רשומות

ילקוט הפרסומים
9383

ח' בשבט התשפ"א

 21בינואר 2021

עמוד

עמוד

מינוי ממלאת מקום של חבר ועדה לפי חוק הרופאים
הווטרינרים3160 ..............................................................................

הודעה על עדכון סכום לעניין ניהול בלא צו ניהול
לפי חוק האפוטרופוס הכללי 3160 ...........................................

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני
שיטפונות3160 .................................................................................

הודעה על קביעת הבחינה ב"יסודות מדידה ומיפוי" -
מועד ראשון  2021לפי חוק שמאי מקרקעין3161 ...............

הרשאה כללית לפי פקודת המסחר עם האויב 3160 ..................

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק לקידום התחרות
ולצמצום הריכוזיות 3161 ............................................................

מינוי מפקח עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על
העבודה3160 ....................................................................................
הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת העשרים וארבע לפי חוק הבחירות לכנסת3160 ....

21/01/21

12:55

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות3161 ....................
בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט3162 ............................
הודעות מאת הציבור3162 ...................................................................

מינוי ממלאת מקום של חבר ועדה

מינוי מפקח עבודה

לפי חוק הרופאים הווטרינרים ,התשנ"א1991-

לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד1954-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לחוק הרופאים הווטרינרים,
התשנ"א( 11991-להלן  -החוק) ,אני ממנה את ד"ר חן הניג
לממלאת מקום נוספת של ד"ר תמיר גשן 2בוועדה לעניין מתן
צו לפי סעיף  19לחוק.

בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  2לחוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי"ד( 21954-להלן  -החוק) ,אני ממנה את דורון
עזרא למפקח עבודה לעניין הפיקוח על הוראות לפי החוק
ולפי חוק עבודת הנוער ,התשי"ג ,31953-לפי חוק עבודת
נשים ,התשי"ד ,41954-ולפי פקודת תאונות ומחלות משלח יד
(הודעה).51945 ,

ט"ו בטבת התשפ"א ( 30בדצמבר )2020
(חמ )3-464
אלון שוסטר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1
2

ס"ח התשנ"א,עמ' .76
י"פ התשע"ט ,עמ' .2195

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז
וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-כי במשרדי רשות
הניקוז נחלים שרון (להלן  -רשות הניקוז) ,הונחה תכנית הניקוז
נחל חדרה קטע ההפרדה על דרך מס'  ,6תכנית מס' 8-12875
(להלן  -התכנית) ,והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות
המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

תוקף המינוי כל עוד המתמנה משמש בתפקידו במשרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
ה' בשבט התשפ"א ( 18בינואר )2021
איציק שמולי
(חמ -3-150ה)1
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
 2ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;202התשמ"ב ,עמ'  ;162י"פ התשט"ו,
עמ'  ;156התשנ"ד ,עמ' .2960
 3ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;115התשנ"ח ,עמ' .256
 4ס"ח התשי"ד ,עמ' .154
 5ע"ר  ,1945תוס'  ,1עמ' .62

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת העשרים וארבע

כל מעוניין רשאי לעניין בתכנית חינם ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
התנגדות לתכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז בתוך  30ימים
מיום פרסום הודעה זו.
מען רשות הניקוז :ת"ד  ,574כפר ויתקין .402000
ט"ו בטבת התשפ"א ( 30בדצמבר )2020
(חמ -3-71ה)1

1

אלון שוסטר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;4התשס"ו ,עמ' .351

הרשאה כללית
לפי פקודת המסחר עם האויב1939 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף ()2(3ב)( )Iלפקודת המסחר עם
האויב( 11939 ,להלן  -הפקודה) ,אני נותן בזה הרשאה כללית
למסחר ,ולפיה ינהגו בעיראק עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31
בדצמבר  ,)2021כאילו אינה אויב כמשמעותו בפקודה.
למען הסר ספק ,יובהר כי אין בהרשאה זו משום היתר או
הרשאה לפי כל דין אחר מלבד הפקודה ,לרבות חוק למניעת
הסתננות (עבירות ושיפוט) ,התש"יד ,21954-וחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב.31952-
י"ג בטבת התשפ"א ( 28בדצמבר )2020
(חמ -3-760ה)1

1
2
3

ישראל כ"ץ
שר האוצר
ע"ר  ,1939תוס'  ,1עמ'  ;79ס"ח התש"י ,עמ' .149
ס"ח התשי"ד ,עמ' .160
ס"ח התשי"ב ,עמ' .354

3 160
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לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בהתאם לסעיף (23ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט ,11969-נמסרת בזה הודעה על שינוי בהרכבה של
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים וארבע (להלן -
הוועדה) ,כמפורט להלן:
מיום ז' בשבט התשפ"א ( 20בינואר  ,)2021חבר הוועדה
מטעם סיעת "כחול לבן" יהיה ערן מרינברג ,שיבוא במקומו של
שימי בראון.
הודעת יושב ראש הכנסת מיום ג' בסיוון התש"ף ( 26במאי
 )2020תתוקן בהתאם.2
ז' בשבט התשפ"א ( 20בינואר )2021
(חמ -3-16ה)1

1
2

עוזי פוגלמן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה–24
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"ח ,עמ' .714
י"פ התש"ף ,עמ'  ;6252התשפ"א ,עמ' .3076

הודעה על עדכון סכום לעניין ניהול בלא צו ניהול
לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל"ח1978-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (7ב) לחוק האפוטרופוס הכללי,
התשל"ח( 11978-להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי עקב שינוי
המדד כאמור בסעיף (7ב) לחוק התעדכן הסכום הנקוב בסעיף
1

ס"ח התשל"ח ,עמ'  ;61התשע"ג ,עמ'  ;121י"פ התש"ף ,עמ' .3629
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(7א) לחוק ,ומיום י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר  )2021הוא 50,910
שקלים חדשים.

( )3בסעיף (30א)( )2לחוק ,הסכום " 6,023,570,336שקלים
חדשים" יעודכן לסכום " 5,981,739,987שקלים חדשים".

כ"ח בטבת התשפ"א ( 12בינואר )2021
(חמ )3-4767

ו' בשבט התשפ"א ( 19בינואר )2021
(חמ )3-5027
מיכל הלפרין
הממונה על התחרות
ויושבת ראש הוועדה
לצמצום הריכוזיות

סיגל יעקובי
האפוטרופסה הכללית

הודעה על קביעת הבחינה ב"יסודות מדידה ומיפוי"
 -מועד ראשון 2021

מינוי מפקחים

לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס"א2001-
אנו מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף  9לחוק שמאי מקרקעין,
התשס"א ,12001-ותקנה  1לתקנות שמאי מקרקעין (בחינות),
התשס"ו( 22006-להלן  -התקנות) ,כי הבחינה בנושא "יסודות
מדידה ומיפוי"  -מועד ראשון  ,2021תתקיים ביום י"ח באדר
התשפ"א ( 2במרס  )2021בשעה .11:00
מועד בחינה זה מבטל את מועד הבחינה שנקבע בתחילה
ליום  27בינואר .2021
נבחנים שנרשמו לבחינות ,רישומם יועבר אוטומטי למועד
החדש שייקבע.
ח' בשבט התשפ"א ( 21בינואר )2021
(חמ -3-320ה)1

1
2

סיגל יעקבי
ממלאת מקום המנהלת
הכללית של משרד המשפטים
יושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין
ס"ח התשס"א ,עמ' .436
ק"ת התשס"ו ,עמ' .424

הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,
התשע"ד2013-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  31לחוק לקידום התחרות
ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד( 12013-להלן  -החוק) ,הוועדה
לצמצום הריכוזיות מודיעה על עדכון הסכומים המפורטים
בסעיפים (29א) ו–(30א) לחוק בהתאם לשיעור שינוי המדד
הידוע ביום ג' בשבט התשפ"א ( 16בינואר  )2021לעומת המדד
הידוע ביום י"ט בטבת התש"ף ( 16בינואר  ,)2020כלהלן:
( )1בסעיף (29א)( )1לחוק ,הסכום " 40,157,135,577שקלים חדשים"
יעודכן לסכום " 39,878,266,581שקלים חדשים";
( )2בסעיף (30א)( )1לחוק -
(א) הסכום " 6,023,570,336שקלים חדשים" יעודכן לסכום
" 5,981,739,987שקלים חדשים";
(ב) הסכום " 2,007,856,778שקלים חדשים" יעודכן לסכום
" 1,993,913,329שקלים חדשים";
(ג) הסכום " 301,178,515שקלים חדשים" יעודכן לסכום
" 299,086,999שקלים חדשים";
1

ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;92ק"ת התש"ף ,עמ' .5330

לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את מפקחי הרשות
לשמירת הטבע והגנים הלאומיים המפורטים להלן ,למפקחים
לעניין עבירות על הוראות חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים,
התשנ"ז ,21997-שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות
המינהליות (קנס מינהלי  -עבירת נהיגה ברכב בחוף הים),
התשס"א ,32001-וזה לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף (5א)
לחוק:
דוד אואנונו

יוסף אוזן

		
שירן אונגר

צביקה אייזיק

אלדד בנימין איתן

ליאור אנגל

אלחנדרו גבריאל אפלבאום

ליאור ארזי

		
הדר ארצי

הראל חי בז

אביטל משה ביידא

רומן ביללו

		
זיו בירמן

אייל בן–גיאט

ישי שלמה בן שימול

גאורגי נורקין

יהונתן גוזובסקי

איליה בסקין

		
מנור גורי

אושר סיסאי דוד

דניאל די צזרה

ג'גנאו תומר דמוזה

שאדי דעבוס

אילנה דקל רוזנברג

לביא הר–טוב

אסף ואזנה

		
רפאל חגאג

ח'טיב אסד

		
דוד חלפון

טל נתנאל טורוז

ירין שמעון טייטלר

רן טל

אסמר יגאל טספאי

דניאל אנדלאו יברקן

סטרגו אשר יוסף

הדס רון כהנר

		
הדס כחלון

הדס להב

		
מעין לוי

גיא לויאן

איתי ליבוביץ

בנימין לשץ

		
אהד מאס

מתן מוראד

		
אימן מזעל

נמרוד מנדל

סיון מרדוק

נעמה נוה

1
2
3
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ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשע"ח ,עמ' .750
ס"ח התשנ"ז ,עמ'  ;84התשע"ו ,עמ' .546
ק"ת התשס"א ,עמ' .1060

3161

		
ציון סומך

הילה שירי ניסן

יונתן סבלסקי

חגי יצחק עוז

		
מחמד עיד

ניקיטה פודוברייב

ניקולאי פיסמני

רחל פישמן

		
דוד פלאום

שלמה פלד

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
במה כהלכה גל פז ( )1996בע"מ
(ח"פ )51-233005-1

		
אלון פן

אהד פרידמן

		
אורן פריטל

אסף צמח

		
רועי רבין

נועם רוח

		
חיים רכט

רם שגיא

		
איל שחר

מיכאל דב שטיינלוף

		
אלעד שכני

דקל בחירי שמעוני

עמנואל סקטינו

נועם יחיא

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון והחלפת 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  ,14.12.2020התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלימלך דוד יזרלביץ ,מרח'
גונן  ,9גבעתיים ,למפרק החברה במקומו של שמעון גרוס.

מינוי זה יעמוד בתוקפו עד ביטולו או עד המועד שבו
יחדל המתמנה לכהן בתפקידו ,לפי המוקדם משניהם.
ז' בטבת התשפ"א ( 22בדצמבר )2020
(חמ )3-1923
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלימלך דוד יזרלביץ ,מפרק

במה כהלכה הפקות ( )1997בע"מ

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

(ח"פ )51-242920-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון והחלפת מפרק

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
תיק חדל"ת 59613-11-20
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
בעניין פירוק חברת  ,Pinkas Properties Incחברה זרה מס'
 C25281הרשומה בליבריה (להלן  -החברה)
והמבקשת :רנה ארבל ,בעלת כל המניות בחברה ,ע"י
ב"כ עו"ד ירון ארבל ,מרח' הדישון  ,6דירה מס'  ,1ירושלים
 ,9695606טל'  ,054-7778780דוא"ל .2020arbell@gmail.com
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.11.2020הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,7.2.2021בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,10.00ביום .1.2.2021
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .1.2.2021
ירון ארבל ,עו"ד
בא כוח המבקשת

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  ,14.12.2020התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלימלך דוד יזרלביץ ,מרח'
גונן  ,9גבעתיים ,למפרק החברה במקומו של שמעון גרוס.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלימלך דוד יזרלביץ ,מפרק

במה כהלכה בע"מ
(ח"פ )51-242274-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון והחלפת 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  ,14.12.2020התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלימלך דוד יזרלביץ ,מרח'
גונן  ,9גבעתיים ,למפרק החברה במקומו של שמעון גרוס.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלימלך דוד יזרלביץ ,מפרק
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