רשומות

ילקוט הפרסומים
י"א בטבת התשע"ו

7172

 23בדצמבר 2015
עמוד

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור המפעילים תכניות
למתנדבים השייכים לאוכלוסיות הרווחה לצורך שיקומם 2208.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה 2211.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת
התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה) 2211.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות בדבר רשימות של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) 2212.. . . . . .
הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים 2215.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט 2225.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות מאת הציבור 2226.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור המפעילים תכניות
למתנדבים השייכים לאוכלוסיות הרווחה לצורך שיקומם
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-

לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה( 11985-להלן  -החוק) ,ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
מתפרסמים בזה מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים (להלן  -המשרד) למוסדות ציבור
המפעילים תכניות למתנדבים השייכים לאוכלוסיות הרווחה לצורך שיקומם:
תקנה תקציבית23-01-32-03 :
 .1כללי
(א) ועדת התמיכות של המשרד (להלן  -הוועדה) תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם 2ובהתאם למבחנים אלה.
(ב) התמיכה עצמה צריך שתינתן ,אם אכן נכון וראוי לתתה ,על פי עקרונות של סבירות ושוויון.
(ג) בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה ,תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין ,תוך יישום שוויוני אחיד
וענייני של המבחנים.
(ד) כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים ,תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ,ככל שיידרש לפי נסיבות העניין;
החלטת הוועדה תהיה מנומקת.
(ה) חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות ,הכול בכפוף לאמור
במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת ,כפי שיפורט להלן.
 .2הגדרות
במבחנים אלה -
"אוכלוסיות הרווחה"  -אוכלוסיות המטופלות על ידי שירותי המשרד ,למעט אוכלוסיית האזרחים הוותיקים;
"מתנדב"  -מי שהוא בן  14ומעלה ,המתנדב לפחות  50שעות התנדבות בשנה ,והוא הופנה להתנדבות על ידי גוף
ציבורי שאושר לכך ,בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה.31995-
 .3הפעילות הנתמכת
התמיכה תינתן רק בתחומי הפעילות המפורטים להלן ובשיעורים הנקובים לצדם:
( )1העסקת רכז התנדבות לליווי מתנדבים השייכים לאוכלוסיות הרווחה (עד  100%מסכום התמיכה);
( )2קיום מפגשי הכשרה והעשרה למתנדבים השייכים לאוכלוסיות הרווחה (עד  80%מסכום התמיכה);
( )3רכישת שירותי הסעות לצורך ביצוע פעילות ההתנדבות (עד  50%מסכום התמיכה).
 .4תנאי סף לתמיכה
לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי רק תאגיד שהוא מוסד ציבור ,כהגדרתו בסעיף 3א לחוק (להלן  -המוסד) ,שמתקיימים
בו כל תנאי הסף האלה:
( )1המוסד פועל שלא למטרות רווח ,מאוגד ורשום כעמותה לפי חוק העמותות ,התש"ם ,41980-הקדש ציבורי הרשום
אצל רשם ההקדשות לפי חוק הנאמנות ,התשל"ט ;51979-חברה לתועלת הציבור הרשומה אצל רשם ההקדשות
לפי חוק החברות ,התשנ"ט ,61999-או אגודה עותמאנית;
( )2המוסד הפעיל  7מתנדבים השייכים לאוכלוסיית הרווחה במהלך השנה שקדמה לשנה שבעדה מוגשת התמיכה;
( )3במוסד המבקש תמיכה לראשונה יחולו גם תנאי סף אלה:
(א)

המוסד הפעיל במשך שנתיים לפחות 7 ,מתנדבים השייכים לאוכלוסיית הרווחה במימון ממקורות עצמיים;

___________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2י"פ התשע"ג ,עמ'  ,3172ועמ'  ;5152התשע"ד ,עמ'  ;472התשע"ה ,עמ' .658
 3ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
 4ס"ח התש"ם ,עמ' .210
 5ס"ח התשל"ט ,עמ' .128
 6ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
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(ב)

היקף פעילותו של המוסד בתחום הנתמך בשנה שטרם הגשת הבקשה הראשונה לתמיכה לא פחת ממחצית
היקף הפעילות הנדרש על ידו בשנה הראשונה שבה מתבקשת התמיכה.

( )4השכר שמשלם המוסד לעובד שמשכורתו נתמכת לפי מבחנים אלה ,בהתאם לחלקיות משרתו ,אינו נמוך משכר
מינימום בהתאם לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;71987-עמידה בהוראה זו תיבחן בכל שנה על בסיס נתוני עלויות
שכר ותשלומים בשנת הכספים האחרונה שלגביה היה על המוסד להגיש דוח כספי מבוקר וכן בשנת הכספים
שבשלה מוגשת הבקשה ,לפי התקציב המאושר או לפי הצעת התקציב; מוסד שלא נתמך בשנה קודמת ,ייבחנו
נתוני השכר והתשלומים שלו כאמור לפי התקציב המאושר או לפי הצעת התקציב שלו לשנת הכספים שבעדה
מוגשת הבקשה;
( )5המוסד הצהיר כי בידו אישורים ממשטרת ישראל להפעלת מתנדבים ולהעסקת עובדים ,לפי חוק למניעת העסקה
של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א ,82001-לפי העניין ,ככל שהוא מחויב בקבלת אישור לפי החוק
האמור ,וכי הוא מתחייב לשמור ברשותו את האישורים.
 .5אמות מידה לתמיכה
בקשות התמיכה של מוסדות הציבור העומדים בתנאים המפורטים לעיל ,ינוקדו בהתאם לאמות המידה המפורטות
להלן ,לפי המשקל הנקוב בצדן:
( )1מספר המתנדבים השייכים לאוכלוסיית הרווחה :50% -
לפי מספר המתנדבים ,אשר הפעיל המוסד בשנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה; בעד כל מתנדב יינתנו
שתי נקודות;
( )2מגוון סוגי האוכלוסיות המתנדבות :30% -
לפי מגוון סוגי האוכלוסיות שאליהם משתייכים המתנדבים שמפעיל המוסד ,בהתאם לפירוט האוכלוסיות להלן;
בעד כל סוג אוכלוסייה יינתנו שתי נקודות:
(א)

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית;

(ב)

אנשים הסובלים נכויות חושיות וגופניות;

(ג)

נוער וצעירים בסיכון;

(ד)

אנשים המכורים לסמים ,אלכוהול והימורים;

(ה)

אוכלוסיות המטופלות על ידי שירות המבחן לנוער או שירות המבחן למבוגרים;

(ו)

אנשים עם אוטיזם;

(ז)

יחידים בוגרים המטופלים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים עקב קשיים כלכליים או אירועי אלימות
במשפחה.

הניקוד יינתן בעד כל אחד מסוגי האוכלוסיות המנויים לעיל ,אם מספר המתנדבים מאותו סוג אוכלוסייה הוא 5
לפחות; לעניין זה ,מתנדב יכול להשתייך ליותר מסוג אוכלוסייה אחד.
( )3הפעילות הנתמכת :20% -
הניקוד יינתן לפעילויות הנתמכות האמורות בסעיפים  )1(3עד  ,)3(3שלגביהן מבוקשת התמיכה ,כמפורט להלן:
()1

לפעילות שבסעיף  20 - )1(3נקודות;

()2

לפעילות שבסעיף  15 - )2(3נקודות;

()3

לפעילות שבסעיף  7 - )3(3נקודות.

למוסד ציבור המבקש תמיכה בעד יותר מפעילות נתמכת אחת מבין הפעילויות הנתמכות האמורות לעיל ,ייקבע
הניקוד בעד כל פעילות נתמכת באופן יחסי לפי חלקיות הפעילות הנתמכת בהצעת התקציב הכלולה בבקשת
המוסד.
___________
 7ס"ח התשמ"ז ,עמ' .68
 8ס"ח התשס"א ,עמ' .509
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 .6אופן חישוב גובה התמיכה
(א) בשלב הראשון ,כל בקשה תנוקד בכל אמת מידה בהתאם לאמור בה ,כמפורט בסעיף .5
(ב) בשלב השני ,יחושב חלקה היחסי של כל בקשה מתוך כלל הניקוד שהוענק בכל אמת מידה ביחס לכלל הבקשות.
(ג) בשלב השלישי ,יחושב חלקו המצטבר של המוסד בכלל אמות המידה לפי שיעורן ובהתאם לכך ייקבע חלקו
היחסי בתמיכה.
(ד) סכום התמיכה יחולק מדי שנה לשלושת המוסדות שזכו לשיעור התמיכה המרבי לפי סעיף קטן (א) עד (ג); ואולם,
אם זכאי מוסד רביעי ומעלה לשיעור תמיכה זהה לשיעור התמיכה שלו זכה המוסד השלישי יקבל גם הוא תמיכה
בהתאם לשיעור התמיכה האמור.
 .7נהלים
(א) מוסד הציבור יגיש למשרד ,עם הגשת בקשת התמיכה ,דיווח על פעילותו לפי מבחנים אלה ,בשנה שקדמה
לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה אשר יכללו ,בין השאר ,את מספר המתנדבים מאוכלוסיות הרווחה אשר הפעיל,
בהתאם לפירוט סוגי האוכלוסיות כאמור בסעיף ()2(5א) עד ()2(5ז).
(ב) מוסד הציבור יגיש למשרד ,עם הגשת בקשת התמיכה ,התחייבות ולפיה הוא ימלא טופס הפניה להתנדבות של
הביטוח הלאומי ,בעד כל מתנדב מאוכלוסיות הרווחה.
(ג) לא תינתן תמיכה בעד פעילות הממומנת ,כולה או חלקה ,בידי המשרד או בידי משרד ממשלתי אחר ,בין בדרך
של תמיכה ובין בדרך אחרת; למען הסר ספק ,יובהר כי לא תינתן תמיכה למוסד ציבור הנתמך לפי אחד ממבחני
התמיכה האלה:
()1

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך העוסקים בהפעלת מתנדבים במערכת החינוך;9

()2

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור (סיוע ותמיכה באחזקת מתנדבי
שנת שירות והפעלתם);10

()3

מבחני תמיכה לקבוצות מתנדבים בחקלאות ביישובים כפריים;11

()4

מבחנים לתמיכה של משרד הפנים במוסדות ציבור המפעילים מתנדבים בתחומי הסיוע והטיפול בחללי
אסונות.12

(ד) סך כל התמיכה למוסד ציבור לא תעלה על  75%מעלות הפעילות הנתמכת.
(ה) מוסד הציבור ימסור למשרד או לוועדה כל נתון ,מסמך או מידע רלוונטי שיידרש ,במהלך השנה ,לבחינת בקשת
התמיכה.
 .8ביטול
מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לקבוצות לעזרה עצמית לצורך תמיכה הדדית
ומיצוי זכויות - 13בטלים.
 .9תחילה ותוקף
מבחנים אלה ייכנסו לתוקפם ביום י"ח בתשרי התשע"ו ( 1באוקטובר  ,)2015והם יעמדו בתוקפם עד יום י"ג בטבת
התשע"ח ( 31בדצמבר .)2017
י"ח בכסלו התשע"ו ( 30בנובמבר )2015
(חמ )3-1888
()803-35-2015-000056
			
				
___________
 9י"פ התשע"ב ,עמ' .150
 10י"פ התשס"ה ,עמ'  ;3976התשס"ח ,עמ' .1047
 11י"פ התשע"ב ,עמ'  ;4909התשע"ד ,עמ' .1709
 12י"פ התשע"ד ,עמ' .2578
 13י"פ התשע"ב ,עמ'  ;5038התשע"ג ,עמ' .7900
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מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (24א) לחוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,11996-ותקנה  3לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי ,תקופת
כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה) ,התשנ"ז ,21997-אני ממנה בזה ועדת אתיקה כמפורט להלן ,שבהרכבה חברים וממלאי
מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:
(א)
יושבי ראש
ברשימת שר
המשפטים

(ב)
רופאים מומחים
(שם ― ומומחיות)

(ד)
נציגי ציבור
ואנשי דת

(ג)
פסיכולוגים ועובדים
סוציאליים

(ה)
אחות

מרכז רפואי תל אביב

3

פרופ' עמוס שפירא,
וממלאת מקומו,
עורכת הדין עופרה
גולן

ד"ר מוטי פריד  -מומחה
ברפואה פנימית ,וממלאות
מקומו ,ד"ר רותם תלם
 מומחית ברפואהפנימית ובגריאטריה,
ד"ר מירב אינגביר -
מומחית ברפואה פנימית
ובנפרולוגיה.

עידית ברימברג ,עובדת
סוציאלית וממלאת
מקומה ,פנינה אלעד,
עובדת סוציאלית

הרב אברהם רזניקוב

אורית רוזנברג  -אחות
מוסמכת ,וממלאת
מקומה ,ד"ר ענבל ירקוני
 -אחות מוסמכת.

פרופ' משה סלעי -
מומחה בכירורגיה
אורטופדית ,וממלאי
מקומו :ד"ר צביקה כהן
 מומחה בכירורגיהאורטופדית ,פרופ' אריאל
מני  -מומחה ביילוד
וגניקולוגיה.
תוקף המינוי לארבע שנים.
י"ג בכסלו התשע"ו ( 25בנובמבר )2015
(חמ )3-2753
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;327התשע"ד ,עמ' .574
 2ק"ת התשנ"ז ,עמ' .80
 3י"פ התשע"ב ,עמ'  ;4008התשע"ד ,עמ'  ;1226התשע"ה ,עמ' .2355

משה בר סימן טוב
המנהל הכללי של משרד הבריאות

הודעה למעוניינים והזמנתם
לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה) ,התשכ"ד1964-
בהתאם לתקנה (3א) לתקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה),
התשכ"ד ,11964-אני מודיע כי ועדת התיאום תדון בתכניות שיכון ציבורי המפורטות בתוספת ,במשרד הבינוי והשיכון ,קריית
הממשלה ,מזרח ירושלים (חדר ישיבות אדריכל ראשי) ,ביום שלישי ,ט' בשבט התשע"ו ( 19בינואר  ,)2016בין השעות .12:00-10:00
המעוניינים בתכנית רשאים להופיע בישיבה האמורה ולהשמיע את טענותיהם לגביה כשהם מיוצגים כלהלן:
( )1משתכנים בבניין שנכלל בתכנית  -על ידי נציג אחד שהודיעו עליו לוועדת התיאום בכתב מראש ,המייצג את המספר הגדול
של המשתכנים באותו בניין ,הרוצים להשמיע את טענותיהם;
( )2מעוניינים אחרים  -אישית ,או על ידי בא כוח ,שהודיעו עליו לוועדת התיאום בכתב מראש.
הודעות לוועדה יש לשלוח ליחידה לתכניות שיכונים ציבוריים ,משרד הבינוי והשיכון ,קריית הממשלה ,מזרח ירושלים,
בניין א'.

___________
1

ק"ת התשכ"ד ,עמ' .1671
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תוספת
המקום

השכונה

מס' התכנית

תל–אביב-יפו

תל כביר

3/05/39

ירושלים

רמת שלמה

5/36/10

אילת

יעלים

4/18/16

אילת

מערב 7

גושים
6991

חלקות בשלמות

חלקי חלקות

90

68

6992

17 ,5

6993

85 ,82 ,44

30563

132 ,110

יזם התכנית
חברת חלמיש

עמותת שערי ציון

()7
47

40000

40001

יחידת רישום
מקרקעין  -משרד
הבינוי והשיכון

123

40010

,87 ,85 ,84 ,78 ,76
213 ,119 ,95 ,94 ,88

,86 ,83 ,78 ,75
,115 ,98 ,97 ,96
,120 ,117 ,116
,208 ,202 ,152
212

4/18/17

40085

80

90

יחידת רישום
מקרקעין  -משרד
הבינוי והשיכון

בית קשת

1/4006/1

201000

10

יחידת רישום
מקרקעין  -משרד
הבינוי והשיכון

נירית

3/1236/6

8964

98 ,97 ,45 ,44 ,41

אגף בעלות
ורישום רשות
מקרקעי ישראל

קריית עקרון

3/53/19

4540

228

אגף בעלות
ורישום רשות
מקרקעי ישראל

י"ז בכסלו התשע"ו ( 29בנובמבר )2015
(חמ -3-287ה)1
יוסי שטיינברג
יושב ראש ועדת התיאום

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) ,התשל"ב1972-

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

השם
אברמובסקי משה

המען
הרופא 13א ,בנימינה 3053713

אלחדד יעקב גיל

חניתה  ,6כפר סבא

חוקר פרטי

גאווי גל

חיים בר לב  ,7/9אור יהודה 6041704

חוקר פרטי

גוטמן קורל

יפה נוף  ,15חיפה 3437224

חוקר פרטי

דואר רחל

המערכה  ,30/3תל–אביב-יפו

חוקר פרטי

דולב אלון

אבא הלל  ,118רמת גן 52561

חוקר פרטי

דותן אשר

הורד  ,1ת"ד  ,776פרדסיה

חוקר פרטי

__________
 1ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1236התשמ"ב ,עמ' .486
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השם
הרוש עמנואל

המען
ש"י עגנון  ,2/8באר שבע 84750

סוג הבקשה
חוקר פרטי

והדאני מוחמד

 1010בית  ,37ת"ד  ,9781נצרת 16000

משרד לחקירות פרטיות

ונונו ניסים

תש"ח  ,9/13אשדוד

חוקר פרטי

זיו דוד

האיריס  ,12/48ראשון לציון 75425

חוקר פרטי ,משרד לחקירות פרטיות

לאון יצחק

השריון  ,29נס ציונה

חוקר פרטי

לוי זיו

מושב אלוני אבא ,אלוני אבא 36005

חוקר פרטי

מור כרמית

יוני נתניהו  ,11/42ת"ד  ,10001פתח תקווה 49001

חוקר פרטי

מיכאלי שמואל

הזית  ,18ת"ד  ,5252ד"נ מנשה קציר

חוקר פרטי

נהרי יאיר

מושב אורה 90880 ,49

חוקר פרטי

סולימאן אלון

אחיהוד  ,37ד"נ מושב אחיהוד 20145

חוקר פרטי

סטוקלוב צבי

אברהם אבינו  ,12/3אילת

חוקר פרטי

סער דקל

פנחס  ,5פתח תקווה 49449

חוקר פרטי

עזימי שמעון

שדה בוקר  ,20קריית חיים ,חיפה 26220

חוקר פרטי

פרידמן מיכל

ירושלים  ,17קריית אונו

חוקר פרטי

פרל דורון

ציפורן 8א ,נצרת עילית

חוקר פרטי

צברי עופר

השחף  ,30ת"ד  ,398ד"נ נחל שורק ,יד בנימין 76812

חוקר פרטי

ציגלמן אולגה

הנוטר  ,2/8ת"ד  ,1826רמת השרון

חוקר פרטי

צפניה ירדן

סער  ,42קצרין 12900

חוקר פרטי

שטיינמן יותם

רש"י  ,46ראשון לציון

חוקר פרטי

שטרית שמעון

דרך עכו  32קריית ביאליק 27093

משרד לחקירות פרטיות

שמיר שרון

שזור 20135

משרד לחקירות פרטיות

שניידר דודי

ראש פינה  ,8/12נתניה 42302

חוקר פרטי ,משרד לחקירות פרטיות

בתוך  15ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים ,לפי
המען :ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב ,21972-ת"ד  ,34357ירושלים  ,91342או לפקס'
 .02-6467936כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני.hokrimpz@justice.gov.il :
ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ -3-2319ה)1
יהושע למברגר
יושב ראש הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים
ושירותי שמירה

__________
 2ס"ח התשל"ב ,עמ' 90

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) ,התשל"ב1972-

בהתאם לתקנה  8לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) ,התשל"ב ,¹1972-מתפרסמת בזה רשימת מבקשי
רישיונות:
המען
אלקלעי  ,7/7אשדוד

סוג הבקשה
חוקר פרטי

השם
אואקנין אבנר
אוריאל שירי

האלה  ,12בית עזרא 79285

חוקר פרטי

אלנקרי משה

מנחם בגין  ,6/16רעננה

חוקר פרטי

__________
 1ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1236התשמ"ב ,עמ' .486
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המען
בצרי  ,10פתח תקווה 49206

סוג הבקשה
חוקר פרטי

השם
בליצבלאו אורי
בן דוד עדן

לואי פקארד  ,10/11שכונת רמות ,באר שבע

חוקר פרטי

בראמי ג'אנה אסתר

שד' ירושלים  80/30קריית ים 29071

חוקר פרטי

גבאי נופר

נופר  8/3נוף העמק ,מגדל העמק

חוקר פרטי

גולדין נתנאל

הרדוף  ,581דירה  ,32גילה ,ירושלים

חוקר פרטי

גינזבורג ירון

מושב אמץ

חוקר פרטי

דערי שלומי חי

קיבוץ גלויות  ,41נס ציונה

חוקר פרטי

הוס מנחם

ריב"ל  ,8/42ראשון לציון

משרד לחקירות פרטיות

ורדימון ליבנה

דרך ההדרים  ,55שדה ורבורג

חוקר פרטי

טוב אירית

דרך נמיר  ,137/12תל אביב

חוקר פרטי

טל יניב

שרה אימנו  ,17/5אילת 88301

משרד לחקירות פרטיות

כשר ארז עדי

צביה לובטקין 13א ,כפר סבא

חוקר פרטי

מוח'תאר עאמר

ג'ולס ,ת"ד  ,966ג'ולס 24980

חוקר פרטי

מנצור גל

מגיני נגבה  ,3הרצליה 46383

חוקר פרטי

מרדכי ירון

מס'  ,66נבטים 85540

חוקר פרטי

מתתיהו ששון

ישורון  ,4דירה  ,4ת"ד  ,818תל–אביב-יפו 75107

תאגיד חוקרים פרטיים

נחמיאס גלי

מושב בני דרור ,ת"ד  ,245בני דרור

משרד לחקירות פרטיות

ניסן ארז

אסתר המלכה  ,58/2מודיעין

חוקר פרטי

סלקמון יורם נעמן

גיורא יוספטל  ,23/1רמלה

חוקר פרטי

עדוי דרור

משה הס  ,14חולון 58345

משרד לחקירות פרטיות

פינגר ארז

ת"ד  ,49322תל–אביב-יפו 6149301

משרד לחקירות פרטיות

קאופמן אסף

רח' ש' בן ציון ,בית  ,1דירה  ,11רחובות

משרד לחקירות פרטיות

קלימי דור

החבצלת  ,37מעגלים

חוקר פרטי

קלצמן אלי

השקמה  ,21/8מעלה אדומים

חוקר פרטי

קרן עינת

קיבוץ גל און ,ד"נ שדה גת ,גלאון 79555

משרד לחקירות פרטיות

רגב רפי

הגפן  ,14צורן

חוקר פרטי

שוורץ פז

שומרון  ,106/2ת"ד  ,12024נצרת עילית

משרד לחקירות פרטיות

שיבלי איסמעיל

ת"ד  ,240כפר שבלי 16805

חוקר פרטי

שמחי טל

משעול דוחן  17באר אורה 88810

חוקר פרטי

שמעוני ברק

עזרא תורין  ,4/15תל–אביב-יפו 67436

חוקר פרטי

שניידר שמואל

החרצית  ,19/10נתניה 42490

חוקר פרטי

תורג'מן אריק

ת"ד  ,292קיבוץ ברור חיל

חוקר פרטי

בתוך  15ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים ,לפי
המען :ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב ,²1972-ת"ד  ,34357ירושלים  ,91342או לפקס'
 .02-6467936כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני.hokrimpz@justice.gov.il :
כ"ח בחשוון התשע"ו ( 10בנובמבר )2015
(חמ -3-2319ה)1
__________
 2ס"ח התשל"ב ,עמ' .90
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים
ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום ה' בכסלו התשע"ו ( 17בנובמבר  ,)2015החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל ,כמפורט להלן:
מס'
9761

שמות הצדדים להסדר
ארגון איד"ן  -ארגון יבואנים דנטליים
בישראל וחבריו

מהות הכבילה
מו"מ בין מתחרים לרכישת
תשומה

הנכס/השירות
הכנה להתעדה והתעדה
לתקן ISO9001

תוקפו של הפטור מוגבל לשנה אחת.
החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  9761במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
י' בכסלו התשע"ו ( 22בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות עם
הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום ט"ז באלול התשע"ה ( 31באוגוסט  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל,
כמפורט להלן:
מס'
9735

שמות הצדדים להסדר
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

Raytheon Company

מהות הכבילה
היקף רכישה מינימלי

הנכס/השירות
רכיבי מערכות ליירוט
רקטות

תוקפו של הפטור מוגבל לארבע שנים.
החלטת הפטור מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  9735במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
כ"ט בחשוון התשע"ו ( 11בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113
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אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

2215

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות עם
הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום כ"ה באב התשע"ה ( 10באוגוסט  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל,
כמפורט להלן:
מס'
9927

שמות הצדדים להסדר
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית
בישראל בע"מ

מהות הכבילה
הסדר הפצה

הנכס/השירות
גבינות

גבינות משק-אחים מאיר בית יצחק בע"מ
תוקפו של הפטור מוגבל לשנתיים.
החלטת הפטור מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,9927במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
כ"ט בחשוון התשע"ו ( 11בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות
עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום כ"ב בתמוז התשע"ה ( 9ביולי  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל,
כמפורט להלן:
מס'
10031

שמות הצדדים להסדר
ש .שסטוביץ בע"מ

צ.ח.מ חברה לשיווק והפצת חומרי ניקיון בע"מ

מהות הכבילה
בלעדיות הדדית ואי–תחרות

הנכס/השירות
שירותי הפצה של מוצרי
צריכה

תוקפו של הפטור מוגבל לחמש שנים.
החלטת הפטור מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,10031במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
כ"ט בחשוון התשע"ו ( 11בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113
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אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

ילקוט הפרסומים  ,7172י"א בטבת התשע"ו23.12.2015 ,

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות עם
הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום י"ד באב התשע"ה ( 30ביולי  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל ,כמפורט
להלן:
מס'
10054

שמות הצדדים להסדר
פלסאון ישראל שיווק והפצה בע"מ

מדגל טכנולוגיות מים  -אגש"ח בע"מ

מהות הכבילה
כבילת אי–תחרות הנלווית
למיזוג והסדר הפצה בלעדית

הנכס/השירות
ייבוא ושיווק ברזי מתכת

מדגל פתרונות מתקדמים בע"מ
תוקפו של הפטור מוגבל ל– 6שנים.
החלטת הפטור מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,10054במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
ג' בכסלו התשע"ו ( 15בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות עם
הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום ג' באלול התשע"ה ( 18באוגוסט  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל,
כמפורט להלן:
מס'
10065

שמות הצדדים להסדר
סנו מפעלי ברונוס בע"מ

מהות הכבילה
הפצה בלעדית

הנכס/השירות
מוצרי קוסמטיקה

דנלוג בע"מ
תוקפו של הפטור מוגבל לחמש שנים.
החלטת הפטור מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,10065במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
ג' בכסלו התשע"ו ( 15בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

ילקוט הפרסומים  ,7172י"א בטבת התשע"ו23.12.2015 ,

אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

2217

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות עם
הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום ט"ז באלול התשע"ה ( 31באוגוסט  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל,
כמפורט להלן:
מס'
10079

שמות הצדדים להסדר
ראלקו סוכניו בע"מ

הנכס/השירות
ייבוא ,שיווק ,מכירה או
הפצה של מוצרי חשמל
ביתיים

מהות הכבילה
תניית אי–תחרות

תדיראן גרופ בע"מ

החלטת הפטור מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,10079במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
ג' בכסלו התשע"ו ( 15בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות
עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום כ' באב התשע"ה ( 5באוגוסט  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל,
כמפורט להלן:
מס'
10096

שמות הצדדים להסדר
אלמור חשמל התקנות ושירותים ( )1986בע"מ

יציב הנדסת קרור ומזוג אויר בע"מ

מהות הכבילה
כבילת אי–תחרות

הנכס/השירות
מתן שירותי התקנה
ותחזוקה של מיזוג אוויר

דן מליכס
החלטת הפטור מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,10096במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
כ"ט בחשוון התשע"ו ( 11בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113
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אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

ילקוט הפרסומים  ,7172י"א בטבת התשע"ו23.12.2015 ,

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות
עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום כ' באב התשע"ה ( 5באוגוסט  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל,
כמפורט להלן:
מס'
10098

שמות הצדדים להסדר
איי.סי .פאואר בע"מ

מהות הכבילה
תניית בלעדיות

נייר חדרה בע"מ

הנכס/השירות
מכירה ורכישה של חשמל
וקיטור

אנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ
החלטת הפטור מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,10098במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
ג' בכסלו התשע"ו ( 15בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים
ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום כ"ב בחשוון התשע"ו ( 4בנובמבר  ,)2015החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל ,כמפורט להלן:
מס'
10137

שמות הצדדים להסדר
מדיטרניאן נאוטילוס (ישראל) בע"מ

טמרס טלקום בע"מ

מהות הכבילה
הסדר לרכישת שירותי גיבוי
לתמסורת הבין–לאומית של
טמרס

הנכס/השירות
גיבוי לתמסורת הבין–לאומית

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,10137במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
י' בכסלו התשע"ו ( 22בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

ילקוט הפרסומים  ,7172י"א בטבת התשע"ו23.12.2015 ,

אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

2219

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות עם
הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום ט"ז באלול התשע"ה ( 31באוגוסט  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל,
כמפורט להלן:
מס'
10143

שמות הצדדים להסדר
פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע"מ
ומ.ש .אלומיניום בע"מ

מהות הכבילה
כבילת אי–תחרות הנלווית
למיזוג

הנכס/השירות
מתן פתרונות מיגון
למבנים באמצעות חלונות
ודלתות שקופים

תוקפו של הפטור מוגבל עד ליום שבו יפחת חלקו של צד הכפוף לכבילה בחברה המשותפת מ– 20%או שפגה זכותו למינוי
דירקטור ,לפי המוקדם.
החלטת הפטור מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,10143במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
ג' בכסלו התשע"ו ( 15בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים
ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום ח' בחשוון התשע"ו ( 21באוקטובר  ,)2015החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל ,כמפורט להלן:
מס'
10230

שמות הצדדים להסדר
קדמה קפיטל פרמיום שותפות מוגבלת
פמי פרמיום בע"מ

מהות הכבילה
כבילת אי–תחרות הנלווית
להסכם מיזוג בין הצדדים
שבמסגרתה מתחייבים כל
אחד מבעלי המניות של קדמה
קפיטל פרמיום שותפות מוגבלת
ורוני דוידוף ,כלפי פמי פרמיום
בע"מ ,שלא להתחרות בפמי
פרמיום בע"מ או בחברות
הבנות שלה

הנכס/השירות
קדמה קפיטל פרמיום שותפות
מוגבלת מתמחה בהשקעות
בחברות ישראליות בתחומי
פעילות שונים; פמי פרמיום
בע"מ עוסקת במגוון תחומים
ובהם אספקת שירותים
רפואיים ,אספקת שירותי
דרך ,תיקון וטיפול בכלי
רכב ,אספקת שירותי תיקון
נזקי מים וצנרת ,אספקת
שירותי תחזוקה של מוצרי
חשמל ואספקת שירותי ניהול
לפרויקטים

תוקפו של הפטור ממועד השלמת עסקת המיזוג וכל עוד המתחייבים לפי כבילת אי–התחרות מחזיקים ,במישרין או בעקיפין,
ב– 20%מהון המניות של פמי פרמיום בע"מ ובזכות למנות בה דירקטור ,ולמשך  47חודשים לאחר מכן.
החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113
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בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,10230במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
י' בכסלו התשע"ו ( 22בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים
ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום י"ב בכסלו התשע"ו ( 24בנובמבר  )2015החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל ,כמפורט להלן:
מס'
10253

שמות הצדדים להסדר
Adidas International B.V

מהות הכבילה
אי–תחרות

לייף ספורט בע"מ

הנכס/השירות
מוצרי הלבשה ,הנעלה
ואבזרים לספורט ופנאי

מר גדעון מולאיוב
החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,10253במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
י"ט בכסלו התשע"ו ( 1בדצמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות עם
הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום כ"ה באב התשע"ה ( 10באוגוסט  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל,
כמפורט להלן:
מס'
9592

שמות הצדדים להסדר
עמותת רופאי השיניים הערביים בישראל

מהות הכבילה
ניהול מו"מ בשם חברי העמותה

הנכס/השירות
שירותי רפואת שיניים

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם ,בין השאר ,המשא ומתן מושא ההסדר לא יתייחס במישרין או בעקיפין לתנאים המסחריים
שבהם יתקשרו קופות החולים עם מרפאות השיניים העצמאיות ,עם רופאי שיניים או עם תאגידים העוסקים במתן שירותי רפואת
שיניים.
תוקפו של הפטור מוגבל לשלוש שנים.
החלטת הפטור מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל ,אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו
של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113
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בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,9592במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
כ"ט בחשוון התשע"ו ( 11בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות עם
הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום כ"ה באב התשע"ה ( 10באוגוסט  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל,
כמפורט להלן:
מס'
9814

שמות הצדדים להסדר
סלקום ישראל בע"מ

מהות הכבילה
פעילות משותפת

הנכס/השירות
אתרי תקשורת

פלאפון תקשורת בע"מ
פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם ,בין השאר ,יוגבלו העברות המידע בין הצדדים להסדר והקבלן המבצע בעבורן ,כמו כן הוגבלה
זהות העובדים שיוכלו לשמש כקבלן המבצע מטעם הצדדים ,כמו כן נקבע תנאי ולפיו כל אחד מהצדדים יוכל להתקשר באופן
עצמאי עם צד שלישי בהסכם למתן שירותי אירוח.
תוקפו של הפטור מוגבל לעשר שנים.
החלטת הפטור מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל ,אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו
של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,9814במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
כ"ט בחשוון התשע"ו ( 11בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות
עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום כ"ז בסיוון התשע"ה ( 14ביוני  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל,
כמפורט להלן:
מס'
9963

שמות הצדדים להסדר
חברי הוועדה הישראלית למדרוג כדלהלן:

רשות השידור

מהות הכבילה
מיזם משותף בין מכוני
התערובת

הנכס/השירות
הפקה של נתוני צריכת
טלוויזיה

הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
הטלוויזיה החינוכית הישראלית
רשת  -נגה בע"מ
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113
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מס'
9963

שמות הצדדים להסדר
שידורי קשת בע"מ

מהות הכבילה

הנכס/השירות

ישראל  - 10שידורי הערוץ החדש בע"מ
ערוץ המוסיקה הישראלית  -מוסיקה 24
ישראל פלוס-וש טלקנאל בע"מ
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ
איגוד חברות הפרסום בישראל
איגוד השיווק הישראלי
פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם ,בין השאר ,חל איסור על ועדת המדרוג לעסוק בכל עיסוק שאינו מדידה או הפקה של נתוני
צריכת טלוויזיה; נאסר על החברים בוועדת המדרוג להעביר מידע שעשוי להשפיע לרעה על התחרות; החברות בוועדת המדרוג
פתוחה לפני כל גורם מתחום השידור והפרסום; המידע שמופק על ידי הוועדה יהיה זמין לכל דורש; הישיבות של הוועדה יתועדו
בפרוטוקול מלא; וכן איסור בדבר השתתפות של בעלי תפקיד בגורמי שידור או פרסום שתפקידם כולל עיסוק בשיווק או בקביעת
תנאים מסחריים בישיבות ועדת המדרוג ,במס' חריגים.
הפטור יעמוד בתוקפו עד ליום .31.12.2019
החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל ,אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של
ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,9963במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
כ"ט בחשוון התשע"ו ( 11בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות עם
הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום ט"ז באלול התשע"ה ( 31באוגוסט  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל,
כמפורט להלן:
מס'
10033

שמות הצדדים להסדר
איגוד חברות הביטוח בישראל וחברות ביטוח

מהות הכבילה
מתווה משותף לסליקת חיובים
בין חברות הביטוח

הנכס/השירות
ביטוח רכב

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם ,בין השאר המתווה יופעל על ידי אדם שאינו קשור לחברות הביטוח; לא יועבר בין המבטחים
כל מידע שעלול לפגוע בתחרות ביניהם ושאינו חיוני להפעלת המתווה; כל ההחלטות הנוגעות למתווה יתועדו בכתב וכל מבטח
יוכל להצטרף למתווה.
תוקפו של הפטור מוגבל ל– 5שנים.
החלטת הפטור מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל ,אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו
של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,10033במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
ג' בכסלו התשע"ו ( 15בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

ילקוט הפרסומים  ,7172י"א בטבת התשע"ו23.12.2015 ,

אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)
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הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות עם
הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום י"ז באלול התשע"ה ( 1בספטמבר  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל,
כמפורט להלן:
מס'
10049

שמות הצדדים להסדר
צ.מ.ח המרמן בע"מ

מהות הכבילה
מיזם משותף

ר.מ.ע  7בע"מ

הנכס/השירות
שיווק ומכירת דירות
במיזם בנייה למגורים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
החלטת הפטור מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל ,אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו
של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,10049במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
כ"ט בחשוון התשע"ו ( 11בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות עם
הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום ט"ז באלול התשע"ה ( 31באוגוסט  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל,
כמפורט להלן:
מס'
10051

שמות הצדדים להסדר
התאחדות ענף הקולנוע בישראל ובתי
הקולנוע החברים בה

מהות הכבילה
"יום הקולנוע הישראלי" -
מיזם משותף בין מתחרים

הנכס/השירות
מיזם שבמסגרתו יוצעו
לציבור למשך יום אחד
כרטיסי קולנוע לסרטים
ישראליים במחירים מוזלים

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם ,בין השאר ,ההתאחדות תאפשר לכל בית קולנוע ,אף אם אינו חבר בה ,ליטול חלק ביום
הקולנוע הישראלי ,ההתאחדות לא תמנע או תגביל בית קולנוע מלגבות בעבור כרטיסי קולנוע הנמכרים ביום הקולנוע הישראלי
מחיר נמוך מזה שהיא קבעה וההתאחדות לא תעביר לבתי הקולנוע המשתתפים ביום הקולנוע הישראלי או החברים בהתאחדות
כל מידע עסקי או אחר אשר אינו נדרש לשם ביצוע יום הקולנוע הישראלי.
החלטת הפטור מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל ,אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו
של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,10051במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
ג' בכסלו התשע"ו ( 15בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113
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ילקוט הפרסומים  ,7172י"א בטבת התשע"ו23.12.2015 ,

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף הסמכות המוקנית בסעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימה התייעצות עם
הוועדה לפטורים ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום כ"ד באב התשע"ה ( 9באוגוסט  ,)2015הוחלט על מתן פטור מאישור הסדר כובל,
כמפורט להלן:
מס'
10138

שמות הצדדים להסדר
התאחדות התעשיינים והחברים בה

מהות הכבילה
המלצה על ידי איגוד עסקי
לחבריו

הנכס/השירות
רכישת חשמל מיצרני
חשמל פרטיים

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם ,בין השאר ,נכלל איסור על העברת מידע שעלול לגרוע מהתחרות בין התעשיינים; נאסר
עליהם לקחת חלק במשא ומתן להתקשרות בהסכמי מסגרת עם יצרני החשמל הפרטיים; נקבעו אילו תניות לא ייכללו בהסכמי
מסגרת עם יצרני חשמל פרטיים; הובהר כי אישור הממונה להסכמים עם יצרני החשמל הפרטיים הוא תנאי מתלה לתוקפו של
ההסדר.
החלטת הפטור מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל ,אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו
של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,10138במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
כ"ט בחשוון התשע"ו ( 11בנובמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים) ,התשמ"ו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים) ,התשמ"ו ,11986-אני מודיע
כי בית המשפטים לעניינים מקומיים בגבעתיים מבקש לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:
מס' הפרט
בתוספת
.3א()6

.3א()7

פירוט התעודות השגרתיות
(תקנות)
תיק בית משפט לעניינים מקומיים שיש בו ברירת
קנס או ברירת משפט כשהקנס שולם (בהם הקנסות
ששולמו ,דוחות שבוטלו ,דוחות שזוכו)
תיקים בעניין רישוי עסקים ,למעט תיקי תכנון
ובנייה (בהם הקנסות ששולמו ,דוחות שבוטלו,
דוחות שזוכו)

י"ז בכסלו התשע"ו ( 29בנובמבר )2015
(חמ -3-82ה)1
			
				
___________
 1ק"ת התשמ"ו ,עמ' .1342

ילקוט הפרסומים  ,7172י"א בטבת התשע"ו23.12.2015 ,

זמני החומר
מכ"ז בטבת התשע"ג ( 1בינואר )2003
עד ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר )2008
מכ"ז בטבת התשע"ג ( 1בינואר )2003
עד ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר )2008

יעקב לזוביק
גנז המדינה
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

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

(ח"פ )514779990
(בפירוק מרצון)

ניר  -מרכז מסחרי פ"ת בע"מ

א.ל .אראן בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,05/02/2016בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח' הנביאים
 ,20חיפה  ,3330504טל'  ,077-3297934לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף אסף קדוש ,עו"ד ,מפרק

דולפין-סגנון מערכות בע"מ
(ח"פ )512369463
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24/02/2016בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' הלל
 ,18ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון האן ,עו"ד ,מפרק

נבט ביומדיקל השקעות בע"מ
(ח"פ )514510080
(בפירוק מרצון)
הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,01/03/2016בשעה  ,16:00אצל עו"ד חן שקד ,רח'
בר כוכבא  ,23בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי בורנשטיין ,מפרק

פיתרון החברה לקידום מגורים בישראל בע"מ
(ח"פ )513941401
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 13/12/2015
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מלי
חיימוב ,מרח' מיכאל נאמן  ,18תל–אביב-יפו ,טל' ,054-4959690
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

2 226
המחיר  8.10שקלים חדשים

ISSN 0334-3030

(ח"פ )510605322
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16/12/2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן מנחמוב ,מרח'
בועז  ,1רמת השרון ,טל'  ,03-5751663למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חנן מנחמוב ,מפרק

רולרויז'ן בע"מ
(ח"פ )513339804
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 17/12/2015
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה נור,
מרח' דוד נבון  ,5מגשימים ,טל'  ,03-9232410למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
משה נור ,מפרק

מ.ר .רולרויז'ן  2005בע"מ
(ח"פ )513681163
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17/12/2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה דוד נור,
מרח' נבון  ,5מגשימים ,טל'  ,03-9232410למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
משה נור ,מפרק

ילקוט ילקוט הפרסומים  ,7172י"א בטבת התשע"ו23.12.2015 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

