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רשימת התקנים הרשמיים החלים על מצרכים שבייבוא אישי פטורים מחובת עמידה בדרישות התקן הרשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א()2( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, אני מפרסם בזה את רשימת התקנים 
הרשמיים החלים על המצרכים העומדים בתנאי סעיף 9)א()2()א( לחוק, אשר פטורים מחובת עמידה בדרישות התקנים 

הרשמיים אם הם מיובאים בייבוא אישי שמתקיימים לגביו התנאים שלהלן:

הטובין לא יובאו באמצעות עוסק;  )1(

הטובין אינם מיועדים לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים;  )2(

הטובין מיובאים לשימושו האישי או המשפחתי של היחיד המבקש לייבאם;  )3(

הטובין מיובאים בכמות המפורטת להלן:  )4(

במשלוח שעלותו עולה על 1,000 דולר של ארצות הברית - עד 5 יחידות מאותו סוג מוצר; )א( 

במשלוח שעלותו עד 1,000 דולר של ארצות הברית - עד 30 יחידות מאותו סוג; )ב( 

על פי קביעה של מנהל רשות המסים או סגנו לגבי סוג טובין שניתן לייבאו בכמות גדולה מהאמור בפסקאות )א(  )ג( 
ו–)ב(, אם קיים יסוד סביר להניח כי הטובין נועדו לשימוש אישי או משפחתי. 

רשימת המצרכים הפטורים כאמור לעיל והתקנים הרשמיים החלים עליהם, היא כלהלן: 

טור א'
מספר התקן

טור ב'
שם התקן

טור ג'
פירוט נוסף של הטובין שעליהם חל התקן

נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח סינתטיים ת"ר 139
לניקוי ידני של כלי אוכל

נוזל לניקוי כלים ידני

ממיס אורגני המשמש לדילול של צבעים ולכהטרפנטין מינרלית"ר 221

)טרפנטין(

סבונים מוצקים לניקוי ידיים או גוףסבון תמרוקיםת"ר 240

"אקונומיקה" לחיטוי וניקויתמיסות נתרן תת כלוריתית"ר 261

כל סוגי הגפרורים גפרורים - דרישות ביצועים, בטיחות ומיוןת"ר 282

תכשיטי זהבסימון מוצרי זהב ובדיקתםת"ר 299

ת"ר 562 
חלקים 1, 

3 ,2

צעצועים, תחפושות, כלי כתיבה - כל מוצר או חומר בטיחות צעצועים
שנועדו במפורש לשימושי משחק של ילדים שגילם 

פחות מ–14 שנים

ת"ר 562 
חלק 7

בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות 
ושיטות בדיקה

צבעי אצבעות ממיסים במים, מוכנים לשימוש או 
צריכים דילול במים

ת"ר 562 
חלק 8

בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש 
ביתי

מיתקני/משחקי חוץ לפעילות ביתית

צמר גפן סופג צמר גפן סופגת"ר 597

שטיח לכיסוי לרצפה שטיחי טקסטיל: דרישות טיבת"ר 636

ת"ר 636 
חלק 1

שטיח שהשיער שלו מורכב מציציות או/וגם מלולאות שטיחי טקסטיל: שטיחים מצויצים

ת"ר 636 
חלק 2

שטיחים העשויים מלבדשטיחי טקסטיל: שטיחי לבד ממוחטים

משחת ניקוי המבוססת על חומרים פעילי שטח ת"ר 733
סינטתיים

משחות ניקוי, מיועדות להדחת כלים ולמטרות ניקוי 
אחרות

ת"ר 821 
חלק 2

יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש 
בחקלאות ובגננות: יריעות לחיפויי קרקע 

ולמנהרות נמוכות

יריעות פלסטיק שקופות 

 
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 458.   1
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טור א'
מספר התקן

טור ב'
שם התקן

טור ג'
פירוט נוסף של הטובין שעליהם חל התקן

ילקוטים לתלמידי בית הספר, עם או בלי מנגנון גרירהילקוט לתלמידת"ר 873

ת"ר 1003 
חלקים 1.2 

ו–1.1

שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים 
במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-

זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - שיטות 
בדיקה וגבולות מותרים

כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה 
מזכוכית המיועדים להכנה, בישול, הגשה ואחסון של 

מזון ושל משקאות

ת"ר 1157 
חלקים 1, 2, 3

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - 
מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים

מוצצים

ת"ר 1284 
חלק 2

כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות )חום או אש 
או שניהם(

כפפות מגן מפני חום 

ת"ר 1284 
חלק 3

כפפות מגן מפני פגיעות כפפות מגן נגד פגיעות מכניות

ת"ר 1284 
חלק 4

כפפות מגן נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים: 
מונחים ודרישות ביצועים

כפפות מגן מפני חומרים מסוכנים

צבעים ולכות צבעים ולכות: אריזה וסימוןת"ר 1343

ת"ר 4272 
חלק 1

תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים, 
המיועדים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, 

אריזה וסימון

חומרים להסרת שומנים מתנורי אפייה ובישול, 
מתבניות ומכלים לבישול ולאפייה ודומיהם

חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים ת"ר 5113
פלסטיק, הבאים במגע עם מזון ומשקאות

כלי אוכל ושתייה העשויים פלסטיק או חומרים 
פולימריים

חומרים להצתת פחמים או עץ, לשימוש ת"ר 5201
במכשירי צלייה וקלייה )"מנגל", "ברביקיו", 

"גריל"( - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

מבעיר פחמים

עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות ת"ר 5418
מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות 

שאינם מרופדים

מיטות ומזרנים ומוצרים לשימושים דומים 

ניקל במוצרי מתכת המיועדים לבוא במגע עם ת"ר 5562
גוף האדם - דרישות ושיטות בדיקה

מוצרים מצופים ניקל הבאים במגע עם גוף האדם

ת"ר 5817 
חלקים 1, 2

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי 
שתייה

בקבוקים/מכלים ופטמות המיועדים להזנת תינוקות

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, ת"ר 14372
כף ומזלג )סכו"ם( ואבזרי האכלה: דרישות 

בטיחות ובדיקות

סכו"ם ואבזרי האכלה לשימוש ילדים ותינוקות

תרסיס גז מדמיעמרסס חומר מדמיע להגנה אישיתת"ר 1366

ת"ר 1368 
חלק 3

תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: פליטת 
חומר חלקיקי

תנור ביתי הפועל על דלק מוצק )כגון עצים(

אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות ת"ר 1417
להבטחת איכות הסביבה ולסימון

אבקה וטבליות למדיח כלים

ת"ר 1505 
חלק 1

מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי 
- סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות 

אוסמוזה הפוכה

מערכת ביתית לסינון וטיהור מים )למעט מערכת 
אוסמוזה הפוכה(

ת"ר 1505 
חלק 2

מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי: 
מערכות אוסמוזה הפוכה

מערכת ביתית לסינון וטיהור מים על בסיס אוסמוזה 
הפוכה

מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של ת"ר 1548
תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים

משטחי החתלה, מגיני מזרן, שעווניות לתינוקות 
ולפעוטות

ת"ר 2250 
חלק 1

פותח סתימות בצנרת ניקוז המיועד לשימוש 
ביתי: דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון

חומר פותח סתימות צנרת לשימוש ביתי - באריזה של 
עד ליטר אחד
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טור א'
מספר התקן

טור ב'
שם התקן

טור ג'
פירוט נוסף של הטובין שעליהם חל התקן

ת"ר 2302 
חלק 1

חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, 
תיווי וסימון

חומרים המוגדרים כחומרים מסוכנים: חומצות, דבקים, 
מדללים, צבעים, חומרי ניקוי וכד'

צמנט המיועד להכנת בטון לבנייןצמנט: צמנט רגילת"ר 1

 ת"ר 5
חלק 1

בלוקים לבנייןבלוקי בטון: בלוקי קיר

אריחי רצפה העשויים מבטון לבן וחצץ )בלטות(אריחי רצפה מטראצות"ר 6

מוצרי בטון טרומיים לריצוף מוצרי בטון טרומיים לריצוףת"ר 8

אבני שפה מבטוןאבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטוןת"ר 19

ת"ר 23
חלק 3

מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות 
לבודות: דלתות לבודות סובבות

דלתות עץ מורכבות משכבות

צינורות מבטוןצינורות גליליים מבטון ומבטון מזויןת"ר 27

 ת"ר 37 
חלק 1

לבידים - קורות ומשטחים מעץלבידים: לבידים רגילים

 ת"ר 37
חלק 2

לוחות לבודים במילוי סיביתלבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ

קרטון/לבד ביטומני לבנייהלבד וקרטון ביטומנייםת"ר 80

ת"ר 215 
חלק 1

רעפי חרסרעפים: רעפי חרסית משתלבים

ת"ר 215 
חלק 2

רעפי בטוןרעפים: רעפי בטון משתלבים

אריחי קרמיקה לחיפוי ולריצוףאריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוףת"ר 314

מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה ת"ר 489
לאזורים של כלי רכב והולכי רגל - דרישות 

תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות

מכסים מברזל לביוב ולתשתיות תת–קרקעיות

ת"ר 489 
חלק 1

מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכות 
מים, ביוב, ניקוז ותיעול

מכסים מבטון לביוב ולתשתיות תת–קרקעיות

ת"ר 576 
חלק 1

מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים )קרים 
וחמים( בתוך בניינים: פוליוויניל כלורי קשיח 

)PVC-U(

צנרת פלסטית/PVC לסילוק שפכים בתוך מבנים

צמר סלעים לבידודצמר מינרלי לבידוד: צמר בתפזורתת"ר 750

מוצרים המכילים צמר סלעיםצמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצביםת"ר 751

ת"ר 884 
חלק 1

 )PVC-U( צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח
לתיעול ולביוב תת–קרקעיים ללא לחץ: 

דרישות ושיטות בדיקה

צנרת פלסטית עשויה PVC לתשתית מים חמים/קרים 
ולביוב לשימוש ללא לחץ

ת"ר 938 
חלק 1

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: 
דרישות כלליות ושיטות בדיקה

דרישות כלליות מכל סוגי לוחות הזכוכית

ת"ר 938 
חלק 2

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: 
זכוכית שקופה

זכוכית שקופה לבניין

ת"ר 938 
חלק 3

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: 
זכוכית בטיחות

זכוכית בטיחות מסוגים שונים )מחוסמת, רבודה, וכד'( 
לבניין

פרזול בניין - מנגנון גלילי למנעול - דרישות ת"ר 950
ושיטות בדיקה

מנגנון לסיבוב מנעול )צילינדר(

ת"ר 958 
חלק 1

מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים )קרים 
וחמים( בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילן

צנרת פלסטית לביוב, עשויה פוליפרופילן
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טור א'
מספר התקן

טור ב'
שם התקן

טור ג'
פירוט נוסף של הטובין שעליהם חל התקן

אריחי פסיפס לבנייןלוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכיתת"ר 1353

ת"ר 1430 
חלק 1

יריעות איטום לגגות עשויות פי.וי.סי.יריעות לאיטום גגות: יריעות פי-וי-סי

ת"ר 1430 
חלק 2

יריעות איטום לגגות עשויות פי.די.אמ.יריעות לאיטום גגות: יריעות אי-פי-די-אם

ת"ר 1430 
חלק 3

יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר 
בפולימרים, מזוינות בסיבי פוליאסטר או 

בסיבים אחרים לא ארוגים, המיועדות 
להתקנה בריתוך

יריעות איטום לגגות 

ת"ר 1458 
חלקים 1.1, 

1.2

פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים 
מעובדים בקור 

צינורות פלדה למבנים

ת"ר 1458 
חלקים 2.1, 

2.2

פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים 
מעובדים בחום 

צינורות פלדה למבנים

ראשי מקלחת מקלחים - ראש מקלח ומקלח ידת"ר 1482

ת"ר 1490 
חלק 1

לוחות גבס לבנייןמחיצות וחיפויי גבס: לוחות

ת"ר 1554 
חלק 1

לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מטראצו או 
מבטון בציפוי טראצו

לוחות מבטון עם חצץ לציפוי מדרגות

ת"ר 1554 
חלק 2

לוחות אבן טבעית )כולל שיש או גרניט פוצלן( לציפוי לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מאבן טבעית
מדרגות

ת"ר 1735 
חלק 4

גדילי )כבלי( פלדה לדריכת בטוןפלדה לדריכת בטון - גדילים

לוחות העשויים שביבי עץ לוחות כפיסי עץ מכוונים )OSB(ת"ר 1913

ת"ר 4004 
חלק 1

דבק לאריחים או לפסיפסדבקים לאריחים: הגדרות ודרישות

צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר ת"ר 4314
וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות 

)מתזים( לכיבוי אש

צינורות פלדה למערכות כיבוי אש

ת"ר 4402 
חלק 1.1

פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים: 
פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגות 6060 

ו–6063 - דרישות כלליות

פרופילים מאלומיניום 

ת"ר 4466 
חלק 2

מוטות פלדה חלקים ליציקת בטוןפלדה לזיון בטון: מוטות חלקים

ת"ר 4466 
חלק 3

מוטות פלדה מצולעים ליציקת בטוןפלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים

ת"ר 4466 
חלק 4

רשתות פלדה ליציקת בטוןפלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות

ת"ר 4466 
חלק 5

פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים 
ומכופפים

מוטות ורשתות פלדה חתוכים ליציקת בטון

ת"ר 4476 
חלק 1

צינורות ואבזרים מפוליאתילן: מערכות 
לסילוק שפכים )קרים וחמים( בבניינים - 

דרישות

צנרת פלסטית ואבזרים מפוליאתילן, למים חמים 
וקרים, המיועדים לניקוז/ביוב
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ת"ר 5111 
חלקים 1, 2, 

5 ,3

מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים 
וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן

צנרת פלסטית ואבזרים מפוליפרופילן, המיועדים 
למים חמים וקרים בבניין

ת"ר 5433 
חלקים 1, 2, 

5 ,3

מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים 
וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב

צנרת פלסטית מפוליאתילן מוצלב ואבזרים למים 
חמים וקרים בבניין

ת"ר 5434 
חלקים 1, 2, 

5 ,3

מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים 
וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן

צנרת פלסטית ואבזרים מפוליבוטילן ואבזרים למים 
חמים וקרים בבניין

אוורור בניינים - מובלים - מידות ודרישות ת"ר 5678
מכניות למובלים גמישים

מובילי )תעלות( אוויר גמישים למערכות אוורור ומיזוג 
אוויר בבניינים

אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות - דרישות ת"ר 5694
ושיטות בדיקה

אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות )סיפונים לכיורים 
אמבטים וכד'( 

מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמיתקני ת"ר 14304
תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים 

מוקצפים )FEF( המיוצרים במפעל - מפרט 
דרישות

מוצרי בידוד תרמי )מאלסטומרים גמישים( לבניין 
ולתעשייה

ת"ר 21003 
 חלקים 1, 

5 ,3 ,2

מערכות צנרת רב–שכבתית למתקני מים חמים 
וקרים בבניין 

צנרת רב–שכבתית ואבזרים במערכות הספקת מים 
קרים וחמים בתוך בניין

ת"ר 61386 
חלק 21

מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת 
בבניינים: מובלים קשיחים

צינורות קשיחים לכבלי חשמל ותקשורת

ת"ר 61386 
חלק 22

מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת 
בבניינים: מובלים כפיפים

צינורות גמישים לכבלי חשמל ותקשורת

ת"ר 61386 
חלק 24

מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל 
ותקשורת: הטמנה תת–קרקעית

צינורות לכבלי חשמל ותקשורת תת–קרקעיים

ת"ר 71452 
חלקים 1, 2, 

5 ,3

מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול 
ולביוב )תת–קרקעיים ועל קרקעיים( בלחץ - 

)PVC-U( פוליוויניל כלורי קשיח

 צנרת פלסטית ואבזרים מפי.וי.סי קשיח ואבזרים
למים חמים וקרים בבניין ולביוב לשימוש בלחץ

ת"ר 1220 
חלק 5

גלאי עשן עצמאי מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים

ת"ר 145 
חלק 1

תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות 
קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: 

דרישות כלליות

תיבות חיבורים למיתקני חשמל

מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ת"ר 251
ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים

מחמים ביתיים לחימום והרתחת מים

שפופרות )נורה( פלואורסצנטיות לשימוש כללישפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללית"ר 520

מתקני אנטנות לקליטה משותפת )אק"ם(, ת"ר 799
מתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית 

)אק"א( ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי 
רדיו

מיתקני אנטנות לקליטת תדרים

ת"ר 840 
חלקים 1, 2

סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים 
חשמליים 

סרט דביק לבידוד חשמלי )איזולירבנד(

ת"ר 900 
חלק 2.2

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק 

ולמכשירי ניקוי שואבי מים

שואבי אבק ביתיים חשמליים ומכשירי ניקוי שואבי 
מים 
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ת"ר 900 
חלק 2.3

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים

מגהצים ביתיים חשמליים

ת"ר 900 
חלק 2.5

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים

מדיחי כלים ביתיים חשמליים

ת"ר 900 
חלק 2.7

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה

מכונות כביסה ביתיות חשמליות

ת"ר 900 
חלק 2.14

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח

מכשירי מטבח ביתיים חשמליים )כל המכשירים 
הקטנים כגון: מסחטות מיץ, מיקסרים, מכשירי חיתוך 

חשמליים, פותחן חשמלי וכד'(

ת"ר 900 
חלק 2.15

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום 

נוזלים

מכשירים ביתיים חשמליים לחימום נוזלים )קומקום 
חשמלי(

ת"ר 900 
חלק 2.17

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, 
פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים

מכשירי חימום גמישים )שמיכות, כריות, לבוש וכו'(

ת"ר 900 
חלק 2.24

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, 

למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח

 מקררים ומקפיאים

ת"ר 900 
חלק 2.25

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות לתנורי גלי-מיקרו, 

לרבות תנורי גלי-מיקרו משולבים

תנורי מיקרוגל ביתיים ותנורי מיקרוגל משולבים 

ת"ר 900 
חלק 2.28

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למכונות תפירה

מכונות תפירה ביתיות חשמליות

ת"ר 900 
חלק 2.30

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום 

חדרים

תנורים ביתיים חשמליים לחימום חדרים

ת"ר 900 
חלק 2.45

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה 

מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים

כלי עבודה ביתיים חשמליים מיטלטלים

ת"ר 900 
חלק 2.80

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למאווררים

מאווררים ביתיים חשמליים

ת"ר 990 
חלק 1

סוללות ראשוניות )לא נטענות(סוללות ראשוניות: כללי

ת"ר 20 חלק 
2.4

 גופי תאורה מטלטלים - מצוידים בתקע המאפשר מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות
חיבור לרשת החשמל 

ת"ר 20 חלק 
2.8

פנסי יד מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד

ת"ר 20 חלק 
2.10

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות 
מיטלטלות לילדים

גופי תאורה מטלטלים - מצוידים בתקע המאפשר 
חיבור לרשת החשמל, לשימוש בקרב ילדים 

ת"ר 20 חלק 
2.11

גופי תאורה המיועדים לאקווריוםמנורות: מנורות לאקווריון

ת"ר 20 חלק 
2.20

שרשראות תאורה לקישוט וכדומה מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה

ת"ר 32 חלק 
2.5

תקעים ובתי–תקע לשימוש ביתי ולשימושים 
דומים: דרישות ייחודיות למתאמים

מתאמים לתקעים חשמליים
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ת"ר 900 
חלק 2.9

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, 

למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים 
דומים

מכשירי צלייה, קלייה ובישול ניידים - מצוידים 
בתקע המאפשר חיבור לרשת החשמל 

ת"ר 900 
חלק 2.23

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער

מכשירים חשמליים ביתיים לטיפול בשיער ובעור

ת"ר 900 
חלק 2.74

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים 

לחימום בטבילה

מכשירים ניידים ביתיים לחימום נוזלים )כגון כף 
חשמלית(

ת"ר 1381 
חלק 1

מערכות להעברה ולסינוף של כבלים 
להתקנות חשמל - דרישות כלליות

צנרת פלסטית למיתקני חשמל, תקשורת ואלקטרוניקה

ת"ר 1381 
חלק 2.1

מערכות להעברה ולסינוף של כבלים 
להתקנות חשמל - דרישות ייחודיות: מערכות 

להעברה ולסינוף של כבלים המיועדות 
להרכבה על קירות או תקרות

צנרת פלסטית למיתקני חשמל, תקשורת ואלקטרוניקה 
שעל קירות או תקרות

מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - ת"ר 60065
דרישות בטיחות

מכשירי אודיו וידיאו טלוויזיות, קונסולות משחק 
וכדומה 

מצברי התנעה מסוג עופרת-חומצה: דרישות ת"ר 60095
כלליות וציוד בדיקה

מצברי עופרת-חומצה לכלי תחבורה

נורות אדי כספית בלחץ גבוה - דרישות ת"ר 60188
ביצועים

נורות אדי כספית בלחץ גבוה

נורות אדי נתרן בלחץ נמוך - דרישות ת"ר 60192
ביצועים

נורות אדי נתרן בלחץ נמוך

ת"ר 60432 
חלק 1

נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט 
מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה 

כלליות דומות

נורות להט עד הספק 250 וואט, שאינן מיועדות לכלי 
רכב

ת"ר 60432 
חלק 2

נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן 
מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה 

כלליות דומות

נורות הלוגן עד הספק 250 וואט, שאינן מיועדות לכלי 
רכב

ת"ר 60745 
חלק 1

כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע 
המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות כלליות

כלי עבודה חשמליים בעלי מנוע המוחזקים ביד

ת"ר 60745 
חלק 2.1

כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע 
המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות 

למקדחות ולמקדחות-הולם

מקדחות ופטישונים חשמליים המוחזקים ביד 

ת"ר 60745 
חלק 2.2

כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע 
המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות 

למברגים ולמפתחות הולם

מברגות חשמליות ידניות 

ת"ר 60745 
חלק 2.3

כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע 
המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות 

למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקה

מלטשות ומשחקות דיסקה המוחזקות ביד 

ת"ר 60745 
חלק 2.4

כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע 
המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות 

למשחקות ומלטשות )למעט מטיפוס דסקה(

מלטשות ומשחקות המוחזקות ביד שאינן בצורת 
דיסקה 

ת"ר 60745 
חלק 2.5

כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע 
המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות 

למסורים עגולים

מסורים חשמליים עגולים המוחזקים ביד 
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ת"ר 60745 
חלק 2.8

כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים 
ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים 

ולמקבים

מספריים ומקבים חשמליים המוחזקים ביד 

ת"ר 60745 
חלק 2.9

כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים 
ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים

מברזים חשמליים המוחזקים ביד 

ת"ר 60745 
חלק 2.11

כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים 
ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך 

ושוב

מסורי הלוך ושוב חשמליים המוחזקים ביד 

ת"ר 60745 
חלק 2.12

כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים 
ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למרטטות 

בטון

מרטטות בטון חשמליות המוחזקות ביד 

ת"ר 60745 
חלק 2.13

כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים 
ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי 

שרשרת

מסורי שרשרת חשמליים המוחזקים ביד 

ת"ר 60745 
חלק 2.14

כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים 
ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למקצעות

מקצעות חשמליות המוחזקות ביד 

ת"ר 60745 
חלק 2.15

כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים 
ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי 

שיחים )גדר חיה(

גוזמי שיחים )גדר חיה( חשמליים המוחזקים ביד 

ת"ר 60745 
חלק 2.17

כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים 
ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות 

ולמכשירי קיצוי

כרסומות ולמכשירי קיצוי חשמליים המוחזקים ביד 

ת"ר 60950 
חלק 1

ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות 
כלליות

ציוד תקשורת אלקטרונית )מחשבים, פקסים, מדפסות, 
נתבים ועוד(

ת"ר 60974 
חלק 1

ספקי כוח לציוד ריתוךציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך

ת"ר 60974 
חלק 6

ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות 
מוגבלות

ציוד ריתוך בקשת חשמלית

ת"ר 61196 
חלק 1

כבלי תקשורת משותפי ציר )קואקסיאליים(: 
מפרט דרישות גנרי - כללי, הגדרות ודרישות

כבלי תקשורת )כבלים לתדר רדיו בעלי עכבה של 75 
אוהם(

תופי כבליםתופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומיםת"ר 61242

ת"ר 62040 
חלק 1

מערכות אל–פסק )UPS(: דרישות כלליות 
ודרישות בטיחות למערכות אל–פסק

מערכות אל–פסק )יו.פי.אס.(

ת"ר 20 חלק 
2.17

מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני 
טלוויזיה וקולנוע )לשימוש בתוך מבנה 

ומחוצה לו(

מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה, פטור מתקן 
רק אם מגיע עם תקע המתחבר לרשת החשמל 

ת"ר 20 חלק 
2.5

מנורות הצפה, פטור מתקן רק אם מגיע עם תקע מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפה
המתחבר לרשת החשמל 

ת"ר 20 חלק 
2.7

מנורות לגינות פטור מתקן רק אם מגיע עם תקע מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות
המתחבר לרשת החשמל 

ת"ר 20 חלק 
2.9

מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע )לא 
מקצועיות(

מנורות צילום ומנורות לא מקצועיות לקולנוע פטור 
מתקן רק אם מגיע עם תקע המתחבר לרשת החשמל 

ת"ר 20 חלק 
2.22

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת 
חירום

תאורת חירום פטור מתקן רק אם מגיע עם תקע 
המתחבר לרשת החשמל 

ת"ר 20 
חלק 1

מנורות חשמליות פטור מתקן רק אם מגיע עם תקע מנורות: דרישות כלליות ובדיקות
המתחבר לרשת החשמל 
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ת"ר 136 
חלק 1

קופסות אטימות: קופסות פח גליליות עשויות 
שלושה חלקים למוצרי מזון משומרים

קופסאות שימורים מפח

מכלי אחסון מזכוכית עד 1,000 סמ"ק, למזון ושתייה מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאותת"ר 172
)צנצנות, בקבוקים ועוד(

ברז נחושת ביתיברז בית מסגסוגת נחושתת"ר 169

שסתום אלכסוני מנחושת, להתקנה בקווי מים שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסונית"ר 272

ת"ר 386 
חלק 1

כובעונים )קונדומים(: כובעונים מלטקס גומי 
טבעי - דרישות ושיטות בדיקה

כובעונים )קונדומים( 

ת"ר 386 
חלק 2

כובעונים )קונדומים(: כובעונים מפוליאוריתן 
- דרישות ושיטות בדיקה

כובעונים )קונדומים( 

סיר לחץ לבישולסירי לחץת"ר 428

ת"ר 448 
חלק 1

ברזים )הידרנטים( לכיבוי אשהידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי

כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי ת"ר 472
תחמישים - דרישות בטיחות - כלים לקיבוע 

ולסימון קשיח

כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי תחמישים )אקדח 
שיקוע מסמרים(

כובעי מגן פלסטיים - ציוד מגן לעובדקסדות בטיחות תעשייתיותת"ר 484

ת"ר 681 
חלקים 1, 2

לולים לתינוקות ולילדיםלולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות

ת"ר 681 
חלק 3

לולים לשימוש ביתי: עגלולים - דרישות 
בטיחות ושיטות בדיקה

עגלות לולים לתינוקות ולילדים

ת"ר 682 
חלקים 1, 2

מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש 
ביתי

מיטות לתינוקות ולילדים

ת"ר 682 
חלקים 3, 4

מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש 
ביתי: עריסות 

עריסות לתינוקות ולילדים

תרסיסים במכל לחץ )כגון: דיאודורנטים, קצף גילוח, מנפקי אירוסולת"ר 742
מטהרי אוויר וכל מכל אחר המכיל חומר בהתזה 

בלחץ(

ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל כוש לא ת"ר 790
מתרומם

ראש ברז מסגסוגת נחושת 

ת"ר 798 
חלק 1

אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא 
חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד–

מוקדיות ורב–מוקדיות

עדשות משקפים חד–מוקדיות ורב–מוקדיות

ת"ר 798 
חלק 2

אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות 
לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות 

פרוגרסיביות

עדשות משקפיים פרוגרסיביות

ת"ר 818 
חלק 2

חיתולים חד–פעמיים לתינוקותחיתולים: חיתולי מכנס חד–פעמיים לתינוקות

מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה ת"ר 844
)גפ"מ(

מכלים חד–פעמיים לגז גפ"מ

לוחות עץ מסיבית )MDF( לריהוטלוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקהת"ר 887 

ת"ר 887 
חלק 1

לוחות עץ מסיבית )MDF( לא מחופים לריהוטלוחות שבבים: לוחות לא מחופים

ת"ר 887 
חלק 2

לוחות עץ מסיבית )MDF( מחופים בעץ לריהוטלוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ
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ת"ר 887 
חלק 3

לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט 
משרפים אמינופלסטיים

לוחות עץ מסיבית )MDF( מחופים בשכבות קישוט 
לריהוט

מוצרי טיפול בילדים - עריסות נישאות ת"ר 1048
ומעמדים לתינוקות - דרישות בטיחות 

ושיטות בדיקה

עריסות ומעמדים לטיפול בתינוקות

 זרנוקי לחץ מחוזקים מפוליוויניל כלורית"ר 1076
)פי-וי-סי( לחומרי ריסוס, למים או לאוויר

זרנוקי לחץ פלסטיים עשויים פי.וי.סי. המחוזקים סיבי 
טקסטיל, המיועדים לריסוס

ת"ר 1112 
חלקים 1, 2

נעלי בטיחות בעבודהציוד מגן אישי: שיטות בדיקה למנעלים

אופניים: אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה - ת"ר 1117
דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

אופנים לרכיבה בעיר או בשבילי רכיבה

ברז כדורי עשוי מתכת לשימוש חקלאי או תעשייתישסתום כדורי עשוי מתכתת"ר 1144

ת"ר 1258 
חלק 2

ביגוד מגן - דרישות לביגוד מגן כשקיימת 
סכנת היתפסות בחלקים נעים

ביגוד מגן למניעת היתפסות בחלקים נעים

ת"ר 1258 
חלק 4

ביגוד מגן ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה )ביגוד ביגוד מגן: ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה
מחזיר אור וכד'(

מוצרים לשימוש ולטיפול בילד - "הליכונים" ת"ר 1273
לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

הליכונים לתינוקות ולילדים

ת"ר 1279 
חלק 1

כיסאות גלגלים מונעים ידניתכיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית

טמפוניםאביזרי היגיינה של האישה: טמפונים לווסתת"ר 1313

ברזי מים ביתיים ברז יחיד וסוללת ברזים לעירובת"ר 1317

אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות ת"ר 1338
סגסוגת לריתוך בקשת

אלקטרודות דלות פחמן לריתוך בקשת 

אלקטרודות מצופות עשויות פלדות בלתי ת"ר 1339
מחלידות לריתוך בקשת מתכת מוגנת

אלקטרודות פלב"מ לריתוך בקשת 

אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת מתכת ת"ר 1340
חשמלית של פלדות לא מסוגסגות

אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת של פלדות לא 
מסוגסגות 

ברזי מים ביתייםברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחתת"ר 1347

לוחות סיבית )MDF( לייצור רהיטיםלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבשת"ר 1481

מציתי גז מציתים: דרישות בטיחותת"ר 1546

דסקיות ואופני חיתוך והשחזהדרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדיםת"ר 1836

ת"ר 1847 
חלקים 1, 2

סולמות מיטלטליםסולמות

ת"ר 1847 
חלק 4

סולמות מיטלטלים מפרקיים )מתקפלים(סולמות: סולמות מפרקיים

מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים - ת"ר 1888
דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

עגלות תינוק 

משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות ת"ר 1898
בטיחות

משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים

אפוד הצלהאפודות הצלהת"ר 1905

ת"ר 4007 
חלק 1

ריהוט - מיטות קומתיים ומיטות גבוהות 
לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות

מיטות קומתיים ומיטות גבוהות 
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ת"ר 4141 
חלק 12

ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים 
והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים

משקפי מגן

ת"ר 5115 
חלקים 1, 2

יחידות החתלה יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי 

ת"ר 5115 
חלקים 3, 4

יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש 
ציבורי 

יחידות החתלה לשימוש ציבורי

שרפרפי שלביםשרפרפי שלביםת"ר 5840

אבזרים לטיפול בילדים - מחזיק מוצץ: ת"ר 12586
דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

מחזיק מוצץ

אופניים: אופני ילדים - דרישות בטיחות ת"ר 14765
ושיטות בדיקה

אופני ילדים מעל גיל שלוש )לא צעצוע(

ת"ר 14988 
חלק 1

כיסאות גבוהים לילדיםכיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות

מגופי )ברזים( טריז מתכתייםמגוף טריז עשוי מתכתת"ר 61

צינורות פלדה בלא תפר להולכת נוזליםצינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריגת"ר 103

מגופים מתוברגים להתקנה בצנרת מים עשויים מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושתת"ר 222
סגסוגת נחושת

מחברי ברזל יצוקים לחיבור צנרתאבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורותת"ר 255

אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: דרישות ת"ר 538
כלליות

אבזרי תברואה מנחושת

ת"ר 538 
חלק 1

אבזרי תברואה מנחושת - ברךאבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: ברך

ת"ר 538 
חלק 2

 אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: מסעף
חד–סעיפי

אבזרי תברואה מנחושת - מסעף חד–סעיפי

ת"ר 538 
חלק 3

 אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: מסעף
דו–סעיפי

אבזרי תברואה מנחושת - מסעף דו–סעיפי

ת"ר 538 
חלק 4

אבזרי תברואה מנחושת - קשת מוצאאבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: קשת מוצא

מצרך או טובין שאינו מופיע ברשימה שלעיל וחל עליו תקן רשמי אינו פטור מחובת עמידה בתקן הרשמי, גם אם הוא 
מיובא בייבוא אישי. 

www.gov.il/he/departments/topics/ בכל שאלת בירור יש לפנות דרך אתר האינטרנט של מינהל התקינה שכתובתו
www.gov.il/he/departments/topics/economy_personal_ ובאתר הממונה על חוקיות הייבוא שכתובתו standartization

.import

ט"ו בתמוז התשע"ח )28 ביוני 2018(
)חמ 3-5713(    

אלי כהן   
שר הכלכלה והתעשייה  
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הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965, לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1964, ולפי תקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-1953 

בהתאם לאמור בתקנה 41)א( לתקנות המכס, התשכ"ו-11965 )להלן - תקנות המכס(, תקנה 42א לתקנות סוכני המכס, 
התשכ"ה-21964 )להלן - תקנות סוכני המכס(, ותקנה 23)ג( לתקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-31953 )להלן - תקנות מס 
קנייה(, אני מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים להלן בטור ג' תואמו, והם מיום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(, 

כמפורט לצדם בטור ד':

טור א'
התקנות

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
הסכום הקיים

בשקלים חדשים

טור ד'
הסכום המתואם
בשקלים חדשים

תקנות המכס

406410בעד שירות המצריך נוכחות פקיד מכס11)א()5(

41,15741,526בעד אגרת רישיון חדש למחסן רישוי 16)א()1(

11,53911,643בעד אגרת רישיון חדש למחסן לתצוגת רכב  16)ב()1(

109110בעד תעודת מכס24)ב(

109110בעד מצהר מתוקן37

109110בעד אישור המעיד על הגשת רישיון יבוא37א

תקנות סוכני המכס

1,0981,108בעד אגרת רישום או אישור סוכן מכס41)1(

277279בעד אגרת רישום או אישור פקיד רישוי41)2(

544549בעד אגרה שנתית לסוכן מכס42)1(

277בעד אגרה שנתית לפקיד רישוי42)2(
279

תקנות מס קנייה

109110בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לעניין החוק23)א(

י"ג בתמוז התשע"ח )26 ביוני 2018(
)חמ 3-1464(    

ערן יעקב   
מנהל רשות המסים בישראל  

ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; התשמ"א, עמ' 376; התשע"ח, עמ' 5125.   1

ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307; התשמ"א, עמ' 377; י"פ התשע"ח, עמ' 5125.   2

ק"ת התשי"ג, עמ' 1364; התשמ"א, עמ' 379; י"פ התשע"ח, עמ' 5125.   3

הודעה בדבר רשימה למילוי טופס פתיחת הליך אזרחי
לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א)ג( לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-11984 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי מיום ב' 
באב התשע"ח )14 ביולי 2018( )להלן - יום התחילה( יש למלא את סעיף 4 לטופס פתיחת הליך אזרחי, בהתאם לסוגי העניין 

המפורטים ברשימה שבתוספת להודעה זו.

מיום התחילה ההודעה בדבר רשימה למילוי טופס פתיחת הליך אזרחי מיום ז' באב התשע"ז )30 ביולי 2017(2 - בטלה.

 
ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשס"ה, עמ' 202.   1

י"פ התשע"ז, עמ' 8092.   2
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תוספת

חלק א': הליכים אזרחיים

טור א' 
מספר

טור ב' 
סוג תיק

טור ג'
שם התיק

טור ד'
סוג עניין

אבעיהאבעיהאב"ע1.

בקשה לאישור עיקולבקשה לאישור עיקולבע"ק2.

בקשה לשחזור תיקבקשה לשחזור תיקבש"ז3.

בקשה לתשלום תכוףבקשה לתשלום תכוףבת"ת4.

מניעת הטרדה מאיימת לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, הטרדה מאיימת וצו הגנהה"ט5.
התשס"ב-32001 )להלן - חוק מניעת הטרדה מאיימת( 

צו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-41991 6.
)להלן - חוק למניעת אלימות במשפחה(

בקשה לאישור הסדר כובלהגבלים עסקייםה"ע7.

בקשה לביטול היתר זמני8.

בקשה להיתר זמני9.

בקשה להסדרת פעולות מונופולין לפי סעיף 30 לחוק ההגבלים 10.
העסקיים, התשמ"ח-51988 )להלן - חוק ההגבלים העסקיים(

ערר בעניין מיזוג חברות11.

ערר על דרישת הממונה לפי סעיף 28 לחוק ההגבלים העסקיים12.

ערר על קביעת הממונה לפי סעיף 43)ג( לחוק ההגבלים 13.
העסקיים

ערר על החלטת הממונה בעניין פטור לפי סעיף 15 לחוק 14.
ההגבלים העסקיים

ערר על התנגדות הממונה למיזוג חברות או על התניית המיזוג 15.
בתנאים לפי סעיף 22)א( לחוק ההגבלים העסקיים

ערר על הסכמה למיזוג חברות לפי סעיף 22)ב( לחוק ההגבלים 16.
העסקיים

ה"ע )הגבלים עסקיים( - אחר17.

אישור הסכם גישורהמרצת פתיחהה"פ18.

ביזיון המפקח על המקרקעין19.

בקשה לחילוט רכוש )פרקליט מחוז(20.

ביזיון החלטת רשם ההוצאה לפועל21.

החייאת חברה או החייאת עמותה22.

חוק החוסים23.

טען ביניים24.

הצהרתי25.

מקרקעין - פירוק שיתוף26.  

ס"ח התשס"ב, עמ' 6.   3

ס"ח התשנ"א, עמ' 138.   4

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשנ"ח, עמ' 53, התש"ס, עמ' 113.   5
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טור א' 
מספר

טור ב' 
סוג תיק

טור ג'
שם התיק

טור ד'
סוג עניין

מיטלטליןהמרצת פתיחהה"פ27.

צו יציאה לפי סעיף 8 לחוק לניהול מוסדות )מקרים מיוחדים(, 28.
התשי"ב-61952

פסק דין הצהרתי לצורך שינוי הרישום בפרט הלאום לארמי29.

רישום לאום ודת )גיורים(30.

ה"פ )המרצת פתיחה( - אחר31.

אישור פסק בוררהמרצת פתיחה בוררותהפ"ב32.

אישור פסק בורר - בהסכמה33.

ביטול פסק בורר34.

מינוי בורר, העברת בורר, הוראות לבוררות35.

ועדת הכרעה לפי חוק ההתיישבות החקלאית )סייגים לשימוש ועדת ערר או ועדת ערעורו"ע36.
בקרקע חקלאית ובמים(, התשכ"ז-71967

ועדת עררים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 37.
התש"ל-81970

ועדת ערר לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 38.
התשכ"ט-91969

ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח  ורכישה(, 39.
התשכ"ג-101963

ועדת ערעור לפי  חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, 40.
התש"י-111949 

ועדת ערעור לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 41.
]נוסח משולב[12 )להלן - חוק הנכים(

ועדת ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה 42.
)תגמולים ושיקום(, התש"י-131950 )להלן - חוק משפחות 

חיילים שנספו במערכה( 

ועדת ערעור לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-141954 43.
)להלן - חוק נכי המלחמה בנאצים(

ועדת עררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-151957 44.
)להלן - חוק נכי רדיפות הנאצים(

ועדת ערעור לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל 45.
)גמלאות( ]נוסח משולב[, התשמ"ה-161985 

 
ס"ח התשי"ב, עמ' 277.   6

ס"ח התשכ"ז, עמ' 108.   7

ס"ח התש"ל, עמ' 126.   8

ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.   9

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.   10

ס"ח התש"י, עמ' 1.   11

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.   12

ס"ח התש"י, עמ' 162.   13

ס"ח התשי"ד, עמ' 76.   14

ס"ח התשי"ז, עמ' 163.   15

ס"ח התשמ"ה, עמ' 142.   16

DoCenter Id:801-02-2018-000490, received on -01/07/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 7860, י"ח בתמוז התשע"ח, 1.7.2018  9216

טור א' 
מספר

טור ב' 
סוג תיק

טור ג'
שם התיק

טור ד'
סוג עניין

ועדת ערר לפי חוק הסעד )טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-ועדת ערר או ועדת ערעורו"ע46.
התפתחותית(, התשכ"ט-171969

ועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-47181962.

ועדת ערר לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, 48.
התשנ"ה-191995

ועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר 49.
פרישה(, התשכ"ט-201969

ועדה לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן-211989 )להלן - חוק 50.
ביטוח נפגעי חיסון(

ו"ע )ועדת ערעור/ערר( - אחר51.

חוזה אחידחוזה אחידח"א52.

חיקור דיןחיקור דין אזרחיחד"א53.

בקשה לפי חוק הגנה על חה"ע54.
עדים )חה"ע(

חוק להגנה על עדים, התשס"ט-222008

ניהול רכושם של נעדרים נע"ד55.
או שבויים

ניהול רכושם של נעדרים או שבויים בלא התנגדות

ניהול רכושם של נעדרים או שבויים עם התנגדות56.

ערעור על החלטה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה או חוק ערעור אזרחיע"א57.
מניעת הטרדה מאיימת

ערעור על החלטת בית משפט לעניינים מקומיים 58.

ערעור על החלטת נשיא שלום להעברת תיק 59.

ערעור על החלטה בעניין נזקקות 60.

ערעור על החלטת בית משפט השלום - הרכב61.

ערעור על החלטת בית משפט השלום - דן יחיד62.

ערעור בחירות ערעור בחירותע"ב63.

ערעור על החלטת בית דין עב"י64.
למשמעת

ערעור על החלטת בית דין למשמעת של לשכת עורכי הדין

ערעור על החלטת בית דין למשמעת של עובדי המדינה

ערעור על החלטת בית דין למשמעת של רשויות מקומיות

ערעור על החלטת בית דין למשמעת של רשם הפטנטים

ערעור על החלטת בית דין למשמעת - אחר

ערעור על החלטת הוועדה לזכויות מטפחים זני צמחים לפי חוק ערעור על החלטת ועדהע"ו65.
זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-231973

.66

ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.   17

ס"ח התשכ"ב, עמ' 96.   18

ס"ח התשנ"ה, עמ' 490.   19

ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.   20

ס"ח התש"ן, עמ' 17.   21

ס"ח התשס"ט, עמ' 98.   22

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.   23
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טור א' 
מספר

טור ב' 
סוג תיק

טור ג'
שם התיק

טור ד'
סוג עניין

ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק שירות הקבע בצבא ערעור על החלטת ועדהע"ו67.
הגנה לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[, התשמ"ה-24985

ערעור על החלטת ועדת המשמעת לפי חוק חוקרים פרטיים 68.
ושירותי שמירה, התשל"ב-251972

ערעור על החלטת הוועדה לפי חוק הנכים 69.

ערעור על החלטת הוועדה לפי חוק משפחות חיילים שנספו 70.
במערכה 

ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית 71.

ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה 72.

ערעור על החלטת ועדה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים73.

ערעור על החלטת ועדה לפי חוק נכי המלחמה בנאצים74.

ערעור על החלטת ועדת הזכאות לפי חוק יישום תכנית 75.
ההתנתקות, התשס"ה-262005

ערעור על החלטת הוועדה לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון76.

ערעור על החלטות ועדות אחרות המוקמות לפי חוק77.

ערר על פי חוק המים, התשי"ט-271959ערר על פי חוק המיםעח"ק78.

ערעור מס הכנסה - שנות מס )1(ערעור מסיםע"מ79.

ערעור מס הכנסה - שנות מס )2(80.

ערעור מס הכנסה - שנות מס )3(81.

ערעור מס הכנסה - שנות מס )4(82.

ערעור מס הכנסה - שנות מס )5(83.

ערעור מס הכנסה - שנות מס )6(84.

ערעור מס הכנסה - שנות מס )7(85.

ערעור מע"מ - שנות מס )1(86.

ערעור מע"מ - שנות מס )2(87.

ערעור מע"מ - שנות מס )3(88.

ערעור מע"מ - שנות מס )4(89.

ערעור מע"מ - שנות מס )5(90.

ערעור מע"מ - שנות מס )6(91.

ערעור מע"מ - שנות מס )7(92.

ערעור על מס רכוש93.

ערעור לפי חוק חיילים עמ"ח94.
שנספו במערכה

ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה 

ס"ח התשמ"ה, עמ' 142.   24

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.   25

ס"ח התשס"ה, עמ' 142.   26

ס"ח התשי"ט, עמ' 169.   27

DoCenter Id:801-02-2018-000490, received on -01/07/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 7860, י"ח בתמוז התשע"ח, 1.7.2018  9218

טור א' 
מספר

טור ב' 
סוג תיק

טור ג'
שם התיק

טור ד'
סוג עניין

ערעור על החלטת בית המשפט לנוערערעור נוער  אזרחיענ"א95.

ערעור על החלטת רשם ע"ר96.
בית משפט

ערעור על החלטת רשם שעניינה פטור מאגרה או מעירבון

ערעור על החלטת רשם בית משפט97.

ערעור על החלטה בעניין היטל השבחהערעור שונה - אזרחיעש"א98.

ערעור על החלטת ראש הוצאה לפועל99.

ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל בעניין מתן או דחיית 100.
הפטר לחייב מוגבל באמצעים

ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל101.

ערעור על החלטת רשם המרכז לגביית קנסות102.

ערעור על החלטת הסיוע המשפטי103.

ערר לפי חוק הספורט, התשמ"ח-104281988.

ערעור לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-105291981.

ערעור על המפקח על המקרקעין106.

ערעור על הממונה על עבודות שירות107.

ערעור על החלטת רשם העיצובים לפי חוק העיצובים, 108.
התשע"ז-302017  

עתירות אסיריםעתירות אסיריםעת"א109.

ערעור על החלטת ועדת שחרורים110.

ערעור על החלטת הממונה על עבודות שירות111.

עתירות אסירים - אחר112.

אכיפת שעבודפירוקיםפר"ק113.

הארכת כתבי אופציה114.

פשרה או הסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק החברות, 115.
התשנ"ט-311999

הקפאת הליכים116.

חלוקת דיבידנד117.

מיזוג - פיצול118.

פירוק חברה לבקשתה119.

פירוק חברה שלא לבקשתה120.

פירוק עמותה על ידי רשם העמותות121.

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.   28

ס"ח התשמ"א, עמ' 136; התשנ"ב, עמ' 74.   29

ס"ח התשע"ז, עמ' 1176.   30

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.   31
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טור א' 
מספר

טור ב' 
סוג תיק

טור ג'
שם התיק

טור ד'
סוג עניין

פירוק עמותה על ידי העמותהפירוקיםפר"ק122.

הליך בהתאם לחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, 123.
התשנ"ב-321992 )להלן - חוק הסדרים במגזר החקלאי(

פר"ק )פירוקים( - אחר124.

פשרה או הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל פשיטת רגלפש"ר125.
]נוסח חדש[, התש"ם-331980

התראת פשיטת רגל126.

פשיטת רגל על ידי חייב127.

פשיטת רגל על ידי נושה128.

הליך בהתאם לחוק הסדרים במגזר החקלאי 129.

רשות ערעור אזרחירשות ערעור אזרחירע"א130.

על החלטה שעניינה פטור מאגרה או מעירבון131.

על החלטה לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת 132.

רשות ערעור על פסק בורר לפי חוק הבוררות, התשכ"ח-341968רשות ערעור על פסק בורררע"ב133.

רשות ערעור על הוצאה רצ"פ134.
לפועל

רשות ערעור הוצאה לפועל

על החלטה שעניינה פטור מאגרה או מעירבון135.

רשות ערעור תביעות רת"ק136.
קטנות

רשות ערעור תביעות קטנות

על החלטה שעניינה פטור מאגרה או מעירבון137.

אישור הסכם פינוישכירותש138.

פסק דין הצהרתי 139.

שכירות140.

אכיפת פסק חוץ תיק אזרחי בסדר דין רגילת"א141.

ביטוח ימי או אווירי142.

בנקים ואשראי143.

החזרים כספיים נגד מוסדות144.

הסדר מקרקעין145.

הפקעה או פסיקת דמי שכירות - הגנת הדייר146.

שיבוב וביטוח147.

תביעות חוב מוסדיות148.

לשון הרע149.

מקרקעין - פירוק שיתוף150.

מקרקעין - ליקויי בנייה151.

מקרקעין - פינוי או סילוק יד152.

ס"ח התשנ"ב, עמ' 118; התשע"ח, עמ' 286.   32

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמ' 639.   33

ס"ח התשכ"ח, עמ' 184.   34
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טור א' 
מספר

טור ב' 
סוג תיק

טור ג'
שם התיק

טור ד'
סוג עניין

מקרקעין - פינוי/ סילוק יד - תביעה כספיתתיק אזרחי בסדר דין רגילת"א153.

מקרקעין154.

נזקי גוף155.

נזקי גוף וכספי156.

תביעה בשל עבירת מין או הטרדה מינית או  תביעה אזרחית 157.
נגררת לפלילים בעבירות מין

נזקי גוף - פיצוי עונשי לנפגעי פעולות טרור158.

נזקי גוף - רשות הביטחון159.

נזקי גוף - רשלנות רפואית160.

נזקי גוף - תביעה אזרחית נגררת לפלילים161.

נזקי רכוש - רכב 162.

נזקי גוף - סיעוד163.

נזקי גוף - אבדן כושר164.

ספק - לקוח165.

פיצוי לנפגעי תאונות דרכים166.

קניין רוחני - פטנטים167.

קניין רוחני אחר168.

חוזים169.

תביעה בעניינים המנויים בתקנה 3 לתקנות בתי המשפט 170.
)אגרות(, התשס"ז-2007 )להלן - תקנות בתי המשפט )אגרות((35

כספית אחרת171.

ת"א )תיק אזרחי( - אחר172.

ביטוח ימי או אוויריתיק אזרחי בסדר דין מהירתא"מ173.

בנקים ואשראי174.

החזרים כספיים נגד מוסדות175.

חוזים176.

כספית אחרת177.

לשון הרע178.

מקרקעין - ליקויי בנייה179.

נזיקין180.

נזקי גוף181.

נזקי גוף וכספי182.

נזקי רכב )פח לפח(183.

ספק - לקוח184.

ק"ת התשס"ז, עמ' 720.   35
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טור א' 
מספר

טור ב' 
סוג תיק

טור ג'
שם התיק

טור ד'
סוג עניין

פסיקת דמי שכירות - הגנת הדיירתיק אזרחי בסדר דין מהירתא"מ185.

צו מניעה או צו עשה186.

קניין רוחני - פטנטים187.

קניין רוחני אחר188.

תביעות לפי סעיף 30א לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 189.
התשמ"ב-361982 )להלן - חוק התקשורת( - תביעות ספאם

נזקי רכוש - שיבוב וביטוח 190.

תביעות חוב מוסדיות191.

תיק אזרחי בסדר דין תא"ח192.
מיוחד

תביעה לפינוי מושכר שאינו לפי חוק הגנת הדייר ]נוסח 
משולב[, התשל"ב-371972

תיק אזרחי בסדר דין תא"ק193.
מקוצר

בנקים ואשראי

החזרים כספיים נגד מוסדות194.

הטבת נזקי גוף195.

חוזים196.

כספית אחרת197.

מקרקעין - פינוי או סילוק יד198.

נזקי גוף וכספי199.

ספק - לקוח200.

פסיקת דמי שכירות - הגנת הדייר201.

תביעות חוב מוסדיות202.

אישור פסק בוררתביעת בוררותת"ב203.

ביטול פסק בורר204.

מינוי בורר, העברת בורר, הוראות לבוררות205.

התנגדות לביצוע שטר לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 התנגדות לביצוע שטרת"ט206.
)להלן - חוק ההוצאה לפועל(38

תביעה כספיתתביעה נגזרתתנ"ג207.

תביעה בעניינים המנויים בתקנה 3 לתקנות בתי המשפט 208.
)אגרות(

תביעה אחרת )שאינה כספית ואינה בגדר תקנה 3 לתקנות בתי 209.
המשפט )אגרות((

תובענה ייצוגית שעניינה חוק הבנקאות )שירות ללקוח(, תובענה ייצוגיתת"צ210.
התשמ"א-391981

תובענה ייצוגית שעניינה חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-401981 211.

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.   36

ס"ח התשל"ב, עמ' 176.   37

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.   38

ס"ח התשמ"א, עמ' 258.   39
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טור א' 
מספר

טור ב' 
סוג תיק

טור ג'
שם התיק

טור ד'
סוג עניין

תובענה ייצוגית שעניינה חוק ההגבלים העסקיים, 212.
התשמ"ח-411988

תובענה ייצוגית לפי 30א לחוק התקשורת - תביעות ספאם213.

תובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-214422006.

ביצוע תביעה בהוצאה ת"ת215.
לפועל

התנגדות לבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי חוק 
ההוצאה לפועל

בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי חוק ההוצאה לפועל 216.

חלק ב': הליכי משפחה

טור א' 
מספר

טור ב' 
סוג תיק

טור ג'
שם התיק

טור ד'
סוג עניין

אימוץ קרוביםאימוץאמ"ץ1.

בקשה להכרזת בר–אימוץ2.

בקשה למתן צו אימוץ3.

בקשה למתן צו הורות4.

בקשה לפי סעיף 12)ג( לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-431981 5.

אמ"ץ )אימוץ( - אחר6.

אישור פעולה בשם חסוי או קטיןאפוטרופסותא"פ7.

מינוי אפוטרופוס - בקשת היועץ המשפטי לממשלה8.

מינוי אפוטרופוס להתערבות רפואית דחופה9.

מינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים ולרכוש10.

מינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים11.

מינוי אפוטרופוס לקטין12.

מינוי אפוטרופוס לרכוש13.

אכיפת פסק חוץ - מזונותאכיפת פסק חוץאפ"ח14.

אפ"ח )אכיפת פסק חוץ( - אחר 15.

בקשה לאישור עיקולבקשה לאישור עיקולבע"ק16.

בקשה לשחזור תיקבקשה לשחזור תיקבש"ז17.

מניעת הטרדה מאיימת לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת הטרדה מאיימת וצו הגנהה"ט18.

צו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה19

היתר נישואיןהיתר נישואיןה"נ20.

ס"ח התשמ"א, עמ' 248.   40

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.   41

ס"ח התשס"ו, עמ' 264.   42

ס"ח התשמ"א, עמ' 293.   43
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טור א' 
מספר

טור ב' 
סוג תיק

טור ג'
שם התיק

טור ד'
סוג עניין

חיקור דין חיקור דין אזרחיחד"א21.

חיקור דין משפחהחיקור דין משפחהחד"מ22.

בקשה להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחהיישוב סכסוךי"ס23.

בקשה ליישוב סכסוך - ברית הזוגיות24.

ערעור בעניין חוק השמות, התשט"ז-441956ערעור משפחהעמ"ש25.

ערעור בעניין חטיפת ילדים26.

ערעור  לפי חוק קביעת גיל, התשכ"ד-27451963.

ערעור בעניין עיזבונות28.

ערעור על פסק דין של בית משפט לענייני משפחה29.

ערעור על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה שעניינו 30.
הליכים בין בני זוג )פרט 1א, 2א, 5 או 6ב לתוספת הראשונה 

לתקנות בית המשפט לענייני משפחה )אגרות(, התשנ"ו-1995(46 
)להלן - תקנות אגרות משפחה( )להלן - עניינים שבין בני זוג(

ערעור בעניין אימוץערעור משפחה אימוץעמ"צ31.

על החלטת רשם בית משפט לענייני משפחה שעניינה פטור ערעור על החלטת רשםע"ר32.
מאגרה או מעירבון

ערעור על החלטת רשם בית המשפט לענייני משפחה33.

ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל בענייני משפחה34.

ערעור על החלטת רשם הזוגיות35.

ערעור על החלטת רשם הירושות36.

רשות ערעור על החלטה שעניינה פטור מאגרה או מעירבוןרשות ערעור משפחהרמ"ש37.

רשות ערעור משפחה38.

רשות ערעור על החלטת ביניים בעניינים שבין בני זוג39.

שינוי שםשינוי שםש"ש40.

אישור פסק בורר תביעת בוררותת"ב41.

ביטול פסק בורר 42.

מינוי בורר, העברת בורר, הוראות לבוררות43.

קביעת גילתיק קביעת גילת"ג44.

התרת נישואיןהתרת נישואיןתה"ן45.

התרת נישואין בהסכמה46.

אישור הסכם גירושיןתיק הסכםתה"ס47.

אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת48.

אישור הסכם בין בני זוג כאשר אין תביעה תלויה ועומדת49.

אישור הסכם ממון50.

אישור הסכם ממון וגירושין51.

ס"ח התשט"ז, עמ' 94.   44

ס"ח התשכ"ד, עמ' 7.   45

ק"ת התשנ"ו, עמ' 8.   46
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טור א' 
מספר

טור ב' 
סוג תיק

טור ג'
שם התיק

טור ד'
סוג עניין

אכיפת הסכםתיק הסכםתה"ס52.

ביטול הסכם53.

חטיפת ילדים לפי חוק אמנת האג )החזרת ילדים חטופים(, תיק משפחהתמ"ש54.
התשנ"א-471991

תובענה בעניין קטין )החזקת ילדים(55.

תובענה בעניין קטין - אחר56.

תביעה כספית לסכום כסף בלתי קצוב57.

תביעה כספית לסכום כסף קצוב58.

תביעה כספית ורכושית59.

תביעה כספית לסכום כסף קצוב בין בני זוג שנובעת מהקשר60.
בין בני הזוג שאינה תביעה לפי פרט 5 לתוספת לתקנות אגרות 

משפחה 

תביעה לאבהות או לאימהות61.

תביעה לאבהות או לאימהות בהסכמה62.

תביעה למזונות ומדור63.

תביעה רכושית64.

תביעה רכושית בין בני זוג65.

תמ"ש )תיק משפחה( - אחר66.

תביעת נזקקותתביעת נזקקותתנ"ז67.

בקשה לתיקון או ביטול צו ירושהתיק עיזבונותת"ע68.

הוכחת מוות69.

הוכחת צוואה70.

הצהרת מוות71.

התנגדות לצו ירושה או לצו קיום צוואה72.

מזונות מן העיזבון73.

מינוי מנהל עיזבון74.

עשיית צוואה בפני רשות75.

צו ירושה או צו קיום צוואה76.

צו ירושה או קיום צוואה - תושב חוץ77.

קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה, לפי סעיף 25 לחוק 78.
הירושה, התשכ"ה-481965

ת"ע )תיק עיזבונות( - אחר79.

ז' בתמוז התשע"ח )20 ביוני 2018(
)חמ 3-1778-ה5(    

יגאל מרזל   
מנהל בתי המשפט  

ס"ח התשנ"א, עמ' 148.   47

ס"ח התשכ"ה, עמ' 63.   48

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מכ/634, שהודעה   .1
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת  התכנית(,   - )להלן   2880 עמ'  5198, התשס"ג,  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
)להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים   .2
מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,   .3
התשכ"ד-31964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת הבעלות בה. התובע פיצויים 
בצירוף  טענותיו,  הוועדה את  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח  בקרקע,  טובת הנאה כלשהן  או  זכות  בגין 

מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחוף הכרמל -   

חלקה רשומהגוש
שטח החלקה 
ייעוד ההפקעהרשום בדונם

השטח המופקע 
אחוז ההפקעהבדונם

0.2672.6דרך105414810.201

2.39123.4שצ"פ

1.68945.7דרך783.695

העתק התכנית ותשריט ההפקעות שנערך על פיה, מופקד במשרדי הוועדה ליד קיבוץ עין כרמל, וכל מעוניין רשאי לעיין בו 
בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח בסיוון התשע"ח )6 ביוני 2018(
)ח"מ 3-2(

כרמל סלע   
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.    3

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חכ/17/ה/א, שהודעה   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6448, התשע"ב, עמ' 5402, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הכרמל, 
 ,7714 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 

התשע"ח, עמ' 5830, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית חוף הכרמל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחוף הכרמל -   
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חלקי חלקה רשומהגוש
שטח החלקה
רשום בדונם

שטח מיועד להפקעה
בייעוד דרך בדונם

אחוז ההפקעה
משטח החלקה

105612311.480.141.3

5310.692.4923.3

5520.837.8937.9

574.641.04522.5

7210.692.2421

7347.68.5918.1

7629.26.0420.7

117732167.7413.5320

כ"א בסיוון התשע"ח )4 ביוני 2018(
)ח"מ 3-4(

כרמל סלע   
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/230א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3389, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,24 עמ'  התשמ"ז, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

תיאור הקרקע -  .4

 ,104 ח"ח   ,6105 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשטח של 16 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ד בסיוון התשע"ח )7 ביוני 2018(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מאא/3/73, 
הפרסומים 4736, התשנ"ט, עמ' 2672, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה אזור )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו  להלן 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באזור, גוש 6003 -  

 חלקה 
בשלמות

שטח ההפקעה 
הייעוד)במ"ר(

198 )לשעבר ח"ח 58, 
72, 73 בגוש 6003(

שב"צ570

199 )לשעבר ח"ח 58, 
72, 73 בגוש 6003(

שצ"פ569

200 )לשעבר ח"ח 58, 
72, 73 בגוש 6003(

שצ"פ976

201 )לשעבר ח"ח 58, 
72, 73 בגוש 6003(

שצ"פ697
דרך

כ"ז בסיוון התשע"ח )10 ביוני 2018(
)חמ 3-2(

אריה פכטר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אזור  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בר/5/571, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1047, 
התשכ"ד, עמ' 238, מוסרת בזה הוועדה המרחבית לתכנון 
ולבנייה זמורה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקריית עקרון, המזוהה כגוש 3829, ח"ח 21,   
22, 41, 42, 45, 48, 56, 58, 59, 70, 123, 132, 153, 164, חלקות 
 ,159  ,157  ,155  ,131  ,73-71  ,69-62  ,60  ,46  ,37-33  ,31-28

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באזור, הידועה כגוש 6024, חלקה 239 בשלמות,   
בשטח של 6,328 מ"ר; הייעוד: שטח ספורט.

כ"ז בסיוון התשע"ח )10 ביוני 2018(
)חמ 3-2(

אריה פכטר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אזור  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מאא/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
במ/26, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4451, התשנ"ז, עמ' 323, ותכנית מס' מאא/228א, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7352, התשע"ו, 
עמ' 10289, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם   - )להלן  אזור 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
אבי גולדברג, מרח' הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/08/2018, 
הנ"ל,  בכתובת  ושות',  דובשני  לרנר  שורץ  אצל   ,10:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 
אבי גולדברג, רו"ח, מפרק

מוטיב פלוס -ייזום ארגון והפעלה בע"מ
 )ח"פ 511287641(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
28/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רינה 
למפרקת  גן,  רמת   ,11 בגין  מנחם  דרך  מרח'  קולקוביץ,  שמש 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/08/2018, 
בשעה 10:00, אצל שנקר לקס עורכי דין, בכתובת הנ"ל, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 
רינה שמש קולקוביץ, מפרקת

אנסיבל סולושונס 
 )ח"פ 515023505(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
28/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

יואל הסינג, מרח' הקתרוס 11, מעלה אדומים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

161; מגרשים: 648א, 648ב, 648ג, 648ד, 649ה; הייעוד: שטח 
בנייני ציבור.

כ"ג בסיוון התשע"ח )6 ביוני 2018(
)חמ 3-2(

רון מוסקוביץ  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה זמורה  

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

מומנטס אפליקיישיין אודיינס בע"מ
)ח"פ 51-491289-8(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 1.8.2018, בשעה 15.00 אצל עו"ד נטלי רקה, רח' 

ויסוצקי 20, תל אביב.
עידו גורן, דירקטור     

פפריקה פיישן בע"מ
 )ח"פ 514427095(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
26/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון 

קטרי, מרח' בורלא יהודה 38, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/08/2018, 
אור   ,16 החרושת  רח'  קוריאט,  אדר  עו"ד  אצל   ,16:00 בשעה 
יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

ציון קטרי, מפרק

בוגר יזמות וניהול בע"מ
 )ח"פ 515072510(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
28/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
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יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

אמנון אהרוני, מפרק

עוז השחזות וכרסום בע"מ 
 )ח"פ 514058411(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
28/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזרי 

זכריה, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/08/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עוזרי זכריה, מפרק

אריסטו מהנדסים ויועצים בע"מ 
 )ח"פ 512108432(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
30/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה 

יהודאי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/08/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יהודה יהודאי, מפרק

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/11/2018, 
 ,29 רח' צמח השדה  גבריאל פרידמן,  20:00, אצל עו"ד  בשעה 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אדומים,  מעלה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דוד יואל הסינג, מפרק

א.פ.י. שירותי כח אדם בענף הבניין )2005( בע"מ
 )ח"פ 513660563(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
27/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ספיר כהן, מרח' הלילך 3, יבנה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/08/2018, 
בשעה 12:00, במשרדי החברה, רח' היוצר 22, קריית גת, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

ספיר כהן, עו"ד, מפרק

אהרוני א.א החזקות בעמ
 )ח"פ 515478717(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
28/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון 

אהרוני, מרח' מינץ בנימין 44, פתח תקווה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/08/2018, 
בשעה 10:00, אצל עו"ד אברהם שהבזי, רח' החרושת 16, אור 
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יציב ונכון בע"מ 
 )ח"פ 514359637(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
27/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

בלנגה, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

משה בלנגה, מפרק

גרית יעוץ הנדסי בע"מ 
 )ח"פ 514510015(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
27/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

יהודית שלזיגר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

יהודית שלזיגר, מפרקת

רובן 6 בע"מ 
 )ח"פ 514787662(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
26/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא 

יצחקי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/08/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גיא יצחקי, מפרק

בינארי בע"מ 
 )ח"פ 514012863(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
28/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי 

וסר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/08/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

איתי וסר, מפרק
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התקבלה   ,14/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יונתן צארלס 

שיף, מרח' אחד העם 20, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יונתן צארלס שיף, עו"ד, מפרק

סידלר & קו. ישראל בע"מ
 )ח"פ 515342301(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,24/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יוסף גליס, מרח' לינקולן 20, תל–אביב-יפו, 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.

יוסף גליס, עו"ד, מפרק

דוד ברזילי ובניו חברה לבנין בע"מ
 )ח"פ 510588858(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,27/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
מאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ברזילי, מרח' ארלוזורוב 64, רחובות, 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.

מאיר ברזילי, מפרק

סקוליו בע"מ
 )ח"פ 514730373(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,28/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 

מ. פישל ושות' בע"מ
 )ח"פ 512693417(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
24/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל 

צלליכין, מרח' הרקפת 67, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/08/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גיל צלליכין, מפרק

הגן של זהבית בע"מ
 )ח"פ 514741727(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
19/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהבית 

גוזלנד, מרח' אפרים 20, קריית ביאליק, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,16/09/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

זהבית גוזלנד, מפרקת

וואיז )סי.ג'י(
 )ח"פ 515307684(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבירן יהונתן וטורי, מפרק

תמר וגפן משקאות ויינות בע"מ
 )ח"פ 514139583(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,14/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

רדיע עוז, מרח' ההגנה 10, אור יהודה, 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.

רדיע עוז, עו"ד, מפרק

ויינגרטן המבריש
 )ח"פ 510658180(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,28/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ויינגרטן, מרח' יגאל ידין 11, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר ויינגרטן, מפרק

המבריש ייצור, שיווק והפצה בע"מ
 )ח"פ 515053775(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,28/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ויינגרטן, מרח' ידין יגאל 11, רעננה, למפרק החברה.

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי יניב, 
מרח' הסיבים 43, פתח תקווה, 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.

יוסי יניב, מפרק

אינפורמה ישראל פ.א.א. בע"מ
 )ח"פ 513204875(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,28/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

רונן אוחנה, מרח' הלל יפה 28, חדרה 38424, 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.

רונן אוחנה, עו"ד, מפרק

פרופיליין גד בע"מ
 )ח"פ 511311896(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,19/03/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

מינץ, מרח' כצנלסון 7, רמת השרון, 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.

שלמה מינץ, מפרק

דייליז בר בע"מ
 )ח"פ 515462182(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,27/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ולמנות את אבירן  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

יהונתן וטורי, מרח' החי"ל 35, חולון, למפרק החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אורון אביקסיס, עו"ד, מפרק

אלפא ק. יזמות בע"מ 
 )ח"פ 515064962(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12/08/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' ויצמן 
16, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעקב חימוביץ, מפרק

ס.ג.נ החזקות בע"מ
 )ח"פ 512635384(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16/08/2018, בשעה 13:00, אצל המפרקת, רח' 
דרך מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דפנה זינגר, עו"ד, מפרקת

הדישון קדם בע"מ
 )ח"פ 514895895(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12/08/2018, בשעה 11:00, אצל קלן, משרד 
דוח  הגשת  לשם  גבעתיים,   ,4 שרון  אריאל  רח'  דין,  עורכי 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

גלית קלנטרוף קליין, עו"ד, מפרקת

דניב-יגן ישראל סחר בע"מ
 )ח"פ 515166502(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עורכי  במשרד   ,14:00 בשעה   ,15/08/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר ויינגרטן, מפרק

ח.י.ע תעשיות בע"מ
 )ח"פ 511088213(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,28/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ויינגרטן, מרח' יגאל ידין 11, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר ויינגרטן, מפרק

רמה רמת גן בע"מ 
 )ח"פ 513970236(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,05/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

רועי פרישמן, מרח' היצירה 14, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רועי פרישמן, עו"ד, מפרק

עטרת הרהיטים ק.א.ד.ט 1995 בע"מ
 )ח"פ 512154345(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,28/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אורון אביקסיס, מרח' דולצ'ין אריה 22, רחובות, 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.
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תתכנס ביום 12/08/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הגליל 
7, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אבישר יחיעם, מפרק

מי קמינו בע"מ
 )ח"פ 515308542(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16/08/2018, בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' 
התעשיה 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מיטל זוהר ללוז, עו"ד, מפרקת

אייטיקס בע"מ
)ח"פ 51-460306-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.5.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני קיויתי 

מרח' שער פלמר 1, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19.10.2018, 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

בני קיויתי, מפרק

פרקסיס פיי 2015 בע"מ
)ח"פ 51-528998-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.6.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
צבי אפל, מרח' ויצמן 2, בניין אמות, קומה 15, תל אביב 6423902, 

למפרק החברה.

הגשת  לשם  חיפה,   ,39 המגינים  שד'  רח'  בר–אילן,  ניצן  הדין 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אביתר חכמון, מפרק

וורהאוס אונליין בע"מ
 )ח"פ 515305076(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15/07/2018, בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' גבורי 
24, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  ניצנים 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רועי דניאל, עו"ד, מפרק

אורדע פרינט עיטוף ודיוור ישיר )1943( בע"מ
 )ח"פ 510018930(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 04/09/2018, בשעה 09:00, אצל המפרקת, רח' 
הירקון 43, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דנינו לירית, מפרקת

מיי ליין סופטוור בע"מ
 )ח"פ 515540698(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12/08/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' גינת 
אגוז 7, פרדס חנה-כרכור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסף שלמה כהן צידון, עו"ד, מפרק

פ.מ. צפון מסעדות בע"מ
 )ח"פ 513465757(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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 ,16.9.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אפרים יוסף גרינבוים, מפרק

לב האצולה
)ח"פ 51-361079-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 10.6.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם לבאייב, 

מרח' שח"ל 10, בני ברק, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,3.10.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אברהם לבאייב, מפרק

ל.ה.ק פתרונות תקשורת מתקדמים בע"מ
)ח"פ 51-561298-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 4.6.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם מזרחי, 

מרח' אברבנאל 10, פתח תקווה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,4.10.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אברהם מזרחי, מפרק

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.11.2018, 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

צבי אפל, עו"ד, מפרק

ד"ר שמואל פורה
)ח"פ 51-430766-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.6.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל 

פורה, מרח' חטיבת אלכסנדרוני 8, רעננה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 19.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שמואל פורה, מפרק

גרינבוים סחר בע"מ
)ח"פ 51-467582-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים 
למפרק   ,9467213 ירושלים   ,13 גיורא  בר  מרח'  גרינובוים,  יוסף 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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סיעת "אופק" בהסתדרות
)ע"ר 58-048289-1(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 24.1.2018, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את לאון בנלולו, מרח' אסתר המלכה 12, אשדוד, 

למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
לאון בנלולו, מפרק

עמותת ורד 
)ע"ר 58-041500-8(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 30.3.2017, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את משה בר–נס, מרח' שרת 19/10, קריית טבעון, 

למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  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.

משה בר–נס, מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי 
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 32568-01-13

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם הנאמן ומענו: עו"ד ישראל שפלר, מרח' אבא הלל 7, רמת גן.

שם החייבת: סיגלית נחמני.

חלוקת  בדבר  החייבת  נושי  לכל  הודעה  בזה  ניתנת 
דיבידנד סופי לכל נושי החייבת שהגישו תביעות חוב במועד 

ושתביעותיהם אושרו.

ישראל שפלר, עו"ד, נאמן

____________________

תיקון טעות
התקנים,  חוק  לפי  רשמי  תקן  החלפת  בדבר  באכרזות 
התשי"ג-1953, שפורסמו בילקוט הפרסומים 7829, התשע"ח, עמ' 
"ט"ז  להיות  צריך  "ט"ז באייר"  8475, בתאריך החתימה, במקום 

בסיוון" ובמקום "ט"ו באייר" צריך להיות "ט"ז בסיוון".

)חמ 3-95-ה4(

פנגיאריג בע"מ
)ח"פ 51-543831-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.6.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחמן 
רפאל בן זאב, מרח' הרברט סמואל 44, ת"ד 3462, חדרה, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,7.10.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ושות', בכתובת הנ"ל, לשם  דרי  יניב  עו"ד  16.00, אצל  בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

נחמן רפאל בן זאב, מפרק

מחוץ למרובע בע"מ
)ח"פ 51-528808-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.6.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל 
למפרק   ,6701203 121, תל אביב  בגין  מנחם  מנחם שטיין, מדרך 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11.10.2018, 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יואל מנחם שטיין, מפרק
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