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הסמכה
לפי פקודת בריאות העם, 1940, ולפי תקנות המים  )מניעת זיהום מים( )ריסוס בקרבת מקורות מים(, התשנ"א-1991

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן, של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם, אני מסמיך את שירה מסיכה 
שלי, ת"ז 031203755, בסמכויות כמפורט בטור ג':

             טור א'
     הסעיף או התקנה

           טור ב'

         החיקוק

                  טור ג'

              הסמכויות

פקודת בריאות העם, 11940               42א
)להלן - הפקודה(

ממונה על איכות הסביבה לעניין 
חלקים ה' ו–ו' לפקודה, למעט סעיף 

53)י( ו–)טו( וסעיף 64)ג(

תקנות המים )מניעת זיהום מים(               7
)ריסוס בקרבת מקורות מים(, 

התשנ"א-21991

סמכות דרישה להצגת פנקס ריסוס

תקנות המים )מניעת זיהום               4)5(
מים( )שימוש בבוצה וסילוקה(, 

התשס"ד-32004

עיון במסמכים

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכת משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ז' באדר התשע"ב )1 במרס 2012(
)חמ 613—3(  

גלעד ארדן      
__________              השר להגנת הסביבה

1  ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשנ"א, עמ' 98.

2  ק"ת התשנ"א, עמ' 776; התשנ"ה, עמ' 1503.

3  ק"ת התשכ"ד, עמ' 287.

הסמכה ומינוי
 לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א-1990,

ולפי תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור מי שפכים(, התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן, של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם, אני מסמיכה וממנה, לפי העניין, 
את שירה מסיכה שלי, ת"ז 031203755, בסמכויות כמפורט בטור ג':

 טור א'

התקנה

              טור ב'

             החיקוק

                   טור ג'

                הסמכויות

 תקנות רישוי עסקים )סילוק1
פסולת חומרים מסוכנים(, 

התשנ"א-21990

מנהל לעניין תקנה 3

 תקנות בריאות העם )תקני2
 איכות מי קולחין וכללים

 לטיהור מי שפכים(,
התש"ע-22010

 ממונה סביבה לעניין תקנות
10)א(, 10)ב(, 10)ג(, 11)ג(, 12)ד(, 

12)ה(, 12)ו(, 13

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכת משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 2012(
)חמ 828—3(  

            אלונה שפר-קארו
המנהלת הכללית של המשרד     

__________              להגנת הסביבה
1  ק"ת התשנ"א, עמ' 22.

2  ק"ת התש"ע, עמ' 1018.
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הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית מס' תת"ל / 45 - אתרי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל

מתחם סדנאות אפרים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

ולבנייה של  והבנייה, התשכ"ה-11965, מודיעה בזה הוועדה הארצית לתכנון  ו–77 לחוק התכנון  76ג)1(  בהתאם לסעיפים 
תשתיות לאומיות )להלן - הוועדה( כי בישיבתה מיום 19 בספטמבר 2011 )כ' באלול התשע"א( החליטה על הכנת תכנית לתשתית 

לאומית מס' תת"ל / 45 )להלן - התכנית( אתרי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל, מתחם סדנאות אפרים. 

תיאור התכנית: הרחבה והסדרה של אתר תחזוקה ותפעול קיים סדנאות אפרים - הנמצא ממערב למסילת חיפה-נהריה, בסמוך 
לתחנת רכבת חוצות המפרץ - בעבור רשת המסילות המתפתחת ואתה מערך הנייד הגדל )קרונות וקטרים(.

תחום התכנית: רשימת גושים וחלקות:

מרחב תכנון מחוז חיפה, חיפה -

חלקי חלקותחלקות מלאותחלק/כל גושסוג גושגוש

4, 6, 38, 45, 122, 126-חלקמוסדר11574

-1חלקמוסדר11603

-52חלקמוסדר11604

6, 8-חלקמוסדר11610

15, 17, 19, 21, 22, 24, 1826חלקמוסדר11635

1, 27, 70, 12-1080, 22, 23חלקמוסדר11636

8, 15, 16, 17-חלקמוסדר11640

הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, ובמקרה של אי–התאמה בין רשימת הגושים וחלקי הגושים לבין המסומן 
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

מטרות התכנית: 
נלווים  הרחבה והסדרה של אתר התחזוקה והתפעול של רכבת ישראל, הידוע כסדנאות  אפרים כדי לאפשר שימושיים   )1(

לתפעול ותחזוקת רכבות, לרבות צורכי רכבת המופעלת על ידי חשמל;

לשנות ייעוד קרקעות רזרביות של הממשלה - בתי מלאכה של הרכבת, תעשייה, תעשייה מיוחדת למסילת ברזל או כל ייעוד   )2(
אחר, לשטח למסילת ברזל ולשטח לתפעול מסילה;

הסדרת גישה חדשה למתחם לכלי רכב ולהולכי רגל וסגירת מפגש כביש /מסילה מס' 41 - חיפה, רח' החרושת;  )3(

הסדרת שביל להולכי רגל מה"טכני" של חיל האוויר לתחנת הרכבת חוצות המפרץ;  )4(

קביעת הוראות סביבתיות למניעת מפגעים סביבתיים.  )5(

הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הפנים:  www.moin.gov.il תחת הכותרת "תכנון ובנייה" ---< "תכניות עררים
ופרוטוקולים" ---< "הודעות בענייני תכנון ובנייה קובצי תקנון ותשריט החל מ–15.7.10".

כל המעוניין לעיין בתשריט הנלווה להודעה זו יכול למצאו במשרדי הוועדות הרשומות להלן:

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, רח' יפו 232, ת"ד 36078, ירושלים  94383, טל' 02-5312666, פקס'    )1(
;02-5697997

ארכיב המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, רח' קפלן 2, ת"ד 6158, ירושלים 91061, טל' 02-6701556/646, פקס' 02-6701633;  )2(

פקס'   ,04-8633427 טל'   ,33095 חיפה  15)ב(,  פל-ים  שדרות  הפנים,  משרד  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )3( 
;04-8633423

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה, רח' ביאליק 3, חיפה, טל' 04-8356806/7, פקס' 04-8356168.  )4(

ט"ז בשבט התשע"ב )9 בפברואר 2012(
)חמ 697—3(  

                   עמרם קלעג'י
המנהל הכללי של משרד הפנים     

__________               יושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.



ילקוט הפרסומים 6407, ט' באייר התשע"ב, 1.5.2012 3630

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 ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט 

להלן: 

  הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

קרביץ )ישראל( בע"מ8596

אקדמון בע"מ

אקדמון ישראל בע"מ

אי–תחרות
מחיר מרבי לצרכן

ציוד משרדי והיקפי

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.

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

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8596 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

                               דיויד גילה
__________                הממונה על ההגבלים העסקיים

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.

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 כ' באדר התשע"ב )14 במרס 2012(  החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט 

להלן: 

           הנכס / השירות       מהות הכבילה      שמות הצדדים להסדרמס'

ארדן שנאים )2008( בע"מ8639

 טי.אמ.סי. ישראל שנאים בע"מ

ניהול פעילות הרכבת ושיווק 
השנאים של טי.אם.סי

שנאי חשמל )שנאי חלוקה יצוקים(

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.

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

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8639 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

                               דיויד גילה
__________               הממונה על ההגבלים העסקיים

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.
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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 י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט 

להלן: 

  הנכס / השירות   מהות הכבילה    שמות הצדדים להסדרמס'

רותם תעשיות בע"מ   8663

שלאון מפעלים כימיים בע"מ

אי.בי.אס.ג'י בע"מ

אופי טכנולוגיות בע"מ

אופי טכנולוגיות 2011 בע"מ

ציוד מיגון ובטיחות    אי–תחרות

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, כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור, איגוד עסקי או ארגון צרכנים, רשאים 
לערור לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על החלטה זו.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8663 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

                                דיויד גילה
__________                הממונה על ההגבלים העסקיים

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.

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 כ"ז באדר התשע"ב )21 במרס 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט 

להלן: 

   הנכס / השירות מהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

חברת חדשות 10 בע"מ 8793

רדיוס שידורים בע"מ

קול הים האדום בע"מ

רדיו הצפון החזקות בע"מ

רדיו ללא הפסקה בע"מ

רדיו קול רגע בע"מ

רדיו אף אם השפלה בע"מ

רדיו ללא הפסקה ניהול 2008 בע"מ

רדיו 90 בע"מ

שידורי חדשות ברדיו  מיזם משותף 

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.
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החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות; עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

צרכנים,  ארגון  וכן  איגוד עסקי  ניתן הפטור,  להיפגע מההסדר הכובל שעליו  כל אדם העלול  לחוק,  15)א(  לסעיף  בהתאם 
רשאים לערור לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על החלטה זו.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8793 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ה' בניסן התשע"ב )28 במרס 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

                               דיויד גילה
                הממונה על ההגבלים העסקיים

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

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ז באדר התשע"ב )21 במרס 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט 

להלן: 

       הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

8798
8802

 די.בי.אס שרותי לווין )1998( בע"מ 
מודוס מחקר ואסטרטגיה בע"מ 

פאנלס אל.טי.די בע"מ

שירותי מחקר וסקרי דעת קהל    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.

צרכנים,  ארגון  וכן  איגוד עסקי  ניתן הפטור,  להיפגע מההסדר הכובל שעליו  כל אדם העלול  לחוק,  15)א(  לסעיף  בהתאם 
רשאים לערור לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על החלטה זו.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיקי פטור מספר 8798 ו–8802 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22,  
ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

ה' בניסן התשע"ב )28 במרס 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

                               דיויד גילה
__________                הממונה על ההגבלים העסקיים

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.

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 כ"ז באדר התשע"ב )21 במרס 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט 

להלן: 

   הנכס / השירות            מהות הכבילה    שמות הצדדים להסדרמס'

ריאון בע"מ 8799

פלרם אפליקציות )1995( בע"מ

חממות ביתיות לגינהכבילה נלווית למיזוג - אי–תחרות

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.

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.
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צרכנים,  ארגון  וכן  איגוד עסקי  ניתן הפטור,  להיפגע מההסדר הכובל שעליו  כל אדם העלול  לחוק,  15)א(  לסעיף  בהתאם 
רשאים לערור לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על החלטה זו.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8799 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ה' בניסן התשע"ב )28 במרס 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

                               דיויד גילה
                הממונה על ההגבלים העסקיים

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 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ' בטבת התשע"ב )15 בינואר 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירות       מהות הכבילה           שמות הצדדים להסדרמס'

 ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל )ע.ר.(8506
רופאי שיניים החברים בהסתדרות

 ניהול משא ומתן בשם רופאי
 השיניים מול קופות החולים,

 בעניין אופן הענקת שירותי
רפואת שיניים על ידי הקופות.  

 רפואת שיניים 

ולא  לנושאים מסוימים בלבד כמפורט בהחלטת הפטור,  יתייחס  ומתן  בין השאר, המשא  ניתן בתנאים שלפיהם,  זה  פטור 
יתייחס, במישרין או בעקיפין, לתנאים המסחריים שבהם תתקשרנה קופות החולים עם רופאי השיניים. 

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.

צרכנים,  ארגון  וכן  איגוד עסקי  ניתן הפטור,  להיפגע מההסדר הכובל שעליו  כל אדם העלול  לחוק,  15)א(  לסעיף  בהתאם 
רשאים לערור לפני אב בית הדין להגבליים עסקיים על החלטה זו.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8506 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח בשבט התשע"ב )21 בפברואר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

                               דיויד גילה
__________                הממונה על ההגבלים העסקיים

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.

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 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט 

להלן: 

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.
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הנכס / השירות       מהות הכבילה         שמות הצדדים להסדרמספר

8713
8769

טייר קלאב ישראל בע"מ

צמיג ותקר, מרחוב קרליבך 10, תל אביב

 צמיגיית ברכת ה' היא תעשיר בע"מ,
מרח' העבודה 5, אריאל

צמיגי אלי, מרח' העבודה 16, בת ים

צמיגי גיורא, משד' המלך 1, ראש העין

צמיגי רעננה, מרח' החרושת פינת ויצמן, רעננה

 התקשרות עם בתי עסק לממכר
צמיגים ולמתן שירותים

     צמיגים

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, הפטור יחול על התקשרות של טייר קלאב בהסכמים מסוג טייר קלאב וטייר קלאב 
גולד עם 36 הצמיגיות שפורטו בנספח א' להחלטה ועל כל התקשרות של טייר קלאב עם מי מ–40 הצמיגיות המפורטות בנספח ב' 

להחלטה.

תוקפו של הפטור מוגבל עד יום כ"א בתשרי התשע"ד )25 בספטמבר 2013(.

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.

צרכנים,  ארגון  וכן  איגוד עסקי  ניתן הפטור,  להיפגע מההסדר הכובל שעליו  כל אדם העלול  לחוק,  15)א(  לסעיף  בהתאם 
רשאים לערור לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על החלטה זו.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיקי פטור מספר 8713 ו–8769 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22,  
ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

                               דיויד גילה
                הממונה על ההגבלים העסקיים

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 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ז באדר התשע"ב )21 במרס 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט 

להלן: 

      הנכס / השירות          מהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

מירס תקשורת בע"מ 8735

פלאפון תקשורת בע"מ

הסכם נדידה פנים ארצית הספקת שירותים בין מתחרים

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, הוגבל סוג המידע שהצדדים להסדר רשאים להעביר ביניהם וכן הוגבלה זהות 
האנשים אשר פועלים למימוש ההסדר.

תוקפו של הפטור מוגבל עד ליום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(.

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.

צרכנים,  ארגון  וכן  איגוד עסקי  ניתן הפטור,  להיפגע מההסדר הכובל שעליו  כל אדם העלול  לחוק,  15)א(  לסעיף  בהתאם 
רשאים לערור לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על החלטה זו.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8735 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ה' בניסן התשע"ב )28 במרס 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

                               דיויד גילה
__________                הממונה על ההגבלים העסקיים

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.
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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 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ז באדר התשע"ב )21 במרס 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

      הנכס / השירותמהות הכבילה        שמות הצדדים להסדרמס'

אדמה - מסעות וטיולים בע"מ8830

אקו טריפ - טיולי איכות בע"מ

איילה נסיעות ותיירות בע"מ 

רואים עולם החברה להגנת הטבע בע"מ 

שיתוף פעולה בשיווק ופרסום מיזם משותף
טיולים מודרכים 

פטור זה ניתן בתנאים אשר נועדו להבטיח כי לא תיפגע התחרות בין החברות. בין השאר, הצדדים נדרשים לשמור תיעוד של 
עיקרי הדברים שייאמרו ושל ההחלטות שיתקבלו בפגישות ביניהם וכן נאסר עליהם להעביר ביניהם כל מידע שהעברתו עשויה 

לגרוע מן התחרות 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.

צרכנים,  ארגון  וכן  איגוד עסקי  ניתן הפטור,  להיפגע מההסדר הכובל שעליו  כל אדם העלול  לחוק,  15)א(  לסעיף  בהתאם 
רשאים לערור לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על החלטה זו.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8830 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ה' בניסן התשע"ב )28 במרס 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

                               דיויד גילה
__________                הממונה על ההגבלים העסקיים

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.

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"ג באדר התשע"ב )7 במרס 2012( החלטתי להאריך את תוקפו של הפטור שניתן ביום ז' 

בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008( והוארך ביום י"ב בחשוון התשע"ב )9 בנובמבר 2011(2, כמפורט להלן: 

        הנכס / השירות       מהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

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 בחודשיים מיום י"ג באדר התשע"ב )7 במרס 2012( עד יום י"ד באייר התשע"ב )6 במאי 2012(.

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

צרכנים,  ארגון  וכן  איגוד עסקי  ניתן הפטור,  להיפגע מההסדר הכובל שעליו  כל אדם העלול  לחוק,  15)א(  לסעיף  בהתאם 
רשאים לערור לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על החלטה זו.

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 2471.
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החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8676 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

                               דיויד גילה
                הממונה על ההגבלים העסקיים

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"ג באדר התשע"ב )7 במרס 2012( החלטתי להאריך את תוקפו של הפטור שניתן ביום ז' 

בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008( והוארך ביום י"ב בחשוון התשע"ב )9 בנובמבר 2011(2, כמפורט להלן:

        הנכס / השירות               מהות הכבילה       שמות הצדדים להסדרמס'

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 בנק 
 ,Automated Teller Machine( אוטומטיים

)"ATM“

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

הפטור הוארך בחודשיים מיום י"ג באדר התשע"ב )7 במרס 2012( עד יום י"ד באייר התשע"ב )6 במאי 2012(.

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

צרכנים,  ארגון  וכן  איגוד עסקי  ניתן הפטור,  להיפגע מההסדר הכובל שעליו  כל אדם העלול  לחוק,  15)א(  לסעיף  בהתאם 
רשאים לערור לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על החלטה זו.

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

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

                               דיויד גילה
__________                הממונה על ההגבלים העסקיים

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 2471.

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994

ו–7 לפקודת   5 וסעיפים  )להלן - החוק(,  ו–14 לחוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-11994   3 לפי סעיפים   בתוקף סמכותה   .1
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, מוסרת בזה חברת כביש חוצה ישראל בע"מ )להלן - החברה(, 
הודעה כי הקרקע המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע(, דרושה בהתאם להוראות תמ"א/ 31/ א' דרכים / קטע 21/ 1 
- דרך מספר 6 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6377, התשע"ב, עמ' 2554, וכן לצורך 
ציבורי של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך לתשתית ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה( ולפיכך החברה 

מתכוונת לרכוש את זכות הבעלות בקרקע לטובת המדינה בהתאם לחוק ולפקודה. 

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

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

__________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 38.

2  ס"ח התש"ע, עמ' 346.
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החברה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,   .4
התשכ"ד-1964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין 
זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע ישלח אל החברה את טענותיו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .5
תוספת

גושים, חלקות וחלקי חלקות במרחבי תכנון מקומיים:  

חלקי חלקותחלקות בשלמותסוג גושגוש

מרחב תכנון מקומי בני שמעון

100224/11

לא מוסדר   100225

100225/314 ,12 ,11 ,10 ,9 ,6 ,2 ,1

100225/42

לא מוסדר   100226

לא מוסדר   100247

100247/110 ,9 ,8 ,5 ,3 ,2 ,1

100247/35 ,2

100247/41

100270/171

מרחב תכנון מקומי רהט

 לא מוסדר100225   

100225/314 ,6

לא מוסדר   100226

העתקים מתשריטי התכנית מופקדים במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, במרחבי תכנון מקומיים בני 
שמעון ורהט, וברשויות המקומיות - מועצה האזורית בני שמעון ועיריית רהט.

מען החברה: רח' יגאל אלון 65, תל אביב 67443, טל' 03-6255888. 

ו' בניסן התשע"ב )29 במרס 2012(
)חמ 2―3(  

             ראובן לבאון
המנהל הכללי של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ    
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי נס ציונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' נס/ 129/ 10

שם התכנית: מרתפים בשכונת מליבו
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מס' נס/ 129/ 10, כפיפות לתכניות נס/ 129/ 7, נס/ מק/ 129/ 2, 
נס/ מק/ 1/ 5, נס/ מק/ 129/ 6, נס/ 1/ 2, נס/ 1/ 2/ ב, נס/ במ/ 

.129

שכונת  ציונה.  נס  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים  רווה.  גן  מקומית  מועצה  גובל  תכנון  מרחב  מליבו. 
וחלקות: גוש: 5102, חלקות במלואן: 3 - 33, 35 - 37, 39 - 177, 

.301 ,300

מרתפים  לבניית  המותר  השטח  הגדלת  התכנית:  מטרת 
בייעוד מגורים א' בשכונת מליבו, והתאמת ההוראות לבניית 

מרתפים להוראות שנקבעו בתכניות המיתאר הכלל עירוניות.

בתחום  הנכללות  החלקות  על  התכנית:  הוראות  עיקרי 
התכנית יחולו הוראות תכניות המיתאר נס/ 2/ 1, נס/ 2/ 1 ב' 

במלואן.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1602 עמ'  התש"ע,   ,6052 הפרסומים  ובילקוט   25/12/2009

בתאריך 21/01/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
נס ציונה, רח' הבנים 9, נס ציונה 70400, טל' 08-9383810, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

מרחב תכנון מקומי ראש העין

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רנ/ 250/ א

שם התכנית: תכנית מפורטת מס' רנ/ 250 /א
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' רנ/ 250/ א, פירוט לתכנית תממ/ 3/ 56.

 .C השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין. שכונה
גושים וחלקות: גוש: 5499, חלקי חלקות: 1 - 3. גוש: 5504, חלקי 

חלקות: 2, 3. גוש: 5505, חלקי חלקה: 1.

מטרת התכנית: א. הכנת תכנית מיתאר מפורטת להקמת 
שכונת מגורים בת 1,363 יח"ד בבנייה רוויה על שטח עירוני לפי 
תממ/3, תיקון מס' 56. ב. שינוי קרקע חקלאית וקביעת ייעודי 
קרקע למגורים, לבנייני ציבור, מסחר, מגורים מעל חזית מסחרית, 
שטחים ציבוריים פתוחים, מיתקנים הנדסיים, התוויית דרכים 
קווי  בנייה,  והגבלות  זכויות  קביעת  ג.  רגל.  להולכי  ומעברים 
בניין, מס' קומות, מס' יח"ד מרביים לכל מגרש ועקרונות בינוי, 

פיתוח ועיצוב הנוף. ד. תנאים למתן היתר בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3036 עמ'  התשס"ז,   ,5676 הפרסומים  ובילקוט   04/05/2007

בתאריך 05/06/2007.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409
ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036, טל' 03-9007289, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

רות יוסף  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי רמת נגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 20/ מפ/ 1003

שם התכנית: מיתקן פוטו–וולטאי, מושב כמהין
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז דרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
כפיפות   ,1003 מפ/   /20 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נגב  רמת 
לתכניות תממ/ 4/ 14, תמא/ 35, 10/ במ/ 187, 20/ 02/ 101/ 5/ א, 

פירוט לתכנית תמא/ 10/ ד/ 10.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

כמהין.  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בשטחי   .536.150  Y קואורדינטה   ,145.500  X קואורדינטה 
החקלאות של מושב כמהין. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט 
בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 39007 מוסדר, חלק מהגוש, 

חלקי חלקה: 2.

מטרת התכנית: הקמת מיתקן פוטו–וולטאי במושב כמהין.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת תנאים להקמת מיתקן 
הפקת  לצורך  מגה-וואט  כ–7.5  של  בהספק  פוטו–וולטאי 
חשמל במושב כמהין. ב. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד 
זיקת הנאה  ג. קביעת  ומיתקנים הנדסיים.  של קרקע חקלאית 
להקמת  תנאים  קביעת  ד.  חקלאית.  בקרקע  ברכב  למעבר 
מיתקן פוטו–וולטאי. ה. קביעת השימושים המותרים. ו. קביעת 
הוראות בנייה. ז. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות 
וחקלאיות.  נופיות  סביבתיות,  הנחיות  קביעת  ח.   ושירותים. 
ט. קביעת השלבים והנחיות לביצוע. י. קביעת התנאים למתן 
להחזרת  התנאים  קביעת  יא.  בהיתר.  והתנאים  בנייה  היתר 

השטח לייעודו הקודם, בתום פעילות המיתקן הפוטו–וולטאי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
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הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263806 טל' 
המקומית לתכנון ולבנייה רמת נגב, טל' 08-6564129.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

אבי הלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי קצרין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

מק/קצ/7/12816", שינוי לתכנית ג/12816 בתוקף.

מקומית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קצרין, אזור תעשייה - גוש 201000, ח"ח 8; מגרשים 74-71.

שינוי  ב(  וחלוקה;  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בהוראות קווי בנייה 0 למבנים קיימים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8.7.2011 ובילקוט הפרסומים 6283, התשע"א, עמ' 6118.

לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
במשרדי  וכן   ,04-6969664 טל'  קצרין,   ,28 ת"ד  קצרין,  ולבנייה 
נצרת   ,595 ת"ד  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508580 טל'  עילית, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמואל בר לב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קצרין  

הודעות לפי חוק הצהרות מוות

ה"מ 70/11

בעניין: הצהרת מותו של הרמן כהן ואשתו השנייה דורה 
סילברמן,

הודעה

הצהר לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  נניתנת 
כ"ח  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי  מוות  רות 
ע"י  כהן,  גדעון  הגיש   ,)2012 במרס   22( התשע"ב  באדר 
ירושלים,   ,14 יהודה  בן  מרח'  בליליוס,  יעקב  עו"ד  ב"כ 
נכסים לחוק   27 סעיף  פי  על  שהוקמה  ערר  לוועדת   בקשה 
ששל נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והר
נצחה(, התשס"ו-2006 )להלן - החוק(, להצהיר על היותם של 

הנ"ל נספי השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    

        מרכזת ועדת ערר

ה"מ 84/12

לנגפלדר  אלי  לנגפלדר,  ברונו  של  מותם  הצהרת  בעניין: 
)לבית הייטלינגר(, לודוויג לנגפלדר ולילי לנגפלדר,

הודעה

ניתנת בזה הודעה, לפי תקנה 3 לתקנות הצהרות מוות )סדרי 
הדין(, התשי"ג-1952, כי ביום כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 
2012(, הגיש עמי שדה, ע"י ב"כ עו"ד דורון עצמון, מרח' אלנבי 22, 
 תל אביב, בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף 27 לחוק נכסים

סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
)להלן - החוק(, להצהיר על היותם  והנצחה(, התשס"ו-2006 

של הנ"ל נספי השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    

        מרכזת ועדת ערר

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

ת"ע 33341-01-12

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,

והמבקשת: מיכל לאה נתיב.

הודעה

לענייני  המשפט  לבית  פנתה  המבקשת  כי  ידוע  להווי 
ישראל  של  מותם  על  להצהיר  בבקשה  בירושלים  משפחה 
העולם  במלחמת  שנעלמו  טירקל,  גליקמן  לבית  וחנה  טירקל 
טירקל  זיגפריד  של  מותו  ועל  מתו  שהם  ומשערים  השנייה 

שנפל במלחמת העולם השנייה עת שירת בצבא הבריטי.

וזה תיאורם של הנעדרים לפי הצהרת המבקשת:

ישראל טירקל   .1

משוער  בתאריך  לבוב  הולדתו:  ותאריך  הולדתו  מקום   
.1910-1908

מקום מגוריו האחרון: לבוב.  

אזרחותו: נולד באוסטרו-הונגריה, שעברה לאחר מלחמת   
העולם הראשונה לידי פולין.

עיסוקו: לא ידוע.  

 .1942 יולי  בחיים:  שנראה  המשוער  האחרון  התאריך   
אביו יחיאל ואמו לאה נשלחו לאושוויץ מלבוב בתאריך 
עמם.  יחד  כנראה  נשלחו  חנה  ואשתו  ישראל   .17.7.1942
למיטב ידיעת המבקשת לא היו לזוג ישראל וחנה טירקל 

ילדים.

בני משפחתו הקרובים ביותר: אחיו ואחיותו: לוטה טירקל,   
ביום  ונפטרה   8.9.1907 ביום  נולדה  אשר   ,006124457 ת"ז 
נולדה  אשר   ,064037187 ת"ז  טירקל,  )אני(  חנה   ,16.7.1994
הלוי  אבי מרדכי   ,6.2.2002 ביום  ונפטרה   27.11.1911 ביום 
 6.2.1913 ביום  נולד  אשר   ,001947514 ת"ז  טירקל,  לבית 
ת"ז  טירקל,  לבית  קלמן  )רוזי(  רחל   ,7.3.1997 ביום  ונפטר 
000387746, שנולדה ביום 12.1.1917 ונפטרה ביום 19.8.2000, 
שנולדה   ,004953907 ת"ז  טירקל,  לבית  תלמי  הרטה  נעה 

ביום 29.11.1924 ונפטרה ביום 23.1.2009.
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חנה טירקל לבית גליקמן  .2

תאריך הולדתה: משוער 1902.  

מקום מגוריה האחרון: לבוב.  

לאחר  שעברה  באוסטרו-הונגריה,  נולדה  אזרחותה:   
מלחמת העולם הראשונה לידי פולין.

עיסוקה: לא ידוע.  

התאריך האחרון המשוער שבו נראתה בחיים: יולי 1942,   
נשלחה לאושוויץ כנראה יחד עם בעלה והורי בעלה.

למיטב ידיעת המבקשת לא היה לזוג ישראל וחנה טירקל   
ילדים. אין למבקשת ידיעה על קרובי המשפחה של חנה 

טירקל לבית גליקמן.

זיגפריד טירקל  .3

ביום  מפצעיו  ומת  נפצע  הבריטי,  בצבא  כחייל  שירת   
הבריטי,  מהצבא  שנשלחו  מכתבים  פי  על   12.1.1945
מהמכתבים עולה כי היה בן 22 במותו. מכאן שנולד בשנת 

1923 או בסמוך לה. המנוח היה רווק בחייו.

לוטה  ואחיותיו:  אחיו  ביותר:  הקרובים  משפחתו  בני   
טירקל, ת"ז 006124457, אשר נולדה ביום 8.9.1907 ונפטרה 
אשר   064037187 ת"ז  טירקל,  )אני(  חנה   16.7.1994 ביום 
נולדה ביום 27.11.1911 נפטרה ביום 6.2.2002. אבי מרדכי 
הלוי לבית טירקל, ת"ז 001947514, אשר נולד ביום 6.2.1913. 
ת"ז  טירקל,  לבית  קלמן  )רוזי(  רחל   ,7.3.1997 ביום  ונפטר 
000387746, שנולדה ביום 12.1.1917 ונפטרה ביום 19.8.2000, 
שנולדה   ,004953907 ת"ז  טירקל,  לבית  תלמי  הרטה  נעה 
ישראל  האח   .23.1.2009 ביום  ונפטרה   29.11.1924 ביום 

טירקל המנוי לעיל שלגביו מבוקשת הצהרות מוות.

בזה  מתבקש  הנ"ל,  הנספים  על  ידיעות  לו  שיש  מי  כל 
או  דיפלומטית  נציגות  לכל  או  המשפט  לבית  להמציאן 
קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם 
בית  לפני  יתייצב  המוות  להצהרת  להתנגד  הרוצה  מעוניין, 
המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, 
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או 
מדינת  של  קונסולרי  או  דיפלומטי  נציג  לפני  הודעה  ימסור 
ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית 

המשפט החלטה כטוב בעיניו.

נמרוד פלקס, שופט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 30049-02-12

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

ח"פ בע"מ,  סנטר  סי  אם  רפואי  מרכז  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-374620-6

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד ולדימיר פוסטרנק, 
מרח' המלך ג'ורג' 17, ירושלים 94261.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.2.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.6.2012, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 31.5.2012.

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

ולדימיר פוסטרנק, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 18072-03-12

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

ובעניין פירוק חברת עולם העץ )עציון( בע"מ, ח"פ 51-379617-7.

והמבקשים: נועה כרמלי, אמיר חקשורי ושמואל וקסלר, ע"י 
ב"כ עו"ד צבי הדרי, מרח' קרן היסוד 27, ירושלים, טל' 02-6250222, 

פקס' 02-6259217.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.3.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.6.2012, בשעה 11.15.

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 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משבעה ימים 

לפני מועד הדיון.

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

צבי הדרי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 52411-01-12

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

ח"פ בע"מ,  הפקות  סתיו  פריים  חברת  פירוק   ובעניין 
51-326116-4, מרח' סוטין 27, תל אביב,

והמבקש: משה ברנד, ת"ז 037452554, ע"י ב"כ עו"ד אסף ברק, 
מרח' האודם 5, ת"ד 7320, פתח תקוה 49517, טל' 03-9190933, פקס' 

.03-9214192

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.9.2012, בשעה 8.30.
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 30.8.2012.

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

אסף ברק, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 32954-03-12

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

ובעניין פירוק חברת אקסודיוס טכנולוגיות בע"מ,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג' 
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, ת"ד 22242, 

תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.3.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.10.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 1.10.2012.

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 45691-03-12

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

נאמנויות  לניהול  חברה  באמונה  חברת  פירוק  ובעניין 
והקדשות בע"מ )בפירוק זמני(, ח"פ 51-223243-0,,

והמבקשת: חברת יש תקווה נכסים והשקעות בבניה בע"מ, 
ח"פ 51-186349-0, ע"י ב"כ עו"ד קסניה גולברג, ממשרד עורכי דין 

קלמנסון ושות', רח' לינקולן 20, תל אביב 67134.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.3.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.10.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 10.10.2012.

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

קסניה גולברג, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 4749-03-12

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

ובעניין פירוק חברת מרסלה - עולם הגבינות הטובות בע"מ, 
ח"פ 51-389574-8,

ו/או  רונן  אופיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, מרח' אבן גבירול 52, תל 

אביב 64364, טל' 03-6911808, פקס' 03-6964670.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.3.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.10.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 10.10.2012.

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

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 21424-03-12

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

ובעניין פירוק העמותה לקידום הספורט הנשי, הנוער והמגזר 
הערבי בהפועל תל אביב, מס' העמותה 58-035319-1.

ו/או  רונן  אופיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, מרח' אבן גבירול 52, תל 

אביב 64364, טל' 03-6911808, פקס' 03-6964670.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.3.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

22.10.2012, בשעה 8.30.
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כל נושה או משתתף של העמותה 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 
באופן שתגיע לידיהם לא יאוחר משעה 12.00 ביום 15.10.2012.

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

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 31921-03-12

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

ובעניין פירוק חברת עתיד כובעים בע"מ,

והמבקש: ישראל וייס, ת"ז 01490200, ע"י ב"כ עו"ד איל רוזין, 
עפ"י מינוי מטעם הלשכה לסיוע המשפטי בתל אביב, רח' ברנדיס 

7, תל אביב 62001, טל' 03-69535445, פקס' 03-6953557.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.3.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.10.2012, 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   10.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.17.10.2012

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

איל רוזין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 24046-03-12

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

ובעניין פירוק חברת פרסקו תעשיות מזון בע"מ,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג' 
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, ת"ד 22242, 

תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.6.2012, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 15.5.2012.

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 27570-03-12

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

ובעניין פירוק חברת הקידמה הצפונית בע"מ,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג' 
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, ת"ד 22242, 

תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.6.2012, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 24.5.2012.

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי חיפה

פר"ק 40538-03-12

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

ובעניין פירוק חברת שירותי ניקיון אילת השחר בע"מ,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג' 
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, ת"ד 22242, 

תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.3.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  חיפה  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.6.2012, בשעה 9.45.

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 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 15.5.2012.



3643 ילקוט הפרסומים 6407, ט' באייר התשע"ב, 1.5.2012

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פש"ר 55056-12-11

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

ובעניין פירוק חברת ברביקיו סנטר בע"מ, ח"פ 51-343734-3,

והמבקשת: חברת י' בראון ובניו בע"מ, ח"פ 51-017371-9, ע"י 
ב"כ עו"ד שרונה שטיינברג-ליפשיץ, מרח' דן 12, הרצליה 46485.

בקשה  הוגשה   29.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

12.9.2012, 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 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 26.8.2012.

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

שרונה שטיינברג-ליפשיץ, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 4451-03-12

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

ובעניין פירוק חברת סלטרו בע"מ, ח"פ 51-344121-2,

בן רחמים- רחל  עו"ד  ב"כ  ע"י  והמבקשים: עובדי החברה, 
 ,216 יפו  רח'  דין,  עורכי  ושות',  אמסטר  יעקב  ממשרד  סובול, 

ירושלים 94383.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.3.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.6.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 8.30 

ביום 23.5.2012.

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

רחל בן רחמים-סובול, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 16545-03-12

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

ובעניין פירוק חברת סופר סקיוריטי בע"מ, ח"פ 51-109625-7,

ו/או  רונן  אופיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, מרח' אבן גבירול 52, תל 

אביב 64364, טל' 03-6911808, פקס' 03-6964670.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.3.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.6.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 30.5.2012.

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

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 25076-03-12

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

ובעניין פירוק חברת כתר סאל בע"מ, ח"פ 51-431014-3,

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י המפרק הזמני עו"ד יואב בן 
פורת, ממשרד עו"ד איתן ש' ארז ושות', דרך מנחם בגין 23, תל 

אביב 66184, טל' 03-5669002, פקס' 03-5669001.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.7.2012, 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 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 14.00 

ביום 5.7.2012.
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יואב בן פורת, עו"ד  
מפרק זמני  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 4079-01-12

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

ובעניין פירוק חברת איזמיר הנדסה ותיכנון בע"מ,

שי  עו"ד  ב"כ  ע"י  בע"מ,  כנעאני  אליאס  חברת  והמבקשת: 
פניני, מרח' אח"י אילת 60, קרית חיים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.6.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 28.5.2012.

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

שי פניני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 38722-01-12

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

העמותה מס'  אלנועמאן,  שקאייק  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-039488-0

ת"ז  בק,  אילן   ,303463442 ת"ז  בוגורד,  אדוארד  והמבקשים: 
רכטמן,  וראיסה   ,306261744 ת"ז  ויגדורצ'וק,  אמיליה   ,022327951
ת"ז 306340928, ע"י ב"כ עו"ד מדלר סלבה, מדרך החטיבות, ת"ד 

1014, נצרת עילית, טל' 04-6574119, פקס' 04-6568415.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.5.2012, בשעה 13.00.

כל נושה או משתתף של העמותה 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 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 7.5.2012, 

בשעה 12.00.

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

מדלר סלבה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

אינטנטיה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-271581-4(

)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 3.6.2012, בשעה 16.00, ברח' אימבר 14, פתח 
תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דרור שימשי, מפרק

קפסויד מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-379438-8(

)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 7.6.2012, בשעה 18.30, אצל המפרק, רח' הכלנית 4, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נמרוד כנפי, עו"ד, מפרק

קרינאלנס בע"מ
)ח"פ 51-423776-7(

)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 7.6.2012, בשעה 19.30, אצל המפרק, רח' הכלנית 4, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נמרוד כנפי, עו"ד, מפרק

אור מהיר שרותים בע"מ
)ח"פ 51-280514-4(

)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 
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תתכנס ביום 10.6.2012, בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה, 
רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

         שי הראל, עו"ד

         בא כוח החברה

נ.ש.ח. נתיב סחר בע"מ
)ח"פ 51-409158-6(

)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 10.6.2012, בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה, 
רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

          שי הראל, עו"ד

          בא כוח החברה

שמשא סיעוד בע"מ
)ח"פ 51-398384-1(

)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 13.6.2012, בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה, 
רח' סחרוב 19, ראשון לציון,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

         אסף גילר, עו"ד

         בא כוח החברה

רנדה תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-315246-2(

)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 
הלל  אבא  ברח'   ,10.00 בשעה   ,13.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סילבר 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.

                                    רפי רביד, מפרק

אורמן דן שמאות מקרקעין בע"מ
)ח"פ 51-217794-0(

)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 15.6.2012, בשעה 16.00, ברח' הגר"א 11, רחובות, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    דן אורמן, מפרק

נ.ת.י פרסום בע"מ
)ח"פ 51-385096-6(

)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 17.6.2012, בשעה 17.00, ברח' הזית 394, בית 
אריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ירון פרסי, עו"ד, מפרק

איי.בי.סי.אי. בע"מ
)ח"פ 51-402941-2(

)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 18.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן עדן, ת"ז 022919450, 

מרח' הסנהדרין 2, כפר סבא, 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.

רונן עדן, מפרק

איי.בי.סי.אי. בע"מ
)ח"פ 51-402941-2(

)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 18.6.2012, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הסנהדרין 
2, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רונן עדן, מפרק
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אורנג'ים בע"מ
)ח"פ 51-418844-0(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,19.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' הרצל 91, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריאל טרון, עו"ד, מפרק

סיביטק הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-258253-7(

)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 
באר   ,8 הגר  ברח'   ,10.00 בשעה   ,19.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אפרים פרומוביץ, עו"ד, מפרק

שפיר הנדסה פרויקט 531 בע"מ
)ח"פ 51-404499-9(

)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 19.6.2012, בשעה 10.00, ברח' ברקת 12, פתח 
תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק קוכנר, עו"ד, מפרק

חלקה 80 בגוש 6043 בע"מ
)ח"פ 51-028638-8(

)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 20.6.2012, בשעה 12.00, במשרד עו"ד רם כץ, 
רח' הנביאים 34, תל אביב, טל' 03-5284090, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                   זהבה פרידגוט      בנימין מן–אל     
מ פ ר ק י ם   

חלקה 32 בגוש 6043 בע"מ
)ח"פ 51-031012-1(

)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 20.6.2012, בשעה 12.00, במשרד עו"ד רם כץ, 
רח' הנביאים 34, תל אביב, טל' 03-5284090, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                   זהבה פרידגוט      בנימין מן–אל     
מ פ ר ק י ם   

הנמל טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-343427-4(

)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 20.6.2012, בשעה 12.00, ברח' הנמל 40, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עומר אשכר, עו"ד, מפרק

אינטקט היי-טק בע"מ
)ח"פ 51-294713-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
לשם  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,24.6.2012 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    גדי דנקנר, מפרק

גן השקמים )לוסקי( בע"מ
)ח"פ 51-382253-6(

)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 24.6.2012, בשעה 16.00, ברח' אלברט שוויצר 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 לוסקי, מפרק




