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תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

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

)   9 בפברואר 2010(:

תיקון סעיף 1

בסעיף 1 לתקנון הכנסת, בסופו יבוא:  .1

""פקודת סדרי השלטון והמשפט" - פקודת סדרי השלטון   
והמשפט, התש"ח-21948."

תיקון סעיף 3

יבוא   "27 "סעיף  במקום  הכנסת,  לתקנון  3)ד()2(  בסעיף   .2
"סעיף 19)א(".

החלפת סעיף 6

במקום סעיף 6 לתקנון הכנסת יבוא:  .3

"תפקידי יושב ראש הכנסת וסגן ליושב ראש הכנסת  

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

עליו לפי דין.

יושב ראש הכנסת אחראי על הכנתו וביצועו של    )ב( 
השנתי  התקציב  הצעת  אושרה  הכנסת;  תקציב 
הצעת  במסגרת  הראשונה  בקריאה  הכנסת  של 
בוועדה  לדיון  תועבר  השנתי,  התקציב  חוק 
הכספים  וועדת  הכנסת  ועדת  של  המשותפת 
התקציב3;  יסודות  לחוק  11)ב(  בסעיף  האמורה 
ולקריאה  השניה  לקריאה  תובא  ההצעה 

השלישית במסגרת הצעת חוק התקציב השנתי.

יושב ראש הכנסת אחראי על מינהל הכנסת ועל    )ג( 
מזכירות הכנסת.

בסעיף  כאמור  בפועל  המדינה  כנשיא  בכהונתו   )ד( 
23)א( לחוק–יסוד: נשיא המדינה4, לא ינהל יושב 
כן  אם  אלא  הכנסת,  ישיבות  את  הכנסת  ראש 

החליטה ועדת הכנסת אחרת.

בוועדה  חבר  יהיה  לא  הכנסת  ראש  יושב   )ה( 
מוועדות הכנסת, פרט לוועדת הפירושים, ואולם 
מוועדות  אחת  כל  בדיוני  להשתתף  רשאי  הוא 

הכנסת.

יושב ראש הכנסת רשאי למסור, מזמן לזמן, את   )ו( 
מתפקידיו  תפקיד  כל  או  הכנסת  ישיבת  ניהול 
למעט  הסגנים,  לאחד  זה,  בתקנון  שנקבעו 

תפקידיו לפי סעיפים קטנים )ב( ו–)ג(.

מקומו  את  הממלא  הכנסת,  ראש  ליושב  לסגן   )ז( 
לחוק   29 בסעיף  כאמור  הכנסת  ראש  יושב  של 
לו  אצל  הכנסת  ראש  שיושב  או  הכנסת5,  משכן 

האמור,  לחוק  30)א(  בסעיף  כאמור  מסמכויותיו 
אחד  הממלא  או  הכנסת  ישיבת  את  המנהל  או 
מתפקידי יושב ראש הכנסת, יהיו, באותו מעמד, כל 

החובות והסמכויות הנתונות ליושב ראש הכנסת.

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

הוספת פרק ראשון בחלק ג'

אחרי סעיף 17 לתקנון הכנסת יבוא:  .4

"חלק ג': עבודת הכנסת 

פרק ראשון: ישיבות 

מועדי הכנסים

ובאישור  סגניו  עם  התייעצות  לאחר  הכנסת,  ראש  יושב   .18
ועדת הכנסת, יקבע את המועדים שבהם ייפתחו ויסתיימו 

כנסי הכנסת, בכפוף לאמור בסעיף 9 לחוק הכנסת6. 

ישיבות הכנסת

החל  ו–ג'  ב'  בימים  ישיבות  תקיים  )1( הכנסת  19. )א( 
יושב   ;11:00 בשעה  החל  ד'  וביום   ,16:00 בשעה 
ועדת הכנסת, רשאי לשנות  ראש הכנסת, באישור 
את זמניה של ישיבה, לבטל ישיבה ולקבוע ישיבה 
נוספת ואת זמניה - בין באחד הימים האמורים ובין 
ביום אחר שאינו מועד ממועדי ישראל המפורטים 

בסעיף 18א)א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט.

הפסקה  לקבוע  רשאי  הכנסת  ראש      )2( יושב 
במהלכה של ישיבת הכנסת.  

בעל  אירוע  התרחש  כי  הכנסת  ראש  יושב  ראה    )ב( 
הכנסת  כינוס  את  המחייב  דופן  יוצאת  חשיבות 
לישיבה דחופה החורגת מסדר היום השבועי, רשאי 
הוא, לאחר התייעצות עם יושב ראש ועדת הכנסת, 
לכנס את הכנסת לדיון באירוע כאמור, והוא יקבע 

את סדרי הדיון בישיבה.

יושב ראש הכנסת רשאי לקבוע ישיבה לציון מאורע,    )ג( 
והוא יקבע את סדרי הדיון בה.

יהיה  הישיבה,  כל  ובמשך  הכנסת  ישיבה של  בכל    )ד( 
נוכח לפחות אחד משרי הממשלה.

פתיחת מושב הכנסת

הכנסת  ישיבת  את  לפתוח  רשאי  המדינה  נשיא  20. )א( 
הראשונה בכל מושב של הכנסת, ויישא דברים מיד 

אחרי יושב ראש הכנסת.

כאמור  הכנסת  ישיבת  את  המדינה  נשיא  פתח    )ב( 
)א(, ימסור ראש הממשלה, מיד אחריו,  בסעיף קטן 
שחלפה  בתקופה  הממשלה  פעילות  על  הודעה 
מאז המושב הקודם ועל תכניות הממשלה למושב 
הקרוב; לא פתח נשיא המדינה את ישיבת הכנסת, 
יפתח ראש הממשלה את הישיבה בהודעה כאמור; 

על ההודעה יתקיים דיון סיעתי.

דנה הכנסת בהצעה להביע אי–אמון בממשלה ביום    )ג( 
פתיחת מושב הכנסת, תנומק ההצעה אחרי הודעת 
בשני  משולב  סיעתי  דיון  ויתקיים  הממשלה  ראש 

הנושאים.

__________
6   ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

__________
1  י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התש"ע, עמ' 1926 ועמ' 1927.

2   ע"ר 1948, תוס' א', עמ' 1.

3   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

4   ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.

5   ס"ח התשכ"ח, עמ' 197.
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כינוס הכנסת בתקופת הפגרה

25 חברי הכנסת הדורשים לכנס את הכנסת בתקופת  21. )א( 
לחוק הכנסת, רשאים  9)ב(  לסעיף  הפגרה, בהתאם 
לפרט בדרישתם נושא אחד או שני נושאים; יושב 
יומה  סדר  על  הנושאים  את  יעמיד  הכנסת  ראש 
של הישיבה, כהצעות לסדר היום; אין באמור כדי 
יומה  למנוע מיושב ראש הכנסת להעמיד על סדר 
של אותה ישיבה נושא אחד או שני נושאים נוספים, 

לפי דרישתם של 25 חברי כנסת אחרים. 

כאמור  הכנסת  את  לכנס  הכנסת  חברי   25 דרשו    )ב( 
להוסיף  לבקש  יכולים  הם  אין  )א(,  קטן  בסעיף 
רשאי  ואולם  הכנסת,  של  ישיבה  לאותה  נושאים 
נושא  לשנות  בקשתם,  לפי  הכנסת,  ראש  יושב 
שפירטו בדרישתם, ובלבד שביקשו זאת לפחות 36 
שעות לפני פתיחת הישיבה; הכנסת לא תדון בנושא 

שלא פורט בדרישתם של 25 חברי הכנסת.

בישיבה של הכנסת לפי סעיף זה, רשאים לנמק שני    )ג( 
במסגרת  היום,  לסדר  הצעה  כל  בלבד  כנסת  חברי 

זמן שלא תעלה על 10 דקות לכל אחד מהם.

בתקופת  הכנסת  את  לכנס  הכנסת  חברי   61 דרשו    )ד( 
בממשלה,  אי–אמון  להביע  בהצעה  לדיון  הפגרה 
יקבע יושב ראש הכנסת את הישיבה במועד שלא 
יקדם משבעה ימים ולא יאוחר מעשרים ואחד ימים 
במניין  יובאו  לא  זה,  לעניין  הדרישה;  יום  לאחר 
18א)א(  בסעיף  המפורטים  ישראל  מועדי  הימים 

לפקודת סדרי השלטון והמשפט.

נאומים במליאה

אלה רשאים לשאת דברים במליאת הכנסת:  .22

חברי הכנסת, שרים שאינם חברי הכנסת, וכן נשיא המדינה   
באישור  הכנסת,  ראש  יושב  דין;  כל  להוראות  בהתאם 
ועדת הכנסת, רשאי להזמין לנאום גם ראש מדינה, ראש 
בין–לאומי  ארגון  ראש  וכן  זר,  פרלמנט  ראש  או  ממשלה 

שישראל חברה בו, והם יהיו רשאים לנאום בשפתם.

נאום בכורה ונאום פרידה

חבר הכנסת שהחל לכהן בכנסת ולא כיהן קודם לכן  23. )א( 
בכורה  נאום  לשאת  רשאי  כשר,  או  הכנסת  כחבר 

באחת הישיבות לאחר שהצהיר אמונים.

הכנסת  לחבר  לאפשר  רשאי  הכנסת  ראש  יושב    )ב( 
לאחר  פרידה,  נאום  לשאת  מכהונתו  שהתפטר 
שהתפטרותו  ולפני  ההתפטרות  כתב  את  שהגיש 
נכנסה לתוקף, ובלבד שבתקופה זו התקיימה ישיבה 

של הכנסת.

שר או סגן שר שנמסרה לכנסת הודעה על הפסקת    )ג( 
כהונתו, כאמור בסעיף 9)א()6( או )8( לחוק הממשלה7, 
רשאי לשאת נאום לעניין הפסקת כהונתו בישיבה 
כחבר  מכהן  שהוא  ובלבד  ההודעה,  נמסרה  שבה 

הכנסת במועד הישיבה.

יושב ראש הכנסת יקבע את המועד לנשיאת נאומים    )ד( 
בהתאם להוראות סעיף זה, ואת מסגרת הזמן לכל 

נאום.

__________
7   ס"ח התשס"א, עמ' 168.

ציון זכרם של נפטרים

נפטר חבר הכנסת לשעבר תכבד הכנסת את זכרו  24. )א(  
בקימה באחת הישיבות הסמוכות לפטירתו; יושב 
ראש הכנסת יישא דברים לזכר הנפטר והוא רשאי 
לאפשר לחברי כנסת נוספים לשאת דברים, במספר 

ובמסגרת זמן שיקבע.
בעת  שר,  או  הכנסת  חבר  המדינה,  נשיא  נפטר   )ב( 
כהונתו, או נפטר נשיא המדינה לשעבר, יושב ראש 
הכנסת לשעבר או ראש הממשלה לשעבר, תקיים 
הכנסת ישיבה לזכרו ותכבד את זכרו בקימה; יושב 
לזכר  בדברים  הישיבה  את  יפתח  הכנסת  ראש 
הנפטר ויאפשר לחברי כנסת נוספים לשאת דברים, 

במספר ובמסגרת זמן שיקבע."
ביטול פרק חמישי

תקציב  "מזכירות,  שכותרתו  הכנסת  לתקנון  חמישי  פרק   .5
ועובדים" - בטל.

ביטול סעיפים 27 ו–31א

סעיפים 27 ו–31א לתקנון הכנסת - בטלים.  .6

תיקון סעיף 32

יבוא  27)ב("  "סעיף  במקום  הכנסת,  לתקנון  32)ה(  בסעיף   .7
"סעיף 19)א(".

ביטול סעיף 34א

סעיף 34א לתקנון הכנסת - בטל.   .8

תיקון סעיף 36

34א)ג("  "בסעיף  במקום  הכנסת,  לתקנון  36)ה()1(  בסעיף   .9
יבוא "בסעיף 20)ג(".

ביטול סעיפים 37, 51, 58 ו–58א

סעיף 37, 51, 58 ו–58א לתקנון הכנסת - בטלים.  .10

כ"ה בשבט התש"ע )   9 בפברואר 2010( 
)חמ 3-864(

ראובן ריבלין  
יושב ראש הכנסת  

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

לעבודה,  הדין  בית  לחוק   10 סעיף  לפי  סמכותנו   בתוקף 
התשכ"ט-11969, אנו ממנים את האנשים שלהלן להיות נציגי 

ציבור בבתי הדין לעבודה:

בית הדין הארצי לעבודה: 

נציגי מעבידים     מס' זהות

                                55903702 דיתי שרון 
8519498 ינון מיכה 

  4333126 אבלס זאב 

מס' זהות נציגי עובדים 

                                22332761 צפריר שי 

__________
1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.
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בית הדין האזורי ירושלים:
מס' זהות נציגי מעבידים  

     22837447 ביאליסטוק כהן נתי 
         547224 ברבש לאה  

        12802203 ליפסקי לואי  
9202300 שמיר גדעון  

                                                                            
מס' זהות נציגי עובדים           

42596916 וורמברנד דוד  
 52183258 דורני שלמה  
59750471 אליהו אבי  

בית הדין האזורי נצרת:

מס' זהות נציגי מעבידים             

57441164 דשא ורד                         
68712694 רוזנברג דב                      
10514529 שוטלנד ישראל               
57217275 מאור דפנה                    

נציגי עובדים                 מס' זהות

9213489 וינברג מיכל  

בית הדין האזורי חיפה:

מס' זהות נציגי מעבידים                 

53234753 בר דני  
58890096 גור מיכל  
64368954 הואש מיכאל  
6359855 הלפרין יוסף  

51981652 יהודאי שלמה  
10709236 לפידות הלל  
5520580 מאיר עלי  

51227943 מגל ירון  
1689694 מילוא יהודה  

67476325 קידר אורי  
5942446 קרביץ יוסף  

 50282250 רייפן יעקב  
7064533 לוטן עמוס  
9545880 כץ יעקב  

25698275 מגן חגית  

מס' זהות נציגי עובדים  

 52008786 יהב אברהם  
 56704273 לבנהרט מנחם  
57810541 מוסה-פרידברג מרגלית 
13441076 מסיקה מרטין  

 59800714 קציר אבי  
1681568 רון מרדכי  

בית הדין האזורי באר שבע:

מס' זהות נציגי מעבידים  

50717628 גולדשטיין אילן  

מס' זהות נציגי עובדים  

43455146 זיכרמן משה  
22759187 מימון ציפי  

בית הדין האזורי תל אביב:

מס' זהות נציגי מעבידים  

53541694 אסיה רונית  
51190841 גלייטמן צבי  
43457449 גרשונוביץ יוסף  
56091218 וייץ חנה  
76858240 חורש שרה  
5103650 נרקיס יחיאל  
205252 סעדיה יגאל  

54039995 עמל גרשון  
54538202 שינטל עודי  
3375987 גיא יואב  

מס' זהות נציגי עובדים  

54214002 גרינברג יעקב  
30224158 הרצוג רחל  
 74215567 זהבי חיים  
 56483282 חן אודי  
22703409 כהן שחר  

   42502179 גולן אלבז אברהם 
52264165 בן ישי רם  
 30185722 פאר נפתלי  
55316475 כהן מאיר  
51155711 שדה חביבה  
24113870 שמואלי עתניאל שולמית 

בית הדין האזורי אילת:

נציגי מעבידים                  מס' זהות

306274 מזרחי אלי  
50272608 מוגרבי רחל  

מס' זהות נציגי עובדים  
56800444 אזולאי משה  
56196512 אליהו מאיר  
29097185 חי אורטל   

כ"ו בשבט התש"ע )10 בפברואר 2010( 
)חמ 3-173(

         יעקב נאמן                     בנימין )פואד( בן–אליעזר
        שר המשפטים             שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה בדבר הרכב מועצת הבריאות
לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994

בריאות  ביטוח  לחוק   49 לסעיף  בהתאם  כי  מודיע  אני 
ממלכתי, התשנ"ד-11994, הרכב מועצת הבריאות הוא כמפורט 

להלן:     

יושב ראש המועצה - שר הבריאות;

__________
1  ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.
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חברים מקרב עובדי משרד הבריאות, שמינה שר הבריאות:

ד"ר איתן חי–עם

ד"ר בעז לב

ד"ר חזי לוי

ד"ר שוש ריב"א

ד"ר טוביה חורב

עורך הדין יואל ליפשיץ

חברים מקרב עובדי משרד העבודה והרווחה, שמינה שר העבודה 
והרווחה: 

אפרים חוג'ה

פרופ' יואב מריק

חברים מקרב עובדי המוסד לביטוח לאומי, שמינה שר העבודה 
הרווחה:

ד"ר מריו סקולסקי

דני אלקיים

חבר מקרב עובדי משרד האוצר, שמינה שר האוצר:

מר משה בר-סימן טוב

חבר מקרב משרד המשפטים, שמינה שר המשפטים:

עורכת הדין טל שטיין;

נציג קצין רפואה ראשי בצבא הגנה לישראל:

סא"ל ד"ר זאב סנדר

מומחים שמינה שר הבריאות:

מתחום הרפואה - ד"ר יצחק ברלוביץ

מתחום המינהל - פרופ' חיים דורון

מתחום הכלכלה - מר יעקב ויטקובסקי

מתחום האתיקה הרפואית - פרופ' גבי בן–נון

מתחום מדעי החברה - לאה אחדות

נציגים של קופת חולים הכללית:

אלי דפס

ד"ר אהוד דוידסון

ד"ר אורית יעקבסון

סיגל רגב רוזנברג

ד"ר מיקי שרף

ד"ר עדה בן–ששון

נציגי קופת חולים מכבי:

ד"ר אהוד קוקיה

פרופ' יהושע )שוקי( שמר

נציג קופת חולים מאוחדת:

שמואל מועלם

נציג קופת חולים לאומית:

ניסים אלון

נציגי ההסתדרות הרפואית הישראלית:

ד"ר לאוניד אידלמן

פרופ' שי אשכנזי

נציג ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל:

מרק ליטנר

נציג הסתדרות הרוקחים:

דוד פפו

נציגות ארגון האחים והאחיות:

חברת כנסת אילנה כהן

נעמי כספי

נציג הארגונים הפארה–רפואיים:

אשר גולדשלגר

נציג ארגון העובדים הסוציאליים:

רוני גאגין

נציג הדיקנים של בתי הספר לרפואה המוכרים בישראל:

פרופ' שאול סופר

נציגת עובדי מנהל ומשק בבתי"ח ממשלתיים:

בתיה צדקה

נציג ארגוני מעסיקים:

חזקיה ישראל

נציג מרכז השלטון המקומי:

ד"ר יחיאל לסרי

נציג ארגון המועצות האזוריות:

בני גורפינקל

חבר מקרב מנהלי בתי החולים שהבעלות בהם פרטית שמינה 
שר הבריאות:

פרופ' דני אופנהיים

חברים מקרב מועמדים שהציעו ארגוני החולים שמינה שר הבריאות;

מידד גיסין

מירי זיו

נציג מתוך רשימת מועצת הפסיכולוגים והסתדרות הפסיכולוגים, 
שמינה שר הבריאות:

ד"ר יהודית אכמון

ההודעה בדבר הרכב מועצת הבריאות2, תתוקן לפי זה. 

כ"ה בטבת התש"ע )11 בינואר 2010( 
)חמ 3-2571(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הבריאות  __________

2  י"פ התשנ"ה, עמ' 1130; התשנ"ז, עמ' 2907.

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד 
החינוך במוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

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

- המשרד( למוסדות ציבור:

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.
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המינהל לחינוך דתי

פעילות המכוונת להעצמתן הדתית-רוחנית של קהילות בתי 
הספר הפועלים ברוח החינוך הממלכתי-דתי

תקנה תקציבית: 21-11-40

כללי    .1

תדון  הוועדה(,   - )להלן  המשרד  של  התמיכות  ועדת  )א( 
במתן תמיכות מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת 
ציבור  במוסדות  המדינה  מתקציב  לתמיכה  בקשות 

ולדיון בהן  בהתאם למבחנים אלה )להלן - הנוהל((2;

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

התמיכה השונים.

לתמיכה,  ובקשה  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה  )ג( 
תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה  תשקול 

יישום אחיד וענייני של מבחנים אלה.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת  )ד( 
נסיבות  לפי  שיידרש  ככל  מקצועיות,  מידה  אמות 

העניין. החלטות הוועדה יהיו מנומקות.

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של  )ה( 
בכפוף  הכל  הפעילות,  תחומי  לפי  תיעשה  המשרד 
לשנת  השנתי  התקציב  וחוק  אלה  במבחנים  לאמור 

הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

הגדרות -   .2

במבחנים אלה -  

"בית ספר יסודי" - בית ספר המיועד לתלמידים בכיתות   
א' עד ו';

לתלמידים  המיועד  ספר  בית   - על–יסודי"  ספר  "בית   
בכיתות ז' עד י"ב;

"המינהל" - המינהל לחינוך דתי שבמשרד החינוך;  

"קהילת בית הספר" - קהילה שפרטיה הם אלה:  

מנהל בית הספר;  )1( 

מורי בית הספר;  )2( 

תלמידי בית הספר;  )3( 

הורים לתלמידי בית הספר.  )4( 

מטרת התמיכה  .3

הדתי  החיים  אורח  בהעמקת  לתמוך  היא  התמיכה  מטרת    
ושמירת תורה ומצוות ברוח הציונות הדתית על ידי העצמת 
הממלכתיים- היסודיים  הספר  בבתי  החינוכי  התהליך 
דתיים הנתונים לפיקוח המינהל לחינוך דתי ובכלל זה בתי 
הספר העל–יסודיים הפועלים ברוח החינוך הממלכתי דתי 
המכוונת  מלאה,  אינטגרציה  מדיניות  בהם  נוהגת  ואשר 
לחיזוק התלמידים וצוות ההוראה בהתאם למטרות החינוך 
הממלכתי-דתי המפורטות בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-
1953 )להלן - החוק(, כגון בהיבטים ערכיים ותכניות המכוונות 
הציונות  ברוח  דתי  חיים  ואורח  מצוות  תורה,  לשמירת 
הדתית; העצמת התהליך האמור מיועדת לקהילת בית הספר 
ומתבצעת לעתים במקביל בין כל פרטיה השונים או חלקם, 
ובמשולב  במקביל  ולעתים  במשולב  פרטיה  לכל  לעתים 

כאמור.

__________
2  י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140.

סוגי הפעילויות והנושאים הנתמכים  .4

סוגי הפעילויות והנושאים הנתמכים, לעניין בתי ספר  )א( 
יסודיים:

העשרה,  כגון:  וחינוכית  ערכית  פעילות  קיום   )1(
ערבי לימוד, סמינריונים, פעילות תרבות, פעילות 
חברתית, המיועדת  לשמירת תורה ומצוות לפי 
המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית ומכוונת 
לקהילת בית הספר או לחלק מפרטיה; פעילות 
כאמור שנערכת להורי התלמידים בבית הספר 
תעמוד בזיקה לפעילות הנערכת לתלמידים שבו 

ותתקיים בזירה הבית–ספרית;

קיום מערכת הנחיה מקצועית קבועה ופרטנית   )2(
להכרה  המיועדת  והניהול,  ההוראה  לצוות 
ולהטמעת תכני הפעילות הנתמכת המתבצעת  

בתחום בית הספר; 

קיום מפגשי לימוד, הכוונה וייעוץ בית ספריים   )3(
ולהטמעת  לצוות ההוראה, המיועדים להכרה 

לתוכני הפעילות הנתמכת;

ימי עיון אזוריים או ארציים למנהלים ולמורים,   )4(
הפעילות  תוכני  של  והטמעה  הכרה  שעניינם 

הנתמכת, גיבוש קבוצתי ולימוד עמיתים;

בית  למסגרת  למידה  חומרי  הפקת  פיתוח   )5(
הנתמכת,  הפעילות  ליישום  המיועדים  הספר, 
ולהנחלתה לקהל היעד לשימוש שוטף במהלך 

שבוע הלימודים.

סוגי הפעילויות והנושאים הנתמכים, לעניין בתי ספר  )ב( 
העל–יסודיים:

העשרה,  כגון:  וחינוכית  ערכית  פעילות  קיום   )1(
ערבי לימוד, סמינריונים, פעילות תרבות, פעילות 
חברתית, המיועדת לשמירת תורה ומצוות לפי 
המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית ומכוונת 
לקהילת בית הספר או לחלק מפרטיה; פעילות 
כאמור שנערכת להורי התלמידים בבית הספר 
תעמוד בזיקה לפעילות הנערכת לתלמידים שבו 

ותתקיים בזירה הבית–ספרית;

העצמה דתית המכוונת לשמירת תורה ומצוות   )2(
הדתית  הציונות  וברוח  הדתית  המסורת  לפי 
שתתבצע באמצעות מדריכים כגון: סטודנטים, 
תורנית,  מדרשה  תלמידות  או  ישיבה  תלמידי 
שידריכו שני שנתונים של תלמידי בית הספר 
שבועית  ופרטנית  קבוצתית  בהדרכה  לפחות, 
הדרכה  שיקבלו  התלמידים  שנתוני  קבועה 
כאמור ייקבעו בשיתוף של מוסד הציבור ובית 
הספר לפי תכנית העבודה שגובשה אתו; למען 
הסר ספק, שעת הדרכה של התלמידים או של 
אחר  באופן  נתמכת  או  המתוקצבת  המדריך, 
לרבות האגף למוסדות תורניים  בידי המשרד, 

שבמשרד, לא תיתמך לפי מבחנים אלה;

קיום מערכת הנחיה מקצועית קבועה ופרטנית   )3(
בתחום  המתבצעת  והניהול,  ההוראה  לצוות 

בית הספר;
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קיום מפגשי לימוד, הכוונה וייעוץ בית–ספריים   )4(
ולהטמעת  לצוות ההוראה, המיועדים להכרה 

תוכני הפעילות הנתמכת;

ימי עיון ומפגשים אזוריים או ארציים למנהלים   )5(
תוכני  של  והטמעה  הכרה  שעניינם  ולמורים, 
ולימוד  קבוצתי  גיבוש  הנתמכת,  הפעילות 

עמיתים;

בית  למסגרת  למידה  חומרי  הפקת  פיתוח   )1(
הנתמכת,  הפעילות  ליישום  המיועדים  הספר, 
ולהנחלתה לקהל היעד לשימוש שוטף במהלך 

שבוע הלימודים.

תנאי הסף לקבלת התמיכה ותנאים נוספים לקבלת התמיכה    .5

מוסד  שהוא  מוסד  רק  זכאי  אלה  מבחנים  לפי  לתמיכה   
מוסד הציבור(   - )להלן  לחוק  3א  בסעיף  כהגדרתו  ציבור 

העומד בתנאים האלה:

מוסד הציבור אינו מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד   )1(
חובה, התש"ט-1949, ואינו מפעיל בעצמו מוסד חינוך 

כזה;

מוסד הציבור עומד בתנאים לקבלת תמיכה על פי כל   )2(
דין ונוהל;

מוסד  לראשונה,  התמיכה  לקבלת  שקדמה  בשנה   )3(
נופל  אינו  הכולל  שמספרם  ספר  בבתי  פעל  הציבור 
האמורים  התנאים  לפי  הנדרש  ההיקף  ממחצית 

בפסקה )11(;

לפחות  ניסיון משמעותי של שנתיים  למוסד הציבור   )4(
יסודיים או  בפעילות הנתמכת, המיועדת לבתי ספר 
לבתי ספר על–יסודיים כמפורט בסעיף 4; ואולם ניסיון 
יכול שיהיה בפעילות הנתמכת הכוללת את  כאמור 
המפורטים  הנתמכים  והנושאים  הפעילות  סוגי  רוב 

בסעיף 4;

לעניין הפעילות הנתמכת בבתי הספר היסודיים:   )5(

הנחיה מקצועית קבועה ופרטנית לצוות ההוראה  )א(  
והניהול כאמור בסעיף 4)א()2( - תתקיים אחת 

לחודש לפחות, במהלך שנת הלימודים;

בית–ספריים  וייעוץ  הכוונה  לימוד,  מפגש  )ב( 
לצוות ההוראה כאמור בסעיף 4)א()3( - יתקיים 
אחת לחודש לפחות )לא כולל חגים וחופשות(;

כאמור  ולמורים  למנהלים  ומפגשים  העיון  ימי  )ג( 
למנהלים  עיון  ימי   4 יתקיימו   - 4)א()4(  בסעיף 
ולמורים במשותף לפחות, במהלך שנת לימודים; 

לעניין הפעילות הנתמכת בבתי הספר העל–יסודיים:  )6(

הנחיה מקצועית קבועה ופרטנית לצוות ההוראה  )א( 
והניהול כאמור בסעיף 4)ב()3( - תתקיים אחת 

לחודש לפחות, במהלך שנת הלימודים;

מפגש בית–ספרי קבוע לצוות ההוראה כאמור  )ב( 
לפחות  לחודש  אחת  יתקיים   - 4)ב()4(  בסעיף 
לימודים  וזמני  חופשות  חגים,  כולל  )לא 

מרוכזים לבחינות בגרות(;

כאמור  ולמורים  למנהלים  ומפגשים  עיון  ימי  )ג( 
בסעיף 4)ב()5( - יתקיימו 4 ימים בשנת לימודים 

לפחות;

מבין  כיתה  לכל  כיתתית  קבוצתית  הדרכה  )ד( 
הכיתות המשתתפות בפעילות הנתמכת כאמור 
בסעיף 4)ב()2( תיערך בהיקף של שעה שבועית 

לפחות בכל כיתה;

תיערך  4)ב()2(  בסעיף  כאמור  פרטנית  הדרכה  )ה( 
בהיקף ממוצע של שלוש שעות שבועיות לפחות 
לכל כיתה מבין הכיתות המשתתפות בתכנית, 
לתלמידים שייבחרו מבין שני שנתונים של בית 

הספר לפחות;

הפעילות  על  ו–)6(   )5( בפסקאות  האמור  על  נוסף   )7(
הנתמכת בבתי הספר היסודיים או בבתי הספר העל– 

יסודיים לעמוד בתנאים האלה:

הספר  בית  תלמידי  להורי  הנערכת  פעילות  )א( 
תתקיים במתחם בית הספר ולא תעלה בהיקפה 
על 10% מכלל הפעילות הבית ספרית הנערכת 

להורים, למורים או לתלמידים;

שעת פעילות הנערכת לתלמידים, היא 45 דקות  )ב( 
בתי  למנהלי  הנערכת  פעילות  שעת  לפחות; 
הספר, צוות הוראה או מורים - 60 דקות לפחות;

 75% משתתפים  לתלמידים,  המיועדת  בפעילות  )ג( 
הפעילות,  מיועדת  שבעבורם  התלמידים  מכלל 
לפחות, זולת אם מדובר בפעילות הדרכה פרטנית;

בבית  ההוראה  לצוות  המיועדת  בפעילות  )ד( 
לפחות,  הצוות  מאנשי   50% משתתפים  הספר 

זולת אם מדובר בפעילות הנחיה מקצועית;

בפעילות המיועדת להורים, משתתפים 25% מכלל  )ה( 
ההורים, שבעבורם מיועדת הפעילות, לפחות;

לפעילות הנתמכת לא ניתן סיוע ממשלתי אחר בכל   )8(
דרך שהיא;

מהווה  אינה  התמיכה  מבוקשת  שבעבורה  הפעילות   )9(
חלק מתכנית הלימודים הפורמלית; לא יובאו בחשבון 
שעות שהפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה מתקיימת 

בהן, המתוקצבות באופן אחר; 

או מנהלת הפעילות במוסד הציבור שבעבורה  )10( מנהל 
  .B.A מבוקשת התמיכה הוא  בעל תואר אקדמי בדרגת

לפחות, וניסיון בניהול חינוכי של 5 שנים לפחות;

מרכיביה,  לכלל  התכנית,  את  מפעיל  הציבור  מוסד   )11(
חינוך  מוסדות  ב–35  אלה  מבחנים  לפי  הנתמכים 
לפחות ברחבי הארץ, מהם ב–20 מוסדות חינוך יסודי 
ב–3  לפחות,  על–יסודיים  מקיפים  ספר  בתי  ב–10  או 

מחוזות של משרד החינוך לפחות;

תכנית ההעצמה המפורטת, ובכלל זה חומרי הלימוד   )12(
הכלולים במסגרתה,  מאושרת מראש על ידי המינהל 

לחינוך דתי במשרד;

בכל מקרה לא תינתן תמיכה בעד הדרכת תלמידים   )13(
לצורך  מבחנים  לפי  הנתמכת  בפעילות  המשתתפים 
תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט )המינהל 
זהותם  לחיזוק  פורמלית  לא  פעילות   - דתי  לחינוך 
שירותם  לקראת  הדתי  החינוך  תלמידי  של  הדתית 

בצבא(.

אופן חישוב התמיכה  .6

תינתן  התמיכה  מסך   75% עד  של  בשיעור  תמיכה  )א( 
בעבור פעילות ישירה, כמפורט להלן: 
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עד 50% מסך התמיכה לפי סעיף זה יוענקו לפעילות   )1(
הנתמכת לפי מבחנים אלה, בעבור עלויות ישירות 

של שעות הפעילות, כמפורט להלן:

המיועדת  נתמכת  פעילות  שעת  לכל   )1(
לתלמידי בחינוך בתי ספר היסודי ובחינוך 

העל יסודי - 1 נקודה;

המיועדת  נתמכת  פעילות  שעת  לכל   )2(
ולהורים  צוות הוראה  ספר,  בית  למנהלי 
 2  - העל–יסודי  ובחינוך  היסודי  בחינוך 

נקודות; 

שווי נקודה לא יעלה בשום מקרה על תעריף   
ההדרכה לשעה של נציבות שירות המדינה 
 1 ביום  ערכּה  כפי  1א,  בקבוצה  למרצה 
בינואר של כל שנת כספים )בשנת 2009 - 

181 שקלים חדשים )לא כולל מע"מ((;

הנתמכת  לפעילות  התמיכה  מסכום   40% עד   )2(
להשתתפות  שישמשו  יכול  זה,  סעיף  לפי 
בעלויות מוכחות הנחוצות לביצוע הפעילויות, 
רקע  שירותי  הרצאה,  אולם  שכירת  כגון: 
)כגון:  הנתמכת  לפעילות  הנחוצים  מקצועיים 
טכני  ציוד  פרסים,  קל,  כיבוד  מוזיקלי(,  מופע 

נדרש לפעילות וכדומה;

הנתמכת  לפעילות  התמיכה  מסכום   10% עד   )3(
לפי סעיף זה, יכול שישמשו להשתתפות בעלות 
פיתוח והפקת חומרי למידה הנחוצים לפעילות.

תינתן  התמיכה,  מסך   20% עד  של  בשיעור  תמיכה  )ב( 
בעבור קיום מערך סיוע שישמש להשתתפות בעלויות 
הספר  בית  של  חינוכיים  ולליווי  להנחיה  הנחוצות 
לפעילות הנתמכת, כגון: מערך תכנון הפעילות והפיקוח 
האחראים  המפקחים  נסיעת  עלויות  עליה,  החינוכי 
להיבטיה החינוכיים של התכנית וכיוצא באלה, כמפורט 

להלן: 

לכל בית ספר יסודי -  )1(

עד 20 בתי ספר - 6 נקודות לבית ספר לשנה; )א( 

נקודות לשנה   3  - 40 בתי ספר  ל   21 בין  )ב( 
בעבור כל אחד מבתי הספר;

לכל בית ספר נוסף על האמור בפסקאות  )ג( 
משנה )א( ו–)ב( - נקודה לשנה;

לכל בית ספר על–יסודי -   )2(

ספר  לבית  נקודות   10  - ספר  בתי   20 עד  )א( 
לשנה;

נקודות לשנה   5  - ל–40 בתי ספר   21 בין  )ב( 
בעבור כל אחד מבתי הספר;

לכל בית ספר נוסף על האמור בפסקאות   )3(
משנה )א( ו–)ב( - 2 נקודות לשנה.

תחולק  ו–)ב(  )א(  קטנים  סעיפים  לפי  התמיכה   )ג( 
למוסדות הציבור, לפי העניין בהתחשב במספר 
הנקודות שצברו יחסית לכלל הנקודות שנצברו 
זכאים  שנמצאו  הציבור  מוסדות  כלל  ידי  על 

לתמיכה במבחנים אלה.

התמיכה  מסך   5% עד  של  בשיעור  תמיכה  )ד( 
ניהול ותקורה שישמשו,  תינתן בעבור עלויות 
כפוף לכל דין, להשתתפות בעלויות תקורה של 
הנתמכת,  בפעילות  הקשורות  הציבור,  מוסד 
זכאים  שנמצאו  הציבור  מוסדות  בין  ויחולקו 
שצבר  הנקודות  במספר  בהתחשב  לתמיכה, 
)א(, יחסית לכלל  כל אחד מהם לפי סעיף קטן 
הנקודות שנצברו על ידי כלל מוסדות הציבור 

שנמצאו זכאים לתמיכה בסעיף קטן )א(. 

ההעצמה  תכנית  את  המפעיל  ציבור  מוסד  )ה( 
פי מבחנים אלה במסגרות החינוך היסודי  על 
 10% של  לתוספת  יזכה  כאחד,  והעל–יסודי 
לניקוד שצבר לפי סעיף 6, יחסית לכלל הנקודות 
שנצברו על ידי כלל מוסדות הציבור שנמצאו 

זכאים לתמיכה בסעיף זה. 

פעילויות הניתנות בהתנדבות לא יובאו במניין  )ו( 
הסף;   בתנאי  עמידה  ולצורך  התמיכה  לצורך 
למען הסר ספק, גם כוח אדם מתנדב, שמימונו 
או  לאומי  בנות שירות  כמו  מתקציב המדינה, 

מורות חיילות, לא יבוא במניין.

בעד כל פעילות נתמכת המתקיימת בעבור מוסד  )ז( 
החלשים  הספר  בתי   30% בקרב  המצוי  חינוך 
ביותר בחינוך הממלכתי דתי, לפי מדד הטיפוח 
הנוהג במשרד, יינתן ניקוד נוסף של 25% מהניקוד 

שניתן למוסד הציבור לפי סעיף זה.

שיעור התמיכה במוסד ציבור הנתמך לראשונה  )ח( 
עלות  כפל  על  יעלה  לא  אלה  מבחנים  לפי 
הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה, שהוצאה 
על ידו בשנה שקדמה לשנת התמיכה הראשונה.

אם ייוותר עודף כספי לא מנוצל באחד מרכיבי  )ט( 
התמיכה, הוא יועבר לרכיבי התמיכה האחרים, 
על פי יחס התמיכה שנקבע להם לפי מבחנים 
שנקבעה  התמיכה  למגבלת  בכפוף  הכל  אלה, 

להם, ככל שנקבעה.

בכל מקרה, תמיכת המשרד לא תעלה על 75%  )י( 
מסך העלות בפועל של הפעילות הנתמכת לפי 

מבחנים אלה. 

נוהל  .7

לבקשת התמיכה יצורפו - )א( 

כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשת תמיכה,   )1(
בהתאם לכל דין ונוהל;

מוסד  של  מפורטת  שנתית  עבודה  תכנית   )2(
הציבור, חתומה בידי מנהל מוסד הציבור;

לתמיכה  הזכאות  לקביעת  הדרושים  הנתונים   )3(
גבוהה  השכלה  תעודות  לרבות  ולגובהה, 
הציבור,  במוסד  הנתמכת  הפעילות  מנהל  של 
התחייבות כי  לפעילות הנתמכת לא ניתן סיוע 
הפעילות  וכי  שהיא  דרך  בכל  אחר  ממשלתי 
שבעבורה מבוקשת התמיכה אינה מהווה חלק 

מתכנית הלימודים הפורמלית;

דוח ביצוע.   )4(
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נתון,  כל  לוועדה  או  למשרד  ימסור  הציבור  מוסד  )ב( 
הרלוונטי  השנה,  במהלך  שיידרשו  מידע  או  מסמך 

לבחינת בקשת התמיכה.

תחילה  .8

תחילתם של מבחנים אלה ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר   
.)2010

ל' בשבט התש"ע )14 בפברואר 2010( 
)חמ 3-1888(

גדעון סער  
שר החינוך  

מינוי חברים בוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 )א()3( לחוק שחרור על–תנאי 
את  בזה  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשס"א-12001  ממאסר, 

הסוהרים שלהלן לחברי ועדות שחרורים:

סג"ד רונית קארו, ת"ז 056028632  

סג"ד אביהו אריכא, ת"ז 054358544

סג"ד ירונה לינהרד, ת"ז 055426514

סג"ד בנימין אבריאל שפר, ת"ז 056442080

סג"ד נג'ים חסון, ת"ז 058543562

ר"כ פנינה כץ, ת"ז 057236465

, ת"ז 011535705 ר"כ ניקול אלמליח 

ר"כ ראיד רמאח, ת"ז 023283468

ר"כ עירית פלג, ת"ז 028706034 

ר"כ יצחק אליתים, ת"ז 057873499

ר"כ ג'מאל בוז, ת"ז 058981150

ר"כ שרון ליאני-ביקובסקי, ת"ז 027761667

ר"כ לילך שגיא, ת"ז 023717788

ר"כ טומאן סאלח, ת"ז 059489617

ר"כ חן בנדרלי, ת"ז 022248520

ר"כ איילת לוי גומעה, ת"ז 033240367

ר"כ ישראלה לוין-סימן טוב, ת"ז 054548805

)ב( לחוק, המינוי יהיה בתוקף  בהתאם להוראת סעיף 32 
לתקופה של שנתיים החל ממועד חתימתו.

ג' באדר התש"ע )17 בפברואר 2010( 
)חמ 3-101(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 410.

הסמכת מאבטח
 לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור,

התשס"ה-2005

לחוק סמכויות לשם שמירה   7 לפי סעיף  בתוקף סמכותי 
אני  החוק(,   - )להלן  התשס"ה-12005  הציבור,  ביטחון  על 
הקבוצות  לפי  רישוי  טעוני  בעסקים  ביטחון  עובד  כל  מסמיך 

עסקים  רישוי  לצו  להלן, מתוך התוספת  והפרטים המפורטים 
)עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה-21995 )להלן - העסק( למאבטח 
לעניין החוק )להלן - מאבטח(, ובלבד שקצין מוסמך אישר את 

כשירותו.

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

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

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

או שהנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה.

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

פרט 1.1 בית מרקחת לרבות בקופת חולים ולמעט בבית חולים  

למעט   - וכן  גלם,  חומרי  לרבות  רפואיים,  ותכשירים  חומרים 
לעניין פרט משנה ג' - אבזרים ומכשירים רפואיים וכל חומר 

או פריט הנלווה לשימוש בהם

פרט 1.3)א( ייצורם  

פרט 1.3)ב( אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום  

פרט 1.3)ג( מכירתם או חלוקתם  

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה 

גז: פרט 2.1)א( מילוי מכלים ומכליות

פרט 2.1 )ב(  אחסונו, למעט צריכה עצמית כהגדרתה בחוק   
הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-31989 

פרט 2.1)ו( חניון למכליות  

פרט 2.1)ז( תחנת תדלוק  

דלק לסוגיו: פרט 2.2)א( תחנת דלק ותדלוק

פרט 2.2)ב(  בית זיקוק  

רישוי  בתקנות  המפורטות  בכמויות  אחסונו  2.2)ד(  פרט   
עסקים )אחסנת נפט(, התשל"ז-41976

פרט 2.2)ה( מסופי דלק  

פרט 2.2)ו( מקום אחר למכירתו   

פרט 2.2)ז( חניון למכליות דלק  

קבוצה 4 - מזון

בית אוכל: פרט 4.2)א( מסעדה, בית קפה

פרט 4.2)ב( בית אוכל אחר  

פרט 4.8 משקאות משכרים - הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה  

קבוצה 6 - מסחר ושונות

פרט 6.1)ב( מחסן רישוי למעט מחסן לתצוגת רכב כמשמעותם   
בפקודת המכס5 ובתקנות המכס, התשכ"ו-61965

פרט 6.2 חנות ששטח המכירה הוא 500 מ"ר לפחות   

שערך  למכירתם  מקום   - ומדליות  מטבעות   6.3 פרט   
הפרטים שבו עולה על 200,000 שקלים חדשים

__________
2  ק"ת התשנ"ה, עמ' 1217.

3  ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.

4  ק"ת התשל"ז, עמ' 126.

5  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

6  ק"ת התשכ"ו, עמ' 274.

__________
1  ס"ח התשס"ה, עמ' 758.
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מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם:

פרט 6.5)א( מקום למכירתם או אחסנתם שערך המכשירים   
שבו הוא 200,000 שקלים חדשים לפחות

קניון: פרט  6.8)א( ניהולו

בקניון  המצוי  עסק  למעט  בקניון  המצוי  עסק  6.8)ב(  פרט   
טעון רישוי לפי סעיף קטן )א(

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

אירוח ולינה: פרט 7.1)א( בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

שבועי  או  יומי  בסיס  על  חדרים  השכרת  7.1)ב(  פרט   
כשמספר החדרים עולה על שלושה

לצורך פעילות  טיילים  לחניית  7.1)ה( שטח המשמש  פרט   
קיט ונופש בתשלום

- נופש: פרט 7.4)א( בריכת שחייה לרבות מאגר מים אחר  מים 
המשמש לשחייה ולנופש מים ולרבות המצויה בפארק מים

פרט 7.4)ב( פארק מים, מגלשות מים  

עינוג ציבורי: פרט 7.7)א( מקום לעריכת מופעים וירידים 

פרט 7.7)ב( קולנוע, תיאטרון  

פרט 7.7)ג( קרקס  

במוסד  אולם  למעט  ספורט  אולם  אצטדיון,  7.7)ד(  פרט   
חינוכי המשמש את המוסד בלבד

אירועי  לעריכת  אחר  מקום  אמפיתאטרון,  7.7)ה(  פרט   
תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמיים

פרט 7.7)ו( דיסקוטק  

פרט 7.7)ז( יריד או תערוכה שלא במבנה קבוע  

פרט 7.7)ח( כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי  

פרט 7.7)ט( מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי   
חיים

שמחות ואירועים: פרט 7.9)א( אולם שמחות

פרט 7.9)ב( גני אירועים  

שעשועים: פרט  7.10)א( מיתקני שעשועים

פרט 7.10)ב(  לונה פארק  

פרט 7.10)ג( מקום אחר לעריכתם  

קבוצה 8 - רכב ותעבורה

לניהול  המשמש  מקום  וכן  נוסעים,  הסעת  8.4)א(  פרט   
העסק או לשליטה בו לרבות משרד 

פרט 8.4)ב(  תחנת אוטובוסים מרכזית   

מסוף נוסעים 

כלי רכב: פרט  8.6)ב( חניון ששטחו מעל 500 מ"ר

כלי שיט: פרט  8.8)ג( מעגן

פרט 8.11 רכבל  

קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

כלי נשק ותחמושת: פרט 9.1)א( מכירתם, תיקונם, אחסנתם

פרט 9.1)ב( מטווח ירי  

פרט 9.1)ג( ייצורם  

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

אבני חן, יהלומים: פרט 10.1)א( ליטושם, עיבודם

על  עולה  שבו  הפרטים  שערך  למכירתם  פרט 10.1)ב( מקום 
200,000 שקלים חדשים

חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-71954, מוצרים 
המכילים חומרי נפץ

זיקוקין די–נור: פרט 10.11)א(  ייצורם, עיבודם, פיתוחם

פרט 10.11)ב( מכירתם, אחסנתם, אריזתם  

תכשיטים: פרט  10.19)א( ייצורם, עיבודם

פרט 10.19)ב( מקום למכירתם שערך הפרטים שבו עולה על   
200,000 שקלים חדשים.

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

בטלות ההסמכות שניתנו -

)1( לעובדי ביטחון בבית מלון8; 

)2( לקצין ביטחון ואחראי משמרת אבטחה בקניון9; 

)3( לעובד ביטחון בדיסקוטק במקום שבו נמכרים משקאות 
משכרים לצריכה במקום או במקום שבו נערכים מופעים10.

ומציינת  למאבטח  ניתנה  אשר  מאבטח  תעודת  אולם 
את ההסמכות שבטלו כאמור, תהיה תקפה כל עוד המאבטח 

משמש בתפקידו ומועד התעודה בתוקף.

כ"ו בשבט התש"ע )10 בפברואר 2010( 
)חמ 3-3595(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

7  ס"ח התשי"ד, עמ' 64.

8  י"פ התשס"ו, עמ' 3889.

9  י"פ התשס"ו, עמ' 3889.

10  י"פ התשס"ו, עמ' 3888.

הסמכת מאבטח
 לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור,

התשס"ה-2005

לחוק סמכויות לשם שמירה   7 לפי סעיף  בתוקף סמכותי 
על ביטחון הציבור, התשס"ה-12005 )להלן - החוק(, אני מסמיך 
כל עובד ביטחון בבנק כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים )אבטחה 
למאבטח  התשנ"ו-21996,  בבנקים(,  והתפרצות  שוד  מפני 
לעניין החוק )להלן - מאבטח(, ובלבד שקצין מוסמך אישר את 

כשירותו.

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

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

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

או שהנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה.

__________
1  ס"ח התשס"ה, עמ' 758.

2  ק"ת התשנ"ו, עמ' 525.
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תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור 
ויש בידו תעודת מאבטח תקפה.

כ"ח בשבט התש"ע )12 בפברואר 2010( 
)חמ 3-3595(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

מינוי מפקחים
לפי חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965

)א( לחוק הפיקוח על המעונ  7 בבתוקף סמכותי לפי סעיף 
נות, התשכ"ה-11965, אני ממנה את הרשומים מטה למפקחים 

לעניין החוק האמור;

יוסף איטח, ת"ז 054027453 - במחוז חיפה והצפון;

דליה שמואל, ת"ז 055270540 - במחוז חיפה והצפון;

נרד בר–און, ת"ז 028862068 - במחוז ירושלים והדרום;

אביבה אבגיל כהן, ת"ז 022652333 - במחוז חיפה והצפון;

מירטה מרינברג, ת"ז 015310931 - במחוז חיפה והצפון;

עפרה מרון, ת"ז 054583513 - במחוז ירושלים והדרום;

נורית כהן, ת"ז 054171590 - במחוז המרכז.

י"ט בשבט התש"ע )3 בפברואר 2010( 
)חמ 3-2056(

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
 ,032080053 ת"ז  טרי,  גליה  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

לקצינת מבחן למבוגרים במחוז תל אביב והמרכז.

י"ט בשבט התש"ע )3 בפברואר 2010( 
)חמ 3-141(

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

   עמ' 88.

ביטול מינוי פקידת סעד
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו- 1966 

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ו-11966, אני מבטל את מינויה של שרלוט בן חיים, ת"ז 

.2013209887

י"ט בשבט התש"ע )3 בפברואר 2010( 
)חמ 3-2056(

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.

2  י"פ התשנ"ד, עמ' 3172.

שינוי מינוי פקידת סעד 
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט "ו-1955 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
מינויה של רחל דאודי, ת"ז 2056463623, במקום "חצור הגלילית" 

יבוא "ראש פינה".

י"ט בשבט התש"ע )3 בפברואר 2010( 
)חמ 3-143(

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 126.

2  י"פ התשמ"ח, עמ 82.

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה: 

ת"י 681 - לולים לתינוקות, מינואר 1998 וגיליון תיקון מס' 1, 
מנובמבר 2001. 

במקומו יבואו: 

בטיחות,  דרישות  ביתי:  לשימוש  לולים   -  1 חלק   681 ת"י 
מפברואר 2010. 

ת"י 681 חלק 2 - לולים לשימוש ביתי: שיטות בדיקה, מפברואר 
  .2010

דרישות   - עגלולים  ביתי:  לשימוש  לולים   -  3 חלק   681 ת"י 
בטיחות ושיטות בדיקה, מפברואר 2010.

ת"י 682 חלק 3 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש 
ביתי: עריסות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מאפריל 

2002  ותיקון טעות מיולי 2002. 

במקומו יבואו:

ביתי:  לשימוש  מתקפלות  ומיטות  מיטות   -  3 חלק   682 ת"י 
עריסות - דרישות בטיחות, מפברואר 2010. 

ת"י 682 חלק 4 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש 
ביתי: עריסות - שיטות בדיקה, מפברואר 2010. 

תחילתה של אכרזה זו 180 ימים מיום פרסומה. 

י"ט בשבט התש"ע )3 בפברואר 2010( 
)חמ 3-95(

בנימין בן אליעזר  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה: 

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.
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ת"י 1836 - דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים, ממאי 
 .2004

יבוא במקומו: 

ת"י 1836 - דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים, מפברואר 
 .2010

ממרס  המשחקים,  אתר  משחקים:  מיתקני   -  8 חלק   1498 ת"י 
2006 וגיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2008. 

במקומו יבוא: 

ת"י 1498 חלק 8 - מיתקני משחקים: אתר המשחקים, מפברואר 2010.

תחילתה של אכרזה זו שנה מיום פרסומה. 

י"ט בשבט התש"ע )3 בפברואר 2010( 
)חמ 3-95(

בנימין בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה: 

ת"י 2481 חלק 1 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה-
מעליות חשמליות, מפברואר 2006

במקומו יבוא: 

ת"י 2481 חלק 1 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה, 
מעליות חשמליות, מפברואר 2010. 

ת"י 2481 חלק 2 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה-
מעליות הידרוליות, מפברואר 2006.

במקומו יבוא: 

ת"י 2481 חלק 2 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה-
מעליות הידרוליות, מפברואר 2010. 

עופרת-חומצה:  מטיפוס  התנעה  מצברי   -  1 חלק   60095 ת"י 
וגיליון   2003 מאפריל  בדיקה,  ושיטות  כלליות  דרישות 

תיקון מס' 1 מאוגוסט 2006. 

במקומו יבוא:

עופרת-חומצה:  מטיפוס  התנעה  מצברי   -  1 חלק   60095 ת"י 
דרישות כלליות ושיטות בדיקה, מפברואר 2010. 

עופרת,  תחליף  עם  בנזין  מנועי:  לרכב  בנזין   -  3 חלק   90 ת"י 
מאפריל 2003 וגיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2004. 

במקומו יבוא:

ת"י 90 חלק 3 - בנזין לרכב מנועי: בנזין 96 אוקטן, מפברואר 
 .2010

תחילתה של אכרזה זו  60 ימים מיום פרסומה. 

י"ט בשבט התש"ע )3 בפברואר 2010( 
)חמ 3-95(

בנימין בן אליעזר  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בהתאם לסעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-
11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי,  את התקנים 

הרשמיים האלה:

ת"י 1498 חלק 1 - מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות 
תיקון  גיליון  פרסום  ידי  על   ,2006 ממרס  בדיקה,  ושיטות 

מס' 1, מפברואר 2010. 

ת"י  1498 חלק 7 - מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח 
לתחזוקה ולתפעול ממרס 2006, גיליון תיקון מס' 1 מאוגוסט 
2008 וגיליון תיקון מס' 2 מיולי 2009, על ידי פרסום גיליון 

תיקון מס' 3, מפברואר 2010. 

 ת"י 2481 חלק 0 - מעליות דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה 
גיליון  פרסום  ידי  על   ,  2006 מפברואר  יסוד,  דרישות   -

תיקון מס' 1, מפברואר 2010. 

ת"י 1112 חלק 1 - ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה למנעלים מיולי 
2006, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 מפברואר 2010. 

ת"י 1112 חלק 2 - ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות מיולי 2006, 
על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 מפברואר 2010. 

ת"י 428 - סיר לחץ, מפברואר 2009, על ידי פרסום גיליון תיקון 
מס' 1 מפברואר 2010.

גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר 
תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, 

עמוד 5765.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה, למעט לעניין 
ת"י 1498 חלק  7 ולעניין ת"י 1498 חלק 1 שלעניינם תחילתה 

של אכרזה זו שנה מיום פרסומה.  

י"ט בשבט התש"ע )3 בפברואר 2010( 
)חמ 3-95(

בנימין בן אליעזר  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 961 חלק 6.1 - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיית 
המידע - אופייני הפרעות בתדר רדיו - גבולים ושיטות 
מדידה, מינואר 2010 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2001 

וגיליונות התיקון מדצמבר 2002 ומדצמבר 2005; 

9.2 - תאימות אלקטרומגנטית: דרישות חסינות  ת"י 961 חלק 
לגילוי  אזעקה  מערכת  אש,  אזעקת  מערכות  לרכיבי 
פריצות ומערכות למצבי מצוקה, מינואר 2010 בא במקום 

המהדורה מדצמבר 2000; 

ת"י 985 חלק 1 - אקוסטיקה: דירוג הבידוד האקוסטי בבניינים 
ושל אלמנטי בניין - בידוד מפני קול נישא באוויר, מינואר 
2010 בא במקום ת"י 985 חלק 1 ממאי 1986 וגיליון תיקון 
וגיליון   1986 3 ממאי  985 חלק  ות"י   1990 1 מאוגוסט  מס' 

תיקון מס' 1 מאוגוסט 1990;

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.
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ת"י 985 חלק 2 - אקוסטיקה: דירוג הבידוד האקוסטי בבניינים 
ושל אלמנטי בניין - בידוד מפני קול הולם, מינואר 2010 
בא במקום המהדורה ממאי 1986 וגיליון התיקון מאוגוסט 

;1990

אבטחה  שיטות   - המידע  טכנולוגיית   -  2 חלק   14888 ת"י 
מנגנונים  נספח:  עם  )דיגיטליות(  ספרתיות  חתימות    -
המבוססים על פירוק לגורמים של מספרים שלמים, מינואר 

2010 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2007; 

2.21 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות  60601 חלק  ת"י 
מיוחדות לבטיחות של מכשירי חימום קורנים לתינוקות, 

מינואר 2010;

2.37 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות  60601 חלק  ת"י 
על- ציוד  של  החיוניים  ולביצועים  לבטיחות  מיוחדות 
שמעי )ultrasonic( לאבחון ולניטור רפואי, מינואר 2010;

2.50 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות  60601 חלק  ת"י 
מיוחדות לבטיחות של ציוד רפואי באור לתינוקות, מינואר 

;2010

ת"י 60794 חלק 2.20  - כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה 
סעף  לכבלי  משפחה  מפרט-דרישות   - מבנים  בתוך 

אופטיים מרובי-סיבים, מינואר 2010.

ט"ז בשבט התש"ע )31 בינואר 2010( 

)חמ 3-95(
דורון טמיר  

המנהל הכללי של מכון  
התקנים ישראלי  

הודעה בדבר שינוי בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:

מבנים  אדמה:  ברעידות  לעמידות  תכן   -  2.2 חלק   413 ת"י  
הנדסיים - מכלים על הקרקע לאחסון נוזלים, גיליון תיקון 

מס' 1 מינואר 2010 למהדורה מאוגוסט 2007. 

ט"ז בשבט התש"ע )31 בינואר 2010( 
)חמ 3-95(

דורון טמיר  
המנהל הכללי של מכון  

התקנים ישראלי  __________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.

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

התשל"ו-1953

2 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11953,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 

ממינתה עיריית רעננה בישיבתה מיום ז' בטבת התש"ע )24 בדנ
צמבר 2009(, את רותי גרונר, ת"ז 27306679, למנהלת הארנונה 

לעניין החוק האמור.

כ"ג בשבט התש"ע )7 בפברואר 2010( 
)חמ 3-265(

נחום חופרי  
ראש עיריית רעננה  

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים 
על  ההכרזה2  את  מבטל  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 

האזורים המפורטים להלן כאזורים נגועים במחלת הניוקסל:

מושב אחיעזר.  .1

כל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 ק"מ ממושב אחיעזר.  .2

כ"ג באדר התש"ע )9 במרס 2010( 
)חמ 3-126(

משה חיימוביץ  
__________                          מנהל השירותים הווטרינריים

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

2  י"פ התש"ע, עמ' 2222.

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים 
על  ההכרזה2  את  מבטל  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 

האזורים המפורטים להלן כאזורים נגועים במחלת הניוקסל:

מושב פטיש.  .1

כל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 ק"מ ממושב פטיש.  .2

ט"ז באדר התש"ע )2 במרס 2010( 
)חמ 3-126(

משה חיימוביץ  
__________                          מנהל השירותים הווטרינריים

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

1  י"פ התש"ע, עמ' 1673.

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת העופות
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים 
על  ההכרזה2  את  מבטל  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 
שפעת  במחלת  נגועים  כאזורים  להלן  המפורטים  האזורים 

העופות:

קיבוץ עין שמר.  .1

עין  מקיבוץ  ק"מ   10 של  ברדיוס  הנמצא  אחר  מקום  כל   .2
שמר.

כ"א באדר התש"ע )7 במרס 2010( 
)חמ 3-126(

משה חיימוביץ  
__________                          מנהל השירותים הווטרינריים

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

2  י"פ התש"ע, עמ' 1672.
__________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.



ילקוט הפרסומים 6070, כ"ח באדר התש"ע, 14.3.2010 2284

הודעות לפי חוק הצהרות מוות

ה"מ 19/09

,)Dezso( בעניין: הצהרת מותו של קוניג דזו

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
 23( התשס"ט  באלול  ד'  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי 
 9 Island Ave. אלכסנדר,  ג'ון  קוניג  הגיש   ,)2009 באוגוסט 
 ,Apt.2314 MIAMI, BEACH, FL 331139-1362, USA
נכסים לחוק   27 סעיף  פי  על  שהוקמה  ערר  לוועדת   בקשה 
סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
היותו  על  להצהיר  החוק(,   - )להלן  התשס"ו-2006  והנצחה(, 

של קוניג דזו )Dezso( נספה השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    
        מרכזת ועדת ערר

ה"מ 30/10

בעניין: הצהרת מותו של שלמה מנדל )מנחם( לוי,

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
 8( התש"ע  בשבט  כ"ד  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי 
בפברואר 2010(, הגישה שולמית עופר, מרח' לוחמי גליפולי 6, תל 
 אביב, בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף 27 לחוק נכסים
סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
היותו  על  להצהיר  החוק(,   - )להלן  התשס"ו-2006  והנצחה(, 

של שלמה מנדל )מנחם( לוי נספה השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    
        מרכזת ועדת ערר

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 6424/09

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

ח"פ בע"מ,  עץ  תעשיות  אורניה  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-126826-0

והמבקשת: ש. קאופמן סחר בינלאומי ואחזקות בע"מ )בפירוק 
מרצון(, ח"פ 51-154235-9, נושה של החברה, ע"י מפרקת החברה 
בפירוק מרצון, עו"ד זיוה בראשי ממשרד קרמר-שפירא-שניידר, 

מרח' דוד המלך 19, ירושלים, טל' 02-6234258, פקס' 02-6255493.

בקשה  הוגשה   31.12.2009 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 7.4.2010, בשעה 13.30.

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.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 13.30 יאוחר משעה  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא 

ביום 31.3.2010.

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

זיוה בראשי, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 7040/10

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

ח"פ בע"מ,  הקלטות  אודיו  קראיטיב  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-229339-0

והמבקשים: 1. עמית גושן, ת"ז 0250003898, ע"י ב"כ עו"ד סיגל 
לביא ואח', מרח' שד' משה גושן 72, ת"ד 697, קרית מוצקין 26107, 
טל' 072-2501278, פקס' 072-25012790. 2. אלי יונה, ת"ז 24297616, 
ע"י ב"כ עו"ד רחלי שור )פור( ו/או שרה כהן, מרח' דורות ראשונים 
ג'פרי   .3  .02-6221217 פקס'   ,02-6221101 טל'   ,94625 ירושלים   ,5
הורוביץ, ת"ז 015673767, ע"י ב"כ עו"ד אריק נאור, מהגן הטכנולוגי 
מלחה, המגדל, קומה 10, ירושלים 96958, טל' 02-6490690, פקס' 

.02-6788022

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.1.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.4.2010, בשעה 10.00.

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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
דורות  רח'  כהן,  עו"ד שרה  המען:  לפי  לידיהם  באופן שתגיע 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא   ,94625 ירושלים   ,5 ראשונים 

.31.3.2010

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

שרה כהן, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 7047/10

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

ובעניין פירוק חברת פ.ד.ש חישובים בע"מ, ח"פ 51-137434-0.

והמבקשות: דליה פרץ ולריסה גוברמן, ע"י ב"כ עו"ד איתמר 
כהן, מכהן מאק משרד עו"ד ונוטריון, רח' קרן היסוד 36, ירושלים 

92149, טל' 02-5661177, פקס' 02-5661178.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.1.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.4.2010, בשעה 11.30.

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 למבקשות הודעה על רצונו זה.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 1.4.2010.

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

איתמר כהן, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 7080/10, 7071/10, 7075/10,
,7078/10 ,7074/10 ,7076/10
7072/10 ,7079/10 ,7077/10

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

ח"פ בע"מ,  גרופ  דטהסייף  שלהלן:  החברות  פירוק   ובעניין 
 ,51-226160-3 ח"פ  בע"מ,  מערכות  דטהסייף   ,51-386527-9
בינלאומי  שיווק  אקסלנט   ,51-381909-4 ח"פ  ריטייל,  אקסלנט 
ח"פ  בע"מ,  פי.סי.  אקסטרים   ,51-207902-1 ח"פ  בע"מ,  ופיתוח 
 ,51-389260-4 ח"פ  בע"מ,  חוץ  מיקור  דטהסייף   ,51-399887-2
דטהסייף נציגויות )סינופסיס( בע"מ, ח"פ 51-239755-5, שח טופז 
ישראל  דיו  טינטה   ,51-150903-6 ח"פ  בע"מ,   1990 טכנולוגיות 

בע"מ, ח"פ 51-426615-4,

והמבקשות: החברות הנ"ל ע"י רם בלינקוב בתפקידו כנאמן 
בהקפאת הליכים לחברות, ממשרד כהן וילצ'יק קמחי ושות', רח' 

אבא הלל סילבר 14, רמת גן, טל' 03-6119002, פקס' 03-7514090.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.1.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.4.2010, 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 למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 1.4.2010.

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

רם בלינקוב, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2180/09

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר חב"ד,  חסידות  להפצת  בטאון  עמותת  פירוק   ובעניין 
58-018747-4, בניין 770, כפר חב"ד 92715,

דורון  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,001687334 ת"ז  גזית,  דניאל  והמבקש: 
אדדי, משד' רוטשילד 47, תל אביב 65784, טל' 077-5113344, פקס' 

077-5113345, נייד 054-5329832.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 

ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
12.4.2010, 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.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.22.3.2010

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

דורון אדדי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 23095-12-09

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

ובעניין פירוק חברת ריזא אחזקות בע"מ, ח"פ 51-288767-0.

פפר,  ישראל  ב"כ  ע"י  בע"מ,  אחזקות  ארוול  והמבקשת: 
ממשרד מיתר, ליקוורניק, גבע & לשם, ברנדווין ושות', עורכי דין, 

רח' אבא הלל סילבר  16, רמת גן 52506.

בקשה  הוגשה   20.12.2009 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 7.4.2010, 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.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא 

ביום 24.3.2010.

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

ישראל פפר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

עמיחי 2000 - מהנדסים יועצים בע"מ 
)ח"פ 51-297119-3(

)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 
מודיעין,    ,9 ערער  ברח'   ,16.00 בשעה   15.4.2010 ביום  תתכנס 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
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ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 
ובניירות של החברה.

                                               אבי ששון, עו"ד, מפרק

מ.ת.נ. מערכות תוכנה בע"מ 
)ח"פ 51-131838-8(

)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,  בכתובת   ,16.00 בשעה   21.4.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' נורית 23, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דוד פורת, רו"ח, מפרק

ביונקשנס בע"מ 
)ח"פ 51-376125-4(

)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 
נחום חפצדי  ברח'   ,10.30 22.4.2010 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
5, ירושלים,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אריאל פוס, עו"ד, מפרק

סקנוט בע"מ 
)ח"פ 51-419465-3(

)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 
10.00, במשרדי המפרקת,  22.4.2010 בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
רח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ענת שני, עו"ד, מפרקת

מוניות שער העיר בע"מ 
)ח"פ 51-342380-6(

)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 
נתניה,   ,1 הנורית  ברח'   ,13.00 בשעה   22.4.2010 ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 

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

דורית דורון, עו"ד, מפרקת

מגדלי ד. יוזמה והשקעות בע"מ 
)ח"פ 51-333125-6(

)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 21.4.2010 בשעה 16.00, בבית צבי, קומה 6, 
39, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' הרצל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יניב מעבי, עו"ד, מפרק

בית היוצר של מפעלי ים המלח בע"מ 
)ח"פ 51-042265-2(

)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 
באר  בבית האשלג,   ,8.00 12.4.2010 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
שבע,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                             משה יחזקאל, מפרק

סטימולוס בע"מ 
)ח"פ 51-316129-9(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 10.00, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  צופית,   ,28 השדרה  ברח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               איתן טל,  מפרק

שכטמן מורן בנין ופיתוח )1989( בע"מ 
)ח"פ 51-140970-8(

)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 25.4.2010 בשעה 12.00, ברח' מעלה השחרור 19, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
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הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 
בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אלי הדס, עו"ד, מפרק

ע.ל. - קו תקשורת בע"מ 
)ח"פ 51-227185-9(

)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 25.4.2010 בשעה 10.00, ברח' סמטת הברוש 
6, קרית אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              עדית לנדוי, מפרקת

י א שיר חב' למסחר ושיווק מוצרי חשמל בע"מ 
)ח"פ 51-056045-1(

)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 15.4.2010 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
דיסקין, 11 ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יחזקאל שיר, מפרק

ריף-ניהול השקעות בנדל"ן בע"מ 
)ח"פ 51-333554-7(

)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 22.4.2010 בשעה 16.00, ברח' סמאטס 5, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אביבי פרלמן, מפרק

המרכז לגישור עסקי בע"מ 
)ח"פ 51-320077-4(

)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 
הרשום  במשרדה   ,10.00 בשעה   29.4.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
של החברה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 

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

אביה בן ארי, עו"ד, מפרק

2 אי. מערכות בע"מ 
)ח"פ 51-192795-6(

)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 
המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   22.4.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מרכז עזריאלי 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               שלומי הס, עו"ד, מפרק

נחלת חביב בע"מ 
)ח"פ 51-399282-6(

)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 
בת   ,2 בלפור  ברח'   ,9.00 בשעה   28.4.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  ים, לשם הגשת 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               מרדכי חביב, מפרק

יצחק חביב בע"מ 
)ח"פ 51-325597-6(

)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 
בת   ,2 בלפור  ברח'   ,9.00 בשעה   28.4.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  ים, לשם הגשת 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               מרדכי חביב, מפרק

חברת ריידר השקעות בע"מ 
)ח"פ 51-259359-1(

)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 
96, תל  יגאל אלון   10.00, ברח'  29.4.2010 בשעה  תתכנס ביום 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
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הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 
בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יעקב לירז, עו"ד, מפרק

ד"ש - א.ר. עכו בע"מ 
)ח"פ 51-179179-0(

)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 
13.00, במשרדי המפרקת,  22.4.2010 בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
רח' ז'בוטינסקי 2 נהריה,  לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               טרז עבדו, עו"ד, מפרקת

אקסודוס חברה לניהול קרנות הון סיכון בע"מ 
)ח"פ 51-238707-7(

)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 
הרשום  במשרדה   ,10.00 בשעה   15.4.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
של החברה, רח' הארבעה 21, קומה 21, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               יעקב סיט, מפרק

משה וידמן אחזקות )2004( בע"מ 
)ח"פ 51-354623-4(

)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 
מגדים  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   30.4.2010 ביום  תתכנס 
14, ירושלים,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               משה וידמן, מפרק

הר-צבי בינוי והנדסה בע"מ 
)ח"פ 51-307009-4(

)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 
9.00, ברח' המניין הראשון  הנ"ל תתכנס ביום 5.5.2010 בשעה 

12, נס ציונה,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                             שמעון טל אור, מפרק

בן לאומן בטקל בע"מ 
)ח"פ 51-222417-1(

)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 5.5.2010 בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 
החברה, רח' נחמיה 4, רמלה,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            חיים חזלה, מפרק

ביוביט מדיקל בע"מ 
)ח"פ 51-359299-8(

)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 5.5.2010 בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,  6ב',  גרינברג  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                           דן מנור, מפרק

אבי שכטר אחזקות בע"מ 
)ח"פ 51-285926-5(

)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 5.5.2010 בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, 
רח' הגאון אליהו 16, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            אבי שכטר, מפרק

יפתח ואמנון בע"מ 
)ח"פ 51-081809-9(

)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 25.5.2010 בשעה 14.00, ברח' המסגר 59, תל 
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אביב,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            אברהם שקד, מפרק

איתי לוי 212 בע"מ 
)ח"פ 51-412694-5(

)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 2.5.2010 בשעה 10.00, ברח' פינסקר 16, תל 
אביב,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                           ששי לוי, עו"ד, מפרק

סקוט אברפורד בע"מ 
)ח"פ 51-323830-3(

)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 3.5.2010 בשעה 10.00, במשרדי רואי חשבון 
גסר-רשפי ושות', רח' בר אילן 9, רעננה, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                           יובל רשפי, רו"ח, מפרק

שמואל בן טובים בע"מ 
)ח"פ 51-087465-4(

)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 30.5.2010 בשעה 10.00, במשרדה של החברה, רח' 
רמב"ן 36, ירושלים,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            שמואל בן טובים, מפרק

מוניות שני בע"מ 
)ח"פ 51-373001-0(

)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 

רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   2.5.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
משמר הגבול 13, תל אביב,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            חזי זיו, עו"ד, מפרק

איל כהן עורך דין 
)ח"פ 51-304604-5(

)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 25.5.2010 בשעה 13.00, ברח' הנרייטה סולד 
8א, משרד 301, באר שבע,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                           איל כהן, עו"ד, מפרק

דוד כהן עורך דין 
)ח"פ 51-304605-2(

)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 25.5.2010 בשעה 12.00, ברח' הנרייטה סולד 
8א, משרד 301, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                          איל כהן, עו"ד, מפרק

עמית כהן עורך דין 
)ח"פ 51-304603-7(

)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 25.5.2010 בשעה 11.00, ברח' הנרייטה סולד 
8 א', משרד 301, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                           איל כהן, עו"ד, מפרק

הרמן אזור בע"מ 
)ח"פ 51-091816-2(

)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 
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הנ"ל תתכנס ביום 23.5.2010 בשעה 11.00, ברח' דרך 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.

                                           יצחק אלסטר, עו"ד, מפרק

איריקל בע"מ 
)ח"פ 51-309064-7(

)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 1.6.2010 בשעה 10.00,  ברח' חרמון 19, כרמיאל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                         שחם נעם, מפרק

א.נ. דרג מערכות בע"מ 
)ח"פ 51-108127-5(

)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 2.5.2010 בשעה 10.00, במשרד קבוצת איתן מהולל 
- עורכי דין ועורכי פטנטים, רח' אבא אבן 10, הרצליה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                         נוח סופר, רו"ח, מפרק

לרר הפקות בע"מ 
)ח"פ 51-191116-6(

)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 31.5.2010 בשעה 10.00,  ברח' יהושע בן-נון 
התנהל  כיצד  המפרק, המראה  סופי של  דוח  הגשת  לשם   ,14
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן בר–לבב ערן, עו"ד, מפרק

אר.אס.אי טכנולוגיות מתקדמות בע"מ 
)ח"פ 51-401726-8(

)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 

רמת   ,7 בגין  ברח' מנחם    ,13.00 9.5.2010 בשעה  ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                         דורון דותן, עו"ד, מפרק

מועדון "טל-שופ" בע"מ 
)ח"פ 51-212473-6(

)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 
תתכנס ביום 5.5.2010 בשעה 9.00,  במשרדה הרשום של החברה, 
רח' אחד העם 9, 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 שחף, מפרק

ד"ר אורנה גיסלר טל רופאת שיניים 
)ח"פ 51-329490-0(

)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 4.5.2010 בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' גולדה 
31, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה  מאיר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר אורנה גיסלר טל, מפרקת

איתן הברמן - חברת עו"ד 
)ח"פ 51-329037-9(

)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 
51, תל  ויצמן  10.00,  ברח'  1.5.2010 בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                         איתן הברמן, עו"ד, מפרק

אר.די.סי. השקעות וניהול )1994( בע"מ 
)ח"פ 51-194530-5(

)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 
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הנ"ל תתכנס ביום 23.5.2010 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
מדינת היהודים 91, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                         מיכל מיכלסון, עו"ד, מפרקת

מיחשוב ישיר לישראל מ.י.ל. השקעות )2000( בע"מ 
)ח"פ 51-294654-2(

)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 23.5.2010 בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' 
מדינת היהודים 91, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                         מיכל מיכלסון, עו"ד, מפרקת

מ.י.ל החזקות ניירות ערך בע"מ 
)ח"פ 51-280641-5(

)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 
רח'  החברה,  במשרדי    ,10.30 בשעה   23.5.2010 ביום  תתכנס 
מדינת היהודים 91, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                         מיכל מיכלסון, עו"ד, מפרקת

רועי סולומון טכנולוגיות בע"מ 
)ח"פ 51-409793-0(

)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 10.5.2010 בשעה 10.30, במשרד המפרקת, רח' 
מסילת ישרים 99, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                         מיטל שילה, מפרקת

מעונות דבורה ודוד בע"מ 
)ח"פ 51-023429-7(

)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 

דבי  עו"ד  של  במשרדה    ,12.30 בשעה   5.5.2010 ביום  תתכנס 
גל– און אהרונוב, דיזינגוף סנטר מגדל על, קומה  22, דיזינגוף 
55, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                        מיכאל ארליך, מפרק

זום איט החזקות בע"מ 
)ח"פ 51-292920-9(

)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 2.5.2010 בשעה 10.00,  במשרד ב"כ החברה, מרכז 
29, תל אביב, לשם הגשת  קומה  5, המגדל המרובע,  עזריאלי 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                         יוסף שם–טוב, עו"ד, מפרק

מיטלקו 1999 בע"מ 
)ח"פ 51-272199-4(

)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 7.5.2010 בשעה 10.00,  במשרדי המפרק, רח' 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,5/1 אייר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                        אייל ביטון, עו"ד, מפרק

עמיתר יועצים בע"מ 
)ח"פ 51-330383-4(

)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 
החברה,  במשרדי    ,10.00 בשעה   24.5.2010 ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' התומר 57, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                        אליהו עקביה, מפרק

לוטוס שיווק והפצת משקאות בע"מ 
)ח"פ 51-391025-7(

)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 
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תתכנס ביום 9.5.2010 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הלוטוס 
2, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                         יגאל שר, מפרק

או.ג'י.וי. בע"מ 
)ח"פ 51-340009-3(

)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 2.5.2010 בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' התע"ש 
20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                         יואב סברוב, עו"ד, מפרק

מיכמר חברה למסחר ולנאמנות בע"מ 
)ח"פ 51-063102-1(

)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 15.4.2010 בשעה 16.00, במרכז עזריאלי 3, המגדל 
המשולש, קומה 33, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                         עופר אלבוים, עו"ד, מפרק

גואה ד.מ. אינטרנשיונל בע"מ 
)ח"פ 51-370935-2(

)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 
סנש  חנה  רח'  15.4.2010, במשרדי החברה,  ביום  הנ"ל תתכנס 
10, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                         דפנה מזרחי, מפרקת

שקל אלקטרו - אופטיקה בע"מ 
)ח"פ 51-265255-3(

)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 11.5.2010, בשעה 10.00, אצל המפרקת, בית 
זית 90815, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,  זית 319, בית 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                         מלכה שקל, עו"ד, מפרקת

מרדכי שטרן ובניו בע"מ
)ח"פ 51-410904-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2010, התקבלה החלטה 
גדיש, משד'  יצחק  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

רוטשילד 136, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק גדיש, עו"ד, מפרק

מאגי בע"מ
)ח"פ 51-036783-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.2.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל שוב, מרח' 

ויצמן 2, תל אביב 64239, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

שמואל שוב, עו"ד, מפרק

גוש 30159 חלקה 17 בע"מ
)ח"פ 51-031483-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.02.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלום עטיה, מרח' קרן 

היסוד 29א, ירושלים, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שלום עטיה, עו"ד, מפרק

מלון בת ים בע"מ
)ח"פ 51-003327-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.2.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  קליינבורד,  נירית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

058409418, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נירית קליינבורד, מפרקת

אורי רוזן, עו"ד, חברת עורכי דין
)ח"פ 51-257903-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.2.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון, עם הצהרה על כושר פירעון, ולמנות 
את  ולהסמיך  החברה,  למפרק   ,057994349 ת"ז  רוזן,  אורי  את 
עו"ד הילה עירון ו/או עו"ד אורן קנובל, ממרכז עזריאלי 1, תל 
אביב, לדווח לרשם החברות על החלטת החברה להתפרק מרצון 
ההחלטות  את  ולפרסם  המפרק,  של  מינויו  ועל  לעיל  כאמור 

האמורות ברשומות.

אורי רוזן, מפרק

נאות הכלניות בע"מ
)ח"פ 51-027514-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר רוזנר, ת"ז 050662451, 

מרח' רוטשילד 12, קרית אונו 55229, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אסתר רוזנר, מפרקת

וורלד גרופ נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-357804-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רועי ענבר, 
1, אזור התעשייה עמק חפר,  ת"ז 029346723, מרח' צבי הנחל 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רועי ענבר, מפרק

מאורות פיתוח תל אביב בע"מ
)ח"פ 51-380288-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.12.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון אילון, 

מרח' הלסינקי 16, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון אילן, עו"ד, מפרק

איסט מד פלסטיקס בע"מ
)ח"פ 51-192563-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי פלר, מרח' חסן 

שוקרי 8, חיפה, טל' 04-8661724, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רועי פלר, עו"ד, מפרק

טימבר - אדוונסד סאונד טכנולוג'יס בע"מ
)ח"פ 51-316653-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  סטיס,  יניב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
032963290, מ"בית אמות ביטוח" )קומה 12(, דרך מנחם בגין  48, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יניב סטיס, עו"ד, מפרק

גוש 30159 חלקה 17 בע"מ
)ח"פ 51-031483-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.02.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלום עטיה, מרח' קרן 

היסוד 29א, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלום עטיה, עו"ד, מפרק

ל.ש.ט ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-269914-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,25.2.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 

מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
רו"ח יואל טולדנו, ת"ז 69338358, מרח' הרב לנדרס 5, רמת גן, 

למפרק החברה.

יואל טולדנו, רו"ח, מפרק

אקסל מ.פ.ל. - א.ו.ב.א. ושות'
)ש"מ 55-021673-3(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 21.12.2009, הצטרף 
 .UTI )ׂNetherlands( Holdings B.V המוגבל  השותף  לשותפות 
 ,12 Capronilaan St., Schipol-Rijk, Netherlands, 1119 :שכתובתו
כמו כן פרש השותף המוגבל א.ו.ב.א. שירותי הייטק )2003( בע"מ,ח"פ 

51-345394-4, שכתובתו: רח' המתכת 5, ת"ד 690, מגדל העמק 10500.

            רועי משיח, עו"ד
           בא כוח השותפות

גולדפיש ניהול קרנות והשקעות
)ש"מ 55-023265-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות המוגבלת

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, על שינויים בשותפות 

המוגבלת החל ביום 1.3.2010, כמפורט להלן:

השותפים המוגבלים המפורטים להלן ימשכו את חלקם ויצאו  א. 
ח"פ בע"מ,  ש.ג.ז.  המוגבל  השותף   .1 המוגבלת:   מהשותפות 
ח"פ בע"מ,  מיה-דן  המוגבל  השותף   .2  ;51-322981-5 

51-342890-4; 3. השותף המוגבל רם שריג בע"מ, ח"פ 51-363505-2; 
4. השותף המוגבל יורם אבירם בע"מ, ח"פ 51-412038-5.

כשותפים  יצטרפו  להלן  המפורטים  המוגבלים  השותפים  ב. 
מוגבלים חדשים לשותפות המוגבלת: 1. המרכז לפתרונות 
 ,6 שניאור  זלמן  מרח'   ,51-436425-6 ח"פ  בע"מ,  שגויים 
בע"מ,  אדמידן   .2  ;14% בשותפות  חלקו   ,63326 אביב  תל 
62093, חלקו  2, תל אביב  ח"פ 51-440846-7, מרח' תש"ח 
בשותפות 24%; 3. ג.ר.י. יאן בע"מ, ח"פ 51-440845-9, מרח' 
תש"ח 2, תל אביב 62093, חלקו בשותפות 24%; 4. פזורילה 
בע"מ, ח"פ 51-440844-2, מרח' תש"ח 2, תל אביב 62093, 

חלקו בשותפות 14%.
            זיו אברהמי, עו"ד
           בא כוח השותפות

__________

תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיף 19 שפורסמה בילקוט הפרסומים 6069, 
התש"ע, עמ' 2233, בתוספת, לפני המילים "בהתאם לתשריט" 

יש להוסיף את הטבלה הזו:

שטח רשום במ"ר      חלקה

39810,329

4021,364

403490

)חמ 3-4(




