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הודעה על צמצום הסמכת שירות הביטחון הכללי
לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף
הקורונה החדש  -הארכת תוקף ותיקון
החלטות ממשלה

הודעה על צמצום הסמכת שירות הביטחון הכללי
לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף
הקורונה החדש  -תיקון החלטת ממשלה מספר 15
מיום 24.5.2020

מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה ביום כ"ג באייר
התש"ף ( 17במאי  ,)2020כלהלן:
"בהמשך להסמכת שירות הביטחון הכללי (להלן:
"השירות") לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף
הקורונה החדש ,במסגרת החלטת הממשלה מספר 4950
מיום ו' בניסן התש"ף ( 31במרס ( )2020להלן" :החלטה )"4950
שהתקבלה מכוח סעיף (7ב)( )6לחוק שירות הביטחון הכללי,
התשס"ב( 22002-להלן" :חוק השב"כ") ,אשר הוארכה בהחלטת
הממשלה מספר  5029מיום ו' באייר התש"ף ( 30באפריל )32020
(להלן" :החלטה  ,)"5029עד ליום י"א באייר התש"ף ( 5במאי
 )2020והוארכה בשנית בהחלטת הממשלה מספר  5051מיום
י"א באייר התש"ף ( 5במאי ( )2020להלן" :החלטה  )"5051עד
ליום ג' בסיוון התש"ף ( 26במאי  ,)2020והכול באישור ועדת
הכנסת לענייני השירות; לאור תמונת המצב העדכנית של
התחלואה בישראל בנגיף הקורונה החדש ובהמשך להפצת
תזכיר חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ
הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת
השעה) ,התש"ף 2020-להערות הציבור:
 .1לתקן את החלטה  4950כך שאחרי סעיף (2א) להחלטה יבוא
סעיף (2א )1שיקבע כי" :הסמכת השירות לסייע כאמור
בסעיף (2א) תוגבל לסיוע במקרים פרטניים וייחודיים
בלבד ,שבהם לא ניתן להשלים את איתור האנשים שבאו
במגע קרוב עם חולה באמצעות חקירה אפידמיולוגית
בשיטות אחרות .אמות-המידה המקצועיות הקונקרטיות
לסיוע במקרים פרטניים וייחודיים כאמור ,ייקבעו על
דעת מנכ"ל משרד הבריאות ,ראש המל"ל וראש השירות,
ויעוגנו בנוהל הייעודי לפי סעיף (9א)";
 .2ככל שיצטברו בידי משרד הבריאות נתונים המלמדים על
חשש לעלייה משמעותית בהיקף התחלואה ,אשר בגינה,
ובהעדר חלופות מתאימות אחרות באותה עת ,יקום צורך
בשינוי או הרחבת מתכונת ההסמכה לעומת האמור
בסעיף  ,1הנושא יובא לדיון נוסף בממשלה;
 .3לתקן את החלטה  5051כך שתוקפה של החלטה 4950
בעניין הסמכת השירות לסייע במאמץ הלאומי לצמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש יוארך בשלושה שבועות
נוספים ,עד ליום כ"ד בסיוון התש"ף ( 16ביוני  ,)2020או
עד להשלמת הליך החקיקה ,בהמשך להפצת תזכיר החוק,
וכניסתו לתוקף של חוק בעניין זה ,לפי המוקדם;
 .4בהתאם לסעיף (7ב)( )6לחוק השב"כ ,להעביר את סעיפים
 1ו– 3להחלטה זו לאישורה של ועדת הכנסת לענייני
השירות.
החלטה זו תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד
הבריאות".
ד' בסיוון התש"ף ( 27במאי )2020
צחי ברוורמן
(חמ )3-6023
מזכיר הממשלה
 1י"פ התש"ף ,עמ' .5394
 2ס"ח התשס"ב ,עמ' .179
 3י"פ התש"ף ,עמ' .5656
 4י"פ התש"ף ,עמ' .5768

מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה ביום ג' בסיוון התש"ף
( 26במאי  ,)2020כלהלן:
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"בהמשך להחלטת ועדת הכנסת לענייני שירות הביטחון
הכללי מיום :26.5.2020
א .לתקן את החלטת הממשלה מספר  15מיום א' בסיוון
התש"ף ( 24במאי  ,)2020כדלהלן:
.1

תחת הנוסח של סעיף  1יבוא הנוסח הבא:
"סעיף  2להחלטה  24950יתוקן כך שאחרי סעיף קטן
(א) יבוא:
'(א )1הסמכת השירות לסייע כאמור בסעיף (2א),
תוגבל לסיוע במקרים פרטניים וייחודיים בלבד,
שבהם לא ניתן להשלים את איתור האנשים
שבאו במגע קרוב עם חולה באמצעות חקירה
אפידמיולוגית בשיטות אחרות .אמות-המידה
המקצועיות הקונקרטיות לסיוע במקרים פרטניים
וייחודיים כאמור ,ייקבעו על ידי מנכ"ל משרד
הבריאות בהמלצת ראש אגף שירותי בריאות
הציבור ,ובתיאום עם ראש השירות ,ויעוגנו
בנוהל הייעודי לפי סעיף (9א);".'.

.2

בסעיף  ,3בסופו ,יתווסף המשפט הבא" :ככל שהצעת
החוק הממשלתית בנושא לא תונח על שולחן הכנסת עד
ליום ט"ז בסיוון התש"ף ( 8ביוני  ,)2020יפקע תוקפה של
החלטת ממשלה  ,4950כפי שהוארכה בהחלטה זו ,באותו
היום".

.3

אחרי סעיף  4יבוא סעיף  5שיקבע" :סעיף (15א)()1
להחלטה  4950יתוקן כך שבסופו יבוא' :ופירוט המקרים
הפרטניים והייחודיים שבשלם נתבקש איסוף המידע
כאמור".'.
ב .החלטה זו תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט
של משרד הבריאות".

ד' בסיוון התש"ף ( 27במאי )2020
(חמ )3-6023
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

י"פ התש"ף ,עמ' .6480
י"פ התש"ף ,עמ' .5394

הודעה על מינוי לוועדת השגה
לפי חוק שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב2002-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב)( )1לחוק
שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב ,12002-לאחר התייעצות עם
שר המשפטים ,ובהתאם לתקנה  12לתקנות שירות הביטחון
הכללי (הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג ביטחוני לעובדיו,
הודעה לאדם בדבר אי התאמה ביטחונית וועדת השגה על
קביעת אי התאמה ביטחונית) ,התשס"ג ,22003-מיניתי את
1
2

ס"ח התשס"ב ,עמ' .179
ק"ת התשס"ג ,עמ' .462

ילקוט הפרסומים  ,8907י"ז בסיוון התש"ף9.6.2020 ,
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הסמכה

נורית אחיטוב לממלאת מקום יושב ראש הוועדה להשגה
על החלטה בדבר אי–התאמה ביטחונית למשרה או לתפקיד
שסווגו בסיווג ביטחוני.
תוקף המינוי לשנתיים.
י"א בסיוון התש"ף ( 3ביוני )2020
(חמ -3-3238ה)1

תיקון הודעה על בחינות לשנת 2020
לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות
ואגרות) ,התשנ"ז1997-
בהתאם לתקנה (5ב) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה
לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) ,התשנ"ז ,11997-אנו
מודיעים בזה כי הרשות שינתה את שעות מועדי הבחינות ,כך
ששעת הבחינה מקצועית א' שתתקיים ביום ל' בסיוון התש"ף
( 22ביוני  )2020שונתה מהשעה  11.00לשעה  16.30ושעת
הבחינה מקצועית ב' שתתקיים ביום ג' בתמוז התש"ף ( 25ביוני
 )2020שונתה מהשעה  11.00לשעה .16.30
ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,8845ביום י"ב
באייר התש"ף ( 6במאי  ,)2020תתוקן לפי זה.
ט"ז בסיוון התש"ף ( 8ביוני )2020
(חמ -3-2766ה)1
עודד שפירר
המנהל הכללי
רשות ניירות ערך
ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;352התשס"ו ,עמ' .409

הודעה בדבר מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 5
לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו ,11976-מינתה מליאת המועצה המקומית חריש,
בישיבתה מיום כ"ה בניסן התש"ף ( 19באפריל  ,)2020לעניין
החוק האמור ,את הרכב חברי ועדת הערר על קביעת ארנונה
כללית ,כלהלן:

תוקפה של הסמכה זו כל עוד המוסמך משמש בתפקידו
במועצה.
ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי )2020
(חמ -3-4343ה)2
סיגל שאלתיאל הלוי
ראש המועצה המקומית
תעשייתית מגדל תפן
1

ס"ח התשע"א ,עמ' .1057

הודעה על הסמכת פקחים
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 כ"ו בניסן התש"ף ( 20באפריל
 ,)2020את המפורטים להלן ,אשר קיבלו הכשרה מתאימה לכך,
לפקחים עירוניים בתחום השיפוט של עיריית נהריה:
ירון בן אמו

דוד רביבו

גל פרנקו

יוסף וקנין

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם בעיריית נהריה או עד יום הפסקת עבודתם בעירייה,
לפי המוקדם מביניהם.
כ"ו בניסן התש"ף ( 20באפריל )2020
(חמ -3-4343ה)2
רונן מרלי
ראש עיריית נהריה
1

ס"ח התשע"א ,עמ' .1057

הודעה בדבר מינוי יושב ראש ועדת ערר לארנונה

עורך הדין ליאור רחמים  -יושב ראש

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

דוד אוחיון  -חבר

נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 5
לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו ,11976-מינתה מליאת המועצה האזורית שדות נגב,
בישיבתה מיום י"ד בשבט התש"ף ( 9בפברואר  )2020את עורך
הדין גיא אבני ,ליושב ראש ועדת הערר לענייני ארנונה.

אייל ביטון  -חבר
גל חודרי  -חבר
יניב גרלינג  -חבר.
היושב ראש בצירוף שני חברים כמפורט לעיל ,ישמשו
כהרכב לדיון בעררים.
ט' באייר התש"ף ( 3במאי )2020
(חמ -3-265ה)1
יצחק קשת
ראש המועצה המקומית חריש
1

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לייעול האכיפה והפיקוח
העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
(להלן  -החוק) ,אני מסמיכה את עובד המועצה המקומית
תעשייתית מגדל תפן ,דמיטרי איטקין סשה ,לפקח עירוני לשם
פיקוח על ביצוע חוקי עזר בתחום המועצה המקומית תעשייתית
מגדל תפן (להלן  -המועצה).

1

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

1

לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-

א' בסיוון התש"ף ( 24במאי )2020
(חמ -3-265ה)1
תמיר עידאן
ראש המועצה האזורית שדות נגב
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,8907י"ז בסיוון התש"ף9.6.2020 ,
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לוועדה לצורך ציבורי של דרך ושצ"פ.

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'
" - 301-0212936מתחם שימור טחנות הקמח בראס עלי",
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7363
התשע"ז ,עמ'  ,213מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה זבולון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך שיקום ושימור הטחנות העתיקות
הקיימות בשטח.

.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 -
גוש  ,10369ח"ח  ,9 ,8 ,7 ,6בשטח של  3.414דונם ,בייעוד:
מבנים ומוסדות ציבור; גוש  ,10383ח"ח  ,21 ,4 ,2בשטח של
 0.296דונם ,בייעוד :דרך; כמסומן בתשריט ההפקעותv ,
נמצא במשרדי הוועדה ,מועצה אזורית זבולון ,דואר כפר
מכבי .30030

.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 -
גוש  ,17037ח"ח ( 787 ,306 ,305לשעבר ח"ח  ;)3הייעוד :דרך,
שצ"פ.

א' בסיוון התש"ף ( 24במאי )2020
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

בנצי יעקב בן ציון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תמ"ל
 ,1022שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,7410התשע"ז ,עמ'  ,1881מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשקלון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבנים
ומוסדות ציבור.

.2

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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.

ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי )2020
(חמ )3-2
עמוס נצר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זבולון

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

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'
 - 251-0276063ג ,22197/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,7567התשע"ז ,עמ'  ,8528מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גליל מזרחי (להלן

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
ילקוט הפרסומים  ,8907י"ז בסיוון התש"ף9.6.2020 ,

15:54

.4

.2

תיאור הקרקע -
מגרש מס'  411בגוש  ,2884חלקה  21ובגוש  ,1479חלקה ,19
ח"ח  ;23 ,22 ,4הייעוד :מבנים ,מוסדות ציבור  -בית ספר
מקיף ו'.

ז' בכסלו התש"ף ( 5בדצמבר )2019

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,6802ח"ח  ;30הייעוד:
דרך.

י' בסיוון התש"ף ( 2ביוני )2020
(חמ )3-4
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

(חמ )3-2
תומר גלאם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשקלון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת 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' בב,28/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1488התשכ"ט ,עמ'  ,304מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,8645התש"ף ,עמ'  ,3240תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6195חלקה 128
בשלמות ,בשטח של  1,805מ"ר; הייעוד :שב"צ ושצ"פ.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כ/450/ב ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6778התשע"ד,
עמ'  ,4682מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קריית אתא ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,8411התשע"ט ,עמ'  ,14199תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית קריית אתא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית אתא ,המזוהה כגוש  ,11052ח"ח ;70 ,69 ,68
הייעוד :דרכים.

י"א בסיוון התש"ף ( 3ביוני )2020
(חמ )3-4
יעקב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית אתא

כ"ד באייר התש"ף ( 18במאי )2020
(חמ )3-4
אברהם רובינשטיין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
1
2

1
2

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

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת 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 מפורטת מס' ג/ג/במ,168/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4229
התשנ"ד ,עמ'  ,4207מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,8324התשע"ה ,עמ'  ,12521תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית ינוח ג'ת
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

לפקודת 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' ח ,3/152/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6460התשע"ב,
עמ'  ,5843מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חולון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6559התשע"ג ,עמ'  ,3203תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,8907י"ז בסיוון התש"ף9.6.2020 ,
09/06/20

15:54

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

שטח ציבורי פתוח; מגרש צפ ,12בהתאם לתכנית ג/
במ 168/המאושרת; גוש  ,18726ח"ח  ;79גוש  ,19796ח"ח

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6483

( 133לשעבר גוש  ,18726ח"ח ( )7שטח הפקעת ייעוד שצ"פ
עומד על  41.650דונם).
העתק תשריט ההפקעה מס' הפ 20190002-מופקד
במשרדי הוועדה ,רח' הברוש  ,27מושב מעונה ,טל' 04-
 ,9977913וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות לקבלת קהל.
י' בסיוון התש"ף ( 2ביוני )2020
(חמ )3-2

מושון גבאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודות שיתופיות
( )1הואיל וביום  24.1.2018ניתן צו לפירוק האגודה מתיישבי
גן הדרום אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית
בע"מ ,מס' אגודה  ,57-004039-4וצו זה פורסם בילקוט
הפרסומים  ,7688התשע"ח ,עמ'  ,4682והואיל והפירוק
הנ"ל הושלם ביום  ,7.6.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה
חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )2הואיל וביום  9.12.2019ניתן צו לפירוק האגודה מתיישבי
שדמה  -אגודה שיתופית להתיישבות בע"מ ,מס' אגודה 57-
 ,005050-0וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,8587התש"ף ,עמ'
 ,2342והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום  ,9.6.2020ניתנת בזה
הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות
ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
י"ז בסיוון התש"ף ( 9ביוני )2020
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

בקשות לפירוק תאגידים על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 8475-06-20
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת הצדקות המאוחדות ,ע"ר ,58-005281-9
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.6.2020הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.8.2020בשעה .08.30
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 לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.22.7.2020
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
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בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .22.7.2020
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב
			

חדל"ת 18382-01-20

בעניין חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,התשע"ח,2018-
ובעניין :פירוק חברת הכח מכבי עמידר עירוני רמת גן בע"מ,
חל"צ  ,51-369813-4מרח' הטייסים  ,85רמת גן ,פקס' 03-
 ,6310489פקס' .03-6312841
והמבקשים .1 :עודד נחמני;  .2דרור בר נור;  .3יחזקאל טקו;
ע"י ב"כ עו"ד אוהד כהן ו/או עו"ד תום כהן ,ממשרד עורכי
דין אוהד כהן ושות' ,רח' השונית  ,2הרצליה פיתוח ,טל' 052-
 ,8554422פקס'  ,03-5032264דוא"לohadcohen.law&gmail. :
 ,comועו"ד יוסף חן ,ממשרד עורכי דין יוסף חן ,רח' אלוף הניצחון
7א הוד השרון ,טל'  ,072-2525300פקס'  ,072-2525301דוא"ל:
.joseph&chen-advocates.com
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.1.2020הוגשה על ידי נושי
החל"צ ,בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את
החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת הפירוק תישמע לפני בית
המשפט היושב בדין ביום  ,28.7.2020בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור לבית המשפט הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור לבית המשפט הנ"ל ,לפחות 15
ימים לפני מועד הדיון.
אוהד כהן ,עו"ד
יוסף חן ,עו"ד
באי כוח כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב
תיק ה"פ 63315-05-20
			
בעניין :שדות נפט חיפושים ( ,)1992ש"מ .55-001260-3
ובעניין :הודעה בדבר דיון בבקשת פירוק של השותפות
ואישור הסכמי התקשרות.
והמפרקת הזמנית :עו"ד קרן רייכבך סגל ,משד' אבא אבן
 ,10ת"ד  ,2081הרצליה  ,4612002טל' .09-9726000
נמסרת בזה הודעה ,כי בקשת פירוק ככנגד השותפות וכן
בקשה לאישור הסכמי התקשרות לקראת הגשת תביעה מטעם
השותפות הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב ,וכי בקשות
אלה יישמעו לפני בית המשפט היושב בדין ביום 24.6.2020
בשעה .9.30
כל נושה או בעל יחידת השתתפות בשותפות האמורה
הרוצה לתמוך במתן צו בענייין הבקשות או להתנגד לכך,
רשאי להופיע בשעת הדיון ,בעצמו או באמצעות עורך דין
מטעמו ,לאחר שימסור למפרקת הזמנית הודעה על רצונו
זה; את ההודעה יש למסור או לשלחה בדואר לידי המפרקת
הזמנית ,בכתובת הנ"ל ,לא יאוחר מיום  21.6.2020בשעה .17.00
התנגדות לבקשת הפירוק ו/או בקשה לאישור הסכמי
התקשרות ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב עד
יום  .21.6.2020נושה או בעל יחידת השתתפות רשאי לצלם,
בתשלום ,העתק מבקשת פירוק השותפות ומהבקשה לאישור
הסכמי ההתקשרות בכתובת הח"מ.
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אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות תיערך ,באופן מקוון,
ביום שני 15.6.2020 ,בשעה  16.00כמפורט בפרסומים במערכת
המאי"ה.
קרן רייכבך סגל ,עו"ד ,המפרקת הזמנית
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 35407-10-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אלום דיזיין בע"מ ,ח"פ ,51-399232-1
והמבקש :רביע שאמי ,ע"י ב"כ עו"ד וג'די פ' אבו אל הי'גא,
מת"ד  ,422טמרה .30811
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.10.2019הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.9.2020בשעה .09.30
כל נושה או משתתף של החברה 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
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,13.8.2020בשעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
וג'די פ' אבו אל היג'א ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אנלייטן פרויקט ניצוץ בע"מ (חל"צ)
(ח"פ )51-506484-8
(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  ,19.7.2020בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' תובל  ,5תל–
אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
בועז מאיר ,מפרק

עלי שומרון בע"מ
(ח"פ )51-199029-3
(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  ,10.00אצל המפרקת ,רח' הרצל ,23
חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
טל פורת ,עו"ד ,מפרקת
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בס"ד אאא משקאות בע"מ
(ח"פ )51-574289-8
(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  ,3.9.2020בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' הלפיד ,10
פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נאמן-רונן לוי ,מפרק

יוסי ישר  -עפר כבישים ובנין בע"מ
(ח"פ )51-170086-6
(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  ,26.7.2020בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' נחל דן ,8
אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שני שליו ,עו"ד ,מפרק

נבות שדרות רוטשילד  105תל אביב בע"מ
(ח"פ )51-085701-4
(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  ,26.7.2020בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח'
הארבעה  ,24תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף לאור ,עו"ד ,מפרק

פרופ אי אר פי בע"מ
(ח"פ )51-410352-2
(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  ,31.7.2020בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' המכבים ,108
שוהם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
סטפאן הלימי ,מפרק
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המברשת תעשית מברשות קיבוץ רוחמה 1973

( )1מברשות לתעשייה רוחמה אגש"ח בע"מ ,מס' ,57-005155-7
נוספה כשותפה מוגבלת בשותפות;

(ש"מ )55-000200-0

הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר שינויים
בשותפות כמפורט להלן:

( )2השותפה המוגבלת קרן השומר הצעיר בע"מ ,מס'
 ,52-000908-5אינה עוד שותפה מוגבלת בשותפות.
מארי קושניר הררי ,עו"ד
מורשה חתימה בשותפות

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

שם החייב
יניב קדוש
גבי אברהמי
פני דדון
לירון לביא
דוד בוזגלו
אבנר
בורוכוב
טאלב עאזם
נעמה נועה
מנשה
שלומי
מועלם
אתי כהן
ראמי סלמאן
אליהו עידה
כפיר אלמלך
שאול
תשובה
ורד גבאי
עקווא
מרים דחלה

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל בה
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל
הדיון
לחוק
מסלול הפטר מספר התיק
כתובת
19/11/2020
בשמת  ,11דימונה באר שבע 20/08/2020 1499755082
25/10/2020
03/09/2020 5035551016
ירושלים
רמת לח"י ,1152
בית שמש
25/10/2020
31/08/2020 5093310817
ירושלים
זנגויל ,17/1
ירושלים
26/10/2020
03/09/2020 5163181215
נתניה
דרך המכבים ,26
ראשון לציון
26/10/2020
01/09/2020 2099931034
נתניה
יעל  ,18נשר
27/10/2020
01/09/2020 1699817009
נתניה
קרן היסוד ,14
נתניה
27/10/2020
01/09/2020 1699837010
נתניה
טייבה 40400
22/10/2020
07/09/2020 5196920819
נתניה
ויצמן  ,31חולון
ההגנה ,130
אור יהודה
יוספטל ,43
אשקלון
עשהאל ,14
ירושלים
יפת ,173
תל אביב
האבות ,56
טבריה
אשכול ,3
הוד השרון
ז'בוטינסקי ,18
אור עקיבא
רח  ,5035נצרת

לשכת ההוצאה
לפועל בה
מתקיים הדיון
באר שבע
ירושלים

שעת
הדיון הערות
10:30
12:30

ירושלים

12:00

ראשון לציון

11:00

ראשון לציון
ראשון לציון

10:00
10:00

ראשון לציון
נתניה

10:45
12:30

תל אביב

01/09/2020 0197033533

28/12/2020

תל אביב

10:00

תל אביב

01/09/2020 0198679134

28/12/2020

תל אביב

10:15

תל אביב

01/09/2020 0198615145

28/12/2020

תל אביב

10:30

תל אביב

02/09/2020 0199795121

28/12/2020

תל אביב

11:00

תל אביב

03/09/2020 5002240316

04/01/2021

תל אביב

09:00

תל אביב

03/09/2020 0198319047

04/01/2021

תל אביב

09:30

תל אביב

06/09/2020 5220800616

04/01/2021

תל אביב

10:00

תל אביב

10/05/2020 0198756116

29/09/2020

תל אביב

 10:45דיון
שנדחה
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