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הודעה בדבר הארכת הסמכת הוועדה המקומית
שוהם לוועדה מקומית עצמאית
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 31א(ו) לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,ולאחר קבלת חוות הדעת של
היועץ המשפטי לממשלה ושל יחידת הבקרה והמלצות מנהלת
מינהל התכנון במשרד האוצר ויושבת ראש הוועדה המחוזית
מחוז המרכז לפי סעיפים 31א(ג) ו–(ד) לחוק ,אני מאריך את
הסמכתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שוהם לוועדה
מקומית עצמאית.
תוקף ההסמכה מיום ו' בשבט התש"ף ( 1בפברואר  )2020עד
יום י"א באב התש"ף ( 1באוגוסט .)2020

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק אוויר נקי ,התשס"ח2008-
בהתאם לסעיף (57ב) לחוק אוויר נקי ,התשס"ח( 12008-להלן
 החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי במדד שפורסם בחודש דצמבר 2019לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר  ,2018מיום ד' בטבת
התש"ף ( 1בינואר  )2020סכומי העיצום הכספי לפי סעיף 53
לחוק ,הם כלהלן:
( )1בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53א) -
(א) ליחיד  459,800 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);
(ב) לתאגיד  919,700 -ש"ח;
( )2בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53ב) -

ד' בשבט התש"ף ( 30בינואר )2020
(חמ )3-5037

1

משה כחלון
שר האוצר
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

הסמכת רשות מוסמכת

תוקפה של הסמכה זו לשנה או עד חזרתה של ריקי יחזקאל
מימון 3לתפקידה ,לפי המוקדם מביניהם.
ד' בשבט התש"ף ( 30בינואר )2020
(חמ -3-552ה)2

1
2
3

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ד ,עמ' .46
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ז ,עמ' .41
י"פ התשע"ט ,עמ' .11008

1

בתוקף סמכותי לפי סעיף (209ג) לחוק רישוי שירותים
ומקצועות בענף הרכב ,התשע"ו( 12016-להלן  -החוק) ,בהתאם
לסעיף (209ב) לחוק ועקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר
 2019לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר  ,2018אני מודיעה
בזה על עדכון סכומי העיצומים הכספיים הקבועים בחוק ,כך
שמיום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר  ,)2020ההגדרה "הסכום
הבסיסי" הקבועה בסעיף  195לחוק ,היא כמפורט להלן:
""הסכום הבסיסי"  -סכום כמפורט להלן ,לפי העניין:
( )1לגבי בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו שהוא -
(א) יחיד המורשה לייצר ולשווק כלי רכב מסוג
אופנוע ,טרקטור או מכונה ניידת או רכב שהוא
גרור או נתמך מסוג  O1ו– 15,270 - O2שקלים
חדשים;
(ב) יחיד המורשה לייצר ולשווק כלי רכב שאינם כלי
רכב מסוגים כאמור בפסקת משנה (א) 50,900 -
שקלים חדשים;
(ג) תאגיד  -סכום הגבוה פי שניים מהסכומים
כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב) ,לפי העניין;
( )2לגבי יבואן ישיר ויבואן עקיף שהם -

א' בשבט התש"ף ( 27בינואר )2020
(חמ )3-4482
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זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;752י"פ התשע"ט ,עמ' .4837

הודעה על עדכון סכומי העיצום הכספי

בהתאם לסעיף (12א) לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים,
התשס"ז( 12007-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי במדד
שפורסם בחודש דצמבר  2019לעומת המדד שפורסם בחודש
דצמבר  ,2018מיום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר  )2020סכום
העיצום הכספי לפי סעיף (12א) לחוק הוא  2,424.13שקלים
חדשים בשל כל טון צמיגים שלא סולק או מוחזר בהתאם
ליעדים האמורים בסעיף  3לחוק.
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(ב)

לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב,
התשע"ו2016-

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי

1

(א)

ליחיד  115,000 -ש"ח;
לתאגיד  229,900 -ש"ח.

א' בשבט התש"ף ( 27בינואר )2020
(חמ )3-4316

לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים ,התשס"ז2007-

זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;96י"פ התשע"ט ,עמ' .4837

(ב)

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

לפי צו יבוא חופשי ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו יבוא חופשי ,התשע"ד,12014-
אני מסמיך את תומר קרוצ'י ,מנהל תחום היבוא במינהל היבוא
במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן  -המשרד) ,כל עוד הוא
עובד המשרד ,לרשות מוסמכת למתן רישיון יבוא ליבוא נשק
ותחמושת ,חלקיהם ואבזריהם כמפורט בפרט מכס  93לצו תעריף
המכס והפטורים ומס קנייה על טובין ,התשע"ז.22017-

(א)

ליחיד  229,900 -ש"ח;
לתאגיד  459,800 -ש"ח;

(א) מורשים לייבא כלי רכב מסוג אופנוע ,טרקטור או
מכונה ניידת או רכב שהוא גרור או נתמך מסוג O1
ו– 203,600 - O2שקלים חדשים;
1

ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;970י"פ התשע"ט ,עמ' .6184

ילקוט הפרסומים  ,8676י' בשבט התש"ף5.2.2020 ,
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ביטול אישור מונה למונית ,מוכר מוסמך ונותן
שירות מוסמך

(ב) מורשים לייבא כלי רכב שאינם כלי רכב מסוגים
כאמור בפסקת משנה (א)  1,018,000 -שקלים חדשים;
( )3לגבי יבואן זעיר שהוא -
(א) מורשה לייבא כלי רכב מסוג אופנוע ,טרקטור או
מכונה ניידת או רכב שהוא גרור או נתמך מסוג O1
ו– 203,600 - O2שקלים חדשים;
(ב) מורשה לייבא כלי רכב שאינם כלי רכב מסוגים
כאמור בפסקת משנה (א)  101,800 -שקלים חדשים;
(ג) תאגיד  -סכום הגבוה בחמישים אחוזים מהסכומים
כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב) ,לפי העניין;
( )4לגבי מתווך בייבוא אישי  101,800 -שקלים חדשים;
( )5לגבי סוחר ברכב מיבואן שהוא -
(א) יחיד המורשה לסחור ברכב מסוג אופנוע בלבד -
 50,900שקלים חדשים;

לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (רכישת מונים למוניות,
התקנתם ושירותי אחזקתם) ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 4לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (רכישת מונים למוניות התקנתם ושירותי אחזקתם),
התשמ"ד ,11984-אני מבטל את אישורי מונה למונית ,מוכר
מוסמך ונותן שירות מוסמך ,2מיום י"ד בחשוון התשפ"א (1
בנובמבר .)2020
ח' בשבט התש"ף ( 3בפברואר )2020
(חמ -3-1643ה)1
1
2

(ב) יחיד המורשה לסחור ברכב שאינו מסוג אופנוע -
 203,600שקלים חדשים;
(ג) תאגיד  -סכום הגבוה פי שניים מהסכומים כאמור
בפסקאות משנה (א) או (ב) ,לפי העניין;
( )6לגבי סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן שהוא -

אמיר אסרף
הרשות
ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2479התשמ"ה ,עמ' .1739
י"פ התש"ע ,עמ'  ;499התשע"א ,עמ' .3887

הודעה על עדכון סכום לעניין ניהול ללא צו ניהול
לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל"ח1978-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (7ב) לחוק האפוטרופוס הכללי,
התשל"ח( 11978-להלן  -החוק) ,אני מודיעה לאמור:

(א) יחיד המורשה לסחור בכלי רכב מסוג אופנוע ,טרקטור
או מכונה ניידת או רכב שהוא גרור או נתמך מסוג
 O1ו– 203,600 - O2שקלים חדשים;

עקב שינוי המדד כאמור בסעיף (7ב) לחוק ,התעדכן הסכום
הנקוב בסעיף (7א) לחוק ומיום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר )2020
הוא  51,210שקלים חדשים.

(ב) יחיד המורשה לסחור בכלי רכב שאינם כלי רכב
מסוגים כאמור בפסקת משנה (א)  101,800 -שקלים
חדשים;

כ"ה בטבת התש"ף ( 22בינואר )2020
סיגל יעקבי
(חמ )3-4767
האפוטרופסה הכללית
 1ס"ח התשל"ח ,עמ'  ;61התשע"ג ,עמ'  ;121י"פ התשע"ט,
עמ' .6968

(ג) תאגיד  -סכום הגבוה פי שניים מהסכומים כאמור
בפסקאות משנה (א) או (ב) ,לפי העניין;
( )7לגבי בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה שהוא -
(א) יחיד  25,450 -שקלים חדשים;

הודעה על מינוי מפקחים בנושא כלבת
ופיקוח על כלבים

(ב) תאגיד  50,900 -שקלים חדשים;
( )8לגבי בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שהוא -
(א) יחיד  15,270 -שקלים חדשים;
(ב) תאגיד  30,540 -שקלים חדשים;
( )9לגבי בעל רישיון להפעלת מוסך שהוא -
(א) יחיד  76,350 -שקלים חדשים;
(ב) תאגיד  101,800 -שקלים חדשים;

לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף 5
לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,21985-מיניתי את תשעת
עובדי עיריית יהוד-מונוסון (להלן  -העירייה) המפורטים להלן,
שקיבלו הכשרה למילוי תפקידם ,למפקחים לעניין העבירות
המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
 כלבת ופיקוח על כלבים) ,התשס"ז ,32007-בתחום העירייה:1

( )10לגבי בעל רישיון להפעלת מוסך נייד שהוא -

גדי הילמן

שלומי כהן

(א) יחיד  20,360 -שקלים חדשים;

נטע כץ

רועי לולבי

(ב) תאגיד  30,540 -שקלים חדשים;

רפי טליאז

אדוארד סלילת

אלעד בן יתח

הראל קסה סיימון

( )11לגבי מנהל מקצועי של מוסך או ממלא מקומו לפי סעיף
(143ג) בעת שהוא ממלא את מקומו  10,180 -שקלים
חדשים".
ז' בשבט התש"ף ( 2בפברואר )2020
(חמ )3-5629
קרן טרנר-אייל
המנהלת הכללית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ליאב נחום.
כ"ח בכסלו התש"ף ( 26בדצמבר )2019
(חמ )3-1923
יעלה מקליס
ראש עיריית יהוד-מונוסון
1
2
.3
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י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ' .74
ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

3629

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 33089-12-19
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת מוזיאון הכותל ,ע"ר ,58-010450-3
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.12.2019הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  ,27.2.2020בשעה .09.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.16.2.2020
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .16.2.2020
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 69654-01-20
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת בני עמל-חיפה ,ע"ר ,58-024317-8
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.1.2020הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.4.2020בשעה .09.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.19.4.2020
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .19.4.2020
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
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בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 5441-02-20
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת לשכת תל אביב של חשבונאים
יועצי מס מוסמכים ,ע"ר ,58-016804-5
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.2.2020הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.4.2020בשעה .09.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.5.4.2020
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .5.4.2020
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ריאפ פוד אורדר בע"מ
(ח"פ )51-556617-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.9.2019בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,רח' יפו ,19
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אסחאק סלים ,עו"ד ,מפרק

ידע לחי בע"מ
(ח"פ )51-591410-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2020בשעה  ,17.00במרפאה הווטרינרית ,ת"ד ,58
כפר רות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
נטעלי זליג ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8676י' בשבט התש"ף5.2.2020 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

