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הודעה על אצילת סמכות  לפי תקנות התקשורת 
 )בזק ושידורים( )דיווח של בעל רישיון על 

1957   ......................................................................... אירוע מיוחד(

הודעות על מתן הוראת ניהול בנקאי תקין  לפי 
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1958   ........ פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

08/12/2018:18



ילקוט הפרסומים 9280, כ"ב בכסלו התשפ"א, 8.12.2020  1956

אישור הכרזת הממשלה על הסמכת שירות הביטחון 
הכללי לבצע פעולות סיוע

לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ 
הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום 

השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם 
חולים )הוראת שעה(, התש"ף-2020

בהתאם לסעיף 3א)ג( לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי 
הקורונה  נגיף  התפשטות  לצמצום  הלאומי  במאמץ  לסייע 
החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו 
)להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  חולים  עם  קרוב  במגע 
כ"ב  ביום  בישיבתה  והביטחון  החוץ  ועדת  אישרה  החוק(,   -
על  הממשלה  הכרזת  את   )2020 בדצמבר   8( התשפ"א  בכסלו 
הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע2 כמפורט 
בסעיף 5 לחוק, והכול לתכלית האמורה בסעיף 3)א( לחוק בלבד. 

בהתאם לסעיף 3א)ב( לחוק, ההכרזה תעמוד בתוקפה עד 
יום ב' בטבת התשפ"א )17 בדצמבר 2020(. 

כ"ב בכסלו התשפ"א )8 בדצמבר 2020(
)חמכ-2142135(  

צבי האוזר    
                                    יושב ראש ועדת החוץ והביטחון 

ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 1886.  2

 אישור לקבלת תשלום בעד חוב שטרם חלף
המועד לתשלומו

לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995

בהתאם לסעיף 2ב)א( לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות 
והוצאות, התשנ"ה-11995, אני מאשר את ההצעה המשותפת 
של חשבת הנהלת בתי המשפט ומנהל המרכז לגביית קנסות, 
מאדם  לקבל  רשאי  יהיה  המרכז  שלפיה  והוצאות,  אגרות 
תשלומים בעד חוב שהוא אחד מהמפורטים בפסקאות )1(, )5( 
עד )5ג(, )6( ו–)8( להגדרת "חוב" בסעיף 1 לחוק האמור, שהטיל 

בית המשפט ושטרם חלף המועד לתשלומו.

תחילתו של האישור ביום כ"א בסיוון התשפ"א )1 ביוני 2021(.

כ"א בכסלו התשפ"א )7 בדצמבר 2020(
)חמ 3-5780(

אבי ניסנקורן  
  שר המשפטים

ס"ח התשנ"ה, עמ 170; התשע"ח, עמ' 684.  1

מינוי חבר בוועדה לפטורים ולמיזוגים
לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23)ב( לחוק התחרות הכלכלית,  
ציבור  נציג  לחבר  כץ  יוסי  את  ממנה  אני  התשמ"ח-11988, 

בוועדה לפטורים ולמיזוגים.

המינוי בתוקף לשלוש שנים.

ה' באלול התש"ף )25 באוגוסט 2020(
)חמ 3-682-ה1(

עמיר פרץ  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.  1

מינוי חברה בוועדה לפטורים ולמיזוגים
לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23)ב( לחוק התחרות הכלכלית,  
התשמ"ח-11988, אני ממנה את ד"ר שלומית גלר לחברה נציגת 

ציבור בוועדה לפטורים ולמיזוגים.

המינוי בתוקף לשלוש שנים.

י"ד באב התש"ף )4 באוגוסט 2020(
)חמ 3-682-ה1(

עמיר פרץ  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.  1

מינוי חבר בוועדה לפטורים ולמיזוגים
לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23)ב( לחוק התחרות הכלכלית,  
ציבור  נציג  לחבר  שניר  גל  את  ממנה  אני  התשמ"ח-11988, 

בוועדה לפטורים ולמיזוגים.

המינוי בתוקף לשלוש שנים.

י"ד באב התש"ף )4 באוגוסט 2020(
)חמ 3-682-ה1(

עמיר פרץ  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.  1

מינוי חבר בוועדה לפטורים ולמיזוגים
לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23)ב( לחוק התחרות הכלכלית,  
נציג  לחבר  נתנזון  רובי  ד"ר  את  ממנה  אני  התשמ"ח-11988, 

ציבור בוועדה לפטורים ולמיזוגים.
המינוי בתוקף לשלוש שנים.

י"ד באב התש"ף )4 באוגוסט 2020(
)חמ 3-682-ה1(                             עמיר פרץ

שר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.  1

מינוי יושב ראש הוועדה לפטורים ולמיזוגים
לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23)ג( לחוק התחרות הכלכלית,  
התשמ"ח-11988, אני ממנה את יוסי כץ, חבר הוועדה לפטורים 

ולמיזוגים2, ליושב ראש הוועדה האמורה.
בספטמבר   14( התש"ף  באלול  כ"ה  מיום  בתוקף  המינוי 

2020( עד יום ח' באלול התשפ"ג )25 באוגוסט 2023(.

י"ז באלול התש"ף )6 בספטמבר 2020(
)חמ 3-682-ה1(                             עמיר פרץ

שר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 1956.  2
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1957 ילקוט הפרסומים 9280, כ"ב בכסלו התשפ"א, 8.12.2020 

הודעה על אצילת סמכות 
לפי תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )דיווח של בעל רישיון 

על אירוע מיוחד(, התשפ"א-2020 

)בזק  התקשורת  לתקנות   6 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
מיוחד(,  אירוע  על  רישיון  בעל  של  )דיווח  ושידורים( 
הסמכויות  את  אצלתי  התקנות(,   - )להלן  התשפ"א-12020 
הנתונות לי לפי התקנות, למעט הסמכות לפי תקנה 4 לתקנות, 
למנהל תחום פיקוח טכנולוגי במינהל פיקוח ואכיפה במשרד 

התקשורת.

ט' בכסלו התשפ"א )25 בנובמבר 2020(
)חמ 3-6144(

איתן כסיף  
סגן מנהלת כללית בכיר   

ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה  
ק"ת התשפ"א, עמ' 284.  1

הודעה על מתן הוראת ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן   11941
המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  לפקודה,  5)ג1(  סעיף 
מספר  תקין  בנקאי  ניהול  הוראת  את  נתתי  הנגיד,  ובאישור 
נפטרו"  שבעליהם  וחשבונות  תנועה  ללא  "פקדונות   -  443
)להלן - ההוראה( בחוזר מספר ח-2632-06, ולפיו מועד תחילת 
של  האינטרנט  באתר  פרסומה  מיום  שנה  להוראה,  התיקונים 

בנק ישראל.

כ' בכסלו התשפ"א )6 בדצמבר 2020(
)חמ 3-3537(

יאיר אבידן  
המפקח על הבנקים  

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.  1

הודעה על תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941 
)להלן - הפקודה(, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג1( 
ובאישור  המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  לפקודה, 
 -  250 מספר  תקין  בנקאי  ניהול  הוראת  את  תיקנתי  הנגיד, 
"התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם 
וירוס הקורונה )הוראת שעה(" )להלן - ההוראה( בחוזר מספר 
התיקונים  תחילת  מועד  ולפיו  החוזר(,   - )להלן  ח-2633-06 

להוראה ביום פרסום החוזר באתר האינטרנט של בנק ישראל.

כ' בכסלו התשפ"א )6 בדצמבר 2020(
)חמ 3-3537(

יאיר אבידן  
המפקח על הבנקים  

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838; התשע"ט,  1

עמ' 63.  

הסמכה לממונה
לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-12008 
אוויר  איכות  אגף  ראש  בהמלצת  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן 
את אלון סטמלר, עובד המשרד להגנת הסביבה, לממונה לעניין 
הסמכויות בסעיפים: 7)ד(, 15, 16, 18)ג(, 20, 21, 22, 23, 25)ד(, 26, 

27)א(, 41)א(, 43)א( ו–95)ב()3( לחוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
במשרד להגנת הסביבה.

ד' בחשוון התשפ"א )22 באוקטובר 2020(

)חמ 3-4167(                          גילה גמליאל

השרה להגנת הסביבה  
ס"ח התשס"ח, עמ' 752.  1

הסמכה לממונה
לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, ובהמלצת ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת 
המשרד  עובדת  את  מסמיכה  אני  המשרד(,   - )להלן  הסביבה 

לבנה קורדובה בסמכויות ממונה לעניין החוק.

עוד המוסמכת משמשת  כל  בתוקפה  זו תעמוד  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ד' בחשוון התשפ"א )22 באוקטובר 2020(

)חמ 3-4167(                          גילה גמליאל

השרה להגנת הסביבה  
ס"ח התשס"ח, עמ' 752.  1

הסמכה לממונה
לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, ובהמלצת ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת 
המשרד  עובדת  את  מסמיכה  אני  המשרד(,   - )להלן  הסביבה 
מיטל פרשר, בסמכויות ממונה לעניין סעיפים: 7)ד(, 15, 16, 18)ג(, 

20, 21, 22, 23, 25)ד(, 26, 27)א(, 41)א(, 43)א(, 95)ב()3( לחוק.

עוד המוסמכת משמשת  כל  בתוקפה  זו תעמוד  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ד' בחשוון התשפ"א )22 באוקטובר 2020(

)חמ 3-4167(                             גילה גמליאל

       השרה להגנת הסביבה

ס"ח התשס"ח, עמ' 752.  1
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אצל עו"ד דוד ביטן, בכתובת: 51569577319.01.202110:00מוצ'ו ישראל בע"מ
ז'בוטינסקי 33, רמת גן

דוד ביטן

אצל מנהל החברה בני חלפון, 51373635513.01.202110:00ב.א. צרכניות בע"מ
בכתבות: זייד אלכסנדר 7, נתניה

בני חלפון

אצל מנהל החברה אברהם בורוכוב, 51452358812.01.202110:00פרוטוקייר פור יו בע"מ
בכתובת: יוחנן בן זכאי 15, אלעד

אברהם 
בורוכוב

רונסי נכסים והשקעות 
בע"מ

אצל מנהל החברה רוני שלמה 51310722712.01.202110:00
סידמן, בכתובת: כצנלסון 53, 

גבעתיים

רוני שלמה 
סידמן

אצל מנהל החברה נתנוב אדוארד, 51251168412.01.202110:00נ.א. מוק בע"מ
בכתובת: בן צבי 4, רמלה

נתנוב אדוארד

אצל מנהל החברה כהן רונן, 51521729712.01.202110:00רונן כהן הסעות בע"מ
בכתובת: האמוראים 9, חולון

כהן רונן

אצל מנהל החברה ספרן אמנון, 51428095712.01.202110:00ספרן אירופה בע"מ
בכתובת: היסמין 148, בית נחמיה

ספרן אמנון

מ. הלפרין חברה לבנין 
בע"מ

אצל מנהל החברה הלפרין מנחם, 51306825412.01.202110:00
בכתובת: ברוכוב 33, קריית אתא

הלפרין מנחם

סמארטפום - טכנולוגית 
איוד חכמות בע"מ

במשרד נאמן החברה מר ראמי 24.01.202109:00   516037223
חזאן, בכתובת: יהושפט 28, עכו

ראמי חזאן

פרויקט בית הסופר תל 
אביב בע"מ

אצל במשרד עוה"ד דוד גוהן, 51551721710.01.202111:00
בכתובת: הארבעה 28, תל אביב

עו"ד דוד גוהן
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