
רשומות

ילקוט הפרסומים
3 ביוני 2018 7823 כ' בסיוון התשע"ח

עמוד עמוד

8342 אישור לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ..  

 הארכת מינוי חברים לבית הדין הכללי לפי פקודת 
8342 הפיצויים )הגנה( ..................................................................  

 הארכת מינוי חברים לוועדת עררים לפי חוק הפיקוח 
8342 על מצרכים ושירותים וחוק בתי דין מינהליים .......  

 הארכת מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק הגנת כינויי 
8342   .. מקור וציונים גאוגרפיים וחוק בתי דין מינהליים 

 הארכת תוקף הוספת חברים לרשימות חברי ועדת משמעת 
8342   .................. לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

 הודעות על מינוי וביטול מינוי קציני תגמולים לפי חוק 
8343   ................................................ הנכים )תגמולים ושיקום( 

8343   ........... הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

 הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק התקשורת 
8343 )בזק ושידורים(.......................................................................  

 הודעה על הסמכת מפקחים לעניין פקודת הטלגרף 
האלחוטי לפי חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה 

8343 ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019(   

8344   ....................... הודעה על הסמכת פקחים לפי חוק הדואר 

הודעה על מינוי וביטול מינוי מפקחים לפי חוק רשות 
8344 העתיקות..................................................................................  

8344 הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר ביטול תקנים ...........  

הסמכת פקח במועצה האזורית חבל יבנה לפי חוק הרשויות 
8345   .... המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(

 הודעה על מינוי ממונה במועצה האזורית מגידו לפי 
8345 חוק חופש המידע.................................................................  

8345 בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט ...........................  

8345 הודעות מאת הציבור ..................................................................  
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אישור
לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, 

התשנ"ה-1995

 3 ולסעיף   ,1 שבסעיף  "חוב"  להגדרת   13 לפסקה  בהתאם 
והוצאות, התשנ"ה-11995,  אגרות  קנסות,  לגביית  לחוק המרכז 
אני מאשרת2 את ההצעה המשותפת של חשב משרד המשפטים 
ומנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )להלן - המרכז(, 
שלפיה אגרות שנתיות של עמותות שיש לשלם למדינה מכוח 
החוק(,   - )להלן  לחוק העמותות, התש"ם-31980  66)א()1(  סעיף 

שלא ישולמו במועד הקובע לפי החוק, ייגבו באמצעות המרכז.

י"ב בניסן התשע"ח )28 במרס 2018(
)חמ 3-4058(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשס"ט, עמ' 205; התשע"ד,  1

עמ' 593.  
י"פ התשס"ד, עמ' 1870.  2

ס"ח התש"ם, עמ' 210; התשס"ז, עמ' 67.  3

הארכת מינוי חברים לבית הדין הכללי
לפי פקודת הפיצויים )הגנה(, 1940

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10)4( לפקודת הפיצויים )הגנה(, 
11940 )להלן - הפקודה(, אני מאריכה את מינוים של הרשומים 

מטה לחברים בבית הדין הכללי לפי הסעיף האמור:

שי דדוש2 - יושב ראש

צבי יוסף גל2 - חבר

לאה אסתר אפלבלט2 - חברה.

יושב ראש ושני חברים שמונו לפי הפקודה  כל הרכב של 
ישמש ועדה, בכפוף להוראות סעיף 10 לפקודה.

תוקף המינויים לשלוש שנים, מיום ז' בסיוון התשע"ח )21 
במאי 2018(.

כ"ט באייר התשע"ח )14 במאי 2018(
)חמ 3-1572(

איילת שקד  
שרת המשפטים  
ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 93; ע"ר 1946, תוס' 1, עמ' 167.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 6458.  2

הארכת מינוי חברים לוועדת עררים
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, וחוק 

בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

מצרכים  על  הפיקוח  לחוק   17 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושירותים, התשי"ח-11957 )להלן - החוק(, וסעיף 5 לחוק בתי דין 
מינהליים, התשנ"ב-21992, אני מאריכה את מינוים של הרשומים 

מטה לחברים בוועדת עררים לפי החוק, במחוז ירושלים:

יורם ניר3
יהונתן אסף3

אורי שלם3.

כל הרכב של יושב ראש ושני חברים שמונו לפי החוק ישמש 
ועדה, בכפוף להוראות סעיף 17 לחוק.

תוקף המינויים לשלוש שנים, מיום ז' בסיוון התשע"ח )21 
במאי 2018(.

כ"ט באייר התשע"ח )14 במאי 2018(
)חמ 3-275(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

י"פ התשע"ה, עמ' 6457.  3

הארכת מינוי חברים לוועדת ערר
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965, 

וחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הגנת כינויי מקור וציונים 
גאוגרפיים, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, וסעיף 5 לחוק בתי 
של  מינוייהם  את  מאריכה  אני  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין 

הרשומים מטה לחברים בוועדת הערר לפי החוק:
שמעון בינון3

טליה רגואן הירשבר3

אליהו צימלס3.

כל הרכב של יושב ראש ושני חברים שמונו לפי החוק ישמש 
ועדה, בכפוף להוראות סעיף 30 לחוק.

תוקף המינויים לשלוש שנים, מיום ז' בסיוון התשע"ח )21 
במאי 2018(.

כ"ט באייר התשע"ח )14 במאי 2018(
)חמ 3-973-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 6458.  3

 הארכת תוקף הוספת חברים לרשימות חברי 
ועדת משמעת

לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972

פרטיים  חוקרים  לחוק  22)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, אני מאריכה  ושירותי שמירה, התשל"ב-11972 
ועדת  חברי  לרשימות  מטה  הרשומים  של  הוספתם  תוקף  את 

המשמעת לפי החוק, כמפורט להלן:

חוקרים פרטיים     חוקרים שאינם חוקרים פרטיים
אייל סברו2     עמית חקין ג'ראדה2

      יורם קדרון2
 

ס"ח התשי"ח, עמ' 24.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

 
ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 6457.  2
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תוקף המינויים לשלוש שנים, מיום ז' בסיוון התשע"ח )21 
במאי 2018(.

כ"ט באייר התשע"ח )14 במאי 2018(
)חמ 3-2319-ה3(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

הודעה על מינוי קציני תגמולים
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[

)תגמולים  הנכים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הרשומים  את  מיניתי  משולב[1,  ]נוסח  התשי"ט-1959  ושיקום(, 

מטה לקציני תגמולים לעניין החוק האמור:
מטה אגף שיקום נכים, רח' ז'בוטינסקי 94, פתח תקווה 49517

היחידה לתביעות וקביעת זכאות:
קרן קולטניק

היחידה לשיקום לתעסוקה והכשרה מקצועית:

מרדכי אסיאג

מחוזות השיקום:
מחוז שיקום נכים חיפה, רח' המלך דוד 44, נווה דוד, חיפה 35421

גיל גלרון

ט"ז באייר התשע"ח )1 במאי 2018(
)חמ 3-42(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

הודעה על ביטול מינוי קצין תגמולים
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, 
]נוסח משולב[1, ביטלתי את המינוי של הרשום  התשי"ט-1959 

מטה לקצין תגמולים לעניין החוק האמור2.
מחוז השיקום:

מחוז שיקום נכים חיפה, רח' המלך דוד 44, נווה דוד, חיפה 35421

מרדכי אסיאג

ט"ז באייר התשע"ח )1 במאי 2018(
)חמ 3-42(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 1694.  2

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
העסקיים  ההגבלים  רשות  עובדי  את  מרשה  אני  )עדות(1, 
על  עבירות  לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  המפורטים 

סעיפים 239, 284, 287, 290 עד 292, 295, 415, 418 עד 420, 423, 425 
לחוק העונשין, התשל"ז-21977:

אורי נאיידיץ

ליאור אברג'יל.

תוקף הרשאה זו עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 
2018( וכל עוד מקבלי הרשאה זו משמשים בתפקידם האמור.

כ"ב באייר התשע"ח )7 במאי 2018(
)חמ 3-279-ה2(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  2

הודעה על מינוי מפקחים
לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982

אני מודיע כי עובדי משרד התקשורת ששמותיהם מפורטים 
)בזק  התקשורת  לחוק  37יא)א(  סעיף  לפי  למפקחים  מונו  להלן, 
להם  ונתונות  החוק(,   - )להלן  התשמ"ב-11982  ושידורים(, 

הסמכויות לפי סעיף 37יב לחוק:

איתן כסיף      מוניר קזמל

מאיר בן–בסט      אמיר בירן

לאה יאסין      איהאב אבו יוסף

דולי דדון איזנברג     ליאור מרקוביץ

פנינה זקרויסקי      רוני חורי

דניאל בנאלי      גבי גרינוולד

ורד שמו-בסון

י"ג בסיוון התשע"ח )27 במאי 2018(
)חמ 3-5659(

איוב קרא  
שר התקשורת  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ב, עמ' 618.  1

 הודעה על הסמכת מפקחים לעניין פקודת 
הטלגרף האלחוטי

לפי חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות 
הכלכלית לשנת התקציב 2019(, התשע"ח-2018

)תיקוני  הכלכלית  התכנית  לחוק  14)ה()3(  לסעיף  בהתאם 
 ,)2019 התקציב  לשנת  הכלכלית  המדיניות  ליישום  חקיקה 
התקשורת  משרד  עובדי  כי  מודיע  אני  התשע"ח-12018, 
לתקנות   1 תקנה  לפי  והוסמכו  להלן  מפורטים  ששמותיהם 
הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות(, התשמ"ז-21987, 
בעל  על  הפיקוח  דרכי  לעניין  האמורות  לתקנות   9 תקנה  ולפי 
רישיון, יראו אותם כמפקחים שהוסמכו לפי סעיף 11א לפקודת 
הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-31972, שיהיו נתונות 

להם הסמכויות לפי הוראות פרק ט' לפקודה האמורה:

 
חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 439 )א( 467.  1

 
ס"ח התשע"ח, עמ' 454.  1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 915.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; ס"ח התשע"ח,  3

עמ' 459.  
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שרה לבבי זידאן עדנאן    

עירא הורוביץ  

כ"ב באייר התשע"ח )7 במאי 2018(
)חמ 3-2314(

ישראל חסון  
מנהל רשות העתיקות  

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

מודיע,  אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6)א( 

לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

אטומים  סניקה  זרנוקי  אש:  לכיבוי  ציוד   -  4 חלק   365 ת"י 
מאפריל  רכב,  ולכלי  למשאבות  זרנוקים  ומכללי  שטוחים 

;2018

ת"י 4373 חלק 1 - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די–נור, קטגוריות 
F2 ,F1 ו–F3 - מונחים, מאפריל 2018 בא במקום המהדורה 

מנובמבר 2013;

ת"י 4373 חלק 2 - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די–נור, קטגוריות 
F2 ,F1 ו–F3 - קטגוריות ומינים של זיקוקין די–נור, מאפריל 

2018 בא במקום המהדורה מנובמבר 2013;

ת"י 4373 חלק 3 - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די–נור, קטגוריות 
F2 ,F1 ו–F3 - דרישות תיווי מינמליות, מאפריל 2018 בא 

במקום המהדורה מנובמבר 2013;

ת"י 4373 חלק 4 - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די–נור, קטגוריות 
במקום  בא   2018 מאפריל  בדיקה,  שיטות   -  F3–ו  F2  ,F1

המהדורה מנובמבר 2013;

ת"י 4373 חלק 5 - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די–נור, קטגוריות 
F2 ,F1 ו–F3 - דרישות למבנה ולביצועים, מאפריל 2018; 

בא במקום המהדורה מנובמבר 2013;

ת"י 4373 חלק 6 - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די–נור, קטגוריה 
4 - מונחים, מאפריל 2018;

ת"י 4373 חלק 7 - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די–נור, קטגוריה 
4 - דרישות, מאפריל 2018;

ת"י 4373 חלק 8 - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די–נור, קטגוריה 
4 - שיטות, בדיקה, מאפריל 2018;

ת"י 4373 חלק 9 - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די–נור, קטגוריה 
מאפריל  שימוש,  והוראות  מינימליות  תיווי  דרישות   -  4

;2018

מים  למיתקני  פלסטיק  צנרת  מערכות   -  1 חלק   22391 ת"י 
גבוהה בטמפרטורה  עמיד  פוליאתילן   - וקרים   חמים 

)PE-RT(: כללי, מאפריל 2018;

מים  למיתקני  פלסטיק  צנרת  מערכות   -  2 חלק   22391 ת"י 
גבוהה  בטמפרטורה  עמיד  פוליאתילן   - וקרים   חמים 

)PE-RT(: צינורות, מאפריל 2018;

אבנר רון יצחק חג'בי 

אליאב אלוני לאורנס שניידר 

י"ג בסיוון התשע"ח )27 במאי 2018(
)חמ 3-5657(

איוב קרא  
שר התקשורת  

הודעה על הסמכת פקחים
לפי חוק הדואר, התשמ"ו-1986

אני מודיע כי לפי סעיף 88טז)א( לחוק הדואר, התשמ"ו-11986 
התקשורת  משרד  עובדי  לפקחים  הוסמכו  החוק(,   - )להלן 
ששמותיהם מפורטים להלן, ונתונות להם הסמכויות לפי סעיף 

88יז לחוק:

אתי כהן

דרור הרוניאן.

י"ג בסיוון התשע"ח )27 במאי 2018(
)חמ 3-5661(

איוב קרא  
שר התקשורת  

ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשע"ב, עמ' 566.  1

הודעה על מינוי וביטול מינוי מפקחים
לפי חוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989

העתיקות,  רשות  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
התשמ"ט-11989 -

מינתה מועצת רשות העתיקות את העובדים המפורטים   )1(
להלן למפקחים על ביצוע חוק העתיקות, התשל"ח-21978:

עמי אומנסקי מיקה אולמן    

דודו ביטון צביקי בדיחי    

רוכ ילנה בריילובסקי מרינה בקר שמיר    

עמית גבאי ניקולס ברננשטיין    

עוגן דרורי תימנה גולובינוף    

שפרה וייס יצחק ווסל    

מעיין חמד הלל זילברקלנג    

אברהם לוי רן כפתורי    

ארי לוי אלעד לוי    

חואן אלחו סנצ'ו סטרחר מוחמד סמהורי    

ברק צין שתיל עמנואלוב    

שגב רמון רום נבות    

חיים שקולניק תהלה זהר שדיאל    

ביטלה מועצת רשות העתיקות את מינוי העובדים שלהלן   )2(
למפקחים על ביצוע חוק העתיקות, התשל"ח-21978:

 
ס"ח התשמ"ט, עמ' 88.  1

ס"ח התשל"ח, עמ' 76.  2

 
1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22; התשע"ד, עמ' 4.
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הודעה על מינוי ממונה במועצה האזורית מגידו
לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק חופש המידע, 
על  ממונה  לתפקיד  ברניר  יעל  את  ממנה  אני  התשנ"ח-11998, 
העמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת מידע 

ועל יישום הוראות החוק כאמור.

הודעה זו מבטלת כל מינוי קודם לתפקיד זה.

י"ז באייר התשע"ח )2 במאי 2018(
)חמ 3-2956(

איציק חולבסקי  
ראש המועצה האזורית מגידו  

ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.  1

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 20606-05-18

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  אירועים  ג'אפה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-447015-2

והמבקשים: עינת בר ואח', ע"י ב"כ עו"ד סיוון סבן הכהן, 
מרח' שפירא 16, רמת גן 52506.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.5.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.6.2018 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 17.6.2018.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

סיוון סבן הכהן, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

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

הדר שרותי מטבע בע"מ
)ח"פ 51-369266-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה 
ביום 21.1.2018, התקבלה החלטה במניין חוקי  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהובה איצ'ר, מרח' שחראי 

מים  למיתקני  פלסטיק  צנרת  מערכות   -  3 חלק   22391 ת"י 
גבוהה  בטמפרטורה  עמיד  פוליאתילן   - וקרים   חמים 

)PE-RT(: אבזרים, מאפריל 2018;

מים  למיתקני  פלסטיק  צנרת  מערכות   -  5 חלק   22391 ת"י 
גבוהה  בטמפרטורה  עמיד  פוליאתילן   - וקרים   חמים 

 )PE-RT(: התאמת המערכת לייעודה מאפריל 2018;

ת"י 37001 - מערכות ניהול מניעת שוחד - דרישות והנחיות 
לשימוש, מאפריל 2018;

מופעלי-מנוע  חשמליים  עבודה  כלי   -  2.16 חלק   60745 ת"י 
למכלבים,  מיוחדות  דרישות  בטיחות:   - ביד  המוחזקים 

מאפריל 2018; בא במקום המהדורה ממרס 2015;

 ,)VP( ת"י 62548 - דרישות תכן בעבור מערכים פוטו-וולטאים
מאפריל 2018; בא במקום המהדורה מיולי 2012.

ט"ו באייר התשע"ח )30 באפריל 2018(

)חמ -96-3ה1(
אילן כרמית  

                ממלא מקום המנהל הכללי של 
                מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר ביטול תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 331 - עמילן למאכל, מנובמבר 2007;

ת"י 976 - סרדינים טריים, מאוקטובר 1977.

ט"ו באייר התשע"ח )30 באפריל 2018(
)חמ 3-96-ה6(

אילן כרמית  
המנהל הכללי של מכון   

התקנים הישראלי  
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1

הסמכת פקח במועצה האזורית חבל יבנה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

המקומיות  הרשויות  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן  התשס"ח-12008  פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
המועצה  עובד  את  מסמיך  אני  כדין,  שהוכשר  ולאחר  החוק(,   -
סביבה  חיקוקי  לעניין  לפקח  סימון,  גדי  יבנה,  חבל  האזורית 

כהגדרתם בחוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו 
יחדל העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם מביניהם.

ג' בטבת התשע"ח )21 בדצמבר 2017(
)חמ 3-4029(

משה ליבר  
                                        ראש המועצה האזורית חבל יבנה

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1
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29/19, בית וגן, ירושלים, טל' 050-5458817, 050-58787533, למפרקת 
החברה.

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

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

 ,2.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  19.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אהובה איצ'ר, מפרקת

מולטיגיפט בע"מ
)ח"פ 51-356736-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,24.10.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יריב ברקאי, מרח' 

עזר ויצמן 10, הוד השרון, טל' 052-8415340, 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.

 ,21.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יריב ברקאי, מפרק

פתרונות 777 בע"מ
)ח"פ 51-291202-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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 24.5.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילנה רבינוביץ, 
טל' 052-2600771,  אדר 90836,  הר  ת"ד 514,  הרים 137,  נוף  מרח' 

למפרקת החברה.

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

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

 ,24.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  19.30, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אילנה רבינוביץ, מפרקת

גילרו חומרים לבניה )1999( בע"מ
)ח"פ 51-272677-9(

)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 
התקבלה   ,24.5.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
יוסף רחמים, מרח' רוטשילד 53, ראשון לציון, טל' 050-5239722, 

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.

 ,26.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יוסף רחמים, רו"ח, מפרק

רהוט עפרה בע"מ
)ח"פ 51-087320-1(

)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 
התקבלה   ,2.5.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אהרן שור, מרח' קרן היסוד 38, ירושלים, טל' 02-6511919, 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.

 ,2.9.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אהרון שור, עו"ד, מפרק
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י.א. ק.י.ט. שיווק בע"מ
)ח"פ 51-439641-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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 
התקבלה   ,13.5.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניקיטה 
 ,050-8154463 טל'  ביאליק,  קריית   ,63 גוריון  בן  משד'  טרופים, 

למפרקת החברה.

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

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

 ,6.9.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ניקיטה טרופים, מפרקת

אמירה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-528887-6(

)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 
התקבלה   ,10.5.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד גל, 

מרח' חבצלת החוף 7, יבנה, טל' 08-9331070, 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.

 ,10.9.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עודד גל, מפרק

א.א.ג.צ.ה. נדל"ן והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-479320-7(

)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 3.5.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא גורגי אקירוב, 
למפרק   ,052-2222248 טל'  אביב,  תל   ,14 שטרייכמן  יחזקאל  מרח' 

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.

 ,14.9.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

גיא גורגי אקירוב, מפרק

באובב ריהוט איכותי בע"מ
)ח"פ 51-135783-2(

)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 
התקבלה   ,15.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
יוסי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

עמית, מנטף 3, טל' 054-6668313, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.9.2018, בשעה 
10.00, אצל עו"ד מוקי גורפיין, שד' שאול המלך 8, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

יוסי עמית, מפרק

יולאב גרופ בע"מ
)ח"פ 51-539321-3(

)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 
התקבלה   ,17.5.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,050-9777331 טל'  רעננה,   ,22 ולנברג  ראול  מרח'  שגב,  לירון 

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.
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 ,20.9.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רעננה,   ,1 קומה   ,1 הנופר  רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

לירון שגב, עו"ד, מפרק

גבמור השקעות בע"מ
)ח"פ 51-357264-4(

)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 13.5.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קינגה מרץ, מרח' 

סוקולוב 66, רמת השרון, טל' 054-7076583, 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.

 ,20.9.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

קינגה מרץ, מפרק

עמיתי בטחון ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-234556-2(

)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 23.8.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף אזולאי, מרח' 

יהושוע רבינוביץ 11, חולון, טל' 052-3682222, 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.

 ,23.9.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 

ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה.

יוסף אזולאי, מפרק

שלף גרופ ייעוץ והנדסת מערכות בע"מ
)ח"פ 51-241825-2(

)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 
התקבלה   ,21.5.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אדם סורקין, מרח' קלאוזנר 2, רעננה, טל' 077-3429508, 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.

 ,23.9.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אדם סורקין, עו"ד, מפרק

שרה זילברברג אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-465965-5(

)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 13.5.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליאור וקנין, 
למפרק   ,054-6444503 טל'  ברק,  בני   ,3 ב.ס.ר  מגדל   ,5 כנרת  מרח' 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11.10.2018, 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אליאור וקנין, עו"ד, מפרק
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