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הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
בישיבת   כי  מודיעה  אני  התשמ"ד-11984,  שופטים(,  לבחירת 
הוועדה לבחירת שופטים מיום כ"ג באדר התשע"ז  )21 במרס  

2017(, החליטה הוועדה לבחור במפורטים להלן:

השופטת מיכל עמית-אניסמן, נבחרה לכהונת שופטת של   )1(
בית המשפט המחוזי תל–אביב-יפו.

בית  של  שופטת  לכהונת  נבחרה  רביד,  עינת  השופטת   )2(
המשפט המחוזי תל–אביב-יפו.

עורכת הדין אירית קלמן ברום, נבחרה לכהונת שופטת של   )3(
בית המשפט המחוזי תל–אביב-יפו.

המשפט  בית  של  שופט  לכהונת  נבחר  קובו,  עמי  השופט   )4(
המחוזי מרכז-לוד.

בית  של  שופטת  לכהונת  נבחרה  לוין,  גאולה  השופטת   )5(
המשפט המחוזי באר שבע.

לכהונת  נבחרה  גינת,  פאר  כרמית  התעבורה  שופטת   )6(
שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה.

הרשמת אפרת קוקה, נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין   )7(
האזורי לעבודה בירושלים.

הדין  בית  של  שופט  לכהונת  נבחר  שביון,  אלעד  הרשם   )8(
האזורי לעבודה תל–אביב-יפו.

עורכת הדין כרמית בן דוד דורון, נבחרה לכהונת שופטת   )9(
של בית משפט שלום במחוז הצפון.

עורך הדין ויסאם חיר,  נבחר לכהונת שופט של בית משפט   )10(
שלום במחוז הצפון.

עורכת הדין אדהם ספדי, נבחרה לכהונת שופטת של בית   )11(
משפט שלום במחוז הצפון.

לכהונת  נבחר  הלר,  יניב  והגבייה  האכיפה  רשות  רשם   )12(
שופט של בית משפט שלום במחוז חיפה.

לכהונת  נבחרה  בוגדאנוב,  פיקוס  מריה  הדין  עורכת   )13(
שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה.

עורכת הדין סימי פלג קימלוב, נבחרה לכהונת שופטת של   )14(
בית משפט שלום במחוז חיפה.

הרשמת הבכירה רבקה ארד, נבחרה לכהונת שופטת של   )15(
בית משפט שלום במחוז המרכז.

עורך הדין ארז מלמד, נבחר לכהונת שופט של בית משפט   )16(
שלום במחוז המרכז.

עורכת הדין מאיה רויזמן-אלדור, נבחרה לכהונת שופטת   )17(
של בית משפט שלום במחוז המרכז.

משפט  בית  של  שופט  לכהונת  נבחר  נבון,  רז  הדין  עורך   )18(
שלום במחוז תל–אביב-יפו.

עורך הדין אבישי כהן, נבחר לכהונת שופט של בית משפט   )19(
שלום במחוז הדרום.

בית  של  שופט  לכהונת  נבחר  עומרי,  ראיד  הדין  עורך   )20(
משפט לתעבורה במחוז הצפון.

עורכת הדין מיכל דוידי, נבחרה לכהונת שופטת של בית   )21(
משפט לתעבורה במחוז חיפה.

לכהונת שופטת של  נבחרה  אדרי,  הגר  הדין אתי  עורכת   )22(
בית משפט לתעבורה במחוז המרכז.

עורך הדין איתן ארנון, נבחר לכהונת שופט של בית משפט   )23(
לתעבורה במחוז ירושלים.

עורכת הדין ליאת ירון, נבחרה לכהונת רשמת בכירה של   )24(
בית משפט שלום במחוז המרכז.

עורכת הדין עדי בר–טל, נבחרה לכהונת רשמת בכירה של   )25(
בית משפט שלום במחוז ירושלים.

רשמת  לכהונת  נבחרה  דומב,  מרמור  יעל  הדין  עורכת   )26(
בכירה של בית משפט שלום במחוז תל–אביב-יפו.

כ"ג באדר התשע"ז )21 במרס 2017(
)חמ 3-1803-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

הודעה על שינויים בהרכב ועדת הבחירות המרכזית 
לכנסת העשרים ואחת

לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

בהתאם לסעיף 23)ב( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 
בהרכבה  שינויים  על  הודעה  בזה  נמסרת  התשכ"ט-11969, 
)להלן-  ואחת  לכנסת העשרים  המרכזית  הבחירות  ועדת  של 

הוועדה(, כמפורט להלן:

יושב ראש הוועדה יהיה השופט חנן מלצר במקומה של   )1(
השופטת אסתר חיות;

הנדל  ניל  השופט  יהיה  הוועדה  ראש  יושב  מקום  ממלא   )2(
במקומו של השופט חנן מלצר;

חבר הוועדה מטעם סיעת הליכוד יהיה חבר הכנסת דוד   )3(
ביטן במקומו של חבר הכנסת צחי הנגבי;

יהיה  הציוני  המחנה  סיעת  מטעם  בוועדה  מקום  ממלא   )4(
אשר גולדשלגר;

חבר הוועדה מטעם סיעת ש"ס יהיה נתן אלנתן במקומו   )5(
של יהודה אבידן;

ביתנו תהיה  ישראל  סיעת  מטעם  בוועדה  מקום  ממלאת   )6(
אינה זילברגרץ במקומו של אלכס מילר.

תתוקן   2)2016 ביוני   15( בסיוון התשע"ו  ט'  מיום  הודעתי 
בהתאם.

י' בניסן התשע"ז )6 באפריל 2017(
)חמ 3-16-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 103. 

י"פ התשע"ו, עמ' 8102.  2  
1  ק"ת התשמ"ד, עמ' 2870; התשנ"ד, עמ' 218.
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הודעה בדבר ענפי ההנדסאות והטכנאות המוסמכת 
ומדורים לכל אחד מהם

לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)ב( לחוק ההנדסאים והטכנאים 
המוסמכים, התשע"ג-12012 )להלן - החוק(, ובהתאם להנחיות 
והטכנאות  ההנדסאות  ענפי  על  מודיע  אני  ההסמכה,  ועדת 
שנפתחו  המדורים  ועל  החוק,  לעניין  שנקבעו  המוסמכת 

במרשם ההנדסאים והטכנאים לכל אחד מענפים אלה:

מדורענף

תכנון וייצור ממוחשבהנדסת מכונות

תעופה 

רכב

מכטרוניקה

מכטרוניקה, התמחות 
אלקטרואופטיקה

מערכות אנרגיה

תכנון וייצור ממוחשב, התמחות 
מערכות ייצור

תכנון וייצור ממוחשב, התמחות 
זיווד

מכטרוניקה, התמחות רכבות

מכטרוניקה, התמחות - 
מיקרואלקטרוניקה

מערכות רכבת

ציוד מכני הנדסי

בניית מכונות

מערכות תעופה

מכונאות ימית

מכונאות רכב

אוטוטק

אלקטרוניקה וחשמל ברכב

כוח וחום

מערכות אנרגיה - התמחות 
גז טבעי

ציוד מכני הנדסי - התמחות 
ציוד מנהור

תעשייה וניהול הנדסת תעשייה וניהול

מערכות ייצור

שיווק וניהול/מערכות תיירות

ניהול האיכות

מדורענף

לוגיסטיקההנדסת תעשייה וניהול

מערכות מידע

משאבי אנוש 

מערכות תפעול

לוגיסטיקה ושיווק

תכנון מבנים הנדסה אזרחית

ניהול הבנייה 

בנייןהנדסת בניין

בניין )בלא סמכויות תכנון(

אדריכלות הנדסת בנייה ואדריכלות

בניין 

אדריכלות ועיצוב פניםאדריכלות ועיצוב פנים

אדריכלותאדריכלות

אדריכלות נוףאדריכלות נוף

הנדסת חשמלהנדסת חשמל

מערכות פיקוד ובקרה

מחשביםהנדסת אלקטרוניקה

תקשורת

מחשוב ובקרה

תקשורת נתונים

מחשבים, התמחות תוכנה

מחשבים, התמחות 
מיקרואלקטרוניקה

הנדסת אלקטרוניקה

מכשור רפואי

הנדסת חשמל בקרה 
ואנרגיה

מערכות הספק פיקוד ובקרה

הנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה

מערכות הספק פיקוד ובקרה

מערכות אלקטרוניות

מחשבים ומערכות

הנדסת אלקטרוניקה 
ומחשבים

מערכות אלקטרוניות

מערכות מחשוב ובקרה

גיאודזיהמדידות

מעבדתית תעשייתיתהנדסת כימיה

טכנולוגיה של המזון

כימיה תרופתית 

 
ס"ח התשע"ג, עמ' 18.  1
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הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

מטפחים  זכות  לחוק  22)א(  לסעיף  בהתאם  כי  מודיע  אני 
של זני צמחים, התשל"ג-11973 )להלן-החוק(, החלטתי להעביר 
למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים 

שלהלן:

מספר הבקשה: 4594/15 
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן
שם המטפח: יובל כהן, דוד סעדה, אורי לביא, אלי תומר, מינהל 

המחקר החקלאי, בית דגן
שם הגידול: מנגו

תאריך הבקשה: 07/09/2015
TANGO :השם המוצע לזן

BD-3/79 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: פרי בשל: יחס אורך/רוחב - גדול, צורת 
 - ימנית  כתף  צורת  חוץ,  כלפי  מעוגל   - שמאלית  כתף 
משתפל כלפי מטה, נוכחות סינוס - יש, בליטה מעוגלת 
ליד הצלקת - לא קיים או חלש; זרע: עובריות - רב–עוברי; 

מועד הבשלה - בינוני. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4613/16 עד בקשה מס' 4614/16  
שם המבקש: הזרע סידס בע"מ, ברורים
שם המטפח: אודי מידן, מזכרת בתיה 

שם הגידול: חימצה
תאריך הבקשות: 23/02/2016

מספר הבקשה: 4613/16
  )YAIR( השם המוצע לזן: יאיר

 HA 3205 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: צמח: גובה )כאשר התרמילים מפותחים 
במלואם( - בינוני; פרח: צבע - לבן; תרמיל: מספר זרעים 
- אחד ושניים; זרע: צבע )חודש אחד לאחר קציר( - בייג', 
פריחה  מועד  מצולע;   עד  עגול   - צורה  גבוה,   - משקל 
מועד  בינוני;   - לפחות(  אחד  צמח  עם  מהצמחים   80%(

הבשלת זרע יבש - בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4614/16
  )BARAAM( השם המוצע לזן: ברעם

 HA 106 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: צמח: גובה )כאשר התרמילים מפותחים 
במלואם( - בינוני; פרח: צבע - לבן; תרמיל: מספר זרעים 
- אחד ושניים; זרע: צבע )חודש אחד לאחר קציר( - בייג', 
משקל - בינוני עד גבוה, צורה - עגול עד מצולע;  מועד 
בינוני;   - לפחות(  )80% מהצמחים עם צמח אחד  פריחה 

מועד הבשלת זרע יבש - בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4616/16 
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

מדורענף

גרעיןהנדסת כימיה

בקרת קרינה

כורים

בעלי חייםהנדסת חקלאות

בעלי חיים, התמחות רפת

יערנות

מים וקרקע

הנדסת תוכנההנדסת תוכנה

הנדסת מכשור ובקרההנדסת מכשור ובקרה

צילום ומדיה דיגיטליתצילום ומדיה דיגיטלית

גרפיקה ממוחשבתהפקות דפוס

הפקות דפוס

הנדסת פלסטיקההנדסת פלסטיקה

הנדסת קירור ומיזוג 
אוויר

הנדסת קירור ומיזוג אוויר

הנדסת ביוטכנולוגיההנדסת ביוטכנולוגיה

הנדסת/מערכות קולנוע הנדסת קולנוע וטלויזיה
וטלויזיה

הדמיה ואנימציה ממוחשבת

עיצוב תעשייתיעיצוב תעשייתי

הנדסת קולהנדסת קול

הגברה והקלטה

עיצוב מדיהעיצוב מדיה

מכשור רפואיהנדסה רפואית

טכנולוגיות מיםטכנולוגיות מים

קרקע וחקלאות

מערכות תקשובמערכות תקשוב

הנדסת סביבההנדסת סביבה 

תקשורת חזותיתתקשורת חזותית 

תקשורת אינטראקטיביתתקשורת אינטראקטיבית 

הנדסת מקצועות 
מיוחדים

נגישות מבנים, תשתיות וסביבה

י"א באדר התשע"ז )9 במרס 2017(
)חמ 3-5394(

                                                יוני אבו חצירה
                                 רשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים

 
1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.
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תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס עונתי - אביבי; מועד השתבלות 
 80  - מהשיבולים(  ב–50%  הראשונה  השיבולית  )הופעת 
יום; צמח: אורך )גבעול, שיבולת, מלענים ועוקצים( - 70 
ס"מ; קנה: עובי רקמה ספוגית במרכז, בחתך רוחב )מחצית 
המרחק בין בסיס האוזן והמפרק מתחתיו(  -  דק; שיבולת: 
 - נוכחות  עוקצים:  או  מלענים  לבן;   - בהבשלה  צבע 

שניהם נוכחים.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4644/16 ועד בקשה מס' 4645/16
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן
שם המטפח: אורי קושניר; כמאל נאשף; נחום עבדת; רועי בן 

דוד, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
שם הגידול: חיטה

תאריך הבקשה: 18/07/2016

מספר בקשה: 4644/16
)ETTI( השם המוצע לזן: אתי

]VAB-2)13-3-1xBL(xVAB-2[ F3-BC3-16-1 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס עונתי - אביבי; מועד השתבלות 
)הופעת השיבולית הראשונה ב–50% מהשיבולים( - 101 
יום; צמח: אורך )גבעול, שיבולת, מלענים ועוקצים( -  87 
ס"מ; קנה: עובי רקמה ספוגית במרכז, בחתך רוחב )מחצית 
המרחק בין בסיס האוזן והמפרק מתחתיו(  -  דק; שיבולת: 
 - נוכחות  עוקצים:  או  מלענים  לבן;   - בהבשלה  צבע 

שניהם נוכחים.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4645/16  
)AROSIGAL( השם המוצע לזן: ארוסיגל

)BxG(M-15-2 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס עונתי - אביבי; מועד השתבלות 
 92  - מהשיבולים(  ב–50%  הראשונה  השיבולית  )הופעת 
 1  - ועוקצים(  מלענים  שיבולת,  )גבעול,  אורך  צמח:  יום; 
מטר; קנה: עובי רקמה ספוגית במרכז, בחתך רוחב )מחצית 
המרחק בין בסיס האוזן והמפרק מתחתיו(  -  דק; שיבולת: 
 - נוכחות  עוקצים:  או  מלענים  לבן;   - בהבשלה  צבע 

שניהם נוכחים.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
מטפחים, משרד  זכויות  רשם  לידי  ימים,   90 בתוך  התנגדותו, 

החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
זכות מטפחים  מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

ט"ז בשבט התשע"ז )12 בפברואר 2017(
)חמ 235—3-ה1( 

דניאל קינן  
רשם זכויות מטפחים 	__________

2  ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

שם המטפח: רן חובב, אילן חדוות, מינהל המחקר החקלאי, בית 
דגן

שם הגידול: אגוז אדמה
תאריך הבקשה: 01/03/2016

)MESSI( השם המוצע לזן: מסי
B77 :סימון הזן

תיאור הזן ותכונותיו: מועד הבשלה - בינוני; פריחה: תבנית 
זרע: צבע  כללית - סירוגי; תרמיל: צורת מקור - מעוגל; 
בינוני;   - בשל(  טרי  )זרע  תרדמה  תקופת  ורוד,   - קליפה 

.Virginia - סיווג לפי קבוצת זנים
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4640/16
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן
שם המטפח: אורי קושניר; כמאל נאשף; נחום עבדת; רועי בן 

דוד, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
שם הגידול: חיטה

תאריך הבקשה: 18/07/2016
ACHI :השם המוצע לזן

 )BxZ(m-20-1 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס עונתי - אביבי; מועד השתבלות 
 95  - מהשיבולים(  ב–50%  הראשונה  השיבולית  )הופעת 
 1  - ועוקצים(  מלענים  שיבולת,  )גבעול,  אורך  צמח:  יום; 
ספוגית  רקמה  עובי  קנה:  מטר;   0.75 ברניר  ייחוס  זן  מטר, 
האוזן  בסיס  בין  המרחק  )מחצית  רוחב  בחתך  במרכז, 
והמפרק מתחתיו(  -  דק; שיבולת: צבע בהבשלה - לבן; 

מלענים או עוקצים: נוכחות - שניהם נוכחים.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4641/16  
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן
שם המטפח: אורי קושניר; כמאל נאשף; נחום עבדת; רועי בן 

דוד, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
שם הגידול: חיטה דורום

תאריך הבקשה: 18/07/2016
)AROASIF( השם המוצע לזן: ארואסיף
D-39)KS-InxwB-881(M-1 :סימון הזן

תיאור הזן ותכונותיו: קנה: רקמה במרכז בחתך רוחב - עבה; 
שיבולת: צבע - לבן; טיפוס עונתי - אביבי. 

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מס' 4642/16
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן
שם המטפח: אורי קושניר; כמאל נאשף; נחום עבדת; רועי בן 

דוד, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
שם הגידול: חיטה

תאריך הבקשה: 18/07/2016
)AROAVIV( השם המוצע לזן: ארואביב

])XN-1376x383(M-2 x cv. Tmgella[ M-17xcv. הזן:  סימון 
 Peace[ M)3(
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הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים של 
)להלן - החוק(, החלטתי להעביר  זני צמחים, התשל"ג-11973 
למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים 

שלהלן:

מספר הבקשה: 4631/16
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן
אורן-שמיר,  מיכל  בתיה;  מזכרת  אוליבה,  מורן  המטפח:  שם 
קיבוץ  צין,  ורד  רחובות;  וייצמן,  מכון  גלילי,  גד  רחובות; 

שובל
שם הגידול: פטוניה

תאריך הבקשה: 08/06/2016
)MOLIVA( השם המוצע לזן: מוליבה

  V26 AroG :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: טרף עלה: גוונים - אין; פרח: סוג - בודד, 
העליון  בצד  צבעים  מספר  כותרת:  אונת  בינוני;   - קוטר 
סגול,   - העליון  בצד  עיקרי  צבע  אחד,   - עורקים(  )ללא 

הבלטות עורקים בצד העליון - אין או חלש מאוד.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4643/16
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן
שם המטפח: אורי קושניר; כמאל נאשף; נחום עבדת; רועי בן 

דוד, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
שם הגידול: חיטה

תאריך הבקשה: 18/07/2016
)ARODOROT( השם המוצע לזן: ארודורות

  G-35 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס עונתי - אביבי; מועד השתבלות 
)הופעת השיבולית הראשונה ב–50% מהשיבולים( - 115 
 1  - ועוקצים(  מלענים  שיבולת,  )גבעול,  אורך  צמח:  יום; 
מטר; קנה: עובי רקמה ספוגית במרכז, בחתך רוחב )מחצית 
המרחק בין בסיס האוזן והמפרק מתחתיו(  -  דק; שיבולת: 
 - נוכחות  עוקצים:  או  מלענים  לבן;   - בהבשלה  צבע 

שניהם נוכחים.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4646/16  
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן
שם המטפח: אורי קושניר; כמאל נאשף; נחום עבדת; רועי בן 

דוד, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
שם הגידול: חיטה דורום

תאריך הבקשה: 18/07/2016
)AROSOLET(  השם המוצע לזן:  ארוסולת

K-3-B)K-3-M-3xWB-881(M-10-1 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: קנה: רקמה במרכז בחתך רוחב - עבה; 

שיבולת: צבע - לבן; טיפוס עונתי - אביבי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
מטפחים, משרד  זכויות  רשם  לידי  ימים,   90 בתוך  התנגדותו, 

החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
זכות מטפחים  מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

כ"ג בשבט התשע"ז )19 בפברואר 2017(
)חמ 235—3-ה1( 

דניאל קינן  
רשם זכויות מטפחים 	__________

2  ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 49440-03-17

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

ח"פ  בע"מ,  מוזיקלי  חסידה  גן  חברת  פירוק   ובעניין 
 .51-500087-5

טל,  אורן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  אוחיון  מאיה  והמבקשים: 
מרח' בר כוכבא 23, קומה 11, מגדל וי טאואר, בני ברק 5126002.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.5.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 11.5.2017.

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

אורן טל, עו"ד  
            בא כוח המבקשים

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

בי.יו.אפ. יזמות בע"מ
)ח"פ 51-449558-9(

)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 23.5.2017, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 
4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל מייק, עו"ד, מפרק

 
1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.
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יורם מפעלי מתכת בע"מ
)ח"פ 51-069079-5(

)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 26.3.2017, התקבלה החלטה 
למפרק  רטושניק,  איתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

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.

איתן רטושניק, מפרק

החברה הישראלית החדשה לייזום ובניה בע"מ
)ח"פ 51-439123-4(

)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 26.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן גינון-כהן, מרח' 

פנחס רוטנברג 17, רמת גן, טל' 052-33208758, 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.

חן גינון-כהן, עו"ד, מפרק

גזנגו.ר. טכנולוגיה 2011 בע"מ
)ח"פ 51-464306-3(

)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 28.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת ויגדור, מרח' 

ברקוביץ 4, תל אביב 6423806, 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.

ליאת ויגדור, עו"ד, מפרקת

ק.ר.ו.ס. הגליל בע"מ
)ח"פ 51-124505-2(

)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 30.3.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  רוזינסקיה,  שלי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אלחנן יצחק 18, חיפה, 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.

שלי רוזינסקיה, מפרקת

מעבדות מ.ה.ג.ל. אלקטרוניקס )1990(  בע"מ
)ח"פ 51-145907-5(

)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 2.4.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  כהן,  גלעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הכפיר 44, 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.

גלעד כהן, עו"ד, מפרק

אטראו משאבים נאמנויות פיננסיות בע"מ
)ח"פ 51-443270-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
של  המניות  בעלי  באסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.4.2017, התקבלה החלטה לפרק 
חברת  אצל  צנטנר,  עדי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את 
לידר החזקות והשקעות בע"מ, רח' הארבעה 21, בניין פלטינום, 

תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, לידי המפרקת, לפי הכתובת הנ"ל.

עדי צנטנר, עו"ד, מפרקת
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אטראו משאבים בע"מ
)ח"פ 51-403456-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
של  המניות  בעלי  באסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.4.2017, התקבלה החלטה לפרק 
חברת  אצל  צנטנר,  עדי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את 
לידר החזקות והשקעות בע"מ, רח' הארבעה 21, בניין פלטינום, 

תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, לידי המפרקת, לפי הכתובת הנ"ל.

עדי צנטנר, עו"ד, מפרקת

לידר יזום פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-286731-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
של  המניות  בעלי  באסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.4.2017, התקבלה החלטה לפרק 
חברת  אצל  צנטנר,  עדי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את 
לידר החזקות והשקעות בע"מ, רח' הארבעה 21, בניין פלטינום, 

תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, לידי המפרקת, לפי הכתובת הנ"ל.

עדי צנטנר, עו"ד, מפרקת

דבאח בר בע"מ 
 )ח"פ 514255546(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21/03/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמר ערן, 
מרח' אבידן דוד 20, תל–אביב-יפו, את פאדי דבאח, ת"ד 1148 
 1148 ת"ד  אל–אסד,  מדיר  דבאח,  באסם  ואת   2018800 מיקוד 

מיקוד 2018800, למפרקי 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.

ערן עמר    פאדי דבאח      באסם דבאח
                         מ פ ר ק י ם 

קודה מילניום יעוץ הדרכה בע"מ
)ח"פ 51-305445-2(

)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 29.5.2017, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' לינקולן 
20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אנטוני מ' גרגורי, מפרק

אנרג'י דיזיין סלושן בע"מ
)ח"פ 51-436360-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.5.2017, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין 
דנהירש ושות', רח' יגאל אלון 88, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

סקיור גייט בע"מ
)ח"פ 51-434316-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.5.2017, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין 
דנהירש ושות', רח' יגאל אלון 88, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

לסרי שלמה - שירותי הפצה בע"מ
)ח"פ 51-342009-1(

)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 30.5.2017, אצל המפרק, שד' דואני 49, יבנה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יהודה כהן, עו"ד, מפרק




