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הודעה על מינוי חברים וממלאי מקום חברים 
למועצת מקרקעי ישראל

לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה למנות את המנויים 
מקרקעי  במועצת  חברים  מקום  וממלאי  לחברים  להלן 
ישראל,  מקרקעי  רשות  לחוק  4א)א(  לסעיף  בהתאם  ישראל 

התש"ך-11960 -

אביעד פרידמן, נציג שר הבינוי והשיכון;  )1(

ערן דוידי, נציג שר המשפטים;  )2(

יאיר הירש, נציג שרת הפנים;  )3(

נעמה קאופמן פס, נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר;  )4(

אברהם דובדבני, נציג הקרן הקיימת לישראל;  )5(

החקלאות  שר  נציגת  מקום  ממלאת  אריכא,  פרום  רותי   )6(
ופיתוח הכפר;

אמיר ביידא, חנה שושנה טרגין וענת גולד, ממלאי מקום   )7(
נציגי הקרן הקיימת לישראל.

י"ג בכסלו התשפ"ב )17 בנובמבר 2021(
)חמ 3-4356(                          שלום שלמה

מזכיר הממשלה  
ס"ח התש"ך, עמ' 56; התשס"ט, עמ' 318.  1

הארכת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה
לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 

החדש )הוראת שעה(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 2)ד()2( לחוק סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-  
ממשי  סיכון  יש  כי  ששוכנעה  לאחר  החוק(,   - )להלן   12020
משמעותית  ולפגיעה  הקורונה  נגיף  של  רחבה  להתפשטות 
מכוח  פעולות  לנקוט  מתחייב  כך  ובשל  הציבור  בבריאות 
עמדת  לפניה  שהובאו  לאחר  בחוק,  הקבועות  הסמכויות 
הבריאות  משרד  מטעם  מקצועית  דעת  וחוות  הבריאות  שר 
בעניין ולאחר שהתקבל אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 
הכנסת, מאריכה הממשלה את תוקפה של ההכרזה על מצב 
חירום בשל נגיף הקורונה לתקופה נוספת2 עד יום י"ט באדר א' 
התשפ"ב )20 בפברואר 2022( או עד לסיום תקופת תוקפו של 

החוק, לפי המוקדם שבהם.

י' בטבת התשפ"ב )14 בדצמבר 2021(
)חמ 3-6107(

נפתלי בנט  
ראש הממשלה  

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378.  1

עמ'   ,2702 עמ'   ,920 עמ'  8630; התשפ"א,  עמ'  י"פ התש"ף,   2

3980, עמ' 5762 ועמ' 10702; התשפ"ב, עמ' 760.

הודעה על כוונה לתת צו 
לפי חוק השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט(, 

התשס"ז-2007

אני מודיע, בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)א( לחוק השאלת 
)להלן  התשס"ז-12007  שיפוט(,  סמכות  )הגבלת  תרבות  נכסי 

- החוק(, ולפי תקנה 1 לתקנות השאלת נכסי תרבות )הגבלת 
והגשת  ההודעה  של  נוספת  פרסום  )דרך  שיפוט(  סמכות 
התנגדויות(, התשס"ז-22007 )להלן - התקנות(, על כוונתי לתת 
צו להגבלת סמכות שיפוט לפי סעיף 3 לחוק לגבי תערוכה בשם 
"הטירה של מגריט", החל ביום י"ד באדר ב' התשפ"ב )17 במרס 

2022( עד יום כ"ג בתשרי התשפ"ג )18 באוקטובר 2022(. 

מופיעים  ומוצאותיהם  שבתערוכה  התרבות  נכסי  פרטי 
https://www.imj.org.il/en/content/focus- שלהלן:  באתר 

.exhibition-magrittes-castle

כל אדם המבקש להתנגד למתן הצו לפי סעיף 4 לחוק, בין 
מכיוון שלטענתו לא התקיימו התנאים שבחוק למתן הצו, ובין 
מכיוון שהוא טוען לזכות באחת או יותר מן היצירות העומדות 
לשר  התנגדותו  את  להגיש  רשאי  בתערוכה,  מוצגות  להיות 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  וכן  בתקנות,  כאמור  המשפטים, 

הודעה זו.

י"ב בטבת התשפ"ב )16 בדצמבר 2021(
)חמ 3-3795(

גדעון סער  
   שר המשפטים

ק"ת התשס"ז, עמ' 731.  2

מינוי סגנית מנהל
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

)שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עובדת  אני ממנה את  - החוק(,  )להלן  ורכישה(, התשכ"ג-11963 
לעניין  מנהל  סגנית  לשמש  שדמי  ליאת  בישראל  המסים  רשות 

סעיף 95 בחוק.

תוקף מינויה של העובדת יפוג מאליו עם פרישתה.

כ' בכסלו התשפ"ב )24 בנובמבר 2021(
)חמ 3-324-ה3(                        אביגדור ליברמן

  שר האוצר
ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.  1

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני 
אוצל למנהל האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים, ובהיעדרו 
טכנולוגיות  חטיבת  ולראש  מוסדות,  רישוי  תחום  למנהל   -
רפואיות, מידע ומחקר במשרד הבריאות, את סמכותי לפי סעיף 

5)ג( לחוק הספורט, התשמ"ח-21988.

י"ד בחשוון התשפ"ב )20 באוקטובר 2021(
)חמ 3-17(                                               ניצן הורוביץ
           שר הבריאות

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.  2

ביטול מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדר דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  מבטל  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים,   

ס"ח התשס"ז, עמ' 137.  1
 

ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1
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מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני ממנה את הילה ישראלי, מס' רישום 33171, 

לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, בעיריית טבריה.

ה' בטבת התשפ"ב )9 בדצמבר 2021(
)חמ 3-142(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
מס'  פרדר,  ורון  מינויה של הדר  אני משנה את  התש"ך-11960, 
רישום 225964, כך שבמקום "בעיריית פתח תקווה" יבוא "בעיריית 

כפר סבא".

ה' בטבת התשפ"ב )9 בדצמבר 2021(
)חמ 3-142(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 1992.  2

הסמכה
לפי תקנות החומרים המסוכנים )רישום תכשירים להדברת 

מזיקים לאדם(, התשנ"ד-1994

המסוכנים  החומרים  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התשנ"ד-11994,  לאדם(,  מזיקים  להדברת  תכשירים  )רישום 
מסמיכה את עובדת המשרד להגנת הסביבה, איריס אביעזר לעניין 
משמשת  היא  עוד  כל  15א)א(,  סעיף  לעניין  למעט  אלה,  תקנות 

בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

כ"ה בכסלו התשפ"ב )29 בנובמבר 2021(
)חמ 3-2456-ה2(

תמר זנדברג  
השרה להגנת הסביבה  

ק"ת התשנ"ד, עמ' 1285.  1

מינוי הרשמת לענייני מדבירים
לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק הסדרת העיסוק בהדברה 
תברואית, התשע"ו-12016, אני ממנה את עובדת המשרד להגנת 

הסביבה איריס אביעזר לרשמת לענייני מדבירים.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה 
במשרד להגנת הסביבה.

כ"ה בכסלו התשפ"ב )29 בנובמבר 2021(
)חמ 3-5264(

תמר זנדברג  
השרה להגנת הסביבה  

ס"ח התשע"ו, עמ' 548.  1

מינוייהם של הרשומים מטה לעובדים סוציאליים לעניין סדרי 
דין:

סאמר קעדאן, מס' רישום 220328;  )1(

נסים בן לולו, מס' רישום 36187;  )2(

קאסם עמרו, מס' רישום 410951;  )3(

לורה תמרין, מס' רישום 510421;  )4(

רולא דהאמשה סולימאן, מס' רישום 67798;  )5(

נילי זיו, מס' רישום 75712;  )6(

נורית וונדר, מס' רישום 8500;  )7(

תמר שלם, מס' רישום 818610;  )8(

דבורה אילונה ווייס, מס' רישום 2867;  )9(

טליה רוית קלן, מס' רישום 916851;  )10(

יאיר בן ישר, מס' רישום 1010202;  )11(

נורה עלי, מס' רישום 7616;  )12(

רחל בוקר, מס' רישום 12521.  )13(

י"א בכסלו התשפ"ב )15 בנובמבר 2021(
)חמ 3-143(                             מאיר כהן

שר הרווחה והביטחון החברתי  
י"פ התשע"א, עמ' 996.  2

י"פ התש"ע, עמ' 1158.  3

י"פ התשס"ב, עמ' 762.  4

י"פ התשס"ד, עמ' 148.  5

י"פ התשע"ו, עמ' 2686.  6

י"פ התשנ"ט, עמ' 3455.  7

י"פ התשס"ט, עמ' 5258.  8

י"פ התשע"ח, עמ' 9707.  9

י"פ התשס"ה, עמ' 486.  10

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
מינויה של עדי בשירי2, מס' רישום 26559, כך שבמקום "עיריית 

שדרות" יבוא "המועצה האזורית אשכול".

י"ח בחשוון התשפ"ב )24 באוקטובר 2021(
)חמ 3-143(                               מאיר כהן

   שר הרווחה והביטחון החברתי
ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

י"פ התש"ף, 4838.  2

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
 ,31587 רישום  מס'  בלנק,  סיון  את  ממנה  אני  התש"ך-11960, 

לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, בעיריית כרמיאל.

כ"ד בכסלו התשפ"ב )28 בנובמבר 2021(
)חמ 3-142(                           מאיר כהן

שר הרווחה והביטחון החברתי  
ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1
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מינוי נציג השרה להגנת הסביבה בוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז דרום

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  7)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בוועדה  לנציגי  לוינסון  מתן  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965, 
ועדות המשנה שלה,  ובכל  ולבנייה מחוז דרום  המחוזית לתכנון 

במקומה של ליאורה גולוב2.

משמש  העובד  עוד  וכל  שנים  לחמש  המינוי  תוקף 
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

כ"ט בחשוון התשפ"ב )4 בנובמבר 2021(
)חמ 3-7-ה2(

תמר זנדברג  
השרה להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

י"פ התשנ"ו, עמ' 2276.  2

הודעה על מתן הוראת ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941 
)להלן - הפקודה(, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג1( 
ובאישור  המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  לפקודה, 
הנגיד, נתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר A314 - "ניהול 
הסדרי חוב ותהליכי גבייה של חובות מהותיים בקשיים" בחוזר 
מספר ח-2674-06 )להלן - החוזר(, ולפיו מועד תחילת ההוראה 

ביום כ"ט באדר ב' התשפ"ב )1 באפריל 2022(.

כ"ד בכסלו התשפ"ב )28 בנובמבר 2021(
)חמ 3-3537(

יאיר אבידן  
המפקח על הבנקים  

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838; התשע"ט,  1

עמ' 63.  

הודעה על תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן   11941
המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  לפקודה,  5)ג1(  סעיף 
ובאישור הנגיד, נתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 250 
- "התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם 
בחוזרים  ההוראה(,   - )להלן  שעה("  )הוראת  הקורונה  משבר 
ולפיהם  החוזרים(,   - )להלן  ו–ח-2666-06  ח-2665-06  מספר 
החוזרים  של  פרסומם  ביום  להוראה  התיקונים  תחילת  מועד 

באתר האינטרנט של בנק ישראל.

כ"ד בכסלו התשפ"ב )28 בנובמבר 2021(
)חמ 3-3537(

יאיר אבידן  
המפקח על הבנקים  

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838; התשע"ט,  1

עמ' 63.  

הודעה על תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן   11941
המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  לפקודה,  5)ג1(  סעיף 
בנקאי תקין מספר  ניהול  הנגיד, תיקנתי את הוראת  ובאישור 
367 - "בנקאות בתקשורת" )להלן - ההוראה( - בחוזר מספר 
התיקונים  תחילת  מועד  ולפיו  החוזר(,   - )להלן  ח-2667-06 
של  האינטרנט  באתר  החוזר  של  פרסומו  במועד  להוראה 
להוראה  27ב)ב()3(  לסעיף  התיקון  תחילת  ואולם  ישראל,  בנק 
כמופיע בחוזר, יהיה במועד כניסתו לתוקף של התיקון להוראת 
בתקשורת"  הודעות  "משלוח   -  420 מספר  תקין  בנקאי  ניהול 

בהתאם לסעיף 17 לחוזר מספר ח-2659-06.

כ"ד בכסלו התשפ"ב )28 בנובמבר 2021(
)חמ 3-3537(                           יאיר אבידן

  המפקח על הבנקים
ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838; התשע"ט,   1 

עמ' 63.  

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-11972,  )רישיונות(, 

רישיונות:

סוג הבקשהיישובשם

משרד חקירות פרטיותקריית ביאליקאסאבן אשר

חוקר פרטימבשרת ציוןדדוש אור

חוקר פרטימזכרת בתיהכהן אודי

חוקר פרטימגדל העמקמטטוב יבגני

חוקר פרטיחיפהמילר אולג

סיתאלכיל 
רועי

חוקר פרטיראשון לציון

חוקר פרטיחולוןקוגנוב יבגני

חוקר פרטיהרצליהשטר לזר בתיה

אדם  כל  רשאי  זו  הודעה  מפרסום  מיום  ימים   15 בתוך 
מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש 
ושירותי  פרטיים  חוקרים  חוק  לפי  הרישוי  ועדת  המען:  לפי 
או   ,91342 ירושלים   ,34357 ת"ד  התשל"ב-21972,  שמירה, 
לפקס' 02-6467936, כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני: 

.hokrimpz@justice.gov.il
י"ז בטבת התשפ"ב )21 בדצמבר 2021(

)חמ 3-231-ה1(
רוחמה סיני  

מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים   
פרטיים ושירותי שמירה  

ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.  1

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2
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בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 
מכלל לוח הזכויות.

י' בכסלו התשפ"ב )14 בנובמבר 2021(

חיים לרדו  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר חיפה                  

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
ביום  יתחיל  חיפה  באזור ההסדר  להלן  למקרקעין המתוארים 

כ"א בכסלו התשפ"ב )25 בנובמבר 2021(.

תיאור המקרקעין

גוש רישום 15856/חיפה, הכולל חלקות מס' 50, 75, 76, 83-79, 
 ,142 ,141 ,139-133 ,129-124 ,120 ,119 ,116-113 ,111-109 ,97-86
153-145, 188-160, 218-216, 222, 223, 233, 238 ו–239 וח"ח 64, 67, 
 235 ,234 ,231 ,132 ,131 ,130 ,123 ,122 ,121 ,118 ,117 ,85 ,78 ,77 ,74
/10837 שומה  מגוש   120 וח"ח  10839/חיפה,  שומה  מגוש  ו–236 

חיפה.

י' בכסלו התשפ"ב )14 בנובמבר 2021(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גוש  הזכויות של  לוח  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
לעיון  ימים   30 למשך  מוצג   ,)30070 שומה  מגוש  )חלק   31418
בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, רח' יפו 97, מרכז כלל, קומה 8, 
ירושלים 9434001, בלשכת הממונה על המחוז, משרד הפנים, 

וברשות המקומית.

י"ז בטבת התשפ"ב )21 בדצמבר 2021(

דוד רוטנברג  
פקיד הסדר ומפקח  
על רישום מקרקעין  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,501-0282152

הודעה בדבר בחינה
לפי תקנות הרופאים הווטרינריים )בחינת רישוי(, 

התשנ"א-1991

הווטרינריים  הרופאים  לתקנות  2)ב(  לתקנה  בהתאם 
)להלן - התקנות(, אני מודיע  רישוי(, התשנ"א-11991  )בחינת 
 26( כ"ד בשבט התשפ"ב  רביעי,  ליום  נקבע  מועד הבחינה  כי 

בינואר 2022(, בשעה 9:00.

הבחינה תתקיים באודיטוריום על שם כהן )מכון וולקני(, 
בקריה החקלאית, בבית דגן.

בבחינה  להיבחן  שמבקש  מי  לרבות  להיבחן,  המבקש 
מועד  לפני  ימים  מ–10  יאוחר  לא  בכתב,  בקשה  יגיש  חוזרת, 

הבחינה.

מען ועדת הבחינה: להתכתבות:  בניין הנהלת השירותים 
טלפוניים:  לבירורים   ,5025001 דגן  בית   ,12 ת"ד  הווטרינריים, 
אלקטרוני  בדואר  הרשמה   ,03-9681626 טל'  קולטקר,  סיוון 

.sivank@moag.gov.il :בכתובת

ישלם  להיבחן  המבקש  לתקנות,  3א  לתקנה  בהתאם 
אגרה בסכום של 400 שקלים חדשים; את האגרה ניתן לשלם 
השירותים  של  התשלומים  בשרת  אשראי  כרטיס  באמצעות 
https://ecom.gov.il/counterspa/ בכתובת:  הווטרינריים 

.home/51/4/Regulations

י"א בטבת התשפ"ב )15 בדצמבר 2021( 
)חמ 3-855-ה2(

שרון קוזי  
יושבת ראש ועדת הבחינה  

ק"ת התשנ"א, עמ' 1235.  1

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 
י'  ביום  חיפה,  באזור ההסדר של  להלן  במקרקעין המתוארים 

בטבת התשפ"ב )14 בדצמבר 2021(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' 12858, 12859/חיפה 
)חלק מגוש שומה מס' 10842(.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגישן לפקיד ההסדר 
קומה  המפרש,  בניין  15א,  פלי"ם  רח'  בלשכתו,  או  במחנהו, 
על  בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך  חיפה,   ,14
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים 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 
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך דרך ושטח ציבורי פתוח.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקריית חיים מערבית, גוש 11566 -   

מס' 
חלקה

שטח 
חלקה 
סיווגבמ"ר

שטח 
מופקע 

במ"ר

סך הכול 
הפקעות 

באחוז

20,790100דרך320,790

2,795100דרך1682,795

1,172100דרך1821,172

5,241100שצ"פ2725,241

2,914100דרך2742,914

י"ז בכסלו התשפ"ב )21 בנובמבר 2021(
)חמ 3-2(

נחשון צוק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חיפה  __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 417-0648634 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  6297, מוסרת  עמ'  8889, התש"ף,  הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך הרחבת דרך 

מאושרת.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3

הפרסומים 9502, התשפ"א, עמ' 4540, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המכבים,  הרחובות  במתחם  ברק,  בבני  קרקע  חטיבות   
הירקון החשמונאים -

גוש 7361, ח"ח 145, 147, 150, 154, 155, 158, 166, 167, 168;  

גוש 9196, ח"ח 391.  

על פי פירוט המגרשים שלהלן )בהתאם לתשריט התב"ע( -  

מגרש 204, בשטח של 650 מ"ר, בייעוד: שב"צ;  

מגרש 205, בשטח של 650 מ"ר, בייעוד: שב"צ;  

מגרש 206, בשטח של 650 מ"ר, בייעוד: שב"צ;  

מגרש 207, בשטח של 1,069 מ"ר, בייעוד: שב"צ;  

מגרש 209, בשטח של 1,059 מ"ר, בייעוד: שב"צ;  

מגרש 211, בשטח של 489 מ"ר, בייעוד: שב"צ;  

מגרש 212, בשטח של 648 מ"ר; בייעוד: שב"צ.  

ה' בטבת התשפ"ב )9 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2(

אברהם רובינשטיין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, בהתאם לתכנית מס' חפ/394א, 
 ,1632 רשמי  בעיתון  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2, התש"ח, עמ' 1460, ובהתאם להחלטת הוועדה  תוספת 
מס'  בישיבתה  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1.9.2021 מיום   ,2021024
לתכנון ולבנייה חיפה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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תיקוני טעויות דפוס
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה   )1(
 ,10034 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  ציבור(,  לצורכי 
במקום  ג/7145,  מס'  תכנית  לעניין   ,1842 עמ'  התשפ"ב, 
אחוז  מ"ר,   98 ששטחה   ,104/4 מגרש   ,103 "ח"ח  השורה 
 ,103 "ח"ח  להיות  צריך  דרך"  בייעוד:   ,15.7% ההפקעה: 
 ,15.7% ההפקעה:  אחוז  מ"ר,   98 ששטחה   ,103/4 מגרש 

בייעוד: דרך".

)חמ 3-2(

בהודעת תיקון טעות דפוס שפורסמה בילקוט הפרסומים   )2(
10056, התשפ"ב, בעמ' 2041 -

שפורסמה  שד/213/4,  מס'  תכנית  "בעניין  במקום   )1(
בילקוט הפרסומים 9704, התשע"ח, עמ' 10472" צריך 
שפורסמה  שד/4/213,  מס'  תכנית  "בעניין  להיות 

בילקוט הפרסומים 7904, התשע"ח, עמ' 10472";

בסעיף )1(, במקום "0.800" צריך להיות "0.008".  )2(

)חמ 3-4(

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

החלפת מפרק
בעניין: בית בצר - אגודה שיתופית בע"מ )להלן - האגודה(

מס' תיק: 57-000277-4

ובעניין: החלפת מפרק

בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות השיתופיות 
השיתופיות  האגודות  לתקנות   7 תקנה  להוראות  ובהתאם 
)פירוק(, התשמ"ד-1984, אני מבטל בזה את מינוי המפרק עו"ד 
אריה דגני, חברת עורכי דין דגני, רח' אד"ם הכהן 16, תל–אביב-

יפו 64585, טל' 03-5228899, פקס' 03-5239084, וממנה במקומו 
את זועבי עבדלסלם, ממשרד הכלכלה, רח' הצבי 15, ירושלים 

9438622, טל' 074-7502807, פקס' 074-7502728.

צו הפירוק ניתן ביום 24.10.1999, ופורסם בילקוט הפרסומים 
8225, התש"ס, עמ' 1447.

י"ז בטבת התשפ"ב )21 בדצמבר 2021(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודה שיתופית
 - ג'  ניצני  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   24.5.2021 וביום  הואיל 
אגודה שיתופית לתיירות וחקלאות בע"מ, מס' אגודה 57-003563-4, 
 ,6905 עמ'  התשפ"א,   ,9690 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו 
בזה  ניתנת   ,19.12.2021 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל 
הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות 

ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ט"ו בטבת התשפ"ב )19 בדצמבר 2021(
רמזי חוראני  

עוזר רשם האגודות השיתופיות  

בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,166  ,165  ,164  ,163 6449, ח"ח  גוש  )גני עם(,  רח' האתרוג   
כ–695  להפקעה:  שטח  הכול  סך   ;173  ,171  ,170  ,169  ,168

מ"ר, כמסומן בתשריט ההפקעה )תיק הפ/3/213(.

תשריט ההפקעה נמצא במשרדי הוועדה, מועצה אזורית 
בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ירק,  נווה  השרון,  דרום 

קבלת קהל המצוינות באתר הוועדה.

ט"ז בטבת התשפ"ב )20 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2(                                           אשרת גני גונן

              יושבת ראש הוועדה המקומית
__________                לתכנון ולבנייה דרום השרון

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גז/מש"מ 62, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3553, 
התשמ"ח, עמ' 2004, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  דן  ולבנייה שדות 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של בית קברות.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באחיעזר, ששטחה 11,600 מ"ר, המזוהה כגוש   
4980, ח"ח 4, 5 )לשעבר גוש 6264(.

ט"ז בטבת התשפ"ב )20 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2(                                              דוד יפרח

             יושב ראש הוועדה המקומית
__________               לתכנון ולבנייה שדות דן

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ישראלה פרידגוט, עו"ד, מפרקת

משב הרים בע"מ
)ח"פ 51-494246-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.2.2022, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' גיבורי 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  ישראל 40, ת"ד 8453, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוריס חרלמפ, עו"ד, מפרק

צ'רלי יאנה בע"מ
)ח"פ 51-208586-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.2.2022, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' הרצל 53, 
קומה 5, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבנר סמוכה, רו"ח, מפרק

סרוור לוגאין מערכות ממוחשבות בע"מ
)ח"פ 51-273562-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.1.2022, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, 
רח' הרכבת 38, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סופיה פינצ'בסקי-רסקין, עו"ד, מפרקת

נחלת אמיר בגוש 6108 בע"מ
)ח"פ 51-021672-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.2.2022, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' לינקולן 20, 
תל אביב 6713412, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פרופ' מיכה רבאו, מפרק

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

הפינג'אן הדיגיטלי בע"מ )חל"צ(
)ח"פ 51-540553-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק )בפירוק מרצון עם 
הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,13.12.2021 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור כץ, 

מרח' כנרת 5, בניין ב.ס.ר 3, בני ברק 5126237.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל

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

ליאור כץ, עו"ד, מפרק

האגודה למען העוור ולמניעת עוורון סניף עכו
)ע"ר 58-005725-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של העמותה 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,24.8.2020 ביום  שהתכנסה  הנ"ל, 
העמותה מרצון ולמנות את ענבל בליטי, מרח' גולומב 21, עכו 

24721111, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ענבל בליטי, מפרקת

 אגודת אחים לעזרה הדדית של התאחדות
עולי אמריקה וקנדה

)ע"ר 58-001547-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של העמותה 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,6.12.2021 ביום  שהתכנסה  הנ"ל, 
זאב  בן  מרח'  פרידגוט,  ישראלה  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

ישראל 15, ירושלים 6728115, למפרקת העמותה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.
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