
רשומות

ילקוט הפרסומים

654 		........................................................ הודעה	על	מינוי	שופטים

	מבחנים	לחלוקת	כספי	תמיכות	של	המשרד	להגנת
	הסביבה	למוסדות	ציבור	העוסקים	בחינוך

655 סביבתי...................................................................................		

	תיקון	מבחנים	למתן	תמיכה	של	משרד	החינוך
660 התרבות	והספורט	במוסדות	ציבור............................		

הודעות	לפי	חוק	הסכמים	קיבוציים	-	
661 		.................... הסכמים	שהוגשו	לרישום	עד	30.9.2009 	

664 ביטול	הסכם	קיבוצי...........................................................		 	

664 הסכמים	מיוחדים	שהוגשו	לרישום	עד	31.10.9.2009.		 	

666 הודעות	לפי	פקודת	האגודות	השיתופיות	........................		

666 הודעות	מאת	הציבור..................................................................		

676 דוחות	שבועיים	של	בנק	ישראל.............................................		

                                 עמוד             עמוד

23 בנובמבר 2009 6024 ו' בכסלו התש"ע



ילקוט הפרסומים 6024, ו' בכסלו התש"ע, 23.11.2009 654

הודעה על מינוי שופטים
לפי	חוק	בית	משפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-1984

]נוסח	 המשפט	 בתי	 לחוק	 	22 לסעיף	 בהתאם	 מודיע,	 אני	
בתוקף	 מינה	 המדינה	 שנשיא	 התשמ"ד-11984,	 משולב[,	
סמכותו	לפי	סעיף	4	לחוק–יסוד:	השפיטה2	את	הרשומים	מטה	
	27( התש"ע	 בחשוון	 ט'	 ביום	 החל	 לצדם,	 כמפורט	 לשופטים,	

באוקטובר	2009(:

בית	 של	 שופטת	 לכהונת	 	- בזק-רפפורט	 תמר	 הדין	 עורכת	
המשפט	המחוזי	ירושלים;

הרשמת	תמר	נמרודי	-	לכהונת	שופטת	של	בית	משפט	שלום	
במחוז	ירושלים;

עורכת	הדין	רות	אטדגי-פריאנטה	-	לכהונת	שופטת	של	בית	
משפט	שלום	)ענייני	משפחה(	במחוז	דרום;

עורכת	הדין	אסתר	ז'יטניצקי	)רקובר(	-	לכהונת	שופטת	של	בית	
משפט	שלום	)ענייני	משפחה(	במחוז	תל	אביב;

שלום	 משפט	 בית	 של	 שופט	 לכהונת	 	- רום	 אלון	 הדין	 עורך	
במחוז	דרום	)אילת(;

עורכת	הדין	הדס	פלד	-	לכהונת	שופטת	של	בית	משפט	שלום	
במחוז	תל	אביב;

בית	משפט	שלום	 -	לכהונת	שופט	של	 נעם	שילו	 עורך	הדין	
)נוער(	במחוז	דרום;

עורך	הדין	אבישי	זבולון	-	לכהונת	שופט	של	בית	משפט	שלום	
במחוז	דרום;

בית	 לכהונת	שופטת	של	 	- נגה	שמואלי-מאייר	 הדין	 עורכת	
משפט	שלום	במחוז	דרום;

עורך	הדין	אריאל	ברגנר	-	לכהונת	שופט	של	בית	משפט	שלום	
במחוז	דרום;

עורך	הדין	אריה	נאמן	-	לכהונת	שופט	של	בית	משפט	שלום	
)ענייני	משפחה(	במחוז	חיפה;

שלום	 משפט	 בית	 של	 שופטת	 לכהונת	 	- דהן	 מירה	 הרשמת	
)ענייני	משפחה(	במחוז	תל	אביב;

עורך	הדין	נפתלי	שילה	-	לכהונת	שופט	של	בית	משפט	שלום	
)ענייני	משפחה(	במחוז	תל	אביב;

משפט	 בית	 של	 שופטת	 לכהונת	 	- בן–ארי	 מירב	 הדין	 עורכת	
שלום	במחוז	המרכז;

בית	משפט	 לכהונת	שופטת	של	 	- אניספלד	 קרן	 הדין	 עורכת	
שלום	במחוז	חיפה;

משפט	 בית	 של	 שופטת	 לכהונת	 	- ספינזי	 מלכה	 הדין	 עורך	
שלום	במחוז	תל	אביב;

עורכת	הדין	שרון	קיסר	-	לכהונת	שופטת	של	בית	משפט	שלום	
במחוז	מרכז;

עורך	הדין	ארנון	קימלמן	-	לכהונת	שופט	של	בית	משפט	שלום	
)ענייני	משפחה(	במחוז	צפון;

עורך	הדין	ישגב	נקדימון	-	לכהונת	שופט	של	בית	משפט	שלום	
במחוז	מרכז;

עורך	הדין	רמי	חיימוביץ	-	לכהונת	שופט	של	בית	משפט	שלום	
במחוז	תל	אביב;

עורכת	הדין	שרה	שרית	זמיר	-		לכהונת	שופטת	של	בית	משפט	
שלום	במחוז	מרכז;

עורך	הדין	עוז	עזרא	ניר	)נאוי(	-	לכהונת	שופט	של	בית	משפט	
שלום	במחוז	מרכז;

שלום	 משפט	 בית	 של	 שופט	 לכהונת	 	- רובס	 אבישי	 הרשם	
במחוז	חיפה;

הרשמת	עינת	אבמן-מולר	-	לכהונת	שופטת	של	בית	משפט	
שלום	במחוז	ירושלים;

הרשמת	אורית	בת	אל	חדד	-	לכהונת	שופטת	של	בית	משפט	
שלום	במחוז	דרום;

עורכת	הדין	טל	תדמור-זמיר	-	לכהונת	שופטת	של	בית	משפט	
שלום	במחוז	חיפה;

עורך	הדין	נאסר	ג'השאן	-	לכהונת	שופט	של	בית	משפט	שלום	
במחוז	חיפה;

עורך	הדין	מיכאל	קרשן	-	לכהונת	שופט	של	בית	משפט	שלום	
במחוז	מרכז;

משפט	 בית	 של	 שופטת	 לכהונת	 	- דן	 מי	 מירית	 הדין	 עורכת	
שלום	במחוז	ירושלים;

הרשמת	עירית	קויפמן	-	לכהונת	שופטת	של	בית	משפט	שלום	
במחוז	דרום;

עורכת	הדין	שרון	הלוי	-	לכהונת	שופטת	של	בית	משפט	שלום	
)נוער(	במחוז	דרום;

עורך	הדין	אייל	דורון	-	לכהונת	שופט	של	בית	משפט	שלום	
מחוז	חיפה;

עורך	הדין	עמית	פרייז	-	לכהונת	שופט	של	בית	משפט	שלום	
במחוז	המרכז;

עורכת	הדין	מעין	צור	-	לכהונת	שופטת	של	בית	משפט	שלום	
במחוז	חיפה;

הרשמת	שלי	אייזנברג	-	לכהונת	שופטת	של	בית	משפט	שלום	
)ענייני	משפחה(	במחוז	צפון;

בית	 של	 שופטת	 לכהונת	 	- גלפז-מוקדי	 רננה	 הדין	 עורכת	
משפט	שלום	במחוז	חיפה;

הרשמת	לובנה	שלאעטה-חלאילה	-	לכהונת	שופטת	של	בית	
משפט	שלום	במחוז	חיפה;

הרשמת	יפעת	מישורי	-	לכהונת	שופטת	של	בית	משפט	שלום	
במחוז	חיפה;

עורכת	הדין	שרה	אורה	חביב	-	לכהונת	שופטת	של	בית	משפט	
שלום	במחוז	דרום;

עורך	הדין	גיל	קרזבום	-	לכהונת	שופט	בתי	משפט	לתעבורה	
במחוז	חיפה;

משפט		 בתי	 שופטת	 לכהונת	 	- שרון-גרין	 דלית	 הדין	 עורכת	
לתעבורה	במחוז	צפון;

משפט		 בתי	 שופט	 לכהונת	 	- צימרמן	 יהושע	 הדין	 עורך	
לתעבורה	במחוז	תל	אביב;

משפט		 בתי	 שופטת	 לכהונת	 	- במבילה	 עדי	 הדין	 עורכת	
לתעבורה	במחוז	צפון,

י'	בחשוון	התש"ע	)28	באוקטובר	2009(
	 )חמ	60—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	

__________
1		ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198.

2		ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	78.
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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד להגנת 
הסביבה למוסדות ציבור העוסקים בחינוך סביבתי

לפי	חוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-1985	 	

התשמ"ה-11985	 התקציב,	 יסודות	 לחוק	 3א	 לסעיף	 בהתאם	
לממשלה,	 המשפטי	 היועץ	 עם	 ובהתייעצות	 החוק(,	 	- )להלן	
המשרד	 של	 תמיכות	 כספי	 לחלוקת	 מבחנים	 בזה	 מתפרסמים	
להגנת	הסביבה	)להלן	-	המשרד(	למוסדות	ציבור	העוסקים	בחינוך	

סביבתי:	

כללי 	.1

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

ולדיון	בהן2	)להלן	-	הנוהל(	ובהתאם	למבחנים	אלה;

וראוי	 נכון	 אכן	 אם	 שתיינתן,	 צריך	 עצמה	 התמיכה	 )ב(	
לתתה	על	פי	עקרונות	של	סבירות		ושוויון;

תשקול	 לתמיכה,	 בקשה	 בכל	 ולהחליט	 לדון	 בבואה	 )ג(	
תוך	 הרלוונטיות,	 העניין	 נסיבות	 כל	 את	 הוועדה	
יישום	שוויוני,	אחיד,	מקצועי	וענייני	של	המבחנים;

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

העניין;	החלטת	הוועדה	תהיה	מנומקת.

הגדרות 	.2

במבחנים	אלה	-	

"נושא	סביבתי"	-	נושא	שעניינו	שמירה	על	הסביבה	בהקשר	
מפגעי	 אוויר,	 איכות	 אלה:	 מנושאים	 יותר	 או	 אחד	 של	
אסבסט,	טבע	ומגוון	ביולוגי,	חומרים	מסוכנים,	ים	וחופים,	
חקלאית,	 סביבה	 ונחלים,	 מים	 מיחזור,	 במזיקים,	 לחימה	
השאר,	 בין	 זה,	 )בכלל	 בר–קיימא	 פיתוח	 עירונית,	 סביבה	
מוצקה,	 פסולת	 סביבתית(,	 כלכלה	 ירוקה,	 בניה	 תחבורה,	
קרינה,	קרקעות	מזוהמות,	רעש,	שטחים	פתוחים,	שפכים;		

"חינוך	סביבתי"	-	חינוך	לנושא	סביבתי;

"מוסד	ציבור"	-	כהגדרתו	בסעיף	3א	לחוק;

קבועה	 פעילות	 המקיימת	 מסגרת	 	- סביבתי"	 לחינוך	 "מרכז	
שעניינה	חינוך	סביבתי;

"שעה	אקדמית"	-	שעה	בת	45	דקות.

מטרות התמיכה 	.3

ואחריות	 מודעות	 הרחב	 בציבור	 לפתח	 התמיכה	 מטרות	 	
חינוך	 פעולות	 של	 מגוון	 באמצעות	 סביבתיים	 בנושאים	

והסברה,	וכן	יצירת	תשתית		לפעולות	אלה.

תנאי סף למתן תמיכה 	.4

מוסד	ציבור	הזכאי	לתמיכה	הוא	זה	העומד	בתנאים	אלה:	 	

הוא	אינו	מוסד	חינוך	שבו	ניתן	חינוך	לתלמידים	עד	 	)1(
גבוהה	 להשכלה	 מוסד	 או	 ספר(,	 בית	 )כגון:	 	18 גיל	

ואינו	מוכר	כתנועת	נוער	או	כארגון	נוער;

סוג	הפעילות	שבעבורה	מבוקשת	תמיכה	לפי	מבחנים	 	)2(
אלה	אינה	מתוקצבת	בדרך	אחרת	מתקציב	המדינה;

הפעילות	שבעבורה	מבוקשת	תמיכה	אינה	חלק	מתכנית	 	)3(
לימודים	פורמלית	או	מלימודים	פורמליים;

פעילות	 למעט	 מוגבלויות,	 לבעלי	 נגישה	 הפעילות	 	)4(
אשר	מפאת	אופיה	לא	ניתן	להנגישה	)כגון:	סיור	רגלי	

בשטח(;

מוסד	הציבור	הגיש		בקשה	מלאה,	מפורטת		ובמועד,	 	)5(
בהתאם	להנחיות	שיינתנו	על	ידי	המשרד,	בצירוף	כל	

המסמכים	והאישורים	הנדרשים	ובהתאם	לנוהל;

מוסד	הציבור	הגיש	למשרד	תכנית	מפורטת	)להלן	-	 	)6(
התכנית(	של	הפעילות	נשוא	בקשת	התמיכה		בהתאם	

לסעיף	6	במבחנים	אלה;	

מוסד	הציבור	הסכים	בכתב	כי	למשרד	להגנת	הסביבה	 	)7(
מטרות	 את	 המקדם	 שימוש	 כל	 לעשות	 זכות	 תהיה	
התמיכה	לפי	מבחנים	אלה	בכל	תוצרי	הפעילות	הנתמכת	

בלא	תמורה,	תוך	אזכור	שם	המוסד;

מוסד	הציבור	פעל	באופן	ממשי	בתחום	שבעבורו	הוא	 	)8(
מבקש	תמיכה	במשך	שנתיים	לפחות	לפני	הגשת	בקשת	
או	 באחד	 או	 סביבתי	 בנושא	 בחינוך	 עיסוק	 התמיכה;	
יותר	מהתחומים:	גאוגרפיה,	מדעים,	לימודי	ארץ	ישראל		

ייחשב	כעמידה	בתנאי	זה;

לקבלת	 ציבור	 מוסד	 של	 ראשונה	 בקשה	 של	 במקרה	 	)9(
מוסד	הציבור	בתחומי	 פעילותו	של	 -	עלות	 תמיכה	
הפעילות	הנתמכים	לפי	מבחנים	אלה	בשנה	שקדמה	
עלות	 ממחצית	 פחת	 לא	 הבקשה	 הגשת	 למועד	

הפעילות	שבעבורה	הוא	מבקש	תמיכה.	

5.		סוגי הפעילות והנושאים הנתמכים

פעילויות	שמטרתן	פיתוח	תכניות	לימודים	והעשרה	 )א(	
למידה	 מרכזי	 פיתוח	 וכן	 והטמעה	 יישום	 ואמצעי	

)50%	מכלל	תקציב	התמיכה(,	כמפורט	להלן:

העשרה	 תכניות	 לימודים,	 תכניות	 פיתוח	 	)1(
שונים	 יעד	 בקהלי	 והטמעתן	 ליישומן	 ואמצעים	
מיעוטים,	 מגזרי	 עולים,	 קשישים,	 נוער,	 לרבות	
יכול	 היישום	 אמצעי	 בכך;	 וכיוצא	 חרדי	 מגזר	
שיהיו	ויזואליים,	מוחשיים,	דיגיטליים	או	אחרים	

והכל	בתחום	הנושאים	הסביבתיים;	

לרבות	 סביבתיים	 בנושאים	 למידה	 מרכזי	 פיתוח	 	)2(
פיתוח	 ולמעט	 סביבתי,	 לחינוך	 ומרכזים	 מוזאונים	
מקבל	 פיתוחם	 שבעבור	 סביבתי	 לחינוך	 מרכזים	

המוסד	תמיכה	ממקור	ממשלתי	כלשהו.

פעילויות	שמטרתן	העשרה,	הכשרה	והעלאת	מודעות	 )ב(	
לנושאי	סביבה	)50%	מכלל	תקציב	התמיכה(,	כמפורט	

להלן:

אירוע	רב–משתתפים	- 	)1(

היא	 רב–משתתפים	 אירוע	 מסוג	 פעילות	 )א(	
פעילות	שמתקיימים	בה	כל	התנאים	האלה:

משתתפים	בפעילות	500	איש	לפחות; 	)1(

הפעילות	נערכת	במקום	ציבורי	ופתוחה	 	)2(
לקהל	הרחב	בלא	תשלום;

עוסקת	 הפעילות	 שבו	 המרכזי	 הנושא	 	)3(
הוא		נושא	סביבתי;

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

י"פ	התשנ"ב,	עמ'	2569;	התשנ"ד,	עמ'	4716;	התשנ"ז,	עמ'	1710;	 		2	

	התש"ס,	עמ'	3264;	התשס"א,	עמ'	402	ועמ'	1628;	התשס"ב,	
	עמ'	761;	התשס"ג,	עמ'	1358;	התשס"ד,	עמ'	107,	עמ'	298	ועמ'	

2030;	התשס"ה,	עמ'	330	ועמ'	1140.
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הפעילות	מפורסמת	לציבור	באופן	סביר	 	)4(
באמצעות	אמצעי	התקשורת;	

הפעילות	נמשכת	שעתיים	לפחות	)120	 	)5(
דקות(;

מוסד	 שמקיים	 רב–משתתפים	 אירוע	 כל	 )ב(	
בעדו	 הגיש	 הציבור	 ושמוסד	 הציבור	
בקשה	לתמיכה	ייחשב	לעניין	מבחנים	אלה	

כפעילות	אחת;

יום	עיון	-		 	)2(

פעילות	 היא	 עיון	 יום	 מסוג	 פעילות	 )א(	
שמתקיימים	בה	כל	התנאים	האלה:	

אקדמיות	 שעות	 	6 הכוללת	 פעילות	 	)1(
ודיונים	 סדנאות	 הרצאות,	 של	 לפחות	

בנושאים	סביבתיים;

)להלן	בפסקת	 בפעילות,	על	כל	חלקיה	 	)2(
	50 משתתפים	 הפעילות(,	 	- זו	 משנה	

איש	לפחות;	

)כגון:	 ציבורי	 במקום	 נערכת	 הפעילות	 	)3(
אולם	תרבות,	מתנ"ס,	בית	מלון	וכדומה(	

שיש	בו	ציוד	שנדרש	לצורך	עריכתו;

הפעילות	מפורסמת	לציבור	באופן	סביר	 	)4(
באמצעות	אמצעי	התקשורת;	

על	 עולה	 אינה	 בפעילות	 ההשתתפות	 	)5(
25	שקלים	חדשים	למשתתף;	

ידי	 על	 יועברו	 בפעילות	 	 ההרצאות	 	)6(
הסביבה	 איכות	 בתחומי	 מקצוע	 אנשי	
לפחות	 ראשון	 תואר	 בעלי	 שהם	

בתחומים	שבהם	היא	עוסקת;	

כל	יום	עיון	שמקיים	מוסד	הציבור	ושמוסד	 )ב(	
הציבור	הגיש	בעדו	בקשה	לתמיכה,	ייחשב	

לעניין	מבחנים	אלה	כפעילות	אחת;

סמינר	- 	)3(

פעילות מסוג סמינר היא פעילות שמתקיימים  )א( 
בה כל התנאים האלה: 

יומיים	לפחות,	כולל	 פעילות	הנמשכת	 	)1(
לינה,	ולא	יותר	מארבעה	ימים;

8	שעות	 כולל	 מימי	הפעילות	 כל	אחד	 	)2(
אקדמיות	לפחות;

)להלן	בפסקת	 בפעילות,	על	כל	חלקיה	 	)3(
	30 משתתפים	 הפעילות(,	 	- זו	 משנה	
שמונה	 על	 עולה	 שגילם	 לפחות	 איש	

עשרה	שנים;

על	 עולה	 אינה	 בפעילות	 ההשתתפות	 	)4(
25	שקלים	חדשים	ליום	למשתתף;	

הפעילות	עוסקת	בנושא	סביבתי; 	)5(

לציבור	 מפורסם	 הפעילות	 של	 קיומה	 	)6(
או	 הכתובה	 התקשורת	 באמצעי	

האלקטרונית;

ידי	 על	 ומועברת	 מרוכזת	 הפעילות	 	)7(
הסביבה	 איכות	 בתחומי	 מקצוע	 אנשי	
בתחומים	 לפחות	 ראשון	 תואר	 בעלי	

שבהם	היא	עוסקת;	

כל	סמינר	שמקיים	מוסד	הציבור	ואשר	מוסד	 )ב( 
ייחשב	 הציבור	הגיש	בעדו	בקשה	לתמיכה 

לעניין	מבחנים	אלה	כפעילות	אחת.

תכנית				 	.6

עלות	 פירוט	 התכנית	 תכלול	 הפעילויות,	 כלל	 לגבי	 )א(	
המימון	 מקורות	 כלל	 לרבות	 המבוקשת	 הפעילות	

שלה;	כמו	כן,	יפורטו	העניינים	האלה:	

כאמור		 והעשרה	 לימודים	 תכניות	 פיתוח	 לגבי	 	)1(
בסעיף	5)א()1(,	תכלול	התכנית:

הצגת	ראשי	פרקים	לתכנית; )א(	

היעד	 קהל	 בקרב	 להטמעה	 ראשונית	 תכנית	 )ב(	
היעד	 קהלי	 )מתוך	 התכנית	 מיועדת	 שאליו	

המפורטים	בסעיף	5)א()1((;	

התכניות,	 ומפתחי	 הכותבים	 רשימת	 )ג(	
והשכלתם;

וההמחשה	 היישום	 לאמצעי	 ראשונית	 תכנית	 )ד(	
ואופן	התאמתם	לקהל	היעד	ולנושא	הסביבתי		
אנשי	 	 בידי	 יבוצע	 התכנית	 פיתוח	 שנבחר;	
מקצוע	שהם	בעלי	תואר	ראשון	לפחות	בתחומים	

הרלוונטיים	לתכנית	המוצעת;		

לגבי	פיתוח	מרכזי	למידה	כאמור	בסעיף	5)א()2(,		 	)2(
תכלול	התכנית:	

תכנית	מפורטת	להקמת	המרכז	לחינוך	סביבתי	 )א(	
או	המוזאון,	הכוללת	את	התחומים	העיקריים	

שיטופלו;

או	 סביבתי	 לחינוך	 המרכז	 מפתחי	 רשימת	 )ב(	
ופירוט	 כולל	הכשרתם	המקצועית	 המוזאון	

הניסיון	שלהם;

הגדרת	קהל	היעד	שאליו	יפנה	המוזאון	או	 )ג(	
המרכז	לחינוך	סביבתי;

ההצגה	 אופן	 את	 שתדגים	 ראשונית	 תכנית	 )ד(	
הוויזואלית	של	הנושאים		במוזאון	או		במרכז	

לחינוך	סביבתי;

לגבי	פעילות	מהסוג	האמור	בסעיף	5)ב()1(	עד	)3(,	 	)3(
תכלול	התכנית:		

תכנית	מפורטת	של	הפעילות,	לרבות	פירוט	 )א(	
תוכני	 	 הפעילות,	 שעות	 הפעילות,	 תאריכי	
יעסקו		 שבהם	 הנושאים	 ורשימת	 ההדרכה	

הפעילויות;	

האמצעים	שבהם	תפורסם	הפעילות	לציבור; )ב(	

פירוט	אנשי	המקצוע	בתחומי	איכות	הסביבה	 )ג(	
השכלתם	 לרבות	 בפעילות,	 שישתתפו	

וניסיונם	בתחומים	הרלוונטיים	לפעילות;

מיקום	הפעילות	ומועדה; )ד(	

דרכים	 ובה	 תכנית	 צפוי,	 משתתפים	 מספר	 )ה(	
לגיוס	משתתפים;

את	 שילוו	 והשיווק	 הפרסום	 פעולות	 )ו(	
הפעילות;

גופים	השותפים	בארגון	הפעילות		ובמימונו. )ז(	

אמות המידה 	.7

הציבור	 מוסד	 מבקש	 שבעדן	 מהפעילויות	 אחת	 כל	 )א(	
תמיכה,	תנוקד	בהתאם	לאמות	מידה	אלה:	
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אמות	המידה	לפעילויות	שמטרתן	פיתוח	מרכזי	 	)1(
למידה,	תכניות	ואמצעי	יישום	והטמעה	כאמור	

בסעיף	5)א(	)סה"כ	100%(:

התאמת	נושא	הפעילות	לקהל	היעד	שנבחר,	 )א(	
כמפורט	להלן	)5%(:

התאמה	מלאה	-	הנושא	שנבחר	מתאים	 	)1(
ביותר	לקהל	היעד	-	10	נקודות;

התאמה	חלקית	-	הנושא	שנבחר	מתאים	 	)2(
במידה	חלקית	לקהל	היעד	-	5	נקודות;

והיישום	 ההמחשה	 אמצעי	 התאמת	 )ב(	
שנבחרו,	 הסביבתיים	 לנושאים	 שבפעילות	

כמפורט	להלן	)5%(:

ההמחשה	 אמצעי	 	- מלאה	 התאמה	 	)1(
של	 טובה	 להבנה	 תורמים	 והיישום	

הנושא	הנבחר	-		10	נקודות;

ההמחשה	 אמצעי	 	- חלקית	 התאמה	 	)2(
בלבד	 חלקי	 באופן	 תורמים	 והיישום	

להבנה	של	הנושא	הנבחר	-	5	נקודות;

לקהל	 והיישום	 ההמחשה	 אמצעי	 התאמת	 )ג(	
היעד	שנבחר,	כמפורט	להלן	)5%(:	

אמצעי	 בבחירת	 	- מלאה	 התאמה	 	)1(
ההמחשה	והיישום	ניכרת	התאמה	מלאה	

למאפייני	קהל	היעד	-	10	נקודות;

אמצעי	 בבחירת	 	- חלקית	 התאמה	 	)2(
התייחסות	 ניתנה	 והיישום	 ההמחשה	
חלקית	בלבד	למאפייני	קהל	היעד	-	5	

נקודות;

ההמחשה	 אמצעי	 וחדשנות	 מורכבות	 )ד(	
והיישום,	כמפורט	להלן	)10%(:

הכוללים	 	 והיישום	 ההמחשה	 אמצעי	  )1(
	10 	- האלה	 המרכיבים	 שלושת	 את	

נקודות:

מיצג	אור–קולי	משולב	)כגון:	סרטון,	 )א(	
מצגת,	וכיוצא	בזה(;

שימוש	משמעותי	בחומרים	פיזיים; )ב(	

דגם	פעיל	של	מערכת	טכנולוגית;	 )ג(	

הכוללים	 והיישום	 ההמחשה	 אמצעי	 	)2(
	)1( שניים	מהמרכיבים	שבפסקת	משנה	

-	7	נקודות;

הכוללים	 והיישום	 ההמחשה	 אמצעי	 	)3(
שבפסקת	 מהמרכיבים	 אחד	 מרכיב	

משנה	)1(	-	3	נקודות;

גיוון	לשוני	)5%(: )ה(	

ניקוד	באמת	מידה	זו	יינתן	לתכנית	הלימודים	 	
אשר	 סביבתי	 לחינוך	 למרכז	 או	 וההעשרה	
בהם	 הכלול	 המושמע	 או	 הכתוב	 החומר	
לשפה	 לפחות,	 	75% של	 בהיקף	 מתורגם	
שאינה	עברית,	אחת	או	יותר,	כמפורט	להלן:

	2 	- הערבית	 לשפה	 מתורגם	 החומר	 	)1(
נקודות;

או	 הרוסית	 לשפה	 מתורגם	 החומר	 	)2(
האמהרית	-	1	נקודות;

תכנית	 מפתחי	 של	 וניסיון	 מקצועית	 הכשרה	 )ו(	
הלימודים	וההעשרה	או	מפתחי	המרכז	לחינוך	
הרלוונטיים	 בתחומים	 המוזאון	 או	 סביבתי	

לתכנית,	כמפורט	להלן	)13%(:	

בתחום	 אקדמי	 תואר	 בעלי	 המפתחים	 	)1(
ונוסף	על	כך	הם	בעלי	ניסיון	של	4	שנים	
לפחות	בעיסוק	משמעותי	בתחום	)נוסף	

על	שנות	הלימודים(	-	10	נקודות;

קרוב	 אקדמי	 תואר	 בעלי	 המפתחים	 	)2(
לתחום	או	שהם	בעלי	ניסיון	של	4	שנים	
לפחות	בעיסוק	משמעותי	בתחום	)נוסף	

על	שנות	הלימודים(	-	5	נקודות;

תכנית	 מפתחי	 של	 וניסיון	 מקצועית	 הכשרה	 )ז(	
המרכז	 מפתחי	 או	 וההעשרה	 הלימודים	
לחינוך	סביבתי	או	המוזאון	בהיבטים	פדגוגיים	
	הנדרשים	לביצוע	בפועל		של	 או	דידקטיים	

הפעילות,	כמפורט	להלן	)10%(:

והניסיון	בתחומים	 ההכשרה	המקצועית	 	)1(
הנדרשים	 הדידקטיים	 או	 הפדגוגיים	
תואר	 בעלי	 הם	 והמפתחים	 מתאימה,	
לפחות	 שנים	 ארבע	 של	 וניסיון	 אקדמי	
בתחומים	אלה	)לא	כולל	לימודים(	-	10	

נקודות;

והניסיון	בתחומים	 ההכשרה	המקצועית	 	)2(
רק	 מתאימה	 דידקטיים	 או	 פדגוגיים,	
בעלי	 אינם	 או	שהמפתחים	 באופן	חלקי	

תואר	אקדמי	בתחום	-	5	נקודות;

בתחומים	 וניסיון	 מקצועית	 הכשרה	 העדר	 	)3(
פדגוגיים	או	דידקטיים	-	0	נקודות;

בפועל,	 וביצוע	 תכנון	 לצורך	 שותפות	 קיום	 )ח(	
כמפורט	להלן		)10%(:	

פריסה	 הציג	 המבקש	 הציבור	 מוסד	 	)1(
רחבה	ומגוונת	של	שותפים	שאתם	כבר	
הפעילות	 את	 לבנות	 והחל	 קשר	 יצר	
במשותף	עוד	לפני	הגשת	הבקשה	-	10	

נקודות;

תכנית	 הציג	 המבקש	 הציבור	 מוסד	 	)2(
אפשריים	 לשותפים	 ומקיפה	 מפורטת	
הפועלים	בשטח		שאליהם	יפנה	לאחר	
קבלת	התמיכה	-	7	נקודות;																						

שותפים	 כוללת	 לא	 שהוצעה	 התכנית	 	)3(
אפשריים	-	0	נקודות;

)כולל	 לביצוע	 נוספים	 מימון	 מקורות	 הצגת	 )ט(	
להלן			 כמפורט	 והטמעה(,	 להדרכה	 אדם	 כוח	

:)12%(

מימון	 מקורות	 הציג	 המבקש	 המוסד	 	)1(
)שאינם		 	 	50% מעל	 של	 בהיקף	 נוספים	
ובכלל	 שהוא,	 סוג	 מכל	 ציבורי	 	 מימון	
רשות	 	 ממשלתי,	 משרד	 השאר,	 בין	 זה,	

מקומית,	תאגיד	סטטוטורי(	-	10	נקודות;
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מימון	 מקורות	 הציג	 המבקש	 המוסד	 	)2(
	50% לבין	 	20% בין	 של	 בהיקף	 נוספים	
שהוא,	 סוג	 מכל	 ציבורי	 מימון	 )שאינם	
בין	השאר,	משרד	ממשלתי,		 זה,	 ובכלל	
	3 	- סטטוטורי(	 תאגיד	 מקומית,	 רשות	

נקודות;

מספר	נחשפים	צפוי	לתכנית,	למרכז	לחינוך	 )י(	
סביבתי	או	למוזאון,	כמפורט	להלן	)15%(:

לתכנית,	 להיחשף	 הצפויים	 האנשים	 מספר	 	
למרכז	לחינוך	סביבתי	או	למוזאון	הוא	-	

- פעילות	 לשנת	 איש	 מ–1,000	 פחות	 		
2	נקודות;

- פעילות	 לשנת	 איש	 	2,000 עד	 	1,000 		
4	נקודות;

- פעילות	 לשנת	 איש	 	3,000 עד	 	2,001 		
6	נקודות;	

על	כל	500	איש	נוספים	מעל	3,000	איש	-	 	
	נוספת,	ולא	יותר	מ–10	נקודות	 1	נקודה	

בסך	הכל;

היעד	 לקהל	 והטמעה	 שיווק	 תכנית	 קיום	 )יא(	
להלן	 כמפורט	 התאמתה,	 ומידת	 שנבחר	

:)10%(

שהוצגה,	 וההטמעה	 השיווק	 תכנית	 	)1(
באמצעי	 שימוש	 וכוללת	 ארצית	 היא	
כתובה	 )עיתונות	 ארציים	 תקשורת	
טלוויזיה(	 או	 רדיו	 אינטרנט,	 ארצית,	
דעת	 להנחת	 היעד,	 לקהל	 ומותאמת	

המשרד	-	10	נקודות;

שהוצגה		 וההטמעה	 השיווק	 תכנית	 	)2(
היא	אזורית	או	מקומית	וכוללת	שימוש		
באמצעי	תקשורת	אזוריים	או	מקומיים	
או	 חוצות	 שלטי	 מקומית,	 )עיתונות	

תחנות	רדיו	אזוריות(	-	3	נקודות;

העשרה,	 שמטרתן	 לפעילויות	 המידה	 אמות	 	)2(
הכשרה	והעלאת	מודעות	לנושאי	סביבה	כאמור	

בסעיף	5)ב(	)סה"כ	100%(:

המיקום	הגאוגרפי	של	הפעילות	-	לפי	דירוג	 )א(	
כמפורט	 לסטטיסטיקה,	 המרכזית	 הלשכה	

להלן	)15%(:

רשויות	 בתחום	 המתקיימת	 פעילות	 	)1(
	1 למ"ס	 לאשכולות	 מקומיות	השייכות	

עד	4	-	10	נקודות;

רשויות	 בתחום	 המתקיימת	 פעילות	 	)2(
	5 למ"ס	 לאשכולות	 מקומיות	השייכות	

עד	7	-	7	נקודות;

הרשויות	 בתחום	 המתקיימת	 פעילות	 	)3(
המקומיות	השייכות	לאשכולות	למ"ס	8	

ומעלה	-	5	נקודות;

	- אזורים	 בכמה	 המתקיימת	 פעילות	 	)4(
תנוקד	בחלק	זה	לפי	הניקוד	הגבוה	מבין	
ששיעור	 ובלבד	 הרלוונטיים,	 האזורים	
באזור	 הפעילות	 של	 היחסי	 היקפה	
למספר	 לחלק	 מאחד	 פחותה	 אינה	 זה	

האזורים.

לציבור,	 הפעילות	 של	 החשיפה	 מידת	 )ב(	
כמפורט	להלן	)10%(:

חשיפה	עד	100	איש	-	2	נקודות; 	)1(

- איש	 	300 עד	 	101 בין	 חשיפה	 	)2(	
6	נקודות;

- 	300 מעל	 נוספים	 איש	 	50 כל	 על	 	)3(	
1	נקודה	נוספת	ולא	יותר	מ–10	נקודות	

בסך	הכל.

או	 בפעילות	 שישתתפו	 המרצים	 השכלת	 )ג(	
חלקה,	כמפורט	להלן	)20%(:					

כממוצע	 ייקבע	 זו	 משנה	 בפסקת	 הניקוד	 	
אקדמית	 שעה	 כל	 על	 המרצים	 של	 הניקוד	
הסדנאות	 או	 )ההרצאות	 העבירו	 שאותה	
המועברים	במהלך	הפעילות(,	כאשר	לחוסר	
לבעל	 נקודה	אחת,	 תינתן	 השכלה	אקדמית	
לבעל	 נקודות,	 שתי	 יינתנו	 ראשון	 תואר	
תואר	שני	יינתנו	שלוש	נקודות	ולבעל	תואר	
שלישי	יינתנו	ארבע	נקודות;	לא	ינוקד	מרצה	
אשר	השתתף	בפחות	משעה	אקדמית	אחת;	
לדוגמה:	בעד	יום	עיון	הכולל	שלוש	הרצאות	
בנות	שעתיים	אקדמיות	כל	אחת,	והמרצים	
אחד	 ושלישי,	 שני	 ראשון,	 תואר	 בעל	 היו	

לכל	הרצאה,	יהיה	הניקוד:

	2 	× 	3 	+ )תואר	ראשון	×	שעתיים(	 	2 	× 	2[ 	 	
)תואר	שני	×	שעתיים(	+	4	×	2		)תואר	שלישי	

×	שעתיים([	לחלק	ל–6	)שעות	סך	הכל(	=	

]4+6+8[:6= 	

]18:6[= 	

3	נקודות	באמת	מידה	זו	בעד	יום	העיון; 	

מידת	התאמת	המרצים	לתחומים	המקצועיים	 )ד(	
שבהם	עסקה	הפעילות,	כמפורט	להלן	)15%(:

ידע	 בעלי	 המרצים	 	- מלאה	 התאמה	 	)1(
האקדמית	 הכשרתם	 פי	 על	 מתאים,	
מקצועי	 ניסיון	 שנות	 ארבע	 ולהם	
בתחום	לפחות	)מלבד	שנות	הלימודים(	

-	15	נקודות;

ידע	 בעלי	 המרצים	 	- חלקית	 התאמה	 	)2(
מתאים	על	פי	הכשרתם	האקדמית,	אך	
שנים	 מארבע	 פחות	 המקצועי	 ניסיונם	
)מלבד	שנות	הלימודים(	-	10		נקודות;

ידע	 בעלי	 המרצים	 	- מועטה	 התאמה	 	)3(
מקצועי	בתחום	קרוב	בלבד	ובעלי	ניסיון	
בן	ארבע	שנים	לפחות	בתחום	המקצועי	

-	5	נקודות;

ידע	 	- מתאים"	 "ידע	 זו,	 מידה	 באמת	 	
מקצועי	מספק	להנחת	דעתו	של	המשרד	
בתחום	המקצועי	שבו	עסקה	הפעילות	
ראשון	 תואר	 	- אקדמית"	 ו–"הכשרה	
שבהם	 המקצועיים	 בתחומים	 לפחות	

עסקה	הפעילות.

איכות	תכנית	הפעילות	שהוגשה	בידי	מוסד	 )ה(	
הציבור	מבקש	התמיכה	לפי	סעיף	6	)15%(:
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מפורטת	 מקצועית	 תכנית	 הוגשה	 	)1(
הבנה	 על	 המשרד,	 לדעת	 המעידה,	
התחום	 עם	 גבוהה	 ברמה	 וההיכרות	
המקצועי	והפדגוגי,	ובכלל	זה	רקע	מדעי	
דידקטי	 והסבר	 התכנית,	 לפרטי	 הנוגע	
הנוגע	למבנה	התכנית	ותכניה,	המעיד	
על	תפיסה	כוללת,	מובנית	ומתפתחת	-		

15	נקודות;	

הוגשה	תכנית	בעלת	רקע	מדעי	בסיסי	 	)2(
והסבר	דידקטי	כללי	-			10			נקודות;

הוגשה	תכנית	שאינה	כוללת	רקע	מדעי	 	)3(
דעת	 להנחת	 מספק,	 דידקטי	 הסבר	 או	

המשרד	-	5	נקודות.

משתנה	גיוון	לשוני	)10%(: )ו(	

הלשוני	 הגיוון	 מידת	 לפי	 תנוקד	 הפעילות	 	
שבה,	הבא	כמפורט	להלן:

פעילות	המתקיימת	כולה	בשפה	הערבית	 	)1(
-	2	נקודות;

פעילות	המתקיימת	כולה	בשפה	הרוסית,	 	)2(
או	האמהרית	-	1	נקודות.

איכות	תכנית	ההפצה	והשיווק	שהציג	מוסד	 )ז(	
הציבור,	כמפורט	להלן	)5%(:

ברמה	 והפצה	 שיווק	 תכנית	 הוגשה	 	)1(
יוזמה	 מקוריות	 על	 המעידה	 גבוהה	
		10 	- בשטח	 המצב	 עם	 והיכרות	

נקודות;

ברמה	 והפצה	 שיווק	 תכנית	 הוגשה	 	)2(
התאמה	 ובעלת	 מקורית,	 לא	 בינונית	

חלקית	למצב		בשטח		-	5	נקודות;

ברמה	 והפצה	 שיווק	 תכנית	 הוגשה	 	)3(
למצב	 התייחסות	 שום	 בלא	 נמוכה	

בשטח	-	1	נקודות.

רמת	ואיכות	יצירת	השותפות	לצורך	ביצוע	 )ח(	
הפעילות,	כמפורט	להלן	)5%(:

מוסד	הציבור	המבקש	הציג	פריסה	רחבה	 	)1(
יצר	 כבר	 שאתם	 שותפים	 של	 ומגוונת	
קשר	והחל	לבנות		את	הפעילות	במשותף	

עוד	לפני	הגשת	הבקשה	-	10	נקודות;

תכנית	 הציג	 המבקש	 הציבור	 מוסד	 	)2(
אפשריים	 לשותפים	 ומקיפה	 מפורטת	
לאחר	 יפנה	 שאליהם	 בשטח	 הפועלים	

קבלת	התמיכה	-	7	נקודות;

מספר	 הציג	 המבקש	 הציבור	 מוסד	 	)3(
מצומצם	ביותר	של	שותפים	אפשריים	

לביצוע	הפעילות	-	3	נקודות.

למיומנות	 הנוגעת	 כללית	 התרשמות	 )ט(	
הבקשה,	 הגשת	 ואופן	 המבוקשת	 בפעילות	

כמפורט	להלן	)5%(:

צורת	הגשת	הבקשה	והמסמכים	שצורפו	 	)1(
-	עד	1	נקודה;

מקצועיים	 במונחים	 השימוש	 מידת	 	)2(
	2 עד	 	- הבקשה	 במסמכי	 רלוונטיים	

נקודות;

פעילויות	 בביצוע	 מוכח	 קודם	 ניסיון	 	)3(
דומות	לנושא	הבקשה	-	עד	2	נקודות.

הערכת	הפעילויות	שבסעיף	קטן	)א(	תתבצע	בהתאם	 )ב(	
הנוגעות	 החלטות	 בו;	 המפורטות	 המידה	 לאמות	
משנה	 בפסקאות	 	)1( שבפסקה	 הפעילויות	 להערכת	
)א(	עד	)ג(,	ובפסקה	)2(	בפסקאות	משנה	)ד(,	)ה(,	)ז(	-	

ינומקו.

אופן חישוב התמיכה 	8

	5 בסעיף	 המנויה	 פעילות	 כל	 תנוקד	 ראשון,	 בשלב	 )א(	
שבעדה	ביקש	מוסד	הציבור	תמיכה	)להלן	-	פעילות(,	
בהתאם	לכל	אחת	מאמות	המידה	המפורטות	בסעיף		

7)א(;

בשלב	שני,	יחובר	הניקוד	שניתן	לכלל	מוסדות	הציבור	 )ב(	
בכל	אמת	מידה		שפורטה	בסעיף	7)א()1(	ובאופן	נפרד	
יחובר	הניקוד	שניתן	לכלל	מוסדות	הציבור	בכל	אמת	
מידה	שפורטה	בסעיף	7)א()2(,	ויחושב	החלק	היחסי,	
באחוזים,	של	הניקוד	שקיבל	מוסד	הציבור	מכלל	ניקוד	

זה	בכל	אחת	מהפסקאות	)1(	ו–)2(	שבסעיף	7)א(;

השלב	 אחרי	 שהתקבל	 הערך	 יוכפל	 השלישי,	 בשלב	 )ג(	
שפורטה	 מידה	 אמת	 כל	 של	 היחסי	 בשיעורה	 השני	
מידה	 אמת	 כל	 של	 היחסי	 ובשיעורה	 7)א()1(	 בסעיף	
שפורטה	בסעיף	7)א()2(,	ויתקבל	הניקוד	הסופי	של	מוסד	

הציבור	בכל	אחת	מפסקאות	)1(	ו–)2(	שבסעיף	7)א(;

הציבור	 מוסד	 שקיבל	 הניקוד	 יחובר	 הרביעי,	 בשלב	 )ד(	
בכל	אמות	המידה	שבסעיף	7)א()1(	ובכל	אמות	המידה	

שבסעיף	7)א()2(,	ויתקבל	הניקוד	הכולל	שלו;

השלב	 אחרי	 שהתקבל	 הניקוד	 יוכפל	 חמישי	 בשלב	 )ה(	
הרביעי	במקדם	סוג	הפעילות,	לפי	הטבלה	בסעיף	9,	

ויתקבל	הניקוד	הסופי	של	מוסד	הציבור;

בשלב	שישי,	יחושב	החלק	היחסי	של	הניקוד	הסופי	 )ו(	
של	מוסד	הציבור	כפי	שהתקבל	אחרי	השלב	החמישי,	
שהתקבל	 המוסדות	 כלל	 של	 הסופי	 הניקוד	 מתוך	
לאחר	השלב	החמישי	ויתקבל	שיעור	התמיכה	היחסי	

שלו	הוא	זכאי	מתוך	כלל	התמיכה;

האמור	 ביצוע	 שלאחר	 מוסדות	 רק	 תמיכה	 יקבלו	 )ז(	
של זכאות	 לסכום	 הגיעו	 )ו(	 עד	 )א(	 	בסעיפים	
10,000	שקלים	חדשים	לפחות;	יתרת	הסכום	לתמיכה	
שתיוותר	כתוצאה	מיישום	סעיף	קטן	זה	תחולק	באופן	

יחסי	בין	מקבלי	התמיכה.

9.	מקדם סוג הפעילות

ציבור	 מוסד	 ניקוד	 קביעת	 לצורך	 הפעילות	 סוג	 מקדם	 	
כאמור	בסעיף	8,	יחושב	בהתאם	לטבלה	שלהלן:

מקדםסוג	הפעילות															

פיתוח	תכניות	לימודים,	תכניות	העשרה	
ואמצעים	ליישומן	והטמעתן	כאמור	בסעיף	

51)א()1(

	פיתוח	מרכזי	למידה	בנושאים	סביבתיים
1.2כאמור	בסעיף	5)א()2(

3אירוע	רב	משתתפים	כאמור	בסעיף	5)ב()1(

1יום	עיון	כאמור	בסעיף	5)ב()2(

1.5סמינר	כאמור	בסעיף	5)ב()3(
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תנאים נוספים 	.10

4	פעילויות	 מוסד	ציבור	רשאי	לבקש	תמיכה	בעבור	 )א(	
פעילויות	 ידונו	 לא	 ספק,	 הסר	 למען	 היותר;	 לכל	
מעבר	ל–4	הפעילויות	הראשונות	המופיעות	בבקשה	

לתמיכה;

עד	 תהיה	 שתיינתן	 התמיכה	 מקרה,	 בכל	 כי	 יודגש	 )ב(	
שנכללה	 פעילות	 כל	 מעלות	 	80% של	 למקסימום	
בבקשה	ולא	יותר	מסכום	שהוא	מכפלת	50,000	שקלים	
מוסד	 ביקש	 שבעדם	 הפעילויות	 במספר	 חדשים	

הציבור	תמיכה	ושאושרו	-		הנמוך	מבין	השניים;

הסכום	האמור	בסעיף	זה	יחושב	על	בסיס	שאינו	כולל	 )ג(	
החשבת	 ובלא	 כלליות	 והוצאות	 הנהלה	 הוצאות	
כוח	אדם	מתנדב	שמימונו	מתקציב	המדינה,	כמורים	
חיילים,	בני	שירות	לאומי	או	שנת	שירות	וכיוצא	בכך,	

וזאת	לגבי	כל	אחת	מהפעילויות	הנתמכות	בנפרד.

נהלים 	.11

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

המשרד;

מוסד	הציבור	יעביר	דוחות	ביצוע	תקופתיים	בהתאם	 )ב(	
לדרישות	המשרד	וכתנאי	לקבלת	התמיכה;

ביצוע	 לדוחות	 בהתאם	 ייעשה	 התמיכה	 תשלום	 )ג(	
את	 יתאם	 שהביצוע	 ובלבד	 חשבוניות,	 ותמורת	
ביצוע	 מלא;	 באופן	 במשרד	 שאושרה	 כפי	 התכנית	
יאושר	 לא	 מלא,	 באופן	 התכנית	 את	 יתאם	 שלא	

לתמיכה;

בתכניות	לימודים	שיפיק	מוסד	הציבור	בהתאם	לסעיף	 )ד(	
5)א()1(,	יציין	מוסד	הציבור	בגוף	תכנית	הלימודים	כי	

הפקתם	נעשתה	במימון	המשרד	להגנת	הסביבה;

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

או	לתמיכה	הניתנת	על	ידו.

ביטול 	.12

הסביבה	 לאיכות	 המשרד	 של	 תמיכות	 למתן	 במבחנים	 	
למוסדות	ציבור3,	סעיף	3)1(	)"חינוך	סביבתי"(	-	בטל.

תחילה 	.13

תחילת	מבחנים	אלה	ביום	פרסומם.	

כ"ח	בחשוון	התש"ע	)15	בנובמבר	2009(
	 )חמ	1888—3(	

גלעד ארדן 	
השר	להגנת	הסביבה 	__________

י"פ	התשנ"ב,	עמ'	4811;	התשנ"ד,	עמ'	126. 		3

תיקון מבחנים למתן תמיכה של משרד החינוך 
התרבות והספורט במוסדות ציבור 
לפי	חוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-1985

התשמ"ה- התקציב,	 יסודות	 לחוק	 3א	 לסעיף	 בהתאם	
11985,	בהתייעצות	עם	היועץ	המשפטי	לממשלה,	ועם	המועצה	
התרבות	 לחוק	 	)4(3 סעיף	 לפי	 ואמנות	 לתרבות	 הישראלית	

למבחנים	 תיקון	 בזה	 מתפרסם	 התשס"ג-22002,	 והאמנות,	
למוסדות	 והספורט	 החינוך	התרבות	 תמיכה	של	משרד	 למתן	
ציבור3	)מכוני	מחקר	תורניים	בעלי	חשיבות	לאומית(	)להלן	-	

המבחנים	העיקריים(:

בשם	המבחנים	העיקריים,	במקום	"מבחנים	למתן	תמיכה	 	.1
של	משרד	החינוך	התרבות	והספורט	במוסדות	ציבור"	יבוא	

"מבחנים	למתן	תמיכה	של	משרד	התרבות	והספורט".

לחלוקת	 "מבחנים	 במקום	 העיקריים,	 למבחנים	 בפתיח	 	.2
כספי	תמיכות	של	משרד	החינוך,	התרבות	והספורט"	יבוא	

"מבחנים	למתן	תמיכה	של	משרד	התרבות	והספורט".

בסעיף	1	למבחנים	העיקריים	- 	.3

במקום	ההגדרה	"ועדה	מייעצת"	יבוא: 	)1(

""הוועדה	המייעצת"	-	ועדה	שמינה	מינהל	התרבות	 	
במשרד	)להלן	-	המינהל(,	בהתייעצות	עם	המועצה	
משלושה	 המורכבת	 ואמנות,	 לתרבות	 הישראלית	
חברים	מומחים	בתחום	המחקר	התורני,	שאינם	נתונים	
בניגוד	עניינים,	שכל	אחד	מהם	הוא	אישיות	אקדמית	
או	אישיות	תורנית	בעלת	מעמד;	תקופת	כהונת	חבר	
ולמנות	 לשוב	 ניתן	 היא	שלוש	שנים;	 מייעצת	 ועדה	
ובלבד	 נוספת,	 כהונה	 לתקופת	 מייעצת	 ועדה	 חבר	

שלא	יכהן	יותר	משתי	תקופות	רצופות;";

במקום	ההגדרה	"שכר"	יבוא: 	)2(

""שכר"	-	לרבות	מלגת	מחקר." 	

בסעיף	3	למבחנים	העיקריים	-	 	.4

מתאימה	 ספריה	 מחזיק	 "המוסד	 במקום	 	,)7( בפסקה	 	)1(
לצרכיו	הכוללת	גישה	מקוונת"	יבוא	"המוסד	מחזיק	

ספריה	מתאימה	לצרכיו	או	שיש	לו	גישה	מקוונת";

בפסקה	)8(,	במקום	"במסגרת	בקשתו	לתמיכה,	המוסד	 	)2(
בידי	 תיבחן	 אשר	 לפעילותו,	 חומש	 תכנית	 מגיש	
הוועדה	המייעצת,"	יבוא	"במסגרת	בקשתו	לתמיכה,	
המוסד	מגיש	תכנית	חומש	לפעילותו,	הכוללת	תכנית	
לשנה	 ובת–ביצוע	 מפורטת,	מאורגנת	 עבודה	שנתית	
שבעדה	מבוקשת	תמיכה,	אשר	תיבחן	בידי	הוועדה	

המייעצת,".

בסעיף	4	למבחנים	העיקריים	- 	.5

התמיכה:"	 חישוב	 "אופן/עקרונות	 במקום	 בכותרת,	 	)1(
יבוא	"אופן	חישוב	התמיכה:";

בסעיף	קטן	)ג()2(,	הקטע	המתחיל	במילים	"לא	תיינתן	 	)2(
תמיכה	למוסד"	עד	המילים	"של	פעילותו."	-	יימחק;

בסעיף	קטן	)ד(	- 	)3(

בפסקה	)1(,	בכל	מקום,	במקום		"10"	יבוא	"12"; )א(	

בפסקה	)2(,	בכל	מקום,	במקום	"10"	יבוא	"12"; )ב(	

בפסקה	)3(,	במקום	"מספר	החוקרים	-	בהתחשב	 )ג(	
	"- פעילותו	 בהיקף	 המייעצת	 הוועדה	 לדעת	
יבוא	"מספר	משרות	החוקר	במכון	-	מוסד	יזכה	
בנקודה	אחת	בעד	כל	חוקר	נוסף	בחצי	משרה	
מעבר	 לפחות(,	 שבועיות	 שעות	 	4( לפחות	

לשבעת	החוקרים	כאמור	בסעיף	3)5(	-";

במקום	פסקאות	)4(	ו–)5(	יבוא: )ד(	

שנחיצותם	 מחקר	 עזרי	 של	 קיומם	 	)4(" 	
לפעילות	המוסד	הוכרה	בידי	הוועדה	המייעצת	
כגון:	ספריה		תורנית	מקוטלגת	המשמשת	גם	את	

__________
1		ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"ב,	עמ'	34.
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כלל	הציבור,	מעבדות	מחקר	ומעבדות	מחשבים	
משוכללות	-	עד	10%	)0	-	10	נקודות(;

)5(	מקצועיות	תכנית	העבודה	השנתית	לשנה	 	
לפי	 	,3% עד	 	- התמיכה	 מבוקשת	 שבעדה	

החלטת	הוועדה	המייעצת,	כמפורט	להלן:

ברמה	נמוכה	-	נקודה	1; 	

ברמה	סבירה	-	2	נקודות; 	

ברמה	גבוהה	-	3	נקודות; 	

העבודה	 תכנית	 "מקצועיות	 זו,	 פסקה	 לעניין	 	
ובת–	 מאורגנת	 מפורטת,	 תכנית	 	- השנתית"	

ביצוע;

רוב	 של	 הפרסום	 אפיק	 אם	 הפרסום:	 אפיק	 	)6( 	
מחקרי	המוסד	בשנת	ההערכה	יהיה	באמצעות	
הוצאה	לאור	של	ספרים,	יקבל	המוסד	3	נקודות	

	";)3%(

אחרי	סעיף	קטן	)ד(	יבוא: 	)4(

")ד1(	לאחר	חישוב	התמיכה	על	פי	סעיפים	קטנים	)ג(	 	
ו–)ד(,	רשאית	הוועדה	המייעצת	-

בעד	 נקודות,	 	4 עד	 של	 הפחתה	 על	 להמליץ	 	)1(
הגשה	של	מחקרים	שלא	הוגדרו	בידי	הוועדה	
הפחתת	 לאומית;	 חשיבות	 כבעלי	 המייעצת	
תתרה	 המייעצת	 הוועדה	 כך:	 תיעשה	 הניקוד	
בפני	מוסד	על	העדר	חשיבות	לאומית	של	מחקר	
מסוים	שהוגש	לעיונה;	חזר	והגיש	המוסד	את	
דעת	 להנחת	 מהותיים,	 שינויים	 בלא	 המחקר	
הוועדה	המייעצת,	בשנה	שלאחר	מכן	רשאית	
הוועדה	המייעצת	להוריד	מסך	הניקוד	נקודה	

אחת;	

על	 או	 נקודות,	 	2 עד	 של	 תוספת	 על	 להמליץ	 	)2(
באיכות	 בהתחשב	 נקודות,	 	2 עד	 של	 הפחתה	
"איכות	 זה,	 לעניין	 התמיכה;	 בקשת	 הגשת	
נערכה	 -	האופן	שבו	 הגשת	בקשת	התמיכה"	
והוגשה	הבקשה,	כשהיא	כוללת	את	כל	החומר	
הנדרש	ורק	את	חומר	שנדרש,	מאורגנת,	קריאה	
ונוחה	לשימוש;		הכל	לפי	מבחנים	אלה,	נוהלי	

המשרד	או	החלטת	המינהל	לפי	העניין;	

מוסד	 יקבל	 לא	 זה,	 קטן	 בסעיף	 האמור	 אף	 על	 	)3(
יותר	מ–100	נקודות	לפי	מבחנים	אלה;".

בסעיף	5	למבחנים	העיקריים,	במקום	המילים	"ותוקפם	עד	 	.6
יום	ו'	בניסן	התשס"ט	)31	במרס	2009("	יבוא	"ותוקפם	עד	

יום	כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר		2010(".

	תחילתם	של	סעיפים	3	ו–6	ביום		ז'	בניסן	התשס"ט	)1	 )1( 	.7
באפריל	2009(.

	תחילתם	של	סעיפים	4	ו–5	ביום		ט"ו	בטבת	התש"ע	 )2( 	
)1	בינואר	2010(.

י"ב	בתשרי	התש"ע	)30	בספטמבר	2009(

	 )חמ	1888—3(	
לימור ליבנת 	

שרת	התרבות	והספורט  
__________

2		ס"ח	התשס"ג,	עמ'	64.

י"פ	התשס"ג,	עמ'	4186;	התשס"ה,	עמ'	2058;	התשס"ו,	עמ' 		3	

	2295;	התשס"ז,	עמ'	930;	התשס"ז,	עמ'	1086;	התשס"ח,	עמ'	 		
			694;	התשס"ט,	עמ'	1458.

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.9.2009 
המספרים	בהודעות	מציינים	פרטים	אלה:

מספר	הרישום.1.

תאריך	החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך	הגשה.7.

תקופת	תוקפו.8.

.17028/2009

.24.8.2009

לשכת	מסחר	תל	אביב	חטיבת	ענף	החברות	לניקיון	3.
ותחזוקת	מבנים	בישראל,

הסתדרות	החדשה.
ניקיון4.
כלל	עובדי	הניקיון5.
תנאי	עבודה6.
.710.8.2009
4.8.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.17029/2009

.220.1.2009

לשכת	התיאום	של	הארגונים	הכלכליים	בשם	3.
הארגונים	הכלכליים,	

הסתדרות	עובדים	הכללית	החדשה.
כלל	הענפים4.
כלל	העובדים	במגזר	הפרטי5.
עדכון	סכום	ההשתתפות	בהוצאות	נסיעה	לעבודה	6.

וממנה	ל–22.70	₪	
.79.9.2009
20.1.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.17030/2009
210.8.2009
שלוש	הערים	הגדולות3.

ממשלת	ישראל	בשם	מדינת	ישראל
שירותי	בריאות	כללית	

הסתדרות	מדיצינית	הדסה
מרכז	שלטון	מקומי,
הסתדרות	החדשה.

מדינת	ישראל4.

אחים	ואחיות	בשירות	המעסיקים5.

תנאי	עבודה6.

.714.9.2009

.831.12.2009	-	10.8.2009
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הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.9.2009

המספרים	בהודעות	מציינים	פרטים	אלה:

מספר	הרישום.1.

תאריך	החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך	הגשה.7.

תקופת	תוקפו.8.

.1257/2009

.215.12.2008

רשות	שדות	התעופה	בישראל,3.
הסתדרות	החדשה	/	תחבורה

הובלה	אווירית	4.

כלל	עובדי	הסקטור	התעופתי5.

תנאי	עבודה6.

.718.8.2009

.831.12.2010	-	1.1.2008

.1258/2009

.225.11.2008

מדינת	ישראל,3.
ארגון	הסגל	המחקר	במשרד	הבטחון	ברפא"ל	ובמשרד	

ראש	הממשלה
כלל	הענפים4.
כאמור	בסעיף	1	להסכם	5.
תנאי	עבודה6.
.718.8.2009
25.11.2008	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1259/2009
226.7.2009
תעשיות	מוצרי	נייר	בע"מ,3.

הסתדרות	החדשה	/	מרחב	חיפה
תעשיית	נייר4.
כלל	העובדים	במפעל	תמ"ן5.
תנאי	עבודה6.
.716.9.2009
.831.12.2010	-	1.4.2008

.1260/2009

.223.7.2009

1(	קו-	אופ	ישראל	רשת	סופרמרקטים	בע"מ3.
2(	קו	-	אופ	ירושלים	אגודה	צרכנית	שיתופית	בע"מ,

הסתדרות	החדשה	/	הסתדרות	המעו"ף
מסחר4.
כלל	העובדים5.
תוכנית	הבראה6.
.716.9.2009
23.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

1261/2009
.210.8.2009
שלוש	הערים	הגדולות3.

ממשלת	ישראל	בשם	מדינת	ישראל
שירותי	בריאות	כללית	

הסתדרות	מדיצינית	הדסה
מרכז	שלטון	מקומי,
הסתדרות	החדשה.

מדינת	ישראל4.

אחים	ואחיות	בשירות	המעסיקים5.

תנאי	עבודה6.

.714.9.2009

.831.12.2009	–	10.8.2009

.1262/2009

.216.3.2009

בנק	לאומי	למשכנתאות,3.
הסתדרות	הפקידים.

בנקאות4.

כאמור	בנספח	להסכם5.

העסקה	זמנית6.

.714.9.2009

16.3.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1263/2009
.	22.9.2009
בנק	לאומי	למשכנתאות,3.

הסתדרות	הפקידים.
בנקאות4.
כאמור	בנספח	להסכם5.
העסקה	זמנית6.
.714.9.2009
2.9.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1264/2009

.22.9.2009

בנק	לאומי	למשכנתאות,3.
הסתדרות	הפקידים.

בנקאות4.

כאמור	בנספח	להסכם5.

העסקה	זמנית6.

.714.9.2009

2.9.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1265/2009

.222.6.2009

נשר	מפעלי	מלט	-	נשר	רמלה,3.
הסתדרות	החדשה	/	מרחב	השפלה

בנייה4.

כלל	העובדים5.

תיקון	סעיף	1	להסכם	מיום	628.3.2007.

.714.9.2009

22.6.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.
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.1266/2009

.26.7.2009

אל	על	נתיבי	אוויר	לישראל	בע"מ	נמל	תעופה	בן	3.
גוריון	,

הסתדרות	החדשה.
הובלה	אווירית4.
עובדת	51.
המשך	העסקה6.
.714.9.2009
6.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1267/2009

.223.7.2009

בנק	דיסקונט	לישראל	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה	/	הסתדרות	המעו"ף

בנקאות4.

עובד	51.

העברת	עובד	מתפקידו	עקב	הפרת	משמעת6.

.714.9.2009

23.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1268/2009

.227.8.2009

טבע	תעשיות	פרמצבטיות	בע"מ	מפעל	הנוזלים	3.
בירושלים,

הסתדרות	החדשה	מרחב	ירושלים
תעשיית	כימיקלים4.
כלל	העובדים5.
תנאי	עבודה6.
.729.9.2009
27.8.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1269/2009

.231.5.2009

בנק	ערבי	ישראלי	בע"מ,3.
הסתדרות	הפקידים

בנקאות4.

כאמור	בנספח5.

העסקה	זמנית6.

.716.9.2009

31.5.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1270/2009

.214.9.2009

מוזיאון	תל	אביב	לאומנות,3.
הסתדרות	החדשה	/	הסתדרות	המעו"ף/	מרחב	ת"א	

יפו
פעילויות	תרבות4.
מורי	מרכז	מאירוף	לחינוך5.
הפחתה	בעלויות	שכר6.
.729.9.2009
14.9.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1271/2009

.216.3.2009

בנק	לאומי	למשכנתאות	בע"מ,3.
הסתדרות	הפקידים

בנקאות4.

כאמור	בנספח5.

העסקה	זמנית6.

.714.9.2009

16.3.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1272/2009

.26.8.2009

חברת	החשמל	בישראל,3.
הסתדרות	החדשה.

חשמל4.

כלל	העובדים5.

תנאי	עבודה6.

.73.9.2009

6.8.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1273/2009

.29.7.2009

עמותת	סינימטק	ירושלים	-	ארכיון	ישראל	לסרטים,3.
כוח	לעובדים	-	ארגון	עובדים	דמוקרטי

פעילויות	פנאי4.

כלל	העובדים5.

תנאי	עבודה6.

.713.9.2009

9.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1274/2009

.228.7.2009

אל	על	נתיבי	אוויר	לישראל	בע"מ	נמל	תעופה	בן	3.
גוריון	,	

הסתדרות	החדשה	
הובלה	אווירית4.
עובדת	51.
החלטה	ועדה	פריטטית	-	רכב	צמוד6.
.714.9.2009
28.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1275/2009

.210.9.2009

נעמת	-	תנועת	נשים	עובדות,3.
הסתדרות	המעו"ף

חינוך4.

כלל	העובדים5.

תשלום	חלקי	של	דמי	הבראה6.

.730.9.2009

10.9.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1276/2009

.22.8.2009
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עוף	העמק	החדש,3.
הסתדרות	החדשה	/	מרחב	עמקים	צפוני

תעשיית	מזון4.

כאמור	בנספח5.

תנאי	עבודה6.

.729.9.2009

.818.10.2012	-	18.10.2009

.1277/2009

.222.7.2009

בנק	אוצר	החייל	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה	/	הסתדרות	המעו"ף

בנקאות4.

כלל	העובדים5.

תנאי	עבודה6.

.729.9.2009

22.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1278/2009

.227.8.2009

נשר	מפעלי	מלט	ישראליים	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה	/	מרחב	לוד

תעשיית	מינרלים4.

כאמור	בנספח5.

סיום	עבודתם	של	עובדים	המועסקים	במפעל	נשר	6.
-	רמלה

.729.9.2009

27.8.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1279/2009

.29.9.2009

נשר	מפעלי	מלט	ישראליים	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה	/	מרחב	רמלה	לוד

תעשיית	מינרלים4.

עובד	51.

שיתוף	עבודה	בבית	אריזה6.

.729.9.2009

9.9.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1280/2009

.227.8.2009

חברת	קו	צינור	אילת	אשקלון	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה	-	האיגוד	הארצי	לקציני	ים

הפקת	נפט	וגז4.

קציני	גוררות	הפחם5.

תנאי	עבודה6.

.729.9.2009

.830.6.2012	-	1.7.2009

.1281/2009

.210.9.2009

תעשיות	גומי	עין	שמר	אגודה	חקלאית	שיתופית	בע"מ	3.
מס'	אגח"ש	57-003843-0	מקיבוץ	עין	שמר,

הסתדרות	החדשה

תעשיית	גומי4.

כלל	העובדים5.

שינוי	זמני	בסעיף	מסעיפי	הסכם	62006.

.729.9.2009

10.9.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1282/2009

.217.6.2009

גיבור	ספורט	אקטיב,3.
הסתדרות	החדשה

תעשיית	טכסטיל4.

עד	150	עובדים5.

פיטורין	ופיצויי	פיטורין	במסגרת	תכנית	פרישה6.

.713.9.2009

17.6.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

ביטול הסכם קיבוצי

שנחתם	 קיבוצי	 הסכם	 ביטול	 בדבר	 הודעה	 בזאת	 נמסרת	
בפנקס	ההסכמים	הקיבוציים	19990347.	 ושמספרו	 ביום	12.5.1999	
וארגון	 חנה	 פרדס	 החקלאי	 התיכוני	 ביה"ס	 הם	 להסכם	 הצדדים	
עובדי	מוסדות	חינוך	חקלאים	ופנימייתיים	-	הסתדרות	הפקידים.

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.10.2009
המספרים	בהודעות	מציינים	פרטים	אלה:

מספר	הרישום.1.

תאריך	החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך	הגשה.7.

תקופת	תוקפו.8.

.1283/2009

.211.10.2009

שיכון	ובינוי	בע"מ3.
שיכון	ובינוי	נדלן	בע"מ

שיכון	ובינוי	סולל	בונה	תשתיות	בע"מ
שיכון	ובינוי	סולל	בונה	)בנין	ותשתית(	בע"מ

שיכון	ובינוי	סולל	בונה	תשתיות
אס.בי.איי	אי	אנד	אם	)שרות	הנדסה	וכח	אדם(	בע"מ,

הסתדרות	החדשה
בנייה4.
כלל	העובדים5.
הארכת	הסכם	ז'ילוני	בשנה	נוספת6.
.725.10.2009
11.10.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1284/2009

.215.6.2009
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שירותי	בריאות	כללית,3.
הסתדרות	הרפואית	בישראל	וארגון	רופאי	שירותי	

בריאות	כללית
שירותי	בריאות4.
כלל	העובדים	במרכז	לבריאות	הנפש	טלביה5.
שינויים	מבניים	וארגונים	במרכז	לבריאות	הנפש	6.

טלביה
.730.9.2009
15.6.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1285/2009
21.10.2009
אל	על	נתיבי	אוויר	לישראל	בע"מ	3.

נמל	התעופה	בן	גוריון,	
הסתדרות	החדשה

הובלה	אווירית4.

עובד	אחד	-	א.ד5.

תוספת	גלובלית6.

.713.10.2009

1.10.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1286/2009

.219.7.2009

מפעל	אסם	יקנעם	ממפעלי	אסם	תעשיות	מזון	בע"מ	3.
)בעבר	"נקיד	צפון	1972"(,

מועצת	פועלי	יקנעם
תעשיית	מזון4.
כלל	העובדים5.
תנאי	עבודה6.
.721.10.2009
19.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1287/2009

.213.9.2009

הבנק	הבינלאומי	הראשון	לישראל,	3.
הסתדרות	החדשה	/	הסתדרות	המעו"ף

בנקאות4.

עובד	אחד5.

תנאי	עבודה6.

.711.10.2009

13.9.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1288/2009

.213.9.2009

הבנק	הבינלאומי	הראשון	לישראל,	3.
הסתדרות	החדשה	/	הסתדרות	המעו"ף

בנקאות4.

3	עובדים5.

תנאי	עבודה6.

.711.10.2009

13.9.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1289/2009
.	213.9.2009

הבנק	הבינלאומי	הראשון	לישראל,	3.
הסתדרות	החדשה	/	הסתדרות	המעו"ף

בנקאות4.

52	עובדים	5.

תנאי	עבודה6.

.711.10.2009

13.9.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1290/2009

.230.7.2009

עמותת	התזמורת	הסימפונית	הישראלית	ראשון	לציון,3.
איגוד	המוסיקאים	העצמאיים

ועד	הנגנים	של	התזמורת	הסימפונית	הישראלית.
פעילויות	פנאי4.
כלל	הנגנים5.
תנאי	עבודה6.
.721.10.2009
30.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1291/2009

.201/10/09

אל	על	נתיבי	אויר	לישראל	בע"מ	נמל	תעופה	בן	גוריון,	3.
ההסתדרות	החדשה	-	איגוד	עובדי	התעבורה

תובלה	אוירית	4.

עובד	1	5.

קבלת	דרגה6.

.713/10/09

01/10/09	-	לתקופה	בלתי	מסויימת		8.

.1292/2009

.219/3/09

שקמונה	-	חברה	עירונית	ממשלתית	לשיקום	הדיור	3.
בחיפה	בע"מ,

ההסתדרות	החדשה	במרחב	חיפה	והסתדרות	המעו"ף
בנייה4.
עובדים	חדשים5.
נספח	להסכם	מיום	611/4/79.
.725/10/09
19/03/09	-	לתקופה	בלתי	מסויימת	8.

.1293/2009

.207/09/09

אל	על	נתיבי	אויר	לישראל	בע"מ	נמל	תעופה	בן	גוריון,	3.
הסתדרות	החדשה

הובלה	אוירית	4.

עובד	1	5.

שינוי	מעמד	עובד	מעובד	בלתי	מקצועי	לעובד	6.
מקצועי	

.713/10/09

07/09/09	-	לתקופה	בלתי	מסויימת	8.

.1294/2009

.202/09/09
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המשקם	-	לתעסוקת	קשישים	ובעלי	כושר	עבודה	3.
מוגבל	בע"מ,	

הסתדרות	החדשה
ת.	נייר4.
כלל	העובדים	5.
הפחתה	בדמי	הבראה6.
.728/10/09
02/09/09	-	תקופה	בלתי	מסויימת	8.

.1295/2009

.212/10/09

אלישרא	מערכות	אלקטרוניות	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה/מתכת	מהנדסים	ואקדמאים,	

פקידים,	הנדסאים	וטכנאים.	
תעשיית	ר.	אלקטרוניים4.
כאמור	ברשימות	המצורפות	)595	עובדים(5.
נספח	ב'	להסכם	מיום	26/4/09	פיצוי	בגין	הארכת	זמן	6.

נסיעה
.726/10/09
12/10/09	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

ט"ו בחשוון התש"ע )2 בנובמבר 2009(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

צו פירוק, מינוי מפרק והודעה לנושים
לפקודת	האגודות	השיתופ 	,46 סעיף	 לפי	 בבתוקף	סמכותי	

פיות	אני	מצווה	בזה	על	פירוק	האגודה:

שם	האגודה:	כנא	-	אגודה	שיתופית	לפיתוח	חקלאי	בגליל	
בע"מ,	מס'	אגודה	57-004860-3.

אי	לזאת	ובתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	48	לפקודת	האגודות	
השיתופיות	אני	ממנה	למפרק	את	עו"ד	חוראני	רמזי,	מרח'	מקור	

חיים	35,	ירושלים	93465.

)פירוק(,	 השיתופיות	 האגודות	 תקנות	 להוראות	 בהתאם	
את	 להגיש	 מהאגודה	 תביעה	 בעל	 כל	 נדרש	 התשמ"ד-1984,	
תביעתו	בכתב	למפרק	בתוך	שישים	ימים	מיום	פרסום	הודעה	

זו	לפי	המען	הנ"ל.

אגופ חבר	 רשאי	 לפקודה,	 ו–51	 	)2(46 לסעיפים	 בבהתאם	
דה	שיתופית	או	צד	שנפגע	ממתן	צו	זה	לערער	עליו	לפני	שר	
פרסומו	 ממועד	 חודשיים	 בתוך	 והתעסוקה	 המסחר	 התעשיה	

ברשומות.

י"ז	בחשוון	התש"ע	)4	בנובמבר	2009(
אורי זליגמן 	

רשם	האגודות	השיתופיות 	

החלפת מפרקים

בעניין:	מדגרית	זבולון	-	אגודה	חקלאית	שיתופית	בע"מ	)להלן	 	)1(
-	האגודה(	)תיק	מס'	57-002278-0(,

ובעניין:	החלפת	מפרק. 	
בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	48	לפקודת	האגודות	השיתופיות	 	
ובהתאם	להוראות	תקנה	7	לתקנות	האגודות	השיתופיות	

)פירוק(,	התשמ"ד-1984,	אני	מבטל	בזה	את	מינוי	המפרק	
וממנה	 	,93465 ירושלים	 	,35 חיים	 מקור	 מרח'	 צוק,	 חיים	
	,35 חיים	 מקור	 מרח'	 רמזי,	 חוראני	 עו"ד	 את	 במקומו	

ירושלים	93465.
צו	הפירוק	ניתן	ביום	8.8.2004,	ופורסם	בילקוט	הפרסומים	 	

5327,	התשס"ד,	עמ'	3954.
בע"מ	 שיתופית	 אגודה	 	- יהודה	 מושבות	 החקלאי	 בעניין:	 	)2(

)להלן	-	האגודה(	)תיק	מס'	57-002394-5(,
ובעניין:	החלפת	מפרק. 	

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	48	לפקודת	האגודות	השיתופיות	 	
ובהתאם	להוראות	תקנה	7	לתקנות	האגודות	השיתופיות	
)פירוק(,	התשמ"ד-1984,	אני	מבטל	בזה	את	מינוי	המפרק	
וממנה	 	,93465 ירושלים	 	,35 חיים	 מקור	 מרח'	 צוק,	 חיים	
	,35 חיים	 מקור	 מרח'	 רמזי,	 חוראני	 עו"ד	 את	 במקומו	

ירושלים	93465.
צו	הפירוק	ניתן	ביום	13.8.2003,	ופורסם	בילקוט	הפרסומים	 	

5220,	התשס"ג,	עמ'	3997.
בעניין:	אגודת	יצואני	סיידון	גזר	-	אגודה	שיתופית	חקלאית	 	)3(

באזור	גזר	בע"מ	)להלן	-	האגודה(	)תיק	מס'	57-002995-9(,
ובעניין:	החלפת	מפרק. 	

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	48	לפקודת	האגודות	השיתופיות	 	
ובהתאם	להוראות	תקנה	7	לתקנות	האגודות	השיתופיות	
)פירוק(,	התשמ"ד-1984,	אני	מבטל	בזה	את	מינוי	המפרק	
וממנה	 	,93465 ירושלים	 	,35 חיים	 מקור	 מרח'	 צוק,	 חיים	
ירושלים	 	,35 חיי	 מקור	 מרח'	 עמוסי,	 ציונה	 את	 במקומו	

.93465
צו	הפירוק	ניתן	ביום	13.8.2003,	ופורסם	בילקוט	הפרסומים	 	

5220,	התשס"ג,	עמ'	3997.
בעניין:	גלגלים	רשת	תקריות	ארצית	-	אגודה	שיתופית	בע"מ	 	)4(

)להלן	-	האגודה(	)תיק	מס'	57-003515-4(,
ובעניין:	החלפת	מפרק. 	

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	48	לפקודת	האגודות	השיתופיות	 	
ובהתאם	להוראות	תקנה	7	לתקנות	האגודות	השיתופיות	
)פירוק(,	התשמ"ד-1984,	אני	מבטל	בזה	את	מינוי	המפרק	
וממנה	 	,93465 ירושלים	 	,35 חיים	 מקור	 מרח'	 צוק,	 חיים	
	,35 חיים	 מקור	 מרח'	 רמזי,	 חוראני	 עו"ד	 את	 במקומו	

ירושלים	93465.
צו	הפירוק	ניתן	ביום	29.7.2002,	ופורסם	בילקוט	הפרסומים	 	

5104,	התשס"ב,	עמ'	3716.
ט'	בחשוון	התש"ע	)27	באוקטובר	2009(

אורי זליגמן 	
רשם	האגודות	השיתופיות 	

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

סאן אדיסון ישראל בנייה 2008 בע"מ
)ח"פ	51-418313-6(

)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	29.10.2009,	התקבלה	החלטה	
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לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	עמית	קריספין,	מדרך	
מנחם	בגין	23,	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.

עמית קריספין,	עו"ד,	מפרק

א.ש. לנדסברג ושות' בע"מ
)ח"פ	51-070157-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	10.8.2009,	אושררה	
ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 	23.10.2008 מיום	 ההחלטה	
את	עו"ד	שלומי	אביטן,	ת"ז	023807209,	מרח'	הנמל	36,	חיפה,	

למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

שלומי אביטן,	עו"ד,	מפרק

חשמל הצפון ר.ב.נ. בע"מ
)ח"פ	51-201238-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	10.8.2009,	אושררה	
ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 	23.10.2008 מיום	 ההחלטה	
את	עו"ד	שלומי	אביטן,	ת"ז	023807209,	מרח'	הנמל	36,	חיפה,	

למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

שלומי אביטן,	עו"ד,	מפרק

אחים מזרחי שיווק שמיטה בע"מ
)ח"פ	51-301076-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	29.10.2009,	התקבלה	החלטה	

אביטבול,	 גמליאל	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 את	החברה	 לפרק	
ת"ז	024254997,	מרח'	ויקטור	הוגו	9,	אשדוד,	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.

גמליאל אביטבול,	עו"ד,	מפרק

שזר - תעשיה מסחר וניהול בע"מ
)ח"פ	51-124843-7(

)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	13.10.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דוד	שזר,	מרח'	פעמוני	4,	

תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

דוד שזר,	מפרק

קרנ'ס קוסמטיקס בע"מ
)ח"פ	51-373981-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.10.2009,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אהד	מנדל,	
	,04-8620370 טל'	 חיפה,	 	,2 העם	 אחד	 מרח'	 	,023823644 ת"ז	

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.

אהד מנדל,	עו"ד,	מפרק

ריאלוויו בע"מ
)ח"פ	51-389324-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	20.10.2009,	התקבלה	
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החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אלון	גורגני,	
ת"ז	026623454,	מרח'	הברזל	31,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אלון גורגני,	עו"ד,	מפרק

ביופארמה - סיפן בע"מ
)ח"פ	51-304860-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	13.10.2009,	התקבלה	החלטה	
חיים	סאמט,	מרח'	 עו"ד	 ולמנות	את	 לפרק	את	החברה	מרצון	

מנחם	בגין	7,	רמת	גן,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

חיים סאמט,	עו"ד,	מפרק

עופר גלזר השקעות בע"מ
)ח"פ	51-370528-5(

)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	1.11.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עופר	גלזר,	ת"ז	056159072,	

מרח'	מנחם	בגין	132,	תל	אביב	67023,	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.

עופר גלזר,	מפרק

מיטלקו 1999 בע"מ

)ח"פ	51-272199-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 ניתנת	
כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
שלא	מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	3.11.2009,	
ולמנות	את	עו"ד	 התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	

אייל	ביטון,	מרח'	כ"ט	בנובמבר	9,	הרצליה,	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.

אייל ביטון,	עו"ד,	מפרק

הולסים )ישראל( בע"מ
)ח"פ	51-309333-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 ניתנת	
כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
שלא	מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	19.10.2009,	
ולמנות	את	עו"ד	 התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	
ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	 גולדפרב,	 ממשרד	 באר,	 קרן	

עורכי	דין,	רח'	ויצמן	2,	תל	אביב	64239,	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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת

חלקה 44 בגוש 6159 בע"מ

)ח"פ	51-032682-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	29.10.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	גליה	שיינברג,	מרח'	

הר	סיני	1,	תל	אביב,	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.

גליה שיינברג,	עו"ד,	מפרקת

קומפס ניהול תיקי השקעות )2007( בע"מ

)ח"פ	51-393906-6(

)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	29.10.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	ארז	דנה,	מרח'	אחד	

העם	14,	תל	אביב,	למפרק	החברה.
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את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
תביעותיו,	בצירוף	הוכחותיו,	בציון	סכום	החוב	וביסוסו,	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.

ארז דנה,	עו"ד,	מפרק

קומפס קרנות נאמנות בע"מ
)ח"פ	51-369029-7(

)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	29.10.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	ארז	דנה,	מרח'	אחד	

העם	14,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
תביעותיו,	בצירוף	הוכחותיו,	בציון	סכום	החוב	וביסוסו,	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.

ארז דנה,	עו"ד,	מפרק

מ.מ. שינוע בע"מ
)ח"פ	51-223654-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.10.2009,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אסף	כהן,	ת"ז	
036196582,	מרח'	יגאל	אלון	96,	תל–אביב-יפו,	טל'	03-5111120,	

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.

אסף כהן,	עו"ד,	מפרק

שוטי הנבואה בע"מ
)ח"פ	51-292267-5(

)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	21.10.2009,	התקבלה	החלטה	
משד'	 שטיין,	 דוד	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

מנחם	בגין	48,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

דוד שטיין,	עו"ד,	מפרק

פריים אקוויטי הולדיגנס בע"מ
)ח"פ	51-366675-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	22.10.2009,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ינטו	אשכנזי,	מרח'	

המכבים	108א',	שוהם,	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.

ינטו אשכנזי,	מפרק

פסו בינשטוק נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ	51-199314-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	19.10.2009,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 סגל,	 יהושע	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

סוקולוב	92,	חולון,	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.

יהושע סגל,	עו"ד,	מפרק

פסו נכסים י.ד )1999( בע"מ
)ח"פ	51-273139-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	19.10.2009,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 סגל,	 יהושע	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

סוקולוב	92,	חולון,	למפרק	החברה.
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את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	21 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

יהושע סגל,	עו"ד,	מפרק

סומטק מפעלי חקלאות )1994( בע"מ
)ח"פ	51-202378-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	25.10.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ד"ר	עמוס	בורשטין,	מרח'	

רחבת	אילן	6,	גבעת	שמואל,	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.

ד"ר עמוס בורשטין,	מפרק

לויס טאואר בע"מ
)ח"פ	51-166636-4(

)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	20.10.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	שרלס	לוי,	ת"ז	012194296,	

מרח'	נציץ	9,	אילת,	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.

שרלס לוי,	מפרק

קורקס פתרונות דיור בע"מ
)ח"פ	51-208755-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	29.10.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	זהר	לוי,	מרח'	ספיר	1,	הרצליה	

פיתוח,	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.

זהר לוי,	מפרק

צלע הבריאות בע"מ
)ח"פ	51-352727-5(

)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	2.11.2009,	התקבלה	החלטה	לפרק	
את	החברה	מרצון	ולמנות	את	צחי	מולכו,	מרח'	חנה	רובינא	27,	

ראשון	לציון,	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.

צחי מולכו,	מפרק

אברבנאל תערוכות בע"מ
)ח"פ	51-257700-8(

)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	18.10.2009,	התקבלה	החלטה	
את	 ולמנות	 המניות,	 בעלי	 ידי	 על	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
עו"ד	גלית	היללי,	מרח'	שרגא	רפאלי	20,	פתח	תקוה,	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.

גלית היללי,	עו"ד,	מפרקת

או. די. אס פתרונות תקשורת מחשבים בע"מ

)ח"פ	51-391802-9(

)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	22.10.2009,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 בלסון-עוז,	 סוזנה	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

017920448,	מרח'	הצנחנים	18,	הוד	השרון,	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.

סוזנה בלסון-עוז,	מפרקת
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אחוה תעשיית ממתקים בע"מ
)ח"פ	51-045860-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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	13.8.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	גדעון	גרוספלד-שדה,	ת"ז	
4,	יבנה,	ואת	אמנון	תדהר,	ת"ז	 050309343,	מרח'	דם	המכבים	

004393369,	מרח'	צה"ל	46,	יהוד,	למפרקי	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקים	הנ"ל.

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

																										 גדעון גרוספלד-שדה   אמנון תדהר

																																															מ	פ	ר	ק	י	ם

ש. סנסור )1994( בע"מ
)ח"פ	51-207346-1(

)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	22.10.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	זיו	נוימן,	מרח'	מנחם	

בגין	11,	רמת	גן,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

זיו נוימן,	עו"ד,	מפרק

מעון ראובני בע"מ
)ח"פ	51-004431-6(

)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	29.10.2009,	התקבלה	החלטה	לפרק	
את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	לירון	בן	אליהו,	ת"ז	037294204,	

מרח'	העצמאות	40,	יהוד,	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.

לירון בן אליהו,	עו"ד,	מפרקת       

י. וולקר ובניו בע"מ
)ח"פ	51-226558-8(

)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	26.10.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יאיר	וולקר,	ת"ז	054169040,	

מרח'	תובל	21,	רמת	גן,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

יאיר וולקר,	מפרק       

ז.א.ב בע"מ
)ח"פ	51-048297-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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	18.10.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	מנחם	שפר,	ואת	רו"ח	

אבידור	אבני,	מרח'	נח	מוזס	13,	תל	אביב,	למפרקי	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקים	הנ"ל.

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

                         מנחם שפר, רו"ח   אבידור אבני, רו"ח

																																									מ	פ	ר	ק	י	ם

כלל ניהול ונאמנות 1965 בע"מ
)ח"פ	51-045576-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
בעלת	 החליטה	 	,3.11.2009 ביום	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת       
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כלל מנפיקים בע"מ
)ח"פ	51-119335-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
בעלת	 החליטה	 	,3.11.2009 ביום	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת       

כלל טכנולוגיות מידע בע"מ
)ח"פ	51-047167-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת       

כלל הנפקות לתעשיה בע"מ
)ח"פ	52-003170-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת       

כלל אחזקות בע"מ
)ח"פ	52-003167-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת       

ולורס נירות ערך בע"מ
)ח"פ	51-047563-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת       

דקו אתיקים בע"מ
)ח"פ	51-092628-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת       
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החברה לנאמנות של כלל בע"מ

)ח"פ	51-050316-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת

החוף הירוק בע"מ
)ח"פ	52-003222-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת       

מ.ש.ק. - השקעות בע"מ
)ח"פ	52-002709-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת       

מניב חברה ישראלית להשקעות בע"מ
)ח"פ	52-002644-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת

מניב אחזקות )1979( בע"מ
)ח"פ	51-003153-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת

מדיכלל בע"מ
)ח"פ	51-078363-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת
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כללית ניירות ערך בע"מ

)ח"פ	51-047173-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	
בעלת	המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	
מינויה	של	עו"ד	קרן	באר,	מרח'	ויצמן	2,	תל	אביב	64239,	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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת

משב, מכונים ושירותי בריאות בע"מ

)ח"פ	51-067739-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת

סנונית שרותי נופש ותיירות בע"מ

)ח"פ	51-089840-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת

כלל פרוייקטים בע"מ
)ח"פ	51-087766-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת

כלל שוקי הון בע"מ
)ח"פ	52-004203-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת

כללית מימון והשקעות בע"מ
)ח"פ	51-112741-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	ביום	3.11.2009,	החליטה	בעלת	
המניות	היחידה	של	החברה	על	פירוק	החברה	מרצון,	ועל	מינויה	
למפרקת	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 מרח'	 באר,	 קרן	 עו"ד	 של	

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.

קרן באר,	עו"ד,	מפרקת
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ריידר בע"מ
)ח"פ	51-259359-1(

)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	7.10.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	יעקב	לירז,	מרח'	יגאל	

אלון	96,	תל	אביב,	טל'	03-5111111,	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.

יעקב לירז,	עו"ד,	מפרק       

גדיש גלובל שירותים פיננסיים )2007( בע"מ
)ח"פ	51-396129-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	של	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	19.10.2009,	התקבלה	החלטה	לפרק	
את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	ארז	שפלר,	אצל	שרוני-שפלר	

ושות',	רואי	חשבון,	ת"ד	3606,	מרח'	ז'בוטינסקי	35,	רמת	גן	52511.

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.

ארז שפלר,	רו"ח,	מפרק       

ויולה קומיוניטי ונצ'רס חברה לניהול בע"מ
)ח"פ	51-409968-8(

)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	
החברה,	 נושי	 של	 נושים	 ובאסיפת	 בחברה	 המניות	 בעלי	 של	
שהתכנסו	ביום	2.11.2009,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	
מרצון	ולמנות	את	אסף	שמיע,	ממשרדי	וי.	עתל,	חברה	לניהול	
פיתוח,	 הרצליה,	 דלתא,	 בית	 	,16 אבן	 אבא	 שד'	 בע"מ,	 קרנות	

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.

אסף שמיע,	מפרק       

אור קומיוניטי ונצ'רס ג'י. פי בע"מ
)ח"פ	51-413340-4(

)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	5.11.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	צאלה	יורקביץ,	מרח'	

ויצמן	4,	תל	אביב,	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.

צאלה יורקביץ,	מפרקת       

א.ד.י.ג הנדסה אלקטרו–מכנית )1999( בע"מ
)ח"פ	51-286575-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	27.10.2009,	לאחר	שכל	החברים	
מראש,	 ימים	 	21 של	 מוקדמת	 הודעה	 לקבל	 זכותם	 על	 ויתרו	
יהושע	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	 התקבלה	
פריד,	ת"ז	04322863,	מרח'	בן	גוריון	250,	גבעתיים,	למפרק	החברה.

יהושע פריד,	מפרק       

קויקקלוט בע"מ
)ח"פ	51-350007-4(

)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	24.12.2009,	בשעה	14.00,	אצל	המפרק,	מרכז	
עזריאלי	5	)המגדל	המרובע	-	קומה	27(,	תל	אביב,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

דרור מאיר,	עו"ד,	מפרק



דין וחשבון שבועי
לפי	חוק	בנק	ישראל	,	התשי"ד-1954

ישראל,	התשי"ד	-11954,	מתפרסם	 בנק	 לחוק	 סעיף	58)1(	 לפי	
בזה	דין	וחשבון	שבועי	על	מחזור	המטבע	והנכסים	המוחזקים	
מולו	בסיום	העבודה	ביום	כ"ו	בתשרי	התש"ע	)14	באוקטובר	

:)2009

בשקלים	חדשים

	סך	כל	המחזור	ביום	כ"ו	בתשרי	 א.
התש"ע	)14.10.2009(

41,231,593,674

	סך	כל	המחזור	ביום	י"ג	בתשרי	 ב.
התש"ע	)1.10.2009(

41,326,213,513

	העליה	או	הירידה	)	-	(	במשך	 ג.
השבוע	האחרון

—94,619,839

	ערך	הנכסים	המוחזקים	במטבע	 ד.
חוץ	מול	המחזור	ביום	כ"ו	בתשרי	

התש"ע	)14.10.2009(

41,231,593,674

כ"ז	בתשרי	התש"ע	)15	באוקטובר	2009(

							מרדכי פיין 	 	 	 	
ממונה	על	מחלקת	המטבע 	

דין וחשבון שבועי
לפי	חוק	בנק	ישראל,	התשי"ד-1954

לפי	סעיף	58)1(	לחוק	בנק	ישראל,	התשי"ד-11954,	מתפרסם	
בזה	דין	וחשבון	שבועי	על	מחזור	המטבע	והנכסים	המוחזקים	
באוקטובר	 	21( התש"ע	 בחשוון	 ג'	 ביום	 העבודה	 בסיום	 מולו	

:)2009

בשקלים	חדשים

	סך	כל	המחזור	ביום	ג'	בחשוון	 א.
התש"ע	)21.10.2009(

41,486,963,111

	סך	כל	המחזור	ביום	כ"ו	בתשרי	 ב.
התש"ע	)14.10.2009(

41,231,593,674

	העלייה	או	הירידה	)	-	(	במשך	 ג.
השבוע	האחרון

255,369,437

	ערך	הנכסים	המוחזקים	במטבע	חוץ	 ד.
מול	המחזור	ביום	ג'	בחשוון	התש"ע	

)21.10.2009(

41,486,963,111

ד'	בחשוון	התש"ע	)22	באוקטובר	2009(

									מרדכי פיין 	 	 	 	
ממונה	על	מחלקת	המטבע 	__________

1		ס"ח	התשי"ד,	עמ'	192.

דין וחשבון שבועי
לפי	חוק	בנק	ישראל,	התשי"ד-1954

לפי	סעיף	58)1(	לחוק	בנק	ישראל,	התשי"ד-11954,	מתפרסם	
בזה	דין	וחשבון	שבועי	על	מחזור	המטבע	והנכסים	המוחזקים	
באוקטובר	 	28( התש"ע	 בחשוון	 י'	 ביום	 העבודה	 בסיום	 מולו	

:)2009

בשקלים	חדשים
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