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מינוי מבקרת
לפי חוק לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, 

התשי"ז-1957

של  ייצוא  על  לפיקוח  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי"ז-11957, אני ממנה את 
ד"ר יעל ארבל, עובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, למבקרת 
לעניין מפעל בשר כהגדרתו בסעיף 177 לחוק הגנה על בריאות 
מפעל  ולעניין  בשר  המייצא  התשע"ו-22015,  )מזון(,  הציבור 

המייצא תוצרת מן החי.

 1( התשפ"א  באלול  י"ב  יום  עד  זה  מינוי  של  תוקפו 
בספטמבר 2020( וכל עוד המתמנה משמשת במשרתה במשרד 

החקלאות ופיתוח הכפר.

כ"ט באדר התש"ף )25 במרס 2020(
יעקב ליצמן  )חמ 3-1223-ה1(  

שר הבריאות  
ס"ח התשי"ז, עמ' 44.  1

ס"ח התשע"ו, עמ' 90.  2

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן
לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

מינימום,  שכר  לחוק  ו–)4(   )1(6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, כפי שהוחלו בסעיף 1)3( לחוק  התשמ"ז-11987 
סכומי שכר המינימום - הוראת שעה(,  )העלאת  מינימום  שכר 
)1 באפריל  ז' בניסן התש"ף  התשע"ה-22015, אני מודיע כי מיום 
2020(, שכר המינימום לחודש הוא 5,300 שקלים חדשים והסכום 
הבסיסי כהגדרתו בסעיף 3)ב()5( לחוק הוא 4,953.3 שקלים חדשים3.

ד' בניסן התש"ף )29 במרס 2020(
)חמ 3-2068-ה1(        אופיר אקוניס

שר העבודה הרווחה    
והשירותים החברתיים  

ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.  1

ס"ח התשע"ה, עמ' 152; התשע"ח, עמ' 7.  2

י"פ התשע"ט, עמ' 8616.  3

הודעה על מתן הוראת ניהול בנקאי תקין 
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני  הפקודה(,   - )להלן   11941
המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  לפקודה,  5)ג1(  סעיף 
ובאישור הנגיד, נתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 250 
- "התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם 
וירוס הקורונה )הוראת שעה(" )להלן - ההוראה(, בחוזר מספר 
ח-06- 2611, ולפיו מועד תחילת ההוראה ביום פרסומה באתר 
האינטרנט של בנק ישראל ותוקפה עד יום י"ב בתשרי התש"ף 
הנגיד,  באישור  המפקח,  רשאי  ואולם   ,)2020 בספטמבר   30(
להאריך את תוקף ההוראה לתקופה נוספת שלא תעלה על 6 

חודשים. 

ח' בניסן התש"ף  )2 באפריל 2020(
)חמ 3-3537(

חדוה בר   
המפקחת על הבנקים  

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ'  69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838; התשע"ט, עמ' 63.  1

הודעה על מתן הוראת ניהול בנקאי תקין 
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני  הפקודה(,   - )להלן   11941
המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  לפקודה,  5)ג1(  סעיף 
ובאישור הנגיד, נתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 480 
תאגיד  על  החלות  תקין  בנקאי  ניהול  להוראות  "התאמות   -
בנקאי חדש" )להלן - ההוראה(, בחוזר מספר ח-2608-06, ולפיו 
מועד תחילת ההוראה ביום פרסומה באתר האינטרנט של בנק 

ישראל. 

ח' בניסן התש"ף  )2 באפריל 2020(
)חמ 3-3537(                            חדוה בר 

המפקחת על הבנקים  
ע"ר 1941, תוס' 1, עמ'  69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838; התשע"ט, עמ' 63.  1

הודעה על תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין 
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941 
סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני  הפקודה(,   - )להלן 
5)ג1( לפקודה, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור 
 -  411 מספר  תקין  בנקאי  ניהול  הוראת  את  תיקנתי  הנגיד, 
ההוראה(,   - )להלן  טרור"  מימון  ואיסור  הון  הלבנת  "מניעת 
התיקונים  תחילת  מועד  ולפיו  ח-2610-06,  מספר  בחוזר 

להוראה ביום פרסומו באתר האינטרנט של בנק ישראל.

ח' בניסן התש"ף )2 באפריל 2020(
)חמ 3-3537(

חדוה בר   
המפקחת על הבנקים  

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ'  69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838; התשע"ט, עמ' 63.  1

הודעה על הסמכת פקח במועצה האזורית חוף הכרמל
 לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים 
ברשויות המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול 
)תעבורה(,  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח  האכיפה 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, הסמכתי ביום כ"ז באדר התש"ף 
)23 במרס 2020(, את דניס אבשלומוב, עובד המועצה האזורית 
חוף הכרמל )להלן - המועצה האזורית(, שקיבל הכשרה למילוי 
המנויות  הסמכויות  לו  נתונות  שיהיו  עירוני  לפקח  תפקידו, 
בתחום  בחוק,  כהגדרתן  תעבורה  עבירות  אכיפת  לשם  בחוק, 

המועצה האזורית.

כ"ז באדר התש"ף )23 במרס 2020(
)חמ 3-5348(    אסיף איזק

                                      ראש המועצה האזורית חוף הכרמל
ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  1

הסמכה לפקח סביבתי
 לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - 

סמכויות פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות המקומיות 
התשס"ח-12008  פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 

                                       
ס"ח התשס"ח, עמ' 531.  1
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תאופיק  העירייה  פקח  את  בזה  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן 
בזה  לו  ומוקנות  סביבתית  אכיפה  פקח  של  לתפקיד  ג'בארין, 
שבהן  אחר  חוק  ובכל  החוק  בהוראות  כמפורט  הסמכויות  כל 
כהגדרתם  הסביבה,  חיקוקי  אכיפת  לצורך  סמכויות  קיימות 

בחוק )להלן -חיקוק סביבה(.

כמו כן, בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)ב( לחוק סדר הדין 
הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-21982, אני מסמיך את הפקח 

האמור למסור הודעות קנס לעניין עבירות על חיקוקי סביבה.

שבו  למועד  עד  או  לביטולה,  עד  זו  הסמכה  של  תוקפה 
יחדל העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם מביניהם.

ל' בשבט התש"ף )25 בפברואר 2020(
)חמ 3-4029(                      סמיר מחאמיד

ראש העיר אום אל פחם                                        
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.  2

הודעה על הסמכת פקחים - עיריית אשדוד
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות 

)הוראת שעה(, התשע"א-2011

האכיפה  לייעול  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שעה(,  )הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח 
אני  כדין,  שהוכשרו  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011 
עובדי  את  בחוק,  המנויות  הסמכויות  לעניין  לפקחים  מסמיך 

עיריית אשדוד ההמפורטים להלן:

אדרי שמעון סמדג'ה רוני  

פנקר אורן בן שמעון חן  

כהן דוד גבאי אריאל  

אועקנין אילן אטיאס ארמונד  

לחיאני אייל פלדמן אבי  

אלוש יובל נידם שניר  

אלגרבלי שולמית כליפה אסף  

בן ברוך גלית ששונקר עידן  

אלגזר רז

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו 
יחדלו העובדים לכהן בתפקידם, לפי המוקדם.

ו' בניסן התש"ף )31 במרס 2020(
)חמ 3-4343-ה2(                         יחיאל לסרי

ראש עיריית אשדוד  
י"פ התשע"א, עמ' 1057.  1

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

הודעות מאת הוועדות המקומיות 
מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת הר/ מק/ 2313 
- הרצליה - בר אילן 21 - מס' 504-0246223

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת, הר/ מק/ 2313 - 

הרצליה - בר אילן 21 מס' 504-0246223. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 הר / 1635 - החלפה 

 הר / 2000 / א - החלפה 
 הר / 2000 / מ - החלפה 

 הר / 2213 - כפיפות 
 הר / 253 / א - כפיפות 

שינוי הר / 672 - החלפה 
 הר / מק / 2000 / מע - החלפה 
 הר / מק / 2000 / נכ - כפיפות 

 תמא / 35 - כפיפות 
 תמא / 36 / א - כפיפות 

 תמא / 38 - כפיפות 
 תממ / 5 - כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: הרצליה; ישוב: הרצליה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6533 מחלקה: 172 עד: 172 שלם

מטרות התוכנית:
קומה  מעל  קומות   7 של  בגובה  בניין  הקמת  מציעה  התכנית 
מסחרית גבוהה הכוללת גלריה, סה"כ 8 קומות עם 28 יח"ד בבניין. 

עיקרי הוראות התכנית: 
הוספת 4 קומות מגורים חדשות בנוסף ל-3 הקיימות מעל    -

קומת עמודים מתוקף התכנית החלה על המגרש. 
מתוקף  הקיימות  ל-8  בנוסף  חדשות  יח"ד   20 הוספת    -

התכנית החלה על המגרש. 
שינוי קו בנין צפוני ל-5 מטר )רחוב בר אילן(.    -

שינוי קו בנין מערבי ל-1.5 מטר )רחוב הלפרין(.    -
שינוי קו בנין דרומי ל-4 מטר )מגרש 173(.    -

הוספת שימוש מסחרי בחזית רחוב הלפרין.    -
קביעת זיקת הנאה לרכב עבור מגרשים 173-175 מדרום.    -

קביעת זיקת הנאה לטובת הולכי רגל לאורך חזית מסחרית    -
ברחוב הלפרין. 

התכנית תהיה מתוקף סעיף 23 לתמ"א 38.    -

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
29/12/2017 ובילקוט פרסומים 7850, עמ' 9010, בתאריך 24/6/2018.. 

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
ולבנייה הרצליה, רח' בן גוריון 22, ובמשרדי הוועדה המחוזית, 
כל   .03-7632585 טל'  אביב,  תל   ,125 בגין  רח'  אביב,  תל  מחוז 
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 
משה פדלון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה הרצליה  

מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

  הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס' 
458-0797498

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מזרח השרון, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז 
גרסה  מס'   .458-0797498 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מרכז 
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לתכנית : הוראות 10 תשריט 7

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
458-0411777 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: קלנסואה

ישוב: קלנסואה 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7869 מחלקה: 32 עד: 32 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
62א)א( מס'  סעיף  לפי  אחוזי 7%  והגדלת  הבניין  קווי  הקטנת 

סעיף קטן 16. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניו בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
העתק  ובנייה.  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

רמלה, טל': 08-9788444(. 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989. 
ישכר פרנקנטהל  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מזרח השרון  

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

לוגו כרמיאל שלטים בע"מ
 )ח"פ 513190439(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
02/04/2020, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פאיז 

טאפש, מרח' האופן 14, כרמיאל 2165100, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/05/2020, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

פאיז טאפש, מפרק

מעוז הכרך בע"מ
 )ח"פ 510327869(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21/05/2020, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' ויצמן 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,2
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל שוב, מפרק

ראבי בע"מ
 )ח"פ 510371891(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21/05/2020, בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' ויצמן 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,2
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל שוב, מפרק

קומפרנדי בע"מ
 )ח"פ 51-495681-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
גרוס,  במשרד   ,12:00 בשעה   ,30/4/2020 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', רח' מנחם בגין 
132, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

סיעת העבודה בהסתדרות ונעמת
 )ע"ר 580506897(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,20/01/2020 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד איל יעקב יפה, מרח' דובנוב 

25, תל–אביב-יפו 6436916, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איל יעקב יפה, עו"ד, מפרק
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