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הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית
לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
התשנ"ו1996-
לפי סעיף (10ג)( )3לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2020לעומת
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2019התעדכן
סכום האגרה השנתית שבסעיף (10ג)( )1לחוק ובמקום הסכום
הנקוב בו יבוא "."12,235
כ"ז בשבט התשפ''א ( 9בפברואר )2021
(חמ )3-3038
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;201התשס"ה ,עמ'  ;364י"פ התש"ף ,עמ' .6460

הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר
לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א1991-
לפי סעיפים 1י(ד) ו–1י(1ו) לחוק עובדים זרים,
התשנ"א( 11991-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2020לעומת
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2019מיום י"ז
בטבת התשפ''א ( 1בינואר  )2021התעדכנו סכומי האגרות ודמי
ההיתר בסעיפים האמורים כלהלן:
( )1אגרת בקשה שבסעיף 1י(א) לחוק  -במקום '' ''1,210יבוא
" "1,200ושאר סכומי האגרות שבסעיף נותרו בלא שינוי;
( )2אגרה שנתית שבסעיף 1י(א )1לחוק  -לעניין אגרה שנתית
בעבור כל אשרה ורישיון לישיבת ביקור למטרת עבודה
בישראל  -במקום " "9,650יבוא " ,"9,590במקום ""1,210
יבוא " "1,200ובמקום " "7,240יבוא ";"7,200

תוקף המינוי מיום חתימתו עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31
בדצמבר  )2021וכל עוד המתמנה מכהן בתפקידו.
י"ד בשבט התשפ"א ( 27בינואר )2021
(חמ )3-2556
אלון שוסטר
שר החקלאות ופיתוח הכפר

הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  232לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,ובאישור היועץ
המשפטי ליחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה
(הרשות לאכיפה במקרקעין) (להלן  -היחידה) -
( )1אצלתי ביום י"ט באלול התשע"ח ( 30באוגוסט  )2018את
סמכויותיי לפי סעיפים  217 ,216ו– 221לחוק ,כנוסחם
בחוק התכנון והבנייה (תיקון מס'  ,)116התשע"ז,22017-
למפקחים המיוחדים 3דוד אוחיון ויוחאי אלבס;
( )2אצלתי ביום ב' בטבת התשע"ט ( 10בדצמבר )2018
את סמכויותיי לפי סעיפים  220 ,219 ,217 ,216ו–221
לחוק ,כנוסחם בחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' ,)116
התשע"ז ,2017-למשנה למנהל היחידה ,שחר ממן;
( )3אצלתי ביום ד' באדר ב' התשע"ט ( 11במרס  )2019את
סמכויותיי לפי סעיפים  217 ,216ו– 221לחוק ,כנוסחם בחוק
התכנון והבנייה (תיקון מס'  ,)116התשע"ז ,2017-למפקחים
המיוחדים 4יוסף יונה ומשה וולנוביץ.
י' באדר התשפ"א ( 22בפברואר )2021
(חמ )3-6211

( )3דמי היתר שבסעיף 1י(1ב) לחוק  -במקום הסכום הנקוב בו
יבוא "."12,230
כ"ז בשבט התשפ''א ( 9בפברואר )2021
(חמ )3-3038
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
 1ס"ח התשנ"א עמ'  ;112התש"ע ,עמ'  ;112י"פ התש"ף ,עמ' .6460

1
2
3
4

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים מטפחים
בספר הזכויות

מינוי פקח
לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה ,התשנ"ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לחוק גנים לאומיים ,שמורות
טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,11998-בהסכמת
השרה להגנת הסביבה ,אני ממנה את פקח הרשות לשמירת
הטבע והגנים הלאומיים ,איל חפץ ,לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת
חוק לפי פקודת היערות.2
המפקח יפעל בהתאם להסכם בין משרד החקלאות לרשות
הטבע והגנים מיום .17.12.2019

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה בתוקף סמכותי לפי סעיף  24לחוק זכויות
מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג ,11973-כי רשמתי בספר
הזכויות ,זכות מטפחים כמפורט להלן:
מספר הרישום3690 :
מס' הבקשה4275/10 :
שם המבקש :ניהול ואחזקות ערדום אגש"ח בע"מ ,מועצה
אזורית אילות
1

1
2

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .600
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אברהם ברון כהן
מנהל היחידה הארצית לאכיפת
דיני התכנון והבנייה
(הרשות לאכיפה במקרקעין)
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ז ,עמ' .884
ס"ח התשע"ז ,עמ' .884
י"פ התשע"ט ,עמ' .8986
י"פ התשע"ט ,עמ' .8986

ס"ח התשל"ג ,עמ' .272
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שם המטפח :מוטי הררי ,יטבתה
הגידול והזן :רימון ,גאלה ()GALA
מס' הרישום3691 :
מס' הבקשה4318/10 :

התשפ"א ( 14בינואר  ,)2021בתיק בד"מ  ,015/2020החליט
להטיל על עורך דין אביתר הכהן ,רישיון מס'  ,18585עונש של
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעים
ושישה חודשי השעיה אשר מפרק זמן זה ינוכה פרק הזמן
שמיום  15.8.2019עד יום  - 8.12.2020בגין השעיה זמנית.

שם המבקש :ניהול ואחזקות ערדום אגש"ח בע"מ ,מועצה
אזורית אילות

תוקף ההשעיה מיום ט"ז באדר התשפ"א ( 28בפברואר )2021
עד יום ט"ו באלול התשפ"ג ( 1בספטמבר .)2023

שם המטפח :מוטי הררי ,יטבתה

ט"ז באדר התשפ"א ( 28בפברואר )2021
(חמ )3-94

הגידול והזן :רימון ,מיכל ()MICHAL

אורי אלפרסי
המנהל הכללי של
לשכת עורכי הדין

מס' הרישום3692 :
מס' הבקשה4319/10 :
שם המבקש :ניהול ואחזקות ערדום אגש"ח בע"מ ,מועצה
אזורית אילות
שם המטפח :מוטי הררי ,יטבתה
הגידול והזן :רימון ,תיקי ()TIKI
מס' הרישום3693 :
מס' הבקשה4734/18 :
שם המבקש :רפאל פרל-טרבס ,רחובות

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' ג,851/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3305
התשמ"ו ,עמ'  ,1453מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נהריה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי בייעוד דרך.

.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 -

שם המטפח :רפאל פרל-טרבס ,רחובות
הגידול והזן :מלון ,מג'יק סטרייפ ()MAGIC STRIPE
מס' הרישום3694 :
מס' הבקשה4735/18 :
שם המבקש :רפאל פרל-טרבס ,רחובות
שם המטפח :רפאל פרל-טרבס ,רחובות
הגידול והזן :מלון ,תמרינצ'יק ()TAMARINCHIC
מס' הרישום3695 :
מס' הבקשה4749/18 :
שם המבקש :רפאל פרל-טרבס ,רחובות
שם המטפח :רפאל פרל-טרבס ,רחובות
הגידול והזן :מלון ,פראנס מיניאטור ()FRANCE MINIATURE
כ"ט בשבט התשפ"א ( 11בפברואר )2021
(חמ -3-361ה)1
מורן הכהן-יבין
רשמת זכויות מטפחים

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין מחוז מרכז ,בשבתו ביום א' בשבט
1

חטיבת קרקע בנהריה ,גוש  ,18174חלקה  12בשלמות.
כ"ט בשבט התשפ"א ( 11בפברואר )2021
(חמ )3-2
רונן מרלי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

באיר חברה ליבוא רכב השכרה וליס בע"מ

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,6695/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4427
התשנ"ו ,עמ'  ,4109מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גליל מזרחי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 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 -

(ח"פ )51-410684-8
(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  ,18.9.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף שרף ,מרח'
סמטת אל–מיעראג'  ,10ראס אל–עמוד ,ירושלים ,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 ,11.4.2021
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יוסף שרף ,מפרק

חטיבת קרקע ביבנאל ,המזוהה כגוש  ,17359ח"ח .28

___________________

ט"ו בחשוון התשפ"א ( 2בנובמבר )2020
(חמ )3-2
שמעון (מוני) מעתוק
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה גליל מזרחי
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

תיקון טעות
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המחיר  1.62שקלים חדשים
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בהסמכת מפקחת לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה,1965-
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,8868התש"ף ,עמ'  ,5988במקום
"במרחב תכנון גן יבנה במחוז הצפון" צריך להיות "במרחב
תכנון גן יבנה במחוז המרכז".
(חמ -3-715ה)3

ילקוט הפרסומים  ,9453י"ז באדר התשפ"א1.3.2021 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

