
רשומות

ילקוט הפרסומים
31 באוגוסט 2016 7332 כ"ז באב התשע"ו

עמוד  

 הודעה על עדכון סכומים לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים
9488 )מענק עבודה(                                                                                                                                                      

9489 הודעות מאת הציבור                                                                                                                                                   



ילקוט הפרסומים 7332, כ"ז באב התשע"ו, 2016 8 31  9488

הודעה על עדכון סכומים 
לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום 
פערים חברתיים )מענק עבודה(, התשס"ח-2007     

שיעור  להגדלת  לחוק  8)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק 

עבודה(, התשס"ח-12007 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

עדכון סכומים

עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 2016 לעומת המדד    1
להגדלת  חוק  לתיקון  ובכפוף   ,2007 מאי  בחודש  שפורסם 
פערים  ולצמצום  העבודה  בכוח  ההשתתפות  שיעור 
הסכומים  התעדכנו   ,210 מס'   - עבודה(  )מענק  חברתיים 
כ"ד  ביום  לחוק,  ו–12)3א(  6ב   ,6 עד   2 בסעיפים  הנקובים 

בסיוון התשע"ו )1 ביוני 2016(, כלהלן: 

בסעיף 2 לחוק -  )א( 

שקלים   2,060" במקום  מקום,  בכל   ,)1( בפסקה   )1(
במקום  חדשים",  שקלים   2,050" בא  חדשים" 
שקלים   3,560" בא  חדשים"  שקלים   3,590"
בא  חדשים"  שקלים   4,790" במקום  חדשים", 
שקלים   6,220" ובמקום  חדשים"  שקלים   4,740"

חדשים" בא "6,170 שקלים חדשים";

שקלים   2,060" במקום  מקום,  בכל   ,)2( בפסקה   )2(
במקום  חדשים",  שקלים   2,050" בא  חדשים" 
שקלים   3,560" בא  חדשים"  שקלים   3,590"
 470" בא  חדשים"  שקלים   480" במקום  חדשים", 
חדשים"  שקלים   4,790" במקום  חדשים",  שקלים 
בא "4,740 שקלים חדשים" ובמקום "6,820 שקלים 

חדשים" בא "6,760 שקלים חדשים"; 

בסעיף 3 לחוק, בפסקה )3(, בכל מקום, במקום "2,060  )ב( 
שקלים חדשים" בא "2,050 שקלים חדשים";

בסעיף 4 לחוק -  )ג( 

שקלים   1,200" במקום  מקום,  בכל   ,)1( בפסקה   )1(
חדשים" בא "1,190 שקלים חדשים" ובמקום "4,790 

שקלים חדשים" בא "4,740 שקלים חדשים";

שקלים   1,200" במקום  מקום,  בכל   ,)2( בפסקה   )2(
במקום  חדשים",  שקלים   1,190" בא  חדשים" 
שקלים   3,560" בא  חדשים"  שקלים   3,590"
בא  חדשים"  שקלים   4,790" במקום  חדשים", 
שקלים   480" במקום  חדשים",  שקלים   4,740"
חדשים" בא "470 שקלים חדשים" ובמקום "2,060 

שקלים חדשים" בא "2,050 שקלים חדשים";

בסעיף 5 לחוק, בסעיף 5)ב()2( לחוק, במקום "11,970 שקלים  )ד( 
 4,790" במקום  חדשים",  שקלים   11,860" בא  חדשים" 
ובמקום  חדשים"  שקלים   4,740" בא  חדשים"  שקלים 

"1,440 שקלים חדשים" בא "1,420 שקלים חדשים";

בסעיף 6 לחוק -  )ה( 

בסעיף 6)א( לחוק, במקום "2,060 שקלים חדשים"   )1(
 1,200" בא  במקום  חדשים",  שקלים   2,050" בא 
חדשים",  שקלים   1,190" בא  חדשים"  שקלים 
במקום "3,590 שקלים חדשים" בא "3,560 שקלים 
בא  חדשים"  שקלים   4,790" במקום  חדשים", 
שקלים   6,220" במקום  חדשים",  שקלים   4,740"

במקום  חדשים",  שקלים   6,170" בא  חדשים" 
שקלים   6,760" בא  חדשים"  שקלים   6,820"
בא  חדשים"  שקלים   11,970" ובמקום  חדשים" 

"11,860 שקלים חדשים";

שקלים   1,270" במקום  לחוק,  6ב)א()1()א(  בסעיף   )2(
חדשים" בא "1,260 שקלים חדשים" ובמקום "3,590 

שקלים חדשים" בא "3,560 שקלים חדשים";

שקלים   3,590" במקום  לחוק,  6ב)א()1()ב(  בסעיף   )3(
ובמקום  חדשים"  שקלים   3,560" בא  חדשים" 
שקלים   6,680" בא  חדשים"  שקלים   6,740"

חדשים";

שקלים   6,740" במקום  לחוק,  6ב)א()1()ג(  בסעיף   )4(
חדשים" בא "6,680 שקלים חדשים"; 

שקלים   1,270" במקום  לחוק,  6ב)א()2()א(  בסעיף   )5(
במקום  חדשים",  שקלים   1,260" בא  חדשים" 
שקלים   3,560" בא  חדשים"  שקלים   3,590"

חדשים";

שקלים   3,590" במקום  לחוק,  6ב)א()2()ב(  בסעיף   )6(
חדשים" בא "3,560 שקלים חדשים" ובמקום "7,530 

שקלים חדשים" בא "7,460 שקלים חדשים";

שקלים   7,530" במקום  לחוק,  6ב)א()2()ג(  בסעיף   )7(
חדשים" בא "7,460 שקלים חדשים" ובמקום "11,500 

שקלים חדשים" בא "11,400 שקלים חדשים";

שקלים   3,150" במקום  לחוק,  6ב)ב()1()א(  בסעיף   )8(
חדשים" בא "3,120 שקלים חדשים" ובמקום "6,740 

שקלים חדשים" בא "6,680 שקלים חדשים";

שקלים   3,150" במקום  לחוק,  6ב)ב()1()ב(  בסעיף   )9(
במקום  חדשים",  שקלים   3,120" בא  חדשים" 
שקלים   3,560" במקום  חדשים"  שקלים   3,590"
בא  חדשים"  שקלים   1,270" במקום  חדשים", 
שקלים   6,740" ובמקום  חדשים"  שקלים   1,260"

חדשים" בא "6,680 שקלים חדשים";

שקלים   3,940" במקום  לחוק,  6ב)ב()2()א(  בסעיף   )10(
חדשים" בא "3,900 שקלים חדשים" ובמקום "7,530 

שקלים חדשים" בא "7,460 שקלים חדשים";

שקלים   3,590" במקום  לחוק,  6ב)ב()2()ב(  בסעיף   )11(
חדשים", במקום "3,560 שקלים חדשים", במקום 
"7,530 שקלים חדשים" בא "7,460 שקלים חדשים" 
ובמקום "1,270 שקלים חדשים" בא "1,260 שקלים 

חדשים";

בסעיף 6ב)ג( לחוק, במקום "1,270 שקלים חדשים"   )12(
 3,590" במקום  חדשים",  שקלים   1,260" בא 
חדשים",  שקלים   3,560" בא  חדשים"  שקלים 
במקום "3,150 שקלים חדשים" בא "3,120 שקלים 
בא  חדשים"  שקלים   6,740" במקום  חדשים", 
שקלים   7,530" ובמקום  חדשים"  שקלים   6,680"

חדשים" בא "7,460 שקלים חדשים";

 800" במקום  לחוק,  12)3א(  בסעיף  לחוק,   12 בסעיף  )ו( 
שקלים חדשים" בא "790 שקלים חדשים" 

כ"ו באב התשע"ו )30 באוגוסט 2016(
)חמ 3-3851-ת1(

משה כחלון   
שר האוצר   

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

2  ס"ח התשע"ו, עמ' 1155 
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

סאן נכסים ג.ג. בע"מ
)ח"פ 51-289604-4(

)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 2016 7 31, התקבלה החלטה 
מרח'  קלאורה,  אבי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גורדון 1, חדרה, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל 

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

אבי קלאורה, רו"ח, מפרק

יובל ראשון יעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-384511-5(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2016 8 10, התקבלה החלטה 
מרח'  צבאג,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אוסישקין 56, רמת השרון, טל' 054-2138188, 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 

ארז צבאג, עו"ד, מפרק

ח.מ. המרכז ללימודי נהיגה נכונה בע"מ
)ח"פ 51-363839-5(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2016 8 14, התקבלה החלטה 
מרח'  מנע,  דוד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511, טל' 03-6137946, פקס' 03-6137947, 

דוא"ל mena-law&zahav.net.il, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל 

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

דוד מנע, עו"ד, מפרק

ספית חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-082285-1(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2016 8 16, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן מולר, מרח' 
חשמונאים 103, ת"ד 20144, תל אביב 6120101, 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 

איתן מולר, מפרק

לוליפופ הפקות בע"מ
)ח"פ 51-339437-9(

)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 2016 8 17, התקבלה החלטה 
מרח'  לנדסמן,  תמר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החילזון 6, רמת גן 5252270, 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 

תמר לנדסמן, מפרקת

מוריס השקעות בע"מ
)ח"פ 51-055199-7(

)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 2016 8 17, התקבלה החלטה 
מרח'  נוה,  משה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אורנים 1, גבעת שמואל, 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 

משה נוה, עו"ד, מפרק
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 ,3 11 2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, אצל עו"ד ורדה בריף, רח' עזה 48, ירושלים, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה 

ד"ר ג'פרי גרינפלד, מפרק

להט ערן בע"מ
)ח"פ 51-332494-7(

)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   ,18 8 2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6243338 טל'  אביב,  תל   ,65 אלון  יגאל  מרח'  צבי,  בן  ניצן 

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 

 ,25 12 2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,18 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ניצן בן צבי, עו"ד, מפרק

איי.אס.טי. מערכות סולריות בע"מ
)ח"פ 51-439816-3(

)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   ,3 2 2012 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יהונתן קונפורטי, מרח' עגור 13, יד בנימין, טל' 054-5812555, 

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 12 2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 11, אצל עו"ד יעקב רנד, רח' הרטום 16, ירושלים, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה 

יהונתן קונפורטי,  מפרק

מומנטום-ואר בע"מ
)ח"פ 51-396107-8(

)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 2016 8 17, לאחר הצהרה על 
כושר פירעון, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את רו"ח יואב כפיר, ממושב גבעת ישעיהו 26, עמק האלה 99825, 

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 

יואב כפיר, רו"ח, מפרק

אופק זהב השקעות )2014( בע"מ
)ח"פ 51-502422-2(

)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 2016 8 21, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דפנה זינגר מיכוביץ, 

מרח' מנחם גין 7, רמת גן, 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 

דפנה זינגר מיכוביץ, עו"ד, מפרקת

גרינפלד קליניק
)ח"פ 51-437763-9(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2016 8 1, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר ג'פרי גרינפלד, 

מרח' הקבלן 18, ירושלים, טל' 052-8829001, 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 




