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שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין

לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-

לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינויה של סיגל ירון ,מס' רישום  ,210318כך שבמקום "מועצה
אזורית גזר" יבוא "עיריית רחובות".

בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
הרשומים מטה לעובדים סוציאליים לעניין סדרי דין:
( )1אניטה אריאל שלמון ,מס' רישום  ,31513בעיריית כרמיאל;
( )2תמר מרים צפריר ,מס' רישום  ,25415במועצה המקומית
תל מונד;
( )3רים שיבלי ,מס' רישום  ,27519בעיריית טבריה;
( )4נטע לוי ,מס' רישום  ,20419במועצה האזורית מטה אשר;
( )5נורית לבנון-גוטמן ,מס' רישום  ,23002בעיריית רמלה;
( )6שירה טל לשם ,מס' רישום  ,29308בעיריית ביתר עילית;
( )7חנה רוזנפלד ,מס' רישום  ,29318בעיריית ירושלים;
( )8אעתדאל ריאן ,מס' רישום  ,27109במועצה המקומית
כאבול.
ו' בטבת התשפ"א ( 21בדצמבר )2020
(חמ )3-143
איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74

ט"ז בטבת התשפ"א ( 31בדצמבר )2020
(חמ )3-143

1
2

איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
י"פ התש"ף ,עמ' .8434

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינויה של נחמה קהת ארביב ,מס' רישום  ,28646כך שבמקום
"המועצה האזורית הגליל התחתון" יבוא "המועצה המקומית
פרדס–חנה-כרכור" ,כעובדת סוציאלית לעניין סדרי דין.
ט"ז בטבת התשפ"א ( 31בדצמבר )2020
(חמ )3-143

1
2

איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
י"פ התשס"ט ,עמ' .5258

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
הרשומים מטה לעובדים סוציאליים לפי החוק האמור:
( )1אירנה אייזנשטיין ,מס' רישום  ,24050בעיריית אשקלון;
( )2בשיר נאורס ,מס' רישום  ,32304במועצה המקומית טובא
זנגריה;
( )3רונית פודים ,מס' רישום  ,14778במועצה המקומית עמק
חפר.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזבר המועצה המקומית תל מונד
(להלן  -המועצה) איל ישי לממונה על הגבייה ,לצורך גביית
ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג ,31992-וגביית
תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי כל דין; לצורך גבייתם
לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז( 41977-להלן  -חוק
העונשין) ,של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים
לטובת המועצה; לצורך גבייתם לפי סעיף  70לחוק העונשין
של קנסות בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף
(228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב,51982-
המגיעים למועצה על פי כל דין; ולצורך גביית קנסות לפי סעיף
 18לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 61985-להלן  -חוק
העבירות המינהליות) ,של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת
המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.
י"ד בשבט התשפ"א ( 27בינואר )2021
(חמ -3-18ה)1
מרדכי כהן
המנהל הכללי של משרד הפנים

ט"ז בטבת התשפ"א ( 31בדצמבר )2020
(חמ )3-143

1

איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74

1
2
3
4
5
6
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חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ' .3994
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
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הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי

הרחבת סמכויות ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)

לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א2011-

בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה) ,
שנאצלה לי ,2אני מרחיב את סמכויותיו של ממונה הגבייה דוד
מזרחי ,מנהל הארנונה בעיריית רמת גן (להלן  -העירייה) ,לצורך
גבייתם לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז( 31977-להלן  -חוק
העונשין) ,של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים
לטובת העירייה; לצורך גבייתם לפי סעיף  70לחוק העונשין
של קנסות בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף
(228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב,41982-
המגיעים לעירייה על פי כל דין; ולצורך גביית קנסות לפי סעיף
 18לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 51985-להלן  -חוק
העבירות המינהליות) ,של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת
העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.
וזה נוסף על סמכויות שהוענקו לו במינויו מיום כ"ד בכסלו
התש"ף ( 22בדצמבר .6)2019
י"ד בשבט התשפ"א ( 27בינואר )2021

בהתאם לסעיף (40ג) לחוק להסדרת הטיפול באריזות,
התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד
שפורסם בחודש דצמבר  2020לעומת המדד שפורסם בחודש
דצמבר  ,2019מיום י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר  )2021סכומי
העיצום הכספי לפי סעיף  34לחוק ,הם כלהלן:

1

מרדכי כהן
(חמ -3-18ה)1
המנהל הכללי של משרד הפנים
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .3994
 3ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 4ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
 5ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
 6י"פ התש"ף ,עמ' .2394

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת העשרים וארבע
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בהתאם לסעיף (23ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט ,11969-נמסרת בזה הודעה על שינוי בהרכבה של
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים וארבע (להלן -
הוועדה) ,כמפורט להלן:
( )1מיום י"א בשבט התשפ"א ( 24בינואר  ,)2021חבר הוועדה
מטעם סיעת "הבית היהודי" יהיה צבי דוד רוזנבלט ,שיבוא
במקומו של שי נתן;
( )1מיום י"ג בשבט התשפ"א ( 26בינואר  ,)2021ממלא המקום
מטעם סיעת "מרצ" יהיה דרור מורג;
( )3מיום י"ח בשבט התשפ"א ( 31בינואר  ,)2021חבר הוועדה
וממלא המקום מטעם סיעת "העבודה הישראלית" יהיו
ריצ'ארד פרס ועומרי שגב ,בהתאמה.
הודעת יושב ראש הכנסת מיום ג' בסיוון התש"ף ( 26במאי
 )2020תתוקן בהתאם.2
י"ט בשבט התשפ"א ( 1בפברואר )2021
(חמ -3-16ה)1
עוזי פוגלמן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה–24
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"ח ,עמ' .714
 2י"פ התש"ף ,עמ'  ;6252התשפ"א ,עמ' .3254

ילקוט הפרסומים  ,9410כ"ב בשבט התשפ"א4.2.2021 ,
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( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34א) לחוק -
(א) ליחיד  78,970 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);
(ב) לתאגיד  157,940 -ש"ח;
( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ב) לחוק  526,470 -ש"ח;
( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ג) לחוק -
(א) ליחיד  237,960 -ש"ח;
(ב) לתאגיד  475,930 -ש"ח;
( )4בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ד) לחוק  2,630 -ש"ח בשל
כל טונה של פסולת אריזות שלא בוצע לגביה מיחזור מוכר
בהתאם ליעדי המיחזור לפי סעיף  6לחוק.
י"א בשבט התשפ"א ( 24בינואר )2021
(חמ -3-4317ה)1
דוד יהלומי
המנהל
 1ס"ח התשע"א ,עמ'  ;278י"פ התש"ף ,עמ' .3307

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה( 11956-להלן  -החוק) ,כי הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של תשתיות לאומיות ,בישיבתה מס'  01/2021מיום
כ"ז בטבת התשפ"א ( 11בינואר  ,)2021החליטה על העברת
תכנית לתשתית לאומית מס'  98תחנת כוח קסם אנרגיה (להלן
 התכנית) ,להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.מקום ותיאור התכנית :תחנת כוח המוסקת בגז טבעי
בהספק של כ– 780מגה–ואט ברביע הצפון-מזרחי של מחלף
קסם ,על קרקע משבצת של קיבוץ גבעת השלושה ,בצמוד
לפרוזדור קווי חשמל במתח עליון ומערכת הולכת הגז הטבעי,
לרבות תחנת גז קיימת ,ובסמוך לאזור התעשייה של כפר
קאסם; התחנה (כולל תחנת משנה) תוקם על שטח בהיקף
של כ– 80דונם; התכנית תכלול גם חיבור למערכות הארציות
להולכת חשמל ,גז ודלק ודרך גישה.
מטרות התכנית :קביעת הוראות לצורך הקמת תחנת כוח
בגז טבעי ,אשר תספק חשמל לרשת החשמל ,לרבות להקמת
המיתקנים והמבנים הנדרשים לכך; קביעת אופן החיבור לרשת
החשמל הארצית ורשת הגז הארצית; קביעת מסדרון לתוואי
קו דלק תת–קרקעי.
עיקרי הוראות התכנית:
.1

קביעת ייעוד שטחים למיתקן הנדסי לתחנת כוח;

.2

קביעת הוראות ומגבלות לחיבור תחנת הכוח למערכת
הולכת הגז הטבעי;

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ב ,עמ'  ;157התשע"ב ,עמ' .212

3451

.3

קביעת תוואי לצנרת דלק והוספת מסדרון תשתיות תת–
קרקעי חדש;

.4

קביעת תנאים לחיבור תחנת הכוח למערכת החשמל;

.5

קביעת הוראות ותנאים למתן היתרי בנייה להקמת תחנת
הכוח;

.6

קביעת אמצעים והוראות למניעה ו/או למזעור מפגעים
סביבתיים;

.7

קביעת תנאים להפעלת תחנת הכוח.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :מרכז; מרחבי תכנון
מקומיים :פתח תקווה ,דרום השרון וקסם.
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום
התכנית:
חלקי גוש
מוסדר

ח"ח

חלקות בשלמותן

6312

34 ,33 ,27-23

6314

23 ,2

6315

,101-99 ,87-84 ,76-74
,122-120 ,110-108
132-130

,77 ,73 ,10 ,5-2
,98 ,88 ,83 ,78
,107 ,103 ,102
,119 ,118 ,111
,133 ,129 ,123
246 ,230

6316

,11-7 ,5-3
21 ,16

6317

11 ,1

6318
6346

24 ,14 ,2
,65 ,50 ,49 ,43
,131 ,129 ,126
,139 ,137 ,135
146

134 ,132

6351

,18 ,10 ,6 ,4
30 ,19

6352

44 ,11-8 ,4

6398

80 ,73 ,34 ,33 ,28

6570

32

8867

76 ,47

8876

21 ,19 ,13

,23 ,22 ,14 ,12
38 ,36 ,28

8877

46

,35-31 ,23
45 ,37

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; במקרה
של אי התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט ,יגבר המסומן בתשריט.
הגשת הערות והשגות :כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף  100לחוק להגיש
התנגדות לתכנית ,הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,

3 452
04/02/21

רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו בעיתונות ,לוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של תשתיות לאומיות ,עם העתק למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז מרכז; הפנייה לוועדה
הארצית תלווה בנימוק ובביסוס טיעונים ותיעשה באמצעות
טופס מקוון בכתובת האינטרנט ,https://bit.ly/3clDhvl :או
בכתובת הדואר האלקטרוני  ,ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאו
בכתב למשרדי הוועדה; אין צורך בצירוף תצהיר עורך דין;
פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדואר האלקטרוני לעיל;.
המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת הגשת ההערות
וההשגות .לצורך כך ,בפנייה ,יש לציין פרטים מלאים ליצירת
קשר :כתובת מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני ,טלפון.
עיון במסמכי התכנית :כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי
התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובתhttps:// :
 ,bit.ly/2KcnPFYבאתר האינטרנט של קסם אנרגיהhttps:// :
 ,kesemenergy.comובמשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
רח' בית הדפוס  ,12ירושלים ,טל'  ,074-7578208דואר
אלקטרוני  ,ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאתר הוועדה
לתשתיות לאומיות ,www.iplan.gov.il :יש לבחור בתפריט
"מוסדות תכנון ארציים" ותחתיו ללחוץ על האפשרות
"הוועדה לתשתיות לאומיות";
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ,רח' הרצל
 ,91קריית הממשלה ,קומה ג' ,רמלה ,טל',08-9788444 :
דואר אלקטרוני ;SigalitPa@iplan.gov.il
( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון ,משרדי
המועצה האזורית דרום השרון ,טל'  ,03-9000565דואר
אלקטרוני ;hadas@dsharon.org.il
( )4הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קסם ,רח' עבד אלכרים
 ,10כפר קאסם ,טל'  ,03-9370241דואר אלקטרוני @amna
;kessem03.co.il
( )5הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה ,רח'
שפיגל  ,3קומות  ,8-7-6טל'  ,03-9053111דואר אלקטרוני
.handasa@ptikva.org.il
י"ב בשבט התשפ"א ( 25בינואר )2021
(חמ -3-697ה)3
מרדכי כהן
יושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית מס'
36א  -תחנת כוח למיתקן התפלה שורק 2
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיפים 76ג( )1ו– 77לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-מודיעה בזה הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של תשתיות לאומיות כי בישיבתה מס'  25/2020מיום
י"ג בטבת התשפ"א ( 28בדצמבר  ,)2020החליטה על הכנת
תכנית לתשתית לאומית מס' 36א  -תחנת כוח למיתקן התפלה
שורק ( 2להלן  -התכנית).
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

ילקוט הפרסומים  ,9410כ"ב בשבט התשפ"א4.2.2021 ,
16:39

מקום ותיאור התכנית :התכנית נמצאת באתר המאושר
של מיתקן ההתפלה שורק ,מדרום לאזור השפד"ן ומצפון-
מזרח לקיבוץ פלמחים ,בצמוד מדרום לשלב א' של המיתקן
שכבר פועל; תת"ל  - 36מיתקן התפלה שורק ,אושרה ב–;2010
התכנית קבעה בהוראותיה בסעיף 4.1.1א כי בתא שטח 4
בתכנית תותר הקמת תחנת כוח בכפוף לאישור תכנית מפורטת
על ידי מוסד תכנון ,לפי הוראות תמ"א /10ד ,8/השלב הראשון
של המיתקן הוקם ופועל וכולל בתוכו תחנת כוח שהוקמה
כאמור לעיל; כעת ,משהשלב השני של מיתקן ההתפלה נמצא
בשלבי הוצאת היתרים וביצוע ,מבקש היזם לשנות את מיקום
תחנת הכוח לתא שטח  ,2תא שטח המיועד בתכנית המקורית
למיתקני התפלת מי–ים והמיתקנים והתשתיות הנדרשים
לפעילות התקינה שלהם.
מטרות התכנית :מטרת התכנית החדשה היא לקרב את
תחנת הכוח לצרכני האנרגיה במיתקן כדי להבטיח הפעלה
בטיחותית יותר של המיתקן ולשפר את הנצילות האנרגטית
הכוללת של מיתקן ההתפלה .כמו כן ,במסגרת התכנית ,יוסדר
סטטוטורית החיבור אל הולכת קו הגז הסמוך למיתקן ויוספו
שטחי התארגנות זמניים סביב מיתקן ההתפלה הנדרשים
לביצועו.

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' ש,1028/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5511
התשס"ו ,עמ'  ,2398מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פרדס–חנה-כרכור (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.

.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 -

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב תכנון מחוזי:
מרכז; מרחב תכנון מקומי :שורקות.
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום
התכנית:
ח"ח

חלקי גוש מוסדר
4073

49 ,2 ,1

4074

32

5270

19

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט ,יגבר המסומן בתשריט.
כל המעוניין רשאי לעיין בתשריט הנלווה להודעה זו
באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובתhttps://bit. :
 ,ly/3shFvRJובמשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
בית השנהב ,בניין  ,Cקומה  ,7רח' בית הדפוס  ,12גבעת
שאול ,ירושלים ,טל'  ,074-7578208דואר אלקטרוני
;ti-tashtiyot@iplan.gov.il
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ,שד'
הרצל  ,91קומה  ,3רמלה  ,72430טל'  ,074-7697390דואר
אלקטרוני;SigalitPa@iplan.gov.il

חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור ,המזוהה כגוש ,10123
ח"ח ( 465לשעבר ח"ח .)13
ה' בשבט התשפ"א ( 18בינואר )2021
(חמ )3-2
הגר פרי-יגור
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור
__________
 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-
.1

( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שורקות ,קיבוץ גבעת
ברנר (מתחם בית חלומותי לשעבר) ליד תחנת דלק סד"ש,
טל'  ,08-9348940דואר אלקטרוני .avna1@bezeqint.net
כ"ח בטבת התשפ"א ( 12בינואר )2021
(חמ -3-697ה)4
מרדכי כהן
יושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

1
2

ילקוט הפרסומים  ,9410כ"ב בשבט התשפ"א4.2.2021 ,
04/02/21

16:39

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,353-0121889
עומרים ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6798התשע"ד ,עמ'  ,5369מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

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

3453

.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 -

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'
הצ ,19/1/4/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5438התשס"ה ,עמ'  ,4214מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי
כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.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 בפרדס–חנה-כרכור ,המזוהה כגוש ,10106
חלקות ( 169-166לשעבר ח"ח .)50
ה' בשבט התשפ"א ( 18בינואר )2021
הגר פרי-יגור
(חמ )3-2
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור
__________
 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-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ש,290/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2977
התשמ"ד ,עמ'  ,429מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פרדס–חנה-כרכור (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.

.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 בקדימה-צורן ,גוש  ,8037חלקה  ;128הייעוד:
בנייני ציבור.
י"ד בשבט התשפ"א ( 27בינואר )2021
(חמ )3-2
דורון אוזן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור ,המזוהה כגוש ,10107
חלקה  168במלואה.
א' בשבט התשפ"א ( 14בינואר )2021
הגר פרי-יגור
(חמ )3-2
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ען/1132/א ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6721התשע"ד,
עמ'  ,2544מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
עירון-ואדי עארה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,9222התשפ"א ,עמ'  ,1273תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של מועצת כפר קרע מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

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

ילקוט הפרסומים  ,9410כ"ב בשבט התשפ"א4.2.2021 ,
16:39

.2

 ,9059התש"ף ,8340 ,תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
המועצה המקומית קריית עקרון מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

תיאור הקרקע -
חטיבות קרקע בגוש - 12128
מבנים ומוסדות
הפקעה
ציבור
לדרכים במ"ר

ח"ח
52

1,396

-

55

1,751

1,486

הייעוד :דרכים ,מבנים ומוסדות ציבור.
י"א בשבט התשפ"א ( 24בינואר )2021
(חמ )3-4
מוחמד סולימאן אגבאריה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון

.2

ו' בשבט התשפ"א ( 19בינואר )2021
(חמ )3-4
רונן סגל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת 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' ש ,110/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2092התשל"ה,
עמ'  ,1183מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פרדס–חנה-כרכור ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,8357התשע"ט ,עמ'  ,13189תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית פרדס–חנה-
כרכור מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור ,המזוהה כגוש ,10104
חלקה במלואה ( 351לשעבר ח"ח .)41

ה' בשבט התשפ"א ( 18בינואר )2021
הגר פרי-יגור
			
(חמ )3-4
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ,2/27/571/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3627
התשמ"ט ,עמ'  ,1815מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,9059התש"ף ,עמ'  ,8341תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של המועצה המקומית קריית עקרון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית עקרון ,המזוהה כגוש  ,3796חלקה 175
(לשעבר ח"ח .)138

ו' בשבט התשפ"א ( 19בינואר )2021
(חמ )3-4
רונן סגל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה
1
2

.1

1
2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ ,57/571/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2178התשל"ו,
עמ'  ,798מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
זמורה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות הבעלות
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים

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

ילקוט הפרסומים  ,9410כ"ב בשבט התשפ"א4.2.2021 ,
04/02/21

16:39

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

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית עקרון ,המזוהה כגוש  ,2444ח"ח 24
(לשעבר גוש  ,3806ח"ח  ;)1חלק ממגרש  ;903הייעוד :שטח
לבניין ציבורי.

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

1
2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג ,8584/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4590התשנ"ח,
עמ'  ,706מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גליל מזרחי ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים

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

3455

 ,9232התשפ"א ,עמ'  ,1524תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה המקומית טורעאן מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -

אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,9232התשפ"א ,עמ'  ,1524תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

חטיבת קרקע בטורעאן ,המזוהה כגוש  ,16635ח"ח ,11-7 ,4
 ;43 ,41 ,40 ,39 ,36גוש  ,16636ח"ח  ;72 ,28 ,26 ,25 ,23גוש
 ,16637ח"ח .41 ,33
י"ד בשבט התשפ"א ( 27בינואר )2021
(חמ )3-4
שמעון (מוני) מעתוק
ממלא מקום יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת 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' ג ,21324/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7173התשע"ו,
עמ'  ,2234מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גליל מזרחי ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות הבעלות
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,9239התשפ"א ,עמ'  ,1581תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה המקומית כפר כמא מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

י"ד בשבט התשפ"א ( 27בינואר )2021
(חמ )3-4
שמעון (מוני) מעתוק
ממלא מקום יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי

הודעה לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
מס' תיק 57663-10-20
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של הנספים/נעדרים משה חיים
שינדלהיים וסבינה שינדלהיים.
והמבקש :מרדכי שינדלהיים ,ע"י ב"כ עו"ד יעקב אלחרר.
הודעה
להווי ידוע כי המבקש פנה לבית המשפט לענייני משפחה
בבקשה להצהיר על מותם של הנספים המפורטים להלן ,שנעלמו
ומשערים שהם מתו ,וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ"ל ביום
 9.2.2021בשעה .9.30
וזה תיאורם של הנעדרים:
.1

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת 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' ג ,8584/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4590התשנ"ח,
עמ'  ,706מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גליל מזרחי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3 456
04/02/21

השם :משה חיים שינדלהיים.
מקום הלידה ותאריך הלידה :רודניק ,פולין.1892 ,

חטיבת קרקע בכפר כמא ,המזוהה כגוש  ,15330ח"ח ,3 ,2
 ;23גוש  ,15332ח"ח  ;95גוש  ,15333ח"ח ,184 ,97 ,61 ,58
 ;198 ,197 ,188 ,187 ,186גוש  ,15334ח"ח  ;58 ,45גוש ,15338
ח"ח  ;51 ,33גוש  ,15339ח"ח  ;68גוש  ,15752ח"ח .17
י"ג בשבט התשפ"א ( 26בינואר )2021
(חמ )3-4
שמעון (מוני) מעתוק
ממלא מקום יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בטורעאן ,המזוהה כגוש  ,16635ח"ח ,7-3
.40 ,39 ,34 ,33 ,19-16

מקום מגוריו הרגיל :ברלין.
מקום מגוריו הידוע האחרון :ברלין.
אזרחותו :פולנית.
עיסוקו :סוחר בדים.
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה בחיים והמקום שבו
נמצא אז ,12.12.1940 :מחנה זכזנהאוזן;
.2

השם :סבינה שינדלהיים.
מקום הלידה ותאריך הלידה :רודניק ,פולין.1893 ,
מקום מגוריה הרגיל :ברלין.
מקום מגוריה הידוע האחרון :ברלין.
אזרחותה :פולנית.
עיסוקה :תופרת.
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראתה בחיים והמקום שבו
נמצאה אז ,1942 :מחנה השמדה.
השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר:
מרדכי שינדלהיים ,רח' יהושע בן חנניה  ,42רחובות; משה
שינדלהיים ,רח' הרב דוד ישראל  ,12רחובות; שושנה
הראל ,רח' גורדון  ,33רחובות.

כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ"ל מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל פה
לפני בית המשפט ,במועד הנקוב לעיל ,אם בעצמו ואם על ידי

ילקוט הפרסומים  ,9410כ"ב בשבט התשפ"א4.2.2021 ,
16:39

בא כוחו ,וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית המשפט הצהרה
בשבועה שניתנה על ידו שבה פורטו טעמי ההתנגדות או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי ,שבה יפרט את
טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.
אורית בן דור ליבל ,שופטת

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.3.2021
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
עומר הנס הירש ,מפרק

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 54931-01-21
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת תא-שמע-רשת מתיבתות ללמוד
תורה ,ע"ר ,58-014929-2
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.1.2021הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,28.4.2021בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.14.1.2021
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .14.1.2021
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
יתפרלמנטיי בע"מ
(ח"פ )51-589536-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.2.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר
הנס הירש ,מרח' פנחס לבון  ,1קריית ים  ,2900057למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום

ילקוט הפרסומים  ,9410כ"ב בשבט התשפ"א4.2.2021 ,
04/02/21

16:39

מ.צ.ב .הנדסה ובניה בע"מ
(ח"פ )51-453384-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.1.2021התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בוריס
מרדוכייב ,מרח' בן גוריון  ,28רמלה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.4.2021
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
בוריס מרדוכייב ,מפרק

סיילו ליין בע"מ
(ח"פ )51-429814-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.3.2021בשעה  ,18.00אצל המפרקת ,רח' איתן
אבני  ,11ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיה קריכלי ,עו"ד ,מפרקת

שיקומטק בע"מ
(ח"פ )51-481010-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,21.3.2021בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' משכית ,27
הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
נמרוד מדר ,מפרק

ת.י.ר .פיתוח והשקעות בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יונתן אנשיל רכס ,מפרק

(ח"פ )51-111039-7

העמותה לקידום הנוער והספורט בעראמשה
ושייח דנון

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ע"ר )58-057344-2

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.1998התקבלה החלטה
של בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אבי ליבר ,אצל עו"ד ניב שטרן ,רח' החשמונאים  ,90תל אביב,
למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אבי ליבר ,מפרק

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל ,שהתכנסה
ביום  ,1.2.2021התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון
ולמנות את מוניר עלי ,משלומי  ,54מיקוד  ,2283200למפרק
העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מוניר עלי ,מפרק

כדורגל ואומנים בישראל
(ע"ר )58-059948-8

נ.ד.ד מדיה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-217125-7

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל ,שהתכנסה
ביום  ,31.1.2021התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון
ולמנות את רחל לוי ,מרח' ניסן  ,69מודיעין-מכבים-רעות
 ,7178017למפרקת העמותה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רחל לוי ,מפרקת

יגורים
(ע"ר )58-016919-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל ,שהתכנסה
ביום  ,20.12.2020התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון
ולמנות את יונתן אנשיל רכס ,מרח' שביל האגוז  ,2יגור ,3006500
למפרק העמותה.
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,7.4.2021בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח' יצחק טבנקין ,28
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהרון לפידות ,מפרק

סי.אס.אל בע"מ
(ח"פ )51-359422-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.3.2021בשעה  ,11.00במשרדי יבמ ישראל ,רח' דרך
שלמה שמלצר  ,94פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעל וולך ,מפרקת
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בי.דיירקט בע"מ

על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

(ח"פ )51-456171-1

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,28.2.2021בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
אילת וייס ,דירקטורית

ח.ע.פ  -יבוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-309132-2

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,28.2.2021בשעה  ,10.30ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
קופרמן זיגו ,דירקטור

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
יניב לוין ,דירקטור

ספטר תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-118357-6

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,28.2.2021בשעה  ,12.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
אילנית אפלפלד ,דירקטורית

ע.א.ל .שירותי כח אדם בע"מ
(ח"פ )51-224646-3

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,28.2.2021בשעה  ,12.30ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

טומי מדיה ענ בע"מ
(ח"פ )51-491665-9

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,28.2.2021בשעה  ,11.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
ניר לוי ,דירקטור

טוקאבוט בע"מ
(ח"פ )51-568096-5

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
עבד אלראזק ג'ראמנה ,דירקטור

קאדנס בר קפה בע"מ
(ח"פ )51-448881-6

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,28.2.2021בשעה  ,13.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
שמעון סיידוף ,דירקטור

נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,28.2.2021בשעה  ,11.30ברח' המלאכה  ,6לוד.
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קוסטה אנד ליאו ייבוא וייצור מוצרים בע"מ

על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

(ח"פ )51-497645-5

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,28.2.2021בשעה  ,13.30ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
דרזה קונסטנטין ,דירקטור

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
שושנה שונר ,דירקטורית

שבט ברזל מדיה בע"מ
(ח"פ )51-490405-1

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,1.3.2021בשעה  ,11.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

ר .מידע ניהול עסקים בע"מ
(ח"פ )51-351053-7

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
אוריה יניב כהן אברהם ,דירקטור

נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,1.3.2021בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

ת.ע.א .חברה לתשתיות ופיתוח בע"מ

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
שגיא רמלר ,דירקטור

(ח"פ )51-466126-3

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,1.3.2021בשעה  ,10.30ברח' המלאכה  ,6לוד.
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הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,1.3.2021בשעה  ,11.30ברח' המלאכה  ,6לוד.

ר.י.מ רוטשילד נכסים והשקעות בע"מ

ISSN 0334-3030

(ח"פ )51-344366-3

על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
עלאם מחאמייד ,דירקטור

ילקוט הפרסומים  ,9410כ"ב בשבט התשפ"א4.2.2021 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

