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הודעה בדבר התפטרות מועמדת

הודעה בדבר החלת התקנות על בתי הדין לעבודה

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-

לפי תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד),
התשנ"א1991-

בהתאם לסעיף (87ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט ,11969-נמסרת בזה הודעה כי יעל גרמן התפטרה
מרשימת המועמדים "כחול לבן בראשות בני גנץ" ,ביום י"ט
באדר התש"ף ( 15במרס .)2020
הודעתי מיום כ"א בשבט התש"ף ( 16בפברואר  ,)2020בדבר
רשימות המועמדים לכנסת ה– ,223תתוקן לפי זה.

י"ט באדר התש"ף ( 15במרס )2020
(חמ )3—5967

י"ט באדר התש"ף ( 15במרס )2020
(חמ -3-16ה)7
ניל הנדל
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה–23
1
2

בתוקף סמכותי לפי תקנה (2א) לתקנות בית הדין לעבודה
(סדרי דין במצב חירום מיוחד) ,התשנ"א( 11991-להלן -
התקנות) ,אני מודיע כי בשל מצב חירום מיוחד חלות תקנות 3
עד  5לתקנות על בתי הדין לעבודה ,מיום כ' באדר התש"ף (16
במרס  )2020עד יום כ"ו באדר התש"ף ( 22במרס .)2020

__________
 1ק"ת התשנ"א ,עמ' .446

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103
י"פ התש"ף ,עמ' .3912

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים

הודעה בדבר החלת התקנות על לשכות
ההוצאה לפועל
לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין
במצב חירום מיוחד) ,התשנ"א1991-

לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי
עבודה) ,התשט"ז1956-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי תקנה  1לתקנות הביטוח
הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ,התשט"ז,21956-
קבעתי כי הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו ברשימת
הפוסקים הרפואיים:

בתוקף סמכותי לפי תקנה (2א) לתקנות בתי המשפט
ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד),
התשנ"א( 11991-להלן  -התקנות) ,אני מודיע כי בשל מצב
חירום מיוחד חלות תקנות  3עד  5לתקנות על לשכות ההוצאה
לפועל מיום כ' באדר התש"ף ( 16במרס  )2020עד יום כ"ו באדר
התש"ף ( 22במרס .)2020

ד"ר ירון צרפתי ,מס' רישיון 1-82511
ד"ר נמרוד נחמיאס ,מס' רישיון 38312
ד"ר שני אבנרי קלמנוביץ ,מס' רישיון 1-118296
ד"ר בשארה באסם ,מס' רישיון 1-27272
ד"ר מוחמד יחיא ,מס' רישיון 1-99140

י"ט באדר התש"ף ( 15במרס )2020
(חמ -3—2270ה)1
__________
 1ק"ת התשנ"א ,עמ' .446

ד"ר דנה בלוס שניידר ,מס' רישיון 1-30515
ד"ר יניב ורשבסקי ,מס' רישיון 364311

אמיר אוחנה
שר המשפטים

ד"ר זהבה לבר ,מס' רישיון 1-20735
ד"ר אלחנן לוגר ,מס' רישיון 1-20505
ד"ר ארנן גרינטל ,מס' רישיון 1-18306

הודעה בדבר החלת התקנות על בתי המשפט

ד"ר שלדון שטיין ,מס' רישיון 1-89563

לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין
במצב חירום מיוחד) ,התשנ"א1991-

ד"ר אלכסנדר ברוסקין ,מס' רישיון 015657
ד"ר יואב לוריה ,מס' רישיון 16359

בתוקף סמכותי לפי תקנה (2א) לתקנות בתי המשפט
ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד),
התשנ"א( 11991-להלן  -התקנות) ,אני מודיע כי בשל מצב
חירום מיוחד חלות תקנות  3עד  5לתקנות על בתי משפט
השלום ,על בתי המשפט המחוזיים ועל בית המשפט העליון,
מיום כ' באדר התש"ף ( 16במרס  )2020עד יום כ"ו באדר התש"ף
( 22במרס .)2020

ד"ר איגור טייטלבאום ,מס' רישיון 1-31881
ד"ר מרינה שיפרינה ,מס' רישיון 1-25208
ד"ר עמי ורבר ,מס' רישיון 1-38179
ד"ר יעקב זאוברמן ,מס' רישיון 1-32721
ד"ר מיכאל תמר ,מס' רישיון 1-118441
ד"ר שמואל הס ,מס' רישיון 1-111704

י"ט באדר התש"ף ( 15במרס )2020
(חמ -3—2270ה)1
__________
 1ק"ת התשנ"א ,עמ' .446
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אמיר אוחנה
שר המשפטים

אמיר אוחנה
שר המשפטים

ד"ר ג'ואד ח'לאילה ,מס' רישיון 1-36550
1
2

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ק"ת התשט"ז ,עמ'  ;864התשע"ו ,עמ' .972

ילקוט הפרסומים  ,8746כ' באדר התש"ף16.3.2020 ,
13:01

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

תוקף המינויים האמורים עד תום  3שנים ממועד פרסומם
ברשומות.
כ"ט בטבת התש"ף ( 26בינואר )2020
(חמ -3-89ה)1
אופיר אקוניס
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

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
שיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר  2019לעומת המדד
שפורסם בחודש יוני  ,2012סכומי העיצום הכספי הקבועים
בסעיף  3לחוק עודכנו ביום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר ,)2020
והם כלהלן:
( )1עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת
השנייה לפי סעיף  )1(3לחוק  5,130 -שקלים חדשים ,ולגבי
יחיד כאמור באותה פסקה  2,560 -שקלים חדשים;
( )2עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ב' לתוספת
השנייה לפי סעיף  )2(3לחוק  20,520 -שקלים חדשים,
ולגבי יחיד כאמור באותה פסקה  10,260 -שקלים חדשים;

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (22א) לחוק
זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק),
החלטתי להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשה
לרישום זכות מטפחים שלהלן:
מבקשה מס'  4908/20עד בקשה מס' 4912/20
שם המבקש :זרעי ישראל אגודה שיתופית בע"מ ,מפעלי גרנות
שם המטפח :עידו טל ,שפיים
שם הגידול :כותנה
תאריך הבקשות30/01/2020 :
מספר הבקשה4908/20 :
השם המוצע לזן :איי.אס-אמבר ()IS-AMBAR
סימון הזןA-287 :
תיאור הזן :צמח :סוג פריחה  -לא מקבץ; פרח :צבע עלי כותרת
 צהוב ,צבע אבקה  -צהוב כהה; עלה :צורה  -מאוצבע,שעירות  -חלש ,צופנים  -יש; הלקט :צורה בחתך אורכי
 אליפטי רחב ,אורך עוקץ  -בינוני; צמח :צורה  -דמויגליל ,גובה  -גבוה; הלקט :מועד פתיחה (כאשר ל–50%
מהצמחים לפחות הלקט אחד פתוח)  -מאוחר; סיב :אורך
 -ארוך מאוד ,צבע  -לבן.

( )3עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת
השנייה לפי סעיף  )3(3לחוק  35,910 -שקלים חדשים,
ולגבי יחיד כאמור באותה פסקה  17,950 -שקלים חדשים.

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

ח' באדר התש"ף ( 4במרס )2020
(חמ )3-4631

מספר הבקשה4909/20 :

1

אופיר אקוניס
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;62י"פ התשע"ט ,עמ' .6434

הסמכת מפקחת
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף  205לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,שנאצלה לי ,2ולאחר
שעברה הכשרה מתאימה ,כאמור בסעיף  205לחוק ,אני
מסמיך את מרגלית אמר למפקחת לצורך ביצוע החוק והפעלת
הסמכויות לפי כל דין ,במרחב תכנון נגב מזרחי.
תוקף הסמכה זו עד ליום כ"ז בטבת התשפ"ב ( 31בדצמבר
 )2021וכל עוד המוסמכת משמשת במשרתה בוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין.
הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמכת
למפקחת במרחב תכנון כלשהו ,אם קיימת כזו.
ט"ו באדר התש"ף ( 11במרס )2020
(חמ -3-715ה)3

1
2

אברהם ברון כהן
מנהל היחידה הארצית
לאכיפת דיני התכנון והבנייה
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ז ,עמ' .884
י"פ התשע"ח ,עמ' .922

ילקוט הפרסומים  ,8746כ' באדר התש"ף16.3.2020 ,
16/03/20

13:01

השם המוצע לזן :איי.אס-גיתית ()IS-GITIT
סימון הזןX-28 :
תיאור הזן :צמח :סוג פריחה  -לא מקבץ; פרח :צבע עלי כותרת
 צהוב ,צבע אבקה  -צהוב כהה; עלה :צורה  -מאוצבע,שעירות  -חלש ,צופנים  -יש; הלקט :צורה בחתך אורכי
 אליפטי רחב ,אורך עוקץ  -בינוני; צמח :צורה  -דמויגליל ,גובה  -גבוה; הלקט :מועד פתיחה (כאשר ל–50%
מהצמחים לפחות הלקט אחד פתוח)  -מאוחר; סיב :אורך
 ארוך מאוד ,צבע  -לבן.ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4910/20 :
השם המוצע לזן :איי.אס-אביטל ()IS-AVITAL
סימון הזןA-200 :
תיאור הזן :צמח :סוג פריחה  -לא מקבץ; פרח :צבע עלי כותרת
 צהוב ,צבע אבקה  -צהוב כהה; עלה :צורה  -מאוצבע,שעירות  -חלש ,צופנים  -יש; הלקט :צורה בחתך אורכי
 אליפטי רחב ,אורך עוקץ  -בינוני; צמח :צורה  -דמויגליל ,גובה  -גבוה; הלקט :מועד פתיחה (כאשר ל–50%
מהצמחים לפחות הלקט אחד פתוח)  -מאוחר; סיב :אורך
 ארוך מאוד ,צבע  -לבן.ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
1

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשנ"ו ,עמ' .92

5057

מספר הבקשה4911/20 :

בין עורקים ראשיים בצד התחתון של הטרף  -לא קיים
או דליל; פרח :אברי מין  -אבקנים מפותחים ,אברי מין
נקביים מפותחים; עלה בוגר :מספר אונות  -חמש; מועד
תחילת הבשלת גרגר  -מוקדם מאוד; גרגר :צורה בחתך
אורכי  -אליפטי רחב ,צבע קליפה בלא שעווה  -צהוב
ירוק ,צבע אנטוציאן בציפה  -אין או חלש מאוד ,טעם
ייחודי  -אחר ,חרצנים  -שאריתי.

השם המוצע לזן :איי.אס-ברקת ()IS-BAREKET
סימון הזןA-290 :
תיאור הזן :צמח :סוג פריחה  -לא מקבץ; פרח :צבע עלי כותרת
 צהוב ,צבע אבקה  -צהוב כהה; עלה :צורה  -מאוצבע,שעירות  -חלש ,צופנים  -יש; הלקט :צורה בחתך אורכי
 אליפטי רחב ,אורך עוקץ  -בינוני; צמח :צורה  -דמויגליל ,גובה  -גבוה; הלקט :מועד פתיחה (כאשר ל–50%
מהצמחים לפחות הלקט אחד פתוח)  -מאוחר; סיב :אורך
 -ארוך מאוד ,צבע  -לבן.

שם המטפח ,Terry A. Bacon; Terrence J. Frett :ארה"ב

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

השם המוצע לזןSUGRAFIFTYTHREE :

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4915/20 :

מספר הבקשה4912/20 :

סימון הזןGR604R :

השם המוצע לזן :איי.אס-שלהבת ()IS-SHALEVET

תיאור הזן ותכונותיו :מועד תחילת לבלוב  -בינוני; זמורה
צעירה :צורת האמיר  -פתוח למחצה; עלה צעיר :צבע
צד עליון של הטרף  -ירוק ,צפיפות שערות שרועות בין
עורקים ראשיים בצד התחתון של הטרף  -לא קיים או
דליל; פרח :אברי מין  -אבקנים מפותחים ,אברי מין
נקביים מפותחים; עלה בוגר :מספר אונות  -חמש; מועד
תחילת הבשלת גרגר  -מוקדם מאוד; גרגר :צורה בחתך
אורכי  -אליפטי רחב ,צבע קליפה בלא שעווה  -צהוב
ירוק ,צבע אנטוציאן בציפה  -בינוני ,טעם ייחודי  -אחר,
חרצנים  -שאריתי.

סימון הזןX-8 :
תיאור הזן :צמח :סוג פריחה  -לא מקבץ; פרח :צבע עלי כותרת
 צהוב ,צבע אבקה  -צהוב כהה; עלה :צורה  -מאוצבע,שעירות  -חלש ,צופנים  -יש; הלקט :צורה בחתך אורכי
 אליפטי רחב ,אורך עוקץ  -בינוני; צמח :צורה  -דמויגליל ,גובה  -גבוה; הלקט :מועד פתיחה (כאשר ל–50%
מהצמחים לפחות הלקט אחד פתוח)  -מאוחר; סיב :אורך
 ארוך מאוד ,צבע  -לבן.ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4913/20 :
שם המבקש :איתי אשל ,נווה מבטח
שם המטפח :איתי אשל ,נווה מבטח
שם הגידול :מילה ירוקת עד
תאריך הבקשה13/02/2020 :
מוצא הזן :מוטציה במילה ירוקת עד
השם המוצע לזן :פיקסי ()PIXIE
סימון הזןITAIESHEL037 :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :אופי הצימוח  -זקוף; גזע :מרקם
קליפה  -מחורץ; ענף צעיר :שעירות  -אין; עלה :מספר
עלעלים  -בינוני ,אורך  -בינוני ,רוחב  -בינוני; תפרחת:
אורך  -בינוני.

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה לפי סעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לרשמת זכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות לפי תקנה  12לתקנות זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ד.21974-
י"ב באדר התש"ף ( 8במרס )2020
(חמ -3-235ה)1
מורן הכהן-יבין
רשמת זכויות מטפחים
2

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מבקשה מס'  4914/20עד בקשה מס' 4915/20
שם המבקש ,Sun World International, LLC.:ארה"ב (על ידי
ריינהולד כהן ושות' ,תל אביב)
שם הגידול :גפן
תאריך הבקשות17/02/2020 :
מספר הבקשה4914/20 :
שם המטפח ,Terry A. Bacon :ארה"ב
השם המוצע לזןSUGRAFIFTYTWO :
סימון הזןGR508W :
תיאור הזן ותכונותיו :מועד תחילת לבלוב  -בינוני; זמורה
צעירה :צורת האמיר  -פתוח למחצה; עלה צעיר :צבע
צד עליון של הטרף  -ירוק ,צפיפות שערות שרועות
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ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (22א) לחוק זכות
מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,החלטתי
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשה לרישום זכות
מטפחים שלהלן:
מבקשה מס'  4916/20עד בקשה מס' 4917/20
שם המבקש :משתלות חסקלברג בע"מ ,כפר ויתקין
שם המטפח :משתלות חסקלברג בע"מ ,כפר ויתקין
שם הגידול :אבוקדו
תאריך הבקשות19.02.2020 :

1

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשנ"ו ,עמ' .92

ילקוט הפרסומים  ,8746כ' באדר התש"ף16.3.2020 ,
13:01

מספר הבקשה4916/20 :
השם המוצע לזן :נוגה )NOGA 1( 1
סימון הזן330 :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :און צימוח - :בינוני עד חזק; ענף:
אורך פרקים  -בינוני ,שעירות בניצן הטרמינלי  -אין או
חלש מאוד; עלה צעיר :צבע  -ירוק; טרף עלה :אורך -
בינוני עד ארוך ,צפיפות שערות על העורק הראשי בצד
התחתון  -בינוני.

תיאור הזן ותכונותיו :צמח :און צימוח - :בינוני עד חזק; ענף:
אורך פרקים  -בינוני ,שעירות בניצן הטרמינלי  -בינוני;
עלה צעיר :צבע  -ירוק; טרף עלה :אורך  -בינוני ,צפיפות
שערות על העורק הראשי בצד התחתון  -בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה לפי סעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לרשמת זכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות לפי תקנה  12לתקנות זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ד.21974-

השם המוצע לזן :עומר )OMER 1( 1

י"ב באדר התש"ף ( 8במרס )2020
(חמ -3-235ה)1

מספר הבקשה4917/20 :
סימון הזן340 :

2

מורן הכהן-יבין
רשמת זכויות מטפחים

ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק התחרות הכלכלית ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק לחוק התחרות הכלכלית ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות עם הוועדה
לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיעה ,כי ביום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר  ,)2020החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל ,כמפורט להלן:
מספר
2019-072259

שמות הצדדים להסדר
משקי אנרגיות סולאר שותפות מוגבלת
אחזקות משקי הנגב
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
אחזקות משקי הדרום

מהות הכבילה
הצטרפות של ארגוני קיבוצים
למיזם משותף קיים ,לצורך
הקמת מיזמים בתחום האנרגיה
הסולרית ,וכן כבילת אי–תחרות
בין הצדדים

הנכס/השירות
הקמת מיתקנים סולריים
לייצור חשמל על גגות,
מאגרי מים ועל קרקעות

אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
משקי הקיבוצים אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ
משקים אגד פרטנרס ,שותפות מוגבלת
משקי עמק בית שאן אגודה שיתופית
מרכזית לחקלאות בע"מ
משקי עמק יזרעאל
אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע"מ
פיתוח הגליל אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ
החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין לתחרות על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או כל אדם
העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור במשרד התחרות ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים ,בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט
של הרשות.www.competition.gov.il :
ל' בשבט התש"ף ( 25בפברואר )2020
(חמ -3-41ה)1
					
					
						
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

ילקוט הפרסומים  ,8746כ' באדר התש"ף16.3.2020 ,
16/03/20

13:01

מיכל הלפרין
הממונה על התחרות

5059

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5453התשס"ו ,עמ'  ,270מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רש/210/א (להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1708התשל"א ,עמ' ,1337
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת
השרון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח(שצ"פ).

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים 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 -
חטיבת קרקע ברמת השרון ,רח' התומר  ,55גוש  ,6334ח"ח
 ,169בשטח של  63מ"ר; הייעוד :שצ"פ.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי
אגף נכסים ו– ,GISעיריית רמת השרון ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בהם בשעות העבודה הרגילות.
כ"ד באלול התשע"ט ( 24בספטמבר )2019
(חמ )3-2
אבי גרובר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ממ,831/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2223התשל"ו ,עמ'  ,1885ותכנית מס' ממ,1/831/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

5 060
16/03/20

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים 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 -
חטיבת קרקע בגבעת שמואל ,המזוהה כגוש  ,6369ח"ח ,186
בשטח של  693מ"ר; הייעוד :דרך.

כ"ח בשבט התש"ף ( 23בפברואר )2020
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

יוסי ברודני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 15714-11-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת חוף דור על הים ( )2007בע"מ ,ח"פ
,51-393019-8
והמבקש :ראג'י סעדי ,ע"י ב"כ עו"ד אלעד חן ,מרח' יוסף לוי
 ,17קריית ביאליק ,טל' .04-8008000
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.11.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.4.2020בשעה .11.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלה ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש או לשלחה בדואר ,באופן
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.19.2.2020
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלעד חן ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,8746כ' באדר התש"ף16.3.2020 ,
13:01

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 16233-11-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת המכללה המשותפת  -לימודי תואר
ומסלולי הכשרה מקצועיים בע"מ ,ח"פ ,51-153605-4
והמבקש :יצחק מודן ,ע"י ב"כ עו"ד אלעד חן ,מרח' יוסף לוי ,17
קריית ביאליק ,טל' .04-8008000
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.11.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.4.2020בשעה .11.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלה ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש או לשלחה בדואר ,באופן
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.19.2.2020
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלעד חן ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות ,התשנ"ט1999-

שם חברה
פרידמן מיכאל בע"מ

ח.פ
512408923

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
16.04.2020

שעת
האסיפה
הכללית
10:00

513075572

19.04.2020

10:00

מקום כינוס האסיפה הכללית
(כתובת ,אצל)
אצל פרידמן מיכאל ,פרופ' אפרים
קציר  ,28רחובות
רח' מורן  ,6רמת ישי ,אצל אלון יוסף

שם הנאמן
פרידמן
מיכאל
אלון יוסף

אס .אמ .אס .הנדסה
בעמ
חפוז  -צפון
משלוחים והפצה
בע"מ
ויקטוריה חדרי
אירוח בע"מ
י.ש .כחול לבן נדל"ן
אחזקות בעמ
חברת אמפורה בע"מ

512978537

12.04.2020

10:00

ד"נ גליל עליון ,יסוד המעלה ,אצל
חיים לבנסה

חיים לבנסה

512569161

12.04.2020

10:00

514095223

12.4.2020

10:00

512287665

12.5.2020

12:00

אחוזת אלוני בע"מ

510458086

26.4.2020

10:00

ג'רוסלם גלובל
טכנולוג'י פינאנס
בע"מ
דגליל שיוו' 2009
בע"מ

512812520

19.04.2020

10:00

ד"נ גליל עליון ,יסוד המעלה ,אצל
חיים לבנסה
אצל זיו אושרי משרד עו"ד ,ברחוב
סמילנסקי  ,10נתניה
אצל עו"ד רונן פריד ,ברחוב המדע
 ,8רחובות
במשרדי עו"ד ,נוף ,אורן ,בן עמי,
ושות' ,ברחוב דובנוב  10בת"א
אצל שלמה קליש ,ברחוב הרטום ,8
ירושלים

חיים לבנסה

514358381

15.04.2020

12:00

גילאל  -רם יזמות
עסקית בע"מ

513485276

15.04.2020

12:00

איסטווד בע"מ

511109548

14.04.2020

09:00

שובע ייצור בצקים
קפואים ממולאים
בע"מ
חברת מור פרישמן
בע"מ
איכות החלף 2000
בע"מ

513752196

24.04.2020

10:00

514994458

15.04.2020

12:00

513042317

17.04.2020

10:00

ילקוט הפרסומים  ,8746כ' באדר התש"ף16.3.2020 ,
16/03/20

13:01

אצל עו"ד גד לוי-גולן ,בכתובת:
האברעה  ,28קומה  ,5תל אביב
(בניין צפוני)
אצל עו"ד גד לוי-גולן ,בכתובת:
האברעה  ,28קומה  ,5תל אביב
(בניין צפוני)
אצל אמנון אדורם ,בכתובת :רח'
המשביר  ,4חולון
אצל דיאנה וינוגרדסקי ,בכתובת
דוגית  ,9/3רמלה
במשרד עוה"ד אליעז דנוס ,מרח'
ויצמן  ,51תל אביב
השבעה  ,3אזור ,אצל אוראל כהן

יעקב זיו
מירון ביאנקה
מוריה בן
עמי-תמיר
שלמה קליש

גד לוי-גולן

גד לוי-גולן

אמנון אדורם
דיאנה
וינוגרדסקי
אמיר דנוס
אוראל כהן

5061

שם חברה
רסל ריסורסס
הולדינגס בע"מ
טי.פי.וו סחר ושיווק
בע"מ
ס.י.א אשפניאין
חברה קבלנית בע"מ
מאור לעד בע"מ
אמשגב ייעוץ בע"מ
מדיה מרקט שווקים
מתקדמים בע"מ
יהלומי טל אל 1995
ישראל בע"מ
טל-רום יהלומים
בע"מ
קווין סלון כלות
בע"מ
קמע תפאורות
ועיצובים בע"מ
סנדוויץ' בר אריאל
בע"מ
י.מ.ח .ניהול יעוץ
יזמות והשקעות
בע"מ
ויטאגו אינטראקטיב
בע"מ
זיוה רוזנשיין מוניות
בע"מ
איליטק  -יעוץ
טכנולוגי בע"מ
פ.כ .עתידים בע"מ
אדע למי במי ומי
בע"מ
ר.י .מישור בע"מ
אמסקו פתרונות
מצבחי חירום ובטחון
בע"מ
ספוט הנדסה ונדל"ן
בע"מ

ח.פ
513526079

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
17.04.2020

שעת
האסיפה
הכללית
10:00

514265586

17.04.2020

10:00

512279076

17.04.2020

10:00

514470103

17.04.2020

10:00

511330953
513134080

17.04.2020
17.04.2020

10:00
10:00

512102443

17.04.2020

10:00

513138701

17.04.2020

10:00

512763004

17.04.2020

10:00

512795824

17.04.2020

10:00

514187400

17.04.2020

10:00

512845645

17.04.2020

10:00

514776962

30.04.2020

10:00

513189480

20.04.2020

10:00

514722164

26.04.2020

10:00

513040675

26.04.2020

10:00

514661503

26.04.2020

10:00

514238666

26.04.2020

10:00

513968537

26.04.2020

09:00

513583112

21.04.2020

12:30
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מקום כינוס האסיפה הכללית
(כתובת ,אצל)
שמואל הנציב  ,24נתיבות ,אצל
מנחם צבי מאנדל
י"ל פרל  ,31תל אביב ,אצל אברהם
שרית עמיחי
ויה דולורוזה  ,30ירושלים ,אצל
סמון אשפיניאן
שד' האלונים  ,218באר יעקב ,אצל
מאור ישראל
רמב"ם  ,51רעננה ,אצל שגב אמיר
אצל לוי אביב ,בכתובת יפו ,33
ירושלים
בצלאל  ,54רמת גן ,אצל שמעיה
שפירא
הלילך  ,1נתניה ,אצל שמעיה
שפירא
שד' ההסתדרות  ,249חיפה ,אצל
חיון שרון
דרך השבעה  ,17אזור ,אצל עוזיאל
אמיר
ורד  ,22/10קריית מוצקין ,אצל חיון
שרון
אלונים  ,12רמת גן ,אצל מרקוס
יואל
רח' מונטיפיורי  ,46תל אביב ,אצל
זרמון אילון
אצל זיוה רוזנשיין ,בכתובת ארנון
 ,22תל אביב
אצל מסיקה עוזיאל ,בכתובת
שמשון זליג  ,5ראשון לציון
אצל חיים כהן ,בכתובת אלוני
ניסים  ,16תל אביב
אצל בן אבי משה ,בכתובת דרך
ההגנה  ,130תל אביב
אצל מושייב יוחנן ,בכתובת :יפה
אברהם  ,3חולון
במשרדי חברת אמסקו פתרונות
מצבחי חירום ובטחון בע"מ ,רח'
הפרחים  ,9רמת השרון
במשרדי חברת ספוט הנדסה ונדל"ן
בע"מ ,בכתובת :דרך מנחם בגין ,48
קומה  ,12תל אביב

שם הנאמן
מנחם צבי
מאנדל
אברהם שרית
עמיחי
סימון
אשפיניאן
מאור ישראל
שגב אמיר
לוי אביב
שמעיה
שפירא
שמעיה
שפירא
שרון חיון
עוזיאל אמיר
חיון שרון
מרקוס יואל

זרמון אילון
זיוה רוזנשיין
מסיקה
עוזיאל
חיים כהן
בן אבי משה
מושייב יוחנן
דורון אלחנני

משה כהן

ילקוט הפרסומים  ,8746כ' באדר התש"ף16.3.2020 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

