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הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951  המדינה, 
 - )להלן  המשפטים  במשרד  המשרות  נושאי  את  להרשות 
המשרד( אשר מפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה 
מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו–5 לחוק, למעט עסקאות 
של  ותפקידו  המשרד  של  הפעולות  שבתחום  במקרקעין, 
המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם 

המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

המנהל הכללי, לגבי כל עסקה כאמור - בלא הגבלת סכום;   )1(

המשנה למנהל הכללי - עד לסכום של 2,500,000 שקלים   )2(
חדשים;

סגן מנהל כללי בכיר )תפעול ולוגיסטיקה( - עד לסכום של   )3(
2,500,000 שקלים חדשים;

סגן מנהל כללי )תכנון מדיניות ואסטרטגיה( - עד לסכום   )4(
של 2,500,000 שקלים חדשים;

 1,000,000 ומכרזים( - עד לסכום של  )רכש  א'  מנהל אגף   )5(
שקלים חדשים;

מנהל אגף בכיר )מערכות מידע( - עד לסכום של 1,000,000   )6(
שקלים חדשים;

ראש רשות הפטנטים - רשם הפטנטים - עד לסכום של   )7(
400,000 שקלים חדשים;

שקלים   400,000 של  לסכום  עד   - המשפטי  הסיוע  מנהל   )8(
חדשים;

 400,000 - עד לסכום של  ראש האגף להסדרת מקצועות   )9(
שקלים חדשים;

הסניגור הציבורי הארצי - עד לסכום של 400,000 שקלים   )10(
חדשים;

400,000 שקלים  לסכום של  עד   - רשות התאגידים  ראש   )11(
חדשים;

וכונס הנכסים הרשמי - עד לסכום  האפוטרופוס הכללי   )12(
של 400,000 שקלים חדשים;

מנהל היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה - עד   )13(
לסכום של 400,000 שקלים חדשים;

של  לסכום  עד   - ופיתוח(  )טכנולוגיה  בכיר  תחום  מנהל   )14(
500,000 שקלים חדשים;

מנהל אגף א' )הדרכה ופיתוח ההון האנושי( - עד לסכום   )15(
של 200,000 שקלים חדשים;

עד   - הציבורית  בסניגוריה  ניהול  לשירותי  המרכז  מנהל   )16(
לסכום של 200,000 שקלים חדשים;

סגן מנהל הסיוע המשפטי - עד לסכום של 200,000 ש"ח;  )17(

מנהל תחום )רכש( - עד לסכום של 100,000 שקלים חדשים;  )18(

ראש לשכת סיוע משפטי - עד לסכום של 50,000 שקלים   )19(
חדשים;

של  לסכום  עד   - הציבורית  בסנגוריה  מחוזי  ציבורי  סניגור   )20(
50,000 שקלים חדשים.

כל מורשה כאמור יחתום יחד עם אחד מהמפורטים להלן:

חשב המשרד; )א( 

סגנו של חשב המשרד; )ב( 

מנהל תחום )התקשרויות, רכש, פיקוח תקציבי ותמיכות(  )ג( 
פיקוח תקציבי  רכש,  )התקשרויות,  בכיר  או ממונה/מרכז 
ותמיכות( ובלבד שתמורת העסקה אינה עולה על 100,000 

שקלים חדשים;

מנהל תחום גזברות ארצי - )סניגוריה ציבורית וסיוע משפטי(  )ד( 
יחידת  של  פעילותה  בתחום  מתבצעת  שהעסקה  ובלבד 
אינה  ושתמורתה  או הסיוע המשפטי,  הסניגוריה הציבורית 

עולה על 500,000 שקלים חדשים.

המשפטים  במשרד  משרה  לנושאי  הקודמות  ההרשאות 
שהודעות עליהן פורסמו - בטלות, למעט ההרשאה שפורסמה 
במרס   20( התשע"ג  בניסן  ט'  ביום   ,6568 הפרסומים  בילקוט 

2013(, אשר תעמוד בעינה.

כ"ד בכסלו התש"ף )22 בדצמבר 2019(
)חמ 3-9-ה6(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א 1951 

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951  המדינה, 
האוכלוסין  ורשות  הפנים  במשרד  המשרה  נושאי  את  להרשות 
וההגירה )להלן - המשרד( המפורטים להלן, לייצג את הממשלה 
בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו–5 לחוק, למעט 
ותפקידו  וזאת בתחום פעילותו של המשרד  עסקאות במקרקעין, 
של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם 

המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

בלא   - סגנו  או  המשרד  חשב  עם  יחד  הכללי  המנהל   )1(
הגבלה בסכום;

ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי או מנהל אגף בכיר   )2(
יחד  הביומטרי(  המאגר  לניהול  )הרשות  מידע  מערכות 
עם חשב המשרד או סגנו, לגבי עסקאות במסגרת תקציב 
הרשות לניהול המאגר הביומטרי - עד 1,000,000 שקלים 

חדשים; 

רשות   - )להלן  וההגירה  האוכלוסין  רשות  מנהל   )3(
רשות  תקציב  במסגרת  עסקאות  לגבי  האוכלוסין(, 
האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד או סגנו - בלא הגבלה 

בסכום;

סמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש ברשות האוכלוסין, לגבי   )4(
עסקאות במסגרת תקציב רשות האוכלוסין, יחד עם חשב 

המשרד או סגנו - עד 2,500,000 שקלים חדשים;

עסקאות  לגבי  האוכלוסין,  ברשות  תקצוב  תחום  מנהל   )5(
במסגרת תקציב רשות האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד 

או סגנו - עד 2,500,000 שקלים חדשים;

סמנכ"ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש במשרד הפנים, לגבי   )6(
תקציב  כולל  לא  הפנים  משרד  תקציב  במסגרת  עסקאות 

 
ס"ח התשי"א, עמ' 52.  1
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עד   - סגנו  או  המשרד  חשב  עם  יחד  האוכלוסין,  רשות 
2,500,000 שקלים חדשים;

מנהל המינהל לשלטון מקומי או מנהל אגף בכיר תקצוב,   )7(
בקרה ופיתוח ברשויות המקומיות, לגבי עסקאות במסגרת 
תקציבים הנוגעים לתחומי הפעילות של מינהל  השלטון  
המקומי בתקציב משרד הפנים, יחד עם חשב המשרד או 

סגנו - עד 1,000,000 שקלים חדשים;

לגבי  המקומי,  בשלטון  ותשלומים  תקצוב  אגף  מנהל   )8(
עסקאות במסגרת תקציבים הנוגעים לתחומי הפעילות של 
מינהל  השלטון  המקומי  בתקציב משרד הפנים, יחד עם 

חשב המשרד או סגנו - עד 750,000 שקלים חדשים;

עסקאות  לגבי  הפנים,  במשרד  תקצוב  בכיר  תחום  מנהל   )9(
רשות  תקציב  כולל  לא  הפנים  משרד  תקציב  במסגרת 
האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד 750,000 

שקלים חדשים; 

האוכלוסין,  ברשות  ולוגיסטיקה  רכש  נכסים,  אגף  מנהל   )10(
לגבי עסקאות במסגרת תקציב רשות האוכלוסין, יחד עם 

חשב המשרד או סגנו - עד 750,000 שקלים חדשים; 

עסקאות  לגבי  האוכלוסין,  ברשות  המחשוב  מערך  מנהל   )11(
יחד  האוכלוסין,  ברשות  המחשוב  מערך  תקציב  במסגרת 

עם חשב המשרד או סגנו - עד 750,000 שקלים חדשים; 

לגבי  הפנים,  במשרד  ולוגיסטיקה  נכסים  רכש  אגף  מנהל   )12(
תקציב  כולל  לא  ורכש  בינוי  תקציב  במסגרת  עסקאות 
 400,000 עד   - המשרד  חשב  עם  יחד  האוכלוסין,  רשות 

שקלים חדשים; 

לגבי  הפנים,  במשרד  מידע  למערכות  בכיר  אגף  מנהלת   )13(
הפנים  במשרד  המחשוב  מערך  תקציב  במסגרת  עסקאות 
לא כולל תקציב רשות האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד 

או סגנו - עד 400,000 שקלים חדשים;

עסקאות  לגבי  האוכלוסין,  ברשות  הדרכה  תחום  מנהל   )14(
עם  יחד  האוכלוסין  ברשות  הדרכה  תקציב  במסגרת 
חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום בכיר התקשרויות, 
רכש ופיקוח תקציבי במשרד הפנים - עד 50,000 שקלים 

חדשים;

לגבי  האוכלוסין,  ברשות  גבולות  ביקורת  תקצוב  ממונה   )15(
עם  יחד  האוכלוסין,  רשות  תקציב  במסגרת  עסקאות 
חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום בכיר התקשרויות, 
רכש ופיקוח תקציבי במשרד הפנים - עד 50,000 שקלים 

חדשים;

עסקאות  לגבי  מקומיות  לרשויות  הפיתוח  מינהל  מנהל   )16(
במסגרת התקציבים הנוגעים לתחומי הפעילות של מינהל 
הפיתוח  בתקציב משרד הפנים יחד עם חשב המשרד או 

סגנו- עד 1,000,000 שקלים חדשים;

עסקאות  לגבי  הפנים  במשרד  החירום  מינהל  מנהל   )17(
במסגרת תקציבים הנוגעים לתחומי הפעילות של מינהל  
החירום  במשרד הפנים לא כולל תקציב רשות האוכלוסין, 
שקלים   1,000,000 עד   - סגנו  או  המשרד  חשב  עם  יחד 

חדשים;

במסגרת  עסקאות  לגבי  הפנים  במשרד  מחוז  ממונה   )18(
מקומיות בתקציב משרד  רשויות  בתכנית  פיתוח  תקציבי 
בתחום המחוז שעליו  לרשויות המקומיות  בנוגע  הפנים, 
הוא ממונה, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד 1,000,000 

שקלים חדשים; 

כל אחד מנושאי המשרה במשרד הפנים וברשות האוכלוסין   )19(
משרד  תקציב  במסגרת  עסקאות  לגבי  לעיל,  המפורטים 
הפנים ורשות האוכלוסין יחתמו, יחד עם חשב המשרד או 
ופיקוח  רכש  התקשרויות  בכיר  תחום  מנהל  עם  או  סגנו 

תקציבי במשרד הפנים - עד 50,000 שקלים חדשים.

החלטה זו באה במקום החלטת הממשלה מס' 2251, מיום 
.5.1.2017

כ"ד בכסלו התש"ף )22 בדצמבר 2019(
)חמ 3-9-ה1(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

מודיעים בזה, כי בתוקף סמכות הממשלה לפי סעיפים 53 
החליטה  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–76ג)9()ב( 
הממשלה לאשר את התכנית לתשתית לאומית מס' 78 טורבינות 

רוח - רוח בראשית - תת"ל 78.

ט' בטבת התש"ף )6 בינואר 2020(
)חמ 3-697-ה6(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשכ"ה,עמ' 307; התשע"ז, עמ' 160.  1

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

בהתאם לסעיף 1ג)ג( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-11973  
)להלן - החוק(, מתפרסמת בזה הודעה על עדכון סכומים עקב 
עליית מדד המחירים לצרכן, ומיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 

2020( הם כלהלן:

סעיף 
הנושאבחוק

סכום מעודכן 
בשקלים חדשים

מימון תשלומים 3א
לצוות הפרלמנטרי

7,449,000

תרומה לסיעה, למפלגה 8)ב(
או לרשימת מועמדים

1,000

תרומה לסיעה, למפלגה 8)ג(
או לרשימת מועמדים 

בשנת בחירות

2,300

תרומה במקרה של ויתור 8ג
על מימון

127,400

ענישה למבצע פעילות 9א)א()5(
בחירות

510,000

102,000גוף פעיל בבחירות10ג)א(

 
ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשע"ז, עמ' 520; י"פ התשע"ט,  1

עמ' 6512.  
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שאינם עובדי המדינה לרשימה שקבע שר הביטחון לעניין ועדת 
רשימת  בדבר  ההודעה  לפיכך  לתקנות.   11 תקנה  לעניין  ערר 
ועדת ערר2 תתוקן כך שב"רשימת חברים שקבע  חברים לעניין 

שר הביטחון לפי תקנה 12)ב()2( לתקנות" יבוא:

"טל אלדרוטי;

בצלאל קציר".

תוקף הכללתם ברשימה של טל אלדרוטי ובצלאל קציר הוא 
לשלוש שנים.

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(.
)חמ 3-206-ה1(

אמיר אוחנה  
שר המשפטים  

י"פ התשע"ג, עמ' 6936; התשע"ו, עמ' 1944.  2

מינוי וביטול מינוי נציג ציבור בוועדה לעניין חלוקת 
כספים שנפסקו כסעד

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

ייצוגיות,  תובענות  לחוק  27א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ארד  יוסף  בעז  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשס"ו-12006 
שנפסקו  כספים  חלוקת  לעניין  בוועדה  הציבור  מקרב  לחבר 

כסעד, בהתאם לסעיף האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

מינויו של עומר מואב2 - בטל.

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
)חמ 3-5564(                         אמיר אוחנה

שר המשפטים  
ס"ח התשס"ו, עמ' 264; התשע"ט, עמ' 2991.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 570.  2

 הודעה בדבר מינוי ממונה על ועדות רפואיות 
ויושב ראש ועדות רפואיות

לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
)ועדות רפואיות(, התשכ"ו-11965, מיניתי את ד"ר דקל רז, רישיון 
מס' 32503, לרופא ממונה על ועדות רפואיות וליושב ראש ועדות 

רפואיות ברשימת הרופאים2 לעניין התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום ז' בטבת התשפ"ג )31 בדצמבר 2022(.

ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(
)חמ 3-183-ה1(

נפתלי בנט  
שר הביטחון  

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

י"פ התשע"ז, עמ' 4314.  2

הסמכה לגורם מוסמך ארצי
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  7)ה()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אחד  כל  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968 

סעיף 
הנושאבחוק

סכום מעודכן 
בשקלים חדשים

תרומה לגוף פעיל 10ג)ו()2(
בבחירות

15,300

תרומות לגוף פעיל 10ג)ו()4(
בבחירות שקיבל 

תרומה מחוץ לארץ

612,100

י' בטבת התש"ף )7 בינואר 2020(
)חמכ-2001033(

חיים אבידור  
  חשב הכנסת

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

מפלגות,  מימון  לחוק  1ג)ב()3(  לסעיף  בהתאם 
התשל"ג-11973, מתפרסמת בזה הודעה על עדכון סכום יחידת 
בטבת  ד'  ומיום  לצרכן,  המחירים  מדד  עליית  עקב  המימון 
 1,388,600 הוא  המימון  יחידת  סכום   )2020 בינואר   1( התש"ף 

שקלים חדשים.

י' בטבת התש"ף )7 בינואר 2020(
)חמכ-2001033(

חיים אבידור  
   חשב הכנסת

ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשע"ז, עמ' 520; י"פ התשע"ט,  1

עמ' 6512.  

הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק–יסוד: משק המדינה

)להלן  המדינה1  משק  לחוק–יסוד:  3ג)ה(  לסעיף  בהתאם 
בזה  מתפרסמת  הכנסת2,  לתקנון  93)ו(  ולסעיף  היסוד(,  חוק   -
הודעה על עדכון הסכום הנקוב בהגדרות "הצעת חוק תקציבית" 
שינוי  עקב  לחוק–היסוד,  3ג)ד(  בסעיף  תקציבית"  ו"הסתייגות 
במדד המחירים לצרכן, ומיום ד' בטבת התש"ף )1בינואר 2020( 

הוא 6,136,283 שקלים חדשים.

י' בטבת התש"ף )7 בינואר 2020(
)חמכ-2000049(

חיים אבידור  
חשב הכנסת  

התשע"ט, י"פ   ;498 עמ'  התשס"ג,   ;206 עמ'  התשל"ה,  ס"ח   1 

עמ' 6512.  
י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ב, עמ' 5730.  .2

הוספת חברים לרשימת חברים לעניין ועדת ערר
לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק 

מלחמה ונזק עקיף(, התשל"ג-1973

מס  לתקנות  ו–12)ג(  12)ב()2(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
עקיף(,  ונזק  )נזק מלחמה  פיצויים(  )תשלום  פיצויים  וקרן  רכוש 
התשל"ג-11973 )להלן - תקנות(, אני מודיע על הוספת חברים 

 
ס"ח התשל"ג, עמ' 1682; התש"ן, עמ' 566.  1 

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ח, עמ' 778.  1
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הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 6572 - שסתומים אוטומטיים למכשירי גז, מדצמבר 2019;

מחסומי  למבנים:  ומאספים  המחסומים   -  1 חלק   71253 ת"י 
רצפה בעלי חתם מים של 50 מ"מ לפחות, מדצמבר 2019 
התיקון  ומגיליונות   1986 מספטמבר   1119 ת"י  במקום  בא 

מאוקטובר 1991, מינואר 2018;

ת"י 71253 חלק 2 - מחסומים ומאספים למבנים: נקזים בגגות 
ומאספי רצפה בלא מחסום, מדצמבר 2019 בא במקום ת"י 

1682 מדצמבר 2006 ומגיליון התיקון מיולי 2015;

ת"י  71253 חלק 3 - מחסומים ומאספים למבנים: מכסי גישה, 
 1986 מספטמבר   1119 ת"י  במקום  בא   2019 מדצמבר 

ומגיליונות התיקון מאוקטובר 1991, מינואר 2018;

מחסומים  למבנים:  ומאספים  מחסומים   -  4 חלק   71253 ת"י 
בעלי סוגרים לנוזלים קלים, מדצמבר 2019 בא במקום ת"י 
1119 מספטמבר 1986 ומגיליונות התיקון מאוקטובר 1991, 

מינואר 2018;

ת"י 6226 - משאבות חום לחימום מי שתייה בעלות מדחסים 
במקום  בא   2019 מדצמבר  בטיחות,  דרישות  חשמליים: 

המהדורה מנובמבר 2017;

ואותות  סכנה  אותות  - מערכת  מכונות  בטיחות   -  9810 ת"י 
מידע קוליים וחזותיים, מדצמבר 2019;

ת"י 60034 חלק 2.1 - מכונות חשמל מסתובבות: שיטות תקניות 
)למעט  בדיקות  באמצעות  ונצילות  הפסדים  לקביעת 
במקום  בא   2019 מדצמבר  חשמליים(,  לרכבים  מנועים 

המהדורה מדצמבר 2012;

שיטות  מסתובבות:  חשמל  מכונות   -  4.1 חלק   60034 ת"י 
בעלת  סינכרונית  מכונה  של  חשמליות  כמויות  לקביעת 

עירור חשמלי באמצעות בדיקות, מדצמבר 2019;

ת"י 60034 חלק 14 - מכונות חשמל מסתובבות: תנודות מכניות 
לפחות  מ"מ   56 שגובהו  גל  בעלות  מסוימות  מכונות  של 
- מדידה, הערכה וגבולות של חומרת התנודות, מדצמבר 

;2019

ת"י 60034 חלק 15 - מכונות חשמל מסתובבות: רמות עמידה 
מכונות  בעבור  מתקף  במתח  צורתיים  סטטור  סלילי  של 

מסתובבות בזרם חילופים, מדצמבר 2019;

ת"י 60034 חלק 27.1 - מכונות חשמל מסתובבות: מדידות של 
התפרקות חלקית על פני בידוד הסליל בלא חיבור לזינה, 

מדצמבר 2019;

מעובה(  פחמימני  )גז  גפ"ם   - מנועי  לרכב  דלק   -  5202 ת"י 
במקום  בא   2019 מדצמבר  בדיקה,  ושיטות  דרישות   -

המהדורה מדצמבר 2013;

ת"י 16942 - דלקים - זיהוי תאימות של רכבים - ביטוי גרפי 
בעבור מידע לצרכן, מדצמבר 2019;

ת"י 5435 - מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע - 
דרישות בטיחות אש, מדצמבר 2019 בא במקום המהדורה 

מינואר 2006 ומגיליון התיקון מאפריל 2010;

בכירים,  עובדים  שהם  להלן,  המפורטים  התפקידים  מבעלי 
לגורם מוסמך ארצי לעניין החוק ולעניין תקנות רישוי עסקים 

)הוראות כלליות(, התשס"א-22000:
ראש שירותי בריאות הציבור;  )1(

ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה.  )2(

הסמכה זו מבטלת הסמכות קודמות בעניין3.
ז' בחשוון התש"ף )5 בנובמבר 2019(

)חמ 3-5033(
                                                משה בר סימן טוב

                                      המנהל הכללי של משרד הבריאות
ק"ת התשס"א, עמ' 10; התשע"ג, עמ' 118.  2

י"פ התשע"ו, עמ' 9585.  3

הסמכה לגורם מוסמך מחוזי
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  8ד)ה()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, אני מסמיך את כל אחד ממנהלי 
המחוזיות,  הבריאות  בלשכות  הסביבה  לבריאות  המחלקות 

לגורם מוסמך מחוזי לעניין החוק.

ז' בחשוון התש"ף )5 בנובמבר 2019(.
)חמ 3-5033(

                                               משה בר סימן טוב
                                     המנהל הכללי של משרד הבריאות

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ח, עמ' 778.  1

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17)ב()3( ו–50ט)ג( לחוק התחרות 
הכלכלית, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, אני מודיעה כי -

בהתאם לשיעור שינוי המדד לעומת המדד היסודי, הסכום   )1(
האמור בסעיף 17)א()2( לחוק התעדכן ביום ד' בטבת התש"ף )1 

בינואר 2020( לסכום 361,450,000 שקלים חדשים;

ד' בטבת  ידוע ביום  בהתאם לשיעור שינוי המדד שהיה   )2(
התש"ף )1 בינואר 2020( לעומת מדד חודש דצמבר 2011, 
ד'  ביום  התעדכנו  לחוק  50ד  בסעיף  העיצומים  סכומי 

בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( כלהלן:

סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 50ד)א( לחוק הוא:  )1(

)א( לגבי אדם - 1,038,870 שקלים חדשים;  

)ב( לגבי תאגיד - 100,303,450 שקלים חדשים;  

לחוק  50ד)ב(  בסעיף  האמור  הכספי  העיצום  סכום   )2(
הוא:

)א( לגבי אדם - 311,660 שקלים חדשים;  

)ב( לגבי תאגיד - 8,310,950 שקלים חדשים.  

ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(
)חמ 3-5086(

מיכל הלפרין  
הממונה על התחרות  

התשע"ט,  ;382 עמ'  התשע"ב,   ;128 עמ'  התשמ"ח,  ס"ח   1 

עמ' 246; י"פ התשע"ט, עמ' 6385 ועמ' 7032.                             
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1
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דרישות  ירוקה(:  )בנייה  בת–קיימה  בנייה   -  2 חלק   5281 ת"י 
לבנייני מגורים, גיליון תיקון מס' 2, מדצמבר 2019 למהדורה 

ממאי 2016 ומגיליון התיקון מדצמבר 2018;

)בנייה ירוקה(: דרישות  ת"י 5281 חלק 3.3 - בנייה בת–קיימה 
לבנייני גרעין ומעטפת - בנייני משרדים, גיליון תיקון מס' 
2, מדצמבר 2019 למהדורה מאוגוסט 2016 ומגיליון התיקון 

מדצמבר 2018;

)בנייה ירוקה(: דרישות  ת"י 5281 חלק 9.1 - בנייה בת–קיימה 
 2019 מדצמבר   ,3 מס'  תיקון  גיליון  תעשייה,  לבנייני 
 2015 מדצמבר  התיקון  ומגיליונות   2014 ממאי  למהדורה 

ומדצמבר 2018;

)בנייה ירוקה(: דרישות  ת"י 5281 חלק 9.2 - בנייה בת–קיימה 
מדצמבר   ,3 מס'  תיקון  גיליון  קיימים,  תעשייה  למתחמי 
2019 למהדורה מדצמבר 2014 ומגיליונות התיקון מדצמבר 

2015, מדצמבר 2018;

רדיו  לאותות  אום,   75 משותפי–ציר,  בתי–תקע   -  1149 ת"י 
 2019 מדצמבר   ,1 מס'  תיקון  גיליון  טלוויזיה,  ולאותות 

למהדורה מספטמבר 2018;

התקנה  תכן,  דרישות  אש:  לכיבוי  גלגילון   -  2 חלק   2206 ת"י 
למהדורה   2019 מדצמבר   ,2 מס'  תיקון  גיליון  ותחזוקה, 

מדצמבר 2009 ומגיליון התיקון מדצמבר 2012;

ת"י 6278 חלק 2 - מערכות כיבוי אש אוטומטיות בתא מנוע של 
אוטובוסים: שיטות בדיקה ודרישותיהן, גיליון תיקון מס' 1, 

מדצמבר 2019 למהדורה מיולי 2014.

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
)חמ 3-96-ה5(

גלעד גולוב  
                                                     המנהל הכללי של 

                                                  מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר ביטול תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 5279 חלק 1 - כללי התקשרות לביצוע עבודות בנייה: עבודות 
הנמדדות על פי ביצוע בפועל, ממרס 2005;

ת"י 1071 - משקאות לא כוהליים, ממאי 2002.

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(.
)חמ 3-96-ה6(

גלעד גולוב  
המנהל הכללי של                                         

                                                   מכון התקנים הישראלי
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1

הודעה בדבר מינוי הרכב ועדת ערר לארנונה וביטול  
הרכבים של הוועדה האמורה

לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 
התשל"ו-1976

 5 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות  הרשויות  לחוק 

ת"י 5151 - מזגני אוויר ומשאבות חום לא מתועלים - בדיקה 
ודירוג של ביצועים, מדצמבר 2019 בא במקום המהדורה 

מאפריל 2013;

בעלי  אוויר-אוויר  חום  ומשאבות  אוויר  מזגני   -  15042 ת"י 
מערכת מפוצלת מרובת-יחידות )"multi"( - בדיקה ודירוג 

של ביצועים, מדצמבר 2019;

ומשאבות  נוזלים  לצינון  יחידות  אוויר,  מזגני   -  14825 ת"י 
חום בעלי מדחסים חשמליים לחימום ולקירור של חללים 
של  וחישוב  חלקי  עומס  של  בתנאים  ודירוג  בדיקה   -

ביצועים עונתיים, מדצמבר 2019;

ת"י 13253 - מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר-אוויר מתועלים 
במקום  בא   2019 ביצועים, מדצמבר  ודירוג של  בדיקה   -

המהדורה מאפריל 2013;

 - מוגבלות  עם  לאנשים  ועזרים  מערכות   -  1 חלק   543 ת"י 
מערכות לרתימת כיסא גלגלים ולריסון היושב בו: דרישות 
ושיטות בדיקה לכל המערכות, מדצמבר 2019 בא במקום 

המהדורה מאוקטובר 2012;

ת"י 12015 - תאימות אלקטרומגנטית: תקן קבוצתי למעליות, 
בא   2019 מדצמבר  פליטה,   - לכת  ולמסועי  לדרגנועים 

במקום ת"י 961 חלק 7.1 מאפריל 2009;

לגילוי  חשמליים  מכשירים   - גז  גלאי   -  1 חלק   50291 ת"י 
פחמן חד–חמצני בחצרים ביתיים: שיטות בדיקה ודרישות 

ביצועים, מדצמבר 2019 בא במקום ת"י 4442 מיולי 1998;

ת"י 15883 חלק 5 - מכונות לניקוי ולחיטוי: בדיקות לשאריות 
לכלוך ושיטות להוכחת יעילות הניקוי, מדצמבר 2019;

ת"י 15883 חלק 6 - מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות 
למכונות לניקוי ולחיטוי המשמשות לחיטוי בחום של ציוד 
ואינם  פולשניים  שאינם  בריאותי  לטיפול  וציוד  רפואי 

קריטיים, מדצמבר 2019;

ת"י 13501 חלק 5 - סיווג בשריפה של מוצרי בנייה ואלמנטי 
גגות  של  מבדיקות  שהתקבלו  נתונים  לפי  סיווג  בניין: 

החשופים לאש חיצונית, מדצמבר 2019;

ת"י 1597 - מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי, מדצמבר 
2019 בא במקום המהדורה מפברואר 2009.

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
)חמ 3-96-ה1(                                     גלעד גולוב

                                                     המנהל הכללי של 
                                                מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

דרישות  ירוקה(:  )בנייה  בת–קיימה  בנייה   -  0 חלק   5281 ת"י 
כלליות, גיליון תיקון מס' 2, מדצמבר 2019 למהדורה ממאי 

2016 ומגיליון התיקון מדצמבר 2018;

דרישות  ירוקה(:  )בנייה  בת–קיימה  בנייה   -  1 חלק   5281 ת"י 
לבניינים שאינם בנייני מגורים, גיליון תיקון מס' 2, מדצמבר 
2019 למהדורה ממאי 2016 ומגיליון התיקון מדצמבר 2018;

                           
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1
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על  הממונה  ובלשכת  חיפה  בעיריית  חיפה,  הממשלה,  קריית 
מחוז חיפה, קריית הממשלה, חיפה.

ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 12026-12-19

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג―1983,

ובעניין פירוק חברת אלקום ל.ק שילוב מערכות בע"מ, ח"פ 
,51-542186-5

והמבקשים: 1. אלי שדרין; 2. דניס מקרוב; 3. אולג טפליצקי; 
טל' שבע,  באר   ,30 סמילנסקי  מרח'  אביטל,  רון  עו"ד  ב"כ   ע"י 

08-6283830, פקס' 08-6277076.

בקשה  הוגשה   04.12.2019 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 30.01.2020 בשעה 09:30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 09:30 

ביום 23.01.2020.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אביטל רון, עו"ד  
                                                     בא כוח המבקשים 

התשל"ו-11976, מועצת עיריית קריית מוצקין, בישיבתה מיום ח' 
בחשוון התש"ף )6 בנובמבר 2019( -

מינתה את הרשומים מטה לחברי ועדת ערר לעניין החוק   )1(
האמור בהרכב המפורט להלן:

עורך הדין אופיר רשף - יושב ראש  

אריק טרבלסי - חבר  

טל אלגביש - חבר;  

ביטלה את ועדות הערר הקיימות שהרכבן כמפורט להלן:  )2(

עורך הדין חיים שכטר - יושב ראש )א( 

יחיאל טל - חבר  

תומר קיסר - חבר;  

עורך הדין משה יונאי - יושב ראש )ב( 

ליזה דמרי - חברה  

אריה מועלם - חבר.  

י"ג בחשוון התש"ף )11 בנובמבר 2019(
)חמ 3-265-ה1(

חיים צורי  
ראש עיריית קריית מוצקין  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.   1

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

התשכ"ט-1969

אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' 12137/חיפה 
)חלק מגוש שומה מס' 10755/חיפה(, נפת חיפה, הוצג ביום ג' 
בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(, למשך 30 ימים, לעיון בלשכת 
 ,14 קומה  15א,  פלי"ם  רח'  חיפה,  אזור  פקיד הסדר המקרקעין 

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר סיום 

הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמנים)כתובת, אצל(

אפולור שיווק 
והפצה )2004( בע"מ

השילוח, 20/2 חולון, אצל משה 51361515327.02.202010:00
רוזהזדה

משה 
רוזהזדה

דרך בגין 154, תל אביב, במשרד עו"ד 51487225826.02.202010:00גן גילה בע"מ
יעקב מנור

יעקב מנור

דורית שמואלי 
תקשורת בע"מ

קוסובסקי 18, תל אביב, אצל שמואלי 51407490509.02.202012:00
דורית

שמואלי 
דורית

קתרוס ג'י. פי. )2014( 
בע"מ

יגאל אלון 25, תל אביב, אצל קרן 51516100816.02.202010:00
משרד עורכי דין

קרו ארד 
ליבוביץ

ניואיצ' מימן לפי 
דרישה בע"מ

האורן 12, עשרת, אצל מנהל החברה 51409799717.02.202010:00
שמואל קרן

שמואל קרן

ההרדוף 16/581, ירושלים, אצל מנהל 51207447717.02.202010:00חוג'ה אליעזר בע"מ
החברה אליעזר חוציה

אליעזר 
חוציה
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר סיום 

הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמנים)כתובת, אצל(

ל.טלי שירותים 
בע"מ

עמוס ירקוני 1/14, ב"ש, אצל המנהלת 51477245817.02.202010:00
טלי לוי

טלי לוי

מאיר גרוסמן 31/1, ב"ש, אצל מנהל 51341879817.02.202010:00פ.מ. באר שבע בע"מ
החברה כהן טל

כהן טל

ד"ר יודשקין יבגני 
בע"מ

סמילו 10, נתיבות, אצל מנהל החברה 51315601817.02.202010:00
יודשקין יבגני

יודשקין יבגני

יעקב גרינוואלד - 
שירותי ניהול בע"מ

טאגור רבינדרנארט 10, תל–אביב-יפו, 51305950117.02.202010:00
אצל מנהל החברה גרינוולד יעקב

גרינוולד 
יעקב

שוקילידה מחנה 
יהודה בע"מ

מושב שואבי 15, אצל מנהל החברה 51447445117.02.202010:00
יותם פסט

יותם פסט

אהוד שליטאצל אהוד שליט, כנרת 9, בני ברק51359605617.2.2010:00צמיגי כינרת בע"מ

גיאשיר השקעות 
בע"מ

אלי חמואצל אלי חמו, מיסטרל 10, אשדוד51304837117.2.2010:00

סמט חנוךאצל סמט חנוך, מי מרום 30, בית אל 51419533817.2.2010:00סמנה בע"מ

שניר חברה לבנין 
בע"מ

יוסף מריםאצל יוסף מרים, יהלום 11, אבן ספיר51341530717.2.2010:00

מאגר לוחות 
פלסטיים בע"מ

אצל צמח עובדיה, בן עטר 33, תל 51181479017.2.2010:00
אביב

צמח עובדיה

שלוש יואלאצל שלוש יואל, גיא אונו 6, אשדוד51521496317.2.2010:00אפלטאון בע"מ

לומרמן תקשורת 
בע"מ

אצל לימרמן יהודה, גני אביב 150, 51303263117.2.2010:00
לוד

לימרמן 
יהודה

איציק רוןאצל איציק רון, האחוה 4, חולון51513701617.2.2010:00איציק רון בע"מ

מוצרי גבינות 
המשק בע"מ

מוצרי תמיראצל מוצרי תמיר, החיטה 4, בית דגן51346701917.2.2010:00

אצל לחמן טלילה מבוא הרכבי 6, 5106290339.2.2010:00נכסי קולר בע"מ
ירושלים

לחמן טלילה

תחרים ורקמה 
ירושלים בע"מ

אצל לחמן טלילה, מבוא הרכבי 6, 5121389599.2.2010:00
ירושלים

לחמן טלילה

פלולי משה עבודות 
בנייה בע"מ

אצל משה פלולי, שמואל תמיק 33/1, 51214590517.2.2010:00
ירושלים

משה פלולי

יצחק ליבלאצל יצחק ליבל51342479617.2.2010:00שלוגי בע"מ

חרתי יצחקאצל חרתי יצחק, חוחית 11, ב"ש51334449917.2.2010:00ח. יצחק מזון בע"מ

מוניות היצירה 
בע"מ

אצל עמויוף רפאל, חזקיהו 25, 51314722317.2.2010:00
הרצליה

עמויוף רפאל

מתומן 2000 )1999( 
בע"מ

אצל עמית בנקל, קהילת ונציה 2, 51274775917.2.2010:00
תל אביב

עמית בנקל
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