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הודעה בדבר התקשרויות בין רשימות מועמדים
לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 67)ג( לחוק הבחירות 
לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-11969, כי רשימות המועמדים 

שלהלן התקשרו ביניהן לשם חלוקת מנדטים:

העבודה בראשות שלי יחימוביץ' - אמת  .1

עם  

יש עתיד בראשות יאיר לפיד - פה  

יהדות התורה והשבת, אגודת ישראל - דגל תורה - ג  .2

עם  

שס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה - שס  

בל"ד - אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי - ד  .3

עם  

)המפלגה  ושוויון  לשלום  דמוקרטית  חזית   - חד"ש   
ערבים  ציבור  וחוגי  תראבוט  הישראלית  הקומוניסטית 

ויהודים( - ו

דור בוני הארץ בראשות אפרים לפיד - זך  .4

צדק חברתי בראשות גד הרן - צק  

הבית היהודי בראשות נפתלי בנט - מיסודם של האיחוד   .5
הלאומי, מפד"ל החדשה - טב

עם  

הליכוד - ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות   
הממשלה - מחל

קדימה בראשות שאול מופז - כן  .6

עם  

עם שלם - בראשות הרב חיים אמסלם - ץ  

התנועה - בראשות ציפי לבני - צפ  .7

עם  

מרצ - השמאל של ישראל - מרצ.  

ב' בשבט התשע"ג )13 בינואר 2013(
)חמ 3-16-ה2(

                                               אליקים רובינשטיין
                                             שופט בית המשפט העליון

                                      יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
__________                            לכנסת התשע עשרה

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

הטיס,  לחוק  155)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שינוי  עקב  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011 
שפורסם  המדד  לעומת   2012 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד 
"הסכום  בהגדרה  הקבועים  הסכומים   2011 מרס  בחודש 
 1( י"ט בטבת התשע"ג  144 לחוק הם, מיום  הבסיסי" שבסעיף 

בינואר 2013(, כמפורט להלן:

__________
1  ס"ח התשע"א, עמ' 830.

 )1( לגבי עובד טיס שהוא -

תעבורה על  מפקח  גדול,  טיס  כלי  של   )א( טייס 
- כאמור  לתפקידים  להדריך  מורשה  או   אווירית 

 4,130 שקלים חדשים;

ואינו טיס  עובד  לתפקידי  להדריך   )ב( מורשה 
 עובד טיס כאמור בפסקת משנה )א( - 2,060 שקלים

חדשים;

)א( משנה  בפסקאות  מנוי  שאינו  טיס  )ג( עובד 
או )ב( - 1,030 שקלים חדשים;

שקלים  1,030  - טיס  עובד  שאינו  צוות  איש   )2( לגבי 
חדשים;

 )3( לגבי בעל רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס או
 בעל רישיון לפי סימנים ג' עד ו' לפרק ב', שעורך הדרכה
שאישר הדרכה  לתכנית  בהתאם  טיס  עובד   לתפקידי 
 המנהל לפי סעיף 16, והוא מורשה להדריך לתפקידי עובדי

טיס -

)א( בקשר לכלי טיס גדול - 77,350 שקלים חדשים;

)ב( בקשר לכלי טיס בינוני - 15,470 שקלים חדשים;

 )ג( בקשר לכלי טיס קטן או בקשר לביצוע פעולות
 בדק הדורשות ציוד וידע מיוחדים כפי שקבע השר

לפי סעיפים 3 ו–24 - 5,160 שקלים חדשים;

)4( לגבי בעל רישיון הפעלה אווירית -

 )א( המורשה להפעיל כלי טיס להובלת נוסעים או
 מטען בטיסה בין–לאומית שאינה טיסת שכר לשימוש

 עצמי, המפעיל כלי טיס במספר כמפורט להלן:

שקלים  103,130  - לפחות  טיס  כלי   15 )1(  
חדשים;

שקלים  77,350  - טיס  כלי  מ–15   )2( פחות 
חדשים;

מסחרית בהפעלה  טיס  כלי  להפעיל   )ב( המורשה 
שאינה הפעלה כאמור בפסקת משנה )א( -

גדול טיס  כלי  המפעיל  רישיון  בעל   )1( לגבי 
בינוניים טיס  כלי  שבעה  או  לפחות,   אחד 

לפחות - 25,780 שקלים חדשים;

 )2( לגבי בעל רישיון המפעיל פחות משבעה
כלי טיס בינוניים - 12,890 שקלים חדשים;

 )ג( המורשה להפעיל כלי טיס קטנים בלבד - 5,160
שקלים חדשים;

 )5( לגבי בעל רישיון מכון בדק המורשה לבצע פעולות
בדק -

 )א( בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית
 להמראה היא 200,000 ק"ג או יותר - 103,130 שקלים

חדשים;

 )ב( בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית
על עולה  ואינה  יותר  או  ק"ג   30,000 היא   להמראה 

200,000 ק"ג - 77,350 שקלים חדשים;
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

יויה הפקות אירועים בע"מ
)ח"פ 51-421220-8(

)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 3.3.2013, בשעה 11.00, ברח' שדרות רוטשילד 
6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אייל ירקוני, עו"ד, מפרק

ב.מ.ק.כ בנימין - אחזקות פיננסיות )1999( בע"מ
)ח"פ 51-283533-1(

)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 3.3.2013, בשעה 12.00, במשרדי איתן מהולל 
& שדות עורכי דין - עורכי פטנטים, רח' אבא אבן 10, הרצליה, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    גיא הדר, עו"ד, מפרק

פרי חי ייעוץ רב תחומי ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-386065-0(

)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 
מושב   ,8 במשק   ,16.00 בשעה   ,3.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
תירוש, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יוסף יפרח, מפרק

ג.ח. גורן ניהול בע"מ
)ח"פ 51-352473-6(

)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 
 ,26 השומר  ברח'   ,9.00 בשעה   ,5.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    חיה גרנות, מפרקת

 )ג( בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית
 להמראה אינה עולה על 30,000 ק"ג - 25,780 שקלים

חדשים;

בציוד או  במדחף  במנוע,  או  בינוני  טיס   )ד( בכלי 
 תעופתי של כלי טיס שאינו כלי טיס קטן, או פעולות
 בדק הדורשות ציוד וידע מיוחדים כפי שקבע השר

לפי סעיף 24 - 12,890 שקלים חדשים;

בציוד או  במדחף  במנוע,  קטן,  טיס   )ה( בכלי 
תעופתי של כלי טיס כאמור - 5,160 שקלים חדשים;

103,130  - נת"א  יחידת  להפעלת  רישיון  בעל   )6( לגבי 
שקלים חדשים;

)7( לגבי בעל רישיון לפי סימן ו' לפרק ב' -

שקלים  103,130  - תעופה  שדה   )א( להפעלת 
חדשים;

)ב( להפעלת מנחת - 10,310 שקלים חדשים;

)8( לגבי בעל רישיון ייצור המורשה לייצר -

)א( כלי טיס גדול - 103,130 שקלים חדשים;

 )ב( כלי טיס בינוני, או מנוע או מדחף של כלי טיס
גדול או בינוני - 77,350 שקלים חדשים;

טיס כלי  של  מדחף  או  מנוע  או  קטן,  טיס   )ג( כלי 
 כאמור - 25,780 שקלים חדשים;

של חלק  או  טיס,  כלי  של  חלק  תעופתי,   )ד( ציוד 
מנוע או מדחף של כלי טיס - 5,160 שקלים חדשים;

)9( לגבי מפעיל אווירי בהפעלה כללית -

)א( של כלי טיס גדול - 25,780 שקלים חדשים;

)ב( של כלי טיס בינוני - 5,160 שקלים חדשים;

)ג( של כלי טיס קטן - 1,030 שקלים חדשים;

)10( לגבי מפעיל כלי רחיפה שהוא -

רחיפה כלי  להפעלת  להדרכה  רישיון   )א( בעל 
 לפי סעיף 87)א( או שהוא בעל רישיון להפעלת כלי
2,580  - 87)ב(  סעיף  לפי  מסחרית  בהפעלה   רחיפה 

שקלים חדשים;

שקלים  1,030  - )א(  משנה  בפסקת  מנוי   )ב( אינו 
חדשים.

כ"א בטבת התשע"ג )3 בינואר 2013(
)חמ 3-4595(

                                                   עוזי יצחקי
                                             ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

                                       התחבורה התשתיות הלאומיות
                                                 והבטיחות בדרכים
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תגר סוכנות לביטוח 2008 בע"מ
)ח"פ 51-418701-2(

)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 
 ,26 הדקל  ברח'   ,9.00 בשעה   ,5.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  בורגתה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף תגר, מפרק

אלפא בילג )ישראל( סחר בע"מ
)ח"פ 51-340126-5(

)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 5.3.2013, בשעה 10.00, ברח' התאנה 34, תל 
מונד 40600, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רועי בן צור, מפרק

מ.א.א רוזנפלד בע"מ
)ח"פ 51-171535-1(

)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 15.2.2013, בשעה 16.00, ברח' ארלוזורוב 103, 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מנשה רוזנפלד, מפרק

מ.א. רוזנפלד עסקים בע"מ
)ח"פ 51-141668-7(

)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 15.2.2013, בשעה 16.00, ברח' ארלוזורוב 103, 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מנשה רוזנפלד, מפרק

זלמן זכריה פיקוח )2011( בע"מ
)ח"פ 51-466106-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.3.2013, בשעה 9.00, ברח' חנקין 50, חולון, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    אדיר זלמן, מפרק

יאללה שיווק אקטיבי בע"מ
)ח"פ 51-289277-9(

)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 
תל   ,1 לבונטין  ברח'   ,9.00 בשעה   ,5.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דרור קרייזלר, מפרק

אר טי רגב טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-451690-5(

)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 
 ,192 האלה  ברח'   ,9.00 בשעה   ,5.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ברקן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ניר רגב, מפרק

פארק טייל בע"מ
)ח"פ 51-460624-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 5.3.2013, בשעה 9.00, ברח' הכפר 11, קרית 
אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ערן עוזרי, מפרק




