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הודעה על שינוי שם משרד
מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה לשנות את שם משרד 
"משרד  מעתה  שייקרא  כך  החברתיים  והשירותים  הרווחה 

הרווחה והביטחון החברתי".

כ"א באלול התשפ"א )29 באוגוסט 2021(
)חמ 3-3281-ה1(

שלום שלמה  
        מזכיר הממשלה

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
31)ב(  התשס"א-12001, כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 
חוק  לפי  הנתונות  סמכויות  להעביר  הממשלה2,  לחוק–יסוד: 

משר לשר כלהלן:

להעביר לשרת החדשנות המדע והטכנולוגיה את סמכויות   )1(
מחקר,  לעידוד  בחוק  לו  שהוקנו  והתעשייה  הכלכלה  שר 

פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-31984;

העתיקות,  חוק  ביצוע  על  הממונה  לשר  להעביר   )2(
התשל"ח-41978 )כיום שר התרבות והספורט(, את הסמכות 
לפי סעיף 29)ג( לחוק העתיקות התשל"ח-1978, שהועברה 
לראש הממשלה בהחלטת הממשלה מס' 3936, מיום י"ח 

בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(5;

לשרת  הנתונות  הסמכויות  את  האנרגיה  לשרת  להעביר   )3(
משאבי המים לפי החוקים האלה:

חוק המים, התשי"ט-61959;  )1(

חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-72001;  )2(

חוק מדידת מים, התשט"ו-81955;  )3(

חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-91955;  )4(

חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח-102008.  )5(

העברת  הממשלה,  לחוק–יסוד:  31)ב(  לסעיף  בהתאם 
באב  כ"ה  ביום  הכנסת  ידי  על  אושרה  האמורה  הסמכויות 

התשפ"א )3 באוגוסט 2021(.

כ"ו באב התשפ"א )4 באוגוסט 2021(
)חמ 3-3281-ה11(

שלום שלמה  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשמ"ד, עמ' 100.  3

ס"ח התשל"ח, עמ' 76.  4

י"פ התשע"ח, עמ' 9542.  5

ס"ח התשי"ט, עמ' 169.  6

ס"ח התשס"א, עמ' 454.  7

ס"ח התשט"ו, עמ' 82.  8

ס"ח התשט"ו, עמ' 84.  9

ס"ח התשס"ח, עמ' 450.  10

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק משר לשר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
31)ב(  כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף  התשס"א-12001, 

לחוק–יסוד: הממשלה2 -

להעביר לשר האוצר את הסמכויות הנתונות לשר הדיגיטל  )א( 
הלאומי לפי החוקים האלה:

)להלן  התשל"ה-31975  הממשלתיות,  החברות  חוק   )1(
לפי  הסמכות  לרבות  הממשלתיות(,  החברות  חוק   -
סעיף 59א)א( שהועברה מראש הממשלה לשר האוצר 
בסיוון  י"ג  מיום   42 מס'  להחלטת הממשלה  בהתאם 
התשע"ה )31 במאי 2015(4, ומשר האוצר לשר הדיגיטל 
הלאומי בהתאם להחלטת הממשלה מס' 56, מיום ט"ו 
 ,5)56 החלטה   - )להלן   )2020 ביוני   7( התש"ף  בסיוון 
לענייני  שרים  ועדת  בראש  יעמוד  האוצר  ששר  כך 

הפרטה;

סעיף 345לב לחוק החברות, התשנ"ט-61999;  )2(

סעיף 25 לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-72004,   )3(
בכל הנוגע לחברה בהפרטה או חברה ממשלתית או בת 

ממשלתית, לרבות חברה שהופרטה;

החברות  לחוק  59א)א(  סעיף  לפי  הסמכות  את  להעביר  )ב( 
לענייני  השרים  בוועדת  חברות  בעניין  הממשלתיות 
להחלטה  בהתאם  הועברה  )שאליו  האוצר  משר  הפרטה, 

56( אל שר הכלכלה והתעשייה.

ההחלטה אושרה על ידי הכנסת ביום כ"ה באב התשפ"א 
)3 באוגוסט 2021(.

כ"ו באב התשפ"א )4 באוגוסט 2021(
)חמ 3-3281-ה11(

שלום שלמה  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשנ"ג, עמ' 162.  3

י"פ התשע"ה, עמ' 7608.  4

י"פ התש"ף, עמ' 6888.  5

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ז, עמ' 332.  6

ס"ח התשס"ד, עמ' 456.  7

חידוש מינוי חבר למועצת שמאי המקרקעין
לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001

מקרקעין,  שמאי  לחוק  2)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"א-12001, אני מחדש את מינויו של צדוק צדיק2 לנציג 

ציבור במועצת שמאי המקרקעין.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ד באלול התשפ"א )1 בספטמבר 2021(
)חמ 3-972(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשס"א, עמ' 436.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 4362.  2
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המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה  והעתק  התכנית(, 
הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ובשעות  בימים  חינם,  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התנגדות לתכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז בתוך 30 ימים 
מיום פרסום הודעה זו.

מען רשות הניקוז: רשות ניקוז נחלים קישון - יוקנעם מושבה 
.20600

כ"ה באלול התשפ"א )2 בספטמבר 2021(
)חמ 3-71-ה1(

עודד פורר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
רשות  במשרדי  כי  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני  וההגנה 
תכנית  הונחה  הניקוז(,  רשות   - )להלן  קישון  נחלים  הניקוז 
הניקוז נחל שפרעם - מיתקן ויסות כביש 79 מס' 2-13583 )להלן 
- התכנית(, והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות 

הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ובשעות  בימים  חינם,  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 30 בתוך  הניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  לתכנית  התנגדות 
ימים מיום פרסום הודעה זו.

מען רשות הניקוז: רשות ניקוז נחלים קישון - יוקנעם מושבה 
.20600

כ"ה באלול התשפ"א )2 בספטמבר 2021(
)חמ 3-71-ה1(                            עודד פורר

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
רשות  במשרדי  כי  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני  וההגנה 
תכנית  הונחה  הניקוז(  רשות   - )להלן  קישון  נחלים  הניקוז 
הניקוז נחל צבי מס' 2-14263 )להלן - התכנית(, והעתק ממנה 
רשות  בתחום  הנכללות  המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח 

הניקוז. 

ובשעות  בימים  חינם,  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 30 בתוך  הניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  לתכנית  התנגדות 
ימים מיום פרסום הודעה זו.

מען רשות הניקוז: רשות ניקוז נחלים קישון - יוקנעם מושבה 
.20600

כ"ה באלול התשפ"א )2 בספטמבר 2021(
)חמ 3-71-ה1(

עודד פורר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
גופמן,  גמר כהונתו של אביהו  התשמ"ד-11984, אני מודיע על 
באלול  ח'  ביום  בחדרה,  שלום  משפט  בית  של  בכיר  שופט 

התשפ"א )16 באוגוסט 2021(, עקב פרישתו לגמלאות.

כ"ד באלול התשפ"א )1 בספטמבר 2021(
)חמ 3-360-ה2(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד 
הבריאות במוסדות הכשרה לסיעוד אשר פועלים 

לפתיחה מהירה של כיתות לימוד
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות  החוק(,   - )להלן 
מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד 
לפתיחה  פועלים  אשר  לסיעוד  הכשרה  במוסדות  הבריאות 
העיקריים(,  המבחנים   - )להלן  לימוד2  כיתות  של  מהירה 

כמפורט להלן:

תיקון הפתיח  .1

המשפטי  "היועץ  אחרי  העיקריים,  המבחנים  בפתיח   
תמיכה  בדבר  תכ"ם  להוראת  "ובהתאם  יבוא  לממשלה" 

בגופים אחרים3".

תיקון סעיף 2  .2

בסעיף 2 למבחנים העיקריים, בהגדרה "בית חולים ציבורי    
כללי", במקום האמור בה יבוא "בית חולים המפעיל חדר 

מיון ופועל ללא כוונת רווח".

תחילה  .3

תחילתו של תיקון זה ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר   
.)2021

כ"ח באלול התשפ"א )5 בספטמבר 2021(
)803-35-2021-000104(

ניצן הורוביץ  
שר הבריאות  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 2593.  2

.https.//www.mof gov.il/takam: 6.2 'הוראת תכ"ם מס  3

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
רשות  במשרדי  כי  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני  וההגנה 
תכנית  הונחה  הניקוז(,  רשות   - )להלן  קישון  נחלים  הניקוז 
 - )להלן   2-14062 מס'   70 כביש  סומך  ויסות  מיתקן  פרסום 

 
ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1
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תוקף מינוי רשויות מקומיות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
כך  מקומיות2,  רשויות  מינוי  את  מתקן  אני  התשכ"א-11961, 
שבסעיף 2, בפסקה )20(, בטור ב', בפסקת משנה )ב(, אחרי פסקת 

משנה )ב1ה( יבוא:

")ב1ו( מקטע G1 1-3: דרכים כפי שהן מסומנות במפות 
 1:1,250 מידה  בקנה  החברה,  של  הסמכות  גבולות 
שנחתמו בידי ביום ג' בתמוז התשפ"א )13 ביוני 2021(, 

ומופקדות במשרדי החברה, רח' הרוקמים 26, חולון."

י"ד באלול התשפ"א )22 באוגוסט 2021(
)חמ 3-766-ה1(

שילה אדלר  
המפקח הארצי על התעבורה  

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  1

 ;7894 ועמ'   7023 עמ'  התש"ף,   ;2302 עמ'  התש"ע,  י"פ   2 

התשפ"א, עמ' 535 ועמ' 2166.  

הסמכה לפקחית סביבתית והסמכה למסור הודעות 
תשלום קנס

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008, ולפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח 

משולב[, התשמ"ב-1982
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
לפקחית  בזה  מסמיך  אני  כדין,  שהוכשרה  ולאחר  החוק(,   -
)להלן  בני שמעון  האזורית  עובדת המועצה  את  החוק  פי  על 
- המועצה האזורית(, שירלי חכם יפרח, ומוקנות לה בזה כל 
ביצוע  על  פיקוח  לשם  החוק  בהוראות  כמפורט  הסמכויות 
סביבה(,  חיקוק   - )להלן  בחוק  כהגדרתם  הסביבה,  חיקוקי 

בתחום המועצה האזורית.
כמו כן, בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)ב( לחוק סדר הדין 
הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-21982, אני מסמיך את הפקחית 
חיקוקי  על  עבירות  לעניין  קנס  הודעות תשלום  למסור  האמורה 

סביבה שנקבעו כעבירות קנס.
תוקפה של הסמכה זו עד לביטולה, או עד למועד שבו תחדל 

העובדת לכהן בתפקידה במועצה האזורית, לפי המוקדם שבהם.
ל' באב התשפ"א )8 באוגוסט 2021(

)חמ 3-4029(                             ניר זמיר
ראש המועצה האזורית   

בני שמעון  

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

2  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

התחרות  על  שהממונה  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  הכלכלית,  התחרות  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצה עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ו' בתמוז התשפ"א )16 ביוני 2021(, החליטה הממונה על התחרות 

על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן:

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

אשראי לעסקים קטנים ובינונייםהפניית לקוחות בתמורה לתשלוםבנק הפועלים בע"מ2021-013116

מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ

החלטת הממונה על התחרות מתבססת על כך שבכפוף לצמצום וביטול משמעותי בכבילות שהיו חלק מההסדר, אין בהסדר 
כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק המושפע מן ההסדר, כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות ובמניעתה, ובכפוף 

לאמור אין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטת הממונה על התחרות לערר לפני אב בית הדין לתחרות על ידי איגוד עסקי, ארגון 
צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור במשרד רשות התחרות, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר 
.www.competition.gov.il :האינטרנט של הרשות

כ"ד באלול התשפ"א )1 בספטמבר 2021(
)חמ 3-41-ה1(                                          מיכל כהן

ממלאת מקום הממונה על התחרות  ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.9.2021 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

30.11.2021 בשעה 11.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.16.11.2021

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 16.11.2021.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 10276-09-21

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 ובעניין פירוק עמותת מועדון ספורט יהלום - רמת גן, ע"ר
.58-044440-4

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.9.2021 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

30.11.2021 בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.16.11.2021

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 16.11.2021.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודה שיתופית

ביתנו  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   27.4.1983 וביום  הואיל 
אגודה  מס'  בע"מ,  בתל–אביב  לשיכון  שיתופית  אגודה   - 
57-000632-0, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 2934, התשמ"ג, 
 ,13.9.2021 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,2170 עמ' 
האגודות  מספר  נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ז' בתשרי התשפ"א )13 בספטמבר 2021(

                                                         רמזי חוראני
                                          עוזר רשם האגודות השיתופיות

בקשות לפירוק עמותות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בירושלים

פר"ק 11793-09-21

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 ובעניין פירוק עמותת ישראלינקס - לימוד והרפתקאה, ע"ר
.58-054185-2

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.9.2021 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

7.12.2021 בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.27.11.2021

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 27.11.2021.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 10181-09-21

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר לציון,  ראשון  רולר  הוקי  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-037691-1
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בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 19.10.2021.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

                                                        רשות התאגידים

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 64366-08-21

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת הוקי גדרה, ע"ר 58-060871-9.

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.8.2021 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.11.2021 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.19.10.2021

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 19.10.2021.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 6125-09-21

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר ביהוד,  לספורט  הנוער  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-060535-0

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.9.2021 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.11.2021 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 32386-08-21

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק העמותה: אגודת ספורט - מעוז - בית"ר רמת 
גן, ע"ר 58-046385-9,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.8.2021 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

27.12.2021, בשעה 9.00.

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 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.12.2021

לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 13.12.2021.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

                                                        רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 6165-09-21

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

בתל  לספורט  הנוער  עמותת  העמותה:  פירוק  ובעניין 
מונד, ע"ר 58-054890-7,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.9.2021 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.11.2021, בשעה 9.00.

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 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.19.10.2021

לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
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בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 19.10.2021.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

גרין לנטרן 5
)ש"מ 54-029297-6(

הודעה על שינויים בשותפות

60 לפקודת  נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף 
 ,1.4.2021 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותף המוגבל השקעות ישראל 540 בע"מ, ח"פ 51-527778-8, 
העביר את מלוא זכויותיו בשותפות לידי חברת חמש ארבעים 

ישראל )2( בע"מ, ח"פ 51-637882-5.

                                       יוסף עליאש   דניאל בן רעי
                                       מורשי חתימה בשותפות

בוני התיכון התחדשות עירונית
)ש"מ 54-028181-3(

הודעה על שינויים בשותפות

הודעה בדבר העברת מלוא זכויות השותף המוגבל 
בשותפות מוגבלת לידי חברה אחרת

60 לפקודת  נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 9.9.2021 חלו 

בשותפות השינויים האלה:

ותשתיות  אזרחית  הנדסה  התיכון  בוני  המוגבל  השותף 
בע"מ, ח"פ 52-004030-4, העביר את מלוא זכויותיו בשותפות 
המוגבלת לידי השותף המוגבל החדש, בוני התיכון התחדשות 
הרוקמים  מרח'   ,51-645585-4 ח"פ  בע"מ,  בישראל  עירונית 
בוני התיכון הנדסה אזרחית  ובהתאם לאמור, חדל  26, חולון, 

ותשתיות בע"מ להיות שותף מוגבל בשותפות.

דניאל ליפמן, עו"ד    
בא כוח השותפות    

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.19.10.2021

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 19.10.2021.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 11720-09-21

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 ובעניין פירוק עמותת מועדון הוקי גלגיליות נס ציונה, ע"ר
.58-042571-8

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.9.2021 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.11.2021 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.19.10.2021

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

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(

רח' ברמן 16 תל אביב אצל עו''ד 51319371401/11/202114:00נתנאל עתידנו בע"מ
עמרי ארז

עו''ד עמרי ארז

אצל עו''ד ארי אליעז ויצמן 51 51351256621/10/202110:00אדג' השקעות בע"מ
תל אביב

עו''ד ארי אליעז

דרך אחת-פרוייקטים-
ניהול הפעלה וייזום 

בע"מ

רח' קדושי קהיר 12 כפר סבא אצל 51257271009/11/202109:00
אילן פנחס הלמן

אילן פנחס הלמן

14/09/2111:33
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ח"פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

רח' הנשיא ויצמן 15 עפולה אצל 51233984730/10/202111:30אפיקי אשד בע"מ
עו''ד בנימין בריקמן

עו''ד בנימין 
בריקמן

ניסימה - סרטים 1990 
בע"מ

רח' חזקיהו המלך 41/15 ירושלים 51148166514/11/202110:00
אצל עו''ד יעקב אברהמס

ניסים לוי

רמת ישי האורן 22 אצל אלון 51277768131/10/202120:00ביליה & ביליה בע"מ
ביליה

אלון ביליה

אינטריה מוטור )1991( 
בע"מ

פלורנטין 38 תל–אביב-יפו אצל 51158846928/10/202112:00
גל הרצל

גל הרצל

ארנב שווק ומסחר 
)חלפים ואביזרים 1994( 

בע"מ

פלורנטין 38 תל–אביב-יפו אצל 51195491928/10/202112:00
גל הרצל

גל הרצל

רפפורט-טנא יזום נדל"ן 
בע"מ

המצור 11 רמת השרון אצל  אמיר 51243396228/10/202112:00
רפפורט

אמיר רפפורט

כפר שמואל 92 מיקוד 9978800 51559783928/10/202112:00אילנית מונטר בע"מ
אצל אילנית מונטר

אילנית מונטר

משה זוהראלישע 2 אופקים אצל משה זוהר51492149328/10/202112:00הסטוק אופקים בע"מ

מ.ת.נ מרכז תיירות ונופש 
בע"מ

בן גוריון דוד 53 בני ברק אצל 51465762628/10/202112:00
סלומון מאיר

סלומון מאיר

מבצע דני 8 ראש העין אצל חדד 51456287528/10/202112:00מעבר לאופק א.ד בע"מ
אייל

חדד אייל

הרדוף 42/2 טירת הכרמל אצל רם 51369586628/10/202112:00רם אוחיון ניהול בע"מ
אוחיון

רם אוחיון

פררו אביטל אחזקות 
)2002( בע"מ

רמי פררוהתאנה 11 נשר אצל רמי פררו51321043528/10/202112:00

חטיבת הנגב 24 אילת אצל שרון 51325157928/10/202112:00יורופאק )2002( בע"מ
כהן

שרון כהן

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל מסלול 

מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הדיון

יצחק בן צבי דליה מלכה
1037/23 טבריה

10:30נתניה169983210130/11/202103/01/2022נתניה

                                   תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.
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