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הודעה בדבר הסכום הקובע המעודכן
לפי הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים

  1 שבסעיף  הקובע"  "הסכום  ההגדרה  לפי  סמכותי  בתוקף 
לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים1, אני מודיע 
כי הסכום המעודכן לפי הסעיף האמור לשנת 2022 הוא 252,041.06 

שקלים חדשים.

כ"ח באדר א' התשפ"ב )1 במרס 2022(
)חמ 3-1238-ה3(                         שלום שלמה
  מזכיר הממשלה

י"פ התשס"ג, עמ' 1136; התשפ"א, עמ' 4522.  1

הודעה על הפסקת כהונה של שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()5(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי לפי סעיף 22)א( לחוק–יסוד: הממשלה2, נפסקה 
חברותו בממשלה של השר אלי אבידר, ביום כ"ג באדר א' התשפ"ג 

)24 בפברואר 2022(, בשעה 14.07.

כ"ח באדר א' התשפ"ב )1 במרס 2022(
)חמ 3-3281-ה6(                        שלום שלמה

מזכיר הממשלה  
ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הארכת נטילת סמכויות ואצילתן
לפי חוק–יסוד: הממשלה

לחוק–יסוד:  ו–33)ב(   34 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ואצילתן1  הסמכויות  נטילת  את  מאריכה  אני  הממשלה1, 
 3( ט' בחשוון התשפ"ג  יום  יום לפעוטות, עד  לעניין מעונות 

בנובמבר 2022(.

כ"ז בניסן התשפ"ב )28 באפריל 2022(
)חמ 3-17-ה2(

יפעת שאשא ביטון  
שרת החינוך  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

י"פ התשפ"ב, עמ' 3498.  2

 אישור מונה למונית, מוכר מוסמך 
ונותן שירות מוסמך

לפי חוק צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )רכישת מונים 
למוניות, התקנתם ושירותי אחזקתם(, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–4 לצו הפיקוח על מצרכים 
ושירותים )רכישת מונים למוניות, התקנתם ושירותי אחזקתם(, 
קופונית  מסוג  אלקטרוני  מונה  מאשר  אני  התשמ"ד-11984, 
2020A מתוצת אר.אם. אלקטרוניקס כמונה מאושר, ואת חברת 
אר.אם. אלקטרוניקס בע"מ כמוכר מוסמך ונותן שירות מוסמך 

למונה מן הסוג האמור.

כ"ז בניסן התשפ"ב )28 באפריל 2022(
)חמ 3-1643-ה1(

רן שדמי  
הרשות  

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2479; התשמ"ה, עמ' 1739.  1

הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור 
ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

לפי חוק מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת 
מגורים(, התש"ן-1990

שבסעיף  שכירות"  "דמי  ההגדרה  לפי  סמכותי  בתוקף 
דירת  הכנסה מהשכרת  על  ממס  )פטור  הכנסה  מס  לחוק   )3(1
מגורים(, התש"ן-11990, אני קובע את העמותות המנויות להלן 
שבחוק  השכירות"  "דמי  בהגדרה  כאמור  אדם"  בני  ל"חבר 
דירה  שכירות  בשל  משלמות  שהן  הדירה  שכר  לגבי  האמור, 

המשמשת למגורים למטרה הקבועה בצידן:

"בתי דולב לנוער" )ע"ר 58-011371-0( - לגבי שכר דירה   )1(
דיור מוגן  שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות 

לנוער בסיכון;
"כישורית )חל"צ(" )ע"ר 51-201419-2( - לגבי שכר דירה   )2(
שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות דיור חוסים 
להשגחה וטיפול רפואי צמוד היוצאים לעבודה המותאמת 

ליכולתם ומנהלים משק בית בפיקוח מלווים;
שכר  לגבי   -  )58-019576-6 )ע"ר  בשאלה"  יוצאים  "הלל   )3(
דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות דיור 

מוגן לצעירים וצעירות חסרי עורף משפחתי;
"מוסדות דעת זקנים באלעד" )ע"ר 58-040192-5( - לגבי   )4(
שכר דירה שהיא משלמת בשל  שכירת דירות המשמשות 

דיור מוגן לנערות בסיכון;
)ע"ר  והעובר"  האישה  הגנת  למען  אגודה   - חיים  "בעד   )5(
בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי   -  )58-010486-7
שכירת דירות המשמשות דיור לנשים בסיכון לאחר לידה 

לצורך פיקוח ומעקב;
בלמידה  טבעית  )בדרך  בטב"ע  הספר  אל-בית  "בדרך   )6(
שהיא  דירה  שכר  לגבי   -  )58-050723-4 )ע"ר  עצמאית(" 
שיקומי  מעון  המשמשות  דירות  שכירת  בשל  משלמת 

לבעלי צרכים מיוחדים;
"שיח סוד - מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים מיוחדים"   )7(
משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי   -  )58-001432-2 )ע"ר 
וחוסות  חוסים  לשיקום  המשמשות  דירות  שכירת  בשל 
הסובלים מדרגות שונות של פיגור שכלי במטרה להקנות 

להם מיומנויות לפעול ולנהל אורח חיים עצמאי;
"המרכז הרפואי מעייני הישועה ש.ר.ב בע"מ" )ע"ר 51-092825-2(   )8(
- לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות 
לשיקום חוסים וחוסות הסובלים מדרגות שונות של פיגור שכלי 

במטרה לשקמם בקהילה;
)9( "אחוזת רעים" )ע"ר 58-038689-4( - לגבי שכר דירה שהיא 
משלמת בשל שכירת דירות המשמשות דיור מוגן לחולים 

בבריאות הנפש;
דירה  שכר  לגבי   -  )58-028009-7 )ע"ר  מקום"  "נותנים   )10(
דיור מוגן  שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות 

לנוער בסיכון;
"מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית - השרון" )ע"ר   )11(
בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי   -  )58-010799-3

שכירת דירות המשמשות דיור לנשים בסיכון;
עם  באנשים  לטיפול  הישראלית  האגודה   - "שלוה   )12(
לגבי   -  )58-017398-7 )ע"ר  בחברה"  ושילובם  מוגבלויות 

 
ס"ח התש"ן, עמ' 148; התשנ"ו, עמ' 90.  1
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שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות 
דיור מוגן לאנשים עם צרכים מיוחדים;

"מרפא לנפש" )ע"ר 58-024743-5( - לגבי שכר דירה שהיא   )13(
משלמת בשל שכירת דירות המשמשות דיור מוגן לפגועי 

נפש;
)ע"ר 58-002065-9( - לגבי שכר  ירושלים"  "מוסדות אור   )14(
דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות דיור 

מוגן לאנשים עם מוגבלות.
תוקף הקביעה מיום פרסומה ברשומות עד יום ל' בכסלו 

התשפ"ה )31 בדצמבר 2024(.

ו' באדר ב' התשפ"ב )9 במרס 2022(
)חמ 3-2407(                             ערן יעקב

      מנהל רשות המסים

הסמכת מפקחים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מספוא והסחר בו(, 

התשל"א-1971

 1 שבסעיף  "מפקח"  ההגדרה  לפי  סמכותי  בתוקף 
בו(,  והסחר  מספוא  )ייצור  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  לצו 
החקלאות  משרד  עובדי  את  מסמיך  אני  התשל"א-11971, 
להלן  מפורטים  ששמותיהם  המשרד(,   - )להלן  הכפר  ופיתוח 

למפקחים לעניין הצו האמור:

לורן סטיין

יעל ארבל

מוחמד משני

דניאל ניישטוט

אביב קרן

אורטל בן אלי.

תוקפה של הסמכה זו כל עוד המוסמכים משמשים במשרתם 
במשרד.

ד' באדר ב' התשפ"ב )7 במרס 2022(
)חמ 3-1469(

                                                 תמיר גשן
                                    מנהל השירותים הווטרינרים )בפועל(

ק"ת התשל"א, עמ' 1518; התשע"ג, עמ' 1443.  1

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

המפלגות,  לחוק   12 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ב-11992, אני מודיעה כי ביום כ"ה בניסן התשפ"ב )26 
באפריל 2022( רשמתי, לפי סעיף 7 לחוק האמור, את מפלגת 

"נתי"ב - נחייה תמיד יחד בכבוד" בפנקס המפלגות.

כ"ה בניסן התשפ"ב )26 באפריל 2022(
)חמ 3-2424(

שולי אבני-שוהם  
רשמת המפלגות   

ראש רשות התאגידים  
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשנ"ו, עמ' 118.  1

 הודעה על מינוי מפקח בנושא כלבת 
ופיקוח על כלבים

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי צו שניתן מכוח סעיף 
 - )להלן  התשמ"ו-21985  המינהליות,  העבירות  לחוק  5)ב( 
החוק(, מיניתי את עובד עיריית לוד, אלון אבן למפקח בתחום 
העיר לוד לעניין אכיפת העבירות המינהליות המנויות בתקנות 
העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(, 
התשס"ז-32007, לאחר שקיבל הכשרה למילוי תפקידו כאמור 

בסעיף 5)ב( לחוק.

משמש  הרשות  עובד  עוד  כל  יהיה  המינוי  של  תוקפו 
בתפקידו או עד ביטול המינוי, לפי המוקדם שבהם.

י"ד באדר א' התשפ"ב )15 בפברואר 2022(
)חמ 3-1923(

יאיר רביבו  
ראש עיריית לוד  

י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

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

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  3

 הודעה על החלטה בעניין חלוקה לאזורים בתחום הרשות המקומית וקביעת שיעור היטל השבחה
בתוכנית פינוי ובינוי

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

עיריית אור עקיבא )להלן - הרשות המקומית( מודיעה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א)ב( לתוספת השלישית לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ביום י"ב בניסן התשפ"ב )13 באפריל 2022( )להלן - יום הקביעה( החליטה הרשות המקומית לחלק את 
השטח שבתחומה לאזורים כמפורט להלן, וכן החליטה לגבי כל אחד מהאזורים על חובת תשלום היטל השבחה שתחול במקרקעין 
ובינוי(  )להלן - היטל בתוכנית פינוי  ובינוי כהגדרתה בסעיף 3א)ה( בתוספת כאמור  למגורים בשל אישורה של תוכנית פינוי 

ששיעורו מחצית או רבע ההשבחה או כי לא תחול חובת תשלום כאמור, והכול כמפורט להלן לצד כל אחד מהאזורים:

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשפ"ב, עמ' 197.   1
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תחולה )גוש חלקה(

החלטת הרשות המקומית חילקה את העיר לאזורים בהתאם לסימון האזורים על גבי מפה מדויקת המופקדת במשרדי הרשות 
המקומית ופתוחה לעיון הציבור והמפורסמת באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

החלטה ניתנה בפרוטוקול ישיבת מועצה מספר 07/22.

רשימת הגושים והחלקות שלהלן נועדה לצורכי היתמצאות ועזר ובכל מקרה של סתירה בינה לבין המפה, קובעת המפה.

חלק מחלקהחלקה בשלמותגוששם השכונה
שיעור היטל 

ההשבחה

50%כל החלקות22601שכונה ותיקה

50%כל החלקות93601

0560136 ,26 ,75 ,65 ,94-1550%

50%כל החלקות למעט 176, 51601198

50%למעט חלקה 6250137שכונת בן גוריון

נכללה 05601שכונת שז"ר וקנדי שלא  בגוש  החלקות  יתרת 
בשכונה הותיקה

50%

50%כל החלקות01321שכונת נווה אלון

50%כל החלקות53601

64601 ,146  ,145  ,80  ,79  ,70-47  ,34-31  ,12-1
226-224 ,222 ,211 ,189 ,170-149

50%

198-19550%, 219, 64601227שכונת חללי דקר

מיום  החל  לתכנון  למוסד  שהוגשה  ובינוי  פינוי  תוכנית  כל  לגבי  יחולו  לעיל  כאמור  בינוי  פינוי  בתוכנית  ההיטל  שיעור 
הקביעה עד יום כ"ד בניסן התשפ"ז )1 במאי 2027(.

נוסף על האמור, שיעורי ההיטל בתוכנית פינוי ובינוי כאמור יחולו גם לגבי כל תוכנית פינוי ובינוי שאושרה לפני המועד 
הקובע או שהוגשה לפני יום הקביעה, אלא אם כן ניתן צו לגבי המתחם שחלה בו התוכנית לפי סעיף 19)ב()2( לתוספת השלישית 
לחוק התכנון והבנייה, כנוסחו ביום י"ג בכסלו התשפ"ב )17 בנובמבר 2021( או מומשו זכויות במקרקעין שחלה עליהם תוכנית 

פינוי ובינוי או שישולם היטל בשל תוכנית פינוי ובינוי, לפני יום הקביעה.

ניתן לעיין באתר העירייה בהחלטה המלאה ובפרוטוקול הדיון.

כ"ו בניסן התשפ"ב )27 באפריל 2022(

)3-6336(                                                אלי אנקונינה
                      ראש עיריית אור עקיבא

  
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
10188, התשפ"ב, עמ' 3475, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית רמת גן מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 365 חלקה   ,6177 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
בשלמותה )לשעבר ח"ח 29(, בשטח של 165 מ"ר; הייעוד: 

דרך.

ג' בניסן התשפ"ב )4 באפריל 2022(
)חמ 3-4(                                         כרמל שאמה הכהן

יושב ראש הוועדה המקומית  
        לתכנון ולבנייה רמת גן

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' תממ/156, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4884, התש"ס, 
עמ' 3601, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן,  רמת 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' הר/8/600/ג, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5058, התשס"ב, 
עמ' 1606, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
הוד השרון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
6163, התשע"א, עמ' 1198, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית הוד השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;52 ח"ח   ,6442 כגוש  המזוהה  השרון,  בהוד  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שצ"פ, דרך מוצעת ודרך קיימת.

י"א בניסן התשפ"ב )12 באפריל 2022(
)חמ 3-4(

אמיר כוכבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
   לתכנון ולבנייה הוד השרון

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 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 לתוכנית מס' טר/2276, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4781, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,4651 עמ'  התשנ"ט, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  טירה,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,2737 עמ'  התשפ"ב,   ,10121 הפרסומים 
זו  הודעה  פרסום  מיום  הוועדה  של  והמוחלט  הגמור 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,59 חלקה   ,7781 כגוש  המזוהה  בטירה,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 2,458 מ"ר; הייעוד: שב"צ/דרך.

כ"ד בניסן התשפ"ב )25 באפריל 2022(
)חמ 3-4(

מאמון עבדאלחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טירה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
רג/מק/1/1088,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5620, התשס"ז, עמ' 1313, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן,  רמת  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,3475 עמ'  התשפ"ב,   ,10188 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,220 ח"ח   ,6183 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
בשטח של כ–240 מ"ר; הייעוד: דרך.

ג' בניסן התשפ"ב )4 באפריל 2022(
)חמ 3-4(

כרמל שאמה הכהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

  לתכנון ולבנייה רמת גן
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' הר/2/533/א, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2097, התשל"ה, 
עמ' 1330, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
הוד השרון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
5961, התשס"ט, עמ' 4245, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית הוד השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;202 ח"ח   ,6454 כגוש  המזוהה  השרון,  בהוד  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שביל ודרך.

י"א בניסן התשפ"ב )12 באפריל 2022(
)חמ 3-4(

אמיר כוכבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
  לתכנון ולבנייה הוד השרון

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' בר/3/14, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2823, התשמ"ב, 
שהודעה  בר/13/14,  מס'  לתוכנית  בהתאם   ,2089 עמ' 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5453, התשס"ו, 
בדבר  שהודעה  בר/324,  מס'  לתוכנית  ובהתאם   ,270 עמ' 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7060, התשע"ה, עמ' 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,6505
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  שורקות, 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
10121, התשפ"ב, עמ' 2737, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  ברנר  האזורית  המועצה  של 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ייעוד:   ;)11 ח"ח  )לשעבר   41  ,35  ,18  ,17 ח"ח   ,2634 גוש   
מאושרת  תוכנית  לפי  ייעוד  מוצעת,  דרך  מאושרת,  דרך 
)בר/324(, ציבורי )בר/3/14(, שטח לבנייני ציבור )בר/13/14(.

י"א באדר ב' התשפ"ב )14 במרס 2022(
)חמ 3-4(

ליאור שחר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

   לתכנון ולבנייה שורקות
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

___________________
תיקון טעות

חזקה  ולקנות  בקרקע  זכויות  לרכוש  כוונה  על  הודעה 
ו–7   5 סעיפים  לפי  לגביה  חל  לא  לפקודה  5א  בקרקע שסעיף 
שפורסמה   ,1943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בילקוט הפרסומים 10089, התשפ"ב, עמ' 2391, לעניין תכנית 

מס' רח/950 - בטלה.

)חמ 3-2(

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

אבי אלפסי בע"מ
)ח"פ 51-498232-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.5.2022, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק לוי, 

מרח' צה"ל 8, אשקלון 7859802, למפרק החברה.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רצ/16/1, 
בזה  מצהירה   ,1650 עמ'  התשל"ו,   ,2213 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3253, התשמ"ו, עמ' 419, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע - שדרות נים.  .2

חטיבת קרקע בראשון לציון, המזוהה כגוש 3632 -  

ששטחה 3 מ"ר, חלקה 115 )לשעבר ח"ח 23( בשלמותה, שדרות   
נים בחלקה המערבי;

בשלמותה,   )24 ח"ח  )לשעבר   118 חלקה  מ"ר,   158 ששטחה   
שדרות נים בחלקה המערבי;

בשלמותה,   )25 ח"ח  )לשעבר   121 חלקה  מ"ר,   312 ששטחה   
שדרות נים בחלקה המערבי;

בשלמותה,   )26 ח"ח  )לשעבר   124 חלקה  מ"ר,   386 ששטחה   
שדרות נים בחלקה המערבי;

בשלמותה,   )27 ח"ח  )לשעבר   127 חלקה  מ"ר,   498 ששטחה   
שדרות נים בחלקה המרכזי;

בשלמותה,   )28 ח"ח  )לשעבר   130 חלקה  מ"ר,   230 ששטחה   
שדרות נים בחלקה המרכזי;

בשלמותה,   )29 ח"ח  )לשעבר   132 חלקה  מ"ר,   73 ששטחה   
שדרות נים בחלקה המרכזי;

בשלמותה,   )34 ח"ח  )לשעבר   138 חלקה  מ"ר,   805 ששטחה   
שדרות נים בחלקה המרכזי;

בשלמותה,   )35 ח"ח  )לשעבר   141 חלקה  מ"ר,   960 ששטחה    
שדרות נים בחלקה המזרחי;

בשלמותה,   )36 ח"ח  )לשעבר   144 חלקה  מ"ר,   992 ששטחה   
שדרות נים בחלקה המזרחי;

)לשעבר ח"ח 37( בשלמותה,  ששטחה 1,280 מ"ר, חלקה 147   
שדרות נים בחלקה המזרחי;

)לשעבר ח"ח 38( בשלמותה,  ששטחה 1,918 מ"ר, חלקה 150   
שדרות נים בחלקה המזרחי;

)לשעבר ח"ח 65( בשלמותה,  ששטחה 2,912 מ"ר, חלקה 155   
שדרות נים;

בשלמותה,   )95 ח"ח  )לשעבר   162 חלקה  מ"ר,   217 ששטחה   
שדרות נים בחלקה המזרחי.

כ"ד בניסן התשפ"ב )25 באפריל 2022(
)חמ 3-4(

רז קינסטליך  
יושב ראש הוועדה המקומית  
    לתכנון ולבנייה ראשון לציון

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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נדז'דה פלוס בע"מ
)ח"פ 51-388259-7(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,3.7.2022 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גיבורי ישראל 5א, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכסיי הלפרין, עו"ד, מפרק

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.

יצחק לוי, עו"ד, מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אצל כהן אהרון ירון בכתובת כפר 51460578112/06/202212:00חוף השחפים בע"מ
חיטים

כהן אהרון ירון

אצל צבי גרבר בכתובת קמיל 51257822012/06/202212:00זיקוקית - גרבר בע"מ
הויסמנס 24 חיפה

צבי גרבר

אצל כהן חדד מאור בכתובת 51427782112/06/202212:00מליבו מאור בע"מ
הארזים 10 טבריה

כהן חדד מאור

אצל מויסה מאיר בכתובת טאגור 51178358112/06/202212:00מבריקאר )1993( בע"מ
25 תל אביב

מויסה מאיר

חיים קורן - גופים 
הנדסיים פלסטיים בע"מ

אצל קורן חיים בכתובת 454/4 תל 51326235212/06/202212:00
אביב

קורן חיים

אצל טלי רון בכתובת גוליבר 1 51348692812/06/202212:00שבח מוצרי מזון בע"מ
נהריה

טלי רון

הסולל - עבודת עפר 
ותחזוקה בע"מ

אצל אלהוארי חלד בכתובת רמת 51439109319/06/202210:00
אשכול 61/36, לוד

אלהוארי חלד

אצל אסי שמלוב בכתובת גרשון 51446851119/06/202210:00טליה אירועים בע"מ
שץ 12 רמלה

אסי שמלוב

אצל בר גיל יניב אשר בכתובת זלמן 51369149319/06/202210:00בר אמרלד בע"מ
שזר 10 קריית מוצקין 

בר גיל יניב 
אשר

יפה נוף ירושלים לבנין 
והשקעות בע"מ

אצל מרדכי ברקוביץ בכתובת יפו 51153811819/06/202210:00
216 ירושלים

מרדכי ברקוביץ

אהרוני - עידן הקרמיקה 
בע"מ

אצל אהרוני שמואל בכתובת דרום 51253487619/06/202210:00
אפריקה 38 אשקלון

אהרוני שמואל 

אצל עו"ד יהונתן דיין בכתובת 10:00 .51251663410/06/2022מיד הסעות בע"מ
התע"ש 20 כפר סבא

יהונתן דיין

אצל סולימאן קרן בכתובת יסמין 10 51306847819/06/202210:00המרכולית ס.ק בע"מ
קרית שמונה 

סולימאן קרן 

המרכז להשתלות 
דנטליות ד"ר דראגמה א 

. בע"מ

אצל אדם דראגאמה בכתובת 51600664019/06/202210:00
אהרון אהרונסון 45 חדרב 

אדם דראגאמה

במשרדי  קנובל, בלצר ושות' 51264908812/06/202210:00ימ-אור )1998( בע"מ
בכתובת המסגר 20 תל אביב

איל בלצר

במשרדי החברה בכתובת שברמון 51533162712/06/202214:00מאבטריקס בע"מ
אילן 2 נס ציונה

קרן קושיצקי 
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אצל מנהל החברה טובלי אבנר 51323244715/06/202210:00דיפלייט בע"מ
בכתובת אילת 1 אילת 

טובלי אבנר 

ינקי שילוח ופתרונות 
שיווק בע"מ

אצל מנהל החברה יעקב פלי 10:00 51410943819/06/2022
בכתובת הרב בלוך 13 קריית חיים

יעקב פלי

אצל מנהל החברה מלאייב איליה 51319996819/06/202210:00א.ב.אלומון בע"מ
בכתובת אצ"ל 44 חולון

מלאייב איליה

ביתן החזקות והשקעות 
בע"מ

אצל מנהל החברה ביתן אליהו 51438645719/06/202210:00
בכתובת דוד קניאל 7 עפולה

ביתן אליהו

אצל מנהל החברה יפרד בלקרי 51294581719/06/202210:00בלקרי השקעות בע"מ
בכתובת אורטל ישראל 7 בת ים

יפרד בלקרי

מעוז רוס ניהול קרנות 
)1998( בע"מ

אצל מנהל החברה רוס גונתן 51263404919/06/202210:00
בכתובת הסיפן 7 רמת השרון

רוס גונתן

ר.ב. הקליניקה לטיפול 
בילד ובמשפחה בע"מ

אצל מנהל החברה ליפשיץ נירית 51246029619/06/202210:00
בכתובת בית גוברין 1, בית ג'וברין

ליפשיץ נירית

אצל מנהל החברה זיידמן יורם 51170136919/06/202210:00זיידמן פיתוח בע"מ
בכתובת דוד שמעוני 4 הרצליה 

זיידמן יורם

שחף מיחזור אספלט 
ופיתוח בע"מ

אצל מנהל החברה פרץ שרון 51116527619/06/202210:00
בכתובת הרצל 21 ראשון לציון

פרץ שרון

ס. ע. ליברנט הובלות 
בע"מ

אצל מנהל החברה ליברנט חיים 51189363819/06/202210:00
בכתובת הרימון 4 גן חיים 

ליברנט חיים

אצל מנהל החברה גפן פיראס 51513749519/06/202210:00מ.פ שירותי לול בע"מ
בכתובת טורעאן 1 טורעאן

גפן פיראס

איריס - מערכות 
השקייה בע"מ

אצל מנהל החברה פרידמן יואל 51261512119/06/202210:00
בכתובת ארבל 11 נופית 

פרידמן יואל 

אצל מנהל החבהר כץ ליובוב 51344173319/06/202210:00ל.ר. אופנת נשים בע"מ
בכתובת הצדף 3 הרצליה

כץ ליובוב

פ.ב. אנד א. פיש בואט 
אנד אגריקולציר בע"מ

אצל מנהל החברה רולאנד רוט 51151557919/06/202210:00
בכתובת צודק 130 ירושלים 

רולאנד רוט

פרינטון המאה העשרים 
ואחד )1998( בע"מ

אצל מנהל החברה וורש אמיר 51258565419/06/202210:00
בכתובת מבוא קידה 8/2 ירושלים

וורש אמיר 

אס. איי. די. פיתוח 
ואינטגרציה למערכות 

בע"מ

אצל מנהל החברה דב ריניס 51181310719/06/202210:00
בכתובת י.ל. גורדון 8 הרצליה

דב ריניס 

אצל מנהל החברה דרעי אילן 51171146719/06/202210:00בטיס אופנה בע"מ
בכתובת אליהו איתן 24 ראשון 

לציון

דרעי אילן

לידן מערכות תקשורת 
בע"מ

אצל מנהל החברה כהן גדי 51349767719/06/202210:00
בכתובת ויינשל 6 תל אביב

כהן גדי

אצל מנהל החברה דרעי אילן 51172687919/06/202210:00מגיד אופנה בע"מ
בכתובת אליהו איתן 24 ראשון 

לציון

דרעי אילן 

אצל מנהל החברה פייט ארז 51629903919/06/202210:00אנימלס טק בע"מ
בכתובת רעות 21 הוד השרון 

פייט ארז 

אצל מנהל החברה בשארה עבד אל 51460335619/06/202210:00בשארה בשארה בע"מ
חלים בכתובת טירה 1, טירה 

בשארה עבד אל 
חלים

ל.א.נ.ש. אינטרנשיונל 
בע"מ

אצל מנהל החברה שמס ליאורה 51214198719/06/202210:00
בכתובת הפרחים 39 רשפון

שמס ליאורה 




