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

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

המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

תחום פעולה כללי א. 

המנהל הכללי יחד עם חשב המשרד או סגנו - בלא   .1
הגבלת סכום;

המשנה למנהל הכללי יחד עם חשב המשרד או סגנו   .2
- עד לסכום של 4,000,000 שקלים חדשים;

מנהל התכנית הלאומית לטיפול בילדים ונוער בסיכון   .3
ומצוקה יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום 

של 1,000,000 שקלים חדשים.

גופי מטה ב. 

סגן מנהל כללי בכיר לתשתיות ותפעול יחד עם חשב   .1
שקלים   2,500,000 של  לסכום  עד   - סגנו  או  המשרד 

חדשים;

סגן מנהל כללי בכיר להון אנושי יחד עם חשב המשרד   .2
או סגנו - עד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים;

סגן מנהל כללי בכיר ראש מינהל פיקוח ובקרה יחד   .3
עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 2,500,000 

שקלים חדשים;

ראש אגף פיקוח ובקרה קהילה יחד עם חשב המשרד   .4
או סגנו - עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים;

ראש אגף פיקוח ובקרה חוץ–ביתי יחד עם חשב המשרד   .5
או סגנו - עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים;

ופיתוח ברשויות המקומיות  ראש אגף ארגון ומינהל   .6
של  לסכום  עד   - סגנו  או  המשרד  חשב  עם  יחד 

500,000 שקלים חדשים;

ראש אגף בכיר שירותי מידע יחד עם חשב המשרד או   .7
סגנו - עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים;

ראש אגף בכיר ביטחון וחירום יחד עם חשב המשרד   .8
או סגנו - עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים;

ראש אגף בכיר מהנדס ראשי יחד עם חשב המשרד או   .9
סגנו - עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים;

ראש אגף בכיר מחקר והכשרה יחד עם חשב המשרד   .10
או סגנו - עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים:

בשירותים  לעובדים  המרכזי  הספר  בית  מנהל  א. 
עד  סגנו  או  המשרד  חשב  עם  יחד  החברתיים 

לסכום של 100,000 שקלים חדשים.

ראש אגף בכיר קשרי חוץ ודוברות יחד עם חשב המשרד   .11
או סגנו - עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים:

חשב  עם  יחד  בין–לאומיים  קשרים  תחום  מנהל  א. 
שקלים   20,000 של  לסכום  עד  סגנו  או  המשרד 

חדשים;

דוברת המשרד יחד עם חשב המשרד או סגנו עד  ב. 
לסכום של 20,000 שקלים חדשים.

ראש אגף משאבי אנוש יחד עם חשב המשרד או סגנו   .12
- עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים;

חשב  עם  יחד  ומכרזים  התקשרויות  רכש  אגף  ראש   .13
המשרד או סגנו - עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים;

ראש אגף הדרכה יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד   .14
לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

מנהל תחום תמרוץ ותגמול יחד עם חשב המשרד או   .15
סגנו - עד לסכום של 50,000 שקלים חדשים.

מינהלי שירות ג. 

מינהל מוגבלויות -   .1

עם  יחד  מוגבלויות  מינהל  ראש  בכיר  סמנכ''ל  א. 
חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 2,500,000 

שקלים חדשים;

חשב  עם  יחד  חוץ–ביתי  לדיור  בכיר  אגף  ראש  ב. 
 1,000,000 של  לסכום  עד   - סגנו  או  המשרד 

שקלים חדשים;

ראש אגף בכיר קהילה יחד עם חשב המשרד או  ג. 
סגנו - עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים;

ראש אגף בכיר הערכה, הכרה ותכניות יחד עם  ד. 
חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 1,000,000 

שקלים חדשים;

מנהל שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה יחד עם  ה. 
חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 300,000 

שקלים חדשים;

מנהל שירות הערכה והכרה יחד עם חשב המשרד  ו. 
או סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

מנהל שירות ילדים ומתבגרים יחד עם חשב המשרד  ז. 
או סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

עם  יחד  ואמנה  קהילה  משפחה,  שירות  מנהל  ח. 
חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 300,000 

שקלים חדשים;

מנהל שירות ידע ומומחיות יחד עם חשב המשרד  ט. 
או סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

מנהל שירות לסטנדרטים ותמיכה יחד עם חשב  י. 
המשרד או סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים 

חדשים;

מנהל שירות דיור בקהילה יחד עם חשב המשרד  יא. 
או סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

מנהל שירות דיור תומך יחד עם חשב המשרד או  יב. 
סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

מנהל שירות תעסוקה יחד עם חשב המשרד או  יג. 
סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

חשב  עם  יחד  ומזדקנים  מבוגרים  שירות  מנהל  יד. 
המשרד או סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים 

חדשים;

 
ס"ח התשי"א, עמ' 52; התשס"ט, עמ' 329.  1
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מוגבלויות  מינהל  של  ממשלתי  מעון  מנהל  טו. 
יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 

300,000 שקלים חדשים.

מינהל שירותים אישיים וחברתיים -   .2

שירותים  מינהל  ראש  בכיר  כללי  מנהל  סגן  א. 
אישיים וחברתיים יחד עם חשב המשרד או סגנו 

- עד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים;

ברשויות  ופיתוח  מינהל  ארגון,  אגף  ראש  ב. 
המקומיות יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד 

לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים;

הבין– המחלקה  )בלא  קהילה  משאבי  אגף  ראש  ג. 
לאומית ופניות הציבור( יחד עם חשב המשרד או 

סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

מנהל שירות אזרחים ותיקים יחד עם חשב המשרד  ד. 
או סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

או  המשרד  חשב  עם  יחד  אימוץ  שירות  מנהל  ה. 
סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

חשב  עם  יחד  המשפחה  לרווחת  השירות  מנהל  ו. 
המשרד או סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים 

חדשים;

מנהל שירות ילד ונוער יחד עם חשב המשרד או  ז. 
סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

יחד עם חשב  קהילתית  לעבודה  מנהל השירות  ח. 
המשרד או סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים 

חדשים.

מינהל סיוע לבתי משפט ותקון -   .3

לבתי  סיוע  מינהל  ראש  בכיר  כללי  מנהל  סגן  א. 
משפט ותקון יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד 

לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים;

מנהל השירות לשיקום הנוער יחד עם חשב המשרד  ב. 
או סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

מנהל שירות מבחן מבוגרים יחד עם חשב המשרד  ג. 
או סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

מנהל השירות לטיפול בהתמכרויות יחד עם חשב  ד. 
המשרד או סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים 

חדשים;

מנהל שירות מבחן נוער יחד עם חשב המשרד או  ה. 
סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

מנהל חסות הנוער והממונה על המעונות יחד עם  ו. 
 300,000 של  לסכום  עד   - סגנו  או  המשרד  חשב 

שקלים חדשים;

מנהל שירות מתבגרים, צעירות וצעירים יחד עם  ז. 
חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 300,000 

שקלים חדשים;

מנהל השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות  ח. 
יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 

300,000 שקלים חדשים;

מנהל מעון חסות הנוער יחד עם חשב המשרד או  ט. 
גזבר מחוזי - עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

קצין מבחן מחוזי יחד עם חשב המשרד או גזבר  י. 
מחוזי - עד לסך של 20,000 שקלים חדשים.

מחוזות -  .4

מנהל מחוז יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד  א. 
לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים;

עד   - המחוז  גזבר  עם  יחד  סגנו  או  מחוז  מנהל  ב. 
לסכום של 150,000 שקלים חדשים;

או  סגנו  או  המשרד  חשב  עם  יחד  מפתן  מנהל  ג. 
גזבר מחוזי - עד לסך של 50,000 שקלים חדשים;

ממונה ביטחון מחוזי יחד עם חשב המשרד או סגנו  ד. 
100,000 שקלים  של  לסכום  עד   - מחוזי  גזבר  או 

חדשים.

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

עולה על 86,000 שקלים חדשים.

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

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

מופיעות בנפרד.

כ"ג בניסן התשע"ח )8 באפריל 2018(
)חמ 3-9-ה1(        צחי ברוורמן

מזכיר הממשלה  

מינוי ממלאת מקום נציגת שרת המשפטים בוועדה 
המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז מרכז

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)א()7( ו–48א)א( לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את תמר ברעם לממלאת 

מקום נציגתי2 בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז מרכז.

תוקף המינוי לחמש שנים.

ו' בניסן התשע"ח )22 במרס 2018(
)חמ 3-7-ה2(     איילת שקד

שרת המשפטים  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ח, עמ' 74.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 4852.  2

מינוי חבר לוועדת ערר
לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, וחוק בתי דין 

מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, 
התשכ"א-11961 )הלן - החוק(, וסעיפים 5 ו–11 לחוק בתי דין 
מינהליים, התשנ"ב-21992, אני ממנה את אלון לילי, בעל ניסיון 
בעסקי מקרקעין שאינו עובד המדינה, לחבר בוועדת ערר לפי 

החוק האמור לכל הארץ, למעט מחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ו' בניסן התשע"ח )22 במרס 2018(
)חמ 3-501-ה1(     איילת שקד

שרת המשפטים  
ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשכ"ז, עמ' 72.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2
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מינוי חברה לוועדת רישוי
לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי 
השר  ובהמלצת  החוק(,   - )להלן  התשל"ב-11972  שמירה, 
לביטחון הפנים, אני ממנה את מיה כהן פרידמן, לחברה בוועדת 

הרישוי לפי החוק, במקומה של ליאורה חיה סולטן יעבץ2.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ט' בניסן התשע"ח )25 במרס 2018(
)חמ 3-2319-ה2(     איילת שקד

שרת המשפטים  
ס"ח התשל"ב, עמ' 90; התשס"ח, עמ' 217.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 564.  2

הודעה על מינוי פקידי רישום
לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965

מרשם  לחוק   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
האוכלוסין, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, מיניתי את כל אחד 
לעניין  רישום,  לפקיד  להלן,  מעובדי משרד הקליטה המפורטים 
הנקובים  הרישום  פרטי  על  הודעה  קבלת  למעט  לחוק   5 סעיף 
זמנית  זהות  תעודת  מתן  לעניין  וכן  לחוק  ו–)6(  2)א()5(  בסעיף 
לעולה חדש לפי תקנות מרשם האוכלוסין )תקופת תוקפן ופקיעת 

תוקפן של תעודות זהות(, התשע"ב-22012:

אליהו חיימוב רות פאר  

איזה אלש סבינה וינשטיין  

אירינה דנוביץ' אנטולי זלדין  

אילן פלדמן יופה נינה סרקוסטי 

לאוניד סמירנוב לאה גוזלן  

אליהו יעיש אליסה רובנובה    

אור סורוקין אולה אפריאט  

איליה דובובסקי

י"ד באייר התשע"ח )29 באפריל 2018(
)חמ 3-1402(   אריה מכלוף דרעי

שר הפנים  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.  1

ק"ת התשע"ב, עמ' 1519.  2

מינוי ועדת ערר
לפי חוק המשטרה, התשס"ו-2006

המשטרה,  לחוק  102ה)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ו-12006 )להלן - החוק(, אני ממנה את האנשים ובעלי 
החלטת  על  ערר  ועדת  לחברי  להלן,  המפורטים  התפקידים 

מפקד מחוז או סגנו לפי סעיף 102ד לחוק:

ראש אגף מבצעים במשטרת ישראל - יושב ראש

עו"ד אשר אקסלרד - חבר

מרדכי בן אברהם - חבר.

כל מינוי קודם לוועדת ערר לפי סעיף זה - בטל.

כ"ב באייר התשע"ח )7 במאי 2018(
)חמ 3-3600(    גלעד ארדן

השר לביטחון הפנים  
ס"ח התשס"ו, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 130.  1

הסמכת מאבטח
לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, 

התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק סמכויות לשם שמירה על 
)להלן - החוק(, אני מסמיך כל  ביטחון הציבור, התשס"ה-12005 
מאבטח של עיריית באר שבע )להלן - העירייה( המועסק באבטחת 
המקומות המפורטים להלן בעיר באר שבע, למאבטח לעניין החוק 

)להלן - מאבטח(, ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו:

כתובתהמקום

כיכר מנחם בגין 1עיריית באר שבע)1(

"יעלים" שלוחה של מבנה )2(
העירייה )הנהלת אגף הרווחה(

רח' שניאור זלמן 10

מוסדות רווחה במבנים השונים:)3(

רח' דוד המלך 10א. רווחה ד'

רח' הנרייטה סולד 8ב. רווחה רסקו

רח' הרצל 32ג. מרכז לקשיש

רח' דוד המלך 10ד. מרכז עוצמה

רח' הרצל 57ה. רווחה אלכוהול

מוסדות גביית חובות:)4(

רח' הדסה 32א. ארנונה

רח' הרצל 32ב. פיקוח

שד' זלמן שז"ר 8ג. לשכה משפטית

פארק החייל האוסטרלי - )5(
פארק לילדים עם צרכים 

מיוחדים )מגודר( 

אבא אחימאיר 43

רח' העצמאות 60מרכז עירוני, מוזאון עירוני)6(

רח' שלושת המצפיםפארק נחל באר שבע )מגודר()7(

רח' אגוז 35פארק הילדים )מגודר()8(

סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט, לפי סעיף 3 
לחוק, יהיו כמפורט להלן:

בעת כניסה למקומות האמורים - על גופו של אדם, בכלי   )1(
תחבורה, במטען או בטובין אחרים;

במקומות האמורים ובסביבתם הקרובה - על גופו של אדם   )2(
שהאדם  סביר  חשד  למאבטח  היה  אם  תחבורה,  בכלי  או 
נושא עמו שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא כדין 

בנשק, או שהנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה.

זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור  תוקף הסמכה 
ויש בידו תעודת מאבטח תקפה.

כ"ו בניסן התשע"ח )11 באפריל 2018(
)חמ 3-3595-ה1(    גלעד ארדן

השר לביטחון הפנים  
ס"ח התשס"ה, עמ' 758.  1

DoCenter Id:801-02-2018-000364, received on -21/05/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



7937 ילקוט הפרסומים 7807, ז' בסיוון התשע"ח, 21.5.2018 

מינוי נציג המרכז למיפוי ישראל בוועדת התיאום
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, 

התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  3)א()7(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לסעיף  ובהתאם  התשכ"ד-11964,  שעה(,  )הוראת  ציבוריים 
)תיקון  שעה(  )הוראת  ציבוריים  שיכונים  רישום  לחוק  6)א(, 
לנציג  לייבושור,  חגי  את  ממנה  אני  התש"ע-22010,   ,)6 מס' 
לריסה  של  במקומה  התיאום,  בוועדת  ישראל  למיפוי  המרכז 

ווזנסנסקי3.

ט"ו באייר התשע"ח )30 באפריל 2018(
)חמ 3-805(   

יואב גלנט  
שר הבינוי והשיכון  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התשנ"ט, עמ' 93; התש"ע, עמ' 417.  1

ס"ח התש"ע, עמ' 414.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 6138.  3

הסמכה לתת רישיון קבורה
לפי פקודת בריאות העם, 1940

העם,  בריאות  לפקודת  8)1()ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
11940, ולאחר שהתייעצתי עם הרופא המחוזי, אני מסמיך את 
מנהלי בתי החולים המפורטים להלן וסגניהם, לתת רישיונות 

קבורה לנפטרים באותם בתי החולים:

בית החולים על שם וינסנט דה–פול

בית החולים אי.מ.מ.ס

בית החולים המשפחה הקדושה.

כ"ז בחשוון התשע"ח )16 בנובמבר 2017(
)חמ 3-613-ה7(

משה בר סימן טוב  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

1  ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התש"ם, עמ' 8.

הסמכה לתת רישיון קבורה
לפי פקודת בריאות העם, 1940

העם,  בריאות  לפקודת  8)1()ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מסמיך  אני  המחוזי,  הרופא  עם  שהתייעצתי  ולאחר   ,11940
קבורה  רישיונות  לתת  לכך,  שהסכימו  שלהלן,  הרופאים  את 

לנפטרים בבית החולים פלימן בחיפה:

ד"ר אינה שוגייב

ד"ר אדוארד זלסוב.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם בבית החולים.

הסמכתה של ד"ר רחל שוורצמן2 - בטלה.

י"ז באייר התשע"ח )2 במאי 2018(
)חמ 3-613-ה7(

משה בר סימן טוב  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התש"ם, עמ' 8.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 1181.  2

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   2 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
כ"ג  מיום  בישיבתה  קדימה-צורן,  המקומית  המועצה  מינתה 
למנהלת  מדויל  ליאורה  את   )2018 במאי   8( התשע"ח  באייר 

הארנונה לעניין החוק האמור במקום יזהר קמחי2.

כ"ט באייר התשע"ח )14 במאי 2018(
)חמ 3-265-ה2(

                                                   שביט מס
                                   ראש המועצה המקומית קדימה-צורן

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשס"ד, עמ' 2389.  2

הודעה 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, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
אני  הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
 - )להלן  להלן   7 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  מודיע 
הקרקע(, דרושה לצורך ציבורי של מיתקן המשמש לצורך 
צבאי וביטחוני, לקיומו של מכשול קו התפר לתקופה של 
10 שנים )להלן - מטרת הרכישה(, לפי פסקה )1( להגדרה 
וזאת  דחוף  באופן  לפקודה,   2 שבסעיף  ציבורי"  "צורך 

מנימוקים אלה:

של  סדירה  פעילות  המשך  לאפשר  כדי  דרוש  השטח   
קיום  להמשך  ירושלים,  עוטף  באזור  הביטחון  מערכת 
לאיומים  ביטחוני  מענה  נותן  אשר  התפר  קו  מכשול 

הסובבים, לטובת הגנה על ביטחון המדינה.

החזקה  זכויות  את  לרכוש  מתכוון  האוצר  שר  לפיכך   
והשימוש בקרקע, לתקופה של 10 שנים, כמפורט בתשריט 

ההפקעה, בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1   .2
לעיל - מיידית - מטרת הרכישה כבר ממומשת בקרקע בפועל.

בכוונת שר האוצר לקנות חזקה בקרקע, ועל כל אדם שיש   .3
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה לאלתר.

בעל הקרקע או בעל זכות או טובת הנאה אחרת בה )להלן   .4
נגד  זכות בקרקע(, המבקש להשמיע את טענותיו  - בעל 
רכישת הזכויות בקרקע, זכאי לכך לפי הוראות סעיף 5א 
הרכישה  נגד  בכתב  טענותיו  את  לשלוח  ורשאי  לפקודה 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ההתנגדות(  מכתב   - )להלן 
לשר  המייעצת  הוועדה  מזכיר  אל  ברשומות  ההודעה 
האוצר שמענו: רשות מקרקעי ישראל, רח' הצבי 15, ת"ד 

2600, ירושלים 9438622.

כתב ההתנגדות ייערך על פי טופס א' לתקנה 3)א( לתקנות   
השימוע, התשע"א-2010, ובו יפורטו כל טעמי ההתנגדות 

ואליו יצורפו כל המסמכים כמפורט בתקנות.
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ולבקש בכתב ההתנגדות  יוכל להוסיף  זכות בקרקע  בעל   .5
לטעון בעל פה לפני הוועדה.

שר האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .6
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964;  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות, וזאת כנגד מסירת החזזקה בה; 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
את  המייעצת  הוועדה  מזכיר  אל  ימים   60 בתוך  ישלח 

טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע הדרושה -   .7

ירושלים,  בצפון  מ"ר   128,447 של  בשטח  קרקע  חטיבת   
מקטע קו התפר המכונה "עטרות עופר".

טבלת שטח ההפקעה:  

חלקהגוש

שטח במ"ר

דרכיםחלקות

2951117,888

21,352

211,384

20416

1974

1868

17351

145182

431

146185

1459

13104

12113

1198

13533

225,002

23629

981,873

30371

31773

32429

33248

29744

25241

28124

306311,979

חלקהגוש

שטח במ"ר

דרכיםחלקות

310722483,486

2471,087

909659

246781

2503,953

249248

2515,071

314916

913325

914571

3063,392

3034,657

1876

77,674בלא פרצלציה

125,8392,608סך הכול

סך הכול שטח: 1428,447

מיקום: צפון העיר ירושלים, תוואי מכשול קו התפר - מקטע 
"עטרות-עופר".

מס'  הפקעה  בתשריט  מסומנת  האמורה  הקרקע  חטיבת 
הפ/א/322/154 המופקד במשרדי רשות מקרקעי ישראל, מרחב 

ירושלים, רח' יפו 216, בניין שערי העיר, קומה 6, ירושלים.

ג' באדר התשע"ח )18 בפברואר 2018(
משה כחלון  
שר האוצר  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 25193-02-18

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ד.י.סרמיקס דיזיין בע"מ, ח"פ 51-359580-1

ח"פ  בע"מ,  ויצוא  יבוא  סחר  כרמל  סיאט  והמבקשת: 
51-052064-6, ע"י ב"כ עו"ד אייל רייף ואח', מרח' מנחם בגין 11, 

רמת גן, טל' 03-6126699, פקס' 03-6131616.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.2.2018, הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

31.5.2018, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר רשום  
לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן  מסירה,  אישור  עם 

יאוחר מיום 24.5.2018, בשעה 17.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אייל רייף, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 25234-02-18

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אולימפיה דיזיין בע"מ, ח"פ 51-409734-4

ח"פ  בע"מ,  ויצוא  יבוא  סחר  כרמל  סיאט  והמבקשת: 
51-052064-6, ע"י ב"כ עו"ד אייל רייף ואח', מרח' מנחם בגין 11, 

רמת גן, טל' 03-6126699, פקס' 03-6131616.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.2.2018, הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

31.5.2018, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר רשום  
לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן  מסירה,  אישור  עם 

יאוחר מיום 24.5.2018, בשעה 17.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אייל רייף, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 25266-02-18

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת נתיב עופרים פרויקטים ופיננסים בע"מ, 
ח"פ 51-445425-5,

ח"פ  בע"מ,  ויצוא  יבוא  סחר  כרמל  סיאט  והמבקשת: 
51-052064-6, ע"י ב"כ עו"ד אייל רייף ואח', מרח' מנחם בגין 11, 

רמת גן, טל' 03-6126699, פקס' 03-6131616.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.2.2018, הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

31.5.2018, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר רשום  
לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן  מסירה,  אישור  עם 

יאוחר מיום 24.5.2018, בשעה 17.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אייל רייף, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 29756-03-18

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת גולם בכרם בע"מ, ח"פ 51-528617-7,

מרח'  פטקין,  אלכס  עו"ד  ב"כ  ע"י  ברקוב,  איתן  והמבקש: 
הנביאים 20, חיפה 3330504.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2018, הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.6.2018, בשעה 11.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 4.6.2018, בשעה 

.10.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלכס פטקין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

חלקה 69 בגוש 3924 בע"מ
)ח"פ 51-172244-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 13.6.2018, בשעה 18.00, במשרדי החברה - זלצמן, 
עידן ושות' - עורכי דין, רח' ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
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ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 
ובניירות של החברה.

יעקב שמש, מפרק

חברה ישראלית פלסטינאית לשיתוף פעולה חקלאי 
)יפא"ק( בע"מ

)ח"פ 51-115190-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 17.6.2018, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' עין 
25, כפר מל"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  חי 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה מויאל, עו"ד, מפרק

בי.סי.אם. מדיטק יועצים בע"מ
)ח"פ 51-332908-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רופא  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,18.6.2018 ביום  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,6937234 אביב  תל   ,15 המחתרות 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן מחובר, מפרק

סנדהילקוט בע"מ
)ח"פ 51-408716-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.6.2018, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' 
אלברט אינשטיין 27, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור מאור, עו"ד, מפרק

אבני גנים השקעות בע"מ
)ח"פ 51-324026-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 21.6.2018, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' עמנואל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,3 קוזידלו 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל גולדשטיין, מפרק

אופופה מדיה בע"מ
)ח"פ 51-481491-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 21.6.2018, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' אלכסנדר 
סשה ארגוב 15, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל שוורצמן, עו"ד, מפרקת

עפר אטיאס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-427844-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 21.6.2018, בשעה 12.00, במשרדי בא כוח החברה 
חכים  ענבר,  וישניצקי,  גראור,  אטיאס,  דין  עורכי  משרד   -
ושות', שד' פל ים 6, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מורן עובדיה
באת כוח החברה

טל מ. שווק מאפים בע"מ
)ח"פ 51-206443-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 26.6.2018, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' זלמן 
שניאור 5/3, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי אנוך, עו"ד, מפרקת
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