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ילקוט הפרסומים 10101, כ"ו בטבת התשפ"ב, 2021 12 30  2540

הודעה על סכומים מעודכנים
לפי פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

הטלגרף  לפקודת  6יב)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-11972 )להלן - הפקודה(, 
6יב)ב(  בסעיף  כאמור  המדד  שינוי  עקב  כי  מודיע  אני 
לפקודה, התעדכנו הסכומים הנקובים בסעיף 6ה ובתוספת 
בינואר   1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  ומיום  לפקודה,  הראשונה 

2022( הם יהיו כלהלן:

בסעיף 6ה לפקודה -  )1(

חדשים"  שקלים   76,630" במקום  )א(,  קטן  בסעיף  )א( 
 142,250" ובמקום  חדשים"  שקלים   72,330" יבוא 

שקלים חדשים" יבוא "144,640 שקלים חדשים";

חדשים"  שקלים   10,090" במקום  )ב(,  קטן  בסעיף  )ב( 
 20,180" ובמקום  חדשים"  שקלים   10,330" יבוא 

שקלים חדשים" יבוא "20,660 שקלים חדשים";

בסעיף קטן )ה()3(, במקום "70,630 שקלים חדשים"  )ג( 
 141,250" ובמקום  חדשים"  שקלים   72,330" יבוא 

שקלים חדשים" יבוא "144,640 שקלים חדשים";

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

טור א'
ההפרה

טור ב'
סכום הסכום הכספי 

)בשקלים חדשים(

תאגידיחיד

)1( לא דיווח למנהל, 
בניגוד להוראות תקנות 

8ב)ב(, 8ג)ד( ו–8ד)ב( 
לתקנות הטלגרף האלחוטי

10,33020,660

)2( לא רשם בפנקס מלאי 
את פרטיהן של כל תחנות 

הקשר שברשותו וכן 
כל פעולת סחר, בניגוד 

לתקנה 8ג)א( לתקנות 
הטלגרף האלחוטי

10,33020,660

)3( ביצע פעולת סחר 
במכשיר אלחוטי שאין 
לגביו אישור סוג תקף, 

בניגוד לתקנה 8ג)ב( 
לתקנות הטלגרף האלחוטי

10,33020,660

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

לתקנות הטלגרף האלחוטי

10,33020,660

טור א'
ההפרה

טור ב'
סכום הסכום הכספי 

)בשקלים חדשים(

תאגידיחיד

)5( לא מסר למנהל הודעה 
על שינוי בפרטים כאמור 

בסעיף 5)א()1( ו–)2( לצו 
התקשורת, בניגוד להוראות 

סעיף  6 לצו האמור

10,33020,660

)6( לא ניהל רישום מלאי 
או לא שמר מסמכים 

ותעודות, בניגוד להוראות 
סעיף 8 לצו התקשורת

10,33020,660

)7( לא מסר למנהל דיווח 
מדי רבעון, בניגוד להוראות 

סעיף 8א לצו התקשורת

10,33020,660

)8( לא הודיע למנהל על 
תקלה אופיינית בדגם 
מסוים של ציוד קצה 

שייבא, שנודע לו עליה 
ויש בה כדי לסכן את 

בטיחותו של אדם או את 
בריאותו, בניגוד להוראות 

סעיף 8ב לצו התקשורת

10,33020,660

)9( לא סימן ציוד קצה 
שאינו חדש, בניגוד 

להוראות סעיף 8ג לצו 
התקשורת

10,33020,660

)10( לא מסר מסמך הנוגע 
לסחר שדרש המנהל, 

בניגוד להוראות סעיף 
9)א()1( לצו התקשורת

10,33020,660

)11( לא מסר דגימות של 
ציוד קצה רט"ן הנמצא 

בחצריו, בניגוד להוראות 
סעיף 9)א()2( לצו התקשורת

10,33020,660

)12( סחר בציוד קצה רט"ן 
בניגוד להוראות שנתן 

המנהל לפי סעיף 9)ב( לצו 
התקשורת, לעניין הפסקה 

זמנית של הסחר או תנאים 
להמשך הסחר, בניגוד 

להוראות הסעיף האמור

72,330144,640

)13( לא מסר או לא פרסם 
הודעה או אזהרה בדבר 

מסוכנות או הסתברות 
גבוהה למסוכנות בציוד 

קצה רט"ן, בניגוד להוראות 
שנתן המנהל לפי סעיף 

9)ג( לצו התקשורת

72,330144,640

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

עמ' 459; י"פ התשפ"א, עמ' 2558   
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תיאור הקרקע -   2

כנסת  רח'  פינת  הושע  רח'  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
ישראל, גוש 4042, ח"ח 932, בשטח של 1,140 מ"ר; הייעוד: 

דרך 

י"ז בטבת התשפ"ב )21 בדצמבר 2021(
)חמ 3-4(

רמי גרינברג  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,    1
שהודעה  פת/1254,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2889, התשמ"ג, 
עמ' 940, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
9850, התשפ"א, עמ' 10717, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

ח"ח   ,6319 גוש  הלימון,  רח'  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
207, בשטח של 24 מ"ר; הייעוד: דרך 

ט"ז בטבת התשפ"ב )20 בדצמבר 2021(
)חמ 3-4(

רמי גרינברג  
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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,    1
שהודעה  פת/1209,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1682, התשל"א, 
עמ' 551, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
9864, התשפ"א, עמ' 10932, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

טור א'
ההפרה

טור ב'
סכום הסכום הכספי 

)בשקלים חדשים(

תאגידיחיד

)14( הפר הוראה ברישיונו 
שעניינה חובת הפסקת 

פעולה של מכשיר 
אלחוטי שלגביו ניתן 

הרישיון, בשעת חירום או 
במצב חירום כהגדרתם 
ברישיונו, שהמנהל או 

עובד המשרד מטעמו מסר 
לו הודעה עליהם

20,66041,330

)15( הפר הוראה ברישיונו 
לעניין הפעלתו של 

מכשיר 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

20,66041,330

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
)חמ 3-5806(  

מימון שמילה  
ממלא מקום מנהל מינהל פיקוח            

ואכיפה במשרד התקשורת  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,    1
פת/53/1154,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6250, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,4786 עמ'  התשע"א, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  תקווה,  פתח  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הפרסומים 9936, התשפ"ב, עמ' 713, תהיה לקניינה הגמור 
זו  והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה 

ברשומות 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 1.62 שקלים חדשים 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' נחלת צבי, גוש 6378, ח"ח   
147, בשטח של 20 מ"ר; הייעוד: דרך 

ט"ז בטבת התשפ"ב )20 בדצמבר 2021(
)חמ 3-4(

רמי גרינברג  
יושב ראש הוועדה המקומית  
  לתכנון ולבנייה פתח תקווה

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות
גמא  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   23 8 2021 וביום  הואיל   )1(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   -  השקעות 
 ,9871 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005077-3
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,75 עמ'  התשפ"א, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,28 12 2021
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד 

דני  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   18 8 2020 וביום  הואיל   )2(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   -  גלעד 
 ,9059 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005443-7
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,8343 עמ'  התש"ף, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,28 12 2021
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד 

האגודה  לפירוק  צו  ניתן   23 11 2020 וביום  הואיל   )3(
אגודה  מס'  בע"מ,  לצרכנות  קואופרטיב   -  בשותף 
 ,9268 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005571-5
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,1832 עמ'  התשפ"א, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,28 12 2021
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד 

כ"ד בטבת התשפ"ב )28 בדצמבר 2021(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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

הדר פי.אמ. ניהול פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-386077-5(

)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 2022 2 27, בשעה 00 12, במשרד המפרק, רח' שמורת 
נחל בשור, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אילן הדר, מפרק

בית ד.ב.ק
)ש"מ 55-022840-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

נמסרת בזה הודעה על פרסום ברשומות בהתאם להוראות 
התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת   60 סעיף 
כי  ביום 2021 10 31, יונתן קולבר, מרח' דרך השדות 15, כפר 
שמריהו העביר את כל זכויותיו כשותף מוגבל בשותפות הנ"ל 
לאבי זאבי, מרח' אפטר 11א, תל–אביב-יפו )70%(, לצבי נועם 
אורון ומאשה צייטלין אורון, שניהם יחד מרח' הזורע 29, כפר 
יחד  שניהם  אבידור,  וגלית  אבידור  וליצחק   ,)20%( שמריהו 

מרח' דרך בן גוריון 258, גבעתיים )10%( 

             הראל בית-און, מורשה החתימה בשותפות

יכיני סאן 2א'
)ש"מ 55-023879-4(

הודעה בדבר שינויים בפרטי השותפות המוגבלת

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 22 12 2021 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 

חלו בשותפות השינויים האלה:
ח"פ בע"מ,  לביטוח  חברה  הפניקס  המוגבל   השותף 

52-002318-5, העביר את מלוא חלקו )0% 30( כשותף מוגבל 
בשותפות הנ"ל לשותף המוגבל הקיים משקים אנד פרטנרס, 
חברה  הפניקס  חדלה  לאמור,  בהתאם   ;55-027113-4 ש"מ 
את  והעבירה  בשותפות  מוגבל  שותף  להיות  בע"מ  לביטוח 
מלוא חלקה בשותפות, זכויותיה, חובותיה וטובות ההנאה 

שלה בשותפות למשקים אנד פרטנרס, שותפות מוגבלת 

עידן רביד                                       חן מלמד 
                                             מורשי חתימה בשותפות

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 26801-07-14  

החייב: עדי קדושים 

שפ הנאמן: עו"ד רמי קודן 

בדבר  החייב,  לנכסי  הנאמן  ידי  על  הודעה,  בזה  נמסרת 
שהגישו  החייב  נושי  לכל  וסופי  ראשון  דיבידנד  חלוקת 

תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו 

סוג הדבידנד: נושים רגילים 

שיעור הדיבידנד ברוטו: כ–35% 6 

הדיבידנד יחולק בחלוף 45 ימים מיום פרסום הודעה זו 
ובכפוף לכל דין 

לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייב 
ו/או  מהחייב  כלשהם  כסף  סכומי  או  דיבידנד  לקבלת  זכות 

מבעל התפקיד במסגרת תיק פשיטת הרגל או בכלל 

                                      רמי קוגן, עו"ד, נאמן לנכסי החייב
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