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היתר יציאה כללי לסעודיה
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

לישראל,  הכניסה  לחוק  7א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ב-11952, אני נותן בזה היתר, לכל מי שאין לגביו החלטה 
לצאת  לכך,  הסמיך  שהוא  מי  של  או  הפנים  שר  של  אחרת 

לסעודיה ולהיכנס אליה - 

למי שמבקש לעשות כן מטעמים של פולחן דתי בתקופת   )1(
החאג' ולצורך קיום מצוות העומרה; 

בפגישות  השתתפות  לצורך  כן  לעשות  שמבקש  למי   )2(
עסקי,  ומתן  משא  ניהול  או  השקעות  חיפוש  עסקיות, 
בטרם  ומחזיק  ימים,  תשעים  על  תעלה  שלא  לתקופה 
ממשלתי  סעודי  גורם  מאת  בהזמנה  מישראל  יציאתו 

ובאשרת כניסה לסעודיה.

כ"ה בטבת התש"ף )22 בינואר 2020(
)חמ 3-829-ה1(

אריה מכלוף דרעי   
           שר הפנים

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"ח, עמ' 668.  1

הסמכה
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30, 31 ו–32 לחוק הפיקוח על 
מצרכים ושירותים, התשי"ח-11957, אני מסמיך את עובדי משרד 
הסמכויות  את  להפעיל  להלן,  הרשומים  והתעשייה  הכלכלה 
המפורטות בסעיפים האמורים, לשם ביצוע הוראות צו הפיקוח 
על יהלומים, יבואם ויצואם, התשל"ט-21979 )להלן - צו הפיקוח 

על יהלומים(:

המפקח על היהלומים, כאמור בצו הפיקוח על יהלומים:

סגנית המפקח על היהלומים.

כ"ה בטבת התש"ף )22 בינואר 2020(
)חמ 3-593(             אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשל"ח, עמ' 84.  1

ק"ת התשל"ט, עמ' 445.  2

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, 

התשע"ב-2012

בהתאם לסעיף 52)ב( לחוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני 
)להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב  ובסוללות, התשע"ב-12012 
שינוי המדד שפורסם בדצמבר 2019 לעומת מדד דצמבר 2018, 
)1 בינואר 2020(, סכומי העיצום הכספי  מיום ד' בטבת התש"ף 

לפי סעיף 46 לחוק הם כלהלן:

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)א( לחוק -  )1(

ליחיד - 20,100 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 40,190 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)ב( לחוק -  )2(

ליחיד - 75,360 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 150,610 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)ג( לחוק -  )3(

ליחיד - 302,960 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 605,910 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)ה()2( לחוק - 3,020 שקלים   )4(
חדשים.

כ"ג בטבת התש"ף )20 בינואר 2020(
)חמ 3-5196(             גיא סמט

המנהל הכללי של   
המשרד להגנת הסביבה  

.

הודעה בדבר העברת זכויות בחזקת נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק   76 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
המייעצת,  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ב-11952, 
העברת   )2019 ביוני   24( התשע"ט  בסיוון  כ"א  ביום  אישרתי 
מחברת גבעות עולם   I-11/"12% מהזכויות בחזקת "ראש העין
 Alberta-Texas לחברת   )1993 מוגבלת  )שותפות  נפט  חיפושי 

.Energy Ventures

ד' בתמוז התשע"ט )7 ביולי 2019(
)חמ 3-629-ה2(                        יוסי וירצבורגר

הממונה על ענייני הנפט  
ס"ח התשי"ב, עמ' 322; התש"ן, עמ' 29.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בכסלו  כ'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,035/2017 בד"מ  בתיק   ,)2019 בדצמבר   18( התש"ף 
עונש של   ,16873 מס'  רישיון  פופר,  אריק  אריאל  על  להטיל 
שמונה  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה 

עשר חודשים במצטבר לכל עונש אחר שהוא מרצה.

כ"ד בטבת התש"ף )21 בינואר 2020(
)חמ 3-94(                                           יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בתמוז  ח'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,082/2014 בד"מ  בתיק   ,)2019 ביולי   11( התשע"ט 
להטיל על יעקב קלדרון, רישיון מס' 12045, עונש של הוצאה 

מן הלשכה במצטבר לכל עונש השעיה אחר.

כ"ו בטבת התש"ף )23 בינואר 2020(
)חמ 3-94(                                              יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

 
ס"ח התשע"ב, עמ' 530; י"פ התשע"ט, עמ' 4838.  1
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הארכת כהונה של חברי ועדת ערר
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 
התשל"ו-11976, האריכה מועצת עיריית נתניה, בישיבתה מיום 
ו' בכסלו התש"ף )4 בדצמבר 2019(, את מינוי חברי ועדת הערר 

לעניין החוק האמור המפורטים להלן לכהונה נוספת2:

עורך הדין יהודה חיימי - יושב ראש

יוסי סופר - חבר.

עורך הדין שרון חייט - חבר ועדה וממלא מקום קבוע ליושב 
הראש.

י"ח בטבת התש"ף )15 בינואר 2020(
)חמ 3-265-ה1(

מרים פיירברג-איכר  
ראש עיריית נתניה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 7698.  2

הודעה על מינוי חבר ועדת ערר לארנונה
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 
מינתה מועצת עיריית פתח תקווה, בישיבתה מיום כ"ו בחשוון 
התש"ף )24 בנובמבר 2019(, את דוד בריק לחבר ועדת הערר לפי 

החוק האמור.

ט' בטבת התש"ף )16 בינואר 2020(
)חמ 3-265-ה1(                          רמי גרינברג

ראש עיריית פתח תקווה  
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
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 
התשל"ו-11976, מינתה מועצת עיריית רעננה, בישיבתה מיום י' 
באלול התשע"ט )10 בספטמבר 2019(, את יושבת ראש ואת חברי 

ועדת הערר על קביעת ארנונה כמפורט להלן:

עורכת הדין ליטל בן צבי חסיד - יושבת ראש

אהוד בר נוי - חבר

אדם אלימלך - חבר.

הרשומה לעיל משמשת כוועדת הערר לארנונה מיום מינויה 
כאמור לעיל.

ג' בתשרי התש"ף )2 באוקטובר 2019(
)חמ 3-265-ה1(                         חיים ברוידא

ראש עיריית רעננה  
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על שינוי הרכב בוועדת ערר
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 
התשל"ו-11976, מינתה מועצת עיריית קריית שמונה, בישיבתה 
מן המניין מס' 10/19, מיום כ"ו בכסלו התש"ף )24 בדצמבר 2019(, 
חברים  שלושה  של  בהרכב  האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדת 

כמפורט להלן:

עורך הדין ניסים וונונו - יושב ראש

עמי חיוט - חבר

גולן בן דוד - חבר.

מינוי ועדת ערר שפורסם בילקוט הפרסומים 7545, התשע"ז, 
עמ' 7635 - בטל.

י' בטבת התש"ף )7 בינואר 2020(
)חמ 3-265-ה1(                         אביחי שטרן

ראש עיריית קריית שמונה  
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על שינוי הרכב בוועדת ערר
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 
התשל"ו-11976, מינתה מועצת עיריית קריית שמונה, בישיבתה 
מן המניין מס' 10/19, מיום כ"ו בכסלו התש"ף )24 בדצמבר 2019(, 
חברים  שלושה  של  בהרכב  האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדת 

כמפורט להלן:

עורך הדין אבי וונונו - יושב ראש

רועי מלכה - חבר

אלעד גולני - חבר.

מינוי ועדת ערר שפורסם בילקוט הפרסומים 8119, התשע"ט, 
עמ' 7847 - בטל.

י' בטבת התש"ף )7 בינואר 2020(
)חמ 3-265-ה1(

אביחי שטרן  
ראש עיריית קריית שמונה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

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

אל מגנא בע"מ
)ח"פ 51-285563-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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   ,22.1.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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 ,26.4.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

איתן גולדשטין, מפרק

נ.גולדשטין השקעות בע"מ
)ח"פ 51-388570-7(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 23.1.2020, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן גולדשטין, 

מרח' זוויתן 43, אבן יהודה 4053924, 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.

 ,26.4.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

איתן גולדשטין, מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי בדין קדימה
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פר"ק 34800-11-15 

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

שם החייבת: אנדר טקס בע"מ, ח"פ 51-059691-9 )בפירוק(.

שם המנהל המיוחד ומענו: עו"ד ישראל שפלר, מרח' אבא הלל 
סילבר 7, בית סילבר, רמת גן, טל' 03-6130920.

נמסרת בזה הודעה כי בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 
4.12.2019 מבצע המנהל המיוחד חלוקת דיבידנד סופי לנושה 

בדין קדימה.

ישראל שפלר, עו"ד, מנהל מיוחד

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 53238-07-17 

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

שם החייבת: עינבר מלכה בן אבו.

שם הנאמן ומענו: עו"ד אליהו עמר, רח' הלל יפה 11, חדרה.

סוג הדיבידנד: נושים בדין רגיל.

אחוז הדיבידנד: נושים בדין רגיל: 40% מתביעות החוב.

אליהו עמר, עו"ד, נאמן

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מלכה 
כוכב, מרח' דוד נבון 24, מגשימים 5691000, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.7.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  13.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מלכה כוכב, מפרקת

אפרסמון שיווק תוצרת חקלאית בע"מ
)ח"פ 51-595933-6(

)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   ,23.1.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור 

שרון, מרח' הטייסים 69, אשקלון 7847578, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,24.5.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל עו"ד תמיר יחיא, שד' התעשייה 8, אשקלון,  
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

ליאור שרון, מפרק

א.א. פטיסרי בע"מ
)ח"פ 51-417099-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 23.1.2020, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן גולדשטין, 

מרח' זוויתן 43, אבן יהודה 4053924, 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.
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