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תיקון תקנון הכנסת
לפי	חוק–יסוד:	הכנסת

לפי	סעיף	155	לתקנון	הכנסת1,	מתפרסם	בזה	תיקון	לתקנון	
התש"ע	 בטבת	 ביום				כ"ו	 בישיבתה	 אישרה	 שהכנסת	 הכנסת,	

)	12	בינואר	2010(:

החלפת סעיפים 1 עד 8 

במקום	סעיפים	1	עד	8	לתקנון	הכנסת	יבוא: 		.1

"חלק א': הגדרות
הגדרות 	

בתקנון	זה	- 	.1

משולב[,	 ]נוסח	 לכנסת	 הבחירות	 חוק	 	- הבחירות"	 "חוק	
התשכ"ט-21969;

זכויותיהם	 הכנסת,	 חברי	 חסינות	 חוק	 	- "חוק	החסינות"	
וחובותיהם,	התשי"א-31951;

"חוק	יסודות	התקציב"	-	חוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-
;41985

"חוק	הכנסת"	-	חוק	הכנסת,	התשנ"ד-51994;

"חוק	מימון	מפלגות"	-	חוק	מימון	מפלגות,	התשל"ג-61973;

"חוק	הממשלה"	-	חוק	הממשלה,	התשס"א-72001;

"חוק	משכן	הכנסת"	-	חוק	משכן	הכנסת,	רחבתו	ומשמר	
הכנסת,	התשכ"ח-81968;

הסוכות,	 חג	 לאחר	 שנפתח	 הכנסת	 כנס	 	- החורף"	 "כנס	
כאמור	בסעיף	9)א(	לחוק	הכנסת;

"כנס	הקיץ"	-	כנס	הכנסת	שנפתח	לאחר	יום	העצמאות,	
כאמור	בסעיף	9)א(	לחוק	הכנסת;

כנס	 התקופה	שמתחילת	 	- הכנסת"	 של	 "מושב	 "מושב",	
ובשנה	 שלאחריו,	 החורף	 כנס	 תחילת	 ועד	 החורף	
שבה	מתקיימות	בחירות	לכנסת	-	כפי	שקבעה	ועדת	

הכנסת	כאמור	בסעיף	9)א(	לחוק	הכנסת;

"נשיאות	הכנסת"	-	כמשמעותה	בסעיף	10	לחוק	הכנסת;

"סיעות	האופוזיציה"	-	כהגדרתן	בסעיף	11	לחוק	הכנסת;

"פגרה",	"פגרת	הכנסת"	-	התקופה	שמסוף	כנס	החורף	ועד	
ועד	 הקיץ	 כנס	 והתקופה	שמסוף	 הקיץ,	 כנס	 תחילת	
ובשנה	שבה	מתקיימות	בחירות	 תחילת	כנס	החורף,	

לכנסת	-	כפי	שקבעה	ועדת	הכנסת.

חלק ב': ארגון הכנסת

פרק ראשון: יושב ראש הכנסת וסגניו

בחירת יושב ראש הכנסת וסגניו  

ראש	 יושב	 את	 גלויות,	 בבחירות	 תבחר,	 הכנסת	 	)א(	 .2
הכנסת	ואת	הסגנים	ליושב	ראש	הכנסת,	בהתאם	
וסעיף	 הכנסת9,	 לחוק–יסוד:	 	20 סעיף	 להוראות	

ייבחרו	בהמלצת	ועדת	 10	לחוק	הכנסת;	הסגנים	
הכנסת,	וכל	עוד	לא	נבחרה	-	בהמלצת	הוועדה	
הכנסת	 של	 הסיעתי	 בהרכב	 בהתחשב	 המסדרת,	
ובגודל	הסיעות;	בחירתם	של	כמה	סגנים	באותו	

מועד	תיעשה	בהצבעה	אחת	בלבד.

יושב	ראש	הכנסת	ייבחר	לא	יאוחר	מהמועד	שבו	 )ב(	
כאמור	 הממשלה,	 כינון	 לצורך	 הכנסת	 כונסה	
בסעיף	13	לחוק–יסוד:	הממשלה10;	נקבעה	בחירת	
נקבעה	 שבו	 מועד	 לאותו	 הכנסת	 ראש	 יושב	
ישיבה	לצורך	כינון	הממשלה,	ייבחר	תחילה	יושב	

ראש	הכנסת.

תקופת	 לכל	 ייבחרו	 והסגנים	 הכנסת	 ראש	 יושב	 )ג(	
הכנסת	 רשאית	 ואולם	 הכנסת;	 של	 כהונתה	
לבחור,	לפי	המלצה	כאמור	בסעיף	קטן	)א(,	סגנים	
ליושב	ראש	הכנסת	לתקופות	כהונה	קצרות	יותר,	

ולקבוע	את	תחילתן	ואת	סופן.

שר	או	סגן	שר	לא	יהיה	יושב	ראש	הכנסת	או	סגן	 )ד(	
ליושב	ראש	הכנסת.

הכנסת,	 ראש	 יושב	 של	 משרתו	 	נתפנתה	 )1( )ה(	
חדש,	 ראש	 יושב	 ימים,	 	21 בתוך	 הכנסת,	 תבחר	
בדרך	הקבועה	בסעיף	קטן	)א(;	נתפנתה	משרה	של	
לבחור	 הכנסת	 רשאית	 הכנסת,	 ראש	 ליושב	 סגן	

חבר	כנסת	אחר	במקומו,	בדרך	האמורה.

מכהונתו,	 הכנסת	 ראש	 ליושב	 סגן	 	הושעה	 )2( 	
במקומו	 אחר	 כנסת	 חבר	 לבחור	 הכנסת	 רשאית	
בדרך	האמורה,	ועל	אף	האמור	ברישה	של	סעיף	
בתקופת	 ראש	 ליושב	 כסגן	 יכהן	 הוא	 )ג(,	 קטן	

ההשעיה	בלבד.

סייגים לבחירת יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש 
הכנסת

	ועדת	הכנסת,	וכל	עוד	לא	נבחרה	-	הוועדה	 )א( 	.3
ועדת	 של	 הצעה	 לפי	 לקבוע,	 רשאית	 המסדרת,	
יהיה	 לא	 הכנסת	 חבר	 כי	 מונתה,	 אם	 האתיקה,	
מועמד	לתפקיד	יושב	ראש	הכנסת	או	סגן	ליושב	

ראש	הכנסת	בהתקיים	אחד	מאלה:

עותק	 מסר	 לממשלה	 המשפטי	 	היועץ	 )1( 	
4)א(	 בסעיף	 כאמור	 נגדו	 אישום	 כתב	 של	
	לחוק	החסינות,	או	שמתקיימים	נגדו	הליכים
	פליליים	כהגדרתם	בסעיף	7)א(	לחוק	הכנסת
אם	 בין	 וזאת	 פליליים(,	 הליכים	 	- )להלן	
פלילי	 דין	 בפני	 חסינות	 לו	 תהיה	 כי	 נקבע	
ובין	אם	לאו;	החליטה	ועדת	הכנסת	שחבר	
זו,	 פסקה	 לפי	 מועמד	 יהיה	 לא	 הכנסת	
תהיה	החלטתה	בתוקף	כל	עוד	לא	הסתיימו	
נקבע	 ואם	 בעניינו,	 הפליליים	 ההליכים	
בכל	 	- פלילי	 דין	 בפני	 חסינות	 לו	 שתהיה	
תקופת	כהונתה	של	אותה	כנסת	או	לתקופה	

קצרה	יותר	שקבעה	הוועדה;

סופי	 דין	 בפסק	 הורשע	 הכנסת	 	חבר	 )2( 	
הכנסת	 חבר	 בהיותו	 בין	 פלילית,	 בעבירה	
מיום	 שנים	 עשר	 חלפו	 וטרם	 כן,	 לפני	 ובין	
שגמר	 מיום	 או	 סופי	 נעשה	 הדין	 שפסק	

לשאת	את	עונשו,	לפי	המאוחר.

__________
1		י"פ	התשכ"ח,	עמ'	590;	התשס"ט,	עמ'	4376.

2		ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	103.

3		ס"ח	התשי"א,	עמ'	228.

4		ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60.

5		ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	140.

6		ס"ח	התשל"ג,	עמ'	52.

7		ס"ח	התשס"א,	עמ'	168.

8		ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	197.

9		ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69.
__________

10		ס"ח	התשס"א,	עמ'	158.
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קטן	 בסעיף	 כאמור	 לא	תקבע	 	ועדת	הכנסת	 )ב(
הזדמנות הכנסת	 לחבר	 שנתנה	 לאחר	 אלא	 	)א(,	

להשמיע	את	דברו.

ובוועדת	 הכנסת	 בוועדת	 הדיון	 	הליכי	 )ג(
האתיקה	יסתיימו,	בכל	אחת	מהן,	בתוך	שבוע.

הכנסת	 חבר	 כי	 הכנסת	 ועדת	 	קבעה	 )1( )ד(	
לא	יהיה	מועמד	כאמור,	רשאי	חבר	הכנסת,	
לפני	 ההחלטה	 על	 לערער	 שעות,	 	48 בתוך	

הכנסת.

שעות	 	48 בתוך	 ייערך	 בכנסת	 	הדיון	 )2( 	
ממועד	הגשת	הערעור	או	ביום	הקרוב	שבו	
ניתן	לקיים	ישיבת	כנסת	בהתאם	להוראות	
סעיף	27,	לפי	המאוחר;	המערער	רשאי	לנמק	
מסמכים	 להניח	 רשאי	 הוא	 וכן	 ערעורו	 את	
יושב	 הכנסת;	 שולחן	 על	 לערעור	 הנוגעים	
הוועדה	שהוא	 חבר	 או	 הכנסת	 ועדת	 ראש	
הסמיכו	רשאי	להשיב	לערעור,	כל	אחד	מהם	

במשך	15	דקות,	והכנסת	תחליט	בלא	דיון.

יהיו	 ובכנסת	 הכנסת	 בוועדת	 	ההצבעות	 )ה( 	
גלויות.

השעיה מכהונה מחמת עבירה לפי סעיף 7 לחוק הכנסת  

	הושעה	יושב	ראש	הכנסת	או	סגן	ליושב	ראש	הכנסת,	 .4  
לחוק	 	7 סעיף	 הוראות	 לפי	 לכהונתו,	 סייגים	 שנקבעו	 או	
הכנסת,	תסתיים	ההשעיה	או	יבוטלו	הסייגים	עם	מתן	פסק	
דין	סופי,	המזכה	אותו	או	שאינו	קובע	שיש	עם	העבירה	
קלון,	ואם	נקבע	שתהיה	לו	חסינות	בפני	דין	פלילי	-	עם	
תום	תקופת	כהונתה	של	אותה	כנסת,	והכל	אם	לא	קבעה	
יותר קצרה	 תקופה	 הכנסת,	 ועדת	 הצעת	 לפי	 	הכנסת,	

להשעיה	או	לסייגים.

התפטרות יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת  

	יושב	ראש	הכנסת	רשאי	להתפטר	מכהונתו	 )1( 	)א(	 .5
על	ידי	הנחת	כתב	התפטרות	על	שולחן	הכנסת;	
ביקש	היושב	ראש	להתפטר	בפגרת	הכנסת	ולא	
את	 ימסור	 הכנסת,	 של	 מיוחד	 כינוס	 התקיים	
מיד	 שיביאו	 הכנסת	 למזכיר	 התפטרותו	 כתב	

לידיעת	חברי	הכנסת.

שהתפטר הכנסת	 ראש	 יושב	 של	 	כהונתו	 )2( 		
שכתב לאחר	 שעות	 	48 כעבור	 	נפסקת	
נמסר	 או	 הכנסת	 שולחן	 על	 הונח	 ההתפטרות	
בו	 חזר	 אם	 זולת	 העניין,	 לפי	 הכנסת,	 למזכיר	

מהתפטרותו	קודם	לכן.

כתב	 מסר	 או	 שהניח	 הכנסת	 ראש	 	יושב	 )3( 	
על	 הודעה	 לכנסת	 למסור	 רשאי	 התפטרות,	

הסיבות	להתפטרותו.

להתפטר	 רשאי	 הכנסת	 ראש	 ליושב	 	סגן	 )1( )ב(	
ראש	 ליושב	 התפטרות	 כתב	 במסירת	 מכהונתו	

הכנסת.

הכנסת	 ראש	 ליושב	 סגן	 של	 	כהונתו	 )2( 	
שהתפטר	נפסקת	כעבור	48	שעות	לאחר	שכתב	
ההתפטרות	נמסר	ליושב	ראש	הכנסת,	זולת	אם	

חזר	בו	מהתפטרותו	קודם	לכן.

לכנסת	 הודעה	 ימסור	 הכנסת	 ראש	 	יושב	 )3( 	
על	התפטרותו	של	סגן	ליושב	ראש.

תפקידי יושב ראש הכנסת וסגן ליושב ראש הכנסת  

הכנסת,	 ענייני	 את	 ינהל	 הכנסת	 ראש	 	יושב	 )א( 	.6
הסדר על	 כבודה,	 על	 ישמור	 חוץ,	 כלפי	 אותה	 	ייצג	
	בישיבותיה	ועל	קיום	תקנונה;	הוא	ישב	ראש	בישיבות
	הכנסת	וינהלן,	ובכלל	זה	יקבע	את	תוצאות	ההצבעות

וכן	ימלא	כל	תפקיד	המוטל	עליו	לפי	דין.

	בכהונתו	כנשיא	המדינה	בפועל	כאמור	בסעיף	 )ב(
יושב	 ינהל	 לא	 המדינה11,	 נשיא	 לחוק–יסוד:	 23)א(	
ראש	הכנסת	את	ישיבות	הכנסת,	אלא	אם	כן	החליטה	

ועדת	הכנסת	אחרת.

בוועדה	 חבר	 יהיה	 לא	 הכנסת	 ראש	 	יושב	 )ג(
מוועדות	הכנסת,	פרט	לוועדת	הפירושים,	ואולם	הוא	

רשאי	להשתתף	בדיוני	כל	אחת	מוועדות	הכנסת.

	יושב	ראש	הכנסת	רשאי	למסור,	מזמן	לזמן,	את	 )ד(
ניהול	ישיבת	הכנסת	או	כל	תפקיד	מתפקידיו	שנקבעו	

בתקנון	זה,	לאחד	הסגנים.

מקומו את	 הממלא	 הכנסת,	 ראש	 ליושב	 	לסגן	 	)ה(
של	יושב	ראש	הכנסת	כאמור	בסעיף	29	לחוק	משכן	
הכנסת,	או	שיושב	ראש	הכנסת	אצל	לו	מסמכויותיו	
את	 המנהל	 או	 האמור,	 לחוק	 30)א(	 בסעיף	 כאמור	
ישיבת	הכנסת	או	הממלא	אחד	מתפקידי	יושב	ראש	
והסמכויות	 יהיו,	באותו	מעמד,	כל	החובות	 הכנסת,	

הנתונות	ליושב	ראש	הכנסת.

ראש	 יושב	 יהיה	 לא	 הכנסת	 ראש	 ליושב	 	סגן	 )ו(
ועדת	הכנסת	או	ממלא	מקומו.

פרסום ברשומות לעניין יושב ראש הכנסת וסגניו  

הודעה תפורסם	 וסגניו	 הכנסת	 ראש	 יושב	 	לגבי	 .7 		
ברשומות	מטעם	הכנסת	בעניינים	אלה:

	בחירה,	השעיה	או	סיום	כהונתו	של	יושב	ראש	 )1( 	
הכנסת	או	של	סגן	ליושב	ראש	הכנסת;

ראש כיושב	 הכנסת	 ראש	 ליושב	 סגן	 	כהונת	 )2( 		
הכנסת	בפועל	לפי	סעיף	20א	לחוק–יסוד:	הכנסת."

תיקון סעיף 34א

	בסעיף	34א	לתקנון	הכנסת,	סעיף	קטן	)א(	-	בטל. .2

כ"ו	בטבת	התש"ע	)	12	בינואר	2010(	

)חמ	3-864(
	  ראובן רובי ריבלין 	 	 	
		יושב	ראש	הכנסת 	 	__________

11		ס"ח	התשכ"ד,	עמ'	118.

תיקון תקנון הכנסת
לפי	חוק–יסוד:	הכנסת

לפי	סעיף	155	לתקנון	הכנסת1,	מתפרסם	בזה	תיקון	לתקנון	
בשבט	התש"ע	 י"א	 ביום	 בישיבתה	 אישרה	 הכנסת,	שהכנסת	

)		26	בינואר	2010(:

סימון סעיפים 9 עד 17

סעיפים	9,	9א,	9ב,	9ג,	10,	10א,	10ב,	10ג,	10ד,	10ה,	11,	12,	1.
כסדרם,	תחת	 יסומנו	 הכנסת,	 לתקנון	 ו–17	 	16 	,15 	,14 	,13
הכותרת	"פרק	שישי:	עבודת	הוועדות",	כסעיפים	97ח	עד	

97כד,	וההפניות	אליהם	יסומנו	בהתאם.
__________

1		י"פ	התשכ"ח	עמ'	590;	התש"ע,	עמ'	1926.
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הוספת פרקים שני ושלישי בחלק ב'

אחרי	סעיף	7	לתקנון	הכנסת	יבוא:2.

"פרק שני: סיעות

הסיעות בכנסת, שמותיהן וסדרן

רשימת	8. היא	 בכנסת	 סיעה	 זה,	 תקנון	 	לעניין	 )א(
מועמדים	שמתוכה	נבחרו	חברים	לכנסת;	מספר	חברי	

הסיעה	יהא	כמספר	המועמדים	שנבחרו.

רשימת	)ב(	 ככינויה	של	 יהא	 סיעה	 	שמה	של	 )1(
הסיעה	 חברי	 נבחרו	 שמתוכה	 המועמדים	
ליושב	 להודיע	 רשאית	 הסיעה	 ואולם	 לכנסת;	
ראש	הכנסת,	בתוך	15	ימים	מיום	כינוס	הכנסת,	
כי	שם	הסיעה	יכלול	חלק	מהכינוי	בלבד	או	את	
האות	או	האותיות	שנשאה	רשימת	המועמדים	

בבחירות	לאותה	כנסת.

לחוק	 	59 סעיף	 לפי	 סיעה	 	התפלגה	 )2(
הסיעות	 שם	 את	 הכנסת	 ועדת	 תקבע	 הכנסת,	
חברי	 רוב	 שבה	 החדשה	 הסיעה	 החדשות;	
לשאת	 להמשיך	 רשאית	 שהתפלגה,	 הסיעה	
שוות	 לסיעות	 	 התפלגה	 ואם	 הסיעה,	 שם	 את	
בגודלן	-	תיחשב	הסיעה	החדשה	שעמה	נמנה	
המועמדים	 רשימת	 בראש	 שעמד	 הכנסת	 חבר	
חבר	 חדל	 החברים;	 רוב	 שבה	 כסיעה	 לכנסת,	
הכנסת	האמור	לכהן	כחבר	הכנסת	או	להימנות	
עם	הסיעה	שהתפלגה	-	יבוא	במקומו	לעניין	זה	

הבא	אחריו	באותה	רשימת	מועמדים.

סיעות	 של	 רשימה	 יערוך	 הכנסת	 	מזכיר	 )ג(
סיעה;	 בכל	 החברים	 מספר	 לפי	 יורד	 בסדר	 הכנסת,	
חברים	 של	 שווה	 מספר	 שבהן	 סיעות	 של	 	סדרן	

יהיה	-

המנדטים	 בחלוקת	 שהשתתפו	 סיעות	 	בין	 )1(
לאותה	כנסת	-	לפי	מספר	הקולות	שקיבלה	כל	

סיעה	בבחירות;

כתוצאה	 שנוצרו	 חדשות	 סיעות	 	בין	 )2(
הסיעה	 תיחשב	 	- אחת	 סיעה	 מהתפלגות	
החדשה	שעמה	נמנה	חבר	הכנסת	שעמד	בראש	
הגדולה,	 כסיעה	 לכנסת	 המועמדים	 רשימת	
להימנות	עם	 או	 לכהן	כחבר	הכנסת	 ואם	חדל	
הסיעה	שהתפלגה	-	הבא	אחריו	באותה	רשימת	

מועמדים;

הוקמה	 לפחות	 מהן	 שאחת	 סיעות	 	בין	 )3(
כסיעה	חדשה	באותה	כנסת	בשל	התפלגות	או	
מיזוג	של	סיעות	-	לפי	מספר	הקולות	שקיבלה	
במספר	 מחולק	 כשהוא	 בבחירות	 סיעה	 כל	
המנדטים	שקיבלה,	ומוכפל	במספר	חברי	הסיעה	
מספר	 לפי	 	- חדשה	 סיעה	 ולעניין	 החדשה,	
הקולות	שקיבלה	הסיעה	שהיו	חברים	בה	חברי	

הסיעה	החדשה	לפני	השינוי	בהרכב	הסיעתי.

יושב ראש הסיעה

	כל	סיעה	תבחר	יושב	ראש	לסיעה,	ורשאית	היא	9. )א(
לבחור	לו	ממלא	מקום,	ותודיע	את	שמם	ליושב	ראש	
הכנסת;	הסיעה	רשאית	להחליף,	בכל	עת,	את	היושב	

ראש	ואת	ממלא	מקומו.

	כל	עוד	לא	הודיעה	הסיעה	ליושב	ראש	הכנסת	 )ב(
על	שמו	של	יושב	ראש	הסיעה,	יראו	את	חבר	הכנסת	
שעמד	בראש	רשימת	המועמדים	לכנסת	כיושב	ראש	
הסיעה,	ואם	חדל	לכהן	כחבר	הכנסת	או	להימנות	עם	
אותה	סיעה	-	הבא	אחריו	באותה	רשימת	מועמדים.

	הודעות	חתומות	בידי	יושב	ראש	הסיעה,	ממלא	 )ג(
לכך,	 הסמיכו	 ראש	 שהיושב	 הסיעה	 חבר	 או	 מקומו	
בסדר	זה,	ייחשבו	הודעות	מטעם	הסיעה,	אלא	אם	כן	

הודיעו	רוב	חברי	הסיעה	אחרת.	

שינויים בסיעות

	אלה	טעונים	את	אישורה	של	ועדת	הכנסת:10. )א(

פרישה	 או	 סיעות	 מיזוג	 סיעות,	 	התפלגות	 )1(
מסיעה	לפי	פרק	י'	לחוק	הכנסת;

לסיעה	 שם	 מתן	 או	 סיעה	 של	 שם	 	שינוי	 )2(
חדשה	שנוצרה	כתוצאה	מהתפלגות	או	ממיזוג	

של	סיעות;

	שינוי	במספר	חבריה	של	סיעה; )3(

הכנסת	 חבר	 של	 הסיעתית	 	השתייכותו	 )4(
הסיעה	 שהתפלגה	 לאחר	 בכנסת	 לכהן	 שהחל	
המועמדים	 רשימת	 חברי	 חברים	 היו	 שבה	

שכללה	את	שמו,	בהתאם	להוראות	אלה:

	חבר	הכנסת	ימסור	לוועדת	הכנסת	 )א(
	24 בתוך	 בכתב,	 בלבד,	 אחת	 הודעה	
בדבר	 הכנסת,	 לחבר	 היותו	 מעת	 שעות	
להשתייך,	 מבקש	 הוא	 שאליה	 הסיעה	
עם	 שנמנה	 מי	 יש	 חבריה	 שבין	 ובלבד	
והאישור	 האמורה,	 המועמדים	 רשימת	

יינתן	בהתאם	להודעתו;

	לא	מסר	חבר	הכנסת	הודעה	כאמור	 )ב(
בפסקת	משנה	)א(,	תקבע	ועדת	הכנסת	כי	
הוא	משתייך	לסיעה	שבה	רוב	החברים	
שנמנו	עם	רשימת	המועמדים	האמורה,	
ואם	היו	כמה	סיעות	שבהן	מספר	שווה	
של	חברים	שנמנו	עם	רשימת	המועמדים	
הכנסת	 חבר	 נמנה	 שעמה	 לסיעה	 	-
ואם	 המועמדים,	 רשימת	 בראש	 שעמד	
להימנות	 או	 הכנסת	 כחבר	 לכהן	 חדל	
באותה	 אחריו	 הבא	 	- סיעה	 אותה	 עם	

רשימת	מועמדים.

ליושב	 לכנסת,	 יודיע	 הכנסת	 ועדת	 ראש	 	יושב	 )ב(
המרכזית	 הבחירות	 ועדת	 ראש	 ליושב	 הכנסת,	 ראש	
)א(	 קטן	 סעיף	 לפי	 שניתן	 אישור	 על	 הכנסת	 ולחשב	

ויפרסם	עליו	הודעה	ברשומות.	

פרש	 כי	 קבעה	 הכנסת	 שוועדת	 הכנסת	 	לחבר	 )ג(
כל	 יהיו	 הכנסת,	 לחוק	 	61 בסעיף	 כאמור	 מסיעתו	
הזכות	 למעט	 לסיעה,	 מעניק	 זה	 שתקנון	 הזכויות	
סיעה	 חדר	 לקבל	 בממשלה,	 אי–אמון	 הבעת	 להציע	
בדיון	 אי–השתתפות	 בשל	 הודעות	 ולהודיע	 במשכן,	

או	בהצבעה.

עבודת הסיעות בכנסת

הכנסת	11. במשכן	 חדר	 לקבל	 רשאית	 סיעה	 	כל	 )א(
הסיעות	 של	 בגודלן	 בהתחשב	 עבודתה,	 לצורכי	

ובאפשרויות	העומדות	לרשות	הכנסת.
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	מענה	של	הסיעה	יהיה	חדרה	במשכן	הכנסת;	כל	 )ב(
סיעה	תודיע	למזכיר	הכנסת,	בכתב,	על	מענה	וכתובת	
דואר	אלקטרוני,	לצורך	מסירת	הודעות	לסיעה	בימים	
הודעה	 יראו	 מתכנסת;	 אינה	 הכנסת	 מליאת	 שבהם	

שנמסרה	לאחד	המענים	כאמור,	כהודעה	מספקת.

בחוק	 כהגדרתו	 סיעה,	 של	 הפרלמנטרי	 	הצוות	 )ג(
הכנסת,	 למשכן	 כניסה	 להיתרי	 זכאי	 מפלגות,	 מימון	
שיקבע	 במספר	 הכנסת,	 משכן	 חוק	 להוראות	 בכפוף	

יושב	ראש	הכנסת	בהתחשב	בגודלה	של	הסיעה.

פרק שלישי: חברי הכנסת

מען והודעות

	עם	היבחרו,	יודיע	חבר	הכנסת	למזכיר	הכנסת,	12. )א(
מספר	 מען,	 על	 וכן	 שלו	 הטלפון	 מספר	 על	 בכתב,	
מסירת	 לצורך	 אלקטרוני,	 דואר	 וכתובת	 פקסימילה	
מסמכים	מאת	הכנסת,	וכן	יודיע	על	כל	שינוי	בפרטים	
בטלפון,	 הודעה	 מתן	 או	 מסמכים	 מסירת	 יראו	 אלה;	
כאמור,	כהודעה	מספקת,	ואולם	בימים	שבהם	מליאת	
הכנסת	מתכנסת,	יראו	הנחת	מסמך	על	שולחן	הכנסת	
הכנסת,	 במשכן	 הכנסת	 חבר	 של	 בחדרו	 מסירתו	 או	

כהודעה	מספקת.

	חבר	הכנסת	הנוסע	לחוץ	לארץ	חייב	להודיע	על	כך	 )ב(
ליושב	ראש	הכנסת,	ולציין	את	זמן	שהותו	בחוץ	לארץ,	

את	מקום	הימצאו	ואת	מספר	הטלפון	באותו	מקום.

השתתפות בישיבות

בהשתתפות	13. יכולתו	 כמיטב	 יתמיד	 הכנסת	 חבר	
בישיבות	הכנסת	ובישיבות	הוועדות	שהוא	חבר	בהן.

חתימת חבר הכנסת

זה,	14. תקנון	 לפי	 בכתב	 מגישו	 הכנסת	 שחבר	 מסמך	
ייחתם	בידי	חבר	הכנסת	אישית;	הוראה	זו	לא	תחול	
על	מסמך	המוגש	רק	באמצעות	המערכת	הממוחשבת	

בכנסת.

משלוח כתב התפטרות לפי סעיף 40 לחוק–יסוד: הכנסת

כתב	התפטרות	של	חבר	הכנסת	שנבצר	ממנו	להגישו	15.
מדרכים	 באחת	 יישלח	 הכנסת,	 ראש	 ליושב	 אישית	

אלה,	לפי	העניין:

	בארץ	-	באמצעות	מי	שיושב	ראש	הכנסת	הסמיכו	 )1(
חבר	 כי	 ההתפטרות	 כתב	 גבי	 על	 שיאשר	 בכתב,	 לכך	

הכנסת	מסרו	אישית	לידיו	ויציין	את	מועד	המסירה;

	מחוץ	לארץ	-	באחת	מאלה: )2(

הכולל	 אלקטרוני	 בדואר	 או	 	בפקסימילה	 )א(
הכנסת	 שחבר	 ובלבד	 סרוק,	 התפטרות	 כתב	
בסמוך	 הכנסת	 ראש	 יושב	 עם	 שוחח	 המתפטר	

למשלוח	כתב	ההתפטרות	ווידא	את	קבלתו;

	על	ידי	נציג	דיפלומטי	או	קונסולרי	של	ישראל	 )ב(
שיאשר	על	גבי	כתב	ההתפטרות	כי	חבר	הכנסת	

מסרו	אישית	לידיו	ויציין	את	מועד	המסירה.

הודעה על חילופים של חברי הכנסת

	נתפנתה	משרתו	של	חבר	הכנסת,	יודיע	יושב	ראש	16. )א(
הכנסת	בכתב	לחבר	הכנסת	שבא	במקומו,	כאמור	בסעיף	

34	לחוק–יסוד:	הכנסת2,	על	תחילת	כהונתו	בכנסת.

חברי	 של	 חילופים	 על	 הכנסת	 מטעם	 	הודעה	 )ב(
הכנסת	תפורסם	ברשומות.

הצהרת אמונים

להצהיר	17. הכנסת	 לחבר	 הישיבה	 ראש	 יושב	 קרא	
אמונים	והצהיר	חבר	הכנסת	שלא	כלשון	החוק,	יקבע	
היושב	ראש	שחבר	הכנסת	לא	הצהיר	אמונים	ויחולו	
לגביו	הוראות	סעיף	16	לחוק–יסוד:	הכנסת,	כאילו	לא	

הצהיר	אמונים."

ביטול סעיפים 18 עד 23 ו–72א

סעיפים	18,	18א,	18ב,	18ג,	19,	20,	21,	22,	23	ו–72א	לתקנון	3.
הכנסת	-	בטלים.

י"א	בשבט	התש"ע	)	26	בינואר	2010(	

)חמ	3-864	(
	  ראובן רובי ריבלין 	 	 	
		יושב	ראש	הכנסת 	 	 	

החלטה בדבר מינוי ועדות משנה לוועדת הבחירות 
המרכזית, הרכבן ותפקידיהן

לפי	תקנות	הבחירות	לכנסת,	התשל"ג-1973

התשל"ג- לכנסת,	 הבחירות	 לתקנות	 	2 לתקנה	 בהתאם	
סדרי	 את	 לקבוע	 סמכותה	 ומכוח	 התקנות(,	 	- )להלן	 	11973
	- )להלן	 לכנסת	 המרכזית	 הבחירות	 ועדת	 החליטה	 עבודתה,	
הוועדה	המרכזית(,	ביום	י"ב	בטבת	התש"ע	)29	בדצמבר	2009(	
על	מינוין	של	ועדות	משנה	קבועות,	לרבות	שמותיהן,	הרכבן	

המספרי	והסיעתי	והגדרת	תפקידיהן.	

החלטות	הוועדה	המרכזית	מיום	ט"ו	בחשוון	התשס"ד	)10	
בנובמבר	2003(2	ומיום	כ"א	בכסלו		התשס"ז	)12	בדצמבר	2006(	

	 -	בטלות.	

ועדות המשנה, שמותיהן והרכבן

אלה	ועדות	המשנה	הקבועות	והרכבן: 	.1

ועדת	משנה	לענייני	כספים,	המורכבת	משמונה	חברים,	 )א(	
	 לפי	ההרכב	הסיעתי	הזה:	

חבר	מטעם	סיעת	קדימה	-	יושב	ראש; 	)1(

חבר	נוסף	מטעם	סיעת	קדימה; 	)2(

חבר	מטעם	סיעת	הליכוד; 	)3(

חבר	מטעם	סיעת	ישראל	ביתנו;		 	)4(

חבר	מטעם	סיעת	העבודה;		 	)5(

חבר	מטעם	סיעת	ש"ס;		 	)6(

חבר	מטעם	סיעת	יהדות	התורה; 	)7(

חבר	מטעם	סיעת	חד"ש; 	)8(

מחמישה	 המורכבת	 חקיקה,	 לענייני	 משנה	 ועדת	 )ב(	
חברים,	לפי	ההרכב	הסיעתי	הזה:

חבר	מטעם	סיעת	ישראל	ביתנו	-	יושב	ראש; 	)1(

חבר	מטעם	סיעת	הליכוד;		 	)2(

חבר		מטעם	סיעת	קדימה; 	)3(

חבר	מטעם	סיעת	העבודה;		 	)4(

חבר	מטעם	סיעת	הבית	היהודי; 	)5(

__________
1		ק"ת	התשל"ג,	עמ'	1978;	התשס"ט,	עמ'	250.

2		י"פ	התשס"ד,	עמ'	1644.
__________

2		ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69.
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ועדת	משנה	למיקום	קלפיות	והיסעי	בוחרים,	המורכבת	 )ג(	
משישה	חברים,	לפי	ההרכב	הסיעתי	הזה:

חבר	מטעם	סיעת	העבודה	-		יושב	ראש; 	)1(

חבר	מטעם	סיעת	הליכוד;		 	)2(

חבר	נוסף		מטעם	סיעת	הליכוד; 	)3(

חבר	מטעם	סיעת	קדימה;		 	)4(

חבר	מטעם	סיעת	ישראל	ביתנו; 	)5(

חבר	מטעם	סיעת	האיחוד	הלאומי; 	)6(

ועדת	משנה	להצבעות	מיוחדות,	המורכבת	משמונה	 )ד(	
חברים,	לפי	ההרכב	הסיעתי	הזה:

חבר	מטעם	סיעת	הליכוד	-	יושב	ראש; 	)1(

חבר	נוסף	מטעם	סיעת	הליכוד; 	)2(

חבר	מטעם	סיעת	קדימה; 	)3(

חבר	נוסף	מטעם	סיעת	קדימה;		 	)4(

חבר	מטעם	סיעת	ישראל	ביתנו; 	)5(

חבר	מטעם	סיעת	העבודה; 	)6(

חבר	מטעם	סיעת	ש"ס;	 	)7(

חבר	מטעם	סיעת	מר"צ; 	)8(

ועדת	משנה	להדרכה,	המורכבת	משישה	חברים,	לפי	 )ה(	
ההרכב	הסיעתי	הזה:

חבר	מטעם	סיעת	ש"ס		-		יושב	ראש; 	)1(

חבר	מטעם	סיעת	קדימה; 	)2(

חבר	מטעם	סיעת	הליכוד; 	)3(

חבר	מטעם	סיעת	ישראל	ביתנו;		 	)4(

חבר	מטעם	סיעת	בל"ד; 	)5(

חבר	מטעם	סיעת	רע"מ-תע"ל. 	)6(

תחום הסמכויות של ועדת המשנה

ועדת	משנה	תדון	בנושאים	שנמסרו	לטיפולה	על	ידי	 		)א(	 .2
מליאת	הוועדה	המרכזית	)להלן	-	המליאה(	או	היושב	

ראש	והסגנים,	בהתאם	למפורט	בהגדרת	תפקידיה.

המשנה	 ועדת	 תביא	 האלה	 המקרים	 מן	 אחד	 בכל	 							)ב(	
את	מסקנותיה,	הצעותיה	והמלצותיה	להחלטתם	של	

היושב	ראש	והסגנים	או	של	המליאה,	לפי	העניין:

או	 המליאה	 של	 החלטתה	 את	 מחייב	 הנושא	 	)1(
היושב	ראש	והסגנים;

המליאה	או	היושב	ראש	והסגנים	החליטו	על	 	)2(
כך,	בדרך	כלל	או	במקרה	מסוים;

ועדת	המשנה	מחליטה	על	כך. 	)3(

דיון טרומי בפני נשיאות הוועדה

להחליט	 רשאים	 וסגניו	 המרכזית	 הוועדה	 ראש	 יושב	 	.3
משנה,	 ועדת	 של	 וההמלצות	 ההצעות	 המסקנות,	 אם	
אין	 שלהן	 ההעברה	 דרך	 לגבי	 ואשר	 למליאה	 המיועדות	
ידיהם,	 על	 תחילה	 יידונו	 זו,	 בהחלטה	 מפורשת	 הוראה	
לשתף	 הראש	 היושב	 ורשאי	 המליאה	 לפני	 הבאתן	 טרם	
בדיון	הטרומי	האמור	את	יושב	ראש	ועדת	המשנה	או	את	

כל	חבריה.	

מילוי מקומו של יושב ראש של ועדת משנה

בישיבה,	 להשתתף	 משנה	 ועדת	 של	 ראש	 מיושב	 נבצר	 	.4
ייקבע	מי	מחברי	ועדת	המשנה	ימלא	את	מקומו.

הגדרת תפקידיהן של ועדות המשנה

אלה	הגדרות	התפקידים	של	ועדות	המשנה	ודרכי	פעולתן: 	.5

ועדת משנה לענייני כספים	 	)1(	

ועדת	המשנה	מופקדת	על	הכנת	התקציב	של	 )א(	
ועדות	הבחירות;

דרך	הפעולה	של	ועדת	המשנה	בקשר	לתקציב	 )ב(	
תהיה	כדלקמן:

ועדת	המשנה	תגבש	את	הצעת	התקציב	 	)1(
של	ועדות	הבחירות	תוך	בדיקה	מפורטת	
של	כל	סעיפי	המשנה	של	ההצעה,	לרבות	
השוואתה	של	ההוצאה	המקבילה	בשנים	
קודמות,	אם	היתה	כזאת,	ובחינת	הצרכים	

בשנת	התקציב	הנכנסת;

ועדת	המשנה	תגיש	את	הצעת	התקציב	 	)2(
לפני		 שיביאוה	 כדי	 ולסגניו	 ראש	 ליושב	
עובר	 ההצעה,	 אישור	 לשם	 המליאה,	
הכספים	 לוועדת	 ההצעה	 של	 להגשתה	
בהתאם	לאמור	בסעיף	134	לחוק	הבחירות	
התשכ"ט-31969		 משולב[,	 ]נוסח	 לכנסת	

)להלן	-	החוק(;

ועדת משנה לענייני חקיקה 	)2(

ועדת	המשנה	תבחן	את	ההצעות	לתיקון	החוק	 )א(	
או	התקנות	שהעבירו	לעיונה	מליאת	הוועדה	
המרכזית,	חבר	הוועדה,	נושא	תפקיד	ממלכתי	
ותגיש	את	המלצותיה	למליאת	 או	אדם	פרטי	

הוועדה	המרכזית;

הצעה	לתיקונו	של	החוק	אשר	המליאה	סמכה	 )ב(	
לוועדת	 הוועדה	 שתעביר	 יכול	 עליה,	 ידה	
החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אם	לא	הוגשה	
בדרכים	 הכנסת	 חבר	 של	 חוק	 כהצעת	 לכנסת	

הקבועות	לכך	בתקנון	הכנסת;

לידי	 המליאה	 תעביר	 התקנות	 לתיקון	 הצעה	 )ג(	
שר	הפנים;

לפי	 לתיקון	התקנות	מטעם	שר	הפנים,	 הצעה	 )ד(	
למליאה	 תוגש	 לחוק,	 145)א(	 בסעיף	 האמור	
בוועדת	 שתידון	 אחרי	 הסכמתה,	 קבלת	 לשם	
המשנה	בדיון	טרומי	כאמור	בפסקה	)א(	ואחרי	
לידי	 יועברו	 המשנה	 ועדת	 של	 שמסקנותיה	

היושב	ראש	והסגנים;

ועדת המשנה למיקום קלפיות והיסעי בוחרים	בנושא  	)3(
מיקום קלפיות

קלפי	 אזורי	 בדבר	 ההצעה	 את	 תבחן	 המשנה	 ועדת	 	
ומקומות	קלפי	שמגיש	לוועדה	שר	הפנים	לפי	סעיף	
13	לחוק,	ותעביר	את	הערותיה	ליושב	ראש	והסגנים	
שיביאו	את	הנושא	לפני	המליאה;	החלטת	המליאה	

תימסר	לשר	הפנים.
__________

3		ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	103;	התשס"ח,	עמ'	515.
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בנושא היסעי בוחרים  

כאמור	 בוחרים	 בהסעת	 תטפל	 המשנה	 ועדת	 )א(	
בסעיף	18	לחוק	מימון	מפלגות,	התשל"ג-41973;

בלי	לפגוע	בכלליות	האמור	לעיל	תציע	הוועדה	 )ב(	
את	המרחק	המזכה	בכרטיס	נסיעה,	את	אמצעי	
בין	 והסיכום	 יסוד	הדיון	 ההסעה	שייקבעו,	על	
ועדת	המשנה	לבין	הגופים	המספקים	לבוחר	את	

השירות	כאמור;

הצעותיה	וסיכומיה	של	ועדת	המשנה	טעונים	את	 )ג(	
אישור	המליאה	כאמור	בסעיף	18	לחוק	האמור;

ועדת המשנה להצבעות מיוחדות  )4(

מתמנית	לפי	הוראות	התקנות.  

בכל	 הבחירות	 לקראת	 תטפל	 המשנה	 ועדת	 )א(	
ימאים,	 חיילים,	 בהצבעת	 הכרוכים	 הנושאים	
שליחים	בחו"ל,	חולים	המאושפזים	בבתי	חולים,	
אנשים	המוגבלים	בניידות,	מזכירי	ועדות	קלפי,	
אסירים	ועצירים;	ותפעל	בשעת	הבחירות	בעניין	
בהתאם	 וספירתם	 בדיקתם	 הקולות,	 קבלת	

להוראותיהן	של	התקנות;

בנושאים	הקשורים	להצבעות	מיוחדות,	תקיים	 )ב(	
של	 נציג	 בנוכחות	 דיוניה	 את	 המשנה	 ועדת	
שר	הביטחון,	או	של	שר	התחבורה,	או	של	שר	
החוץ,	או	של	שר	הבריאות,	או	של	השר	לביטחון	
לישיבות	 ידה	 על	 שיוזמנו	 העניין,	 לפי	 הפנים,	

שבהן	נדונים	נושאים	כאמור;

מספר	 את	 לפרט	 לא	 תקפיד	 המשנה	 ועדת	 )ג(	
כולל	 סיכום	 רק	 יינתן	 תחום;	 בכל	 המצביעים	
המצביעים	 כלל	 בקרב	 ההצבעה	 תוצאות	 של	

בהצבעה	מיוחדת;

ועדת משנה להדרכה 	)5(

חברי	 על	הדרכתם	של	 מופקדת	 	 ועדת	המשנה	 )א(	
הסדרנים	 הקלפי,	 ועדות	 מזכירי	 קלפי,	 ועדות	

והפעילים	השונים	בבחירות;

ועדת	 תיזום	 )א(,	 קטן	 בסעיף	 באמור	 לפגוע	 בלי	 )ב(		
המשנה	בשנת	בחירות	כנסי	הדרכה	של	כל	נושאי	
התפקידים	בוועדות	הקלפי	בכל	אזורי	הבחירות	
שיוצג	 הדרכה	 וסרט	 הדרכה	 חוברת	 ותערוך	

בטלוויזיה,	בתדירות	שתקבע	ועדת	המשנה.

י"ב	בטבת	התש"ע	)29	בדצמבר	2009(	

)חמ	3-16(
	  אילה פרוקצ'יה 	 	 	

             שופטת	בית	המשפט	העליון
																														יושבת	ראש	ועדת	הבחירות	המרכזית

			לכנסת	ה–19 	 	__________

4		ס"ח	התשל"ג,	עמ'	52;	התשס"ט,	עמ'	316.

הודעה על סיום שביתה במערכת בתי המשפט
לפי	תקנות	בתי	המשפט,	בתי	הדין	לעבודה	ולשכות	ההוצאה	
לפועל	)סדרי	דין	בתקופת	שביתה	או	השבתה	של	עובדים(,	

התשמ"א-1981

בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	2)ג(	לתקנות	בתי	המשפט,	בתי	
בתקופת	 דין	 )סדרי	 לפועל	 ההוצאה	 ולשכות	 לעבודה	 הדין	
	- )להלן	 התשמ"א-11981	 עובדים(,	 של	 השבתה	 או	 שביתה	

י"ב	בשבט	התש"ע	 התקנות(,	אני	מודיע	בזה,	כי	מיום	רביעי,	
)27	בינואר	2010(	עד	יום	חמישי,	י"ג	בשבט	התש"ע	)28	בינואר	
2010(	התקיימה	שביתה	על	ידי	עובדי	מערכת	בתי	המשפט	בכל	

בתי	המשפט	ברחבי	הארץ.

וצווים	 מעצרים	 בעניין	 למעט	 קהל,	 קבלת	 היתה	 לא	
דחופים.

הדיונים	התקיימו	כסדרם.

ט"ז	בשבט	התש"ע	)31	בינואר	2010(	

)חמ	3-1148(
	  		משה גל, שופט 	 	 	

			מנהל	בתי	המשפט 	 	  

הודעה על סיום שביתה במערכת בתי המשפט
לפי	תקנות	בתי	המשפט,	בתי	הדין	לעבודה	ולשכות	ההוצאה	
לפועל	)סדרי	דין	בתקופת	שביתה	או	השבתה	של	עובדים(,	

התשמ"א-1981

בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	2)ג(	לתקנות	בתי	המשפט,	בתי	
בתקופת	 דין	 )סדרי	 לפועל	 ההוצאה	 ולשכות	 לעבודה	 הדין	
	- )להלן	 התשמ"א-11981	 עובדים(,	 של	 השבתה	 או	 שביתה	
התקנות(,	אני	מודיע	בזה,	כי	בבית	משפט	השלום	בבאר	שבע,	
בבית	המשפט	המחוזי	בבאר	שבע,	בבית	הדין	האזורי	לעבודה	
בבאר	שבע,	בבית	משפט	השלום	בקרית	גת,	בבית	משפט	השלום	
באשדוד,	בבית	משפט	השלום	באשקלון,	בבית	משפט	השלום	
בדימונה	ובבית	משפט	השלום	באילת,	התקיימה	השבתה	מיום	
)8	בינואר	2010(	עד	יום	רביעי,	י"ט	 שישי,	כ"ב	בטבת	התש"ע	

בשבט	התש"ע	)3	בפברואר	2010(.

ההשבתה	נדרשה	לצורך	החלפת	מערכת	המחשוב	של	בתי	
המשפט.

בתקופת	ההשבתה	לא	היתה	קבלת	קהל.

הדיונים	שנקבעו	התקיימו	כסדרם.

כ'	בשבט	התש"ע	)4	בפברואר	2010(	

)חמ	3-1148(
				משה גל, שופט 	 	 	 	

			מנהל	בתי	המשפט 	 	__________

1		ק"ת	התשמ"א,	עמ'	1430א;	התש"ס,	עמ'	674.

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר
לפי	תקנות	בית	הדין	לעבודה	)קביעת	סכום	התביעה	בדיון	

מהיר(,	התש"ן-1990

בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	1א	לתקנות	בית	הדין	לעבודה	
)קביעת	סכום	התביעה	בדיון	מהיר(,	התש"ן-11990,	אני	מודיע	
)1	בינואר	2010(,	הסכום	של	 כי	החל	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	

התובענות	בדיון	מהיר	הוגדל	ל–23,700	שקלים	חדשים.

י"ח	בשבט	התש"ע	)2	בפברואר	2010(	

)חמ	3-730(
				משה גל, שופט 	 	 	 	

			מנהל	בתי	המשפט 	 	__________

י"פ	התשס"ז,	עמ'	 	;794 966;	התשנ"ג,	עמ'	 	ק"ת	התש"ן,	עמ'	 	1	

				1756;	התשס"ח,	עמ'	1929;	התשס"ט,	עמ'	2561.
__________

1		ק"ת	התשמ"א,	עמ'	1430א;	התש"ס,	עמ'	166.
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הסמכה
לפי	חוק	החומרים	המסוכנים,	התשנ"ג-1993

בתוקף	סמכותי1	לפי	סעיף	16	לחוק	החומרים	המסוכנים,	
התשנ"ג-21993,	אני	מסמיכה	את	שלום	חסון,	ת"ז	057937583,	

לעניין	הסמכויות	המפורטות	בסעיף	האמור.

משמש	 ההסמכה	 מקבל	 עוד	 כל	 זו	 הסמכה	 של	 תוקפה	
בתפקידו	במשרד	להגנת	הסביבה.

ה'	בשבט	התש"ע	)20	בינואר	2010(	

)חמ	3-2462(
				מיכל בר–טוב 	 	 	 	

							הממונה 	 	__________

1		י"פ	התשנ"ו,	עמ'	342.

2		ס"ח	התשנ"ג,	עמ'	28.

הודעה בדבר כתובת אתר האינטרנט של חברת 
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ וקו מוצרי דלק בע"מ

לפי	תקנות	חובת	המכרזים,	התשנ"ג-1993

בהתאם	לתקנה	24א)ב(	לתקנות	חובת	המכרזים,	התשנ"ג-
11993,	אני	מודיעה	כי	כתובת	אתר	האינטרנט	של	חברת	תשתיות	

.www.pei.co.il	:היא	בע"מ	דלק	מוצרי	וקו	בע"מ	ואנרגיה	נפט

כ'	בטבת	התש"ע	)6	בינואר	2010(	
)חמ	3-2385(

מירב רבינוביץ-יחזקאלי 					 	 	 	
							מזכיר	החברה 		 	  

__________
1		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	826;	התשס"ז,	עמ'	96;	התשס"ט,	עמ'	442.

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי	חוק	זכות	מטפחים	של	זני	צמחים,	התשל"ג-1973

אני	מודיעה,	בהתאם	לסעיף	22	לחוק	זכות	מטפחים	של	זני	
להעביר	 החלטתי	 כי	 החוק(,	 	- )להלן	 התשל"ג-11973	 צמחים,	
למועצה	לזכויות	מטפחים	את	הבקשות	לרישום	זכות	מטפחים	

שלהלן:

מבקשה	מס'	4153/08	עד	מס'	4154/08
שם	המבקש:	אפרים	יוסף,	הוד	השרון.
שם	המטפח:	אפרים	יוסף	ואסף	מייזלס.

שם	הגידול:	תות	שדה.
תאריך	הבקשה:	20/8/2008.

מספר	הבקשה:	4153/08
השם	המוצע	לזן:	שקד.

בגודל	 קוני,	 פרי	 לנוף.	 מחוץ	 תפרחת	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
בינוני,	בצבע	אדום	עד	אדום	כהה.	מועד	הבשלה	בינוני.	

ניבה	שנייה	חלקי.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מספר	הבקשה:	4154/08
השם	המוצע	לזן:	רותמי.

תיאור	הזן	ותכונותיו:	תפרחת	מחוץ	לנוף.	פרי	קוני,	גדול,	בצבע	
כתום-אדום.	מועד	הבשלה	מוקדם.	ניבה	שנייה	חלקי.

ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.
__________

1		ס"ח	התשל"ג,	עמ'	272;	התשמ"ד,	עמ'	23;	התשנ"ו,	עמ'	92.

מבקשה	מס'	4168/08	עד	מס'	4169/08
שם	המבקש:	מינהל	המחקר	החקלאי,	מרכז	וולקני.

שם	המטפח:	דורון	הולנד,	עירית	בר–יעקב,	כאמל	עבד	חטיב,	
ראובן	בירגר.

שם	הגידול:	שקד	מצוי.
תאריך	הבקשה:	29/10/2008.

מספר	הבקשה:	4168/08
השם	המוצע	לזן:	זהר.

כינוי	הזן:	2/16.
עלי	 מוקדם.	צבע	 פריחה	 מועד	תחילת	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
הגלעין	 קודקוד	 צורת	 בינוני.	 הבשלה	 מועד	 לבן.	 כותרת	

מחודד.	צורת	הזרע	אליפטי.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מספר	הבקשה:	4169/08
השם	המוצע	לזן:	מתן.

כינוי	הזן:	4/9.
עלי	 מוקדם.	צבע	 פריחה	 מועד	תחילת	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
הגלעין	 קודקוד	 צורת	 בינוני.	 הבשלה	 מועד	 לבן.	 כותרת	

מחודד.	צורת	הזרע	אליפטי.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מבקשה	מס'	4184/09	עד	מס'	4186/09
שם	המבקש:	מינהל	המחקר	החקלאי,	מרכז	וולקני.

ריפא	 יצחק,	 צפורי	 אליהו,	 תומר	 שמשון,	 שוקר	 המטפח:	 שם	
מריו.

שם	הגידול:	גויאבה.
תאריך	הבקשה:	15/2/2009.

מספר	הבקשה:	4184/09
השם	המוצע	לזן:	ליאור.

כינוי	הזן:	גילת	1/1.
תיאור	הזן	ותכונותיו:	פרי	גבשושי	עם	צוואר	צר.	צבע	קליפת	

הפרי	צהוב-ירוק	חיוור.	צבע	ציפת	הפרי	לבן.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מספר	הבקשה:	4185/09
השם	המוצע	לזן:	עומרי.

כינוי	הזן:	1/61.
לפרי.	 ביחס	 צר	 צוואר	 מחודד.	 גס	 פרי	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	

צבע	קליפת	הפרי	צהוב	חיוור.	צבע	ציפת	הפרי	קרם.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מספר	הבקשה:	4186/09
השם	המוצע	לזן:	רוני.

כינוי	הזן:	3/58.
בינוני	ביחס	לפרי.	 גס	קהה.	צוואר	 פרי	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
הפרי	 ציפת	 צבע	 חיוור.	 צהוב-ירוק	 הפרי	 קליפת	 צבע	

קרם.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מבקשה	מס'	4195/09	עד	מס'	4198/09
שם	המבקש:	פרטיסידס	בע"מ,	קרית	המדע,	נס	ציונה.

שם	המטפח:	שמאי	יזהר	ורונן	ביטון.
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שם	הגידול:	תות	שדה.
תאריך	הבקשה:	31/3/2009.

מספר	הבקשה:	4195/09
השם	המוצע	לזן:	זוהר.
.FERTI-	5	:הזן	כינוי

פרי	אובאלי,	 לגובה	הנוף.	 ותכונותיו:	תפרחת	מעל	 הזן	 תיאור	
שנייה	 ניבה	 מוקדם.	 הבשלה	 מועד	 אדום.	 בצבע	 בינוני,	

מלאה.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מספר	הבקשה:	4196/09
.)DAZZLE(	דיזל	לזן:	המוצע	השם

.FERTI-	6	:הזן	כינוי
פרי	אובאלי,	 לגובה	הנוף.	 ותכונותיו:	תפרחת	מעל	 הזן	 תיאור	
שנייה	 ניבה	 בינוני.	 הבשלה	 מועד	 אדום.	 בצבע	 בינוני,	

מלאה.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מספר	הבקשה:	4197/09
השם	המוצע	לזן:	דנדי.
.FERTI-	7	:הזן	כינוי

פרי	אובאלי,	 לגובה	הנוף.	 ותכונותיו:	תפרחת	מעל	 הזן	 תיאור	
ניבה	 מוקדם.	 הבשלה	 מועד	 כהה.	 אדום	 בצבע	 בינוני,	

שנייה	מלאה.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מספר	הבקשה:	4198/09
השם	המוצע	לזן:	סנדרה.

.FERTI-	8	:הזן	כינוי
פרי	אובאלי,	 לגובה	הנוף.	 ותכונותיו:	תפרחת	מעל	 הזן	 תיאור	
שנייה	 ניבה	 מוקדם.	 הבשלה	 מועד	 אדום.	 בצבע	 בינוני,	

מלאה.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מבקשה	מס'	4200/09	עד	מס'	4201/09
תאריך	הבקשה:	16/04/09.

שם	המבקש:	אגרידרה,	ת"ד	103,	גדרה.
שם	הגידול:	חיטה	רכה.

בקשה	4200/09
השם	המוצע	לזן:	עומר.

כינוי	הזן:	אג	-	362.
שם	המטפח:	אלחנן	יעקבס	ואריק	הירשמן.

תיאור	הזן	ותכונותיו:	טיפוס	אביבי.	צמח	גבוה.	קנה	חלול.	צבע	
שיבולת	לבן.	הימצאות	מוץ	ומלענים.

ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן

בקשה	4201/09
השם	המוצע	לזן:	אפיק.

כינוי	הזן:	אג	-	12.
שם	המטפח:	אריק	הירשמן	ואלחנן	יעקבס.

קנה	 בינוני.	 צמח	 גובה	 אביבי.	 טיפוס	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
חלול.	צבע	שיבולת	לבן.	הימצאות	מוץ	ומלענים.

ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מבקשה	מס'	4205/09	עד	מס'	4206/09
שם	המבקש:	זהר	אלפרוביץ,	כפר	חיים.
שם	המטפח:	זהר	אלפרוביץ,	כפר	חיים.

שם	הגידול:	שלהב	)פלוקס(.
תאריך	הבקשה:	04/06/2009.

מספר	הבקשה:	4205/09
השם	המוצע	לזן:	עמית.

מוצא	הזן:	מוטציה	בזן	אמטיסט.
4	מ"מ.	 גבעול	בקוטר	 ותכונותיו:	צמח	בגובה	מטר.	 תיאור	הזן	

עלה	ירוק	בהיר.	פרח	ורוד.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מספר	הבקשה:	4206/09
השם	המוצע	לזן:	ליה.

מ"מ.	 	4 גבעול	בעובי	 בגובה	מטר.	 ותכונותיו:	צמח	 הזן	 תיאור	
עלה	ירוק	בהיר.	פרח	ורוד	עם	קרניים	לבנות.

ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מספר	הבקשה:	4210/09
תאריך	הבקשה:	01/07/2009.

שם	המבקש:	פירות	ומשתלות	בן	דור	בע"מ,	יסוד	המעלה.
שם	המטפח:	בן	דור	יוסף,	יסוד	המעלה.

שם	הגידול:	נקטרינה.
השם	המוצע	לזן:	רויטל.

.KN	6-13	:הזן	כינוי
צבע	 בעל	 פריחה	 ענף	 בינוני.	 עץ	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
אנטוציאן.	פרח	דמוי	ורד.	עלה	כותרת	בינוני.	פטוטרת	עם	
גלעין	 ציפת	הפרי	צהוב-כתום.	 כליה.	צבע	 דמוי	 צופנים	
מועד	 בינוני.	 פריחה	 תחילת	 מועד	 לציפה.	 חלקית	 נצמד	

הבשלה	מוקדם.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מספר	הבקשה:	4211/09
תאריך	הבקשה:	13/07/2009.

מטפחי	 ייצוג	 ע"י	 יפן,	 בע"מ,	 פלאוורס	 סאנטורי	 המבקש:	 שם	
פרחים	בישראל	בע"מ,	ת"ד	6451	ג"י	סביון.

שם	המטפח:	נ.	טאקאמורה,	יפן.
שם	הגידול:	סגל	)ויולה(

השם	המוצע	לזן:	סאנויאופוקי.
כינוי	הזן:	פריאולינה	בלו	ילו	קאסקאדיז.

תיאור	הזן	ותכונותיו:	צמח	בגובה	11.2	ס"מ.	גבעול	באורך	12.6	
ס"מ.	עלה	אובאלי.	פרח	בודד	4.3*3.5	ס"מ.	צבע	הפרח:	עלה	
כותרת	עליון	-	כחול	RHS	קרוב	ל–N94C.	עלה	כותרת	צדי	
-	רב	גוני,	ירקרק	בהיר	צהוב	RHS	קרוב	ל–D154,	שוליים	
עלה	 עמוק.	 בלילך	 פסים	 עם	 	,D94–ל קרוב	 	RHS	כחולים
כותרת	תחתון	-	רב	גוני,	צהוב	RHS	קרוב	ל–A6	,	שוליים	
כחולים	RHS	קרוב	ל–C92	עד	D94	עם	פסים	בסגול	כהה.	

מועד	פריחה	מוקדם.	מועד	קטיף	מוקדם.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.	

המבקש	להתנגד	לבקשה	בהתאם	לסעיף	23	לחוק,	יגיש	את	
התנגדותו	לידי	גבי	ברדוש	במשרד	המועצה	לזכויות	מטפחים,	

משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר,	ת"ד	30,	בית	דגן	50250.
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לבקשה	להתנגדות	יש	לצרף	אישור	מסירה	בדבר	מסירת	
מסמכי	ההתנגדות	בהתאם	לתקנה	12	לתקנות	זכות	מטפחים	

של	זני	צמחים,	התשל"ד-21974.

כ"ה	בטבת	התש"ע	)11	בינואר	2010(	
)חמ	3-235(

מיכל גולדמן 					 	 	 	
											רשם	זכויות	מטפחים 	 	

__________
2		ק"ת	התשל"ד,	עמ'	713.

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית אשקלון
לפי	חוק	הרשויות	המקומיות	)אכיפה	סביבתית	-	סמכויות	

פקחים(,	התשס"ח-2008

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	11)ב(	לחוק	הרשויות	המקומיות		
)להלן	 פקחים(,	התשס"ח-12008	 סמכויות	 	- סביבתית	 )אכיפה	
היועץ	 ובהסכמת	 אשקלון	 עיריית	 ראש	 הצעת	 לפי	 החוק(,	 	-
המשפטי	שלה,	החליטה	מועצת	עיריית	אשקלון	כי	יחולו	חוקי	
של	 ליסודותיהן	 דומים	 שיסודותיהן	 עבירות	 הקובעים	 העזר	

עבירות	על	חיקוקי	הסביבה	כהגדרתם	בחוק.

תוקף	ההחלטה	מיום	תחילתו	של	החוק.

י"ב	בשבט	התש"ע	)27	בינואר	2010(	

)חמ	3-3951(
														בני וקנין 	 	 	 	

							ראש	עיריית	אשקלון 	 	__________

1		ס"ח	התשס"ח,	עמ'	534;	התשס"ט,	עמ'	146.

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.12.2009 
המספרים	בהודעות	מציינים	פרטים	אלה:

מספר	הרישום.1.

תאריך	החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך	הגשה.7.

תקופת	תוקפו.8.

.17032/2009

.225.10.09

מרכז	השלטון	המקומי	בישראל;3.
שלוש	הערים	הגדולות;
מרכז	מועצות	אזוריות;
איגודי	ערים	לכבאות;

הסתדרות	החדשה
רשויות	מקומיות4.
עובדי	הדרוג	האחיד	ועובדי	המח"ר	למעט	פסיכולוגים5.
תנאי	עבודה6.
.76.12.09
"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.17033/2009

.23.11.09

ממשלת	ישראל;3.
מרכז	השלטון	המקומי;
שלוש	הערים	הגדולות;

מוסדות	להשכלה	גבוהה;
הסתדרות	החדשה

כל	הארגונים4.

סטודנטים5.

תנאי	עבודה6.

.720.12.09

.831.12.09

.17034/2009

.212.8.09

ממשלת	ישראל;3.
שירותי	בריאות	כללית;

הסתדרות	מדיצינית	הדסה;
שלוש	הערים	הגדולות;

הסתדרות	החדשה
כל	הארגונים4.
פיזיותרפיסטים5.
תוספת	שכר	ותנאי	עבודה6.
.720.12.09
"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2009
המספרים	בהודעות	מציינים	פרטים	אלה:

מספר	הרישום.1.

תאריך	החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך	הגשה.7.

תקופת	תוקפו.8.

.1311/2009

.224.11.09

חברה	לאוטומציה	במינהל	השלטון	המקומי	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה/הסתדרות	המעו"ף

כל	הארגונים4.

5	עובדים5.

החלטת	ועדת	מעקב	הארכת	מועד	פרישה6.

.76.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1312/2009

.223.9.09

תדיראן	מוצרי	צריכה	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה	מרחב	עמקים-הסתדרות	המתכת	

החשמל	והאלקטרוניקה	
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ת.כימיקלים4.

כלל	העובדים5.

סגירת	המפעל	בעפולה	ותנאי	פרישת	העובדים6.

.76.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1313/2009
226.3.09
הוועדה	במרחבים	לתכנון	ובניה	"שרונים";3.

הסתדרות	העובדים/הסתדרות	המעו"ף
מינהל	רשויות	מקומיות4.
כלל	העובדים5.
תנאי	עבודה6.
.76.12.09
"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1314/2009

.219.11.09

בנק	דיסקונט	לישראל	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה

בנקאות4.

עובד	אחד5.

הארכת	תקופת	ניסיון6.

.79.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1315/2009

.219.11.09

בנק	דיסקונט	לישראל	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה

בנקאות4.

עובד	אחד5.

הארכת	תקופת	ניסיון6.

.79.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1316/2009

.219.11.09

בנק	דיסקונט	לישראל	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה

בנקאות4.

4	עובדים5.

הארכת	תקופת	ניסיון6.

.79.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1317/2009
.	213.10.09
אל	על	נתיבי	אויר	לישראל	בע"מ;3.

הסתדרות	החדשה/איגוד	עובדי	התחבורה
הובלה	אוירית4.
10	עובדים5.

קידום	עובדות	באמצעות	דרגות	אישיות6.

.79.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1318/2009

.213.11.09

אל	על	נתיבי	אויר	לישראל	בע"מ;3.
נמל	תעופה	בן	גוריון;

הסתדרות	החדשה
הובלה	אוירית4.
עובד	אחד5.
מעבר	תפקיד	ושינוי	מעמד	מעובד	בלתי	מקצועי	6.

לעובד	מקצועי
.79.12.09
"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1319/2009

.216.11.09

תדיראן	מוצרי	צריכה	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה/מרחב	העמקים/הסתדרות	המתכת	

החשמל	והאלקטרוניקה
ת.	כימיקלים4.
כלל	העובדים	בעפולה5.
תוספת	להסכם	קיבוצי	מיום	623.9.09.
.76.12.09
"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1320/2009

.219.10.09

בנק	לאומי	לישראל	בע"מ;3.
הסתדרות	הפקידים

בנקאות4.

256	עובדים5.

העסקה	זמנית6.

.73.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1321/2009

.210.11.09

אייר	פרנס;3.
הסתדרות	החדשה	איגוד	עובדי	התחבורה

הובלה	אווירית4.

כלל	עובדי	החברה5.

תוספת	ימי	חופשה	בגין	איחור	בתשלום	חוב6.

.72.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1322/2009

.230.9.09

בזק	החברה	הישראלית	לתקשורת	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה

תקשורת4.
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כלל	העובדים5.

תנאי	עבודה6.

.73.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1323/2009

.219.11.09

אל	על	נתיבי	אורי	לישראל	בע"מ;3.
נמל	תעופה	בן	גוריון;

הסתדרות	החדשה	איגוד	עובדי	התחבורה
הובלה	אוירית4.
עובד	אחד5.
השתתפות	בהוצאות	נסיעות6.
.73.12.09
"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.1324/2009

.223.10.09

כרמל	אולפנים	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה

ת.	כימיקלים4.

כלל	העובדים5.

פנסיה	ודמי	חבר6.

.73.12.09

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.1325/2009

.214.10.09

וונרול	שנאים	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה

ת.	ציוד	אלקטרוני4.

כלל	העובדים	עליהם	חלים	הסכמים	קיבוציים5.

תנאי	עבודה6.

.73.12.09

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.1326/2009

.23.12.09

עיריית	לוד;3.
הסתדרות	המעו"ף

רשויות	מקומיות4.

עובדי	פינוי	אשפה	+	מלווים	בהסעות5.

הגדלת	מכסת	פינוי	לעובדי	האשפה	ומתכונת	חדשה	6.
בהפעלת	מלווים	בהסעות

.720.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1327/2009

.23.11.09

ממשלת	ישראל;3.
מרכז	השלטון	המקומי;
שלוש	הערים	הגדולות;

מוסדות	להשכלה	גבוהה;
הסתדרות	החדשה

כל	הארגונים4.

סטודנטים5.

תנאי	עבודה6.

.720.12.09

.831.12.09

.1328/2009

.229.11.09

ממשלת	ישראל;3.
שירותי	בריאות	כללית;

הסתדרות	מדיצינית	הדסה;
שלוש	הערים	הגדולות;

המוסדות	להשכלה	גבוהה;
הסתדרות	החדשה

כל	הארגונים4.

ביוכימאים	והמיקרוביולוגים5.

תוספות	שכר6.

.720.12.09

.831.12.09

.1329/2009

.219.11.09

הסתדרות	מדיצינית	הדסה;3.
הסתדרות	הרפואית	בישראל

שירותי	בריאות4.

כלל	הרופאים5.

צמצומים	עקב	קשיים	תקציביים6.

.727.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1330/2009

.26.12.09

רהיטי	רגבה	אגודה	שיתופית	חקלאית	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה	מרחב	גליל	מערבי

ת.עץ	ומוצריו4.

עובדי	דור	א'	ו–ב'5.

תנאי	עבודה6.

.727.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1331/2009

.212.8.09

ממשלת	ישראל;3.
שירותי	בריאות	כללית;

הסתדרות	מדיצינית	הדסה;
שלוש	הערים	הגדולות;

הסתדרות	החדשה
כל	הארגונים4.
פיזיותרפיסטים5.
תוספת	שכר	ותנאי	עבודה6.
.720.12.09
"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.
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.1332/2009

.225.10.09

רשות	העתיקות;3.
הסתדרות	המח"ר

כל	הארגונים4.

עובדי	פרויקטים	זמניים5.

תנאי	עבודה6.

.73.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1333/2009

.21.10.09

הוצאת	ספרים	עם	עובד	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה

הוצאה	לאור	ודפוס4.

כלל	העובדים5.

צמצומים	והתיעלות6.

.73.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1334/2009

.28.11.09

חברת	חשמל	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה

יצור	חשמל4.

כאמור	בנספח	א'	להסכם5.

עובדים	זמניים6.

.73.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1335/2009

.21.11.09

שיפר	מגם	תעשיות	בע"מ;3.
הסתדרות	הלאומית

ת.גומי4.

75	עובדים5.

תנאי	עבודה6.

.73.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1336/2009

.23.11.09

מדינת	ישראל;3.
איגוד	סגל	המחקר;
הסתדרות	החדשה

כל	הארגונים4.

האמור	בסעיף	1	להסכם5.

תנאי	עבודה6.

.73.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1337/2009

.222.11.09

ממשלת	ישראל;3.
שירותי	בריאות	כללית;

הסתדרות	מדיצינית	הדסה;
שלוש	הערים	הגדולות;

הסתדרות	העובדים	הכללית	החדשה
כל	הארגונים4.
דירוג	הפרא-רפואיים5.
תוספת	שכר	ותנאי	עבודה6.
.716.12.09
"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1338/2009

.222.10.09

מרכז	השלטון	המקומי;3.
מרכז	הסתדרות	המעו"ף

רשויות	מקומיות4.

מנהלניות	ומזכירות	בתי	הספר	היסודיים5.

הודעה	בענייני	עובדים	מס'	1118/09	תוספת	גמול6.

.728.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1339/2009

.26.12.09

דגון-בתי	ממגורות	לישראל	בע"מ;3.
הסתדרות	חיפה

אחסנה4.

עובד	אחד5.

העברה	מהסכם	דור	ב'6.

.717.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1340/2009

.215.12.09

דגון	בתי	מגורות	לישראל	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה	מרחב	חיפה

אחסנה4.

עובדי	דור	חדש5.

הסכם	נפרד	לעובדי	תחזוקה,	תפעול	ושרות	עזר	6.
במסגרת	הסכם	הפעלה	חדש.

.722.12.09

.831.3.14

.1341/2009

.226.11.09

אוני'	תל	אביב;3.
ארגון	הסגל	האקדמי	הבכיר	באוני'	ת"א

חינוך4.

כלל	העובדים5.

פנסיה	תקציבית6.

.720.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1342/2009

.29.12.09
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בנק	לאומי	למשכנתאות	בע"מ;3.
הסתדרות	הפקידים

בנקאות4.

3	עובדים5.

העסקה	זמנית6.

.727.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1343/2009

.29.12.09

בנק	לאומי	למשכנתאות	בע"מ;3.
הסתדרות	הפקידים

בנקאות4.

23	עובדים5.

העסקה	זמנית6.

.727.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1344/2009

.29.12.09

בנק	לאומי	למשכנתאות	בע"מ;3.
הסתדרות	הפקידים

בנקאות4.

27	עובדים5.

העסקה	זמנית6.

.727.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1345/2009

.226.7.09

החברה	לחינוך	ימי	בישראל;3.
הסתדרות	המעו"ף

חינוך4.

כלל	עובדי	בי"ס	כ"ג	יורדי	הסירה	–ביה"ס	קציני	ים	5.
בעכו

.6

.730.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1346/2009

.227.12.09

בנק	ישראל;3.
הסתדרות	המעו"ף

בנקאות4.

כלל	העובדים5.

תנאי	עבודה6.

.730.12.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1347/2009

.27.4.09

אלקטל-לוסנט	ישראל	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה/עובדי	המתכת	החשמל	

והאלקטרוניקה	מרחב	פתח	תקווה

ת.מתכת4.

2	עובדים5.

ערבות	בנקאית	להבטחת	מלוא	דמי	גמולים	לעובדים6.

.720.7.09

"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

.1348/2009

.27.4.09

אלקטל-לוסנט	ישראל	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה/עובדי	המתכת	החשמל	

והאלקטרוניקה	מרחב	פתח	תקווה
ת.מתכת4.
כאמור	בנספח	א'5.
פרישה	מרצון	חלף	פיטורי	צמצום6.
.715.10.09
"לתקופה	בלתי	מסוימת"8.

י"ז בטבת התש"ע )3 בינואר 2010(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.1.2010 
המספרים	בהודעות	מציינים	פרטים	אלה:

מספר	הרישום.1.

תאריך	החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך	הגשה.7.

תקופת	תוקפו.8.

.17001/2010

.229.12.09

שירות	התעסוקה;3.
ממשלת	ישראל	בשם	מדינת	ישראל;

מרכז	השלטון	המקומי;
שלוש	הערים	הגדולות;

ביטוח	לאומי;
הסתדרות	העובדים

כל	הארגונים4.

משפטנים5.

תוספת	שכר	חדשה	בסך	65%.

.719.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.1.2010

המספרים	בהודעות	מציינים	פרטים	אלה:

מספר	הרישום.1.

תאריך	החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.
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היקף.5.

נושאים.6.

תאריך	הגשה.7.

תקופת	תוקפו.8.

.11/2010

.21.1.10

שבח	יצור	ושיווק	מפוחים	בע"מ;3.
הסתדרות	הלאומית

ת.מתכת4.

כלל	העובדים5.

תנאי	עבודה	וצמצומים6.

.713.1.10

.831.12.11

.12/2010

.21.1.10

מוסך	תבור-שאן-חרוד	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה-מרחב	העמקים

כלי	רכב4.

כל	העובדים	השכירים5.

הפרשות	לגמל	פיצויים	וקרן	השתלמות6.

.712.1.10

.831.12.10

.13/2010
223.12.09
הבנק	הבינלאומי	הראשון	לישראל	בע"מ;3.

הסתדרות	החדשה/הסתדרות	המעו"ף
בזק	בינלאומי4.
כאמור	תוספת	להסכם	)37	עובדים(5.
תקופת	ניסיון6.
.719.1.10
"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.14/2010

.27.12.09

"הגליל	העליון"	אגודה	שיתופית	חקלאית	של	משקי	3.
עובדים	לתובלה	בע"מ;

הסתדרות	החדשה	מועצת	פועלי	מרחב	גליל	עליון
הובלה4.
כלל	העובדים	השכירים5.
תנאי	עבודה6.
.713.1.10
.831.12.11

.15/2010

.229.12.09

שירות	התעסוקה;3.
ממשלת	ישראל	בשם	מדינת	ישראל;

מרכז	השלטון	המקומי;
שלוש	הערים	הגדולות;

ביטוח	לאומי;
הסתדרות	העובדים

כל	הארגונים4.

משפטנים5.

תוספת	שכר	חדשה	בסך	65%.

.719.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.16/2010

.230.12.09

פז	בית	זיקוק	אשדוד	בע"מ;3.
הסתדרות	העובדים	החדשה

נפט4.

עובדים	פורשים5.

החלפת	בטוחה	להסכם	פרישה	מוקדמת6.

.713.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.17/2010
.	219.11.09
חברת	אי.סי.איי	טלקום	בע"מ;3.

הסתדרות	החדשה/מרחב	פתח	תקווה
ת.מתכת4.
כאמור	בנספח	א'5.
תנאי	עבודה6.
.720.1.10
.831.3.17

.18/2010

.221.6.09

בנק	החקלאות	לישראל	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה/המעו"ף

בנקאות4.

עובדת	אחת5.

פרישה	לגמלאות6.

.713.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.19/2010

.228.6.09

קרן	קיימת	לישראל;3.
הסתדרות	העובדים	החדשה

גידולים	צמחייה4.

עובדי	שדה5.

תנאי	עבודה6.

.724.1.10

.828.6.12
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.110/2010

.213.1.10

מעון	השלושה;3.
הסתדרות	מרחב	נגב

חינוך4.

כלל	העובדים5.

תנאי	עבודה6.

.724.1.10

.812.1.11

.111/2010

.216.12.09

צים	שירותי	ספנות	משולבים	בע"מ;3.
הסתדרות	הכללית	החדשה/חיפה;

מועצת	עובדי	צים
הובלה	ימית4.
כלל	העובדים5.
תנאי	עבודה6.
.710.1.10
.831.12.10

.112/2010

.215.12.09

בנק	לאומי;3.
הסתדרות	הפקידים

בנקאות4.

.5214+111

העסקה	זמנית6.

.729.12.09

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.113/2010

.229.12.09

בנק	לאומי;3.
הסתדרות	הפקידים

בנקאות4.

2	עובדים5.

העסקה	זמנית6.

.710.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.114/2010

.217.1.10

סלומון	לוין	ואלשטיין	בע"מ	מקבוצת	טבע	תעשיות	3.
פרמצבטיות	בע"מ;

הסתדרות	העובדים	הכללית	מרחב	נתניה	;
הסתדרות	עובדי	המזון	והפרמצבטיקה

ת.כימיקלים4.

כלל	העובדים	באתר	נתניה	ובאתר	באר	טוביה	כאמור	5.
בנספח	א'

העברת	פעילות	המעסיק	מנתניה	למודיעין	ותנאי	6.
העובדים	בתוך	העברה

.724.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.115/2010

.231.12.09

אסם	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה	מרחב	עמקים	מ.פ	יוקנעם

ת.מזון4.

נהגים	ומחלקי	תוצרת5.

הארכת	הסכם	קיים	+	תוספת	שכר6.

.75.1.10

.831.3.10

.116/2010

.220.12.09

הסתדרות	העובדים	החדשה;3.
האגף	לאיגוד	מקצועי	של	ההסתדרות	החדשה

כל	הארגונים4.

כלל	העובדים5.

תוספת	שכר6.

.710.1.10

.831.12.09

.117/2010

.213.12.09

בנק	הבינלאומי	הראשון	לישראל	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה/המעו"ף

בנקאות4.

עובד	51.

העסקה	זמנית6.

.710.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.118/2010

.230.12.09

ממשלת	ישראל;3.
הסתדרות	המורים

כל	הארגונים4.

עובדי	הוראה5.

זכויות	פנסיה6.

.710.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.119/2010

.228.12.09

ממשלת	ישראל;3.
הסתדרות	החדשה

כל	הארגונים4.

קלדניות	שופטים5.

תנאי	עבודה6.

.76.1.10

.831.12.13

.120/2010

.219.11.09

אתיופיאן	איירליינס	אינטרפייז;3.
הסתדרות	החדשה	איגוד	עובדי	התחבורה
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הובלה	אוירית4.

כלל	העובדים5.

תנאי	עבודה6.

.76.1.10

.831.12.11

.121/2010

.221.12.09

הסוכנות	היהודית	לארץ	ישראל;3.
הסתדרות	הציונית	העולמית;

הסתדרות	החדשה/הסתדרות	המעו"ף;
מועצה	ארצית	של	עובדי	הסוכנות	היהודית

כל	הארגונים4.

עובדים	זמניים5.

החלפת	הסכם	62006.

.73.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.122/2010

.210.12.09

המכללה	למינהל	מיסודה	של	הסתדרות	הפקידים;3.
הסתדרות	החדשה/הסתדרות	המעו"ף

חינוך4.

כלל	העובדים5.

הפחתת	שכר	לאור	משבר	תקציבי	וצמצום	מצבת	6.
עובדים

.73.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.123/2010

.227.12.09

עופר	טקס	תעשיות	)1997(	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה/מרחב	גליל	מערבי

ת.טכסטיל4.

כל	עובדי	תשלובת	מוליתן5.

הפעלת	תשלובת	מוליתן	במתכונת	של	הסכם	ביניים6.

.717.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.124/2010

.25.1.10

נשר	מפעלי	מלט-מפעל	רמלה;3.
הסתדרות	החדשה	מרחב	לוד	רמלה

בנייה4.

עובד	51.

הסכם	עם	עובד	לגמילה	מאלכוהול	כתנאי	לחזרתו	6.
לעבודתו

.727.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.125/2010

.225.1.10

בנק	ישראל;3.
הסתדרות	החדשה/המעו"ף

בנקאות4.

כלל	העובדים5.

תוספת	שכר	65%.

.725.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.126/2010

.214.1.10

ממשלת	ישראל;3.
הסתדרות	החדשה

כל	הארגונים4.

עובדים	בשירות	החוץ	במשרד	החוץ5.

תוספת	שכר	64.7%.

.728.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.127/2010

.230.12.09

כרמל	מערכות	מיכלים	בע"מ/מפעל	קיסריה;3.
הסתדרות	החדשה	-	מרחב	שומרון,	מרחב	חדרה

ת.מוצרי	מתכת4.

כלל	העובדים5.

הארכת	הסכם	קיבוצי6.

.75.1.10

.831.12.11

.128/2010

.217.1.10

קרן	קיימת	לישראל;3.
הסתדרות	החדשה/המעו"ף

גידולים	צמחיים4.

כלל	העובדים5.

צמצום	עלויות	שכר	ותנאי	עבודה6.

.727.1.10

.817.1.13

.129/2010

.213.1.10

בנק	אגוד	לישראל	בע"מ;3.
הסתדרות	הפקידים

בנקאות4.

עובד	51.

העסקה	זמנית6.

.727.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.130/2010

.213.1.10

בנק	אגוד	לישראל	בע"מ;3.
הסתדרות	הפקידים
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בנקאות4.

29	עובדים5.

העסקה	זמנית6.

.727.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.131/2010

.227.12.09

בנק	דיסקונט	לישראל	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה/המעו"ף

בנקאות4.

2	עובדים5.

הארכת	תקופת	ניסיון6.

.711.1.10

"לתקופה	בלתי	מסויימת"8.

.132/2010

.217.12.09

אסם	בע"מ;3.
הסתדרות	החדשה

ת.מזון4.

כלל	העובדים5.

תוספות	שכר6.

.73.1.10

.831.3.11

נמסרות	בזאת	הודעות	בדבר	ביטול	חמישה	הסכמים	קיבוציים:

ת.ל.מ	-		תחנות	הקיבוצים	לטיפול	בילד	ובמשפחה	)תחנת	 	.1
אשכול(	מס'	הסכם	בפנקס	ההסכמים	הקיבוציים		19980280	

אשר	נחתם	ביום	15.3.1998.

ת.ל.מ	-	תחנות	הקיבוצים	לטיפול	בילד	ובמשפחה	-	תחנת	 	.2
	19970607 הקיבוציים	 ההסכמים	 בפנקס	 הסכם	 מס'	 יואב	

אשר	נחתם	ביום	8.7.1997.

מס'	 ובמשפחה	 בילד	 לטיפול	 הקיבוצים	 תחנות	 	- ת.ל.מ.	 	.3
הסכם	בפנקס	ההסכמים	הקיבוציים	20020191	אשר	נחתם	

ביום	27.2.02.

ת.ל.מ	-	תחנות	הקיבוצים	לטיפול	בילד	ובמשפחה	)תחנת	 	.4
הקיבוציים		 ההסכמים	 בפנקס	 הסכם	 מס'	 שבע(	 באר	

19970788	אשר	נחתם	ביום	31.8.1997.

ת.ל.מ	-	תחנות	הקיבוצים	לטיפול	בילד	ובמשפחה	למעט	 	.5
סניפי	אשכול	באר	שבע	ויואב	מס'	הסכם	בפנקס	ההסכמים	

הקיבוציים	19990617	אשר	נחתם	ביום	3.11.1999.

י"ז בשבט התש"ע )1 בפברואר 2010(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

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

התשכ"ט-1969

רישום	 גושי	 של	 הזכויות	 לוחות	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
מס'	38330	-	באר	שבע,	100806	-	פטיש,	100805	-	תלמי	ביל"ו,	

	- 	400436 תלול(,	 )אבו	 נגב	 	- 	400508 	,400426 רהט,	 	- 	100604
נגב	)אלסיר(,	הוצגו	ביום	כ"ו	בטבת	התש"ע	)12	בינואר	2010(,	
המקרקעין,	 הסדר	 פקיד	 בלשכת	 לעיון	 ימים	 שלושים	 למשך	
מחוז	 על	 הממונה	 שבע,	 באר	 	,4 התקוה	 רח'	 הממשלה,	 קרית	
באר	 עיריית	 שבע,	 באר	 	,4 התקוה	 רח'	 הפנים,	 משרד	 הדרום,	

שבע,	עיריית	רהט,	ומועצה	אזורית	מרחבים.

כ"ו	בטבת	התש"ע	)12	בינואר	2010(	

							רמי דמארי 	 	 	 	
פקיד	הסדר	המקרקעין 	 	 	 	

				אזור	הסדר	דרום 								 	 	

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7

	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943
ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
מקומית	 מיתאר	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
אישורה	 בדבר	 -	התכנית(,	שהודעה	 )להלן	 )במ(	 מ/193א	 מס'	
פורסמה	בילקוט	הפרסומים	4058,	התשנ"ב,	מוסרת	בזה	הוועדה	
הוועדה(,	 	- )להלן	 מנשה-אלונה	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	
לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	 בהתאם	
דרושה	 בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	
לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	

בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

מושב	מאור,	גוש	8801,	ח"ח	42	)לשעבר	חלקה	1(,	שטח	972	
מ"ר;	ייעוד:	שטח	לבנייני	ציבור,	שימוש:	מועדון	נוער.

במשרדי	 מופקדים	 ההפקעה	 ותשריט	 התכנית	 העתק	
בשעות	 בהם	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 המקומית,	 הוועדה	

העבודה	הרגילות.

ג'	בטבת	התש"ע	)20	בדצמבר	2009(
)חמ	3-2(

אילן שדה 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	מנשה-אלונה 	__________

1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
מס'	 מפורטת	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	 יהוד	 נעמת	 מעון	 ממ/865,	
אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	1782,	התשל"ב,	עמ'	481,	
מצהירה	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	יהוד-מונוסון	
)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיף	19	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	
לצורכי	ציבור(,	21943	)להלן	-	הפקודה(,	כי	הקרקע	המתוארת	
	5 סעיפים	 לפי	 הודעה	 פורסמה	 אליה	 ביחס	 אשר	 בתוספת,	
ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	6020,	התש"ע,	עמ'	524,	תהיה	
לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	עיריית	יהוד	מונוסון	מיום	פרסום	

הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

נעמת,	 מעון	 ציבור,	 בנייני	 הייעוד:	 	;178 חלקה	 	,6711 גוש	
רח'	סירקין.

ולבניה	 לתכנון	 הוועדה	 במשרדי	 מופקד	 התכנית	 העתק	
רשאי	 מעוניין	 וכל	 יהוד,	 הקסמים,	 מרבד	 רח'	 יהוד-מונוסון,	

לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"א	בטבת	התש"ע	)7	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

יוסי בן–דוד  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	יהוד-מונוסון  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
מס'	 מפורטת	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
)להלן	-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	 יהוד	 יד/6156,	לב	
פורסמה	בילקוט	הפרסומים	5502,	התשס"ו,	עמ'	2139,	מצהירה	
בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	יהוד-מונוסון	)להלן	-	
הוועדה(,	בהתאם	לסעיף	19	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	
ציבור(,	21943	)להלן	-	הפקודה(,	כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת,	
אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	לפי	סעיפים	5	ו–7	לפקודה	
לקניינה	 תהיה	 	,525 עמ'	 התש"ע,	 	,6020 הפרסומים	 בילקוט	
הגמור	והמוחלט	של	עיריית	יהוד	מונוסון	מיום	פרסום	הודעה	

זו	ברשומות.

תוספת

גוש	6692,	ח"ח	12,	14;	גוש	6729,	ח"ח	57,	66;	שטח	חלקה	
עירונית,	 ספריה	 ציבור,	 בנייני	 הייעוד:	 	;1007 שב"צ	 רשום	

מתכנית	יד/6156.

ולבניה	 לתכנון	 הוועדה	 במשרדי	 מופקד	 התכנית	 העתק	
רשאי	 מעוניין	 וכל	 יהוד,	 הקסמים,	 מרבד	 רח'	 יהוד-מונוסון,	

לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"א	בטבת	התש"ע	)7	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

יוסי בן–דוד  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	יהוד-מונוסון 	__________

1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	2940/09

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

ובעניין	פירוק	חברת	אמינות	מוקד	ארצי	מערכות	בע"מ.

דרך	 אוסלקה,	 אסף	 עו"ד	 ע"י	 ואח',	 אבקין	 רוני	 והמבקשים:	
מנחם	בגין	23,	תל	אביב.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	13.9.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

25.2.2010,	בשעה	8.30.

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	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
ביום	 	12.00 משעה	 הנ"ל,	 המען	 לפי	 לידיהם	 שתגיע	 באופן	

.11.2.2010

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

אסף אוסלקה,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

תיק	 במס'	 דפוס	 טעות	 בשל	 בשנית	 מתפרסמת	 זו	 הודעה	 הערה:	
פש"ר	)ההודעה	הראשונה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	6052(.

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	1063-12-09

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

ובעניין	פירוק	חברת	שלי	עיצובים	בע"מ.

לפידור	 דגנית	 עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 אינדנבאום,	 הלנה	 והמבקשת:	
זינגר,	מרח'	איסרליש	22,	תל	אביב	67014.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	1.12.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

11.3.2010,	בשעה	8.30.

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,	באופן	
שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל,	משעה	13.00	ביום	1.3.2010.

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

דגנית לפידור-זינגר,	עו"ד 	
באת	כוח	המבקשת 	
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	3108-12-09

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

ח"פ	 בע"מ,	 סי.אר.אם	 מערכות	 יישום	 חברת	 פירוק	 ובעניין	
.51-289575-6

יריב	 עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 ת"ז	05472627,	 ליבוביץ,	 והמבקש:	משה	
פקס'	 	,054-2479479 טל'	 	,67023 אביב	 תל	 עזריאלי,	 ממרכז	 שגיב,	

.153-8-9475441

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	2.12.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

15.3.2010,	בשעה	8.30.

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	למבקש	הודעה	על	רצונו	זה.

באופן	 בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקש,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
שתגיע	לידיו	לפי	המען	הנ"ל,	לא	יאוחר	משעה	17.00	ביום	8.3.2010.

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

יריב שגיב,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקש 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	9125-12-09

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

ובעניין	פירוק	חברת	אי.	סי.	או.	אי	בשיטת	שניידר	בע"מ,	ח"פ	
.51-275256-9

והמבקשים:	אילן	שניידר,	דוד	הירשפלד,	אלי	דראי,	הילה	זר,	
ניר	דוד	אוסי,	ע"י	ב"כ	עו"ד	ערן	וילנר	ו/או	אליעזר	וילנר,	מרח'	

ההסתדרות	60ב,	חולון,	טלפקס'	03-5057598.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	6.12.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

17.3.2010,	בשעה	8.30.

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	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
ביום	 	13.30 משעה	 הנ"ל,	 המען	 לפי	 לידיהם	 שתגיע	 באופן	

.10.3.2010

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

ערן וילנר,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש"ר	5685/09

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

ובעניין	פירוק	חברת	מרחב	אבטחה	שמירה	ניקיון	ושירותים	
בע"מ,	ח"פ	51-172644-0.

והמבקשת:	החברה	עצמה,	ע"י	ב"כ	המפרק	הזמני,	עו"ד	עדי	
בראונשטיין,	אצל	משרד	חיים	צדוק	ושות',	עורכי	דין,	רח'	לינקולן	

20,	תל	אביב	67134.

בקשה	 הוגשה	 	15.11.2009 ביום	 כי	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
הנזכרת	 החברה	 את	 לפרק	 בבאר	שבע	 המחוזי	 לבית	המשפט	
היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	 וכי	 לעיל,	

בדין	ביום	11.3.2010,	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	למבקשת,	או	לשלחה	בדואר,	באופן	
שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל,	משעה	9.00	ביום	4.3.2010.

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

עדי בראונשטיין,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשת 	

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

קודוס בע"מ
)ח"פ	51-302467-9(

)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	21.3.2010,	בשעה	18.00,	אצל	המפרקת,	רח'	
שלמה	המלך	37,	קרית	אונו,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

לימור הראל,	מפרקת

סתלבט ישראלי בע"מ
)ח"פ	51-410270-6(

)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	25.3.2010,	בשעה	9.00,	במשרדי	החברה,	רח'	
האיכרים	27,	אזור,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

משה רביזאדה,	עו"ד,	מפרק
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גתים בע"מ
)ח"פ	51-140359-4(

)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	28.3.2010,	בשעה	10.00,	אצל	עו"ד	יעקב	אברהמס,	
ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	 יפו	97,	מרכז	כלל,	משרד	823,	 רח'	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

מקסים בן מויאל,	מפרק

שם - טור חברה לבנין בע"מ
)ח"פ	51-119806-1(

)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	28.3.2010,	בשעה	10.00,	אצל	המפרקת,	רח'	
סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 גן,	לשם	הגשת	 15,	רמת	 נתן	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

פניה טורקניץ,	מפרקת

חן - טור חברה לבנין בע"מ
)ח"פ	51-142545-6(

)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	28.3.2010,	בשעה	10.00,	אצל	המפרקת,	רח'	
סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 גן,	לשם	הגשת	 15,	רמת	 נתן	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

פניה טורקניץ,	מפרקת

אורים תוכנה בע"מ
)ח"פ	51-105745-7(

)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	28.3.2010,	בשעה	10.00,	אצל	המפרק,	רח'	האלה	
המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 השרון,	 רמת	 	,17
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אריה יפעת,	מפרק

היום השלישי בע"מ
)ח"פ	51-382839-2(

)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	28.3.2010,	בשעה	10.00,	אצל	המפרק,	רח'	הארזים	
4,	זכרון	יעקב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

משה אבגי,	מפרק

קתליה כחולה טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ	51-364415-3(

)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	28.3.2010,	בשעה	8.30,	במשרד	המפרק,	רח'	קדם	
כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 שהם,	 	,164
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

דוורן אנגל,	מפרק

מעון ראובני בע"מ
)ח"פ	51-004431-6(

)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	
	,11 קצנלסון	 ברח'	 	,20.00 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 הנ"ל	תתכנס	
כיצד	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 אביב,	לשם	הגשת	 תל	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

לירון בן–אליהו,	עו"ד,	מפרקת

"פורמט" בניה והשכרת מבנים לתעשייה בע"מ
)ח"פ	51-145817-6(

)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	
לשם	 החברה,	 במשרדי	 	,16.00 בשעה	 	,30.3.2010 ביום	 תתכנס	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

שלומית )שוש(, משה,	עו"ד,	מפרקת
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ר.צ.י. חברה ליזמות, בנייה, אחזקה והשקעות בע"מ
)ח"פ	51-386810-9(

)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	
נווה	 	,4/19 צאלון	 ברח'	 	,16.00 בשעה	 	,30.3.2010 ביום	 תתכנס	
סביון,	אור	יהודה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

עובדיה גולסטני,	עו"ד,	מפרק

דיינטה מעבדת שיניים בע"מ
)ח"פ	51-369125-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות	 לפקודת	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
הנ"ל	 סופית	של	החברה	 כי	אסיפה	 ]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	
תתכנס	ביום	30.3.2010,	בשעה	10.00,	אצל	עו"ד	יעקב	אברהמס,	רח'	
יפו	97,	מרכז	כלל,	משרד	823,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרקים,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

        אלי משיח    שיי עדן
מפרקים 	 	 	 	

חנה בהרל זכוכית אומנותית בע"מ
)ח"פ	51-286005-7(

)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	30.3.2010,	בשעה	10.00,	אצל	עו"ד	יעקב	אברהמס,	רח'	
יפו	97,	מרכז	כלל,	משרד	823,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

חנה בהרל,	מפרקת

אחים מזרחי שיווק שמיטה בע"מ
)ח"פ	51-301076-9(

)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	30.3.2010,	בשעה	10.00,	אצל	המפרק,	רח'	ויקטור	
הוגו	9,	אשדוד,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

גמליאל אביטבול,	עו"ד,	מפרק

מיטבית גמל )2003( בע"מ 
)ח"פ	51-339435-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	18.3.2010,	בשעה	15.30,	במשרדי	כלל	חברה	לביטוח	
בע"מ,	רח'	מנחם	בגין	48,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

לפרטים	ניתן	לפנות	אל	עו"ד	משה	ארנסט,	טל'	03-6387871.

																																															אילן ברקת,	מפרק

אופיר מינמר בע"מ 
)ח"פ	51-204626-9(

)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	21.3.2010,	בשעה	9.00,	במשרדי	החברה,	רח'	
שנקר	16,	הרצליה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אופיר מינמר,	מפרק

משה בלו בע"מ 
)ח"פ	51-259848-3(

)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	21.3.2010,	בשעה	9.00,	במשרדי	החברה,	רח'	
שנקר	16,	הרצליה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															משה בלו,	מפרק

אנדיג'יקס בע"מ 
)ח"פ	51-300312-9(

)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	
17.00,	ברח'	החשמונאים	 הנ"ל	תתכנס	ביום	25.3.2010,	בשעה	
90,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יהונתן ש' אדלשטיין,	עו"ד,	מפרק
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טאו ניהול השקעות הון בע"מ 
)ח"פ	51-280181-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
במשרדי	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 ימים	 	30 תתכנס	
של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	 רמת	 	,7 הלל	 אבא	 רח'	 המפרק	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															גדי וולף,	מפרק

דנאל )אדיר יהושע( הגן של דן בע"מ 
)ח"פ	51-313970-9(

)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	
בשעה	 ברשומות,	 הודעה	 פרסום	 מיום	 ימים	 	30 תתכנס	 הנ"ל	
17.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	מנחם	בגין	7,	רמת	גן,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

																																															יואב שניצר,	עו"ד,	מפרק

פנחסוב יבוא ושיווק מזון בע"מ 
)ח"פ	51-390282-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	30.3.2010,	בשעה	10.00,	במשרדה	הרשום	של	
החברה,	רח'	קק"ל	13/7,	ראשון	לציון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															גרגורי פנחסוב,	מפרק

רומנו כהן ושות' 
)ח"פ	51-348645-6(

)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	31.3.2010,	בשעה	9.00,	ברח'	בצלאל	1,	רמת	
התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אבירם מזיוב,	עו"ד,	מפרק

ר.י. חצרוני בע"מ 
)ח"פ	51-183037-4(

)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	31.3.2010,	בשעה	12.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	
החשמונאים	100,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אלי וולצקי,	עו"ד,	מפרק

ו.פ. יבוא ושיווק מרגו בע"מ 
)ח"פ	51-313490-8(

)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	
החברה,	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	,31.3.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 רחובות,	 	,8/20 עמי	 ברח'	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אלכסנדר וקסיליארסקי,	מפרק

טיקטקוד בע"מ 
)ח"פ	51-371492-3(

)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	23.3.2010,	בשעה	9.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	
משה	סנה	3,	רעננה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יהושע קוריסקי,	מפרק

מ.ח.ש. שרותי משרד בע"מ
)ח"פ	51-304867-8(

)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	31.3.2010,	בשעה	9.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	
אבא	הלל	7,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אחז עפר,	מפרק
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ע.מ.י. - חפירות ופתוח בע"מ
)ח"פ	51-056994-0(

)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	1.4.2010,	בשעה	12.00,	ברח'	שמעון	התרסי	
27,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

מרדכי זילבר,	מפרק

מרדכי זילבר חברה לבניה והשקעות בע"מ
)ח"פ	51-229950-4(

)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	1.4.2010,	בשעה	12.00,	ברח'	שמעון	התרסי	
27,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

מרדכי זילבר,	מפרק

ש. שיר השקעות ונכסים חדרה בע"מ
)ח"פ	51-245255-8(

)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	1.4.2010,	בשעה	10.00,	במשרדי	המפרקת,	מושב	
תלמי	אלעזר,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

מיכל כהן,	עו"ד,	מפרקת

אהובה יששכר - חני שירה, משרד עורכות דין 
ונוטריונים

)ח"פ	51-328659-1(

)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	1.4.2010,	בשעה	10.00,	ברח'	דניאל	פריש	3,	
כיצד	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 אביב,	לשם	הגשת	 תל	

התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	
לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

הדס לנזיני,	עו"ד,	מפרקת

טופ גייד בע"מ
)ח"פ	51-275213-0(

)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	1.4.2010,	בשעה	9.00,	ברח'	החשמונאים	103,	תל	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

ליאור שכטר,	עו"ד,	רו"ח,	מפרק

יהושע פסו ובניו חברה לבנין והשקעות בע"מ
)ח"פ	51-054396-0(

)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	
	,92 סוקולוב	 ברח'	 	,12.00 בשעה	 	,2.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
חולון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יהושע סגל,	עו"ד,	מפרק

אר.אף בציר השקעות
)ש"מ	55-022868-8(

הודעה על שינוי בשותפות

לפקודת	 	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
	1.12.2008 ביום	 כי	 התשל"ה-1975,	 חדש[,	 ]נוסח	 השותפויות	
הועברו	החזקות	בשותפות	מהשותף	מנחם	רפאל	לחברת	מיטב	

חיתום	בע"מ,	ח"פ	51-187472-9,	בשווי	של	1	ש"ח.

תמר רנד-פורמן,	עו"ד 	 	 	
			באת	כוח	השותפות 	 	 	

אר.אף בציר השקעות
)ש"מ	55-022868-8(

הודעה על שינוי בשותפות

לפקודת	 	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
השותפויות	]נוסח	חדש[,	התשל"ה-1975,	כי	ביום	30.12.2009,	
הועברו	כלל	זכויותיו	בשותפות	של	השותף	מנחם	רפאל	לחברת	
קט	קרסט	בע"מ	)Limited	Catcrest(,	המאוגדת	באיי	הבתולה,	

שותפה	חדשה	בשותפות.

	ויוה גייר,	עו"ד 	 	 	
בא	כוח	השותפות 	 	 	




