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תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

לפי סעיף 146 לתקנון הכנסת1, מתפרסם בזה תיקון לתקנון 
 הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום כ' בחשוון התשע"ו 

)2 בנובמבר 2015(:

תיקון סעיף 9

"מבין  יבוא  "לסיעה"  אחרי  הכנסת,  לתקנון  9)א(  בסעיף   .1
חבריה" ואחרי "ממלא מקום" יבוא "מבין חבריה".

תיקון סעיף 16

בסעיף 16 לתקנון הכנסת, סעיף קטן )ב( - בטל.  .2

תיקון סעיף 22

בסעיף 22 לתקנון הכנסת, אחרי "שרים" יבוא "וסגני שרים".  .3

תיקון סעיף 24

בסעיף 24)ב( לתקנון הכנסת, במקום "חבר הכנסת או שר"   .4
יבוא "חבר הכנסת, שר או סגן שר".

תיקון סעיף 34

בסעיף 34 לתקנון הכנסת -  .5

יבוא  למסור"  הכנסת  "לחבר  במקום  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
"לחבר הכנסת, לשר או לסגן שר למסור";

יבוא  הכנסת"  חבר  "הודעת  במקום  )ג(,  קטן  בסעיף   )2(
"הודעה לפי סעיף זה".

תיקון סעיף 39

בסעיף 39)א( לתקנון הכנסת, במקום "כל חבר כנסת" יבוא   .6
"כל דובר" ובמקום "חבר הכנסת" יבוא "דובר".

תיקון סעיף 41

בסעיף 41 לתקנון הכנסת -  .7

הכנסת  חבר  של  תפקידו  "בתואר  במקום  )ו(,  קטן  בסעיף   )1(
חבר  של  התפקיד  "בתואר  יבוא  בממשלה"  או  בכנסת 
הכנסת, השר או סגן השר בכנסת או בממשלה, לפי העניין";

אחרי סעיף קטן )ח( יבוא:  )2(

")ט(  הוראות פרק זה יחולו גם על שרים וסגני שרים."  

תיקון סעיף 82

בסעיף 82)ה( לתקנון הכנסת, אחרי "בהצבעה נפרדת" יבוא   .8
"שתתקיים מיד".

תיקון סעיף 91

בסעיף 91)ו( לתקנון הכנסת, במקום פסקה )2( יבוא:  .9

סעיף  לפי  חוק  בהצעת  מסוים  עניין  לוועדה  הוחזר   )2("  
זה והצעת החוק הונחה מחדש, תימשך הקריאה השנייה 
לנמק  רשאי  הוועדה  ראש  ויושב  הופסקה,  שבו  מהשלב 
את הצעת החוק במסגרת זמן שלא תעלה על חמש דקות; 
אישרה הוועדה שינויי נוסח תימשך הקריאה השנייה על 
סעיפים והסתייגויות שטרם הועמדו להצבעה לפי הנוסח 
לאחר השינוי; הוחזר לוועדה עניין מסוים אחרי שהחלה 

ההצבעה בקריאה השנייה, לא ינומקו הסתייגויות."

תיקון סעיף 96

בסעיף 96)א( לתקנון הכנסת, במקום "סעיף קטן )ה( או )ו("   .10
יבוא "סעיף קטן )ה(".

 
י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ב, עמ' 5730; התשע"ד, עמ' 4996.  1

תיקון סעיף 97

ובין  כיוזם  "בין  יבוא  97)א( לתקנון הכנסת, בסופו  בסעיף   .11
כמצטרף; לא מכהנים בכנסת הנכנסת מי שהיו יוזמים של 

הצעת החוק, יראו את כל המצטרפים כיוזמים".

תיקון סעיף 118

בסעיף 118)ב( לתקנון הכנסת, אחרי "בה," יבוא "וכן רשאים   .12
להיות נוכחים כאמור שרים וסגני שרים, והכול".

תיקון סעיף 121

בסעיף 121 לתקנון הכנסת, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  .13

")ה( הוראות פרק זה יחולו גם על שרים וסגני שרים."  

תיקון סעיף 126

במקום סעיף 126 לתקנון הכנסת יבוא:  .14

  "ייחוד ההופעה

למי שזומן להתייצב  ועדה רשאי להתיר  יושב ראש   .126
הוועדה  לפני  להופיע  אליה  שהוזמן  או  ועדה  לפני 
שרים,  הכנסת,  חברי  שאינם  אחרים,  בנוכחות  שלא 
לפני  זאת  ביקש  אם  הממשלה,  נציגי  או  שרים  סגני 
הצדקה  יש  כי  נוכח  ראש  והיושב  הישיבה  תחילת 

לכך, בנסיבות העניין."

כ"א בחשוון התשע"ו )3 בנובמבר 2015(
)חמ 3-864-ה1(

יולי )יואל( אדלשטיין  
יושב ראש הכנסת  

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

את התקן הרשמי הזה: 

ת"י 47 - נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים, מספטמבר 2010.

במקומו יבוא:

ת"י 47 - נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים, מנובמבר 2015. 

יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת  התקן 
תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, 

עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה. 

י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(
)חמ 3-95-ה4(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

את התקן הרשמי הזה: 
 

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1
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קשיח  )פי-וי-סי(  כלורי  מפוליוויניל  צינורות   -  532 ת"י 
 ,1 וגיליון תיקון מס'   1995 להובלת מים בלחץ, מספטמבר 

מפברואר 2004. 

במקומו יבואו:

מים,  להספקת  פלסטיק  צנרת  מערכות   -  1 חלק   71452 ת"י 
 - בלחץ  ועל–קרקעיים(  )תת–קרקעיים  ולביוב  לתיעול 

פוליוויניל כלורי קשיח )PVC-U(: כללי, מנובמבר 2015; 

מים,  להספקת  פלסטיק  צנרת  מערכות   -  2 חלק   71452 ת"י 
 - בלחץ  ועל–קרקעיים(  )תת–קרקעיים  ולביוב  לתיעול 
פוליוויניל כלורי קשיח )PVC-U(: צינורות, מנובמבר 2015;

מים,  להספקת  פלסטיק  צנרת  מערכות   -  3 חלק   71452 ת"י 
 - בלחץ  ועל–קרקעיים(  )תת–קרקעיים  ולביוב  לתיעול 
פוליוויניל כלורי קשיח )PVC-U(: אביזרים, מנובמבר 2015;

מים,  להספקת  פלסטיק  צנרת  מערכות   -  5 חלק   71452 ת"י 
 - בלחץ  ועל–קרקעיים(  )תת–קרקעיים  ולביוב  לתיעול 
מערכת  התאמת   :)PVC-U( קשיח  כלורי  פוליוויניל 

לייעודה, מנובמבר 2015.

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה. 

י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(
)חמ 3-95-ה4(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

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

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

את התקנים הרשמיים האלה: 

ת"י 682 חלק 1 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש 
ביתי, דרישות בטיחות, מיולי 2012.

במקומו יבוא:
ת"י 682 חלק 1 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש 

ביתי, דרישות בטיחות, נובמבר 2015. 

ת"י 682 חלק 2 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש 
ביתי, שיטות בדיקה, מיולי 2012. 

במקומו יבוא: 
ת"י 682 חלק 2 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש 

ביתי, שיטות בדיקה, נובמבר 2015.  

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

יום   - )להלן  פרסומה  מיום  שנה  זו  אכרזה  של  תחילתה 
יום התחילה  זו עד  התחילה(, בתקופה שמיום פרסום אכרזה 
יחולו התקנים המפורטים להלן, והם ימשיכו לחול למשך שנה 

מיום התחילה, לצד התקן שלפי אכרזה זו:  

 
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1

ת"י 682 חלק 1, ממרס 1999, תיקון טעות מיולי 2002 וגיליון   )1(
תיקון מס' 1 מאוגוסט 22002;

ת"י 682 חלק 2, ממרס 1999 ותיקון טעות מיולי 32002;  )2(

ת"י 682 חלק 1 וחלק 2 בנוסחם ערב יום התחילה4.    )3(

ט"ז בחשוון התשע"ו )29 באוקטובר 2015(
)חמ 3-95-ה4(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

י"פ התשנ"ט, עמ' 2870; התשס"ב, עמ' 3739.   2

י"פ התשנ"ט, עמ' 2870; התשס"ב, עמ' 3739.  3

י"פ התשע"ב, עמ' 6018; התשע"ג, עמ' 284; התשע"ד, עמ' 4590.  4

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

את התקן הרשמי הזה: 

בדיקה,  ושיטות  בטיחות  דרישות   - ילדים  עגלות   -  891 ת"י 
מדצמבר 2016 וגיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2009.

במקומו יבוא:
ת"י 1888 - מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים - דרישות 

בטיחות ושיטות בדיקה, מנובמבר 2015.

יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת  התקן 
תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, 

עמ' 5765.

ואולם  פרסומה,  מיום  ימים   90 זו  אכרזה  של  תחילתה 
מיום  בתוקפו שנה  יעמוד  יום התחילה  ערב  בנוסחו   891 ת"י 

תחילתה.

י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(
)חמ 3-95-ה4(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1

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

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

את התקנים הרשמיים האלה: 

ת"י 900 חלק 2.5 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים, ממאי 2009. 

במקומו יבוא: 
ת"י 900 חלק 2.5 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 

דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים, מנובמבר 2015. 

ת"י 900 חלק 2.7 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה, ממאי 2009. 

במקומו יבוא: 
ת"י 900 חלק 2.7 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה, מנובמבר 2015. 

 
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1
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מוצק:  בחומר  המוסק  ביתי  הסקה  תנור   -  3 חלק   1368 ת"י 
פליטת חומר חלקיקי, מדצמבר 1999.

במקומו יבוא: 
ת"י 1368 חלק 3 - תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: פליטת 

חומר חלקיקי, מנובמבר 2015.  

ומיתקני  )אק"מ(  ת"י 799 - מיתקני אנטנות לקליטה משותפת 
אנטנות לקליטה אינדיווידואלית )אק"א(, ממרס 2008. 

במקומו יבוא:
ומתקני  )אק"ם(  משותפת  לקליטה  אנטנות  מיתקני   -  799 ת"י 

אנטנות לקליטה אינדיווידואלית )אק"א(, מנובמבר 2015.

ת"י 20 חלק 2.3 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת 
כבישים ורחובות, מדצמבר 2009. 

במקומו יבוא: 
ת"י 20 חלק 2.3 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת 

כבישים ורחובות, מנובמבר 2015.

ת"י 20 חלק 2.18 - מנורות: מנורות לבריכות שחייה ולשימושים 
דומים, מספטמבר 1998. 

במקומו יבוא: 
ת"י 20 חלק 2.18 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לבריכות 

שחייה ולשימושים דומים, מנובמבר 2015.  

ת"י 900 חלק 2.3 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
מאפריל  חשמליים,  למגהצים  מיוחדות  דרישות  דומים: 

 .2009
במקומו יבוא:

ת"י 900 חלק 2.3 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
מנובמבר  חשמליים,  למגהצים  מיוחדות  דרישות  דומים: 

 .2015

ת"י 900 חלק 2.9 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה 

ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים, מאפריל 2009.
במקומו יבוא: 

ת"י 900 חלק 2.9 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה 

ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים, מנובמבר 2015. 

ת"י 900 חלק 2.14 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח, מאפריל 2009.

במקומו יבוא: 
ת"י 900 חלק 2.14 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח, מנובמבר 2015.

ת"י 900 חלק 2.15 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
נוזלים,  לחימום  למכשירים  מיוחדות  דרישות  דומים: 

מספטמבר 2009. 
במקומו יבוא: 

ת"י 900 חלק 2.15 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
נוזלים,  לחימום  למכשירים  מיוחדות  דרישות  דומים: 

מנובמבר 2015. 

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה. 

י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(
)חמ 3-95-ה4(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

את התקן הרשמי הזה: 

ת"י 1340 - אלקטרודות מצופות עשויות פלדות פחמן לריתוך 
בקשת מתכת מוגנת, מדצמבר 1999.

במקומו יבוא:
ת"י 1340 - אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת מתכת חשמלית 

של פלדות לא מסוגסגות, מנובמבר 2015. 

יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת  התקן 
תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, 

עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה. 

י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(
)חמ 3-95-ה4(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1

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

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

את התקנים הרשמיים האלה: 

ארוגות  - מענבים: מענבים מחגורות הרמה   1 2251 חלק  ת"י 
שטוחות, מסיבים - עשויים, לשימוש כללי, מיוני 2003. 

במקומו יבוא: 
ת"י 2251 חלק 1 - מענבי רצועות להרמה - בטיחות: מענבים 
מחגורות הרמה שטוחות, מסיבים-עשויים, לשימוש כללי, 

מנובמבר 2015.

ת"י 2251 חלק 2 - מענבים: מענבים עגולים מסיבים-עשויים, 
לשימוש כללי, מיוני 2003. 

במקומו יבוא: 
ת"י 2251 חלק 2 - מענבי רצועות להרמה - בטיחות: מענבים 

עגולים מסיבים-עשויים, לשימוש כללי, מנובמבר 2015. 

מידות  טיפוסים,  מונחים,  סולמות:   -  1 חלק   1847 ת"י 
פונקציונליות, מיולי 2009 וגיליון תיקון מס' 1 מיוני 2010. 

במקומו יבוא: 
מידות  טיפוסים,  מונחים,  סולמות:   -  1 חלק   1847 ת"י 

פונקציונליות, מנובמבר 2015. 
 

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1
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תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה. 

י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(
)חמ 3-95-ה4(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

את התקן הרשמי הזה: 

ת"י 5442 - מוצרים אלסטומרים המיוצרים בהתפחה לבידוד 
תרמי, מספטמבר 2003, לרבות ג"ת מס' 1, מיולי 2010;

במקומו יבוא:
ולמיתקני  בנייה  לציוד  תרמי  בידוד  מוצרי   -  14304 ת"1 
 )FEF( תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים

המיוצרים במפעל - מפרט דרישות, מנובמבר 2015. 

יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת  התקן 
תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, 

עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה. 

י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(
)חמ 3-95-ה4(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1

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

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

את התקנים הרשמיים האלה: 

ליעילות  דרישות   - פלואורניות  לנורות  נטלים   -  5485 ת"י 
אנרגטית וסימון, מדצמבר 2004.

במקומו יבוא:
ת"י 5485 - נטלים לנורות פלואורניות - שיטות לחישוב מדד 

נצילות האנרגיה ודרישות לסימון, מנובמבר 2015.

 ,1 מס'  תיקון  וגיליון   2003 ממאי  לתלמיד,  ילקוט   -  873 ת"י 
מפברואר 2008. 

במקומו יבוא:
ת"י 873 - ילקוט לתלמיד, מנובמבר 2015.  

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

במקומו יבוא: 
למנעלים,  בדיקה  שיטות  אישי:  מגן  ציוד   -  1 חלק   1112 ת"י 

מנובמבר 2015. 
 

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1

ת"י 900 חלק 2.17 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
לבוש  פריטי  כריות,  לשמיכות,  מיוחדות  דרישות  דומים: 

ומכשירי חימום גמישים דומים, מאפריל 2009. 
במקומו יבוא: 

ת"י 900 חלק 2.17 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, לכריות, לפריטי לבוש 

ולמכשירי חימום גמישים דומים, מנובמבר 2015. 

ת"י 900 חלק 2.23 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים:  מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער, מאפריל 

 .2009
במקומו יבוא: 

ת"י 900 חלק 2.23 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: מכשירי חשמל לטיפול  בעור או בשיער, מנובמבר 

 .2015

ת"י 900 חלק 2.45 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום 

ומכשירים דומים, מאפריל 2009. 
במקומו יבוא: 

ת"י 900 חלק 2.45 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום 

ולמכשירים דומים, מנובמבר 2015. 

ת"י 900 חלק 2.74 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
לחימום  מיטלטלים  למחממים  מיוחדות  דרישות  דומים: 

בטבילה, מאפריל 2009. 
במקומו יבוא: 

ת"י 900 חלק 2.74 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
לחימום  מיטלטלים  למחממים  מיוחדות  דרישות  דומים: 

בטבילה, מנובמבר 2015.

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(
)חמ 3-95-ה4(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

את התקן הרשמי הזה: 

דומים,  ולשימושים  ביתי  לשימוש  כבלים  תופי   -  4184 ת"י 
ממאי 1998.

במקומו יבוא:
דומים,  ולשימושים  ביתי  לשימוש  כבלים  תופי   -  61242 ת"י 

מנובמבר 2015.

יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת  התקן 
תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, 

עמ' 5765.
 

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1
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ת"י 1112 חלק 2 - ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות, מיולי 2006 
וגיליון תיקון מס' 1 מפברואר 2010. 

במקומו יבוא:
מנובמבר  בטיחות,  מנעלי  אישי:  מגן  ציוד   -  2 חלק   1112 ת"י 

 .2015

מיוחדות  דרישות  נמוך:  למתח  נתיכים   -  3 חלק   60269 ת"י 
)נתיכים  מיומנים  שאינם  אנשים  בידי  לשימוש  לנתיכים 
 - דומים(  ולשימושים  ביתי  לשימוש  בעיקר  המיועדים 
דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד F , ממאי 2013. 

במקומו יבוא: 
מיוחדות  דרישות  נמוך:  למתח  נתיכים   -  3 חלק   60269 ת"י 
)נתיכים  מיומנים  שאינם  אנשים  בידי  לשימוש  לנתיכים 
 - דומים(  ולשימושים  ביתי  לשימוש  בעיקר  המיועדים 
דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד F, מנובמבר 

 .2015

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה. 

י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(
)חמ 3-95-ה4(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

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

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

את התקנים הרשמיים האלה: 

דרישות  בטיחות:   - טכנולוגיית המידע  ציוד   -  1 חלק   60950
כלליות, מינואר 2012.

במקומו יבוא:
דרישות  בטיחות:   - טכנולוגיית המידע  ציוד   -  1 חלק   60950

כלליות, מנובמבר 2015.

דרישות  לנורות:  ובקרה  הפעלה  אבזרי   -  2.1 חלק   61347 ת"י 
מיוחדות להתקני הדלקה )למעט מדלקי להט(, מספטמבר 

.2010
במקומו יבוא: 

דרישות  לנורות:  ובקרה  הפעלה  אבזרי   -  2.1 חלק   61347 ת"י 
מנובמבר  להט(,  מדלקי  )למעט  הדלקה  להתקני  מיוחדות 

 .2015

ת"י 5563 - דלק סילוני )דס"ל(, מנובמבר 2010.
במקומו יבוא: 

ת"י 5563 - דלק סילוני )דס"ל(, מנובמבר 2015.

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

 
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה, ואולם ת"י 
60950 חלק 1 בנוסחו ערב יום התחילה יעמוד בתוקפו עד יום 

כ"ז בסיוון התשע"ו )3 ביולי 2016(.

י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(
)חמ 3-95-ה4(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של המשרד 
להגנת הסביבה במוסדות ציבור העוסקים בהפעלת 

בית חולים לחיות בר  
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן 
של  תמיכה  לצורך  כספים  לחלוקת  מבחנים  בזה  מתפרסמים 
ציבור  במוסדות  המשרד(   - )להלן  הסביבה  להגנת  המשרד 

העוסקים בהפעלת בית חולים לחיות בר.  

תקנה תקציבית מס' 26130503

תמיכה במוסדות ציבור העוסקים בהגנה על בעלי חיים 

כללי   .1

- הוועדה( תדון  )להלן  ועדת התמיכות של המשרד  )א( 
בעניין חלוקת כספי תמיכות בהתאם לנוהל להגשת 
בקשות לתמיכה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - 

הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה;

וראוי  נכון  אכן  אם  שתינתן,  צריך  עצמה  התמיכה  )ב( 
לתת אותה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון;

תשקול  לתמיכה,  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה  )ג( 
תוך  הרלוונטיות,  העניין  נסיבות  כל  את  הוועדה 

יישום שוויוני אחיד וענייני של המבחנים;

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

העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

מטרת התמיכה   .2

מטרת התמיכה היא סיוע בהרחבת מרכז רפואי או שיקומי   
לטיפול בחיות בר.  

הפעילות הנתמכת   .3

חולים  בית  של  הרחבה  לשם  בינוי  בעד  תינתן  תמיכה   
לחיות בר ורכישת ציוד רפואי.

תנאי סף כלליים לתמיכה   .4

שהוא  תאגיד  רק  זכאי  יהיה  אלה  מבחנים  לפי  לתמיכה   
מוסד   - )להלן  לחוק  3א  בסעיף  כהגדרתו  ציבור,  מוסד 

ציבור(, שמתקיימים בו כל אלה:

המוסד  מנהל  של  הצהרתו  צורפה  התמיכה  לבקשת   )1(
ולפיה הנתונים הכלולים בבקשה הם נכונים, שלמים 

ומדויקים;

 
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 3172 ועמ' 5152; התשע"ד, עמ' 472; התשע"ה,   2 

עמ' 658.  
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ובמועד,  מפורטת  מלאה,  בקשה  הגיש  הציבור  מוסד   )2(
לפי הנוהל והנחיות המשרד; 

ואבני  לכלול תכנית הצטיידות מפורטת  על הבקשה   )3(
דרך לביצוע הפרויקט בכללותו, כך שהוא יסתיים לא 
הזכאות  על  ההודעה  קבלת  ממועד  משנתיים  יותר 

לקבלת תמיכה;

במהלך  שנה,  בכל  רפואי  טיפול  טיפל  הציבור  מוסד   )4(
הבקשה  הגשת  לפני  האחרונות  השנים  שלוש 
לתמיכה, בלמעלה מ–1,500 חיות בר, שמקורן בשטחים 

הפתוחים בישראל; 

מוסד הציבור עוסק בטיפול בחיות בר מהטבע למעלה   )5(
מארבע שנים;

עיקר פעילותו השוטפת של מוסד הציבור היא בטיפול   )6(
רפואי בחיות בר; 

בטיפול  מומחיות  בעל  וטרינר  מעסיק  הציבור  מוסד   )7(
רפואי בחיות בר;   

כדין  מאושרת  אדריכלית  תכנית  הציבור  למוסד   )8(
להרחבת בית החולים והיתר בנייה בתוקף.    

כללים למתן התמיכה  .5

לתכנית  בהתאם  אחד  פרויקט  בעד  תינתן  תמיכה  )א( 
שנבחנה  ולאחר  המבקש  הציבור  מוסד  שהגיש 
הפחות,  לכל  בהתייחס,  המשרד,  ידי  על  ואושרה 
לעלות הפרויקט, למרכיבים המקצועיים שלו, למידת 
ישימותו ולהערכת היתכנות ביצועו מבחינה כלכלית.  

הכולל  המספר  לפי  ידורגו  שהוגשו  הבקשות  כלל  )ב( 
הפתוחים  בשטחים  שמקורן  הבר,  חיות  של  המוכח 
המבקש  הציבור  מוסד  ידי  על  שטופלו  בישראל, 
במהלך שלוש השנים האחרונות לפני הגשת הבקשה.

תמיכות יינתנו  בעד בקשות שקיבלו את הציון הגבוה  )ג(  
ביותר לפי סעיף קטן )ב(, עד לתקרת התקציב שיוקצה 

במסגרת מבחנים אלה. 

אופן חישוב התמיכה   .6

התמיכה שתינתן לכל מוסד ציבור לא תעלה על 90%  )א(  
מעלות הפעילות נשוא הבקשה.

שאושרו  ובתנאים  מרכיבים  בעד  רק  תינתן  תמיכה  )ב(  
על ידי המשרד; ביצוע התשלום יהיה בכפוף להצגת 
חשבוניות שיאושרו על ידי המשרד; בכל מקרה 20% 
מקצועי  גורם  אישור  לאחר  רק  יועבר  מהתשלום 
מטעם המשרד כי הפרויקט הושלם בהתאם לתוכנית 

שאושרה.  

נהלים   .7

של  המתאימים  הטפסים  גבי  על  יוגשו  בקשות  )א(  
המשרד בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי כל דין 
ונוהל )לרבות  הנוהל( והמצויים באתר האינטרנט של 

המשרד. 

מוסד הציבור מבקש התמיכה ימסור כל נתון, מסמך  )ב(  
לתמיכה  לבקשה  בהקשר  המשרד  שידרוש  מידע  או 

או לתמיכה הניתנת על ידו.

הוועדה,  של  האחרות  מסמכויותיה  לגרוע  מבלי  )ג(  
שאינו  למוסד  תמיכה  לאשר  שלא  רשאית  הוועדה 
מקיים את הוראות סעיף קטן זה או אינו משתף פעולה 

גורם מוסמך אחר, הן  עם ביקורת מטעם המשרד או 
כל  והן  בשטח  תפעולית  ביקורת  הן  כספית,  ביקורת 

ביקורת אחרת.

אם  אלה,  מבחנים  לפי  למוסד  תמיכה  תינתן  לא  )ד(  
הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה ממומנת על ידי 

משרד ממשלתי אחר. 

תחילה   .8

תחילתם של מבחנים אלה ביום פרסומם. 

ד' בכסלו התשע"ו )16 בנובמבר 2015(
)חמ 3-1888(

)803-35-2015-000035(
אבי גבאי  

השר להגנת הסביבה  

מינוי מפקח הגנת הסביבה
לפי חוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה(, 

התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הסביבה )סמכויות 
ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011  ואכיפה(,  פיקוח 
את עובד המשרד להגנת הסביבה, פרדריק ארזואן, אשר עומד 
בתנאים הקבועים בסעיף 4 לחוק, למפקח הגנת הסביבה, לעניין 

הסמכויות המפורטות בחוק.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמש בתפקידו 
במשרד להגנת הסביבה.

י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015(
)חמ 3-4319(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשע"א, עמ' 738.  1

הודעה בדבר פקיעת תוקפן של זכויות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

מטפחים  זכות  לחוק  ו–76   74 סעיפים  להוראות  בהתאם 
ביום  כי  בזה  מודיעה  הנני  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני  של 
י"ב בשבט התשע"ה )1 בפברואר 2015( פקע תוקפן של זכויות 

המטפחים המפורטות להלן:

מספר הרישום: 1278
שם בעל הזכות: קיבוץ דליה, דליה 
שם המטפח: יוסף יושקו וויס, דליה

OMER הגידול והזן: חמניה

מספר הרישום: 1279
שם בעל הזכות: קיבוץ דליה, דליה 
שם המטפח: יוסף יושקו וויס, דליה

GITIT הגידול והזן: חמניה

מספר הרישום: 1356
שם בעל הזכות: Florfis AG, שוויץ )על ידי זרעים גדרה בע"מ, 

רבדים(
שם המטפח: Katharina Zerr, גרמניה

FISSON הגידול והזן: חלבלוב הדור
 

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1
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מספר הרישום: 1357
שם בעל הזכות: Florfis AG, שוויץ )על ידי זרעים גדרה בע"מ, 

רבדים(
שם המטפח: Katharina Zerr, גרמניה

FISCOR הגידול והזן: חלבלוב הדור

מספר הרישום: 1491
ריינהולד  ידי  )על  צרפת   ,Germicopa SAS הזכות:  בעל  שם 

כהן ושות', תל אביב(
שם המטפח: Clause SA, צרפת

ATLAS הגידול והזן: תפוח אדמה

מספר הרישום: 1612
שם בעל הזכות: .Piet Schreurs Holding B.V, הולנד )על ידי 

ירחמיאל ברגנר, אודים(
שם המטפח: Piet Schreurs, הולנד

MINETTE הגידול והזן: גרברה

מספר הרישום: 1747
שם בעל הזכות: .Piet Schreurs Holding B.V, הולנד )על ידי 

ירחמיאל ברגנר, אודים(
שם המטפח: Piet Schreurs, הולנד
SCHREFLOR הגידול והזן: גרברה

מספר הרישום: 1793
שם בעל הזכות: Florfis AG, שוויץ )על ידי זרעים גדרה בע"מ, 

רבדים(
שם המטפח: Katharina Zerr, גרמניה

FISCOR CREME הגידול והזן: חלבלוב הדור

מספר הרישום: 1795
שם בעל הזכות: Florfis AG, שוויץ )על ידי זרעים גדרה בע"מ, 

רבדים(
שם המטפח: Katharina Zerr, גרמניה

FISCOROSA הגידול והזן: חלבלוב הדור

מספר הרישום: 1894
שם בעל הזכות: .Cleangro Ltd, אנגליה )על ידי אילן איזקסון, 

שדה ניצן(
שם המטפח: .Cleangro Ltd, אנגליה

CALABRIA הגידול והזן: חרצית

מספר הרישום: 1932
שם בעל הזכות: Florfis AG, שוויץ )על ידי זרעים גדרה בע"מ, 

רבדים(
שם המטפח: Kenneth Laming, צרפת

FISSILVER הגידול והזן: חלבלוב הדור

מספר הרישום: 1955
שם בעל הזכות: Florfis AG, שוויץ )על ידי זרעים גדרה בע"מ, 

רבדים(
שם המטפח: Katharina Zerr, גרמניה

FISPUE WHITE הגידול והזן: חלבלוב הדור

מספר הרישום: 1958
שם בעל הזכות: Florfis AG, שוויץ )על ידי זרעים גדרה בע"מ, 

רבדים(
שם המטפח: Katharina Zerr, גרמניה

FISMILLE הגידול והזן: חלבלוב הדור

מספר הרישום: 1998
שם בעל הזכות: תעשיות ביולוגיות בע"מ, בית העמק 

שם המטפח: תעשיות ביולוגיות בע"מ, בית העמק
PRESTO הגידול והזן: גיפסנית

מספר הרישום: 2054
שם בעל הזכות: .Piet Schreurs Holding B.V, הולנד )על ידי 

ירחמיאל ברגנר, אודים(
שם המטפח: Piet Schreurs, הולנד

DELIANA הגידול והזן: גרברה

מספר הרישום: 2122
שם בעל הזכות: .DNA Plant Technology Co, ארה"ב )על ידי 

ד"ר שלמה כהן ושות', עורכי דין, תל אביב(
שם המטפח: .DNA Plant Technology Co, ארה"ב

OPHELIA הגידול והזן: פלפל

מספר הרישום: 2171
שם בעל הזכות: תעשיות ביולוגיות בע"מ, בית העמק 

שם המטפח: תעשיות ביולוגיות בע"מ, בית העמק
)HAGAR( הגידול והזן: גיפסנית הגר

מספר הרישום: 2189
ריינהולד  ידי  )על  צרפת   ,Germicopa SAS הזכות:  בעל  שם 

כהן ושות', תל אביב(
שם המטפח: Germicopa SAS, צרפת
JULIETTE הגידול והזן: תפוח אדמה

מספר הרישום: 2356
ריינהולד  ידי  )על  צרפת   ,Germicopa SAS הזכות:  בעל  שם 

כהן ושות', תל אביב(
שם המטפח: Eric Bonnel, צרפת

)PAMELA( הגידול והזן: תפוח אדמה פמלה

מספר הרישום: 2357
ריינהולד  ידי  )על  צרפת   ,Germicopa SAS הזכות:  בעל  שם 

כהן ושות', תל אביב(
שם המטפח: Eric Bonnel, צרפת

)DAISY( הגידול והזן: תפוח אדמה דייזי

מספר הרישום: 2378
שם בעל הזכות: Flora-Nova Pflanzen Gmbh, גרמניה )על 

ידי זרעים גדרה בע"מ, רבדים(
שם המטפח: Katharina Zerr, גרמניה

)FISLEMON( הגידול והזן: חלבלוב הדור פיסלמון
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מספר הרישום: 3202
שם בעל הזכות: Syngenta Crop Protection AG, שוויץ )על 

ידי זרעים גדרה בע"מ, רבדים(
 ,Theodorus Cornelis Maria Van Kleinwee המטפח:  שם 

הולנד
CALTRAELBU הגידול והזן: קליבראכואה

מספר הרישום: 3203
שם בעל הזכות: Syngenta Crop Protection AG, שוויץ )על 

ידי זרעים גדרה בע"מ, רבדים(
 ,Theodorus Cornelis Maria Van Kleinwee המטפח:  שם 

הולנד
CALTRAMIPUVI הגידול והזן: קליבראכואה

מספר הרישום: 3204
שם בעל הזכות: Syngenta Crop Protection AG, שוויץ )על 

ידי זרעים גדרה בע"מ, רבדים(
 ,Theodorus Cornelis Maria Van Kleinwee המטפח:  שם 

הולנד
CALUPDAPUVI הגידול והזן: קליבראכואה

מספר הרישום: 3205
שם בעל הזכות: שמעון מעודי, יתד 

שם המטפח: שמעון מעודי, יתד
)DIAMOND PINK( הגידול והזן: פלוקס יהלום ורוד

מספר הרישום: 3206
שם בעל הזכות: Syngenta Crop Protection AG, שוויץ )על 

ידי זרעים גדרה בע"מ, רבדים(
 ,Theodorus Cornelis Maria Van Kleinwee המטפח:  שם 

הולנד
CALWHIPI הגידול והזן: קליבראכואה

מספר הרישום: 3218
שם בעל הזכות: בנימין זייד; רן זכאי, תקומה; גיזו 

שם המטפח: בנימין זייד; רן זכאי, תקומה; גיזו
)MIZAK BLUE SKY( הגידול והזן: עדעד מיזק בלו סקיי

מספר הרישום: 3295
שם בעל הזכות: דנציגר - משק פרחים "דן", משמר השבעה 

שם המטפח: גבריאל דנציגר, משמר השבעה
DANGYP3837 הגידול והזן: גיפסנית

מספר הרישום: 3299
שם בעל הזכות: עלי דרומי, נהלל 

שם המטפח: עלי דרומי, נהלל
)RAZ( הגידול והזן: מלון רז

מספר הרישום: 3309
שם בעל הזכות: מנחם בורנשטיין; דוד צרויה, חולון; עמיעוז 

שם המטפח: מנחם בורנשטיין, חולון
BABY PEARL הגידול והזן: גיפסנית

מספר הרישום: 2379
שם בעל הזכות: Flora-Nova Pflanzen Gmbh, גרמניה )על 

ידי זרעים גדרה בע"מ, רבדים(
שם המטפח: Joachim Hitzigrath, מכסיקו

 FISMARBLE( סילבר  פיסמרבל  הדור  חלבלוב  והזן:  הגידול 
)SILVER

מספר הרישום: 2429
שם בעל הזכות: Flora-Nova Pflanzen Gmbh, גרמניה )על 

ידי זרעים גדרה בע"מ, רבדים(
שם המטפח: Katharina Zerr, גרמניה

)FISELFI( הגידול והזן: חלבלוב הדור פיסלבי

מספר הרישום: 2477
שם בעל הזכות: Flora-Nova Pflanzen Gmbh, גרמניה )על 

ידי זרעים גדרה בע"מ, רבדים(
שם המטפח: Katharina Zerr, גרמניה

 KAMP( בורגונדי  קאמפ  הדור  חלבלוב  והזן:  הגידול 
)BURGUNDY

מספר הרישום: 2598
שם בעל הזכות: .Piet Schreurs B.V, הולנד )על ידי ירחמיאל 

ברגנר, אודים(
שם המטפח: Petrus Nicolaas Johannes Schreurs, הולנד

)POPOV( הגידול והזן: גרברה פופוב

מספר הרישום: 2660
בע"מ;  בוקר  זרעי  בע"מ,  למו"פ  חברה  ידע  הזכות:  בעל  שם 

רחובות, כפר ביל"ו
שם המטפח: מאיר אדלמן, רון וונש, עמית אבידוב, אלון לרנר; 

רחובות, שילת, קריית טבעון, שרונה
)ANAK( הגידול והזן: אגמית רבת שורשים ענק

מספר הרישום: 2785
שם בעל הזכות: .Seminis Vegetable Seeds Inc, ארה"ב )על 

ידי ד"ר שלמה כהן ושות', עורכי דין, תל אביב(
שם המטפח: Jurko Leij, הולנד

SBR 28-1178 הגידול והזן: פלפל

מספר הרישום: 2913
שם בעל הזכות: שמואל מור, עולש 

שם המטפח: שמואל מור, עולש
)MINIMORE( הגידול והזן: גיפסנית מינימור

מספר הרישום: 2914
שם בעל הזכות: שמואל מור, עולש 

שם המטפח: שמואל מור, עולש
)JAUNTYMORE( הגידול והזן: גיפסנית ג'אונטימור

מספר הרישום: 2924
ריינהולד  ידי  )על  צרפת   ,Germicopa SAS הזכות:  בעל  שם 

כהן ושות', תל אביב(
שם המטפח: Eric Bonnel, צרפת

)CROSTY( הגידול והזן: תפוח אדמה קרוסטי
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ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 
הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

י"ד בחשוון התשע"ו )27 באוקטובר 2015(
)חמ 3-361-ה3(

מיכל גולדמן  
רשמת זכות מטפחים  

תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 97)א( לחוק זכות מטפחים של 
זני צמחים, התשל"ג-11973, הזכויות בזן, בקשה מס' 24155/08 
רישומו פורסמה בתאריך  3141, אשר הודעה על  רישום מס'   ,
כ"ה בניסן התשע"ב )17 באפריל 2012(, הועברו כדין מאת בעלי 
הזכות  "מנחם בורנשטיין, חולון; דוד צרויה, עמיעוז" אל בעל 
הזכות החדש ".Selecta Cut Flowers S.A.U", ובהתאם לכך 
תוקן הרישום בספר הזכויות, כך שישקף את ההעברה האמורה.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-31974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

ט' בחשוון התשע"ו )22 באוקטובר 2015(
)חמ 3-361-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכות מטפחים  

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 3415.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  3

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה בדבר חזרה מרכישת קרקע בחלקה בטרם 
נקנתה בה החזקה

לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרוייקט: דרך מס' 2 צומת )מחלף( הגלים )הסירה(

)רכישה  הקרקעות  לפקודת   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - פקודת הקרקעות(, בהתאם 
לסעיף 27)ג( לחוק לתיקון פקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010, ובהמלצת הוועדה המייעצת 
לפי סעיף 2)א( לפקודת הקרקעות, אני מודיע בזה על חזרה 
בסעיף  כמתואר  הם  שפרטיה  בחלקה,  קרקע,  מרכישת 
תשתית  לצורך  יועדה  אשר  הקרקע(,   - )להלן  שלהלן   3
הקרקעות  לפקודת   2 בסעיף  כהגדרתה  דרך  של  ציבורית 
ואשר צו בדבר רכישתה פורסם בקובץ תקנות התשנ"ג, עמ' 
115, לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(, 

31943 )להלן - צו הרכישה(.

__________
1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2  ס"ח התש"ע, עמ' 346.

3 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 40.

מספר הרישום: 3312
 ,Rijk Zwaan Zaadteelt & Zaadhandel B.V. :שם בעל הזכות

הולנד )על ידי סולי בע"מ, קריית מלאכי(
שם המטפח: K. Reinink, הולנד

VERSET הגידול והזן: פלפל

מספר הרישום: 3313
שם בעל הזכות: דנציגר - משק פרחים "דן", משמר השבעה 

שם המטפח: גבריאל דנציגר, משמר השבעה
)DANGYP3576( 3756הגידול והזן: גיפסנית דנגיפ

מספר הרישום: 3320
שם בעל הזכות: מ.ד. טיפוח גיבסנית בע"מ, עמיעוז 

שם המטפח: מנחם בורנשטיין, חולון
PEARLS NOA הגידול והזן: גיפסנית

מספר הרישום: 3328
שם בעל הזכות: שמואל מור, עולש 

שם המטפח: שמואל מור, עולש
)SON MORINO( הגידול והזן: גיפסנית סאן מורינו

מספר הרישום: 3330
שם בעל הזכות: שמואל מור, עולש 

שם המטפח: שמואל מור, עולש
)MORE-LIGHT( הגידול והזן: גיפסנית מור-לייט

י"ב בחשוון התשע"ו )25 באוקטובר 2015(
)חמ 3-235-ה2(

מיכל גולדמן  
רשמת זכות מטפחים  

תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

לחוק  ו–98  97)א(  לסעיפים  בהתאם  כי  מודיעה  אני 
הזכויות  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני  של  מטפחים  זכות 
 ,22439/95 מספר  בקשות  ובראייט,  )אייסקפ(  דאספייב  בזנים 
רישום מספר 1727, מיום כ"ח באדר התשנ"ח )26 במרס 1998( 
התשס"ז  בחשוון  כ"ט  מיום   ,2653 מספר  רישום  ו–33662/04, 
 Bartels" 2006(, בהתאמה, עברו מבעלת הזכות  בנובמבר   20(
וזאת מאחר ששתי   ,"Bartels Stek B.V."–ל  "Breeding B.V.
"Bartels Stek B.V." אחת  לחברה  כדין  מוזגו   החברות 

ו–.Bartels Breeding B.V"" חדלה מלהתקיים.

שבשם  כך  הזכויות,  בספר  הרישום  תוקן  לכך  בהתאם 
 Bartels" יבוא   "Bartels Breeding B.V." במקום  המבקשת, 
.Stek B.V", כך שישקף את בעלת הזכות הנכונה מכוח המיזוג 

האמור, וזאת בתוקף מיום 23.05.2012.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-41974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 

 
ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשנ"ח, עמ' 2975.  2

י"פ התשס"ז, עמ' 557.  3

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  4
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תוספת

גוש 3739, ח"ח 8, בשטח של 3,986 מ"ר.

כ' באב התשע"ה )5 באוגוסט 2015(
)חמ 3-3(

ציון רבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שורקות  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ענ/1138, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6724, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2623 עמ'  התשע"ד, 
 19 לסעיף  בהתאם  עארה,  עירון-ואדי  ולבנייה  לתכנון 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
 ,7458 עמ'  התשע"ה,   ,7078 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

ג'ת המשולש מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר ג'ת, גוש 8841, ח"ח 43, בשטח של 86 מ"ר;   
הייעוד: שביל.

ט' בחשוון התשע"ו )22 באוקטובר 2015(
)חמ 3-4(

נאדר יונס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/139,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2110, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1625 עמ'  התשל"ד, 
 19 לסעיף  בהתאם  פרדס–חנה-כרכור,  ולבנייה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6489, התשע"ג, עמ' 563, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרדס–חנה-כרכור מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ממועד  תיעשה  כאמור,  בחלקה  הקרקע  מרכישת  החזרה   .2
פרסום הודעה זו ברשומות, כאשר, לאחר פרסום ההודעה, 
תופטר הקרקע מנפקותו של צו הרכישה שפורסם כאמור, 
לרבות החיוב לשלם פיצויים בשל רכישת הקרקע נושא צו 

הרכישה.

תיאור הקרקע -  .3

חלקהגוש
שטח הכרזה לחזרה 

מרכישה )ביטול( במ"ר

6518175139

65217541

76130

79236

80353

8379

90430

65931321

1435

2745

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט חזרה מרכישה   
כ/1/7228, המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה 
 ,3 שרון  אריאל  רח'  בע"מ,  תחבורה  לתשתיות  הלאומית 
אור יהודה, טל' 03-7355742 )להלן - חברת נתיבי ישראל(.

הקרקע  כבעל  האחוזה  בספרי  רשום  היה  ששמו  מי  כל   .4
בעת פרסום צו הרכישה או כל בעל זכות או טובת הנאה 
תביעה  שהגיש  הנ"ל,  זולת  אדם  כל  וכן  קרקע,  באותה 
לאותה קרקע בהמשך לצו הרכישה, ומתוך מילוי אחריו, 
הקרקע  מרכישת  החזרה  בדבר  פרטים  לקבל  בזה  מוזמן 

כאמור במשרדי חברת נתיבי ישראל.

י"ג בחשוון התשע"ו )26 באוקטובר 2015(
)חמ 3-3(

ישראל כ"ץ  
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-19651,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שורקת, הודעה 
המתוארת  הקרקע  את  להפקיע  מכוונתה  בה  חוזרת  היא  כי 
בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 

לפקודה, בילקוט הפרסומים 6094, התש"ע, עמ' 3236.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הייעוד  שטח במ"רחלקי חלקה

דרך48291

דרך49302

דרך50382

דרך51434

דרך52695

דרך53381

דרך54270

דרך57245

דרך58715

דרך60442

דרך61301

דרך62157

דרך64470

דרך65400

גוש 8811 -   

הייעודשטח במ"רחלקי חלקה

דרך39551

דרך64138

דרך65426

דרך67197

דרך692,323

גוש 8819 -   

הייעודשטח במ"רחלקי חלקה

דרך1953

גוש 8822 -   

הייעודשטח במ"רחלקי חלקה

דרך192

דרך2434

דרך5130

דרך6129

דרך9166

דרך152,782

גוש 8820 -  

הייעודשטח במ"רחלקי חלקה

דרך12,731

דרך2474

תיאור הקרקע -  .2

 ,10102 כגוש  המזוהה  בפרדס–חנה-כרכור,  קרקע  חטיבת   
חלקות 215, 216, 219 בשלמותן.

י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(
)חמ 3-4(

חיים געש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

                                        לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ענ/1241, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6967, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2841 עמ'  התשע"ה, 
 19 לסעיף  בהתאם  עארה,  עירון-ואדי  ולבנייה  לתכנון 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
 ,6307 עמ'  התשע"ה,   ,7052 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

ג'ת המשולש מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר ג'ת -  

גוש 8810 -  

הייעוד  שטח במ"רחלקי חלקה

דרך28620

דרך29585

דרך30580

דרך31327

דרך33320

דרך35345

דרך39251

דרך40445

דרך41413

דרך42387

דרך43391

דרך4419

דרך45386

דרך46474

דרך4723

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2



1363 ילקוט הפרסומים 7153, י"ג בכסלו התשע"ו, 25.11.2015 

גוש 8824 -

הייעודשטח במ"רחלקי חלקה

דרך1261

דרך5343

דרך7447

דרך10287

דרך11281

דרך12523

דרך13434

דרך1687

דרך1787

דרך1891

דרך21167

דרך302,114

ט' בחשוון התשע"ו )22 באוקטובר 2015(
)חמ 3-4(

נאדר יונס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/1002ב, 
הפרסומים 1722, התשל"א, עמ' 1751, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ה,   ,7102 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,8328

תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' ספיר, גוש 6355, ח"ח 431,   
בשטח של 44 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הייעודשטח במ"רחלקי חלקה

דרך3448

דרך4259

דרך5262

דרך7246

דרך92,474

מבנים ומוסדות ציבור וחינוך9528

דרך92,474

דרך10662

מבנים ומוסדות ציבור וחינוך101,516

דרך111,203

שטח ציבורי פתוח111,220

דרך121,782

שטח ציבורי פתוח12237

דרך13951

שטח ציבורי פתוח13887

דרך14985

שטח ציבורי פתוח14692

דרך151,291

מבנים ומוסדות ציבור וחינוך153,198

דרך16131

מבנים ומוסדות ציבור וחינוך16542

דרך17269

מבנים ומוסדות ציבור וחינוך17643

דרך1871

דרך19403

שטח ציבורי פתוח191,094

מבנים ומוסדות ציבור וחינוך191,006

דרך20151

שטח ציבורי פתוח20540

דרך212,649

מבנים ומוסדרות ציבור וחינוך21530

דרך22329

דרך23906

דרך26212

דרך28255

דרך312,994
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/160, 
הפרסומים 4190, התשנ"ד, עמ' 2055, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  להלן, שביחס אליה   2 המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
7062, התשע"ה, עמ' 6676, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית מגדל העמק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע במגדל העמק, המזוהה כגוש 17806, חלקה 84,   
ששטחה 778 מ"ר; הייעוד: שטח למבני ציבור.

י"ט בחשוון התשע"ו 1 בנובמבר 2015(
)חמ 3-4(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/11528, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5020, 
התשס"ב, עמ' 18, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  עפולה,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,8330 עמ'  התשע"ה,   ,7102 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עפולה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעפולה, גוש 16707, חלקי חלקה 96.  

י"ב בחשוון התשע"ו )25 באוקטובר 2015(
)חמ 3-4(

שלמה מליחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עפולה  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/10/1232, 
הפרסומים 2873, התשמ"ג, עמ' 379, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
 ,6310 עמ'  התשע"ה,   ,7052 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
התשע"ו,   ,7127 הפרסומים  בילקוט  פורסם  טעות  ותיקון 
עמ' 467, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח 

תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6354, ח"ח 95, בשטח של   
624 מ"ר; הייעוד: דרך.

ט' בחשוון התשע"ו )22 באוקטובר 2015(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
פת/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/57/1232, 
הפרסומים 4622, התשנ"ח, עמ' 2634, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ה,   ,7102 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,8329

תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,6354 גוש  דרזנר,  יחיאל  רח'  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
ח"ח 51, בשטח של 110 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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סאבר מדיה בע"מ
)ח"פ 51-413347-9(

)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 29.12.2015, בשעה 17.00, במשרדי פרל כהן צדק 
העגול,  המגדל  עזריאלי,  מרכז   ,132 בגין  מנחם  רח'  ברץ,  לצר 
קומה 18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר שדה, עו"ד, מפרק

חוסן אמות בע"מ
)ח"פ 51-217887-2(

)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 25.1.2016, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' ז'בוטינקי 
155, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אשר דל, עו"ד, מפרק

כרמי גולן כפר נופש בע"מ
)ח"פ 51-358488-8(

)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 
מבצע  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,26.1.2016 ביום  תתכנס 
עבודה 36, אריאל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן גבאי, מפרק

ספוטווייז פתרונות מובייל בע"מ
)ח"פ 51-476494-3(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,31.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' מדינת היהודים 89, בניין E, קומה 9, הרצליה פיתוח, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
התשנ"ט,   ,4701 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,1943 ציבור(, 
עמ' 712 )חדרה(, במקום "תכנית מפורטת חד/733" צריך להיות 

"תכנית מפורטת חד/773".

)חמ 3-4(

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 49094-10-15

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

ח"פ בע"מ,  החלבן  מחלבת  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-443141-0

מרח'  פרומין,  שיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  סילבר,  יהודה  המבקש: 
המלך ג'ורג' 37, ירושלים.

בקשה  הוגשה   25.10.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 28.1.2016, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
לפני  ימים  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

מועד הדיון בבקשה.

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

שיר פרומין, עו"ד  
באת כוח המבקש  

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

טכנורוב 1 בע"מ
)ח"פ 51-096617-9(

)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 
רח'  החברה,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,29.12.2015 ביום  תתכנס 
שד' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, קומה 16, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מאיר אלחכם, מפרק
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הנ"ל תתכנס ביום 31.2.2016, בשעה 17.30, במשרדי המפרק, רח' 
האלה 136, אדורה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ראד חיים, מפרק

ג'ייב הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-429899-1(

)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 העסקים הראשון שלאחר חלוף 30 ימים ממועד 
פרסום הודעה זו, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' עקיבא 95, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
עשהאל גולן, עו"ד, מפרק

רגע בריא בע"מ
)ח"פ 51-386797-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה חכים, מרח' דב בר 

יקר 7, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה חכים, מפרק

רגע בריא בע"מ
)ח"פ 51-386797-8(

)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 18.1.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דב בר 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,7 יקר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה חכים, מפרק

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

אריאל פרנק, עו"ד, מפרק

מצפה שמואל בע"מ
)ח"פ 51-238101-3(

)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 1.2.2016, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' שינקין 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  64א, 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דנה מיזל, עו"ד, מפרקת

אחים אברג'ל שיווק פירות וירקות בע"מ
)ח"פ 51-117857-6(

)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 4.2.2016, בשעה 18.00, במשרד רו"ח החברה, רח' 
הארזים 80, נתיבות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב סבן, עו"ד, מפרק

שוק טרי באר-שבע בע"מ
)ח"פ 51-261060-1(

)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 8.2.2016, בשעה 17.00, במשרד רו"ח החברה, רח' 
הארזים 80, נתיבות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב סבן, עו"ד, מפרק

פלז - עבודות מתכת בע"מ
)ח"פ 51-258265-1(

)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 
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העמקים 3, הוד השרון, טל' 02-6777294, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אילן טמיר, מפרק  

אמ. אנ. אל. כחול לבן אחזקות בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 512388158(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10:00 בשעה   ,20/01/2016 ביום  תתכנס 
בר כוכבא 23, קומה 14, בני ברק, טל' 076-5410017, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אהרן צאל, עו"ד, מפרק

לימון צהוב אחזקות בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 512388174(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20/01/2016, בשעה 10:15, במשרדי המפרק, רח' בר 
כוכבא 23, קומה 14, בני ברק, טל' 076-5410017, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרן צאל, עו"ד, מפרק 

אליעוד זהב בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514752047(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בן  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   ,24/11/2016 ביום  תתכנס 
גוריון דוד 1, בני ברק, טל' 03-7940700, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמית גרוס, עו"ד, מפרק 

מאסטרטיים בע"מ
)ח"פ 51-337163-5(

)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 

הדוד חברה לשווק בע"מ
)ח"פ 51-136906-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד בניסטי, מרח' אברהם 

שטרן 221, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד בניסטי, מפרק

הדוד חברה לשווק בע"מ
)ח"פ 51-136906-8(

)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 18.1.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אברהם 
שטרן 221, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד בניסטי, מפרק

מד קונקט שירותי אינטרנט בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514776830(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 08/01/2016, בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' שער 
העמקים 3, הוד השרון, טל' 02-6777294, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אילן  טמיר, מפרק 

אמ.איי.אס ישראל גרופ בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514524487(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 08/01/2016, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שער 
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פאי סטרקצ'ר
)ח"פ 51-340912-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 
מערבי, אצל עו"ד צילה שטורם, רח' דיזנגוף 37, תל אביב, טל' 

054-6930009, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  שטורם,  צילה  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
מרדכי מערבי, מפרק

הדג' טרייד ניהול קרנות בע"מ
)ח"פ 51-384426-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 
מערבי, אצל עו"ד צילה שטורם, רח' דיזנגוף 37, תל אביב, טל' 

054-6930009, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,13.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  שטורם,  צילה  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
מרדכי מערבי, מפרק

שחרית פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-366270-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.11.2015, התקבלה החלטה 
 Walmer 'לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחשון גולץ, מרח
 ,Road 7 apt 2005, Toronto, Canada, M5R 2W8, Onatario

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.

נחשון גולץ, מפרק

ת.א.ל. פון תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-258550-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.8.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה 

תמרי, מרח' משעול חצב 2, אילת, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,27.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה תמרי, מפרק

שלי פון תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-246306-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלית 

תמרי, מרח' משעול חצב 2, אילת, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28.12.2015, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  18.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גלית תמרי, מפרקת
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 ,25.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יהודה כהן, מפרק

החברה לקידום ופתוח גינות יבנה בע"מ
)ח"פ 51-148226-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5624456 טל'  אביב,  תל   ,48 בגין  מנחם  מרח'  ליבוביץ,  רונן 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.2.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

אמי-גד הנדסה וטכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-137173-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה גד, 

מרח' השדות 1, רמת השרון, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רח'  פוארטי-סולומונוב,  דין  עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,55 העצמאות 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנה גד, מפרקת

התקבלה   ,13.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 
מערבי, אצל עו"ד צילה שטורם, רח' דיזנגוף 37, תל אביב, טל' 

054-6930009, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,13.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  שטורם,  צילה  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
מרדכי מערבי, מפרק

החברה לקידום התיירות לפיליפינים בע"מ
)ח"פ 51-234144-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן 

לוי, ת"ד 245, ניר צבי 72905, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,13.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
82, תל אביב, לשם הגשת דוח  בגין  16.00, ברח' מנחם  בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
דן לוי, עו"ד, מפרק

טיבפאק מוצרי אריזה לתעשייה בע"מ
)ח"פ 51-334850-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה 

כהן, מרח' חוחית 14, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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התקבלה   ,5.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ישי  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

שנידובר, מרח' הפרחים 11, רמת השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,6.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ישי שנידובר, מפרק

זמן לתת בע"מ
)ח"פ 51-414645-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,08-6199550 טל'  מודיעין,   ,4 המעיין  מרח'  שפינדל,  גנוט  הדס 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,9.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  13.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
הדס גנוט שפינדל, עו"ד, מפרקת

טרילן פלוס בע"מ
)ח"פ 51-506734-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים 
לנקרי, מת"ד 131, קיבוץ יפעת, טל' 050-5577111, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

לי-גם )אביב( אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-354850-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביב 

גיטלמן, מרח' לשם 7, פתח תקווה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אביב גיטלמן, מפרק

כחול )עסקי ספרות 1998( בע"מ
)ח"פ 51-263799-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
 ,03-6397578 טל'  אביב,  תל   ,3 מיקוניס  מרח'  יוסף,  בן  אבישי 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,6.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אבישי בן יוסף, רו"ח, מפרק

ליעם שירותים 2009 בע"מ
)ח"פ 51-427958-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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אלטא בע"מ
)ח"פ 51-245291-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 
למפרק   ,052-2360432 טל'  עילית,  פוריה   ,10 השקד  מרח'  יוסף, 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,13.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אייל יוסף, מפרק

א.א.אורי הובלות בע"מ
)ח"פ 51-205223-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

סלימן, מרח' שיבת ציון 28, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,13.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורי סלימן, מפרק

אלדד אלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-147339-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

 ,11.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עו"ד אורן סלעי, רח' בר יהודה 52, נשר, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
חיים לנקרי, מפרק

טכאוזון קריאוז'ניק בע"מ
)ח"פ 51-371237-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יניב קהת, מרח' מנחם בגין 7, רמת גן, טל' 03-6966684, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יניב קהת, עו"ד, מפרק

א.ג.מ.א מערכות תכנון ואינסטלציה בע"מ
)ח"פ 51-360968-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אפרים פרומוביץ, מרח' הגר 8, באר שבע, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,13.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אפרים פרומוביץ, עו"ד, מפרק
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 ,20.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
קרן שמש-ברוך, עו"ד, מפרקת

רמת נואל בע"מ
)ח"פ 51-197070-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 9.11.2015, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בועז רבין, מרח' 

יגאל אלון 65, תל אביב, טל' 054-4819624, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,12 היצירה  רח'  רו"ח שטרק את שטרק,  10.00, במשרד  בשעה 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
בועז רבין, מפרק

שון הובלות בע"מ
)ח"פ 51-265972-3(

)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 26.5.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  סומך,  אלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המסגר 47-49, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי סומך, עו"ד, מפרק

א.ד.מ. גמר וצבע בע"מ
)ח"פ 51-213717-5(

)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 26.5.2015, התקבלה החלטה 

התקבלה   ,10.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור 
דביר, מרח' הגדעונים 26, זכרון יעקב, טל' 054-4878611, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
דרור דביר, מפרק

גנים פיתוח עסקים בע"מ
)ח"פ 51-154059-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביב 

זיסמן, מת"ד 59152, תל אביב 6159101, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,3.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, ברח' נחשון 18, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
אביב זיסמן, מפרק

ניקולה ברטי בע"מ
)ח"פ 51-379518-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  ,4226718 נתניה   ,15 המלך  שלמה  מרח'  שמש-ברוך,   קרן 

077-2019008, 077-2006718, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי סרנגה, מפרק

איי אף אן 2006 בע"מ
)ח"פ 51-388893-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2015, התקבלה 
רכבסקי,  יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק רכלבסקי, מפרק

מעוף הציפור ניהול נכסי נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-418651-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  קאשי,  גולן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,03-5445233 טל'   ,61570 אביב  תל   ,57121 ת"ד   ,88 בגין  מנחם 

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.

גולן קאשי, עו"ד, מפרק

א.מ.י ארגון והפקת אירועים בע"מ
)ח"פ 51-515031-6(

)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 5.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופק בלאיש, מרח' 

הנח"ל 1, אשקלון, טל' 08-6722592, למפרק החברה.

מרח'  סומך,  אלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
המסגר 47-49, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי סומך, עו"ד, מפרק

א. חסידוף )1991( בע"מ
)ח"פ 51-156505-3(

)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 20.8.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורן בן יאיר, משד' 
 ,03-5106865 טל   ,61292 אביב  תל   ,29217 ת"ד   ,19 רוטשילד 

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.

אורן בן יאיר, עו"ד, מפרק

בן אברהם יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-114038-6(

)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 8.9.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  ניר,  חיים  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 3, רמת גן, 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.

חיים ניר, עו"ד, מפרק

אנטקסט פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-414164-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי סרנגה, מרח' 

יגאל אלון 159, תל אביב, טל' 03-6096646, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן משה, עו"ד, מפרק

ט.פ.ח. משאבי אנוש בע"מ
)ח"פ 51-322715-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.11.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד פרנקל, מרח' 

עובדיה 11א, חיפה, 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.

גד פרנקל, מפרק

אריק.בי.קי 2000 בע"מ
)ח"פ 51-304999-9(

)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 11.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה בן-קיש, מרח' פריחת 

השקד 789, בית אריה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

אריה בן–קיש, מפרק

מ.צ'ינסיה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-513425-2(

)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 8.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בנימין לזר, מרח' יפו 

33, ירושלים, למפרק החברה.
בנימין לזר, עו"ד, מפרק

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.

אופק בלאיש, עו"ד, מפרק

אירו די-ויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-520694-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף אונטרמן, מרח' 

התעשיה 25, רעננה, טל' 054-5746698, 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.

יוסף אונטרמן, עו"ד, מפרק

בנימינה ספיריטס בע"מ
)ח"פ 51-197512-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.11.2015, התקבלה החלטה 
כהן,  יוסף  בן  יעל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' הנפח 2, חולון, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יעל בן יוסף כהן, עו"ד, מפרקת

לימונרו בע"מ
)ח"פ 51-157944-3(

)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 9.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן משה, ממתחם 

גרנות, ד"נ חפר 3881100, למפרק החברה.




