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תיקון מס' 3 להודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי 
עניינים שיידונו בבתי המשפט 

לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין 
במצב חירום מיוחד(, התשנ"א-1991 

המשפט  בתי  לתקנות  3)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
מיוחד(,  חירום  במצב  דין  )סדרי  לפועל  ההוצאה  ולשכות 
התשנ"א-11991 )להלן - התקנות(, אני קובע כי הודעת מנהל 
לפי  המשפט  בבתי  שיידונו  עניינים  סוגי  בדבר  המשפט  בתי 

התקנות2 )להלן - ההודעה(, תתוקן כמפורט להלן: 

בסעיף 1 להודעה, בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "ובכלל זה   )1(
 31( התשע"ט  בטבת  כ"ג  יום  עד  שהוגשו  ערעור  הליכי 

בדצמבר 2018(;";

בסעיף 2 להודעה -   )2(

בסעיף קטן )א( - )א( 

בפסקה )1(, לפני "צו איסור פרסום" יבוא "בקשות   )1(
במקום  תפוס",  מסירת  צו  תפיסה,  צו  שעניינן 
"צווים לפי חוק האזנת סתר" יבוא "צו לפי חוק 
"בקשה  ואחרי  התשל"ט-31979"  סתר,  האזנת 
מהארץ"  יציאה  עיכוב  צו  של  ביטול  או  להטלה 
תום  עד  נהיגה  רישיון  לפסילת  "בקשה  יבוא 

ההליכים";

במקום האמור בפסקה )8( יבוא:   )2(

ה',  פרק  לפי  דיון  למעט  פלילי,  בהליך  דיון   )8("  
משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  ה'  סימן 
התשמ"ב-41982 )להלן - חוק סדר הדין הפלילי(, 

מלבד דיון לפי סעיפים 169 ו–170)א( רישה;";

בסעיף קטן )ב(, אחרי פסקה )6( יבוא:  )ב( 

בקשות לתשלום תכוף לפי חוק פיצויים לנפגעי   )7("
חוק   - )להלן  התשל"ה-51975  דרכים,  תאונות 

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים(;

בהליכי חדלות פירעון של תאגיד - בקשה לצו   )8(
הליכים,  הקפאת  לצו  בקשה  הליכים,  לפתיחת 
בקשה לצו עיכוב הליכים, בקשה להבאת הסדר 
לאישורו  ובקשה  בו  העניין  בעלי  לאישור  חוב 
לבחינת  מומחה  למינוי  ובקשה  המשפט  בבית 

הסדרי חוב; 

לתועלת  וחברה  עמותה  פירוק  צו  למתן  בקשה   )9(
הציבור;

בהליכי חדלות פירעון של יחיד - בקשה לקציבת   )10(
מזונות;

בהליכים אזרחיים - דיוני קדם משפט ";  )11(

בסעיף קטן )ג(, האמור בו יסומן ")1(" ואחריו יבוא:  )ג( 

עתירות מינהליות דחופות;  )2("

ערעורים מינהליים דחופים;  )3(

הליכים שעניינם החזקת אסיר בהפרדה;  )4(

עתירות שעניינן הפקעת עבודות שירות;  )5(

עתירות הסגרה לפי חוק ההסגרה, התשי"ד-61954 " ;  )6(

בסעיף 3 להודעה -   )3(

בסעיף קטן )א(, במקום פסקה )5( יבוא: )א( 

כלל הדיונים הפליליים למעט דיונים לפי פרק ה',   )5("
סימן ה' לחוק סדר הדין הפלילי, מלבד דיונים לפי 
הפליליים  בהליכים  רישה  ו–170)א(   169 סעיפים 

המפורטים להלן:

האישום  כתב  שבהם  פליליים  )א( הליכים   
בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  כ"ג  יום  עד  הוגש 

;)2018

עצורים,  נאשמים  של  פליליים  )ב( הליכים   
לרבות עצורים בפיקוח אלקטרוני, ושל נאשמים 
במעצר  לרבות  מגבילים,  בתנאים  משוחררים 
יום  לאחר  הוגש  בהם  אישום  כתב  אם  אף  בית, 

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(;

שעניינם  דיונים   - הפליליים  ההליכים  )6( בכלל 
וגזר  העונש  לעניין  טענות  שמיעת  דין,  הכרעת 

דין ";

בסעיף קטן )ב(, אחרי פסקה )7( יבוא: )ב( 

בהליכי חדלות פירעון של יחיד -  בקשה להבאת   )8("
ובקשה  בו  העניין  בעלי  לאישור  חוב  הסדר 
צו  למתן  נושה  בקשת  המשפט,  בבית  לאישורו 
הליכים,  הקפאת  לצו  בקשה  הליכים,  פתיחת 
לקציבת  ובקשה  הליכים  עיכוב  לצו  בקשה 

מזונות;

לנפגעי  פיצויים  חוק  לפי  תכוף  לתשלום  בקשות   )9(
תאונות דרכים;

בקשות מנהל לפי סעיף 112א לחוק מס ערך מוסף,   )10(
התשל"ו-71975;

י"ג  יום  עד  שנפתחו  אזרחיים  בהליכים  דיונים   )11(
דיוני  למעט   ,)2017 בדצמבר   31( התשע"ח  בטבת 

הוכחות ";

בסעיף קטן )ד( -  )ג( 

לביטול  בקשות  "וכן  יבוא  בסופה   ,)2( בפסקה   )1(
מינוי אפוטרופוס";

במקום האמור בפסקה )4( יבוא:  )2(

ילדים,  אימוץ  חוק  לפי  ")4( הליכים   
התשמ"א-81981";

אחרי פסקה )11( יבוא:  )3(

")12( בקשות לאישור הסכם;  

הסדרי  שעניינן  ותביעות  משמורת  תביעות   )13(  
שהות "

תחילת תוקפה של הודעת תיקון זו ביום ט' באייר התש"ף 
)3 במאי 2020( 

ג' באייר התש"ף )27 באפריל 2020(

)חמ 3-5980(                         יגאל מרזל
מנהל בתי המשפט   

ס"ח התשי"ד, עמ' 174   6

ס"ח התשל"ו, עמ' 52   7

ס"ח התשמ"א, עמ' 293   8

  
ק"ת התשנ"א, עמ' 446; התשע"ב, עמ' 196   1

י"פ התש"ף, עמ' 5080, עמ' 5090 ועמ' 5246   2

ס"ח התשל"ט, עמ' 118   3

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43   4

ס"ח התשל"ה, עמ' 234   5

28/04/2013:08



5615 ילקוט הפרסומים 8830, ד' באייר התש"ף, 2020 4 28 

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

 ,60176 מס'  רישום  גושי  של  הזכויות  לוח  כי  מודיע  אני 
חיפה,  תיכון,  ים   -  60208  ,60207  ,60200  ,60194  ,60182  ,60177
הוצגו ביום י"ב בניסן התש"ף )6 באפריל 2020( למשך 30 ימים, 
אביב  תל  הסדר  אזור  המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון 
תל  הממשלה,  קריית   ,7 קומה   ,125 בגין  מנחם  דרך  והמרכז, 
אביב, בעיריית חיפה, אגף הנכסים, ובלשכת הממונה על מחוז 

חיפה 

י"ב בניסן התש"ף )6 באפריל 2020(

          תמר אריאל-זילברברג
      פקידת הסדר ומפקחת על רישום המקרקעין 

               מחוזות תל אביב והמרכז

בקשה לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 69654-01-20

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת בני עמל-חיפה, ע"ר 58-024317-8,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2020 1 29 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2020 6 4, בשעה 00 9 

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 
ביום   12 30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 24 5 2020

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2020 5 24 

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

                                                      רשות התאגידים

תיקון מס' 2 להודעת נשיאת בית הדין הארצי 
 לעבודה בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי 

הדין לעבודה
לפי תקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין במצב חירום מיוחד(, 

התשנ"א-1991 

הדין  בית  לתקנות  3)א()1(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
לעבודה )סדרי דין במצב חירום מיוחד(, התשנ"א-11991 )להלן 
לעבודה  הדין  בית  נשיאת  הודעת  כי  קובעת  אני  התקנות(,   -
בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי הדין לעבודה לפי התקנות2  

)להלן - ההודעה(, תתוקן כמפורט להלן: 

בסעיף 1 להודעה, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:   )1(

")ד( ערעורים בתיקי המוסד לביטוח לאומי ";

בסעיף 2 להודעה -  )2(

"גמלת  יבוא  סיעוד"  "וגמלת  במקום  )ח(,  קטן  בסעיף  )א( 
סיעוד וערעורים על ועדות רפואיות";

אחרי סעיף קטן )ט( יבוא: )ב( 

נוסף על האמור בסעיף קטן )ח( יתקיימו הליכים  ")י( 
לאומי  לביטוח  המוסד  מול  התביעות  סוגי  בכל 
שהוגשו עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 

" )2018

תחילת תוקפה של הודעת תיקון זו ביום ט' באייר התש"ף 
)3 במאי 2020( 

 ג' באייר התש"ף )27 באפריל 2020(
)חמ 3-5982(

ורדה וירט ליבנה  
                                          נשיאת בית הדין הארצי לעבודה 

ק"ת התשנ"א, עמ' 447   1

י"פ התש"ף, עמ' 5082 ועמ' 5186   2

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

 ,60211 מס'  רישום  גושי  של  הזכויות  לוח  כי  מודיע  אני 
60212, 60219, 60222, 60226 - ים תיכון, תל אביב, הוצגו ביום 
י"ב בניסן התש"ף )6 באפריל 2020( למשך 30 ימים, לעיון בלשכת 
פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר תל אביב והמרכז, דרך מנחם 
בגין 125, קומה 7, קריית הממשלה, תל אביב, בעיריית תל אביב, 

אגף הנכסים, ובלשכת הממונה על מחוז תל אביב 

י"ב בניסן התש"ף )6 באפריל 2020(

            תמר אריאל-זילברברג
         פקידת הסדר ומפקחת על רישום המקרקעין 

          מחוזות תל אביב והמרכז
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הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 51/101/02/25 )להלן    1
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6792, התשע"ד, עמ' 5062, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  דימונה  ולבנייה  לתכנון 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(, 
לפקודה בילקוט הפרסומים 8612, התש"ף, עמ' 2650, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית דימונה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בדימונה בשטח של 62,877 מ"ר לפי תב"ע שמספרה 51/101/02/25, כמפורט להלן:  

השטח במ"רייעוד הקרקעחלקי חלקהגוש חדשגוש ישןמגרש

12773מבנים ומוסדות ציבור1  10110025639924

400505

3937מבנים ומוסדות ציבור1  10210025639924

400505

9599מבנים ומוסדות ציבור1  20110025639924

2333מבנים ומוסדות ציבור1  20210025639924

14267מבנים ומוסדות ציבור1  20310025639924

1448מבנים ומוסדות ציבור1  20410025639924

400505

1447מבנים ומוסדות ציבור1  205400505

10025639924

1375מבנים ומוסדות ציבור1   206400505

6565מבנים ומוסדות ציבור1   207400505

4714מבנים ומוסדות ציבור1   30110025639924

400505

4419דרך100139523161

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות 

כ"ז בניסן התש"ף )21 באפריל 2020(

)חמ 3-4(

               בנימין ביטון
                 יושב ראש הוועדה המקומית

__________      לתכנון ולבנייה דימונה
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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