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הכרזה על הגבלת דיונים בנוכחות כלואים 
לפי חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, 

אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה(, התש"ף-2020 

שר  מקום  ממלא  עם  ובהתייעצות  סמכותי,  בתוקף 
דיונים  קיום  לחוק  ו–20)ו(  20)א(  סעיפים  לפי  המשפטים, 
וכלואים  אסירים  עצורים,  בהשתתפות  חזותית  בהיוועדות 
שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  התפשטות  בתקופת 
ניתן  )להלן - החוק(, ולאחר ששוכנעתי כי לא  התש"ף-12020 
ממשי  חשש  בלא  כלואים  בנוכחות  הדיונים  כלל  את  לקיים 
להתפשטות נגיף הקורונה בחדרי משמר ובבתי סוהר צבאיים, 
)ב(  קטן  סעיף  לפי  הרפואה  חיל  מטעם  דעת  חוות  יסוד  על 
הציבור  על  שהוטלו  ההגבלות  את  בחשבון  שהבאתי  ולאחר 
הפגיעה  מול  בהכרזה  הצורך  את  ושקלתי  )ה(  קטן  סעיף  לפי 
רק  כי  מכריז  אני  ממנה,  הנובעת  הכלואים  של  בזכויותיהם 
חלק מהדיונים בבתי הדין הצבאיים יתקיימו בנוכחות כלואים 

בהתאם להוראות סעיפים 21 ו–22 לחוק. 

תוקפה של ההכרזה מיום כ' בשבט התשפ"א )2 בפברואר 
2021( עד יום י"ז באדר התשפ"א )1 במרס 2021(.

כ' בשבט התשפ"א )2 בפברואר 2021(
)חמ 3-6115(             בנימין גנץ

ראש הממשלה החליפי,    
שר הביטחון   

וממלא מקום שר המשפטים  
ס"ח התש"ף, עמ' 346; י"פ התשפ"א, עמ' 2810.  1

 הכרזה על הגבלת דיונים בנוכחות עצורים 
או אסירים 

לפי חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, 
אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש 

)הוראת שעה(, התש"ף-2020 

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 2)א( ו–2)ו( לחוק קיום דיונים 
וכלואים  אסירים  עצורים,  בהשתתפות  חזותית  בהיוועדות 
שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  התפשטות  בתקופת 
ניתן  לא  כי  ששוכנענו  לאחר  החוק(,   - )להלן  התש"ף-12020 
בלא  אסירים  או  עצורים  בנוכחות  הדיונים  כלל  את  לקיים 
חשש ממשי להתפשטות נגיף הקורונה במקומות מעצר ובבתי 
סעיף  לפי  הבריאות  משרד  מטעם  דעת  חוות  יסוד  על   סוהר, 
קטן )ב( לחוק ולאחר שהבאנו בחשבון את ההגבלות שהוטלו על 
הציבור לפי סעיף קטן )ה( לחוק ושקלנו את הצורך בהכרזה מול 
הפגיעה בזכויותיהם של העצורים והאסירים הנובעת ממנה, 
יתקיימו  המשפט  בבתי  מהדיונים  חלק  רק  כי  מכריזים  אנו 
בנוכחות עצורים או אסירים בהתאם להוראות סעיפים 3 ו–4 

לחוק. 

תוקפה של ההכרזה מיום כ' בשבט התשפ"א )2 בפברואר 
2021( עד יום י"ז באדר התשפ"א )1 במרס 2021(.

כ' בשבט התשפ"א )2 בפברואר 2021(
)חמ 3-6106(  

                          בנימין גנץ                   אמיר אוחנה
                   ראש הממשלה החליפי        השר לביטחון הפנים

              וממלא מקום שר המשפטים

הודעה בדבר עדכון סכומים
 לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018

352)ב(  סעיף  ולפי  234)א()1()ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-12018 )להלן - 
החוק(, אני מודיע כי עקב שיעור שינוי השכר הממוצע כאמור 
לחוק,  352)א(  ושינוי המדד כאמור בסעיף  234)א()1()ב(  בסעיף 
התעדכנו הסכומים הנקובים בסעיפים 7)א()2(, 10, 103, 104)א(

י"ז  ומיום  לחוק,  ו–219)ב()3(   )1(208  ,187  ,186 177)ד(,   ,110  ,)2(
בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( הם כלהלן:  

בסעיף 7)א()2( לחוק, במקום "25,076 שקלים חדשים" יבוא   )1(
"24,926.6 שקלים חדשים";

בסעיף 10 לחוק, בכל מקום -  )2(

)א( במקום "75,228 שקלים חדשים" יבוא "74,779.8 שקלים   
חדשים";

)ב( במקום "10,030 שקלים חדשים" יבוא "9,970.64 שקלים   
חדשים";

שקלים   150,455" במקום  מקום,  בכל  לחוק,   103 בסעיף   )3(
חדשים" יבוא "149,559.6 שקלים חדשים";

חדשים"  שקלים   150,455" במקום  לחוק,  104)א()2(  בסעיף   )4(
יבוא "149,559.43 שקלים חדשים";

בסעיף 110 לחוק, בכל מקום -  )5(

)א( במקום "75,228 שקלים חדשים" יבוא "74,779.8 שקלים 
חדשים";

)ב( במקום "10,030 שקלים חדשים" יבוא "9,970.64 שקלים 
חדשים";

בסעיף 177)ד( לחוק, במקום "150,455 שקלים חדשים" יבוא   )6(
"149,559.6 שקלים חדשים";

יבוא  חדשים"  שקלים   150,455" במקום  לחוק,   186 בסעיף   )7(
"149,559.6 שקלים חדשים";

שקלים   50,152" במקום  מקום,  בכל  לחוק,   187 בסעיף   )8(
חדשים" יבוא "49,853.2 שקלים חדשים";

בסעיף 208)1( לחוק, במקום "150,455 שקלים חדשים" יבוא   )9(
"149,559.6 שקלים חדשים";

בסעיף 219)ב()3( לחוק, במקום "5,015 שקלים חדשים" יבוא   )10(
"4,985.32 שקלים חדשים".

י"ב בשבט התשפ"א )21 בינואר 2021(
בנימין גנץ )חמ 3-5932(                

ממלא מקום שר המשפטים  
ס"ח התשע"ח, עמ' 310; התש"ף, עמ' 3422.  1

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

התשנ"ב-  המפלגות,  לחוק   12 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בינואר   31( התשפ"א  בשבט  י"ח  ביום  כי  מודיעה  אני   ,11992
באנו"  "מפלגת  את  האמור,  לחוק   7 סעיף  לפי  רשמתי,   )2021

בפנקס המפלגות.

י"ח בשבט התשפ"א )31 בינואר 2021(
)חמ 3-2424(                        מיכל שמואלי

רשמת המפלגות  
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשנ"ו, עמ' 118.  1

              
ס"ח התש"ף, עמ' 346; י"פ התשפ"א, עמ' 2810.  1
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תיאור המקרקעין

המקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' 31558 - שיח' ג'ראח, 
ירושלים )גוש שומה ירדני 30134(.

י"ח בשבט התשפ"א )31 בינואר 2021(
דוד רוטנברג  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר ירושלים  

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

קובלסקי השקעות וייזום בע"מ
)ח"פ 51-483357-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19.1.2021, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ניסתאני, מרח' 

חרושת 11, רמת השרון 4702513, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.6.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דוד ניסתאני, מפרק

מדע וחשיבה 2000
)ע"ר 58-020311-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,15.1.2021 ביום 
 ,3810200 חדרה   ,17 האומן  מרח'  לוין,  צבי  רו"ח  את  ולמנות 

למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  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.

צבי לוין, רו"ח, מפרק

הודעה על מינוי סגן מנהל רשות העתיקות  
לפי חוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989 

מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 18 לחוק רשות העתיקות, 
בישיבתה  העתיקות,  רשות  מועצת  מינתה  התשמ"ט-11989, 
מיום כ"א באב התשע"ח )2 באוגוסט 2018(, על פי הצעת שרת 

התרבות והספורט, את יוסי לוי לסגן מנהל רשות העתיקות.

כ"ד באב התשע"ח )5 באוגוסט 2018(
)חמ 3-4915(

יהושע שוורץ   
      יושב ראש מועצת 

    רשות העתיקות 
ס"ח התשמ"ט, עמ' 88.  1

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 הארצי 
התשפ"א  בטבת  ט"ו  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
על  להטיל  החליט   ,049/2019 בד"א  בתיק   ,)2020 בדצמבר   30(
עורך דין ניר לוי, רישיון מס' 24943, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודשיים.

בפברואר   1( התשפ"א  בשבט  י"ט  מיום  ההשעיה  תוקף 
2021( עד יום י"ח בניסן התשפ"א )31 במרס 2021(.

י"ט בשבט התשפ"א )1 בפברואר 2021(
)חמ 3-94(

אורי אלפרסי  
המנהל הכללי    

של לשכת עורכי הדין  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה על מינוי מנהלת ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

 2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות  הרשויות  לחוק 
יעקב,  באר  המקומית  המועצה  מינתה  התשל"ו-11976,  
בישיבתה מיום י"ב בשבט, התשפ"א )25 בינואר 2021( את מירי 

לוין, גזברית המועצה, למנהלת ארנונה לעניין החוק האמור. 

י"ד בשבט, התשפ"א )27 בינואר 2021(
)חמ 3-265-ה2(

                                                     ניסים גוזלן
                                     ראש המועצה המקומית באר יעקב

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1 

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר ירושלים יתחיל ביום 

י"ח בשבט התשפ"א )31 בינואר 2021(.
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השותף המוגבל בתי שיטה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' 
57-003074-2, העביר את מלוא חלקו כשותף מוגבל בשותפות 

לשותף המוגבל זיתי בית השיטה )1970(, ש"מ 55-000141-6. 

גלעד אוברמן, עו"ד, בא כוח השותפות

אס. אף דיירקט הולדינג 1
)ש"מ 55-023331-6(

הודעה על הסרה ומינוי של שותף מוגבל
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,24.1.2021 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
עודכנו פרטי השותפות באופן שבו הוסר מהשותפות השותף 
המוגבל קבוצת גבהים בע"מ, ח"פ 51-252669-0, והוסף השותף 

המוגבל אמיר משה גבע.

אמיר משה גבע, השותף המוגבל

איי וי ג'י מובייל טכנולוג'יס בע"מ
)ח"פ 51-431098-6(

)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 16.3.2021, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' דרך אבא 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,12 הלל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סטיבן ישראל פלקס, מפרק

בית השיטה - חרושת מתכת 
)ש"מ 55-000156-4(

הודעה על שינויים בפרטי השותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,27.1.2021 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

שחר אופיררחוב הנטעים 6, הוד השרון5138470794/3/2112:00גוגי תקשורת

משרדי הנאמן, רח' העבודה 6, 5149026674/3/2112:00א.ש.ע נודלס בע"מ
בנימינה

ולטר גרינברג  
שי

ל.ר אורגל טכנולוגיות 
בע"מ

רוני קדמירח' הצבעוני 7, חיפה5130447684/3/2112:00

מוניות קניון נהריה 
בע"מ

ניסים סרוסיאצל הנאמן, רח' עפרוני 38/8, עכו5141052794/3/2112:00

ב.ה ביוטי קוסמטיקס 
בע"מ

שלמה שוקרוןרחוב דולצ'ין 108, ירושלים5159225574/3/2112:00

עו"ד יונתן דרך ששת הימים 30, בני ברק5135941018/3/2115:00תכלית תעודות סל בע"מ
מודריק

אלסיה וייסרח' אילן רמון 503, מעלה מכמש51167881515/3/2118:00ל.פ.פ בע"מ

השטיח המעופף 
מלונאות לישראל בע"מ

אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 5140574548/3/2110:00
46, תל אביב

ניר ויצמן

אצל פרופ' בן אוליאל, רח' שלמה 5133002855/3/2110:00פרופ' בן אוליאל בע"מ
המלך 58/6, תל אביב

רפאל בן אוליאל

א.ב.ג. נופים נכסים 
והשקעות בע"מ

רפאל עובדרח' חייקה גרוסמן 1, ראשון לציון51237313515/3/2112:00

עו"ד מעין באהררח' לינקולן 20, תל אביב5137940327/3/2110:00ש.ב אות בע"מ

י. פשקוס נכסי נדל"ן 
בע"מ

אצל הנאמן, דרך משה דיין 3, יהוד 51523122315/3/2112:00
מונסון

יעקב פשקוס

צפונות ני"ע והשקעות 
בע"מ

כהן עוזי רוזבלטאצל הנאמן, רח' שלוה 114, הרצליה51196764828/3/2110:00

אצל הנאמן, כתובת: קיבוץ בית 51403854614/3/2115:00קרן מדיקל בע"מ
אלפא, בזום - ניתן להתקשר 

לפרטים 052-2854963 

דן ארתור שדה 
הוכשטטר

במשרד עורכי דין הירש פלק ושות', 51539197725/3/2110:30קאסטמדיה בע"מ 
רח' לינקולן 20, תל אביב

עומר ארליכמן

02/02/2118:22




