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הודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 
התשע עשרה

לפי חוק הבחירות לכנסת }נוסח משולב{, התשכ"ט-1969

]נוסח  לכנסת  הבחירות  לחוק  23)א(  לסעיף  בהתאם 
משולב[, התשכ"ט-11969, נמסרת בזה הודעה על הרכבה של 

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע עשרה, כדלקמן: 

המשפט  בית  שופטת  פרוקצ'יה,  איילה  ראש:  יושבת 
העליון.

ממלא מקומה: אדמונד א-לוי, שופט בית המשפט העליון.

ממלאי מקום חברים     

אורית רימוק יואל חסון    

שירז פרידמן-כהן משה שחורי    

אורן מגנזי איתן הברמן    

אפרת קטש סהר פינטו    

שלומי סויסה יצחק חדד    

מרדכי סיון משה ביבי    

עומר רצון  

עליזה בראשי אופיר אקוניס    

אילן שרקון שלום שלמה    

אירית בן דב יגאל הררי    

זאב סוננזון חיים פרוימוביץ    

רועי שראבי יעקב )קובי( מצא    

ארנון אברמוב רונן כהן צמח    

איציק עובדיה ירון קליין    

ירון בן עזרא  

דוד רותם  

דוד גודובסקי  

אנה אוליקר  

דוד הרשקוביץ  

דניאל בן סימון איתן כבל    

זהבה אילני שימי בר און    

רפאל )פרדי( כהן ישעיהו אתגר    

יובל ששון חיים אברהם    

איתי בצלאל משה חסיד    

רבין אלישיב יהודה אבידן    

גילי אזולאי ליאור גבאי    

אברהם ובר יהושע פולק    

אוסמה סעדי יוסף פדילה    

אורי בנק חנוך פיוטרובסקי    

שאדי זידאן דליה בקר    

רונית חייקין-יעקבי הנרי אלקסלסי    

תמר כנפו אשר מייבסקי    

מוסא דיאב שרב"ל חריש    

י"ב בכסלו התש"ע )29 בנובמבר 2009(
)חמ 16—3( 

אליהו ישי  
שר הפנים  __________

1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

מינוי חבר מועצה, חבר הנהלה ויושב ראש הנהלת 
רשות נחל קישון

 לפי צו רשויות נחלים ומעיינות )רשות נחל הקישון(, 
התשנ"ה-1994

נחלים  רשויות  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
רשויות  לצו  ו–11  10)ב(  וסעיפים  התשכ"ה-11965,  ומעיינות, 
אני  התשנ"ה-21994,  הקישון(,  נחל  )רשות  ומעיינות  נחלים 
ממנה את דוד טטרסקי, ת"ז 007941388, לנציג ציבור במועצת 
ולאחר  הקישון,  נחל  רשות  הנהלת  לחבר  הקישון,  נחל  רשות 
שהתייעצתי עם ראש עיריית חיפה, ליושב ראש הנהלת רשות 

נחל הקישון.

הנחל   רשות  הנהלת  וחבר  ראש  ליושב  המינוי  תוקף 
לשלוש שנים, וכל עוד הוא משמש כנציג ציבור במועצת רשות 

נחל קישון.

כ"ב בכסלו התש"ע )9 בדצמבר 2009(
)חמ 2016—3( 

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה  __________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 150.

2 ק"ת התשנ"ה, עמ' 6.

הודעה על מינוי מנהל ענייני בטיחות הגז
לפי חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-1989

ורישוי(,  )בטיחות  הגז  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
גסנר,  יהודה  את  מיניתי  כי  בזה  מודיע  אני  התשמ"ט-11989, 
ת"ז 50200021, למנהל ענייני בטיחות הגז במקומו של לדימיר 

נמירובסקי2.

תוקף המינוי מיום ג' בטבת התש"ע )20 בדצמבר 2009(.

ג' בטבת התש"ע )20 בדצמבר 2009(
)חמ 3088—3( 

עוזי לנדאו  
שר התשתיות הלאומיות  __________

1 ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.

2 י"פ התשס"ג, עמ' 364.

מינוי פקידי סעד
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סעד  לפקידי  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ו-11966, 

לעניין החוק האמור:

נסים בן לולו, ת"ז 054995543, בעיריית ירושלים;

מיכל ברינקר, ת"ז 050311208, במחוז תל אביב והמרכז.

ט"ז בכסלו התש"ע )3 בדצמבר 2009(
)חמ 1769—3( 

יצחק הרצוג  
__________                  שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.
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שינוי מינוי פקידי סעד
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
מינוים של פקידי הסעד הרשומים מטה לעניין החוק האמור, 

כך ש -

הואידה סלאלחה, ת"ז 2033922626, במקום "מועצה אזורית 
מטה יהודה" יבוא "מועצה מקומית ירכא";

ססיל גריצנר, ת"ז 3011546850, במקום "ערד" יבוא "כל הארץ".

ט"ז בכסלו התש"ע )3 בדצמבר 2009(
)חמ 143—3( 

יצחק הרצוג  
__________                  שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ס"ח התשט"ו, עמ' 126.

2 י"פ התש"ע, עמ' 129 )130(.

3 י"פ התשנ"ט, עמ' 3301 )3302(.

מינוי חברה בוועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-
11958, ולאחר התייעצות עם הרשות המקומית, אני ממנה את 
זהבה פרנק, ת"ז 068720796, נציגת ציבור, לחברה בוועדת ערר 

במחוז חיפה והצפון, לפי החוק האמור.

תוקף המינוי יהיה למשך שלוש שנים מיום חתימתו.

ט"ז בכסלו התש"ע )3 בדצמבר 2009(
)חמ 1082—3( 

יצחק הרצוג  
__________                  שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ס"ח התשי"ח, עמ' 103.

מינוי חברה בוועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-
11958, ולאחר התייעצות עם הרשות המקומית, אני ממנה את 
בוועדת  לחברה  ציבור,  נציגת   ,024011686 ת"ז  אביעוז,  נורית 

ערר במחוז ירושלים, לפי החוק האמור.

תוקף המינוי יהיה למשך שלוש שנים מיום חתימתו.

ט"ז בכסלו התש"ע )3 בדצמבר 2009(
)חמ 1082—3( 

יצחק הרצוג  
__________                  שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ס"ח התשי"ח, עמ' 103.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית גבעת שמואל
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
חברים  שבעה  בת  תהיה  שמואל  גבעת  הדתית  שהמועצה 

והרכבתי אותה כדלהלן:

__________
1  ס"ח התשל"א, עמ' 130.

מס' זהות ________________________השם 
067610576 יעקב רייכר 
052630415 שיקה בשן 
000325704 שמעון שוקרון 
058398173 אחיקם גריידי 
056820434 מיכאל צנעני 
288872554 אריאל פרקש 
007682131 חיים שפיגל 

תוקף המינוי מיום כ"ו בכסלו התש"ע )13 בדצמבר 2009(.

כ"ו בכסלו התש"ע )13 בדצמבר 2009(
)חמ 140—3( 

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת                     

מינוי ממונים למועצה הדתית קרית מלאכי
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב2( לחוק שירותי 
הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971, אני ממנה את 
סמכות  בעל  ממונה  לכהונת   ,064113996 ת"ז  שטרית,  יהודה 
בלויא,  יוסף  ואת  מלאכי,  קרית  הדתית  המועצה  על   הכרעה 

ת"ז 000833608, לממונה שאינו בעל סמכות הכרעה.

תוקף המינוי מיום כ"ז בכסלו התש"ע )14 בדצמבר 2009(.

כ"ז בכסלו התש"ע )14 בדצמבר 2009(
)חמ 140—3( 

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת                     __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.

הסמכה
לפי צו יבוא חופשי, התשס"ט-2008

חופשי,  יבוא  לצו  2)ג()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ט-12008, אני מסמיך את מנהל אמ"ר )היחידה לאבזרים 
ומכשירים רפואיים(, במשרד הבריאות להתיר יבוא טובין בלא 
הצגת רישיון יבוא או בלא המצאת אישור או עמידה בתנאים 
כמפורט בסעיף האמור, לעניין התחומים אשר בסמכותו ולמעט 

מתן פטור מעמידה בתקן.

ה' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(
)חמ 552—3( 

בנימין )פואד( בן אליעזר  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ק"ת - שיעורי מק"ח, התשס"ט, עמ' 16 ועמ' 220.

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התשי"ג- התקנים,  לחוק  8)ה(  לסעיף  בהתאם  מכריז,  אני 
11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקנים 

הרשמיים האלה:

כימיים  יסודות  נדידת  צעצועים:  בטיחות   -  3 חלק   562 ת"י 
מסוימים, מפברואר 2006 וגיליון תיקון מס' 1 ממרס 2008, 

על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 2, מדצמבר 32009;

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.
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ת"י 891 - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מדצמבר 
2006, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2009;

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקד  התיקון  גיליון 
התשס"ט,   ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים 

עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו שישים ימים מיום פרסומה.

כ"ב בכסלו התש"ע )9 בדצמבר 2009(
)חמ 95—3( 

בנימין )פואד( בן אליעזר  
שר התעשיה המסחר והתעסוקה  

הודעה על קביעת רשימת רופאים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ה( לחוק שחרור 
רופאים,  רשימת  קבעתי  התשס"א-12001,  ממאסר,  על–תנאי 

כמפורט להלן:

ד"ר עדינה )דיני( טישלר אורקין, ת"ז 055465991;

ד"ר דוד אליגור, ת"ז 011307030;

ד"ר שמעון ויינר, ת"ז 015291529;

ד"ר בוריס רבינוביץ, ת"ז 303998538;

ד"ר אלכסנדר ולדמן, ת"ז 304329543;

ד"ר ליאוניד גפט, ת"ז 305909590.

מיום  שנתיים  של  לתקופה  בתוקף  תהיה  זו  רשימה 
חתימתה.

ט"ז בכסלו התש"ע )3 בדצמבר 2009(
)חמ 3143—3( 

איתן חי–עם  
                                     המנהל הכללי של משרד הבריאות

 __________
1  ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ז, עמ' 36.

מינוי ממונה על הגבייה ופקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שהואצלה לי2, אני ממנה את גזבר הוועדה המקומית לתכנון 
ת"ז  חיים,  רחבעם  הוועדה(,   - )להלן  העין  ראש  ולבניה 
הגבייה  מנהלת מחלקת  ואת  הגבייה  על  לממונה   ,055370415
לצורך  גבייה,  לפקידת   ,053597928 ת"ז  מדר,  רחל  בוועדה, 
של  התשל"ז-31977,  העונשין,  לחוק   70 סעיף  מכוח  גבייתם, 
קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת הוועדה, 
לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-41965 )להלן - חוק 
לשלם  המשפט  בית  שציווה  סכום  כל  ושל  והבניה(,  התכנון 

לוועדה לפי סעיף 218 לחוק התכנון והבניה.

כ"ו בכסלו התש"ע )13 בדצמבר 2009(
)חמ 18—3( 

גבריאל מימון  
                                          המנהל הכללי של משרד הפנים

__________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2 י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

4  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
המקומית  הוועדה  ראש  יושב  את  ממנה  אני  לי2,  שהואצלה 
וולמן,  יהודה  )להלן - הוועדה(,  ולבניה מעלה חרמון  לתכנון 
הוועדה,  מהנדס  ואת  הגבייה  על  לממונה   ,50185826  ת"ז 
עמראן בדר, ת"ז 80961188, לפקיד גבייה, לצורך גבייתם, מכוח 
סעיף 70 לחוק העונשין,, התשל"ז-31977, של קנסות שפסק בית 
י' לחוק  פרק  לפי  לעניינים מקומיים לטובת הוועדה,  המשפט 
התכנון והבניה, התשכ"ה-41965 )להלן - חוק התכנון והבניה(, 
ושל כל סכום שציווה בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף 

218 לחוק התכנון והבניה.

כ"ו בכסלו התש"ע )13 בדצמבר 2009(
)חמ 18—3( 

גבריאל מימון  
                                          המנהל הכללי של משרד הפנים

__________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2 י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

4  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שהואצלה לי2, אני ממנה את גזבר הוועדה המקומית לתכנון 
ת"ז  בויאר,  שלום  הוועדה(,   - )להלן  המעיינות  עמק  ולבניה 
042504092, לממונה על הגבייה, לצורך גבייתם, מכוח סעיף 70 
לחוק העונשין, התשל"ז-31977, של קנסות שפסק בית המשפט 
התכנון  לחוק  י'  פרק  לפי  הוועדה,  לטובת  מקומיים  לעניינים 
והבניה, התשכ"ה-41965 )להלן - חוק התכנון והבניה(, ושל כל 
סכום שציווה בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף 218 לחוק 

התכנון והבניה.

כ"ו בכסלו התש"ע )13 בדצמבר 2009(
)חמ 18—3( 

גבריאל מימון  
                                          המנהל הכללי של משרד הפנים

__________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2 י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

4  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

מינוי ממונה על הגבייה ופקידות גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
המרחבית  הוועדה  ראש  יושב  את  ממנה  אני  לי2,  שהואצלה 
לתכנון ולבניה אצבע הגליל )להלן - הוועדה(, שמואל לנקרי, 
הוועדה,  מזכירות  ואת  הגבייה  על  לממונה   ,058481888  ת"ז 
 ,022733638 ת"ז  מלכה,  ואילנה   ,058739418 ת"ז  חן,  בת–שבע 
לפקידות גבייה, לצורך גבייתם, מכוח סעיף 70 לחוק העונשין, 

__________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2 י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.
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לעניינים  המשפט  בית  שפסק  קנסות  של  התשל"ז-31977, 
והבניה,  התכנון  לחוק  י'  פרק  לפי  הוועדה,  לטובת  מקומיים 
התשכ"ה-41965 )להלן - חוק התכנון והבניה(, ושל כל סכום 
לחוק   218 סעיף  לפי  לוועדה  לשלם  המשפט  בית  שציווה 

התכנון והבניה.

כ"ו בכסלו התש"ע )13 בדצמבר 2009(
)חמ 18—3( 

גבריאל מימון  
                                          המנהל הכללי של משרד הפנים

__________
3  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

4  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת 
הפרק השביעי

לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

החלטתי,    ,)2006 במרס   12( התשס"ו  באב  י"ב  וביום  הואיל 
המדינה,  מבקר  לחוק  ו–36)2(   )8(9 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ח-11958 ]נוסח משולב[ )להלן - החוק(, להפעיל את ביקורת 
המדינה על המכללה האקדמית ספיר )ע"ר( עמותה רשומה מס' 
58-03224-51 )להלן - המכללה(, בכל התחומים שאליהם מתייחס 

החוק האמור, בהיותה גוף נתמך על ידי הממשלה.

והואיל והדבר נראה לי דרוש לצורכי מילוי תפקידי כנציב 
תלונות הציבור;

לחוק,   ,)2(36 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  החלטתי,  לפיכך, 
להחיל את הפרק השביעי לחוק, שעניינו בירור תלונות הציבור, 

על המכללה שהיא גוף מבוקר לפי סעיף 9)8( לחוק.

ט"ו בכסלו התש"ע )2 בדצמבר 2009(
)חמ 463—3( 

מיכה לינדנשטראוס  
מבקר המדינה  

ונציב תלונות הציבור  
__________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת 
הפרק השביעי

לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

החלטתי   ,)1992 במאי   3( התשנ"ב  בניסן  ל'  וביום  הואיל 
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)8( ו–36)2( לחוק מבקר המדינה, 
את  להפעיל  החוק(,   - )להלן  משולב[  ]נוסח  התשי"ח-11958 
ביקורת המדינה על מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל, 
בכל  העמותה(,   - )להלן   58-012195-2 מס'  רשומה  עמותה 

התחומים שאליהם מתייחס החוק האמור.

והואיל והדבר נראה לי דרוש לצורך מילוי תפקידי כנציב 
תלונות הציבור;

לכן החלטתי, בתוקף סמכותי לפי סעיף 36)2( לחוק, להחיל 
על  הציבור,  תלונות  בירור  שעניינו  לחוק,  השביעי  הפרק  את 

העמותה שהיא גוף מבוקר לפי סעיף 9)8( לחוק.

כ"ו בכסלו התש"ע )13 בדצמבר 2009(
)חמ 463—3( 

מיכה לינדנשטראוס  
מבקר המדינה  

ונציב תלונות הציבור  
__________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

הודעה על השבתת בתי משפט
לפי תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה 
לפועל )סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים(, 

התשמ"א-1981

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות בתי המשפט, בתי 
הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין בתקופת שביתה 
- התקנות(,  )להלן  עובדים(, התשמ"א-11981  או השבתה של 
בבית  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  בבית  כי  בזה  מודיע  אני 
ברחובות,  בבית משפט השלום  לציון,  בראשון  משפט השלום 
בבית משפט השלום בכפר סבא, ובבית המשפט לענייני משפחה 
 בתל אביב, התקיימה השבתה מיום שישי, י"ט בחשוון התש"ע 
 28( התש"ע  בכסלו  י"א  שבת,  יום  ועד   )2009 בנובמבר   6(

בנובמבר 2009(.

ההשבתה נדרשה לצורך החלפת מערכת המחשוב של בתי 
המשפט.

בתקופת ההשבתה לא היתה קבלת קהל.

דיונים שנקבעו התקיימו כסדרם.

י"ד בכסלו התש"ע )1 בדצמבר 2009(
)חמ 1148—3( 

משה גל, שופט  
מנהל בתי המשפט  __________

1 ק"ת התשמ"א, עמ' 1430א'; התש"ס, עמ' 674.

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

אחידות  הוראות   - וגרוריהם  מנועיים  רכב  כלי   -   546 ת"י 
בא   2009 מנובמבר  זיגוג,  וחומר  בטיחות  זיגוג  לאישור 

במקום המהדורה מדצמבר 1996;

ת"י 4570 חלק 1 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: 
מפוחים, מנובמבר 2009 בא במקום המהדורה מיוני 2002;

ת"י 4570 חלק 2 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: 
שסתומים, מנובמבר 2009 בא במקום המהדורה מיוני 2009;

ת"י 4570 חלק 3 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: 
מסננים, מנובמבר 2009 בא במקום המהדורה מיוני 2002; 

ת"י 4570 חלק 4 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: 
תכן, התקנה ותחזוקה, מנובמבר 2009 בא במקום המהדורה 

מיוני 2002;

ת"י 4570 חלק 5 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: 
התקנה  תכן,   - מסננים  מסוללות  המורכבות  מערכות 

ותחזוקה, מנובמבר 2009;

ת"י 7816 חלק 1 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: 
כרטיסים בעלי מגעים - אופיינים פיזיים, מנובמבר 2009; 

ת"י 7818 חלק 2 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: 
ומיקומם,  המגעים  מידות   - מגעים  בעלי  כרטיסים 

מנובמבר 2009; 

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.
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ת"י 7816 חלק 3 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: 
ופרוטוקולי  חשמלי  מנשק   - מגעים  בעלי  כרטיסים 

תמסורת, מנובמבר 2009;

ת"י 7816 חלק 4 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: 
ארגון, אבטחה ופקודות להחלפה, מנובמבר 2009;

ת"י 7816 חלק 6 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: 
אלמנטי נתונים בתעשייה המיועדים להחלפה, מנובמבר 

;2009

ת"י 7816 חלק 8 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: 
פקודות לפעולות אבטחה, מנובמבר 2009;

ת"י 7816 חלק 9 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: 
פקודות לניהול כרטיס, מנובמבר 2009;

ת"י 7816 חלק 11 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: 
אימות אישי בשיטות ביומטריות, מנובמבר 2009;

ת"י 7816 חלק 12 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: 
 USB מטיפוס  חשמלי  מנשק   - מגעים  בעלי  כרטיסים 

ונוהלי תפעול, מנובמבר 2009;

ת"י 7816 חלק 15  - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: 
יישום מידע הצפנה, מנובמבר 2009;

ת"י 13598 חלק 1 - מערכות צנרת תת–קרקעיות לביוב ולניקוז 
בלא לחץ - פוליוויניל כלורי קשיח )PVC-U(, פוליפרופילן 
מ',   1.25 עד  שעומקם  בקרה  תאי   :)PE( ופוליאתילן   )PP(

מנובמבר 2009;

ת"י 13598 חלק 2 - מערכות צנרת תת–קרקעיות לביוב ולניקוז 
בלא לחץ - פוליוויניל כלורי קשיח )PVC-U(, פוליפרופילן 
כניסה(  )כוות  לשוחות  דרישות   :)PE( ופוליאתילן   )PP(
בקרקע,  עמוקות  והתקנות  תנועה  באזורי  בקרה  ולתאי 

מנובמבר 2009;

2.1 - טכנולוגיית המידע - אריכטקטורה של  ת"י 14543 חלק 
מערכת אלקטרונית ביתית )מא"ב(: מבוא ומודולריות של 

התקנים, מנובמבר 2009;

ותוכנה - תהליכים של מחזור  15288 - הנדסת מערכות  ת"י 
חיי מערכת, מנובמבר 2009;

ת"י 18012 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - מערכת אלקטרונית 
מוצרים:  של  בינית  לתפעוליות  מנחים  קווים   - ביתית 

מבוא, מנובמבר 2009;

עופרת-חומצה:  מטיפוס  התנעה  מצברי   -  1 חלק   60254 ת"י 
דרישות כלליות ושיטות בדיקה, מנובמבר 2009;

ת"י 60793 חלק 2.20 - סיבים אופטיים - מפרטי דרישות למוצר: 
מרובי-אופנים  סיבים  בעבור  קבוצתי  דרישות  מפרט 

מקטגוריה A2, מנובמבר 2009;

דרישות  מפרטי   - אופטיים  סיבים  ת"י 60793 חלק 2.30 - 
מרובי- סיבים  בעבור  קבוצתי  דרישות  מפרט  למוצר: 

אופנים מקטגוריה A3, מנובמבר 2009;

סיבים אופטיים - מפרטי דרישות למוצר:  ת"י 60793 חלק 2.40 - 
מפרט דרישות קבוצתי בעבור סיבים מרובי-אופנים מקטגוריה 

A4, מנובמבר 2009;

ת"י 60794 חלק 3.10 - כבלי סיבים אופטיים - כבלים להתקנה 
תקשורת- לכבלי  משפחה  דרישות  מפרט  למבנים:  מחוץ 
רחק אופטית בעבור מובלים טמונים באופן ישיר ולהתקנה 

אווירית, מנובמבר 2009;

ת"י 60794 חלק 3.20 - כבלי סיבים אופטיים - כבלים להתקנה 
תקשורת- לכבלי  משפחה  דרישות  מפרט  למבנים:  מחוץ 

רחק אופטית אוויריים הנתמכים עצמית, מנובמבר 2009;

ת"י 60794 חלק 2.30 - כבלי סיבים אופטיים - כבלים להתקנה 
בתוך מבנים: מפרט דרישות משפחה לכבלי סרט, מנובמבר 

;2009

ת"י 61044 - טעינה מזדמנת של מצברי הנעה מטיפוס עופרת-
חומצה, מנובמבר 2009.

י"ג בכסלו התש"ע )30 בנובמבר 2009(
)חמ 96—3(  

דורון טמיר  
המנהל הכללי של מכון  

התקנים הישראלי  

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
ארצי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום ו' בניסן 
התשס"ט )31 במרס 2009(, בתיק בד"א 2008-075, החליט להטיל 
על עורך הדין טל יעקב, נושא רישיון מס' 9484, ת"ז 065577959, 
 עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 

שלוש שנים.

באייר  כ'  מיום  קודמת  השעיה  מסיום  ההשעיה  תוקף 
התשע"ז )16 במאי 2017( עד יום כ"א באייר התש"פ )15 במאי 

.)2020

כ"ז באייר התשס"ט )21 במאי 2009(
)חמ 94—3( 

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
כ"ה  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של  המחוזי 
בניסן התשס"ט )19 באפריל 2009(, בתיק בד"מ 188/2008, החליט 
להטיל על עורך הדין אפרים רוזן, נושא רישיון מס' 10137, ת"ז 
הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,51556686

לתקופה של 18 חודשים שיצטברו להשעיה קודמת.

באדר  י"ט  מיום  קודמת  השעיה  מסיום  ההשעיה  תוקף 
ב' התשע"ו )29 במרס 2016( עד ליום ח' בתשרי התשע"ח )28 

בספטמבר 2017(.

כ"ז באייר התשס"ט )21 במאי 2009(
)חמ 94—3( 

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בחשוון  א'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,64/2009 בד"מ  בתיק   ,)2009 באוקטובר   19( התש"ע 
 ,12600 מס'  רישיון  נושא  אזוגי,  דניאל  הדין  עורך  על  להטיל 
ת"ז 69893691, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין 

לתקופה של שנתיים.

בשבט  כ"ז  מיום  קודמת  השעיה  מסיום  ההשעיה  תוקף 
התשע"ח  בשבט  כ'  ליום  עד   )2016 בפברואר   6(  התשע"ו 

)5 בפברואר 2018(.

ג' בחשוון התש"ע )21 באוקטובר 2009(
)חמ 94—3( 

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
המערער  חזרת  לאור  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת 
מערעורו בעל"ע 4595/2008, נותר על כנו גזר הדין של בית הדין 
המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין אשר הטיל על עורך 
הדין חיים גדעון, נושא רישיון מס' 11418, ת"ז 051849958, עונש 
של 6 חודשי השעיה בפועל אשר ירוצו בחופף לעונש ההשעיה 

שהוטל עליו בבד"מ 15/05.

בנובמבר   8( התש"ע  בחשוון  כ"א  מיום  ההשעיה  תוקף 
2009( עד ליום כ"ג באייר התש"ע )7 במאי 2010(.

ה' בכסלו התש"ע )22 בנובמבר 2009(
)חמ 94—3( 

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
העליון,  בית המשפט  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
בשבתו ביום י"ז בחשוון התש"ע )4 בנובמבר 2009(, בתיקי על"ע 
הערעורים  את  לדחות  החליט   ,5718/2008 על"ע   ,5674/2008
גזר הדין של בית הדין קמא אשר הטיל על עורך  ולאשר את 
 ,056726862 ת"ז   ,13112 מס'  רישיון  נושא  אבני,  אליעזר  הדין 
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 

שנתיים וחצי.

בנובמבר   11( התש"ע  בחשוון  כ"ד  מיום  ההשעיה  תוקף 
2009( ועד ליום י"ח באייר התשע"ב )10 במאי 2012(.

א' בכסלו התש"ע )18 בנובמבר 2009(
)חמ 94—3( 

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
העליון,  בית המשפט  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
בתיק   ,)2009 בנובמבר   16( התש"ע  בחשוון  כ"ט  ביום  בשבתו 
על"ע 5732/2008, החליט להטיל על עורכת הדין צביה פיליפ, 
השעיה  של  עונש   ,057449779 ת"ז   ,13829 מס'  רישיון  נושאת 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של תשע שנים.

)15 בספטמבר  י"א באלול התשס"ה  תוקף ההשעיה מיום 
2005( עד ליום י"ט באלול התשע"ה )14 בספטמבר 2014(.

ו' בכסלו התש"ע )23 בנובמבר 2009(
)חמ 94—3( 

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית המשפט העליון, בשבתו 
על"ע  בתיק   ,)2009 בנובמבר   16( התש"ע  בחשוון  כ"ט   ביום 
נושא  עוגר,  נסים  הדין  עורך  על  להטיל  החליט   ,1421/2008
מעיסוק  עונש של השעיה   ,054022157 ת"ז   ,12481 מס'  רישיון 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.

בנובמבר   16( התש"ע  בחשוון  כ"ט  מיום  ההשעיה  תוקף 
2009( ועד ליום ב' בסיוון התש"ע )15 במאי 2010(.

ו' בכסלו התש"ע )23 בנובמבר 2009(
)חמ 94—3( 

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
מחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
בחשוון  כ"ה  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
התש"ע )12 בנובמבר 2009(, בתיק בד"מ 96/2009, החליט להטיל 
על עורך הדין אורי אדר, נושא רישיון מס' 5954, ת"ז 10521409, 
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 

שלושה חודשים.

בנובמבר   12( התש"ע  בחשוון  כ"ה  מיום  ההשעיה  תוקף 
2009( עד ליום כ"ז בשבט התש"ע )11 בפברואר 2010(.

ה' בכסלו התש"ע )22 בנובמבר 2009(
)חמ 94—3( 

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.
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הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית אור יהודה, בישיבתה מס' 24, מיום י"ב 
בכסלו התש"ע )29 בנובמבר 2009(, את חן בריל, ת"ז 56541923, 
במקום עו"ד שני בדוסה, ת"ז 2039846787, לחבר בוועדת ערר 

לעניין החוק האמור.

י"ב בכסלו התש"ע )29 בנובמבר 2009(
)חמ 265—3( 

דוד יוסף  
ראש עיריית אור יהודה  __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 2345.

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976
5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-1976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
 ,14.10.2009 מיום  בישיבתה  הגלבוע,  אזורית  מועצה  מינתה 
חברים  שלושה  של  בהרכב  האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדת 

כמפורט להלן:
אבי רואימי - יושב ראש;

הילל לבנון - חבר;
מחמוד זועבי - חבר.

כ"ג בכסלו התש"ע )10 בדצמבר 2009(
)חמ 265—3( 

דני עטר  
ראש המועצה האזורית הגלבוע  __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976
5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
התש"ע  בחשוון  ל'  מיום  בישיבתה  רכסים,  מועצת  מינתה 
)17 בנובמבר 2009( הרכב חדש לוועדת ערר בארנונה, במקום 

הוועדה הקודמת, לעניין החוק האמור בהרכב כדלהלן:
יוסף שטירקר - יושב ראש;

יחזקאל צמח - חבר;
צבי ליברמן - חבר.

כ"א בכסלו התש"ע )8 בדצמבר 2009(
)חמ 265—3( 

דן כהן  
ראש המועצה המקומית רכסים  __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976
2 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
 18( התש"ע  בכסלו  א'  מיום  בישיבתה  רהט,  עיריית  מינתה 
למנהל  העיריה,  גזבר   - דלאשה  סאדק  את   ,)2009 בנובמבר 

ארנונה כללית לעניין החוק האמור.
מינוי קודם של מנהל הארנונה2 - בטל.

י"ט בכסלו התש"ע )6 בדצמבר 2009(
)חמ 265—3( 

פאיז אבו צהבאן  
ראש עיריית רהט  __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2  י"פ התשנ"ו, עמ' 2738.

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976
2 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו-11976, כי 
מועצת רכסים, בישיבתה מס' 12/09, מיום ל' בחשוון התש"ע 
)17 בנובמבר 2009(, מינתה את גזבר המועצה, דוד חוטינר, ת"ז 
052760550, במקום נחמה ריינר, למנהל הארנונה לעניין החוק 

האמור.

כ"א בכסלו התש"ע )8 בדצמבר 2009(
)חמ 265—3( 

דן כהן  
ראש המועצה המקומית רכסים  __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

 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.
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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 שקלים חדשים
.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

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

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.11.2009
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.

.17031/2009

.201.11.2009

ממשלת ישראל3.
מרכז שלטון מקומי 

שלוש הערים הגדולות 
שירותי בריאות כללית 

הסתדרות הדסה, 
הסתדרות העובדים

כל הארגונים 4.

כלל העובדים5.

תוספות שכר6.

.716.11.2009

.831.12.2009 - 01.11.2009

.17032/2009

.229.09.2009

ממשלת ישראל 3.
מרכז השלטון המקומי 
שלוש הערים הגדולות

כל הארגונים4.

נוער עובד ולומד וחניכים5.

תוספת שכר6.

.716.11.2009

.831.12.2009 - 29.09.2009

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.11.2009
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.

.1296/2009

.209.09.2009

תרכובות ברום בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מרחב נגב 

וועד עובדי תרכובות ברום בע"מ
תעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים 4.
כלל העובדים5.
תנאי עבודה6.
.703.11.2009
09/09/09 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1297/2009

.201.11.2009

ממשלת ישראל3.
מרכז השלטון המקומי 

שלוש הערים הגדולות 
שירותי בריאות כללית 

הסתדרות הדסה,
הסתדרות  העובדים 

כל הארגונים4.

כלל העובדים5.

תוספות שכר6.

.716.11.2009

.831.12.2009 - 01.11.2009

.1298/2009

.229.09.2009

ממשלת ישראל 3.
מרכז השלטון המקומי 

שלוש הערים הגדולות, 
ההסתדרות החדשה
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כל הארגונים4.

נוער עובד ולומד וחניכים5.

תוספת שכר 6.

.716.11.2009

.831.12.2009 - 29.9.2009

.1299/2009

.210.09.2009

גילון הלבשת ספורט בע"מ,3.
ההסתדרות החדשה - מרחב גליל עליון

מסחר4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.704.11.09

.831.12.2009 - 10.09.2009

.1300/2009

.216.09.2009

בנק ערבי ישראלי, 3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות 4.

16 עובדים5.

העסקה זמנית 6.

.711.11.2009

16.09.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1301/2009

.209.09.2009

עיריית בני ברק,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

רשויות מקומיות 4.

כלל העובדים5.

תוכנית הבראה6.

.703.11.2009

09.09.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1302/2009
. 206.09.2009
תיאטרון באר שבע ע"ר )580037224(, 3.

ההסתדרות החדשה
פעילויות פנאי 4.
כלל העובדים5.
הפחתת שכר זמנית6.
.715.11.2009
.830.06.2010 - 06.09.2009

.1303/2009

.201.04.2009

קרגל בע"מ,3.
ההסתדרות החדשה/ מרחב שפלה

תעשיית נייר ומוצריו 4.

כלל העובדים5.

הארכת הסכם קיבוצי ותנאי עבודה6.

.706.08.2009

.831.03.2010 - 01.04.2009

.1304/2009

.216.09.2009

בנק מזרחי טפחות,3.
ארגון עובדי מזרחי טפחות 

בנקאות 4.

כלל העובדים5.

הארכת הסכם בכפוף לתיקונים6.

.702.11.2009

.831.12.2015 - 16.09.2009

.1305/2009

.218.10.2009

מכון התקנים הישראלי,3.
ההסתדרות החדשה 

כל הארגונים4.

כלל העובדים5.

הארכת תוקף הסכמים קיימים6.

.702.11.2009

.831.12.2010 - 18.10.2009

.1306/2009

.203.11.2009

פניציה אמריקה בישראל )זכוכית שטוחה( בע"מ,3.
הסתדרות החדשה  

תעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים4.

כלל העובדים5.

תוכנית הבראה וצמצום6.

.703.11.2009

03.11.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1307/2009

.213.09.2009

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

בנקאות 4.

עובדת אחת 5.

תקופת נסיון 6.

.702.11.2009

13.09.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1308/2009

.214.9.2009

טמפו תעשיות בירה בע"מ,3.
הסתדרות החדשה - מרחב נגב

תעשיית משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק4.

כלל העובדים במפעל ירוחם5.

הארכת תוקף הסכם 62007.

.709.11.2009

.831.12.2009 - 14.09.2009
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.1309/2009

.220.10.2009

רבוע כחול - ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

מסחר 4.

כלל העובדים5.

תוספת ביגוד6.

.718.11.2009

20.10.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1310/2009

.229.10.2009

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

בנקאות 4.

.539 + 23

העסקה לתקופת נסיון 6.

.715.11.2009

29.10.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

הודעה על פרישה מתחולת הסכם קיבוצי 
ביום 2.8.2009 נמסרה הודעה של המועצה המקומית מזכרת 
אי  ומכאן  המקומי  השלטון  במרכז  מחברותה  פרשה  כי  בתיה 
תחולת ההסכמים הקיבוציים שנחתמו בין הצדדים על המועצה 
ההסכמים  בפנקס  שמספרו  העבודה  חוקת  הסכם  ובכללן 

הקיבוציים 20067004.

י"ד בכסלו התש"ע )1 בדצמבר 2009(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

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

סיגמא קפיטל פרטנרס קומפני בע"מ
)ח"פ 51-368901-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.2.2010, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 
החברה, רח' נחליאלי 39, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי שחר, מפרק

יו.סי.אס מוסכים מאוחדים בע"מ
)ח"פ 51-287680-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.2.2010, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, 

רח' קיבוץ גלויות 50, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק פוסלסקי, מפרק

טכנו-מדיקל ציוד רפואי בע"מ
)ח"פ 51-079833-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הרשום  במשרדה   ,9.00 בשעה   ,21.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
של החברה, רח' מוהליבר 2ב', יהוד, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה לוי, מפרק

תאוס מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-280044-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.2.2010, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 
החברה, רח' התלמיד 10, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב ברצ'יק, מפרק

בל אילת ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-414837-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.2.2010, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 
החברה, רח' משעול התנאים 4, אילת, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בלה פיל קפרי, מפרק

אי די אס גרופ פניקס בע"מ
)ח"פ 51-364069-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.2.2010, בשעה 10.00, אצל עו"ד יעקב אברהמס, 
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ירושלים, לשם הגשת דוח  יפו 97, מרכז כלל, משרד 823,  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דוד סופר ברוך, מפרק

נוי י.פ. בע"מ
)ח"פ 51-265168-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
לשם  חדרה,   ,40 סמואל  הרברט  ברח'   ,15.2.2010 ביום  תתכנס 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

פנינה נוי, מפרקת

סויה צוריאל בע"מ
)ח"פ 51-334929-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל, 
תתכנס בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשד' רוטשילד 
46, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות החברה.

בנימין רוטנברג, מפרק

נאות הדרים בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-323324-7(

)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 13.12.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד דהאן, ת"ז 043261080, 

מרח' חגי 9, כפר סבא 44335, 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 דהאן, מפרק       

נאות הדרים בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-323324-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.2.2010, בשעה 16.00, ברח' חגי 9, כפר סבא 44335, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דוד דהאן, מפרק

א.י.ג. אוריון יועצי הון סיכון בע"מ
)ח"פ 51-276962-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,98 בניין  הטכנולוגי,  בגן   ,12.00 בשעה   ,15.2.2010 ביום  תתכנס 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  וכדי להחליט  בנכסי החברה,  נעשה  הפירוק ומה 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גבריאל ליבלר, מפרק

ש. מאיר ניהול וייעוץ לאחזקה בע"מ
)ח"פ 51-259015-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,50 דיזנגוף  ברח'   ,17.00 בשעה   ,24.2.2010 ביום  תתכנס   הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל מאיר, מנהל

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

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מי-דן  לוי  עו"ד  במשרד   ,11.00 בשעה   ,14.2.2010 ביום  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,11 בגין  מנחם  רח'  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זיו נוימן, עו"ד, מפרק
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אראס אינדיאה בע"מ
)ח"פ 51-420350-4(

)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 
שי  עו"ד  במשרד   ,10.00 בשעה   ,20.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  פיתוח, לשם הגשת  14, הרצליה  רח' שנקר  ושות',  קוטנר 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אסף נדל, מפרק

טאלנט פרמיום שיווק וייצוג אומנים בע"מ
)ח"פ 51-408903-6(

)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 7.2.2010, בשעה 9.00, ברח' משעול להבית 8, 
אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק אסולין, מפרק

אוריפדס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-231652-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות,  לפקודת  323)ב(  סעיף  פי  על  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  תתכנס  הנ"ל,  בחברה  המניות  בעלי  של  סופית  אסיפה  כי 
1.2.2010, בשעה 12.00, במשרד חיים צדוק ושות', רח' לינקולן 20, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל ידין, מפרק

אריסטופנס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-231647-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות,  לפקודת  323)ב(  סעיף  פי  על  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  תתכנס  הנ"ל,  בחברה  המניות  בעלי  של  סופית  אסיפה  כי 
1.2.2010, בשעה 13.00, במשרד חיים צדוק ושות', רח' לינקולן 20, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל ידין, מפרק

פרונט אנד יעוץ ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-396532-7(

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.2.2010, בשעה 18.00, במשרדי המפרק, רח' 
מוטה גור 3, קרית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צוקר פרומה, מפרק

ז.ד. שירותי מטבע בע"מ
)ח"פ 51-426524-8(

)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 7.2.2010, בשעה 9.00, במשרדו של המפרק, 
רח' קרן היסוד 29ב, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב מרקס, עו"ד, מפרק

ש.פ.י. - אלקטרוניקה בע"מ 
)ח"פ 51-069545-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אורן 5, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שבתאי שפיגלר, מפרק

בונוס - נט בע"מ 
)ח"פ 51-291607-3(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
האג 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל חיון, מפרק
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 בונוס טכנולוגיות )ב.ט.( בע"מ 
)ח"פ 51-295221-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
האג 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל חיון, מפרק

בנקיר מערכות פי.או.אס בע"מ 
)ח"פ 51-216308-0(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
האג 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל חיון, מפרק

סרפים בע"מ 
)ח"פ 51-205253-1(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
האג 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל חיון, מפרק

מילשטיין תעשיות ג'י.אר.סי 1995 בע"מ 
)ח"פ 51-208358-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
תעשיה  באזור   ,16.00 בשעה   ,24.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
צפוני, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגי מילשטיין, מפרק

ש. ריזמן ניהול )2000( בע"מ 
)ח"פ 51-303401-7(

)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 28.2.2010, בשעה 10.30, ברח' הכרם 5, רמות 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השבים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה ריזמן, מפרק

ש. ריזמן החזקות )2000( בע"מ 
)ח"פ 51-302638-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.2.2010, בשעה 10.00, ברח' הכרם 5, רמות 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השבים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה ריזמן, מפרק

רחף שירותי תעופה )1993( בע"מ 
)ח"פ 51-177925-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.3.2010, בשעה 14.00, במשרד המפרק, רח' המסגר 
38, תל אביב, טל' 03-6887111, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי הדר, עו"ד, מפרק

פינת עדן בע"מ 
)ח"פ 51-255313-2(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,10.3.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לוי אשכול 92/3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כפיר אייל, עו"ד, מפרק
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ג'נפרייט עמילות מכס 1987 בע"מ 
)ח"פ 51-124204-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.3.2010, בשעה 11.00, במשרדו של המפרק, רח' 
איתמר בן אב"י 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר אלבוים, עו"ד, מפרק

ג'נפרייט בע"מ 
)ח"פ 51-076084-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.3.2010, בשעה 12.30, במשרדו של המפרק, רח' 
איתמר בן אב"י 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר אלבוים, עו"ד, מפרק

פרדס סינדיקט )חכירה וחקלאות( בע"מ 
)ח"פ 51-075921-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.3.2010, בשעה 13.00, במשרדו של המפרק, רח' 
איתמר בן אב"י 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר אלבוים, עו"ד, מפרק

גלים )שיפינג( בע"מ
)ח"פ 51-116985-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.3.2010, בשעה 12.00, במשרדו של המפרק, רח' 
איתמר בן אב"י 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר אלבוים, עו"ד, מפרק

סמל )שיפינג( בע"מ 
)ח"פ 51-000407-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.3.2010, בשעה 11.30, במשרדו של המפרק, רח' 
איתמר בן אב"י 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר אלבוים, עו"ד, מפרק

בית האכרים בע"מ 
)ח"פ 51-001389-7(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.2.2010, בשעה 12.00, במשרדי החברה, 

רח' קפלן 8, תל אביב.

של  מרצון  פירוק  בדבר  מיוחדת  החלטה  היום:  סדר  על 
מפרק  ומינוי  החברה  של  עסקיה  מצב  על  דוח  הצגת  החברה, 

עסקי החברה.

מאיר אלבוים, עו"ד
בא כוח החברה

מרקטו רמת השרון בע"מ 
)ח"פ 51-292992-8(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.2.2010, בשעה 10.30, במשרד עו"ד שבלת 

ושות', רח' ברקוביץ 4, תל אביב 64238.

על סדר היום: פירוק מרצון של החברה.

       דורית זוהר, דירקטור

מלון הר שלום בע"מ
)ח"פ 51-027579-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.2.2010, בשעה 16.00, במשרדו של המפרק, רח' 
ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביעד שוב, עו"ד, מפרק
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מגדל רמה
)ש"מ 55-022765-6(

הודעה בדבר שינוי בזכויות השותפים

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,6.8.2009 בימים  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
11.9.2009 ו–15.11.2009 חלו שינויים בזכויות השותפים בשותפות 

כדלקמן:

ח"פ  בע"מ,  גן  רמת  רמה  העבירה   6.8.2009  ביום 
51-397023-6 )שותף מוגבל( ל–B110471 SATOFI S.A חברה 

לוקסנבורגית )שותף מוגבל( 47/1001 חלקים בשותפות.

 SATOFI–ל בע"מ  גן  רמת  רמה  העבירה   11.9.2009 ביום 
S.A את יתרת חלקה בשותפות, 3/1001 חלקים בשותפות.

)לשעבר  בע"מ  סולו  אפטאון  העבירה   15.11.2009 ביום 
חלקה  מלוא  את    SATOFI S.A–ל בע"מ(  השקעות  לירז  א. 

בשותפות, 50/1001 חלקים בשותפות.

השינויים  ביצוע  לאחר  בשותפות  וחלקם  השותפים 
ניהול  )שותף מוגבל( - 1000/1001;   SATOFI S.A :המדווחים

מגדל רמה בע"מ )השותף הכללי( - 1/1001.

דורון טאובמן, עו"ד    

    בא כוח השותפות

אס-פס-יאן
)שותפות רשומה 54-022469-8(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי השותף הכללי שרם 
השותפות  מן  פרש   ,51-288280-4 ח"פ  טכנולוגיות,  קלנר  פודים 
ניצן  בשותפות  כללי  כשותף  הצטרף  ובמקומו   ,16.9.2009 ביום 

ינובסקי, ת"ז 057210874. 

כתובתה החדשה של השותפות היא: רח' רקפת 6, מושב 
אודים 42401 )אצל ניצן ינובסקי(.

ניצן ינובסקי, מורשה חתימה

הודעות מאת בנק ישראל

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 מולו 

בסיום העבודה ביום ט"ו בכסלו התש"ע )2.12.2009(:

בשקלים חדשים

א. סך כל המחזור ביום ט"ו בכסלו 
התש"ע )2.12.2009(

41,523,689,827

ב. סך כל המחזור ביום ח' בכסלו 
התש"ע )25.11.2009(

41,366,687,986

ג. העליה או הירידה ) - (  במשך 
השבוע האחרון

157,001,841

בשקלים חדשים

ד. ערך הנכסים המוחזקים במטבע 
חוץ מול המחזור ביום ט"ו בכסלו 

התש"ע )2.12.2009(

41,523,689,827

ט"ז בכסלו התש"ע )3 בדצמבר 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 

מולו בסיום העבודה ביום כ"ב בכסלו התש"ע )9.12.2009(:

בשקלים חדשים

א. סך כל המחזור ביום כ"ב בכסלו 
התש"ע )9.12.2009(

41,575,725,617

ב. סך כל המחזור ביום ט"ו בכסלו 
התש"ע )2.12.2009(

41,523,689,827

ג. העליה או הירידה ) - (  במשך 
השבוע האחרון

52,035,790

ד. ערך הנכסים המוחזקים במטבע 
חוץ מול המחזור ביום כ"ב בכסלו 

התש"ע )9.12.2009(

41,575,725,617

כ"ג בכסלו התש"ע )10 בדצמבר 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 

מולו בסיום העבודה ביום כ"ט בכסלו התש"ע )16.12.2009(:

בשקלים חדשים

א. סך כל המחזור ביום כ"ט בכסלו 
התש"ע )16.12.2009(

41,568,718,798

ב. סך כל המחזור ביום כ"ב בכסלו 
התש"ע )9.12.2009(

41,575,725,617

ג. העליה או הירידה ) - (  במשך 
השבוע האחרון

-7,006,819

ד. ערך הנכסים המוחזקים במטבע 
חוץ מול המחזור ביום כ"ט בכסלו 

התש"ע )16.12.2009(

41,568,718,798

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(

             מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע  __________

1  ס"ח התשי"ד, עמ' 192. __________
1  ס"ח התשי"ד, עמ' 192.


