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הודעה על אישור לגיוס תרומות
לפי חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית
כספים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה ,בהתאם לסעיף 7
לחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים),
התשי"ט ,11959-להתיר לנציגויות ישראל בחו"ל ,באמצעות
שליחיה הרשמיים של המדינה בחו"ל ,לגייס ולקבל תרומות
לצורך עריכת אירועי יום העצמאות של מדינת ישראל וכן
אירועים לציון מועדים מכוננים ביחסי החוץ בין ישראל לבין
מדינות או ארגונים בין–לאומיים בהתאם לתנאים המפורטים
בהחלטתה.
לשם אישור גיוס וקבלת התרומות יקים משרד החוץ
ועדות משרדיות ,כמפורט בנוהל שגובש בנושא.

נוהל גיוס וקבלת תרומות לאירועי יום העצמאות
ולאירועים לציון מועדים מכוננים ביחסי החוץ בין ישראל
לבין מדינות או ארגונים בין–לאומיים בנציגויות
ישראל בחו"ל
פרק א' :מבוא
.1

.2

גיוס וקבלת התרומות ייעשו בהתאם לנוהל ,אשר
מסדיר את הליך האישור ,את העקרונות והשיקולים בבחינת
התרומות ואת המגבלות על גיוס וקבלת תרומות ,והכול בשים
לב לעקרונות בדבר מינהל תקין ,שמירה על טוהר המידות
ואמון הציבור בשירות הציבורי והעדר ניגוד עניינים.

"תרומה"  -בין בכסף ובין בשווה כסף;
"משרד החוץ"  -משרד החוץ של מדינת ישראל ונציגויותיו
בחו"ל;
"ועדת התרומות" או "הוועדה"  -ועדה משרדית בראשות
סמנכ"ל בכיר לדיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ
לבחינה ולאישור גיוס וקבלת תרומות למשרד החוץ
ונציגויותיו;

עיקרי הנוהל הם כלהלן:

"ועדת חריגים"  -ועדה משרדית בראשות המנהל הכללי
של משרד החוץ או סגנו לאישור גיוס וקבלת
תרומות במקרים מיוחדים ,כמפורט בנוהל.

ב .ככלל ,לא יאושרו גיוס וקבלת תרומות מגופים מסחריים;
ג.

ד .תרומה מגורם יחיד לא תעלה על  25%מסך האירוע;
ה .תרומה מגורם יחיד לא תעלה על סך של  100,000שקלים
חדשים בשנה;
ו.

הסך הכולל של התרומות שיתקבלו על ידי כלל הנציגויות
לא יעלה על  25מיליון שקלים חדשים בשנה;

ז.

דבר התרומה ,לאחר אישורה ,יפורסם על ידי המשרד;

ח .לא תינתן לתורם כל תמורה בעבור התרומה;
ט .על אף האמור לעיל ,במקרים מיוחדים שבהם תוצע
תרומה החורגת מכללים אלה ,יובא הדבר לאישור ועדת
חריגים בראשות המנהל הכללי של משרד החוץ או
סגנו ,שתקבל החלטתה לאחר התייעצות עם נציג היועץ
המשפטי לממשלה .החלטת ועדת החריגים המאשרת
חריגה מכללים אלה תתקבל על דעת כל חברי הוועדה.
ככל שיידרשו בעתיד שינויים או עדכונים של הנוהל,
משרד החוץ יוכל לבצעם ,ובלבד שלא תהיה בהם סטייה
מהותית מעקרונותיו ,ובתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה
או מי מטעמו.
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .190
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הגדרות
בנוהל זה -

א .יאושרו גיוס וקבלת תרומות מגורמים בעלי זיקה לישראל.
מטעמים שיירשמו ,יהיה ניתן לאשר גיוס וקבלת תרומות
מגורמים אחרים;
כל תרומה תיבחן באופן פרטני על ידי ועדה משרדית
בראשות סמנכ"ל בכיר לדיפלומטיה ציבורית במשרד
החוץ ,אשר בין שיקוליה בבחינת הבקשה יהיו זהות
התורם ויחסי הגומלין שלו עם הנציגות ועם משרד החוץ,
מטרות התרומה ,שיעורה או שווייה ,תיאורה ,שיקולים
תקציביים ,עקרונות של טוהר מידות והעדר ניגוד עניינים,
ואפשרות לפגיעה בתדמית המדינה או המשרד עקב קבלת
התרומה;

מטרה
נוהל זה בא להסדיר את ההליך לאישור גיוס וקבלת
תרומות למימון אירועי יום העצמאות ואירועים לציון
מועדים מכוננים ביחסי החוץ בין ישראל לבין מדינות
או ארגונים בין–לאומיים בנציגויות ישראל בחו"ל ,ולעגן
עקרונות ראויים לאישור התרומות האמורות ,אשר יבטיחו
מינהל תקין ושמירה על טוהר המידות.

.3

		
הסדרת גיוס וקבלת תרומות
(א) לא תגויס ולא תתקבל תרומה למימון אירועי יום
העצמאות ואירועים לציון מועדים מכוננים ביחסי
החוץ בין ישראל לבין מדינות או ארגונים בין–
לאומיים בנציגויות ישראל בחו"ל ,אלא בכפוף
להוראות נוהל זה.
(ב) לא תגויס ולא תתקבל תרומה למימון אירועי יום
העצמאות ואירועים לציון מועדים מכוננים ביחסי
החוץ בין ישראל לבין מדינות או ארגונים בין–
לאומיים בנציגויות ישראל בחו"ל ,שיש בה כדי
לעקוף את הוראות הדין ,מדיניות ממשלתית או
מדיניות משרד החוץ.
פרק ב' :הליך אישור גיוס וקבלת תרומות

			
 .4ועדת תרומות משרדית
(א) תוקם ועדה משרדית לבחינת גיוס וקבלת תרומות
למשרד החוץ ואישור קבלתן ,וחבריה יהיו:
( )1סמנכ"ל בכיר לדיפלומטיה ציבורית  -יושב ראש;
( )2ראש המערך המדיני או נציגו;
( )3סמנכ"ל למנהל או נציגו;
( )4חשב המשרד או נציגו;
( )5היועץ המשפטי או נציגו;
( )6מנהל מחלקת מינהל ותקציב במערך המדיני.
(ב) הוועדה תהיה אחראית להדרכת השליחים
הרשאים לגייס תרומות לפי נוהל זה בטרם יציאתם
לחו"ל .שליחים אשר נמצאים בחו"ל בעת קבלת
החלטה זו ולא יעברו הדרכה בדבר גיוס תרומות
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עד יום ח' בתמוז התש"ף ( 30ביוני  )2020לא יהיו
רשאים להמשיך ולגייס תרומות .הוועדה תקבל
דיווח על אודות הליכי גיוס התרומות שנערכים
בנציגויות כאמור בסעיף (5א).
(ג) תוקם ועדת חריגים של משרד החוץ לבחינת גיוס
וקבלת תרומות למשרד החוץ ואישור קבלתן של
תרומות במקרים מיוחדים החורגים מהתנאים
המפורטים בסעיפים  8ו– 9להלן ,וחבריה יהיו:
( )1המנהל הכללי או סגנו  -יושב ראש;
( )2חשב המשרד או סגנו;
( )3היועץ המשפטי או סגנו.
 .5תיעוד גיוס וקבלת ההצעה לתרומה וחוות דעת לפני דיון
בוועדת התרומות
(א) גויסה או הוצעה תרומה לנציגות והיא מעוניינת
לקבלה ,תתעדה הנציגות באמצעות טופס מובנה
אשר יפרט את הליכי גיוס התרומה או את נסיבות
קבלת ההצעה כגון התכתבויות עם התורם,
תרשומות שיחה וכיוצא בזה ,וכן את הטעמים שביסוד
התרומה ,לאיזה מטרות נועדה ,סכומה או שווייה,
יחסי הגומלין הקיימים בין התורם לבין הנציגות
ומשרד החוץ ,ולגבי תרומה בשווה כסף  -תיאורה.
הנציגות תפרט את הגופים שאליהם פנתה במסגרת
הליכי גיוס גם לגבי תרומות שלא הבשילו.
תיעוד הליכי הגיוס או ההצעה למתן התרומה
יצורף לטופס הבקשה לאישור קבלת התרומה אשר
יועבר לבחינת הוועדה ולהחלטתה.
(ב) החלטה על קבלת תרומה כאמור תתקבל על ידי
ועדת התרומות המשרדית ברוב של ארבעה חברים
ובהם החשב והיועץ המשפטי ,בהתאם לעקרונות
ולשיקולים המפורטים בפרקים ג' עד ה' לנוהל
זה ,העוסקים ככלל בטוהר המידות ,בניגודי
עניינים ,באמון הציבור בשירות הציבורי
ובהשפעות ובשיקולים תקציביים .עמדת היועץ
המשפטי למשרד החוץ או נציגו בוועדה תכריע
בעניינים משפטיים ועמדת חשב משרד החוץ
או נציגו תכריע בעניינים כספיים .החלטת הוועדה
תתועד בפרוטוקול.
 .6פרסום קבלת התרומה ושם התורם
(א) עם אישור קבלת התרומה ,יפורסם דבר התרומה,
סכומה וייעודה באתר האינטרנט של הנציגות
הרלוונטית ובאתר האינטרנט של משרד החוץ ,שם
ירוכזו התרומות שאושרו והתקבלו.
(ב) ככלל ,כל תרומה שאושרה תפורסם באמצעים
המוזכרים לעיל בציון שם התורם .ביקש התורם שלא
לפרסם את שמו ,תשקול הוועדה אם לאשר את קבלת
התרומה בלא פרסום שם התורם ,לפי נסיבות העניין.
סירב התורם לפרסום שמו והוועדה אישרה זאת,
תפורסם התרומה בלא ציון שם התורם.
 .7אישור ממשלה מטעמים מיוחדים
סברה ועדת התרומות כי יש לאשר את קבלת התרומה,
ואולם קיימים טעמים מיוחדים ולפיהם ראוי שהממשלה
תאשר אף היא את קבלת התרומה ,כגון עניין הנוגע ליחסי
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חוץ ,עניין שבמדיניות הממשלה וכיוצא בזה ,תעביר את
החלטתה לאשר את התרומה לאישור הממשלה באמצעות
שר החוץ ,בצירוף חוות דעתה המנומקת ,אשר תהיה
ערוכה לפי האמור בסעיף (5ב).
פרק ג' :עקרונות תקציביים בקבלת תרומות
 .8תקציב			
(א) תרומה מגורם יחיד לכל נציגות לא תעלה על סך
של  100,000שקלים חדשים (או שווה ערך במטבע
מקומי) או תרומה בשווה כסף בשנה; לעניין סעיף
זה" ,שנה"  12 -החודשים שקדמו לקבלת התרומה.
(ב) תרומה מגורם יחיד לא תעלה על  25%מסך עלות
האירוע.
 .9הסך הכולל של התרומות שיתקבלו ,על ידי כלל הנציגויות,
לא יעלה על  25מיליון שקלים חדשים לשנה קלנדרית.
 .10על אף האמור בסעיף (8א) ,בסעיף (8ב) ובסעיף  9לעיל,
במקרים מיוחדים שבהם תוצע תרומה החורגת מכללים
אלה ,יובא הדבר לאישור של ועדת החריגים ,והיא תקבל
את החלטתה לאחר התייעצות עם נציג היועץ המשפטי
לממשלה .החלטת ועדת החריגים המאשרת חריגה
מכללים אלה תתקבל על דעת כל חברי הוועדה.
פרק ד' :שיקולים הנוגעים לשמירה על טוהר המידות בבחינת
גיוס וקבלת התרומה
		
 .11זהות ומהות התורם
בטרם גיוס התרומה ובעת בחינת קבלת התרומה יש לברר
את מרב הפרטים על זהות ומהות התורם ,לרבות -
( )1היות התורם בעל זיקה לישראל או לפעילות הנציגות;
( )2זהות בעלי השליטה בתאגיד תורם;
( )3אם מדובר בתורם שהוא גורם עסקי או גורם הפועל
שלא למטרות רווח ,למטרות ציבוריות פילנתרופיות;
( )4הזיקה בין פעילות התורם לפעילות המשרד וטיב
הקשר של המשרד או הממשלה עם התורם ,ככל
שקיימים;
( )5מהו משך הקשר עם התורם;
( )6מה הם הטעמים שביסוד התרומה;
( )7אם התורם נזקק בעבר להפעלת סמכות של משרד
החוץ או של הנציגות שאליה הוא מעוניין לתרום,
ואם הוא צפוי להיזקק להפעלת סמכותם של גורמים
אלה בעתיד.
 .12איסור גיוס וקבלת תרומה ממקור בלתי חוקי
נמצא מידע על כך שמקור כספי התרומה במעשים בלתי
חוקיים או שיש חשש כי בגיוס וקבלת התרומה יש משום
הלבנת הון ,לא תתקבל התרומה.
 .13טוהר המידות וניגוד עניינים
(א) בגיבוש תכנית הגיוס על ידי הנציגות ובעת בחינת
התרומה על ידי הוועדה ,ייבחן אם יש בקבלתה
משום חשש לפגיעה בטוהר המידות ,ובפרט אם
למשרד החוץ ו/או לנציגות יש ניגוד עניינים בקבלת
התרומה .אם קיים ניגוד עניינים כאמור ,יש לבחון אם
ניתן להסדירו באופן שניתן לאשר את קבלת התרומה
או שהוא מהווה מניעה מוחלטת מקבלתה.

4501

(ב) יש לוודא שהתרומות ניתנות למשרד החוץ בלא
תמורה כלשהי או ציפייה לקבלת תמורה כלשהי
ממשרד החוץ ,במישרין או בעקיפין ,בעת גיוס
או מתן התרומה ואף לאחר מכן .לעניין זה ,מתן
חסות לתורם בקשר עם האירוע שבעבורו ניתנה
התרומה אינו מהווה תמורה והדבר ייבחן בהתאם
להוראת תכ"מ מספר  15.3.0.1בנושא מתן חסות
על ידי משרדי הממשלה .אישור החסות יבוא נוסף
על אישור התרומה כנדרש לפי נוהל זה.

פרק ז' :הוראות שונות
			
 .18שמירת דינים
נוהל זה אינו גורע מתנאים ,מהיתרים או מאישורים
אחרים הנדרשים לפי כל דין.
 .19תרומה שמימושה מחייב התקשרות עם ספק מסוים
(א) התקשרויות לקבלת טובין או שירותים לצורך
מימוש ייעוד התרומה ייעשו לפי דיני המכרזים.
(ב) לא יהיה ניתן לאשר תרומה שמימושה עשוי לחייב
התקשרות עם ספק מסוים ,למעט התקשרות עם
ספק יחיד הנעשית בהתאם לדיני המכרזים.

(ג) בטרם גיוס התרומה ובעת בחינתה יש לבדוק אם יש
בתרומה כדי להקנות לתורם עדיפות בקידום עסקיו.
(ד) ככלל ,יש להימנע מגיוס או מקבלת תרומה מגורם
שאמור להיזקק לשירות מהנציגות או מהמשרד,
אשר כרוכה בו הפעלת שיקול דעת.
 .14איסור הפליה
בעת בחינת התרומה יש לוודא שאין בגיוסה ,בקבלתה,
בתנאיה ,באופן חלוקתה וכיוצא בזה ,משום הפליה פסולה,
לרבות מטעמים של גזע ,דת ,מין או לאום ,או פגיעה בגזע,
עדה ,דת ,מין ,לאום או כל קבוצת אנשים אחרת .אין
רואים הפליה או פגיעה לפי סעיף זה כאשר הדבר מתחייב
מאופיה ,ממהותה או מייעודה של התרומה.
 .15שמירה על תדמית המדינה ומשרד החוץ
בטרם גיוס התרומה ובעת בחינת התרומה יש לשקול
אם צפויה פגיעה בתדמית מדינת ישראל ומשרד החוץ
כתוצאה מקבלת התרומה או מהליכי גיוס התרומה.
פרק ה' :שמירה על טוהר המידות לאחר הליכי גיוס
וקבלת תרומה
 .16אי–מתן קדימות לתורם בשל מתן התרומה
(א) מתן התרומה או סירוב למתן תרומה לא יהווה
שיקול כלשהו בהפעלת שיקול דעתם של עובדי
משרד החוץ בעניינו של התורם ,והם ינהגו בענייניו
כבכל עניין שבא לפניהם .בין השאר ,לא תינתן
לעניינו של התורם קדימות כלשהי בטיפול
הנובעת מעצם מתן התרומה.
(ב) החלטות בעניינים החורגים מפעולות שגרתיות של
המשרד הקשורות לתורם ,יתקבלו מטעמים
מיוחדים לאחר אישור היועץ המשפטי של משרד
החוץ.
פרק ו' :רישום תרומות בספר התקציב
		
 .17תקצוב תרומה בכסף ובשווה כסף
(א) לאחר אישור הוועדה לקבלת התרומה ,בהתאם
לפרק ב' ,ולשם נראות ,בקרה ופיקוח ,תרומה בכסף
תירשם בספר החשבונות של הנציגות ,בחשבון
מסוג "הכנסה" אשר יהיה חשבון ייעודי לצורך
קבלת תרומות לאירועי יום העצמאות או לאירועים
לציון מועדים מכוננים ביחסי החוץ בין ישראל
ובין מדינות או ארגונים בין–לאומיים.
(ב) תרומה בשווה כסף תוצג בדוחות הכספיים של
המדינה ,בהתאם לכללים שיפרסם החשב הכללי.
(ג) רק לאחר אישור וקבלת התרומה יהיה ניתן להוציא
את ההוצאה בגינה.
(ד) בתום ביצוע התשלומים ,יועבר דוח הוצאה מפורט
למטה משרד החוץ.
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 .20בעלי התפקידים הרשאים להתרים
בנציגויות בחו"ל הרשאים לגייס תרומות לטובת אירועי
יום העצמאות ואירועים לציון מועדים מכוננים ביחסי
החוץ בין ישראל ובין מדינות או ארגונים בין–לאומיים
יהיו שליחיה הרשמיים של מדינת ישראל בלבד.
י"ח בטבת התש"ף ( 15בינואר )2020
(חמ -3-1056ה)1
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

הודעה על הקמת ועדה להטלת עיצום כספי
לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק איסור הלבנת הון,
התש"ס( 12000-להלן  -החוק) ,אני מודיע בזה על הקמת ועדה
להטלת עיצום כספי לגבי גופים שרשות שוק ההון ביטוח
וחיסכון מפקחת עליהם ,בהרכב המפורט להלן:
( )1הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ובכלל זה בתפקידו
כמפקח על נותני שירותים פיננסיים לפי סעיף (2א)
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים) ,התשע"ו - 22016-יושב ראש הוועדה ,ויבגני
אוסטרובסקי ,סגן בכיר לממונה על רשות שוק ההון ביטוח
וחיסכון  -ממלא מקומו;
( )2יואב פרוסק ,מנהל מחלקת פיקוח על גופים מוסדיים,
רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון  -חבר ,ואלעד אלקובי,
מנהל מחלקת ביטוחי רכוש ,רשות שוק ההון ביטוח
וחיסכון  -ממלא מקומו;
( )3שלומית ווגמן ,משפטאית ,עובדת משרד המשפטים שמינה
שר המשפטים  -חברה ;3ואולם את מקומה יוכל למלא כל
מי שמונה לממלא מקום חבר הוועדה שהוא משפטאי לפי
הסעיף האמור.
מינוי זה מבטל כל מינוי אחר שקדם לו.
ט"ז בשבט התש"ף ( 11בפברואר )2020
(חמ -3-3166ה)1

1
2
3

משה כחלון
שר האוצר
ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשע"ו ,עמ' .712
ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;1098התשע"ז ,עמ' .684
י"פ התשע"ז ,עמ' .2437

ילקוט הפרסומים  ,8712א' באדר התש"ף26.2.2020 ,
14:01

הודעה על הנחת תכנית

הסמכת מפקחים

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-

לפי פקודת בריאות העם1940 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה
מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-שתכנית הניקוז "הסדרת נחל
עדשים ויובליו קטע נחל מזרע (מחצבת מזרע)" ,שהחליטה
עליה רשות ניקוז קישון ,הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק
ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום
רשות הניקוז.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת בריאות העם1940 ,
(להלן  -הפקודה) ,אני מסמיך את האנשים ששמותיהם מפורטים
להלן ,למפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 64א
לפקודה:

1

התנגדות על פי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז
קישון ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
המען להגשת ההתנגדות הוא :רשות ניקוז ונחלים קישון,
רח' המגדל ,יוקנעם המושבה.
א' בשבט התש"ף ( 27בינואר )2020
(חמ -3-71ה)1

1

צחי הנגבי
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;4התשס"ו ,עמ' .351

המען להגשת ההתנגדות הוא :רשות ניקוז ים המלח ,ד"נ ים
המלח ,נווה זוהר .86910
א' בשבט התש"ף ( 27בינואר )2020
(חמ -3-71ה)1

1

צחי הנגבי
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;4התשס"ו ,עמ' .351

כ"ד בשבט התש"ף ( 19בפברואר )2020
(חמ -3-613ה)4

1

הודעה על העברת סמכויות
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף (16א) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,העברתי ביום ג' בשבט
התש"ף ( 29בינואר  ,)2020למי שמשמש בתפקיד עוזר ראשי
(תאגידים ולשכות) ברשות האוכלוסין וההגירה ,את סמכויותיי
לפי סעיפים 3 ,)2(3א(א) ו–(11א) לחוק ,למעט הסמכות לבטל
רישיון לישיבת קבע או לישיבת ארעי ,וכן לפי סעיף (11א )1לחוק.
ג' בשבט התש"ף ( 29בינואר )2020
(חמ -3-677ה)1

1

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"ג ,עמ'  ;541התשע"ח ,עמ' .668

ילקוט הפרסומים  ,8712א' באדר התש"ף26.2.2020 ,
26/02/20
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יעקב ליצמן
שר הבריאות
ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;191התשע"א ,עמ' .742

שינוי מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני משנה את מינוים של הרשומים מטה
לעובדים סוציאליים ,לפי החוק האמור:
יובל מסורי ,מס' רישום ,223088 :כך שבמקום "בעיריית תל
אביב" יבוא "בעיריית נתניה";
נחמה קהת-אביב ,מס' רישום ,38646 :כך שבמקום "מועצה
אזורית גליל תחתון" יבוא "תל מונד".
י"ד בשבט התש"ף ( 9בפברואר )2020
(חמ )3-1769
אופיר אקוניס
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1
2
3

לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-

ארנון גיל

ברק שפירא

תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבלי ההסמכה משמשים
בתפקידם במשרד הבריאות.

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-

התנגדות על פי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז ים
המלח ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.

אלינה פופרנו
אפרים שפר

הודעה על הנחת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה
מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-שתכנית הניקוז "הסדרת נחל
קדרון  -שלב ב'" ,שהחליטה עליה רשות ניקוז ים המלח ,הונחה
במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות
המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

רוני ברקוביץ

לידור צברי
מוחמד סולימאן

ס"ח התשכ"ו ,עמ' .56
י"פ התשע"ח ,עמ' .7818
י"פ התשס"ט ,עמ' .5259

הודעה לממונה על הגשת בקשה לצו לפתיחת
הליכים לבית המשפט ועל מועד לדיון בבקשה
בבית המשפט המחוזי בחיפה
			

פר"ק 53777-04-19

בעניין :חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,התשע"ח,2018-
ובעניין :אלחסון ציפורים וחיות מחמד בע"מ ,ח"פ ,51-532857-3
דאלית אלכרמל,
והמבקש :רוני חגאר ,ע"י ב"כ עו"ד יעקב ח'לול ,מרח'
העצמאות  ,43חיפה ,טל'  ,04-9555340פקס' ,076-5100998
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.1.2020הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה למתן צו לפתיחה בהליכים נגד החברה
הנזכרת לעיל ,וכי הבקשה למתן צו לפתיחה בהליכים תישמע
לפני בית המשפט היושב בדין ביום  ,30.3.2020בשעה .9.30

4503

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 משעה  12.00ביום
.29.3.2020
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקש הפירוק.
יעקב ח'לול ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
צווי פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות
השיתופיות ,מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
( )1שם האגודה :ענביד מוצרי בידוד קרית ענבים אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-003929-7 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרקת את עו"ד דנית רימון ,ממשרד
ליפא מאיר ושות' ,רח' ויצמן  ,2תל–אביב-יפו  ,6423902טל' 03-
 ,6070630פקס' .03-6070649
( )2שם האגודה :מתיישבי גבע אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-003640-0 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,רח' הצבי  ,15ירושלים  ,9438622טל' 074-
 ,7502807פקס' .074-7502728
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי מענו.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
כ"ד בשבט התש"ף ( 19בפברואר )2020
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות
( )1הואיל וביום  29.1.2019ניתן צו לפירוק האגודה משי
בגליל  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-004450-3וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,8112
התשע"ט ,עמ'  ,7619והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,23.2.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
( )2הואיל וביום  28.3.2019ניתן צו לפירוק האגודה רפת קטיף
עצמונה  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
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 ,57-003477-7וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,8378
התשע"ט ,עמ'  ,13574והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,24.2.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
( )3הואיל וביום  20.5.2019ניתן צו לפירוק האגודה בית
חלומותי ממלכת הילדים גבעת ברנר אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ ,מס' אגודה  ,57-003902-4וצו זה פורסם
בילקוט הפרסומים  ,8299התשע"ט ,עמ'  ,12062והואיל
והפירוק הנ"ל הושלם ביום  ,24.2.2020ניתנת בזה הודעה
כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות
ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )4הואיל וביום  5.8.2019ניתן צו לפירוק האגודה נעלי דפנה
 אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ ,מס' אגודה ,57-005171-4וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,8437
התשע"ט ,עמ'  ,14737והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,25.2.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
ל' בשבט התש"ף ( 25בפברואר )2020
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 205-0767624
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה מחוז צפון ,מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'
 :205-0767624סלאמה  -תכנית להרחבת מתחם מבני ציבור.
גרסת הוראות  10תשריט .8
המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ג6931/
שינוי ג19037/
שינוי ג20556/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :משגב; יישוב :סלאמה
שטח התכנית 5.5980 :דונם.
גושים וחלקות:
גוש 19259 :חלקי חלקות.41 ,40 ,18 :
מטרת התכנית:
הרחבת שטחי ציבור לרווחת תושבי השכונה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת מגרש המיועד למבני ציבור על חשבון קרקע חקלאית.
 .2שינוי מיקום דרך להולכי רגל (שביל) ,על מנת למקסם את
פריסת המבנים והפיתוח במגרש מבני הציבור ולצורך יצירת
נגישות מיטבית.
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 .3שינוי והגדרת קווי בניין.
 .4הגדרת גודל מזערי למגרש למבני ציבור  500 -מ"ר ,למען
אפשרות חלוקה עתידית.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר האינטרנט של
הוועדה המקומית  .http://www.vaada-misgav.org.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה משגב ,אזור תעשייה תרדיון ,ד"נ
משגב  ,20179טל'  .04-9990102העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית ,מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נוף הגליל,
מיקוד  ,1753005טל' .04-6508508

של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה משגב ,אזור תעשייה תרדיון,
ד"נ משגב  ,20179טל'  .04-9990102העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד
 ,595נצרת עילית ,מיקוד  ,17000טל' .04-6508508
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב פירוט הנמקות ובליווי תצהיר
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
דני עברי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב

בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב פירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט .1989 -

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

דני עברי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מספר
205-0702845
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
משגב ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'  :205-0702845שינוי קווי
בניין במגרש  ,28מכמנים .גרסת הוראות  4תשריט .4
המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ג/במ298/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :משגב ,יישוב :מכמנים.
מגרש.28 :
שטח התוכנית 0.5100 :דונם
גושים וחלקות:
גוש 21133 :חלקות במלואן.103 :
מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין במגרש  ,28מכמנים.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי קו בניין קדמי בהתאם לבנייה קיימת. הגדרת קו בניין למשטח דק מוצע בחלק האחורי והצדדיהשמאלי של המגרש.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר האינטרנט של
הוועדה המקומית  .http://www.vaada-misgav.org.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה
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קורן שירותים ונכסים רמת–גן בע"מ
(ח"פ )51-416463-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי 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  ,10.2.2020התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה ברגר ,מרח' ז'בוטינסקי
 ,1רמת גן  ,5252001למפרק 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.
משה ברגר ,מפרק

רצים משלוחים בע"מ
(ח"פ )51-302150-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי 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  ,2.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי גמר ,מרח' פלי"ם  ,2חיפה
 ,3309502למפרק 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.
אורי גמר ,מפרק

4505

הולי ד.י.מ בע"מ

מגסקום בע"מ

(ח"פ )51-533535-4

(ח"פ )51-349329-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי 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  ,7.5.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ייטב שטיין ,מרח' אלחריזי
 ,15תל–אביב-יפו  ,6424414למפרק החברה.

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  ,24.2.2020התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהונתן פנחס גמליאל ,מרח'
הנוטע  ,11נתניה  ,4230017למפרק 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.

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.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ייטב שטיין ,מפרק

יהונתן פנחס גמליאל ,מפרק

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

שם חברה
גרנית הכרמל פיתוח
בע"מ
ונתנו בע"מ
נתן מכל הלב בע"מ
ד"ר ליברטי אליהו חברה
בע"מ
אלי פתאל בע"מ

ח.פ
512013228

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
26.03.2020

שעת
האסיפה
הכללית
12:00

512926023
513196139
514342831

10.05.2020
10.05.2020
29.03.2020

10:00
10:00
12:00

514698968

05.04.2020

10:00

יעדי שי בע"מ

513263095

25.03.2020

10:00

ק.א.ד.ס .נדל"ן ויזמות
בע"מ
נורת'אנד נטוורקס בע"מ

514028711

01.04.2020

10:00

515074045

01.04.2020

10:00

אגליסיא בע"מ

515523470

01.04.2020

10:00

פלורט יבוא בע"מ
מגדלי אנ.בי.אס .בית
שמש (ד )1-בע"מ
מגדלי אנ.בי.אס .אשכנזי
יהוד בע"מ
איי.אי.סי.אס -שירותי
תכנון ורישוי לכלי טייס
בע"מ
פליקן יבוא אופנה ומסחר
בע"מ

511819682
515678852

01.04.2020
29.03.2020

10:00
09:00

515678894

29.03.2020

09:00

514624840

26.04.2020

10:00

512105438

16.04.2020

11:00

515290070

07.04.2020

12:00

גריפין צילום אווירי בע"מ
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מקום כינוס האסיפה הכללית
שם הנאמן
(כתובת ,אצל)
דרור תגר
גבעת התחמושת  ,1תל–אביב-יפו,
 6702101במשרדי החברה
הנמר  9/9ירושלים ,אצל יוסי אוחנה יוסי אוחנה
הנמר  9/9ירושלים ,אצל יוסי אוחנה יוסי אוחנה
ד''ר אליהו
עין הקורא  ,10ראשון לציון ,אצל
ליברטי
ד''ר אליהו ליברטי
סיגל פתאל
כנפי נשרים  ,16רמת גן ,אצל סיגל
פתאל
רח' הרדוף  ,18טירת כרמל  ,3904107יוסף חי ידיד
הלוי
אצל יוסף חי ידיד הלוי
אלי מצליח
אודם  , 3פתח תקווה ,במשרדי
החברה
אילן קינרייך
פרץ חיות  ,35תל אביב ,במשרדי
החברה
סמי רון
כנסת ישראל  ,55פתח תקווה,
גילעם
במשרדי החברה
יבנה  ,17תל אביב ,במשרדי החברה הרצל שקלים
יהודה ברזון
רח' בצלאל  ,54רמת גן ,במשרדי
החברה
יהודה ברזון
רח' בצלאל  ,54רמת גן ,במשרדי
החברה
נסים אביטן
רח' חזקיהו המלך  ,41/15ירושלים,
אצל עו''ד יעקב אברהמס
רחוב מנחס בגין  ,23תל אביב ,אצל
לפידות ,מלכיאור ,אברמוביץ'
משרד עורכי דין
רח' הצפצפה  ,1רמת ישי ,במשרד
עו''ד גרשון הורוביץ
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