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מינוי יושב ראש ועדת ערר
לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

התשכ"ט-1969

קבלנים  רישום  לחוק   )1(10 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-11969 )להלן - החוק(, אני 
ממנה את ציון קאפח, שופט עמית של בית משפט מחוזי, ליושב 

ראש ועדת ערר לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ט בתמוז התשפ"ב )18 ביולי 2022(
)חמ 286—3-ה1(

גדעון סער  
     שר המשפטים

ס"ח התשכ"ט, עמ' 218; התשס"ה, עמ' 746.  1

הרשאה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(, לפי חוק סדר הדין 

הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-1996, ולפי חוק 
הגנת הצומח, התשט"ז-1956

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
התשט"ז-21956  הצומח,  הגנת  לחוק  11א  סעיף  ולפי  )עדות(1, 
)להלן - חוק הגנת הצומח(, אני מרשה ומסמיך, לפי העניין, את 
מפורטים  ששמותיהם  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד  עובדי 
להלן, הנמנים עם היחידה לפיקוח על הצומח והחי, אשר מונו 

או הוסמכו למפקחים או למבקרים או למפקחי מקנה לפי -

סעיף 1 לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-31985;

סעיף 2 לפקודת הכלבת, 41934;

סעיף 10 לחוק הגנת הצומח;

סעיף 6 לחוק הזרעים, התשט"ז-51956;

סעיף 2 לחוק למניעת שריפות בשדות, התש"י-61949; 

סעיף 3 לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן 
החי, התשי"ז-71957;

חיים(,  )בעלי  חקלאי  ייצור  להשבחת  לחוק   2 סעיף 
התשי"ב-81952

)להלן - המפקחים(,

החיקוקים  על  עבירות  לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך   
האמורים וכן על חשד לביצוע עבירות על חוק הפיקוח על 
וצווים  תקנות  לגבי  התשי"ח-91957,  ושירותים,  מצרכים 
מכוחו בתחומים שבתחום אחריותו של משרד החקלאות, 
העונשין,  לחוק  ו–420   384  ,383  ,219  ,218 סעיפים  ועל 
לרבות  חקלאית,  לתוצרת  בהתייחס  התשל"ז-101977, 

בעלי חיים, וסעיפים 415, 418 לחוק האמור, כאשר החשד 
פי  על  עבירות  חקירת  אגב  עבירות אלה מתברר  לביצוע 

חיקוקים שלפיהם מונו או הוסמכו למפקחים.

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-111996 )להלן - החוק(, 

אני מעניק למפקחים את הסמכויות המפורטות להלן:

עיכוב לפי סעיף 67)א( לחוק, למעט הסמכות לעכב על יסוד   )1(
חשד כי האדם עומד לעבור עבירה; לפי סעיף 68)א( לחוק, 
למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת משטרה; ולפי סעיף 

69 לחוק;

מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק;  )2(

זאת שעה שהם עוסקים בחקירת עבירות על פי החיקוקים:.  

מיכאל אביגדור ענאן אבו דולה  

דניאל  אורלנסקי ארז אהרן  

עטרה אלון אור אזולאי  

חליל אלקרינאוי רונן אכר  

תאמר אסעד ניר אמויאל  

שבתאי ארגוב עופר מנחם אסרף 

חגי בנימין ליאור בן חמו  

סולטאן גריפאת מיכאל גבאי  

נפתלי דדון  עבדאללה גריפאת 

ברוך הר זהב יפתח הירש  

יעקב הרוש כוכבה הראל ישי  

רינה זגרון עופר זהבי  

ניר חבר חמודי זין אל דין  

חאזם חוסין עותניאל חדד  

יובל חן סמי כרים חלא  

חנוך יחיא אגומאס טגנייה  

מרדכי ישראל אשר יצהרי   

יצחק כהן אוהד ישראלי  

אמיר לב עידן לביא  

נזאר מולא אסף לוי  

דביר מורי אביעד מונטיה  

שמעון מלסה ציון מלכה  

ברה אפי סלם יצחק משיח  

יצחק סמה אינדלו )אשר( סלומון 

דקר פרג אמיתי פיקדו  

רינת קוריס רחמים שלומי פרז  

עפיף קרינאוי רועי קליגר  

שי רקוביצקי שלמה רבי  

יצחק שר. שפעמרי אייל  

 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439; ע"ר 1944, תוס' 1, עמ' 73.  1

ס"ח התשט"ז, עמ' 79; התש"ל, עמ' 36.  2

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  3

ע"ר 1934, תוס' 1, עמ' 242.  4

ס"ח התשט"ז, עמ' 97; התשכ"ה, עמ' 55.  5

ס"ח התש"י, עמ' 32.  6

ס"ח התשי"ז, עמ' 44.  7

ס"ח התשי"ב. עמ' 128.  8

ס"ח התשי"ח, עמ' 24.  9

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התש"ם, עמ' 112.  10

 
ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.  11
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כ"ה  יום  עד  אלה  סמכויות  הענקת  וצו  ההרשאה  תוקף 
בתשרי התשפ"ד )10 באוקטובר 2023(, וכל עוד מקבלי ההרשאה 

וצו הענקת סמכויות משמשים בתפקידם האמור.

ח' בתשרי התשפ"ג )3 באוקטובר 2022(
)חמ 279—3-ה3(

                                                      עמר בר–לב
השר לביטחון הפנים   

ולחיזוק וקידום קהילתי  

הסמכת נותני אישור ומפקחים
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

בתוקף סמכותי1 לפי סעיפים 6)א( ו–28 לחוק רישוי עסקים, 
התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, אני מסמיכה את עובדי משרד 
וחלים  גאנם  באסל  המשרד(   - )להלן  והתעשייה  הכלכלה 
סרחאן למפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 28א 
לחוק ולנותני אישור כמשמעותו בסעיף 6)א( לחוק לצורך מתן 

רישיון עסק או היתר זמני לפי החוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם במשרד.

ט"ז בחשוון התשפ"ג )10 בנובמבר 2022(
)חמ 2495—3-ה1(

                                                    אורנה ברביבאי
    שרת הכלכלה והתעשייה

י"פ התשפ"ב, עמ' 1738.  1

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ח, עמ' 778; התשפ"ב, עמ' 209.  2

תיקון הסמכת רשות מוסמכת
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

 1 מוסמכת" שבסעיף  "רשות  לפי ההגדרה  סמכותי  בתוקף 
לצו יבוא חופשי, התשע"ד-12014 )להלן - הצו(, אני מתקנת את 
הסמכת2 הוועדה לחלוקת מכסות לרשות מוסמכת לעניין הצו, 

כך שבמקום פסקה 2 יבוא:

סיון כפיר כץ - נציגת מנהל סחר חוץ - חברה;".  )2("

כ"ט בחשוון התשפ"ג )23 בנובמבר 2022(
)חמ 552—3-ה2(

אורנה ברביבאי  
    שרת הכלכלה והתעשייה

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  1

י"פ התשפ"ב, עמ' 3279 )4252(.  2

הודעה על אישור תוכנית ניקוז
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 24 לחוק הניקוז וההגנה 
בתוקף  כי  החוק(,   - )להלן  התשי"ח-11957  שיטפונות,  מפני 
סמכותי לפי סעיף 21)ב( לחוק, לאחר התייעצות עם המועצה 
הארצית לענייני ניקוז ולאחר קבלת אישור הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה שבמחוזה נמצא השטח שעליו חלה התוכנית 

לפי סעיף 23)א( לחוק, אישרתי את תוכנית הניקוז "הסדרת נחל 
לחוק   19 סעיף  לפי  הנחתה  בדבר  שהודעה   ,"7-9595 ערוער 

פורסמה בילקוט הפרסומים התשפ"א, עמ' 3777.

תחילתה של התוכנית מיום פרסום הודעה זו.

עותקים מתוכנית הניקוז המאושרת הונחו במשרדי רשות 
הנכללות  המקומיות  הרשויות  ובמשרדי  שקמה-בשור  ניקוז 
בתחום רשות הניקוז כמפורט בתוספת לצו הניקוז וההגנה מפני 

שיטפונות )הקמת רשויות ניקוז(, התש"ך-21960.

ז' בכסלו התשפ"ג )1 בדצמבר 2022(
)חמ 71—3-ה2(

                                                      עודד פורר
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ק"ת התש"ך, עמ' 587; התשנ"ב, עמ' 880; התשנ"ז, עמ' 111.  2

הודעה על אישור תוכנית ניקוז
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 24 לחוק הניקוז וההגנה 
בתוקף  כי  החוק(,   - )להלן  התשי"ח-11957  שיטפונות,  מפני 
סמכותי לפי סעיף 21)ב( לחוק, לאחר התייעצות עם המועצה 
הארצית לענייני ניקוז ולאחר קבלת אישור הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה שבמחוזה נמצא השטח שעליו חלה התוכנית 
לפי סעיף 23)א( לחוק, אישרתי את תוכנית הניקוז "נחל דישון 
מקטע תחתון 4-13964", שהודעה בדבר הנחתה לפי סעיף 19 

לחוק פורסמה בילקוט הפרסומים התשפ"א, עמ' 6174.

תחילתה של התוכנית מיום פרסום הודעה זו.

עותקים מתוכנית הניקוז המאושרת הונחו במשרדי רשות 
בתחום  הנכללות  המקומיות  הרשויות  ובמשרדי  כינרת  ניקוז 
מפני  וההגנה  הניקוז  לצו  בתוספת  כמפורט  הניקוז  רשות 

שיטפונות )הקמת רשויות ניקוז(, התש"ך-21960.

ז' בכסלו התשפ"ג )1 בדצמבר 2022(
)חמ 71—3-ה2(

                                                      עודד פורר
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1

ק"ת התש"ך, עמ' 587; התשנ"ב, עמ' 880; התשנ"ז, עמ' 111.  2

הודעה על אישור תוכנית ניקוז
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 24 לחוק הניקוז וההגנה 
בתוקף  כי  החוק(,   - )להלן  התשי"ח-11957  שיטפונות,  מפני 
סמכותי לפי סעיף 21)ב( לחוק, לאחר התייעצות עם המועצה 
הארצית לענייני ניקוז ולאחר קבלת אישור הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה שבמחוזה נמצא השטח שעליו חלה התוכנית 
לפי סעיף 23)א( לחוק, אישרתי את תוכנית הניקוז "מעלה נחל 
באר שבע 7-9986", שהודעה בדבר הנחתה לפי סעיף 19 לחוק 

פורסמה בילקוט הפרסומים התשפ"א, עמ' 3778.

 
ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1

 
ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1
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הודעה על מינוי פקחים
לפי חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת, התשס"ח-2008

הסדרת  לחוק   40 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח-12008 )להלן - החוק(, מיניתי 

את עובדי רשות ניקוז כינרת האלה:

יהודה חגי לוין    יצחק גביש

עמי ביטון    יהונתן דותן

שי נח מזרחי

השיט(,  )בטיחות  הנמלים  תקנות  לעניין  לפקחים 
התשמ"ג-21982 - פרק תשיעי, המנויות בתוספת השנייה לחוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם באיגוד ערים כינרת.

ל' בתשרי התשפ"ג )25 באוקטובר 2022(
)חמ 3940—3(

                                                    עידן גרינבאום
יושב ראש איגוד ערים כינרת  

ס"ח התשס"ח, עמ' 450.  1

ק"ת התשמ"ג, עמ' 387.  2

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בכסלו  י"ב  ביום  בשבתו  דרום,  מחוז  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשפ"ג )6 בדצמבר 2022(, בתיק בד"מ 014/2020, החליט להטיל 
על יוסף שמואל, רישיון מס' 6311, עונש של הוצאה מן הלשכה 

אשר יחל מייד לאחר תום עונש ההשעיה שהוא נושא כיום.

באלול  ח'  מיום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההוצאה,  תוקף 
התשפ"ד )11 בספטמבר 2024(.

י"ז בכסלו התשפ"ג )11 בדצמבר 2022(
)חמ 3-94(

                                                אורי אלפרסי
                                 המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

 הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת 
הפיקוח על כלבים, התשס"ג-12002, קבעתי שלא תחול החובה 
להחזיק כלב ברצועה, בין השעות 6.00 ו–14.00 והשעות 16.00  

ו–22.00, באזורים שבתחומי עיריית חולון, המפורטים להלן:

 - שומרון  דן  רחוב  גוריון  בן  בשכונת  היובל  חורשת   .1
בתחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים;

בתחומי   - גוריון  בן  רחוב  גוריון  בן  בשכונת  הבנים  גן   .2
הגינה המגודרת המיועדת לכלבים;

תחילתה של התוכנית מיום פרסום הודעה זו.

עותקים מתוכנית הניקוז המאושרת הונחו במשרדי רשות 
הנכללות  המקומיות  הרשויות  ובמשרדי  שקמה-בשור  ניקוז 
בתחום רשות הניקוז כמפורט בתוספת לצו הניקוז וההגנה מפני 

שיטפונות )הקמת רשויות ניקוז(, התש"ך-21960.

ז' בכסלו התשפ"ג )1 בדצמבר 2022(
)חמ 71—3-ה2(

                                                      עודד פורר
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ק"ת התש"ך, עמ' 587; התשנ"ב, עמ' 880; התשנ"ז, עמ' 111.  2

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-11972,  )רישיונות(, 

רישיונות:

סוג הבקשהיישובשם

חוקר פרטילפידאורן גיא מרדכי

משרד חקירותאשקלוןאלעזר אלי אור
פרטיות

חוקר פרטיאשדודביטון נתנאל

חוקר פרטיאשקלוןברמי מאיר שרון

חוקר פרטיאלעזרהרוש אלון מיכאל

חוקר פרטיבאר שבעטלקר נוי

חוקר פרטיחולוןכהן אבישי

חוקר פרטיכפר יונהעמר משה

משרד חקירות מזכרת בתיהפרדו אלון
פרטיות

להגיש  אדם  כל  רשאי  זו  הודעה  מפרסום  ימים   15 בתוך 
לפי  מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות 
המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, 
לפקס' או   ,91342 ירושלים   ,34357 ת"ד   התשל"ב-21972, 
אלקטרוני:  לדואר  מייל  לשלוח  ניתן  כן  כמו   ,02-6467936

.hokrimpz@justice.gov.il
כ' בכסלו התשפ"ג )14 בדצמבר 2022(

)חמ 3-231-ה1(
                                                  מיטל כץ

                                            מנהלת המחלקה לרישוי                    
                                       חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.  1

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2

   
ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1
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תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל 
העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם משניהם.

כ"ב באלול התשפ"ב )18 בספטמבר 2022(
)חמ 1923—3(

                                                 אליהו ברכה
                                    ראש המועצה האזורית חוף השרון

תמצית עדכון תקציב רגיל של עיריית ערד לשנת 
הכספים 2022

לפי פקודת העיריות

 - )להלן  העיריות1  לפקודת   209 סעיף  לפי  מודיעה  אני 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה, שנאצלה 
לי2, אני מאשרת את עדכון התקציב הרגיל של עיריית ערד לשנת 

הכספים 2022 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות

59,500,000ארנונה כללית

20,000מפעל המים

1,740,000עצמיות חינוך

731,000עצמיות רווחה

35,440,000עצמיות אחר

97,431,000סך הכול עצמיות

29,343,000תקבולים ממשרד החינוך

31,131,000תקבולים ממשרד הרווחה

7,335,000תקבולים ממשלתיים אחרים

32,696,000מענק כללי לאיזון

2,149,000מענקים אחרים ממשרד הפנים

102,654,000סך הכול תקבולי ממשלה

3,053,000תקבולים אחרים

       -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גרעון נצבר

203,138,000

15,000,000הנחות בארנונה

       -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

218,138,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

1,389,000הכנסה מותנה

219,527,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

62,534,000שכר כללי

39,348,000פעולות כלליות

פרופסור  רחוב  ארזים  נווה  בשכונת  ארזים  נווה  חורשת   .3
שור - בתחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים;

המיועדת  המגודרת  הגינה  בתחומי   - גור  מוטה  גן   .4
לכלבים;

בתחומי   - מטולה  רחוב  שרת  קריית  בשכונת  מטולה  גן   .5
הגינה המגודרת המיועדת לכלבים;

גן שומרון בשכונת שיכון עממי רחוב השומרון - בתחומי   .6
הגינה המגודרת המיועדת לכלבים;

 - נון  בן  יוחאי  רחוב  שושנים  נאות  בשכונת  כספיון  גן   .7
בתחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים;

 - גאולים  רחוב  שושנים  נאות  בשכונת  העצים  מתחם   .8
עד  מפסח  לכלבים  המיועדת  המגודרת  הגינה  בתחומי 

סוכות בהתאם לעונת הגשמים;

לרחוב האמוראים שכונת  צמוד  הקיר האקוסטי  חורשת   .9
ג'סי כהן - בתחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים;

 - המצודה  רחוב  גיבורים  תל  שכונת  הפילבוקס  גינת   .10
בתחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים;

חולון,  התעשייה  אזור  המנור  רחוב   - הווטרינר  מתחם   .11
בתחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים;

פארק פרס - שד' ירושלים 210, בתחומי הגינה המגודרת   .12
המיועדת לכלבים.

כ"ט בחשוון התשפ"ג )23 בנובמבר 2022(
)חמ 3651—3(

  מוטי ששון
   ראש עיריית חולון

מינוי מפקח במועצה האזורית חוף השרון
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

לחוק  5)ב(  סעיף  מכוח  שניתן  צו  לפי  סמכותי1  בתוקף 
אני  החוק(,   - )להלן  התשמ"ו-21985  המינהליות,  העבירות 
השרון,  חוף  האזורית  במועצה  עובד  הראל,  אמיר  את  ממנה 
לעניין  למפקח  לחוק,   5 בסעיף  כאמור  הכשרה  שעבר  לאחר 
)קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות  המינהליות  העבירות 
מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(, התשס"ז-32007, המפורטות 

להלן שנעברו בתחומה של המועצה האזורית חוף השרון:

סעיפים 2)א(, 8)ה(, 11)א( ו–18)ג()2( לחוק להסדרת הפיקוח על 
כלבים, התשס"ג-42022;

תקנה 19 לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-52005;

)יבוא  ו–5 לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים   4  ,3  ,2 תקנות 
והחזקה של כלבים מסוכנים(, התשס"ה-62004;

תקנות 2, 3, 6 ו–8 לתקנות הכלבת )חיסון(, התשס"ה-72005.
                                    

י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  3

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  4

ק"ת התשס"ה, עמ' 362.  5

ק"ת התשס"ה, עמ' 111.  6

ק"ת התשס"ה, עמ' 377; התשס"ט, עמ' 929.  7
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ד, עמ' 296.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 812.  2
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התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף   .2
1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.

חזקה  לקנות  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  שרת  בכוונת   .3
בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל  האמורה,  בקרקע 
האמורה למסור את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום 

הודעה זו.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר   .4
רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון 
זכות  בעל  התשכ"ד-21964,  ציבור,  לצורכי  הרכישה  דיני 
בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד 
טובת  או  זכות  בגין  פיצויים  התובע  בה.  החזקה  מסירת 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח  בקרקע,  כלשהן  הנאה 
הלאומית  החברה   - ישראל  נתיבי  חברת  אל  זו  הודעה 
לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע-   .5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים   
והחלקות האלה:

חלקהגוש
שטח חלקה 
רשום )מ"ר(

שטח 
לרכישה 

)מ"ר(
יישוב/רשות 
מוניציפלית 

מועצה מקומית 8147310,0026,718
כפר יונה

מס'  רכישה  בתשריט  המסומנת  האמורה  הקרקע  * חטיבת 
פק/7/85 המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה 
 ,3 שרון  אריאל  רח'  בע"מ,  תחבורה  לתשתיות  הלאומית 

אור יהודה.

י' בכסלו התשפ"ג )4 בדצמבר 2022(
)חמ 2—3(

                                                 מרב מיכאלי
                                    שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה 

לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: צומת דרכים 4/57 - מחלף השרון - השלמות

לפקודת  ו–22א  ו–)2ב(   )2(22 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
ובהמשך להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה שפורסמה בילקוט 
חברת  את  הרשיתי   ,2056 עמ'  התשפ"ג,   ,10976 הפרסומים 
בע"מ  תחבורה  לתשתיות  הלאומית  החברה   - ישראל  נתיבי 
)להלן - החברה( להשתמש בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו 
ולמלא את כל  ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה,  לי או 
החובות שהוטלו עליי או על היועץ המשפטי לממשלה על פי 
הפקודה, למעט הסמכויות, הזכויות והחובות שהוטלו עליי על 
פי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות 

בקרקע כמפורט להלן:

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

       -מפעל המים

101,882,000סך הכול כלליות

21,477,000שכר עובדי חינוך

31,255,000פעולות חינוך

52,732,000סך הכול חינוך

8,090,000שכר עובדי רווחה

33,349,000פעולות רווחה

41,439,000סך הכול רווחה

       -פירעון - מלוות מים וביוב

6,865,000פירעון מלוות אחר

6,865,000סך הכול פירעון - מלוות

690,000הוצאות מימון

       -הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

203,608,000

14,530,000הנחות בארנונה

       -הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

218,138,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

1,389,000הוצאה מותנה

219,527,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ט"ו בחשוון התשפ"ג )9 בנובמבר 2022(
)חמ 3-360-ה1(

לילי פיינטוך  
                                                הממונה על מחוז הדרום

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: צומת דרכים 4/57 - מחלף השרון - השלמות

הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
אני  הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
 - )להלן  להלן   5 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  מודיעה 
לפי דרך  של  ציבורית  תשתית  לצורך  דרושה   הקרקע( 
 2 שבסעיף  ציבורית"  לתשתית  "צורך  להגדרה   )1( פסקה 
מתכוונת  אני  ולפיכך  הרכישה(,  מטרת   - )להלן  לפקודה 

לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה.

                                   
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  2

                                   
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  1
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התקבלה   ,7.11.2022 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן 
מירון, מרח' דבורה הנביאה 121, תל–אביב-יפו 6944038, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,29.1.2023 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אורן מירון, מפרק

אייס-טי בע"מ
)ח"פ 51-291082-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.11.2022 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן 
מירון, מרח' דבורה הנביאה 121, תל–אביב-יפו 6944038, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,29.1.2023 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אורן מירון, מפרק

האחים ב. החילזון נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-492404-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,8.2.2023 ביום  תתכנס  הנ"ל 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,85 הלוי  יהודה 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

יורם מושקט, מפרק

חלקהגוש
שטח חלקה 
רשום )מ"ר(

שטח 
לרכישה 

)מ"ר(
יישוב/רשות 
מוניציפלית 

מועצה מקומית 8147310,0026,718
כפר יונה

ניתנת  זו,  לפי הודעתי  הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע 
לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור.

הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.

י' בכסלו התשפ"ג )4 בדצמבר 2022(
)חמ 5—3(

                                                 מרב מיכאלי
                                    שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב

פר"ק 61124-06-22

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אליהו ספיר בע"מ, ח"פ 51-004393-8,

והמבקשים: שלום זידלר, הדסה ריבקינד, שרה בן–חיים, 
בן קמינסקי, בני מלומד, אילן פז, אילן רז, ע"י באי כוחם עוה"ד 

ראובן בילט, ששי לוי וגל שלגי, מרח' בילו 11, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.11.2022 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.11.2023, בשעה 8.30.

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 

למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע 

.31.12.2022

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ראובן בילט, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

תדהר שרותי שמרד בע"מ
)ח"פ 51-279505-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 



ילקוט הפרסומים 10976, כ"א בכסלו התשפ"ג, 15.12.2022  2058
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם החברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה 
הערותשם הנאמןהכללית )כתובת, אצל(

ידיעה ייעוץ והשקעות 
בע"מ

ערן שגבתל אביב הארבעה 10:0024 51382168631/01/2023

ג. וייס חברה לבנין 
פיתוח השקעות 

ותעשיה בע"מ

הררי עמיתתל אביב הארבעה 10:0028 51129896031/01/2023

רועי מורחיפה העצמאות 10:005 51496813001/02/2023טרימקס רייס בע"מ

אופרון טכנולוגיות 
בע"מ

ברחוב צה"ל 38 , גן 51440006820/01/202312:00
יבנה אצל גיא אמור

גיא אמור

ירושלים חזקיהו המלך 10:00 51092388105/02/2023לוקדיאם בע"מ
41/15

דליה קליימן

אזרואל תעשיות מזון 
בע"מ

ירושלים חזקיהו המלך 10:00 51251683205/02/2023
41/15

אלי אזרואל

תיקון טעות:

אצל עו"ד יוסף לוי 51496257031/12/202210:00מגזין יין וגורמה בע"מ 
בכתובת יגאל אלון 94 

תל-אביב-יפו

עקב טעות שטרנפלד דוד
סופר בתאריך 

האסיפה, נרשם 
בטעות שנת 
2023 במקום 

שנת 2022 
מבוקש לעדכן 

כי תאריך 
האסיפה יתקיים 
ביום 31.12.2022


