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 הודעה על מינוי חבר למועצה הישראלית
לתרבות ולאומנות

לפי חוק התרבות והאומנות, התשס"ג-2002

לחוק  ו–4)א(  2)א(  לסעיפים  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
התרבות והאומנות, התשס"ג-12002, ועל פי הצעת שר התרבות 
אלח'טיב  חוסני  את  למנות  הממשלה  החליטה  והספורט, 

שחאדה לחבר במועצה הישראלית לתרבות ולאומנות 

קיים  והספורט  התרבות  ששר  לאחר  נעשה  המינוי 
ועוסקים  אומנים  יוצרים,  המייצגים  ארגונים  עם  התייעצות 
מתחומי  ציבוריים  גופים  ועם  והאומנות,  התרבות  בתחומי 

התרבות והאומנות, כפי שפורסמו ברשומות 

א' בתמוז התשפ"ב )30 ביוני 2022(
)חמ 3-3383(                          שלום שלמה

   מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"ג, עמ' 64; התשס"ד, עמ' 304    1

הודעה על הארכת מינוי חבר למועצה הישראלית 
לתרבות ולאומנות

לפי חוק התרבות והאומנות, התשס"ג-2002

ו–4)א( 2)א(  לסעיפים  בהתאם  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
שר  הצעת  פי  ועל  התשס"ג-12002,  והאומנות,  התרבות  לחוק 
התרבות והספורט, החליטה הממשלה להאריך את מינויו של 

יגאל חיו מולד לחבר במועצה הישראלית לתרבות ולאומנות 

והספורט  התרבות  ששר  לאחר  נעשתה  המינוי  הארכת 
אומנים  יוצרים,  המייצגים  ארגונים  עם  התייעצות  קיים 
ציבוריים  גופים  ועם  והאומנות,  התרבות  בתחומי  ועוסקים 

מתחומי התרבות והאומנות, כפי שפורסמו ברשומות 

ג' בסיוון התשפ"ב )2 ביוני 2022(
)חמ 3-3383(                         שלום שלמה

מזכיר הממשלה  
ס"ח התשס"ג, עמ' 64; התשס"ד, עמ' 304    1

צו בדבר הסמכת המפקח הכללי של משטרת ישראל
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג1( לחוק העבירות המינהליות, 
את  מסמיך  אני  הבריאות,  שר  ובהסכמת  התשמ"ו-11985, 
קנס  להטיל  שוטר  למנות  ישראל  משטרת  של  הכללי  המפקח 
מינהלי על עבירה מינהלית לפי תקנות העבירות המינהליות 
עצמית(,  לצריכה  בו  ושימוש  קנאביס  החזקת   - מינהלי  )קנס 

התשפ"ב-22022, ובלבד שקיבל הכשרה לעניין 

י"ג בניסן התשפ"ב )14 באפריל 2022(
)חמ 3-6392(                                עמר בר–לב

             השר לביטחון פנים
            ולחיזוק וקידום קהילתי

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשע"ח, עמ' 750   1

ק"ת התשפ"ב, עמ' 2434   2

הודעה על הסמכת פקח 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

לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  המקומיות)אכיפה  הרשויות 
ביוני   19( התשפ"ב  בסיוון  כ'  ביום  הסמכתי  התשס"ח-12008, 
 - )להלן  יזרעאל  עמק  האזורית  המועצה   פקח  את   ,)2022
המועצה(, אריאל כהן, אשר קיבל הכשרה מתאימה לכך, לפקח 

אכיפה סביבתית בתחומי המועצה לפי החוק האמור 

נוסף על הסמכויות המנויות בחוק, בתוקף סמכותי לפי סעיף 
228)ב( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-21982, אני 
מסמיך את הפקח שהוסמך כאמור לעיל, למסור הודעת תשלום קנס 

בנוגע לעבירה על חיקוק סביבה שנקבע לגביה כי היא עבירת קנס 

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
במועצה האזורית עמק יזרעאל 

כ' בסיוון התשפ"ב )19 ביוני 2022(
)חמ 3-4029(    אייל בצר

                                         ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל
ס"ח התשס"ח, עמ' 534   1

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

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

דפוס ניידט בע"מ
)ח"פ 51-045191-7(

)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 
החלטה  התקבלה   ,12 8 2021 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף גוילי, מרח' כנרת 5, בני 

ברק 5126237, 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 

יוסף גוילי, מפרק

רי באר בי.אס. בע"מ
)ח"פ 51-401094-1(

)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 
התדהר 5,  רח'  המפרק,  אצל  בשעה 00 10,  ביום 2022 9 4,  תתכנס 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 
יובל פלדה, עו"ד, מפרק




