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הודעה בדבר מספר המתגייסים
לפי חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986

בהתאם לסעיף 26טז)א( לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, 
התשמ"ו-11986, אני מודיע כי מספר המתגייסים לשירות סדיר 
מקרב תלמידי הישיבות ובוגרי מוסדות החינוך החרדיים, בשנת 

הגיוס 2019, שהחלה ביום 1 ביולי 2019, הוא 1,222. 

ט' בטבת התשפ"א )24 בדצמבר 2020(
)חמ 3-5031(

בנימין גנץ  
ראש הממשלה החליפי    

ושר הביטחון   
ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשע"ד, עמ' 350.  1

הודעה על החלטה להפעיל את ביקורת המדינה 
ולהחיל את הפרק השביעי

לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[ 

הואיל והמכללות האקדמיות לחינוך המפורטות להלן הן 
המועברת  הקצבה  בדרך  הממשלה  ידי  על  הנתמכים  גופים 

באמצעות משרד החינוך:

)ע"ר  לחינוך  אקדמית  מכללה   - תלפיות  שוחרי   אגודת 
;)58-002381-0

אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך  מיסודן של מורשת 
יעקב ואורות ישראל )ע"ר 58-021585-3(;

הקיבוצית  התנועה  לחינוך  האקדמית  המכללה   - "אורנים"  
)ע"ר 58-000397-8(;

)ע"ר  וחינוך  לאמנויות  אקדמית  מכללה   -  אמונה-אפרתה 
;)58-048853-4

אקדמיית אלקאסמי )ע"ר 58-016357-4(;

גבעת ושינגטון בע"מ )ח"פ 51-009601-9(;

גורדון המכללה האקדמית לחינוך )ע"ר 58-016352-5(;

)ע"ר חיפה   - בישראל  לחינוך  הערבית  האקדמית   המכללה 
;)58-028397-6

המכללה האקדמית וינגייט בע"מ )ח"פ 51-073809-9(;

המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין )ע"ר 58-001422-3(;

)ח"פ  בע"מ  שבע  בבאר  קיי  ע"ש  לחינוך  האקדמית   המכללה 
);51-126266-9

המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה ע"ש נרי בלומפילד 
)ע"ר 58-035193-0(;

מכללה ירושלים )ע"ר 58-000272-3(;

של  הנשים  חטיבת  ע"ש  אביב  בתל  לחינוך  לוינסקי  מכללת 
המגבית המאוחדת בניו יורק בע"מ )ח"פ 51-124687-8(;

מכללת סכנין )ע"ר 58-027931-3(;

שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש ד"ר י. בן–נון 
ז"ל )ע"ר 58-010366-1(.

להלן  המפורטות  לחינוך  האקדמיות  והמכללות  והואיל 
הן גופים הנתמכים על ידי הממשלה בדרך הקצבה המועברת 
באמצעות הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת( במועצה להשכלה 

9)6( לחוק מבקר המדינה,  לפי סעיף  גוף מבוקר  גבוהה שהיא 
התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[1 )להלן - החוק(:

המכללה האקדמית אחוה )ע"ר 58-025023-1(;

)ע"ר  והרצוג  ליפשיץ  מכללות  של  מיסודן  הרצוג   מכללת 
;)58-056528-1

ולאמנויות  לטכנולוגיה  לחינוך  המכללה   - הקיבוצים  סמינר 
)ע"ר 58-003885-9(.

והואיל והדבר נראה לי דרוש לצורכי מילוי תפקידי כמבקר 
לפי  סמכותי  בתוקף  החלטתי,  הציבור  תלונות  ונציב  המדינה 
סעיפים 9)8( ו–36)2( לחוק, להפעיל את ביקורת המדינה ולהחיל 
את הפרק השביעי לחוק שעניינו בירור תלונות הציבור, על כל 

הגופים המנויים לעיל.

נוסף על כך ובהמשך להחלטתו של  מבקר המדינה ונציב 
תלונות הציבור הקודם מיום כ"ב בכסלו התשע"ה )14 בדצמבר 
2014( להחיל בתוקף סמכותו לפי סעיף 36)2( לחוק את הוראות 
חמדת  לחינוך  האקדמית  המכללה  על  לחוק  השביעי  הפרק 
הדרום, החלטתי מכוח סמכותי לפי סעיף 9)8( לחוק להפעיל את 
ביקורת המדינה על המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום 

)ע"ר 58-025356-5(.

י"ב בטבת התשפ"א )27 בדצמבר 2020(
)חמ 3-463-ה2(

מתניהו אנגלמן   
        מבקר המדינה 

       ונציב תלונות הציבור
ס"ח התשי"ח, עמ' 72; התשל"ד, עמ' 38.  1

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, 

התשמ"ט-1989

במשק  הסדרים  לחוק  18ה)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המדינה )תיקוני חקיקה(, התשמ"ט-11989 )להלן - חוק הסדרים(, 
אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2020 
ביום  יעודכנו   ,2019 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת 
הכספי  העיצום  סכומי   ,)2021 בינואר   1( התשפ"א  בטבת  י"ז 
הסכום  וכן  הסדרים,  לחוק  החמישית  ובתוספת  18א  שבסעיף 
גז  המספק  גז  ספק  )החלפת  המקרקעין  לחוק  3א)א(  שבסעיף 
חוק   - )להלן  התשנ"א-21991  מרכזית(,  גז  מערכת  באמצעות 
המקרקעין החלפת ספק גז(, בהתאם לסעיף 3א)ב( לאותו חוק, 

ויהיו כלהלן: 

 25,310  - הסדרים  לחוק  18א)א(  בסעיף  האמור  הסכום   )1(
שקלים חדשים;

 10,120   - הסדרים  לחוק  18א)ב(  בסעיף  האמור  הסכום   )2(
שקלים חדשים;

לחוק  החמישית  בתוספת  ב'  בטור  האמורים  הסכומים   )3(
הסדרים יהיו כלהלן: 

שקלים   1,000  -  )1( פרט  לצד  האמורים  הסכומים  )א( 
יותר  ולא  צרכן  כל  כלפי  הפרה  בשל   חדשים 

מ– 151,800 שקלים חדשים;  
ס"ח התשמ"ט, עמ' 28; התשע"ח, עמ' 3802.  1 

ס"ח התשנ"א, עמ' 117.  2 
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י"ז  ביום  התעדכנו  לחוק  50ד  בסעיף  העיצומים  סכומי 
בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( כלהלן:

לחוק  50ד)א(  בסעיף  האמור  הכספי  העיצום  סכום   )1(
הוא:

לגבי אדם - 1,032,690 שקלים חדשים; )א( 

לגבי תאגיד - 99,706,410 שקלים חדשים;  )ב( 

לחוק  50ד)ב(  בסעיף  האמור  הכספי  העיצום  סכום   )2(
הוא:

לגבי אדם - 309,800 שקלים חדשים; )א( 

לגבי תאגיד - 8,261,480 שקלים חדשים.  )ב( 

י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(
)חמ 3-5086(

מיכל הלפרין  
הממונה על התחרות  

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית 
 להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור 

תמ"א 37/א/2/2/א - הרחבת תחנת הקבלה לגז 
טבעי באשדוד

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
בנובמבר   10( התשפ"א  בחשוון  כ"ג  מיום   ,648 מס'  בישיבתה 
2020(, החליטה על העברת תמ"א 37/א/2/2/א: הרחבת תחנת 
הקבלה לגז טבעי באשדוד )להלן - התכנית(, להערות הוועדות 
המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, 

ולהשגות הציבור.

תחנת  להרחבת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
הקבלה הקיימת לגז טבעי וחיבורה למערכת הגז הטבעי.

תיאור המקום: חלקו הצפוני של רח' הנפט, אזור התעשייה 
הצפוני אשדוד. הרחבת תחנת הקבלה צמודה לתחנה הקיימת 

מכיוון מערב.

מרחבי תכנון מקומיים: אשדוד, שורקות; רשויות מקומיות: 
אשדוד, חבל יבנה.

גושים וחלקות בתחום התכנית:

חלקי גוש 
מוסדר

חלקות 
חלקי חלקותבשלמות

203917 ,1319 ,18 ,16-14 ,12 ,7 ,6

204914 ,1

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

במינהל  נמצאת  האמורה  התכנית  התכנית:  הצגת  מקום 
טל'  ירושלים,  שאול,  גבעת   ,12 הדפוס  בית  רח'   התכנון, 

074-7578137, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טל': 074-7697476;

הסכומים האמורים לצד פרט )2( -  )ב( 

לספק גז קטן - 33,900 שקלים חדשים;  )1(

לספק גז אחר - 67,800 שקלים חדשים;  )2(

הסכום האמור לצד פרט )3( - 5,070 שקלים חדשים; )ג( 

הסכום האמור לצד פרט )4( - 67,800 שקלים חדשים; )ד( 

הסכום האמור לצד פרט )5( - 30,360 שקלים חדשים; )ה( 

הסכום האמור לצד פרט )6( - 15,190 שקלים חדשים; )ו( 

הסכום האמור לצד פרט )7( - 2,030 שקלים חדשים; )ז( 

הסכום האמור בסעיף 3א)א( לחוק המקרקעין החלפת ספק   )4(
גז - 65,790 שקלים חדשים. 

ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(
)חמ 3-5596(

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק  

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014

28 לחוק קידום התחרות בענף  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
המזון, התשע"ד-12014 )להלן - החוק(, ולפי סעיף 50ט)ג( לחוק 
התחרות הכלכלית, התשמ"ח-21988, אני מודיעה כי בהתאם 
לשיעור שינוי המדד הידוע ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 
2021( לעומת מדד חודש מרס 2014, סכומי העיצומים הכספיים 
בסעיף 27)א( לחוק התעדכנו ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 

2021( כלהלן: 

סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 27)א( לחוק הוא:  )1(

לגבי אדם - 1,005,820 שקלים חדשים; )א( 

לגבי תאגיד - 24,139,640 שקלים חדשים;  )ב( 

סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 27)ב( לחוק הוא:  )2(

לגבי אדם - 301,750 שקלים חדשים; )א( 

לגבי תאגיד - 8,046,550 שקלים חדשים.  )ב( 

י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(
)חמ 3-5210(

מיכל הלפרין  
     הממונה על התחרות

ס"ח התשע"ד, עמ' 438; י"פ התשע"ט, עמ' 6045.  1

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; י"פ התשע"ט, עמ' 6045.  2 

הודעה בדבר עדכון סכומים 
לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17)ב()3( ו–50ט)ג( לחוק התחרות 
הכלכלית, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, אני מודיעה כי -

היסודי,  המדד  לעומת  המדד  שינוי  לשיעור  בהתאם   )1(
י"ז  ביום  התעדכן  לחוק  17)א()2(  בסעיף  האמור  הסכום 
 359,300,000 לסכום   )2021 בינואר   1( התשפ"א  בטבת 

שקלים חדשים:

בהתאם לשיעור שינוי המדד שהיה ידוע ביום י"ז בטבת   )2(
התשפ"א )1 בינואר 2021( לעומת מדד חודש דצמבר 2011,   

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ב, עמ' 382; התשע"ט, עמ'   1 

246; י"פ התש"ף, עמ' 2997.  

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1
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גייסינסקי יבגני     כהן גיא יצחק

גינדי ספיר     משיח שני

וחניש דודו     סוסי פביאן

ורבר אהרון     תמרוב אלכסנדר

טבול דור 

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם.

ט' בטבת התשפ"א )24 בדצמבר 2020(
)חמ 3-4343-ה2(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל–אביב-יפו
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול 
)תעבורה(,  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והאכיפה  הפיקוח 
אני  כדין,  שהוכשרו  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 
מסמיך את עובדי עיריית תל–אביב-יפו ששמותיהם מפורטים 
בחוק,  כהגדרתן  תעבורה  עבירות  אכיפת  לשם  לפקחים  להלן 
הסמכויות  להם  נתונות  שיהיו  תל–אביב-יפו,  עיריית  בתחום 

לפי סעיפים 4 ו–9 לחוק, כולן או חלקן:

גייסינסקי יבגני     כהן גיא יצחק

גינדי ספיר     משיח שני

וחניש דודו     סוסי פביאן

ורבר אהרון     תמרוב אלכסנדר

טבול דור 

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם.

ט' בטבת התשפ"א )24 בדצמבר 2020(
)חמ 3-5348(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  1

הודעה זו מתפרסמת באחריות המודיעים ואין 
בפרסומה משום מתן תעודה על נכונותה

מדיזן טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-447100-2(

)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 25.2.2021, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' שד' אבא 
אבן 10, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק קבורס, מפרק

מחוז חיפה, רח'  פל–ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 074-7697227;

טל'  רמלה,   ,150 ת"ד   ,91 הרצל  רח'  המרכז,   מחוז 
.074-7697397

מחוז תל אביב, רח' דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל 
אביב, טל' 074-7697336;

טל'  ירושלים,   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,   מחוז 
;074-7697101

4, קריית הממשלה, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, רח' התקווה 
.074-7697185

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מידע  מראש;  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  שהמשרדים האמורים 
מינהל  באתר  התכנית  של  האינטרנט  בדף  לקבל  ניתן  נוסף 
או  בקרקע,  המעוניין  כל   ,www.iplan.gov.il בכתובת:  התכנון 
בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית 
רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית עד יום י"ג באדר 
התשפ"א )25 בפברואר 2021( למזכיר המועצה הארצית לתכנון 
הפנייה   ;9195016 ירושלים   ,6158 ת"ד  בלבד,  ואליו  ולבנייה 
ותכלול  העתקים  בשלושה  בכתב,  תהיה  הארצית  למועצה 
פרטי התקשרות מלאים )כתובת, טלפון, פקס, טלפון נייד, דואר 
העובדות  את  המאמת  בתצהיר  תלווה  הפנייה  אלקטרוני(; 
שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם 

אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

 סרוק לצפייה במסמכים 

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
)חמ 3-697-ה2(

מרדכי כהן  
יושב ראש המועצה הארצית  

לתכנון ולבנייה  

 הודעה על הסמכת פקחים עירוניים בעיריית 
תל–אביב-יפו

לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 
המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול 
)הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח  האכיפה 
שעה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי 
לפקחים  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  תל–אביב-יפו  עיריית 
)להלן  תל–אביב-יפו  עיריית  בתחום  הפיקוח  באגף  עירוניים 
4)א(  סעיפים  לפי  הסמכויות  להם  נתונות  שיהיו  העירייה(, 
לחוק, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר בתחום 

העירייה:
 

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1
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