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הודעה על ביטול פטור מחובת מכרז

הודעה על חילופים בין ראש הממשלה לראש
הממשלה החליפי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולפי הצעת ועדת שירות המדינה מיום
י"ז בסיוון התשפ"ב ( 16ביוני  ,)2022החליטה הממשלה לבטל את
הפטור מחובת מכרז פומבי לפי סעיף  19לחוק האמור שנקבע ביחס
למשרת מנהל הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (הרשפ"ת).

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )14לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף 43א )1(1לחוק–יסוד:
הממשלה- 2
( )1נפתלי בנט חדל לכהן בתפקיד ראש הממשלה ביום
ב' בתמוז התשפ"ב ( 1ביולי  )2022והחל לשמש
בתפקיד ראש הממשלה החליפי ,נוסף על תפקידיו
כשר ההתיישבות וממלא מקום השר לשירותי דת;

תוקף ההחלטה מיום כ"ז באלול התשפ"ב ( 23בספטמבר .)2022
י"א בתמוז התשפ"ב ( 10ביולי )2022
(חמ )3—274

1

שלום שלמה
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

הודעה על מינוי סגן שר

( )2באותו היום ,יאיר לפיד חדל לכהן בתפקיד ראש
הממשלה החליפי והחל לשמש בתפקיד ראש
הממשלה ,נוסף על תפקידו כשר החוץ.
ו' בתמוז התשפ"ב ( 5ביולי )2022
(חמ -3-3281ה)2
שלום שלמה
מזכיר הממשלה

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)(()14ג) לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף 43ה(א) לחוק–יסוד:
הממשלה ,2אישרה הממשלה את מינויו של חבר הכנסת אביר
קארה ,המתמנה על ידי ראש הממשלה ,לסגן שר במשרד ראש
הממשלה.
בהתאם לסעיפים (25א) ו–43ה(א) לחוק–יסוד :הממשלה,
נמסרה הודעה בכנסת על מינויו ועל זיקתו לראש הממשלה
החליפי ביום ה' בתמוז התשפ"ב ( 4ביולי .)2022
סגן השר נכנס לתפקידו במועד שבו נמסרה בכנסת ההודעה
על מינויו.
ו' בתמוז תשפ"ב ( 5ביולי )2022
(חמ -3-3281ה)4

1
2

שלום שלמה
מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;168התש"ף ,עמ' .41
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158התשפ"א ,עמ' .382

הודעה על הפסקת כהונה של סגן שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )8לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף  )2(26לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה ביום ב' בתמוז התשפ"ב ( 1ביולי  )2022כהונתו של
אביר קארה בתפקיד סגן שר במשרד ראש הממשלה.

( )1סיעת "ימינה" אשר תמנה את חברי הכנסת נפתלי בנט ,ניר
אורבך ,יום טוב חי כלפון ואורנה שטרקמן; הסיעה תייצג
את מפלגת "צל"ש  -ציונות ליברליות ושיוויון"; באת כוח
הסיעה תהיה איילת שקד;
( )2סיעת "חופש כלכלי" אשר תמנה את חבר הכנסת אביר
(אברהם) קארה; הסיעה תייצג את מפלגת "שחר כלכלי
חדש"; בא כוח הסיעה יהיה חבר הכנסת אביר (אברהם)
קארה.
י"ט באלול התשפ"ב ( 15בספטמבר )2022
(חמכ)1000-

2

שלום שלמה
מזכיר הממשלה
2

לפי תקנון הכנסת
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב) לתקנון הכנסת ,1על שינוי
בהרכב הסיעתי של הכנסת העשרים וארבע שאישרה ועדת
הכנסת ביום י"ט באלול התשפ"ב ( 15בספטמבר  )2022לפי
סעיפים  )1(59ו– 60לחוק הכנסת ,התשנ"ד ,21994-לפי סעיף
(10א) לתקנון הכנסת ,ולפי סעיף (25א )1לחוק הבחירות
לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט ,31969-כי סיעת "ימינה"
התפלגה ,בהסכמת כל חבריה ,לשתי סיעות -

1

ו' בתמוז התשפ"ב ( 5ביולי )2022
(חמ -3-3281ה)5

1

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת

3

ניר אורבך
יושב ראש הכנסת
י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התש"ע ,עמ' .2676
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התשע"ד ,עמ' .347
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"ח ,עמ' .714

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
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הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה

מודיעה בזה על חזרה מרכישת קרקע ,בחלקה ,שפרטיה
הם כמתואר בסעיף  3שלהלן (להלן  -הקרקע) ,אשר
יועדה לצורך תשתית ציבורית של דרך כהגדרתה בסעיף
 2לפקודת הקרקעות ,אשר הודעה בדבר רכישתה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,7985התשע"ט ,עמ'  ,2580לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (להלן  -הודעת הרכישה).

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 המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן,
בישיבתה מיום כ"ג באייר התשפ"ב ( 24במאי  ,)2022ועדת ערר
לעניין החוק האמור בהרכב המפורט להלן:

.2

החזרה מרכישת הקרקע בחלקה כאמור תיעשה ממועד
פרסום הודעה זו ברשומות ,כאשר ,לאחר פרסום ההודעה,
תופטר הקרקע מנפקותה של הודעת הרכישה שפורסמה
כאמור ,לרבות החיוב לשלם פיצויים בשל רכישת הקרקע
נושא הודעת הרכישה.

.3

תיאור הקרקע -

עורך הדין עפר בר–און  -יושב ראש;
אלידן בן שמעון  -חבר;
רועי קרליץ  -חבר.
י' בסיוון התשפ"ב ( 9ביוני )2022
(חמ -3—265ה)1

גוש

חלקה

שטח לחזרה מרכישה
מרחבית (צמצום)
*בגובה מעל 18.73
מטר ומתחת ל–-16.00
(מינוס) מטר (מגובה
פני הים)

6195

557

284

סיגל שאלתיאל הלוי
ראש המועצה המקומית
התעשייתית מגדל תפן
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על הסמכת פקחים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת
שעה) ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין,
אני מסמיך לפקחים עירוניים ,שיהיו נתונות להם הסמכויות
לפי החוק לשם פיקוח על ביצוע חוקי העזר בתחום העירייה,
את עובדי עיריית באר שבע אושר קופרמן ועוז מלכה.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם.
ד' באלול התשפ"ב ( 31באוגוסט )2022
(חמ -3-4343ה)2

.4

כל מי ששמו היה רשום בספרי האחוזה כבעל הקרקע בעת
פרסום הודעת הרכישה או כל בעל זכות או טובת הנאה
באותה קרקע ,וכן כל אדם זולת הנ"ל ,שהגיש תביעה
לאותה קרקע בהמשך להודעת הרכישה ,ומתוך מילוי
אחריו ,מוזמן בזה לקבל פרטים בדבר החזרה מרכישת
הקרקע כאמור במשרדי חברת נת"ע.

ד' באלול התשפ"ב ( 31באוגוסט )2022
(חמ )3—3
מרב מיכאלי
שרת התחבורה
והבטיחות בדרכים

ס"ח התשע"א ,עמ' .1057

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

בני ברק

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט חזרה מרכישה
תמ"מ 5/1/1ב המופקד במשרדי חברת נת"ע  -נתיבי תחבורה
עירוניים להסעת המונים בע"מ ,רח' הרוקמים  ,26חולון ,טל'
( 03-724300להלן  -חברת נת"ע).

רוביק דנילוביץ'
ראש עיריית באר שבע
1

רשות
מקומית

הודעה לפי חוק העמותות
הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות

הודעה בדבר חזרה מרכישת קרקע בחלקה בטרם
נקנתה בה החזקה
לפי סעיף  14לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,

פרויקט :הרכבת המקומית  -הקו האדום  -מקטע מזרחי
.1

1

בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 11943 ,להלן  -פקודת הקרקעות) ,ובהמלצת
הוועדה המייעצת לפי סעיף 22א לפקודת הקרקעות ,אני
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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נמסרת בזה הודעה לפי סעיף  59לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי כעבור שלושה חודשים מיום פרסום הודעה
זו יימחק שם העמותה שלהלן מפנקס העמותות ,זולת אם יינתן
טעם שלא לעשות כן והעמותה תחוסל:
מס' עמותה
580575033

שם העמותה
עמותת שירותי ספורט לקהילה
בקרית טבעון (ע"ר)

י"ט באלול התשפ"ב ( 15בספטמבר )2022
שולי אבני-שוהם
רשמת העמותות

11665

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

אייבי פינסי ציבורי בע"מ
(ח"פ )51-573482-0
(בפירוק מרצון)

א .עץ דקו שיווק  2008בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-411549-2
(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  ,20.10.2022בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח' צביה
לובטקין  ,19תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מלכה עובדיה ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,31.10.2022בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דרך המכבים ,58
ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם פינסי ביריאן ,מפרק

הדרך טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-430688-5

קומבו פארמה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-551640-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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  ,30.11.2022בשעה  ,16.00אצל קצנל דימנט ,משרד
עורכי דין ,רח' מדינת היהודים  ,89הרצליה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה אברג'ל ,מפרק
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.11.2022בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' המוכתר
מוהנא  ,38נוף הגליל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
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