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

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי בהתאם לסעיף 31)ב( לחוק–יסוד: הממשלה2, 
לשר  הנתונות  הסמכויות  את  להעביר  הממשלה  החליטה 
הכלכלה והתעשייה לפי החוקים שלהלן לשר העבודה הרווחה 

והשירותים החברתיים:

 ,)15 מס'  )תיקון  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק   )1(
התשע"ו-32016;

145)א()2(  143)ג()1(,  136)א()3(,  117)א()2(,   ,)3(20 סעיפים   )2(
הרכב,  בענף  ומקצועות  שירותים  רישוי  לחוק  ו–149)3( 

התשע"ו-42016;

תברואית,  בהדברה  העיסוק  הסדרת  לחוק  24)א()3(  סעיף   )3(
התשע"ו-52016.

ההחלטה הנידונה אושרה על ידי הכנסת ביום כ"ג בתמוז 
התשע"ז )17 ביולי 2017(.

כ"ה בתמוז התשע"ז )19 ביולי 2017(
צחי ברוורמן )חמ 3-3281-ה11( 

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

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

3  ס"ח התשע"ו, עמ' 1194; י"פ התשע"ז, עמ' 1312.

4  ס"ח התשע"ו, עמ' 970.

5  ס"ח התשע"ו, עמ' 548.

הודעה על מינוי נציגי זכאים בוועדה למתן סיוע 
לפנים משורת הדין

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 
התש"י-1950

ו–)ד(  35א)ג(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
ושיקום(,  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לחוק 
התש"י-11950, מיניתי את הרשומים מטה לחברי הוועדה לפנים 

משורת הדין2 )להלן - הוועדה(:

אלמנות  כנציג  נוספת,  לכהונה  מינוי  רוזנבלט,  אלעד   .1
של  בקשות  לגבי  הוועדה  דיוני  לעניין  צה"ל,  ויתומי 

אלמנות ויתומים;

אילן מורנו, כנציג ההורים השכולים, לעניין דיוני הוועדה   .2
לגבי בקשות של הורים שכולים.

תוקף המינויים ל–3 שנים.

כ"ח באב התשע"ז )20 באוגוסט 2017(
אביגדור ליכרמן )חמ 3-4883( 

שר הביטחון  
1  ס"ח התש"י, עמ' 162; התשע"ד, עמ' 186.

2  ס"ח התשע"ב, עמ' 2038.

 הודעה על עצירת הכרזה על שעת חירום 
במשק הגז הטבעי

לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002
חירום  שעת  על  הממשלה,  באישור  שהכרזתי,  לאחר 
הטבעי,  הגז  משק  לחוק  91)א(  סעיף  לפי  הטבעי  הגז  במשק 

התשע"ז  באלול  כ"ח  שמיום  לתקופה   התשס"ב-12002, 
)19 בספטמבר 2017( בשעה 12:00 עד יום י"א בחשוון התשע"ח 
הממשלה  אישור  ולפי   ,06:00 בשעה   )2017 באוקטובר   31(
האמור שניתן בהחלטת הממשלה מספר 3029 מיום י"ט באלול 
כ"א  ביום  כי  היה  ומשצפוי   ,)2017 בספטמבר   10( התשע"ז 
בתשרי התשע"ח )11 באוקטובר 2017( בשעה 13:00 ואילך יהיה 
ניתן לקבל ממאגר תמר כמות אספקה שעתית של 75% לפחות 
בשגרה,  לספק  תמר  מאגר  שאמור  המרבית  האספקה  מכמות 
החירום  על שעת  ההכרזה  עצירת  על  האמור  במועד  הוריתי 

במשק הגז הטבעי החל באותו מועד.

כ"ו בתשרי התשע"ח )16 באוקטובר 2017(
יובל שטייניץ )חמ 3-5441( 
שר האנרגיה  

1  ס"ח התשס"ב, עמ' 55.

 הודעה על מינוי מועצה מייעצת לעניין ייבוא 
רכב ושיווקו

לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016

רישוי  לחוק   60 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-12016, מיניתי מועצה 

מייעצת לעניין ייבוא רכב ושיווקו בהרכב כמפורט להלן:

נציגי משרד התחבורה:

כרמית אפלמן - יושבת ראש; ממלא מקום - איציק סרור;  

לנה גרשקוביץ - חברה; ממלא מקום - דוד טמיר;

עינת סגל - חברה; ממלא מקום - ג'מיל אבו חלא; 

נציגי מעבדות מוסמכות לרכב: 

מרדכי חלפון - חבר; ממלא מקום - אלכס ליבסטר;

חיים רוזנזון - חבר; ממלא מקום - איציק בן הרואה;

נציגי ציבור:

רז הילמן - חבר; ממלא מקום - עומר סלע;

שמואל בן ארי - חבר; ממלא מקום - שי בסון.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ב בתשרי התשע"ח )2 באוקטובר 2017(
ישראל כ"ץ )חמ 3-5368( 

שר התחבורה והבטיחות בדרכים  
1  ס"ח התשע"ו, עמ' 970.

מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א( לחוק העבירות המינהליות, 
התשמ"ו-11985, אני ממנה את פיני שני, סמנכ"ל מינהל חוויית 
התייר במשרד התיירות, למפקח לגבי העבירות המינהליות בחוק 
המפורטות  שלפיו  והתקנות  התשל"ו-21976,  תיירות,  שירותי 
תיירות(,  חיקוקי   - מינהלי  )קנס  בתקנות העבירות המינהליות 

התשס"ה-32004.
 

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ח, עמ' 144.

2  ס"ח התשל"ו, עמ' 228.

3  ק"ת התשס"ה, עמ' 205; התשע"ו, עמ' 770.
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שיחדל  למועד  עד  או  לביטולו  עד  זה  מינוי  של  תוקפו 
המתמנה לכהן בתפקידו, לפי המוקדם שבהם.

ט"ו באלול התשע"ז )6 בספטמבר 2017(
יריב לוין )חמ 3-1923( 

שר התיירות  

מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים 

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)א()6( ו–48א)א( לחוק התכנון 
ברקאי,  ארז  את  בזה  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בוועדה  הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר  נציג  מקום  לממלא 
הוא  עוד  כל  וזאת  ירושלים2,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

משמש בתפקידו כעובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

ט"ו בתמוז התשע"ז )9 ביולי 2017(
אורי אריאל )חמ 3-7-ה2( 

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
 1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התשל"ג, עמ' 228; 

   התש"ן, עמ' 168.
2  י"פ התשנ"ט, עמ' 53.

מינוי ממלאת מקום לנציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)א()6( ו–48א)א( לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את טובית שושן, לממלאת 
המחוזית  בוועדה  הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר  נציגת  מקום 
משמשת  היא  עוד  כל  וזאת  המרכז2,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 

בתפקידה כעובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

כ' בסיוון התשע"ז )14 ביוני 2017(
אורי אריאל )חמ 3-7-ה2( 

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
 1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התשל"ג, עמ' 228; 

   התש"ן, עמ' 168.
2  י"פ התשס"ד, עמ' 3659.

מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  7)א()6(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
פארוק  את  בזה  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
דבור, לממלא מקום נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון2, וזאת כל עוד הוא משמש 

בתפקידו כעובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

כ' בסיוון התשע"ז )14 ביוני 2017(
אורי אריאל )חמ 3-7-ה2( 

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
 1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התשל"ג, עמ' 228; 

   התש"ן, עמ' 168.
2  י"פ התשס"ח, עמ' 1018.

מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  7)א()6(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ראובן  את  בזה  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
הורן, לממלא מקום נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון2, וזאת כל עוד הוא משמש 

בתפקידו כעובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

כ' בסיוון התשע"ז )14 ביוני 2017(
אורי אריאל )חמ 3-7-ה2( 

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
 1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התשל"ג, עמ' 228; 

   התש"ן, עמ' 168.
2  י"פ התשס"ח, עמ' 1018.

מינוי ממלאת מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח 
הכפר בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)א()6( ו–48א)א( לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה בזה את אלה כהן שוורץ, 
בוועדה  הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר  נציג  מקום  לממלאת 
היא  עוד  כל  וזאת  צפון2,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

משמשת בתפקידה כעובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

י"ד באב התשע"ז )6 באוגוסט 2017(
אורי אריאל )חמ 3-7-ה2( 

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
 1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התשל"ג, עמ' 228; 

   התש"ן, עמ' 168.
2  י"פ התשס"ח, עמ' 1018.

מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  7)א()6(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
אלון  את  בזה  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
אורון, לממלא מקום נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה 
הוא  עוד  כל  וזאת  הדרום2,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

משמש בתפקידו כעובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

כ' בסיוון התשע"ז )14 ביוני 2017(
אורי אריאל )חמ 3-7-ה2( 

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
 1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התשל"ג, עמ' 228; 

   התש"ן, עמ' 168.
2  י"פ התשס"ו, עמ' 2389.

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

אני מודיעה כי לוח הזכויות של גושי רישום ים תיכון מס' 
60132, 60131, 60130, הוצגו היום, למשך 30 ימים, לעיון בלשכת 
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

נאור את אופיר הובלות בע"מ
)ח"פ 51-258440-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.8.2017, התקבלה החלטה 
גיל פלג, מרח' אבא  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 
הלל סילבר 18, אזור תעשייה צפוני לוד 7129466, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גיל פלג, עו"ד, מפרק

מומטק לייף בע"מ
)ח"פ 51-426191-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגיל מרון, מרח' יפו 21, 

חיפה, טל' 073-3942900, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  חודשים   3 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יגיל מרון, עו"ד, מפרק

דיאמונד סטולר אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-375792-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי צביה, 

מרח' קלישר 30, תל אביב, טל' 03-7943040, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שי צביה, עו"ד, מפרק

פקידת הסדר המקרקעין מחוז תל אביב והמרכז, דרך מנחם בגין 
אביב,  תל  בעיריית  אביב,  תל   ,7 קומה  הממשלה,  קריית   ,125
אגף הנכסים, ובלשכת הממונה על מחוז המרכז, משרד הפנים 

קריית הממשלה, תל אביב.

י"ב בתשרי התשע"ח )2 באוקטובר 2017(

תמר אריאל  
פקידת הסדר המקרקעין  
מחוז תל אביב והמרכז                                         

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

אני מודיעה כי לוח הזכויות של גושי רישום ים תיכון מס' 
60102, 60101, 60100, 60098, 60097, הוצגו היום, למשך 30 ימים, 
לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרעין מחוז תל אביב והמרכז, 
אביב,  תל   ,7 קומה  הממשלה,  קריית   ,125 בגין  מנחם  דרך 
מחוז  על  הממונה  ובלשכת  הנכסים,  אגף  אביב,  תל  בעיריית 

המרכז, משרד הפנים, קריית הממשלה, תל אביב.

י"ב בתשרי התשע"ח )2 באוקטובר 2017(

תמר אריאל  
פקידת הסדר המקרקעין  
מחוז תל אביב והמרכז                                         

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

/5982 מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  מודיעה  אני 
לוד )חלק מגוש שומה 3954, 3955( נפת לוד, הוצג היום, למשך 
30 ימים, לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין מחוז תל אביב 
תל   ,7 קומה  הממשלה,  קריית   ,125 בגין  מנחם  דרך  והמרכז, 
ובלשכת הממונה על מחוז  לוד, אגף הנכסים,  אביב, בעיריית 

המרכז, משרד הפנים, קריית הממשלה, תל אביב.

י"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017(

תמר אריאל  
פקידת הסדר המקרקעין  
מחוז תל אביב והמרכז                                         

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

מס' 80000/לוד  רישום  גוש  הזכויות של  לוח  כי  מודיע  אני 
ימים,   30 למשך  היום,  הוצג  לוד,  נפת   )3958 שומה  מגוש  )חלק 
לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין מחוז תל אביב והמרכז, דרך 
מנחם בגין 125, קריית הממשלה, קומה 7, תל אביב, בעיריית לוד, 
הפנים,  המרכז, משרד  מחוז  על  ובלשכת הממונה  הנכסים,  אגף 

קריית הממשלה, תל אביב.

י"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017(

תמר אריאל  
פקידת הסדר המקרקעין  

ומפקחת על רישום המקרקעין                                         




