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הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ
לפי כללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימלי המומלץ(, התש"ס-2000

התש"ס-12000 המומלץ(,  המינימלי  )התעריף  הדין  עורכי  לשכת  לכללי   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  מודיעה   אני 
)להלן - הכללים(, כי החל ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( הנוסח המעודכן של התוספת לכללים הוא כמפורט להלן:

"תוספת
 )סעיף 1(

השירות
השכר המינימלי המומלץ

)באחוזים או בשקלים חדשים(

תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם )כולל בית משפט 1.
שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים(

תביעות כספיות בשקלים חדשים )להלן - ש"ח( -א.

מ–768 עד 25,515 ש"ח)1( פחות  ולא  התביעה  מסכום   15%
ש"ח

פחותעולה על 25,515 ש"ח ואינה עולה על 103,722 ש"ח)2( ולא  התביעה  מסכום   10% 
מ–3,834 ש"ח

מיתרת עולה על 103,722 ש"ח)3(  4% ועוד  ש"ח  מ–103,722   10%
סכום התביעה

ללקוח, עולה על 1,019,284 ש"ח)4( הדין  עורך  בין  למוסכם  בהתאם 
אך לא פחות מ–47,752 ש"ח

619 ש"ח ישיבה נוספת בעניינים כאמורב.

תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט 2.
)בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי( למעט תביעות לפי חוק 

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-21975

תביעות -א.

גמלה עד 155,983 ש"ח)1( ניכוי  15% מהסכום הנפסק לאחר 
שמשלם המוסד לביטוח לאומי

12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה עולה על 155,983 ש"ח ועד 389,957 ש"ח)2(
שמשלם המוסד לביטוח לאומי

10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה עולה על 389,957 ש"ח)3(
שמשלם המוסד לביטוח לאומי

619 ש"חישיבה נוספת בעניינים כאמורב.

בבית משפט שלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה, 3.
בבית משפט למשפחה ובטריבונלים אחרים

עניינים אזרחיים:א.

תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי )1(
דלא ניידי, לפי שווי הנכס כשהוא פנוי

2% מערך הנכס ולא פחות מ–5,179 ש"ח

תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין - לפי שווי )2(
המקרקעין כשהם פנויים

במקרקעין  הלקוח  של  חלקו  משווי   3%
לפי שוויים ולא פחות מ–5,179 ש"ח

כמו תביעה כספיתתביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה)3(

5,179 ש"חתביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף)4(

__________
י"פ התש"ס, עמ' 2558; התשע"א, עמ' 1802; ק"ת התשס"ו, עמ' 249  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 234.  2
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השירות
השכר המינימלי המומלץ

)באחוזים או בשקלים חדשים(

כמו תביעה כספית, כאשר סכום התביעה תביעה לקצבה חודשית)5(
לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה 
החודשית הנפסק כפול 48 )ארבע שנים(

1,775 ש"ח בקשות לצווים זמניים)6(

608 ש"חבקשות ביניים אחרות)7(

608 ש"חבקשה לקביעת גיל* )8(

608 ש"חישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל)9(

עניינים פליליים:ב.

1,115 ש"חאישום בחטא)1(

1,547 ש"חאישום בעוון או בעבירה אחרת)2(

5,179 ש"חאישום בעבירה של גרימת מוות)3(

2,583 ש"חטיעון לעונש בלבד)4(

608 ש"חשחרור בערבות)5(

421 ש"חישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל)6(

 בבית משפט מחוזי:4.

עניינים אזרחיים:א.

אך ערעור אזרחי)1( הראשונה  שבערכאה  מהשכר   50%
לא פחות מ–5,179 ש"ח

619 ש"חישיבה נוספת)2(

פסק של בורר -)3(

אילו בקשה לאישור, בלי התנגדות)א( כספית  תביעה  בגין  מהשכר   1/3
הוגשה בעניין נושא הפסק

2/3 מהשכר הנ"לבקשה לאישור, בהתנגדות)ב(

2/3 מהשכר הנ"לבקשה לביטול)ג(

619 ש"חישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי)ד(

בקשה לצו קיום צוואה, או לצו ירושה או מינוי מנהל )4(
עיזבון, או בקשה משולבת של אלה**: 

פחותבלי התנגדות)א( לא  אך  העיזבון  מערך   1.5% 
מ–3,515 ש"ח

השכר הקבוע בפסקת משנה )א(, בתוספת בהתנגדות     )ב(
25%

המפורטים )ג( מהעניינים  בעניין  נוספת  ישיבה 
לעיל

619 ש"ח

אפוטרופסות או אימוץ*: )5(

בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס בלי       )א(
התנגדות

3,515 ש"ח

__________

*     כיום בבית משפט לענייני משפחה.

**     כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לענייני משפחה, לפי העניין.
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השירות
השכר המינימלי המומלץ

)באחוזים או בשקלים חדשים(

השכר האמור בפסקת משנה )א(, בתוספת בקשה כאמור, בהתנגדות      )ב(
25%

המשפטית )ג( הכשרות  חוק  לפי  אחרת  בקשה  כל 
פי חוק  והאפוטרופסות, התשכ"ב-31962, או על 

האימוץ, התשמ"א-41981

1,775 ש"ח

619 ש"חישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל)ד(

כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל מזונות*)6(

חישוב  לצורך  התביעה  סכום  הערה: 
הנפסק  המזונות  סכום  הוא  השכר 

בתביעה לתקופה של שנה אחת

ערעור מס הכנסה - מסים, ארנונות והיטלים, לרבות )7(
עררים לפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט

אך  במחלוקת  השנוי  המס  מסכום   7.5%
לא פחות מ–1,456 ש"ח

פשיטת רגל, פירוק חברה -)8(

ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים       )א(
נגד הנאמן או המפרק

5,179 ש"ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה

תביעות ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש      )ב( מסכום   2.5% ועוד  ש"ח   5,179

החוב

619 ש"חישיבה נוספת בעניין זה)ג(

עניינים פליליים:ב.

3,072 ש"חמשפטים פליליים)1(

ערעורים פליליים -)2(

1,616 ש"חערעור על פסק הדין      )א(

991 ש"חערעור על גזר הדין בלבד      )ב(

797 ש"ח)ג(   ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל

עניינים מינהליים:ג.

משפט  כבית  בשבתו  המחוזי  המשפט  לבית   עתירה  )1(
לעניינים מינהליים

7,363 ש"ח

 ישיבה נוספת 619 ש"ח)2(

בבית המשפט העליון:5.

50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה ערעור אזרחי )1(

הראשונה אך לא פחות מ–6,874 ש"ח

ערעור פלילי -)2(

6,874 ש"חערעור על פסק הדין  )א(

3,437 ש"חערעור על גזר הדין בלבד)ב(

הופכת )ג( אשר  ערעור  לרשות  בקשה  למעט  בקשה, 
לשמיעת הערעור

3,437 ש"ח

__________

*   כיום בבית משפט לענייני משפחה.
** כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לענייני משפחה לפי העניין.

3     ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.

4     ס"ח התשמ"א, עמ' 293.
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השירות
השכר המינימלי המומלץ

)באחוזים או בשקלים חדשים(

כמפורט בפסקה )2()א( ו–)ב(בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור)3(

1,355 ש"חישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל

בבית המשפט הגבוה לצדק -)4(

לחוק–יסוד: )א( 15)ד()1(  סעיף  לפי  שחרור  צו  בעניין 
השפיטה5

3,437 ש"ח

כאמור )ב( שחרור,  צו  בעניין  למעט  אחר,  עניין  בכל 
בפסקת משנה )א(

9,799 ש"ח

בבית הדין לעבודה:6.

כמו בתביעות כספיות בבתי משפטתביעה כספית)1(

כמו בסעיף 3א)4(תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף)2(

כמו בערעור לבית המשפט העליוןערעור לבית הדין הארצי)3(

בבית הדין לשכירות:7.

421 ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד 204 בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים)1(
ש"ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר 

אחד

חודש בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק)2( של  שכירות  לדמי  השווה  סכום 
לא  אך  התשלום,  בבקשת  כנדרש  אחד 

פחות מ–421 ש"ח

בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרק ה' לחוק הגנת )3(
הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב-61972, או לדמי מפתח לפי 

חלק ג' לחוק האמור

כמפורט לגבי תביעות בעניינים אזרחיים 
לפי פסקה )1( או )2(, הכל לפי העניין, אך 

לא פחות מ–478 ש"ח

ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים בפסקאות )1( )4(
עד )3(

409 ש"ח

בבית דין רבני:8.

1,058 ש"חהיתר נישואין בלי התנגדות)1(

2,072 ש"חהיתר נישואין שיש בו התנגדות)2(

739 ש"חאישור נישואין)3(

1,058 ש"חתביעה לשלום בית)4(

1,058 ש"חסידור גט בהסכמה )לרבות גט מאירוסין ומספק()5(

2,606 ש"חתביעה לגט בלי הסכמה )לרבות גט מאירוסין ומספק()6(

1,058 ש"חהחזקת ילדים בלי התנגדות)7(

2,470 ש"חהחזקת ילדים שיש בה התנגדות)8(

הסכומים עריכת חוזה בין הצדדים )לצורך הכללתו בפסק הגט()9( בניכוי  חוזה  עריכת  כשכר 
שנתקבלו לפי פסקאות )5(, )6(, )7( או )8( 

לפי העניין, אך לא פחות מ–2,037 ש"ח

תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לענייני משפחה, )10(
או לרשם לענייני ירושה

השכר שנקבע לאותו עניין בסעיף 4

לסעיף הקדשות)11( בהתאם  ההקדש  נכסי  שווי  לפי 
11)1( המתייחס לעריכת חוזים

__________

5     ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.

6     ס"ח התשל"ב, עמ' 176.
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השירות
השכר המינימלי המומלץ

)באחוזים או בשקלים חדשים(

831 ש"חאישור רווקות)12(

כמפורט בפסקאות )5( או )6(, לפי הענייןהפרדה)13(

לעיל ערעורים)14( העניינים  לפי  הנקוב  מהשכר   50%
מ–756  פחות  לא  אך  הראשונה,  בערכאה 

ש"ח

בפסקאות )15( המפורטים  מהעניינים  בעניין  נוספת  ישיבה 
)1( עד )14(

409 ש"ח

הוצאה לפועל:9.

ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות -א.

בעד הגשה לביצוע -)1(

הביצוע )א( בבקשת  הכלול  החוב  כשסכום 
הוא עד 259,274 ש"ח

5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך 
לא פחות מ–370 ש"ח

הביצוע )ב( בבקשת  הכלול  החוב  כשסכום 
עולה על 259,274 ש"ח, אך אינו עולה על 

518,661 ש"ח

4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך 
לא פחות מ–12,906 ש"ח

הביצוע )ג( בבקשת  הכלול  החוב  כשסכום 
עולה על 518,661 ש"ח

3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך 
לא פחות מ–20,698 ש"ח

לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל )א()2(
באזהרה,  הקבועה  התקופה  בתוך  ממנו 
ייווסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים 
מהחוב  שייחשבו   )1( בפסקה  הקבועים 
שכר  שיעור  הוספת  ביום  הקיים  הפסוק 
טרחה זה; לעניין זה,  "חוב פסוק" - החוב 
ריבית  הצמדה,  הפרשי  לרבות  בתיק, 
לרבות  החייב  בהם  שנתחייב  והוצאות 
התיק  בפתיחת  שהיתוסף  הטרחה  שכר 

לפי פסקה )1(

בכך )ב( מותנה  )א(,  משנה  בפסקת  האמור 
לאחר  נוספים  הליכים  נקט  הדין  שעורך 
מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ביצוע תביעה על סכום קצוב -א1.

בעד הגשת התביעה -)1(

כשסכום החוב הכלול בבקשה לביצוע התביעה -

228 ש"חעד 341 ש"ח)א(

על )ב( עולה  אינו  אך  ש"ח   341 על   עולה 
455 ש"ח

341 ש"ח

על )ג( עולה  אינו  אך  ש"ח   455 על   עולה 
569 ש"ח

455 ש"ח

עולה על 569 ש"ח אך אינו עולה על )ד(
683 ש"ח

569 ש"ח

 עולה על 683 ש"ח אך אינו עולה על )ה(
1,024 ש"ח

627 ש"ח
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)באחוזים או בשקלים חדשים(

עולה על 1,024 ש"ח אך אינו עולה על )ו(
5,121 ש"ח

683 ש"ח

עולה על 5,121 ש"ח אך אינו עולה על )ז(
6,829 ש"ח

854 ש"ח

עולה על 6,829 ש"ח אך אינו עולה על )ח(
7,397 ש"ח

1,024 ש"ח

עולה על 7,397 ש"ח אך אינו עולה על )ט(
24,901 ש"ח

15% מסכום התביעה

עולה על 24,901 ש"ח אך אינו עולה על )י(
56,903 ש"ח

10% מסכום התביעה, אך לא פחות 
מ–3,684 ש"ח

לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל -)א()2(
באזהרה,  הקבועה  התקופה  בתוך  ממנו 
ייווסף לחוב בתיק, שכר טרחה בשיעור -

כשסכום החוב הפסוק הוא עד 8,551 )1(
ש"ח - 445 ש"ח

כשסכום החוב הפסוק עולה על )2(
8,551 ש"ח אך אינו עולה על 56,903 

ש"ח - 5% מסכום החוב הפסוק

ההוצאה  תיק  ניהול  בעד  השכר 
הפסוק  החוב  פי  על  ייחשב  לפועל 
שכר  שיעור  הוספת  ביום  הקיים 
 - פסוק"  "חוב  זה,  לעניין  זה;  טרחה 
החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, 
בהם  שנתחייב  והוצאות  ריבית 
החייב, לרבות שכר הטרחה שהיתוסף 

בפתיחת התיק לפי פסקה )1(

בכך )ב( מותנה  )א(,  משנה  בפסקת  האמור 
לאחר  נוספים  הליכים  נקט  הדין  שעורך 
מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ביצוע שטרות -ב.

ההוצאה )1( בלשכת  לביצוע  השטר  הגשת  בעד 
לפועל

המשפט,  בבית  כספית  בתביעה  כמו 
למעט בשניים אלה:

במקרה שקרן השטרות לא עלתה )1(
על סך של 399 ש"ח - יהיה השכר 

136 ש"ח

במקרה שקרן השטרות לא עלתה )2(
יהיה   - ש"ח   10,447 של  סך  על 

השכר 274 ש"ח
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ממנו בעד ניהול תיק הוצאה לפועל)א()2( הנדרש  הסכום  את  החייב  שילם  לא 
ייווסף  באזהרה,  הקבועה  התקופה  בתוך 

לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

10% מהחוב הפסוק, ואולם אם קרן השטרות היה החוב הפסוק עד 259,274 ש"ח)1(
בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,434 ש"ח 

ייווסף לשכר הטרחה סכום של 478 ש"ח

עלה החוב הפסוק על סך 259,274 ש"ח )2(
אך לא עלה על 519,696 ש"ח

8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות מ–25,982 
ש"ח

)3( 519,696 סך  על  הפסוק  החוב  עלה 
ש"ח

6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות מ–41,505 
ש"ח

בתיק,  החוב   - הפסוק"  "החוב  זו,  משנה  בפסקת 
לרבות  הטרחה,  בשכר  התיק  חויב  שבו  למועד 
בהם  שנתחייב  והוצאות,  ריבית  הצמדה,  הפרשי 
בפתיחת  שהיתוסף  הטרחה  שכר  ולרבות  החייב 

התיק לפי פסקה )1(

בכך )ב( מותנה  )א(  משנה  בפסקת  האמור 
לאחר  נוספים  הליכים  נקט  הדין  שעורך 

מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

או ג. לפינוי  חזקה,  להחזרת  דין  פסקי  של  לפועל  הוצאה 
לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי

קטן  בסעיף  כמפורט  הטרחה  שכר  מחצית 
מ–535  פחות  לא  אך  לעיל,  )ג(  עד  א)1()א( 
ש"ח )סכום החוב הכולל לעניין חישוב שכר 
הטרחה, יהיה שוויים של המקרקעין כשהם 

פנויים(

בסעיף ביצוע פסק דין בענייני מזונותד. המפורטים  בשיעורים  טרחה  שכר 
בגין  העניין,  לפי  לעיל,  )ג(  עד  א)1()א(  קטן 

כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

בוררות:10.

בבתי שכר ייצוג לפני בוררא. אזרחיים  בעניינים  מהשכר   75%
המשפט, אך לא פחות מ–1,128 ש"ח

1,128 ש"ח לישיבה, עד 3 שעותשכר הבוררב.

שירות מחוץ לבית המשפט:11.

עריכת חוזים:)1(

2% מהשווי, אך לא פחות מ–649 ש"חשווי נושא החוזה אינו עולה על 78,025 ש"ח)א(

אינו )ב( 78,025 ש"ח אך  נושא החוזה עולה על  שווי 
עולה על 310,123 ש"ח

2% מ–78,025 הש"ח הראשונים; ועוד 1.5% 
מיתרת הסכום העולה על 78,025 ש"ח

שווי נושא החוזה עולה על 310,123 ש"ח אך אינו )ג(
עולה על 625,048 ש"ח

 1.5% הראשונים;  הש"ח  מ–78,025   2%
מיתרת   1.25% הבאים;  מ–232,098 הש"ח 

הסכום העולה על 310,123 ש"ח
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)באחוזים או בשקלים חדשים(

שווי נושא החוזה עולה על 625,048 ש"ח אך אינו )ד(
עולה על 1,875,221 ש"ח

1.5% הראשונים;  הש"ח  מ–78,025   2% 
מ–232,098 הש"ח הבאים; 1.25% מ–314,925 
הש"ח הבאים; 1% מיתרת הסכום העולה 

על 625,048 ש"ח

אך )ה( ש"ח   1,875,221 על  עולה  החוזה  נושא  שווי 
אינו עולה על 125,873 ש"ח

1.5% הראשונים;  הש"ח  מ–78,025   2% 
מ–232,098 הש"ח הבאים; 1.25% מ–314,925 
הש"ח  מ–1,250,173   1% הבאים;   הש"ח 
הסכום  מיתרת   0.75% ועוד  שלאחריהם 

העולה על 1,875,221 ש"ח

לפי הסכם אך לא פחות מ–31,012 ש"חשווי נושא החוזה עולה על 3,125,873 ש"ח)ו(

לפי הסכם אך לא פחות מ–1,128 ש"חשווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף)ז(

חוזה שכירות:)2(

השכירות לדירות מגורים)א( דמי  למחצית  השווה  סכום 
לחודש לכל חוזה

לכל לבתי עסק)ב( לחודש  שכירות  לדמי  השווה  סכום 
חוזה

עריכת צוואות:)3(

1,775 ש"חצוואה רגילה)א(

2,595 ש"חשתי צוואות הדדיות)ב(

877 ש"חהפקדת צוואה, שנערכה בידי אחר)ג(

התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:)4(

523 ש"חהתייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים)א(

877 ש"חהתייעצות הכוללת בדיקת מסמכים)ב(

877 ש"חחוות דעת בכתב)ג(

228 ש"חכתיבת מכתב התראה)ד(

421 ש"חהכנת תצהיר והחתמתו)ה(

421 ש"חהכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר)ו(

תאגידים:)5(

)לפי )א( עמותה  שיתופית,  אגודה  חברה,  רישום 
תקנון מצוי(

1,798 ש"ח

900 ש"חשינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל)ב(

900 ש"חרישום שותפות בלי הסכם שותפות)ג(

על פי פסקה )1( המתייחסת לעריכת חוזים, עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות)ד(
לרישום,  טרחה  שכר  בצירוף   ,10% פחות 

כאמור לעיל

3,437 ש"חפירוק תאגידים מרצון)6(

עריכת שעבודים ורישום:)7(

50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה עריכה ורישום)א(
על סכום דומה
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מה במקרה שעורך הדין גם ערך את חוזה ההלוואה)ב( על   25% של  תוספת   - הרישום  בעד 
שקיבל בעד עריכת החוזה

סימני מסחר:)8(

877 ש"חעריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות)א(

877 ש"חעריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום)ב(

877 ש"חהופעה לפני הרשם במעמד צד אחד)ג(

1,798 ש"חהתנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות)ד(

לפי סעיף 5ערעור בבית המשפט העליון)ה(

חלה )9(  )10( שפסקה  עסקאות  כולל  )לא  מקרקעין  רישום 
עליהן(:

לפעולה )א( בקשר  החוזה  את  הדין  עורך  ערך 
במקרקעין

לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום

)ו( לא ערך עורך הדין את החוזה)ב( )ג( עד  השכר כמפורט בפסקאות משנה 
להלן

מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת )ג(
משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:

כששווי המקרקעין אינו עולה על 520,607 )1(
ש"ח

1% משווי המקרקעין

)2( 520,607 על  עולה  המקרקעין  כששווי 
ש"ח

1% מ–520,667 ש"ח הראשונים של השווי 
על  העודף  השווי  מסכום   0.75% ועוד 

520,667 ש"ח

משכנתה*:)ד(

0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתה אך רישום משכנתה)1(
לא פחות מ–831 ש"ח

877 ש"חהעברת משכנתה)2(

877 ש"חהפטר או ביטול משכנתה)3(

רישום הערת אזהרה:)ה(

טיפל )1( או  החוזה  את  הדין  עורך  ערך 
ברישום המקרקעין

614 ש"ח

לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל )2(
ברישום המקרקעין

877 ש"ח

זו חלוקה ופיצול)ו( היתה  כאילו  פעולה  אותה  על  השכר 
בתוספת  מקרקעין,  באותם  מכר  פעולת 

50% ממנו

רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:)ז(

הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה )1(
לבית המשפט כולל הבקשה או התביעה

היתה  כאילו  פעולה  אותה  על  השכר 
פעולת מכר באותם מקרקעין

__________
כפוף לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי   *

המקרקעין(,  התש"ס-1999 )להלן - צו רישום זכויות(, שפורסם בק"ת 6010, התש"ס, עמ' 157.
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)באחוזים או בשקלים חדשים(
50% מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר בלי פנייה או זיקה לבית המשפט)2(

באותם מקרקעין

רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה:)ח(

בלי תשלום נוסףכאשר עורך הדין טיפל בהשגת הצו)1(

1,798 ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמהכאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו)2(

רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן*:)10(

בעד רישום פעולות מכר, מכר בלי תמורה, חליפין, )א(
מתנה, חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש 

והקבלן ישולם לעורך דינו של הקבלן

1% משווי הדירה הנקוב בחוזה

כבית )ב( שרישומו  בבית  נוספים  ברוכשים  טיפול 
משותף מתעכב

0.25% ולא פחות מ–2,926 ש"ח

לרישום )ג( הפעולה  ובדיקת  החוזה  בדיקת  בעד 
הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה

0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה

בתים משותפים:)11(

בקשה או כתב התנגדות לבקשה - )א(

1,115 ש"חבלי הופעה)1(

614 ש"חבעד כל הופעה)2(

זו )ב( פעולה  כשאין  משותפים  בתים  בפנקס  רישום 
קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס

500 ש"ח לחדר

עריכת )12( הכנסה(,  מס  )להוציא  והיטלים  ארנונות  מסים, 
ערעור או ערר, כולל הופעה לפני ועדת ערר

7.5% מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות 
מ–831 ש"ח"

ד' בטבת התשע"ב )30 בדצמבר 2011(
           לינדה שפיר              )חמ 3-102( 

                                                                                                                    המנהלת הכללית של  
__________             לשכת עורכי הדין

*  בכפוף לצו רישום זכויות.

מינוי ועדת אתיקה והרכבה

לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21997, אני מחדש בזה את מינויה של ועדת אתיקה3 כמפורט להלן, שבהרכבה 

חברים וממלאי מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ד' לגביהם:

א'
יושבי ראש

ברשימת שר המשפטים

ב'
רופאים מומחים
)שם ומומחיות(

ג'
פסיכולוגים ועובדים סוציאלים

ד'
נציגי ציבור ואנשי דת

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

עורכת הדין נעמה ויצ'נר, ת"ז 
059614099, וממלאת מקומה, 
עורכת הדין עפרה גולן, ת"ז 

051983609

ד"ר אפרת הרלב, ת"ז 059781229 
- רפואת ילדים וטיפול נמרץ 

ילדים, וממלאת מקומה, פרופ' 
לאה סירוטה, ת"ז 08756082 - 
רפואת ילדים וניאונטולוגיה

ד"ר עפרה ארן, ת"ז 051638427 
- עובדת סוציאלית, וממלאת 
מקומה, ד"ר אורית קריספין, 
ת"ז 54501127 - פסיכולוגית

ד"ר אביבה רון, ת"ז 26124172, 
וממלא מקומה, הרב יובל 

שרלו, ת"ז 055054159

__________
1    ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

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

3    י"פ התש"ע, עמ' 1225.
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א'
יושבי ראש

ברשימת שר המשפטים

ב'
רופאים מומחים
)שם ומומחיות(

ג'
פסיכולוגים ועובדים סוציאלים

ד'
נציגי ציבור ואנשי דת

ד"ר ירמיהו )ג'רי( שטיין, ת"ז 
310275482 - רפואת ילדים 
והימטואונקולוגיה ילדים, 

וממלא מקומו, פרופ' אבינועם 
שופר, ת"ז 7333198 - רפואת 

ילדים והתפתחות הילד

תוקף המינוי לארבע שנים.

י"ג בטבת התשע"ב )8 בינואר 2012(
)חמ 3-2753(

רוני גמזו  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

הודעה על מיזוג חברות 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

שופרסל בע"מ 8653
ת.ג.א סביון בע"מ

רשת שיווק לממכר מזון וצריכה שוטפת
מינימרקט

מכשירי תנועה ומכוניות )2004( בע"מ 8660
החברה המאוחדת למזרח הקרוב בישראל בע"מ 

החברה המאוחדת בנמל בע"מ

יבוא רכבים
יבוא משאיות ואוטובוסים

מוסכים למשאיות ואוטובוסים

קואופ ישראל - רשת סופרמרקטים בע"מ 8667
ספיר ד.ן. קמעונאות בע"מ

רשת שיווק לממכר מזון וצריכה שוטפת
רשת שיווק לממכר מזון וצריכה שוטפת

פרשמרקט בע"מ8678
מר אלירן אמסלם

רשת שיווק לממכר מזון וצריכה שוטפת
מינימרקט

8689Telmap B.V.
Intel Holdings B.V.

פיתוח תוכנת ניווט ושירותים מבוססי מיקום
פיתוח וייצור רכיבים אלקטרוניים בתחום 

המוליכים-למחצה

חסון פ.ע. בע"מ 8696
אבנגרד בע"מ

שיווק קרמיקה וכלים סניטריים לבית
שיווק קרמיקה וכלים סניטריים לבית

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות 
.www.antitrust.gov.il :העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

כ"ט בתשרי התשע"ב )27 באוקטובר 2011(
  )חמ 3-2156( 

                                                                             דיויד גילה  
          הממונה על ההגבלים העסקיים                             

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)21 בנובמבר 2011( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ד בחשוון התשע"ב 

כמפורט להלן: "

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

התעשייה האווירית לישראל בע"מ 8403
אי.טי.וי מוטורס בע"מ

סוללות ומצבריםבלעדיות במחקר ופיתוח

תוקפו של הפטור מוגבל לעשר שנים.

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

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

 ,22 נשרים  כנפי  רחוב  העסקיים,  ההגבלים  רשות  במשרד     8403 מספר  פטור  בתיק  הציבור  לעיון  פתוחה  הפטור  החלטת 
ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

ח' בכסלו התשע"ב )4 בדצמבר 2011(
  דיויד גילה              )חמ 3-41-ה1( 

                                                                                                            הממונה על ההגבלים העסקיים  
__________

1    ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

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

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י"ז בכסלו התשע"ב )13 בדצמבר 2011( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

איגוד קופות הגמל בלשכת המסחר8584
חברות המנהלות קופות גמל 

המוסד הישראלי לבוררות עסקית מיסודן של לשכות 
המסחר בישראל

קיום של הליך בוררות מוסכמת בין 
חברות המנהלות קופות גמל

גמל

תוקפו של הפטור מוגבל לשנה אחת.

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

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

 ,22 נשרים  כנפי  רחוב  העסקיים,  ההגבלים  רשות  במשרד     8584 מספר  פטור  בתיק  הציבור  לעיון  פתוחה  הפטור  החלטת 
ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

י"ד בטבת התשע"ב )9 בינואר 2012(
  דיויד גילה              )חמ 3-41-ה1( 

                                                                                                            הממונה על ההגבלים העסקיים  
__________

1    ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ט' בכסלו התשע"ב )5 בדצמבר 2011( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

אל–על נתיבי אוויר לישראל בע"מ8608
 סאן דור נתיבי אוויר בינלאומיים בע"מ

ישראייר תעופה ותיירות בע"מ 

טיסות שכרשיתוף פעולה 

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

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

 ,22 נשרים  כנפי  רחוב  העסקיים,  ההגבלים  רשות  במשרד     8608 מספר  פטור  בתיק  הציבור  לעיון  פתוחה  הפטור  החלטת 
ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

ט"ו בכסלו התשע"ב )11 בדצמבר 2011(
  דיויד גילה              )חמ 3-41-ה1( 

                                                                                                            הממונה על ההגבלים העסקיים  
__________

1    ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

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

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ט' בכסלו התשע"ב )5 בדצמבר 2011( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

אל–על נתיבי אוויר לישראל בע"מ 8613
 סאן דור נתיבי אוויר בינלאומיים בע"מ

ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ

טיסות שכרשיתוף פעולה

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

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

 ,22 נשרים  כנפי  רחוב  העסקיים,  ההגבלים  רשות  במשרד     8613 מספר  פטור  בתיק  הציבור  לעיון  פתוחה  הפטור  החלטת 
ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

ט"ו בכסלו התשע"ב )11 בדצמבר 2011(
  דיויד גילה              )חמ 3-41-ה1( 

                                                                                                            הממונה על ההגבלים העסקיים  
__________

1    ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום א' בכסלו התשע"ב )27 בנובמבר 2011( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

כנרת-זב"מ-דביר בע"מ8657
הקיבוץ המאוחד בע"מ

עמותת סימן קריאה

הוצאה לאור ושיווק כותרים במסגרת “הספריה מיזם משותף
החדשה"

תוקפו של הפטור מוגבל עד יום י' בתמוז התשע"ב )30 ביוני 2012(.

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

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

 ,22 נשרים  כנפי  רחוב  העסקיים,  ההגבלים  רשות  במשרד     8657 מספר  פטור  בתיק  הציבור  לעיון  פתוחה  הפטור  החלטת 
ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

ח' בכסלו התשע"ב )4 בדצמבר 2011(
  דיויד גילה              )חמ 3-41-ה1( 

                                                                                                            הממונה על ההגבלים העסקיים  
__________

1    ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

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

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ט' בכסלו התשע"ב )5 בדצמבר 2011( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

 שירותי בריאות כללית 8682
טיילור נלסון סופרס טלסקר בע"מ

מחקרי שיווק, פרסום ודעת קהלמתן שירותים בלעדיים

תוקפו של הפטור מוגבל לחמש שנים.

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

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

 ,22 נשרים  כנפי  רחוב  העסקיים,  ההגבלים  רשות  במשרד     8682 מספר  פטור  בתיק  הציבור  לעיון  פתוחה  הפטור  החלטת 
ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

ט"ו בכסלו התשע"ב )11 בדצמבר 2011(
  דיויד גילה              )חמ 3-41-ה1( 

                                                                                                            הממונה על ההגבלים העסקיים  
__________

1    ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ט' בכסלו התשע"ב )5 בדצמבר 2011( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

 שירותי בריאות כללית 8683
מקאן דיסיפלין בע"מ

פרסום במגזר הערבימתן שירותים בלעדיים

תוקפו של הפטור מוגבל לחמש שנים.

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

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

 ,22 נשרים  כנפי  רחוב  העסקיים,  ההגבלים  רשות  במשרד     8683 מספר  פטור  בתיק  הציבור  לעיון  פתוחה  הפטור  החלטת 
ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

ט"ו בכסלו התשע"ב )11 בדצמבר 2011(
  דיויד גילה              )חמ 3-41-ה1( 

                                                                                                            הממונה על ההגבלים העסקיים  
__________

1    ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

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

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ט' בכסלו התשע"ב )5 בדצמבר 2011( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

 שירותי בריאות כללית 8684
י.ל. אפיקים פרסומאים בע"מ

פרסום במגזר החרדימתן שירותי בלעדיים

תוקפו של הפטור מוגבל לחמש שנים.

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

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

 ,22 נשרים  כנפי  רחוב  העסקיים,  ההגבלים  רשות  במשרד     8684 מספר  פטור  בתיק  הציבור  לעיון  פתוחה  הפטור  החלטת 
ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

ט"ו בכסלו התשע"ב )11 בדצמבר 2011(
  דיויד גילה              )חמ 3-41-ה1( 

                                                                                                            הממונה על ההגבלים העסקיים  
__________

1    ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)21 בנובמבר 2011( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ד בחשוון התשע"ב 

כמפורט להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

אגד - אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ 8701
התחנה המרכזית החדשה בתל–אביב בע"מ

רכישת מניות בתמח“ת על ידי אגד, 
שתוצאתה, בין השאר, ישיבה של נציג 
אגד במועצת המנהלים של התמח“ת 

אשר בה חבר גם נציג חברת דן

מניות

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

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

 ,22 נשרים  כנפי  רחוב  העסקיים,  ההגבלים  רשות  במשרד     8701 מספר  פטור  בתיק  הציבור  לעיון  פתוחה  הפטור  החלטת 
ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

ח' בכסלו התשע"ב )4 בדצמבר 2011(
  דיויד גילה              )חמ 3-41-ה1( 

                                                                                                            הממונה על ההגבלים העסקיים  
__________

1    ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ט' בטבת התשע"ב )4 בינואר 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

 די.בי.אס שרותי לווין )1998( בע"מ 8703
תבונה שיווקית - מחקרים ש.ז. בע"מ 

מחקרי שוק וסקרי דעת קהלתניית בלעדיות

תוקפו של הפטור מוגבל לשלוש שנים.

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

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

 ,22 נשרים  כנפי  רחוב  העסקיים,  ההגבלים  רשות  במשרד     8703 מספר  פטור  בתיק  הציבור  לעיון  פתוחה  הפטור  החלטת 
ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

כ' בטבת התשע"ב )15 בינואר 2012(
  דיויד גילה              )חמ 3-41-ה1( 

                                                                                                            הממונה על ההגבלים העסקיים  
__________

1    ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כובל,  פטור מאישור הסדר  2011( החלטתי על מתן  )21 בדצמבר  כ"ה בכסלו התשע"ב  ביום  כי  אני מודיע  ולמיזוגים,  לפטורים 

כמפורט להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

בנק הפועלים בע"מ 8555
בנק יהב לעובדי מדינה בע"מ

מתן שירותי מחשוב ותפעול של
בנק יהב על ידי בנק הפועלים

שירותי מחשוב ותפעול של בנק 
יהב

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, חל איסור על העברת מידע בין הצדדים להסדר שהעברתו עשויה לפגוע בתחרות 
ביניהם.

תוקפו של הפטור מוגבל עד יום 31 בדצמבר 2015. 

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

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

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8555  במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22  ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ' בטבת התשע"ב )15 בינואר 2012(
  דיויד גילה              )חמ 3-41-ה1( 

                                                                                                            הממונה על ההגבלים העסקיים  
__________

1    ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

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

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כובל,   פטור מאישור הסדר  על מתן  2011( החלטתי  )18 בדצמבר  בכסלו התשע"ב  כ"ב  ביום  כי  מודיע  אני  ולמיזוגים,  לפטורים 

כמפורט להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

דור אלון אנרגיה בישראל )1998( בע"מ8700
סונול ישראל בע"מ

תזקיקי נפטשיתוף פעולה בייבוא

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, יאפשרו הצדדים להסדר לכל חברת דלק קטנה המפעילה עד 5% מכלל תחנות 
התדלוק הציבוריות בארץ, אשר תהיה מעוניינת בכך, להצטרף להסדר ולייבא עמן במשותף את התזקיקים בתנאים שווים. כמו כן 

כוללים תנאי הפטור הגבלות על אופן קיום המגעים בין הצדדים ועל העברות מידע ביניהם. 

תוקפו של הפטור מוגבל לשנתיים.

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

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

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8700 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ב' בטבת התשע"ב )28 בדצמבר 2011(
  דיויד גילה              )חמ 3-41-ה1( 

                                                                                                            הממונה על ההגבלים העסקיים  
__________

1    ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על הארכת פטור מאישור הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י"ב בחשוון התשע"ב )9 בנובמבר 2011( החלטתי להאריך את תוקפו של הפטור שניתן ביום 

ז' בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008( , כמפורט להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

בנק הפועלים בע"מ8676
בנק לאומי לישראל בע"מ
בנק מזרחי טפחות בע"מ

בנק דיסקונט לישראל בע"מ
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

בעלות משותפת בחברת מרכז 
סליקה בנקאי בע"מ  )מס"ב(

חברת מרכז סליקה בנקאי בע"מ 
)מס"ב(

הפטור הוארך בארבעה חודשים מיום י"ב בחשוון התשע"ב )9 בנובמבר 2011( עד יום י"ד באדר התשע"ב )8 במרס 2012(.

החלטתי מתבססת על כך שאין בהארכת הפטור לתקופה הנקובה לעיל כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות. 

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

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8676 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ח' בכסלו התשע"ב )4 בדצמבר 2011(
  דיויד גילה              )חמ 3-41-ה1( 

                                                                                                            הממונה על ההגבלים העסקיים  
__________

1    ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

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

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י"ב בחשוון התשע"ב )9 בנובמבר 2011( החלטתי להאריך את תוקפו של הפטור שניתן ביום 

ז' בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008(, כמפורט להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

בנק הפועלים בע"מ8677
בנק לאומי לישראל בע"מ
בנק מזרחי טפחות בע"מ

בנק דיסקונט לישראל בע"מ
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

בעלות משותפת בחברת שירותי בנק 
אוטומטיים בע"מ )שב"א( וגביית עמלה 

בין–בנקאית בגין שימוש הדדי במכשירי 
 Automated Teller( בנק אוטומטיים

)Machine, ATM

חברת שירותי בנק אוטומטיים 
בע"מ )שב"א(

הפטור הוארך בארבעה חודשים מיום י"ב בחשוון התשע"ב )9 בנובמבר 2011( עד יום י"ד באדר התשע"ב )8 במרס 2012(.

החלטתי מתבססת על כך שאין בהארכת הפטור לתקופה הנקובה לעיל כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות. 

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

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8677 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ח' בכסלו התשע"ב )4 בדצמבר 2011(
  דיויד גילה              )חמ 3-41-ה1( 

                                                                                                            הממונה על ההגבלים העסקיים  
__________

1    ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.



ילקוט הפרסומים 6373, ט"ו בשבט התשע"ב, 8.2.2012 2472

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

אורנג'ברי גרופ )2009( בע"מ
)ח"פ 51-428071-8(

)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 8.3.2012, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' 
ברקוביץ 4, 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 ארבל, עו"ד, מפרק

י.ע.ל. לוגיסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-373387-3(

)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 
 ,49 דואני  שדרות  ברח'   ,17.30 בשעה   ,10.3.2012 ביום  תתכנס 
יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יהודה כהן, עו"ד, מפרק

גולעוד יזמות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-284037-2(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  7, רמת  רח' מנחם בגין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עודד גולדשטיין, עו"ד, מפרק

מחסני אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-301484-5(

)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 11.3.2012, בשעה 18.00, במשרדים אזור התעשייה 
נשר, רמלה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איל פלום, עו"ד, מפרק

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

)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 13.3.2012, בשעה 10.00, ברח' הלסינקי 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.

                                    ירון אילון, עו"ד, מפרק

זואד חברה לבניה וכוח אדם בע"מ
)ח"פ 51-235090-1(

)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 15.3.2012, בשעה 19.00, ברח' פנחס לבון 22, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זליג קיפרווסר, מפרק

רמוטקס בע"מ
)ח"פ 51-299109-2(

)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 15.3.2012, בשעה 10.00, אצל גיל רון, קינן ושות', 
משרד עורכי דין, רח' ויצמן 32, בית לסין, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אבירם ברפי, עו"ד, מפרק

סמארט אוטונומוס סולושנס בע"מ
)ח"פ 51-387634-2(

)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 15.3.2012, בשעה 11.00, אצל גיל רון, קינן ושות', 
משרד עורכי דין, רח' ויצמן 32, בית לסין, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אבירם ברפי, עו"ד, מפרק
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פריים הוסטינג סרברסס בע"מ
)ח"פ 51-341774-1(

)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 
לשם  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,15.3.2012 ביום  תתכנס 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    אסתר שטרנברג, מפרקת

מוצאות שירותי ביוב ונקיון )1998( בע"מ
)ח"פ 51-263160-7(

)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 15.3.2012, בשעה 19.00, ברח' הראל 8, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אפרים הראל, מפרק

אחים עופר )רעננה( בע"מ
)ח"פ 51-183165-3(

)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 18.3.2012, בשעה 10.00, במשרדי החברה, שדרות 
אבא אבן 1, הרצליה 46120, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לביא גיאת, רו"ח, מפרק

נכסי מי-דל בע"מ
)ח"פ 51-045722-9(

)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 18.3.2012, בשעה 10.00, במשרדי החברה, שדרות 
אבא אבן 1, הרצליה 46120, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לביא גיאת, רו"ח, מפרק

דירה מס 1 ברח השופטים 38 בע"מ
)ח"פ 51-018730-5(

)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 20.3.2012, בשעה 12.00, במשרדו של עו"ד רם כץ, רח' 
הנביאים 34, תל אביב, טל' 03-5284090, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זלמן ברחנא, מפרק

קרני - עד בע"מ
)ח"פ 51-233071-3(

)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 22.3.2012, בשעה 14.00, במשרד המפרק, רח' הסדנא 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,  התעשייה,  אזור   ,8
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פלג קפלן, עו"ד, מפרק

ידע פלסט ייצור ופיתוח מוצרים בענף הפלסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-080669-8(

)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 
המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,22.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  רעננה, לשם הגשת  אזור התעשייה,   ,8 רח' הסדנא 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    פלג קפלן, עו"ד, מפרק

סימון זגדון ובניו בע"מ
)ח"פ 51-208918-6(

)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 22.3.2012, בשעה 11.00, ברח' סוקולוב 3, בת 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  ים, לשם הגשת 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סימון זגדון, מפרק
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אבי לוי )1994( בע"מ
)ח"פ 51-197408-1(

)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 25.3.2012, בשעה 10.00, ברח' מונטיפיורי 15, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אונו,  קרית 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבי לוי, מפרק

צמיגי השלושה לוד בע"מ
)ח"פ 51-093893-9(

)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 
החברה,  במשרד   ,17.00 בשעה   ,25.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אזור התעשייה הצפוני, לוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אליהו חדד, מפרק

נ.ב.י בע"מ
)ח"פ 51-029272-5(

)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 25.3.2012, בשעה 13.00, במשרד החברה, רח' 
הוברמן 22, תל אביב 64075, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פרופ' אורן אברמובסקי, מפרק

חגי תעשיות חשמל בע"מ
)ח"פ 51-093127-2(

)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 25.3.2012, במשרד המפרק, רח' קלישר 30, תל 
אביב 65257, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יורם פיינברג, עו"ד, מפרק

פוזו בע"מ
)ח"פ 51-419468-7(

)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 31 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.30, ברח' 
אביב 5ב, באר יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלון ריחני, עו"ד, מפרק

ויינריב פיתוח עסקי בע"מ
)ח"פ 51-445559-1(

)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 29.3.2012, בשעה 11.00, ברח' החילזון 6, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אייל אקוניס, עו"ד, מפרק

אופק גבאי קידוחים בע"מ
)ח"פ 51-322165-5(

)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 29.3.2012, בשעה 15.00, ברח' ורדימון 28, נתיבות, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    מצליח-נדב פרטוק, עו"ד, מפרק

מפתח סול השקעות בע"מ
)ח"פ 51-263709-1(

)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 29.3.2012, בשעה 9.30, במשרדי עו"ד יגאל ארנון 
1, קומה 47, תל אביב, לשם הגשת דוח  ושות', מרכז עזריאלי 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    חגית בבלי, עו"ד, מפרקת
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יוניברב השקעות בע"מ
)ח"פ 51-423900-3(

)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 
שטיינמץ  במשרד   ,12.00 בשעה   ,29.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אביב,  תל   ,23 בגין  מנחם  דרך  דין,  עורכי  ושות',  גורמן  הרינג 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    יעקב שטיינמץ, מפרק

מ. א. נעמה בע"מ
)ח"פ 51-371556-5(

)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 31.3.2012, בשעה 10.30, בכפר יאסיף, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    מועאוויה חאג, מפרק

אינווויפ בע"מ
)ח"פ 51-399811-2(

)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 
נטפרוטק  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,1.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בע"מ, רח' פלטין 1, קומה ראשונה, ראשון לציון, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    חמי יובל, עו"ד, מפרק

ס.נ. גז 2001 בע"מ
)ח"פ 51-289540-0(

)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 1.4.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אליאס חורי, מפרק

ס.נ.ד מתקן אחסון - ומילוי גפ"מ בע"מ
)ח"פ 51-300898-7(

)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 1.4.2012, בשעה 11.00, אצל המפרק, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אליאס חורי, מפרק

מ.מ.ס לאיכות הסביבה בע"מ
)ח"פ 51-209641-3(

)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 1.4.2012, בשעה 12.00, אצל המפרק, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אליאס חורי, מפרק

הזרע ג'נטיקס מקסיקו )2000( בע"מ
)ח"פ 51-299198-5(

)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 
פוקס,  הרצוג,  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נאמן ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 4, בית אסיה, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    אשר דובב, עו"ד, מפרק

האחים קורדובה )1997( רהיטים ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-244805-1(

)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 1.4.2012, בשעה 10.30, אצל המפרק, רח' ז'בוטינסקי 
סופי של המפרק,  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת  גרונר,  מגדל   ,129
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פנחס זנדר, עו"ד, רו"ח, מפרק
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דוטל - טלדו בע"מ
)ח"פ 51-242402-9(

)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 1.4.2012, בשעה 20.00, ברח' שורק 17, כוכב 
יאיר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    דורון מתתיהו, מפרק

ניווויי ייעוץ ניהול ופיתוח עסקי בע"מ
)ח"פ 51-269656-8(

)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 2.4.2012, בשעה 10.00, במשרדי מישל אוחיון 
ושות', עורכי דין, שד' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
                                    יצחק כהן-יהונתן, עו"ד, מפרק

בורלא 27 בע"מ
)ח"פ 51-241376-6(

)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 
בא  של  במשרדו   ,13.00 בשעה   ,2.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כוח המפרקת עו"ד יאיר גבעתי, רח' בורלא 27, ירושלים, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    אלטה מאשה גבעתי, מפרקת

זום מחקר שווקי אונו בע"מ
)ח"פ 51-402799-4(

)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 
עמר,  עו"ד  11.00, במשרד  4.4.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רייטר, ז'אן, שוכטוביץ ושות', רח' אבא הלל סילבר 14, רמת גן 
52506, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר עמר, עו"ד, מפרק

אילרם מערכות אלקטרוניות מתקדמות בע"מ
)ח"פ 51-359974-6(

)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   ,17.00 בשעה   ,15.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' שברץ 1, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אביגדור בן יהודה, רו"ח, מפרק

פיצה רומאו - ייצור ושיווק מזון בע"מ
)ח"פ 51-122315-8(

)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 15.4.2012, בשעה 10.00, ברח' לואי ליפסקי 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,43/16
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מרדכי צבע, מפרק

ש.ה.ש. שרותים וניהול בע"מ
)ח"פ 51-152233-6(

)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 
רייך  חביבה  ברח'   ,9.00 בשעה   ,15.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  רעננה, לשם הגשת   ,4
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אוה רידר, מפרקת

אלנט ניהול טלויזיה ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-361917-1(

)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 18.4.2012, בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' 
ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמעון יצחקי, מפרק




