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הארכת מינוי מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים
לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962

הדתיים  הדין  בתי  לחוק   16 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כמיל  של  מינויו  את  מאריך  אני  התשכ"ג-11962,  הדרוזיים, 

מולא2 למנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים.

תוקף הארכת המינוי עד יום י"ז באדר התשפ"א )1 במרס 
2021(, או עד למינוי של קבע, לפי המוקדם משניהם.

י"ט בשבט התשפ"א )1 בפברואר 2021(
)חמ 3-1185-ה5(

בנימין גנץ  
ממלא מקום שר המשפטים  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשס"ח, עמ' 6.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 7412; התשע"ו, עמ' 1800, התשע"ט, עמ'   2 

14054; התש"ף, עמ' 3054, עמ' 5796 ועמ' 7070; התשפ"א, עמ'    
1217, עמ' 1522, עמ' 2450 ועמ' 2958.  

מינוי חברה לבית הדין לתחרות
לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32)ד( לחוק התחרות הכלכלית, 
התשמ"ח-11988, ובהמלצת שר הכלכלה והתעשייה, אני ממנה 
את סיגל פירסט לחברה שהיא נציגת ארגון כלכלי בבית הדין 

לתחרות.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ט בשבט התשפ"א )1 בפברואר 2021(
)חמ 3-2125(

בנימין גנץ  
ממלא מקום שר המשפטים  

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ט, עמ' 246.  1

שינוי הרכב המועצה להסדרת מחקרים במחוללי 
מחלות ביולוגיים

לפי חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, 
התשס"ט-2008

מחקרים  הסדרת  לחוק   6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במחוללי מחלות ביולוגיים, התשס"ט-12008, ולאחר התייעצות 
עם נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועם ראש 
המטה לביטחון לאומי, אני מעדכן את הרכב המועצה להסדרת 
מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים2, כך שבמקום ענת כץ יבוא 

יריב בכר, נציג משרד הכלכלה.

ט"ו בשבט התשפ"א )28 בינואר 2021(
)חמ 3-3921(

יולי )יואל( אדלשטיין  
שר הבריאות  

ס"ח התשס"ט, עמ' 27.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 5257; התש"ף, עמ' 6137.  2

הודעה על מינוי חבר במועצה לניסויים בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-1994

חיים  בעלי  צער  לחוק  2)א()6(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-11994, מיניתי את ד"ר שלומי 
בקשי לנציג התאחדות התעשיינים במועצה לניסויים בבעלי 

חיים, במקומה של ד"ר ענת רדושינסקי קופלה2.

תוקף המנוי לארבע שנים.

כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 2021(
)חמ 3-2603(                   יולי )יואל( אדלשטיין

שר הבריאות  
ס"ח התשנ"ד, עמ' 298.  1

י"פ התש"ף, עמ' 8418.  2

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי
לפי תקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים(, התשל"ח-1978

לתקנות  3)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
את  אישרתי  התשל"ח-21978,  )מתנדבים(,  הלאומי  הביטוח 
ציונית  חלוצית  מנהיגות  להכשרת  חינוכי  מרכז   - דרכים 
הלאומי  הביטוח  לחוק   287 סעיף  לעניין  ציבורי  כגוף  יהודית 

]נוסח משולב[, התשנ"ה-31995.

י"ד בשבט התשפ"א )27 בינואר 2021(
)חמ 3-684-ה1(                        איציק שמולי

שר העבודה הרווחה   
והשירותים החברתיים  

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשל"ח, עמ' 1983; התשס"ב, עמ' 1160.  2

ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.  3

הסמכה
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30, 31 ו–32 לחוק הפיקוח על 
עובדי  את  מסמיך  אני  התשי"ח-11957,  ושירותים,  מצרכים 
את  להפעיל  מטה,  הרשומים  והתעשייה  הכלכלה  משרד 
הסמכויות המפורטות בסעיפים האמורים, לשם ביצוע הוראות 
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור ייצור, ייבוא ומכירה 

של צעצועים מסוכנים(, התשמ"ז-21986:

ארז כהן

בנימין גבאי

מיכאל ויזוגן

מירי אלימלך

מרינה ולרשטיין

נאוה זקן.

 ,)2018 ביולי   15( באב התשע"ח  ג'  מיום  זו  תוקף הסמכה 
הכלכלה  במשרד  בתפקידם  משמשים  המוסמכים  עוד  וכל 

והתעשייה.

כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 2021(
)חמ 3-593(                            עמיר פרץ

שר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשל"ח, עמ' 84.  1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 268.  2
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בתנאי  עמידה  בלא  בצו  המפורטים  טובין  יבוא  להתיר   )3(
סימון כאמור בסעיף 7)ד( לצו;

המכס  צו  לפי  אסור  יבואם  אשר  מטובין  למעט  והכול 
)איסור יבוא(, התשס"ה-22005.

הסמכה זו מותנית בתנאים האלה:

הטובין המיובאים מיועדים לטובת יצוא בלבד;  )1(

הטובין המיובאים מיועדים לעוסקים בענפי המתכת,   )2(
מכונות, פלסטיק, נייר ודפוס, עץ וטקסטיל בלבד.

כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 2021(
)חמ 3-144-ה3(                            עמיר פרץ

שר הכלכלה והתעשייה  
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ה, עמ' 40.  2

מינוי משנה למפקחת זמנית על משקלות ומידות
לפי פקודת המשקלות והמידות, 1947

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)1( לפקודת המשקלות והמידות, 
על  זמנית  למפקחת  למשנה  גלנץ  טומי  את  ממנה  אני   ,11947

משקלות ומידות.

י"ח בשבט התשפ"א )31 בינואר 2021(
)חמ 3-967-ה1(                            עמיר פרץ

שר הכלכלה והתעשייה  
ע"ר 1947, תוס' 1, עמ' 2.  1

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית 
לכנסת העשרים וארבע

לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

בהתאם לסעיף 23)ב( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 
של  בהרכבה  שינוי  על  הודעה  בזה  נמסרת  התשכ"ט-11969, 
 - )להלן  וארבע  העשרים  לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת 

הוועדה(, כמפורט להלן:

בשבט  י"ט  מיום  המשותפת",  "הרשימה  סיעת  מטעם   )1(
ויאם  יהיו  הוועדה  חברי   ,)2021 בפברואר   1( התשפ"א 
יונס  אבו  יהיו פאדי  וממלאי מקומם  גסאר,  ועלי  שביטה 

וריאד מחאמיד, בהתאמה;

מטעם סיעת "התנועה הערבית להתחדשות-תע"ל", מיום   )2(
כ' בשבט התשפ"א )2 בפברואר 2021(, חבר הוועדה יהיה 

אוסאמה סעדי, וממלא מקומו יהיה עלי סרוג'י;

מטעם סיעת "רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת", מיום   )3(
כ' בשבט התשפ"א )2 בפברואר 2021(, חבר הוועדה יהיה 

יוסף פדילה, וממלא מקומו יהיה וליד הוואשלה.

הודעת יושב ראש הכנסת מיום ג' בסיוון התש"ף )26 במאי 
2020( תתוקן בהתאם2.

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-16-ה1(

עוזי פוגלמן  
שופט בית המשפט העליון   
יושב ראש ועדת הבחירות   

המרכזית לכנסת ה–24  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ח, עמ' 714.  1

י"פ התש"ף, עמ' 6252; התשפ"א, עמ' 3451.  2

הסמכה
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30, 31 ו–32 לחוק הפיקוח על 
עובדי  את  מסמיך  אני  התשי"ח-11957,  ושירותים,  מצרכים 
את  להפעיל  מטה,  הרשומים  והתעשייה  הכלכלה  משרד 
הסמכויות המפורטות בסעיפים האמורים, לשם ביצוע הוראות 
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור ייצור, ייבוא ומכירה 

של צעצועים מסוכנים(, התשמ"ז-21986:

עומרי שועה

יהודה קולבקאר.

תוקף הסמכה זו מיום ו' בשבט התש"ף )1 בפברואר 2020(, 
הכלכלה  במשרד  בתפקידם  משמשים  המוסמכים  עוד  וכל 

והתעשייה.

כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 2021(
)חמ 3-593(

עמיר פרץ  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשל"ח, עמ' 84.  1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 268.  2

 הודעה על מינוי יושב ראש מועצת המוסד 
לבטיחות ולגיהות

לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

ארגון  לחוק   30 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
וכטל  יעקב  מיניתי את  על העבודה, התשי"ד-11954,  הפיקוח 

ליושב ראש מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות2, בהיעדרי.

תוקף המינוי עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(.

כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 2021(
)חמ 3-150-ה2(

עמיר פרץ  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשי"ד, עמ' 202; י"פ התש"ף, עמ' 6888.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 3370.  2

הסמכה
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

חופשי,  יבוא  לצו  2)ג()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)ג'ואי(  יוסף  את  מסמיך  אני  הצו(,   - )להלן  התשע"ד-12014 
במשרד  התעשיות  במינהל  תעשייה  תחום  מנהל  אברהם, 
עובד  הוא  עוד  כל  המשרד(,   - )להלן  והתעשייה  הכלכלה 
המשרד, להתיר יבוא טובין ששר הכלכלה והתעשייה או עובדי 
המוסמכת  הרשות  הם  אליו,  המשויכות  הרשויות  או  משרדו 

להתירו, כמפורט להלן:

להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה לצו בלא   )1(
הצגת רישיון יבוא;

להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת השנייה לצו בלא   )2(
המצאת אישור או עמידה בתנאים;

 
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  1
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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

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "דמי שכירות" שבסעיף 1)3( 
לחוק מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים(, 
התש"ן-11990, אני קובע את העמותות המנויות להלן כחבר בני 
אדם לעניין דמי שכירות, לגבי שכר דירה שהן משלמות בעד 

שכירת דירה המשמשת למגורים למטרה הקבועה בצדן:

ג'  מיום  זאת,  בפסקה  המנויה  לעמותה  הקביעה  תוקף   )1(
בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( עד יום ז' בטבת התשפ"ג 

)31 בדצמבר 2022(: 

דירה  שכר  לגבי   ,)58-049962-2 )ע"ר  מעשה"  "מרכז  )א( 
דיור  המשמשות  דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא 

מוגן לנוער בסיכון;

כ"ד  מיום  זאת,  בפסקה  המנויה  לעמותה  הקביעה  תוקף   )2(
בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב 

)31 בדצמבר 2021(:

עם  באנשים  לטיפול  הישראלית  האגודה   - "שלוה  )א( 
 ,)58-017398-7 )ע"ר  בחברה"  ושילובם  מוגבלויות 
דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי 
המשמשות לדיור מוגן לאנשים עם צרכים מיוחדים; 

כ"ט  מיום  זאת,  בפסקה  המנויה  לעמותה  הקביעה  תוקף   )3(
בטבת  כ"ז  יום  עד   )2019 באוגוסט   1( התשע"ט  בתמוז 

התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(:

דירה  שכר  לגבי   ,)58-050988-3 )ע"ר  חדש"  "חיבור  )א( 
דיור  המשמשות  דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא 
מוגן למתנדבים ומתנדבות בשירות לאומי המופעלים 
בריאות  סעד,  שעניינן  בפעילויות  העמותה  במסגרת 

וקליטת עלייה;

ד'  מיום  זאת,  בפסקה  המנויה  לעמותה  הקביעה  תוקף   )4(
בטבת  כ"ז  יום  עד   )2019 באוקטובר   3( התש"ף  בתשרי 

התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(:

"בדרך אל - בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית בלמידה  )א( 
עצמאית(" )ע"ר 58-050723-4(, לגבי שכר דירה שהיא 
משלמת בשל שכירת דירות המשמשות מעון שיקומי 

לבעלי צרכים מיוחדים;

ד'  מיום  זאת,  בפסקה  המנויות  לעמותות  הקביעה  תוקף   )5(
ז' בטבת התשפ"ג  יום  2020( עד  בינואר   1( בטבת התש"ף 

)31 בדצמבר 2022(:

"חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל– )א( 
בע"מ"  לא"י  היהודית  הסוכנות  של  מיסודה  אביב, 
)חל"צ 51-062372-1(, לגבי שכר דירה שהיא משלמת 
לנשים  מוגן  דיור  המשמשות  דירות  שכירת  בשל 

בסיכון;

"מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית - ירושלים  )ב( 
שכר  לגבי   ,)58-000126-1 )ע"ר  פלדמן"  לינדה  ע"ש 

דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות 
דיור מוגן לנשים בסיכון;

שכר  לגבי   ,)58-033665-9 )ע"ר  שינוי"  מוביל  "נוער  )ג( 
דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות 

דיור מוגן לנוער בסיכון;

דירה  שכר  לגבי   ,)58-042782-1 )ע"ר  אור"  "אבוקת  )ד( 
דיור  המשמשות  דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא 

מוגן לבעלי מוגבלויות;

"רטורנו" )ע"ר 58-031978-8(, לגבי שכר דירה שהיא  )ה( 
כהוסטל  המשמשות  דירות  שכירת  בשל  משלמת 
ומהתמכרויות  מסמים  לגמילה  טיפולית  ופנימייה 

אחרות;

"גשרים למען השלום" )ע"ר 58-003553-3(, לגבי שכר  )ו( 
דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות 
דיור למתנדבים המגיעים מחו"ל לשם סיוע בפעילות 

העמותה;

"בני ארזים - מרכז טיפולי לילד ע"ש ד"ר יצחק בלנק"  )ז( 
דירה שהיא משלמת  שכר  לגבי   ,)58-021873-3 )ע"ר 
ופנימייה  כהוסטל  המשמשות  דירות  שכירת  בשל 

לנוער בסיכון;

 ,)58-004105-1 )ע"ר  ורווחה"  טיפול  לשרותי  עמותה  "מטב   )ח( 
דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי 

המשמשות דיור מוגן לנכים בעלי פיגור שכלי;

"מכון בית דוד" )ע"ר 58-003854-5(, לגבי שכר דירה  )ט( 
דיור  המשמשות  דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא 

מוגן לחוסות מבוגרות הסובלות מפיגור שכלי;

 )58-042162-6 )ע"ר  רש"י"  קרן  של  מיסודה  לצפון  "יעדים  )י( 
דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי 
עיוורים  חוסים  בסיכון,  לנוער  מוגן  דיור  המשמשות 

וליקויי ראייה ומסגרות לזכאי משרד הרווחה;

"שלובות" )ע"ר 58-067682-3(, לגבי שכר דירה שהיא  )יא( 
מוגן  דיור  המשמשות  דירות  שכירת  בשל  משלמת 

לנערות בעלות צרכים מיוחדים;

"ניצן - המרכז הארצי, אגודה לקידום ילדים ובוגרים  )יב( 
לקויי למידה, הסתגלות ותיפקוד" )ע"ר 58-005880-8(, 
דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי 
הנמצאים  האגודה  של  בוגרים  לחניכים  המשמשות 

בתהליך שיקום והכנה לקראת חיים עצמאיים;

 E.S.R.A. ENGLISH ע.ז.ר.ה - איגוד דוברי אנגלית" )יג( 
SPEAKING RESIDENTS ASSOCIATION" )ע"ר 
דירה שהיא משלמת בשל  לגבי שכר   ,)58-003745-5
שכירת דירות המשמשות דיור לסטודנטים המועסקים 
בפרויקט "סטודנטים בונים קהילה" במסגרת העמותה;

)יד(  "עמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה" )ע"ר 58-021637-2(, 
דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי 
בפרויקט  המועסקים  לסטודנטים  דיור  המשמשות 

"סטודנטים בונים קהילה" במסגרת העמותה;

 ,)58-027634-3 )ע"ר  נתניה"  מזרח  קהילתי  "מרכז  )טו( 
דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי 

 
ס"ח התש"ן, עמ' 148; התשנ"ב, עמ' 102; התשנ"ו, עמ' 90.  1
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תוקף הקביעה לעמותות המנויות בפסקה זאת, מיום י"ב   )9(
באלול התש"ף )1 בספטמבר 2020( עד יום ז' בטבת התשפ"ג 

)31 בדצמבר 2022(:

 ,)58-005403-9 )ע"ר  פאלק"  ושרה  ברוך  ע"ש  ישראל  יו  "או  )א( 
דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי 

המשמשות דיור מוגן לנערות בסיכון;

דירה  שכר  לגבי   ,)58-034572-6 )ע"ר  אשר"  "אוהל  )ב( 
דיור  המשמשות  דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא 

מוגן לנוער עם קשיי למידה;

ד'  מיום  זאת,  בפסקה  המנויה  לעמותה  הקביעה  תוקף   )10(
בטבת  ז'  יום  עד   )2020 בספטמבר   22( התשפ"א  בתשרי 

התשפ"ג )31 בדצמבר 2022(:

 ,)58-043775-4 )ע"ר  בירושלים"  סיוע  מרכזי   - אלעזר  "זכרון  )א( 
דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי 

המשמשות דיור מוגן לנערות בסיכון;

ח'  מיום  זאת,  בפסקה  המנויה  לעמותה  הקביעה  תוקף   )11(
בטבת  ז'  יום  עד   )2020 באוקטובר   26( התשפ"א  בחשוון 

התשפ"ג )31 בדצמבר 2022(:

 ,)58-063625-6 )ע"ר  דתי"  ממוצא  הבודד  לחייל  חיל  "עושי  )א( 
דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי 

המשמשות דיור לחיילים בודדים;

מיום  זאת,  בפסקה  המנויות  לעמותות  הקביעה  תוקף   )12(
בטבת  י"ט  יום  עד   )2021 בינואר   1( התשפ"א  בטבת  י"ז 

התשפ"ד )31 בדצמבר 2023(:

 ,)58-003694-5 )ע"ר  סיכון"  במצבי  לנוער  עמותה   - "עלם  )א( 
דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי 

המשמשות דיור מוגן לנוער בסיכון;

דירה  שכר  לגבי   ,)58-033838-2 )ע"ר  יהודה"  "נצח  )ב( 
דיור  המשמשות  דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא 

לחיילים בודדים;

"אחוזת שרה - בית ילדים ונוער" )ע"ר 58-012879-1(,  )ג( 
דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי 

המשמשות דיור מוגן לנוער בסיכון;

אלעזרקי("  )בית  אמונה  צבע  ע"ש  הילדים  "בית   )ד( 
דירה שהיא משלמת  שכר  לגבי   ,)58-001795-2 )ע"ר 
לנוער  מוגן  דיור  המשמשות  דירות  שכירת  בשל 

בסיכון;

"חזון דב - העמותה לשיקום ותמיכה באנשים בעלי  )ה( 
צרכים מיוחדים" )ע"ר 58-047685-1(, לגבי שכר דירה 
דיור  המשמשות  דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא 

מוגן לאנשים עם צרכים מיוחדים;

"ק.ש.ת. - קידום שירותים חברתיים חדרה והסביבה"  )ו( 
המשמשות  דירות  שכירת  בשל   ,)58-027694-7 )ע"ר 

דיור מוגן לנפגעי נפש.

כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 2021(
)חמ 3-2407(

ערן יעקב  
מנהל רשות המסים  

בפרויקט  המועסקים  לסטודנטים  דיור  המשמשות 
"סטודנטים בונים קהילה" במסגרת העמותה;

נתניה"  בדרום  מתנ"סים   - וקהילה  פנאי  "רשת   )טז( 
דירה שהיא משלמת  שכר  לגבי   ,)58-027635-0 )ע"ר 
לסטודנטים  דיור  המשמשות  דירות  שכירת  בשל 
קהילה"  בונים  "סטודנטים  בפרויקט  המועסקים 

במסגרת העמותה;

הסוכנות  של  בנתניה  תרבות  חינוך  מוסדות  "חברת  )יז( 
שכר  לגבי   ,)51-067064-9 )חל"צ  בע"מ"  היהודית 
דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות 
"סטודנטים  בפרויקט  המועסקים  לסטודנטים  דיור 

בונים קהילה" במסגרת העמותה;

 ,)58-003886-7 )ע"ר  תקון"  שרותי  קידום   - "קשת"  )יח( 
דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי 

המשמשות דיור מוגן לגברים ונשים בסיכון;

)ע"ר  אזרחי"  לאומי  לשירות  עמותה  שילה  "ש"ל  )יט( 
דירה שהיא משלמת בשל  לגבי שכר   ,)58-035409-0
המתנדבות  לבנות  דיור  המשמשות  דירות  שכירת 

לשירות לאומי;

"בת עמי - אמונה אלומה" )ע"ר 58-042524-7(, לגבי שכר  )כ( 
דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות דיור 

לבנות שירות לאומי;

 ,)58-054958-2 )ע"ר  רביץ"  אברהם  הרב  "מורשת  )כא(  
דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי 

המשמשות דיור מוגן לנערות בסיכון;

)כב(  "היכל הנפש - ביתר"  )ע''ר 58-063207-3(, לגבי שכר 
דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות 

דיור מוגן לאנשים בעלי צרכים מיוחדים;

גוונים לפיתוח החינוך הקהילה והסביבה"   )כג(  "עמותת 
המשמשות  דירות  שכירת  בשל   ,)58-024091-9 )ע"ר 

דיור מוגן לנוער בעלי מוגבלויות;

י"ח  מיום  זאת,  בפסקה  המנויה  לעמותה  הקביעה  תוקף   )6(
בשבט התש"ף )13 בפברואר 2020( עד יום ז' בטבת התשפ"ג 

)31 בדצמבר 2022(: 

)חל"צ 51-082195-2(,  "מרכז קהילתי שבשבט בע"מ"  )א( 
דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא  דירה  שכר  לגבי 
המשמשות דיור  למתנדבים עם נוער בסיכון, עולים 

חדשים וילדי רווחה;

כ"ז  מיום  זאת,  בפסקה  המנויה  לעמותה  הקביעה  תוקף   )7(
באייר התש"ף )21 במאי 2020( עד יום ז' בטבת התשפ"ג 

)31 בדצמבר 2022(:

דירה  לגבי שכר   ,)58-037548-3 )ע"ר  ומרפא"  "תקוה  )א( 
דיור  המשמשות  דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא 

בעבור חולים ומלוויהם;

ט'  מיום  זאת,  בפסקה  המנויה  לעמותה  הקביעה  תוקף   )8(
ז' בטבת התשפ"ג  יום  2020( עד  ביולי   1( בתמוז התש"ף 

)31 בדצמבר 2022(:

דירה  שכר  לגבי   ,)58-041872-1 )ע"ר  נשית"  "חצר  )א( 
דיור  המשמשות  דירות  שכירת  בשל  משלמת  שהיא 

לנערות בסיכון;
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הודעות קודמות בדבר אצילת סמכויות לפי חוק העתיקות 
 36991 הפרסומים  ובילקוט   26866 הפרסומים  בילקוט  שפורסמו 

- בטלות.

כ"ה בשבט התשפ"א )9 בפברואר 2021(
)חמ 3-377(                           ישראל חסון

מנהל רשות העתיקות  
י"פ התשע"ד, עמ' 7790.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 3762.   3

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה בדבר חזרה מרכישת קרקע בחלקה בטרם 

נקנתה בה החזקה
לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: רק"ל חיפה - נצרת

)רכישה  הקרקעות  לפקודת   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - פקודת הקרקעות(, ובהמלצת 
הוועדה המייעצת לפי סעיף 22א לפקודת הקרקעות, אני 
שפרטיה  בחלקה,  קרקע  מרכישת  חזרה  על  בזה  מודיעה 
הם כמתואר בסעיף 3 שלהלן )להלן - הקרקע( אשר יועדה 
 2 בסעיף  כהגדרתה  דרך  של  ציבורית  תשתית  לצורך 
לפקודת הקרקעות ואשר הודעה על כוונה לרכוש זכויות 
 ,4624 עמ'  8718, התש"ף,  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  בה 

לפי פקודת הקרקעות )להלן - הודעת הרכישה(.

ממועד  תיעשה  כאמור  בחלקה  הקרקע  מרכישת  החזרה   .2
פרסום הודעה זו ברשומות, כאשר לאחר פרסום ההודעה, 
תופטר הקרקע מנפקותה של הודעת הרכישה שפורסמה 
כאמור, לרבות החיוב לשלם פיצויים בשל רכישת הקרקע 

נושא הודעת הרכישה.

תיאור הקרקע -  .3

גוש

חזרה חלקית 
מרכישת קרקע 

בחלקה מס'
 שטח לחזרה 
מרכישה במ"ר

16547363,644

16650842,429

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט חזרה מרכישה   
חי/10, המופקד במשרדי חברת כביש חוצה ישראל בע"מ, 
חברת   - )להלן   03-6255888 טל'  חולון,   ,26 הרוקמים  רח' 

כביש חוצה ישראל(.

כל מי ששמו היה רשום בספרי האחוזה כבעל הקרקע בעת   .4
פרסום הודעת הרכישה או כל בעל זכות או טובת הנאה 
תביעה  שהגיש  הנ"ל,  זולת  אדם  כל  וכן  קרקע,  באותה 
מילוי  ומתוך  הרכישה  להודעת  בהמשך  קרקע  לאותה 
מרכישת  החזרה  בדבר  פרטים  לקבל  בזה  מוזמן  אחריה, 

הקרקע כאמור במשרדי חברת כביש חוצה ישראל.

כ"ו בטבת התשפ"א )10 בינואר 2021(
)חמ 3-3(

מירי רגב  
שרת התחבורה  

__________     והבטיחות בדרכים
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  1

אצילת סמכויות
לפי חוק העתיקות, התשל״ח-1978

העתיקות,  לחוק   41 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל״ח-11978 )להלן - החוק(, אני אוצל את סמכויותיי לפי 

החוק -

לסגן מנהל רשות העתיקות - סמכויותיי לפי סעיפים 2, 4,   )1(
5, 6, 9)א(, 10)ב(, 11)ב(, 12)א(, 19)א( עד )ד(, 22)ב(, 22א)א(, 

23, 24, 25)ב(, 25א, 26)ב(, 28)א(, 29)א(, 31 ו–39 לחוק;

  - מרחב  ארכאולוג  של  תפקיד  הממלא  ארכאולוג  לכל   )2(
סמכויותיי לפי סעיפים 4, 5, 6, 23, 29)א(, 31 ו–39 לחוק;

  - העתיקות  ברשות  ומחקר  סקר  חפירות  תחום  לראש   )3(
סמכויותיי לפי סעיפים 4 ו–12)א( לחוק;

למנהל תחום אוצרות ברשות העתיקות - סמכויותיי לפי   )4(
סעיפים 5, 22)ב(, 23, 25)ב( ו–26)ב( לחוק;

למנהל תחום טיפול בממצאים ומעבדות ברשות העתיקות   )5(
- סמכויותיי לפי סעיף 22)ב( לחוק;

לפי  סמכויותיי   - העתיקות  ברשות  ארכיון  ענף  לראש   )6(
סעיפים 28)א( ו–39 לחוק;

לראש מינהל שימור ברשות העתיקות ולסגנו - סמכויותיי   )7(
לפי סעיף 29)א( לחוק;

למנהל היחידה למניעת שוד עתיקות ברשות העתיקות -   )8(
סמכויותיי לפי סעיפים 5, 19)א(, 19)ב(, 22)ב(, 22א)א(, 23, 

24)א(, 25)ב( ו–29)א( לחוק;

לכל מי שממלא תפקיד של ארכאולוג מחוז - סמכויותיי   )9(
לפי סעיפים 4, 29)א( ו–39 לחוק;

לכל מי שממלא תפקיד של מפקח נפה ברשות העתיקות -   )10(
סמכויותיי לפי סעיפים 4, 29)א( ו–39 לחוק;

 - העתיקות  ברשות  ימית  לארכיאולוגיה  היחידה  מנהל   )11(
סמכויותיי לפי סעיף 5 לחוק;

ברשות  מטבעות  ענף  ראש  ועוזר  מטבעות  ענף  לראש   )12(
העתיקות - סמכויותיי לפי סעיף 22)ב( לחוק;

לראש ענף מוזאונים ברשות העתיקות - סמכויותיי לפי   )13(
סעיף 23 לחוק;

 - העתיקות  ברשות  בעתיקות  מסחר  מדור  לראש   )14(
סמכויותיי לפי סעיפים 22)ב( ו–23 לחוק;

 - העתיקות  ברשות  אוצר  של  תפקיד  שממלא  מי  לכל   )15(
סמכויותיי לפי סעיפים 4 ו–5 לחוק;

שוד  למניעת  ביחידה  מפקח  תפקיד של  מי שממלא  לכל   )16(
עתיקות ברשות העתיקות - סמכויותיי לפי סעיפים 4 ו–5 

לחוק;

ימית  לארכיאולוגיה  ביחידה  תפקיד  שממלא  מי  לכל   )17(
ברשות העתיקות - סמכויותיי לפי סעיפים 4 ו–5 לחוק;

לכל עובד רשות העתיקות - סמכויותיי לפי סעיף 40 לחוק.  )18(

 
ס"ח התשל"ח, עמ' 76.  1
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התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה בחיים והמקום שבו   
נמצא אז: 12.12.1940, מחנה זכזנהאוזן;

השם: סבינה שינדלהיים.  .2

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.

ביותר:  הקרובים  משפחתם  בני  של  והכתובות  השמות   
מרדכי שינדלהיים, רח' יהושע בן חנניה 42, רחובות; משה 
שושנה  רחובות;   ,12 ישראל  דוד  הרב  רח'  שינדלהיים, 

הראל, רח' גורדון 33, רחובות.

בזה  מתבקש  הנ"ל  הנספים  על  ידיעות  לו  שיש  מי  כל 
להמציאן לבית המשפט בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל פה 
לפני בית המשפט, במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי 
בא כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה 
או  ההתנגדות  טעמי  פורטו  שבה  ידו  על  שניתנה  בשבועה 
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

הודעה לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

מס' תיק 57663-10-20
בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

חיים  משה  הנספים/נעדרים  של  מותם  הצהרת  ובעניין: 
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 

8.3.2021 בשעה 9.30.

וזה תיאורם של הנעדרים:

השם: משה חיים שינדלהיים.  .1

מקום הלידה ותאריך הלידה: רודניק, פולין, 1892.  

מקום מגוריו הרגיל: ברלין.  

מקום מגוריו הידוע האחרון: ברלין.  

אזרחותו: פולנית.   

עיסוקו: סוחר בדים.  

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(

א.ס.א סמארט לינקס 
בע"מ

עו"ד  דוד פרנקאצל הנאמן, רח' הברזל 31, תל אביב51507057128.3.219:00

במשרדי החברה, רח' העמל 8, ראש 51584439715.3.2110:00איקונז הולדינגס בע"מ
העין

עו"ד דן שרעבי

אבי לדרמן אחזקות 
בע"מ

אצל הנאמן, רח' גרונר דב 21, תל 5129015541.4.2112:00
אביב יפו

אבי לדרמן

אצל דודו שנברגר, רח' שד' יצחק 51463297516.3.2112:00תמ"א פיקוח בע"מ
רבין 9/ב, צורן

דוד שמואל 
שנברגר

קמחי פליקס מימון ויעוץ 
פננסי בע"מ

במשרד עו"ד רון הדר, רח' 51114243215.3.2113:45
מונטיפיורי 49, תל אביב

פליקס קמחי

ג.מ צוריאל עבודות 
חשמל בע"מ

אצל מנהל החברה, רח' אכילוב 9/6, 51436288821.3.2110:00
נתניה

גבסו צורי

בי אנד אי שיווק מוצרי 
צריכה בע"מ

 אצל מנהל החברה, רח' צבי 51342705421.3.2110:00
גרינברג 5, חולון

משה בסון

נוהל ד.י שוהם מרקט 
בע"מ

אצל מנהל החברה, רח' דקל 30, 51553995521/3/2110:00
שוהם

משולם יונתן

מיידנט מרפאת שיניים 
בע"מ

אצל מנהל החברה, רח' סיני 44/2, 51310936321.3.2110:00
באר שבע

חן אהרון

אצל מנהל החברה, רח' החליל 8/6, 51482792221.3.2110:00קיימגד בע"מ
פתח תקווה

קובי ממן
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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 ניסן נגה, רח' הרב יהודה 51381336021.3.2110:00מובילי א.ל.ר.מ בע"מ
שטרית 5, עפולה

ניסן נגה

אצל מנהל החברה, רח' הרקפת 51421530021.3.2110:00מיוזיקול לידור בע"מ 
26/7, אשקלון

שולמית בוטבול

ואטורי גיוס והשמת 
עובדים בע"מ

אצל מנהל החברה, רח' אשר 15, 51578955021.3.2110:00
אשקלון

ואטורי הרצל

אצל מנהל החברה, רח' שלמה 51467251821.3.2110:00סטופ שופ בע"מ
המלך 4א, כפר סבא

ניקול סעד

מהב מימון השקעות 
ובטוח בע"מ

במשרדי החברה, גבעת התחמושת 51038121322.3.2115:00
3, המגדל המשולש, קומה 45, תל– 

אביב-יפו

יהודה בן עזרא 

עזר משה מרכז 
הצעצועים בע"מ

עזר משהאצל הנאמן, רח' העוגן 7, יבנה51456716321.3.2110:00

גיל-לי שירותי אירוח 
בע"מ

מרדכי מ/נשהרח' סוקולוב 31, רמת גן51124336221.3.2111:00

מרדכי מנשה רח' סוקולוב 31, רמת גן51175005121.3.2110:00איתי שרותי מזון בע"מ

רוניר-שיווק ומכירות 
בע"מ

רוני רחמיןרח' האנפה 1, צור הדסה51385430721.3.2110:00

כהן רונלדרח' קרן היסוד 36, ירושלים51367445721.3.2110:00סינגיולר בע"מ

עומר פלר-גינון קסום 
בע"מ

עומר פלררמת מוצא 23, ירושלים51318350921.3.2110:00

אמיר שדהרח' שמעון בן צבי 36, גבעתיים51548794021.3.2110:00קליניקראוד בע"מ 

עו"ד דילן רח' רפאל איתן 1, חולון51151343421/3/219:30ע.א אוירם בע"מ
מסוארי

מור-דנטל טכנולוגיות 
בע"מ

מוטי צנווירטרח' דר' יהודה פרח 6, נתניה51510514622.3.2110:00

עו"ד טל שמשרח' סוקולוב 78, הרצליה51293201317.3.218:30נובה ויסטה בע"מ 

הלא מדיה מרקיטינג 
בע"מ

במשרדי הנאמן, רח' הארבעה 28, 5150319121.4.2111:00
מגדל צפוני, קומה 5, תל אביב

עו"ד אודי 
דנהירש

קרן שמש ברוךאצל הנאמן, רבי עקיבא 34, נתניה51310600518.3.2110:00מבואות נתיבות בע"מ
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