רשומות

ילקוט הפרסומים
י"ג באדר א' התשפ"ב

10206

 14בפברואר 2022

עמוד

עמוד

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים לפי
חוק שירותי הדת היהודיים 3632 .............................................

הודעה על הסמכת פקחים עירוניים לפי חוק לייעול האכיפה
והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (חוף השרון)3633 .......

ביטול הכרזה על אזור נגוע במחלת שפעת העופות לפי
פקודת מחלות בעלי חיים3633 .............................................................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות3634 ..........................
הודעות מאת הציבור 3634 ..................................................................

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-
אני מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א 6לחוק שירותי
הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א( 11971-להלן  -החוק) ,כי -
( )1התעריפים לרכישת חלקת קבר מחיים ,המפורטים בחלק
א' בתוספת הראשונה לחוק ,הם ,מיום כ"ח בטבת התשפ"ב
( 1בינואר  ,)2022כלהלן:
החברה קדישא

1

תעריפים
(בשקלים חדשים)

בירושלים למעט
בחלקות הקבורה
של החברה קדישא
גחש"א קהילת
ירושלים

14,713.95

באשקלון

7,934.23

באשדוד

5,846.21

באופקים

4,656.02

באבן יהודה

4,153.01

באור עקיבא

4,153.01

באילת

4,656.02

באריאל

4,656.02

בבאר שבע

8,087.32

בבאר יעקב

3,790.42

בבית דגן

3,790.42

בבית שאן

4,656.02

בבית שמש

6,330.80

בבנימינה

3,790.42

בבני עי"ש

3,790.42

בגבעת עדה

3,790.42

בגדרה

4,656.02

בגן יבנה

3,790.42

בדימונה

4,656.02

בהרצליה

14,713.95

בהוד השרון

3,944.66

בזיכרון יעקב

3,790.42

בחדרה

8,507.45

בחצור הגלילית

4,656.02

בטירת הכרמל

4,656.02

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשע"ב ,עמ'  ;448י"פ התשפ"א,
עמ' .4949
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תעריפים
(בשקלים חדשים)

בטבריה

7,995.23

ביבנאל

4,656.02

ביקנעם

4,656.02

ביבנה

9,394.92

ביהוד

4,913.85

בכפר סבא

12,671.97

בכפר חסידים

5,115.29

בכפר יונה

3,882.51

בכפר תבור

3,790.42

בכרמיאל

4,656.02

בלוד

7,541.72

במגדל העמק

4,656.02

במודיעין

4,656.02

במזכרת בתיה

3,790.42

במטולה

4,656.02

במנחמיה

3,790.42

במעלות

4,656.02

במצפה רמון

4,737.74

במיתר

3,790.42

בנהריה

3,894.02

בנס ציונה

9,213.05

בנצרת עילית

7,869.77

בנשר

3,948.12

בנתיבות

3,790.42

בנתניה

9,462.83

בסביון

3,790.42

בעומר

3,790.42

בעפולה

4,310.70

בעכו

5,602.19

בערד

4,656.02

בעתלית

4,153.01

בפרדס חנה

3,696.04

בפתח תקווה

8,638.67

בפרדסיה

4,153.01

בצפת

7,983.72

בקריית מוצקין

5,050.83
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החברה קדישא

תעריפים
(בשקלים חדשים)

תעריפים
(בשקלים חדשים)
החברה קדישא
16,447.74
בתל אביב
16,447.74
בחיפה
16,447.74
בתל רגב
ז' באדר א' התשפ"ב ( 8בפברואר )2022
(חמ -3-3050ה)1
מתן כהנא
השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשע"ב ,עמ'  ;448י"פ התשפ"א,
עמ' .4949

בקריית אתא

5,773.69

בקדימה

4,060.92

בקיסריה

3,790.42

בקריית ארבע

3,790.42

בקריית טבעון

3,757.04

בקריית עקרון

3,790.42

בקריית ביאליק

5,115.29

בקריית גת

3,720.21

ביטול הכרזה על אזור נגוע במחלת שפעת העופות

בקריית ים

5,115.29

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-

בקריית מלאכי

3,790.42

בקריית שמונה

4,656.02

ברמלה

7,542.87

בתוקף סמכותי לפי סעיף (18א) לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מבטל את ההכרזה על האזורים
המפורטים להלן כאזורים נגועים בשפעת העופות:2

בראש העין

4,252

ברעננה

13,864.47

ברחובות

11,036.32

ברחובות מרמורק -
שעריים

11,036.32

בראש פינה

3,790.42

ברמת השרון

4,656.02

ברמת ישי

3,790.42

בראשון לציון

12,705.35

בשדרות

4,656.02

בשלומי

4,656.02

בשבי ציון

3,790.42

בתל מונד

4,656.02

בחברות הקדישא
במועצות האזוריות
ובהתיישבות אשר
אינן מפורטות לעיל

5,083.06

קבורה באמצעות
מועצות דתיות שאינן
חברה קדישא

5,083.06

מושב ברק
מושב גדיש
מושב נהלל;
וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  10ק"מ מיישובים אלה.
כמו כן אני מורה על ביטול ההכרזה על אזור נגוע בשפעת
העופות במושב רם און ,וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  10ק"מ
מיישוב זה ,החל מיום י"א באדר א' התשפ"ב ( 12בפברואר .)2022
י"ב באדר א' התשפ"ב ( 13בפברואר )2022
(חמ )3-126
תמיר גשן
מנהל השירותים הווטרינריים
(בפועל)
1
2

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
י"פ התשפ"ב ,עמ' .2718

הודעה על הסמכת פקחים עירוניים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-

( )2התעריפים לרכישת חלקת קבר מחיים ,המפורטים בחלק ב'
בתוספת הראשונה לחוק ,הם מיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1
בינואר  )2022כלהלן:
החברה קדישא
בירושלים למעט
בחלקות הקבורה
של החברה קדישא
גחש"א קהילת
ירושלים

מושב דבורה

תעריפים
(בשקלים חדשים)
16,447.74
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אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה),
התשע"א ,12011-הסמכתי ביום ט' בשבט התשפ"ב ( 11בינואר
 ,)2022לאחר שקיבלו הכשרה למילוי תפקידם מכוח החוק
שבנדון ,את המפורטים להלן לפקחים עירוניים בתחום המועצה
האזורית חוף השרון:
מריו מוסיקנטאס
שניר ארביב
נאור בוקסנבוים
טל אוחיון.
ט' בשבט התשפ"ב ( 11בינואר )2022
(חמ -3-4343ה)2
1

אלי ברכה
ראש המועצה האזורית חוף השרון
ס"ח התשע"א ,עמ' .1057

3633

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
צווי פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות
השיתופיות ,מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
( )1שם האגודה :מתיישבי תלמי אלעזר  -ישוב קהילתי כפרי
אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-003407-4 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
ממשרד הכלכלה ,רח' הצבי  ,15ירושלים  ,9438622טל'
 ,074-7502807פקס' .074-7502728
( )2שם האגודה :יזום בינלאומי  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005044-3 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
ממשרד הכלכלה ,רח' הצבי  ,15ירושלים  ,9438622טל'
 ,074-7502807פקס' .074-7502728
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מהאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי מענו.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
כ"ד בשבט התשפ"ב ( 26בינואר )2022
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
יבלו  -חברה לייעוץ הקמה וניהול מתקני
ספורט ופנאי בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ( 321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.2.2022התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי
אברהם גאליס ,מרח' דרך אבא הלל  ,12רמת גן  ,5250606למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,27.3.2022
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי אברהם גאליס ,מפרק
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)ח"פ )51-575416-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ( 321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.4.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליהו טובול ,מרח' חלוצי התעשייה  ,24חיפה  ,2629424למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,30.3.2022
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו טובול ,מפרק

לרקום ד.ש .בע"מ
)ח"פ )51-226326-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.02.2022התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריקה פיקל ,מרח' הרבסט
קרול  ,6תל–אביב-יפו  ,6900060למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ריקה פיקל ,מפרקת

)ח"פ )51-459401-9
(בפירוק מרצון)
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פיקשן אוגמנטד ריאלטי בע"מ

המבריק ייצור ויבוא מוצרי איכות בע"מ
)ח"פ )51-380550-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,13.1.2022
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ח'יר
חאתם ,מפקיעין (בוקייעה)  ,1מיקוד  ,24941400למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ח'יר חאתם ,מפרק
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סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

