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תיקון הכרזה על אזורים כאזורים מוגבלים 
לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 

החדש )הוראת שעה(, התש"ף-2020

סמכויות  חוק  לפי  מוגבלים  כאזורים  אזורים  על  ההכרזה 
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, 

התש"ף-12020, תתוקן כך שבסעיף 2, במקום פסקה )29( יבוא:

שבטי  ישראל,  מלכי  סאלי,  באבא  נטעים,  שכונות   )29("
ישראל, קריית מנחם וקריית בן אריה בעיר נתיבות;" 

תחילתו של תיקון זה במועד פרסומו ברשומות 

י"ט באלול התש"ף )8 בספטמבר 2020(
)חמ 3-6109(                          בנימין נתניהו
    ראש הממשלה

י"פ התש"ף, עמ' 8694   1

הודעה על ייצוג מפלגה בכנסת ועל בא כוח סיעה 
וממלא מקומו

לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, ולפי חוק הבחירות 
לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה כי - 

מפלגות,  מימון  לחוק   1 בסעיף  "סיעה"  ההגדרה  לפי    1
בספטמבר   7 ( התש"ף  באלול  ביום  י"ח  התשל"ג-11973, 
כנציגת  ארץ"  "דרך  בסיעת  הכנסת  ועדת  הכירה   ,)2020

מפלגת "דרך ארץ" בכנסת;

משולב[,  ]נוסח  לכנסת  הבחירות  לחוק   25 סעיף  לפי    2
כוחה  בא  כי  ארץ"  "דרך  סיעת  הודיעה  התשכ"ט-21969, 
חבר  הוא  מקומו  וממלא  האוזר  צבי  הכנסת  חבר  הוא 

הכנסת יועז הנדל 

י"ח באלול התש"ף ) 7 בספטמבר 2020( 
)חמכ-2000191(

איתן גינזבורג  
  יושב ראש ועדת הכנסת

ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשנ"ו, עמ' 121   1

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ח, עמ' 714   2

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי מחוזי של 
לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום כ"ז בתמוז התש"ף 
)19 ביולי 2020(, בתיק בד"מ 039/2019, החליט להטיל על עורך 
השעיה  של  עונש   ,39820 מס'  רישיון  סנינה,  אבו  מחמוד  דין 
וארבעה  עשרים  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק 

חודשים 

תוקף ההשעיה מיום כ"ז בתמוז התש"ף )19 ביולי 2020( עד 
יום י"ט בתמוז התשפ"ב )18 ביולי 2022( 

י"ח באלול התש"ף )7 בספטמבר 2020(
)חמ 3-94(

אורי אלפרסי  
המנהל הכללי של    
לשכת עורכי הדין  

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה
חקלאית  שיתופית  אגודה  תמרים  הערבה  בית  הקודם:  השם 

בע"מ 

השם החדש: בריאות בית הערבה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 

מס' האגודה: 57-006304-0 

מיום: ו' באב התש"ף )27 ביולי 2020(

ו' באב התש"ף )27 ביולי 2020(

רות לירז שפירא  
                                        עוזרת רשם האגודות השיתופיות

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

וקנין, אמסלם ושות', רואי חשבון
)ח"פ 51-329987-5(

)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 2020 10 11, בשעה 00 12, אצל המפרקת, רח' דוד בן 
גוריון 2, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שלומית )שוש( משה, עו"ד, מפרקת

וואנובה טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-408783-2(

)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 
זליגמן  גולדפרב  במשרד   ,18 00 בשעה   ,26 10 2020 ביום  תתכנס 
ושות', עורכי דין, רח' יגאל אלון 98, קומה 40, תל–אביב-יפו, לשם 
הגשת דוח סופי של מפרקי החברה, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה 

תמי מאירי חזקי, מפרקת

 
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134   1
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