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הודעה על קביעת שר הממונה על ביצוע חוק
לפי חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, 

התשע"ח-2018

לגופים  פנייה  לחוק   1 לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
קבעה  התשע"ח-12018,  דיגיטליים,  קשר  באמצעי  ציבוריים 
הממשלה כי שר הדיגיטל הלאומי יהיה השר הממונה על ביצוע 

החוק האמור במקום ראש הממשלה.

ט"ז בחשוון התשפ"א )3 בנובמבר 2020(
)חמ 3-6145(                         צחי ברוורמן

מזכיר הממשלה  
ס"ח התשע"ח, עמ' 902.  1

מינוי עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

לפקודת מס הכנסה1  ו–229   1 לפי סעיפים  בתוקף סמכותי 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל 
סעיפים  לעניין  שומה  פקיד  עוזרי  לשמש  להלן  מפורט  ששמם 

145, 150, 151 ו–152 לפקודה:

ראומה קמרי        אילנה ביידצ'נקו

אנג'ליקה סחליה        אמיר דיב

ילנה פישר        רותם יהושע חקק

לי גבאי        טטיאנה גוריב

דור כספי        תמר חיה קירנברג

נופר עטיאס        ספיר כהן

משה מלול.

יפוג  לעיל  המנויים  כל אחד מהעובדים  המינוי של  תוקף 
מאליו עם פרישתו.

ב' בחשוון התשפ"א )20 באוקטובר 2020(
)חמ 3-171-ה1(                          ישראל כ"ץ
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ה, עמ' 52.  1

מינוי עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

לפקודת מס הכנסה1  ו–229   1 לפי סעיפים  בתוקף סמכותי 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל 
ששמם מפורט להלן לשמש עוזרי פקיד שומה לעניין סעיפים 135 

ו–135א לפקודה:

שרון אהרוני

חיליק כהן

יפוג  לעיל  המנויים  כל אחד מהעובדים  המינוי של  תוקף 
מאליו עם פרישתו.

ב' בחשוון התשפ"א )20 באוקטובר 2020(
)חמ 3-171-ה1(                           ישראל כ"ץ
שר האוצר  

הודעה על הרשאת פקידת שומה
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
)להלן - הפקודה(, אני מודיע על הרשאת עובדת רשות המסים 

בישראל - חגית סבירסקי לשום לפי הפקודה.

עם  מאליו  יפוג  לעיל  המנויה  העובדת  של  המינוי  תוקף 
פרישתה.

ב' בחשוון התשפ"א )20 באוקטובר 2020(
)חמ 3-171-ה1(                          ישראל כ"ץ
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ה, עמ' 52.  1

מינוי נציגת השרה להגנת הסביבה בוועדות מקומיות 
לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18)ב()1( לחוק התכנון והבנייה, 
בוועדות  לנציגתי  דרור  ורד  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965, 
מקומית  ועדה  זבולון,  מקומית  ועדה  האלה:  ולבנייה  לתכנון 
מנשה-  מקומית  ועדה  הכרמל,  חוף  מקומית  ועדה  חדרה, 
ועדה  קריות,  מרחבית  ועדה  עירון,  מרחבית  ועדה  אלונה, 
)שומרון(,  הברון  יישובי  מרחבית  ועדה  אתא,  קריית  מקומית 
הכרמל,  מורדות  מרחבית  ועדה  הכרמל,  רכס  מרחבית  ועדה 
ועדה מקומית פרדס–חנה-כרכור, ועדה מיוחדת חריש, ועדה 
ועדה מקומית קריית טבעון,  בז"ן,  מקומית משותפת - מתחם 

ועדה מקומית חיפה, במקומה של נורית שטורך.

בתפקידה  משמשת  המתמנה  עוד  כל  המינוי  של  תוקפו 
במשרד להגנת הסביבה.

כ"ז באלול התש"ף )16 בספטמבר 2020(
)חמ 3-7-ה3(                         גילה גמליאל

השרה להגנת הסביבה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

הנוטריונים,  לתקנות  31)א(  תקנה  לפי  סמכותה  בתוקף 
חוק  לפי  הרישיונות  ועדת  בזה  מפרסמת  התשל"ז-11977, 
כי  הרישיונות(,  ועדת   - )להלן  התשל"ו-21976  הנוטריונים, 
דנה   ,)2020 בנובמבר   4( התשפ"א  בחשוון  י"ז  מיום  בישיבתה 
התמלאו  כי  ומצאה  להלן,  המפורטים  הדין  עורכי  בבקשות 
לחוק   2 בסעיף  כמפורט  הכשירות  תנאי  לכאורה,  במבקשים, 
ועדת  בה  שהכירה  בהשתלמות  להשתתפות  בכפוף  האמור, 

הרישיונות.

כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים 
תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק האמור, 
מיום  ימים  שלושים  בתוך  הרישיונות  לוועדת  להגיש  רשאי 
פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני עותקים, לפי 
כנפי  רח'  המשפטים,  משרד  הרישיונות,  ועדת  הוועדה:  מען 
 ,34445 2, גבעת שאול, ת"ד  15, בניין התאומים, קומה  נשרים 
ירושלים 91343, או לפקס 02-6467935, כמו כן ניתן לשלוח מייל 

.notarypz@justice.gov.il :לדואר אלקטרוני
 

ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.  1

ס"ח התשל"ו, עמ' 196.  2

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ה, עמ' 52.  1
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תיאור הקרקע -  .4

 ,371 חלקה   ,6122 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
תת־חלקה 37 בשלמות; הייעוד: בנייני ציבור.

י' בחשוון התשפ"א )28 באוקטובר 2020(
)חמ 3-2(                                 אברהם רובינשטיין

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בני ברק  

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' ען/1132/א, 
 ,6721 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2544 עמ'  התשע"ד, 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עירון  ולבנייה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( 

דרושה לצורך דרכים, מבנים ומוסדות ציבור.

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

חטיבות קרקע בגוש 12128 -  

הפקעה לדרכים במ"רח"ח
מבנים ומוסדות 

ציבור

521,396-

551,7511,486

י"ח בחשוון התשפ"א )5 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2(                          מוחמד סולימאן אגבאריה

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עירון  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

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' 208-0255067, 

מען משרדשם פרטישם משפחה
מועד הגשת 

הבקשה

26.10.2020חדרהסער אטיאס

גבעת טלגרשטין
שמואל

20.08.2020

13.07.2020קריית מוצקיןאסףהדרי

22.09.2019ירושליםמגדיעווידה

12.10.2020ראשון לציוןיעקבעוז

29.10.2020נוף הגלילפארוקעומרי

01.11.2020אלעדנח יחיאלקאפלין

 מעלהרחל נגהקוקה
אדומים

29.10.2020

10.09.2020לודרומי רוחמהקנבל

כ"ה בחשוון התשפ"א )12 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2319-ה1(  

           סיגל יעקבי
ממלאת מקום המנהל הכללי    

של משרד המשפטים   
יושבת ראש ועדת הרישיונות  

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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/185, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2134, 
התשל"ה, עמ' 2176, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

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.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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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

 ,31 ח"ח   ,17385 כגוש  המזוהה  כנא,  בכפר  קרקע  חטיבת   
בשטח של 52,392 מ"ר; הייעוד: דרכים, שצ"פים, מיתקנים 

הנדסיים, בית קברות וחניה.

ט"ז בחשוון התשפ"א )3 בנובמבר 2020(

)חמ 3-2(                                      חסין פארס

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
צווי פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות 
השיתופיות, מינוי מפרקים והודעות לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

שם האגודה: כפר החורש יזמויות )100( - אגודה שיתופית   )1(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004734-0.  
לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
אוברמן,  גלעד  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
משלמה כהן ושות', צמח מפעלים אזוריים, מועצה אזורית 

עמק הירדן 1510501, טל' 04-6755533, פקס' 04-6755534;
שם האגודה: הזנק כפר החורש אגודה שיתופית חקלאית   )2(

בע"מ.
מס' האגודה: 57-003791-1.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
אוברמן,  גלעד  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
משלמה כהן ושות', צמח מפעלים אזוריים, מועצה אזורית 

עמק הירדן 1510501, טל' 04-6755533, פקס' 04-6755534;
שם האגודה: יזמויות כפר החורש )1460( - אגודה שיתופית   )3(

חקלאית בע"מ.
מס' האגודה: 57-004732-4.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
אוברמן,  גלעד  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
משלמה כהן ושות', צמח מפעלים אזוריים, מועצה אזורית 

עמק הירדן 1510501, טל' 04-6755533, פקס' 04-6755534.
)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי המען הנ"ל.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
רמזי חוראני  

עוזר רשם האגודות השיתופיות  

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7591,   
13, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון  התשע"ח, עמ' 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  כרמיאל  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך של שטח לבנייני ציבור )או לצורך 

ציבורי 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

חטיבת קרקע בכרמיאל, המזוהה כגוש 18991, חלקה 124   
)חלק(, בשטח של 15,489.06 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

י"ב בתשרי התשפ"א )30 בספטמבר 2020(
)חמ 3-2(                                    משה קונינסקי

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה כרמיאל  __________

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
מס' 257-0340950,  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7951, 
בדבר  שהודעה  ג/10256,  מס'  תכנית   ,450 עמ'  התשע"ט, 
התשס"ד,   ,5276 הפרסומים  בילקוט  פורסמה   אישורה 
אישורה  בדבר  שהודעה  ג/20811,  מס'  ותכנית   ,2064 עמ' 
 ,1838 עמ'  התשע"ה,   ,6942 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
מבוא  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העמקים 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
שצ"פים,  דרכים,  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

מיתקנים הנדסיים, בית קברות וחניה.
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, 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

17/11/2013:06




