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הודעה על מינוי חבר לוועדת שירות המדינה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות המדינה 
רז  את  למנות  הממשלה  החליטה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
לחבר  והספורט,  התרבות  משרד  של  הכללי  המנהל  פרויליך, 

בוועדת שירות המדינה.

י"ח בטבת התשפ"ב )22 בדצמבר 2021(
)חמ 3-132(

שלום שלמה  
   מזכיר הממשלה 

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשנ"ו, עמ' 188.  1

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה 
מודיעים בזה, כי בהמשך להחלטתה מספר 1002 מיום  ט"ז 
להתיר  הממשלה  החליטה   ,)2021 במאי   27( התשפ"א  בסיוון 
תרומה  לקבל  ישראל,  משטרת   - הפנים  לביטחון  למשרד 
כולל מע"מ  כ–500,000 שקלים חדשים  סך של  על  חד–פעמית 

באמצעות ימ"מ לדורותיה )ע"ר( לשם מתחם ספורט משולב.  

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
)חמ 3-4441(

שלום שלמה  
   מזכיר הממשלה 

הארכת מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   82 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
העליון, אני מאריך2 את מינויה של שרון בר–דור להפעיל את 
סמכויות מנהל בתי המשפט בכל הנוגע למינוי שופטים לבית 
המשפט העליון, ובכלל זה סמכויותיו לפי כללי השפיטה )סדרי 
עד  התשמ"ד-31984,  שופטים(,  לבחירת  הוועדה  של  העבודה 

יום ה' בניסן התשפ"ב )6 באפריל 2022(.

כ"ד בשבט התשפ"ב )26 בינואר 2022(
)חמ 3-60-ה7(

גדעון סער  
   שר המשפטים

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

י"פ התשפ"ב, עמ' 332.  2

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2370; התשע"ח, עמ' 1384.  3

הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר
לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

זרים,  עובדים  לחוק  ו–1י1)ו(   1י)ד(  סעיפים  לפי 
שינוי  עקב  כי  מודיעה  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"א-11991 
לעומת   ,2021 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  מדד 
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2020, מיום כ"ח 
טבת התשפ''ב )1 בינואר 2022(, התעדכנו סכומי האגרות ודמי 

ההיתר בסעיפים האמורים כלהלן:

בא   ''1,200'' במקום   - לחוק  1י)א(  שבסעיף  בקשה  )1( אגרת 
"1,230", במקום ''600'' בא ''620'' ובמקום ''900'' בא ''920''; 

)2( אגרה שנתית שבסעיף 1י)א1( לחוק - לעניין אגרה שנתית 
עבודה  למטרת  ביקור  לישיבת  ורישיון  אשרה  כל  בעבור 
בא   "1,200" במקום   ,"9,820" בא   "9,590" במקום  בישראל, 

"1,230"  ובמקום "7,200" בא "7,370";

הסכום  במקום   - לחוק  1י1)ב(  שבסעיף  היתר  )3( דמי 
הנקוב בו בא "12,530". 

ב' בשבט התשפ"ב )4 בינואר 2022(
)חמ 3-3038(                                 איילת שקד
              שרת הפנים

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית
לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, 

התשנ"ו-1996

לפי סעיף 10)ג()3( לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח 
אדם, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, אני מודיעה כי עקב שינוי 
לעומת   ,2021 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  מדד 
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2020, התעדכן 
סכום האגרה השנתית שבסעיף 10)ג()1( לחוק ובמקום הסכום 

הנקוב בו יבוא "12,530". 

ב' בשבט התשפ"ב )4 בינואר 2022(
)חמ 3-3038(

איילת שקד  
  שרת הפנים

ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התשס"ה, עמ' 364.  1

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

סיוויומדיה בע"מ
)ח"פ 51-492438-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.3.2022, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' סעדיה גאון 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,24
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורי אביאל, רו"ח, מפרק

אקרו גולת הכותרת )י.א( 2017
)ש"מ 55-027748-7(

הודעה בדבר העברת זכות משותף מוגבל לשותף מוגבל אחר

60 לפקודת  נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף 
 13.1.2021 ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום  השותפויות 
השותף המוגבל בשותפות הנ"ל, קליר פיוטשר לנדמרק בע"מ 
נדל"ן  אקרו  המוגבל  לשותף  בשותפות  זכויותיו  את  העביר 

ייזום בע"מ.

                                  ורד לזר, עו"ד, באת כוח השותפות

 
ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ע, עמ' 488; י"פ התשפ"א, עמ'   1
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