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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך למוסדות ציבור העוסקים בהדרכת תלמידים וסגלי הוראה 
בנושא השואה לצד מערכת החינוך 
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 
מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך )להלן - המשרד( למוסדות ציבור העוסקים בהדרכת 

תלמידים וסגלי הוראה בנושא השואה לצד מערכת החינוך, כמפורט להלן:

תקנה תקציבית: 46-04-15

כללי  .1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה( תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות  )א( 
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה;

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון; )ב( 

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד  )ג( 
וענייני של מבחנים;

נסיבות העניין;  יהיו עניינים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי  כל שיקוליה של הוועדה  )ד( 
החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות, הכול בכפוף לאמור  )ה( 
במבחנים אלה ולחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת, וכפי שיפורט להלן.

הגדרות  .2

במבחנים אלה -   

"יום עיון" - רצף של פעולות הדרכה או סיור או שילוב שלהם במשך 5 שעות לפחות, לקבוצה המונה 20 משתתפים 
לפחות, שהשתתפו בכל יום עיון;

"יום עיון למדריכי משלחות נוער לפולין" - רצף של 4 הדרכות שכל אחת מהן נמשכת שעה וחצי, במסגרת תכנית 
ומיועד  במשרד  השואה  זיכרון  להנחלת  הארצי  ההדרכה  מרכז  מנהל  ידי  על  המאושרת  החובה  השתלמויות 

למדריכי משלחות נוער לפולין;

"יום עיון לסטודנטים להוראה" - רצף של פעולות הדרכה או סיור או שילוב שלהם במשך 5 שעות לפחות, לקבוצה 
המונה 20 משתתפים לפחות שהם סטודנטים להוראה שהשתתפו בכל יום העיון;

"ליווי והנחיית עבודת גמר בהיקף 5 יח"ל" - הנחיה צמודה לתלמיד על פי הוראות משרד החינוך ובאישור המזכירות 
הפדגוגית שבמסגרתה נפגש התלמיד עם המנחה 8 מפגשים לפחות;

"סמינר" - רצף של פעולות הדרכה או סיור או שילוב ביניהן, בנושא הפעילות לפי מבחנים אלה, הנמשך יומיים לפחות 
במשך 10 שעות בסך הכול לפחות, הכולל לינה, לקבוצה המונה 20 תלמידים לפחות שהשתתפו בכל הסמינר; 

"סמינר הכנה לתלמידים לקראת הנסיעה לפולין" - רצף של פעולות הדרכה או סיור או שילוב ביניהן במשך 8 שעות 
לפחות, לקבוצה המונה 20 תלמידים לפחות שהשתתפו בכל הסמינר, לקראת יציאתם במשלחת לפולין; 

לפחות,  10 שעות  ביניהן במשך  או שילוב  סיור  או  פעולות הדרכה  רצף של   - בארץ"  לתלמידים שנשארו  "סמינר 
לקבוצה המונה 20 תלמידים לפחות שאינם משתתפים במשלחת לפולין, והשתתפו בכל הסמינר; 

"ערכת הדרכה" - ערכת הדרכה תכלול מערך הוראה של 5 שיעורים לפחות, העוסקים בנושא התמיכה ואשר בכל 
אחד מהם מפורטים מבנה השיעור, תכניו, אמצעי המחשה מתאימים והפניה למקורות משלימים;

"ערכת הדרכה מיוחדת" - ערכת הדרכה הכוללת גם אמצעי המחשה חזותיים או קוליים, כגון תקליטור או יישומון 
וכיוצא בכך, ובו מצגות וכן סרטונים וקטעי שמע, שיהיו באורך כולל של 10 דקות לפחות;

"פעולת הדרכה" - הדרכה שמשכה שעה לפחות ומשתתפים בה 20 איש לפחות;

"פעולת הדרכה מורכבת" - פעולת הדרכה שמעביר ניצול שואה, או מרצה בעל תואר שני ומעלה בתחום הרלוונטי;
      ___________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  י"פ התשע"ג, עמ' 3172 ועמ' 5152; התשע"ד, עמ' 472; התשע"ה, עצ' 658 ועמ' 8220; התשע"ו, עמ' 10192; התשע"ח, עמ' 4406.
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"פעילות עיבוד המסע לפולין" - רצף של פעולות הדרכה או סיור או שילוב שלהם במשך 4 שעות לפחות, לקבוצה 
המונה 20 תלמידים לפחות, שהשתתפו בכל הפעילות אחרי חזרתם לישראל ממשלחת לפולין; 

השואה;  זיכרון  בנושא  חומרים  מוצגים  ובה  במתנ"ס  או  ספר  בבית  להעמיד  שניתן  תערוכה   - ניידת"  "תערוכה 
התערוכה תכלול 30 כרזות לפחות ותהיה מלווה בפעילות חינוכית שתכלול שתי יחידות הדרכה שכל אחת מהן 

נמשכת שעה וחצי לקבוצה של 20 משתתפים; 

"יום סיור" - רצף של ביקורים של תלמידי מערכת החינוך, בשני אתרים לפחות הקשורים לנושא זיכרון השואה במשך 
6 שעות לפחות; בכל אתר תתקיים פעולת הדרכה לקבוצה המונה 20 תלמידים לפחות שהשתתפו בכל יום הסיור; 

"שעה" - ארבעים וחמש דקות.

בכל מקום, לגבי קבוצה של משתתפים שהם תלמידי חינוך מיוחד, במקום קבוצה של 20 משתתפים תידרש קבוצה של   
15 משתתפים.

הפעילות הנתמכת   .3

תמיכת המשרד תינתן למוסד ציבור כהגדרתו בסעיף 3א לחוק )להלן - מוסד( שיימצא זכאי לכך בעבור ביצוע הפעולות   
האלה או חלק מהן, בהתאמה למטרות ולעקרונות תכניות הלימודים והתכניות החינוכיות של משרד החינוך, כמפורט 

להלן:

קיום אירועי הדרכה המיועדים למורי מערכת החינוך ולתלמידיה, לסטודנטים להוראה ולמדריכים למשלחות בני   )1(
נוער לפולין שהוסמכו לכך על ידי משרד החינוך לפי נהליו; ההדרכה תינתן במסגרת פעולות הדרכה, ימי עיון, 

סיורים וסמינרים כמשמעם במבחנים אלה; 

הפקת תכניות חינוכיות ולימודיות; הפקת יחידות הפעלה ולמידה המיועדות לשכבות הגיל השונות במערכת   )2(
החינוך, והכול באישור המזכירות הפדגוגית ומנהל חברה ונוער במשרד, לפי העניין;

ליווי והנחיית עבודות גמר בהיקף 5 יח"ל בנושא מבחנים אלה.  )3(

תנאי סף   .4

לתמיכה לפי מבחנים אלה יהיה זכאי מוסד שמתקיימים בו כל תנאי הסף האלה:  

המוסד מאוגד כדין בישראל;  )1(

המוסד פועל לשימור ולהנחלת זיכרון השואה ומשמעויותיה בקרב תלמידים שגילם עשר שנים לכל הפחות;   )2(

המוסד מאוגד כמוסד ללא כוונת רווח, ונוסף על כך אינו מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה, לפי חוק המועצה   )3(
להשכלה גבוהה, התשי"ח- 31958, ואינו מתוקצב או נתמך כתאגיד על פי חוק;

המוסד אינו מוסד חינוך פורמלי שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי;   )4(

עיקר פעילותו של המוסד במשך השנה שבעדה מבוקשת התמיכה היא בתחום שימור והנחלת זיכרון השואה   )5(
ומשמעויותיה, ועיקר פעילותו במשך שנתיים לפחות קודם שנת התמיכה היתה בתחום זה; לעניין זה, גוף ש–60% 
השואה,  זיכרון  ולהנחלת  לשימור  לפעילות  שימשו  הכספיים  בדוחותיו  שנרשמו  לפעילות  מההוצאות  לפחות 
ייחשב כעומד בתנאי סף זה; למרות האמור, מוסד ובו מסגרת המקיימת פעילות לשימור ולהנחלת זיכרון השואה 
בהתאם למטרות מבחנים אלה, והוכח להנחת דעת ועדת התמיכות כי פעילותה זו מנוהלת כמשק סגור ויש לה 

ניהול נפרד ועצמאי, ייחשב כעומד בתנאי סף זה לעניין עיקר הפעילות; 

המוסד מעסיק בחצי משרה לפחות מנהל פדגוגי בעל תואר שני לפחות בהיסטוריה או בחינוך;   )6(

המוסד מעסיק עשרה מדריכים לפחות, אשר אחד מהם לפחות מועסק במשרה מלאה; 70% לפחות מבין מדריכים   )7(
אלה יהיו בעלי תואר ראשון או בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בהדרכה בהיקף משמעותי של בני נוער או של 

תלמידים, בתחום השואה; 

לגבי מוסד המבקש תמיכה בעבור אחת מבין הפעולות האלה:  )8(

יום עיון למדריכי משלחות נוער לפולין;   )1(

סמינר הכנה לתלמידים לקראת הנסיעה לפולין;  )2(

פעילות עיבוד המסע לפולין;  )3(
      ___________

3  ס"ח התשי"ח, עמ' 191.
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שניים לפחות מבין המדריכים בו, הם מדריכי משלחות בני נוער לפולין המוסמכים על ידי המשרד ובעלי היתר   
הדרכה בתוקף מטעמו; 

המוסד יקיים הכשרות קבועות לצוות המדריכים שלו בהיקף של 60 שעות לשנה;  )9(

המוסד מקיים את הפעילות הנתמכת, למעט תערוכה ניידת וסיור, במבנה, אחד או יותר, המיועד לפעילות המוסד,   )10(
הנמצאים בסמיכות זה לזה ומהווים מכלול אחד, הכולל משרדים, ספרייה שיש בה 1,000 ספרים לפחות העוסקים 
בתחום מלחמת העולם השנייה והשואה, בהתאמה לתחום עיסוקו של המכון, מתוכם 100 ספרים לפחות שיצאו 

לאור ב–10 השנים האחרונות;

)11(  לצורך הפעילות שמקיים המוסד עומד דרך קבע אולם לפעילות בשטח כולל של 80 מ"ר לפחות, ונוסף על כך שתי 
כיתות לפחות;

המוסד אינו מקבל מימון בעד סוג הפעילות שבעדה הוא נתמך לפי מבחנים אלה מכל גורם ממשלתי אחר;   )12(

בשנה שקדמה לבקשת התמיכה ביקרו במוסד לפחות 5,000 מודרכים השייכים לאוכלוסייה המפורטת בסעיף 3)1(;  )13(

השואה  זיכרון  בנושא  המוסד  פעילות  של  הכספי  ההיקף  אלה,  מבחנים  לפי  לראשונה  הנתמך  מוסד  לגבי   )14(
של  הכספי  מההיקף  מחצית  לפחות  יהיה  התמיכה  מבוקשת  שבעבורה  לשנה  שקדמה  בשנה  ומשמעויותיה 

הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה.

אופן חלוקת התקציב ועקרונותיו  .5

מוסד העומד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף 4, יהיה זכאי לתמיכה מתקציב המשרד, כמפורט להלן:  

ואשר  תחום,  כל  של  לצדו  המפורט  לפי השיעור  המפורטים  השונים  הפעילויות  לסוגי  יחולק  תקציב התמיכה   )1(
התקיימו בשנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה, כמפורט להלן:

הדרכה של תלמידי מערכת החינוך ומוריה, לרבות מדריכי משלחות בני נוער לפולין כאמור בסעיף 3)1( - 60%; )א( 

הפקת תכנית חינוכית כאמור בסעיף 3)2( - 20%; )ב( 

20% יחולקו באופן שווה בין כל המוסדות הזכאים לתמיכה; )ג( 

בתמיכה בסוגי הפעילות כאמור בפסקאות )1( ו–)2( יחושב שווי נקודה לפי סכום התקציב העומד לחלוקה לסוג   )2(
פעילות בחלוקה בסך כל הנקודות שצברו כלל המוסדות שנמצאו זכאים לתמיכה בעבור פעילות זו;

אם ייוותר עודף תקציבי בלתי מנוצל באחד מסוגי הפעילויות כאמור, הוא יחולק בין שאר סוגי הפעילויות, בהתחשב   )3(
בשיעורם, כפי שנקבע במבחנים אלה.

אופן חישוב הניקוד המזכה בתמיכה  .6

התמיכה במוסדות שנמצאו זכאים תהיה בהתאם לאמות המידה האלה, ולפי הניקוד המפורט בצדן:  

לבקשה בעבור פעילויות של הדרכה, כאמור בסעיף 5)1()א(, יינתן ניקוד לפי אמות המידה שלהלן:  )1(

בעד פעולת הדרכה - נקודה אחת; )א( 

בעד פעולת הדרכה מורכבת - 1.5 נקודות; )ב( 

בעד יום עיון - 6 נקודות; בימי עיון שנכללה בהם פעולת הדרכה מורכבת אחת לפחות תינתן חצי נקודה  )ג( 
נוספת בעבור כל שעת הדרכה שבה התקיימה פעולת הדרכה מורכבת;

בעד יום עיון למדריכי משלחות נוער לפולין - 8 נקודות; לא יוכר יותר מיום עיון אחד למוסד באותו מקום  )ד( 
ובאותו מועד;

בעד קיום סמינר הכנה לתלמידים לקראת הנסיעה לפולין - 8 נקודות;  )ה( 

בעד קיום סמינר לתלמידים הכולל לינה - 10 נקודות; )ו( 

בעד קיום סמינר לתלמידים שנשארו בארץ - 12 נקודות; )ז( 

בעד קיום פעילות עיבוד המסע לפולין - 4 נקודות; )ח( 

בעד ליווי והנחיית עבודת גמר בהיקף 5 יח"ל - 4 נקודות; )ט( 

בעד קיום יום סיור - 5 נקודות; )י( 

בעד קיום הדרכה באמצעות תערוכה ניידת - 3 נקודות; )יא( 

בעד יום עיון לסטודנטים להוראה - 4 נקודות; )יב( 
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למען הסר ספק, לא תנוקד פעילות יותר מפעם אחת; לא תובא בחשבון ולא תנוקד פעילות שמומנה בכל דרך   
שהיא או שהמוסד ביקש בעדה תמיכה, מכל משרד ממשלתי או תאגיד שהוקם בחוק או לפי חוק;

לבקשות בעבור הפקת תכניות חינוכיות כאמור בסעיף 5)1()ב( יינתן הניקוד הזה:  )2(

בעד הפקת ערכת הדרכה - 2 נקודות; )א( 

בעד הפקת ערכת הדרכה מיוחדת - 3 נקודות. )ב( 

נהלים  .7

תמיכת המשרד לפי מבחנים אלה לא תעלה על 90% מהוצאות המוסד לפעילות הנתמכת. )א( 

לא תינתן תמיכה למוסד שהגיש בקשה לתמיכה בעד פעילות לפי סעיף 4)1()ג( במבחנים לחלוקת כספי תמיכות  )ב( 
של המשרד לאזרחים ותיקים למוסדות ציבור הפועלים להנצחת זיכרון השואה4 או לפי מבחני התמיכה בפעילות 

חינוך במוזיאונים5.

המוסד ישתף פעולה עם ביקורת המשרד ויגיש דוחות ביצוע תקופתיים, כספיים ועניינים כפי שיידרש על ידי  )ג( 
המשרד, באופן שיאפשר את בדיקת הפעילות שבעבורה מבוקשת התמיכה.

לא תינתן תמיכה בעד פעילות שהמשרד משתתף בה בדרך אחרת. )ד( 

אופן חישוב התמיכה   .8

בשלב הראשון יחושב שווי שעות התקן של מוסדות שהגישו בקשת תמיכה שלהם קיימים תקני מורים, בשנה  )א( 
שבעדה ניתנת התמיכה )להלן - שווי שעות תקן(.

בשלב השני יחושב סך כל התקציב, הכולל את סכום שווי שעות התקן והתקציב המצוי בתקנה )להלן - התקציב הכולל(. )ב( 

בשלב השלישי ייקבע הסכום הבסיסי לכל מוסד, כחלקו היחסי בתקציב הכולל, כפי שחושב בהתאם להוראות  )ג( 
סעיפים 5 ו–6 )להלן - הסכום הבסיסי(.

בשלב הרביעי ייקבע סכום התמיכה הסופי למוסד שיש לו שעות תקן, שיהיה הסכום שיתקבל לאחר הפחתת שווי  )ד( 
שעות התקן שלו, מהסכום הבסיסי כפי שנקבע לו בשלב השלישי. 

נמצא כי סכום התמיכה הסופי של מוסד כאמור בסעיף קטן )ד( הוא אפס או שלילי, לא יידרש המוסד להשיב סכום  )ה( 
כלשהו, והתמיכה ביתר המוסדות תחושב באופן הזה: 

שלילי  או  אפס  הוא  בהם  הסופי  התמיכה  מוסדות שסכום  של  התקן  שעות  שווי  יופחת  הראשון  בשלב   )1(
מהתקציב הכולל;

בשלב השני ייקבע סכום התמיכה הבסיסי לכל מוסד, לפי חלקם היחסי בתקציב המופחת כאמור.   )2(

תחילה  .9

תחילתם של מבחנים אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  

כ"ה באייר התשע"ח )10 במאי 2018(
נפתלי בנט      )803-35-2017-000058(
שר החינוך       ___________

4  י"פ התשס"ט, עמ' 3314; התשע"א, עמ' 996; התשע"ד, עמ' 2.

5  י"פ התשס"ב, עמ' 2 ועמ' 188; התשס"ז, עמ' 3642.

תיקון למבחנים של משרד התרבות והספורט למתן תמיכה במוסדות ציבור לצורך תמיכה בפעילות תרבות 
בתחום מורשת של עדות ישראל 

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

ועם  לממשלה  המשפטי  היועץ  עם  התייעצות  לאחר  התשמ"ה-11985,  התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף  בהתאם 
המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3)4( לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג-22002, מתפרסם בזה תיקון למבחנים 
של משרד התרבות והספורט למתן תמיכה במוסדות ציבור לצורך תמיכה בפעילות תרבות בתחום מורשת של עדות ישראל 

)להלן - המבחנים העיקריים(3, כמפורט להלן:
   ___________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

3  י"פ התשע"ה, עמ' 4784; התשע"ו, עמ' 2252 ועמ' 8787; התשע"ז, 7806.
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תיקון סעיף 2   .1

בסעיף 2 למבחנים העיקריים -   

ההגדרה "להקת מחול בתחום המורשת של עדות ישראל" - תימחק;   )1(

ההגדרה "מוסד חזנות" - תימחק;  )2(

במקום ההגדרה "מוסד ציבור" יבוא:   )3(

""מוסד" - מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף 3א לחוק;";  

בהגדרה "מורשת של עדות ישראל", במקום "שימור כאמור, או פרסום והפצה כאמור" יבוא "שימורם, פרסומם או הפצתם";  )4(

אחרי ההגדרה "מורשת של עדות ישראל" יבוא:   )5(

""מינהל" - מינהל התרבות שבמשרד;";

4א,";  בסעיף  לאמור  "או המינהל, שניתנו בהתאם  יבוא  "קבלת המלצות המדור"  עדות", אחרי  "מרכז  בהגדרה   )6(
במקום "בשנת ההערכה התקיימו בו תנאים אלה" יבוא "מתקיימים בו כל התנאים האלה"; בפסקה )2(, המילים 
"בשנת תקציב מבוקר" - יימחקו; בפסקה )3(, במקום "מקיים" יבוא "קיים", המילה "בשנה" - תימחק; בפסקה )4(, 

במקום "בשנת התקציב שבעדה מתבקשת התמיכה" יבוא "בשנת התמיכה";

ההגדרה "קונצרט" - תימחק;  )7(

בהגדרה "קופרודוקציה", המילים "או קונצרט" - יימחקו ובמקום "הופקו ומומנו" יבוא "הופקה ומומנה";   )8(

אחרי ההגדרה "קופרודוקציה" יבוא:   )9(

""שנת הערכה" - השנה הקלנדרית שקדמה לשנה התקציבית הקודמת; לדוגמה, בהתייחס לשנת התמיכה 2020, 
שנת ההערכה היא שנת 2018;

"שנת התמיכה" - השנה הקלנדרית שבעבורה מבוקשת התמיכה;

"שנה קלנדרית" - תקופה של שניים עשר חודשים שתחילתה ביום 1 בינואר ושסיומה ביום 31 בדצמבר;";

2020, השנה  "לדוגמה, בהתייחס לשנת התמיכה  יבוא  בהגדרה "שנה תקציבית קודמת", אחרי "מבחנים אלה;"   )10(
התקציבית הקודמת היא שנת 2019;";

ההגדרה "שנת הערכה" - תימחק;  )11(

ההגדרה "שנת התקציב המבוקר" - תימחק.  )12(

תיקון סעיף 3   .2

בסעיף 3)4( למבחנים העיקריים -   

בפסקת משנה )א(, המילים "בתחום המוסיקה ובתחום המחול" - יימחקו;  )1(

פסקת משנה )ג( - תימחק.  )2(

תיקון סעיף 4  .3

בסעיף 4 למבחנים העיקריים -   

בפתיח, המילים ")להלן - המוסד(" - יימחקו;   )1(

בפסקה )1(, לפני "המוסד הוא מרכז עדות" יבוא "הוועדה קבעה על פי המלצת המדור ש"; המילים "או מוסד חזנות,   )2(
יבוא  ישראל"  עדות  "בתחום המורשת של  אחרי  יימחקו;   - ישראל"  עדות  בתחום המורשת של  מחול  להקת  או 
"כהגדרתו במבחנים אלה,"; אחרי "שמקיים פעילות בתחום המורשת של עדות ישראל" יבוא "או שפועל בו מרכז 

עדות כאמור"; במקום "במסגרת" יבוא "כמסגרת"; במקום "מוסד הציבור" יבוא "המוסד";

בפסקה )2(, במקום האמור בה יבוא "הוועדה קבעה על פי המלצת המדור שהמוסד פועל כמרכז עדות כהגדרתו   )3(
במבחנים אלה מיום 1 בינואר של שנת ההערכה לפחות;"; 

בפסקה )8(, במקום "מוסד הציבור" יבוא "המוסד"'; אחרי "נשוא בקשת התמיכה" יבוא "לשנת התמיכה"; אחרי   )4(
"תנמק את קביעתה;" יבוא "מוסד רשאי לעדכן את תכנית העבודה שהגיש בהתאם לסכום התמיכה שאושר לו, 
בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לו החלטת ועדת התמיכות בדבר התמיכה שאושרה לו, ובלבד שלא יערוך שינויים 

מהותיים בתכנית, לרבות בנוגע לתחום הפעילות שבעדו אושרה התמיכה כאמור;";
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במקום פסקה )10( יבוא:   )5(

במוסד שנתמך לראשונה, עלות הפעילות הנתמכת לצורך חישוב התמיכה לא יעלה על כפל עלות הפעילות   )10("
שבעדה ניתנת התמיכה ושקיים המוסד בשנת ההערכה;";

במקום פסקה )15(, יבוא:  )6(

הוא השלים את הגשת כל הדוחות הנדרשים לצורך ניקודו על פי מבחנים אלה, כשהם מלאים ותקינים,   )15("
כנדרש מאת המינהל, עד יום 1 במרס של השנה התקציבית הקודמת; ועדת התמיכות רשאית לאשר הארכת 

מועד זה במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה, ובכפוף לכל דין;";

אחרי פסקה )15( יבוא:   )7(

בלי לגרוע מהוראות הנוהל, הוא הגיש את הדוח הכספי המבוקר שלו, המתייחס לשנה התקציבית הקודמת,   )16("
עד יום 30 בספטמבר של שנת התמיכה; 

הוא הגיש, במהלך שנת התמיכה, דוחות ביצוע שוטפים, דוחות פעילות רבעוניים שוטפים ודוחות שנתיים   )17(
המעידים על עמידתו בתכנית העבודה ובתנאי הזכאות לקבלת התמיכה; כל הדוחות יוגשו באופן שיקבע 

המינהל ובמועדים שיקבע המינהל;

אם לא קיבל המוסד תמיכה מהמינהל בשנה התקציבית הקודמת לפי מבחנים אלה, הוא יודיע למינהל על   )18(
כוונתו להגיש בקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה לא יאוחר מיום 1 בינואר של השנה התקציבית הקודמת 
וייתן לחברי המדור הזדמנות סבירה להתרשם מפעילותו; עם מתן הודעה כאמור יעדכן המוסד את המינהל, 
וימשיך  ימים ממועד מתן ההודעה כאמור   60 ומיקומה לתקופה של  בכתב על אודות פעילותו, מועדיה 

לעדכן בכתב את המינהל באופן שוטף על אודות פעילותו 60 ימים מראש לפחות.";

אחרי סעיף 4 למבחנים העיקריים, יבוא:  )8(

המלצות המדור והמינהל ")4א( 

המלצות המדור לוועדה בדבר התקיימות התנאים המפורטים בסעיפים 4)1( ו–4)2(, יינתנו לאחר בחינת  )א( 
פעילות המוסד, אופייה והיקפה בשנת ההערכה; המלצת המדור כאמור תינתן מדי שנה; לגבי מוסד, 
שמגיש לראשונה בקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה, הודיע על כוונתו להגיש בקשה כאמור בסעיף 
4)18( ומסר למינהל התרבות את כל המידע והמסמכים הדרושים לטיפול בבקשתו - יבחן המדור את 
התקיימות התנאים האמורים בסעיפים 4)1( ו–4)2( החל ביום 1 בינואר של השנה התקציבית הקודמת 
עד יום 31 במאי באותה שנה או עד למועד שבו יגבש המדור את המלצותיו, לפי המוקדם; למרות 
האמור, המדור יוכל לגבש את המלצותיו על סמך צפייה בפעילות, שקיים המוסד קודם למועד זה, 

ובלבד שהפעילות התקיימה לאחר יום 1 בינואר של שנת ההערכה;

המלצות המינהל לוועדה בדבר התקיימות התנאים המפורטים בסעיף 2 בהגדרה "מרכז עדות" ובסעיף 4,  )ב( 
שלגביהם המדור אינו נותן המלצות לוועדה, יינתנו לאחר בחינת פעילות המוסד, אופייה והיקפה בשנת 
ההערכה אלא אם כן נקבע בסעיפים אלה אחרת; לגבי מוסד הנתמך לראשונה - ניתן לבחון לפי התקופה 
שבין יום 1 בינואר של השנה התקציבית הקודמת ליום 31 במאי באותה שנה; המלצת המינהל כאמור 

תינתן מדי שנה."

תיקון סעיף 5  .4

בסעיף 5 למבחנים העיקריים, במקום האמור בו יבוא:   

זכאותו של מוסד לתמיכה לפי מבחנים אלה מותנית בהמשך התקיימותם של תנאי הזכאות הרלוונטיים, המפורטים  ")א( 
במבחנים אלה )להלן בסעיף קטן זה - תנאי הזכאות( עד תום שנת התמיכה; בלי לגרוע מכל סמכות אחרת של 
הוועדה, הוועדה, מינהל התרבות או המדור רשאים לבחון, בכל עת ולפי שיקול דעתם, את המשך התקיימותם של 

תנאי הזכאות, כולם או חלקם.

מצאה הוועדה כי במוסד שהוועדה אישרה את זכאותו לתמיכה באותו שנה, פסק מלהתקיים אחד מהתנאים  )ב( 
למתן התמיכה, על פי מבחנים אלה, יידרש המוסד להגיש לוועדה בתוך פרק זמן סביר, שלא יעלה על חודשיים, 
תכנית מפורטת לתיקון הליקוי; המוסד יידרש לסיים את ביצוע התכנית האמורה בתוך חודשיים מיום הגשתה; 
הוועדה רשאית להאריך מועד זה לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובהתחשב 
בהחלטות דומות שהתקבלו בנושא זה לגבי מוסדות אחרים; במהלך התקופה שבה לא התקיים תנאי מהתנאים 

למתן התמיכה תיפסק העברת כספי התמיכה למוסד הציבור.
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לא הוגשה תכנית לתיקון הליקוי, כאמור בסעיף קטן )ב(, או שהתכנית לא בוצעה בפרק הזמן הנדרש, או שביצועה  )ג( 
לא הביא לתיקון הליקוי, תישלל התמיכה מהמוסד מעת שחדל להתקיים במוסד תנאי מתנאי הזכאות ויהיה עליו 

להשיב את כספי התמיכה לפי הוראות הנוהל."

ביטול סעיף 6  .5

סעיף 6 למבחנים העיקריים - בטל.  

תיקון סעיף 7  .6

בסעיף 7)א( למבחנים העיקריים -   

יימחקו,   - החזנות"  בתחום  קונצרטים  או  ישראל  עדות  מורשת  בתחום  מחול  הפקות  "לרבות  המילים  ברישה,   )1(
ובמקום "התכנית" יבוא "בקשת תמיכה של מוסד תכנית";

בפסקה )1(, במקום "המתוכננים לפי סוגיהם" יבוא "המתוכנן לפי סוגו", בכל מקום, במקום "אירועי" יבוא "אירוע",   )2(
במקום "היקפם" יבוא "היקפו" ובמקום "תוכנם" יבוא "תוכנו".

החלפת כותרת  .7

בפרק ב' למבחנים העיקריים, במקום הכותרת יבוא "קביעת התמיכה".   

תיקון סעיף 8  .8

בסעיף 8 למבחנים העיקריים -   

בסעיף קטן )א(, אחרי "גובה התמיכה" יבוא "במוסד העומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4";  )1(

בסעיף קטן )ד( -  )2(

ברישה, במקום "בשנה התקציבית הקודמת" יבוא "בשנת ההערכה"; )א( 

בפסקה )1(, במקום "בשנה התקציבית הקודמת" יבוא "בשנת ההערכה"; )ב( 

בפסקה )2(, במקום "בשנת התמיכה" יבוא "נכון ליום 1 בינואר בשנת ההערכה"; )ג( 

בפסקה )3(, במקום "בשנת התקציב המבוקר" יבוא "בשנת ההערכה"; )ד( 

בסעיף קטן )ה( -   )3(

)א( ברישה, במקום "בשנת התקציב המבוקר" יבוא "בשנת ההערכה";

)ב( בפסקה )2(, במקום "בשנה התקציבית הקודמת" יבוא "בשנת ההערכה";

)ג( בסיפה, במקום "שנת התקציב המבוקר" יבוא "שנת ההערכה".

תיקון סעיף 9  .9

אחרי סעיף 9)א( למבחנים העיקריים יבוא:  

לפי מבחנים אלה, בכל אחד  זכאי לתמיכה  ניקוד בקשה לתמיכה של מוסד שנמצא  לוועדה בדבר  המלצות   ")א1( 
  מהמשתנים המפורטים בסעיף 9, יהיו כמפורט להלן:

לעניין המשתנה בסעיף 12)ב( - המדור ימליץ לוועדה בדבר ניקוד הבקשה לאחר שבחן את פעילות המוסד    )1(
בשנת ההערכה; לגבי מוסד שנתמך לראשונה - בתקופה שמיום 1 בינואר של השנה התקציבית הקודמת 

עד יום 31 במאי באותה שנה; המלצת המדור תינתן מדי שנה;  

המחלקה   - 12)ב(  בסעיף  המפורטים  המשתנים  למעט   ,16 עד   10 בסעיפים  המפורטים  המשתנים  לעניין    )2(
ניקוד הבקשה לאחר שבחנה את פעילות המוסד בשנת  למורשת במינהל התרבות תמליץ לוועדה בדבר 
ההערכה; לגבי מוסד שנתמך לראשונה - ניתן לבחון את פעילות המוסד בתקופה שמיום 1 בינואר של השנה 

התקציבית הקודמת עד יום 31 במאי באותה שנה; המלצת המחלקה למורשת תינתן מדי שנה."

תיקון סעיף 15  .10

בסעיף 15 למבחנים העיקריים, במקום "בשנת התקציב המבוקר" יבוא "בשנת ההערכה".  

תיקון סעיף 16   .11

בסעיף 16 למבחנים העיקריים, בכל מקום, במקום "מועד הגשת בקשת התמיכה" יבוא "תום שנת ההערכה".  
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ביטול סעיפים 17 עד 33  .12

סעיפים 17 עד 33 למבחנים העיקריים - בטלים.  

13.  תיקון סעיף 35 

בסעיף 35)ב( למבחנים העיקריים, אחרי "מתקציב המשרד" יבוא "בשנת התמיכה".   

תיקון סעיף 38  .14

במקום סעיף 38 למבחנים העיקריים יבוא:  

על אף האמור במבחנים אלה -   )38("

בהתייחס לשנת התמיכה 2018, יחולו ההוראות האלה:    )א( 

כמרכז  תמיכה  לקבלת  בקשה  ושהגיש  אלה,  מבחנים  לפי  עדות  כמרכז  ב–2017  שנתמך  מוסד  לעניין   )1(
עדות לפי מבחנים אלה בעד שנת 2018, קביעת זכאותו לתמיכה וניקוד בקשתו לפי מבחנים אלה ייעשו 
בהתחשב בנתונים הנוגעים לפעילותו של אותו מוסד בתקופה המתחילה ביום י"ח בתשרי התשע"ו )1 

באוקטובר 2015( ומסתיימת ביום כ"ז באלול התשע"ו )30 בספטמבר 2016(;

לא יופחתו מסכום התמיכה חריגות שכר לפי סעיף 8)ד( בהתייחס למוסד, שהתמיכה בו הופחתה לפי   )2(
הסעיף האמור בשנת 2017.

בתנאי  עדות  כמרכז  תמיכה  לקבלת  בקשה  שהגיש  מוסד  של  עמידתו  בדיקת   ,2019 התמיכה  שנת  לעניין    )ב( 
הזכאות וניקוד בקשות לתמיכה ייעשו במהלך שנת 2018 לפי הוראות מבחנים אלה ובכפוף להוראות שלהלן: 

מוסד שנתמך בשנים 2017 ו–2018 כמרכז עדות על פי מבחנים אלה שלא נמצא זכאי לתמיכה כמרכז   )1(
עדות לפי מבחנים אלה בשנת 2019, תיבדק עמידתו בתנאי הזכאות לפי סעיף 4 בהתייחס לתקופה 
שמיום כ"ח באלול התשע"ו )1 באוקטובר 2016( עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017( )להלן - 
תקופת הבדיקה(; ניקוד בקשתו של המוסד בהתייחס למשתנים המפורטים בסעיפים 10 עד 16 למעט 
מוסד  אותו  של  לפעילותו  הנוגעים  בנתונים  בהתחשב  ייעשה  12)ב(,  בסעיף  המפורטים  המשתנים 

בתקופת הבדיקה;

מוסד שמתעתד להגיש בקשה להיתמך כמרכז עדות בשנת 2019 ולא נתמך בעד פעילותו כמרכז עדות   )2(
 בשנת 2018 ימסור הודעה למינהל התרבות כאמור בסעיף 4)18( לא יאוחר מיום י"ד באדר התשע"ח 

)1 במרס 2018(;  

לעניין מוסד שהגיש בקשה להיתמך לפי מבחנים אלה בשנת 2019, להוציא מוסד שנתמך לפי מבחנים   )3(
אלה בשנת 2017 ובשנת 2018, ושבנסיבות העניין לא עלה בידי המדור לבחון את הפעילות שקיים 
המוסד כאמור במבחנים אלה, בחינת התקיימות התנאים כאמור בסעיף 4א)א( ייעשו על סמך בחינת 
)30 ביוני  )1 במרס 2018( עד יום י"ז בתמוז התשע"ח  פעילות המוסד החל ביום י"ד באדר התשע"ח 
כל  למינהל את  ובלבד שהמוסד מסר  מביניהם,  לפי המוקדם  לגיבוש המלצת המדור,  עד  או   ,)2018
המידע והמסמכים הדרושים לטיפול בבקשתו; למרות האמור, המדור רשאי לגבש את המלצתו כאמור 

על סמך צפייה בפעילות שקיים המוסד מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(. 

תחילה  .16

תחילתו של תיקון זה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  

י"ז באייר התשע"ח )2 במאי 2018(
)חמ 3-1888(

)803-35-2017-000045(       מירי רגב
שרת התרבות והספורט     

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתמיכה בקבוצות מתנדבים 
בחקלאות ביישובים כפריים המקימים פעילות חקלאית נרחבת

לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התשמ"ה-11985  התקציב  יסודות  לחוק  3א  סעיף  לפי 
מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן - המשרד( לתמיכה בקבוצות 

מתנדבים בחקלאות ביישובים כפריים המקימים פעילות חקלאית נרחבת2 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן: 
  ___________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 4907; התשע"ד, עמ' 1709.
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תיקון סעיף 2   .1

בסעיף 2 למבחנים העיקריים -   

במקום ההגדרה "מתנדב" יבוא:  )1(

""מתנדב" - אזרח ישראלי או תושב קבע, שגילו 16 שנים ומעלה, המבצע פעולת התנדבות כמשמעותה במבחנים 
אלה;";

בהגדרה "מתנדב קבוע", אחרי "מי שהוא מתנדב" יבוא "או עתיד להתנדב".  )2(

2.   תיקון סעיף 4

בסעיף 4 למבחנים העיקריים -  

)1(  בפסקה )1(, אחרי "הממוצע )ברוטו( במשק" יבוא "לשנת 2016 כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;";

)2(  בפסקה )2(, אחרי "והשתתפו בהן", במקום "20" יבוא "15";

במקום פסקה )3( יבוא:   )3(

ההתנדבות  מוקדי  ואל  היישובים  אל  מוכחות  נסיעה  בהוצאות  השתתפות   - וסגל  מתנדבים  נסיעות   )3("
והעבודות; תחום פעילות נתמך זה יכלול: הוצאות נסיעה של מתנדבים וסגל בתחבורה ציבורית למעט מוניות, 
וכן הוצאות היסעים מאורגנים של קבוצות מתנדבים לצורך מימוש מטרות ההתנדבות; בכל מקרה, לא יעלו 
הוצאות נסיעות כאמור על התעריף הניתן לעובדי המדינה לפי הוראות החשב הכללי, כקבוע בהוראת החשב 
הכללי מס' 13.4.0.2 המעודכנת ליום 1 בינואר 2016 ולעניין הסעות מאורגנות לפי התעריף הנוהג בהתקשרויות 
החשב הכללי לעניין הסעות, כפי שקבוע בהודעת החשב הכללי מס' מ.16.8.1 המעודכנת ליום 19 בינואר 2016; 

במסגרת פסקה זו, יכיר המשרד גם בהוצאות דלק, בתנאי שהתקיימו כלל התנאים האלה: 

הוצאות הדלק נעשו באמצעות התקן תדלוק אוטומטי בלבד; )א(  

מבעלי  אחד  את  משמש  ואינו  הבקשה  מגיש  הגוף  שם  על  רשום  התדלוק  להתקן  המשויך  הרכב  )ב( 
התפקידים כרכב צמוד; 

סכום התמיכה המאושר בגין הוצאות דלק ביחס לכלי רכב בודד לא יעלה על 15,000 שקלים חדשים  )ג(  
כולל מע"מ לשנה;";

בפסקה )4(, אחרי "על תעריף אש"ל" יבוא "היומי";  )4(

בפסקה )5(, לפני "השכירות נדרשת להם" יבוא "ככל ש";   )5(

במקום פסקה 6)א( יבוא:   )6(

סכום השתתפות המשרד )התמיכה( לרכישת פריט בודד לא יעלה על 150,000 שקלים חדשים )כולל מע"מ(, וסך כל  ")א( 
התמיכה לפי פסקה זו לא תעלה על 25% מכלל התמיכה שאושרה למוסד; בלי לגרוע מן האמור יובהר כי המשרד 

יכיר בהוצאות לרכישת כלי רכב, ובלבד שהוא עונה על התנאים המצטברים האלה: 

עלות רכישת הרכב אינה עולה על 40,000 שקלים חדשים כולל מע"מ לרכב פרטי עד חמישה מקומות,    )1(
ו–80,000 שקלים חדשים כולל מע"מ לרכב הסעות מעל שבעה מקומות, או שעלות הרכב אינה עולה 

על 70% מערכו הנקוב במחירון "יצחק לוי" הרלוונטי ליום הרכישה, הנמוך מבין השניים; 

בוצע רישום בעלות של הרכב על שם הגוף המבקש;    )2(

הארגון צירף הצהרה בדבר נחיצות הרכב ושימוש בפועל ברכב למימוש מטרות התמיכה וכמות כלי    )3(
הרכב שנרכשו אינה עולה על היחס של כלי רכב אחד ל–20 מתנדבים קבועים הרשומים שפורטו במסמכי 

הבקשה; 

יובהר כי הוצאות רכישת כלי הרכב כפופות למגבלה הקבועה בפסקת משנה זו, ולפיה סך התמיכה לא    )4(
תעלה על 25% מכלל התמיכה שאושרה למוסד;"; 

בפסקה )6()ב( -   )7(

אחרי "ושלוש הצעות מחיר לכל פריט לפחות" יבוא "ובעלות של מעל 10,000 שקלים חדשים לפריט בודד"; )א( 

אחרי "לפריטים האמורים;" יבוא "עוד יובהר בהקשר זה כי הדרישה לקבלת הצעות מחיר אינה חלה לעניין  )ב( 
רכישת כלי רכב;";
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בפסקה )6()ג( -   )8(

לפני "החלק היחסי של משך השימוש" יבוא "ההפרש בין"; )א( 

במקום "מתוך" יבוא "לבין"; )ב(  

אחרי פסקה )7( יבוא:  )ג( 

שיפוץ - השתתפות בהוצאות שיפוץ מבנים המשמשים למגורי מתנדבים או סגל, ובלבד שהשיפוצים    )8("
נדרשים למבקש התמיכה לצורך תיקון ליקוי או בלאי במבנה קיים, ולא כפעולת הרחבה, שדרוג או 
חידוש חיצוני שאינו הכרחי, והמשרד אישר מראש את הצורך בשיפוץ ואת עלותו לאחר שנבחנה על 
ופירוט השיפוץ המבוקש;  גורם מקצועי; לצורך אישור התשלום יש להציג שלוש הצעות מחיר  ידי 
הוראות פסקה זו לא יגרעו מהוראות לעניין שיפוץ הקבוע בסעיף 10 להוראות הנוהל; עוד מובהר בזה 
כי לא תאושר הוצאה כוללת לגוף מבקש לצורך שיפוץ מבנים העולה על 100,000 שקלים חדשים כולל 

מע"מ או הוצאה העולה על 10% מכלל התמיכה המבוקשת, לפי הנמוך מביניהם;".

תיקון סעיף 5   .3

בסעיף 5)ג( למבחנים העיקריים, במקום "60%" יבוא "75%".  

תיקון סעיף 6   .4

בסעיף )6( למבחנים העיקריים -   

במקום פסקה )4( יבוא:    )1(

")4( מוסד הציבור המציא הצהרה בכתב ולפיה במהלך השנה שבעדה מבוקשת התמיכה יפעיל מערך התנדבות 
המונה 24 מתנדבים קבועים לפחות, בהיקף שנתי של 4,800 שעות התנדבות לפחות; מובהר כי מוסד ציבור 
המאושרת  התמיכה  מגובה  יקוזז  התחייב,  שעליו  המתנדבים  מערך  מתחזית  לפחות  ב–90%  עמד  שלא 
שיעור אי–העמידה בתחזית; במקביל תינתן למבקש, על פי בקשתו, אפשרות לערער לפני הוועדה ולנמק 

את הסיבות לאי–העמידה בתחזית; ערר זה, על נימוקיו, יוגש עם קבלת ההודעה על הקיזוז המתוכנן;";

במקום פסקה )6א( יבוא:    )2(

" )6א( הארגונים מפעילים מערך התנדבות קבוע באזורי עדיפות לאומית בהיקף המפורט להלן:   

בשנת 2017 ואילך המערך ההתנדבותי פועל בשישה יישובים לכל הפחות ובלבד שבכל יישוב פועלים   )1(
ארבעה מתנדבים לפחות;

מוסד הציבור יוכיח קיום תנאי זה באמצעות הצגת תכניות שביצע בעבר ובתנאי שנחה דעתה של   )2(
ועדת התמיכות מהתכניות האמורות;

במוסד  להכיר  ניתן  לראשונה,  למוסד המגיש בקשת תמיכה  ביחס  כי  מובהר  מן האמור,  לגרוע  בלי   )3(
הציבור שמפעיל מערך התנדבותי בשני יישובים לפחות; למוסד כזה יינתן סיוע בהתאם ליחס שבין 
כמות היישובים שבהם מבוצעת התנדבות בפועל לבין מספר היישובים המזערי הנדרש על פי הנוהל; 

בשנה השנייה להגשת הבקשה יפעיל המוסד הציבורי מערך התנדבותי בארבעה יישובים לפחות;".

תיקון סעיף 8   .5

בסעיף 8 למבחנים העיקריים -   

בטבלה בסעיף קטן )א( -    )1(

בפרט ב', בטור "אמות המידה", אחרי "סך כל המתנדבים בשנה" יבוא "הקודמת לפעילות בשנה שבעדה  )א(  
ניתנת התמיכה";

בפרט ג', אחרי המילים "בהיקף של 750 שעות התנדבות בשנה לפחות" יבוא "המתבצעות על ידי מתנדבים קבועים"; )ב(  

בסעיף קטן )ב( למבחנים העיקריים, המילים "באמת המידה בפסקה ז' )הלימת תכנית העבודה למטרות התמיכה(    )2(
יכול שיקבל יותר ממוסד אחד ניקוד מרבי" - יימחקו. 

תיקון סעיף 10    .6

בסעיף 10)2( למבחנים העיקריים, במקום "80%" יבוא "75%"; במקום סעיף 10)ב( יבוא "בכל מקרה סכום התמיכה   )1(
למוסד לא יעלה על 75% מהעלות בפועל".
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אחרי סעיף 10)2( יבוא:   )2(

לעניין תשלום מקדמה למי שנמצאו זכאים לתמיכה, יחולו הוראות הנוהל."  )3("

תחילה  .7

תחילתו של תיקון זה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.   

י' בניסן התשע"ז )6 באפריל 2017(
)חמ 3-1888-ה12(

אורי אריאל     )803-35-2017-000014(
     שר החקלאות ופיתוח הכפר

הודעה על אמצעים חופשיים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-1974

)עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-11974, אני  ושירותים  3ב)ב( לצו הפיקוח על מצרכים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
מודיע כי לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים:

שם האמצעייצרן

.1HP – Hewlett-PackardHP 200 G3 All-in-One PC

.2HP – Hewlett-PackardHP LaserJet Pro M15w (W2G51A) Printer

.3HP – Hewlett-PackardHP PageWide Managed Color MFP E77660dn (Z5G77A) / E77660dns (2LF96A)

.4HP – Hewlett-Packard HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650z (J7Z08A) / E77650zs
(J7Z14A)

.5MicrosoftAzure Data Box

.6MicrosoftAzure Data Stack

.7CitrixCitrix Workspace Environment Management 4.5

.8CitrixCitrix Workspace Environment Management 4.6

.9CitrixCitrix XenServer 7.4

.10CitrixCitrix Receiver for Linux 13.8

.11Citrix Citrix Receiver for Linux 13.9

.12SymantecSymantec Mail Security for Microsoft Exchange 7.9

.13SymantecNorton Security for iOS 1.x

.14VeritasVeritas Stack 1.x (starting with 1.0)

.15VeritasVeritas Sales Professional Network Mobile App 1.x (starting with 1.0)

.16IBMIBM PureApplication Platform 2.2.5

.17IBMIBM Business Automation Workflow

.18IBMIBM Data Science Experience Local Model Management and Deployment 1.2.0

.19IBMIBM Enterprise Asset Management on Cloud (Maximo)

.20IBMIBM Cloud App Platform for Hybrid Deployment 1.1

.21IBM IBM FTM for Corporate Payments/ Check/Digital Payments for Multiplatforms

.22HortonworksHortonworks Data Platform 2.6

כ"א באייר התשע"ח )6 במאי 2018(
)חמ 3-1159-ה2(        אודי אדם

___________    המנהל הכללי של משרד הביטחון
1 ק"ת התשל"ה, עמ' 45; התשנ"ח, עמ' 1107.
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הודעה על אמצעים חופשיים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-1974

)עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-11974, אני  ושירותים  3ב)ב( לצו הפיקוח על מצרכים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
מודיע כי לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים:

שם האמצעייצרן

.1Samsung / HP SL-K7600GX/LX (SS041B/SS042B) / SL-K7500GX/LX (SS039A/SS040B)
/ SL-K7400GX/LX (SS038C/SS037A) Printers

.2Samsung / HP SL-K4250RX (SS031B) / SL-K4300LX (SS032M) / SL-K4350LX (SS033B)
Printers

.3Samsung / HP ProXpress SL-M4080FX (SS395P) Printer

.4SamsungSL-NWE001X Wireless/NFC Adapter

.5CitrixCitrix XenDesktop / XenApp Session Recorder 7.17

.6CitrixCitrix Linux Virtual Delivery Agent 7.7

.7CitrixCitirx XenApp / XenDesktop Main Server Components 7.17

.8CitrixCitrix Receiver for Windows 4.11

.9 Qualcomm / Capsule
Tech

SmartLinx Medical Device Information System (MDIS)

.10IBMIBM DataPower v7.7.x

.11IBMIBM Power 9 Scale Out Server

.12IBMIBM SPSS Modeler for Data Science Experience

.13IBMIBM DataPower Gateway X2 (Pre-loaded with DataPower 7.6.0)

.14IBMExtensions for OpenJDK for Eclipse OpenJ9 Version 10

.15IBM Extensions for OpenJDK for Eclipse OpenJ9 Version 9

.16ExtronMLC Plus 100

.17ExtronTLP Pro 720M

.18Outcold Solutions LLCMonitoring OpenShift

.19Outcold Solutions LLCMonitoring Kubernetes

.20Outcold Solutions LLCMonitoring Docker

.21Outcold Solutions LLCMonitoring Windows Containers

י"ד בניסן התשע"ח )9 באפריל 2018(
)חמ 3-1159-ה2(        אודי אדם

___________    המנהל הכללי של משרד הביטחון
1 ק"ת התשל"ה, עמ' 45; התשנ"ח, עמ' 1107.

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996, אני ממנה בזה ועדת אתיקה כמפורט להלן, שבהרכבה חברים וממלאי 

מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:

 ___________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' 837.
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)א(
יושבי ראש

ברשימת שר 
המשפטים

)ב(
רופאים מומחים
)שם - ומומחיות(

)ג(
פסיכולוגים ועובדים 

סוציאליים

)ד(
 נציגי ציבור 

ואנשי דת
)ה(

אחות

לשכת הבריאות - מחוז חיפה3

עורך הדין 
מארק שירין, 

יושב ראש, 
וממלאת 

מקומו עורכת 
הדין מאיה 

פלד-רז

פרופ' שמואל רשפון - 
בריאות הציבור ומינהל 
רפואי, וממלאי מקומו, 
ד"ר אירינה וולוביק - 
בריאות הציבור וד"ר 

אפרת גיל - גריאטריה 
ורפואה פנימית

ד"ר רובין ליזה - 
רפואת ילדים ובריאות 

הציבור, וממלא 
מקומה, ד"ר ישי לכטר 

- רפואה פנימית 
וגסטרואנטרולוגיה

יפעת כהן 
הראל - עובדת 

סוציאלית, וממלא 
מקומה, רוני סרור 

- פסיכולוג

ד"ר סער 
הראל, 

וממלאי 
מקומו, הרב 
רונן לוביץ, 
הרב אליהו 

בלום והשייח' 
מהנא פארס

בתיה מג'ר - אחות 
מוסמכת, וממלאת 
מקומה, איבתיסאם 

יונס - אחות 
מוסמכת

תוקף המינוי לארבע שנים.

ב' באייר התשע"ח )17 באפריל 2018(
)חמ 3-2753(        משה בר סימן טוב

המנהל הכללי של משרד הבריאות  ___________
3  י"פ התשע"ד, עמ' 4566; התשע"ה, עמ' 5282.

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996, אני ממנה בזה ועדת אתיקה כמפורט להלן, שבהרכבה חברים וממלאי 

מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:

)א(
יושבי ראש

ברשימת שר 
המשפטים

)ב(
רופאים מומחים
)שם - ומומחיות(

)ג(
פסיכולוגים ועובדים 

סוציאליים

)ד(
 נציגי ציבור 

ואנשי דת
)ה(

אחות

המרכז הרפואי לבריאות הנפש "מעלה הכרמל"3

עורך הדין 
מארק שירין, 

יושב ראש, 
וממלאת 

מקומו עורכת 
הדין שולמית 

בלנק

ד"ר אילה שיינקמן - 
פסיכיאטריה, וממלאת 
מקומה, ד"ר חיים צבי 

קירש - פסיכיאטריה

ד"ר יורי טשרניחובסקי - 
רפואה פנימית, וממלאת 

מקומו, ד"ר גלינה 
וולוביק - פסיכיאטריה 

של הילד והמתבגר

תמר לוי - עובדת 
סוציאלית, 

וממלאת מקומה, 
לילך ישי עטר - 

עובדת סוציאלית

הרב שמואל 
קפלן, וממלא 
מקומו פנחס 

וגמן

ירדנה בסון - 
אחות מוסמכת, 

וממלאת מקומה, 
אולגה זולוטוב - 

אחות מוסמכת

תוקף המינוי לארבע שנים.

ז' באייר התשע"ח )22 באפריל 2018(
)חמ 3-2753(        משה בר סימן טוב

המנהל הכללי של משרד הבריאות  ___________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' 837.

3  י"פ התשע"ה, עמ' 6330.

DoCenter Id:801-02-2018-000383, received on -28/05/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



8103 ילקוט הפרסומים 7815, י"ד בסיוון התשע"ח, 28.5.2018 

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996, אני ממנה בזה ועדת אתיקה כמפורט להלן, שבהרכבה חברים וממלאי 

מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:

)א(
יושבי ראש

ברשימת שר 
המשפטים

)ב(
רופאים מומחים
)שם - ומומחיות(

)ג(
פסיכולוגים ועובדים 

סוציאליים

)ד(
 נציגי ציבור 

ואנשי דת
)ה(

אחות

מרכז רפואי שיבא3

עורך דין 
אלי זוהר, 

וממלא 
מקומו, עורך 

דין עודד 
גורני

פרופ' ארנון ברוך 
אפק פינק - מומחה 

באנטומיה פתולוגית 
ומינהל רפואי, וממלא 

מקומו, פרופ' מיכאל 
זאב אהרנפלד - 

מומחה בראומטולוגיה 
ורפואה פנימית

פרופ' רז סומך - 
מומחה ברופאת 

ילדים ובאלרלוגיה 
ואימונולוגיה קלינית, 
וממלא מקומו, פרופ' 
רפאל ולדן - מומחה 

בכירורגיה כללית 
וכירורגית כלי דם

ד"ר וונדי חן - 
עובדת סוציאלית, 
וממלאת מקומה, 

דניה בעדני ובר - 
עובדת סוציאלית

הרב יובל 
שרלו וממלא 

מקומו הרב 
דוד סתו

ליאת כהן - 
אחות מוסמכת, 

וממלאת מקומה, 
אורנה רחמינוב - 

אחות מוסמכת

תוקף המינוי לארבע שנים.

כ"ח באייר התשע"ח )13 במאי 2018(
)חמ 3-2753(        משה בר סימן טוב

המנהל הכללי של משרד הבריאות  ___________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' 837.

3  י"פ התשע"ז, עמ' 5841.

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996, אני ממנה בזה ועדת אתיקה כמפורט להלן, שבהרכבה חברים וממלאי 

מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:

 ___________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' 837.
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)א(
יושבי ראש

ברשימת שר 
המשפטים

)ב(
רופאים מומחים
)שם - ומומחיות(

)ג(
פסיכולוגים ועובדים 

סוציאליים

)ד(
 נציגי ציבור 

ואנשי דת
)ה(

אחות

מרכז רפואי מעייני הישועה

עורכת הדין 
עופרה גולן - 

יושבת ראש

ד"ר דניאל לובין 
- רפואת ילדים 

ונאונטולוגיה, וממלא 
מקומו, ד"ר רונן 

ליבסטר - רפואה 
פנימית ורפואה דחופה

ד"ר חיים ישראל סטרו 
- רפואה פנימית, 

וממלאת מקומו, ד"ר 
אלכסנדרה גלייזר - 

רפואת ילדים

דוד לוין - עובד 
סוציאלי, וממלאת 

מקומו, מרים 
פרייס - עובדת 

סוציאלית

הרב יוסף ברוך 
הופנר, וממלא 

מקומו ד"ר 
חיים מנחם 

ברייר

בלה לב - אחות 
מוסמכת, וממלאת 
מקומה, טהר מרלן 
- אחות מוסמכת

תוקף המינוי לארבע שנים.

ז' באייר התשע"ח )22 באפריל 2018(
)חמ 3-2753(        משה בר סימן טוב

המנהל הכללי של משרד הבריאות  

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י"ח באדר התשע"ח )5 במרס 2018( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

איגוד תעשיות המזון של התאחדות 005404
התעשיינים בישראל לחברים בו

פרסוםקו פעולה

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  הרגילות 
.www.antitrust.gov.il :ובאתר האינטרנט של הרשות

כ"ד באייר התשע"ח )9 במאי 2018(
)חמ 3-41-ה1(      מיכל הלפרין

הממונה על ההגבלים העסקיים  ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י"ג בניסן התשע"ח )29 במרס 2018( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 
 ___________

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ005440
א.י.ן. תעשיות מזון בע"מ

רכישת תשומה ממתחרה 
והתחייבות לאספקה

טופו

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  הרגילות 
.www.antitrust.gov.il :ובאתר האינטרנט של הרשות

כ"ד באייר התשע"ח )9 במאי 2018(
)חמ 3-41-ה1(      מיכל הלפרין

הממונה על ההגבלים העסקיים  

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י"ג בניסן התשע"ח )29 במרס 2018( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

פלרז הנדסה בע"מ 010458
א.רינגל מפעלי מתכת בע"מ

מיזם משותף - ביצוע פרויקטים 
במשותף

דלתות פלדה

תוקפו של הפטור לשנתיים ממועד ההחלטה. 

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  הרגילות 
.www.antitrust.gov.il :ובאתר האינטרנט של הרשות

כ"ד באייר התשע"ח )9 במאי 2018(
)חמ 3-41-ה1(      אורי שוורץ

ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים  ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום כ"א באדר התשע"ח )8 במרס 2018( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

ת.מ.י.ר. - תאגיד מחזור יצרנים בישראל )חברה 11054
לתועלת הציבור( לבין בעלות מניותיה

קיום חובות יצרנים ויבואנים שיתוף פעולה בין מתחרים
לפי החוק להסדרת הטיפול 

באריזות, התשע"א-2011

תוקפו של הפטור מוגבל לשש שנים.

הפטור ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, הוטלו מגבלות על מינוי בעלי תפקידים בת.מ.י.ר., הוטלו מגבלות על העברת מידע 
בין בעלי מניות ומקבלי השירותים מת.מ.י.ר., ונקבע כי ת.מ.י.ר לא תהיה בעלים של מכלי אצירה לפסולת אריזות ולא תחזיק בכל 

זכות בהם שלא ניתן להביא לסיומה בתוך שישה חודשים, כמפורט במסגרת התנאים.
 ___________

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  הרגילות 
.www.antitrust.gov.il :ובאתר האינטרנט של הרשות

כ"ד באייר התשע"ח )9 במאי 2018(
)חמ 3-41-ה1(      מיכל הלפרין

הממונה על ההגבלים העסקיים  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 71 - יששכר - בית שאן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי הקרקע   .1
המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך לתשתית 
ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה(, ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.   .2

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה   .3
למסור את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון   .4
דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-21964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד 
מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה 
זו אל חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, מרח' אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, 

בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות האלה:   

יישובשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

חפצי-בה22729330,52516,555

49,728328

5108,2407,643

627,8011,066

72,10991

10620,1267,436

חפצי-בה2273011,641,06112,702

434,600185

536,37518,160

736,07355

883,105350

10136,94113,683

122,860123

   
1 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2 ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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יישובשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

שדה נחום22861813,36880

122,880,1573,536

שדה נחום22863330,6741,635

540,79588

65,014872

938,68619,619

106,026321

11584524

1229035

1311,0053,581

142,2651,576

שדה נחום228641867,11929,584

235,4102,812

2420,3351,385

2518,19210,165

287,875250

331,136,41910,631

52228,9704,894

555,718106

573,773671

59242,30012,836

61237,3682,613

6314,418264

תל יוסף231192226,45511,770

2823,1442,972

29906,86312,624

תל יוסף2312026759,45117,828

3623,21048

4062,6575,789

45110,7045,250

תל יוסף2312161104,60612,851

625,084426

636,522284

6485,11432,204

8645,6116,375

8812,173362
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יישובשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

תל יוסף231221480,6031,556

154,933647

41118,69018,315

תל יוסף23123785,20090

8429,4607,270

תל יוסף23129727,77010

בית השיטה231308394,8954,477

1319,0149,853

בית אלפא23146831,66815,985

10559,07116,495

11179,74414,201

חפצי-בה231581224,26912,369

22485,7915,902

עין חרוד )מאוחד(2316314017,389163

14919,616819

153124,6432,324

עין חרוד )מאוחד(231643445817

4569,3762,255

4634,686131

505,80240

52138,0834,033

5558,51416,332

בית השיטה2318523252,8192,500

27252,7386,162

287,125161

297,675180

3112,677130

3326,731183

341,60818

3533,122194

4662,16722,089

בית השיטה231871761,09910,408

20846,9254,730

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט רכישה מס' פק/80 המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית    *
לתשתיות תחבורה בע"מ, בכתובת: רח' אריאל שרון 3, אור יהודה.

י' באייר התשע"ח )25 באפריל 2018(
)חמ 3-2(       ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    
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הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 71 - יששכר - בית שאן 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, 
ובהמשך להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7815, התשע"ח, עמ' 8106, הרשיתי את חברת נתיבי ישראל 
- החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן - החברה( להשתמש בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ 
המשפטי לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה על פי הפקודה, 
למעט הסמכויות, הזכויות והחובות שהוטלו עליי על פי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקע 

כמפורט להלן:

יישובשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

חפצי-בה22729330,52516,555

49,728328

5108,2407,643

627,8011,066

72,10991

10620,1267,436

חפצי-בה2273011,641,06112,702

434,600185

536,37518,160

736,07355

883,105350

10136,94113,683

122,860123

שדה נחום22861813,36880

122,880,1573,536

שדה נחום22863330,6741,635

540,79588

65,014872

938,68619,619

106,026321

11584524

1229035

1311,0053,581

142,2651,576

שדה נחום228641867,11929,584

235,4102,812

2420,3351,385

2518,19210,165

   ___________
1 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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יישובשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

שדה נחום22864287,875250

331,136,41910,631

52228,9704,894

555,718106

573,773671

59242,30012,836

61237,3682,613

6314,418264

תל יוסף231192226,45511,770

2823,1442,972

29906,86312,624

תל יוסף2312026759,45117,828

3623,21048

4062,6575,789

45110,7045,250

תל יוסף2312161104,60612,851

625,084426

636,522284

6485,11432,204

8645,6116,375

8812,173362

תל יוסף231221480,6031,556

154,933647

41118,69018,315

תל יוסף23123785,20090

8429,4607,270

תל יוסף23129727,77010

בית השיטה231308394,8954,477

1319,0149,853

בית אלפא23146831,66815,985

10559,07116,495

11179,74414,201

חפצי-בה231581224,26912,369

22485,7915,902

עין חרוד )מאוחד(2316314017,389163

14919,616819

153124,6432,324
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יישובשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

עין חרוד )מאוחד(231643445817

4569,3762,255

4634,686131

505,80240

52138,0834,033

5558,51416,332

בית השיטה2318523252,8192,500

27252,7386,162

287,125161

297,675180

3112,677130

3326,731183

341,60818

3533,122194

4662,16722,089

בית השיטה231871761,09910,408

20846,9254,730

הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו, ניתנת לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור.    *
הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.

י' באייר התשע"ח )25 באפריל 2018(
)חמ 3-5(       ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 79 - כביש גישה לציפורי

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי   .1
הקרקע המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך 
לתשתית ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה(, ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, 

בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.   .2

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה   .3
למסור את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון   .4
דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-21964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד 
מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל חברת נתיבי 
ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, מרח' אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע.
   ___________

1 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2 ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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תיאור הקרקע -   .5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות האלה:   

יישובשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

מועצה אזורית עמק יזרעאל176063161,28820,067

59,497142

671,8483,445

1710,342448

מועצה אזורית עמק יזרעאל176111313,6402,702

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט רכישה מס' פק/83 המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית    *
לתשתיות תחבורה בע"מ, בכתובת: רח' אריאל שרון 3, אור יהודה.

י' באייר התשע"ח )25 באפריל 2018(
)חמ 3-2(       ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    

הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 79 כביש גישה לציפורי

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, 
ובהמשך להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה שפורסמה בילקוט הפרסומים 7815, התשע"ח, עמ' 8111, הרשיתי את חברת 
נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן - החברה( להשתמש בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו 
לי או ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה על 
פי הפקודה, למעט הסמכויות, הזכויות והחובות שהוטלו עליי על פי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות 

הבעלות בקרקע כמפורט להלן:

יישובשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

מועצה אזורית עמק יזרעאל176063161,28820,067

59,497142

671,8483,445

1710,342448

מועצה אזורית עמק יזרעאל176111313,6402,702

הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו, ניתנת לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור.    *
הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.

י' באייר התשע"ח )25 באפריל 2018(
)חמ 3-5(       ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    ___________
1 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה בדבר חזרה מרכישת קרקע בחלקה בטרם נקנתה בה החזקה
לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 79 מחלפון ציפורי

)להלן - פקודת הקרקעות(, בהתאם   11943 )רכישה לצורכי ציבור(,  14 לפקודת הקרקעות  לפי סעיף  בתוקף סמכותי   .1
לסעיף 27)ג( לחוק לתיקון פקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010, ובהמלצת הוועדה המייעצת 

   ___________
1 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2 ס"ח התש"ע, עמ' 346.
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נאות דור לבניין ופיתוח בע"מ
 )ח"פ 514650340(

)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 
24/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נתן ברבי, מרח' יסקי 10, באר שבע 8489506, 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 24/09/2018, 
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. 

נתן ברבי, עו"ד, מפרק

לפי סעיף 22א לפקודת הקרקעות, אני מודיע בזה על חזרה מרכישת קרקע, בחלקה, שפרטיה הם כמתואר בסעיף 3 
שלהלן )להלן - הקרקע(, אשר יועדה לצורך תשתית ציבורית של דרך כהגדרתה בסעיף 2 לפקודת הקרקעות ואשר 
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בה פורסמה בילקוט הפרסומים 7360, התשע"ו, עמ' 112, לפי פקודת הקרקעות )רכישה 

לצרכי ציבור(, 1943 )להלן - הודעת הרכישה(.

זו ברשומות, כאשר, לאחר פרסום ההודעה,  החזרה מרכישת הקרקע בחלקה כאמור תיעשה ממועד פרסום הודעה   .2
תופטר הקרקע מנפקותה של הודעת הרכישה שפורסמה כאמור, לרבות החיוב לשלם פיצויים בשל רכישת הקרקע 

נושא הודעת הרכישה. 

תיאור הקרקע -  .3

שטח הכשרה לחזרה מרכישה  חלקהגוש
)ביטול( במ"ר

17606321

הלאומית  החברה   - ישראל  נתיבי  חברת  במשרדי  המופקד  פק/83  מס'  בתשריט  מסומנת  האמורה  הקרקע  חטיבת   
לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, טל' 03-7355742 )להלן - חברת נתיבי ישראל(.

כל מי ששמו היה רשום בספרי האחוזה כבעל הקרקע בעת פרסום הודעת הרכישה או כל בעל זכות או טובת הנאה   .4
באותה קרקע, וכן כל אדם זולת הנ"ל, שהגיש תביעה לאותה קרקע בהמשך להודעת הרכישה ומתוך מילוי אחריה, 

מוזמן בזה לקבל פרטים בדבר החזרה מרכישת הקרקע כאמור במשרדי חברת נתיבי ישראל.

י' באייר התשע"ח )25 באפריל 2018(
)חמ 3-3(       ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    

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

אגודת היכל הפיס לתרבות ואמנויות באשדוד בע"מ
 )ח"פ 513855858(

)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 
17/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

רמי לב, מרח' הגדוד העברי 10, 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 23/09/2018, 
הנ"ל,  בכתובת  חשבות,  אגף  אשדוד,  בעיריית   ,10:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 
רמי לב, רו"ח, מפרק
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27/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מנחם קירשבלום, מרח' הרא"ה 44, רמת גן, 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 27/07/2018, 
בכתובת  ומסים,  חשבונאות   - קירשבלום  אצל   ,10:00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

מנחם קירשבלום, עו"ד, מפרק

מוסך סטרט
 )ח"פ 515571289(

)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 
 ,17/05/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליאס 

מחול, מג'דיידה-מכר, 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.

אליאס מחול, מפרק

בית משה פלדמן רחוב נחמני 9 תל-אביב בע"מ
 )ח"פ 510654858(

)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 
 ,24/05/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אמיר שאוליאן, מרח' מצדה 7, בני ברק, 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.

אמיר שאוליאן, עו"ד, מפרק

י.ד.ג. ייעוץ בע"מ
 )ח"פ 514952555(

)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 
24/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא 

ליבנה, מרח' גלבוע 45, מבשרת ציון, 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 11/07/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
גיא ליבנה, מפרק

מוויביליטי 
 )ח"פ 514832120(

)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 
27/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מנחם קירשבלום, מרח' הרא"ה 44, רמת גן, 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 27/07/2018, 
בכתובת  ומסים,  חשבונאות   - קירשבלום  אצל   ,10:00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 
מנחם קירשבלום, עו"ד, מפרק

טמ איכות חיים
 )ח"פ 512592452(

)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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פפוס החזקות בע"מ
 )ח"פ 512525817(

)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 
רח'  10:00, במשרדי החברה,  08/07/2018, בשעה  ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,1 ספיר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אבי חסיד, מפרק

אל ויפ טור סרוויס בע"מ 
 )ח"פ 514149004(

)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   ,18/07/2018 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.

ולדימיר שוליק, מפרק

תומי ניהול מסעדות בע"מ 
 )ח"פ 514741156(

)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 16/07/2018, בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד 
רונן, 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.

יובל מגן, מפרק

קונסטה בע"מ
)ח"פ 51-462139-0(

)בפירוק מרצון על ידי נושים(

הודעה על כינוס אסיפת סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
תתכנס   15/07/2018 ביום  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ואסיפה   10:00 בשעה  הנ"ל  החברה  נושי  של  סופית  אסיפת 
 ,10.30 בשעה  תתכנס  החברה  של  המניות  בעלי  של  סופית 
לשם  אז"ר,  כפר   ,20 צה"ל  רח'  ושות',  שרמן  עו"ד  במשרד 
הגשת דו"ח סופי של המפרק, המראה כיציד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אלי דורון, מפרק

אל ויפ טור סרוויס בע"מ 
 )ח"פ 514149004(

)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 
 ,22/05/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולדימיר 

שוליק, 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.

ולדימיר שוליק, מפרק

תומי ניהול מסעדות בע"מ 
 )ח"פ 514741156(

)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 
 ,17/05/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל מגן, 

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.

יובל מגן, מפרק

ר.ב.ד. החזקות קייטרינג בע"מ
 )ח"פ 515464527(

)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 
 ,23/05/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
בן  רון  ולמנות את  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

דורי, מרח' מזל גדי 7, הוד השרון, 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.

רון בן דורי, מפרק
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אס.איי.סי אינפו החזקות בע"מ
)ח"פ 51-483764-0(

)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 25.6.2018, בשעה 12.00, במשרדה הרשום של החברה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דרור נגל, מפרק  

טאגר ריקאברי בע"מ
)ח"פ 51-541787-1(

)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 2.7.2018, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  

אמדג מיטב השקעות ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-340821-1(

)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 15.7.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אחי דקר 21, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גדי גליצקי, עו"ד, מפרק  

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

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.7.2018, בשעה 9.00, במשרדי החברה, רח' מוצקין 13, 
טירת כרמל, טל' 04-8403840, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי ריבש, עו"ד, מפרק  

פיפל פור יו בע"מ
)ח"פ 51-350863-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
תתכנס ביום 15.7.2018, בשעה 9.00, במשרדי החברה, רח' מוצקין 13, טירת 
כרמל, טל' 04-8403840, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי ריבש, עו"ד, מפרק  

וואנאיגמה בע"מ
)ח"פ 51-414505-1(

)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 15.7.2018, בשעה 19.00, במשרדי המפרק, רח' תל 
אביב 10, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביתר נשיא, מפרק  

זוליטקס בע"מ
)ח"פ 51-016662-2(

)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 6.5.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל פיליפס, 
מרח' בן יהודה 39, פתח תקווה 4937331, טל' 050-8551095, 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.

 ,25.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל פיליפס, מפרק

אומנויות ורטואליות בע"מ
)ח"פ 51-185029-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 6.5.2018, התקבלה החלטה 
קופלמן,  אריה  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין 
 ,052-2741639 טל'   ,4530631 השרון  הוד   ,31 גלויות  קיבוץ  מרח' 

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.

 ,28.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה קופלמן, מפרק

פלס בר חברה לבניין פיתוח ועבודות ציבוריות 2002 בע"מ
)ח"פ 51-318964-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.1.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זיו 

באסין-בר, מרח' קרן היסוד 16, קריית ביאליק, 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.

 ,1.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

זיו באסין-בר, עו"ד, מפרק

שולמית מקס שיווק ומכירות בע"מ
)ח"פ 51-333519-0(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 4.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם שרון, 

מרח' ז'בוטינסקי 7, יבנה, טל' 052-6052120, 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.

 ,5.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רם שרון, עו"ד, מפרק

רון עמית ניהול בע"מ
)ח"פ 51-498615-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם 

שרון, מרח' ז'בוטינסקי 7, יבנה, טל' 052-6052120, 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.

 ,12.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רם שרון, עו"ד, מפרק

צעד ללב בע"מ
)ח"פ 51-547898-0(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 12.4.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר פוגל, מרח' 
אברהם שפירא 12, ת"ד 3316, אשדוד 7713202, טל' 08-8526007, 

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.

 ,15.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מאיר פוגל, מפרק
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במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ורג' מטר, מרח' 
העוגן 3, חיפה, טל' 054-4288217, למפרק החברה.

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

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

 ,20.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ג'ורג' מטר, מפרק

דיאמדל יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-488286-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.5.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עופר זהבי, ממשרדי גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', 

מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,21.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עופר זהבי, עו"ד, מפרק

בשן מ.ט השקעות וניהול פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-555974-8(

)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 26.4.2018, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל טחן, מרח' 

עורי צפון 12, אלקנה, 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.

מיכאל טחן, מפרק

נ.כ. שינוע בטון בע"מ
)ח"פ 51-468575-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5460707 טל'  אביב,  תל   ,3 פריש  דניאל  מרח'  פרידמן,  קובי 

למפרק החברה.

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

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

 ,20.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
קובי פרידמן, עו"ד, מפרק

ש.א.ג.מ. ייזום ובניה בע"מ
)ח"פ 51-284399-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 9.5.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ורג' מטר, מרח' 

העוגן 3, חיפה, טל' 054-4288217, למפרק החברה.

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

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

 ,20.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ג'ורג' מטר, מפרק

מטר הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-267031-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 9.5.2018, התקבלה החלטה 
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קארלס קרונה בע"מ
)ח"פ 51-369484-4(

)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 10.5.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל ברוכמן, מרח' גולדה 

מאיר 6, הוד השרון, 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.

דניאל ברוכמן, מפרק

וונגסטאר 1 בע"מ
)ח"פ 51-514926-8(

)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 10.5.2018, התקבלה 
ברוכיאל,  רועי  ולמנות את  החלטה לפרק את החברה מרצון 

מרח' אהרון גלעדי 28, חולון, 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.

רועי ברוכיאל, מפרק

אן.בי. תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-080060-0(

)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 10.5.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור אדם, מקיבוץ אשדות 

יעקב )איחוד(, 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.

דרור אדם, מפרק

ואלור מרג'ר סאב בע"מ
)ח"פ 51-530755-1(

)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 
מרח'  קולנדר,  שמואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השילוח 4, רמת השרון, 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.

שמואל קולנדר, מפרק

רומיסי בע"מ
)ח"פ 51-251475-3(

)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 3.5.2018, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק שטיינברג, 

מרח' החייל 21, חולון, 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.

יצחק שטיינברג, מפרק

אינפראקויפ
)ח"פ 51-286980-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,6.5.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  ברק,  אליעזר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

נורדאו 3, חיפה, 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.

אליעזר ברק, עו"ד, מפרק
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נושים של החברה הנ"ל שהתכנסו ביום 13.5.2018, התקבלה 
אינגבר  דב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

למפרק החברה.
דב אינגבר, מפרק

גוש 6921 חלקה 1 בע"מ
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 51-024140-9(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,31.12.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לבטל את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את 

מינויו של המפרק שמונה.
רן מרכוס, יושב ראש

מגדל ריזורט המושבה
)ש"מ 55-026919-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי השותף המוגבל  ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975,  השותפויות 
באמצעות   ,51-469186-4 ח"פ  בע"מ,  אקספרטס  פאנל  אי  אף 
ומיה קמיל  )להלן - צד א(  בן דוד  יצחק צחי  מורשה חתימה 
הסכם  על  ב(,  צד   - )להלן   51-583224-4 ח"פ  בע"מ,  אחזקות 

להעברת 125/8138 חלקים בשותפות.
יפעת אלתר-חמו, עו"ד

       באת כוח השותפות

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פר"ק 365/12.

ח"פ  )בפירוק(,  בע"מ  אמינות  מעליות  גזית  החייבת:   שם 
.51-425907-6

שם המפרק ומענו: עו"ד משה אביקם, מדרך מנחם בגין 7, בניין 
בית גיבור ספורט, קומה 22, רמת גן, טל' 03-6114459.

המשפט  בית  להחלטת  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
מחלק  הנ"ל,  התיק  במסגרת   ,7.5.2018 מיום  מרכז,  המחוזי 
המפרק דיבידנד סופי לנושי החייבת. הדיבידנד שיחולק הוא 

דיבידנד בדין קדימה בלבד לעובדים ולמוסד לביטוח לאומי.

משה אביקם, עו"ד, מפרק

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, בתיק פש"ר 9932-12-15

שם החייב: סטיב ללוש.

שם הנאמן ומענו: עו"ד נדב לב, מרח' שפע טל 1, גבעתיים.

סוג הדיבידנד: ראשון וסופי

אחוז הדיבידנד: 100% בדין קדימה
    40% בדין רגיל

נדב לב, עו"ד, נאמן

איי.טי סטרטג'י בע"מ
)ח"פ 51-436256-5(

)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 15.5.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוני הראל, מרח' אבא 

הלל 14, רמת גן, טל' 03-7515656, 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.

רוני הראל, עו"ד, מפרק

נ.ק.ב. נדל"ן בריטניה 1 )ניהול( בע"מ
)ח"פ 51-342395-4(

)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 10.5.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע רוזנצוויג, מרח' אחד 

העם 39, רעננה, 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.

יהושע רוזנצוויג, מפרק

האדומים - עמותת אוהדי הפועל תל אביב בכדורגל
)ע"ר 58-056089-4(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 23.4.2018, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד ברק טל-אור, מרח' יגאל אלון 65, תל 

אביב, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
ברק טל-אור, עו"ד, מפרק

מיראז' אינווישינס בע"מ
)ח"פ 51-266005-1(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק )בהליך פירוק מרצון 
על ידי נושים ובלא כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
ובאסיפת  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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