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הסמכה 
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי השירותים 
הווטרינריים ובריאות המקנה במשרדי, המפורטים בטור א' להלן, לנותני אישור כמשמעותם בחוק, לעסקים טעוני רישוי 

לפי הפרטים שבתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג-22013, המפורטים בטור ב' לצדם, לפי העניין: 

טור ב'טור א'

מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מהחי 1.5 במנהל המכון הווטרינרי

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה 3.1 ארופא וטרינר ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי

3.2 אמנהל שירותים וטרינריים בשדה 

3.2 ד

3.2 ד

3.2 ז

בעלי חיים, למעט עופות - גידולם, החזקתם וטיפול בהם

של והשתלה  העברה  מלאכותית,  הזרעה  זירמה,    הפקת 
 עוברים בצאן ובבקר

טילוף, הסרת קרניים, גז

הובלתם

בעלי חיים - דבורים3.2 ארופא וטרינר למחלות דבורים 

3.2 ארופא וטרינר למחלות דגים

3.2 ז

בעלי חיים ימיים

הובלתם

3.2 חרופא וטרינר ראשי לבריאות העוף

3.2 ז

עופות - גידולם, החזקתם, טיפול בהם

הובלתם 

מזון לבעלי חיים - ייצורו, עיבודו3.5 אמנהל האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים 

מזון לבעלי חיים - אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו3.5אמנהל האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים

מנהל שירותים וטרינריים בשדה

רופא וטרינר ראשי לבריאות העוף

רופא וטרינר ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי

פסדים - איסופם, הובלתם3.6 א

פסדים -  עיבודם3.6 ברופא וטרינר ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי

פסדים - מכירתם3.6 גרופא וטרינר ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי

4.1 ארופא וטרינר ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי

4.1 ד

ביצים - ריכוזן מיונן ואחסונן 

הובלתן

מדגרה 4.1 גרופא וטרינר ראשי לבריאות העוף

4.4 ברופא וטרינר ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי

4.4 ז

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם

חלב גולמי הובלתו4.5 במנהל שירותים וטרינריים בשדה

אתר לסילוק פסולת מעורבת לרבות פסדים5.1 הרופא וטרינר ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים 7.7 טמנהל שירותים וטרינריים בשדה

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם בשירותים הווטרינריים ובריאות המקנה במשרד 
החקלאות ופיתוח הכפר.

כל הסמכה קודמת לפי סעיף 6)א( לחוק של מוסמכים בהסמכה זו - בטלה.

כ"ד בניסן התשע"ז )20 באפריל 2017(
)חמ 3-2495-ה1(

                                 אורי אריאל
___________                 שר החקלאות ופיתוח הכפר

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ז, עמ' 79.

2  ק"ת התשע"ג, עמ' 821.
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תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור העוסקים בהפעלת מתנדבים במערכת החינוך
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור העוסקים בהפעלת מתנדבים במערכת החינוך2 )להלן - 

המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון סעיף 5  .1

בסעיף 5 למבחנים העיקריים, פסקה )4( - תימחק.  

תיקון סעיף 6  .2

בסעיף 6 למבחנים העיקריים, במקום פסקה )14( יבוא:  

 15 ידי המינהל, בהיקף של  ")14( רכזי מתנדבים חדשים בתפקידם ישתתפו בתכנית הכשרה שאושרה מראש על   
שעות לפחות; רכזים המשמשים בתפקיד זה שנתיים לפחות ישתתפו בתכנית האמורה בהיקף של 6 שעות לפחות; 

בפסקה זו, "שעה" - 45 דקות;".

החלפת סעיף 7  .3

במקום סעיף 7 למבחנים העיקריים יבוא:  

"7. אמות מידה לתמיכה ואופן חישוב חלוקתה  

כלל הבקשות לתמיכה שעמדו בתנאי הסף ינוקדו בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן; לאחר ניקוד כלל הבקשות   
יחולק התקציב  לבסוף  באחוזים;  מידה  לאותה אמת  היחסי שנקבע  לחלק  מידה בהתאם  בכל אמת  הניקוד  יחושב 

המיועד לתמיכה לפי מבחנים אלה בין כלל הבקשות באופן יחסי לניקוד שקיבלו באופן מצטבר בכלל אמות המידה:

30% מסכום התקנה התקציבית יחולק בהתאם למספר רכזי המתנדבים המועסקים במוסד באופן הזה: בעד כל   )1(
משרה מלאה כאמור בסעיף 6)13( של רכז מתנדבים יקבל המוסד נקודה אחת; בעד משרה חלקית יינתן ניקוד יחסי 

מתאים;

60% מסכום התקנה התקציבית יחולק בהתאם להיקף פעילות המוסד, כמפורט להלן:   )2(

80% - מספר שעות הפעילות בשנה שקדמה לשנה שבעבורה הוגשה הבקשה; כל שעת פעילות תקבל נקודה  )א(  
אחת;

20% - מספר המתנדבים שפעלו במסגרת המוסד בשנה שקדמה לשנה שבעבורה הוגשה הבקשה, כמפורט להלן: )ב( 

בעד כל מתנדב שהוא מפעיל יקבל המוסד שתי נקודות;  )1(

בעד כל מתנדב שהמוסד מפעיל הפועל בבית ספר אחד לפחות שדירוגו במדד הטיפוח המשרדי הוא 6   )2(
ומעלה יינתנו 3 נקודות;  

10% מסכום התקנה התקציבית יחולק בהתאם למספר ההכשרות וההשתלמויות למתנדבים בנושאים    )3(
פדגוגיים וחברתיים שאישר המינהל, כמפורט להלן:

בעד כל משתתף  בהכשרה תינתן נקודה אחת, בעבור כל שעה שבה השתתף;   

באמת מידה זו -  

"הכשרה" - הכשרה או השתלמות שמשכה 3 שעות, שבה השתתפו 5 אנשים לפחות;  לעניין זה, "שעה"   
- שבה נכללו 45 דקות פעילות ועד 15 דקות הפסקה;

בכל מקרה לא תעלה התמיכה לפי אמת מידה זו על 75% מעלות הפעילות הנתמכת.".  

תחילה  .4

תחילתו של תיקון זה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.  

כ"ט בניסן התשע"ז )25 באפריל 2017(
)חמ 3-1888(

)803-35-2010-000086(
נפתלי בנט     
שר החינוך                                                                                       

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

2 י"פ התשע"ב, עמ' 150.
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הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

בהתאם לסעיף 6)ב( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 
סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

שיער  לגוזזי  גילוח,  למכונות  מיוחדות  דרישות  דומים:  ומכשירים  ביתיים  חשמל  מכשירי  בטיחות   -  2.8 חלק   900 ת"י 
ולמכשירים דומים, מאפריל 2017, בא במקום המהדורה מיוני 2012;

ת"י 900 חלק 2.29 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למטעני חשמל, מאפריל 2017, בא 
במקום המהדורה מאוקטובר 2011;

ת"י 900 חלק 2.31 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקולטי אדים ומכשירים אחרים 
הקולטים אדי בישול, מאפריל 2017, בא במקום המהדורה מיוני 2012;

ת"י 13579 חלק 1 - תנורים תעשייתיים וציוד עיבוד נלווה - שיטה למדידת מאזן אנרגיה וחישוב יעילות: מתודולוגיה 
כללית, מאפריל 2017, בא במקום המהדורה מאוקטובר 2011;

ת"י 13579 חלק 3 - תנורים תעשייתיים וציוד עיבוד נלווה - שיטה למדידת מאזן אנרגיה וחישוב יעילות: תנורים מטיפוס 
אצווה להתכת אלומיניום, מאפריל 2017, בא במקום המהדורה מאוקטובר 2011;

ת"י 13579 חלק 4 - תנורים תעשייתיים וציוד עיבוד נלווה - שיטה למדידת מאזן אנרגיה וחישוב יעילות: תנורי אטמוספרה 
הגנתית או היגבית, מאפריל 2017, בא במקום המהדורה מאוקטובר 2011;

ת"י 37100 - ערים וקהילות חכמות ובנות–קיימה: מונחים והגדרות, מאפריל 2017.

ד' באייר התשע"ז )30 באפריל 2017(
)חמ 3-96-ה1(           פנחס שחר

     המנהל הכללי של
______________________                                                                                    מכון התקנים הישראלי

1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, התשל"ב-1972

רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-¹1972,  )רישיונות(,  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות   8 לתקנה  בהתאם 
מבקשי רישיונות:

 סוג הבקשה המען השם

חוקר פרטיאדם גבע בנימיןאוזנה דן

חוקר פרטיאשקלוןאלעזר אלי אור

חוקר פרטיעכואמסלם יעקב

חוקר פרטיאשדודארגמן פטריק

חוקר פרטיקריית יםבן מוחה אבי

חוקר פרטיקריית אתאדויטש אליהו ניסן

חוקר פרטיקריית גתנעים מור

חוקר פרטיאריאלסגל ליפשיץ תמר

משרד לחקירות פרטיותחיפהסופר אברהם

חוקר פרטינתניהסעד אליאב יונה

חוקר פרטיראשון לציוןפישר יורם
משרד לחקירות פרטיות

___________
1 ק"ת התשל"ג, עמ' 6.

2 ס"ח התשל"ב, עמ' 90.
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 סוג הבקשה המען השם

חוקר פרטי גבעתייםפרידר אריה
משרד לחקירות פרטיות

חוקר פרטיקריית ביאליקשטרית אורן

משרד לחקירות פרטיותאשדודשפירו אליה

בתוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים, 
לפי המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-21972, ת"ד 34357, ירושלים 91342, או לפקס' 

.hokrimpz@justice.gov.il :שמספרו 02-6467936. כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני

י"ח באייר התשע"ז )14 במאי 2017(
)חמ 3-231-ה1(       יהושע למברגר

   יושב ראש הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

הודעה על מיזוגי חברות 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, אני מודיעה על -  

הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן: א. 

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

ישרוטל יזמות ופיתוח בע"מ 10500

מצפה הימים )1983( בע"מ

מצפה הימים השקעות )2000( בע"מ

ומצפה )חקלאות אורגנית( בע"מ 

רשת מלונות

בית מלון וחווה אורגנית

נכסי משה אליהו ובניו בע"מ 10518

מפעת 1965 )1987( בע"מ 

איסוף ופינוי פסולת מעורבת

איסוף ופינוי פסולת מעורבת והפעלת תחנת מעבר 
לפסולת מעורבת

10544 Hydra Dutch Holdings 1 B.V

Cott Corporation

ייצור והפצה של מים מינרליים, מים מסוננים 
ומוצרי קפה  

ייצור והפצה של משקאות קלים, מים מינרליים 
ומוצרי קפה

פימי ישראל אופורטיוניטי פייב, שותפות 10549
מוגבלת

פימי אופורטיוניטי פייב )דלאוור(, שותפות 
מוגבלת

פימי ישראל אופרטיוניטי 6, שותפות מוגבלת

פימי אופרטיוניטי 6, שותפות מוגבלת 

מנועי בית שמש אחזקות )1997( בע"מ 

קרן השקעות הון סיכון 

ייצור, שיפוץ והרכבה של חלקי מנועים של מטוסי סילון

קום-איי טי פתרונות טכנולוגיים בע"מ 10556 

גולן נחום טווינגו בע"מ 

פיתוח פלטפורמות ויישומים, אינטגרציית תוכנה 
ומתן שירותי מיקור חוץ 

אספקת שירותים ומוצרים בתחומי מסדי נתונים, 
בינה וניהול פרויקטים של תוכנה ואינטגרציה

שיווק ומכירת רישיונות לתוכנות

פריץ קומפינס ישראל טי. בע"מ 10565

פאסט סורסינג בע"מ 

שילוח בין–לאומי וניהול רכש ולוגיסטיקה לחברות 
במיקור חוץ

ניהול רכש וקיוט

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; ס"ח התש"ס, עמ' 113.
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אי.די.אף אנרג'י נובל ישראל בע"מ 10566

כלל סאן בע"מ 

אס.אי-אס.איי.סי אשלים בע"מ 

אשלים אי.פי.סי בע"מ  

אשלים או אנד אם בע"מ 

מיתקני PV לייצור חשמל

פריץ קומפינס ישראל טי. בע"מ 10567

לבנון את קוגן בע"מ 

שילוח בין–לאומי וניהול רכש לחברות במיקור חוץ

ניהול רכש, קיוט, ולוגיסטיקה לחברות במיקור חוץ

10568

10590

 Sanofi SA

 Boehringer Ingelheim International GmbH

ייצור תרופות לאדם ותרופות וטרינריות

ייצור תרופות לאדם ותרופות וטרינריות

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ10570

VisionMap Ltd

מחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של מערכות לחימה

מחקר, פיתוח וייצור של מערכות דיגיטליות לצילום 
ומיפוי אווירי

10571 Thermo Fisher Scientific Inc

 FEI Company

ייצור מיקרוסקופים אלקטרוניים

ייצור מיקרוסקופים אלקטרוניים

מיטב דש השקעות בע"מ 10573

י.ק.ב סוכנויות ביטוח בע"מ 

ניהול כספי חיסכון לטווח ארוך )קופות הגמל, קרנות 
השתלמות וקרנות פנסיה(, ניהול תיקי השקעות, 

שירותי חבר בורסה וברוקראז', קרנות נאמנות, 
תעודות סל וסוכנויות ביטוח

סוכנות ביטוח

10574 III ריאליטי קרן השקעות בנדל"ן

ווין אנגלו ישראל בע"מ 

ס.מ. וייסמן 

הפניקס חברה לביטוח בע"מ 

אס.אל.אס מפרשים בע"מ  

קרן השקעה בנדל"ן

חברה פרטית בלא פעילות

חברה פרטית בלא פעילות

ביטוח וניהול כספי חיסכון לטווח ארוך )קופות 
הגמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה(, ניהול תיקי 

השקעות

אחזקה והפעלה של קניונים ומרכזים מסחריים 

חברת המזרח לאחזקות בע"מ 10576

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ 

ייבוא ושיווק רכבי לנד רובר, חלקי חילוף לרכבים 
אלה ומתן שירותי מוסך

ייבוא ושיווק של כלי רכב מדגמי ג'נרל מוטורס 
)שברולט וקדילק( ודגמי איסוזו וחלקי חילוף של 

רכבים אלה

נס א.ט. בע"מ 10581

דנאל פתרונות תוכנה מתקדמים בע"מ 

פיתוח והפצה של תוכנה לניהול עמיתים בקופות 
גמל וקרנות פנסיה

שירותי תוכנה בתחום ניהול השקעות ומסחר 
בניירות ערך בעיקר ללקוחות מהמגזר הפיננסי 

והעסקי בישראל

10583 II קרן ההשקעות סקיי

ס.ה. סקיי השקעות )מ.ר.נ.( 

מרטנס - הופמן אחזקות בע"מ 

קרן השקעות

ייעוץ ארגוני ותוכנות ניהול 

ייעוץ ארגוני ותוכנות ניהול

עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל 10584
 בע"מ 

פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון 
ירושלים בע"מ 

דיור ציבורי 

דיור ציבורי בירושלים

 ניות בע"מ 10593
תומר קוקו השקעות בע"מ 

הפעלת תחנת דלק

הפעלת תחנות דלק
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ח.א.א. אקסטרא אחזקות בע"מ 10595

אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ 

החזקה בארבע חנויות "כולל סטור"

תחומי הנדל"ן המניב, הקמה ותפעול של תחנות 
תדלוק בשם דור אלון וייבוא, שיווק, הפצה ומכירה 

של כלי בית בחנויות נעמן וורדינון

מוצרי שלם 10597

סטאקפלסט 

ייצור אריזות מפלסטיק לשוק הקוסמטיקה

10606 Abbott Laboratories

 St. Jude Medical

ייצור תרופות

פרשמרקט בע"מ10607

סופר אלפא בע"מ 

רשת  קמעונאות מזון

סופרמרקט למוצרי מזון 

אלקטרה אפ אם - אחזקת מבנים ומערכות בע"מ 10608

מוקד ח.א.ש בע"מ 

מתן שירותי ניהול מבנים

מתן מגוון שירותי אבטחה, לרבות שירותי אבטחה 
ניידים לבנקים וללקוחות נוספים

אטמור תעשיות בע"מ 10609

הוטר אלקטריק בע"מ 

מחממי מים מיידיים

פרשמרקט בע"מ10610

ברכת יעל וקנין )רעננה( בע"מ 

רשת קמעונאות מזון

סופרמרקט למוצרי מזון

פרשמרקט בע"מ 10611

מאי מרקט מ.י בע"מ 

קמעונאות מזון

10612Artichem NV

קדרון תעשיות חומרים בע"מ 

ייצור בירה לשתייה, בדיקות אולטרסאונד, פתרונות 
לרשתות תובלה וטפטים לקירות

ייצור מוצרים כימיים לכיבוי שריפות

רנאומן בע"מ 10613

קשרי תעופה בע"מ 

פתרונות אבטחה ומיגון. 

שירותי תיירות, ארגון טיסות שכר, שיווק חבילות 
תיור ונופש, במתן שירותי קרקע ושירותי תיירות 

נלווים

מוליתן תעשיות )2010( בע"מ 10616

דינגו בע"מ

סרף אנד וורק בע"מ 

צביעה, סלילה ומכירה של חוטי תפירה

צביעה ומכירה של חוטי תפירה

סלילה של חוטי תפירה

10621  H&F Giant Lux S.a.r.l

Genesys Group

קרן הון פרטית העוסקת בהשקעה בחברות בשווקים 
צומחים

ייעוץ ומתן פתרונות למוקדי שירות טלפוני וניהול 
קשרי לקוחות, בישראל וברחבי העולם

 כלל השקעות בנדל"ן 10622

אזורי מל"ל תעשיות בע"מ 

השכרה, ניהול ואחזקה של שני פארקים למשרדים 

השכרה, ניהול ואחזקה של שטחי התעסוקה 
והמשרדים בפארק עופר פתח תקווה

10627Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 
 Allergan Plc.

פיתוח, ייצור ומכירת תרופות גנריות ואתיות

פרשמרקט בע"מ 10629

ר.ר.ן.ן הפצה בע"מ 

רשת קמעונאות מזון

סופרמרקט למוצרי מזון
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מלונות אפריקה ישראל בע"מ 10636

מלונות הירדן מ.ה.י בע"מ 

אפדור בע"מ 

ברסונו מלונות )טב( בע"מ 

זונסל )טב( בע"מ 

בעלת זיכיון להפעלת בתי מלון תחת המותג קראון 
פלאזה

החזקה במלון קראון פלאזה ירושלים

החזקה במלון קראון פלזה אילת

החזקה במלון בוטיק בתל אביב

מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ 10638

א.ד.י מערכות סטריאו ואזעקות לרכב בע"מ 

ייצור, יבוא ושיווק מצברים וייבוא ושיווק צמיגים

ייבוא, שיווק והתקנה של מגוון רחב של מוצרים 
חכמים לאבזור כלי רכב בישראל, ביניהם מערכות 

שמע, מולטימדיה, תקשורת, מיגון

קסטרו מודל בע"מ 10642

הודיס בע"מ 

טופ טן אביזרי אופנה בע"מ 

קרולינה למקה בע"מ

איי. סי. סי בע"מ 

ייבוא ומכירה קמעונאית של ביגוד, אבזרי אופנה 
ומשקפי שמש

 אי פי. פי אשקלון שותפות מוגבלת בהקמה 10643

אי פי. פי דלק אשקלון בע"מ

PV ייצור חשמל

הפעלת תחנת הכוח הצמודה למיתקן התפלה אשקלון

10646 Jupiter Bidco LTD 
קוולי-טסט בע"מ 

פתרונות גיבוי והגנת מידע לעסקים וארגונים

בדיקות תוכנה וחומרה לצדדים שלישיים

קלטה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 10651

נגב אקולוגיה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 

 אגודה שיתופית חקלאית, גידול צמח החוחובה

אגודה שיתופית חקלאית, איסוף, מיחזור והטמנת 
פסולת

הכשרה חברה לביטוח בע"מ10654

אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ 

ביטוח חיים ובתחום הביטוח הכללי-האלמנטרי

ניהול כספי חיסכון לטווח ארוך )קופות הגמל, קרנות 
השתלמות וקרנות פנסיה(, ניהול תיקי השקעות, 

קרנות נאמנות וביטוח חיים

מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ 10655

שביט סופטוור )2009( בע"מ

פלטפורמות פיתוח ואינטגרציה ושירותי תוכנה

שירותי מיקור חוץ )"גולגלות"( בתחום המחשוב

10656Inception Parent Inc

Inception Merger Sub, Inc

 Rackspace Hosting, Inc

קרן השקעה

קרן השקעה

 IT–מספקת שירותים בתחום ה

קדמה ע.ע.ד. שותפות מוגבלת10658

מרכזי תעשיות ע.ע.ד. בע"מ 

קרן השקעות בתחומי התעשייה, טכנולוגיות מידע 
וטכנולוגיות מתקדמות

ייבוא, עיבוד ושיווק של גרעינים המשמשים להזנת 
מעלי גרה ובעלי כנף

 חברת השיש חיפה בע"מ10662
תומר קוקו השקעות בע"מ 

אחזקת תחנת דלק ברחוב השיש בחיפה

הפעלת תחנות דלק

מפטגון בע"מ 10668

חברה בינלאומית לפקוח על תהליכים 
תעשייתיים בע"מ 

אין.פי.סי 1982 בע"מ

חברה קבלנית העוסקת בתכנון הנדסי, הקמה 
ותחזוקה של מערכות אלקטרו-מכניות בתעשייה 

התהליכית

אספקת מערכות בקרה ומכשור לתעשייה התהליכית

טבע מדיקל )שיווק( בע"מ 10669

רניום ציוד למעבדות מחקר בע"מ 

יצרנית ציוד אבחון וטיפול רפואי

יצרנית ציוד מעבדה
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טנא השקעות בפרויקטים 2016 שותפות 10675
 מוגבלת 

אבן קיסר בע"מ 

פיתוח פתרונות חניה אוטומטיות, סחר והפצה 
לוגיסטית של כימיקלים, שיווק תוצרת חקלאית וכן 

סחר והפצה של זרעים ומוצרים בתחום הגנת הצומח

פיתוח, עיצוב, ייצור ומכירה של לוחות קוורץ 
ופועלת בתחום של ייצור ושיווק משטחי עבודה, 

חיפויים ומשטחי דריכה

מיקוד ישראל אבטחה שירותים וכוח אדם 10676
בע"מ 

מוקד ח.א.ש בע"מ

שמירה, ניקיון, אחזקת מבנים, טכנולוגיות מיגון 
ואבטחה עם מצלמות דרך צפייה מרחוק

מתן מגוון שירותי אבטחה, ניקיון ושירותי תחזוקה 
ללקוחות מוסדיים

עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל 10678
בע"מ 

פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון 
ירושלים בע"מ

דיור ציבורי

דיור ציבורי בירושלים

10684Toshiba Corporation

TDK Corporation

TDK Automotive

ייצור ושיווק מוצרים דיגיטליים, התקנים ורכיבים 
אלקטרונים, מערכות תשתיות חברתיות ומכשירים 

ביתיים

ייצור ומכירת רכיבים אלקטרונים שונים

ייצור, פיתוח ומכירה של ממירים לרכב

נ. ג'אן - מוקד ג'אן מערכות ושירותים )א.ש.( 10690
בע"מ 

מוקד ח.א.ש בע"מ - ח.א.ש מערכות ושירותים 
בע"מ

סחר בדלקים ובמתן שירותי שינוע במעברי גבול

מתן מגוון שירותי אבטחה, ניקיון ושירותי תחזוקה 
ללקוחות מוסדיים

הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוג כלהלן: ב. 

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

סלקום ישראל בע"מ 10625

מרתון 018 אקספון בע"מ 

שירותי תקשורת שונים, ביניהם סלולר, טלפונייה 
נייחת מקומית ובין–לאומית, אינטרנט וטלוויזיה

שירותי תקשורת שונים, ביניהם טלפונייה בין–
לאומיות ואינטרנט

 המיזוג ניתן בתנאי שיבוטל סעיף 36.10 להסכם המיזוג בין הצדדים.

התנגדותי לאישור המיזוגים כלהלן: ג. 

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

גברעם מעטפות איכות בע"מ 10543

אמקה מעטפות )1994( בע"מ

ייצור, שיווק ומכירה של מעטפות

ירושלים,   ,4 ועולמו  עם  רחוב  העסקיים,  ההגבלים  רשות  במשרד  הציבור  לעיון  פתוח  החברות  מיזוגי  של  המרשם 
.www.antitrust.gov.il :בשעות העבודה  הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

ט' בשבט התשע"ז )5 בפברואר 2017(
)חמ 3-2156-ה1(

                                 מיכל הלפרין
               הממונה על ההגבלים העסקיים
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הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
 לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-2002, 

ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-12002, 
וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-21992, אני מודיע כי 

מיום ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(, המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

חלק א': מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים

המוצר
 בנזין 95 אוקטן 

נטול עופרת

5.99א.  מחיר לליטר בתחנה )כולל 17% מע"מ(

5.12ב.  מחיר לליטר בתחנה באילת

תוספת בעד שירות מלא:

 בכל הארץ )כולל מע"מ( - 0.19 שקלים חדשים לליטר.

 באילת )לא כולל מע"מ( - 0.16 שקלים חדשים לליטר.

חלק ב': מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק )אינם כוללים בלו(

טור א'
מוצר נפט

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

1,078.05מזוט כבד 4000 3.5% 

1,223.96זפת 80/100 

1,151.87זפת ה.ב.

ג' בסיוון התשע"ז )28 במאי 2017(
)חמ 3-2152-ה10-1(        חן בר יוסף

מנהל מינהל הדלק והגז  __________
1  ק"ת התשס"ב, עמ' 909,  י"פ התשע"ז, עמ' 5412.

2  ק"ת התשנ"ג, עמ' 262,  י"פ התשע"ז, עמ' 5412.

מינוי מפקחים ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986

בתוקף סמכותי1 לפי צו שניתן מכוח סעיף 5)ב( לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-21985, אני ממנה את מורן אזולאי 
ואורן שרה, לאחר שעברו הכשרה כאמור לסעיף 5 לחוק, למפקחים לגבי העבירות המינהליות המנויות בתקנות העבירות 

המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על הכלבים(, התשס"ז-32007, המפורטות להלן:

מהות העבירה המינהליתהסעיף בחוקהחוק שלפיו נקבעה העבירה

חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, 
התשס"ג-42002

החזקת כלב שגילו עולה על  3 חודשים בלא רישיון 2)א(
בר–תוקף שניתן לפי חוק זה

אי–דיווח  בתוך שבוע ימים שהכלב מת, נמסר או עבר 8)ה(
כתובת מן העיר או אל העיר

הכלב יצא מתחומי החצר ולא היה קשור ברצועה 11)א(
לאדם שמסוגל לשלוט בו

1  י"פ התשס"ח, עמ' 1018.

2  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התש"ע, עמ' 300; התשע"ג, עמ' 74.

3  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.

4  ס"ח התשס"ג, עמ' 216.
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מהות העבירה המינהליתהסעיף בחוקהחוק שלפיו נקבעה העבירה

מסירת מידע כוזב בפרט מהותי כדי שיירשם במרכז 18)ג(
הרישום

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, 
התשס"ה-52005

אי–הצבת שלט "זהירות כלב" בכניסה לחצר19

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )יבוא 
ואחזקה של כלבים מסוכנים(, התשס"א-62004

ייבוא כלב מגזע מסוכן2

החזקת כלב מגזע מסוכן בלא רישיון בר–תוקף שניתן 3
על פי תקנות אלה7

כלב מגזע מסוכן הוחזק בחצר לא מגודרת ו/או לא 4)1(
נעולה

אי–הצבת שלט "זהירות כלב מסוכן" בכניסה לחצר4)2(

אי–חסימת פיו של כלב מסוכן בסמיכות לבני אדם 4)3(
שגילם מתחת ל–16 שנים

כלב מגזע מסוכן יצא מתחום החצר ולא היה קשור 5
ברצועה לאדם שמסוגל לשלוט בו וגילו מעל 18 שנה 

ו/או פיו אינו חסום בזמם
בעליו של הכלב שנשך אדם, לא הסגיר את הכלב 4)1(פקודת הכלבת, 71934

לתחנת ההסגר הקרובה בתוך 24 שעות מרגע שנוגע 
לו על הנשיכה

אחזקת כלב שאינו מחוסן נגד כלבת3)א(תקנות הכלבת )חיסון(, התשס"א-82005

עבירות מחסן מורשה על הוראות התקנות6, 8

שנעברו בתחום המועצה המקומית קדימה-צורן.

תוקף מינוי זה מיום  ה' בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017( עד לביטול המינוי או עד למועד שבו יחדל לכהן בתפקידו, 
לפי המוקדם.

ה' בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017(
)חמ 3-1923(

                                 שביט מס
               ראש המועצה קדימה-צורן

___________
5  ק"ת התשס"ה, עמ' 362.

6  ק"ת התשס"א, עמ' 111.

7  ע"ר 1939, עמ' 342.

8  ק"ת התשס"ה, עמ' 377.

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג)6( ו–)8( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי הוועדה הארצית 
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, בישיבתה מס' 15/2016  מיום 26 בספטמבר 2016 )כ"ג באלול התשע"ו(, החליטה על 
העברת תכנית לתשתית לאומית מספר 45א: אתרי תחזוקה ותפעול לרכבת ישראל במתחמים לוד ורג"מ )להלן - התכנית(, 

להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.

___________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.
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ותיאור התכנית: תתל45א היא חלק מתכנית תשתית לאומית "תתל 45 - מתחמי תחזוקה ותפעול של רכבת  מקום 
ישראל" אשר כוללת 3 מתחמים. תכנית זו כוללת שניים מתוכם: 

רג"מ - מתחם תחזוקה ותפעול חדש )כתחליף למתחם בני ברק(, המשתרע על חציו הדרומי של אזור התעשייה רג"מ   )1(
)תכנית מאושרת מח/90א(, בסמוך למפעל נשר ברמלה; 

את  להכיל  יכול  ואינו  המזרחית  והמסילה  מסילת השפלה  הדרום,  מסילת  בצומת  נמצא  הקיים  לוד  - מתחם  לוד   )2(
הפעילות הרכבתית הצפויה בשנים הקרובות בגודלו הנוכחי, לפיכך נדרשת הרחבתו. 

התכנית מייעדת שטחים להרחבת המתחם הקיים לכיוון מערב, ומאפשרת היערכות לקראת פתיחת קווים חדשים 
ברשת כגון הקו לירושלים ומסילת השרון.

לגידול  מענה  ובמתן  הארצית  המסילות  רשת  של  הצפויה  בהתפתחות  עיקרי  מרכיב  מהווים  יחד  המתחמים  שני 
בביקושים הצפויים לשירות רכבתי בשנים הבאות.

מטרת התכנית: יצירת שני מתחמי תחזוקה, דיור רכבות ותפעול בלוד וברג"מ. כמו כן, יתאפשרו הקמת מחסנים ומשרדים 
כמענה לצורכי רשת מסילות הברזל המתפתחת.

עיקרי הוראות התכנית:

ייעוד שטחים למסילות ברזל, דרכים, מבנים ומיתקני דרך; א. 

קביעת זכויות בנייה ועקרונות בינוי ופיתוח לצורך הקמת מבנים ומיתקנים של תחזוקה ותפעול לצורכי רכבת ישראל,  ב. 
תחנה לתחבורה ציבורית ברג"מ ועוד;

קביעת מבנים להריסה; ג. 

קביעת הוראות לעניין תכנון בשכבות; ד. 

קביעת אמצעים והוראות לצמצום מפגעים הנובעים מהתכנית; ה. 

הגדרת מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע, היתרי בנייה או הרשאות, והגדרת תכולתם; ו. 

קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע. ז. 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

מחוז: מרכז מרחבי תכנון מקומיים: לוד, רמלה, מצפה אפק, גזר, חבל מודיעין, עמק לוד

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

מרחב תכנון לוד

תחום שיפוט: עיריית לוד

חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש בשלמות/חלקימוסדר/לא מוסדרגוש

43 חלקימוסדר4027

8 חלקימוסדר4028

47, 51 חלקימוסדר4338

מרחב תכנון עמק לוד

תחום שיפוט: המועצה האזורית עמק לוד

חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש בשלמות/חלקימוסדר/לא מוסדרגוש

1, 9-6, 16, 21, 26, 29, 34, 15, 22, 24חלקימוסדר4028
37 ,36

11-9 חלקימוסדר4337

85-83, 91 חלקימוסדר5547
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מרחב תכנון מצפה אפק

תחום שיפוט: המועצה המקומית באר יעקב

חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש בשלמות/חלקימוסדר/לא מוסדרגוש

5-1 חלקימוסדר4349

מרחב תכנון רמלה

תחום שיפוט: עיריית רמלה

גוש
מוסדר/לא 

חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש בשלמות/חלקימוסדר

13, 18-15, 24, 26, 47, 1453חלקימוסדר4338

2, 6, 7, 17-14 חלקימוסדר4349

מרחב תכנון חבל מודיעין

תחום שיפוט: המועצה האזורית חבל מודיעין

גוש
מוסדר/לא 

חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש בשלמות/חלקימוסדר

143, 147, 106-91151, 148חלקימוסדר4455

 חלקימוסדר4468
 ,197 ,195 ,37-35 ,29-21 ,17

205 ,204

7-2 חלקימוסדר4598

159 חלקימוסדר4599

17, 18, 20, 22 חלקימוסדר4600

15, 84, 85, 87, 88, 110, 147, 135, 141, 143, 154חלקימוסדר4627
155 ,151 ,149

193 חלקימוסדר4629

14-12 חלקימוסדר4766

2, 13 חלקימוסדר4767

מרחב תכנון גזר

תחום שיפוט: המועצה האזורית גזר

גוש
מוסדר/לא 

חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש בשלמות/חלקימוסדר

178-158, 179-182186חלקימוסדר4429

148 חלקימוסדר4455

חלקימוסדר4626
 ,57 ,56 ,43 ,39 ,33 ,32 ,30-17 ,15-1

110 ,108-104
  ,47-44 ,41 ,40 ,38-34 ,31
109 ,75-67 ,58 ,55 ,51-49

15, 110, 147, 78149, 92, 111, 130-121חלקימוסדר4627

2, 6, 7, 13, 514חלקימוסדר4767
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מרחב תכנון רמלה

תחום שיפוט: עיריית רמלה

גוש
מוסדר/לא 

חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש בשלמות/חלקימוסדר

42, 43 חלקימוסדר4338

4-2, 28, 30, 32, 44, 52, 6766חלקימוסדר4344

1, 4, 5, 9-7, 16-12, 21, 25, 10, 11חלקימוסדר4345
37 ,35 ,32

4-2, 10-8, 15, 16, 32, 34,  חלקימוסדר4375
38 ,35

9, 25, 54-52 חלקימוסדר4378

92-89, 108, 117-115, 71-34, 87, 88, 118, 119, 137חלקימוסדר4428
142-138 ,136-120

43חלקימוסדר4767

59 חלקימוסדר5889

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, במקרה של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן 
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

מקום הצגת התכנית: עותק שלם של התכנית, נמצא במזכירות הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,  
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה לוד, רמלה, מצפה 

אפק, גזר, חבל מודיעין ועמק לוד.

עותק חלקי של מסמכי התכנית, הכולל את הוראות התכנית ותשריט מצב מוצע, נמצא במשרדי לשכות התכנון המחוזיות 
לתכנון ולבנייה של מינהל התכנון שבתחומן לא חלה התכנית: ירושלים, דרום, צפון, חיפה ותל אביב.

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/ :ניתן לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת
SV3.aspx?tid=3, תחת החיפוש "איתור תכנית וישות תכנונית"---< "תת"ל/ 45/א "---< "מסמכים". וכן באתר האינטרנט 

https://www.rail.co.il/development/pages/statutory_plan.aspx :של חברת רכבת ישראל בע"מ בכתובת

המועד להגשת הערות והשגות: כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 לחוק 
להגיש התנגדות לתכנית, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך 60 
ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות, לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, עם העתק למשרד הוועדה 

המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז מרכז. 

http://iplan. :הפנייה לוועדה הארצית תלווה בנימוק וביסוס טיעונים ותיעשה באמצעות טופס מקוון בכתובת האינטרנט
העתקים,  בשלושה  הוועדה,  למשרדי  בכתב  או   ,ti-tashtiyot@iplan.gov.il הדוא"ל:  בכתובת  או   ,gov.il/hasagot_vatal
ותלווה בנימוק ובביסוס הטיעונים )מומלץ להעביר עותק סרוק וחתום לכתובת הדוא"ל ti-tashtiyot@iplan.gov.il(. אין 
צורך בצירוף תצהיר עורך דין. פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל.  המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום 
תקופת הגשת ההערות וההשגות. לצורך כך יש לציין פרטים מלאים ליצירת קשר: כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, טלפון 

ופקס.

ובשעות  בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות  במשרדי  התכנית  במסמכי  לעיין  רשאי  המעוניין  כל  התכנית:  במסמכי  עיון 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, רח' יפו 232, ת"ד 36078, ירושלים 94383, טל' 02-5312666, פקס'   )1(
 ;077-4448813

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז, רח' הרצל 91, קריית הממשלה, קומה ג', רמלה, טל' 08-9788444, פקס'   )2(
 ;08-9788418

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לוד, כיכר קומנדו 1, לוד, קומה רביעית, טל' 08-9279855-6, פקס' 9279046 -08;   )3(

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמלה, רח' מבצע משה 9, רמלה, טל' 08-9771871, פקס' 08-9771559;   )4(

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק, רח' בן ציון גליס 9, פתח תקווה, טל' 03-9302051, פקס' 03-9048569;   )5(

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גזר, בית חשמונאי, המועצה האזורית גזר, טל' 08-9274081, פקס' 08-9274088;   )6(
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הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין, רחוב מודיעים 10, שוהם, טל' 03-9722887, פקס' 03-9722886;   )7(

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק לוד, ת"ד 15, כפר חב"ד 60840, טל' 073-2230666, פקס' 03-9722886;   )8(

תשריט מצב מוצע ותקנון בלבד:

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, בניין ג'נרלי, ירושלים, טל' 02-6290203, פקס'   )1(
 ;02-6290293

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' פל ים 15, קריית הממשלה, חיפה, טל' 04-8633427, פקס' 04-8633432;   )2(

פקס'  ,03-7632580 טל'   ,67012 אביב  תל   ,125 בגין  מנחם  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )3( 
 ;03-7632581

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון, קריית הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית 17105, טל' 04-6508508, פקס'  )4( 
 ;04-6508560

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263791, פקס'   )5(
 .08-6263797

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של מסמכי התכנית המחייבים בלבד בתוך כשבוע ימים ממועד 
פרסום הודעה זו, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של מינהל התכנון, בטל' 03-9298115, בימים א' - ה' בשעות 09:00 - 

.16:00

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3. התכנון:   מינהל  של  האינטרנט  באתר  מפורסמת  זו  הודעה 
aspx?tid=3 תחת החיפוש: "איתור תכנית וישות תכנונית"---< "תת"ל/ 45/ א"---< "מסמכים".

ז' בניסן התשע"ז )3 באפריל 2017(
)חמ 3-697-ה24-3(

                            אביגדור יצחקי
                            ראש מטה הדיור הממשלתי

     ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר פרסום בקשה להקלה - תכנית לתשתית לאומית מספר 55 - תחנת כוח צומת אנרגיה
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות בקשה להקלה לפי סעיף 149 
לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, על ידי חברת צומת אנרגיה, מתכנית לתשתית לאומית מספר 55 - תחנת כוח 

צומת אנרגיה )להלן - התכנית המאושרת(.

תיאור המקום: כ–1 ק"מ ממערב לצומת פלוגות, וכ–400 מ' מדרום לכביש 35, בצמוד למט"ש קריית גת. 

מהות ההקלה המבוקשת: הקלה מסעיף 2.1 בהוראות התכנית לשינוי טכנולוגיית התחנה ממחזור משולב למחזור פתוח. 

טבלת גושים חלקות:

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי: שפיר

חלקי חלקהחלקה בשלמותחלק/כל הגושסוג הגושגוש

10חלקמוסדר2868

2-4, 6חלקמוסדר2945

1חלקמוסדר2960

8,9חלקמוסדר3081

6, 9, 1011חלקמוסדר3082

6, 9, 10, 15, 18, 21-23, 27-25חלקמוסדר3083

2, 4, 13-10, 316, 8, 9, 14מוסדר3084

___________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.
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מרחב תכנון מקומי: קריית גת

חלקי חלקהחלקה בשלמותחלק/כל הגושסוג הגושגוש

10חלקמוסדר2868

9, 10, 27-25חלקמוסדר3083

מרחב תכנון מקומי: יואב

חלקי חלקהחלקה בשלמותחלק/כל הגושסוג הגושגוש

15, 16חלקמוסדר1700

1, 4, 5, 11חלקמוסדר34102

מרחב תכנון מקומי: לכיש

חלקי חלקהחלקה בשלמותחלק/כל הגושסוג הגושגוש

10חלקמוסדר1700

עיון במסמכי הבקשה: כל מעוניין בקרקע, בבניינים או בנכסים האמורים שעלול להיפגע מאישור ההקלה רשאי לעיין 
בעותקי הבקשה במשרדי הוועדות הרשומות להלן, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, רח' יפו 232, ת"ד 36078, ירושלים 94383, טל' 02-5312666, פקס'   )1(
;02-5697997

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263791, פקס'    )2(
;08-6263797

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יואב, המועצה האזורית יואב, צומת ראם )מסמיה(, טל' 08-8500705;  )3(

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לכיש, המועצה האזורית לכיש, נהורה, טל' 072-3367801, פקס' 072-3367805;  )4(

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שפיר, המועצה האזורית שפיר, מרכז שפירא 79411, טל' 08-8508904/36/46' פקס'  )5( 
;08-8605737

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית גת, ת"ד 1, קריית גת 82100, טל' 08-6874771, 08-6874501, פקס' 08-6602240;  )6(

ניתן לעיין בהודעה זו גם באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת: http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/ תחת 
הכותרת "איתור תכנית וישות תכנונית"  ---< "תתל/55/הק/1/2017". 

http://iplan.gov.il/ האינטרנט:  בכתובת  מקוון  טופס  באמצעות:  להגיש  אפשר  זו  לבקשה  מנומקת  התנגדות 
 hasagot_vatal/. יש לציין פרטים מלאים ליצירת קשר: כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, טלפון ופקס. או בכתובת הדוא"ל:
ti-tashtiyot@iplan.gov.il. או בכתב למשרדי הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות בהתאם לפרטים 
שלעיל )מומלץ להעביר עותק סרוק וחתום לכתובת הדוא"ל ti-tashtiyot@iplan.gov.il(. בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 
דין.   עורך  תצהיר  לצרף  צורך  אין  שישנם(.  )ככל  אלקטרוני  דואר  וכתובת  פקס  טלפון,  מספר  מדויקת,  כתובת  ולציין  זו 

ההתנגדויות יובאו לדיון לפני הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות. 

כ"א באייר התשע"ז )17 במאי 2017(
)חמ 3-697-ה24-3(

                            אביגדור יצחקי
                            ראש מטה הדיור הממשלתי

     ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בירושלים

פר"ק 51832-05-17

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

ובעניין פירוק החל"צ מדרסת דאר אלמערפה בע"מ, חל"צ 
.51-379066-7

כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  ההקדשות,  רשם  המבקש: 
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה ברשות התאגידים, רח' השלושה 

2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החל"צ הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.7.2017, בשעה 9.00.

כל נושה או חבר בחל"צ האמורה הרוצה לתמוך במתן צו 
בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, 
שימסור  לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם 

למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.4.7.2017

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 4.7.2017.

                                                     מירית כנרי, עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

                                                         רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 65470-03-17

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

ובעניין פירוק חברת עיטופית בע"מ, ח"פ 51-126306-3,

זעירא  אוריאל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
פקס'  ,03-6006003 טל'   ,52521 גן  רמת   ,6 הרקון  מרח'   ואח', 

.03-6006004

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.10.2017 בשעה 12.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 15.10.2017.

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

אוריאל זעירא, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 30517-03-17

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

ובעניין פירוק חברת נעים ברבארה בינוי ותשתיות בע"מ, 
ח"פ 51-277213-8,

ח'טיב,  אנואר  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
רישיון מס' 28879, מרח' לוחמי הגטאות 12, נהריה 22401.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.9.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 14.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 15.8.2017.

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

אנואר ח'טיב, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 30541-03-17

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

ובעניין פירוק חברת לינה הנדסה בע"מ, ח"פ 51-150879-8,

ח'טיב,  אנואר  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
רישיון מס' 28879, מרח' לוחמי הגטאות 12, נהריה 22401.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.7.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 14.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 15.8.2017.

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

אנואר ח'טיב, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 30592-03-17

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

בע"מ,  ובינוי  תשתיות  הצפון  אשל  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-315879-0

ח'טיב,  אנואר  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
רישיון מס' 28879, מרח' לוחמי הגטאות 12, נהריה 22401.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.9.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 14.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 15.8.2017.

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

אנואר ח'טיב, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 30613-03-17

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

ח"פ  בע"מ,  ופיתוח  בניין  נורה  נ.  נ.  חברת  פירוק  ובעניין 
51-369791-2

ח'טיב,  אנואר  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
רישיון מס' 28879, מרח' לוחמי הגטאות 12, נהריה 22401.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.9.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 14.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 15.8.2017.

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

אנואר ח'טיב, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 27962-05-17

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

ובעניין פירוק חברת ת. משאבי אנוש וכח אדם אבשלום 
בע"מ, ח"פ .51-484878-7,

והמבקש: דוד ששון, ע"י ב"כ עו"ד חן דיין שלום, מרח' י"ל 
פרץ 8, תל אביב 6685308.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.7.2017 בשעה 9.45.

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   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.15.7.2017

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

חן דיין שלום, עו"ד  
ב"כ המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 17407-05-17

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

ח"פ בע"מ,  בייטמן  את  שישקוב  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-443489-3

דמיטרי  עו"ד  ב"כ  ע"י  פקטור,  אנסטסיה  והמבקשת: 
בקסנסקי, רישיון מס' 30059, מרח' תרמ"ב 5, ראשון לציון, טל' 

03-9563676, פקס' 03-9500929.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.7.2017 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 17.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 1.7.2017.

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

דמיטרי בקסנסקי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 29719-05-17

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

ח"פ בע"מ,   )1992( הנדסה  קיטו  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-170058-5

והמבקשת: חברת חממה ליזמות טכנולוגית - קרית ויצמן 
רפאל  או  לבנת  רז  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,51-160939-8 ח"פ  בע"מ, 
פקס'  ,03-6132777 טל'  גן,  רמת   ,33 ז'בוטינסקי  מרח'   פרקש, 

.03-6131076

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
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את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.5.7.2017

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 28.6.2017.
רונן נאוי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 51613-05-17

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

ובעניין פירוק חברת מ.ד פארם ועוד בע"מ, ח"פ 51-481634-7,

מרח'  זקס,  יצחק  עו"ד  ב"כ  ע"י  סטודניק,  יעקב  והמבקש: 
דרויאנוב 5, תל אביב 6314305.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.7.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.4.7.2017

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

יצחק זקס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 60353-05-17

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

ח"פ בע"מ,  הפקות  אנסטסיה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-555623-1

יפה,  איתי  עו"ד  ב"כ  ע"י  דשקאנט,  אנסטסיה  והמבקשת: 
מת"ד 940, קריית ים 29108.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.9.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 15.7.2017.

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

איתי יפה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
10.7.2017 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 25.5.2017.

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

רז לבנת, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 29863-05-17

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

ובעניין פירוק חברת בוקה תוכנה בע"מ, ח"פ 51-169107-3,

והמבקשת: חברת חממה ליזמות טכנולוגית - קרית ויצמן 
רפאל  או  לבנת  רז  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,51-160939-8 ח"פ  בע"מ, 
פקס'  ,03-6132777 טל'  גן,  רמת   ,33 ז'בוטינסקי  מרח'   פרקש, 

.03-6131076

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.7.2017 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 27.5.2017.

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

רז לבנת, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 39257-05-17

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

ח"פ בע"מ,  תקשורת  אבידר  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-443736-7

והמבקש: יונתן חלבי, ע"י ב"כ עו"ד רונן נאוי, מרח' לינקולן 
20, תל אביב, טל' 03-7611611.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.7.2017 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 למבקש הודעה על רצונו זה.
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הודעה מאת הכונס הרשמי

פר"ק 11446-08-14  בבית המשפט המחוזי בירושלים      

בעניין:  רשות השידור )בפירוק( 

באמצעות הכונס הרשמי, מפרק רשות השידור, רח' יפו 216 "בית שערי העיר", ירושלים 9438307

הודעה בדבר המועד האחרון להגשת תביעות חוב מטעם נושי רשות השידור )בפירוק(

ביום ט"ו באב התשע"ד )11 באוגוסט 2014(, פורסם ברשומות חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014 )להלן - החוק(, 
המסדיר את פירוקה של רשות השידור, ובמסגרתו מונה הכונס הרשמי לתפקיד מפרק רשות השידור. 

בהתאם לסעיפים 105 ו–109 לחוק מתכבד הכונס הרשמי להודיע, כי על הנושים המפורטים להלן )להלן - הנושים( 
לתבוע את חובם בדרך של הגשת תביעות חוב למפרק וזאת לא יאוחר מיום ה' אלול תשע"ז )25.08.2017(, )להלן - המועד 

האחרון(.

עובד/ת רשות השידור הטוען/ת לחוב של רשות השידור כלפיו/ה;  •

מי שהתקשר בחוזה עם רשות השידור לרכישת הפקת מקור קנויה;  •

נושים של רשות השידור כאמור לעיל, אשר לא יגישו תביעות חוב עד למועד האחרון הנקוב לעיל, לא יהיו זכאים 
להגישן במועד מאוחר יותר, ולא יוכרו כנושים של רשות השידור. 

יובהר כי המועד האחרון להגשת תביעות חוב על ידי נושים שאינם נמנים עם אחת הקבוצות המפורטות לעיל חלף 
זה מכבר בתאריך ט' בטבת תשע"ה )31.12.2014(.

את תביעת החוב בצירוף אסמכתאות להוכחת החוב, יש להגיש באחת הדרכים המפורטות להלן: 

מילוי טופס תביעת חוב מקוונת באתר האינטרנט הרשמי של אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי בכתובת   )1(
www.apac.justice.gov.il תחת לשונית "יחידות האגף"  "הכונס רשמי"  "הגשת תביעת חוב מקוונת". 

תביעת החוב תוגש במסגרת תיק פח/2882 המתנהל במחוז ירושלים. יש להזין את מועד כניסת החוק לתוקף )11.8.2014(   
במקום מועד צו הפירוק.  

על גבי טופס תביעת חוב )המצוי באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי תחת לשונית "טפסים"  "כונס   )2(
רשמי"  "פירוק חברה"  "טופס תביעת חוב להגשה בהליך פירוק חברה"( שתישלח באמצעות דואר רשום, לכתובת 
משרד המנהלים המיוחדים, יגאל ארנון ושות' - עורכי דין, רח' הלל 31, ירושלים, 9458131, או לכתובת דואר אלקטרוני - 

 .iba@arnon.co.il

כ' בסיוון תשע"ז )14 ביוני 2017(                                                        
הכונס הרשמי    

מפרק רשות השידור  


