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הארכת מינוי רשם מתווכים במקרקעין
לפי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996

במקרקעין,  המתווכים  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לרשם  הרן,  עמיר  של  מינויו  את  מאריך2  אני  התשנ"ו-11996, 

מתווכים במקרקעין.

התשפ"ב באב  ה'  מיום  חודשים  לשלושה  המינוי   תוקף 
)2 באוגוסט 2022(, או עד למינוי של קבע, לפי המוקדם.

י"ט בתמוז התשפ"ב )18 ביולי 2022(
)חמ 2758—3(

גדעון סער  
   שר המשפטים

ס"ח התשנ"ו, עמ' 70.  1

י"פ התשפ"ב, עמ' 9190.  2

מינוי סגן מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

לפקודת מס הכנסה1  ו–229   1 לפי סעיפים  בתוקף סמכותי 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המיסים בישראל, 

אשר שמם מפורט להלן, לסגני מנהל לעניין סעיף 158ג לפקודה:

רינת-יה שמחה

תום יניב וורמר.

תוקף המינוי של העובדים יפוג אוטומטית עם פרישתם.

כ"ח בתמוז התשפ"ב )27 ביולי 2022(
)חמ 768—3(

אביגדור ליברמן  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

הודעה על מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המיסים )גבייה(

)גבייה(1,  2)1( לפקודת המיסים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
אני ממנה את יחזקאל פריד, לתפקיד ממונה על הגבייה באגודת 
מגן דוד אדום לישראל )להלן - האגודה(, לעניין גבייתם, לפי 
תשלומים  של  התש"י-21950,  אדום,  דוד  מגן  לחוק  7א  סעיף 
בניידת  חירום  הסעת  של  שירותים  בעבור  לאגודה  המגיעים 
חירום  הסעת  של  שירותים  ובעבור  האגודה  של  נמרץ  טיפול 
אמבולנס  אזעקת  בעבור  לרבות  האגודה,  של  אחרת  בניידת 
וזאת במקומה של  בזירת האירוע,  שהסתיימה בטיפול רפואי 

שני דניאלס ורמוס.

ה' בחשוון התשפ"ג )10 באוקטובר 2022(
)חמ 18—3-ה1(

אביגדור ליברמן  
שר האוצר  

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

ס"ח התש"י, עמ' 175.  2

מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות
לפי חוק הטיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

בחולי  טיפול  לחוק  24א)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נפש, התשנ"א-11991, אני ממנה את המפורטים להלן לרשימת 
הפסיכיאטריות  הוועדות  מותבי  ייקבעו  שמתוכם  החברים, 

המחוזיות:

בכל המחוזות:

לרשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:

ד"ר מאמון אבו טיר

ד"ר אנסטסיה דמיחובסקי

ד"ר יעל דגן

ד"ר יקטרינה לבוב

ד"ר אנא דונן.

תתוקן  מחוזיות  פסיכיאטריות  ועדות  מינוי  על  ההודעה 
לפי זה2.

ל' בסיוון התשפ"ב )29 ביוני 2022(
)חמ 230—3(

ניצן הורוביץ  
   שר הבריאות

ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשנ"ה, עמ' 321.  1

י"פ התשנ"א, עמ' 58; התשפ"ב, עמ' 11668.  2

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, ולפי תקנה 2 לתקנות המבחן )שירותי המבחן(, 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  מבטל  אני  התשי"ט-21959, 

לקציני מבחן למבוגרים:

אור נפתלי מעוז, מס' רישום 334910, במחוז ירושלים;  )1(

ניר פרסקי, מס' רישום 435619, במחוז ירושלים;  )2(

אביב  תל  במחוז   ,520797 רישום:  מס'  ברכר,  מרים  ילנה   )3(
והמרכז;

בר רחל סבג, מס' רישום: 632152, במחוז תל אביב;  )4(

ענבר רימלר להב, מס' רישום: 735596, במחוז תל אביב.  )5(

כ"ח בתמוז התשפ"ב )27 ביולי 2022(
)חמ 3-141-ה1(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,   1 

עמ' 88.  
ק"ת התשי"ט, עמ' 1199; התשכ"ב, עמ' 1442.  2

י"פ התשע"ט, עמ' 7828.  3

י"פ התשע"ט, עמ' 6356.  4

י"פ התשע"ב, עמ' 3120.  5

י"פ התשע"ט, עמ' 6356.  6

י"פ התשע"ט, עמ' 9542.  7
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יחד עם חשב  ראש אגף בכיר שירותי מידע או סגנו  )ז( 
שקלים   2,500,000 של  לסכום  עד   - סגנו  או  המשרד 

חדשים.

מנהל אגף בכיר ביטחון או סגנו יחד עם חשב המשרד  )ח( 
או סגנו - עד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים. 

מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה יחד עם חשב המשרד או  )ט( 
סגנו - עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים.

דובר או סגנו יחד עם חשב המשרד או סגנו עד לסכום  )י( 
של  1,000,000 שקלים חדשים.

עד   - סגנו  או  המשרד  חשב  עם  יחד  פנים  )י"א( מבקר 
לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים.

מנהלי שירות  )3(

ראש אגף בכיר הכשרה מקצועית  ופיתוח כוח אדם  )א( 
או סגנו יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום 

של 2,500,000 שקלים חדשים.

מנהל אגף בכיר לעידוד תעסוקת הורים או סגנו יחד  )ב( 
 2,500,000 של  לסכום  עד  סגנו  או  המשרד  חשב  עם 

שקלים חדשים.

הממונה הראשי על יחסי עבודה או סגנו יחד עם חשב  )ג( 
שקלים   2,500,000 של  לסכום  עד   - סגנו  או  המשרד 

חדשים.

יחד  ורישוי עיסוקים או סגנו  ראש אגף בכיר רישום  )ד( 
עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 2,500,000 

שקלים חדשים.

חשב  עם  יחד  סגנו  או  ואכיפה  הסדרה  מנהל  מנהל  )ה( 
שקלים   2,500,000 של  לסכום  עד   - סגנו  או  המשרד 

חדשים.

הסדרה  במנהל  ומידע  תקציבים  בכיר  תחום  ממונה  )ו( 
ואכיפה יחד עם חשב המשרד או סגנו  -  עד לסכום 

של 500,000 שקלים חדשים.

חשב  עם  יחד  חירום  לשעת  אדם  כוח  מנהל  מנהל  )ז( 
שקלים   500,000 של  לסכום  עד   - סגנו  או  המשרד 

חדשים.

או  התעסוקתית  והבריאות  הבטיחות  מינהל  מנהל  )ח( 
סגנו יחד עם חשב המשרד  או סגנו -  עד לסכום של 

2,500,000 שקלים חדשים.

ומדע  בטכנולוגיה  מנהל המכון הממשלתי להכשרה  )ט( 
או סגנו יחד עם חשב  המשרד או סגנו -  עד לסכום 

של 2,500,000 שקלים חדשים.

מנהל אגף בכיר מחקר ותכנון שוק עבודה או סגנו יחד  )י( 
 2,500,000 של  לסכום  עד  סגנו  או  המשרד  חשב  עם 

שקלים חדשים.

מנהל מינהל תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות או סגנו  )י"א( 
יחד עם חשב המשרד או סגנו עד לסכום של 2,500,000 

שקלים חדשים.

מקצועית  הכשרה  בכיר  באגף  ורכש  מכרזים  )י"ב( מרכז 
ופיתוח כוח אדם, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד 

לסכום של 50,000 שקלים חדשים.

הכשרה  בכיר  באגף  הפדגוגית  המחלקה  מנהל  )י"ג( 
מקצועית ופיתוח כוח אדם, יחד עם חשב המשרד או 

סגנו - עד לסכום של 50,000 שקלים חדשים.

הודעה על הסמכת מפקחים
לפי חוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020

הפחמימני  הגז  לחוק  47)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מסמיכה  אני  החוק(,   - )להלן  התשפ"א-12020  המעובה, 
עובדי משרד האנרגיה, ששמותיהם מפורטים להלן, בסמכויות 
הכשרה  שעברו  לאחר  וזאת  לחוק,  ו–48  47)ד(  סעיפים  לפי 
מתאימה לכך, ולאחר שמשטרת ישראל הודיעה כי היא אינה 

מתנגדת להסמכתם כאמור בסעיף 47)ב( לחוק:

אבשלום מזרחי

חיים טופולנסקי

אורן אלמקייס.

תוקפה של הסמכה זו עד ביטולה או עד המועד שבו יחדל 
העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם.

י"ג בתמוז התשפ"ב )12 ביולי 2022(
)חמ 6364—3(

קארין אלהרר  
שרת האנרגיה  

ס"ח התשפ"א, עמ' 146.  1

הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951  המדינה, 
העבודה  זרוע  הסמך  ביחידת  המשרות  נושאי  את  להרשות 
לייצג  להלן,  מפורטים  אשר  והתעשייה  הכלכלה  שבמשרד 
את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 
4 ו–5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחום הפעילות של 
המשרד ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד 
מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות 

האמורות:

תחום פעולה כללי:  )1(

הממונה על זרוע העבודה יחד עם חשב המשרד או סגנו -   
בלא הגבלת סכום.

גופי מטה:  )2(

סמנכ"ל בכיר למנהל והון אנושי יחד עם חשב המשרד  )א( 
או סגנו - עד לסכום של 6,000,000 שקלים חדשים.

ראש אגף משאבי אנוש או סגנו יחד עם חשב המשרד  )ב( 
או סגנו - עד לסכום של 1,000,000  שקלים חדשים.

מנהל תחום הדרכה יחד עם חשב המשרד או סגנו -  )ג( 
עד לסכום של 200,000 שקלים חדשים.

מנהל תחום רווחה יחד עם חשב המשרד או סגנו -  )ד( 
עד לסכום של 50,000 שקלים חדשים. 

מנהל תחום תמרוץ ותגמול יחד עם חשב המשרד או  )ה( 
סגנו - עד לסכום של 200,000 שקלים חדשים.

היועץ המשפטי או סגנו יחד עם חשב המשרד או סגנו  )ו( 
- עד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים.

 
ס"ח התשי"א, עמ' 52.  1
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עם  יחד  )מא"ה(,  טכנולוגי  לפיתוח  היחידה  )י"ד( מנהל 
חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 20,000 שקלים 

חדשים.

מחוזות:  )4(

גזבר המחוז - עד  יחד עם  סגנו  מנהל המחוזות  או  )א( 
לסכום 200,000 שקלים חדשים.

לסכום  עד   - המחוז  גזבר  עם  יחד  המחוז  אמרכל  )ב( 
20,000 שקלים חדשים.

ממונה אזורי הכשרה מקצועית יחד עם גזבר המחוז  )ג( 
עד לסכום של 100,000 שקלים חדשים.

כל מורשה כאמור רשאי לחתום יחד עם מנהל תחום בכיר 
התקשרויות רכש ופיקוח תקציבי לעניין עסקה שתמורתה אינה 

עולה על 86,000 שקלים חדשים.

ההרשאות לנושאי משרה בזרוע העבודה במשרד העבודה 
 - פורסמו  עליהן  שהודעות  החברתיים  והשירותים  הרווחה  

בטלות.

ו' באב התשפ"ב )3 באוגוסט 2022(
שלום שלמה )חמ 9—3-ה1(  

   מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי חברים לוועדת שירות המדינה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק   7 לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
את  למנות  הממשלה  החליטה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
נעמה שולץ, המנהלת הכללית של משרד ראש הממשלה ואת 
יאיר הירש, המנהל הכללי של משרד הפנים, לחברים בוועדת 

שירות המדינה.

כ"ח בתמוז התשפ"ב )27 ביולי 2022(
)חמ 132—3(                                           שלום שלמה

                                                        מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשנ"ו, עמ' 188.  1

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
31)ב(  לסעיף  בהתאם  החליטה,  הממשלה  כי  התשס"א-12001, 
סמכות  את  הביטחון  לשר  להעביר  הממשלה2,   לחוק–יסוד: 
שר המשפטים לפי סעיף 2)ב( סיפה לחוק המידע הפלילי ותקנת 
רישום  פרטי  או  גופים  קביעת  לעניין  התשע"ט-32019,  השבים, 
למסור  האמור  בסעיף  הקבועה  החובה  תחול  לא  שלגביהם 
למשטרה פרטי רישום פלילי, פרטי רישום משטרתי ונתונים נלווים. 
צבא  ידי  על  מידע  מסירת  לגבי  תחול  כאמור  הסמכות  העברת 
ההגנה לישראל בלבד ולמשך תקופת כהונתה של הממשלה ה–36.

ההחלטה אושרה על ידי הכנסת ביום י"ח באב התשפ"ב )15 
באוגוסט 2022(.

כ' באב התשפ"ב )17 באוגוסט 2022(
שלום שלמה )חמ 3281—3-ה11(  

  מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשע"ט, עמ' 298.  3

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
31)ב(  לסעיף  בהתאם  החליטה,  הממשלה  כי  התשס"א-12001, 
לחוק–יסוד: הממשלה2, להעביר את הסמכות לפי סעיף 12א לחוק 
משר  התשל"א-31971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת  שירותי 

המשפטים לשר לשירותי דת.

העברת הסמכות כאמור לא תחול על ההליך המשמעתי  נגד 
רב העיר צפת, שעניינו נידון בבג"ץ 7150/16 המרכז הרפורמי לדת 
ומדינה - התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' שרת המשפטים 

מיום 21.9.2020.

באלול  כ"ג  ביום  הכנסת  ידי  על  אושרה  הנ"ל  ההחלטה 
התשפ"ב )19 בספטמבר 2022(.

כ"ד באלול התשפ"ב )20 בספטמבר 2022(
)חמ 3281—3-ה11(

שלום שלמה  
   מזכיר הממשלה

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשל"א, עמ' 130.  3

הודעה על שינויים בהרכב ועדת הבחירות המרכזית 
לכנסת העשרים וחמש

לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

בהתאם לסעיף 23)ב( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 
התשכ"ט-11969, נמסרת בזה הודעה על שינויים בהרכב ועדת 
הבחירות המרכזית לכנסת העשרים וחמש )להלן - הוועדה(, 

כמפורט להלן:

מטעם סיעת הרשימה המשותפת - פאדי אבו יונס יכהן   .1
כממלא מקום בוועדה במקום עלי גסאר;

מטעם סיעת מרץ - דרור מורג יכהן כחבר הוועדה במקום    .2
מקום  כממלאת  תכהן  טוויטו  הדר  יעקבי;  חייקין  רונית 
יכהן  זביקלסקי  דור  סל;  זוהר  אבשלום  במקום  בוועדה, 

כממלא מקום בוועדה.

התשפ"א בסיוון  כ"ב  מיום  הכנסת  ראש  יושב   הודעת 
)6 ביוני 2021( תתוקן בהתאם2.

י"ד בחשוון התשפ"ג )8 בנובמבר 2022(
)חמ 16—3-ה1(

יצחק עמית  
שופט בית המשפט העליון   
יושב ראש ועדת הבחירות   

המרכזית לכנסת ה–25  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ח, עמ' 714.  1

,333 עמ'  התשפ"ב,   ;7412 ועמ'   6588 עמ'  התשפ"א,  י"פ   2 

,9870 עמ'   ,9391 עמ'   ,8994 עמ'   ,6813 עמ'   ,4090 עמ'    
,11478 עמ'   ,11200 עמ'   ,10751 עמ'   ,10548 עמ'   ,10150 עמ'    

עמ' 11724; התשפ"ג, עמ' 35, עמ' 256 ועמ' 494.  
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הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

שלהלן:

ת"י 414 - עומסים אופייניים במבנים: עומס רוח, גיליון תיקון 
מס' 4, מאוקטובר 2022 למהדורה מדצמבר 2008 ולגיליונות 

התיקון מאפריל 2011, מאוגוסט 2013, מאפריל 2016;

ת"י 1872 חלק 5.1 - חיפוי באבן מלאכותית: אלמנטים טרומיים 
יחידות  קיבוע  באתר  מתועשות  חיפוי  ושיטות  מחופים 
 ,1 מס'  תיקון  גיליון  מתכת,  אבזרי  באמצעות  חיפוי 

מאוקטובר 2022 למהדורה ממרס 2015;

ת"י 5435 - מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע 
 2022 מאוקטובר  טעות  תיקון  אש,  בטיחות  דרישות   -

למהדורה מדצמבר 2019.

ו' בחשוון התשפ"ג )31 באוקטובר 2022(
)חמ 96—3-ה5(

גלעד גולוב  
המנהל הכללי של   

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

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק הסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע כי ההודעה בדבר אזורים 
כך  תתוקן  ברצועה2  כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם 
בית  מול  באייר  ה'  ברח'  כלבים  גינת  שעניינה   12 שבפסקה 

מס' 32, יבוא:

רח' ה' באייר מול בית מס' 12-10 בתחומי הגינה   )12("  
המיועדת לכלבים, בין השעות 7.00 ו–14.00 ובין השעות 

16.00 ו–21.00 מדי יום."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

ט"ו בחשוון התשפ"ג )9 בנובמבר 2022(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשפ"ב, עמ' 10541.  2

י"פ התש"ף, עמ' 8334; התשפ"ב, עמ' 1692.  3

הודעה בדבר אי–תחולת פרק ה'4 לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-1965 בתחום עיריית הרצליה

התכנון  לחוק  158נו)ב(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותה לפי 
סעיף 158נו)א( לחוק, החליטה מועצת עיריית הרצליה, בישיבתה 

הודעה על התפטרות מועמד
לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

בהתאם לסעיף 87 לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 
התשכ"ט-11969, נמסרת בזה הודעה שהמועמד לכנסת ה–25, אלון 
לראשות  לפיד  יאיר  בראשות  עתיד  "יש  מרשימת  מרחב,  יהודה 

הממשלה", התפטר ביום ט' בחשוון התשפ"ג )3 בנובמבר 2022(.

הודעתי מיום כ"ג בתשרי התשפ"ג )18 באוקטובר 2022( בדבר 
רשימת המועמדים לכנסת העשרים וחמש2 תתוקן לפי זה.

י"ד בחשוון התשפ"ג )8 בנובמבר 2022(
יצחק עמית )חמ 16—3-ה7(  

שופט בית המשפט העליון   
יושב ראש ועדת הבחירות   

המרכזית לכנסת ה–25  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.  1

י"פ התשפ"ג, עמ' 292, עמ' 486 ועמ' 588.  2

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

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

שלהלן:

טורבינה  משאבות  רוטודינמיות:  משאבות   -  2.1 חלק   30 ת"י 
30 חלק  אנכיות טבולות, מאוקטובר 2022 בא במקום ת"י 

2 מדצמבר 1998;

אופקיות  משאבות  רוטודינמיות:  משאבות   -  2.2 חלק   30 ת"י 
צנטריפוגליות ומשאבות אנכיות ציריות, מאוקטובר 2022 

בא במקום ת"י 30 חלק 2 מדצמבר 1998;

בפלדה,  מחוזק   )PE( מפוליאתילן  גלית  צנרת   -  5302 ת"י 
 2014 מאוגוסט  המהדורה  במקום  בא   2022 מאוקטובר 

ומגיליון התיקון מדצמבר 2015;

ת"י 15344 - פלסטיק - פלסטיק ממוחזר - אפיון של פוליאתילן  
)PE( ממוחזר, מאוקטובר 2022;

ת"י 15345 - פלסטיק - פלסטיק ממוחזר - אפיון של פוליפרופילן 
)PP( ממוחזר, מאוקטובר 2022;

רציפות  ניהול  - מערכות  וחוסן תפקודי  ביטחון   -  22301 ת"י 
עסקית - דרישות, מאוקטובר 2022 בא במקום המהדורה 

מינואר 2013;

רציפות  ניהול  - מערכות  וחוסן תפקודי  ביטחון   -  22313 ת"י 
ת"י  הישראלי  בתקן  לשימוש  בנוגע  הנחיות   - עסקית 
מאוקטובר  המהדורה  במקום  בא   2022 מאוקטובר   ,22301

;2014

בריאות   - בתעסוקה  ובריאות  בטיחות  ניהול   -  45003 ת"י 
לניהול  מנחים  קווים   - בעבודה  פסיכולוגיות  ובטיחות 

סיכונים פסיכוסוציאליים, מאוקטובר 2022.

ו' בחשוון התשפ"ג )31 באוקטובר 2022(

)חמ 96—3-ה1(                                        גלעד גולוב
      המנהל הכללי של

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

ה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשפ"ב, עמ' 224.  1
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Rectangle
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נחלה בגוש 5370 חלקה 4 בפתח תקוה בע"מ
)ח"פ 51-033036-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.12.2022, בשעה 12.00, אצל עו"ד בן זקן, 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,12 בגין  מנחם  דרך  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אביבה גולדברג, מפרקת

קומוטל מערכות בע"מ
)ח"פ 51-094713-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
9.00, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 21.12.2022, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,18 ולנברג  ראול 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

יוסף יוחננוף, מפרק

או.סי.אס. אורלב שירותי ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-358833-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.12.2022, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
העוגן 4, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה אור לב, מפרק

חלקה 203 בגוש 10813 הר הכרמל בע"מ
)ח"פ 51-022797-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,12.00 בשעה   ,22.12.2022 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,27 נוף  יפה  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחל עדנה וייצמן-מינץ, עו"ד, מפרקת

מיום ל' בתשרי התשפ"ג )25 באוקטובר 2022( כי הוראות פרק ה'4 
לחוק לא יחולו בתחומה.

ט"ו בחשוון התשפ"ג )9 בנובמבר 2022(
)חמ 6482—3(

משה פדלון  
ראש עיריית הרצליה  

הודעה על פרסום מפרט רשותי ברישוי עסקים 
המועצה האזורית חבל אילות

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  7ג3)א1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ח-11968, אני מודיע על פרסום המפרט הרשותי באתר 
ייכנס אשר  איילות,  חבל  האזורית  המועצה  של   האינטרנט 

לתוקף מיום פרסום הודעה זו.

תוקף החלטה זו מיום פרסומה.

ו' בתשרי התשפ"ג )1 בספטמבר 2022(
)חמ 6347—3(

חנן גינת  
ראש המועצה האזורית   

חבל אילות  
ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשפ"ב, עמ' 209.  1

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

קומוניפליי בע"מ
)ח"פ 51-581582-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,19.12.2022 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' אלחנן יצחק 15, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

בן חיון מגן שרה רמונד, מפרקת

סולגוד בע"מ
)ח"פ 51-055428-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.12.2022, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי פינס, עו"ד, מפרק
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המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,8 רח' התעשייה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעד חיים חלפון, עו"ד, מפרק

ג.ד. שיווק ביצי משק בע"מ
)ח"פ 51-425803-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,25.12.2022 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' אלופי צה"ל 18, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא דאדיסון, מפרק

לילה א.ח.ת. יזמות ופרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-403288-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה   ,27.12.2022 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא חדי, עו"ד, מפרק

וגשל - סיני בע"מ
)ח"פ 51-160996-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.12.2022, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
האצ"ל 7, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב סיני, מפרק

די.קיי.איי. אינוסט בע"מ
)ח"פ 51-361677-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.12.2022, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
דרך מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמיר שגב, מפרק

בר מורק בע"מ
)ח"פ 51-386748-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,23.12.2022 ביום  תתכנס  הנ"ל 

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(

סל בת נכסים )1994( 
בע"מ

יריב פרידמןלכיש 23, רמת השרון אצל צבי שבח51199573027/12/202218:00

מיש"מ - מכללה 
ישראלית לשיווק 

ומכירות בע"מ

יריב פרידמןלכיש 23, רמת השרון אצל צבי שבח51232908727/12/202219:30

סל - בן ניהול ויזום 
בע"מ

יריב פרידמןלכיש 23, רמת השרון אצל צבי שבח51170185627/12/202219:00

הציונות 149, חיפה אצל רובין 51309849125/12/202210:00שער ספורט ניהול בע"מ
גבריאל

רובין גבריאל

ס.א.י.ל. לפיתוח ובניה 
בע"מ

השלום 12, אבו גוש אצל זניד סאיל 51393742525/12/202210:00
אבו

זניד סאיל אבו
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

ההדסים 2א'/5, נוף הגליל אצל 51350440725/12/202210:00ג.י.ס.ר 1998 )2004( בע"מ
גוסב יורי

גוסב יורי

תלפיות חיזוק ועיצוב 
מבנים בע"מ

עו"ד דלית אצל דלית טייכמן מלול51398450018/12/202217:00
טייכמן מלול

דרך בן גוריון 1, בני ברק אצל טמיר 51152888725/12/202210:00צ.ר.ט. נאמנויות בע"מ
אריאל יוסף

טמיר אריאל 
יוסף

המלאכה 6, לוד אצל לנדה טל 51331309825/12/202210:00ארץ אורגנית בע"מ
שלום

לנדה טל שלום

פרנץ קפקה 3 דירה 25, תל אביב 51345201125/12/202210:00אלקט - רז בע"מ
אצל רז שרון

רז שרון

א. יעד מדיקל )1992( 
בע"מ

סוקולוב 66, רמת השרון אצל נוף 51165050925/12/202210:00
אבשלום

נוף אבשלום

ברקלית פיתוח ויזמות 
בע"מ

הצבעוני 166, ברקן אצל שוש 51586012025/12/202210:00
מיכאל

שוש מיכאל

אליהו שיווק מיטב 
העופות בע"מ

סחרוב 11, ראשון לציון אצל 51536467725/12/202210:00
אליאור גבריאלי אליהו

אליאור גבריאלי 
אליהו

האג, טכנולוגיות 
בינלאומיות בע"מ

לוין קיפניס 1 דירה 11, תל אביב 51221288725/12/202210:00
אצל הדר ברכה

הדר ברכה

גלגלי הרים ג.ה. )1995( 
בע"מ

הפרחים 96, קיבוץ בית השיטה אצל 51208437725/12/202210:00
וינוקור יואל פבלו

וינוקור יואל 
פבלו

ש.נט השקעות ויזמות 
בע"מ

המדע 8, רחובות אצל עו"ד רונן 51437644129/12/202212:00
פריד

יערי שי

עין סלבדור 20, ירושלים אצל 51519956025/12/202210:00גיסמי בע"מ
נחמיה יהונתן

נחמיה יהונתן

אולמי אוריין שניים 
)1998( בע"מ

טביב 18 דירה 16, ראשון לציון אצל 51269469625/12/202210:00
עזני יפת

עזני יפת

איכילוב אינטרנשיונל 
אקספרטס קליניק בע"מ

אלוף קלמן מגן 7, תל אביב אצל 51493920625/12/202210:00
רמניק איגור

רמניק איגור

סאנסט ביץ ניהול חופים 
בע"מ

זבולון המר 2 דירה 7, קריית מוצקין 51428768925/12/202210:00
אצל שושני מאיר

שושני מאיר

א. ר. י. ד. גיילס )ישראל( 
החזקות בע"מ

הדקל 33, אודים אצל ויצמן אבי 51211997525/12/202210:00
אלברט

ויצמן אבי 
אלברט

מושב פצאל 90682 אצל ארציאלי 51175831025/12/202210:00אוטו - קדים בע"מ
איל

ארציאלי איל

בבלי 10 דירה 3, תל אביב אצל 51444733325/12/202210:00שרף סטודיוס בע"מ
אשד ערן

אשד ערן

אקונט - דה ניו אקונומי 
נטוורק בע"מ

לוי יצחק 8/4, תל אביב אצל רונן 51298324825/12/202210:00
שחר

רונן שחר

הרב קירשטיין 33, עפולה אצל 51357519125/12/202210:00נ.ג.י.י. תעשיות בע"מ
בשן ניר

בשן ניר

בן יפתח רפיאצל בן יפתח רפי51450331725/12/202210:00תשועה השקעות בע"מ

המגשימים 20, פתח תקווה אצל 51415812025/12/202210:00קיי-ריקס בע"מ
קרן אליהו

קרן אליהו
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

השקעות האוס אף אקס 
בע"מ

זיד חאפזכפר קרע ת.ד. 2305 אצל זיד חאפז51453169825/12/202210:00

צבי בנימיני 3, רמת השרון אצל 51211664125/12/202210:00אור-טל פרסום בע"מ
סמסונוב גיל גבריאל

סמסונוב גיל 
גבריאל

זיד חאפזכפר קרע ת.ד. 2305 אצל זיד חאפז51453167225/12/202210:00ח.פייס השקעות בע"מ

ואדי ג'וז 7 דירה 1, ירושלים אצל 51397016025/12/202210:00ממתקי הגבעה בע"מ
חירבאוי ווסאם

חירבאוי ווסאם

שלמה המלך 46 דירה 4, תל אביב 51241896325/12/202210:00מולי אל בע"מ
אצל דיטלצויג משה

דיטלצויג משה

דרך בן גוריון 1, בניק ברק אצל 51295990925/12/202210:00צבי טמיר ושות'
אמיר אראל יוסף

טמיר אראל 
יוסף

ג'י.אי.אף .אקס. פיתוח 
תוכנה בע"מ

שמואל הנדיב 39 דירה 19, נתניה 51493593125/12/202210:00
אצל יוסף קריאף פרנק

יוסף קריאף 
פרנק

אתנחתא - בית קפה 
1995 בע"מ

הנרקיסים 201, מושב ביצרון ת.ד. 51219603125/12/202210:00
234 אצל דהאן שמעון

דהאן שמעון

מבוא הרדוף 2, יהוד אצל שלום 51309802025/12/202210:00ש.י.ר.ה לדר דיזיין בע"מ
יצחק

שלום יצחק

מזרחי משה ומני ובניו 
)2003( בע"מ

קליינמן עומרנילי 3, ירושלים אצל קליינמן עומר51347760425/12/202210:00

ס.ס.ת. חלפים )2013( 
בע"מ

יצחק רבין 30ג', חדרה אצל לרמן 51492271525/12/202210:00
אלה

לרמן אלה

מנחם דידנר 12 דירה 3, באר שבע 51207827025/12/202210:00ר. מ. ד. ק. הנדסה בע"מ
אצל שיימוביץ רומן

שיימוביץ רומן

השדות 19, ראשון לציון אצל ביטן 51217085325/12/202210:00מ.ב. מורג בע"מ
מירה

ביטן מירה

א.ד.א.ט. פתוח וסחר 
בע"מ

מושב פצאל 90682 אצל ארציאלי 51134181025/12/202210:00
איל

ארציאלי איל

כהן זיוהקרן היסוד 2, הרצליה אצל כהן זיוה51217185125/12/202210:00סביוני צפת בע"מ

אי- די טי אס פתרונות 
לטכנולוגיות מידע 
אלקטרוניים בע"מ

רחוב 114 דירה 13, נצרת אצל לאון 51291307025/12/202210:00
מרואן

לאון מרואן

כץ יהושעכל הטוב 8, אלקנה אצל כץ יהושע51126725425/12/202210:00פארים בע"מ

ק.ק. ניהול מסעדות ים-
סוף בע"מ

המלאכה 6, לוד ת.ד. 1051 אצל 51245876125/12/202210:00
פלורנטין יוסף

פלורנטין יוסף

אנימוס חברה לפיתוח 
ויישום מערכות הדרכה 

בע"מ

טירת צבי 8, תל אביב אצל איזייק 51119900225/12/202210:00
אדלר

איזייק אדלר

צ.ר.י.ח. 93 סחר ושווק 
מזון בע"מ

נחל כנה 8/18, צוק יצחק אצל חביב 51182729725/12/202210:00
יהודית

חביב יהודית

חסונה אשראי עיסקי 
בע"מ

לביא אברהםמצדה 9, בני ברק אצל לביא אברהם51379219225/12/202210:00

צ'מני חייםמושב בצת 67 אצל צ'מני חיים51318818525/12/202210:00חי - עד הנדסת בע"מ
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אס. די. יעוץ וניהול 
פרוייקטים בע"מ

כנסת יחזקאל 37 דירה 11, ביתר 51554111825/12/202210:00
עילית אצל טוקצינסקי חיים חזקיה

טוקצינסקי חיים 
חזקיה

ביאליק 33 דירה 1010, חולון אצל 51282757725/12/202210:00ג'י.אר. חגרן בע"מ
חסן יעקב

חסן יעקב

צלמונה 3, אשקלון אצל ליאור 51395607825/12/202210:00י.ל איסלי בע"מ
סולומון

ליאור סולומון

אילנה ניר - שיווק 
והשקעות בע"מ

ניר אילנהמשה הס 9, חדרה אצל ניר אילנה51238781225/12/202210:00

אדמוני יוסףהשושן 5, רמת גן אצל אדמוני יוסף51365593625/12/202210:00מוניות ארלוזורוב בע"מ

כהן חנוךאלון 2, בני דרור אצל כהן חנוך51400371425/12/202210:00זהזו דיזיין בע"מ

צייטלין 1, תל אביב אצל עו"ד 51405467525/12/202209:30אינטרגסט בע"מ
אלירן כהן

אלירן כהן

צייטלין 1, תל אביב אצל עו"ד 51439435225/12/202211:00סי.טי.בי. יהלומים בע"מ
אלירן כהן

אלירן כהן

יריב פרידמןלכיש 23, רמת השרון אצל צבי שבח51199575527/12/202218:30סל בת משרדים בע"מ

דרור ראובן המייסדים 35, כפר ביל"ו51369315020/12/202210:00טופ זרעים בע"מ
מעיני

קראפטוורקס סוכנויות 
בע"מ

בן גוריון 22, הרצליה אצל מנשה 51418718627/12/202210:00
שני

מנשה שני

ראול ולנברג 18, בניין D, תל אביב 51445742318/12/202209:00כנפות הדר בע"מ
אצל משרד עורכי דין צמח שניידר 

ושות'

שמעון בן דוד

אייץ אס גי סופטוור 
בע"מ

רואי כוחייאצל רואי כוחיי51559472927/12/202210:00

אחים אבו אלעבאס 
חומרי בניין בע"מ

טהה מוחמדאצל טהה מוחמד51514124026/12/202212:00

שי לויאצל שי לוי51536450326/12/202210:00סנסטאפ בע"מ

לופט אסתר המלכה 
בע"מ

יאיר יונסאצל יאיר יונס51405451930/12/202210:00

המרכז לרפואת המחר 
בע"מ

ששת הימים 37ח', בנימינה אצל 51219222026/12/202210:00
יורם לוינברג

יורם לוינברג

מדיספורט מכונים 
רפואים בע"מ

קיבוץ חפציבה ת.ד 140 אצל בריבו 51300330126/12/202210:00
ישראל

בריבו ישראל

פיקסל יבוא ושיווק נעלי 
אופנה בע"מ

מוריס אצל מוריס נוריאליאן51531223922/12/202209:00
נוריאליאן

סימון ליבוביץאצל סימון ליבוביץ51241310518/12/202210:00רצף אור בע"מ

אברהם יוסטוסשקד 16, שילת אצל אברהם יוסטוס51022836426/12/202210:00מעוניוס בע"מ

לכיש 12 דירה 73, חדרה אצל 51548236226/12/202210:00א.ב. פרליטה בע"מ
אנקונינה בנימין

אנקונינה בנימין

מסילת ישרים 79, תל אביב אצל 51267122326/12/202210:00אינטרויז'ן מערכות בע"מ
גת יצחק

גת יצחק

אר-גד )1972( יצור מסחר 
שיווק וסוכנויות בע"מ

המלאכה 6, לוד אצל יסקרביץ טיץ 51062523926/12/202210:00
גלית

יסקרביץ טיץ 
גלית
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק
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מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

כמסי יצור ושיווק מזון 
בע"מ

צייטלין 1, תל אביב אצל עו"ד 51371461829/12/202208:00
אלירן כהן

אלירן כהן

סירו טכנולוגיות ביולייט 
בע"מ

ביאליק 17, רמת גן אצל פלדמן 51366843426/12/202210:00
יוסף אורי

פלדמן יוסף 
אורי

יובל הררידרך ארץ 72, חריש אצל יובל הררי51390216326/12/202210:00יובל הררי אחזקות בע"מ

שמורק 30, נתניה אצל נריה 51461267026/12/202210:00בן שמן שיווק בע"מ
לודאייב

נריה לודאייב

עולם הצילום של צביקה 
בע"מ

צייטלין 1, תל אביב אצל עו"ד 51347596229/12/202210:00
אלירן כהן

אלירן כהן

סטי אנרגיה דלקים 2005 
בע"מ

ליבוביץ 10, ירושלים אצל אברהם 51371252126/12/202210:00
חיים סטי

אברהם חיים 
סטי

הדרור 168, מושב גילת אצל אורן 51313972515/12/202209:00דקארד בע"מ
דוקרקר

אורן דוקרקר

ד. אלירז סחר ושרותים 
בע"מ

דהרי אורהדר ברינבוים 25 אצל דהרי אורה51413499826/12/202210:00

כמיקו תעשיות מזון 
בע"מ

לוין אילןהזית 35, סביון אצל לוין אילן51156396726/12/202210:00

הלח"י 19, הרצליה פיתוח אצל 51414821226/12/202210:00פי.אל.טי.אס בע"מ
פוגוזליץ גילי שמחה

פוגוזליץ גילי 
שמחה

א.ו.ת שירותים 
בינלאומיים בע"מ

שדרות רוטשילד 3, תל אביב אצל 51231953415/12/202210:00
ששי לוי עו"ד ורו"ח

ששי לוי

הלפיד 5, קריית שלום תל אביב 51141041726/12/202210:00אינטרלוגיה בע"מ
אצל שעיה רפאל

שעיה רפאל

אבא אבן 8, כניסה א' קומה 4, 51622691715/12/202214:00אס.אן.אי.אס בע"מ
הרצליה אצל גוטליב, גרא ושות' 

עורכי דין

עמיחי נחום

שגית הורביץ-מושב ארבל אצל שגית הורביץ-טל51133123326/12/202210:00זוהר התומר )1988( בע"מ
טל

ורדים בצפון - סוכנות 
לביטוח חיים )1995( 

בע"מ

דני ממןיהודה הלוי 18, טבריה אצל דני ממן51215701726/12/202210:00

אלון 21 דירה 8, חריש אצל איגור 51317020926/12/202210:00אליס מגוון בע"מ
לפין

איגור לפין

סוקולוב 14, הוד השרון אצל קליין 51293167626/12/202210:00בי2בי-פורטל בע"מ
שלי

קליין שלי

אליקים אליהו נכסים 
בע"מ

בני אפריים 203, תל אביב אצל 51234812926/12/202210:00
אליקים אליהו

אליקים אליהו

דרך יצחק רבין 11 א צורן אצל רביב 51352965126/12/202210:00אי.אס.פי )י. רביב( בע"מ
)ריבובסק( יורם

רביב )ריבובסק( 
יורם

מרקוביץ קפיטל ר.א. 
)2002( בע"מ

עין בוקק 8, מיתר אצל מרקוביץ 51331758626/12/202210:00
אדריאן אדי

מרקוביץ 
אדריאן אדי

אלון 21 דירה 8, חריש אצל איגור 51355859326/12/202210:00אקאס בע"מ
לפין

איגור לפין
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מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

הייצ' דבליו מוטורס 2011 
בע"מ

אריה דיסנצ'יק 15, תל אביב אצל 51462325526/12/202210:00
גד חליוא

גד חליוא

ביצועים פורצי דרך )י.ר.( 
בע"מ

דרך יצחק רבין 11 א צורן אצל רביב 51218430026/12/202210:00
)ריבובסק( יורם

רביב )ריבובסק( 
יורם

ש.ש. אם המושבות 
בע"מ

בר אילן 35, רעננה אצל פישמן 51313556626/12/202210:00
שבתאי

פישמן שבתאי

מגורי רמה ניהול 
ואחזקה בע"מ

משעול עופית 10, אילת אצל דהן 51380605926/12/202210:00
יצחק

דהן יצחק

דב שוורץהארבעה 21, תל אביב 51020971118/12/202212:00יגיד בע"מ

פסיפיק קוסט דיטיילינג 
קו בע"מ

עידו לשםברקת 10, יהודה מונוסון 51181270325/12/202209:00

ו.ז. - שרותי אינסטלציה 
בע"מ

ורד זכאיסוקולוב 6, כפר יונה אצל ורד זכאי51242580221/12/202208:00

בן עמרם גיאאצל בן עמרם גיא51621544903/01/2309:00החזרי מס - מגיע לי

בן יהודה 34, ירושלים אצל עו"ד 51089597229/12/202210:00שני אמריקאים בע"מ
נעם שרייבר

נעם שרייבר, 
עו"ד

א.ד.י.ב. שיווק אופנה 
בע"מ

דוד כהן צדקאצל דוד כהן צדק51450135220/12/202212:00

אי.וי.אר. גלובל טרייד 
בע"מ

סחרוב 5, ראשון לציון אצל עו"ד 51343124721/12/202210:00
גל קריכלי

גל קריכלי, עו"ד


