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הארכת מינוי נציג שר המשפטים בוועדת התיאום
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, 

התשכ"ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק רישום שיכונים ציבוריים 
)הוראת שעה(, התשכ"ד-11964, על פי סעיף 6)א( לחוק רישום 
שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )תיקון מס' 6(, התש"ע-22010,  
בוועדת  לנציגי  הייזלר3  שלומי  של  מינויו  את  מחדש  אני 

התיאום לרישום שיכונים ציבוריים.

בנובמבר   30( התשפ"ד  בכסלו  י"ז  יום  עד  המינוי  תוקף 
.)2023

י"ט בשבט התשפ"א )1 בפברואר 2021(
)חמ 3-805(

בנימין גנץ  
ממלא מקום שר המשפטים  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52.  1

ס"ח התש"ע, עמ' 414.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 1640.  3

מינוי חבר וביטול מינוי חברה בוועדה לקביעת 
הזכאות לפיצויים עקב אסון טבע ושיעורם

לפי תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע )קביעת זכאות לפיצויים 
ושיעורם(, התשנ"ב-1991

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)א( לתקנות פיצוי נפגעי אסון 
)קביעת זכאות לפיצויים ושיעורם(, התשנ"ב-11991, אני  טבע 
בוועדה  לחבר  המשפטים,  משרד  עובד  מלכי,  אור  את  ממנה 

לקביעת הזכאות לפיצויים עקב אסון טבע ושיעורם.

מינויה של מיכל רשף - בטל2.

המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמש בתפקידו 
במשרד המשפטים.

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-2207-ה2(

בנימין גנץ  
ראש הממשלה החליפי וממלא   

מקום שר המשפטים  
ק"ת התשנ"ב, עמ' 424.  1

י"פ התש"ף, עמ' 8502.  2

הסמכת מפקחים ועורכי ביקורת
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

רישוי  לחוק  ו–28)א(  8ד)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
עסקים, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי 
משרד הבריאות המנויים להלן, לאחר שעבר הכשרה מתאימה, 

למפקחים ולעורכי ביקורת לעניין החוק:

אברוסקין לב       אדלשטיין מלמד שירלי

בוריאקובסקי יעקב       בנדל יפעת

ברק ניצה       גלצר נעמה

הבלנה עטר עדות       הוברמן-לנג זהר

הן עירית       וינברג דוד

זינגר נדב       טריינין מירי

יצחקי עמיר       כהן מיכל

מירנסקי לוסי       מלכה הודיה רחל

סברדלוב סבטלנה       סולל מיכל 

פריד סוניה       צעירי נעמה

קרמר חגית       שקולניק פליקס.

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם במשרד הבריאות.

כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 2021(
)חמ 3-5913(

יולי )יואל( אדלשטיין  
שר הבריאות  

הודעה על מינוי חבר ויושב ראש למועצה להסדר 
ההימורים בספורט

לפי חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967

ההימורים  להסדר  לחוק   4 סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
בספורט, התשכ"ז-11967, אנו מודיעים כי מינינו את שבתאי צור 

לחבר וליושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט.

ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(
)חמ 3-525-ה2(

                              ישראל כ"ץ                חילי טרופר
                              שר האוצר           שר התרבות והספורט

ס"ח התשכ"ז, עמ' 142; התשע"ח, עמ' 517.  1

 מינוי נציג שר הבריאות במועצת 
הרשות לפיתוח הנגב

לפי חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991

לפיתוח  הרשות  לחוק  9)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הנגב, התשנ"ב-11991, אני ממנה את ד"ר מיכאל גדלביץ', רופא 
הרשות  במועצת  לנציגי  דרום,  מחוז  הבריאות  בלשכת  מחוזי 

לפיתוח הנגב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

תוקפו של מינוי זה כל עוד הנציג משמש בתפקידו במשרד 
הבריאות.

כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 2021(
)חמ 3-2481-ה1(

יולי )יואל( אדלשטיין  
שר הבריאות  

ס"ח התשנ"ב, עמ' 26.  1

מינוי עובדת לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 187)ב( ו–)ב1( לחוק סדר הדין 
הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982, אני ממנה את עובדת 

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

 
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ז, עמ' 456.  1
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כפר  המקומית  במועצה   ,30993 רישום  מס'  חלומה,  עואן   )22(
מדנא;

האזורית  במועצה   ,30405 רישום  מס'  גבריאלי,  עדני  ירדן   )23(
שדות דן;

סונדוס עראקי, מס' רישום 26883, בעיריית טירה;  )24(

שמרית עמר, מס' רישום 28765, בעיריית קריית גת;  )25(

איאת קבלאן עטאונה, מס' רישום 27386, במועצה האזורית   )26(
לקיה;

אטד קמחי, מס' רישום 14156, בעיריית כפר סבא;  )27(

יסמין עודה, מס' רישום 34727, במועצה המקומית ג'לג'וליה.  )28(

כ"ז בשבט התשפ"א )9 בפברואר 2021(
)חמ 3-143(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית 
לכנסת העשרים וארבע

לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

בהתאם לסעיף 23)ב( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 
של  בהרכבה  שינוי  על  הודעה  בזה  נמסרת  התשכ"ט-11969, 
 - )להלן  וארבע  העשרים  לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת 

הוועדה(, כמפורט להלן:

המקום  ממלא   ,)2020 ביוני   11( התש"ף  בסיוון  י"ט  מיום 
בוועדה מטעם סיעת "גשר" יהיה דודיאן אלון, שיבוא במקומו 

של חגי רזניק.

הודעת יושב ראש הכנסת מיום ג' בסיוון התש"ף )26 במאי 
2020( תתוקן בהתאם2.

ה' באדר התשפ"א )17 בפברואר 2021(
)חמ 3-16-ה1(

עוזי פוגלמן  
שופט בית המשפט העליון   
יושב ראש ועדת הבחירות   

המרכזית לכנסת ה–24  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ח, עמ' 714.  1

י"פ התש"ף, עמ' 6252; התשפ"א, עמ' 3254.  2

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011

מפגעי  למניעת  לחוק  64)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מודיע 
לעומת   2020 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב  כי 
המדד שפורסם בחודש דצמבר 2019, מיום י"ז בטבת התשפ"א 
)1 בינואר 2021( התעדכנו סכומי העיצומים הכספיים כאמור 

בסעיף 58 לחוק, והם כלהלן:

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 58)א( לחוק -  )1(

ליחיד - 51,630 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 103,270 שקלים חדשים; )ב( 

הציבור ויקטוריה אלון, מס' רישום 23531, לעובדת ציבור כלל–
הסעיף  לעניין  נפגע-קטינים  תסקירי  עריכת  לצורך  ארצית 

האמור.

כ"ז בשבט התשפ"א )9 בפברואר 2021(
)חמ 3-2759(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  

מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 

הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לפי החוק האמור:

סוזאן שחוקה, מס' רישום 15874, במועצה המקומית בסמת   )1(
טבעון;

מונא שחאדה, מס' רישום 22951, במועצה המקומית משהד;  )2(

מירי שיפראו, מס' רישום 29760, במועצה המקומית פרדס   )3(
חנה-כרכור;

שדא שלבי, מס' רישום 32102, במועצה המקומית אכסאל;  )4(

גילה שמש, מס' רישום 34541, בעיריית נתיבות;  )5(

הדס רייך, מס' רישום 32139, בעיריית בית שאן;  )6(

דרום  האזורית  במועצה   ,21744 רישום  מס'  אביבי,  יעל   )7(
השרון;

מונה איוב, מס' רישום 26608, במועצה המקומית בענה;  )8(

המקומית  במועצה   ,8936 רישום  מס'  איזנשטדט,  רונית   )9(
פרדסיה;

מיכל פנטנש בוגלה אברה, מס' רישום  27699, בעיריית אור   )10(
יהודה;

המקומית  במועצה   ,35440 רישום  מס'  כהן,  ברוש  תהילה   )11(
שגב שלום;

נדא ג'בארין, מס' רישום 17784, בעיריית אום אל–פחם;  )12(

המקומית  במועצה   ,29693 רישום   מס'  גוטאני,  המסה   )13(
בוקעאתא;

עביר ג'ראיסי, מס' רישום 17646, במועצה המקומית טורעאן;  )14(

קרן הורביץ, מס' רישום 12723, במועצה האזורית עמק חפר;  )15(

מיטל הלוי, מס' רישום 9055, בעיריית קריית שמונה;  )16(

נוף  בעיריית   ,21103 רישום  מס'  צפורי,  זעאתרה  סמירה   )17(
הגליל;

מונא חאג' יחיא, מס' רישום 19621, בעיריית ירושלים;  )18(

הילה טרבלסי, מס' רישום 29292, בעיריית הרצליה;  )19(

טלי לוי, מס' רישום 23153, במועצה האזורית לב השרון;  )20(

שרה שרית סאיג, מס' רישום 32791, במועצה האזורית מרום   )21(
הגליל;

 
ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

 
ס"ח התשע"א, עמ' 694; י"פ התש"ף, עמ' 3908.  1
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בשל הפרת הוראה לפי סעיף 58)ב( לחוק -  )2(

ליחיד - 206,540 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 413,070 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 58)ג( לחוק -  )3(

ליחיד - 413,070 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 826,150 שקלים חדשים. )ב( 

י"א בשבט התשפ"א )24 בינואר 2021(
)חמ 3-4609(

דוד יהלומי  
המנהל הכללי   

המשרד להגנת הסביבה  

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
מזרעה  המקומית  המועצה  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
)להלן - המועצה( עפיף אל–חאג' לממונה על הגבייה, לצורך 
במשק  הסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-31992, 
וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי כל דין; לצורך 
גבייתם  לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977 )להלן - 
חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים 
העונשין  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם  לצורך  המועצה;  לטובת 
בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  שהן  עבירות  בשל  קנסות  של 
228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982, 
המגיעים למועצה על פי כל דין; ולצורך גביית קנסות לפי סעיף 
חוק   - )להלן  התשמ"ו-61985  המינהליות,  העבירות  לחוק   18
לטובת  שהוטלו  מינהליים  קנסות  של  המינהליות(,  העבירות 
המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה 
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(
)חמ 3-18-ה1(

מרדכי כהן  
המנהל הכללי   

של משרד הפנים   

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
עמק  האזורית  המועצה  גזברית  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
חפר )להלן - המועצה(, גורן לין אלרגנד לממונה על הגבייה, 
הסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית  לצורך 

התקציב(,  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק 
למועצה  המגיעים  חובה  תשלומי  וגביית   ,31992 התשנ"ג-  
העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם  לצורך  דין;  כל  פי  על 
התשל"ז-41977  )להלן - חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית 
המשפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה; לצורך גבייתם לפי 
ברירת  שהן  עבירות  בשל  קנסות  של  העונשין  לחוק   70 סעיף 
]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  228)א(  בסעיף  כאמור  משפט 
דין;  כל  פי  על  למועצה  המגיעים   ,51982 התשמ"ב-  משולב[, 
ולצורך גביית קנסות לפי סעיף 18 לחוק העבירות המינהליות, 
התשמ"ו-61985 )להלן - חוק העבירות המינהליות(, של קנסות 
שנקבע  עבירה  כל  בשל  המועצה  לטובת  שהוטלו  מינהליים 
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית 

לפי חוק העבירות המינהליות.

ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(
)חמ 3-18-ה1(

מרדכי כהן  
המנהל הכללי   

של משרד הפנים   

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
כפר  המקומית  המועצה  גזבר  את   ממנה   אני  לי2,  שנאצלה 
תבור )להלן - המועצה( יובל שוב לתפקיד ממונה על הגבייה, 
לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-31992, 
וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי כל דין; לצורך 
גבייתם  לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977 )להלן - 
חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים 
העונשין  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם  לצורך  המועצה;  לטובת 
בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  שהן  עבירות  בשל  קנסות  של 
228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982, 
המגיעים למועצה על פי כל דין; ולצורך גביית קנסות לפי סעיף 
חוק   - )להלן  התשמ"ו-61985  המינהליות,  העבירות  לחוק   18
לטובת  שהוטלו  מינהליים  קנסות  של  המינהליות(,  העבירות 
המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה 
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(
)חמ 3-18-ה1(

מרדכי כהן  
המנהל הכללי   

של משרד הפנים   

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

 
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2
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הודעה על תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941  
)להלן - הפקודה(, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג1( 
ובאישור  המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  לפקודה, 
הנגיד, תיקנתי את הוראות ניהול בנקאי תקין האלה בחוזר מס' 

ח-2643-06 )להלן - החוזר(:

טכנולוגיית  "ניהול   -  357 מס'  תקין  בנקאי  ניהול  הוראת   )1(
המידע" )להלן - הוראה 357(;

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 361 - "ניהל הגנת הסייבר"   )2(
)להלן - הוראה 361(;

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 367 - "בנקאות בתקשורת"   )3(
)להלן - הוראה 367(.

כמו כן, נתתי בחוזר את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 366 
 - )להלן  סייבר"  ואירועי  טכנולוגי  כשל  אירועי  על  "דיווח   -

הוראה 366(.

לפי החוזר מועד תחילת התיקונים להוראה 357, להוראה 
361 ולהוראה 367 ומועד תחילתה של הוראה 366 - חודש ימים 

מיום פרסום החוזר באתר האינטרנט של בנק ישראל.

כ"ב בשבט התשפ"א )4 בפברואר 2021(
)חמ 3-3537(

יאיר אבידן  
המפקח על הבנקים  

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

עמ' 63.  

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941 
)להלן - הפקודה(, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג1( 
ובאישור  המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  לפקודה, 
 -  367 מס'  תקין  בנקאי  ניהול  הוראת  את  תיקנתי  הנגיד, 
"בנקאות בתקשורת" - בחוזר מס' ח-2645-06 )להלן - החוזר(, 
של  פרסומו  במועד  להוראה  התיקונים  תחילת  מועד  ולפיו 
החוזר באתר האינטרנט של בנק ישראל; ואולם תחילת התיקון 
לסעיף 74 להוראה כמופיע בחוזר, יהיה במועד כניסתה לתוקף 
של הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 366 - "דיווח על אירועי 

כשל טכנולוגי ואירועי סייבר".
כ"ב בשבט התשפ"א )4 בפברואר 2021(

)חמ 3-3537(
יאיר אבידן  

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

עמ' 63.  

הרשאה
לפי פקודת המשקלות והמידות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)2( לפקודת המשקלות והמידות, 
הכלכלה  משרד  לעובדי  מרשה  אני  הפקודה(,   - )להלן   11947

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

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן   11941
המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  לפקודה,  5)ג1(  סעיף 
בנקאי תקין מספר  ניהול  הנגיד, תיקנתי את הוראת  ובאישור 
250 - "התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות 
)להלן - ההוראה(, בחוזר  )הוראת שעה("  עם משבר הקורונה 
מס' ח-2648-06 )להלן - החוזר(, ולפיו מועד תחילת התיקונים 
בנק  של  האינטרנט  באתר  החוזר  של  פרסומו  ביום  להוראה 

ישראל.

כ"ב בשבט התשפ"א )4 בפברואר 2021(
)חמ 3-3537(

יאיר אבידן  
המפקח על הבנקים  

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

עמ' 63.  

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941  
)להלן - הפקודה(, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג1( 
ובאישור  המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  לפקודה, 
הנגיד, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 315 - "מגבלת 
חבות ענפית" )להלן - ההוראה(, בחוזר מס' ח-2649-06 )להלן 
- החוזר(, ולפיו מועד תחילת התיקונים להוראה ביום פרסומו 

של החוזר באתר האינטרנט של בנק ישראל.

כ"ב בשבט התשפ"א )4 בפברואר 2021(
)חמ 3-3537(

יאיר אבידן  
המפקח על הבנקים  

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

עמ' 63.  

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

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן   11941
המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  לפקודה,  5)ג1(  סעיף 
מס'  תקין  בנקאי  ניהול  הוראת  את  תיקנתי  הנגיד,  ובאישור 
406 - "שירותים בנקאיים לעולים חדשים" )להלן - ההוראה(, 
בחוזר מספר ח-2637-06 )להלן - החוזר(, ולפיו מועד תחילת 
האינטרנט  באתר  החוזר  פרסומו של  ביום  להוראה  התיקונים 

של בנק ישראל.

כ"ב בשבט התשפ"א )4 בפברואר 2021(
)חמ 3-3537(

יאיר אבידן  
המפקח על הבנקים  

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

עמ' 63.  
 

ע"ר 1947, תוס' 1, עמ' 2.  1
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בשקלים חדשיםצד ההכנסות

       -תקבולים אחרים
3,731,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

967,000,000

63,000,000הנחות בארנונה
       -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

1,030,000,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

       -הכנסה מותנה

1,030,000,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
182,655,000שכר כללי

274,047,000פעולות כלליות
       -קניית מים ממקורות

456,702,000סך הכול הוצאות כלליות

250,872,000שכר עובדי חינוך
119,434,000פעולות חינוך
370,306,000סך הכול חינוך

30,973,000שכר עובדי רווחה
90,734,000פעולות רווחה
121,707,000סך הכול רווחה

3,550,000פירעון מילוות מים וביוב
9,250,000פירעון מילוות אחר

12,800,000סך הכול פירעון-מילוות

1,985,000הוצאות מימון
       -הוצאות בגין בחירות

3,500,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

967,000,000

63,000,000הנחות בארנונה
       -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

1,030,000,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

       -הוצאה מותנה
1,030,000,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(
)חמ 3-360-ה1(                          משה פדלון

ראש עיריית הרצליה  

הודעה על מינוי ממלא מקום חברי ועדת ערר 
לענייני ארנונה

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 

והתעשייה הרשומים מטה, להפעיל את הסמכויות של מבקר 
לפקודה, לשם  ו–7   )3(6 ומידות המפורטים בסעיפים  משקלות 

ביצוע הוראות הפקודה:

אורית באס     אחמד אלאטראש

אילן אפק     איריס וולטר

אליהו בצלאל     אלינור יוסף

ארז כהן     אריה בן נון

ביבראס שוכן     בנימין בוזגלו

דניאל אריה     יהודה קולבקאר

יחזקאל זמיר     יעל גבאי

ירון אווסקר     לאוניד בלוזור

מיכאל ויזגן     מירי אלימלך

מרינה ולרשטיין     משה שרעבי

נחמה אמיר     עומרי שועה

עמית עופר     שלי הרצמן

תהילה אוזנה

תוקף הסמכה זו כל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם במשרד 
הכלכלה והתעשייה.

ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(
)חמ 3-6202(

נאוה זקן  
המפקחת הזמנית   

על משקלות ומידות  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית הרצליה
 לשנת הכספים 2021 - עירייה איתנה

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ב( לפקודה, אישרה 
מועצת עיריית הרצליה את תקציבה הרגיל לשנת הכספים 2021, 

שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
570,000,000ארנונה כללית

       -אגרת מים
8,198,000עצמיות חינוך

2,217,000עצמיות רווחה
108,071,000עצמיות אחר

688,486,000סך הכול עצמיות

199,343,000תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד העבודה הרווחה 

והשירותים החברתיים
69,336,000

5,934,000תקבולים ממשלתיים אחרים
       -מענק כללי לאיזון

170,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
274,783,000סך הכול תקבולי ממשלה

 
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ד, עמ' 

.296

 
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1
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הסמכה לפקח סביבתי והסמכה למסור הודעות 
תשלום קנס

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008, ולפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח 

משולב[, התשמ"ב-1982

המקומיות  הרשויות  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 - )להלן  התשס"ח-12008  פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
החוק(, ולאחר שהוכשר כדין, אני מסמיך בזה את עובד המועצה 
סביבתי,  לפקח  גולן  יהושע  המועצה(,   - )להלן  גולן  האזורית 
לצורך  החוק  בהוראות  כמפורט  הסמכויות  כל  בזה  לו  ומוקנות 

אכיפת חיקוקי הסביבה בתחומי המועצה.

הדין  סדר  לחוק  228)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כן,  כמו 
הפקח  את  מסמיך  אני  התשמ"ב-21982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי 
חיקוקי  על  עבירות  לעניין  קנס  תשלום  הודעות  למסור  האמור 

סביבה שנקבעו כעבירות קנס.

בתפקידו  משמש  המוסמך  עוד  כל  זו  הסמכה  של  תוקפה 
במועצה או עד לביטולה, לפי המוקדם משניהם.

ז' בשבט התשפ"א )20 בינואר 2021(
)חמ 3-4029(

חיים רוקח  
ראש המועצה האזורית גולן  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.  2

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.12.2020 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1403+7037/2020

.213.12.2020

ממשלת ישראל, מרכז שלטון מקומי, שלוש הערים 3.
הגדולות, מרכז מועצות אזוריות, הסתדרות מדיצינית 

הדסה, שירותי בריאות, ביטוח לאומי, הסוכנות 
היהודית,

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4.
עובדים סוציאליים5.
תיקון בהסכם מיום 12.8.20 טבלאות היקף משרה 6.

ושעות נוספות
.728.12.2020
13.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17038/2020

.23.12.2020

כ'  מיום  בישיבתה  יהודה,  אור  עיריית  מינתה  החוק(,   - )להלן 
בטבת התשפ"א )4 בינואר 2021(, את צביקה צימבר לממלא מקום 

חברי הוועדה, לפי הצורך, בוועדת הערר לעניין החוק האמור.

כ"א בטבת התשפ"א )5 בינואר 2021(
)חמ 3-265-ה1(

ליאת שוחט  
ראש עיריית אור יהודה  

הודעה על הסמכת פקח
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

הרשויות  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - חוק אכיפה סביבתית(, הסמכתי ביום ד' באדר התשפ"א 
)16 בפברואר 2021(, את ד"ר יוסי נסינג, רופא השירות הווטרינרי 
בעיריית נס ציונה, שקיבל תעודה על השתתפותו בקורס ההכשרה 
לרופאים וטרינרים לאכיפת חוק צער בעלי חיים, במסגרת החוק 
קבלת  המזכות  והמטלות  החובות  בכל  ועמד  סביבתית,  לאכיפה 
תעודה זו, לפקח בתחום עיריית נס ציונה לפי חוק אכיפה סביבתית 
לעניין חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-21994,  

והתקנות שהותקנו לפיו.

בתפקידו  משמש  נסינג  יוסי  ד"ר  עוד  כל  זו  הסמכה  תוקף 
בשירות הווטרינרי בעיריית נס ציונה.

ד' באדר התשפ"א )16 בפברואר 2021(
)חמ 3-4029(

שמואל בוקסר  
ראש עיריית נס ציונה   

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.  2

 הודעה על מינוי מפקח בנושא כלבת 
ופיקוח על כלבים

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

העבירות  לחוק   5 בסעיף  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
עובד  פיינמן,  דן  את  מיניתי  התשמ"ו-11985,  המינהליות, 
המועצה האזורית מנשה, שקיבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין 
המינהליות  העבירות  בתקנות  המנויות  המינהליות  העבירות 
)קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(, התשס"ז-22007, למפקח 

בתחום המועצה האזורית מנשה.

ט"ז בכסלו התשפ"א )2 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1923(

אילן שדה  
ראש המועצה האזורית מנשה  

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ח, עמ' 1018.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  2
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ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כאמור בסעיף 3 להסכם5.

שינויים ארגוניים במשרד הביטחון פנים ותיקונים 6.
בתנאי עבודה של העובדים

.728.12.2020

.88.5.2024 - 9.1.2020

.1402/2020

.27.12.2020

יוניליוור שפע ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה/הסתדרות עובדי המזון

ייצור מזון4.

כלל העובדים במפעל בערד5.

תוספות שכר ותנאי רווחה6.

.728.12.2020

.88.12.2022 - 7.12.2020

.1403+7037/2020

.213.12.2020

ממשלת ישראל, מרכז שלטון מקומי, שלוש הערים 3.
הגדולות, מרכז מועצות אזוריות, הסתדרות מדיצינית 

הדסה, שירותי בריאות, ביטוח לאומי, הסוכנות 
היהודית,

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4.
עובדים סוציאליים5.
תיקון בהסכם מיום 12.8.20 טבלאות היקף משרה 6.

ושעות נוספות
.728.12.2020
13.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1404/2020

.21.11.2020

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

שירותים פיננסיים4.

כאמור בהסכם5.

הסכמים בענין התקשרות הבנק עם חברה חיצונית 6.
לביצוע גיבוי שעת חירום

.720.12.2020

1.1.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1405/2020

.21.12.2020

מנורה מבטחים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה/אג"מ/המעו"ף

ביטוח4.

כאמור בהסכם5.

הארכת תוקף הסכם 2017 בשינויים6.

.720.12.2020

1.1.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1406/2020

.210.11.2020

מדינת ישראל,3.
 הסתדרות החדשה

מרכז שלטון מקומי3.
שלוש הערים הגדולות
מרכז מועצות אזוריות,

הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי4.
סייעות לגננות5.
הודעה 21/20 תשלום בגין העסקה בחופשת חנוכה 6.

וחופשת חורף
.720.12.2020
3.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17039+417/2020

.212.11.2020

חברי מועצת הדתיות, ממשלת ישראל, מרכז שלטון 3.
מקומי שלוש הערים הגדולות, מרכז מועצות אזוריות,

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4.
כאמור בהסכם5.
הארכת הסכם הסגר השני6.
.78.12.2020
.815.3.2021 - 17.9.2020

.17040/2020

.218.11.2020

איגוד מוסדות חקלאיים ופנימתיים,3.
הסתדרות החדשה/המעו"ף

חינוך4.

עובדים סוציאלים במגזר הציבורי5.

חוזר מס' 616/20.
החלת הסכם וצו ההרחבה

.720.12.2020

18.11.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2020
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1400/2020

.223.8.2020

פיברו בריאות בעלי חיים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור כימיקלים4.

כאמור בהסכם5.

עדכוני שכר ומענק פרישה6.

.728.12.2020

23.8.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1401/2020

.21.12.2020
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.1412/2020

.222.3.2020

האוניברסיטה הפתוחה,3.
כוח לעובדים

חינוך4.

סגל הוראה5.

תוספות שכר ותנאי עבודה שונים6.

.716.11.2020

22.3.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1413/2020

.210.4.2020

ארגון עובדי כח אדם,3.
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי

כלל הענפים4.

כלל העובדים5.

מענק לעובדים שחוזרים לעבודה לאחר חלת בגין 6.
הקורונה

.717.11.2020

10.4.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1414/2020

.23.5.2020

מיטב דש השקעות בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

שירותים פיננסיים4.

כאמור בהסכם5.

התאמת תוצאות להתמודדות כלכלית עקב מגפת 6.
הקורונה

.729.11.2020

3.5.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1415/2020

.219.11.2020

אלביט מערכות תקשוב וסייבר בע"מ מפעל תל חי,3.
הסתדרות החדשה

תקשורת4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה ושכר6.

.78.12.2020

.831.12.2023 - 1.1.2020

.1416/2020

.227.10.2020

אגמו בע"מ וחברת ורגוס בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

מתכת4.

כאמור בהסכם5.

תיקון הסכם עקב מגפת הקורונה6.

.78.12.2020

27.10.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17039+417/2020

.212.11.2020

חברי מועצת הדתיות, ממשלת ישראל, מרכז שלטון 3.
מקומי שלוש הערים הגדולות, מרכז מועצות אזוריות,

הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כאמור בהסכם5.

החלטת ועדת מעקב תוספת דרוג המחר לדירוגים 6.
הזכאים לתוספת ליווי אחמ"ים

.720.12.2020

10.11.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1407/2020

.222.11.2020

נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ענפי ייצור אחרים4.

עובדי נשר חיפה5.

סגירת המפעל ביום 31.12.2021 ומעבר עובדים למפעל 6.
ברמלה

.728.12.2020

22.11.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1408/2020

.21.12.2020

ממשלת ישראל 3.
בית חולים ממשלתי עירוני ת"א )איכילוב( ובני ציון,

הסתדרות העובדים
שירותי בריאות4.
פסיכולוגים5.
מעבר לשבוע עבודה בין חמישה ימים6.
.720.12.2020
1.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1409/2020

.224.11.2020

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

שירותים פיננסיים4.

54+82+47+714 עובדים זמניים5.

העסקה זמנית לניסיון6.

.715.12.2020

24.11.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1410/2020

.210.11.2020

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה/המעו"

שירותים פיננסיים4.

עובדת 51.

הארכת העסקה זמנית6.

.715.12.2020

10.11.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1411/2020

.230.11.2020

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

שירותים פיננסיים4.

147 עובדים כאמור בנספח5.

העסקה זמנית לניסיון6.

.715.12.2020

30.11.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.
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.1423/2020

.22.11.2020

פלאפון תקשורת,3.
הסתדרות הכללית החדשה/איגוד סלולר אינטרנט 

והייטק
שירותי תקשורת4.
עובדי מטה חברה5.
העברת המטה מגבעתיים לפתח תקווה תוך שמירה על 6.

זכויות העובדים
.78.12.2020
2.11.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1424/2020

.24.8.2020

חישולי כרמל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כאמור בהסכם5.

התייעלות וצמצומים עקב משבר הקורונה6.

.718.11.2020

4.8.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1425/2020

.23.12.2020

כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי,3.
סופרבוס העמקים בע"מ

הובלה יבשתית4.

כאמור בהסכם5.

מתווה פיצוי העובדים6.

.722.12.2020

3.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1426/2020

.24.11.2020

מכון וינגייט - מכון לאומי למצוינות בספורט,3.
הסתדרות החדשה/המעו"ף

ספורט4.

כאמור בהסכם5.

הסכם התיעלות עקב משבר הקורונה6.

.78.12.2020

4.11.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1427/2020

.27.12.2020

אק"ום אגודת קומפוזיטורים מחברים ומ"ולים  3.
למוזיקה בישראל ,

הסתדרות החדשה / המעו"ף
יצירה4.
כאמור בהסכם5.
עקב משבר הקורונה הארכת תוקף ההסכם6.
.722.12.2020
.830.6.2021 - 1.6.2020

.1428/2020

.230.9.2020

רהיטי רגבה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כאמור בהסכם5.

הארכת הסכם הסגר השני6.

.78.12.2020

.815.3.2021 - 17.9.2020

.1418/2020

.210.11.2020

החברה למרכזים קהילתיים ע"ש פירסט ופרלמן ח.פ 3.
,51023762

הסתדרות החדשה
חינוך4.
כאמור בהסכם5.
מתווה התאוששות ממשבר הקורונה6.
.78.12.2020
10.11.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1419/2020

.222.11.2020

צים שירותי ספנות משולבים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה ימית4.

כאמור בהסכם5.

ביצוע עבודה מרחוק עקב משבר הקורונה6.

.78.12.2020

22.11.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1420/2020

.215.11.2020

ממשלת ישראל,3.
ארגון הסגל במחקר במערכת הבטחון ברפאל ובמשרד 

ראש הממשלה
כלל הענפים4.
עובדי מחקר5.
הארכת הסכם הסגר השני עקב משבר הקורונה6.
.78.12.2020
15.11.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1421/2020

.217.11.2020

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות העובדים החדשה

כלל הענפים4.

סטודנטים במשרד האוצר5.

הארכת הסכם סטודנטים בחדר מצב6.

.78.12.2020

17.11.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1422/2020

.24.11.2020

בית אורי - מוסד לחינוך מיוחד,3.
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

חינוך4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.71.12.2020

.83.11.2023 - 4.11.2020
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.1434/2020

.22.11.2020

אסם השקעות בע"מ/טבעול תעשיות מזון בע"מ3.
הסתדרות הכללית החדשה

מזון4.

כאמור בהסכם5.

שינויים בהסכם מיום 631.12.19.

.731.12.2020

2.11.2020 -  לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1435/2020

.215.11.2020

נאמנות תיאטרון הקאמרי של ת"א,3.
שח"מ ארגון שחקנים בישראל

אמנות ובידור4.

שחקנים5.

השבת עובדים לעבודתם לצורך פרויקט פסטיבל 6.
קריאה

.728.12.2020

15.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1436/2020

.227.12.2020

נביעות טבע הגליל,3.
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

ייצור משקאות4.

כאמור בהסכם5.

תוספות שכר ותנאי עבודה/עובדי תש"מ6.

.731.12.2020

27.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1437/2020

.224.12.2020

פלציב עין הנציב אגש"ח בע"מ 3,510208368.
הסתדרות העובדים הלאומית /אג"מ

ייצור פלסטיק4.

כאמור בהסכם5.

הארכת תוקף הסכם מיום 631.12.21.

.731.12.2020

24.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1438/2020

.28.12.2020

דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

ייצור נפט4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.731.12.2020

8.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1439/2020

.227.12.2020

IBM תאגיד כח אדם זר לבניין,3.
הסתדרות העובדים הלאומית אג"מ

ייצור עץ4.

כאמור בהסכם5.

שינויים בהסכם מיום 3.7.18, 31.5.20 עקב משבר 6.
הקורונה

.78.12.2020

30.9.2020 - לתקופה בלתי מ וגבלת8.

.1429/2020

.27.12.2020

טבע תעשיות פרמצבטיות,3.
הסתדרות העובדים הלאומית – אג"מ

ייצור כימיקלים4.

עובדי חטיבת הכימיה באתר אסיה נתניה5.

תוספת שכר לשנת 62020.

.731.12.2020

.831.12.2020 - 1.1.2020

.1430/2020

.28.12.2020

חברת תשתיות נפט ואנרגיה וקו מוצרי דלק בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

נפט4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.731.12.2020

8.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1431/2020

.29.12.2020

קשר נט א קאר,3.
הסתדרות העובדים הלאומית אג"מ

שירותי תחבורה4.

כלל העובדים5.

שינויים והתייעלות עקב משבר הקורונה6.

.731.12.2020

9.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1432/2020

.230.11.2020

אסם השקעות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה/ עובדי המזון והפרמצבטיקה

ייצור מזון4.

עובדי שירות לקוחות5.

תוספת שכר ותנאים שונים6.

.731.12.2020

.831.3.2024 - 1.4.2020

.1433/2020

.212.10.2020

קבוצת אסם סחר שותפות מוגבלת,3.
הסתדרות החדשה/עובדי המזון והפרמצבטיקה

מזון4.

סדרני סחורה ומקדמי מכירות5.

הארכת תוקף הסכם מיום 613.9.17.

.731.12.2020

12.10.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.
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.1445/2020

.227.12.2020

נביעות טבע הגליל,3.
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

ייצור משקאות4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה ותוספות שכר עובדי המפעל6.

.731.12.2020

27.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

ו' בשבט התשפ"א )19 בינואר 2021(
                                                    רבקה ורבנר

הממונה הראשית על יחסי עבודה 

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

שם האגודה: מתחם אלמוג )2000( - אגודה שיתופית חקלאית   )1(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006603-5.  
המען: ד"נ ערבות הירדן.  

תאריך רישום: י"ד בטבת התשפ"א )29 בדצמבר 2020(.  
סוג ראשי: חקלאית.  

שם האגודה: התאחדות האספנים בישראל אגודה שיתופית   )2(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006605-0.  
המען: רח' העצמאות 14, באר שבע 2467980.  

תאריך רישום: כ"ב בטבת התשפ"א )6 בינואר 2021(.  
סוג ראשי: שירותים.  

שם האגודה: קרן מילואים לחברי קיבוץ זיקים אגודה שיתופית   )3(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006604-3.  
המען: ד"נ חוף אשקלון, זיקים 79140.  

תאריך רישום: ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(.  
סוג ראשי: חקלאית.  

ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(

רות לירז שפירא  
עוזרת רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודות שיתופיות
 - אילון  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   8.4.2019 וביום  הואיל   )1(
אגודה  מס'  בע"מ,  בתל–אביב  לשיכון  שיתופית  אגודה 
 ,8219 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-000972-0
התשע"ט, עמ' 10361, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,17.2.2021
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 18.10.2020 ניתן צו לפירוק האגודה השיתופית   )2(
הערבית לשירותי שיכון בעכו - אגודה שיתופית בע"מ, 

בנייה4.

עובדי בניין5.

תנאי עבודה ושכר6.

.731.12.2020

31.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1440/2020

.28.11.2020

אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ

שירותי הובלה4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.731.12.2020

8.11.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1441/2020

.217.12.2020

נקניק נהריה כשר זוגלובק בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ

ייצור מזון4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.731.12.2020

.831.12.2023 - 1.1.2021

.1442/2020

.221.12.2020

גולן טלקום,3.
הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ

שירותי תקשורת4.

נציגי מכירות פרונטליים5.

סגירת דוכני מכירות וסיום העסקת עובדים6.

.731.12.2020

21.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1443/2020

.23.11.2020

לאומית שירותי בריאות,3.
הסתדרות העובדים הלאומית אג"מ

שירותי בריאות4.

כאמור בהסכם5.

אימוץ ההסכם מיום 28/10/20 בדבר תשלום שכר 6.
לעובדי מערכת הבריאות בתקופת בידוד

.731.12.2020

3.11.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1444/2020

.22.12.2020

התיאטרון הקאמרי של תל אביב,3.
שח"מ ארגון השחקנים בישראל

פנאי4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה ושכר6.

.728.12.2020

2.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

סימה דבורה הרצפלד נבון, מפרקת

הנובר סולבוקס בע"מ
)ח"פ 51-498522-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
17.9.2020, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דין סיני, מרח' 

הסדנאות 11, הרצליה 4612001, 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.

דין סיני, עו"ד, מפרק

 משגב - המרכז הישראלי למיגון 
ושדרוג מבנים בע"מ

)ח"פ 51-382218-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 18.2.2019, התקבלה החלטה 
גוטרמן, מרח' אח"י  יערה  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

אילת 60, חיפה 2626949, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יערה גוטרמן, מפרקת

אר.איי.סי. טכנולוגיות )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-323589-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 17.2.2021, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל קלינמן, מרח' הרכבת 

58, תל–אביב-יפו 6777016, 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.

מס' אגודה 57-006003-8, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,585 עמ'  התשפ"א,   ,9167
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,17.2.2021 ביום 
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 14.10.2020 ניתן צו לפירוק האגודה קואופרטיב   )3(
אגודה  מס'  בע"מ,  אגודה שיתופית חקלאית   - יתיר  נחל 
 ,9186 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-006273-7
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,831 עמ'  התשפ"א, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   17.2.2021
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 18.10.2020 ניתן צו לפירוק האגודה תל ערבה   )4(
מס'  בע"מ,  חקלאית  תוצרת  לשיווק  שיתופית  אגודה   -
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005965-9 אגודה 
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,585 עמ'  התשפ"א,   ,9167
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,17.2.2021 ביום 
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ה' באדר התשפ"א )17 בפברואר 2021(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי סיווג אגודה

להלן נתונים בעניין האגודה:

שם האגודה: מצפה אביב - כפר שיתופי בע"מ.  
מס' האגודה: 57-002677-3  

המען: ד"נ משגב, מצפה אבי"ב 2018700.  
תאריך רישום: כ"ג באב התש"ם )5 באוגוסט 1980(.  

סוג ראשי: כפר שיתופי.  
סוג משנה: יישוב קהילתי כפרי.  

א' בשבט התשפ"א )14 בינואר 2021(

רות לירז שפירא  
עוזרת רשם האגודות השיתופיות  

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

שראל טיפוח עור טבעי בע"מ
)ח"פ 51-588683-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 15.2.2021, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סימה דבורה הרצפלד נבון, 

מרח' יונתן החשמונאי 30, אפרת 9045343, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.
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המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,65 אלון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר וייסבן, מפרק

כתמ החזקות וייזום בע"מ
)ח"פ 51-301417-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.4.2021, בשעה 15.00, במשרדי החברה, רח' גבעת 
לשם  תל–אביב-יפו,   ,45 קומה  המשולש,  המגדל   ,3 התחמושת 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

יהודה בן עזרא, נאמן

ספרה גלובל אסטרטגיות
)ש"מ 54-029120-0(

הודעה על שינויים בשותפות

 60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ח"פ  בע"מ,  זליון  המוגבל  השותף  העביר   ,20.12.2020  ביום 
אשר  הנ"ל,  בשותפות  הזכויות  מסך   1.5%  ,51-049400-8
16 שקלים חדשים,  כוללות השקעה בהון השותפות בסך של 

לאלעז השקעות ופרויקטים בע"מ, ח"פ 51-058450-1.

ישראל מור, מורשה חתימה בשותפות

הודעה בדבר תחליף המצאה
בבית משפט השלום בתל–אביב-יפו, ת"א 62017-10-20

ואח',  טורקלטאוב  רון  עו"ד  ב"כ  ע"י  מור,  דן  התובע: 
בגין  דרך  מרח'  דין,  עורכי  משרד   - סגל  פילפול  מטורקלאוב, 

150, מגדל WE, תל אביב, טל' 03-6956792, פקס' 03-6956259.

הנתבעים: רוני וולה 2005 בע"מ, ח"פ 51-372094-6 ו/או רוני 
ריספלד. 

על יסוד החלטת בית המשפט ועל פי הוראות סעיף 498)א()1(, אני 
מודיע כי ביום 29.10.2020 הגיש התובע תובענה אזרחית בבית 
המשפט הנ"ל, בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 19.2.2021, 
יש לראות בהודעה זו תחליף המצאה לכתב התביעה בתובענה 

שלעיל, וזאת בנוגע לנתבעים. 

יהונתן הרשביין, עו"ד, בא כוח התובע   

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

דניאל קלינמן, מפרק

החוג הישראלי לנירופיזיולוגיה קלינית
)ע"ר 58-015143-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,4.2.2021 ביום 
ולמנות את עו"ד ורד לויטה, מרח' מייזנר 7, פתח תקווה 4940706, 

למפרקת העמותה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ורד לויטה, עו"ד, מפרקת

ארגון הדרונס הישראלי
)ע"ר 58-067605-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,11.2.2021 ביום 
 ,1522700 אבני  גבעת   ,45 אלון  מרח'  אונגר,  אלון  את  ולמנות 

למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  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.

אלון אונגר, מפרק

ד.ד. יעוץ והשקעות פז בע"מ
)ח"פ 51-330660-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יגאל  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,4.4.2021 ביום  תתכנס 
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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(

במשרד עורכי דין דורון טיקוצקי, 51199478228.3.2110:00טכנולוגיות פלדה בע"מ
קנטור, גוטמן ושות',  המצדה 7, רח' 

ב.ס.ר 4, קומה 33, בני ברק 

אורה אברמוב

עו"ד ליאור גינתרח' הצנחנים 27, גבעתיים5121341151.4.2112:00גישה למצויינות בע"מ

קלך שי שמואל אצל הנאמן, רח' הצבעוני 17, עלי5146168384/4/2110:00דג הבית בנימין בע"מ
יצחק

השכרת מבנה שטראוס 
בע"מ

אצל הנאמן, רח' סולם יעקב 11, 5158783614.4.2110:00
ירושלים

אוחיון יהודה 
רבא

ראובן אליהואצל הנאמן, רח' דפדוף 4, אילת5156981404.4.2110:00א.ראובן השקעות בע"מ

בנזקן מוריסאצל הנאמן, רח' די זהב 15, אילת5114034874.4.2110:00בנזה נכסים בע"מ

אצל הנאמן, רח' השקדים 7, קריית 5128821014.4.2110:00אינפו בייס בע"מ
ביאליק

בלטר שני

אצל הנאמן, רח' שמואל שניצר 4/9, 5123376764.4.2110:00מצפה יפו בע"מ
תל אביב

דדש מורד מרים

סבנדייז ישראל כיסויים 
בע"מ

פרבר דודאצל הנאמן, רח' חומה ומגדל 22 5159741294.4.2110:00

טמיר בן תל אביב
מאיר

שלמה אשררח' מרים 31, גן יבנה5/4/2110:00

אצל הנאמן, רח' ההגנה 15/2, 5158779674/4/2110:00טי. די .אופטימייז בע"מ
רחובות

השושן יורם 
שלמה

רפאל סאלאמהרח' הדולב 2, כפר יונה5128017545/4/2110:00גי'ן הלבשה בע"מ

קולינרי פטריות 2005 
בע"מ

מוך שלמהרח' הפטל 58, יבנה5136659925.4.2110:00

חיים יוסף דרך בן גוריון 258, גבעתיים5154824385/4/2110:00בי.זי.דאבליו בע"מ
זילברישץ

לומינאר פתרונות 
סולאריים וארגוניים 

בע"מ

אצל הנאמן, רח' משעול יפתח 9, 5145830465.4.2110:00
מיתר

בלומנשטיין 
עופר

אצל הנאמן, שדרות רוטשילד 49, 5148435564.4.2110:00נובוסטריט בע"מ
תל אביב

טרי עמרי

דוק אמיר נסיםאצל הנאמן, ז'בוטינסקי 33, רמת גן5143125604.4.2110:00אנדמאר אחזקות בע"מ

מעבדות צילום מ.מ.מ 
בע"מ

אצל הנאמן, רח' שמואל שניצר 9\4, 5122011464/4/2110:00
תל אביב

דדש מורד מרים

אצל הנאמן, רח' אלכסנדר ינאי 24, 5123113825/4/2110:00מאור תשתיות בע"מ
חיפה

צבי לנדאו

אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 8, 5131349991/4/2112:00טוגו שיווק בע"מ
רח'ות 

בומגרטן עופר 
צבי

לילה שלורח' משה דיין 9, אור יהודה5139960585/4/2110:00טלא מאי דירקט בע"מ

גולאני אוסמהרח' מי זאדה בית חנינה 9, ירושלים5132353665/4/2110:00נסיעה בטוחה בע"מ

אצל משרד דנהירש ושות' משרד 51385344018/4/2111:00דמרי פסגות בע"מ
עורכי דין, רח' הארבע 28, מגדל 

צפוני, קומה 5, תל אביב

אודי דנהירש

חיים ג. עולם האופטיקה 
בע"מ

אצל עו"ד נקש, רח' קדיש לוז 58\8, 5133829117/4/219:30
ירושלים

גוזלן ויקטור 
חיים
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

מארס ליין השקעות 
עולמיות בע"מ

אצל הנאמן, רח' הסורג 1, קומה 4, 5142551738.4.2115:00
ירושלים

עדו נחום

שי ברקאצל הנאמן, רח' ארנון 12, רמת גן51371562330.3.2110:00בריזון שירותי צבע בע"מ

משרד גל און קפל שמואלי, רח' דרך 51573186718.4.2112:00איי.או.אף 3 בע"מ
מנחם בגין 150, קומה 7, תל אביב

עו"ד קר קפל 
שמואלי

יואל אמסטראצל הנאמן, מושב בן עמי51288611028.3.2112:30עוז 77 )2000( בע"מ

יאיר מינטוסאצל הנאמן, רח' יצירה 3, רמת גן5138274101.4.2117:00דרור כהן החזקות בע"מ

חברת קרולינה למקה 
אונליין בע"מ )שימו לב 

כי ישנה טעות סופר 
ותיקון מהפרסום הישן 

מתאריך 10.2.2020(

515911774 23.03.2021
)מאושר למרות 
שפחות מ30 יום(

יאיר יעקב רח' העמל 24, ראש העין17:00
אוחיון

מר סימון טייברח' דוד המלך 107, הרצליה51619583104.04.202110:00מבט פירסט סולושן בע"מ

ליאת שנפפרלוק משה 13, תל אביב51396663004.04.202110:00סוניקבוקס בע"מ

אנקור ייעוץ ופרוייקטים 
בע"מ

מר רולנד גרוןהשופטים 10, הרצליה51447635704.04.202110:00

מר אבירם לוייהודה הנשיא 38, תל אביב51285585904.04.202110:00האק מערכות בע"מ

מר נתנאל יגלהעצמאות 42, פתח תקווה51555541522.03.202110:00קריסטליין סחר בע"מ

חממה אבשלוםהשונית 2, הרצליה51189803331.03.202110:00אבירות אופנה בע"מ

קידוס דיילי ריפורטס 
בע"מ

יעקבס ברק עמימלצ'ט 64, תל–אביב-יפו51491641005.04.202110:00

אלדד חממיהנביאים 31, פתח תקווה51339743005.04.202110:00עגבניה עזריאלי בע"מ

עוזיאל רםהמלך ג'ורג' 19, תל אביב51297225805.04.202110:00נון סטופ )אדרי( בע"מ

עו"ד אייל יפהדובנוב 25, תל אביב51322465905.04.202110.00ג'יריס גידול בע"מ

החשמונאים 100, תל אביב )במשרד 51241941718.04.202110.00רות פרי בע"מ
עו"ד גבור(

טרייסטמן אילנה

___________________
תיקון טעות דפוס

בתיקון לנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור שפורסם בילקוט הפרסומים 9106, התשפ"א, עמ' 2, בסעיף 2 לתיקון, 
בסעיף 61 לנוהל, ברישה, במקום "2020" יבוא "2021".
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