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הודעה על מינוי חברים במועצת ההנדסה והאדריכלות
לפי חוק המהנדסים והאדריכלים ,התשי"ח1958-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  )3(3לחוק המהנדסים
והאדריכלים ,התשי"ח ,11958-החליטה הממשלה למנות את -
( )1אליהו אבישר לנציג הממשלה במועצת ההנדסה
והאדריכלות (להלן  -המועצה) ,במקומה של מרינה
רובינציק;2

עורכי הדין הרשומים מטה למפקחים על רישום מקרקעין,
לעניין הסמכויות המנויות בסימן ד' שבפרק ט' לחוק ובתקנות
שהותקנו לפי החוק לצורך ביצוע הסימן האמור ,וקובע כי אזור
סמכותם יכלול את אזורי הפעולה של כל הלשכות לרישום
המקרקעין:
יפעת פומפן

2

ליטל לוין

3

נועה נאות בילדר

4

( )2יחזקאל שוורצמן לנציג הממשלה במועצה ,במקומה של
ורדה אדוארדס;3

עידית אנגלשטיין

5

שגית מעיני-סגל

6

( )3יאשי סער לנציג הממשלה במועצה ,במקומו של גדי
מארק;4
( )4קלאודיה כץ לנציגת הממשלה במועצה ,במקומה של
מירה זליגר;5
( )5דוד אסף לנציג הממשלה במועצה ,במקומו של אריק
ליבוביץ;6
( )6אלכסנדרה ארונין לנציגת הממשלה במועצה ,במקומו של
איגור דוסקולוביץ.7
הממשלה רושמת לפניה כי המינויים של שאר נציגי
הממשלה החברים במועצה מתוקף החלטת הממשלה מס'
 ,3109מיום י"ג בחשוון התשע"ח ( 2בנובמבר  - )2017תקפים.
י"ח בחשוון התשפ"ב ( 24באוקטובר )2021
שלום שלמה
(חמ -3-1363ה)2
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .108
 2י"פ התשע"ח ,עמ' .2480
 3י"פ התשע"ח ,עמ' .2480
 4י"פ התשע"ח ,עמ' .2480
 5י"פ התשע"ח ,עמ' .2480
 6י"פ התשע"ח ,עמ' .2480
 7י"פ התשע"ח ,עמ' .2480

מינוי וביטול מינוי יושב ראש לוועדת רישוי
לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב1972-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק חוקרים פרטיים ושירותי
שמירה ,התשל"ב( 11972-להלן  -החוק) ,אני ממנה את יעקב
שמעון מצא ליושב ראש ועדת הרישוי לפי החוק.
תוקף המינוי כל זמן שהמתמנה מכהן בתפקידו כמשנה
למנהל הכללי של משרד המשפטים.

אמיר וייס

7

ישראל אברמוביץ.8
תוקף המינוי לשישה חודשים ,וכל זמן שהמתמנים
משמשים בתפקידם זה במשרד המשפטים.
י"א בחשוון התשפ"ב ( 17באוקטובר )2021
גדעון סער
(חמ -3-259ה)3
שר המשפטים
 2י"פ התשע"ט ,עמ'  ;2194התשפ"א ,עמ' .708
 3י"פ התשע"ט ,עמ'  ;2194התשפ"א ,עמ' .708
 4י"פ התשע"ט ,עמ'  ;2194התשפ"א ,עמ' .708
 5י"פ התשע"ט ,עמ'  ;2194התשפ"א ,עמ' .708
 6י"פ התשע"ט ,עמ'  ;2194התשפ"א ,עמ' .708
 7י"פ התש"ף ,עמ'  ;5620התשפ"א ,עמ' .4616
 .8י"פ התשע"ט ,עמ'  ;13086התש"ף ,עמ' .5620

הארכת מינוי זמני של רשמת המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק המפלגות ,התשנ"ב,11992-
אני מאריך את מינויה של מיכל שמואלי 2לרשמת המפלגות.
תוקף הארכת המינוי לשלושה חודשים ,או עד למינוי של
קבע ,לפי המוקדם משניהם.
י"א בחשוון התשפ"ב ( 17באוקטובר )2021
(חמ )3-2424
גדעון סער
שר המשפטים
 1ס"ח התשנ"ב ,עמ' .190
 2י"פ התשפ"א ,עמ'  ,1672עמ'  3418ועמ' .5706

מינוי חבר בעל מומחיות בשוק ההון
בוועדת אכיפה מינהלית

מינויו של ערן דוידי - 2בטל.
ד' בחשוון התשפ"ב ( 10באוקטובר )2021
גדעון סער
(חמ -3-2319ה)2
שר המשפטים
 1ס"ח התשל"ב ,עמ'  ;90התשס"ח ,עמ' .217
 2י"פ התשפ"א ,עמ' .9890

חידוש מינוי מפקחים על רישום מקרקעין
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (117א) לחוק המקרקעין,
התשכ"ט( 11969-להלן  -החוק) ,אני מחדש את מינוים של

לפי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 52לב(א)(()2א) לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח ,11968-אני ממנה את יעקב קסטיאל לחבר בעל מומחיות
בשוק ההון ,בוועדת אכיפה מינהלית לפי הסעיף האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ל' בתשרי התשפ"ב ( 6באוקטובר )2021
(חמ )3-4247

1
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;259התשנ"ב ,עמ' .58
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גדעון סער
שר המשפטים
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"א ,עמ' .206
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הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז
וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-כי במשרדי רשות
הניקוז נחלים כינרת (להלן  -רשות הניקוז) ,הונחה תכנית
הסדרת סכר אלומות מס' ( 4-14162להלן  -התכנית) ,והעתק
ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום
רשות הניקוז.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית חינם ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
התנגדות לתכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז בתוך 30
ימים מיום פרסום הודעה זו.
מען רשות הניקוז :רשות ניקוז נחלים כינרת  ,15132מיקוד
.1510501
כ"ח באלול התשפ"א ( 5בספטמבר )2021
(חמ -3-71ה)1
עודד פורר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1

ס"ח התשי"ח ,עמ' .4

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז
וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-כי במשרדי רשות
הניקוז ירדן דרומי (להלן  -רשות הניקוז) ,הונחה תכנית הניקוז
נחל חמדיה מס' ( 9-12736להלן  -התכנית) ,והעתק ממנה הונח
במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית חינם ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ת"י  7816חלק  - 8כרטיסי זיהוי  -כרטיסי מעגלים משולבים:
פקודות ומנגנונים לפעולות אבטחה ,מאוקטובר  2021בא
במקום המהדורה מנובמבר ;2009
ת"י  7816חלק  - 9כרטיסי זיהוי  -כרטיסי מעגלים משולבים:
פקודות לניהול כרטיס ,מאוקטובר  2021בא במקום
המהדורה מנובמבר ;2009
ת"י  7816חלק  - 11כרטיסי זיהוי  -כרטיסי מעגלים משולבים:
אימות אישי בשיטות ביומטריות ,מאוקטובר  2021בא
במקום המהדורה מנובמבר ;2009
ת"י  7816חלק  - 15כרטיסי זיהוי  -כרטיסי מעגלים משולבים:
יישום מידע הצפנה ,מאוקטובר  2021בא במקום המהדורה
מספטמבר ;2013
ת"י  10118חלק  - 3טכניקות אבטחת טכנולוגיית המידע
 פונקציות גיבוב ( :)Hashפונקציות גיבוב ייעודיות,מאוקטובר  2021בא במקום המהדורה מנובמבר ;2008
ת"י  10118חלק  - 4טכניקות אבטחת טכנולוגיית המידע -
פונקציות גיבוב ( :)Hashפונקציות גיבוב המשתמשות
באריתמטיקה מודולרית ,מאוקטובר  2021בא במקום
המהדורה מאוקטובר ;2007
ת"י  10373חלק  - 1כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי אישי
 שיטות בדיקה :אופיינים כלליים ,מאוקטובר  2021באבמקום המהדורה מספטמבר ;2013
ת"י  10373חלק  - 3כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי
אישי  -שיטות בדיקה :כרטיסי מעגלים משולבים בעלי
מגעים ובעלי התקני ממשקים קשורים ,מאוקטובר  2021בא
במקום המהדורה מספטמבר ;2013
ת"י  10373חלק  - 6כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי אישי
 שיטות בדיקה :כרטיסי קרבה בלא מגע ,מאוקטובר 2021בא במקום המהדורה מספטמבר ;2013

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

ת"י  11770חלק  - 2טכניקות אבטחת טכנולוגיית המידע -
ניהול מפתחות :מנגנונים המשתמשים בשיטות סימטריות,
מאוקטובר  2021בא במקום המהדורה מדצמבר ;2011

כ"ח באלול התשפ"א ( 5בספטמבר )2021
(חמ -3-71ה)1

ת"י  14443חלק  - 1כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי אישי
 עצמי קרבה בלא מגע :אופיינים פיזיים ,מאוקטובר 2021בא במקום המהדורה מספטמבר ;2013

מען רשות הניקוז :ירדן דרומי ,קיבוץ בית השיטה .1080100

עודד פורר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1

ס"ח התשי"ח ,עמ' .4

ת"י  14443חלק  - 2כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי אישי
 עצמי קרבה בלא מגע :עוצמת תדר רדיו וממשק אותות,מאוקטובר  2021בא במקום המהדורה מספטמבר ;2013

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

ת"י  14443חלק  - 3כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי
אישי  -עצמי קרבה בלא מגע :אתחול ומניעת התנגשויות,
מאוקטובר  2021בא במקום המהדורה מספטמבר ;2013

בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י  14443חלק  - 4כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי אישי
 עצמי קרבה בלא מגע :פרוטוקול תמסורת ,מאוקטובר 2021בא במקום המהדורה מספטמבר ;2013

ת"י  7816חלק  - 4כרטיסי זיהוי  -כרטיסי מעגלים משולבים:
ארגון ,אבטחה ופקודות להחלפה ,מאוקטובר  2021בא
במקום המהדורה מנובמבר ;2009

ת"י  15200חלק  - 1אבזר להפחתת לחץ אוויר חיובי ()PAPA
במיתקני תברואה :דרישות ושיטות בדיקה ,מאוקטובר
;2021

ת"י  7816חלק  - 6כרטיסי זיהוי  -כרטיסי מעגלים משולבים:
אלמנטי נתונים בתעשייה המיועדים להחלפה ,מאוקטובר
 2021בא במקום המהדורה מנובמבר ;2009

ת"י  - 19772אבטחת מידע  -הצפנה מאומתת ,מאוקטובר 2021
בא במקום המהדורה מדצמבר ;2011

הודעה בדבר קביעת תקנים

1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22
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ת"י  24760חלק  - 1אבטחת טכנולוגיית המידע ופרטיות
 מסגרת עבודה לניהול זהויות :מונחים ומושגים,מאוקטובר  2021בא במקום המהדורה ממאי ;2016

1219

ת"י  27035חלק  - 1טכנולוגיית המידע  -טכניקות אבטחה -
ניהול אירועי אבטחת מידע :עקרונות לניהול אירועים,
מאוקטובר  2021בא במקום המהדורה מינואר  2018ובמקום
ת"י  80061מדצמבר ;2015
ת"י  27035חלק  - 2טכנולוגיית המידע  -טכניקות אבטחה
 ניהול אירועי אבטחת מידע :קווים מנחים לתכנוןולהכנה בעבור תגובה לאירוע ,מאוקטובר  2021בא במקום
המהדורה מינואר  2018ובמקום ת"י  80061מדצמבר ;2015
ת"י  27035חלק  - 3טכנולוגיית המידע  -ניהול אירועי
אבטחת מידע :קווים מנחים לפעולות תגובה לאירועים
בטכנולוגיית המידע והתקשורת ( ,)ICTמאוקטובר 2021
בא במקום ת"י  80061מדצמבר ;2015
ת"י  - 50413תקן בסיסי לנוהלי מדידה וחישוב של חשיפת בני
אדם לשדות חשמליים ,מגנטיים ואלקטרומגנטיים (בתחום
של  0הרץ עד  300גיגהרץ) ,מאוקטובר  2021בא במקום ת"י
 5021חלק  1ממאי ;2002
ת"י  - 50499נוהל להערכת חשיפת עובדים לשדות
אלקטרומגנטיים ,מאוקטובר ;2021
ת"י  60601חלק  - 1.2ציוד חשמלי לשימוש רפואי :דרישות
כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים  -תקן נלווה:
הפרעות אלקטרומגנטיות  -דרישות ובדיקות ,מאוקטובר
 2021בא במקום המהדורה מנובמבר ;2015
ת"י  62209חלק  - 15.28נוהל מדידה להערכת קצב הספיגה
הסגולי ( )SARשל חשיפת בני אדם לשדות תדר רדיו
מהתקני תקשורת אלחוטיים המוחזקים ביד והנישאים על
הגוף :מודלים אנושיים ,מכשור ונהלים (תחום התדרים
 4מגהרץ עד  10גיגהרץ) ,מאוקטובר  2021בא במקום ת"י
 62209חלק  1מפברואר ;2018
ת"י  62443חלק  - 3.2אבטחה למערכות אוטומציה ובקרה
תעשייתיות :הערכת סיכוני אבטחה בעבור תכן מערכות,
מאוקטובר ;2021
ת"י  62443חלק  - 4.2אבטחה למערכות אוטומציה ובקרה
תעשייתיות :דרישות אבטחה טכניות בעבור רכיבי ,IACS
מאוקטובר .2021
כ"ה בחשוון התשפ"ב ( 31באוקטובר )2021
(חמ -3-96ה)1
גלעד גולוב
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מודיע ,בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף
סמכויותיו לפי סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים
שלהלן:
ת"י  60601חלק  - 1.6ציוד חשמלי לשימוש רפואי :דרישות
כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים  -תקן נלווה:
שמישות ,גיליון תיקון מס'  ,1מאוקטובר  2021למהדורה
מנובמבר ;2015
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ת"י  60601חלק  - 1.8ציוד חשמלי לשימוש רפואי :דרישות
כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים  -תקן נלווה:
דרישות כלליות ,בדיקות והנחיות בעבור מערכות אזעקה
בציוד רפואי-חשמלי ובמערכות רפואיות-חשמליות,
גיליון תיקון מס'  ,1מאוקטובר  2021למהדורה מנובמבר
;2015
ת"י  60601חלק  - 1.11ציוד חשמלי לשימוש רפואי :דרישות
כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים  -תקן נלווה:
דרישות לציוד רפואי-חשמלי ולמערכות רפואיות-
חשמליות המשמשים בסביבה רפואית ביתית ,גיליון תיקון
מס'  ,1מאוקטובר  2021למהדורה מנובמבר ;2015
ת"י  61010חלק  - 1דרישות בטיחות לציוד חשמלי המיועד
למדידה ,לבקרה ולשימוש מעבדתי :דרישות כלליות,
גיליון תיקון מס'  ,1מאוקטובר  2021למהדורה ממאי .2013
כ"ה בחשוון התשפ"ב ( 31באוקטובר )2021
גלעד גולוב
(חמ -3-96ה)5
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי

הודעה בדבר ביטול תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מודיע ,בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף
סמכויותיו לפי סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים
שלהלן:
ת"י  - 1680חברור מערכות פתוחות  -מימוש עברית בשפת
סימני העריכה המוכללת התקנית ( ,)SGMLמדצמבר
;1998
ת"י  1914חלק  - 1התחברות לרשתות בזק ציבוריות :תקשורת
עסקית :קווים חכורים אנלוגיים דו–גידיים ברוחב פס
קול באיכות רגילה ובאיכות מיוחדת  -מנשק ציוד קצה,
מדצמבר ;1998
ת"י  1914חלק  - 2התחברות לרשתות בזק ציבוריות :תקשורת
עסקית :קווים חכורים אנלוגיים בני ארבעה גידים ברוחב
פס קול באיכות רגילה ובאיכות מיוחדת  -מישק ציוד
קצה ,מדצמבר ;1998
ת"י  - 4281טכנולוגיית המידע :מימוש עברית בשפת סימני
העריכה להיפרטקסט ( ,)HTMLמאוגוסט .1998
כ"ה בחשוון התשפ"ב ( 31באוקטובר )2021
(חמ -3-96ה)6
גלעד גולוב
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (22א) לחוק
זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק),
1

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשנ"ו ,עמ' .92

ילקוט הפרסומים  ,9975ד' בכסלו התשפ"ב8.11.2021 ,
12:09

תיאור המקרקעין

החלטתי להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשה
לרישום זכות מטפחים שלהלן:

גוש רישום  - 31812אום ליסון  -ווער אל־כרג'ה

מספר הבקשה5030/21 :

גוש כפרי  ,7חלקה  ,286מגרש 10

שם המבקש :מיגל מכון למחקר מדעי בגליל ,קריית שמונה

גוש כפרי  ,7חלקה  ,285מגרש 9

שם המטפח :נבות גלפז ,קיבוץ חוקוק; גל אור ,קיבוץ נחשולים

גוש כפרי  ,7חלקה  ,284מגרש 8

שם הגידול :בננה

גוש כפרי  ,7חלקה  ,290מגרש 14

תאריך הבקשה24/08/2021 :

גוש כפרי  ,7חלקה  ,288מגרש 12

השם המוצע לזןTAF742 :

גוש כפרי  ,7חלקה  ,287מגרש 11

סימון הזן---- :

גוש כפרי  ,7חלקה  ,291מגרש 15

תיאור הזן ותכונותיו :גבעול מעובה :אורך  -ארוך; אשכול:
אורך  -ארוך ,קוטר  -בינוני עד רחב; פרי :רכסים אורכיים:
אין או חלש ,אורך  -ארוך ,צורת קדקוד  -קטום ,עובי
קליפה  -בינוני ,צבע קליפה  -צהוב ירקרק ,צבע ציפה -
לבנבן ,מוצקות ציפה  -רך.

גוש כפרי  ,7חלקה 289

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה5031/21 :
שם המבקש :החברה הישראלית למחקר ולפיתוח בע"מ,
הרצליה
שם המטפח :רונן ביטון ,רינתייה
שם הגידול :תות שדה
תאריך הבקשה26/08/2021 :
השם המוצע לזןODEM CARMEL :
סימון הזןLINE 6058 :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :אופי צמיחה  -זקוף-למחצה ,מספר
שלוחות  -הרבה; עלה כותרת :צבע בצד העליון  -לבן;
פרי :גודל  -גדול ,צורה  -קוני עד ביצי ,צבע  -אדום
בינוני; מועד תחילת פריחה  -מוקדם מאוד עד מוקדם;
מועד תחילת הבשלת פרי  -מוקדם מאוד עד מוקדם; סוג
ניבה  -מניב מספר גלים בעונה בלא קשר לתנאי סביבה.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה לפי סעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לרשמת זכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות לפי תקנה  12לתקנות זכות מטפחים של
זני צמחים ,התשל"ד.21974-
כ"ח בחשוון התשפ"ב ( 3בנובמבר )2021
(חמ -3-235ה)1
מורן הכהן-יבין
רשמת זכויות מטפחים
 2ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים ,ביום
א' בטבת התשפ"ב ( 5בדצמבר  ,)2021או בסמוך לתאריך זה.

ילקוט הפרסומים  ,9975ד' בכסלו התשפ"ב8.11.2021 ,
08/11/21

12:09

מגרש מס' .33 ,32 ,31 ,29 ,28 ,27 ,26 ,19 ,18 ,17 ,16
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד ההסדר
במחנהו ,או בלשכתו ,רח' יפו  ,97מרכז כלל ,קומה  ,8ירושלים,
בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות
ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן
להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את כל הפרטים
הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח הזכויות.
כ"ז בחשוון התשפ"ב ( 2בנובמבר )2021
דוד רוטנברג
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר ירושלים

הודעה על מינוי חבר בוועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מליאת מועצת העיר ערד ,בישיבתה מיום כ"ג באלול
התשפ"א ( 31באוגוסט  ,)2021את שירלי מנוחין אלמוג לחברת
ועדת ערר לעניין החוק האמור במקומו של מאיר שטנצלר.2
כ' בחשוון התשפ"ב ( 26באוקטובר )2021
(חמ -3-265ה)1
ניסן בן חמו
ראש עיריית ערד
1
2

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשע"ט ,עמ' .9210

1221

(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של מוסדות ציבור (או לצורך ציבורי אחר כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה).

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),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,9534/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4784
התשנ"ט ,עמ'  ,4742מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

.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 -
תיאטרון פתוח ושצ"פ בתכנית ג.9534/
חטיבת קרקע במגדל העמק ,המזוהה כגוש  ,17804ח"ח 45
(לשעבר גוש  ,17804ח"ח  ;)38גוש  ,17377ח"ח ( 78לשעבר
גוש  ,17377ח"ח .)1

.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 בדימונה ,בשטח של כ– 5,336מ"ר לפי תב"ע
מס'  ,42/102/03/25גוש  ,39509ח"ח  ;89הייעוד :מבנים
ומוסדות ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.
כ"ט בחשוון התשפ"ב ( 4בנובמבר )2021
(חמ )3-2

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה לפי סעיף 19

ט"ו בחשוון התשפ"ב ( 21באוקטובר )2021

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

(חמ )3-2
אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

3

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת ,1208/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1909התשל"ג,
עמ'  ,1447מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פתח תקווה ,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
 ,9825התשפ"א ,עמ'  ,10373תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

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),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
( 42/102/03/25להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3755התש"ן ,עמ'  ,2371מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דימונה (להלן
 -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות

__________
1

1 222
08/11/21

חטיבת קרקע פתח תקווה ,רח' דון יוסף הנשיא ,גוש ,6324
חלקה  163בשלמות.
כ"ח בחשוון התשפ"ב ( 3בנובמבר )2021
(חמ )3-4
רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

בנימין ביטון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דימונה

2

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

ילקוט הפרסומים  ,9975ד' בכסלו התשפ"ב8.11.2021 ,
12:09

בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט

בזאר אמריקאי בע"מ
(ח"פ )51-117310-6

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 8225-11-21
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה :וורלד ויזון ,ע"ר ,58-011064-1
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.11.2021הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.1.2022בשעה .8.30
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 לשולחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.30
ביום .28.12.2021
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

(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  ,30.12.2021בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
בן גוריון  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאלה שרמן ,עו"ד ,מפרקת

שופרז בע"מ
(ח"פ )51-554239-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 342לז לחוק החברות,
התשנ"ט ,1999-כי באסיפה כללית של בעלי המניות של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.10.2021התקבלה החלטה
במניין חוקי לבטל את הליכי פירוק החברה מרצון ולבטל את
מינויו של ציון שדה למפרק החברה.

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .28.12.2021
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
בית וגן קסום בע"מ
(ח"פ )51-474524-9
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף נאמן ,מרח' לילנבלום
 ,52גדרה ,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 ,8.12.2021
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.

ציון שדה ,דירקטור

מולקולר אינטליג'נט בע"מ
(ח"פ )51-305485-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על החלפת מפרק
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  ,13.10.2021התקבלה החלטה
למנות את עו"ד דוד פרנק ,מרח' הברזל  ,31תל אביב ,למפרק
החדש של החברה במקום המפרק הקודם אורי עזרא ,לצורך
השלמת הליך הפירוק.
דוד פרנק ,עו"ד ,מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון ואחרון
בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,בתיק פש"ר 56767-12-13
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
שם החייב :אברהם ללוז (בכינוס נכסים).
שם הנאמן :עו"ד ישראל בכר.
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם להחלטת בית המשפט מיום
 18.11.2020אשר ניתנה על ידי בית המשפט המחוזי לוד ,במסגרת
תיק פש"ר  ,56767-12-13מבצע הנאמן חלוקת דיבידנד ראשון
ואחרון לנושי החייב.
ישראל בכר ,עו"ד ,נאמן

יוסף נאמן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,9975ד' בכסלו התשפ"ב8.11.2021 ,
08/11/21

12:09

1223

הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון וסופי

כנעני ,עורכי דין ,מרכז עזריאלי  ,1רח' מנחם בגין  ,132הבניין
העגול ,קומה  ,41תל אביב .67021

בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,בתיק פר"ק 27115-12-12

בהתאם לתקנה (130ב) לתקנות פשיטת הרגל ,התשמ"ה,1985-
אשר הוחלו מכוח תקנה  353לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-ובהתאם להחלטת בית המשפט מיום ,31.12.2020
נמסרת בזה הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון וסופי.

בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
ובעניין :פירוק החברה החדשה לניהול מועדון הכדורגל
הפועל כפר סבא ( )2009בע"מ (חל"צ) (בפירוק).
שם המנהל המיוחד ומענו :עו"ד ליאור דגן  -בתוקף תפקידו
כמנהל מיוחד של החברה ,ממשרד פירט ,וילנסקי ,מזרחי,

ליאור דגן ,עו"ד
מנהל מיוחד

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות ,התשנ"ט1999-

שם חברה
להקת עפיפון בע"מ

ח.פ
512085168

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
16.12.2021

דן  -חן בע"מ

511884413

16.12.2021

איר  -ארם בע"מ

512436817

16.12.2021

טופז גרושקא ב.ד.
זכוכית ( )1995בע"מ
פינתי קרית יובל בע"מ

512096199

16.12.2021

514684034

16.12.2021

ארטאמיס בע"מ

511857674

15.12.2021

ריקמטקס בע"מ

511406696

15.12.2021

נובל אחזקות 2001
בע"מ

513177014

15.12.2021

חברת גמוס ()1992
בע"מ
רנטופ בע"מ

511700171

16.12.2021

512442500

16.12.2021

גב חן בע"מ

511984767

15.12.2021

במבוק  -חי בע"מ

511977092

15.12.2021

גי.אי.סי .גלובל
אחזקות,שיווק וייעוץ
פיננסי בע"מ
הקפיטריה בפקולטה
לרפואה בע"מ
אנג'ל מכונות כלים
בע"מ
או.אר .דיזיינס בע"מ

515118925

15.12.2021

512213018

15.12.2021

10:00

513613158

15.12.2021

10:00

513108969

16.12.2021

10:00

514116169

20.12.2021

17:00

510454911

16.01.2021

14:00

511357071

20.12.2021

09:00

512451204

20.12.2021

09:00

יוסקו נכסים והשקעות
בע"מ
בן-אמת חב'
להשקעות בע"מ
"מירלדה שיווק ()1989
בע"מ"
אופל לבני נשים ()1997
בע"מ
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שעת
מקום כינוס האסיפה הכללית
האסיפה
(כתובת ,אצל)
הכללית
אצל מנהל החברה יורם שורקי
10:00
בכתובת צמרות  16הרצליה
אצל מנהל החברה רוזנבלט יעקב
10:00
בכתובת השומרון  18יד חנה
אצל מנהל החברה רוזנבלט יעקב
10:00
בכתובת השומרון  18יד חנה
אצל מנהל החברה דיין רחמים בן
10:00
בכתובת יאיר שטרן  74קרית אונו
אצל מנהל החברה אופיר שמואלי
10:00
בכתובת רקב  25ירושלים
אצל מנהל החברה עיון דיאן
10:00
בכתובת ריינס  21/10ת"א
אצל מנהל החברה עיון דיאן
10:00
בכתובת ריינס  21/10ת"א
אצל מנהל החברה מנחם קופיץ
10:00
בכתובת בר כוכבא  119דירה 24
הרצליה
אצל מנהל החברה יהודה צדוק
10:00
בכתובת האורן  14ירושלים
אצל מנהל החברה אדוארדו קפלן
10:00
בכתובת סיון  31מודיעין
אצל מנהל החברה עופר גבאי
10:00
בכתובת עין 6א' דירה  6גבעתיים
אצל מנהל החברה ערן כליפא אוזן
10:00
בכתובת בן יהודה  46הרצליה
אצל מנהל החברה מתן שטרית
10:00
בכתובת אריק אנשטיין  18הרצליה
אצל מנהל החברה ברכה קינג
בכתובת אבונל  4שערי תקווה
אצל מנהל החברה אנג'ל יצחק
בכתובת משה אמונים  561אשדוד
אצל מנהל החברה אולגה ריז'קוב
בכתובת רש"י  26חדרה
אצל במשרדי החברה בכתובת
האורגים  1בת ים
אצל במשרד עוה"ד אמנון בנימיני
בכתובת רוטשילד  34בת ים
אצל נאמן החברה יהושוע ששון
בכתובת לוי אשכול  82תל אביב
אצל נאמן החברה יהושוע ששון
בכתובת לוי אשכול  82תל אביב

שם הנאמן
יורם שורקי
רוזנבלט יעקב
רוזנבלט יעקב
דיין רחמים בן
אופיר שמואלי
עיון דיאן
עיון דיאן
מנחם קופיץ
יהודה צדוק
אדוארדו קפלן
עופר גבאי
ערן כליפא אוזן
מתן שטרית
ברכה קינג
אנג'ל יצחק
אולגה ריז'קוב
ישראל יוסקוביץ
עו"ד אמנון
בנימיני
יהושוע ששון
יהושוע ששון
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