקום " 13,330שקלים
חדשים" יבוא " 13,250שקלים חדשים".

ז' בטבת התשפ"א ( 22בדצמבר )2020
		 לירן אבישר בן חורין
(חמ )3-4585
המנהלת הכללית של
משרד התקשורת
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;79התשע"ב ,עמ'  ;566י"פ התש"ף ,עמ' .2639

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,התשע"א2011-
בהתאם לסעיפים (34ג) ו– 48לחוק מיסוי רווחים ממשאבי
טבע ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי
המדד שהיה ידוע ביום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר  )2020לעומת
המדד שהיה ידוע ביום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר ,)2019
יחול שינוי בסכום הקבוע בהגדרות "מקדם החיפוש" ו"מקדם
ההקמה" שבסעיף (4ב)(()2ג) לחוק ,ומיום ד' בטבת התש"ף
( 1בינואר  ,)2020הוא יהיה  394,184,000שקלים חדשים.
כ"ז בכסלו התש"ף ( 25בדצמבר )2019
		   ערן יעקב
(חמ -3-4568ה)1
מנהל רשות המסים בישראל
 1ס"ח התשע"א ,עמ'  ;806י"פ התשע"ט ,עמ' .4997

2557

הודעה על סכומים מעודכנים
לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש] ,התשל"ב1972-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6יב(ג) לפקודת הטלגרף
האלחוטי [נוסח חדש] ,התשל"ב( 11972-להלן  -הפקודה),
אני מודיע כי עקב שינוי המדד כאמור בסעיף 6יב(ב)
לפקודה ,התעדכנו הסכומים הנקובים בסעיף 6ה ובתוספת
הראשונה לפקודה ,ומיום י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר
 )2021הם יהיו כלהלן:
( )1בסעיף 6ה לפקודה -

(א) בסעיף קטן (א) ,במקום " 71,050שקלים חדשים"
יבוא " 70,630שקלים חדשים" ובמקום "142,100
שקלים חדשים" יבוא " 141,250שקלים חדשים";
(ב) בסעיף קטן (ב) ,במקום " 10,150שקלים חדשים"
יבוא " 10,090שקלים חדשים" ובמקום "20,300
שקלים חדשים" יבוא " 20,180שקלים חדשים";
(ג) בסעיף קטן (ה)( ,)3במקום " 71,050שקלים חדשים"
יבוא " 70,630שקלים חדשים" ובמקום "142,100
שקלים חדשים" יבוא " 141,250שקלים חדשים";
ׁׁ( )2בחלק א' בתוספת הראשונה לפקודה ,הסכומים יהיו
כלהלן:
טור ב'
סכום הסכום הכספי
(בשקלים חדשים)
תאגיד
יחיד

טור א'
ההפרה

1

( )1לא דיווח למנהל,
בניגוד להוראות תקנות
8ב(ב)8 ,ג(ד) ו–8ד(ב)
לתקנות הטלגרף האלחוטי

10,090

20,180

( )2לא רשם בפנקס מלאי
את פרטיהן של כל תחנות
הקשר שברשותו וכן
כל פעולת סחר ,בניגוד
לתקנה 8ג(א) לתקנות
הטלגרף האלחוטי

10,090

20,180

( )3ביצע פעולת סחר
במכשיר אלחוטי שאין
לגביו אישור סוג תקף,
בניגוד לתקנה 8ג(ב)
לתקנות הטלגרף האלחוטי

10,090

20,180

( )4העביר תחנת קשר לאדם
אחר ,בניגוד לתקנה 8ג(ג)
לתקנות הטלגרף האלחוטי

10,090

20,180

( )5לא מסר למנהל הודעה
על שינוי בפרטים כאמור
בסעיף (5א)( )1ו–( )2לצו
התקשורת ,בניגוד להוראות
סעיף  6לצו האמור

10,090

20,180

טור א'
ההפרה

טור ב'
סכום הסכום הכספי
(בשקלים חדשים)
תאגיד
יחיד

( )6לא ניהל רישום מלאי
או לא שמר מסמכים
ותעודות ,בניגוד להוראות
סעיף  8לצו התקשורת

10,090

20,180

( )7לא מסר למנהל דיווח
מדי רבעון ,בניגוד להוראות
סעיף 8א לצו התקשורת

10,090

20,180

( )8לא הודיע למנהל על
תקלה אופיינית בדגם
מסוים של ציוד קצה
שייבא ,שנודע לו עליה
ויש בה כדי לסכן את
בטיחותו של אדם או את
בריאותו ,בניגוד להוראות
סעיף 8ב לצו התקשורת

10,090

20,180

( )9לא סימן ציוד קצה
שאינו חדש ,בניגוד
להוראות סעיף 8ג לצו
התקשורת
( )10לא מסר מסמך הנוגע
לסחר שדרש המנהל,
בניגוד להוראות סעיף
(9א)( )1לצו התקשורת
( )11לא מסר דגימות של
ציוד קצה רט"ן הנמצא
בחצריו ,בניגוד להוראות
סעיף (9א)( )2לצו התקשורת
( )12סחר בציוד קצה רט"ן
בניגוד להוראות שנתן
המנהל לפי סעיף (9ב) לצו
התקשורת ,לעניין הפסקה
זמנית של הסחר או תנאים
להמשך הסחר ,בניגוד
להוראות הסעיף האמור
( )13לא מסר או לא פרסם
הודעה או אזהרה בדבר
מסוכנות או הסתברות
גבוהה למסוכנות בציוד
קצה רט"ן ,בניגוד להוראות
שנתן המנהל לפי סעיף
(9ג) לצו התקשורת

10,090

10,090

10,090

70,630

70,630

20,180

20,180

20,180

141,250

141,250

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,25עמ'  ;505ס"ח התשע"ח,
עמ'  ;459י"פ התשע"ט ,עמ' .6166
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טור ב'
סכום הסכום הכספי
(בשקלים חדשים)
תאגיד
יחיד

טור א'
ההפרה
( )14הפר הוראה ברישיונו
שעניינה חובת הפסקת
פעולה של מכשיר
אלחוטי שלגביו ניתן
הרישיון ,בשעת חירום או
במצב חירום כהגדרתם
ברישיונו ,שהמנהל או
עובד המשרד מטעמו מסר
לו הודעה עליהם

20,180

40,360

( )15הפר הוראה ברישיונו
לעניין הפעלתו של
מכשיר אלחוטי במקום
מסוים ,בתנאים הנדסיים
או בהתאם למגבלות
אחרות שנקבעו ברישיונו
ונועדו להבטיח כי
המכשיר שלגביו ניתן
הרישיון פועל בהתאם
לתנאי ההקצאה של
התדר שהוקצה לפעולתו

20,180

40,360

ח' בטבת התשפ"א ( 23בדצמבר )2020
		   איתן כסף
(חמ )3-5806
מנהל מינהל פיקוח ואכיפה
במשרד התקשורת

הודעה על בקשה לרישום ראשון
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לרישום ראשון של
המקרקעין המתוארים בתוספת להלן.
כל אדם המעוניין בדבר ,רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מתאריך פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום המקרקעין,
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ,רח' הסורג  ,1בית
מצפה ,ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף
לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
מס' התיק :ר"ש 3/19
העיר :ירושלים.
המען :רח' אדמון  ,5מאה שערים.
גוש רישום ,30061 :חלקה .59
שטח החלקה 89 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :רח' מאה שערים ,חלקה  ,58תצ"ר ;631/31
דרום :חלקה  ,60תצ"ר ;83/16
מזרח :רח' מאה שערים ,דרך;
מערב :דרך ,חלקה  ,88חלקה .56
תיאור הזכות :בעלות.
שם בעל הזכות :שפרה גרונר ז"ל ,ת"ז .000760058
החלקים :בשלמות.
הערה :הבקשה מבוססת על תצ"ר מס' .88/2013
ט' בטבת התשפ"א ( 24בדצמבר )2020
שולמית אבני-שוהם
סגנית הממונה על המרשם

הודעה על בחירתו של חבר בוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיפים (19א 21 ,)1ו– 22לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-נבחר בן אסבן לחבר בוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קריות במקום החברה הדס צור.2
כ"ב בכסלו התשפ"א ( 8בדצמבר )2020
(חמ -3-7ה)3

1
2

יוסי אזריאל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ו ,עמ' .110
י"פ התשע"ט ,עמ' .14198

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

1
2

ילקוט הפרסומים  ,9328י"ג בטבת התשפ"א28.12.2020 ,
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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ( 301-0340612להלן -
התכנית) ,תכנית הרחבה נופית ג ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7918התשע"ח ,עמ' ,10855
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זבולון,
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 ,8957
התש"ף ,עמ'  ,6984תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
המועצה האזורית זבולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

2559

.2

בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,8113התשע"ט,
עמ'  ,7641מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
באר שבע ,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
 ,9149התשפ"א ,עמ'  ,382תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית באר שבע מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -
גוש  ,10465ח"ח  ,47 ,36 ,4בשטח של  11.52דונם ,בייעוד :ציבורי;
גוש  ,12589ח"ח  ,26 ,17 ,9-4 ,2בשטח של  29.463דונם;
חלקות בשלמותן  ,25 ,24בשטח של  9.654דונם; הייעוד:
שטחים ציבוריים ביישוב נופית ,כמסומן בתשריט ההפקעות
הנמצא במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זבולון,
מועצה אזורית זבולון ,דואר כפר מכבי .30030

ב' בכסלו התשפ"א ( 18בנובמבר )2020
			   עמוס נצר
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זבולון

הודעה לפי סעיף 19

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבאר שבע ,המזוהה כגוש  ,38068חלקה ;2
מגרש מס'  ,B300בשטח של  890מ"ר ( ;)100%הייעוד :מבנים
ומוסדות ציבור.

כ"ט בכסלו התשפ"א ( 15בדצמבר )2020
(חמ )3-4
טל אל–על
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה באר שבע

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' רע ,2000/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3813התשל"א,
עמ'  ,450מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רעננה ,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
 ,8961התש"ף ,עמ'  ,7008תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה  190מ"ר (בשלמות) ,ומזוהה
כגוש  ,6586ח"ח .27

כ"ז בכסלו התשפ"א ( 13בדצמבר )2020
(חמ )3-4
חיים ברוידא
יושב ראש הוועדה המקומית
	 לתכנון ולבנייה רעננה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה זו מתפרסמת באחריות המודיעים ואין
בפרסומה משום מתן תעודה על נכונותה
הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,תיק פש"ר 1664/09
שם החייבת :טלי פז יופיס
שם הנאמנת ומענה :עו"ד יונה שהרבני ,מרח' ז'בוטינסקי ,33
רמת גן.
נמסרת בזאת הודעה ,כי בהתאם להחלטת בית המשפט
מיום  ,22.9.2019מבצעת הנאמנת חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
לכל נושי החייב שהגישו תביעות חוב במועד ושתביעותיהם
אושרו.
לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייבת
זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף כלשהם מהחייבת ו/או
מבעל התפקיד במסגרת פשיטת הרגל או בכלל.
יונה שהרבני ,עו"ד ,נאמנת

לפקודת 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'  ,605-0181040שהודעה
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות ,התשנ"ט1999-

ח.פ
513249540

שם חברה
דמירד בע"מ

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
07/02/2021

שעת
מקום כינוס האסיפה הכללית
האסיפה
שם הנאמן
(כתובת ,אצל)
הכללית
יוסף דאובר
במשרדי בלס ,יוקל ,פרובק  -רואי
10:30
חשבון ,בכתובת :דרך מנחם בגין ,88
תל אביב
אברהם כן
במשרדי בלס ,יוקל ,פרובק  -רואי
10:30
חשבון ,בכתובת :דרך מנחם בגין ,88
תל אביב
פיטר יאל יופה
אצל פיטר יאל יופה ,בכתובת:
10:00
מדינת היהודים  ,103הרצליה

א.כ .שרותי ניהול וייעוץ 514390715
עסקי בע"מ

07/02/2021

שרותים רפואיים
בינלאומיים החזקות
( )1982בע"מ
ברגמו תעשיות קרור
בע"מ
נ.ת.ס.ק תעשיות בע"מ

510941164

02/02/2021

513623132

02/02/2021

10:00

516235629

10/02/2021

09:30

אל.אס קורן יזמות בע"מ

514981844

07/02/2021

12:00

הצפון ב.ע.א.ד תעשיות
וחשמל בע"מ
א.א .עד יער בע"מ

514961614

05/02/2021

12:00

514662402

27/02/2021

08:30

514103340

י.א.א.ר .סחר ושיווק
בע"מ
מוצרי נירוסטה כחול לבן 514781103
בע"מ
ל.א.ב בנייה ושיפוצים
513823245
בע"מ
512835349
כץ לוגיסטיקה בע"מ

04/02/2021

10:00

04/02/2021

10:00

04/02/2021

10:00

04/02/2021

10:00

515373637

04/02/2021

10:00

515138303

04/02/2021

10:00

512791146

04/02/2021

10:00

513994293

04/02/2021

10:00

514791888

04/02/2021

10:00

חי עטייה מסעדות בע"מ 514751288

04/02/2021

10:00

אסא פינטו השקעות
בע"מ
איב אדריכלות ובנייה
( )2014בע"מ
שמשון מועלם תעשיות
אלומיניום לבנין בע"מ
המכון ללמידה ארגונית
בע"מ
אננ  26פרודקשיין בע"מ

ילקוט הפרסומים  ,9328י"ג בטבת התשפ"א28.12.2020 ,
28/12/20
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אצל עירית מתן ,בכתובת :החורש
 ,1באר שבע
אצל צור ביכמן עורכי דין ,בכתובת:
שחם  ,30פתח תקווה
אצל רונן פריד ,בכתובת :רח' המדע
 ,8רחובות
אצל איתן עזר ,בכתובת :רחוב
הנשיא  ,15עפולה
אצל אבי אפרים ,בכתובת :דרך בר
יהודה  ,39נשר
אצל עמוס יצחק ,בכפר יהושע
אצל ברוך עטר ,בכתובת :עמל ,47
פתח תקווה
אצל אהוד ברדה ,בכתובת ,36
מבקיעים
אצל כהן ציון שמשון ,בכתובת :בן
אביגדור  ,20תל אביב
אצל שמואל אסא איתי ,בכתובת:
המרכבה  ,18חולון
אצל צורדאקאר סהר ,בכתובת,4 :
ראשון לציון
אצל שמשון מועלם ,בכתובת :השר
שפירא משה  ,1ראשון לציון
אצל זילברברג אליעזר ,בכתובת:
טרישר  ,11תל אביב
אצל אייל נפתלי ,בכתובת :דרך בן
גוריון ודוד  ,1רמת גן
אצל מימון עמוס ,בכתובת:
היצירה  ,12רמת גן

עירית מתן
בן עמי יהושע
שרון
יוסי קורן
איתן עזר
אבי אפרים
עמוס יצחק
ברוך עטר
אהוד ברדה
כהן ציון שמשון
שמואל אסא
איתי
צורדאקאר סהר
שמשון מועלם
זילברברג
אליעזר
אייל נפתלי
מימון עמוס

2561

הודעה לפי חוק העמותות
הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף  59לחוק העמותות ,התש"ם ,1980-כי העמותות הרשומות להלן נמחקו מפנקס העמותות ,ואולם
חבותו של כל נושא משרה וחבר בה תימשך ותיאכף כאילו לא נמחקה העמותה:
מס' עמותה
58-001-167-4
58-013-692-7
58-027-427-2
58-029-860-2
58-031-571-1
58-032-569-4
58-032-902-7
58-035-496-7
58-040-682-5
58-041-333-4
58-041-600-6
58-042-845-6
58-046-074-9
58-049-073-8
58-050-545-1
58-052-437-9
58-052-447-8
58-053-462-6
58-053-493-1
58-054-193-6

58-056-236-1
58-056-580-2
58-057-867-2
58-060-795-0
58-061-176-2
58-061-849-4
58-062-074-8
58-065-914-2
58-066-293-0
58-067-198-0
58-067-992-6
58-068-131-0

שם העמותה
יד לזכרם  -אגודה בקבוץ יפתח להנצחת זכרם של חברי יפתח
קרן גלגל הזהב  -ע"ש רחל משכית של עמותת האופן הפנימי (ע"ר)
קרן קרני שומרון
יטיב  -ידידי טיבט בישראל (ע"ר)
פרומא פאונדיישן לשיקום סובלים מפגיעות נוירולוגיות וליקויי תקשורת
(אוטיזם) (ע"ר)
עמותת ידידי חנה אורלוף (ע"ר)
(THE FRIENDS OF CHANA ORLOFF (REGISTERED AMUTA
העמותה למלחמה בסמים ראשון לציון (ע"ר)
תאטרון קהילתי אנגלי בישראל (ע"ר)
ק.א.פ( C.A.P. .ע"ר)
מכתש לעזרה (ע"ר)
מרכז תורני ע"ש זאב ורחל לפין ז"ל
תורה ברמה עמוד יומי רמת בית שמש (ע"ר)
הקרן ע"ש אדם פלינט לעידוד יוצרים צעירים בתחומי האמנויות (ע"ר)
עמותת בית הלחם והמן (ע"ר)
אור בראשית (ע"ר)
העמותה הישראלית לזוחלים (ע"ר)
התנועה להעצמת הרוח בחינוך (ע"ר)
מוזיאון הבובות צפת (פרטי) ע"ש אלה וולקוב ז"ל (ע"ר)
אהל אלעזר -ביתר עילית (ע"ר)
אופק ירוק  -העמותה הישראלית לקידום חינוך ומחקר בנושאי איכות
הסביבה (ע"ר)
Green Horizon -The Israeli Foundation for advancinge Environmental
)Education And Research (R.A.
עמותת אוויר פסגות (ע"ר)
משוררים לימין ישראל (ע"ר)
חסדי בנימין תשע"ג (ע"ר)
נועם משה (ע"ר)
ניסים עזרא לראשות עיריית אור יהודה (ע"ר)
עמותת החיים הטובים לקידום מוסיקה ,אמנות ותרבות (ע"ר)
העמותה להנצחת ברק רפאל דגורקר ז"ל (ע"ר)
העמותה למען הפונדקאות (ע"ר)
העמותה הישראלית לבטיחות אש במטבחים (ע"ר)
מצילים את משה ביטון ואחרים (ע"ר)
עמותת אל -אופוק לסיוע לנזקקים בירושלים והסביבה (ע"ר)
החכה שלך (ע"ר)
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