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הודעה על עדכון סכומים 
 לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה 

ולצמצום פערים חברתיים )מס הכנסה שלילי(, התשס"ח-2007

שיעור  להגדלת  לחוק  8)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)מס  חברתיים  פערים  ולצמצום  העבודה  בכוח  ההשתתפות 
הכנסה שלילי(, התשס"ח-12007 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

עדכון סכומים

לעומת   2015 מאי  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
הסכומים  התעדכנו   ,2007 מאי  בחודש  שפורסם  המדד 
הנקובים בסעיפים 2 עד 6 לחוק, ביום י"ד בסיוון התשע"ה 

)1 ביוני 2015(, כלהלן:

בסעיף 2 לחוק -  )1(

שקלים   2,070" במקום  מקום,  בכל   ,)1( בפסקה  )א( 
במקום  חדשים",  שקלים   2,060" בא  חדשים" 
שקלים   3,590" בא  חדשים"  שקלים   3,610"
בא  חדשים"  שקלים   4,810" במקום  חדשים", 
שקלים   6,250" ובמקום  חדשים"  שקלים   4,790"

חדשים" בא "6,220 שקלים חדשים";

שקלים   2,070" במקום  מקום,  בכל   ,)2( בפסקה  )ב( 
במקום  חדשים",  שקלים   2,060" בא  חדשים" 
שקלים   3,590" בא  חדשים"  שקלים   3,610"
בא  חדשים"  שקלים   4,810" במקום  חדשים", 
שקלים   6,850" ובמקום  חדשים"  שקלים   4,790"

חדשים" בא "6,820 שקלים חדשים";

בסעיף 3)3( לחוק, במקום "2,070 שקלים חדשים" בא   )2(
"2,060 שקלים חדשים";

בסעיף 4 לחוק -  )3(

חדשים",  שקלים   4,810" במקום   ,)1( בפסקה  )א( 
פעמיים, בא "4,790 שקלים חדשים";

בא  חדשים"  שקלים   3,610" במקום   ,)2( בפסקה  )ב( 
"3,590 שקלים חדשים", בכל מקום, במקום "4,810 
חדשים"  שקלים   4,790" בא  חדשים"  שקלים 
ובמקום "2,070 שקלים חדשים" בא "2,060 שקלים 

חדשים";

בסעיף 5)ב()2( לחוק, במקום "12,030 שקלים חדשים"   )4(
בא "11,970 שקלים חדשים" ובכל מקום, במקום "4,810 

שקלים חדשים" בא "4,790 שקלים חדשים";

חדשים"  שקלים   2,070" במקום  לחוק,  6)א(  בסעיף   )5(
שקלים   3,610" במקום  חדשים",  שקלים   2,060" בא 
 4,810" במקום  חדשים",  שקלים   3,590" בא  חדשים" 
במקום  חדשים",  שקלים   4,790" בא  חדשים"  שקלים 
חדשים",  שקלים   6,220" בא  חדשים"  שקלים   6,250"
שקלים   6,820" בא  חדשים"  שקלים   6,850" במקום 
חדשים" ובכל מקום, במקום "12,030 שקלים חדשים" 

בא "11,970 שקלים חדשים" 

י"א באלול התשע"ה )26 באוגוסט 2015(
)חמ 3-3851(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשס"ח, עמ' 84 ועמ' 796; י"פ התשע"ג, עמ' 7229   1

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
נוספים  חברים  מיניתי  התשכ"ו-11965,  רפואיות(,  )ועדות 
הרשימה  לפי  האמורות,  התקנות  לעניין  הרופאים2  ברשימת 

שלהלן:

ד"ר נובל מיכאל, רישיון מס' 014426

ד"ר עלי ינאי, רישיון מס' 11165 

תוקף המינוי עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016( 

כ"א באב התשע"ה )6 באוגוסט 2015(
)חמ 3-183-ה1(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568   1

י"פ התשע"ד, עמ' 3076   2

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה
לפי תקנות המודדים )מקצוע המדידה(, התשמ"ב-1982

)מקצוע  המודדים  לתקנות  ד'  לפרק  שבהתאם  מודיע  אני 
רישיון  למבקשי  הבחינות  כי  נקבע  התשמ"ב-11982,  המדידה(, 

מדידה ייערכו במועדים כמפורט להלן:

מקצוע הבחינה     תאריך הבחינה

יום א', ג' בכסלו התשע"ו
)15 בנובמבר 2015(

מדידות שדה

יום ב', ד' בכסלו התשע"ו
)16 בנובמבר 2015(

מדידות שדה

יום ג', ה' בכסלו התשע"ו
)17 בנובמבר 2015(

עיבוד משרדי של 
חומר השדה

יום ד', ו' בכסלו התשע"ו
)18 בנובמבר 2015(

חלוקה ועריכה של 
תכנית לצורכי רישום

יום ה', ז' בכסלו התשע"ו
)19 בנובמבר 2015(

תחיקה

אגרת  ולתשלום  להיבחן  בקשה  להגשת  האחרון  המועד 
הבחינה הוא ה' בחשוון התשע"ו )18 באוקטובר 2015( 

מגיש הבקשה שישלם אגרת בחינה כאמור, יקבל הודעה 
על תכנית הבחינות ומקומן 

כ"ה באב התשע"ה )10 באוגוסט 2015(
)חמ 611—3( 

רונן רגב  
מנהל המרכז למיפוי ישראל 	__________

1  ק"ת התשמ"ב, עמ' 1606 

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 

 
ס"ח התשל"ו, עמ' 252   1
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בתמוז  ז'  מיום  בישיבתה  נתיבות  עיריית  מועצת  מינתה 
לעניין  ערר  ועדת  של  חדש  הרכב   ,)2015 ביוני   24( התשע"ה 

החוק האמור, שחבריו הם כמפורט להלן:

עורך דין נתן טרבלסי - יושב ראש

רון שטרן - חבר

בוסה טסמה - חברה

ד' באב התשע"ה )20 ביולי 2015(
)חמ 3-265-ה1(

יחיאל זוהר  
ראש עיריית נתיבות  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

ים ג.ב.י.ב סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-403166-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7 2 2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
שטיין, מרח' דרך  חן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 35, תל אביב, 

למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה 

חן שטיין, עו"ד, מפרק

מוסך אחים כהן אלפרד את יעקב בע"מ
)ח"פ 51-143858-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2015 6 28, התקבלה החלטה 
מרח'  קונפורטי,  גיא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 47, כפר סבא, טל' 09-7406139, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה 

גיא קונפורטי, עו"ד, מפרק

מג - פולס טק בע"מ
)ח"פ 51-184296-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1 7 2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ויניק 43,  לפרק את החברה מרצון ולמנות את גפרי אורן, מרח' 

ראשון לציון, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה 

אורן גפרי, מפרק

בטה - טק סחר )1998( בע"מ
)ח"פ 51-264255-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2015 7 30, התקבלה החלטה 
מרח'  חיים,  ישראל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הברזל 23, תל אביב, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה 

ישראל חיים, רו"ח, מפרק

נורדנברג את מולגה בשמש בע"מ
)ח"פ 51-387208-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9 8 2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון רגב, אצל עו"ד זאב מאיר, 

מרח' הוברמן 24, תל אביב 64075, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה 

ירון רגב, מפרק
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מ. מופאטיס בע"מ
)ח"פ 51-486145-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2015 8 11, התקבלה החלטה 
מרח'  אבירם,  עירית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

תוצרת הארץ 7, תל אביב, טל' 03-9070122, למפרקת החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה 

עירית אבירם, עו"ד, מפרקת

עפר מולדת בע"מ
)ח"פ 51-351272-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2015 8 11, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף כספי, מרח' כרמל 5, 

רחובות, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסף כספי, מפרק

ש.ה.צ מורשה בע"מ
)ח"פ 51-353352-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,9 8 2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זאב הרטבי, 

מרח' דניאל פריש 3, תל אביב, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה 

זאב הרטבי, עו"ד, מפרק

שי שרותי ידע בע"מ
)ח"פ 51-395829-8(

)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   ,12 8 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
שי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

ארביב, מרח' דן 24, תל מונד, טל' 054-4343053, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 10 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
שי ארביב, מפרק

בנימין שיווק מוצרים בע"מ
)ח"פ 51-457561-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2015 8 23, התקבלה החלטה 
איל  עו"ד  את  ולמנות  נושיה,  ע"י  מרצון,  החברה  את  לפרק 
למפרק   ,03-6963683 טל'  אביב,  תל   ,25 דובנוב  מרח'  יפה, 

החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה 

איל יפה, עו"ד, מפרק

בנימין שיווק מוצרים בע"מ
)ח"פ 51-457561-2(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 2015 10 4, בשעה 00 10, במשרדי המפרק, רח' 
דובנוב 25, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

איל יפה, עו"ד, מפרק  




