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הודעה על שינוי הרכבי ועדות איתור למשרות 
הפטורות ממכרז

 לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

לסעיף  בהתאם  החליטה,  הממשלה  כי  בזה,  מודיעים 
ועדת  ולהצעת  התשי"ט-11959,  המדינה,  שירות  לחוק   21
 ,)2018 )4 בפברואר  י"ט בשבט התשע"ח  שירות המדינה מיום 
איתור  ועדות  ידי  על  ייבדקו  להלן  המפורטות  המשרות  כי 

המורכבות משלושה חברים: 

המנהל הכללי של המשרד שבו נמצאת המשרה האמורה   .1
או נציג מטעמו מבין עובדי משרדו הבכירים )יושב ראש(;

נציב שירות המדינה או נציגו - חבר;  .2

חבר שלישי שהוא בעל מומחיות וניסיון בתחום הרלוונטי   .3
בעל כישורים נדרשים כמפורט להלן:

משרד האוצר

החבר   - ולבנייה  לתכנון  מחוזיות  ועדות  ראש  יושבי   .1
השלישי יהיה נציג היועץ המשפטי לממשלה. 

ציר כלכלי בוושינגטון - החבר השלישי יהיה נציג משרד   .2
החוץ )דיפלומט( או ציר כלכלי לשעבר המכיר את המשרה.

מנהל שירות עיבודים ממוחשבים )שע"מ( - החבר השלישי   .3
יידרש לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים; 

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה.  ג. 
החבר ימונה על ידי מנהל רשות המסים ונציב שירות 

המדינה בהסכמה.

משרד הביטחון

השלישי  החבר   - )רח"ל(  הלאומית  החירום  רשות  מנהל   .1
יידרש לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

יידרש  השלישי  החבר   - הביטחוני-מדיני  האגף  ראש   .2
לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

משרד הבינוי והשיכון

יידרש  השלישי  החבר   - ישראל  למיפוי  המרכז  מנהל   .1
לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

 
ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

הפקולטה  דיקן  עם  בהתייעצות  יתמנה  השלישי  החבר   
להנדסה בטכניון.

רשם הקבלנים - החבר השלישי יהיה נציג היועץ המשפטי   .2
לממשלה. 

המשרד לביטחון הפנים

יהיה  השלישי  החבר   - הפנים  לביטחון  המשרד  מבקר   .1
בעל מומחיות בתחומי הביקורת והביטחון ויידרש לעמוד 

בשתי דרישות מבין הדרישות האלה:

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א.  
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

 - ובאלכוהול  בסמים  באלימות,  למאבק  הרשות  מנהל   .2
החבר השלישי יידרש לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות 

האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

נציב כבאות והצלה - החבר השלישי יהיה ניצב )בדימוס(   .3
של משטרת ישראל או טפסר בכיר )בדימוס( או אלוף במיל' 

או קצין בדימוס בדרגה בכירה מאלה. 

משרד הבריאות

נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים - החבר השלישי   .1
יידרש לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

נציב קבילות הציבור - החבר השלישי יידרש לעמוד בשתי   .2
דרישות מבין הדרישות האלה:

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א.  
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 
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משרד החינוך

לעמוד  יידרש  השלישי  החבר   - הפדגוגי  המינהל  מנהל   .1
בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

והערכה  למדידה  הארצית  הרשות  של  הכללי  המנהל   .2
איש  שהוא  ציבור  נציג  יהיה  השלישי  החבר   - )ראמ"ה( 

אקדמיה בעל ידע והיכרות בתחום הערכה בחינוך. 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מנהל הרשות לתכנון - החבר השלישי יהיה בעל מומחיות   .1
דרישות  בשתי  לעמוד  יידרש  החקלאי.  התכנון  בתחום 

מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

מנהל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב - החבר   .2
השלישי יידרש לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

המשפטי  היועץ  עם  בהתייעצות  יתמנה  השלישי  החבר   
לממשלה.

השלישי  החבר   - לאומי-אזרחי  לשירות  הרשות  מנהל   .3
יידרש לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה ג. 

מנהל השירותים הווטרינריים - החבר השלישי יהיה רופא   .4
מומחה לבריאות הציבור. 

התשס"ג  בתשרי  כ"ג  מיום   2542 מס'  הממשלה  החלטת    
)29 בספטמבר 2002( תתוקן בהתאם.

החבר   - והביקורת  הצומח  להגנת  השירותים  מנהל   .5
השלישי יהיה רופא מומחה לבריאות הציבור. 

משרד העבודה הרווחה ושירותים חברתיים

בשתי  לעמוד  יידרש  השלישי  החבר   - ראשי  עבודה  מפקח 
דרישות מבין הדרישות האלה: 

א.  בעל ניסיון מקצועי או מעשי משמעותי בתחומים הנוגעים 
לליבת העיסוק של המשרה;

בעל ניסיון בתפקידים ניהוליים בכירים בשירות הציבורי  ב. 
או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

יתמנה בהתייעצות עם המנהל הכללי משרד  החבר השלישי 
הבריאות.

משרד הכלכלה והתעשייה

הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן - החבר השלישי   .1
יידרש לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

התשס"ז  באלול  י"ז  מיום   432 מס'  הממשלה  החלטת    
)10 בספטמבר 2006( תתוקן בהתאם.

מנהל הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי - החבר השלישי   .2
יידרש לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

התעשיות  או  הביטחון  מערכת  לנציג  עדיפות  תינתן   
הביטחוניות.

מנהל מינהל אזורי פיתוח - החבר השלישי יידרש לעמוד   .3
בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

משרד המשפטים

בעל  יהיה  השלישי  החבר   - הראשי  הממשלתי  השמאי   .1
מומחיות בתחום שמאות המקרקעין ויידרש לעמוד בשתי 

דרישות מבין הדרישות האלה:

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

יידרש  מנהל מערכות ההוצאה לפועל - החבר השלישי   .2
לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 
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בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

סגן נציב תלונות על שופטים - החבר השלישי יהיה נציב   .3
תלונות הציבור על שופטים או נציגו. 

ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע - החבר השלישי   .4
יהיה בעל מומחיות בתחום הגנת הפרטיות ויידרש לעמוד 

בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

ראש רשות התאגידים - החבר השלישי יהיה בעל מומחיות   .5
מבין  דרישות  בשתי  לעמוד  ויידרש  התאגידים  בתחום 

הדרישות האלה:

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה.

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים.

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

משרד הפנים

ממונים על המחוז - החבר השלישי יידרש לעמוד בשתי   .1
דרישות מבין הדרישות האלה:

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה.

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים.

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

יידרש  השלישי  החבר   - המקומי  השלטון  מינהל  מנהל   .2
לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

השלישי  החבר   - הביומטרי  המאגר  לניהול  הרשות  ראש   .3
יהיה בעל מומחיות בתחום מערכות מידע בדגש על אבטחת 

מידע. יידרש לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה:

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

להגנת  המועצה  עם  בהתייעצות  יתמנה  השלישי  החבר   
הפרטיות.

משרד ראש הממשלה

גנז המדינה - החבר השלישי יהיה בעל מומחיות בתחום   .1
יידרש  נתונים.  מסדי  ניהול  טכנולוגיות  או  היסטוריה 

לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה:

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

הסטטיסטיקן הלאומי - החבר השלישי יהיה או המשנה   .2
המועצה  ראש  יושב  או  לשעבר  ישראל  בנק  לנגיד 
הלאומית לכלכלה לשעבר או יושב ראש האיגוד הישראלי 

לסטטיסטיקה לשעבר. 

את  המקטינות  טכנולוגיות  לפיתוח  התכנית  מנהל   .3
השלישי  החבר   - בתחבורה  בנפט  העולמי  השימוש 
או  ידע  עתירות  תעשיות  בתחום  מומחיות  בעל  יהיה 
יזמות וטכנולוגיה או מדיניות מו"פ ויידרש לעמוד בשתי 

דרישות מבין הדרישות האלה:

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

יהיה  השלישי  החבר   - הממשלתית  התקשוב  רשות  ראש   .4
ובניהול מערכות ציבוריות  בעל מומחיות בתחום המחשוב 

גדולות. יידרש לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה:

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

בעל  יהיה  השלישי  החבר   - "נתיב"  הקשר  לשכת  ראש   .5
לעמוד  ויידרש  העמים  חבר  מדינות  יהדות  עם  היכרות 

בשתי דרישות מבין הדרישות האלה:

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 
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משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - החבר השלישי   .1
יידרש לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

יידרש  השלישי  החבר   - המטאורולוגי  השירות  מנהל   .2
לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

 - הנמלים  על  והממונה  והנמלים  הספנות  רשות  מנהל   .3
החבר השלישי יידרש לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות 

האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

תינתן עדיפות לנציג חיל הים.  

יהיה  השלישי  החבר   - האזרחית  התעופה  רשות  מנהל   .4
מפקד חיל האוויר או נציגו בדרגת תת אלוף. 

משרד התרבות והספורט

לעמוד  יידרש  השלישי  החבר   - הספורט  מינהל  מנהל   .1
בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

הספורט  מרכזי  עם  בהתייעצות  יתמנה  השלישי  החבר   
הרלוונטיים כאמור בהחלטת הממשלה.

לעמוד  יידרש  השלישי  החבר   - התרבות  מינהל  מנהל   .2
בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

החבר השלישי יתמנה בהתייעצות עם המועצה הישראלית   
לתרבות ולאמנות.

מנהל לשכת הפרסום הממשלתית - החבר השלישי יידרש   .3
לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה: 

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

הרכבי ועדות איתור למשרות המפורטות לעיל שפורסמו   
בילקוט הפרסומים - בטלים.

ד' באדר התשע"ח )19 בפברואר 2018(
)חמ 3-5650(        צחי ברוורמן

מזכיר הממשלה  

הודעה על שינוי הרכבי ועדות לאיתור מועמדים 
למשרות הפטורות ממכרז

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה, 
התשי"ט-11959, ולהצעת ועדת שירות המדינה מיום ה' באדר 
התשע"ח )20 בפברואר 2018(, החליטה הממשלה לקבוע כלהלן:

ראש  יושב  למשרות  מועמדים  לאיתור  הוועדות  הרכבי   )1(
וביוב  למים  הממשלתית  הרשות  מנהל  החשמל,  רשות 
ומנהל רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה יכללו שלושה 
נמצאת  הכללי של המשרד שבו  כדלקמן: המנהל  חברים 
של  הבכירים  העובדים  מקרב  נציגו  או  )יו"ר(  המשרה 
משרדו, נציב שרות המדינה או נציגו וכן נציג נוסף, בעל 
מומחיות וניסיון בתחום הרלוונטי, שימונה על ידי המנהל 
שירות  ונציב  המשרה  נמצאת  שבו  המשרד  של  הכללי 
בוועדת  נוסף כאמור  לנציג  ימונה  לא  המדינה בהסכמה. 
אישית,  זיקה  בעניינו  מתקיימת  כי  שנמצא  מי  האיתור 

עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה;

ראש  יושב  למשרת  מועמדים  לאיתור  הוועדה  לעניין   )2(
רשות החשמל יהיה החבר שלישי הממונה על התקציבים 

במשרד האוצר;

לאיתור  בוועדות  השלישי  מהחבר  הנדרשים  הכישורים   )3(
מועמדים למשרות מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב 
ומנהל רשות הגז הטבעי יהיו בהתאם לכישורים שנקבעו 
בשבט  כ"ו  מיום   ,3543 מס'  הממשלה  להחלטת   2 בסעיף 

התשע"ח )11 בפברואר 2018(.

מקום שבו לא נקבעו דרישות מומחיות וניסיון ספציפיות   
מהחבר השלישי בוועדת האיתור, יידרש החבר השלישי 

לעמוד בשתי דרישות מבין הדרישות האלה:

בתחומים  משמעותי  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעל  א. 
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

בשירות  בכירים  ניהוליים  בתפקידים  ניסיון  בעל  ב. 
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות 

משמעותיים;
 

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1
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חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה. ג. 

מועמדים  לאיתור  ועדות  הרכבי  על  שפורסמו  הודעות   
למשרות האמורות - מבוטלות. 

כ"ד באדר התשע"ח )11 במרס 2018(
)חמ 3-5650(        צחי ברוורמן

מזכיר הממשלה  

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

אני מודיע כי הסכומים הנקובים בסעיף 47א לחוק מס ערך 
מוסף, התשל"ו-11975 )להלן - החוק(, תואמו כאמור בסעיף 126 
2018(, הם  בינואר   1( י"ד בטבת התשע"ח  ולפיכך מיום  לחוק, 

כמפורט להלן:

301 שקלים חדשים  הוא  )א(, הסכום המזערי  קטן  בסעיף   )1(
והסכום המרבי הוא 24,182 שקלים חדשים;

בסעיף קטן )ב(, הסכום הוא 24,182 שקלים חדשים.  )2(

י' באייר התשע"ח )25 באפריל 2018(
)חמ 3-518-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התשע"ז, עמ' 8172.  1

מינוי מנהל
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

)שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ורכישה(, התשכ"ג-11963 )להלן - החוק(, אני ממנה את ערן יעקב, 

למנהל לעניין החוק.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו.

ב' בניסן התשע"ח )18 במרס 2018(
)חמ 3-324-ה3(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.  1

מינוי סגנית מנהל
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

)שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ורכישה(, התשכ"ג-11963 )להלן - החוק(, אני ממנה את עובדת 
רשות המסים בישראל, סיגל חי גבאי, לשמש סגנית מנהל לעניין 

סעיף 95 לחוק.

תוקף מינויה של העובדת יפוג אוטומטית עם פרישתה.

א' בשבט התשע"ח )17 בינואר 2018(
)חמ 3-324-ה3(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ג, עמ' 154.  1

מינוי מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

]נוסח  229 לפקודת מס הכנסה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
חדש[1 )להלן - הפקודה(, אני ממנה את ערן יעקב למנהל לעניין 

הפקודה.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו.

ב' בניסן התשע"ח )18 במרס 2018(
)חמ 3-768(

משה כחלון  
שר האוצר  

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

עמ' 52.  

מינוי סגנית מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
רשות  עובדת  קפלן,  לימור  את  ממנה  אני  הפקודה(,   - )להלן 

המסים בישראל, לסגנית מנהל לעניין -

סעיפים 147 ו–158ג לפקודה;  )1(

תחילתו  ערב  כנוסחם  לפקודה,  ו–52)ג(  145)א()2(  סעיפים   )2(
של תיקון מס' 211 לפקודה2, לעניין דוחות לגבי שנות המס 

שלפני שנת המס 2013;

התשי"ט-31959,  הון,  השקעות  לעידוד  לחוק  51ט  סעיף   )3(
למעט לעניין סמכות מנהל רשות המסים לקבוע כללים לפי 

סעיף קטן )ג( שבו.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתה של העובדת.

ב' בשבט התשע"ח )18 בינואר 2018(
)חמ 3-768(

משה כחלון  
שר האוצר  

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

עמ' 52; התשע"ו, עמ' 242.  
ס"ח התשע"ו, עמ' 242.  2

ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"א, עמ' 165.  3

חידוש מינוי לעובדת סוציאלית בוועדות ערר
לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

הסעד,  שירותי  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ח-11958, אני מחדש את מינויה של רבקה דומן2, עובדת 
סוציאלית, לחברה בוועדת ערר במחוז צפון לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

כ"ב בשבט התשע"ח )7 בפברואר 2018(
)חמ 3-1082(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשי"ח, עמ' 103; התשע"ב, עמ' 220.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 7538.  2
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חידוש מינוי לעובד סוציאלי בוועדות ערר
לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

הסעד,  שירותי  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ח-11958, אני מחדש את מינויו של יצחק רוזנר2, עובד 

סוציאלי, לחבר בוועדת ערר במחוז צפון לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

כ"ב בשבט התשע"ח )7 בפברואר 2018(
)חמ 3-1082(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשי"ח, עמ' 103; התשע"ב, עמ' 220.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 7537.  2

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הסעד טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-

התפתחותית(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21)ג( לחוק הסעד )טיפול באנשים 
עם מוגבלות שכלית-התפתחותית(, התשכ"ט-11969, אני ממנה 
את עליזה גבזו, מס' רישום 14945, לעובדת סוציאלית בעיריית 

אשקלון, לעניין החוק האמור.

כ"ב בשבט התשע"ח )7 בפברואר 2018(
)חמ 3-228-ה2(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"ז, עמ' 330.  1

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 

לקציני מבחן למבוגרים, לפי החוק האמור:

יעל סולומש )שלום( - מחוזות תל אביב והמרכז2;

רנד עלי סאלח - מחוזות חיפה והצפון3;

אביטל יוספה ובר קטקובסקי - מחוזות חיפה והצפון4.

כ"ב בניסן התשע"ח )9 באפריל 2018(
)חמ 3-141-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1

י"פ התשע"א, עמ' 3524.  2

י"פ התשע"ח, עמ' 4705.  3

י"פ התשע"ח, עמ' 4705.  4

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בש/185/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7514,  
התשע"ז, עמ' 6262, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
19 לפקודת הקרקעות  ולבנייה בית שמש, בהתאם לסעיף 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7605, התשע"ח, עמ' 571, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית בית שמש מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 151,209 מ"ר, המזוהה   
לפי הרשימה הזו:

ייעודשטח במ"רחלקהגוש

שטח ציבורי פתוח5885242,152

דרך42,282 )חלק(

דרך52,922 )חלק(

דרך63,527 )חלק(

דרך22,228 )חלק(5886

שטח ציבורי פתוח192,014 )חלק(

שטח ציבורי פתוח523812,714

שטח ציבורי פתוח17140

שטח ציבורי פתוח18140

דרך1251,511 )חלק(5211

דרך13285 )חלק(5212

דרך941,492 )חלק(5213

ג' בניסן התשע"ח )19 במרס 2018(

)חמ 3-4(
משה אבוטבול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בית שמש  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,102-0296780
הפרסומים 7223, התשע"ו, עמ' 4198, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  שמש,  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7646, התשע"ח, עמ' 2447,  
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בית שמש מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 1,160 מ"ר, המזוהה לפי   
הרשימה הזו:

גוש
חלקי
חלקה

שטח
ייעודבמ"ר

מבנים ומוסדות ציבור3435614651

מבנים ומוסדות ציבור3435724509

ג' בניסן התשע"ח )19 במרס 2018(
משה אבוטבול )חמ 3-4(   

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בית שמש  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,222 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,647 עמ'  התשי"ז,   ,526
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 6153, התשע"א, עמ' 805, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תל–אביב-יפו,  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, בגוש 7063, לפי הפירוט הזה:  

חלקה
שטח רשום

במ"ר
שטח ההפקעה 

במ"ר

בשלמות41242

בשלמות42137

חלקה
שטח רשום

במ"ר
שטח ההפקעה 

במ"ר

בשלמות43178

בשלמות6469
כ"ד באדר תשע"ח )11 במרס 2018(

)חמ 3-4(
     רון חולדאי

                 יושב ראש הוועדה המקומית
     לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תמל/1005, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7191, 
התשע"ו, עמ' 2859, מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לפקודת הקרקעות   19 לסעיף  יהודה בהתאם  אור  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
לפקודה   ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7669, התשע"ח, עמ' 4139, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית אור יהודה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בשטח של 12.678 דונם, המזוהה כגוש 6231,   
ח"ח 138, 143; גוש 6487, ח"ח 113, 114; הייעוד: שטח ציבורי 

פתוח.

כ"ה בניסן התשע"ח )10 באפריל 2018(
)חמ 3-4(

עוזי אהרון  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה אור יהודה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מאא/123, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3378, 
התשמ"ו, עמ' 3057, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה אור יהודה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
בקרקע  הבעלות  זכות  כי   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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7687, התשע"ח, עמ' 4637, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
של עיריית אור יהודה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באור יהודה, רח' משה הדדי 9, 11, רח' תפארת ישראל   
1, 3, רח' יוסף קארו 10 - גוש 6879, חלקה 24 בשלמותה 
)לשעבר גוש 6221, חלק, גוש 6224 חלק, גוש 6225, ח"ח 4, 
8,555 מ"ר; הייעוד: שטח  10(, בשטח של  6227, ח"ח  גוש 

לבנייני ציבור.

כ"ה בניסן התשע"ח )10 באפריל 2018(
)חמ 3-4(

עוזי אהרון  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה אור יהודה  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מאא/134, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3773, 
התש"ן, עמ' 3068, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה אור יהודה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
בקרקע  הבעלות  זכות  כי   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
7639, התשע"ח, עמ' 2172, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית אור יהודה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש   ,87 סעדון  אליהו  רח'  יהודה,  באור  קרקע  חטיבת   
7215, חלקה 142 )לשעבר 31( בשלמותה, בשטח 3,117 מ"ר; 

הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

כ"ה בניסן התשע"ח )10 באפריל 2018(
)חמ 3-4(

עוזי אהרון  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה אור יהודה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/105/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1707, 
התשל"א, עמ' 1299, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 

לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7708, התשע"ח, עמ' 5535, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבני ברק, המזוהה כגוש 6185 -  

ח"ח 85, בשטח של 34 מ"ר;  

ח"ח 84, בשטח של 35 מ"ר;  

הייעוד: דרך.  

ז' באייר התשע"ח )22 באפריל 2018(
)חמ 3-4(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/230א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3389, 
בזה הוועדה המקומית לתכנון  24, מצהירה  התשמ"ז, עמ' 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7704, התשע"ח, עמ' 5140, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבני ברק, המזוהה כגוש 6105 -  

חלקה 76 בשלמות, בשטח של כ–4,991 מ"ר; הייעוד: דרך   
ושצ"פ;

ח"ח 92; הייעוד: שצ"פ;  

ח"ח 107; הייעוד: שצ"פ;  

ח"ח 108; הייעוד: שצ"פ.  

ז' באייר התשע"ח )22 באפריל 2018(
)חמ 3-4(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
בב/255,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,   

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2678, 
התשמ"א, עמ' 742, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7704, התשע"ח, עמ' 5139, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבני ברק, המזוהה כגוש 6190, ח"ח 113; הייעוד:   
דרך.

ז' באייר התשע"ח )22 באפריל 2018(
)חמ 3-4(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,501-0440586
הפרסומים 7600, התשע"ח, עמ' 450, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7704, התשע"ח, עמ' 5139, 
מיום  ברק  בני  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;688 ח"ח   ,6192 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך בשטח של 19 מ"ר.

ז' באייר התשע"ח )22 באפריל 2018(
)חמ 3-4(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
בב/181,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1939, 
התשל"ג, עמ' 2198, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7704, התשע"ח, עמ' 5140, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,575 ח"ח   ,6192 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשטח של 27 מ"ר; הייעוד: דרך.

ז' באייר התשע"ח )22 באפריל 2018(
)חמ 3-4(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/158/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2568, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,40 עמ'  התש"ם, 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7704, התשע"ח, עמ' 5140, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבני ברק, המזוהה כגוש 6195, ח"ח 197, בשטח   
של 35 מ"ר; הייעוד: דרך.

ז' באייר התשע"ח )22 באפריל 2018(
)חמ 3-4(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/107/א, 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
זב/71,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3616, 
התשמ"ט, עמ' 1302, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה זבולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 7646, התשע"ח, עמ' 2450, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית זבולון מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

בתשריט  כמסומן  ציבורי,  בייעוד   ;2 ח"ח   ,11839 גוש   
מועצה  בכתובת:  הוועדה,  במשרדי  המופקד  ההפקעות 

אזורית זבולון, דואר כפר מכבי 30030.

י"א באדר התשע"ח )26 בפברואר 2018(
)חמ 3-4(

דב ישורון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זבולון  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הצ/31/1-3א, 
בזה הוועדה  הפרסומים 3755, התש"ן, עמ' 2367, מצהירה 
 19 לסעיף  בהתאם  שרונים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7662, התשע"ח, עמ' 3855, תהיה 
פרדסיה  המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,30-21  ,15-12 ח"ח   ,8002 גוש  בפרדסיה,  קרקע  חטיבת    
89-86, 94, 95, 113-98, 147, 161, 177-164; הייעוד: שצ"פ, 

דרכים, שבילים.

ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018(
)חמ 3-4(

                                                  רון מוסקוביץ
                                         ממלא מקום יושב ראש הוועדה

                                       המרחבית לתכנון ולבנייה שרונים
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1543, 
התשכ"ט, עמ' 2013, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7704, התשע"ח, עמ' 5139, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;446 ח"ח   ,6123 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך בשטח של כ–63 מ"ר.

ז' באייר התשע"ח )22 באפריל 2018(
)חמ 3-4(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
301-0140814 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
 ,1322 עמ'  התשע"ו,   ,7152 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
זבולון  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,2450 עמ'  התשע"ח,   ,7646 הפרסומים  בילקוט 
זבולון  האזורית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 10381, ח"ח 36 - דרך בשטח של 0.046 דונם ודרך משולבת   
משולבת  דרך   -  4 ח"ח   ,10389 גוש  דונם;   0.770 של  בשטח 
בשטח של 0.517 דונם, כמסומן בתשריט ההפקעות, הנמצא 
במשרדי הוועדה בכתובת: מועצה אזורית זבולון, דואר כפר 

המכבי 30030.

י"א באדר התשע"ח )26 בפברואר 2018(
)חמ 3-4(

דב ישורון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זבולון  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

תטה ויו בע"מ
 )ח"פ 514818756(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
07/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד את 
דוד אהרון פרנק, מרח' ראשון לציון 14, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/06/2018, 
דבורה  רח'  ושות',  פרנקל  דוד  עו"ד  במשרד   ,10:00 בשעה 
הנביאה 119, 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. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

פיצה ד.ח בע"מ
 )ח"פ 512863911(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
29/04/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אביב סמוכה, מרח' כצנלסון 51, גבעתיים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 08/10/2018, 
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. 

אביב סמוכה, עו"ד, מפרק

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/19300,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6820, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,6183 עמ'  התשע"ד, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  העמק,  מגדל  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 7677, התשע"ח, עמ' 4390, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  העמק  מגדל  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   439 ששטחה  העמק,  במגדל  קרקע  חטיבת   
ג/19300;  בתכנית   2 מס'  מגרש   ,53 חלקה   ,17444 כגוש 

הייעוד: מיתקנים הנדסיים.

ב' בניסן התשע"ח )18 במרס 2018(
)חמ 3-4(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

פווארקום נועהטק בע"מ
 )ח"פ 515225357(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/06/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
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אינטרפרנצ'ייז )ישראל( בע"מ
 )ח"פ 512115213(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
07/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עדו נחום, מרח' הסורג 1, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/07/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עדו נחום, עו"ד, מפרק

ילדי העתיד בע"מ
 )ח"פ 512166224(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עדו נחום, מרח' הסורג 1, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/06/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עדו נחום, עו"ד, מפרק

ד.ס. דנה בע"מ
 )ח"פ 515124618(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבי 

גלשוילי, מרח' העצמאות 89, אשדוד, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/06/2018, 
 ,119 הנביאה  דבורה  רח'  פרנק,  דוד  עו"ד  אצל   ,10:30 בשעה 
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. 

גבי גלשוילי, מפרק

הר דגן בע"מ 
 )ח"פ 513913624(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
07/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה 

וייצנברג, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 08/07/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יהודה וייצנברג, מפרק
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01/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עדו נחום, מרח' הסורג 1, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/06/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עדו נחום, עו"ד, מפרק

יקבי נס ציונה בע"מ 
 )ח"פ 510143266(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,06/05/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אורי הולצמן, מרח' מצדה 7, בני ברק 5126112, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

אורי הולצמן, רו"ח, מפרק

יוז'י קרים בע"מ
 )ח"פ 513747246(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,03/05/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דורון פרידמן, מרח' המלאכה 3, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

דורון פרידמן, עו"ד, מפרק

סייברספייס בע"מ
 )ח"פ 512190687(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עדו נחום, מרח' הסורג 1, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,21/06/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

עדו נחום, עו"ד, מפרק

קומפיוטרטטס בע"מ
 )ח"פ 512166281(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עדו נחום, מרח' הסורג 1, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,21/06/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

עדו נחום, עו"ד, מפרק

פורת' אר בע"מ
 )ח"פ 512166232(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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ה.ט. ליין בע"מ 
 )ח"פ 514132091(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,06/05/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אייגר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

יצחק אייגר, מפרק

גת רעות השקעות בע"מ
 )ח"פ 515134286(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,07/05/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ירון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  3, תל–אביב-יפו,  רוטשילד  מרח' שדרות  קופפר,  יעקב 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

ירון יעקב קופפר, מפרק

זווית ק.י מתכות בע"מ
 )ח"פ 514920198(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,07/05/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרית הרסון 

יחזקאל, מרח' הארבעה 10, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שרית הרסון יחזקאל, עו"ד, מפרקת

א.ר.ד השמה חכמה בע"מ
 )ח"פ 515531317(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,28/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אילנה פרידמן שאשה, מרח' פקדון 1, חיפה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אילנה פרידמן שאשה, עו"ד, מפרקת

טראק אין בע"מ
 )ח"פ 512933763(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,03/05/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
13, כפר סבא 4464102, למפרק  רון שורץ, מרח' התע"ש  אהרון 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

אהרון רון שורץ, עו"ד, מפרק

החיים הטובים - השקעות ותיירות בע"מ 
 )ח"פ 513438986(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,07/05/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

בזק, מרח' קדש 11, דימונה 86000, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

אריה בזק, מפרק
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כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסף אלקוני, עו"ד, מפרק

אם. וואי. לייטינג בע"מ
 )ח"פ 513215772(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,17:00 בשעה   ,20/06/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרקת,  דוח  יונה, לשם הגשת  4, כפר  רח' הסביון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אירית מזור, עו"ד, מפרקת

פיקא המשך בע"מ
 )ח"פ 511449183(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
יעקב  אצל   ,09:00 בשעה   ,21/06/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,1 נתנזון  רח'  ושות',  ליפשיץ  סלומון, 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אריאל וייס, עו"ד, מפרק

האטליז ציון צרור בע"מ 
 )ח"פ 515698074(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21/06/2018, בשעה 11:00, אצל עו"ד שחר חסאן, 
רח' שמואל הנציב 30, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ציון צרור, מפרק

אר.אל.אל בע"מ
 )ח"פ 515352003(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דוד  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה   ,21/06/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פרנק, רח' דבורה הנביאה 119, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 

ביזאר השקעות בע"מ
 )ח"פ 512116005(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,07/05/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
אהוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 

אנג'ל, מרח' סחרוב אנדרה 9, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

אהוד אנג'ל, מפרק

תבור אונליין בע"מ
 )ח"פ 515106342(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28/06/2018, בשעה 13:00, אצל המפרק, רח' הלל 
יפה 11, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק

קויפמן 21 בע"מ
 )ח"פ 511909715(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27/06/2018, בשעה 11:00, אצל רוזנברג אברמוביץ 
שנלר, עורכי דין, רח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אברהם יצחק אברמוביץ, עו"ד, מפרק

אשרה השקעות בע"מ
 )ח"פ 515609873(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20/06/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' דרך 
אבא הלל 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
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שפירא  אצל   ,09:00 בשעה   ,01/07/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בר-אור מצקין ושות', רח' תובל 11, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אלרן שפירא בר–אור, עו"ד, מפרק

אל.ג'. 177 בוטיק סלון בע"מ
 )ח"פ 514364314(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21/06/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שמריהו,  כפר   ,1 הנוריות 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שמעון יעקובסון, מפרק

ארליכון בע"מ
 )ח"פ 513792440(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21/06/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' יהודה 
הנשיא 90, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יורם ארליך, מפרק

אבעד יזמות בע"מ
)ח"פ 51-548328-7(

)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 22.4.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי רווח, מרח' אליעזר 

קרסנר 5, גדרה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

אבי רווח, מפרק

נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אריק פוס, מפרק

פאשן אנד קוסמטיקס קרית אליעזר בע"מ
 )ח"פ 514931740(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21/06/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' דרך 
אלנבי 143, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מוריס ראשד, מפרק

ה.ט. ליין בע"מ 
 )ח"פ 514132091(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,21/06/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יצחק אייגר, מפרק

גת רעות השקעות בע"מ
 )ח"פ 515134286(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ירון  עו"ד  אצל   ,11:00 בשעה   ,21/06/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קופפר, רח' שדרות רוטשילד 3, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

ירון יעקב קופפר, עו"ד, מפרק

אבירם הוצאה לאור הע"מ
 )ח"פ 511501447(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 



ילקוט הפרסומים 7791, כ"ג באייר התשע"ח, 8.5.2018  7574

גלח"א )1960( בע"מ
)ח"פ 51-024190-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 1.5.2018, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את אורה קליינשטיין ואת סהר ניידורף, 

אצל עו"ד חיים גבעתי, רח' בורלא 27, ירושלים, למפרקי החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 20 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

אורה קליינשטיין   סהר ניידורף
מ פ ר ק י ם

דיזיין אביזרים סלולארים בע"מ
)ח"פ 51-465513-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 28.4.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נטלי לוי, מרח' נתן ילין 

מור 20, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 20 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נטלי לוי, עו"ד, מפרקת

רובוסקופי מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-494440-4(

)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 30.4.2018, התקבלה החלטה 
מדינת  מרח'  כהן,  יוסי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היהודים 85, הרצליה, 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.

יוסי כהן, מפרק

עתיד רשת הכשרות מקצועיות )1996( בע"מ
)ח"פ 51-238074-2(

)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 24.4.2018, התקבלה החלטה 
מרח'  ריבש,  אורי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מוצקין 13, טירת כרמל, טל' 04-8403840, 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.

אורי ריבש, עו"ד, מפרק

קרן פרוינד לקולנוע טלויזיה וניו מדיה בע"מ )חל"צ(
)ח"פ 51-504725-6(

)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 25.4.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר טלמור, ממשרד 

מ' פירון, רח' השלושה 2, תל אביב 6706054, 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.

אמיר טלמור, עו"ד, מפרק

א.אסנאן בע"מ
)ח"פ 51-495920-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 26.4.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן פלדמן, מרח' דוד 
 ,08-6270374 פקס'   ,08-6450890 טל'  שבע,  באר   ,18 וולפסון 

למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

חן פלדמן, עו"ד, מפרקת
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נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

לינדה מסלם, מפרקת

הוסטמאסטר איי די ישראל בע"מ
)ח"פ 51-561553-2(

)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 16.4.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמוס ויצמן, 
מרח המשורר אצ"ג 60, רמות, ירושלים, טל' 054-2223387, 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.

 ,14.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עמוס ויצמן, עו"ד, מפרק

לואי ק. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-345904-0(

)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   ,13.4.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  נצרת,   ,2 קומה  עפיפי,  עואד  מבניין  ח'ליליה,  ח'אלד   עו"ד 

052-8907561, 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.

 13.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  דין, בכתובת  עורכי  ח'ליליה,  ח'אלד  9.00, במשרדי  בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

ח'אלד ח'ליליה, עו"ד, מפרק

אוקסידו תעשיות מזון בע"מ
)ח"פ 51-384973-7(

)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 22.4.2018, התקבלה החלטה 
מרח'  שמעון,  מתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אבא הלל 14, רמת גן, למפרק החברה.

מתן שמעון, עו"ד, מפרק

אקוסיל בע"מ
)ח"פ 51-390569-5(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 24.1.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאורה אוחנה, 
 ,04-8675556 טל'   ,33033 חיפה   ,4 קומה   ,43 העצמאות  דרך  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.

 ,14.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

ליאורה אוחנה, עו"ד, מפרקת

סי.פי.אם קורונה בע"מ
)ח"פ 51-209720-5(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את לינדה מסלם, מרח' אלומות 12, ת"ד 1369, אזור 

תעשייה עומר, טל' 08-6909500, 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.

 ,13.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 



ילקוט הפרסומים 7791, כ"ג באייר התשע"ח, 8.5.2018  7576
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 8.10 שקלים חדשים 

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הערותהדיון

שלמה המלך חיים בנימין 
105ב', לוד

 09:30ראשון לציון 269994203001/08/201811/10/2018נתניה

יורם חתוכה 44, יעקב ג'ומעה 
ראש העין 

 11:30ראשון לציון 179990410830/07/201808/10/2018נתניה

פביאן לואי 
ריינסטיין

 חניתה 6,
קריית ביאליק

 10:15קריות29970213525/07/201820/09/2018קריות

משה ברוך 
ווקנין

הנרקיס 4/6, 
יבנה

 10:00נצרת69986013001/08/201828/11/2018נצרת

תשי"ג 21/32, עמליה ברכה
מגדל העמק

 10:00נצרת99994800230/07/201821/11/2018נצרת

יפה ג'מילה 
עבד אל מאלך

שיבת ציון 16, 
חיפה

 09:00קריות29981214222/07/201816/09/2018קריות

 09:15קריות29864809422/07/201817/09/2018קריותחב"ד 21, חיפהיונה אסייג

 09:00קריות29921909322/07/201817/09/2018קריותחב"ד 21, חיפהיעקב אסייג

עדן דגנית 
חובב

תשי"ג 7/12, 
מגדל העמק

 10:00נצרת119999206022/07/201819/11/2018נצרת

מגדל הלבנון אוהד שושני
3/4, מודיעין

 11:00קריות29869813002/08/201804/10/2018קריות

שיכון ד' 830, אליהו חיות
בית שאן

 09:00קריות29954811925/07/201820/09/2018קריות

 11:00באר שבע149951304825/07/201811/10/2018באר שבעבזל 22, באר שבעשמעון קצב

 09:00תל אביב019929312430/07/201801/01/2019תל אביבנורדאו 34, בת יםתמר בן חיון

 10:00תל אביב526162031601/08/201801/01/2019תל אביבמנחם 16, רמת גןיואב ברכה

 11:00תל אביב019679358001/08/201801/01/2019תל אביבמושב ישעי 90תימור ארז

 10:00תל אביב019897808425/07/201811/02/2019תל אביבקדש 14, אילתסולי שוורץ

דרבלה 24, ישראל רביץ
ראשון לציון

הדיון 11:00תל אביב019950910228/07/201810/12/2018תל אביב
הוקדם

מרים כהן 
מצליח

הרב הרצוג 9, 
פתח תקווה

 11:00תל אביב019918806401/08/201811/02/2019תל אביב

אורסולה 
)יוכבד (סטרון

 הורד 13,
בית נחמיה

 09:00תל אביב019822509206/08/201802/01/2019תל אביב

לורטו 
ליסטופסקי

 11:00תל אביב019818003401/08/201812/02/2019תל אביבמורן 10, טבריה

גיסלה פאולה 
ויסמברג

 אשלים 4,
ישוב קהילתי

 09:00תל אביב019782313806/08/201808/01/2019תל אביב

 עזרא 21,פרג' אבידן
ראשון לציון

 11:00תל אביב019530256906/08/201808/10/2018תל אביב

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.




