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 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות רפואיים גריאטריים ובבתי חולים פסיכיאטריים 
6152 אשר פעלו לשיפור בטיחות הטיפול                                                                                                                           

 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות בקופות חולים המפעילות תחנות לטיפות חלב באזורים 
6164 שבהם יש מיעוט שירותי טיפת חלב המופעלים על ידי משרד הבריאות ויש מגבלות וקשיי התניידות             

 הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה 
6165 ותקנות שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה )טיסות פנים–ארציות(                               

6166 הודעה על סכומים מעודכנים לפי פקודת הטלגרף האלחוטי                                                                                            

6167 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור                                                                                                                     

6174 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט                                                                                                                         

6178 הודעות מאת הציבור                                                                                                                                                            

6182 הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר                                                                                                                             
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 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות רפואיים גריאטריים ובבתי חולים
פסיכיאטריים אשר פעלו לשיפור בטיחות הטיפול

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - חוק יסודות התקציב(, ובהתאם להוראות התכ"ם 
בדבר תמיכה בגופים אחרים2 )להלן - הוראות התכ"ם(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים 
לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות )להלן - המשרד( במוסדות רפואיים גריאטריים ובבתי חולים פסיכיאטריים 

אשר פעלו לשיפור בטיחות הטיפול, כמפורט להלן:   

תקנה תקציבית מספר: 24200341

פרק א': מבוא

כללי      1

להגשת  לנוהל  בהתאם  המשרד  מתקציב  תמיכות  בעניין  תדון  הוועדה(   - )להלן  המשרד  של  התמיכות  ועדת  )א( 
בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן3 )להלן - הנוהל(  

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

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד  )ג( 
וענייני של המבחנים שנקבעו 

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש, לפי נסיבות העניין;  )ד( 
החלטת הוועדה תהיה מנומקת 

הגדרות   2

במבחנים אלה -

"אמות מידה להערכת בטיחות הטיפול" - אמות המידה והמדדים הקבועים בתוספת למבחנים אלה;   

"בית חולים פסיכיאטרי" - כהגדרתו בסעיף 72 לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית 
לשנות התקציב 2017 ו–2018(, התשע"ז-42016;

"דיווח על אירועים חריגים" - דיווח על אירועים מיוחדים על פי תקנות בריאות העם )הודעה על פטירות ואירועים 
מיוחדים(, התש"ם-51980, ועל פי חוזר מינהל הרפואה מספר 11/2012 בנושא חובת הודעה של מוסד רפואי על 

פטירות ואירועים מיוחדים; 

"כלי תצפית" - טפסים לעריכת תצפית לשם הערכת מדדי ההערכה שבתוספת, כפי שיתפרסמו בידי המשרד מזמן לזמן;

"מוסד ציבור" - מוסד רפואי שהוא מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, או שהוא גוף אחר כהגדרתו 
בהוראות התכ"ם;

"מוסד רפואי" - בית חולים פסיכיאטרי או מוסד רפואי גריאטרי;

מורכב,  סיעודי  תת–אקוטית,  גריאטריה  כגון:  פעילות  מחלקות  סוגי  משני  יותר  הכולל   - גריאטרי"  רפואי  "מוסד 
גריאטריה שיקומית, מחלקה להנשמה ממושכת;

"תקופת מדידה" - תקופה בת 12 חודשים, שכוללת תקופת התארגנות בת 6 חודשים, ותקופת דיווח בת 6 חודשים 

מטרת התמיכה   3

התמיכה לפי מבחנים אלה נועדה לעודד את מוסדות הציבור לשפר את בטיחות הטיפול ולמנוע טעויות במתן הטיפול   
הרפואי, וכן לקבוע תקן לאומי לתרבות ארגונית המקדמת את בטיחות הטיפול ואת ניהול הסיכונים במוסדות הציבור 

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

 www mof gov il/Takam 6 2 הוראת תכ"ם מספר  2

י"פ התשע"ג, עמ' 3172 ועמ' 5152; התשע"ד, עמ' 472; התשע"ה, עמ' 658 ועמ' 8220; התשע"ו, עמ' 10192; התשע"ח, עמ' 4406   3

ס"ח התשע"ז, עמ' 217; התשע"ח, עמ' 523   4

ק"ת התש"ם, עמ' 973; התשנ"ח, עמ' 283   5
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תנאי סף למתן תמיכה   4

לתמיכה לפי מבחנים אלה, יהיה זכאי מוסד ציבור שהתקיימו בו כל תנאי סף אלה:   

מוסד הציבור אינו בית חולים ממשלתי או מוסד רפואי ממשלתי;   )1(

מוסד הציבור פועל בהתאם לתנאי רישומו לפי פקודת בריאות העם6;   )2(

במוסד הציבור פועל צוות שאחראי על בטיחות הטיפול;   )3(

על מוסד הציבור להעביר דיווחים לגבי מדדי ההערכה המפורטים בתוספת למבחנים אלה ובמועדים שנקבעו לכך   )4(
באותה תוספת; 

הציון שמוסד הציבור קיבל באמות המידה להערכת בטיחות הטיפול עולה על ציון הסף שנקבע בסעיף 6   )5(

אי–מתן תמיכה      5

התמיכה לא תינתן למוסד ציבור בהתקיים אחד או יותר מהמקרים האלה:  

מוסד הציבור אינו משתף פעולה עם ביקורת מטעם המשרד או מטעם גורמים שמונו על ידו בתקופת ההערכה;  )1(

מוסד הציבור עשה שימוש בלתי נאות בכספי התמיכה, השתמש בהם שלא בעד הפעילות שלשמה ניתנו, שימש   )2(
כעמותת צינור לשם העברת הכספים לגוף אחר, או הגיש דיווחים כוזבים לגבי כספי התמיכה שאושרו לו; 

מוסד הציבור לא העביר את הדיווחים הנדרשים לפי מבחנים אלה במועד הנדרש לפי סעיף 9   )3(

פרק ב': תמיכה

קביעת הניקוד וסף הניקוד המזערי    6

בתום כל תקופת מדידה, ייקבע לכל מוסד רפואי שהעביר דיווח כנדרש לפי מבחנים אלה, ניקוד בהתאם לאמות  )א( 
המידה ולמשקל הקבוע בצדן לכל תקופת מדידה, ובהתאם למדדי ההערכה, כמפורט בתוספת 

מוסד רפואי יהיה זכאי לתמיכה אם זכה לציון מזערי, כמפורט להלן: )ב( 

בפעימה הראשונה - מוסד רפואי יהיה זכאי לתמיכה ככל שיצבור 60% מהניקוד המרבי, כמפורט בתוספת;  )1(

בפעימה השנייה - מוסד רפואי יהיה זכאי לתמיכה ככל שיצבור 65% מהניקוד המרבי, כמפורט בתוספת   )2(

ציון משוקלל ומספר מיטות משוקלל   7

בתום כל תקופת מדידה, ייקבע לכל מוסד רפואי שהעביר דיווח כנדרש לפי מבחנים אלה, ציון משוקלל ומספר מיטות   
משוקלל; ציון משוקלל הוא היחס בין ציון המוסד הרפואי לבין סך כל הציונים של כלל המוסדות הרפואיים; מספר 

מיטות משוקלל הוא היחס בין מספר המיטות של המוסד הרפואי לבין סך כל המיטות של כלל המוסדות הרפואיים  

סכום התמיכה ואופן  החלוקה   8

בכל אחת מהפעימות המפורטות בסעיף 9)ב(, תחולק התמיכה לשני מרכיבים, על פי המשקלים המפורטים להלן:  

70% מסכום התמיכה יחולקו על פי ציון משוקלל, כמפורט בסעיף 7;  )1(

30% מסכום התמיכה יחולקו על פי מספר מיטות משוקלל, כמפורט בסעיף 7   )2(

שלבי ההערכה וחובת דיווח    9

תקופת המדידה הראשונה תתחיל ביום תחילתם של מבחנים אלה ותימשך 12 חודשים; תקופת המדידה השנייה  )א( 
תתחיל בתום תקופת המדידה הראשונה ותימשך 12 חודשים; בכל תקופת מדידה, 6 חודשים ראשונים ייועדו 
להיערכות, והניקוד ייקבע בהתאם לדיווחים ולתצפיות על 6 החודשים האחרונים של כל תקופת מדידה, למעט 

אם צוין אחרת בתוספת 

התמיכה לפי מבחנים אלה תינתן בשתי פעימות - בתום תקופת המדידה הראשונה ובתום תקופת המדידה השנייה  )ב( 

פרק ג': תחילה 

תחילה    10

תחילתם של מבחנים אלה ביום כ"ג בכסלו התשע"ט )1 בדצמבר 2018(   

ע"ר 1065, 1940, תוס' 1, עמ' )ע( 191, )א( 239   6
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תוספת

)סעיפים 2, 4)4(, 6, 9)א((

אמות המידה ומשקלן  

1234567מספר המדד

שם המדד

שיעור 
הדיווח על 
כמעט אירוע

זיהוי 
מטופל

סבבי 
בטיחות

הכשרות 
בטיחות

סקר תרבות 
בטיחות

פרויקטים מחלקתיים 
לקידום בטיחות 

הטיפול

למידה ארגונית  
מאירועים 

חריגים

תקופת מדידה 
ראשונה

510102 505 10

תקופת מדידה 
שנייה

1015102 55510

152520551020סך הכול: 100

מדדי תהליך - פעילות ריאקטיבית קטגוריה

שיעור הדיווח על כמעט אירוע מדד 1

15%משקל

כמעט אירוע - תקלה שהתגלתה מבעוד מועד ומנעה תקלה נוספת או התרחשות נוספת שיכלה הגדרה
לגרום לנזק ולא הגיעה בפועל למטופל, למשל תיקון הוראה שגויה, טעות בזיהוי מטופל שנעצרה 
מבעוד מועד, תיקון מקדים של טיפול תרופתי שגוי וכיוצא באלה;  כמעט אירוע ידווח מסקטורים 
שונים וממחלקות שונות; לעניין זה, "דיווח מלא על כמעט אירוע" - דיווח על שני אירועי כמעט 

אירוע ביחס ל–1,000 ימי אשפוז 

קריטריונים להכללה: דיווח רצוני על כמעט אירוע שאירע במחלקה קלינית או בתהליך עבודה 
קליני, שדווח באופן ספונטני עצמאי על ידי הצוות 

או  בקרה  מערכת  באמצעות  אוטומטית  שמופק  אירוע  כמעט  על  דיווח  כל  לגריעה:  קריטריונים 
מערכת תומכת החלטה בלא מגע יד אדם, כולל פסילות של דגימות מעבדה ופסילות של בדיקות 

דימות, אירוע שאירע בפועל שהגיע למטופל גם אם לא נגרם נזק

כלל הדיווחים הרצוניים על כמעט אירועים שדווחו ליחידה לבטיחות הטיפול במוסד הרפואי על מונה
פי ההגדרה שלעיל

1,000 ימי אשפוז במחלקות האשפוז במוסד הרפואימכנה

שיטת איסוף 
הנתונים

דיווח למשרד 

כללים לדיווח:

כמעט האירועים ידווחו על פי הגדרתם במדד;  )1(

הדיווח יכלול פירוט של כמעט האירוע;  )2(

כמעט אירועים ידווחו ביחס ל–1,000 ימי אשפוז;  )3(

הדיווח למשרד יכלול כמעט אירועים שאירעו בתקופת המדידה;  )4(

יעד לשנים 2018 עד 2020 - דיווח מלא על כמעט אירוע

שלבי איסוף 
הנתונים

תקופת מדידה ראשונה - דיווח למשרד על פי כלי דיווח

תקופת מדידה שנייה - דיווח למשרד על פי כלי דיווח
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מדדי תהליך - פעילות ריאקטיבית קטגוריה

אופן קביעת 
הניקוד 

מלאניקוד

חלקי )הניקוד יינתן 
בהתאם לשיעור 

0 )בלא ניקוד(העמידה ביעד(

תקופת מדידה 
ראשונה

<40% 40% עד 80% 80% >5

< 50% 50% עד 85% 85% > 10תקופת מדידה שנייה

מדדי תהליך - פעילות פרואקטיבית קטגוריה

זיהוי מטופל מדד 2

25%משקל

זיהוי מטופל הוא פעולה ראשונית ובסיסית שצריכה להתקיים באופן תקין לפני כל התערבות הגדרה
כל שהיא הקשורה למטופל; זיהוי נכון של מטופל מונע טעויות רבות 

זיהוי נכון של המטופל - יכלול זיהוי באמצעות שני אמצעי זיהוי על פי הנוהל המוסדי שייקבע 
על ידי כל מוסד, שם פרטי ושם משפחה, נוסף על אמצעי זיהוי נוסף כגון מספר זהות, שם האב, 
בתחנות  מזהה  לתעודה  בהשוואה  הזיהוי  אמצעי  שני  של  ווידוא  פנים,  צילום  לידה,  תאריך 

המפורטות בשיטת איסוף הנתונים או ידון

מספר הפעמים של זיהוי מטופל תקין על פי הנוהל המוסדי בתצפיות שייערכו על ידי המשרד מונה

סך כל ההזדמנויות לזיהוי מטופל בתצפיות שיוגדרו על ידי המשרדמכנה

שיטת איסוף 
הנתונים

תצפית של חברה חיצונית

)א(   התצפית תתבצע בשלוש תחנות ברצף הטיפול הכוללות הזדמנות לזיהוי מטופל:

       )1(   קבלה אדמיניסטרטיבית - מפגש עם פקידת קבלה )במעמד הנפקת מדבקות(;

       )2(   קבלה רפואית - מפגש ראשון עם רופא במחלקות הפעילות;

       )3(   מתן תרופות - מפגש עם אחות במחלקות הפעילות;

)ב(   התצפיות יתבצעו בנקודות זמן שונות במהלך היממה ועל אנשי צוות שונים;

)ג(   לא תתבצע תצפית על קבלת מטופלים עריריים שהם מחוסרי הכרה או שאינם מתקשרים;

)ד(   מספר תצפיות לפי גודל המוסד הרפואי: 

סך כל התצפיות בשלוש התחנותמספר תצפיות בכל תחנהגודל  המוסד הרפואי

70 - חלוקת תרופותעד 200 מיטות

35 - קבלות רפואיות

35 - קבלות משרד קבלה

140

100 - חלוקת תרופות200 עד 350 מיטות

50 - קבלות רפואיות

50- קבלות משרד קבלה

200

120 - חלוקת תרופותמעל 350 מיטות

65 - קבלות רפואיות

65 - קבלות משרד קבלה

250
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שלבי איסוף 
הנתונים

תקופת מדידה ראשונה - ביצוע תצפיות על ידי המשרד

תקופת מדידה שנייה - ביצוע תצפיות על ידי המשרד

אופן קביעת 
הניקוד 

מלאניקוד

 חלקי - 
הניקוד יינתן בהתאם 
0 )בלא ניקוד(לשיעור העמידה ביעד

< 60% 60% עד 90%90% >10תקופת מדידה ראשונה

< 60% 60% עד 90%90% >15תקופת מדידה שנייה

מדדי תהליך - פעילות פרואקטיביתקטגוריה

סבבי בטיחות מדד 3

20%משקל

סבב בטיחות הוא תהליך שיטתי לאיתור סיכונים במוסד רפואי שבמהלכו נבחנים נהלים הגדרה

ותהליכים שונים בתחום בטיחות הטיפול; תהליך המבוצע על ידי הנהלת המרכז הרפואי בשיתוף 

היחידה לבטיחות הטיפול בארגון 

מספר הסבבים שעונים לכל אחד מהקריטריונים הרשומים בשיטת איסוף הנתונים מונה

סך כל הסבבים שבוצעו במוסד הרפואי בתקופת המדידה המתאימהמכנה

שיטת איסוף 

הנתונים

דיווח למשרד 

הקריטריונים לחישוב הציון:

75% מסבבי הבטיחות יתקיימו ביחידות קליניות;( 1)

 25% מסבבי הבטיחות לפחות יתקיימו ביחידות תומכות או תשתית; ( 2)

100% מסבבי הבטיחות יבוצעו בראשות מנהל המוסד הרפואי ובנוכחות חובה של כל בעלי ( 3)

סגן  או  אדמיניסטרטיבי  מנהל  הסיעוד,  מנהל  סגנית  או  הסיעוד  מנהל  האלה:  התפקידים 

ממונה  או   מהנדס  בכיר,  רוקח  הטיפול,  לבטיחות  יחידה  צוות  האדמיניסטרטיבי,  המנהל 

בטיחות , צוות ניהולי של היחידה הנבדקת;

סיום ביצוע לתיקון ליקויים שהתגלו בסבב בתוך 6 חודשים מסיום הסבב; יועבר דיווח בכתב ( 4)

למשרד; הדיווח יכלול את רשימת הליקויים וסטאטוס ביצוע; 

יעד לשנים 2018 עד 2020 - 4 סבבי בטיחות בשנה בהתאם לקריטריונים

שלבי איסוף 

הנתונים

תקופת מדידה ראשונה - דיווח למשרד על ביצוע סבבי הבטיחות על פי כלי הדיווח לרבות תיקון 

ליקויים וסטטוס הביצוע 

תקופת מדידה שנייה - דיווח למשרד על ביצוע סבבי הבטיחות על פי כלי הדיווח לרבות תיקון 

ליקויים וסטטוס הביצוע

אופן קביעת 

הניקוד 
0 )בלא ניקוד(חלקימלא*ניקוד

> 1090%90%תקופת מדידה ראשונה

> 1090%90%תקופת מדידה שנייה

ניקוד מרבי הוא 90%נקודות בונוס

כל סבב מעל 4 סבבים בשנה, מזכה בבונוס בשיעור 1% לניקוד
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הכשרות בטיחות מדד 4

5%משקל

בטיחות הגדרה תרבות  לקידום  חשוב  גורם  מהוות  הרפואי  המוסד  לעובדי  הטיפול  בבטיחות  הכשרות 
הטיפול במוסד הרפואי; במדד זה יוכשרו העובדים החדשים באמצעות לומדת בטיחות הטיפול של 

המשרד והעובדים הוותיקים בהכשרות שייבנו על ידי המוסד הרפואי 

שיעור העובדים החדשים ובכללו צוות רפואי, פארא רפואי, אנשי מינהל ומנהלי משק, שעברו את מדד 1
לומדת בטיחות הטיפול בתוך 3 חודשים מקבלתם לעבודה בתקופת המדידה המתאימה 

בטיחות מונה בתחום  הכשרה  ושעברו  האחרונים  החודשים  ב–6  שנקלטו  החדשים  העובדים  מספר 
הטיפול, את לומדת המשרד, בתוך 3 חודשים מתחילת העסקתם במוסד הרפואי

מספר העובדים החדשים שנקלטו ב–6 החודשים האחרוניםמכנה

שיעור העובדים הוותיקים, העובדים מעל שנתיים במוסד, שעברו רענון הכשרה בבטיחות הטיפול מדד 2
במהלך השנתיים האחרונות

מספר העובדים הוותיקים שעברו הכשרה שנבנתה על ידי המוסד הרפואי בתחום בטיחות הטיפול, מונה
לומדה או ערכת למידה או הרצאה או סדנה וכיוצא באלה

מספר העובדים הוותיקים, העובדים מעל שנתיים בתקופת המדידה, במוסד הרפואימכנה

שיטת איסוף 
הנתונים

דיווח למשרד 

דיווח מובנה יישלח למשרד

מקצועות שאינם נדרשים לעבור את הלומדה:

)1(  עובדי מערך הכספים;

)2(  עובדי מערך משאבי אנוש;

)3(  עובדי המטבח, למעט אלה העובדים במחלקות;

)4(  עובדי קבלן וספקים שאינם עובדי המוסד הרפואי

שלבי איסוף 
הנתונים

תקופת מדידה ראשונה: 

עובדים חדשים - דיווח על עובדים חדשים שביצועו את לומדת בטיחות הטיפול של המשרד על 
פי כלי הדיווח;

עובדים ותיקים - דיווח על הכשרות מתוכננות לעובדים הוותיקים 

תקופת מדידה שנייה: 

עובדים חדשים - דיווח על עובדים חדשים שביצועו את לומדת בטיחות הטיפול של המשרד על 
פי כלי הדיווח;

עובדים ותיקים - דיווח על עובדים ותיקים שעברו הכשרות בבטיחות הטיפול

אופן קביעת  
הניקוד 

0 )בלא ניקוד(חלקימלאניקוד

תקופת מדידה 
ראשונה

> 70%70% עד 99% 99% >0 2 - עובדים חדשים

5 0 - עובדים ותיקים

תקופת מדידה 
שנייה

> 70%70% עד 99%99% >0 2 - עובדים חדשים

5 0 - עובדים ותיקים

מדדי תהליך - פעילות פרואקטיבית קטגוריה

סקר תרבות בטיחות מדד 5

5%משקל
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ארגון הגדרה לייצר  כדי  בארץ  הבריאות  ארגוני  בכל  הטיפול  בטיחות  תרבות  את  להטמיע  חשיבות  יש 
לומד המונע טעויות ומאפשר למידה ויצירת סביבת טיפול בטוחה; סקר תרבות בטיחות הטיפול 
בוחן את תרבות בטיחות הטיפול במוסד הרפואי ומהווה כלי ניהולי המבוסס על שאלון של ה–

AHRQ לבחינת נקודות חוזקה וחולשה בתרבות בטיחות הטיפול במוסדות הרפואיים; משנת 2017 
הסקר נערך גם בבתי החולים הגריאטריים והפסיכיאטריים בארץ           

מספר המשיבים לסקר תרבות בטיחות ארגונית במוסד הרפואימונה

סך כל העובדים שאליהם הופץ הסקר על ידי המשרדמכנה

שיטת איסוף 
הנתונים

ייגזר  מנתוני הסקר

העברת רשימה של כלל  אנשי הצוות העובדים במוסד הרפואי ופרטי ההתקשרות שלהם למשרד; 
הסקר נשלח למוסד הרפואי על ידי המשרד;  הסקר נשלח לעובדים אלה דרך המרשתת או בדואר  

יעד לשנים 2018 עד 2020 - 50% היענות לסקר על ידי העובדים

שלבי איסוף 
הנתונים

תקופת מדידה ראשונה - העברת פרטי ההתקשרות של כלל עובדי המוסד הרפואי למשרד
תקופת מדידה שנייה - מילוי הסקר על ידי עובדי המוסד הרפואי והעברתו למשרד

אופן קביעת 
הניקוד 

0 )בלא ניקוד(חלקימלאניקוד

תקופת מדידה ראשונה

> 30%30% עד 50%50%>5תקופת מדידה שנייה

מדדי תהליך - פעילות פרואקטיביתקטגוריה

פרויקטים מחלקתיים לקידום בטיחות הטיפולמדד 6

10%משקל

ביצוע כמה פרויקטים לשיפור בטיחות המטופל במתודולוגיה של  Plan-Do-Study-Act )להלן הגדרה
- PDSA(, כדי לקדם תהליכים בשיטה מובנית ואחידה לכלל המוסדות הרפואיים המבוססת על 
מדידה, וכדי לבסס תהליכי שיפור מובנים ויציבים בכלל המוסדות הרפואיים; דיווח במדד זה 
הוא בעבור כל פרויקט שידווח על פי מתודולוגיית PDSA; אחד מהפרויקטים בכל מוסד יתבצע 
ביחידות תומכות שירות או תומכות תשתית; התמיכה לפי מבחנים אלה תינתן בעבור דיווח על 
פרויקט אחד בלבד לכל יחידה או מחלקה; הניקוד במדד זה יינתן אם יתבצעו מספר פרויקטים 

מזערי בהתאם לגודל המוסד, כמפורט בטבלה להלן:

גודל
 מספר פרויקטים לכל תקופת

המדידה של המודל

3עד 200 מיטות

2004 עד 350 מיטות

5מעל 350 מיטות

מספר הפרויקטים שעונים על כל אחד מהתבחינים הרשומים בחוברת הנלוות  מונה

סך כל הפרויקטים שבוצעו במוסד מכנה

שיטת איסוף 
הנתונים

דיווח למשרד
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שלבים באיסוף 
הנתונים

תקופת מדידה ראשונה:

העברת דיווח על ידי המוסד למשרד לגבי הצעות לפרויקט, שלב ה–PLAN במתודולוגיה ( 1)
;PDSA

ניתוח הנתונים ובקרת הדיווח על ידי המשרד;( 2)

תקופת מדידה שנייה:

(1 ) ACT–ו STUDY ,DO–העברת דיווח על ידי המוסד הרפואי למשרד לגבי שלב ה
;PDSA במתודולוגיה

ניתוח הנתונים ובקרת הדיווח על ידי המשרד( 2)

אופן קביעת 
הניקוד

מלא ניקוד

חלקי  
)הניקוד יינתן בהתאם 
0 )בלא ניקוד(לשיעור העמידה ביעד(

> 50%50% עד 99%99%>5תקופת מדידה ראשונה

> 50%50% עד 99%99%>5תקופת מדידה שנייה

מדדי תהליך - פעילות ריאקטיביתקטגוריה

למידה ארגונית מאירועים חריגים  מדד 7

20%משקל

לאיתור הגדרה הזדמנות  טעות  בכמעט  או  בטעות  הרואה  למידה  שתכליתה  שיטה  הוא  אירוע  תחקיר 
של נקודות תורפה בטיחותיות, הסקת מסקנות והפקת לקחים במטרה לשפר את התהליך ולמנוע 
בקבלת  התחקיר  מבצעי  את  המנחה  מובנה  כלי  באמצעות  מבוצע  התחקיר  עתידיים;  כשלים 

החלטות  

מספר התחקירים שבוצעו על פי המתודולוגית ללמידה ארגונית )תחקיר( שפורסמה על ידי מונה
המשרד בשנת 2013

מספר התחקירים שבוצעו בפועל מכנה

שיטת איסוף 
הנתונים

דיווח ביצוע התחקיר למשרד, לפי כלי התחקיר

קריטריונים לחישוב המדד:

)1(  התחקירים יבוצעו לפי המתודולוגיה ללמידה ארגונית מאירועים חריגים שפורסמה על ידי 
המשרד )להלן - המתודולוגיה ללמידה ארגונית(  וידווחו בהתאם לכלי התחקיר;

)2(  התחקירים יבוצעו על אירועים קליניים שאירעו בתקופת המדידה;

)3(  ל–20% מהתחקירים יצורפו גורמים מתאימים מיחידות תומכות או תשתית ומחלקות אחרות;

)4(  ניתוח הנתונים וביצוע בקרת איכות על ידי המשרד;

יעד לשנים 2018 עד 2020 - 10 תחקירים בכל תקופת מדידה  בהתאם לקריטריונים

שלבי איסוף 
הנתונים

תקופת מדידה ראשונה - דיווח על ביצוע התחקירים על פי כלי הדיווח

תקופת מדידה שנייה - דיווח על ביצוע התחקירים על פי כלי הדיווח
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אופן קביעת 
הניקוד

הניקוד לכל תחקיר שיוגש על פי מתודולוגיית התחקיר של המשרד ייקבע באופן הזה:

20%  יינתן לחלק הממצאים בתחקיר - תיאור האירוע, רצף כרונולוגי, וממצאים נוספים;

30% יינתן לניתוח הממצאים וקביעת המסקנות לפי מודל M 5 וחקירת סיבת שורש - גורם 
ישיר, גורמים תורמים, וסיבת שורש;

50%  יינתן לתכנית ההתערבות כפי שתבוא לידי ביטוי בהמלצות ובלקחים

0 )בלא ניקוד(מלאניקוד

> 1090%90%תקופת מדידה ראשונה

> 1090%90%תקופת מדידה שנייה

* ניקוד מרבי הוא 90%נקודות בונוס

 כל תחקור מעל 10 תחקירים בשנה מזכה בנקודת בונוס

2.  כלי הבקרה והדיווח על כמעט אירוע

מדד 1

כלי דיווח לשיעור כמעט אירוע

שם המוסד
מספר הדיווחים הוולונטריים על כמעט 

אירוע בתקופת המדידה  המתאימה
 מספר ימי אשפוז
בתקופת המדידה

תאריך האירועסוג האירועתיאור האירועמספר סידורי

מדד 2

כלי לתצפית לזיהוי מטופל  

זיהוי מטופל בהכרה )מתקשר(:

קבלה אדמיניסטרטיבית 
לאשפוז*

מפגש ראשון עם רופא - 
קבלה רפואית 

מפגש עם אחות - 
מתן תרופה

מבצע זיהוי מטופל באמצעות שאלה 
פתוחה: שם פרטי ושם משפחה

כן/לאכן/לאכן/לא

מבצע זיהוי מטופל באמצעות שאלה 
פתוחה למספר הזהות שלו או 

אינדיקטור אחר לפי נוהלי המוסד 
הרפואי

כן/לאכן/לאכן/לא

מוודא שזיהוי המטופל תואם את ידון 
המטופל

מוודא שזיהוי המטופל 
תואם לתעודה מזהה

כן/לא

כן/לאכן/לא

* משרד או כל גורם אחר בקבלה לאשפוז
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מדד 3

כלי לדיווח ניהול וביצוע סבבי בטיחות

שם המחלקה/יחידה: ______________________________________   תאריך ביצוע הסבב:______________________________________________________

אחראי על הסבב: ___________________

השתתפות מנהל: כן/לא שם המשתתף: ___________________________________________________________________________________________________            

משתתפים בסבב )שם ותפקיד(:  ____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

משך הסיור: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

סקטורים נבדקים: ____________________________________________________________________________________________________________________________

פירוט הנושאים הנבדקים בסיור: _________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ריאיונות עם אנשי צוות )שלושה אנשי צוות לפחות(:

תפקיד העובד/ת: __________________

או  מידע  בציוד,  חוסר  או  ליקוי  עקב  לבצע  בקושי  נתקל/ת  שאת/ה  פעולות  יש  האם    1
משאבים אחרים?

כן/לא פרט:

האם יש נושאים כלשהם הקשורים בסביבה שיכולים להוביל פגיעה במטופל או בצוות? כן/לא פרט:2  

האם כל הציוד, התרופות וכו' שאת/ה עובד/ת אתם מסומנים כראוי? כן/לא פרט:3  

הם  שלדעתך  בתהליכים(  או  )בציוד  דרך  קיצורי  או  אלתורים  במחלקה  קיימים  האם    4
מסוכנים?

כן/לא פרט:

האם נתקלת לאחרונה באירועים של כמעט אירוע אשר יכלו לגרום לפגיעה במטופל? כן/לא פרט:5  

האם נתקלת ב–6 החודשים האחרונים באירוע של טעות בזיהוי מטופל/זיהוי ציוד/תרופה? כן/לא פרט:6  

מה לדעתך צריך לעשות על בסיס קבוע כדי לשפר את הבטיחות? פרט:7  

נושאים נוספים שהועלו )תוכן חופשי(:

_____________________________  1

_____________________________  2

סיכום סבב הבטיחות:

הערותלוח זמנים לביצועאחראיממצאים לטיפול

מדד 4

כלי לדיווח הכשרות עובדים בתחום בטיחות הטיפול

עובדים חדשים

שם העובד )פרטי 
תאריך קליטהמס' זהותומשפחה(

תאריך ביצוע לומדת 
בטיחות הטיפול של 

סקטורהמשרד
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עובדים ותיקים

תקופת מדידה ראשונה

צירוף קובץ ההכשרההכשרה מתוכננתסקטור/מחלקהמספר עובדים ותיקים

תקופת מדידה שנייה

מספר עובדים ותיקים
מספר עובדים שעברו הכשרה 

שיעורבבטיחות הטיפול

 שם העובד
תאריך קליטהמס' זהות)פרטי ומשפחה(

תאריך ביצוע ההכשרה 
פירוט ההכשרהבטיחות הטיפול

מדד 6
 PDSA כלי לדיווח - פרויקט

מחלקה/יחידה/ שירות 

שם הפרויקט

PLAN   1 - תכנון

זיהוי הבעיה והגורמים לה

מטרה 

תיאור מצב קיים

הגדרת המדד לשיפור

יעד לשיפור )כמותי(

שיטת איסוף נתונים

כלי איסוף הנתונים 

תדירות איסוף הנתונים

תכנון תהליך השיפור

PLAN–תאריך סיום שלב ה

DO   2 - בצע

הצגת תוצאות המדידה באופן כמותי 
ומובנה )לדוגמה: בצורה גרפית או טבלה(

פירוט הפעולות המשפרות שבוצעו 
בפועל 

DO–תאריך סיום שלב ה

STUDY   3 - למד

בדיקת הממצאים שהתקבלו באיסוף 
הנתונים והשוואה למתוכנן )האם 

התוצאות שהושגו תואמות את היעד?(

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000056, התקבל ב - 10/01/2019



6163 ילקוט הפרסומים 8075, ד' בשבט התשע"ט, 2019 1 10 

 ניתוח הפערים אם קיימות
סיבות לפערים

STUDY–תאריך סיום שלב ה

ACT   4 - פעל

המלצות לשיפור )כדוגמת כתיבת 
או עדכון נוהל, קיום ישיבות צוות, 
דיון רב–מקצועי, שינוי מבני, שינוי 

במערכות מידע(

פירוט תכנית ההטמעה לשיפור 
בתהליכי המחלקה

פירוט ההמלצה לגבי מעגל השיפור הבא

ACT–תאריך סיום שלב ה

מדד 7

כלי לדיווח למידה ארגונית מאירועים חריגים   

תקצירי התחקירים ידווחו לפי התבנית שלהלן )בלא שם המטופל והמחלקה הספציפית(:

מדדנושא

משתתפים בתחקיר )מטעם המחלקה 
שבה קרה האירוע(

תיאור תפקיד )בלי שם( 

תיאור תפקיד )בלי שם(משתתפים נוספים מיחידות תומכות

התיאור ייעשה באופן ממוקד ומתוחםתיאור האירוע

 )תיאור השתלשלות האירועים(רצף כרונולוגי של האירוע

הרחבה והעמקה של סוגיות שעלו בתחקירממצאים נוספים 

גורם ישיר לאירוע )כשל/טעות שגרם באופן מיידי לתוצאות האירוע(מסקנות

גורמים תורמים )לפי גורמי 5M - גורם אנושי, ניהול, סביבה, משימה, 
אמצעים(

גורמי שורש )ביטוי לכשלי המערכת שאפשרו את התפתחות הסיכון(

על ההמלצות להתבסס על מסקנות )קשר סיבתי(המלצות

המלצה מנוסחת בצורה ברורה וישימה

ההמלצה ממוענת לבעל תפקיד קונקרטי

פירוט של החלטות ליישום:לקחים/ מטלות

הטמעה רוחבית ותכנית ההתערבות 
בארגון 

תיאור ההטמעה הרוחבית ותכנית ההתערבות בארגון _____________________

פירוט לוח זמנים לביצוע _________________________

א' בטבת התשע"ט )9 בדצמבר 2018(
    )803-35-2018-000065(

בנימין נתניהו   
ראש הממשלה ושר הבריאות  
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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות בקופות חולים המפעילות תחנות לטיפות חלב באזורים 
שבהם יש מיעוט שירותי טיפת חלב המופעלים על ידי משרד הבריאות ויש מגבלות וקשיי התניידות

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה 
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות )להלן - המשרד( בקופות חולים המפעילות תחנות לטיפות חלב באזורים 

שבהם יש מיעוט שירותי טיפת חלב המופעלים על ידי משרד הבריאות ויש מגבלות וקשיי התניידות, כמפורט להלן:

תקנה תקציבית מספר: 24200317

כללי  .1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה( תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות  )א( 
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( 

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

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני, אחיד  )ג( 
וענייני של המבחנים שנקבעו 

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין;  )ד( 
הוועדה תנמק את החלטותיה 

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

הגדרות   .2

במבחנים אלה -   

"אזורים נתמכים" - האזורים שלהלן, שבהם יש מיעוט שירותי טיפת חלב המופעלים על ידי המשרד ויש מגבלות 
וקשיי התניידות: המועצה האזורית תמר, המועצה האזורית חבל אילות, המועצה האזורית רמת נגב, המועצה 

האזורית ערבה תיכונה, המועצה האזורית חבל אשכול, אזור יהודה ושומרון; 

חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן  ולהארכת  לתיקון  בחוק  "אזור"  בהגדרה  הנכלל  מקום  כל   - והשומרון"  יהודה  "אזור 
)יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(, התשס"ז-32007;

"חוק ביטוח בריאות" - חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-41994;

"מחיר בסיס" - מחיר במונחי מדד יוקר הבריאות הממוצע לשנה מסוימת;

"קופה" - קופת חולים, כהגדרתה בסעיף 2 לחוק ביטוח בריאות 

אופן ועקרונות חלוקת התמיכה  .3

בכל שנה, יעמוד לחלוקה בין הקופות, סכום של 1 9 מיליון שקלים חדשים, במחיר בסיס לשנת 2016 בכפוף לקיומם של   
התנאים האלה:

הסכום יחולק בין כלל הקופות שהפעילו תחנות טיפת חלב )להלן - תחנות לרפואת המשפחה( ביישובים הנמצאים   )1(
באזורים הנתמכים בשנת התמיכה, והתחייבו לשרת במסגרתן את כלל מבוטחי הקופות שאינן מפעילות תחנה 
כלל  את  להם  ולספק  מתגוררים,  הם  שבו  הנתמכים  באזורים  אחר  ביישוב  או  יישוב  באותו  המשפחה  לרפואת 

השירותים המסופקים בתחנות לרפואת משפחה של המדינה, על פי נוהלי המשרד; 

חלוקת הסכום בין הקופות תיעשה לפי היחס שבין מספר הפעוטות מתחת לגיל שנה, שחוסנו על ידי כל אחת מן   )2(
הקופות בתחנות לרפואת המשפחה שהופעלו כאמור בשנת התמיכה, בכל החיסונים המסופקים בתחנות לרפואת 
משפחה של המדינה לקבוצת הגיל האמורה לפי נוהלי המשרד, לבין מספר הפעוטות מתחת לגיל שנה שחוסנו 
בתחנות לרפואת המשפחה שהופעלו כאמור על ידי כלל הקופות בשנים אלה; הסכום יחולק לתחנות לרפואת 
בעד  וזאת  כדין,  הופעלו  ואשר   ,)2016 בפברואר   28( התשע"ו  א'  באדר  י"ט  יום  עד  שנפתחו  כאמור  המשפחה 

הפעלתן בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(; 
 

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, עמ' 658 ועמ' 8220; התשע"ו, עמ' 10192; התשע"ח, עמ' 4406   2

ס"ח התשס"ז, עמ' 364   3

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשע"ח, עמ' 52   4
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הסכום שיינתן לקופת חולים בעד כל פעוט מחוסן כאמור בפסקה )1( לא יעלה, על 1,845 שקלים חדשים, במחיר   )3(
בסיס לשנת 2016  

תחילה ותוקף   .4

תחילתם של מבחנים אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( והם יעמדו בתוקפם עד יום ג' בטבת התש"ף    
)31 בדצמבר 2019( 

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
)803-35-2018-000096(      בנימין נתניהו

ראש הממשלה ושר הבריאות  

הודעה בדבר עדכון סכומים 
לפי חוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה(, התשע"ב-2012, ולפי תקנות שירותי תעופה )פיצוי 

וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה( )טיסות פנים–ארציות(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה(, התשע"ב-12012 
)להלן - החוק(, ותקנה 3 לתקנות שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה( )טיסות פנים–ארציות(, 

התשע"ג-22013 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

עדכון סכומים בחוק

הסכומים  יהיו   2012 ינואר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  שיעור  עקב    1
 ,)2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום  לחוק,  השלישית  ובתוספת  הראשונה  בתוספת  11)א(,  בסעיף  הקבועים 

כמפורט להלן:

הסכום הנקוב בסעיף 11)א( לחוק יהיה "10,390 שקלים חדשים";  )1(

הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה לחוק יהיו:    )2(

הסכום )בשקלים חדשים( מרחק הטיסה )בק"מ(       

1,300 עד 2,000         

2,080 עד 4,500         

;3,120 מעל 4,500         

הסכומים הנקובים בתוספת השלישית יהיו:  )3(

                   מרחק הטיסה בכיוון אחד )בק"מ(

                  עד 2,000     עד 4,500   מעל 4,500

מחיר )בשקלים חדשים(  סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות               

2,600  1,560  780 טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים     

6,490  3,640  2,080 טיסה סדירה במחלקת עסקים      

 12,980  7,270  4,160 טיסה סדירה במחלקה ראשונה      

עדכון סכומים בתקנות

על אף שינוי שיעור המדד שפורסם בחודש נובמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 2013, הסכומים הקבועים    2
בתקנה 2 לתקנות, לא ישתנו ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, לאור הוראת עיגול הסכומים שבתקנה 3)א( 

לתקנות  

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
קרן טרנר אייל )חמ 3-4592(       

המנהלת הכללית של משרד התחבורה     
והבטיחות בדרכים      

ס"ח התשע"ב, עמ' 414; י"פ התשע"ח, עמ' 3742   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 1479; י"פ התשע"ח, עמ' 3742   2
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הודעה על סכומים מעודכנים
לפי פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6יב)ג( לפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-11972 )להלן - הפקודה(, אני מודיע 
כי עקב שינוי המדד כאמור בסעיף 6יב)ב( לפקודה, התעדכנו הסכומים הנקובים בסעיף 6ה ובתוספת הראשונה לפקודה, 

ומיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(  הם כלהלן:

בסעיף 6ה לפקודה -  )1(

בסעיף קטן )א(, במקום "70,000 שקלים חדשים" יבוא "70,840 שקלים חדשים" ובמקום "140,000 שקלים חדשים"  )א( 
יבוא "141,670 שקלים חדשים";

בסעיף קטן )ב(, במקום "10,000 שקלים חדשים" יבוא "10,120 שקלים חדשים" ובמקום "20,000 שקלים חדשים" יבוא  )ב( 
"20,240 שקלים חדשים";

בסעיף קטן )ה()3(, במקום "70,000 שקלים חדשים" יבוא "70,840 שקלים חדשים" ובמקום "140,000 שקלים חדשים"  )ג( 
יבוא "141,670 שקלים חדשים";

בחלק א' בתוספת הראשונה לפקודה, הסכומים הם כלהלן:   )2(

טור א'

ההפרה

טור ב'

סכום העיצום הכספי

)בשקלים חדשים(

תאגידיחיד

לא דיווח למנהל, בניגוד להוראות תקנות 8ב)ב(, 8ג)ד( )1(
ו–8ד)ב( לתקנות הטלגרף האלחוטי

10,12020,240

לא רשם בפנקס מלאי את פרטיהן של כל תחנות )2(
הקשר שברשותו וכן כל פעולת סחר, בניגוד לתקנה 

8ג)א( לתקנות הטלגרף האלחוטי

10,12020,240

ביצע פעולת סחר במכשיר אלחוטי שאין לגביו )3(
אישור סוג תקף, בניגוד לתקנה 8ג)ב( לתקנות הטלגרף 

האלחוטי

10,12020,240

העביר תחנת קשר לאדם אחר, בניגוד לתקנה 8ג)ג( )4(
לתקנות הטלגרף האלחוטי

10,12020,240

לא מסר למנהל הודעה על שינוי בפרטים כאמור )5(
בסעיף 5)א()1( ו–)2( לצו התקשורת, בניגוד להוראות 

סעיף 6 לצו האמור

10,12020,240

לא ניהל רישום מלאי או לא שמר מסמכים ותעודות, )6(
בניגוד להוראות סעיף 8 לצו התקשורת

10,12020,240

לא מסר למנהל דיווח מדי רבעון, בניגוד להוראות )7(
סעיף 8א לצו התקשורת

10,12020,240

לא הודיע למנהל על תקלה אופיינית בדגם מסוים )8(
של ציוד קצה שייבא, שנודע לו עליה ויש בה כדי 

לסכן את בטיחותו של אדם או את בריאותו, בניגוד 
להוראות סעיף 8ב לצו התקשורת

10,12020,240

לא סימן ציוד קצה שאינו חדש, בניגוד להוראות )9(
סעיף 8ג לצו התקשורת

10,12020,240

   
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; ס"ח התשע"ח, עמ' 459   1
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טור א'

ההפרה

טור ב'

סכום העיצום הכספי

)בשקלים חדשים(

תאגידיחיד

לא מסר מסמך הנוגע לסחר שדרש המנהל, בניגוד )10(
להוראות סעיף 9)א()1( לצו התקשורת

10,12020,240

לא מסר דגימות של ציוד קצה רט"ן הנמצא בחצריו, )11(
בניגוד להוראות סעיף 9)א()2( לצו התקשורת

10,12020,240

סחר בציוד קצה רט"ן בניגוד להוראות שנתן המנהל )12(
לפי סעיף 9)ב( לצו התקשורת, לעניין הפסקה זמנית 

של הסחר או תנאים להמשך הסחר, בניגוד להוראות 
הסעיף האמור

70,840141,670

לא מסר או לא פרסם הודעה או אזהרה בדבר )13(
מסוכנות או הסתברות גבוהה למסוכנות בציוד קצה 

רט"ן, בניגוד להוראות שנתן המנהל לפי סעיף 9)ג( 
לצו התקשורת

70,840141,670

הפר הוראה ברישיונו שעניינה חובת הפסקת פעולה )14(
של מכשיר אלחוטי שלגביו ניתן הרישיון, בשעת 

חירום או במצב חירום כהגדרתם ברישיונו, שהמנהל 
או עובד המשרד מטעמו מסר לו הודעה עליהם 

20,24040,480

הפר הוראה ברישיונו לעניין הפעלתו של מכשיר )15(
אלחוטי במקום מסוים, בתנאים הנדסיים או בהתאם 

למגבלות אחרות שנקבעו ברישיונו ונועדו להבטיח 
כי המכשיר שלגביו ניתן הרישיון פועל בהתאם 

לתנאי ההקצאה של התדר שהוקצה לפעולתו

20,24040,480

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5708(        איתן כסיף

מנהל מינהל פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חכ/17/ה/א )להלן    1
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6448, התשע"ב, עמ' 5402, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 

- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח 

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60    2
ימים מיום פרסום הודעה זו 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי    3
ציבור, התשכ"ד-31964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  התובע 
פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, 

בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

בשלמות/חלקיתחלקה רשומהגוש
שטח החלקה 
רשום בדונם

שטח מיועד 
להפקעה בייעוד 

שצ"פ בדונם
אחוז הפקעה 
משטח החלקה

6 73825 6962 10חלקית1056172

23 72716 6067 47חלקית73

73 92216 4891 11חלקית23

3 464 6930 10חלקית53

45 46921 8324 20חלקית55

96 3211 4072 19חלקית22

47 0170 5870 3חלקית77

43 4853 6422 4חלקית57

98 44945 24813 29חלקית76

48 13244 74730 67חלקית1177321

העתק התכנית ותשריט ההפקעות שנערך על פיה, מופקד במשרדי הוועדה, ליד קיבוץ עין כרמל, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות 

י"א בטבת התשע"ט )19 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2(         אסיף איזק

יושב ראש הוועדה המקומית   
לתכנון ובנייה חוף הכרמל          

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

מד/11  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1 
 ,7363 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  מודיעין   - מורשת  שכונת   )420-0241646(
התשע"ז, עמ' 215, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60    2
ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי    3
ציבור, התשכ"ד-31964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  התובע 
פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, 

בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 
         

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3
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תיאור הקרקע -   4

רישום קודםרישום חדש

גוש
מגרש על פי 

חלקה סופיתתב"ע
שטח החלקה 

חלקי חלקותגושייעודבדונם

57, 59, 561661דרך612 5616-10428

מבנים ומוסדות 508 8007291341
ציבור

561661

מבנים ומוסדות 979 91071
ציבור

561661

561661שצ"פ773 81781

561661שצ"פ996 818113

מבנים ומוסדות 115 914144
ציבור

561661

31, 561661פארק/גן ציבורי029 8622072

561661שצ"פ841 811233

561661שצ"פ976 899241

561661שצ"פ908 814271

31 ,561661פארק/גן ציבורי991 8613038

מבנים ומוסדות 208 9083133
ציבור

561631

מבנים ומוסדות 48 903361
ציבור

561661 ,31

561631שצ"פ64 807372

מבנים ומוסדות 962 909381
ציבור

561631

561661שצ"פ216 810445

מבנים ומוסדות 918 9044616
ציבור

561661

מבנים ומוסדות 598 906512
ציבור

561661

561661שצ"פ429 813521

561661שצ"פ012 804545

561661שצ"פ8 801583 )חלק(

מבנים ומוסדות 455 901602
ציבור

561661

561661שצ"פ699 808655

33, 561661שצ"פ832 805671

מבנים ומוסדות 711 902682
ציבור

561661
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רישום קודםרישום חדש

גוש
מגרש על פי 

חלקה סופיתתב"ע
שטח החלקה 

חלקי חלקותגושייעודבדונם

31, 561661דרך387 7246-

561661שביל836 825730

561661שביל475 843740

561661שביל477 842750

561661שביל712 827760

561661שביל768 828770

561661שביל713 824780

33, 561661דרך661 7930-

561661דרך463 803-

561661דרך027 814-

31, 561661דרך779 824-

561661דרך396 834-

561661דרך264 847-

561661שביל519 833850

561661שביל765 834860

561661שביל406 841870

561661שביל891 836889 )חלק(

561661שצ"פ724 809890

561661שביל358 838900

31, 561661שביל351 835910

561661שביל963 839920

561661שביל116 840931

561631שביל564 829942

31, 861661שביל879 831952

33, 561661שביל969 826961

33, 561661שביל707 837970

561661שביל778 832980

561661פארק/גן ציבורי273 86399115 )חלק(

31, 561661דרך58 1009-

31, 561661דרך659 1013-

561631דרך741 1020-

31, 561661שביל619 8301030

31, 561661דרך931 1042-
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רישום קודםרישום חדש

גוש
מגרש על פי 

חלקה סופיתתב"ע
שטח החלקה 

חלקי חלקותגושייעודבדונם

מבנים ומוסדות 573 8007391241
ציבור

561661

561661שצ"פ547 80672

מבנים ומוסדות 921 915142
ציבור

561661

561661שצ"פ311 815175

מבנים ומוסדות 007 9111823
ציבור

561661

561661שביל352 849190

561661שצ"פ715 801214 )חלק(

מבנים ומוסדות 901 9052417
ציבור

561661 ,57

561661שצ"פ408 802264

57, 561661ספורט ונופש165 4012818

57, 561661שצ"פ6 8033511

57, 561661מרכז תחבורה427 403365

31, 57, 561661דרך649 3742-

57, 561661שביל611 823381

57, 561661דרך686 395-

57, 561661דרך761 405-

57, 561661שביל382 852410

561661דרך119 4216-

561661שביל517 836434 )חלק(

561661שביל493 821441

561661שביל798 845450

561661שביל342 846462

561661דרך794 475-

561661שביל261 847483

561661שביל224 848491

561661שביל484 844502

561661דרך768 517-

561661פארק/גן ציבורי018 8635265 )חלק(

561657שביל507 819530

561661שצ"פ472 812541

561661שצ"פ386 816551
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רישום קודםרישום חדש

גוש
מגרש על פי 

חלקה סופיתתב"ע
שטח החלקה 

חלקי חלקותגושייעודבדונם

561661דרך218 565-

561657שביל27 851570

561661שביל705 822580

561661שביל668 820590

561661שביל471 850610

מבנים ומוסדות 421 907621
ציבור

561661 ,57

העתקי התכנית נמצאים במשרדי הוועדה, רח' תלתן 1, מודיעין-מכבים-רעות, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

כ"ב בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2(         חיים ביבס

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 3/124/03/3, שהודעה    1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7770, התשע"ח, עמ' 7082 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה אשדוד )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 

כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60    2
ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי    3
ציבור, התשכ"ד-31964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  התובע 
פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, 

בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע באשדוד, רובע מיוחד, המזוהה כ -

ייעודשטח ההפקעה במ"רמגרשחלקי חלקהגוש

שטח לבנייני ציבור202243012,074

3026,965

30311,889

30422,000

מבנים ומוסדות ציבור לחינוך305100,896

201334 ,32 ,31 ,30 ,29

18156 ,34-32 ,30-25

         
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3
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ייעודשטח ההפקעה במ"רמגרשחלקי חלקהגוש

שטח לבנייני ציבור26-243069,000, 18160

2022430733,179

מבנים ומוסדות ציבור לחינוך30846,497

6

18165 ,60 ,33 ,32 ,30-25

שטח ציבורי פתוח3120312,875, 34, 56, 57, 18160

201334

18165 ,252042,108

202242052,396

202242062,462

18132 ,30 ,29 ,28 ,262074,293

18126 ,252081,594

חניון20224401664

שביל20224501219

502324

503243

18125504170

64505157

24 ,16506151

דרך2022410126,630

10231

181 ,37 ,36 ,19 ,18 ,16-7
64 ,60 ,59 ,49-47

10332,336

20134 ,3

202241041,558

1052,175

1068,683

107381

1087,975

10914,146

110182

181 ,32-28 ,26 ,25 ,22-19
65 ,60 ,34

11125,320

18160 ,26-231125,358

18164 ,25 ,24 ,101134,168
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שיגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 2 13, 

בשעה 00 12 

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

ג'ורג' בצלאל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 53610-12-18

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

ובעניין פירוק חברת ס א ל  )ש ד ( יזמות בע"מ, ח"פ 51-325796-4 

סגל,  ליאור  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',   Zrzgi Debsai והמבקשים: 
מרח' מצדה 7, מגדל ב ס ר 4, בני ברק 

בקשה  הוגשה   ,24 12 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים,  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 2019 3 6, בשעה 40 8 

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שיגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 2 28, 

בשעה 40 08 

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

ליאור סגל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 34917-07-18

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

ובעניין פירוק חברת המחלקה הטכנית ליד תנועת המושבים 
בע"מ, ח"פ 51-050302-2 

והמבקשת: החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין בע"מ, ע"י 
דין  עורכי  ממשרד  לשם,  אילת  עו"ד  ו/או  רון  אלון  עו"ד  ב"כ 

ורדי לשם רון, רח' ליקולן 20, תל אביב 67136412 

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, בניין עיריית אשדוד, הקריה, רח' הגדוד העברי אשדוד, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות 

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(             
)חמ 3-2(                                                                                                              יחיאל לסרי

יושב ראש הוועדה המקומית   
לתכנון ולבנייה אשדוד  

בבבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 25111-06-18

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

ח"פ בע"מ,  ודרך  אור  הסעות  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-539190-2

והמבקש: עו"ד טל אדרי, מרח' גוש עציון 7, ת"ד 102, גבעת 
שמואל 5410002 ו/או רח' יפו 99, ירושלים 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2018 6 11 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2019 2 20 בשעה 30 11 

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   09 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 17 2 2019

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2019 2 15 

טל אדרי, עו"ד, המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 32366-11-18

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

בע"מ,  שמש  בית  אופנה  מטר  מאתיים  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-423252-9 

והמבקשים: 1  רויטל בן לולו; 2  חנה בנישו; 3  אברהם דואונל, 
חולון,   ,6 עקיבא  רבי  מרח'  בצלאל,  ג'ורג'  עו"ד  ב"כ  ע"י  כולם, 

טלפקס' 077-5123275, נייד 052-5944447 

בקשה  הוגשה   ,14 11 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים,  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 2019 2 20, בשעה 30 9 

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 1 23, בשעה 

 16 00

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

אסף הדרי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי חיפה

פר"ק 63310-11-18

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

ח"פ  בע"מ,  וים  כרמל  מול  מסעדה  חברת  פירוק  ובעניין 
 51-423295-8

משד'  שפירא,  נדב  עו"ד  ב"כ  ע"י  פלמר,  אנדרו  והמבקש: 
המגינים 53, מגדל העיר, קומה 11, חיפה 3326518, טל' 04-8553006, 

פקס' 04-8553007 

בקשה  הוגשה   ,27 11 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי חיפה, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 2 17, בשעה 30 10 

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 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 2 14, בשעה 

 12 00

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

נדב שפירא, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 38420-12-18

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

ובעניין פירוק חברת מ ק  אור הנדסה בע"מ, ח"פ 51-539051-6, 
באקה אלגרבייה 30100 

והמבקש: נאפז כתנאני, ע"י ב"כ עו"ד ראאד אבומוך ואח', 
פקס'   ,04-6281295/6 טל'   ,30100 אלגרבייה  באקה   ,351 ת"ד 

 04-6281297

בקשה  הוגשה   ,17 12 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2018 7 15, הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 1 30, בשעה 30 8 

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
בשעה  מיום 2019 1 23,  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שיגיע 

 9 00

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

                                  אלון רון, עו"ד      אילת לשם, עו"ד
                                               באי כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 34443-12-18

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

ובעניין פירוק חברת אוריינטל ליין בע"מ, ח"פ 51-225066-3 

טל'  גן,  רמת   ,4 בצלאל  מרח'  עמית,  יפעת  עו"ד  והמבקשת: 
 03-5755350

בקשה  הוגשה   ,16 12 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 2019 3 24, בשעה 30 8 

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שיגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 3 10, 

בשעה 00 12 

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

יפעת עמית, עו"ד, המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 20446-12-18

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

ובעניין פירוק חברת א ד ר גלובל ביזנס בע"מ, ח"פ 51-366346-8 

והמבקש: חי לבני, ע"י ב"כ עו"ד אסף הדרי ו/או ברטה אור 
יאגיאייב, משד' משה גושן 2, קריית מוצקין 

בקשה  הוגשה   ,10 12 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 2 10, בשעה 00 10 
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וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 
2019 3 10, בשעה 15 11 

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
 ,10 2 2019 מיום  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שיגיע 

בשעה 00 12 

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

וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 50289-12-18

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

ח"פ  בע"מ,  ואבן  שיש  לשיווק  נופי  ב   חברת  פירוק  ובעניין 
 51-331414-6

אל  אבו  פ'  וג'די  עו"ד  ב"כ  ע"י  אסלים,  זיאד  והמבקש: 
היג'א, ת"ד 422, טמרה 30811 

בקשה  הוגשה   ,23 12 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 3 10, בשעה 00 11 

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 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 2 10, בשעה 

 12 00

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

וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 50317-12-18

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

ובעניין פירוק חברת מהראן אריזות בע"מ, ח"פ 51-558964-6 

והמבקשות: נסרין כיואן ואח', ע"י ב"כ עו"ד וג'די פ' אבו אל 
היג'א, ת"ד 422, טמרה 30811 

בקשה  הוגשה   ,23 12 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 2 17, בשעה 30 10 

וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 
219 3 3, בשעה 00 10 

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 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 3 1, בשעה 

 12 00

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

ראאד אבומוך, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 50243-12-18

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

ח"פ  בע"מ,  חשמל  מערכות  תו"פ  ש א   חברת  פירוק  ובעניין 
 51-454318-8

והמבקשים: מוחמד עואד ואח', ע"י ב"כ עו"ד וג'די פ' אבו אל 
היג'א, ת"ד 422, טמרה 30811 

בקשה  הוגשה   ,23 12 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 2 17, בשעה 00 13 

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
 ,17 1 2019 מיום  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שיגיע 

בשעה 00 12 

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

וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 50267-12-18

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

ח"פ  בע"מ,  ההובלות  עולם  ח ג   חברת  פירוק  ובעניין 
 51-523216-3

והמבקשים: אחמד שווילי ואח', ע"י ב"כ עו"ד וג'די פ' אבו אל 
היג'א, ת"ד 422, טמרה 30811 

בקשה  הוגשה   ,23 12 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
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לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שיגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 1 31 

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

דניאל רייכמן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 32997-10-18

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

ובעניין פירוק חברת צ'ה גריל בע"מ, ח"פ 51-367722-9 

בן  לירז  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  ביטון  רויטל  והמבקשים: 
דוא"ל   ,052-6408018 טל'  נתניה,   ,54 אהרונוביץ  מרח'  שמעון, 

 1 shay80@gmail com

בקשה  הוגשה   ,15 10 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז,  המחוזי  המשפט  לבית 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 2 3, בשעה 30 9 

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שיגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 1 26 

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2019 1 26 

לירז בן שמעון, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 33407-12-18

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

ובעניין פירוק חברת בוקר טוב ש מ פ בע"מ, ח"פ 51-556069-6 

והמבקשים: חברת רומן ארנסט ואח', ע"י ב"כ עו"ד רז מסורי,  
משד' נים 2, ראשון לציון 7546302 

בקשה  הוגשה   ,16 12 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז,  המחוזי  המשפט  לבית 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 2 18, בשעה 00 9 

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שיגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 1 17, 

בשעה 00 12 

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

וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 50345-12-18

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

ובעניין פירוק חברת חייקו לוגיסטיקה בע"מ, ח"פ 51-516076-0 

והמבקש: שאהין שאהין, ע"י ב"כ עו"ד וג'די פ' אבו אל היג'א, 
ת"ד 422, טמרה 30811 

בקשה  הוגשה   ,23 12 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 3 25, בשעה 00 9 או בסמוך לכך 

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 

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  ההודעה  את 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 2 25, בשעה 00 12 

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

וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 30099-05-18

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

ובעניין פירוק חברת מכולה פתרונות לוגיסטיים בע"מ, ח"פ 
 51-563101-2

והמבקשת: חברת ר ו ברדה הובלות בע"מ, ח"פ 51-454847-8, 
ע"י ב"כ עו"ד דניאל רייכמן, מרח' הסיבים 18, ת"ד 218, פתח תקווה 

4910102, טל' 03-9134919, פקס' 076-5402686 

בקשה  הוגשה   ,16 5 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז,  המחוזי  המשפט  לבית 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 2 6, בשעה 30 8 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  ההודעה  את 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 2 21, בשעה 00 9 

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

סלבה שצקי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 68568-12-18

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

ח"פ  בע"מ    2007 השקעות  אלדרו  חברת  פירוק   ובעניין 
51-393531-2, מרח' דרך חברון 133, ת"ד 697, באר שבע 

והמבקש: תום דניאל נתן, ע"י ב"כ עו"ד ירון נאור ו/או עדי-
 ,18273 ת"ד  אמריקה,  בית   ,35 המלך  שאול  משד'  קרמר,   מאיר 

תל אביב 6118201, טל' 03-6962835, פקס' 03-6962837 

בקשה  הוגשה   ,30 12 2018 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 2019 2 28, בשעה 00 9 

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

למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 2 20, בשעה 

 12 00

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

ירון נאור, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

בית שלום בתל אביב בע"מ
)ח"פ 51-000228-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 12 20, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שניר שער, מרח' בר 

כוכבא 23, בני ברק 5126002, למפרק החברה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שיגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2018 2 13, 

בשעה 00 13 

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

רז מסורי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 60993-12-18

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

ח"פ  בע"מ,   )2007( אבנר  את  גזיאל  חברת  פירוק  ובעניין 
51-397074-9, מרח' זומרשטיין 21, נתניה 4244639 

והמבקש: אלון בוחניק, ע"י ב"כ עו"ד שוקי )יהושע( שועלי, 
מרח' שאול המלך 39, ת"ד 33400, תל אביב 61333, טל' 03-6123689, 

פקס' 03-7513274 

נמסרת בזה הודעה כי הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי 
מרכז, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע 

לפני בית המשפט היושב בדין ביום 2019 2 17, בשעה 30 8 

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 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 2 10, בשעה 

 12 00

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

שוקי )יהושע( שועלי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 20398-12-18

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

ובעניין פירוק חברת טלטיב רינו בע"מ, ח"פ 51-190227-2 

והמבקש: אלכסנדר זילברמן, ע"י ב"כ עו"ד סלבה שצקי, מרח' 
הגדוד העברי 10, משרד 515, בניין אשקלון סנטר, ת"ד 94, אשקלון 

בקשה  הוגשה   ,10 12 2018 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 2019 2 28, בשעה 00 9 

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 

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000056, התקבל ב - 10/01/2019
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הגשמה בונד 3 פלטינום
)ש"מ 55-025531-9(

הודעה בדבר שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, בדבר הוספת השותף 
המוגבל אבי כץ שיווק בע"מ, ח"פ 51-167566-2, מרח' גרניט 11, 
פתח תקווה, בסכום של 232,000 שקלים חדשים )40,000 ליש"ט( 

והסרת השותף המוגבל אבנר כץ 

         אבנר כץ    חנניה שמש
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ

קו-פאונד 4
)ש"מ 55-026367-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, בדבר הוספת השותף 
של  בסכום  מיתר,   ,18 השיטה  מרח'  קופל,  אביטל  המוגבל 
952,250 שקלים חדשים )250,000 דולר אמריקאי( והסרת השותף 

המוגבל יונתן קופל 
         אבנר כץ    חנניה שמש

ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ

הגשמה לונדון 8 טיטניום
)ש"מ 55-025795-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, בדבר הוספת השותף 
המוגבל אבי כץ שיווק בע"מ, ח"פ 51-167566-2, מרח' גרניט 11, 
פתח תקווה, בסכום של 209,398 שקלים חדשים )35,000 ליש"ט( 

והסרת השותף המוגבל אבנר כץ 

         אבנר כץ    חנניה שמש
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ

הגשמה פולנד 9 זהב
)ש"מ 55-025816-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, בדבר הוספת השותף 
המוגבל אבי כץ שיווק בע"מ, ח"פ 51-167566-2, מרח' גרניט 11, 
פתח תקווה, בסכום של 152,500 שקלים חדשים )25,000 ליש"ט( 

והסרת השותף המוגבל אבנר כץ 

         אבנר כץ    חנניה שמש
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ

הגשמה לונדון 11 פלטינום
)ש"מ 55-025695-2(

הודעה בדבר שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, בדבר הוספת השותף 
המוגבל אבי כץ שיווק בע"מ, ח"פ 51-167566-2, מרח' גרניט 11, 
פתח תקווה, בסכום של 235,784 שקלים חדשים )40,000 ליש"ט( 

והסרת השותף המוגבל אבנר כץ 

         אבנר כץ    חנניה שמש
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ

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

שניר שער, עו"ד )רו"ח(, מפרק

תמוז השקעות ונדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-412966-7(

)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 2018 12 24, התקבלה החלטה 
מקיבוץ  רוזנר,  זאבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

צרעה, ד"נ האלה, למפרק החברה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל 

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

זאבי רוזנר, עו"ד, מפרק

הגשמה כיבאלי פלטינום 1017
)ש"מ 55-024908-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, בדבר הוספת השותף 
גרניט  מרח'   ,51-167566-2 ח"פ  בע"מ,  שיווק  כץ  אבי  המוגבל 
11, פתח תקווה, בסכום של 1,096,289 שקלים חדשים )186,666 

ליש"ט( והסרת השותף המוגבל אבנר כץ 

         אבנר כץ    חנניה שמש
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ

הגשמה קוגרס הנדון
)ש"מ 55-025693-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, בדבר הוספת השותף 
המוגבל אבי כץ שיווק בע"מ, ח"פ 51-167566-2, מרח' גרניט 11, 
פתח תקווה, בסכום של 206,500 שקלים חדשים )35,000 ליש"ט( 

והסרת השותף המוגבל אבנר כץ 

         אבנר כץ    חנניה שמש
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ

הגשמה מגורים בלונדון 2 פלטינום
)ש"מ 55-025469-2(

הודעה בדבר שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, בדבר הוספת השותף 
המוגבל אבי כץ שיווק בע"מ, ח"פ 51-167566-2, מרח' גרניט 11, 
פתח תקווה, בסכום של 228,000 שקלים חדשים )40,000 ליש"ט( 

והסרת השותף המוגבל אבנר כץ 

         אבנר כץ    חנניה שמש
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000056, התקבל ב - 10/01/2019
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את  להביע  הרוצה  האמורה  החברה  של  עניין  בעל  כל 
את  להגיש  רשאי  לה,  להתנגד  או  הבקשה  בעניין  עמדתו 

עמדתו/התנגדותו, אם בעצמו או באמצעות עו"ד שלו 

מחלקה  החברות,  רשם  במשרדי  למסור  יש  ההודעה  את 
משפטית, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בניין א', טל' 02-5088136, 

פקס' 02-6467429, לא יאוחר מיום 2019 2 10 
לבעל עניין שביקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום 

העתק מהבקשה להחייאת החברה 
          עזאת עותמאן, עו"ד

          בא כוח המבקשים

מדאס איתור השקעות בע"מ
)ח"פ 51-505020-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בן  רח'  המפרקת,  במשרד   ,10 00 בשעה   ,2 2 2019 ביום  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  שבע,  באר   ,10 קומה  הרכבת,  מגדל   ,10 צבי 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה 

זהבה סלמון, עו"ד, מפרקת

מגן איי. אר. בי בע"מ
)ח"פ 51-477121-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אליעזר  רח'  המפרקת,  אצל  בשעה 00 10,  ביום 2019 2 10,  תתכנס 
יפה 5, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יעל הג'ג'-מרואני, עו"ד, מפרקת

קליידו חדשנות בע"מ
)ח"פ 51-521947-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
 ,22 השלהבת  רח'  המפרק,  אצל   ,12 00 בשעה  ביום 2019 2 14, 
אור יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אלעד גאון, מפרק

הגשמה לונדון 17 פלטינום
)ש"מ 55-026076-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, בדבר הוספת השותף 
המוגבל אבי כץ שיווק בע"מ, ח"פ 51-167566-2, מרח' גרניט 11, 
פתח תקווה, בסכום של 237,980 שקלים חדשים )40,000 ליש"ט( 

והסרת השותף המוגבל אבנר כץ 

         אבנר כץ    חנניה שמש
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ

הגשמה לונדון 24 פלטינום
)ש"מ 55-026206-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, בדבר הוספת השותף 
גרניט  מרח'   ,51-167566-2 ח"פ  בע"מ,  שיווק  כץ  אבי  המוגבל 
11, פתח תקווה, בסכום של 1,096,289 שקלים חדשים )186,666 

ליש"ט( והסרת השותף המוגבל אבנר כץ 

         אבנר כץ    חנניה שמש
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ

הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 17996-02-17

שם החייבת: כרמלה סגל 

 ,9 העם  אחד  רח'  חדד,  חנן  עו"ד  ומענו:  המיוחד  המנהל  שם 
מגדל שלום, קומה 4, תל אביב 6525101 

סוג הדיבידנד ואחוזים: דיבידנד ראשון וסופי:

א  נושים בדין קדימה - 100%    

ב  נושים בדין רגיל - כ–68% )שישים      
   ושמונה אחוזים(

          חנן חדד, עו"ד, מנהל מיוחד

אחים גלמן בע"מ
)ח"פ 51-281194-4(

הודעה על החייאת חברה

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

ובעניין החייאת חברת אחים גלמן בע"מ, ח"פ 51-281194-4 
)מחוסלת מרצון(

והמבקשים: איברהים נזמי ואח', ע"י ב"כ עו"ד עזאת עותמאן, 
מרח' השלום 69, אבו גוש, טל' 02-5703838 

בקשה  הוגשה   ,29 11 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
 ,12376-11-18 ה"פ  בתיק  בירושלים,  המחוזי  המשפט  לבית 

להחייאת החברה הנ"ל, בהליך הנטען הנ"ל 
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יובל כהן, מפרק

קולומביה מערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-087374-8(

)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 2018 12 23, התקבלה החלטה 
למפרק  לזר,   אורי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
החברה ולהסמיכו לחתום על כל מסמך הקשור לפירוק החברה 

אורי לזר, רו"ח, מפרק

סאפל 2014 פארמה בע"מ
)ח"פ 51-507095-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 12 30, התקבלה החלטה 
למפרק  לזר,   אורי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
החברה ולהסמיכו לחתום על כל מסמך הקשור לפירוק החברה 

אורי לזר, רו"ח, מפרק

בדניל מירטל הרצליה נכסים בע"מ
)ח"פ 51-113675-6(

)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 2018 12 26, התקבלה החלטה 
קוזניצקי,  עידית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרעננה, למפרקת החברה 
עידית קוזנציקי, עו"ד, מפרק

זנגה זנגה הפקות בע"מ
)ח"פ 51-459330-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2019 2 17, בשעה 00 9, במשרד רואי חשבון שטראוס 
לזר ושות', רח' יגאל אלון 94, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אורי לזר, רו"ח, מפרק

סטייג' וואן ג'נרל מנג'מנט בע"מ
)ח"פ 51-301959-6(

)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 2018 10 16, התקבלה החלטה 
 ,7 נופר  מרח'  כהן,  יובל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרצליה, למפרק החברה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל 

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

יובל כהן, מפרק

סטייג' וואן ג'נרל מנג'מנט בע"מ
)ח"פ 51-301959-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ראול  רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,20 2 2019 ביום  תתכנס 
ולנברג 18, בניין D, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 

הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הדיון

09:00קריות522812091701/04/201910/06/2019קריותבית ג'ןמאהר גאנם

שירבון 
רפאילוב

 השיקמה 10/19, 
נצרת עילית

09:00קריות029884410601/04/201920/05/2019קריות

09:45קריות089992111801/04/201918/04/2019קריותדיר אל אסדמרים דבאח 

09:00קריות503605101431/03/201909/06/2019קריותאעבליןסמירה חמדון

אביב דליה 
לביא עמיבר

הרברט סמואל 89/11, 
חדרה

10:15קריות129928513002/04/201910/06/2019קריות

09:00קריות089980606803/04/201913/06/2019קריותהכנענים 5, אילתפיטר אליאס

 הגליל 18,דוד שאש
קריית ביאליק

10:45קריות029834111503/04/201905/05/2019קריות

כמיליא 
בשארה

שיכון הפועלים 5074/9, 
נצרת

10:00נצרת109970211602/04/201901/15/2019נצרת

10:00ראשון לציון 189996905002/04/201906/05/2019נתניהשד' בנימין 43, נתניהריקי ניסן

עובדיה אברהם הכהן 40, בנימין רביבו 
נתניה

11:00ראשון לציון 169957511006/04/201906/05/2019נתניה

11:00ירושלים39948613902/04/201926/05/2019ירושליםחרל"פ 26, ירושליםדוד פול טוך

 איתיאל 17,דוד מועלם
תל אביב

09:30תל אביב504403111801/04/201924/06/2019תל אביב

09:00תל אביב019672307901/04/201916/07/2019תל אביבשבלי אום אל–גנםהינדיה שיבלי

אלפרדו 
ניקולס טרני

11:00תל אביב019730108901/04/201909/07/2019תל אביבארלוזורוב 55, פתח תקווה

09:00תל אביב512880021601/04/201910/07/2019תל אביבשד' ששת הימים 170, אילתשמחה שירי

10:30תל אביב019845514703/04/201924/06/2019תל אביבתדהר דוד 37, תל אביבנילי צנעני

יורי יואל דניאל 
פולונסקי

09:30תל אביב019859812707/04/201925/06/2019תל אביבים המלח 3, אשקלון

מלון דוד, חדר 522, ויטלי וולגין
ים המלח

11:30תל אביב019731414407/04/201924/06/2019תל אביב

10:30תל אביב019884214907/04/201925/06/2019תל אביבהרב קלישר 28, פתח תקווהמוטי בילמן

10:00ירושלים039936312208/03/201926/05/2019ירושליםאיינשטיין 29, לודמזל בוזגלו

                                                                                                            הערה: הוקדם הדיון שהיה קבוע ל–2/6/2019

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204 
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