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הודעה על ביטול מינוי ועדת ערר ויושב ראש מותב
לפי חוק מענק לעידוד תעסוקה )הוראת שעה - נגיף 

הקורונה החדש(, התש"ף-2020, ולפי חוק בתי דין מינהליים, 
התשנ"ב-1992

בהתאם לסעיף 14 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-11992,  
לוועדת  דויטש2  כוכבה  מיגל  כהונתו של  תום  על  מודיע  אני 
ערר של דן יחיד לפי החוק האמור וליושב ראש מותב של ועדת 
הערר לפי סעיף 12 לחוק מענק לעידוד תעסוקה )הוראת שעה 
- נגיף הקורונה החדש(, התש"ף-32020, וזאת עקב התפטרותו 

מהתפקיד.

סיום הכהונה יחול באופן מיידי.

כ"ה בשבט התשפ"א )7 בפברואר 2021(
)חמ 3-6094(

בנימין גנץ  
ממלא מקום שר המשפטים  

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 1353.  2

ס"ח התש"ף, עמ' 78; התשפ"א, עמ' 279.  3

מינוי סגנית נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  בתי המשפט  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
בית  של  שופטת  טאובר,  בטינה  את  בזה  ממנה  אני  העליון, 

משפט מחוזי, לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי חיפה.

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-60-ה5(                            בנימין גנץ

ממלא מקום שר המשפטים  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

הודעה על מינוי נציגה מטעם משרד האוצר 
למינהלת השקעות בתיירות

לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

הון,  השקעות  לעידוד  לחוק   77 לסעיף  בהתאם 
בתוקף  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959 
סמכותי לפי סעיף 16ד)א( לחוק, מיניתי את נעם דן לנציגת 

משרד האוצר במינהלת השקעות בתיירות.

מינויו של עומרי בן חורין2 - מבוטל.

כ"ג בטבת התשפ"א )7 בינואר 2021(
)חמ 3-506-ה1(                          ישראל כ"ץ
שר האוצר  

ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשס"ט, עמ' 206.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 6226.  2

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

האכיפה  להגברת  לחוק  9)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מודיע  אני  - החוק(,  )להלן  דיני העבודה, התשע"ב-12011  של 

 2020 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  בשיעור  השינוי  עקב  כי 
לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 2012, סכומי העיצום הכספי 
 1( התשפ"א  בטבת  י"ז  ביום  עודכנו  לחוק   3 בסעיף  הקבועים 

בינואר 2021(, והם כלהלן:

עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת   )1(
השנייה לפי סעיף 3)1( לחוק - 5,100 שקלים חדשים, ולגבי 

יחיד כאמור באותה פסקה - 2,550 שקלים חדשים;

עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ב' לתוספת   )2(
חדשים,  שקלים   20,400  - לחוק   )2(3 סעיף  לפי  השנייה 
ולגבי יחיד כאמור באותה פסקה - 10,200 שקלים חדשים;

עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת   )3(
חדשים,  שקלים   35,700  - לחוק   )3(3 סעיף  לפי  השנייה 
ולגבי יחיד כאמור באותה פסקה - 17,850 שקלים חדשים.

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-4631(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007

צמיגים,  ולמיחזור  לסילוק  לחוק  12)א(  לסעיף  בהתאם 
התשס"ז-12007 )להלן - החוק(, אני מודיעה כי עקב שינוי במדד 
בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2020 דצמבר  בחודש  שפורסם 
סכום   )2021 בינואר   1( התשפ"א  בטבת  י"ז  מיום   ,2019 דצמבר 
שקלים   2,409.70 הוא  לחוק  12)א(  סעיף  לפי  הכספי  העיצום 
בהתאם  מוחזר  או  סולק  שלא  צמיגים  טונה  כל  בשל  חדשים 

ליעדים האמורים בסעיף 3 לחוק.

י"ד בשבט התשפ"א )27 בינואר 2021(
)חמ 3-4482(

גילה גמליאל  
השרה להגנת הסביבה  

ס"ח התשס"ז, עמ' 96; י"פ התש"ף, עמ' 3628.  1

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

המסוכנים,  החומרים  לחוק  14ט  לסעיף  בהתאם 
שינוי  עקב  כי  מודיעה  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ג-11993 
שפורסם  המדד  לעומת   2020 דצמבר  בחודש  שפורסם  במדד 
בחודש דצמבר 2019, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( 

סכום העיצום הכספי לפי סעיף 14ה לחוק הוא כלהלן:

בשל אי–ניהול פנקס רעלים - 55,960 שקלים חדשים;  )1(

בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר, אחסון רעלים   )2(
ושמירתם בניגוד להוראות או מכירת רעלים -

ליחיד - 55,960 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על  )ב( 
250 מיליון שקלים חדשים - 223,850 שקלים חדשים;

על  עולה  שלו  השנתי  המכירות  שמחזור  לתאגיד   )ג( 
מיליון   500 על  עולה  ואינו  חדשים  שקלים  מיליון   250

שקלים חדשים - 447,710 שקלים חדשים;  
ס"ח התשע"ב, עמ' 62; התשע"ד, עמ' 600; י"פ התש"ף, עמ' 5057.  1 

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשס"ח, עמ' 869; י"פ התש"ף, עמ' 3652.  1
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טור א'
סוג הפסולת

טור ב'
סוג האתר 

לסילוק

טור ג'
סכום היטל 
ההטמנה 

)בשקלים חדשים 
לטונה( בשנת 

2020

שאריות מיון 3.
פסולת

אתר לסילוק 
פסולת 

108.73

אתר לסילוק בוצה4.
פסולת 

מעורבת

144.97

בוצה 5.
תעשייתית

אתר לסילוק 
פסולת

48.32

אתר לסילוק פסולת בניין6.
פסולת

4.83

י"ד בשבט התשפ"א )27 בינואר 2021(
)חמ 3-4552(

גילה גמליאל  
השרה להגנת הסביבה  

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

בהתאם לסעיף 57)ב( לחוק אוויר נקי, התשס"ח-12008 )להלן 
בחודש  שפורסם  במדד  שינוי  עקב  כי  מודיעה  אני  החוק(,   -
דצמבר 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2019, מיום 
י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( סכומי העיצום הכספי לפי 

סעיף 53 לחוק הם כלהלן:

בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף 53)א( -  )1(

ליחיד - 457,100 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(; )א( 

לתאגיד - 914,200 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף 53)ב( -  )2(

ליחיד - 228,600 ש"ח; )א(   

לתאגיד - 457,100 ש"ח; )ב(   

בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף 53)ג( -  )3(

ליחיד - 114,300 ש"ח; )א(   

לתאגיד - 228,600 ש"ח. )ב(   

י"ד בשבט התשפ"א )27 בינואר 2021(
)חמ 3-4316-ה1(

גילה גמליאל  
השרה להגנת הסביבה  

ס"ח התשס"ח, עמ' 752; י"פ התש"ף, עמ' 3628.  1

הסמכת מפקחים
לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

הצרכן,  הגנת  לחוק  20א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עובדי  את  בזה  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשמ"א-11981 

על  עולה  שלו  השנתי  המכירות  שמחזור  לתאגיד   )ד( 
500 מיליון שקלים חדשים - 895,420 שקלים חדשים.

י"ד בשבט התשפ"א )27 בינואר 2021(
)חמ 3-4249(

גילה גמליאל  
השרה להגנת הסביבה  

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988

ממקורות  הים  זיהום  מניעת  לחוק  5ח)ב(  לסעיף  בהתאם 
כי  מודיעה  אני  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  יבשתיים, 
עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2020 לעומת המדד 
 1( התשפ"א  בטבת  י"ז  מיום   ,2019 דצמבר  בחודש  שפורסם 

בינואר 2021( סכום העיצום הכספי לפי סעיף 5ד הוא כלהלן:

ליחיד - 335,780 שקלים חדשים;  )1(

על  עולה  אינו  שלו  השנתי  המכירות  שמחזור  לתאגיד   )2( 
250 מיליון שקלים חדשים - 671,560 שקלים חדשים;

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון   )3(
שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים - 

1,343,130 שקלים חדשים;

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון   )4(
שקלים חדשים - 2,686,250 שקלים חדשים.

י"ד בשבט התשפ"א )27 בינואר 2021(
)חמ 3-4250(

גילה גמליאל  
השרה להגנת הסביבה  

ס"ח התשמ"ח, עמ' 118; התשס"ח, עמ' 866; י"פ התש"ף, עמ' 3430.  1

הודעה בדבר עדכון סכום היטל
לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984

בהתאם לסעיף 11י לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-11984 
שפורסם  המדד  שינוי  עקב  כי  מודיעה  אני  החוק(,   - )להלן 
דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2020 דצמבר  בחודש 
2019, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( סכומי היטלי 
פסולת,  לסילוק  אתרים  וסוגי  פסולת  סוגי  לפי  ההטמנה 

בשנת 2020, המופיעים בתוספת לחוק, הם כלהלן:

טור א'
סוג הפסולת

טור ב'
סוג האתר 

לסילוק

טור ג'
סכום היטל 
ההטמנה 

)בשקלים חדשים 
לטונה( בשנת 

2020

פסולת 1.
מעורבת או 

פסולת יבשה

אתר לסילוק 
פסולת 

מעורבת

108.73

אתר לסילוק פסולת יבשה2.
פסולת 

יבשה

72.49

 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התשס"ז, עמ' 88; י"פ התש"ף, עמ' 3430.  1

 
ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ד, עמ' 622.  1
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התנאים  בהם  שהתקיימו  הוגן,  ולסחר  הצרכן  להגנת  הרשות 
האמורים בסעיף 20א)ב( לחוק, למפקחים, שיהיו נתונות להם 

הסמכויות לפי סעיפים 21 ו–21ב לחוק:

אוריאל אביסרור

יוגב כנות

אברהם טחלוב

יעל לב.

תוקף הסמכה זו עד יום י"ט בטבת התשפ"ד )31 בדצמבר 
.)2023

ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1441(

מיכאל אטלן  
הממונה על הרשות   

להגנת הצרכן ולסחר הוגן  

הודעה על מינוי 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 
כ"ד  מיום  בישיבתה  לכיש,  האזורית  המועצה  מועצת  מינתה 
בסיוון התש"ף )16 ביוני 2020(, ועדת ערר לעניין החוק האמור, 

בהרכב המפורט להלן:

עורכת הדין מור פטרו - יושבת ראש הוועדה

מוריה מכלוף - חברה

מיכה עטיה - חבר.

א' בתמוז התש"ף )23 ביוני 2020(
)חמ 3-265-ה1(

דני מורביה  
ראש המועצה האזורית לכיש  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
ועדת האתיקה כמפורט להלן, שבהרכבה חברים  בזה את  ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996, אני ממנה  וסדרי עבודה של  כהונה 

וממלאי מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:

)א(
 יושבי ראש ברשימת 

שר המשפטים

)ב(
רופאים  מומחים
)שם-ומומחיות(

)ג(
פסיכולוגים

ועובדים סוציאליים

)ד(
נציגי ציבור
ואנשי דת

)ה(
אחות

ועדת האתיקה לשכת הבריאות המחוזית ירושלים

עורך הדין רמי קוק - 
יושב ראש, וממלאת 
מקומו, פרופ' סילה 

וסרשטיין-פסברג

פרופ' חן שטיין זמיר - 
רפואת ילדים ובריאות 

הציבור, וממלאת מקומה, 
ד"ר ניצה אברמסון - 

בריאות הציבור

ד"ר אדוארדו אוגו 
דנילוביץ' - פסיכיאטריה, 

וממלא מקומו, ד"ר דוד 
רוה - רפואה פנימית 

ומחלות זיהומיות

דינה אלגרבלי - עובדת 
סוציאלית, וממלאת 

מקומה, בת שבע כהן - 
עובדת סוציאלית

הרב לוי ויימן קלמן, 
וממלא מקומו, חנניה 

שחור - נציגי ציבור

 הלא עלאויי - 
אחות מוסמכת, 

וממלאת מקומה, 
חנה זהבי - אחות 

מוסמכת

תוקף המינוי לארבע שנים.

י"ד בשבט התשפ"א )27 בינואר 2021(
)חמ 3-2753(

             חזי לוי
___________  המנהל הכללי של משרד הבריאות

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' 837.
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האגודה  לפירוק  צו  ניתן   18.10.2020 וביום  הואיל   )8(
בע"מ,  שיתופית  אגודה   -  PUBLIC פאבליק  קואופרטיב 
מס' אגודה 57-005884-2, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,585 עמ'  9167, התשפ"א, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,14.2.2021 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

 - שלי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   23.6.2020 וביום  הואיל   )9(
אגודה שיתופית לשירותים בע"מ, מס' אגודה 57-006210-9, 
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 8942, התש"ף, עמ' 6827, 
ניתנת   ,14.2.2021 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל 
האגודות  מספר  נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה 
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף 

מאוגד.

מטע  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   23.6.2020 וביום  הואיל   )10(
אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  מים  אגודת   -  מרים 
 ,8942 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005786-9
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,6827 עמ'  התש"ף, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,14.2.2021
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ניתן צו לפירוק האגודה מהכותב  וביום 23.6.2020  הואיל   )11(
אגודה שיתופית   - ומשוררים  סופרים  קואופרטיב  לקורא 
בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005792-7 אגודה  מס'  בע"מ, 
הפרסומים 8942, התש"ף, עמ' 6827, והואיל והפירוק הנ"ל 
רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,14.2.2021 ביום  הושלם 
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

 - ח.ג.  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   9.11.2020 וביום  הואיל   )12(
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 57-005409-8, 
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 9209, התשפ"א, עמ' 1139, 
ניתנת   ,14.2.2021 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל 
האגודות  מספר  נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה 
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף 

מאוגד.

מ.  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   14.10.2020 וביום  הואיל   )13(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   -  אנרגיה 
 ,9168 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005368-6
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,831 עמ'  התשפ"א, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,14.2.2021
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

עתיד  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   29.6.2020 וביום  הואיל   )14(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   -  שמרת 
 ,8960 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004824-9
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,7002 עמ'  התש"ף, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,14.2.2021
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

תיירות  לפירוק האגודה  צו  ניתן   10.11.2020 וביום  הואיל   )15(
 קדמת צבי - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 
 ,9209 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004981-7
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,1138 עמ'  התשפ"א, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,14.2.2021 ביום 

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות
 - ינועם  לפירוק האגודה  צו  ניתן   15.7.2020 וביום  הואיל   )1(
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, מס' אגודה -57-003333
עמ'  התש"ף,   ,8993 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,2
 ,14.2.2021 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,7349
מספר  נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
האגודה  חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות 

מלשמש כגוף מאוגד.

מתישבי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   23.6.2020 וביום  הואיל   )2(
מס'  בע"מ,  קהילתית  להתישבות  שיתופית  אגודה  יעף 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003620-2 אגודה 
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,6827 עמ'  התש"ף,   ,8942
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,14.2.2021 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

למושב  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   20.7.1997 וביום  הואיל   )3(
העובדים  מושבי  של  לתובלה  שיתופית  אג"ח   - הצפון 
בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-001720-2 אגודה  מס'  בע"מ, 
הפרסומים 4555, התשנ"ז, עמ' 4971, והואיל והפירוק הנ"ל 
רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,14.2.2021 ביום  הושלם 
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 18.10.2020 ניתן צו לפירוק האגודה מתיישבי   )4(
אורות - אגודה שיתופית להתישבות קהילתית בע"מ, מס' 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003425-6 אגודה 
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,585 עמ'  9167, התשפ"א, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,14.2.2021 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 23.6.2020 ניתן צו לפירוק האגודה עתיד רמת   )5(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   -  השופט 
 ,8942 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004524-5
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,6827 עמ'  התש"ף, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,14.2.2021
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

איל  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   19.8.2020 וביום  הואיל   )6(
שירותי מזון אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 
 ,9102 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003699-6
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,8864 עמ'  התש"ף, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,14.2.2021
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 28.2.2011 ניתן צו לפירוק האגודה רהיטי עין   )7(
חרוד )מאוחד( אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 
 ,6206 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004167-3
ביום  הנ"ל הושלם  והפירוק  והואיל   ,2810 עמ'  התשע"א, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,14.2.2021
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.
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 ,18.3.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, במשרדי החברה, רח' עובדיה 1, יד בנימין, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

רגב צרפתי, מפרק

פולאובר בע"מ
)ח"פ 51-481911-9(

)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 
התקבלה   ,24.5.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

מור רם–און, מרח' שמשון 46, חיפה, 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.

 ,20.5.2021 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.

מור רם–און, מפרק

מ.ש. גל-על לבנין בע"מ
)ח"פ 51-198943-6(

)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   ,24.12.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אסף בן חור,  מרח' מצדה 7, בני ברק 5126112, 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.

 ,1.4.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אסף בן חור, עו"ד, מפרק

ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

תושבי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   23.6.2020 וביום  הואיל   )16(
אגודה  מס'  בע"מ,  קהילתית  שיתופית  אגודה   -  יסודות 
 ,8960 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004617-7
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,7002 עמ'  התש"ף, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,14.2.2021
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

סהל  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   14.10.2020 וביום  הואיל   )17(
אלדחי - אגודה שיתופית למי השקאה באלדחי בע"מ, מס' 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004639-1 אגודה 
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,586 עמ'  התשפ"א,   ,9167
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,14.2.2021 ביום 
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 5.12.2018 ניתן צו לפרוק האגודה חברי משמרות   )18(
זה  - אגודה שיתופית בע"מ, מס' אגודה 57-004385-1, וצו 
 ,5009 עמ'  התשע"ט,   ,8067 הפרסומים  בילקוט  פורסם 
ניתנת   ,14.2.2021 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל 
האגודות  מספר  נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה 
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף 

מאוגד.

הואיל וביום 14.8.2018 ניתן צו לפירוק האגודה מקרקעין   )19(
2002 מעלה החמישה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004208-5 אגודה 
7930, התשע"ח, עמ' 11261, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,14.2.2021 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ב' באדר התשפ"א )14 בפברואר 2021(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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

רגבים עובדים לבנין בישראל 2015 בע"מ
)ח"פ 51-533528-9(

)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 14.2.2021, התקבלה החלטה 
צרפתי,  רגב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

מקיבוץ נגבה 98, 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.
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שם מלא

סכום 
בשקלים 
מעןחדשים

חנניה 
אואקרט

מבטחים, ישראל150,000 

האלון 29, גמזו, ישראל400,000 יאיר אברהמי  

כוכב השחר125,000 יהודה בראלי  

הילדסהיימר 20, תל– 200,000 יהודה ורד  
אביב-יפו, ישראל

מזכרת בתיה 3, פתח 125,000 יוסף זנגי  
תקווה, ישראל

לח"י 2, קרני שומרון125,000 יורם קלזן  

רבנו תם 14, אשדוד, 200,000 יצחק אפיק  
ישראל

מקור ברוך 6, חיפה, 125,000 יצחק פישמן  
ישראל

ישראל 
מרקוביץ  

לב דוידוביץ לנדאו 19, 290,000 
ראשון לציון, ישראל

ליאוניד 
רוטמן  

מבצע חירם 8, מודיעין- 200,000 
מכבים-רעות, ישראל

ליאור בן 
דרור  

תוצרת הארץ 11, תל– 200,000 
אביב-יפו, ישראל

הקונגרס הציוני 40, 200,000 מוטי סער  
עפולה, ישראל

שלמה אלירז 3, ראשון 300,000 מיכל רסין  
לציון, ישראל

אשל 49, בת חפר, 125,000 ערן ממן  
ישראל

החרוב 136, בני רא"ם, 290,000 ציון שמאי  
ישראל

אצ"ל, הרצליה, ישראל390,000 רביד שמואלי 

דרך הים 8, גני תקווה, 95,400 רונן לוי
ישראל

מאיר יושע 9, ירושלים200,000 רות קדמי  

חרוב 13, יבנה, ישראל125,000 שרה פלוס  

הסרת שותף מוגבל:

אבנר כץ.

                  הדסה רוזנברג              חנניה שמש
                              מורשי חתימה בשותפות

הגשמה תמ"א 38 אשדוד
)ש"מ 54-029524-3(

הודעה בדבר שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
בשותפות  חלו  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 

השינויים האלה: 

הוספת שותפים מוגבלים:

שם מלא

סכום 
בשקלים 
מעןחדשים

שבי שומרון125,000 אוריה זימן

אורלי בן 
יוסף  

חולון, ישראל290,000 

זבולון 46, גדרה, ישראל200,000 אורן וואס

יגאל ידין 11, חולון, 890,000 אייל חי משה  
ישראל

רביבים 31, ראש העין, 125,000 אייל עזרי  
ישראל

לוע הארי 21, אורנית200,000 אייל פלג  

יד השמונה, ישראל290,000 איילת רונן 

דרך שלמה 54, תל–243,500 אילן גבעון  
אביב-יפו, ישראל

איתן מבורך 
ששון  

ראש צורים290,000 

אמיר שמעון 
גרומן  

הכלנית 7, רעננה, 250,000 
ישראל

יד השמונה, ישראל290,000 אסתר בר דוד  

הולנד 45, נתניה, ישראל397,590 אפרים דבי  

ערבה 23, גדרה, ישראל290,000 אריק יקואל  

שפטל 14, ראשון לציון290,000 אשר דניאל  

גור אריה 
ארגמן  

כדים 102, מבוא חורון290,000 

הס 10, הרצליה, ישראל390,000 דוד בקר  

החסידה 2, חולון, 390,000 חיים אוגד
ישראל

חיים עזרא 
ברגר

בן אליעזר 10, בית 250,000 
שמש, ישראל
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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 הנאמן)כתובת, אצל(

כץ יהושערח' קול התור 8, אלקנה51353955121.3.2110:00א.ח.מ.י.ז בע"מ

א. א. י. י. יזמות עסקית 
בע"מ

אלקעלי אברהםרח' דרך הים 11, מכמורת 51353802521.3.2110:00

צ'רנוב ילנהרח' יוחנן, הסנדלר 3, נתניה5155310365.4.2110:00אופנת נתנאל בע"מ

בראון ביסטרו בר )2005( 
בע"מ 

מאיר שלומיתאצל הנאמן, רח' מעות 9, חולון5136353755.4.2110:00

גיי'קובס השקעות 
ישראל 2006 בע"מ

יחזקאל שלמהרח' מוריץ דניאל 17, תל אביב5138236095.4.2110:00

אצל הנאמן, רח' איתן 3, ראשון 5131716605.4.2110:00אנדו קומפיוטרס בע"מ
לציון

יחזקאל דיין

רהיטי קבוצת ביטונס 
בע"מ

ביטון עמית רח' האורגים 3, באר שבע5144675625.4.2110:00
ברוך

סימקס ישראל מחשבים 
בע"מ

צאן נירי.ל פרץ 31, תל אביב5126441545.4.2110:00

אייל שטרנברגרח' המעיין 49, רעננה5143094425.4.2110:00ספארי אופנה בע"מ

רוני-שי שירותי מזון 
בע"מ

מרדכי מנשהסוקולוב 31, רמת גן5115631405.4.2110:00

אלבז אשר רח' היסמין 4, דירה 2, כפר סבא5145622225.4.2110:00ש.א קפיטל נדל"ן בע"מ
שלמה

אשר אביטןרח' התור 10, כפר סבא5147403805.4.2110:00פורסט בייק בע"מ

עופר סלע ע.ס.נ.ס.ק 
שירותי ייעוץ וניהול 

בע"מ

עופר סלערח' הזוהר 15, שוהם5152127105.4.2110:00

עירית נוי חנויות אופנה 
בע"מ

אמיר נוירח' עין חי 33, כפר מלל5145572555.4.2110:00

ניר קפלושניקרח' המעיין 63, רעננה5144820095.4.2110:00סי ווינד יועצים בע"מ

וואן פלאזה ניהול 
ואחזקה בע"מ

במשרדי קבוצת מבנה, תוצרת 51402083324.3.2114:00
הארץ 7, תל אביב

יוסי פיליביה

רוני פרדילוברחוב הסיגלית 4, נס ציונה5122918321.4.2118:00ד.פישר השקעות בע"מ

עובד ששוןרח' גרינברג 8, רעננה51616995031.3.2112:00הוד בנחלה בע"מ

אצל הנאמן, רח' מרדכי גור 18, תל 51386472830.3.219:00עדיס השקעות בע"מ
אביב

עמליה פז

חורי רבקהרח' עמיקם שמאי 37, ראש פינה5116019576.4.2116:30משאבות הצפון בע"מ

תאמר תלחמי שד' המגינים 58, חיפה51421770225.3.2111:50א.ג מנועים בע"מ
עו"ד

אלדד חממירח' הנביאים 31, פתח תקווה 5136129945.4.2111:00עגבניה מרכז בע"מ 

מגוס-מחשבים ותוכנה 
בע"מ

שליט אלירח' הנופר 5, דירה 28, נתניה5120918365.4.2110:00

רח' האלונים 50, דירה 3, יוקנעם 5158036905.4.2110:00דליברי בוקס בע"מ
עילית

אלי ממן

דליקטסן מזון ומשקאות 
בע"מ

חגי אבירםרח' האסיף 3, תל אביב5142083055.4.2110:00

משה גבאימבוא השיקמה 6/2, גבעת זאב5122511095.4.2110:00משאבי צנרת בע"מ

הלרמן - א.ג.מ א.ש 
בע"מ 

רח' הרב אהרון קוטלר 8, רמות 5124058795.4.2110:00
ירושלים

מרק הלרמן
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