
רשומות

ילקוט הפרסומים
11 במרס 2020 8738 ט"ו באדר התש"ף

עמוד עמוד

 הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן 

4916   ............ פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(

 הודעה על מינוי חבר לוועדות לקבילות פנקסי חשבונות 

4916   ................ לפי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף

הודעה על מינוי חבר במועצת הרשות הלאומית לחדשנות 

טכנולוגית לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות 

4916 טכנולוגית בתעשייה...........................................................  

4916 מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק ההגנה על חוסים............  

4917 הודעה על הסמכת באי כוח לפי פקודת בריאות העם........  

4917 מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים )גבייה(.............  

4917 הודעה על סכום מעודכן לפי חוק המכינות הקדם–צבאיות  

4917 הודעות מאת הציבור.............................................................................  

 הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק 
4918 מרצון לפי חוק החברות...............................................................  

11/03/2016:30



ילקוט הפרסומים 8738, ט"ו באדר התש"ף, 11.3.2020  4916

הסמכה 
לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, 
התשכ"א-1961, ולפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 

התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה1, סעיף 
וסעיף 97  וקרן פיצויים, התשכ"א-21961,  48א לחוק מס רכוש 
אני  התשכ"ג-31963,  ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק 
שומה  פקידת  האוצר,  משרד  עובדת  ואזנה,  טל  את  מסמיך 
המועסקת בביצוע הפקודה והחוקים האמורים, לערוך חקירות 
או חיפושים לשם מניעת עבירות על אותם חיקוקים או לשם 
גילוין, ולצורך כך תהיה רשאית להשתמש בסמכויות שבאותם 

חיקוקים.

תוקפה של הסמכה זו עד יום ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 
2020( וכל עוד המוסמכת משמשת בתפקידה.

ה' באדר התש"ף )1 במרס 2020(

)חמ 3-2521(
גלעד ארדן  

השר לביטחון הפנים  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשכ"ג,    1

עמ' 73.   
ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשכ"ד, עמ' 91.   2

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.       3

 הודעה על מינוי חבר לוועדות לקבילות 
פנקסי חשבונות

לפי פקודת מס הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 146 לפקודת מס 
התשל"ו-21975,  מוסף,  ערך  מס  לחוק   127 סעיף  ולפי  הכנסה1 
מיניתי, בהתייעצות עם שר המשפטים, את רואה חשבון אביחי 
רוזנפלד לחבר ועדות לקבילות פנקסי חשבונות לעניין הפקודה 

והחוק האמורים.

לקבילות  בוועדות  מינוי חברים  וביטול  מינוי  על  הודעה 
עמ'  הפרסומים התשמ"ח,  בילקוט  שפורסמה  חשבונות  פנקסי 

1118, תתוקן לפי זה.

י"ד בשבט התש"ף )9 בפברואר 2020(

)חמ 3-509-ה1(
משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ח,    1

עמ' 84.   
ס"ח התשל"ו, עמ' 52.                2

הודעה על מינוי חבר במועצת הרשות הלאומית 
לחדשנות טכנולוגית

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

לעידוד  לחוק  ו–)ד(  8ב)א()6(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, 
ובהתאם לסעיף 8ב)ח( לחוק האמור, מיניתי את ארז צור לחבר 
מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית מקרב הציבור. 

בספטמבר   24( התשע"ט  באלול  כ"ד  מיום  המינוי  תוקף 
2019(, לשלוש שנים.

י"ח באלול התשע"ט )18 בספטמבר 2019(

)חמ 3-5410(
משה כחלון  
שר האוצר  

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לעובדים  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ו-11966, 

סוציאליים לפי החוק האמור:

המקומית  במועצה   -  18178 רישום  מס'  ששון,  מיטל   )1(
זיכרון יעקב;

דורין שפרלינג, מס' רישום 21197 - בעיריית הרצליה;  )2(

ליאת צמח, מס' רישום 22486 - בעיריית באר שבע;  )3(

עדה פרץ גולדמכר, מס' רישום 11161 - בעיריית אשדוד;  )4(

אושרת טרבלסי, מס' רישום 27885 - בעיריית תל אביב;  )5(

לריסה ציונוב, מס' רישום 32251 - בעיריית ירושלים;  )6(

שיר קופר, מס' רישום 25780 - בעיריית תל אביב;  )7(

קרן יהודית קויפמן, מס' רישום 18549 - בעיריית רמת גן;  )8(

ביתר  בעיריית   -  26543 רישום  מס'  פדר,  אביבה  מיה   )9(
עילית;

זינה מטר, מס' רישום 25590 - בעיריית טירה;  )10(

המקומית  במועצה   -  26586 רישום  מס'  עריאן,  מנאל   )11(
בענה;

אורלי סירוטה נדלר, מס' רישום 25536 - בעיריית טירת   )12(
כרמל; 

נועה נעמי סטולר, מס' רישום 24939 - בעיריית גבעתיים;  )13(

דיקלה מרדכי, מס' רישום 24288 - בעיריית פתח תקווה;  )14(

ליאורה-חנה להב, מס' רישום 9666 - בעיריית לוד;  )15(

בני  המקומית  במועצה   -  20918 רישום  מס'  כהן,  חדוה   )16(
עי"ש;

מיכל חזן, מס' רישום 14957 - בעיריית קריית אתא;  )17(

שירי ולדהורן-יונה, מס' רישום 19244 - בעיריית חיפה;  )18(

שולמית חיה הירשוביץ, מס' רישום 32538 - בעיריית בני   )19(
ברק;

יה-לי דוננפלד נגיל, מס' רישום 15407 - במועצה המקומית   )20(
עומר;

קיטי דירי, מס' רישום 23524 - בעיריית אשקלון;  )21(

ליז דהן, מס' רישום 26721 - בעיריית חדרה;  )22(

ליאת גילדור, מס' רישום 12233 - בעיריית רמלה;  )23(

רוני גולדשטיין, מס' רישום 28674 - בעיריית רמת השרון;  )24(

אורלי ברן קוטלר, מס' רישום 29965 - בעיריית נס ציונה;  )25(

מיכל אופן ליבה, מס' רישום 27771 - בעיריית ירושלים;  )26(
 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

 
ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.  1
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סיון אור לב, מס' רישום 21088 - בעיריית תל אביב;  )27(

מאיר בטיטו, מס' רישום 28062 - במועצה המקומית באר   )28(
יעקב.

ל' בשבט התש"ף )25 בפברואר 2020(
)חמ 3-1769(

אופיר אקוניס  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  

הודעה על הסמכת באי כוח
לפי פקודת בריאות העם, 1940

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 2 לפקודת בריאות העם, 21940 
המנויים  בעלי התפקידים  את  מסמיך  אני  הפקודה(,   - )להלן 
המפורטים  הבריאות  מערכת  עובדי  לגבי  להלן  א'  בטור 
כאמור  עובדים  של  נסיעה  אישור  לעניין  ב',  בטור  לצדם 
)נגיף  העם  בריאות  לצו  3ב)ב(  סעיף  לפי  לישראל,  מחוץ  אל 
)הוראת שעה(,  והוראות שונות(  )בידוד בית  הקורונה החדש( 

התש"ף-32020:

טור ב'טור א'

כל מנהל בית חולים 
כמשמעותו בפקודה, למעט 
בית חולים בבעלות ישירה 

של קופת חולים

עובדי אותו בית החולים

עובדי אותה קופת מנהל קופת חולים
החולים לרבות עובדי 

בית חולים באותה קופה

מנהל ארגון הנותן שירותי 
רפואת חירום

עובדי הארגון

הסמכה זו נוספת על הסמכות קודמות.

י"ב באדר התש"ף )8 במרס 2020(

)חמ 3-4748(
משה בר סימן טוב  

                                    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 40.   1

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.   2

ק"ת התש"ף, עמ' 516, עמ' 640, עמ' 660, עמ' 662, עמ' 686,   3

עמ' 688 ועמ' 692.

מינוי ממונה על הגבייה 
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהל אגף הכנסות בעיריית כפר 
הגבייה,  על  לממונה  אדרת,  בן  צחי  העירייה(,   - )להלן  סבא 
לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 
דין,  כל  פי  על  לעירייה  המגיעים  חובה  תשלומי  וגביית 
ולצורך גביית קנסות לפי סעיף 18 לחוק העבירות המינהליות, 

התשמ"ו-41985 )להלן - חוק העבירות המינהליות(, של קנסות 
שנקבע  עבירה  כל  בשל  העירייה  לטובת  שהוטלו  מינהליים 
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית 

לפי חוק העבירות המינהליות.

ב' באדר התש"ף )27 בפברואר 2020(

)חמ 3-18-ה1(
מרדכי כהן  

המנהל הכללי של משרד הפנים  
ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.   4

הודעה על סכום מעודכן
 לפי חוק המכינות הקדם–צבאיות, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי תקנה 21)ג( לתקנות המכינות הקדם– 
אני  התש"ע-12009,  קדם–צבאית(,  במכינה  )הכרה  צבאיות 
הקדם– המכינות  לחוק  3)א(  בסעיף  הנקוב  הסכום  כי  מודיע 

התשע"ט  באלול  א'  ביום  עודכן  התשס"ח-22008,  צבאיות, 
המדינה  אוצר  השתתפות  של  והתעריף   ,)2019 בספטמבר   1(
בעלות חניך במכינה קדם–צבאית מוכרת הוא 25,779 שקלים 

חדשים לשנה.

כ"א בשבט התש"ף )16 בפברואר 2020(
)חמ 3-3904-ה2(

                                                שמואל אבואב
                                        המנהל הכללי של משרד החינוך 

ק"ת התש"ע, עמ' 156.     1

ס"ח התשס"ח, עמ' 890; י"פ התשע"ט, עמ' 8723.   2

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

קול גז החולה בע"מ
)ח"פ 51-499177-7(

)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 20.4.2020, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הקשת 42, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר ברונר, מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פש"ר 58656-11-17 

בעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: עיזבון המנוח אורי אהרון רביבי.

אביב  תל   ,2 מוסינזון  רח'  ערוסי,  דורון  עו"ד  ומענו:  הנאמן  שם 
.6296502

סוג הדיבידנד: דין  קדימה + דין רגיל.

אחוז הדיבידנד: נושים בדין קדימה: 100%.
        נושים בדין רגיל: כ–10%. 

דורון ערוסי, עו"ד, נאמן

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

י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.   2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.    3

11/03/2016:30



ילקוט הפרסומים 8738, ט"ו באדר התש"ף, 11.3.2020  4918
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 1.62 שקלים חדשים 

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(

פוליבר טכנולוגיות 
בע"מ

הגר''א 15, כפר סבא 51222217516.04.202010:00,4445417
אצל הנאמן אבני בן ציון

אבני בן ציון 

שרת משה 2, ראשון לציון,51362725710.04.202010:00המרהט נגריה בע"מ
אצל מנהל החברה ריחני רמי

ריחני רמי 

תפנית אי. די. בי. 
סחר והשקעות 

)1992( בע"מ

קיבוץ גלויות 12, בצרה,51171713410.04.202010:00
אצל מנהל החברה גולדברג איתן

גולדברג איתן

גרין אקר'ס מקבוצת 
אלפו בע"מ

דרך אגודת הספורט הפועל 1, 51273195122.04.202014:00
ירושלים,

אצל רוזיגל ייעוץ והשקעות

רמי אלעד 

חברת חלקה 49 
בגוש 7138 בעמ

מקווה ישראל 24, תל אביב,51055293810.04.202010:00
אצל מנהל החברה  גולדברג איתן

גולדברג איתן

לוטם 137, גן נר,70751513801409.04.202010:00 ארי בע"מ
אצל מנהל החברה קציר אלון

קציר אלון 

שכונת השלום, ירושלים,51513699216.04.202010:00קזארו אחזקה בע"מ
אצל הנאמן אבראהים עלאא

אבראהים 
עלאא

א.ס. מיישרי הצפון 
)1999( בע"מ

שד' הפלי''ם 2, בניין אורן קומה 1, 51283486216.04.202008:00
חיפה, אצל רו''ח גיהאד דיאב

גיהאד דיאב

אלנבי 22, חיפה, 51318896119.04.202009:00ר.ן. כדורת בע"מ
אצל שרויאר ושות', משרד עו''ד

גדעון 
שרויאר 

קרוסבורדר אינבסט 
גרופ בע"מ

רחוב מונטיפיורי 46, תל–אביב-יפו,51537835410.05.202011:50
אצל עו''ד רון הדר

ירדן אורי 

דופיו טכסטיל 2001 
בע"מ

רחוב מונטיפיורי 46, תל–אביב-יפו,51311895010.05.202011:15
אצל עו''ד רון הדר

יוסי שדה 

מדיה אין מובמנט 
בע"מ

טוסקניני 1, תל אביב, 51530645430.05.202018:00
עו''ד שחר פרילינג

שחר פרילינג 
עו''ד

סטארבייט 
טכנולוגיות בע"מ

רחוב ויצמן 47, כפר סבא,51551348930.04.202015:00
במשרד הנאמן עו''ד גיא קונפורטי

עו''ד גיא 
קונפורטי

ג.מ.ש. צמחית עד 
בע"מ

רח' הקבלן 26, ירושלים, 51189280430.04.202010:00
אצל גבריאל מנחם שרמן

גבריאל מנחם 
שרמן

פרויקט המעפילים 
העלייה בית שמש 

בע"מ

רח' המנופים 9, בניין אקרשטיין, 51569851219.04.202014:00
הרצליה, במשרד הנאמן  

טל מייק עו''ד 

פנינת לב העיר בית 
שמש בע"מ

רח' המנופים 9, בניין אקרשטיין, 51541848119.04.202015:00
הרצליה, במשרד הנאמן  

טל מייק עו''ד

רח' המנופים 9, בניין אקרשטיין, 51438236519.04.202016:00אייר נבו בע"מ
הרצליה, במשרד הנאמן  

טל מייק עו''ד

א. וינקלר - שלמון 
בע"מ

רחוב החורב 13, תמרת, 51163188922.04.202017:00
במשרד הנאמן

שלמון אהרון 

נ.ע.ר פארו סיילס 
בע"מ

רחוב מונטיפיורי 46, תל–אביב-יפו, 51521633110.05.202011:55
אצל עו''ד רון הדר

טל פרומצנקו

פלסטורז עיצוב ויצור 
שקיות פלסטיק 

בע"מ

רחוב ז'בוטינסקי 29, הרצליה, 51117609120.04.202009:00
אצל אברהם רוזנברג

אברהם 
רוזנברג

11/03/2016:30




