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הודעה על גמר כהונתו של רשם

הודעה על מתן צו

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-

אני מודיעה בהתאם לסעיף 105ג לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-שכהונת רשם בתי משפט השלום
מחוז חיפה ,שמעון רומי ,הסתיימה ביום ד' באדר התש"ף (29
בפברואר .)2020
כ"ב בסיוון התש"ף ( 14ביוני )2020
(חמ -3-64ה)2
אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובא לידיעת השר
לביטחון הפנים (להלן  -השר) כי מתקיימת פעילות שידורי
טלוויזיה של "תחנת פלסטין" (להלן  -התחנה) של הרשות
הפלסטינית ,או מטעמה או בחסותה ,בתחומי מדינת ישראל
וזאת בלי שניתן לכך היתר בכתב כנדרש בסעיף (3א) לחוק,
ולאחר שהשר הוציא צו להגבלת פעילות התחנה ביום י"ד
בתשרי התש"ף ( 13באוקטובר  )2019לפי סעיף (3ב) לחוק,
ומשהתחנה המשיכה בפעילות שהוגבלה בצו האמור ,הוציא
השר ביום ט"ז באייר התש"ף ( 10במאי  )2020צו נוסף לפי סעיף
(3ב) לחוק המורה -
א .שלא לקיים את הפעילות האמורה של התחנה בכל מקום
בתחומי מדינת ישראל;

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובא לידיעת השר ב .למחזיק במקום שבו מתקיימת הפעילות ,ולכל אדם אחר
המנהל ,המפעיל או הפועל במסגרת הפעילות האמורה
לביטחון הפנים (להלן  -השר) כי יאסר דרוויש ,הנושא תעודת
של התחנה ,שלא לאפשר את הפעילות בכל מקום בתחומי
זהות ישראלית (להלן  -יאסר דרוויש) מבצע פעולות שונות
מדינת ישראל.
בשמה של הרשות הפלסטינית ,או מטעמה או בחסותה ,וזאת
בלי שניתן לכך היתר בכתב כנדרש בסעיף (3א) לחוק ,הוציא ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי )2020
השר ביום י' בסיוון התש"ף ( 2ביוני  )2020צו לפי סעיף (3ב) (חמ )3-2824
אנה בן מרדכי
				
לחוק ,המורה ליאסר דרוויש שלא לקיים את הפעילויות שלהלן
המזכיר הביטחוני
			
בכל מקום בתחומי מדינת ישראל ,בשם הרשות הפלסטינית או
מטעמה או בחסותה:
המשרד לביטחון הפנים
( )1ארגון וקיום טקסים ,כנסים ,אירועים ,הפגנות ופגישות  1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ח ,עמ' .22
ארגוניות;
( )2ארגון פעולות תמיכה במשפחות אסירים ,הרוגים ופצועים
מאירועי פח"ע ,לרבות איסוף וחלוקת כספים למשפחות
אלה ,טקסי אזכרה וחלוקת מתנות;

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-

( )3ארגון וקיום קייטנות ,פסטיבלים ופעילויות חינוכיות,
למעט קיום פעולות מעין אלה אשר מתיישבות עם כיבוד
ריבונותה של מדינת ישראל;

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובא לידיעת השר
לביטחון הפנים (להלן  -השר) כי מתקיימת פעילות של עמותת
"אל תטוע ללאמל  -התנדבות לתקווה" (להלן  -העמותה),
שמקום מושבה בשכונת בית חנינא בירושלים ,מטעמה או
בחסותה של הרשות הפלסטינית בתחומי מדינת ישראל ,וזאת
בלי שניתן לכך היתר בכתב ,כנדרש בסעיף (3א) לחוק ,הוציא
השר ביום כ' באייר התש"ף ( 14במאי  ,)2020צו נוסף לפי סעיף
(3ב) לחוק המורה -

( )8איסוף או חלוקה של כספים ,למעט פעולה של תרומה
לנזקקים ,ובלבד שפעולת התרומה לנזקקים מתיישבת עם
כיבוד ריבונותה של מדינת ישראל;

א .שלא לקיים את הפעילות האמורה של העמותה במקום
האמור לעיל ,ובכל מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;

( )4עיסוק בפעילויות כלשהן הקשורות לוועד ההורים;
( )5ביצוע פעולות תברואה ,לרבות חיטוי וריסוס;
( )6ביצוע פעולות אכיפה מול בעלי חנויות וסוחרים;
( )7קיום קורסים מקצועיים באמצעות "עמותת עזרה ראשונה
וחירום" ,למעט קיום קורסים באופן המתיישב עם כיבוד
ריבונותה של מדינת ישראל;

צו זה חל על מר יאסר דרוויש בכל שם או כינוי שבו יכונה
או בתרגומיהם לכל שפה אחרת ,אם דרך קבע ואם מעת לעת.

ב .למחזיק במקום שבו מתקיימת הפעילות ,ולכל אדם אחר
המנהל ,המפעיל או הפועל במסגרת הפעילות האמורה
של העמותה ,שלא לאפשר את הפעילות בכל מקום
בתחומי מדינת ישראל.

י"ח בסיוון התש"ף ( 10ביוני )2020
ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי )2020
(חמ )3-2824
(חמ )3-2824
אנה בן מרדכי
				
אנה בן מרדכי
				
המזכיר הביטחוני
			
המזכיר הביטחוני
המשרד לביטחון הפנים 			
המשרד לביטחון הפנים
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ח ,עמ' .22
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ח ,עמ' .22
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הודעה בדבר רישום שעבוד בספר הנפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  76לחוק הנפט,
התשי"ב( 11952-להלן  -חוק הנפט) ,ולאחר התייעצות עם
המועצה המייעצת ,אישרתי שעבוד זכויותיהן של Energean
 Israel Limitedבחזקות " I/16תנין" ו–" I/17כריש" ,לטובת
 Poalim Trust Servicesכנאמן בעבור המלווים.
זאת בהתאם ובכפוף לתנאים ולהבהרות שפורטו באישור
שנתן הממונה על ענייני הנפט ביום ה' בטבת התשע"ט (13
בדצמבר  ,)2018וכי רשמתי את השעבוד האמור בפנקס הנפט
לפי סעיף  63לחוק הנפט.
י"א בטבת התשע"ט ( 19בדצמבר )2018
(חמ -3-629ה)6
יוסי וירצבורגר
הממונה על ענייני הנפט
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;322התש"ן ,עמ' .29

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה
בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בהתאם לסעיף (4ב) לחוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
(להלן -החוק) ,ותקנה  3לתקנות המפלגות (רישום ודיווח),
התשנ"ג( 21993-להלן  -התקנות) ,אני מודיע כי ביום כ"ה בסיוון
התש"ף ( 17ביוני  ,)2020הוגשה לי בקשה לרישום בפנקס המפלגות
של המפלגה שפרטיה להלן:
שמה המלא של המפלגה:
"דרך ארץ"
מטרות המפלגה הן:
 .1מימוש זכותו הטבעית וההיסטורית של העם היהודי
לתקומה לאומית בארץ ישראל;
 .2ביסוס זהותה של ישראל כמדינתו הדמוקרטית של העם
היהודי ,הגנה על ערכיה כמדינת הלאום של העם היהודי,
המקפידה על זכויות אדם ונוהגת שוויון זכויות פרט
ושוויון חובות לכול;
 .3מדינת ישראל תהא מדינת מופת המקיימת קוממיות
ממלכתית ,ומחויבת לאמון וכבוד בין מוסדות השלטון
שלה ,ובינם לבין אזרחיה;
 .4הבניית זהות לאומית היונקת ממסורת ישראל ,ערכיו
ומורשתו ההיסטורית של העם היהודי; יצירת הוויה
משותפת שאינה כופה על איש לוותר על קדושיו ועיקריו,
ומאפשרת פרהסיה בה נשמר כבודם של כלל מרכיבי
החברה הישראלית .הכול בדרך של הידברות והסכמות;
 .5אחדות העם  -ביצור חוסנה של מדינת ישראל באמצעות
העצמת הלכידות החברתית ,שותפות הגורל ואחווה
אזרחית;
 .6העצמת ירכתי ארץ ופיתוח הארץ לטובת כל תושביה.
עידוד ההתיישבות והחקלאות בגליל ובנגב ,בשומרון
וביהודה ,ובשדרה המזרחית  -מרמת הגולן ,לאורכו של
הירדן והערבה בואכה אילת;
 .7מימוש ריבונות בשטחי מולדת;
1

1
2

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .190
ק"ת התשנ"ג ,עמ' .722
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 .8עידוד כלכלה חופשית תוך הבטחת הזדמנות הוגנת לכול
ומחויבות לערבות הדדית;
 .9שמירת עוצמתה של ישראל ,הבטחת הביטחון הלאומי
וההגנה על גבולות ישראל ,ועל אזרחיה;
 .10שמירה על ייעודה של מדינת ישראל כביתו הלאומי של
העם היהודי .עידוד עלייה וקיבוץ גלויות ,טיפוח עתיד
משותף וזהות קיבוצית לעם היהודי על תפוצותיו ,מתוך
רצון להגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל.
פרטי המפלגה:
מען :רחוב מאנה  ,11תל אביב ,אצל :צבי האוזנר ,פלאפון:
 ,052-4443699דואר אלקטרוני.hauserhendwl@gmail.com :
עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:
( )1יועז הנדל ,רח' דרך הכרמים  ,603נס הרים;
( )2צבי האוזר ,רח' מאנה  ,11תל אביב;
( )3יעקב מדן ,רח' מגדל עדר  ,17אלון שבות;
( )4קלוד גרונדמן ,רח' יהונתן  ,18תל אביב;
( )5אילן אבישר ,רח' מוריץ דניאל  ,36/18תל אביב;
( )6הישאם שאמי ,דאליית אל כרמל ,ת"ד ;3128
( )7מרים זיבנברג ,רח' השמינית  ,7הרובע היהודי ,ירושלים;
( )8אופיר העברי ,רח' שדה בוקר /6ב ,גבעתיים;
( )9מירי שלם ,רח' נחל שמשון  ,18/3בית שמש;
( )10משה הר ציון ,קיבוץ גשר.
ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה
לאחר תשלום האגרה שנקבעה לכך בתקנות המפלגות
(אגרות) ,התשנ"ג ;31993-חלק מהבקשה מתפרסם גם באתר
האינטרנט של רשם המפלגות; פרטים נוספים באתר שכתובתו:
.taagidim.justice.gov.il
בהתאם לסעיף (6א) ו–(ב) לחוק ,רשאי כל אזרח ישראל
בגיר שהוא תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש באופן
ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה (5א) לתקנות.
כ"ה בסיוון התש"ף ( 17ביוני )2020
(חמ -3-2424ה)1

3

אייל גלובוס
רשם המפלגות
ראש רשות התאגידים

ק"ת התשנ"ג ,עמ' .730

הודעה על מינוי מפקחים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לייעול
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה),
התשע"א ,12011-הסמכתי ביום י' בסיוון התש"ף ( 2ביוני )2020
את עובדי עיריית כפר סבא (להלן  -העירייה) ,המפורטים להלן,
אשר קיבלו הכשרה לעניין מילוי תפקידם כמפקחים על ביצוע
חוקי העזר של העירייה בתחום העיר כפר סבא:
קונסטנטין קומרוב
רחלי עודי
י' בסיוון התש"ף ( 2ביוני )2020
רפי סער
(חמ -3-4343ה)2
ראש עיריית כפר סבא
1

ס"ח התשע"א ,עמ' .1057

6751

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 חיפה ,ביום ח'
בניסן התש"ף ( 2באפריל  ,)2020או בסמוך לתאריך זה.

המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם קורקוס ,מפרק

פ ה ק בע"מ
(ח"פ )51-534605-4

תיאור המקרקעין

(בפירוק מרצון)

המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' /12655 ,12654חיפה
(גוש שומה )10863

הודעה על כינוס אסיפה סופית

תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד
ההסדר במחנהו ,או בלשכתו ,רח' פלי"ם 15א ,בניין המפרש,
קומה  ,14חיפה ,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 זכויות.
ח' באדר התש"ף ( 4במרס )2020
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.8.2020בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' בן יהודה ,34
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ריצ'רד ארן ,עו"ד ,מפרק

אלווייט אופנה בע"מ
(ח"פ )51-488268-7
(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  ,26.8.2020בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' שד' ח"ן ,22
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דפנה בלומנטל ,מפרקת

בלואקונומי סנטר בע"מ

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
כוכב דוד בוסקילה בע"מ
(ח"פ )51-546518-5
(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  ,14.6.2020התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם קורקוס,
מרח' שד' הגעתון  ,45נהריה  ,2242023למפרק 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 ,22.10.2020
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של

(ח"פ )51-448220-7
(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  ,2.8.2020בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח' האוכמניות,
רמת אפעל  ,6רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום דסקל ,מפרק

א .סלומון קייטרינג בע"מ
(ח"פ )51-134021-8
(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  ,30.7.2020בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח' קורא
הדורות  ,53ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ידידיה סלומון ,מפרק
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