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הודעה על עדכון סכום ערובה

הכרזה על מצב חירום
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בהתאם לסעיף  38לחוק–יסוד :הממשלה  ,ועל פי הצעת
הממשלה ,הכריזה הכנסת בישיבתה ביום רביעי ,י"א בסיוון
התש"ף ( 3ביוני  )2020על מצב חירום לתקופה שמיום י"א בסיוון
התש"ף ( 3ביוני  )2020עד יום כ"ג בסיוון התשפ"א ( 3ביוני .)2021

לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה),
התשנ"ו1996-

1

י"א בסיוון התש"ף ( 3ביוני )2020
(חמכ)2000040-
יריב לוין
יושב ראש הכנסת
1

אני מודיע לפי סעיף 3א(()1ג) לתקנות העסקת עובדים על
ידי קבלני כוח אדם (ערובה) ,התשנ"ו ,11996-כי סכום הערובה
הנקוב בתקנה 3א(()1ב) לתקנות האמורות ,כפי שיעורו המעודכן
נכון ליום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר  ,)2020הוא  7,856שקלים
חדשים בעבור כל עובד שהתאגיד ביקש להעסיק בשנת .2020
כ"א באדר התש"ף ( 17במרס )2020
(חמ -3-2738ה)1

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
1

הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;1514התשס"ז ,עמ'  ;182י"פ התשע"ט,
עמ' .8870

לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א1991-

הרשאה

לפי סעיפים 1י(ד) ו–1י(1ו) לחוק עובדים זרים,
התשנ"א( 11991-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי מדד
המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2019לעומת מדד
המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2018מיום ד' בטבת
התש"ף ( 1בינואר  ,)2020התעדכנו סכומי האגרות ודמי ההיתר
בסעיפים האמורים כלהלן:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה בזה את עובד המוסד לביטוח לאומי ,שלום
כעביה לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על חוק הביטוח
הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה.21995-

( )1אגרת בקשה שבסעיף 1י(א) לחוק  -סכומי האגרות
שבסעיף נותרו בלא שינוי;

תוקפה של הרשאה זו עד יום י"ח באייר התשפ"א ( 30באפריל
 )2021וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.

( )2אגרה שנתית שבסעיף 1י(א )1לחוק  -לעניין אגרה שנתית
בעבור כל אשרה ורישיון לישיבת ביקור למטרת עבודה
בישראל  -במקום " "9,620בא " ,"9,650הסכום " "1,210נותר
בלא שינוי ובמקום " "7,220בא ";"7,240

ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי )2020
(חמ -3-279ה)1

( )3דמי היתר שבסעיף 1י(1ב) לחוק  -במקום הסכום הנקוב בו
בא "."12,3000

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

אמיר אוחנה
השר לביטחון הפנים
1
2

כ"א באדר התש"ף ( 17במרס )2020
(חמ -3-3038ה)1

1

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;112התש"ע ,עמ'  ;488י"פ התשע"ט,
עמ' .8870

הודעה על מינוי מועצה מייעצת לעניין שמאי רכב
לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב,
התשע"ו2016-
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  160לחוק רישוי
שירותים ומקצועות בענף הרכב ,התשע"ו ,12016-מיניתי
מועצה מייעצת לעניין שמאי רכב בהרכב כמפורט להלן:
עובדי משרד התחבורה:

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית

אליאס עזאם  -יושב ראש; ממלא מקום  -יצחק ספיר;

לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
התשנ"ו1996-

יצחק ספיר  -חבר; ממלא מקום  -אבי קומפאס;

לפי סעיף (10ג)( )3לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2019לעומת
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2018התעדכן
סכום האגרה השנתית שבסעיף (10ג)( )1לחוק ובמקום הסכום
הנקוב בו בא "."12,308

חלי ברון -חברה; ממלאת מקום -דומיניק שלום;
נציגי שמאי הרכב:
עמוס כחלון  -חבר; ממלא מקום  -משה שיף;
אורי גורביץ  -חבר; ממלא מקום  -אבי שחור;
רפי דגן  -חבר; ממלא מקום  -יעקב גיל;

כ"א באדר התש"ף ( 17במרס )2020
(חמ -3-3038ה)1

1

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;201התש"ע ,עמ'  ;501י"פ התשע"ט,
עמ' .19014

6 460
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נציג הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד
האוצר:
אוהד מעודי  -חבר; ממלא מקום  -אלעד אלקובי;
1

ס"ח התשע"ו ,עמ' .970

ילקוט הפרסומים  ,8905ט"ז בסיוון התש"ף8.6.2020 ,
15:15

נציג משטרת ישראל:

רועי גדעון ,מס' רישום  ,35683במחוז ירושלים;

משה כהן  -חבר; ממלא מקום  -ירון ויינרב;

אור מעוז ,מס' רישום  ,34910במחוז ירושלים;

נציגי ארגוני הצרכנים:

זיו פויערשטט ,מס' רישום  ,23780במחוז תל אביב;

איתן גברא  -חבר.

ורוד סבאג סלימאן ,מס' רישום  ,20877במחוז חיפה והצפון;
אליעד יגדל ,מס' רישום  ,35347במחוז חיפה והצפון;

תוקף המינוי לשלוש שנים.

נטע אביגיל בן שהם ,מס' רישום  ,36094במחוז תל אביב והמרכז;

י' בסיוון התש"ף ( 2ביוני )2020
(חמ )3-5368

מקסים דרקץ' ,מס' רישום  ,24671במחוז ירושלים.
מירי רגב
שרת התחבורה
והבטיחות בדרכים

ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי )2020
(חמ -3-141ה)1

איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה

מינוי מפקחים

בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה,2
אני אוצל בזה למאיה מילר משי את סמכותי לתת לשר הפנים
הסכמה להאריך רישיון לישיבת ביקור שניתנה לעובד זר או
להעניק לעובד זר אשרה ורישיון חדשים לפי סעיף 3א(ג )1לחוק
הכניסה לישראל ,התשי"ב.31952-

לפי חוק הפיקוח על המעונות ,התשכ"ה1965-

אצילות סמכות קודמות - 4בטלות.
י"א בסיוון התש"ף ( 3ביוני )2020
(חמ -3-17ה)1

2
3
4

יאשונסקי מאיה ,במחוז תל אביב והמרכז;
יורובסקי מרינה ,במחוז תל אביב והמרכז;
יסמין אבירן בן עמי ,במחוז חיפה והצפון;

איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1

בתוקף סמכותי לפי סעיף (7א) לחוק הפיקוח על המעונות,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את הרשומים מטה למפקחים ,לפי
החוק האמור:

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשע"ז ,עמ' .414
י"פ התשע"ח ,עמ'  ;10371התשע"ט ,עמ' .12606

סלמה אוריאן יעקב ,במחוז תל אביב והמרכז;
סססיל בריג'יט בלא גריצנר ,במחוז תל אביב והמרכז;
מוחמד עואד ,מפקח ארצי.
ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי )2020
(חמ )3-2056

1

איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;48התשנ"ג ,עמ' .129

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (187ב) ו–(ב )1לחוק סדר הדין
הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,11982-אני ממנה את אורית
קייזרמן ,מספר רישום  ,16689עובדת ציבור כלל ארצית ,לערוך
תסקירי נפגע-קטינים לעניין הסעיף האמור.
י"ד בשבט התש"ף ( 9בפברואר )2020
(חמ )3-2759

1

אופיר אקוניס
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשס"ז ,עמ' .456

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
למבוגרים ,לפי החוק האמור:
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

ילקוט הפרסומים  ,8905ט"ז בסיוון התש"ף8.6.2020 ,
08/06/20

15:15

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים
סוציאליים לפי החוק האמור:
חיים ריבלין ,מס' רישום  - 33416בעיריית בת ים;
דנה הלפרן ,מס' רישום  - 27553בעיריית יהוד מונוסון;
גלר סוזן אבישג ,מס' רישום  - 8581בעיריית ירושלים;
עינה ישי ,מס' רישום  - 28098בעיריית ירושלים;
רוזאן חוסיין ,מס' רישום  - 30546בעיריית ירושלים;
נדירה כוזלי ,מס' רישום  - 19635ממלאת מקום מועצת דליית
אל–כרמל.
ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי )2020
איציק שמולי
(חמ )3-142
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76

6461

שינוי מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-

חדשות ומעליות נוסעים ומשא חדשות בבניינים קיימים,
ממאי  2020בא במקום המהדורה מאוקטובר ;2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני משנה את מינוין של:

ת"י  5348חלק  - 17כימיקלים לטיפול במים המיועדים
לשתייה :חומרי הפתתה (פלוקולנטים) המבוססים על
תרכובות אלומיניום ,ממאי  2020בא במקום המהדורה
מפברואר ;2007

נעמה אילן ,מס' רישום  ,28259כך שבהודעה על מינויה ,3במקום
"מחוז ירושלים" יבוא "עיריית ירושלים".

ת"י  - 5561מכשירי תקשורת על קווי חשמל המשמשים
במיתקני מתח נמוך  -אופייני הפרעות רדיו  -גבולות
ושיטות מדידה :מכשירים לשימוש בתוך הבית ,ממאי
;2020

מירי קליין ,מס' רישום  ,23442כך שבהודעה על מינויה ,2במקום
"עיריית הרצליה" יבוא "עיריית יהוד-מונוסון";

ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי )2020
(חמ )3-1769

1
2
3

איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשכ"ו ,עמ'  ;56התשע"א ,עמ' .77
י"פ התשע"ח ,עמ' .1758
י"פ התשע"ו ,עמ' .980

ת"י  5568חלק  - 2קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט:
נגישות מסמכים דיגיטליים ,ממאי ;2020
ת"י  6101חלק  - 3מכלים וכלים עשויים פלסטיק מחוזק בסיבי
זכוכית לשימוש מעל הקרקע :תכן וייצור ,ממאי  2020בא
במקום המהדורה מדצמבר ;2010

מינוי עובדים סוציאליים

ת"י  - 6548בדיקת תכונות גאומטריות של אגרגאטים  -הערכה
של חלקיקים דקים באגרגאט ("דקים")  -בדיקת מתילן
כחול ,ממאי ;2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים
סוציאליים ,לפי החוק האמור:

ת"י  - 7010סמלים גרפיים  -צבעי בטיחות וסימני בטיחות:
סימני בטיחות המשמשים במקומות עבודה ובשטחים
ציבוריים ,ממאי  2020בא במקום ת"י  3864חלק  3מינואר
;2008

לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-

פנינה נילי משלי ,מס' רישום  - 25152בעיריית ירושלים;
מינדב אברהם איתן ,מס' רישום  - 21550בעיריית רמלה;
מרים בן יעקב דודו ,מס' רישום  - 11948במחוז תל אביב והמרכז;
יעל ביילין מס' רישום  - 15806במחוז חיפה והצפון.
ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי )2020
(חמ )3-1769

1

איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;56התשע"א ,עמ' .77

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני מודיע,
כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי סעיף
(6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  26חלק  - 5.7בדיקות בטון :בטון קשוי  -קביעת ההצטמקות
בייבוש של בטון עבור דוגמאות שהוכנו בשטח או
במעבדה ,ממאי ;2020
ת"י  26חלק  - 5.8בדיקות בטון :בטון קשוי  -קביעת התנגדות
הבטון לפחמות (קרבונציה)  -שיטה לפחמות מואץ ,ממאי
;2020
ת"י  2481חלק  - 21מעליות :דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה
 מעליות להובלת נוסעים ומשא  -מעליות נוסעים1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22
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ת"י  - 23601שלטים לתכניות מילוט ופינוי ,ממאי ;2020
ת"י  24115חלק  - 1בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת :בנייה
והתקנה ,ממאי ;2020
ת"י  - 37104ערים וקהילות בנות–קיימה  -שינוי הערים שלנו
 הנחיות ליישום מקומי מעשי של התקן הישראלי ת"י ,37101ממאי ;2020
ת"י  60350חלק  - 1מכשירי חשמל ביתיים לבישול :תנורי
בישול הכוללים כיריים ,תנורי בישול ,תנורי בישול באדים
ומכשירי צלייה  -שיטות למדידת ביצועים ,ממאי 2020
בא במקום המהדורה מאוקטובר ;2014
ת"י  60350חלק  - 2מכשירי חשמל ביתיים לבישול :כיריים -
שיטות למדידת ביצועים ,ממאי  2020בא במקום המהדורה
מאוקטובר ;2014
ת"י  60601חלק  - 2.44ציוד חשמלי לשימוש רפואי  -דרישות
מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד
קרני רנטגן לטומוגרפיה ממוחשבת ,ממאי  2020בא במקום
המהדורה ממרס ;2016
ת"י  - 61121מייבשי כביסה לשימוש ביתי  -שיטות למדידת
ביצועים ,ממאי  2020בא במקום המהדורה מדצמבר ;2016
ת"י  61340חלק  - 5.1אלקטרוסטטיקה :הגנה על התקנים
אלקטרוניים מפני תופעות אלקטרוסטטיות  -דרישות
כלליות ממאי  2020בא במקום המהודרה מפברואר ;2010
ת"י  61340חלק  - 5.2אלקטרוסטטיקה :הגנה על התקנים
אלקטרוניים מפני תופעות אלקטרוסטטיות  -מדריך
למשתמש ,ממאי ;2020
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ת"י  61439חלק  - 7לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות
ליישומים ספציפיים כגון מעגנות ,אתרי מחנאות ,אזורים
מסחריים ,עמדות טעינה לרכבים חשמליים ,ממאי ;2020
ת"י  61851חלק  - 1מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב
חשמלי :דרישות כלליות ,ממאי  2020בא במקום המהדורה
מספטמבר ;2017
ת"י  62053חלק  - 11ציוד למניית חשמל (זרם חילופים) -
דרישות מיוחדות :מונים אלקטרומכניים בעבור אנרגיה
אקטיבית (דרגות  1 ,0.5ו– ,)2ממאי  2020בא במקום ת"י
 1055מנובמבר ;1995
ת"י  62807חלק  - 1כבלי בזק היברידיים :מפרט דרישות גנרי,
ממאי .2020
ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי )2020
(חמ -3-96ה)1

הודעה על מינוי מנהלת ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 2
לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו ,11976-מינתה המועצה האזורית חוף הכרמל ,בישיבתה
מיום י' בחשוון התשע"ח ( 30באוקטובר  ,)2017את חן שטיין-
ענבר למנהלת הארנונה לעניין החוק האמור.
מינוי קודם שפורסם - 2בטל.
ג' בסיוון התש"ף ( 26במאי )2020
(חמ -3-265ה)2
אסיף איזק
ראש המועצה האזורית חוף הכרמל
1
2

גלעד גולוב
המנהל הכללי
של מכון התקנים הישראלי

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג , 1953-אני מודיע,
כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי סעיף
(6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
1

ת"י  - 146אסלות ישיבה מחומר קרמי ,גיליון מס'  ,2ממאי
 2020למהדורה מאוגוסט  2002מתיקון הטעות ממרס 2004
ומגיליון התיקון ממאי ;2011
ת"י  579חלק  - 5מערכות סולריות לחימום מים :מערכות
מרכזיות בבניינים ,גיליון תיקון מס'  ,2ממאי  2020למהדורה
מאפריל  2012ומגיליון התיקון ממאי ;2015
ת"י  579חלק  - 6מערכות סולריות לחימום מים :מערכות
מאולצות דירתיות ,גיליון תיקון מס'  ,2ממאי 2020
למהדורה מאפריל  2012ומגיליון התיקון ממאי ;2015
ת"י  994חלק  - 3מזגני אוויר :שיטות מדידה אקוסטית במעבדה,
גיליון תיקון מס'  ,1ממאי  2020למהדורה מיוני ;2014
ת"י  - 1385אסלות ישיבה לבתי כיסא מחומר קרמי בעלות מכל
הדחה צמוד ,גיליון תיקון מס'  ,2ממאי  2020למהדורה
מיוני  2003ומגיליון התיקון ממאי .2011
ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי )2020
(חמ -3-96ה)5
גלעד גולוב
המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22
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הודעה על מינוי מנהלת ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

הודעה בדבר שינויים בתקנים

1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשס"ו ,עמ' .1055

נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 2
לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו ,11976-מינתה המועצה המקומית התעשייתית מגדל
תפן ,בישיבתה מיום י"ד בסיוון התשע"ח ( 28במאי  ,)2018את
ג'והר חלבי למנהל ארנונה לעניין החוק האמור.
י"ג בתמוז התשע"ח ( 26ביוני )2018
(חמ -3-265ה)2
סיגל שאלתיאל הלוי
ראש המועצה המקומית
מגדל תפן
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע ,כי לוחות זכויות של גושי רישום מס' ,14699
- 14702 ,14701 ,14700ביריה ,נפת צפת ,הוצגו ביום ח' בסיוון
התש"ף ( 31במאי  ,)2020למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקיד
הסדר המקרקעין אזור הסדר צפת ,בקניון מבנה ,דרך החטיבות,
נוף הגליל ,במועצה אזורית מרום הגליל-צפת ובלשכת ממונה
הרשויות ,מחוז הצפון ,בית הממשלה ,נוף הגליל.
ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי )2020
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר צפת
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הודעה בדבר לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס'
 - 60259 ,60258 ,60201 ,60186ים תיכון נפת חיפה ,הוצגו
ביום ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי  ,)2020למשך  30ימים ,לעיון
בלשכת פקידת הסדר ומפקחת על רישום המקרקעין למחוז
תל אביב והמרכז ,דרך מנחם בגין  ,125קריית הממשלה,
קומה  ,7תל אביב ,בעיריית חיפה ,אגף הנכסים ובלשכת הממונה
על מחוז חיפה.
ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי )2020
תמר אריאל-זילברברג
פקידת הסדר ומפקחת
על רישום המקרקעין
מחוזות תל אביב והמרכז

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודות שיתופיות
( )1הואיל וביום  15.12.2019ניתן צו לפירוק האגודה איגוד
מאמני הכלבים בישראל  -אגודה שיתופית בע"מ ,מס'
אגודה  ,57-006242-2וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,8587התש"ף ,עמ'  ,2342והואיל 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  28.7.2019ניתן צו לפירוק האגודה שירותי
דרך מניבים בית עזרא  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,
מס' אגודה  ,57-006129-1וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,8364התשע"ט ,עמ'  ,13302והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,7.6.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
ט"ו בסיוון התש"ף ( 7ביוני )2020
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אר.בי.אר .אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-234655-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.5.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון
בכר ,משד' נורדאו  ,76תל–אביב-יפו  ,6238124למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22.7.2020
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ירון בכר ,מפרק

ליהי  -אביב פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-310428-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.6.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
כהן ,משתולים  ,33מיקוד  ,7928000למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.7.2020
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יעקב כהן ,מפרק
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בלו ליין  -בריאות ויופי מים המלח (מ.י.מ ).בע"מ

בארקיור בע"מ

(ח"פ )51-323507-7

(ח"פ )51-567005-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי דן,
מרח' הערבה  ,76גנות  ,5029300למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.7.2020
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יוסי דן ,מפרק

בה-בה בע"מ
(ח"פ )51-376026-4

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.7.2020בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח' אילן
רמון  ,2נס ציונה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן קושיצקי ,מפרקת

אורלי פנסיון ובית אבות בע"מ
(ח"פ )51-030263-1
(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  ,5.8.2020בשעה  ,18.00במשרדו של עו"ד ערי גץ ,רח'
נורדאו  ,30פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארז פלז ,מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.3.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתמר
טל ,מרח' הגפן  ,1מושב מרחביה  ,1910500למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22.7.2020
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אפיקי הדרום בע"מ
(ח"פ )51-243743-5
(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  ,12.7.2020בשעה  ,12.00במשרדי הרצוג ,פוקס ,נאמן
ושות' ,רח' ויצמן  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ג'ון חנא ביטאר ,עו"ד ,מפרק

איתמר טל ,מפרק
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הודעה לפני הכרזת דיבידנד סופי

אפיקי הדרום בע"מ

בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,תיק פר"ק 31411-09-10

(ח"פ )51-243743-5

בעניין :פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיפים  )4(327ו–338
לפקודת החברות [נוסח משולב] ,התשמ"ג ,1983-על אסיפה
אחרונה של הנושים בחברה הנ"ל ,שתתכנס ביום ,12.7.2020
בשעה  ,13.00במשרדי הרצוג ,פוקס ,נאמן ושות' ,רח' ויצמן ,4
תל אביב; במסגרת האסיפה יוצג לפני הנושים הדוח הסופי
של המפרק ,המפרט כיצד התנהל פירוק העסקים של החברה
ומה נעשה בנכסי החברה וכן יושמעו ביאורים נוספים מאת
המפרק.
ג'ון חנא ביטאר ,עו"ד ,מפרק

שם החייבת :מדייה ליירס בע"מ ,ח"פ .51-384371-4
שם המנהלת המיוחדת :עו"ד קרן רייכבך סגל.
ניתנת בזה הודעה כי בחלוף  14ימים מיום פרסום הודעה
זו או עד לתאריך מאוחר יותר שיקבע בית המשפט ,יחולק
דיבידנד סופי בתיק הנ"ל; נושה אשר לא יבסס את תביעתו
להנחת דעתו של בית המשפט או עד לתאריך האמור ,תימחק
תביעתו ויוכרז על דיבידנד סופי בלא התחשבות בו.
קרן רייכבך סגל ,עו"ד ,מנהלת מיוחדת

הודעה לפני הכרזת דיבידנד סופי

מאהלו שותפות מוגבלת

בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,תיק פש"ר 1603/08

(ש"מ )54-029449-3

בעניין :פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-

הודעה על שינויים בהרכב השותפים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות (נוסח חדש) ,התשל"ה ,1975-כי ביום 4.6.2020
בוצעו שינויים בשותפות כמפורט להלן:
( )1הצטרפות שותפים מוגבלים :אליעזר פיינר ,מהראשונים ,7
בצרה ,רון שטיינבלט ,מברון  ,16פתח תקווה ,תומר מגרה,
מהיהלום  ,61תל מונד ,תומר בנימיני ,מבר אילן  ,2תל
אביב ,יפה שלכטר ,מהרימון  ,168נווה ירק ,ש.ר תעשיות
מתוחכמות ( )1985בע"מ ,ח"פ  ,51-106965-0מגרניט ,5
שערי תקווה ,אורי שלום ,מאפרים קציר  ,4/32הוד השרון,
אוקסנה מיכאילוב ,מאלכסנדר גרוטו  ,6/15פתח תקווה,
שרון מרקמן ,מטאגור  ,44תל אביב.

שם החייבת :ז.כ.א יבוא ושיווק ( )2005בע"מ ,ח"פ 51-365831-0
(בפירוק).
שם המנהלת המיוחדת :עו"ד קרן רייכבך סגל.
ניתנת בזה הודעה כי בחלוף  14ימים מיום פרסום הודעה
זו או עד לתאריך מאוחר יותר שיקבע בית המשפט ,יחולק
דיבידנד סופי בתיק הנ"ל; נושה אשר לא יבסס את תביעתו
להנחת דעתו של בית המשפט או עד לתאריך האמור ,תימחק
תביעתו ויוכרז על דיבידנד סופי בלא התחשבות בו.
קרן רייכבך סגל ,עו"ד ,מנהלת מיוחדת

אלון פיינר ,מורשה חתימה בשותפות
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