רשומות

ילקוט הפרסומים
9428

ג' באדר התשפ"א

עמוד

 15בפברואר 2021
עמוד

ביטול הודעה בדבר גוף נתמך לפי חוק יסודות התקציב3652 ..

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור3652 .....................

אצילת סמכויות לפי חוק–יסוד :הממשלה3652 ...........................
הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק
להגברת האכיפה של דיני העבודה 3652 ..............................
הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת העשרים וארבע לפי חוק הבחירות לכנסת3652 ....

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 3654 ........................

15/02/21

12:28

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות3654 ............................
הודעות מאת הציבור3654 ...................................................................

ביטול הודעה בדבר גוף נתמך
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "גוף נתמך" בהתאם לסעיף
 32לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה( 11985-להלן  -החוק) ,אני
מבטל את הקביעה שהאגודה לקידום החינוך היא גוף נתמך
לעניין החוק ,שהודעה על כך פורסמה בילקוט הפרסומים ,3258
התשמ"ו ,עמ' .496

( )3עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת
השנייה לפי סעיף  )3(3לחוק  35,700 -שקלים חדשים,
ולגבי יחיד כאמור באותה פסקה  17,850 -שקלים חדשים.
כ"ו בשבט התשפ"א ( 8בפברואר )2021
איציק שמולי
(חמ )3-4631
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

כ"ח בשבט התשפ"א ( 10בפברואר )2021
(חמ -3-1888ה)1
ישראל כ"ץ
שר האוצר
1

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,2אני
אוצל בזה לעובדת המדינה אורטל שלו את סמכויותיי לפי -
( )1סעיפים (2א) עד (ג)(3 ,ב) עד (ד)(4 ,א)9 ,9 ,7 ,6 ,5 ,א(10 ,א)1
ו–(ב)10 ,א(א)  -למעט הסמכות להסמיך מפקחים לפי
פרק ד' והסמכות להתקין תקנות ,וסעיף 12א  -למעט סעיף
קטן (ה)( )2לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
התשנ"ו;31996-
( )2סעיפים (63א) עד (ד)63 ,א(א)( - )2למעט קביעת אמות
מידה( ,ב)( ,ג)( ,ה) ו–(ו)63 ,ב(64 ,א) ו–(ב)(65 ,א)(1ג)68 ,67 ,
ו–68א(א) לחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט.41959-
כ"ו בשבט התשפ"א ( 8בפברואר )2021
(חמ -3-17ה)1
איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1
2
3
4

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;201התשע"ט ,עמ' .153
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;32התשס"ה ,עמ' .982

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9ג) לחוק להגברת האכיפה
של דיני העבודה ,התשע"ב( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע
כי עקב השינוי בשיעור המדד שפורסם בחודש דצמבר 2020
לעומת המדד שפורסם בחודש יוני  ,2012סכומי העיצום הכספי
הקבועים בסעיף  3לחוק עודכנו ביום י"ז בטבת התשפ"א (1
בינואר  ,)2021והם כלהלן:

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת העשרים וארבע
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בהתאם לסעיף (23ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט ,11969-נמסרת בזה הודעה על שינוי בהרכבה של
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים וארבע (להלן -
הוועדה) ,כמפורט להלן:
( )1מיום כ"ח בשבט התשפ"א ( 10בפברואר  )2021ממלא מקום
בוועדה מטעם סיעת "דרך ארץ" יהיה יעקב מצא ,שיבוא
במקומו של צבי האוזר;
( )2מיום כ"ט בשבט התשפ"א ( 11בפברואר  )2021חבר הוועדה
מטעם סיעת "הליכוד" יהיה אלעד זמיר ,שיבוא במקומו של
דוידי הרמלין;
( )3מיום כ"ט בשבט התשפ"א ( 11בפברואר  )2021ממלא מקום
בוועדה מטעם סיעת "הליכוד" יהיה יובל יפת ,שיבוא במקומו
של חן אביטן.
הודעת יושב ראש הכנסת מיום ג' בסיוון התש"ף ( 26במאי
 )2020תתוקן בהתאם.2
כ"ט בשבט התשפ"א ( 11בפברואר )2021
עוזי פוגלמן
(חמ -3-16ה)1
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה–24
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"ח ,עמ' .714
 2י"פ התש"ף ,עמ'  ;6252התשפ"א ,עמ' .3563

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

( )1עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת
השנייה לפי סעיף  )1(3לחוק  5,100 -שקלים חדשים ,ולגבי
יחיד כאמור באותה פסקה  2,550 -שקלים חדשים;
( )2עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ב' לתוספת
השנייה לפי סעיף  )2(3לחוק  20,400 -שקלים חדשים,
ולגבי יחיד כאמור באותה פסקה  10,200 -שקלים חדשים;
1

ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;62התשע"ד ,עמ'  ;600י"פ התש"ף ,עמ' .5057
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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' " ,222-0388892שינוי
ייעוד לאזור מגורים מיוחד  -מתחם כפר הגמלאים" ,יוקנעם
עילית ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7640
התשע"ח ,עמ'  ,2262מוסרת בזה עיריית יוקנעם עילית (להלן -
העירייה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח ,שטח בנייני ציבור ,חניה ודרך.

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,9428ג' באדר התשפ"א15.2.2021 ,
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בכוונת העירייה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

 .3העירייה 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
המקומית לתכנון ולבנייה יוקנעם עילית את טענותיו,
בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביוקנעם עילית ,המזוהה כגוש  ,11110ח"ח
 ,2חלקה ארעית בתצ"ר ,21 :סך הכל שטח מופקע 47 :מ"ר;
הייעוד :דרך ושצ"פ.
כ"ב בשבט התשפ"א ( 4בפברואר )2021
סימון אלפסי
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

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' כס/1/1/ג ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2199התשל"ו,
עמ'  ,1327מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
כפר סבא ,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
 ,5244התשס"ד ,עמ'  ,761תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,6428ח"ח  ,297שטח החלקה:
 760מ"ר ,שטח ההפקעה 42 :מ"ר; הייעוד :דרך.

כ"ו בשבט התשפ"א ( 8בפברואר )2021
(חמ )3-4
רפי סער
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא
1
2

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

.2

.3

.4

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,213-0265140שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,8095התשע"ט ,עמ'  ,6997מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עכו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך שטח למבנה ציבור.
בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
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.
תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעכו ,המזוהה כמגרש  ,100ח"ח 136 ,116 ,114
בגוש  ;18042הייעוד :מבנה ציבור.

י"ט בשבט התשפ"א ( 1בפברואר )2021
זאב נוימן
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,9428ג' באדר התשפ"א15.2.2021 ,
15/02/21
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ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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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 ,17027/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5866התשס"ט,
עמ'  ,377מצהירה 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 לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,9259התשפ"א ,עמ'
 ,1764תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עכו מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעכו ,המזוהה כגוש  ,18030ח"ח ( 33לשעבר
חלקה  ;)22מגרש  ;2הייעוד :ספורט ונופש.

כ' בשבט התשפ"א ( 2בפברואר )2021
(חמ )3-4
זאב נוימן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 7551-02-21
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת קרן יסף (ע"ש יצחק סגל פלר ז"ל),
ע"ר ,58-002519-5
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.2.2021הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.4.2021בשעה .08.50
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
.15.4.2021
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 .15.4.2021
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

צו פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות,
מינוי מפרק והודעה לנושים

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 1494-02-21
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת מכבי כוכב הכרמל ,ע"ר ,58-054126-6
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.2.2021הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.4.2021בשעה .09.00
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
.29.3.2021
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 .29.3.2021
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
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בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודה טרקטורם  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ ,מס' האגודה.57-005144-1 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות ,אני ממנה למפרק את עו"ד גלעד אוברמן ,ממשרד
שלמה כהן ושות' ,צמח מפעלים ,מועצה אזורית עמק הירדן
 ,1510501טל'  ,04-6755533פקס' .04-6755534
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מהאגודה 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.
כ"ט בטבת התשפ"א ( 13בינואר )2021
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
א.א.ק טרייד בע"מ
(ח"פ )51-429696-1

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,8.3.2021בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
אברהם זמיר ,דירקטור

אל-נט א.ג .בע"מ
(ח"פ )51-111227-8

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,8.3.2021בשעה  ,10.30ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
אלכסנדר גולדפרב ,דירקטור

ילקוט הפרסומים  ,9428ג' באדר התשפ"א15.2.2021 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

